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تمهيد
للتأثــر الكامــل للغابــات واألشــجار يف العديــد من مجاالت
التنميــة األساســية األخرى.

انقضــت أكــر مــن ثالث ســنوات تقري ًبا منــذ أن اتفق قادة
العــامل عىل رســم مســار نحو تحقيــق مســتقبل أفضل وأكرث
ازدهــا ًرا لكوكبنــا ولجميــع ســكانه .وباتت خطــة التنمية
املســتدامة لعــام  2030وأهــداف التنمية املســتدامة الـــسبعة
عــر متثل اإلطــار املركــزي لتوجيه السياســات اإلمنائية يف
البلــدان يف جميــع أنحاء العامل.

وباتــت هنــاك اليوم أدلة أكــر عىل مدى أهميــة الغابات
بالنســبة إىل ســبل كســب العيش مبوازاة اكتســاب فهم
أفضــل للمقايضــات والتأكــد بدقــة أكرب أن الغابــات الصحية
واملنتجــة رضوريــة للزراعة املســتدامة .ومثــة دليل عىل دور
الغابــات واألشــجار الهام يف جــودة املياه ومســاهمتها يف
تلبيــة االحتياجــات مــن الطاقــة يف املســتقبل ويف تصميــم مدن
مســتدامة وصحية.

ونظـ ًرا إىل طمــوح أهــداف التنميــة املســتدامة ،مثة حاجة إىل
التحـ ّول إذا مــا أردنــا القضاء عــى الفقر والجــوع وتحقيق
النمــو الشــامل وتضييــق فجوة الالمســاواة واالســتجابة لتغري
املنــاخ وإدارة مواردنــا الطبيعيــة عىل نحو مســتدام.

وبالتزامــن مــع املنتــدى الســيايس الرفيع املســتوى لهذا العام
الــذي يركــز عــى الهدف  15من أهــداف التنمية املســتدامة
فضـ ًـا عــن األهــداف  6و 7و 11و 12و ،17ليــس من وقت أكرث
مالءمــة لصــدور تقريــر حالة الغابــات يف العامل للمســاعدة عىل
نــر الخربات واألفكار بشــأن اإلجراءات الواجــب اتخاذها
والــراكات والتحالفــات الواجــب عقدهــا تحقي ًقــا لطموحات
خطــة التنميــة املســتدامة لعام .2030

وتتكــون أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عرش من
رشا محد ًد ا للمســاعدة يف قيــاس التقدم
 169مقصـ ًد ا و 230مــؤ ً
املحــرز .ومــع أن هــذا الرقم قد يبــدو للوهلــة األوىل مثبطًا
للهمــة ،فقــد تــم وضع هــذه الخطة عىل نحــو متعمــد بطريقة
متكاملــة مــع أهــداف «مرتابطــة وغري قابلــة للتجزئــة» .ويتمثّل
املدخــل إىل التقــدم يف فهــم الخيــوط الذهبية التــي تربط بني
األهداف وااملقاصـ�د املتعددة.

وسـتُعزز مســارات الغابــات نحــو التنمية املســتدامة
بشــكل أســايس مــن خالل األطــر القانونيــة التي تقــر حقوق
املجتمعــات املحليــة وأصحــاب الحيــازات الصغــرة يف الوصــول
إىل الغابــات واألشــجار وتضمنهــا ،ومــن خــال تعزيــز البيئة
املواتيــة واملســاعدة يف تحفيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف
األنشــطة الداعمــة لالســتدامة .ومثــة إمكانــات كبــرة أيضً ا يف
تحويــل القطــاع غــر الرســمي لصالح أولئــك الذيــن يعتمدون
عليــه يف ســبل كســب عيشــهم ،وألنه ســيحقق أيضً ــا منافع
اقتصاديــة واجتامعيــة وبيئيــة أوســع نطا قًــا .ويف نهايــة
املطــاف ،ال ميكــن القضــاء عىل الجــوع والفقــر والتحول إىل
عــامل مســتدام إال إذا قامــت الــوزارات القطاعيــة املعنية
بالغابــات والزراعــة والتنميــة الريفيــة والتنميــة الوطنيــة
بتنســيق السياســات عــر الحكومــات.

ويهــدف إصــدار عام  2018مــن تقرير حالــة الغابات يف العامل
إىل فهــم هــذه الروابط من خــال تقديــم معلومات جديدة
للمســاعدة يف التعــرف عــى هــذه الروابط املتبادلــة وتعزيز
فهمنــا لكيفيــة تجــاوز السياســات املتعلقــة بالغابات واألشــجار
نطــاق الهــدف  15من أهــداف التنمية املســتدامة للمســاهمة
يف تحقيــق العديــد مــن األهداف واملقاصد األخــرى لخطة
التنميــة املســتدامة لعام .2030
مفص ًل
ويقــدم تقريــر حالــة الغابــات يف العامل  2018تحليـ ًـا ّ
يهــدف إىل إظهــار مســاهمة الغابات واألشــجار يف  28مقص ًد ا
مرتبطًــا بعــرة أهــداف من أهــداف التنمية املســتدامة .ومن
خــال املقاييــس املواضيعيــة التــي تجمع بني األدلــة املتاحة
مــن مجموعــة واســعة مــن املصادر ،تظهر صــورة أكرث وضو ًحا
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متهيد

مصــدر القلــق الرئيــي معرفــة ما إذا كانت كمية األخشــاب
املتوافــرة كافيــة لتلبيــة الطلــب العاملي .ومنــذ ذلك الحني،
ازداد إدراكنــا لألهميــة العامليــة األوســع نطا قًا التــي تتمتع
بهــا غاباتنــا وأشــجارنا والتــي تظهر يف أحــدث تقرير صادر عن
منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن التقييم العاملــي لحالة املوارد
الحرجيــة .أمــا تقريــر حالة الغابــات يف العامل  2018الذي
يســتكمل التقييــم العاملــي لحالــة املــوارد الحرجيــة ،فيوفّر
ـامل لتحديــد حجــم املســاهامت التي تقدمهــا الغابات
تقييـ ًـا شـ ً
لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة .وآمــل أن تكون هذه
الوثيقــة مفيــدة لكم.

ورغــم تزايــد األدلة الخاصــة بالغابات واألشــجار اليوم أكرث
مــن أي وقــت مىض ،ال تــزال هناك حاجــة إىل التعمق أكرث يف
البحــث .إذ يســاعد االســتثامر يف الرصــد الفعال عىل املســتويني
الوطنــي ودون الوطني يف ســد فجــوات البيانــات لتمكني
واضعــي السياســات من احتســاب الحوافــز وإدارة املقايضات
القطاعيــة وتحســن تصميــم املبــادرات املتعلقــة بالغابات
واألمن الغذايئ.
ومنــذ ســبعني عا ًما ،أنجــزت منظمــة األغذية والزراعة أول
تقييــم لهــا للمــوارد الحرجيــة يف العامل .ويف ذلــك الوقت ،كان

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة

| | v

المنهجية
أعـ ّد ت شــعبة سياســات ومــوارد الغابــات يف منظمــة األغذية والزراعــة تقرير حالــة الغابات يف العــامل  2018بالتعاون مع عدد من
املنظــات الدوليــة املعن ّية بالربامــج الحرجية.
و ُو ِضــع التقريــر بتوجيــه مــن فريــق أســايس مؤلف من أربعة مــن كبار املســؤولني املكلّفني بإعــداد كل فصل من الفصول الرئيســية
ككل .أما بالنســبة إىل الفصل  ،2فقد تم إســناد املســؤولية عن كل هدف من
ـول تنســيق هذا املطبــوع ّ
وبقيــادة مديــر الشــعبة الــذي تـ ّ
أهــداف التنميــة املســتدامة العــرة إىل موظــف يتمتّــع بالخــرة الف ّنية الالزمة .وقد اســتفادت جميــع الفصول من دعم مستشــارين يف
مجــال جمــع البيانــات و/أو الصياغــة .وقام مستشــار رفيع املســتوى بإعداد الوثيقــة النهائية.
وخــال العمليــة ،اجتمــع الفريــق األســايس عــى فرتات منتظمة وأصــدر عد ًد ا من النواتــج املؤقتة ،مبا فيهــا مذكــرة مفاهيمية ومخطط
تفصيــي ومســو ّد ة أوىل للفصــول الرئيســية .واختار الفريق األســايس أيضً ــا أهداف التنميــة املســتدامة ومقاصدها واملقاييــس املواضيعية
للتحليــل باالســتناد إىل معايــر متفــق عليهــا مســبقًا .وعندمــا أصبحــت مســو ّد ة الفصول  2و 3و 4جاهزة ،مبــا يف ذلك النتائج الرئيســية،
ُعقــد اجتــاع بــن الفريق األســايس وجميــع املعنيــن بكتابة التقريــر (املوظفني واملستشــارين) ،واملستشــار الرفيع املســتوى للعمل م ًعا
عــى تحديد االســتنتاجات والتوصيات والرســائل الرئيســية.
وقــد خضــع التقريــر النهــايئ ملراجعــة تقنيــة دقيقة من جانــب اإلدارة العليا والخــراء الفنيني مــن مختلف الشــعب يف منظمة األغذية
والزراعــة .عــاوة عــى ذلــك ،خضع التقرير الســتعراض األقران من قبــل أربعة خرباء خارجيني .وتــم إدراج التعليقات ضمن املســو ّد ة
النهائيــة التــي ُعرضــت عىل املدير العــام للموافقــة عليها يف مارس/آذار .2018
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شكر وتقدير
تــم إعــداد تقريــر حالــة الغابات يف العامل  2018تحت إرشاف  Eva Mullerالتي قادت فريقًا أساسـيًا ض ّم كالً من  Andrey Kushlinو Thais
Linhares-Juvenalو Douglas Muchoneyو .Sheila Wertz-Kanounnikoffوســاعد  David Henderson-Howatالفريق األســايس يف
تحرير هذا املطبوع.
وتولت  Sheila Wertz-Kanounnikoffتنســيق الفصل  2مبســاعدة  ،Anne-Maud Courtoisمع إســهامات رئيسية من
( Thais Linhares-Juvenalالنهج)؛  Jeffrey Cambellو  Erik Andervadو (Safia Aggarwalالهدف  1من أهداف التنمية املســتدامة)؛
 Dominique Reebو Basundhara Bhattaraiو ( Sooyeon Laura Jinالهدف  2من أهداف التنمية املســتدامة)؛  Dominique Reebو
Basundhara Bhattaraiو( Taylor Tondelliالهدف  5من أهداف التنمية املســتدامة)؛  Elaine Springgayو Robert Nylanderو
( Cara Prattالهدف  6من أهداف التنمية املسـ�تدامة)؛ ( Xia Zuzhangالهدف  7من أهداف التنمية املســتدامة)؛
 Thais Linhares-Juvenalو Matleena Kniiviläو( Eeva Alhoالهدف  8من أهداف التنمية املســتدامة)؛  Simone Borelliو
Michela Conigliaroو Stefano Quagliaو Fabio Salbitanoو ( Florencia Pinedaالهدف  11من أهداف التنمية املســتدامة)؛
 Valeria Khristolyubovaaو Arvydas Lebedysو ( Mats Nordbergالهدف  12من أهداف التنمية املســتدامة)؛  Simmone Roseو�Si
 mona Saviniو Anna Tjarvarو Maria Ruiz-Villarو Serena Fortunaو ( Nina Landeالهدف  13من أهداف التنمية املســتدامة)؛
 Douglas Muchoneyو Anssi Pekkarinenو Lars Gunnar Marklundو( Valentina Garavagliaالهــدف  15مــن أهــداف التنمية
املســتدامة)؛  Ilaria Palumboو( Anne-Maud Courtoisالثغرات يف البيانات)؛  Thais Linhares-Juvenalو Anne-Maud Courtoisو
 Ilaria Palumboو  Lars Gunnar Marklundو Arvydas Lebedysو ( Nathalia Formenton Cardosoامللحــق).
وتــوىل  Andrey Kushlinتنســيق الفصــل  .3أمــا دراســات الحالــة القطرية يف الفصــل  3فأع ّد ها كل من ( Jaime Teránدولــة بوليفيا
املتعــددة القوميــات)؛ ( Bassirou Belemبوركينــا فاســو)؛ ( César Sandovalغواتيــاال)؛ ( Mauro Agnolettiإيطاليا)؛ Don Koo
(Leeجمهوريــة كوريــا)؛ ( Rabindra Royنيبــال)؛ ( Yuri Trubinاالتحــاد الــرويس)؛ ( Martin Kijaziجمهورية تنزانيا املتحـــدة).
وســاهم كل من  Nora Berrahmouniو Moctar Sacandeو Anni Vuohelainenو  Jhony Zapataيف هذه الدراســات .أما
مؤلفــة الفصل الرئيســية فهي .Marjory-Anne Bromhead
كــا اســتفاد تقريــر حالــة الغابــات يف العامل  2018من اســتعراض األقران الــذي قام به كل من  Peter Deweesو Pia KatilaوMichael
 Martinو  Isilda Nhantumboفضـ ًـا عــن تعليقــات العديــد مــن الزمــاء العاملني يف الشــعب الفنية األخــرى يف منظمة األغذية
والزراعة.
وقدمــت دائــرة برمجــة االجتامعــات والتوثيق لــدى املنظمة خدمــات الطباعة والرتجمــة باإلضافة إىل املســاهمني املذكورين أعاله.
وقدمــت املجموعــة املعنيــة بالنــر يف مكتــب االتصــاالت يف املنظمة الدعــم التحريري وخدمات يف مجــايل التصميم وتخطيط الشــكل
الســت.
الخارجــي ،وكذلك تنســيق إنتــاج الطبعات بجميع اللغات الرســمية ِّ
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موجز
الغابــات واألشــجار وخطــة التنمية املســتدامة لعام  ،2030متجاوزة
نطــاق الهــدف  15من أهــداف التنمية املســتدامة («حامية النظم
اإليكولوجيــة الرب يّــة وترميمهــا وتعزيز اســتخدامها عىل نحو
مســتدام ،وإدارة الغابــات عىل نحو مســتدام ،ومكافحــة التص ّحر،
ووقــف تدهور األرايض وعكس مســاره ،ووقــف فقدان التنوع
البيوولجــي») .ويهــدف ذلــك إىل تســليط الضوء عىل الروابط
والفــرص من أجل دعم وضع سياســات أكرث متاسـكًا عــر القطاعات
وتحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة بقدر أكرب مــن الفعالية.

إن خطــة التنميــة املســتدامة لعام  2030هــي التزام قامت به
البلــدان للتصــدي للتحديــات املعقــدة التي نواجههــا ،من القضاء
عــى الفقــر والجوع واالســتجابة لتغري املناخ إىل بنــاء مجتمعات
قــادرة عــى الصمود وتحقيق منو شــامل وإدارة موارد األرض
الطبيعيــة عــى نحو مســتدام .وتحــدد أهداف التنمية املســتدامة
الـــسبعة عــر واملقاصــد البالغ عددهــا  169مقص ًدا واملؤرشات
رشا أهدا فًــا محــددة لتحققها البلدان يف
البالــغ عددهــا  230مؤ ً
إطــار زمني محــدد ،مع رصد اإلنجازات بصــورة دورية لقياس
التقــدم املحــرز .وتدعو هذه األهداف الهامة عىل املســتوى
العاملــي إىل اتباع نُ ُهج شــاملة وتشــاركية تضـ ّم الجميع «لعدم
إهامل أحد».

وتو ّفــر الغابات واألشــجار مســاهامت حيوية للكوكب وسـكّانه
عىل حدّ ســواء من خالل تعزيز ســبل كســب العيش وتوفري الهواء
وامليــاه النظيفــة وحفظ التنــوع البيولوجي واالســتجابة لتغري
املنــاخ .وتعمــل الغابــات كمصدر للغذاء والــدواء والوقود ألكرث من
مليــار شــخص .وباإلضافة إىل املســاعدة يف االســتجابة لتغري املناخ
وحاميــة الرتبــة واملياه ،تضــم الغابات أكرث من ثالثــة أرباع التنوع
البيولوجــي الـ ّري يف العامل وتوفــر العديد مــن املنتجات والخدمات
التــي تســاهم يف التنميــة االجتامعيــة واالقتصادية وهــي مهمة عىل
وجــه التحديــد ملئات املاليني من األشــخاص يف املناطــق الريفية مبا
يف ذلــك العديــد مــن املناطق الريفية األشــد فق ًرا يف العامل.

ويف الوقــت الذي تحــدد فيه الحكومات أفضل الطــرق لبذل الجهود
الوطنيــة لتحقيــق التغيــر التح ّويل ،يحلل تقريــر حالة الغابات يف
العامل  2018الدور الذي ميكن للغابات واألشــجار  -واألشــخاص
الذيــن يســتخدمونها ويديرونها  -االضطالع به يف مســاعدة البلدان
عــى تحقيق أهدافها وتوفري مســتقبل أكرث إرشاقًا .ويسـلّط تقرير
حالــة الغابــات يف العامل  2018الضوء عــى الروابط املتداخلة
العميقــة القامئــة بني الغابات والعديــد من األهداف واملقاصد
األخــرى يف خطة التنمية املســتدامة لعــام  ،2030مام ميكّن واضعي
السياســات من تحقيق التوازن الصحيح يف اإلجراءات واالســتثامرات
والـراكات املوجهــة نحو تحقيق األمن الغــذايئ والتخفيف من
حــدة الفقر وحفــظ النظم اإليكولوجيــة ،ويف نهاية املطاف إليجاد
مســارات كفيلة بتحقيق التنمية املســتدامة.

ومــع ذلــك ،مــن املتوقع أن يزداد عدد ســكان العامل من حوايل 7.6
مليــارات نســمة يف يومنــا هذا إىل ما يقارب  10مليارات نســمة
بحلــول عــام  .2050ويــؤدي الطلب العاملي عــى األغذية املصاحب
لتزايــد عدد الســكان الذي مــن املتوقع أن ينمو بنســبة  50يف
املائــة خــال الفرتة نفســها إىل ضغــوط هائلة عىل طريقة اســتخدام
األرايض املنتجــة وال ســيام يف البلــدان الناميــة حيث ترتكــز األغلبية
الســاحقة من ســكان العامل الذيــن يعانون الفقــر والجوع وعددهم
 800مليــون نســمة أو أكــر .وإن إزالة الغابــات الناجمة بصورة
رئيســية عــن تحويــل األرايض الحرجية إىل مناطــق صالحة للزراعة
وتربية املاشــية ،ال تهدد فقط ســبل كســب عيــش العاملني يف
الغابــات واملجتمعــات املعتمــدة عىل الغابات والشــعوب األصلية،
بــل تهــدد أيضً ا تنــوع الحياة عىل كوكبنــا .وتؤدي التغريات يف
أوجــه اســتخدام األرايض إىل فقدان املوائــل القيّمة وتدهور

أمــا الفصــل  2الذي يركّز عىل املســاهمة التي ميكــن للغابات
واألشــجار توفريهــا لتحقيــق  28مقصـ ًد ا ضمن عرشة أهداف من
أهــداف التنميــة املســتدامة يف إطار خطــة التنمية املســتدامة لعام
 ،2030فيعــرض تحليـ ًـا يبـ ّـن الصلــة الواضحة بني السياســة الحرجية
املتكاملــة وتأثريهــا املحتمــل يف العديد من أهــداف التنمية
املســتدامة .فمــن خالل الجمــع بني األدلة املتاحة مــن مجموعة
واســعة من املصــادر العلمية ،متــت صياغة املقاييــس املواضيعية
لتحليــل األدلــة املرتبطــة بالعالقة األوســع نطا قًــا التي تربط بني
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الريــف يف العــامل عىل الغابات واألشــجار النابضة بالحياة .وتشــر
األدلــة إىل أن حــوايل  40يف املائــة من فقراء الريــف الذين يعانون
الفقــر املدقــع  -وعددهــم  250مليون شــخص تقري ًبا  -يعيشــون يف
مناطــق الغابــات والســافانا .ويعترب الوصــول إىل منتجات الغابات
وســلعها وخدماتها أم ًرا حيو يًا لســبل كســب عيش األرس املعيشــية
األكــر فقـ ًرا وقدرتهــا عىل التحمــل إذ تكون الغابات مبثابة شــبكات
أمــان لهــا يف األوقات الصعبة .ويشــر عدد من الدراســات إىل أن
الغابــات واألشــجار قــد توفر نحــو  20يف املائة من دخل األرس
املعيشــية الريفيــة يف البلــدان الناميــة من خــال الدخل النقدي أو
مــن خــال تلبيــة احتياجاتها املعيشــية .وتوفر املنتجــات الحرجية
غــر الخشــبية الغذاء والدخــل والتنوع التغذوي ملــا يق ّد ر بنحو
شــخص واحد من بني كل خمســة أشــخاص يف جميع أنحاء العامل،
وال ســيام النســاء واألطفال واملزارعــن الذين ال ميلكون األرايض
وغريهــم من األشــخاص من الفئــات الضعيفة.

األرايض وتــآكل الرتبــة وتراجع نظافة امليــاه وإطالق الكربون
يف الغــاف الجــوي .وعليــه ،متثل كيفية زيــادة اإلنتاج الزراعي
وتحســن األمــن الغذايئ مــن دون تقليص مســاحة الغابات أحد
أكــر التحديــات يف عرصنا هذا.
ومتثل األدلة ً
عامل أساسـ ًيا لفتح مســارات الغابــات نحو تحقيق
التنميــة املســتدامة .فعىل الرغم من االعــراف العاملي بأهمية
الغابــات واألشــجار لكوكب صحي ومزدهر ،قــد يكون عمق تلك
الروابــط أكــر مام تم تص ّوره .فقد جــرى وضع املؤرشات الخاصة
رشا
بخطــة التنمية املســتدامة لعــام  2030والبالغ عددها  230مؤ ً
التــي وافقــت عليها اللجنة اإلحصائيــة يف األمم املتحدة يف مارس/
آذار  2016مــن أجل مســاعدة البلدان عــى قياس التقدم الذي
تحــرزه يف تحقيــق أهدافهــا والتعلم من تجاربهــا وفهم املجاالت التي
ينبغــي إعطاؤهــا األولوية وتخصيص املــوارد لها .وتركز عدة مؤرشات
يف إطــار الهــدف  15من أهداف التنمية املســتدامة عىل الغابات،
وال ســيام عىل رصد األرايض الحرجية ومســاحة الغابات التي تدار
عــى نحو مســتدام .ويشــر التقرير الخاص بالتقييــم العاملي لحالة
املــوارد الحرجية الــذي تولّت منظمة األغذية والزراعة تنســيقه ،إىل
أن مســاحة الغابــات يف العامل قــد انخفضت من  31.6يف املائة من
مســاحة األرايض العامليــة إىل  30.6يف املائــة بني عامي  1990و2015
وإىل أن وترية الخســارة قد تباطأت يف الســنوات األخرية.

وترتبــط جودة املياه الرضورية لصحة وحياة ســكان املناطق الريفية
رشا بإدارة الغابات .للتغريات
والحرضية عىل الســواء ارتباطًا مبا ً
التي تطرأ عىل الغطاء األريض واســتخدامه وإدارته انعكاســات خطرية
عــى إمــدادات املياه يف دولــة مع ّينة .ومع أن ثالثة أرباع كمية املياه
العذبــة املتاحــة يف العامل تأيت من مســتجمعات املياه الحرجية ،ت ُظهر
األبحاث أن  40يف املائة من مســتجمعات املياه الرئيســية يف العامل
والبالغ عددها  230مســتجم ًعا قــد فقدت أكرث من نصف غطائها
الشــجري األصيل .ومع ذلك ،ازدادت مســاحة الغابات الخاضعة
لــإدارة للحفاظ عىل الرتبة واملياه خالل الســنوات الخمس والعرشين
املاضيــة ،ويف عام  2015متــت إدارة ربع الغابات بهدف الحفاظ عىل
الرتبة و/أو املياه.

تتم عــى نحو أكرث
ومثــة أدلــة كم ّيــة تبـ ّـن أن إدارة الغابــات ّ
اســتدامة وأن الغابــات واألشــجار تســاهم يف تحقيــق أهداف
التنميــة املســتدامة املتعلقــة بســبل املعيشــة واألمــن الغــذايئ
لعــدد كبــر مــن الفقــراء يف املناطــق الريفيــة والحصول
عــى الطاقــة بأســعار ميســورة والنمــو االقتصادي املســتدام
والعاملــة (يف القطــاع الرســمي) واالســتهالك واإلنتاج عــى نحو
مســتدام والتخفيــف مــن تأثــرات تغــر املنــاخ ً
فضل عن اإلدارة
املســتدامة للغابــات.

ولتحديــث القطــاع التقليدي للطاقة املســتمدة من األخشــاب
القدرة عىل تحســن ســبل كســب العيش واســتحداث سالسل
القيمــة املســتدامة وإطالق املوارد الالزمة لالســتثامر يف اإلدارة
املســتدامة للغابــات .قــد ال تتضح إمكانــات الغابات بصورة
أفضــل مــا هو موضــح يف حقيقة أن الخشــب ينمو من جديد.
ويســتخدم حوايل ثلث ســكان العامل ،أي حوايل  2.4مليارات نســمة

وغالبًــا مــا يعيش األشــخاص املهملــون يف الغابات وحولهــا .وتعتمد
ســبل كســب العيش وتحقيــق األمن الغــذايئ للعديد من فقراء
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بي كزيف ،نيبال

توجد في نيبال أكثر من
ألف جماعة غابات محلية
تتكون من النساء فقط.
تحقيق المساواة بين
الجنسين وتقوية النساء
يقع في قلب الهدف  5من
أهداف التنمية المستدامة.
©FAO
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الخشــب لتوفــر خدمات الطاقة األساســية مثل الطهي وتســخني
امليــاه والتدفئــة .وبوجــه عام ،توفر الغابــات حوايل  40يف املائة من
الطاقــة املتجــددة عامل ًيــا عىل شــكل حطب ،بقدر مــا توفره الطاقة
الشمســية والكهرومائيــة وطاقــة الريــاح مجتمعة .وال بــد من الرتكيز
اآلن عــى إنتــاج الحطب عىل نحــو أكرث اســتدامة للحد من تدهور
الغابــات ،وكذلــك عــى نحو أكرث نظافــة وكفاءة لتحســن صحة ماليني
الناس ،وال ســيام النســاء واألطفال منهم.
وينبغــي الســتجابة العامل لتغــر املناخ عىل صعيــد التكيف
والتخفيــف والقــدرة عــى الصمود أن تركز أكــر عىل الغابات.
فكــا أكــدت اتفاقيــة باريس بشــأن املناخ يف عام  ،2015تؤدي
الغابــات واألشــجار دو ًرا حاسـ ًـا يف تحديد تراكم غــازات الدفيئة
يف الغــاف الجــوي .وهي تعمــل كبالوعات للكربــون فتمتص ما
يعــادل حــوايل ملياري طن من ثاين أكســيد الكربون ســنو يًا .ولكن،
ووفقــا للهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنية بتغــر املناخ  ،فإن قطاع
الزراعة والحراجة وغريهام من أشــكال اســتخدام األرايض مســؤول
عــن أقــل من ربع انبعاثات غــازات االحتباس الحــراري الناتجة عن
األنشــطة البرشية أساســا من إزالــة الغابات واالنبعاثــات الناتجة عن
الزراعــة وتربيــة املاشــية والرتبة وإدارة املغذيــات .وبالتايل ،ميكن
لــإدارة الفعالــة للغابات أن تعــزز القدرة عىل الصمــود والتكيف
مــع الكــوارث الطبيعيــة املرتبطــة بتغري املناخ ،مــا يؤكد أهمية
دمــج التدابــر القامئــة عىل الغابــات يف االســراتيجيات الوطنية للحد
مــن مخاطر الكوارث .وســيكون الحــد من االنبعاثــات الناتجة عن
إزالــة الغابــات وتدهورهــا وأدوار حفظ الغابــات وإدارتها عىل نحو
مســتدام وتعزيــز مخزونــات الكربون يف الغابــات (املعروفة بخفض
االنبعاثــات الناجمــة عــن إزالة الغابــات وتدهورها يف البلدان
الناميــة  )+REDDعامـ ًـا حيو يًا بالنســبة إىل الجهــود العاملية
املبذولــة ملكافحــة تغــر املناخ .وشــملت البلدان الخمســة والعرشين
التــي تتمتــع بأكرب غطــاء حرجي تدابــر التخفيف املرتبطــة بالغابات
(تقليــل إزالــة الغابات وتدهورهــا ،والتحريــج ،وتعزيز مخزونات
الكربــون يف الغابــات ،وحفــظ الغابــات والحراجة الزراعية) يف
إجــراءات التخفيــف املالمئــة وطن ًيا واملســاهامت املحددة وطن ًيا.
كام تشــر األدلة النوعية إىل أن الغابات واألشــجار تقدم مســاهامت
كبــرة لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة مــن خالل القطاع غري
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الرســمي والحراجة الزراعية وفرص متكني املرأة واإلدارة املســتدامة
للمياه والســياحة واملدن املســتدامة والتكيــف مع تغري املناخ
والتصــدي ملســألتي تدهور األرايض وفقدان التنــوع البيولوجي.
فالســياحة املعتمــدة عــى الطبيعة مثـ ًـا تنمو مبعدل ثالث مرات
أرسع من قطاع الســياحة ككل وتشــكل اآلن ما يقارب  20يف املائة
من الســوق العاملية .كام أن إدماج املســاحات الخرضاء وغطاء
األشــجار يف التخطيط الحرضي عىل ازدياد إذ تشــر الدراســات
إىل ارتباطــه بانخفاض مســتويات الســمنة والجرائم ،إال أن قياس
هــذه الفوائــد وتقييمها ما زال صع ًبا .ويف ضوء التوســع الحرضي
وتغــر املنــاخ ،ينبغي إدماج تصميم املســاحات الخرضاء الحرضية
والتخطيــط لهــا وإدارتها ،مبا يف ذلك الغابات واألشــجار يف التخطيط
تبي سياســات التخفيف من
الحــري يف مرحلــة مبكــرة .وال بد أن ّ
تأثــرات تغــر املناخ والتكيف معه دور الغابات واألشــجار.
ونجحــت بلــدان عديــدة فعـ ًـا يف إدماج ال ُنهــج القامئة عىل
الغابــات واملناظــر الطبيعيــة التــي تربــط العديد من أهداف
التنميــة املســتدامة بربامــج التنميــة املســتدامة األوســع نطا قًا.
وتبــن مثاين دراســات حالــة إفرادية مفصلــة يف الفصل 3
كيــف ميكــن االســتفادة من إمكانــات الغابات بالشــكل األمثل
مــن خــال اتباع نهــج شــامل للقطاعات يف بلــدان تختلف يف
الجغرافيــا واملنــاخ واألنظمــة السياســية ومســتويات الدخل
والتقاليــد االجتامعيــة والثقافيــة .فمــن بوركينــا فاســو إىل إيطاليا
وجمهوريــة تنزانيــا املتحــدة ،تســاعد ال ُنهــج القامئة عــى املناظر
الطبيعيــة عــى إدماج إدارة الغابات واألشــجار بــاألرايض الزراعية
والبيئــة الحرضيــة والريفيــة والــراث الثقايف مــا يضمن عىل
ســبيل املثــال االعــراف بالقيمــة االقتصاديــة للســياحة القامئة عىل
الغابــات وفهــم الفوائــد التي توفرها الغابات واألشــجار للســكان
يف املناطــق الحرضيــة .وإن ال ُنهــج القامئــة عــى املناظــر الطبيعية
تحمــي خدمــات النظــام اإليكولوجي الحيوية وتديم ســبل كســب
العيــش وتتصــدى لتحديــات األمــن الغذايئ وتتكيــف مع تأثريات
تغــر املنــاخ يف الوقــت نفســه .وتُظهر الدراســات قيمة الرشاكات
بــن أصحــاب املصلحــة املتعددين التــي تجمع بــن الحكومات
والقطــاع الخــاص واملجتمــع املدين واألفراد يف ســعيهم إليجاد
طــرق جديــدة لتحقيــق أهدافهــم وتطلعاتهم املشــركة.

أجل إلدارة الغابات
وآمنــة ،ينــزع األشــخاص إىل اتباع نهج أطــول ً
ألنهــم يعلمــون أنهم سيســتفيدون هــم أو من يخلفهــم منها .ويربز
الفصــل  4تاريــخ نيبــال الطويل يف إدارة الغابــات املجتمعية،
وهــو نهــج اعتمدته عدة بلدان أخرى ،وال ســيام يف آســيا وأمريكا
الالتينيــة .وحيــث متثل حيــازة األرايض غري اآلمنة مشــكلة بالغة
األهميــة ،ميكن ألطــر مثل الخطــوط التوجيهية الطوعية بشــأن
الحوكمــة املســؤولة لحيازة األرايض ومصايد األســاك والغابات
املســاعدة يف توفــر الثقــة .وإذ نتطلع إىل املســتقبل ،مثة حاجة
إىل التعلــم مــن التجــارب الناجحة يف إدارة الغابــات املجتمعية،
مــع االعــراف بأهمية الدعم العلمــي والفني والتدريــب وتنمية
القــدرات والوصول إىل األســواق وتوفري املعلومــات املتعلقة
فضل عــن الحاجة إىل الوضوح
باألســواق واملــوارد املاليــة الكافيةً ،
يف تحديــد حقوق األطــراف املختلفة ومســؤولياتها .وســيتعني اتخاذ
جميــع هــذه التدابري إذا ما أردنــا تعزيز مســارات الغابات نحو
التنمية املســتدامة.

مســارات التنميــة املســتدامة .يل ّخــص الفصل  4التأثريات
السياســاتية الرئيســية مــر زًا الحاجة إىل إذكاء الوعي وتســويق
فوائــد الغابات واألشــجار لواضعي السياســات وغريهم؛ وإرشاك
القطــاع الخاص؛ وإدمــاج الغابات يف جدول أعــال التنمية
املســتدامة األوســع نطا قًا؛ واالســتثامر يف تحويل القطاع غري
الرســمي إلطــاق فرص التطويــر الضائعة وتحســن ظروف العمل؛
وإجــراء دراســات تحليليــة وطنية ودون وطنية؛ وتحســن توافر
البيانات.
وتعتــر معالجــة مســألتي الزراعة والغابــات م ًعا يف تطوير
سياســات التنميــة الوطنيــة ً
عامل أساسـ ًيا لتحقيق أهــداف التنمية
املســتدامة .فتحتــاج الزراعة املســتدامة إىل غابات صحيــة ومنتجة.
وتدعــم الغابات واألشــجار الزراعة املســتدامة عن طريــق تثبيت
الرتبــة واملنــاخ مثـ ًـا وتنظيم تدفق امليــاه وتوفري الظل واملأوى
واملوئــل للملقحــات والحيوانات املفرتســة لآلفــات الزراعية .وعند
إدمــاج الغابات واألشــجار يف املناظــر الطبيعية الزراعيــة ميكنها
زيــادة اإلنتاجيــة الزراعية .كــا أنها تســاعد يف توفري األمن الغذايئ
ملئــات املاليني من األشــخاص إذ تشــكل لهم مصــادر مهمة للغذاء
والطاقــة والدخــل خالل األوقــات العصيبــة .وإن التعرف عىل هذه
املقايضــات واملوازنــة يف مــا بينهــا ،مبا يف ذلك بــن املنافع القصرية
األجــل واملنافــع الطويلة األجل والســلع العامة املحليــة والعاملية
واملجتمعــات والقطاعــات ،سيســمح لواضعي السياســات بتوجيه
املــوارد بشــكل أفضل ،مــا يتيح تحقيــق اإلنجازات يف خطة عام
 2030عــى نحو أرسع.

ومن شــأن الوصول إىل األرايض واملوارد واالســتثامرات يف الغابات
واملناطــق املحيطة بها أن يدفع النســاء والشــباب وغريهم من
مــزاويل األعــال الريفيــن ليصبحوا عوامل التغيــر يف عملية التحول
إىل عــامل مســتدام .وميثل تعزيــز حقوق حيازة األرايض فرصة
لتعزيز املســاواة بني الجنســن يف الوصول إىل الغابات واألشــجار،
فضـ ًـا عن تشــجيع اتباع نهج مســتدام طويل األجل إلدارة الغابات.
فتســلط الدراســات الضوء عىل دور املرأة يف تنظيم األعامل ،وال
ســيام يف القطاع غري الرســمي ودورها القيادي يف اإلدارة املجتمعية
والتشــاركية للغابات .وإن مشــاريع الشــباب وطاقاتهم عامالن
حيويان ملســتقبل هذا القطاع .فقد يســاعد االســتثامر يف التدريب
وبنــاء القــدرات وتطوير منظامت املنتجني يف إقناع الشــباب برؤية
قيمة ســبل كســب العيش من الغابــات ومقاومة الهجرة غري
املضمونــة املصري .وميكن لالســتثامر يف القطاع غري الرســمي عن
طريق زيادة النشــاط االقتصادي وتحســن ظروف العمل وتعزيز
نهــج أكــر اســتدامة إلدارة الغابات ،أن يكون له أثــر إيجايب ميتد من
الغابــات إىل املــزارع والبلدات واملدن .ومــن املرجح أن يكون إعطاء
حوافــز اقتصادية ألصحــاب الحيازات الصغــرة واملجتمعات املحلية
إلدارة األشــجار يف األرايض الحرجية مجزيًا.

وســتعزز األهــداف الرئيســية للعــامل املتمثلة يف القضــاء عىل الفقر
وتحقيــق االســتدامة إىل حــد كبري مــن خالل تعزيز األطــر القانونية
التــي تعــرف بحقــوق املجتمعات املحليــة وأصحاب الحيازات
الصغــرة بالوصــول إىل الغابات واألشــجار وتضمــن هذه الحقوق.
فعــى الصعيــد العاملي ،ضَ ِم َن  1.5مليارات شــخص من الســكان
املحليــن واألصليــن حقوق االســتفادة من مــوارد الغابات من
خــال حيــازة األرايض القامئــة عىل املجتمــع املحيل .ومثة فوائد
كبــرة تنجــم عــن إعطاء الســكان املحليني ذات املعــارف التقليدية
القــدرة عــى التأثري يف اتخــاذ القرارات بطرق تســاهم يف تحقيق
أهــداف التنميــة املســتدامة .فعندما يتم ضــان حقوق واضحة
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وتحقي ًقــا للطمــوح التاريخــي يف القضاء عــى الجوع والفقر
والتحــول إىل عــامل مســتدام ،يتوقع وف ًقــا لخطة التنمية املســتدامة
لعــام  2030أن تقــوم الوزارات القطاعيــة بتغيري طريقــة عملها
وتنســيق السياســات عــر الحكومة .ينبغــي أن تتزامن م ًعا
االجــراءات الخاصــة بالغابات والزراعة واألغذية واســتخدام
األرايض والتنميــة الريفيــة والتنميــة الوطنيــة يف املســتقبل إذا ما
أريــد تحقيــق التنميــة املســتدامة .فرغم تفــاوت العوامل الدافعة
تفاوتًــا كبـ ًرا بــن البلدان واملناطــق ،ينبغي لواضعي السياســات أن
يدركــوا الحاجــة إىل إدارة املقايضات ووضع إجراءات ملموســة
لتحســن التوافــق بني األهداف املتعــددة والهيــاكل التحفيزية.
وإن هــذا النهــج املتكامل أســايس إلحراز تقدم نحــو تحقيق
أهــداف التنمية املســتدامة .وميثل إنشــاء منصــات تنفيذ أهداف
التنميــة املســتدامة املكونــة من القطاعات الرئيســية يف اســتخدام
املــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا أحد الطرق إلدارة التنســيق يف ما بني
القطاعــات والتغلــب عــى الصعوبات يف الحكومــات التي لديها
وزارات ووكاالت قامئــة عــى القطاعات لديها مــوارد مخصصة
وترتيبــات خاصــة بها للمســاءلة .وســوف تجمع منصــات تنفيذ
أهــداف التنمية املســتدامة بــن مختلف الوزارات والوكاالت
الحكوميــة وأصحــاب املصلحة الرئيســيني اآلخرين الذيــن يعملون
بالتحــاور وتنســيق االجــراءات مع الرتكيز عــى تحقيق أهداف
التنمية املســتدامة واالســتفادة مــن الروابط املتبادلــة لتحديد
العوائــق التــي تحول دون التغيــر ومعالجتهــا ورصد التقدم.

إن وجــود بيئــة متكينية إيجابية أمر أســايس لجذب القطاع
الخاص ألنشــطة االســتدامة .يشــمل قطاعا الغابات الرسمي
وغري الرســمي عىل حد ســواء أعدا ًدا كبرية من الرشكات الصغرية
واملتناهيــة الصغــر ،بينام توجد مــن الناحية األخرى رشكات كبرية
جـ ًدا .وعىل نطــاق صغري ،غال ًبا ما تتضمــن األولويات التدريب
لتحســن مامرســات إدارة األرايض وتعزيز الحراجة الزراعية وتطوير
منظامت املنتجني وتحســن الوصول إىل األســواق وتوافر ترتيبات
التمويــل املناســبة .أما عىل النطاق األوســع فقــد تكون هناك حاجة
إىل معالجــة الحواجــز املحتملــة التي تعيق االســتثامرات وغالبًا ما
تكــون ماليــة أو مرتبطــة بالبنية التحتية .ومــن املحتمل أن تتضمن
التدخــات السياســية مجموعة من ال ُنهج والحوافــز التنظيمية
لالشــراك يف أنشــطة ال تغطيها الســوق بالرضورة مثل خدمات
النظــم اإليكولوجيــة وإدارة الغابات عىل نحو مســتدام .ويف الوقت
نفســه ،ســيكون من املهــم معالجة الحواجز املحتملــة التي تعيق
االســتثامرات وإلغاء الحوافز إلزالة الغابات .وســتكون الرشاكات مع
القطــاع الخاص حاســمة من أجل تطوير مبــادرات الحوكمة الخاصة
مثل خطط إصدار الشــهادات الطوعية وااللتزام باســتخدام سالســل
اإلمــداد امللتزمة بالقضــاء عىل إزالة الغابات.
ويعتــر إرشاك أصحــاب املصلحة وااللتزام بالحوكمة الرشــيدة من
األمــور األساســية للتنفيذ الفعال للسياســات .ينبغــي إضفاء الطابع
الرســمي عــى حــق أصحاب املصلحة يف أن يتم التشــاور معهم أثناء
وضع السياســات والربامج والخطــط املتعلقة بالغابــات وتنفيذها مع
األخــذ يف االعتبار احتياجات مســتخدمي الغابــات وأصحاب املصلحة
اآلخرين .وإىل جانب السياســة الســليمة واإلطــار القانوين ،تعترب
املؤسســات الفعالة املفتاح للحوكمة الرشــيدة .وينبغي أن يشــمل
اإلطــار املؤســي املجتمعات املحلية ومنظــات املجتمع املدين
فضل عن اإلدارات والوكاالت
ومصالــح القطــاع الخاص املســؤولةً ،
الحكوميــة .وقــد يتطلب ذلك تنمية قــدرات املنظامت التي تدعم
الشــعوب األصليــة واملجتمعات املحلية وأصحــاب الحيازات الصغرية
فضـ ًـا عن تعزيز مؤسســات القطاع العام.

وســيوفّر االســتثامر يف الرصد الفعال عىل املســتويني الوطني
ودون الوطنــي للبلــدان معلومــات حيوية عــن مجموعات الفئات
الســكانية أو املناطــق يف البــاد التي ينبغــي الرتكيز عليها .ســيتيح
ذلــك لواضعي السياســات احتســاب الحوافــز وإدارة املقايضات بني
مختلــف القطاعــات وتصميــم املبادرات الخاصــة بالغابات واألمن
الغــذايئ وتنفيذهــا وقياس شــبكات األمــان االجتامعي وتحديد
مســتوى الدعم الــازم لقطاعات االقتصــاد املختلفةn .
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الرسائل الرئيسية

ينبغي ،لتحقيق
أهدافنا العاملية،
اختاذ إجراءات
عاجلة للحفاظ
على الغابات على
كوكب األرض.

حان الوقت
لالعرتاف بأنه مل يعد
من املمكن معاجلة
مسائل األمن الغذائي
والزراعة واحلراجة
مبعزل عن غريها.

فالزراعة املستدامة تحتاج إىل غابات صحية ومنتجة .وتوفر الغابات
واألشجار ملئات املاليني من الناس الغذاء والطاقة والدخل ،فتكون
مبثابة شبكة أمان خالل األوقات العصيبة .ولتحقيق الطموح التاريخي
يف القضاء عىل الجوع والفقر ،ينبغي للوزارات القطاعية ضامن متاسك
السياسات عرب الحكومة ودمج االسرتاتيجيات وتحقيق التوازن بني
املقايضات .وال ب ّد أيضً ا من دمج األعامل املتعلقة بالغابات والزراعة
واألغذية واستخدام األرايض والتنمية الريفية والوطنية يف املستقبل إذا
ما أريد تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام .2030

إ ّن الوقت يداهم الغابات يف العامل التي تتقلص مساحتها اإلجاملية
يو ًما بعد يوم .ومن خالل وقف إزالة الغابات وإدارة الغابات عىل نحو
مستدام واستعادة الغابات املتدهورة وزيادة مساحة األرايض الحرجية
العاملية ،ميكن تج ّنب العواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها كوكب
شامل يش ّجع فوائد
األرض وسكّانه .وينبغي للحكومات أن تتبنى نه ًجا ً
الغابات واألشجار ويرشك جميع أصحاب املصلحة.

ملساعدة األشخاص
األشد إهماالً أوالً،
ّ
علينا أن نسلك مسار
منكن
الغابات وأن ِّ
عمالء التغيري.

متتد أغصان
ّ
األشجار والغابات
إىل أهداف التنمية
مجيعا.
املستدامة
ً

فمن معالجة مشكلة الفقر والجوع إىل تخفيف تأثريات تغري املناخ
والحفاظ عىل التنوع البيولوجي ،تتجاوز آثار الغابات واألشجار نطاق
الهدف  15من أهداف التنمية املستدامة فتساهم يف تحقيق أهداف
ومقاصد متعددة يف خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وتفيد إدارة
الغابات عىل نحو مستدام املجتمعات الحرضية والريفية عىل حد سواء
وهي رضورية لتوفري مستقبل صحي ومنتج لكوكب األرض .وينبغي
السرتاتيجيات تحقيق أهداف التنمية املستدامة أن تراعي أوجه الرتابط
القامئة بينها وبني الغابات واألشجار.

يعيــش حــوايل  40يف املائــة من فقراء الريف  -أو نحو  250مليون
شــخص  -يف مناطق الغابات والســافانا .وإن السياسات التي تضمن
حقــوق الحيازة للفقراء والضعفاء ،مبن فيهم الســكان األصليون
واملزارعون الذين ال ميلكون األرايض والنســاء الريفيات والشــباب
ستســاهم بشــكل كبري يف القضاء عىل الفقر وانعدام األمن الغذايئ.
ومن شــأن االســتثامر يف عوامل التغيري أن يحفّز ريادة األعامل وإدارة
الغابات عىل نحو مســتدام.
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النهج القائمة
حتقق ُ
على املناظر
الطبيعية التوازن
على صعيد
االستدامة.

حتتاج املدن الصحية
إىل األشجار.

التوسع الحرضي ،باتت األشجار والحدائق والغابات
يف ّ
ظل تنامي ّ
رضورية للمخططني الذين يصممون املدن املستدامة يف املستقبل
واملناظر الطبيعية املحيطة باملراكز الحرضية .وإ ّن إزالة التلوث وتوفري
الظل واملساهمة يف العديد من الفوائد الصحية واملساحات الخرضاء
أمر حاسم لرفاه سكان املدينة الذين يفوق عددهم عىل الصعيد
العاملي أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية .كام ترتبط األشجار
واملساحات الخرضاء يف املناطق الحرضية بانخفاض كل من مستوى
السمنة عند األطفال والجرائم مام يربز الصالت التي تربط بني الغابات
واألشجار واملقاصد املتعددة لخطة التنمية املستدامة لعام .2030

تتطلــب تغذية عدد ســكان العامل املتزايد ورعايــة كوكبنا الوحيد نُه ًجا
قامئــة عىل املناظر الطبيعية مبــا يحمي خدمات النظام اإليكولوجي
الحيوية وتســتخدمها عىل نحو مســتدام وتحافظ عىل سبل كسب
العيــش وتعالج تحديات األمن الغذايئ وتتكيف يف الوقت نفســه مع
تأثــرات تغــر املناخ .وميثل دمج ال ُنهج القامئــة عىل املناظر الطبيعية
يف االســراتيجيات الوطنية واألولويــات اإلمنائية جز ًءا من عملية بناء
غابات املستقبل.

يشجع وجود إطار
ّ
سياسايت متسق
الشراكات والتزام
أصحاب املصلحة
بشأن الغابات.

عامل
تعد األدلة
ً
ّ
أساسيا لتحقيق
ً
االعرتاف بالقيمة
احلقيقية للغابات
يف خطة التنمية
املستدامة لعام .2030

يتطلب دمج الغابات يف اســراتيجيات التنمية املســتدامة رشاكات
فعالة ومشــاركة القطاع الخــاص .ومتثل األطر القانونية الواضحة
ومشــاركة املجتمعات املحلية والتدابري املتســقة عىل مستوى
السياســات التي تحقق التوازن يف ما بــن مصالح الجهات املعنية
جــز ًءا مــن البيئة املواتية الالزمة .وال بد من توجيه السياســات نحو
تحفيــز الرشكات وصغــار املنتجني لالنخراط يف إدارة الغابات عىل
نحو مســتدام ومعالجة الحواجز املحتملة التي تعيق االســتثامرات
وإلغــاء الحوافز إلزالة الغابات .وتعترب مســؤولية الرشكات لوقف إزالة
عامل أساس ًيا.
الغابات ً

من خالل االســتثامر يف الرصد عىل املســتويني الوطني ودون الوطني،
ســتحصل الحكومات عىل صورة أوضح ألثر الغابات واألشــجار
االجتامعــي واالقتصادي والبيئي يف أهداف التنمية املســتدامة.
وســتكون هذه املعلومات بالغة األهمية يف احتســاب الحوافز وإدارة
املقايضــات القطاعية وتصميــم املبادرات الخاصة بالغابات واألمن
الغذايئ وقياس شــبكات األمان االجتامعي واالســتثامر يف التكنولوجيا
واالبتكار وتحديد مســتوى الدعم الــازم ملختلف قطاعات االقتصاد.
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غاتسوك ،بيالروس
بالرغم من انحفاض
مساحة الغابات في
العالم من  31.6في المائة
إلى  30.6في المائة بين
عامي  1990و ،2015و
تباطأت تيرة الخسارة
في السنوات األخيرة.
ففي القرى الفالحية على
غرار غاتسوك الواقعة 70
كيلومتر جنوب العاصمة
مينسك ،يساعد السكان
األصليون في الحفاظ على
الغابات من خالل كسب
عيشهم بطريقة مستدامة.
©FAO/Sergei Gapon

الفصل 1
مقدمة

الفصل 1

مقدمة
اإلجامليــة املركــزة عىل النتائــج وليس عــى العمليات» (املنتدى
الســيايس الرفيع املســتوى املعنــي بالتنمية املســتدامة.)2017 ،
وعليــه ،فــإ ّن التنفيذ الفعــال والكفؤ إلطار أهــداف التنمية
املســتدامة يدعــو إىل تحديــد هذه الروابــط البينية بني أهداف
التنميــة املســتدامة واإلجراءات املتســقة عىل املســتوى القطري
لتنشــيط التفاعــات اإليجابيــة بــن القطاعات كافة.

يف عــام  ،2015اتخــذت الحكومــات يف مختلــف أنحاء العامل إجراء
جريئًــا وحاسـ ًـا من خالل اعتامد خطــة التنمية املســتدامة لعام
( 2030األمــم املتحــدة )2015 ،أو ما يعرف عــادة بخطة عام
 .2030ومنــذ ذلــك الحني ،أصبحــت خطة عام  2030وأهداف
التنميــة املســتدامة املنبثقــة عنهــا وعددها  17هدفًا اإلطار
الشــامل للتنميــة املســتدامة .وإ ّن الطابــع العاملي والشــامل لخطة
عــام  2030يُلــزم املجتمع الــدويل بالعمل م ًعا من أجــل التغلّب
عــى التحديــات املتعــددة واملعقدة التــي يواجهها العامل خالل
القــرن الحادي والعرشين .وســوف تسرتشــد بها السياســات العاملية
خــال العقــد املقبل وما بعده.

ويســعى تقريــر حالة الغابــات يف العامل  2018إىل النظر يف األدلة
عىل مســاهمة الغابات واألشــجار  - 1ومن يســتخدمونها ويقومون
بإدارتهــا  -يف ســبيل تحقيق التنمية املســتدامة .ويحدد أيضً ا
الثغــرات يف املعلومــات والبيانات واملجاالت التــي تتطلب مزي ًدا من
العمــل لفهــم هــذه الروابط البينية عىل نحــو أفضل .والهدف من
ذلــك هو توطيد مســارات الغابــات نحو تحقيق التنمية املســتدامة
كجــزء مــن التغيري التحويل الــازم لتنفيذ خطة عام .2030

وتتمحــور خطــة عــام  2030حول أهداف رئيســية أربعة هي:
اســتئصال الفقــر؛ عالج كوكبنا؛ ضــان االزدهار للجميع؛ وتشــجيع
الســام والعدالــة .وهي تعيــد التأكيد عــى الحاجة إىل إحراز تقدم
يف األبعــاد الثالثــة للتنمية املســتدامة أي االقتصاديــة واالجتامعية
والبيئيــة ،وإىل نهــج شــامل وطموح ويتمحور حول اإلنســان
بحيــث يكــون قاد ًرا عىل إحــراز تغيري تحويل من أجل االســتدامة.
وتحقي ًقــا لهــذه الغايــة الطموحة ،تدعو خطة عام  2030إىل إرســاء
رشاكــة مــن أجــل التنمية املســتدامة يجب أن يعمــل من خاللها
أصحــاب املصلحــة يف القطاعــات كافــة م ًعا .وقد جــرى تدعيم خطة
عــام  2030بقــدر أكرب مــن خالل اتفاق باريس الــذي اعتمد يف عام
 2015يف ســياق اتفاقيــة األمــم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ
والــذي يدعــو إىل اتباع نهج شــامل يقوم عىل حشــد طاقات جميع
األطــراف الفاعلــة للتخفيــف من وطــأة تغري املنــاخ والتكيف معه.

ويركّز الفصل  2عىل عرشة أهداف للتنمية املستدامة و 28مقص ًدا
مختا ًرا .ويوضح أسباب اختيار هذه األهداف االسرتاتيجية واملقاصد
والنهج املتبع ملحاولة تحديد قدر مساهمة الغابات واألشجار يف
تحقيق تلك املقاصد .أما أهداف التنمية املستدامة العرشة املعروضة
يف الفصل  2فهي التالية:
e eالهــدف  .1القضــاء عىل الفقر بجميع أشــكاله يف كل مكان
e eالهــدف  .2القضــاء عىل الجوع وتوفري األمــن الغذايئ والتغذية
املحســنة وتعزيز الزراعة املستدامة
ّ
e eالهدف  .5تحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني كل النســاء
والفتيات

ومــن أجــل التوصل إىل عمل متســق ،تتمحور أهــداف التنمية
املســتدامة الســبعة عرش حول املشــاكل وليســت خاصة بقطاعات
بعينهــا وتشــدد خطــة عام  2030عىل أ ّن تلــك األهداف واملقاصد
املتصلــة بهــا وعددهــا  169مقصـ ًد ا «متكاملة وال تقبــل التجزئة».
وشــدد منتــدى األمم املتحدة الســيايس الرفيع املســتوى املعني
بالتنميــة املســتدامة يف عــام  2017عــى أ ّن خطة عام 2030
متكاملــة بشــكل خاص عىل مســتوى املقاصد وعىل أ ّن «االســتفادة
مــن الروابــط البينيــة يتطلّب قيادة سياســية فعلية واتســا قًا
وتنســيقًا أفضل عىل مســتوى السياســات كوســيلة لتحقيق األهداف

 1يتكرر يف هذا املطبوع استخدام عبارة «الغابات واألشجار» .ويع ّرف عن «الغابة»
بأنها أرض متتد عىل أكرث من  0.5هكتارات ويفوق فيها ارتفاع األشجار الخمسة
أمتار ويتعدى فيها غطاؤها الحرجي نسبة  10يف املائة ،أو تكون فيها أشجار قادرة
عىل بلوغ هذه العتبات يف موقعها؛ وهي ال تشمل األرض التي يكون القسم
مخصصا لالستخدام الزراعي أو الحرضي (منظمة األغذية والزراعة،
األكرب منها
ً
2015أ) .ومع أ ّن األشجار الواقعة خارج الغابات ال ت ُعترب من الناحية الفنية ضمن
فئة «الغابات» ،فهي توفر ،بحسب هذا التعريف املعياري ،العديد من الفوائد
االقتصادية واالجتامعية والبيئية (األمم املتحدة )2008 ،وقد أدرجت بالتايل ضمن
نطاق تقرير حالة الغابات يف العامل .2018
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e eالهدف  .6ضامن توفر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع
وإدارتها إدارة مستدامة
e eالهدف  .7ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات
الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة
e eالهدف  .8تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع
واملستدام ،والعاملة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع
e eالهدف  .11جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع
وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة
 e eالهدف  .12ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة
e eالهدف  .13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره
e eالهدف  .15حامية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز
استخدامها عىل نحو مستدام ،وإدارة الغابات إدارة مستدامة،
ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األرايض وعكس مساره ،ووقف
خسارة التنوع البيولوجي.
لكن من املهم التشــديد عىل أ ّن الغابات واألشــجار تســاهم يف
تحقيــق أهداف التنمية املســتدامة الســبعة عــر باإلضافة إىل غايات

آيتــي للتنــوع البيولوجــي الصادرة عن اتفاقية التنــوع البيوولجي
واتفــاق باريــس بشــأن تغري املناخ .وترد يف اإلطار  1أهــداف التنمية
املســتدامة غري املشــار إليهــا يف الفصل  2ويعطي أمثلــة مقتضبة عن
مســاهمة الغابات واألشــجار يف تحقيق هذه األهداف.
ويبحــث الفصل  3يف دراســات حالة مــن بوليفيا وبوركينا فاســو
وغواتيــاال وإيطاليــا (توســكانا) ونيبال وجمهوريــة كوريا واالتحاد
الــرويس (منطقــة أرشنجلســك) وجمهوريــة تنزانيا املتحدة.
والغــرض مــن دراســات الحالة هذه هو تســليط الضوء عىل
التجــارب والــدروس املســتفادة من بعض البلــدان التي وضعت
سياســات أو اســراتيجيات أو برامــج ترمي إىل تعميــم الحراجة عىل
نحــو أفضــل واستكشــاف التحديات التي قد تنشــأ عــن اتباع نهج
شــامل ومشــرك بني القطاعات ومتكامــل للتنمية املســتدامة.
ويعــرض الفصل  4خالصات األجزاء الســابقة ويقرتح آفا قًــا عملية
للمــي قد ًمــا من أجل تعزيز مســارات الغابات نحــو تحقيق
التنمية املســتدامةn .
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بوروندي
يس ّلط تقرير حالة الغابات
في العالم  2018الضوء
على الروابط المتداخلة
العميقة القائمة بين الغابات
والعديد من األهداف
والمقاصد األخرى في
خطة التنمية المستدامة
لعام  .2030تعرض الصورة
مشروعا للمنظمة صمم
ِّ
الحيوية
لحماية األنظمة
في حوض نهر كاريغا في
بوروندي .المشروع هو مثال
عن العمل الناجح لضمان
توافر واإلدارة المستدامة
للموارد المائية( .الهدف )6
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اإلطار 1

أمثلة على مساهمة الغابات واألشجار املمكنة يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة اليت مل يتم حتليلها يف تقرير حالة الغابات يف العامل 2018
اهلدف 10-

اهلدف 3-

e eالحد من عدم املســاواة داخل البلدان ويف ما بينها .يعيش
العديــد من املجتمعات املحلية املهمشــة وأصحاب الحيازات
الصغرية والســكان األصليني يف مناطق حرجية نائية؛ وإن
مســاهمة الغابات واألشجار يف تحســن كسب عيشهم من شأنها
املســاعدة عىل معالجة عدم املساواة.

e eضامن مت ّتع الجميع من جميع األعامر بأمناط عيش صحية وبالرفاهية.
يتم اإلقرار بشكل متزايد باملنافع الصحية الناجمة عن الوصول الرتفيهي
إىل الغابات ،مبا فيها الغابات يف املناطق الحرضية .وتتضمن األمثلة
عىل ذلك مامرسات «االنغامس يف الغابات» يف اليابان وجمهورية كوريا
القامئة عىل املنافع الصحية البدنية والذهنية املستمدة من التواجد
يف الغابات .ومتلك النباتات الحرجية الطبية منافع صحية وقد تتسم
بأهمية خاصة يف املناطق الريفية حيث تتوافر إمكانيات محدودة
للنفاذ إىل الخدمات الصحية التقليدية.

اهلدف 14-

e eحفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو
مستدام لتحقيق التنمية املستدامة .تضطلع غابات املنغروف
بدور حيوي يف حامية السواحل ومصايد األسامك وسبل كسب
العيش املرتبطة بها.

اهلدف 4-

e eضامن أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول عىل التعليم الجيد
وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع .إن التثقيف البيئي مهم
بالنسبة إىل األطفال ،خاصة وأن عد ًدا متزاي ًدا منهم أصبح يعيش
يف املناطق الحرضية .ويزداد استخدام الغابات واألخشاب واألشجار
ألغراض التعليم الخارجي يف عدد من البلدان ،مبا يف ذلك أمريكا
الشاملية وأوروبا الغربية والدول االسكندنافية .ويف املقابل ،يحتاج
األطفال الذين يعيشون يف املجتمعات الريفية ويستخدمون السلع
والخدمات الحرجية إىل التثقيف البيئي ملساعدتهم عىل فهم أهمية
اإلدارة املستدامة.

اهلدف 16-

e eالتشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من
أجل تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع
إىل العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة
للجميع عىل املستويات كافة .تساهم نُهج الالمركزية والتشاركية
املرتبطة باإلدارة املجتمعية للغابات يف تحقيق هذا الهدف .وإن
املقصد  4-16مهم كذلك ألن التجارة الدولية باألخشاب قد متثّل
مصد ًرا غري قانونيًا للتدفقات املالية.

اهلدف 9-

اهلدف 17-

e eإقامة هياكل أساسية قادرة عىل الصمود وتحفيز التصنيع الشامل
للجميع وتشجيع االبتكار .يشكّل الخشب مادة من مواد البناء املتاحة
عىل نطاق واسع وذات الطاقة املتالزمة األدىن مقارنة بغريها من املواد
عىل غرار الخرسانة والفوالذ ،وميكن استخدامه يف البنية التحتية واملباين
املؤقتة املرتبطة بها .وتتسم البنية التحتية بأهمية حاسمة للمساعدة
عىل معالجة مشاكل متعلّقة بتواجد الفئات املعتمدة عىل الغابات يف
املناطق النائية .وباإلضافة إىل ذلك ،ستؤدي تطورات تكنولوجية جديدة
إىل زيادة استخدام الخشب كجزء من االقتصاد البيولوجي.

e eتعزيز وسائل تنفيذ الرشاكة العاملية وتنشيطها من أجل التنمية
املستدامة .مثة أمثلة عديدة عىل إقامة رشاكات بني القطاعني
العام والخاص واملجتمع املدين من أجل النهوض بإدارة الغابات
بهدف توفري سلع عامة.
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اثيوبيا
تعمل الغابات كمصدر
للغذاء والدواء والوقود
ألكثر من مليار شخص
وتوفر سبل كسب
العيش للعديد من نساء
المجتمعات األصلية .في
الصورة ،امراة من قبيلة
دورزي تحمل أغصانا
وأوراقا لتبيعها في السوق
المحلية.
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الفصل 2
حتديد
مساهمات
الغابات الكمية
يف حتقيق
أهداف التنمية
املستدامة

الفصل  2-حتديد مساهمات الغابات الكمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

حتديد مساهمات الغابات
الكمية يف حتقيق أهداف
التنميةاملستدامة
 1-2النهج املتبع

وتــم اختيار األهداف العرشة هذه بعد اســتعراض أهــداف التنمية
املســتدامة ذات الصلــة بالغابــات التي حددتها لجنــة الغابات يف منظمة
األغذيــة والزراعة يف دورتهــا الثالثة والعرشين ،والالئحة غري الشــاملة
ألهــداف التنميــة املســتدامة املرتبطة باألهداف العامليــة للغابات لخطة
األمم املتحدة االســراتيجية بشــأن الغابــات للفرتة  .2030-2017ومتثّلت
املعايــر املســتخدمة يف انتقــاء األهداف العرشة التي ســتخضع للتحليل
املفصــل يف مــا ييل االرتباط وتوافــر البيانات وإمكانيــة التطبيق يف عمليات
ّ
صنــع السياســات .ثم جرى تحديد  28من مقاصد أهــداف التنمية
املســتدامة باعتبارها األكرث ارتباطًا بالغابات واألشــجار.

يركّــز هــذا الفصل عىل املســاهامت التي ميكن للغابات واألشــجار تقدميها
لتحقيــق  28مــن املقاصد املشــمولة يف  10من أهداف التنمية املســتدامة
الــواردة يف خطــة التنمية املســتدامة لعــام  .2030ويكمن الهدف يف توفري
أدلّــة عن هذه املســاهامت مع تســليط الضوء عىل الروابــط البينية والفرص
الســانحة لدعــم تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة مبزيد مــن الفعالية.

ومتثّــل معيــار إضايف الختيار املقاصــد يف توافر املعلومــات القابلة
للقيــاس .واسـتُخدمت ،نتيجــة لذلك ،مــؤرشات أهداف التنمية املســتدامة
(اإلطــار  )2ملعظــم املقاصــد املشــمولة يف الهدف  15من أهــداف التنمية
املســتدامة ،يف حــن ُوضعت قياســات مواضيعية بالنســبة إىل األهداف
التســعة األخــرى املختــارة (والتي ال تشــر صياغتهــا إىل الغابات) إلبراز
أدلــة عــى وجود عالقة بني الغابات واألشــجار ومقاصــد األهداف املختارة.
ورغــم صلتهــا الوثيقــة بالهدف واملقصد ،تركّز هذه املقاييس بشــكل خاص
عىل الغابات واألشــجار .وال يراد منها أن متثّل بأي شــكل من األشــكال
مقاييــس إضافيــة إىل مؤرشات أهداف التنمية املســتدامة الرســمية القامئة،
التــي وافقــت عليهــا اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحــدة ،أو بديلً عنها.

اإلطار 2
اإلطارالعاملي ملؤشرات أهداف
التنمية املستدامة

ويســتخدم هذا التحليل إحصاءات رســمية حيثام أمكن .غري أنه يســتند
أيضً ــا إىل مصــادر بحثية أخرى ،ال ســيام املؤلفات العلميــة والوثائق الوطنية،
بســبب محدودية توافــر اإلحصاءات االجتامعية واالقتصادية بشــأن الغابات
وجمــع البيانات العاملية بصــورة منهجية.

يجعل اإلطارالعاملي ملؤرشات أهداف التنمية املســتدامة من
األهــداف واملقاصد املتفــق عليها من جانب املجتمع الدويل آثا ًرا
قابلة للقياس .ولقد وافق فريق الخرباء املشــرك بني الوكاالت
املعني مبؤرشات أهداف التنمية املســتدامة عىل هذا اإلطار ،يف
مارس/آذار  ،2017وهو يســمح برصد مقاصد أهداف التنمية
املســتدامة البالغ عددها  169مقص ًدا عىل املســتوى العاملي .وتتيح
هــذه املؤرشات اإلطار املرجعــي لقياس التق ّدم املحرز باتجاه
تحقيق أهداف التنمية املســتدامة .وهي تركّز عىل االتســاق
واملوثوقية والتوافر عىل املســتوى العاملي ،مام يعني أن املؤرشات
وحدهــا هي التي تلبي املعايري الســالفة الذكر مدرجة يف اإلطار.

ويتمثّــل الهــدف النهــايئ من هذا التحليل يف دعــم البلدان عىل وضع
اســراتيجياتها اإلمنائيــة عــى نحو أكرث فعاليــة .ومن خالل زيادة قاعدة
األدلة بشــأن الغابات واألشــجار ،ميكن وضع السياســات املستنرية واتخاذ
اإلجـراءات التي من شــأنها تحقيق النتائــج لبلوغ خطة عام .2030
مفصلــة عن مقاصــد أهــداف التنمية املســتدامة البالغ
وتــرد معلومــات ّ
عددهــا  28مقصـ ًد ا ،واملقاييــس املواضيعيــة ومصــادر املعلومات يف
امللحــق بهــذا التقرير.
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اإلطار 3
أهمية املنتجات احلرجية:
حالة أوغندا
أظهــرت بحوث ميدانيــة يف مثاين قرى واقعة ضمن مقاطعات
كيبايل وماســيندي وكومي والموو األربعة يف أوغندا أن األرس
املحليــة تعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل املنتجات الحرجية .وشـكّل
حطــب الوقود والفحم أهم املنتجات بالنســبة إىل االقتصاد
األرسي بحيث شـكّل  36يف املائة من مجموع املبيعات
النقدية .وســاهمت مواد البناء بنســبة  30يف املائة إضافية
من املبيعات ،يف حني مثّلت األغذية الحرجية نســبة 21
يف املائة .غري أن االســتخدام املنزيل للمنتجات الحرجية
فاق بأشــواط األهمية النســبية للدخل الناشئ عن مبيعات
املنتجــات الحرجية :إذ تخطــت القيمة اإلجاملية غري النقدية
للمنتجــات الحرجية قيمتهــا النقدية بضعفني إىل أربعة
أضعاف بالنســبة إىل الســكان املحليني .وباإلضافة إىل ذلك،
تتســم املنتجات الحرجية بقيمة كبرية بالنســبة إىل االقتصاد
الوطنــي :إذ تصل قيمــة الطاقة املولّدة من حطب الوقود
والفحم التي يســتهلكها ســكان الريف إىل ثالثة أضعاف
ميزانيــة الطاقة يف أوغندا.

 2-2حتديد املساهمات الكمية

اهلدف
القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف
كل مكان
مقدّ مة

تشـكّل الغابات واألشــجار مصد ًرا حيويًا للدخل وســبل كســب العيش
والرفــاه للســكان الريفيني وال ســيام الســكان األصليــن وأصحاب الحيازات
الصغــرة واألشــخاص الذين يعيشــون يف مقربة مــن الغابات والذين
يســتخدمون األشــجار خــارج الغابات .وكام ورد ذكره يف القســم املتعلّق
بالهــدف  8مــن أهــداف التنمية املســتدامة ،فإنها توفّر أنشــطة مبارشة
مد ّرة للدخل يف القطاعني الرســمي وغري الرســمي عىل حد ســواء .كام
تشـكّل الغابات واألشــجار عنارص مهمة بالنســبة إىل ســبل كســب العيش
للعديــد من األشــخاص ،مبــن فيهم حوايل  2.5مليارات مــن املعنيني
بزراعــة أصحــاب الحيازات الصغرية (الصنــدوق الــدويل للتنمية الزراعية،
 ،)2013ويســتفيد معظمهــم مــن خدمات النظــم اإليكولوجيــة التنظيمية
3
والتزويديــة  2التــي تتيحها األشــجار ضمن املناظــر الطبيعية.

كــا وفّــرت الغابات موارد مهمة خالل فرتة إعادة اإلعامر
لألشــخاص العائديــن إىل منازلهم بعد هروبهم من النزاعات
العنيفة التي شــهدتها املنطقتان الشــالية والرشقية.
وكمتوســط ،اعتمدت األرس املعيشــية يف تلك املناطق
بشــكل أكرب عىل الغابات مقارنة مبقاطعات أخرى مع
بلــوغ مجموع القيمة «اإلضافية» املســتمدة من الغابات ما
مقداره  870مليون دوالر أمرييك يف الســنة.

ومــن الرضوري الرتكيز عىل ســبل كســب العيش وطــرق دعمها من خالل
الغابــات واألشــجار من أجــل القضاء عىل الفقــر بحلول عام .2030
وسـلّطت دراســات عديدة الضوء عىل املنافع التي تســتمدها األرس

املصدر Shepherd :وآخرون.2013 ،

 2تتمثل خدمات النظام اإليكولوجي يف املنافع التي يحصل عليها األشخاص من
النظم اإليكولوجية .وهي تتضمن توفري خدمات مثل األغذية واملياه؛ وخدمات
تنظيمية مثل ضبط الفيضانات واألمراض؛ وخدمات ثقافية عىل غرار املنافع
الروحية والرتفيهية والثقافية؛ وخدمات الدعم مثل تدوير املغذّيات ،مبا يحفظ
الظروف الطبيعية .وت ُناقش الخدمات هذه بصورة أوسع يف أقسام أخرى ،مبا فيها
القسامن املتعلّقان بالهدفني  2و 6من أهداف التنمية املستدامة بشأن الحياة عىل
األرض( .تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية.)2005 ،
 3ميكن تعريف املنظر الطبيعي بأنه نظام اجتامعي إيكولوجي مؤلّف من نظم
إيكولوجة طبيعية و/أو معدّلة بفعل نشاط اإلنسان (رشكاء الزراعة اإليكولوجية،
 .)2013وعند الحاجة ،تستخدم صفة تعريفية (مثل حرجية وزراعية وحرضية ،وما
إىل ذلك) لتحديد االستخدام أو الغطاء السائدين لألرايض.

الفقــرة مــن اســتهالك منتجات الغابات ،ويتم مناقشــة دورهــا يف تحقيق
األمــن الغــذايئ ضمن القســم املتعلّــق بالهدف  2من أهــداف التنمية
املســتدامة .فــإن بيــع املنتجات الحرجيــة مثلً يؤمن املــوارد النقدية التي
قــد تســتخدمها األرس املعيشــية لتلبيــة احتياجاتهــا الغذائيــة وغريها من
االحتياجــات ،يف حــن أن املنافــع العينية الناشــئة عن الغابات واألشــجار
(مبــا يف ذلك الوقود الخشــبي واألعــاف ومواد البناء واألغذيــة والنباتات
الطبيــة وغريهــا مــن املنتجات التــي تُجمع بحريّة ألغراض االســتهالك
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املنــزيل واســتخدام الكفــاف) قد تزيد عــن املســاهامت النقدية بثالثة إىل
مبي يف اإلطار 3
خمســة أضعــاف ( Agrawalوآخــرون .)2013 ،وإن ذلك ّ
أدناه املســتند إىل دراســة حالة من أوغندا.

اإلطار 4
الغطاء احلرجي وتداخله مع
الفقر يف املناطق املدارية :االرتباط
املكاين من سبعة بلدان

تحديد املساهامت الكمية للغابات واألشجار يف تحقيق
الهدف  1من أهداف التنمية املستدامة

مــن خالل مقارنة الغطاء الحرجي مــع البيانات الخاصة بالفقر
والســكان يف الربازيل وهندوراس ومالوي وموزمبيق وأوغندا
وإندونيســيا وفييت نــام ،متكّن الباحثون من إيجاد منط من
االرتبــاط املكاين مــن حيث توزّع الفقر .وتم وضع خرائط
للغابــات والفقر عرب تصنيــف املناطق كمناطق ذات غطاء حرجي
مرتفــع أو منخفض وذات معــدالت فقر عالية أو منخفضة.
وبرز اســتنتاجان رئيســيان عىل الرغم من وجود فروقات كبرية
بــن البلدان .أولً  ،مثــة ارتباط قوي بني املناطق ذات الغطاء
الحرجــي املرتفع ومعدالت الفقر املرتفعة :فعىل ســبيل املثال،
قليل عن  70يف املائة من املناطق الحرجية
سـ ّجل ما يزيد ً
املغلقة يف الربازيل (تغطية قمم األشــجار تزيد عن  40يف املائة)
معــدالت عالية من الفقر .ثان ًيــا ،ارتبطت املناطق الحرجية ذات
الغطــاء املرتفع بانخفاض كثافة الفقر فيها :حتى ولو سـ ّجلت
تلــك املناطق نسـ ًبا مئوية عاليــة من الفقر ،كانت أعداد الفقراء
املطلقة متدنية نســب ًيا .ووحدها نســبة مئوية صغرية من الفقراء
يف تلــك البلدان تعيش يف مناطق تتســم بغطاء حرجي مرتفع
ومعدالت فقر عالية ،وتسـ ّجل هذه النســبة أدىن مستوياتها يف
أوغندا وإندونيســيا عند حوايل  3يف املائة ،وتصل إىل حوايل 12
يف املائــة يف فييت نام.

املقصد  1-1من أهداف التنمية املستدامة

ç çالقضــاء عىل الفقــر املدقع للناس أجمعني أينــا كانوا بحلول
عام  ،2030وهو يُقاس حال ًيا بعدد األشــخاص الذين يعيشــون
بأقــل من  1.25دوال ًرا يف اليوم.
نســبة الســكان الريفيــن الذين يعيشــون بأقل مــن  1.25دوال ًرا أمريك ًيا
يف اليــوم والذيــن يقيمــون يف الغابات أو حولها
يعيــش حــوايل  820مليونًــا من الســكان الريفيني يف املناطق االســتوائية
يف الغابــات والســافانا أو بالقــرب منهــا (، De Leeuwو  .)2007وميثّل
هــذا الرقم نســبة كبــرة من فقراء الريف ويشــر إىل أن الغابات
واألشــجار تؤدي دو ًرا كب ًريا يف ســبل كســب العيش الريفية ،عىل الرغم
مــن الصعوبــات املاثلــة أمام الحصول عــى بيانات مج ّمعة بشــأن مدى
التعويــل عليهــا .وال تعيــش إلّ أقليــة من هؤالء األشــخاص يف الغابات
الكثيفــة :إذ يعيــش معظمهــم يف مناظــر طبيعيــة مؤلفــة من ٍ
أراض زراعية
وأشــجار أو عــى تخــوم الغابات  -وهــي نظــم إيكولوجية قادرة عىل دعم
أعــداد أكــر من الســكان مقارنــة بالغابات الكثيفــة .ورغم وجود عدد أقل
مــن األشــخاص يف املناطق ذات الغطــاء الحرجي الكثيــف ،يكون مع ّدل
الفقــر فيهــا أكــر ارتفا ًعــا؛ ويرتبط ذلك يف معظم األحيــان بالبنيــة التحتية
الرديئــة التــي تحد من الوصول إىل األســواق .وقــد تأكد وجود رابط بني
اتســاع رقعــة الغطــاء الحرجي ومعــدالت الفقر العاليــة يف البلدان التي
تتوافــر فيهــا بيانــات موثوقة عن الفقر والســكان (اإلطار .)4

املصدرSunderlin :وآخرون2007 ،

وترتفــع تكاليــف املعامالت مع توســع املســافات إىل املراكز الحرضية
واألســواق ،مــا يحد من هوامش الربــح (املنخفضة أصلً ) بالنســبة إىل
معظــم املنتجــات الحرجيــة .وقد تتســم الحوكمة والحقــوق بالضعف
أيضً ــا يف املناطــق النائيــة .وميلك الســكان املحليون عــادة حقوق حيازة
أقــوى عــى األرايض الزراعية مقارنة بــاألرايض الحرجية التــي يربطها
تاريــخ طويــل بســيطرة الحكومــة عليها وإدارتها .ويف ظلّ غيــاب امللكية
اآلمنــة لــأرايض وحقوق االســتخدام ذات الصلــة ،تفتقر األرس إىل الحوافر
التــي تشـ ّجعها عــى تكبد تكاليف عــى املدى القصــر لتجميع األصول
وزيــادة املداخيــل عىل املــدى األطول .وتربز دراســة يف مقاطعة ريفية
يف غانــا العالقــة القامئة بني مســتويات الفقر واملســافة (حتى بالنســبة
تبي أن نســبة الفقــر قد ارتفعت
إىل املســافات القصــرة نســبيًا) حيث ّ
بواقــع  20يف املائــة يف القــرى املوجــودة عىل بعد  20كيلومرتًا من الســوق،

مقارنــة بتلــك الواقعة عىل مســافة أقرب (.)2012 ،Shepherd
و

وجــرت محاولــة لقياس نســبة الســكان الريفيني الذين يعيشــون بأقل من
 1.25دوال ًرا أمريك ًيــا يف اليــوم يف الغابــات أو حولهــا باســتخدام البيانات
املتاحــة عــن معدالت الفقر الريفــي ومعلومات عن توزيع الســكان
الريفيــن .وتشــر البيانــات عن معـ ّدل الفقر الريفي يف  43بل ًدا اســتوائ ًيا
(الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعية ،)2016 ،متى ُجمعت مع متوســط
معــدالت الفقــر الريفــي اإلقليميــة للبلدان التــي تفتقر إىل بيانات ،إىل
وجــود حــوايل  640مليونًا من األشــخاص الذين يعيشــون دون خط الفقر
يف املناطــق الريفيــة يف البلــدان االســتوائية .وطُبّقت معــدالت الفقر هذه
عــى أعــداد الســكان الذين يعيشــون يف الغابات والســافانا أو حولها
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اجلدول 1
توزيع سكان الريف الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالرا أمريكيا يف اليوم ويقيمون يف
ً
ً
الغابات االستوائية والسافانا أو حوهلا
مجموع املناطق االستوائية
آسيا
أمريكا الالتينية
أفريقيا
820
451
85
284
(سكان الغابات (باملاليني
سكان الغابات الذي يعيشون بأقل من  1.25دوال ًرا أمريكيًا
251
84
8
159
يف اليوم
سكان الغابات الذين يعيشون بأقل من  1.25دوال ًرا أمريكيًا
%40
%27
%82
%50
كنسبة مئوية من مجموع سكان الريف الذين يعيشون
بأقل من  1.25دوال ًرا أمريك ًيا يف اليوم
املصدرChomitz، 2017 :؛ صندوق الدويل للتنميّة الزراعيّة.2016 ،

رئيسـ ًيا مــن ســبل كســب العيــش الريفيــة املتن ّوعة .و ُوضــع بناء عىل ذلك
املقيــاس املواضيعــي هــذا للرتكيــز عــى حصة الدخل الناشــئ عن املوارد
الحرجيــة يف صفــوف فقراء الريف.

( Chomitzوآخــرون ،)2007 ،يف محاولــة ملقارنتها مع إجاميل الســكان
مــن الفقــراء الريفيــن .ويشــر هذا النهــج إىل أن حوايل  40يف املائة من
الفقــراء الريفيــن ،كمتوســط ،يعيشــون يف مناطق الغابات والســافانا
االســتوائية أو حولهــا .وتــرز النتائج أيضً ــا وجود فروقــات إقليمية كبرية:
ففــي أمريــكا الالتينيــة مثلً  ،تعيــش األغلبية الكربى مــن فقراء الريف يف
املناظــر الطبيعيــة الحرجيــة ،يف حــن تتقلّص النســبة إىل أقــلّ من الثلث
تبي األعــداد الفعلية لألشــخاص الذين
يف آســيا .غــر أن النســب هذه ال ّ
يعيشــون بأقــل مــن  1.25دوال ًرا أمريكيًــا يف اليوم يف الغابات والســافانا
االســتوائية أو حولهــا أو توزيعهــم .ومــن أصل  250مليون شــخص يق ّدر
بأنهــم يعيشــون دون خــط الفقر املدقع يف الغابات والســافانا االســتوائية
أو وحولهــا ،فــإن  63يف املائــة منهــم يعيشــون يف أفريقيا و 34يف املائة
يف آســيا .ويف املقابــل ،يعيــش  3يف املائــة من األشــخاص فقط  -أو حوايل
 8ماليــن شــخص  -يف بلــدان من أمريــكا الالتينية ،مع أن هذه النســبة
تشـكّل  82يف املائــة من الســكان الريفيــن الذين يعانون مــن الفقر املدقع
يف تلــك البلــدان .ويعــزى ذلك إىل أن معــدالت الفقر يف أمريــكا الالتينية
أدىن بكثــر مــن تلك املسـ ّجلة يف اإلقليمــن اآلخرين (الجدول .)1

ولقــد وضعــت شــبكة بيئة الفقر القياس األكرث شــمولً للدخــل البيئي
الريفــي  4حتى اليوم ،وقامت مبســوحات عىل مســتوى األرس املعيشــية
بلــغ عددهــا  7 978مسـ ًحا يف  333مــن القــرى يف  58موق ًعا يف املناطق
االســتوائية أو شــبه االســتوائية يف آســيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.
ومثّــل الدخــل البيئي (مبا يشــمل النقد والكفاف عىل حد ســواء) نســبة
 28يف املائــة مــن مجمــوع عائــدات األرس ،وانخفض إىل  22يف املائة
يف حــال اســتثناء املوارد غــر الحرجية ( Angelsenوآخرون.)2014 ،
وتبـ ّـن أن الدخــل البيئــي ال يقــل أهمية ،إال بشــكل هاميش فقط ،عن
دخــل املحاصيــل بالنســبة إىل األرس ،وبالتــايل التأكيد عــى أهمية املوارد
الطبيعيــة لتأمني ســبل كســب العيــش الريفية .وال تتســم الغابات
باألهميــة بالنســبة إىل املجتمعــات األكــر فق ًرا فحســب ،إذ تزداد األرباح
أيضً ــا يف املواقــع التــي ترتفع فيها مســتويات الدخــل .وعىل الرغم من
ذلــك ،تــؤدي مداخيــل الغابــات ،باعتبارها حصة مــن مجموع الدخل ،دو ًرا
أهــم نســب ًيا بالنســبة إىل األرس املعيشــية األكرث فقـ ًرا يف مختلف املواقع.
ولقد أكّدت دراســات أخرى هذه النتائج :ســاهمت األشــجار ،يف خمســة
مــن البلــدان األفريقيــة ،مبا متوســطه  17يف املائة من إجاميل دخل األرس
التــي متلك شــجرة عىل األقــل يف أراضيها ( Millerوآخرون ،)2016 ،يف
حــن يشــر تحليــل تجميعي شــمل  51من دراســات الحالة من  17بل ًدا

حصــة الدخــل املتأيت من مــوارد الغابات لــدى فقراء الريف
تشـكّل املــوارد الحرجيــة مــور ًد ا تعتمــد عليه األرس الريفية ،ال ســيام
يف املناطــق املعرضــة ملســتويات عاليــة مــن الفقر .وعــى الرغم من أن
الذيــن يعيشــون يف الغابــات أو حولهــا ليســوا جميعهــم مــن الفقراء ،متثّل
هــذه املناطــق بــؤ ًرا ســاخنة للفقر يف املناطــق املدارية .وال يتم التشــديد
مبــا فيــه الكفايــة عىل الدور الــذي تضطلع به الغابات واألشــجار
يتعي
باعتبارهــا شــبكات أمــان ومصد ًرا أساسـ ًيا لســلع الكفاف التــي ّ
رشاؤهــا بخــاف ذلــك .وتولّــد الغابات ،إىل جانــب كونها آليــات للتكيّف
رصا
يف أوقــات األزمــات ،دخــاً أساسـيًا للفقــراء الريفيني ،ومتثّــل بالتايل عن ً

 4يســتخدم مصطلح الدخل البيئي إلبراز «الحصاد املســترت»  -تن ّوع الســلع التي
تؤمنهــا البيئــة مجانًا ،أي من النظــم اإليكولوجية غري املزروعة عىل غرار الغابات
الطبيعيــة واألرايض الحرجيــة واألرايض الرطبة والبحريات واألنهار واملراعي
( Angelsenوآخرون.)2014 ،
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وآخــرون2014 ،؛  Dingوآخرون .)2016 ،كام أســفرت حقــوق الحيازة
التــي تتمــع بهــا املجتمعــات املحليــة عن منافــع مهمة من حيث ســبل
كســب العيــش ،ال ســيام متى اقرتنــت بإجراءات أخرى الســتهداف الفئات
االشـ ّد فقـ ًرا ،كــا يبيّنــه اإلطار  5أدناه .وتحـ ّد الحيازة اآلمنــة أيضً ا من
خطــر تحويــل الغابــات وإبعــاد املنافــع النقديــة والكفافية التــي تعتمد
عليهــا الفئات األشـ ّد فق ًرا.

أن دخــل الغابــات ميثّل متوســط  22يف املائة من إجاميل دخــل املجموعة
الســكانية التــي أُخــذت كعينة ( Vedeldوآخرون.)2007 ،
ويف حــال إقصــاء دخل الغابات مــن حافظات األرس املعيشــية الريفية،
ســيؤثر ذلــك بشــكل كبري عــى معدالت الفقر .إذ ســيدفع ذلك مثلً ،
بالنســبة إىل مواقــع شــبكة بيئــة الفقر ،نســبة  9يف املائة من األرس
املشــمولة يف العينــة إىل مــا دون خــط الفقر املدقع ( Noackوآخرون،
 .)2015ولكــن تبـ ّـن أن دور الغابــات يف الحد مــن الفقر عىل املدى
الطويــل أكــر تعقيـ ًد ا بكثري .فهو متعــدد األبعاد ويتأثر مبجموعة واســعة
مــن العوامــل عــى غرار الحيازة غري اآلمنــة وعدم كفايــة الحقوق الخاصة
باســتخدام منتجــات الغابــات .وتتضمن هــذه املنتجات ســل ًعا ذات قيمة
عاليــة مثــل األخشــاب التي قد تســاهم يف توليد الدخــل ،إىل جانب تأمني
الخشــب لالســتخدامات املنزليــة ،واملنتجــات الحرجية غري الخشــبية.

وتُســتخدم نســبة الغابــات ذات حقــوق الحيــازة اآلمنــة للمجتمعات
املحليــة وغريهــا مــن األشــخاص املعتمديــن عىل الغابات ،يف هذا الســياق،
كمقيــاس مواضيعــي لقيــاس دور الغابــات يف ضــان حقوق متســاوية يف
الوصــول إىل املــوارد االقتصاديــة للجميع .واتســم االتجــاه العاملي خالل
العقديــن املنرصمــن بنقــل حيــازة الغابات مــن الحكومــات الوطنية إىل
املجتمعــات املحليــة واألفــراد .ومــع ذلك ،كانــت امللكيــة العامة ما زالت
تبلــغ ،يف عــام  76 ،2010يف املائــة مــن إجاميل مســاحة الغابات ،أو
 2 969مليــون هكتــار (منظمــة األغذيــة والزراعــة2015 ،أ) .وتم اإلقرار
بحقــوق الحيــازة املجتمعيــة يف البلــدان ذات الدخــل املنخفض واملتوســط
بشــكل عــام .لكــن مدى التنــازل عن حقوق حيــازة األرايض متفاوت
بشــكل كبــر بــن البلدان واألقاليــم بحيث تشــهد أمريــكا الالتينية
مثــاً ملكيــة مجتمعيــة أوســع بكثــر مقارنــة بأفريقيا (مبــادرة الحقوق
واملــوارد .)2014 ،وتنشــأ عــن مقارنة البيانات بشــأن الحيــازة تحديات
بســبب االختالفــات يف املنهجيــة ويف التعاريــف املســتخدمة بــن مختلف
املصــادر .وتُظهــر تقاريــر املنظمــة املســتندة إىل إحصاءات قطرية رســمية
أن  3يف املائــة مــن مســاحة الغابــات العاملية كانــت خاضعــة للملكية
وتوصلت
املجتمعيــة يف عــام ( 2010منظمــة األغذيــة والزراعــة2015 ،أ)ّ .
مبــادرة الحقــوق واملــوارد إىل تقديــرات أعىل بكثري تشــر إىل أن أكرث من
 15يف املائــة مــن الغابــات  -أو  512مليــون هكتــار  -يف  52مــن البلدان
(التــي متثّــل قرابــة  90يف املائــة من مســاحة الغابــات العاملية) ،كانت
رف املجتمــع يف عام
خاضعــة للملكيــة املجتمعيــة أو موضوعــة تحــت تـ ّ
( 2013الجدول .)2

ويزخــر كل مــن توليــد الدخل من األخشــاب واملنتجــات الحرجية غري
يتعي
الخشــبية والدفــع مقابــل الخدمــات البيئيــة بإمكانيات عاليــة ،ولكنّ ،
عــى املجموعــات دعم بناء القــدرات عىل التنظيــم واإلدارة وتحقيق
القيمــة املضافــة والتســويق والدعــوة للتأثري عــى صانعي القرارات ،إىل
جانــب ضــان أمــن الحيازات وحقوق الوصــول إىل املوارد .ومن املهم
عــدم إقصــاء الفقــراء املعتمدين عــى الغابات من الربامج األوســع نطاقًا
ملكافحــة الفقــر أو مــن الفرص الســانحة يف بلدانهم بســبب بعد أماكن
ســكنهم أو عدم إســنادهم ما يكفي من أولويات سياســية.
املقصد  4-1من أهداف التنمية املستدامة

 ç çضــان متتّع جميع الرجال والنســاء ،وال ســيام الفقراء والضعفاء
منهــم ،بنفــس الحقوق يف الحصول عــى املوارد االقتصادية،
وكذلــك حصولهم عىل الخدمات األساســية ،وعــى حق ملكية
رف فيهــا وغريه من الحقوق املتعلّقة بأشــكال
األرايض والتـ ّ
امللكيــة األخــرى ،وباملرياث ،وبالحصول عىل املــوارد الطبيعية،
والتكنولوجيــا الجديــدة املالمئة ،والخدمــات املالية ،مبا يف ذلك
التمويــل املتناهــي الصغر ،بحلول عام .2030
نســبة الغابــات املندرجــة يف نظــم تضمن حقــوق الحيازة اآلمنة
للمجتمعــات املحليــة والشــعوب األخــرى املعتمدة عــى الغابات
يتــم اإلقــرار بحقــوق الحيــازة اآلمنة والواضحــة بوصفها رشطًا مســبقًا
مهـ ًـا إلدارة املــوارد الطبيعيــة عىل نحو مســتدام .وتغطــي الحيازات
حقوقًــا متعــددة أقلّــه حــق الحصول عىل املوارد ،وحــق اتخاذ قرارات
إداريــة وحق ســحب املــوارد من منطقــة مع ّينــة .وارتبطت هذه
الحقــوق ،حيــث يتــم تطبيقهــا بفعاليــة يف بلدان مــن أمريــكا الالتينية
وأفريقيــا وآســيا ،بانخفــاض معــدالت إزالــة الغابات ،كام أنهــا تعترب
رشوطًــا مســبقة التخــاذ خيــارات فعالة مــن حيث الكلفــة بقيادة
تغي املناخ (Stevens
املجتمعــات مــن أجــل التخفيــف من آثــار ّ

وترتبــط مجموعتــا األرقــام هــذه بحقــوق معرتف بهــا قانونيًا يف األرايض،
غــر أن املجتمعــات املحليــة والســكان األصليني يديــرون باإلضافة إىل
ذلــك وبحكــم الواقــع مناطق حرجية واســعة مــن دون إقرار قانوين
بحقوقهــم ،ال ســيام يف أفريقيــا ويف أماكــن أخرى تســود فيهــا الحقوق
العرفيــة يف األرايض .ويقـ ّد ر عــاوة عىل ذلك أن حــوايل  100مليون
هكتــار مــن الغابــات تخضــع جزئ ًيــا إلدارة املجتمع املحــي .وقد تصل
نســبة الغابــات الخاضعــة إلدارة املجتمعــات وأصحــاب الحيازات
الصغــرة ،إذا أُخــذت هــذه العوامــل بعني االعتبــار ،إىل  28يف املائة من
مســاحة الغابــات يف العامل (.)2016 ، Gilmour
وو
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اإلطار 5
ضمان احلقوق يف مداخيل أفضل من الغابات يف اهلند وغواتيماال واملكسيك
أكرث من ضعف أجورهم العادية (معهد املوارد العاملي.)2008 ،

يف الهند ،نجحت قرية ميندها ليخا يف مقاطعة غادشريويل يف ماهاراشرتا
يف ضامن الحقوق الحرجية املجتمعية يف عام  2009مبوجب قانون عام
 2006عن الحقوق يف الغابات .وأع ّدت القرية ،يف أعقاب ذلك ،خطة إلدارة
الغابات وأحكمت سيطرتها عىل تجارة الخيزران التي كانت تديرها إدارة
الغابات سابقًا .وحققت ميندها ليخا أربا ًحا تزيد عن  150 000دوالر
أمرييك بفضل مبيعات الخيزران بني عامي  2011و .2014واستُخدمت هذه
الحصادين مبعدالت أعىل من معدالت إدارة الغابات،
املكاسب لدفع أجور ّ
واستُخدمت األرباح لتمويل أنشطة متعددة للنهوض بالتنمية القروية
والرفاه االجتامعي (مركز املجتمع املدين.)2015 ،

ويف املكسيك ،اعرتفت اإلصالحات الدستورية يف عام  1992بشكل
رسمي بحقوق املجتمعات املحلية الكاملة يف غاباتها (بخالف بيع
األرايض) .وأُطلق ،يف عام  ،1997برنامج حكومي رئييس لدعم
املجتمعات املحلية من أجل إقامة رشكات حرجية .وتقوم اآلن أكرث من
 2 300من املجتمعات املحلية بإدارة غاباتها لغرض استخراج األخشاب
دخل كب ًريا لتلك املجتمعات واألرس املعيشية .وأصبحت بعض
مام يولّد ً
املجتمعات تتحىل اليوم باملهارات إلدارة عمليات صناعية معقّدة ،كام
أصبحت قادرة عىل املنافسة عىل املستوى الدويل بحيث أنها تص ّدر
منتجات األخشاب إىل الواليات املتحدة األمريكية .وت ُستخدم األرباح
لالستثامر يف تعليم األطفال بهدف تربية جيل مستقبيل من املدراء
املجتمعيني الحائزين عىل شهادات جامعية (املجلس املدين املكسييك
للزراعة الحرجية املستدامة.)2014. ،

ويف غواتيامال ،تدير الرشكات الحرجية التي متلكها املجتمعات املحلية،
أكرث من  420 000هكتار من األرايض ضمن محمية املايا للغالف الجوي
بدعم من منظامت غري حكومية وجهات مانحة ووكاالت حكومية.
وتنازلت حكومة غواتيامال عن أر ٍ
اض حرجية لكل من الرشكات؛ ومتكّنت
األخرية ،يف غضون عام واحد (أكتوبر/ترشين األ ّول  2006إىل سبتمرب/
أيلول  ،)2007من تحقيق مبلغ  4.75مليون دوالر أمرييك من مبيعات
األخشاب املعتمدة و 150 000دوالر أمرييك من املنتجات الحرجية غري
الخشبية .وعادت العاملة يف الرشكات الحرجية باملنفعة ألكرث من 10 000
شخص بصورة مبارشة و 60 000بصورة غري مبارشة .كام تقاىض العاملون

وتُظهر دراسات من وسط وجنوب منطقة كوينتانا رو أن إنتاج
األخشاب وتجهيزها يولّدان الدخل ويتيحان بالتايل لألرس التي تعيش
سبيل للخروج من الفقر
يف مجتمعات محلية تتمتع بحقوق يف الغابات ً
( Ellisوآخرون.)2015 ،

اجلدول 2
ملكية الغابات
(أ) تقديرات منظمة األغذية والزراعة  -أرقام عام 2010
نوع ملكية الغابات
الغابات العامة
الغابات التي ميلكها أفراد
الغابات التي متلكها املجتمعات املحلية

(الهكتارات (باملاليني
2 969
433
116
559

الغابات التي متلكها املجتمعات املحلية  +الغابات التي ميلكها أفراد
(ب) تقديرات مبادرة الحقوق واملوارد
نوع ملكية الغابات
(الغابات العامة (بإدارة الحكومات
الغابات التي ميلكها األفراد والرشكات
الغابات التي متلكها املجتمعات املحلية
رصف املجتمعات املحلية
الغابات الخاضعة لت ّ
الغابات التي متلكها املجتمعات املحلية أو التي تترصف فيها املجتمعات املحلية +
الغابات التي ميلكها األفراد والرشكات

(الهكتارات (باملاليني
2 410
397
416
96
909

الحصة من املساحة الحرجية العاملية
%76
%11
%3
%14
الحصة من املساحة الحرجية العاملية
73%
11%
13%
3%
27%

مالحظة :هناك فروقات مهمة بني مجموعتي هذه البيانات .وبشــكل خاص ،تســتند تقديرات منظمة األغذية والزراعة إىل بيانات واردة من  234من البلدان واألرايض ،يف حني تســتند
تقديـرات مبــادرة الحقــوق واملــوارد إىل بيانــات مــن  52من البلدان التي متثّل حوايل  90يف املائة عن مســاحة الغابات يف العامل .وباإلضافة إىل ذلــك ،ال تف ّرق بيانات مبادرة الحقوق واملوارد،
عــى عكــس بيانــات منظمــة األغذية والزراعة ،بني األفراد وكيانات األعامل التجارية ضمن فئــة الغابات اململوكة من جهات خاصة.
املصــدر :منظمــة األغذية والزراعــة2015 ،أ (الجدول أ)؛ مبادرة الحقوق واملوارد( 2014 ،الجدول ب)
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الفصل  2-حتديد مساهمات الغابات الكمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

املقصد  5-1من أهداف التنمية املستدامة

باإلضافــة إىل ذلــك ،منتجــات حرجيــة متعددة يف األوقــات التي ال تتوافر
فيهــا مصــادر أخرى لتوليــد الدخل ( Fisherوآخرون .)2010 ،وأظهرت
البحــوث أن عمليــات اســتخراج املــوارد الحرجية يف املجتمعــات الريفية
متيــل إىل االرتفــاع يف أعقاب الصدمات ،ال ســيام حــن تؤثر الصدمات
هــذه عــى املجتمــع بر ّمته وليــس عىل أرسة واحدة فقط (Wunder
وآخــرون .)2014 ،وتعتمــد األرس األكرث افتقــا ًرا إىل األصول بصورة أكرب
عــى اســتخدام أوســع نطاقًا ملــوارد الغابات ،ألنها متلــك عادة قد ًرا أقل من
الفــرص البديلــة لتوليــد الدخل أو الشــبكات االجتامعيــة للجوء إليها.

ç çبنــاء قــدرة الفقراء والفئــات الضعيفة عــى الصمود والحد من
تعرضهــا وتأث ّرهــا بالظواهــر املتطرفة املتصلــة باملناخ وغريها
مــن الهزات والكــوارث االقتصادية واالجتامعيــة والبيئية
بحلــول عام 2030
عــدد الهكتــارات يف إطار املامرســات الزراعية الحراجية كمســاهمة يف
قدرة الفقــراء عىل الصمود
تــؤدي الغابات واألشــجار مــن خارج الغابات  -ال ســيام تلك املوجودة
يف املــزارع واملراعــي واألرايض املشــركة  -دو ًرا حيويًا أيضً ا بحيث تشـكّل
شــبكات أمــان لزيادة قــدرة الفقراء عىل الصمــود يف وجه كوارث كبرية
وتغـ ّـر املنــاخ .وتتعــرض مخزونات الكتلة األحيائية (مثل األشــجار) بشــكل
أقــل للصدمــات املناخيــة مقارنة باملحاصيــل غري املع ّمرة التــي تعتمد
عــى منــو الكتلــة األحيائية الســنوية نظ ًرا إىل اســتقرار تقلّبــات النمو عىل
مــر الســنني .كــا تتمتــع النظم اإليكولوجيــة الطبيعيــة بتن ّو ع أكرب من
النظــم الزراعيــة مام يعزز االســتقرار ( Noackوآخرون .)2015 ،ويرتتب
عــن اســتخراج املــوارد من الغابــات كلفة دخول زهيــدة أو ال كلفة عىل
اإلطــاق ،مــا يســتقطب املفتقرين إىل األصول إليهــا بعد فقــدان ملكياتهم
جـ ّراء الظروف املناخية الشــديدة القســوة مثلً  .وغالبًــا ما تتوافر،

و ُوضــع عــدد الهكتــارات الخاضعة للمامرســات الزراعية الحرجيــة كمقياس
مواضيعــي للمقصــد  5-1مــن أهداف التنمية املســتدامة بســبب الدور
الــذي قــد تؤديه للغابات واألشــجار يف املــزارع الجامعة بني إنتاج
الحيوانــات أو األشــجار واملحاصيل ،والتي تســاعد بالتايل عىل تحســن
قدرة ســبل كســب العيش عــى الصمود .وتبـ ّـن أن ثلث املزارعني من
أصحــاب الحيــازات الصغرية يف خمســة بلدان أفريقية يزرعون األشــجار
بتحســن يف ســبلهم املعيشــية ( Millerوآخرون،
عــى أراضيهم ،مام اقرتن ّ
 .)2016وتســاهم األشــجار يف األرايض الجافــة يف رشق أفريقيــا ،يف تعزيز
قدرة ســبل كســب عيش املزارعني عــى الصمود عن طريــق مجموعة
متن ّوعــة مــن الســلع والخدمات التــي يق ّدمها النظــام اإليكولوجي (De

الشكل 1
النسبة املئوية للمساحة الزراعية ذات الغطاء الشجري
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املصدر :مقتبس من  Zomerوآخرون.2009 ،
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ﻏﻄﺎء اﻟﺸــﺠﺮي أﻋﲆ ﻣﻦ %30

حالة الغابات يف العامل 2018

ويُعـ ّرف األمــن الغــذايئ بأنه حالة تتوافــر فيهــا لجميع الناس ،ويف كل
األوقــات ،اإلمكانــات املادية واالجتامعيــة واالقتصاديــة للحصول عىل غذاء
كاف ومأمــون ومغـ ٍذ لتلبيــة احتياجاتهــم التغذويــة وأفضلياتهــم الغذائية
للتمتــع بحيــاة موفــورة النشــاط والصحة .وإنه يشــمل أربعة أبعاد هي:
توافــر األغذيــة ،وإمكانات الحصول عليها ،واســتخدامها ،واســتقرار
اإلمدادات منها.

 Leeuwوآخــرون :)2014 ،إذ تعــزز األشــجار يف النظم الزراعيــة الحرجية
القــدرة اإلجامليــة للمنظــر الطبيعــي عىل الصمود ،مــن خالل تنويع
ســبل كســب العيــش وتوفري رأســال طبيعي وتنظيــم خدمات النظام
اإليكولوجــي .ولكن رغم أهمية الغابات واألشــجار بالنســبة إىل ســبل
كســب العيــش الريفيــة ،فإنها ال تشـكّل االســراتيجية الوحيدة أو األولية
لتعزيــز القــدرة عــى الصمود :بحيــث تتضمن االســراتيجيات األخرى األكرث
أهميــة الحــد من االســتهالك والبحــث عن عمل بديل وطلب املســاعدة
الخارجيــة وبيــع األصــول .وأظهــر بحثٌ أُجري يف املناطــق الريفية يف مالوي
مثــاً أن  3يف املائــة فقــط من األرس أفــادت عن اســتخدام التن ّو ع الحرجي
لالســتعداد لتقلّــب املنــاخ  -وهــي نســبة أدىن بكثري من اإلجراءات األخرى
املتمثّلــة يف تغيــر الزراعــة أو تنويــع املحاصيل ( Fisherوآخرون.)2010 ،

زيــادة توافــر األغذية :تتيح الغابات واألشــجار العديد من الســلع
الغذائيــة ذات املصــدر النبــايت والحيواين عىل حد ســواء  -وهــي مهمة نظ ًرا
إىل أن غالبيــة األشــخاص الذيــن يعتمــدون عىل الغابــات والبالغ عددهم
 1.6مليــارات شــخص هم مــن الفقراء ( Agrawalوآخرون .)2013 ،كام
تســاعد الغابــات عــى تنويع اإلمدادات الغذائيــة للســكان (منظمة األغذية
والزراعــة .)2014 ،ومبــا أ ّن األشــجار غال ًبا ما تصمــد بصورة أكرب يف وجه
الظــروف املناخيــة الســيئة مقارنة باملحاصيل الزراعية ،تســاهم الســلع
الغذائيــة القامئــة عــى الغابــات يف تعزيز قدرة األرس عــى الصمود بحيث
أنها تشـكّل شــبكة أمــان مهمة يف أوقات األزمــات والحاالت الطارئة،
عــى غرار فشــل املحاصيل بســبب الجفــاف وعواصف الربد ،أو األزمات
االجتامعية-الثقافيــة التــي تــؤدي إىل خســارة املوارد اإلنتاجيــة التي تع ّول
عليهــا األرس (فريــق الخرباء الرفيع املســتوى2017 ،؛  Kellerوآخرون،
2006؛  Blackieوآخــرون2014 ،؛  Foliوآخــرون .)2014 ،ويق ّدر الدخل
الناشــئ عــن املنتجــات الحرجية غــر الخشــبية بقيمة  88مليار دوالر
أمريــي (منظمــة األغذيــة والزراعــة ،)2014 ،ولكن يعتقد أن هــذا التقدير
أقــل بكثــر مــن قيمتــه الحقيقية .ويف غضون ذلك ،سـ ُيحدث الحد من
هــدر األغذيــة عىل املســتويات العامليــة واإلقليمية والوطنية آثــا ًرا إيجابية
إىل حــد كبــر عىل املــوارد الطبيعية مبــا فيها الغابــات (منظمة األغذية
والزراعة2013 ،أ).

وتنتــر األشــجار عــى نطاق واســع يف األرايض الزراعية وتوجد أعىل
مســتويات الغطــاء الشــجري يف املناطــق الرطبة من جنوب رشق آســيا
وأمريــكا الوســطى ورشق أمريــكا الجنوبية وســاحل غــرب أفريقيا .ويظهر
الشــكل  1النســبة املئوية للمســاحة الزراعية العاملية ذات املســتويات
املختلفــة مــن الغطاء الشــجري ،بحســب تقارير املركــز العاملي للزراعة
الحراجيــة ( Zomerوآخــرون .)2009 ،وال تع ّرف هــذه األرقام املناظر
الطبيعيــة الزراعيــة الحرجيــة أو تعكس التن ّو ع الواســع ملامرســات الزراعة
الحرجيــة ،بــل تعطــي فكرة عن نطــاق الغطاء الشــجري يف املناطق التي
يســودها الطابع الزراعي.

اهلدف
القضاء على اجلوع وتوفري األمن
احملسنةوتعزيز
الغذائيوالتغذية
ّ
الزراعةاملستدامة

تعزيــز الحصــول عــى األغذية من خــال الدخل والعاملة :يتم تســليط
الضــوء عــى نطاق العاملــة التي يولّدها قطــاع الغابات يف القســم املتعلّق
بالهــدف  8مــن أهداف التنمية املســتدامة .غــر أن تقديرات األرقام
املتعلّقــة بالقطــاع غري الرســمي بشــكل خاص هــي أيضً ا أدىن من الواقع،
كام هو مشــار إليه يف تلك األقســام ( Ferraroوآخرون ،2012 ،فريق
الخرباء الرفيع املســتوى.)2017 ،

مقدّ مة

مــع تفاقم تحدي إنعدام األمن الغذايئ (شــبكة معلومات األمن الغذايئ،
 ،)2017يتــم إيــاء اهتامم أكرب للدور الذي قد تضطلع به الغابات واألشــجار
ـيتعي توفري  70يف املائة من األغذية اإلضافية
يف معالجــة هــذا التحدي .وسـ ّ
تقري ًبــا إلطعام عدد الســكان املتزايــد يف العامل والذي من املتوقع أن يبلغ
 9.1مليار شــخص بحلول عام ( 2030منظمة األغذية والزراعة .)2009 ،وإن
حوايل شــخص من أصل ســبعة أشــخاص اليوم ال يحصل عىل ما يكفيه من
الربوتينات والطاقة ،يف حني يعاين عدد أكرب من األشــخاص من ســوء التغذية
( Godfrayوآخرون .)2010 ،وتســاهم الغابات مبارشة يف تحقيق األمن
الغــذايئ من خالل توفري األغذية والتن ّوع الغذايئ ،وتوفري الطاقة الخشــبية
لطهــي الطعام ،وتعزيز قدرة النظــم اإليكولوجية واالجتامعية املحيطة
بالزراعــة عىل الصمود ( Wheelerو.)2013 ،von Braun

تحســن االســتخدام :يعتمد حوايل  2.4مليون شــخص عىل الوقود الخشــبي
للطهــي وتعقيــم امليــاه كام هو مذكور الحقًا يف هذا القســم ويف القســم
املتعلّــق بالهــدف  7مــن أهداف التنميــة املســتدامة( ،منظمة األغذية
والزراعة2017 ،أ).
اســتقرار األغذيــة :ميكــن لخدمات النظــم اإليكولوجيــة الحرجية أن
تحســن اإلنتــاج الزراعــي والســميك ( Foliوآخرون ،)2014 ،مبا يف ذلك
ّ
مــن خــال تنظيــم املياه وتكـ ّون الرتبة والحاميــة ودوران املغذيات

و
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الفصل  2-حتديد مساهمات الغابات الكمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

وحفــظ التنـ ّو ع البيولوجــي واســتقرار النظــام اإليكولوجي الزراعي
ومكافحــة اآلفــات والتلقيــح .وترتبط هــذه الخدمــات كلّها مبارشة
باإلنتــاج الزراعــي وتســاهم يف نهايــة املطــاف يف تحقيق الهــدف املتصل
باألمــن الغــذايئ (فريــق الخرباء الرفيع املســتوى .)2017 ،ويشــمل دور
الغابــات يف الــدورة الهيدرولوجيــة ( Ellisonوآخــرون )2017 ،توفري
املــادة العضويــة ( ،)2007 ،Kimbleوالســاد األخرض والســاد العضوي
للزراعــة ( Sinuوآخــرون .)2012 ،وتزيــد األشــجار يف نظم الزراعة
الحرجيــة بشــكل ملحــوظ مــن إنتاجيــة املحاصيل الزراعيــة (منظمة
األغذيــة والزراعــة ،)2010 ،يف حــن أن الغابات واألشــجار والحيوانات
الربيــة مهمــة لتلقيــح املحاصيــل الغذائيــة ( .)1995 ، Roubikوميكن
لتنـ ّو ع امللقّحــات أن يزيــد بصــورة ملحوظة مــن كثافــة التلقيح
( Garibaldiوآخرون.)2016 ،

اإلطار 6
الغابات واألشجار كشبكات أمان
ومصدر لألغذية
يف بوركينا فاسو ،أوضحت إحدى الدراسات أن األرايض الحرجية
التي أعيدت إىل هيئتها األصلية ساهمت بشكل كبري يف إمداد
األرس املعيشية باألغذية ( Kumarوآخرون ،)2015 ،واعترب 66
يف املائة من الذين أجرت معهم مقابالت أن األغذية الحرجية يف
غاية األهمية .ومن أصل ستة أنواع من املنتجات التي تم جمعها
من األرايض التي أعيد تحريجها ،اتسمت السلع الغذائية باألهمية
نفسها مقارنة بالبقول والحبوب .وبشكل عام ،ع ّوض توافر
املنتجات الحرجية غري الخشبية الغذائية عن عجز اإلمدادات
خالل املوسم الزراعي األعجف.

و

وو

تحديد املســاهمة الكمية للغابات واألشــجار يف تحقيق
الهدف  2من أهداف التنمية املســتدامة
املقصد  1-2من أهداف التنمية املستدامة

اإلطار 7
كمية املنتجات احلرجية غري اخلشبية
املستهلكة على مستوى األسر

ç çالقضــاء عــى الجوع وضــان حصول الجميع ،وال ســيام الفقراء
والفئــات الضعيفــة ،مبن فيهــم الرضّ ع ،عىل مــا يكفيهم من
الغــذاء املأمــون واملغ ّذ ي طوال العــام بحلول عام 2030
كميــة املنتجــات الحرجيــة غــر الخشــبية الصالحة لــأكل مبا يف ذلك
لحــوم الطرائد الربيــة املصطادة/املســتهلكة
تســاهم الغابــات واألشــجار مبــارشة يف تحقيق األمن الغــذايئ والتغذوي
مــن خــال تأمــن املنتجــات الحرجية غــر الخشــبية القابلة لألكل.
ويتــم اســتهالك ،عــى املســتوى العاملي 76 ،مليون طــن من األغذية
القادمــة مــن الغابــات ،و 95يف املائــة منها قامئة عــى النباتــات (منظمة
األغذيــة والزراعــة2014 ،أ) .وتُربز دراســة الحالــة يف اإلطار  6كيف
ميكــن للمنتجــات الحرجيــة غري الخشــبية أن تســاعد األشــخاص أيضً ا
عــى الحفــاظ عــى أمنهم الغــذايئ خالل أوقات الســنة التي تتوافــر فيها
كميــات أقــل من األغذية.

من املق ّدر أن  50مليون من األرس املعيشية يف الهند تك ّمل
منطها الغذايئ بالفاكهة التي تجمعها من الغابات الربية
واألرايض املشجرة املحيطة بها (منظمة األغذية والزراعة،
2011أ) .ويف نيبال ،تقوم أرسة معيشية واحدة بجمع ما يصل
إىل  160كيلوغرا ًما من الفطر الربي يف السنة لألغراض الغذائية
( Christensenوآخرون .)2008 ،ويف أفريقيا ،تشكّل أوراق
األشجار الربية الصالحة لألكل ،كالباأوباب والتمر الهندي ،مصد ًرا
مهم للربوتينات والحديد والكالسيوم ( Kehlenbeckوآخرون،
ً
 .)2015ويف أوروبا ،أظهر مسح ألكرث من  17 000أرسة معيشية يف
 28بل ًدا يف عام  ،2015أن  91.5يف املائة منها استهلكت منتجات
حرجية برية ( 82يف املائة اشرتت بعض هذه املنتجات عىل األقل
من املتاجر ،و 25يف املائة شاركت يف عمليات الجمع املبارش)
( .)2016 ، ,Lovricو يف شامل ووسط سيبرييا تقوم  40يف املائة
من أرس الشعوب األصلية بجمع الفطر؛ وميكن إيجاد ما يصل إىل
 100كيلوغرام من الفطر يف الهكتار الواحد يف املناطق ذات اإلنتاج
األعىل ،مع أن األرس املعيشية ال تجمع كمتوسط ما يزيد عن 5
كيلوغرامات يف اليوم ( Vladyshevskiyوآخرون.)2000 ،

ويقـ ّدر أن  50يف املائــة من الفاكهة التي يســتهلكها اإلنســان تأيت من
األشــجار ( Powellوآخــرون ،)2013 ،ومعظمها من الغابــات الطبيعية
( Dawsonوآخــرون .)2014 ،وتق ّدم األشــجار باملثــل ،يف النظم الزراعية
الحرجيــة ( Mbowوآخرون )2014 ،واملســاحات الحرضية الخرضاء (Clark
و  ،)2013 ،Nicholasمنتجــات حرجية غري خشــبية مهمة يســتهلكها
اإلنســان .وتتيح املنتجات الحرجية غري الخشــبية النباتية  16.5كيلو ســعرة
حراريــة للفرد الواحــد يوميًا كمتوســط (منظمة األغذية والزراعة،)2014 ،
مع أن دراســات الحالة املوجزة يف اإلطار  7تشــر إىل أن هذا الرقم يقلل
مــن أهميتهــا يف بعــض البلدان .وعالوة عىل ذلك ،ال يُربز قياس الســعرات

و

و
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اإلطار 8
تغذويا
عا
املنتجات احلرجية غري اخلشبية تؤمن ّ
ً
تنو ً
والزنك اليومية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني سنة وثالث سنوات
( Fungoوآخرون)2015 ،؛ ومثة رابط إيجايب مهم من الناحية اإلحصائية
بني الغطاء الشجري والتن ّوع الغذايئ لألطفال يف املجتمعات املحلية
املوزّعة يف  21بل ًدا أفريق ًيا ( Ickowitzوآخرون.)2014 ،

أشارت دراسة عن املساهامت الغذائية لألغذية الحرجية الربية يف 37
موق ًعا من  24بل ًدا استوائ ًيا أن أكرث من نصف األرس املشمولة يف الع ّينة
تجمع األغذية الحرجية لالستهالك الشخيص .وكانت نسبة األسامك
واللحوم املستمدة من الغابات ،يف  13موق ًعا ،أكرب من نسبة الرثوة
الحيوانية الداجنة وتربية األحياء املائية .وكانت نسبة الفاكهة والخضار
التي تستخرجها األرس من الغابات ،يف  11موق ًعا ،أعىل من تلك التي
تحصل عليها من خالل الزراعة .وإن املساهمة يف ضامن الكفاية الغذائية
ملحوظة يف الحاالت التي تُستهلك فيها كميات كبرية من األغذية
الحرجية ( Rowlandوآخرون.)2017 ،

وميكن لليساريع الحرجية أن تساهم يف األمناط الغذائية املحلية نظ ًرا
إىل شيوعها يف مناطق كثرية من العامل .وهي تتسم مبحتوى أعىل من
الربوتينات والدهون مقارنة باللحوم أو األسامك وتوفّر طاقة أكرث للوحدة
الواحدة .وأظهرت نتائج بحث من بانغي يف جمهورية أفريقيا الوسطى
أن  100غرام من الحرشات املطهية يوفّر أكرث من  100يف املائة من
متطلبات السكان اليومية من الفيتامينات واملعادن ( Durstوآخرون،
 .)2010وباملثل ،أظهرت دراسة أجريت يف أربع قرى يف غابون أن
األغذية الحرجية تساهم بنسبة  82يف املائة من الربوتينات ،و 36يف املائة
من الفيتامني ألف و 20يف املائة من الحديد ( Blaneyوآخرون.)2009 ،

وتتيح الفاكهة الحرجية يف الكامريون مغذيات دقيقة وكبرية تفتقر إليها
األمناط الغذائية األرسية لسكان الريف .فعىل سبيل املثال ،قد يؤمن 200
غرام من مثرة املوايب ( )Baillonella toxispermaأو جوز شجرة الفول
 ) Pentaclethra macrophylla) 100يف املائة من متطلبات الحديد

معــدل انتشــار الســكان الذين يعتمدون عــى الحطب والفحــم للطهي
وتعقيــم املياه
الوقــود الخشــبي  -يعـ ّرف بأنه يشــمل كل من حطــب الوقود والفحم
(منظمــة األغذيــة والزراعة2017 ،أ)  -ويُســتخدم مــن جانب  2.4مليارات
شــخص حــول العامل إلعداد الوجبــات وتعقيم ميــاه الرشب وتدفئة
املنــازل ،ويســتخدم  765مليون شــخص منهــم الوقود الخشــبي لغيل املياه
وتعقيمهــا (منظمــة األغذيــة والزراعة2017 ،أ) .ولقد أظهرت دراســات
عديدة مســاهمة الوقود الخشــبي (1985 ،Foley؛ )1989 ،Dewees
والفحم ( Woodو )1985 ،Baldwinيف تأمني ســبل كســب العيش
وRichardsonو .)2013
،
وتحقيــق األمــن الغذايئ (Zulu

الحراريــة للمنتجــات الحرجية غري الخشــبية منافعها مــن حيث الربوتينات
واملغذيــات الدقيقة ( .)2013 ،Powellوســيكون مــن املفيد الحصول
عــى معلومــات إضافية عــن القيم التغذوية لهــذه املنتجات إىل جانب
مســاهمتها اإلجاملية يف ســبل كســب العيش واألمن الغذايئ.
و

ويتضــح مــن خــال اإلطــار  8أن املنتجات الحرجيــة غري الخشــبية تؤمن
مهم أيضً ــا لألغذية:
تن ّو ًعــا تغذو يًــا .إذ تشـكّل اللحــوم الربيــة مصد ًرا ً
وتُــرز البيانــات الصــادرة عن مســوحات أجريت يف  24مــن البلدان
يف أمريــكا الالتينيــة وآســيا وأفريقيــا أن نســبة  39يف املائــة من األرس
املشــمولة يف العينــة تصطــاد اللحــوم الربيــة ( Neilsenوآخرون.)2018 ،
ويتــم اســتخراج حــوايل  4.6مليــون طن مــن اللحوم الربية ســنو يًا من
حــوض الكونغــو و 1.3مليــون طــن من األمازون ( Nasiوآخرون،
 .)2011وتســتهلك األرس القريبــة مــن الغابــات كميــات أكرب مــن اللحوم
الربيــة مقارنــة بغريهــا ويســاعد الطهي عــى جعل هذه اللحوم شــهيّة
وآمنــة ( Powellوآخــرون .)2013 ،وأ ّد ى فقــدان إمكانــات الحصول عىل
اللحــوم الربيــة يف مدغشــقر إىل زيــادة نســبة األطفال املصابــن بفقر الدم
بواقــع  29يف املائــة ،وهــو مــا ميكــن أن يتضاعف ثالث مرات بالنســبة إىل
أطفــال األرس األشــد فق ًرا ( Goldenوآخرون.)2011 ،

و

و

و

وتشــهد أفريقيــا أعــى نســب اعتامد عىل الوقود الخشــبي ( 63يف املائة)،
تليهــا آســيا وأوســيانيا ( 38يف املائة) ،وأمريــكا الالتينية والبحــر الكاريبي
( 15يف املائــة) (منظمــة األغذيــة والزراعة2017 ،أ) .وتعتمد نســبة 90
يف املائــة من ســكان مدينــة كينشاســا يف جمهورية الكونغــو الدميقراطية
بشــكل أســايس عىل الفحم من أجــل الطهي ( Gondوآخرون.)2016 ،
ويســتخدم ســكان الريــف يف  13بلـ ًدا أفريقيًا ،إىل جانب بوتــان وجمهورية
الو الدميقراطيــة الشــعبية الطاقــة الخشــبية مــن أجــل تلبية ما يصل إىل 90
يف املائــة مــن احتياجاتهــم مــن الطاقة (منظمــة األغذية والزراعة.)2014 ،
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ويُســتخدم يف املناطــق الحرضيــة يف الكامــرون 2.2 ،مليون طن مرتي من
حطــب الوقــود و 356 530ط ًنا مرتيًا مــن الفحم ( Eba'a Atyiوآخرون،
 .)2016ويف نيبال ،تســتخدم نســبة  70يف املائة من األرس املعيشــية
الوقــود الخشــبي ( Kandelوآخرون .)2016 ،ويســتمر االعتامد عىل
الوقــود الخشــبي حتــى عندمــا يشــهد بلد ما فرتة تحـ ّول صناعي ،كام هو
الحــال بالنســبة إىل الصني ( D´emurgerو.)2011 ،Fournier

اإلطار 9
الشركات احلرجية اجملتمعية يف
غواتيماال

و

يف غواتيامال ،تدير حال ًيا رشكات حرجية مجتمعية أكرث من 420 000
هكتار من األرايض داخل محمية املايا للغالف الجوي .وتُ نح كل
رشكة من هذه الرشكات عقد إيجار ألر ٍ
اض حكومية .ولقد أ ّدى
بيع املنتجات الحرجية من الرشكات إىل خلق فرص عمل جديدة
وفرص لتوليد الدخل :فمن أكتوبر/ترشين األ ّول  2006إىل سبتمر/
أيلول  ،2007تم توليد  4.75مليون دوالر أمرييك من مبيعات
األخشاب املعتمدة و 150 000دوالر أمرييك من املنتجات الحرجية
غري الخشبية ،مام عاد بالنفع عىل أكرث من  10 000شخص بشكل
مبارش و 60 000بشكل غري مبارش .وتقاىض العاملون أكرث من ضعف
أجورهم العادية.

ويضطلع الوقود الخشــبي بشــكل خاص بدور مهم بالنســبة إىل األشــخاص
املتأثريــن بالكــوارث الطبيعية واألزمات اإلنســانية ،ال ســيام الالجئني،
باعتبــاره أحــد مصــادر الطاقة األكــر موثوقية واألوفر كلفة ،وشــبكة أمان
لخدمــات الطاقــة األساســية (انظر أيضً ــا املقاييس املواضيعية :نســبة
األشــخاص الذين يســتخدمون الوقود الخشــبي كمصــدر للطاقة).
رصا حاسـ ًـا من إنتاج
وتشـكّل حقــوق حيــازة األرايض الواضحة واآلمنة عن ً
الوقــود الخشــبي املســتدام ،نظ ًرا إىل أنها تعزز مامرســات اإلدارة الرامية
إىل ضــان إعــادة النمو أو إعــادة التجديد مبســتويات توازي عىل األقل
مســتوى االســتخراج (منظمــة األغذيــة والزراعة2017 ،أ) .ويف األقاليم
التــي ال تدعــم فيهــا الترشيعــات الوطنية بشــكل ٍ
كاف نظم إدارة الغابات
القامئــة عــى املجتمعــات املحليــة ،غالبًا ما يرتبط اســتخراج الوقود
الخشــبي بتدهــور احتياطــات الكتلــة األحيائيــة ،كام هو الحال بالنســبة إىل
الســافانا يف جنــوب أفريقيــا ( Wesselsوآخرون .)2013 ،ويشـكّل الوقود
الخشــبي يف مــاوي  90يف املائــة من إمــدادات الطاقة ،غري أن إزالة
الغابــات تهــدد بتغيــر هذا األمر ( Malakiniوآخرون.)2014 ،

املصدر :معهد املوارد العاملي.2008 ،

القــرارات املتعلّقــة بالطهــي أو النظــام الغذايئ .ويتم النظــر يف التداعيات
الناجمــة عــن اســتخدام الوقود الخشــبي من حيــث تل ّوث الهواء يف األرس
وصحتهــا يف القســم املتعلّــق بالهدف  7مــن أهداف التنمية املســتدامة.

وإن الروابــط القامئــة بني اســتخدام الوقود الخشــبي من جهة واألمن
الغــذايئ والتغــذوي والصحة مــن جهة أخرى ،متعددة األوجــه .وتعتمد
عــادة املجموعــات الضعيفــة يف البلــدان النامية عىل الوقود الخشــبي
للطهــي وبالتايل الســتخدام األغذيــة .وقد يؤدي إنتاج الوقود الخشــبي
وجمعــه إىل تأمــن الطاقــة الخرضاء املســتدامة مع وجود األطــر القانونية
واملتصلــة بالسياســات املناســبة عىل غــرار الحيازة اآلمنة للغابات واألشــجار
واإلدارة املتكاملــة للمناظــر الطبيعيــة والوصول إىل األســواق .ويتيح
التوافر الواســع االنتشــار للوقود الخشــبي ووجود ســوق له يف شتى
فرصــا للعاملــة والتنمية املســتدامة (منظمــة األغذية والزراعة،
األماكــن ً
2017أ) .ويعنــي فقــدان الغابــات أن الوقود الخشــبي يصبح عــايل الكلفة
يف العديــد مــن األقاليــم .ويرتاوح متوســط الوقت الالزم لجمــع مرت مك ّعب
واحــد مــن الوقود الخشــبي من حوايل  106ســاعات يف أمريــكا الالتينية
والبحــر الكاريبــي إىل  139ســاعة يف آســيا وأوســيانيا (منظمة األغذية
والزراعــة2014 ،أ) .وتُفيــد التقاريــر أنه ،حتــى يف البلدان التــي تكون فيها
نــدرة الوقــود الخشــبي معتدلة فقط ،تقطع النســاء مســافة قد تصل إىل
 10كيلومــرات لجمــع الخشــب من أجــل الطهي ( Wanوآخرون.)2011 ،
مــا يعنــي أن توافــر أو ندرة الوقود الخشــبي قد يحــدث فرقًا كب ًريا يف

املقصد  3-2من أهداف التنمية املستدامة

ç çمضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخل صغــار منتجي األغذية،
وال ســيام النســاء وأفراد الشــعوب األصلية واملزارعني األرسيني
والرعــاة والصياديــن ،مبا يف ذلك من خالل ضامن املســاواة يف
حصولهــم عــى األرايض وعىل مــوارد اإلنتاج األخرى واملدخالت
واملعــارف والخدمــات املالية وإمكانية وصولهم إىل األســواق
وحصولهــم عــى الفرص لتحقيــق قيمة مضافــة وحصولهم عىل
فــرص عمل غري زراعيــة ،بحلول عام 2030
عــدد األشــخاص العاملني يف قطــاع الحراجة وحجــم الدخل املحقق
يســاعد الدخل الناشــئ عن قطاع الغابات األشــخاص عىل رشاء األغذية.
ويصــل املجمــوع املق ّدر للوظائــف املســتحدثة إىل  45.15مليون وظيفة
يف العــامل ،ويزيــد دخــل العمل عن  580مليون دوالر أمرييك يف الســنة
متــى احتُســبت أيضً ــا اآلثار غري املبارشة واملســتحثة للقطاع الرســمي.
ومــع أن االفتقــار إىل البيانــات املنهجيــة يجعل توفري أرقام محددة شــبه
مســتحيل ،يقـ ّدر مــع الحذر عدد األشــخاص املعنيني بقطــاع الغابات عىل
نحــو غــر رســمي مبا يصل إىل ما يــراوح بني  40و 60مليون شــخص تقري ًبا
( Agrawalوآخــرون2013 ،؛ منظمــة األغذيــة والزراعة .)2014 ،وتق ّدم
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الشكل 2
النسبة املئوية لدخل األسر املعيشية الناشئ عن املنتجات احلرجية غري اخلشبية
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املصدر :مقتبس من Viraوآخرون2015 ،

عــن  30يف املائــة يف حــوض الكونغو وزامبيا وغانــا وموزامبيق حيث تعد
الغابــات الطبيعية هي النوع الســائد الســتخدام األرايض املحلية (Vira
وآخــرون .)2015 ،ويبــن اإلطار  10اإلمكانات الكبرية لكســب الدخل من
املنتجــات الحرجية غري الخشــبية الق ّيمة بشــكل خاص.

الــركات الحرجيــة الصغرية واملتوســطة الحجــم (يُناقش هذا املوضوع
مبزيــد مــن التفاصيل يف القســم املتعلّــق بالهدف  8من أهــداف التنمية
املســتدامة) مســاهامت محتملــة مه ّمــة للحد من الفقر وتحســن األمن
الغــذايئ والتغذيــة (منظمــة األغذية والزراعة2017 ،ب).

اهلدف
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني
مجيعا
النساء والفتيات
ً

ويوضــح اإلطــار  9دور الــركات الحرجيــة املجتمعية يف املســاعدة عىل
تحســن مســاهمة الغابــات يف توفــر العاملــة والدخل .غري أن حوايل 80
رف الحكومة -
يف املائــة مــن مســاحة الغابــات العامليــة تخضع تحت تـ ّ
حيــث يتــم الرتكيــز يف كثــر من األحيان عــى الحفــظ والحامية (مبادرة
الحقــوق واملــوارد - )2015 ،وهناك مجــال لزيادة قــدرة املجتمعات
عــى الوصــول إىل الدخــل والعاملة مــن خالل خلق مزيــد من الفرص
للــركات الحرجيــة املجتمعيــة.

مقدّ مة

يركّــز هــذا القســم عىل مقصديــن اثنني من أهــداف التنمية املســتدامة -
وهــا كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملة وفعالــة يف صنع القرار ويف
الحيــاة العامــة (املقصــد  5-5من اهــداف التنمية املســتدامة) ،وضامن
الحقــوق املتســاوية للمــرأة يف الوصول إىل املــوارد اإلنتاجيــة واالقتصادية
(املقصــد  7-5مــن اهــداف التنمية املســتدامة) .ويتيــح اتخاذ القرارات
فرصــا مهمــة من حيث مشــاركة املرأة يف الحيــاة العامة
بشــأن الغابــات ً
(2001 ،Agarwal؛  Colemanو2013 ،Mwangi؛ وSunderland

ويوضح الشــكل  2التفاوت يف النســبة املئوية لدخل األرس املعيشــية الناشــئ
عــن املنتجــات الحرجية غري الخشــبية يف مجموعة مــن البلدان واألقاليم،
باالســتناد إىل عدد من دراســات الحالة .وتصل نســبة الدخل من املنتجات
الحرجيــة غري الخشــبية إىل أعىل مســتوياتها ،بواقــع  80يف املائة ،يف منطقة
الســاحل حيث يتّســم جوز الشــيا بأهمية خاصة .وتزيد هذه النســبة

و
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وآخــرون .)2011 ،وباإلضافــة إىل ذلــك ،لقد طـ ّورت املرأة معرفــة محلية
واســعة بشــأن التنـ ّو ع البيولوجــي للغابات مام ســنح لهــا فرصة فريدة
للمشــاركة بصــورة مجديــة يف العمليــات العامــة الخاصة بالسياســات.
ووف ًقــا لتحليــل إحصــايئ أجــري يف  135مــن املجتمعات املختلفة بشــأن
خمســة مــن مصــادر أغذية الكفــاف  -الزراعة وتربيــة الحيوانات
واالصطيــاد والصيــد والجمــع  -تبـ ّـن أن النســاء قمــن بجمع  79يف املائة
مــن مجمــوع الســلع الغذائيــة النباتية Barryو 1982،Schlegelورد
ذكره يف [.)]2001 Howard

اإلطار 10
فطر اليساريع كمصدر للدخل يف
جبال اهليمااليا يف نيبال
يتواجد فطر اليساريع الصيني يف شامل غرب منطقة جبال
الهياماليا يف نيبال .وإن قيمته عالية ج ّدا بحيث قد يساوي
الكيلوغرام الواحد منه أكرث من وزنه ذه ًبا .ولقد ساهم هذا الفطر
بنسبة  0.45يف املائة من مجموع عائدات املنتجات الحرجية غري
الخشبية يف نيبال يف عام  Shrestha( 2011و.)2014 ،Bawa
وبسبب مثنه الباهظ ،يجمع القرويون جميعهم (باستثناء املسنني
منهم) الفطر من املناطق املجاورة خالل فرتة جمعه .وهناك 24
من املراعي الجبلية املعروفة بفطر اليساريع يف مقاطعة دولبا .ويف
عام  ،2011تراوح مجموع العائدات التي تم تحقيقها من مبيعات
فطر اليساريع الصيني بني  6و 8.5ماليني دوالر أمرييك وبلغت
كمية الفطر التي تم جمعها  473.8كيلوغرامات .وكمتوسط ،فإن
أكرث بقليل من  53يف املائة من مجموع الدخل النقدي لألرس
( 1843.66دوال ًرا أمريك ًيا يف السنة) يف هذه املنطقة يأيت من
مبيعات هذا الفطر ،مام ميثّل ثاين أكرب مساهمة بعد الزراعة.
ويشكّل هذا الفطر املصدر الوحيد للدخل النقدي بالنسبة إىل 23
من أصل  201أرسة .غري أن ارتفاع كل من األسعار والطلب قد أديا
إىل مستويات غري مستدامة من الحصاد :فتتسم اإلدارة املستدامة
لفطر اليساريع ،عن طريق إقامة رشاكات بني املؤسسات املحلية
والدولة ،بأهمية حاسمة لحفظ األنواع والتدفق املستدام للمنافع
إىل املجتمعات املحلية.
و

و

و

و

وملــا كانــت املرأة تشــارك أكرث مــن الرجل يف العديد من األنشــطة
املتعلّقــة بالغابــات ،مثــة فرص ملحوظة لتحســن املســاواة بني الجنســن
يف قطــاع الغابــات ،مــع تحويل مشــاركة املرأة غــر الرســمية والكفافية
إىل متكــن اقتصــادي وســيايس .ونظـ ًرا إىل أن الغابات توفّــر بضع مئات
مــن املنتجــات والخدمــات القابلــة للتســويق ،فإن تحســن فرض وصول
املرأة إىل املوارد من شــأنه تحســن املســاواة بني الجنســن يف جميع
أنحاء العــامل النامي.

و

وتتيــح مختلــف أنــواع حيــازة األرايض مســتويات متفاوتــة من فرص
العمــل للنســاء .وتتوافــر عــادة فرص أفضــل مــن اإلدارة املجتمعية
للغابــات مقارنــة بــاإلدارة الحكوميــة .وأتاحــت اإلصالحــات املتعلقة
بالالمركزيــة ،خــال العقديــن املنرصمــن ،مجــاالت جديــدة للمرأة،
غــر أن البحــوث والبيانــات ليســت مو زّعــة مبا فيــه الكفاية بحســب
الجنســن ،كــا أنهــا ال تُظهــر اآلثــار االقتصاديــة الناجمة عــن الالمركزية
عــى املــرأة .وتركّــز البحوث واملناقشــات بشــأن حيازة املــرأة للغابات
بشــكل أســايس عــى الغابات التــي حصلــت فيهــا املجتمعــات املحلية
عىل بعــض الحقوق.

املصدرShrestha :و و.2014 ، Bawa
و

وال تكفــي البيانــات املتاحــة عــن املســاهمة اإلجامليــة للغابات يف
تحقيــق املســاواة بــن الجنســن عــى الرغم من انخراط املــرأة الكبري.
وتركّــز البحــوث بشــكل كبــر حال ًيا عــى املشــاركة االجتامعية ،ولكن
يــوىل اهتــام محــدود ملســألة التمكني االقتصادي ،مبــا يف ذلك الوصول
إىل بنــاء القــدرات التجاريــة وفــرص التمويل .وتجدر اإلشــارة أيضً ا إىل
أن معظــم املامرســات والتقاليــد غــر املنصفة بني الجنســن تنشــأ عن
قطاعــات غــر حرجية ثم تتوســع لتشــمل قطاعــات مرتبطــة بالغابات
فضــاً عــن ســائر االقتصــاد .وتتضمن األمثلــة عىل ذلك انتشــار الفجوات
يف األجــور بــن الجنســن .ومن الــروري توفري املزيد مــن البيانات
املوزّعــة بحســب الجنســن عىل املســتويات املحليــة والوطنيــة الفرعية
والوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة مــن أجــل إبراز قيمــة الغابات بالنســبة
إىل املســاواة بني الجنســن.

وآخــرون )2014 ،وحوكمــة املوارد ( Colferوآخرون.)2017 ،
وتُعنــى املــرأة بشــكل كبــر بالعمل الحرجــي من قبيــل جمع حطب
الوقــود والنباتــات الطبيــة وغريهــا مــن املنتجــات الحرجية غري الخشــبية،
إىل جانــب جمــع األغذيــة لالســتهالك األرسي (منظمــة األغذية والزراعة،
2013ب) .وكــا ورد يف القســم املتعلّــق بالهــدف  7من أهــداف التنمية
املســتدامة ،فــإن  83يف املائــة من األشــخاص املعنيــن بجمع حطب
الوقــود أو إنتــاج الفحــم ،والبالــغ عددهم  850مليون شــخص ،هم من
النســاء (منظمــة األغذيــة والزراعة .)2014 ،وإن زيادة مشــاركة املرأة
يف الــركات الحرجيــة ( يُناقــش املوضــوع يف القســم املتعلّــق بالهدف 8
مــن أهــداف التنمية املســتدامة) ،تســاعدها عــى العمل بصــورة جامعية
للنهــوض مبصالحهــا وضــان نفاذهــا إىل املــوارد الطبيعية (Shackleton
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تحديد مساهمة الغابات الكم ّية يف تحقيق الهدف  5من
أهداف التنمية املستدامة

اإلطار 11
إقامة حوار بني النساء يف
اجملتمعات احمللية واحلراجيني
الذكور يف نيبال

املقصد  5-5من أهداف التنمية املستدامة

 ç çكفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملة وفعالــة وتكافؤ
الفــرص املتاحــة لهــا للقيــادة عىل قدم املســاواة مع الرجل
عــى جميــع مســتويات صنع القــرار يف الحياة السياســية
واالقتصاديــة والعامة.

إن الفجوات بني الجنسني شائعة يف القطاع الحرجي يف نيبال،
مبا يشمل وجود عدد قليل من املوظفات ،والنقص يف األنشطة
التي تهم النساء ،ووجود ميزانيات منخفضة لألنشطة املتعلّقة
بالنساء ،وعدم توازن عمليات اتخاذ القرارات يف إدارة الغابات
وبني املجتمعات املعنية باألنشطة ( .)2002 ،Gurungويوضح
 Christieو )2011( Giriأنه رغم ارتفاع عدد الخريجات يف مجال
الحراجة ،مثة إمرأة واحدة فقط مع ّينة كمسؤولة عن الحراجة يف
إحدى املقاطعات الـ  74التي تم فيها تعيني مسؤول عن الحراجة.
ويصف  )2002( Gurungمرشو ًعا للحراجة يف نيبال يهدف إىل
وضع اسرتاتيجية واحدة من شأنها تطوير مهارات وكالء التغيري
ضمن املجتمعات والوكاالت .وأسفر ذلك عن بعض التغيريات
املراعية للمساواة بني الجنسني من خالل التصدي للمواقف
النمطية للمهنيني العاملني يف مجال الحراجة ،وهي عملية ساعدت
عىل خلق ظروف مواتية إلرشاك النساء يف القرارات املتصلة
بالغابات املجتمعية وتقاسم املنافع.

نســبة النســاء املوظفات يف اإلدارات الوطنية للحراجة
ال تـزال عمليــات اتخــاذ القرارات يف قطاع الغابــات حك ًرا عىل الذكور يف
العديــد مــن البلدان .ويتّســم تطور إدارات الغابــات الحكومية بوجود قوى
عاملــة قامئــة عــى الحراجيني الذكور ( Gurungوآخرون .)2012 ،ويف حني
أن املــرأة قامئــة عىل عمليات جمــع املنتجات الحرجية غري الخشــبية عىل
املســتوى املحــي ،يهيمــن الرجل عىل القوى العاملة يف الــوكاالت الحكومية
التــي تتحكــم يف الغابات .وعندما بدأت املــرأة مؤخ ًرا باالنضامم إىل
5
اإلدارات الحرجيــة ،غالبًــا ما بــدت وكأنها تحتضن الحــس الذكوري املهيمن
( .)2002 ،Gurungغــر أنــه طرأت تغيريات يف بعــض الحاالت للنهوض
باملســاواة بني الجنســن ،وإن املســارات املتبعة إلحداث مثل تلك التغيريات
مهمــة للغايــة ألغـراض الرصد والتعلّم (انظر اإلطار  11عــن حالة نيبال).

و

و

و

و

و

وبــدأت املــرأة تدخل شــيئًا فشــيئًا إىل القوى العاملــة يف الحراجة ،مع
طــرح تحديــات يف وجــه الذهنية الذكوريــة .ويف جمهوريــة تنزانيا املتحدة،
 20يف املائــة مــن العاملــن يف القطاع الحرجي الرســمي هم من النســاء
(منظمــة األغذيــة والزراعــة ،)2007 ،يف حني أن العاملني من النســاء يف
إندونيســيا يشـكّلن أكــر من  20يف املائــة من مجموع القــوى العاملة يف
الحراجة (.)2012 ،Setyowati

وقام االتحاد النيبايل ملجموعات مستخدمي الغابات املجتمعية
بتجربة مش ّجعة متعلّقة بتمثيل املرأة يف املنظامت املعنية
بالحراجة ( :)2012 ،Ojhaيجب أن تكون نسبة  50يف املائة من
املنتخبني يف اللجنة التنفيذية الوطنية لالتحاد والفروع املوجودة يف
املقاطعات من النساء ،ولقد تب ّوأت امرأة واحدة منصب الرئاسة
مام شكل تحديًا لنمط القيادة الذكورية.
و

و

وبــدأ العديــد مــن البلدان ،يف أعقاب املؤمتر العاملي الرابــع املعني باملرأة
يف بيجــن ( ،)1995بتعيــن جهات اتصال معنية باملســاواة بني الجنســن يف
وزارات التنميــة القطاعيــة مبــا فيها الحراجة .وأظهــر تحليل أجراه االتحاد
الــدويل لحفــظ الطبيعة أنه من أصل  65من البلدان 6املشــاركة يف املســح،
 17منهــا ( 26يف املائــة) ع ّينت جهات اتصال معنية باملســاواة بني الجنســن
يف وزارات املــوارد الحرجيــة .وإن األرقام الخاصة بوزارات الزراعة مشـ ّجعة

املصدر.Giri، 2012 :

أكــر إذ قامت نســبة  57يف املائة من وزارات الزراعــة بتعيني جهات
اتصال معنية باملســاواة بني الجنســن (املؤرش الجنســاين البيئي.)2015 ،

 5تشري الهيمنة الذكورية إىل اآلراء الواسعة االنتشار املتعلّقة بأدوار الرجال التي
توطّد بدورها هيمنة الرجال .ومتاشيًا مع ذلك ،تفرض اآلراء هذه أن يضطلع الذكر
بدور الحامي واملعيل واآلمر الناهي الرشعي ضمن األرس (.)2009 ، Moore
 6يتضمن عدد البلدان املشاركة يف املسح سبعة بلدان من منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،وأربعة بلدان أوروبية من غري األعضاء يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وستة بلدان من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي،
و 15بلدًا من آسيا واملحيط الهادئ ،و 15بلدًا من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
و 15بلدًا من الرشق األدىن وشامل أفريقيا.

عدد النســاء العامــات يف القطاع الحرجي
يعــرض القســم عــن الهدف  8من أهــداف التنمية املســتدامة بيانات
بشــأن العاملــة يف القطاعــن الرســمي وغري الرســمي للغابات ،غري أنه
ال تتوافــر بيانات موزّعة بحســب الجنســن (منظمــة األغذية والزراعة،
 .)2014ويُعتــر تقليديًــا قطاع الغابات الرســمي ،الــذي يُق ّدر بلوغ

و
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اإلطار 12
عددالنساءالعامالتيفجمالاملنتجات
احلرجيةغرياخلشبيةوالزراعةاحلرجية

اإلطار 13
زيادة عمالة النساء ودخلهن
وتطوير مهاراتهن يف قطاع الشيا يف
غرب أفريقيا

أظهرت سلسلة من الدراسات يف الربازيل والكامريون وجنوب أفريقيا
أن نسبة ترتاوح بني  40و 50يف املائة من األشخاص املعنيني بتجارة
املنتجات الحرجية غري الخشبية هم نساء من ربّات األرس املعيشية
تبي أن أغلبية جامعي
أيضً ا ( Shackletonوآخرون .)2007 ،وباملثلّ ،
املنتجات الحرجية غري الخشبية يف الكامريون هم من النساء ،إىل جانب
 94يف املائة من التجار البالغ عددهم  1 100تاجر (Ndoye، Ruiz-
 Perezو 1997 ،Eyebeمذكور يف  Shackeltonوآخرون.)2007 ،

تم ،يف البلدان الثامنية من غرب أفريقيا ،تصدير  350 000طن
من زبدة الشيا يف عام  2008وبلغت قيمة الصادرات ما يعادل
 87.5ماليني دوالر أمرييك (بأسعار عام  .)2008وأفادت التقارير
أ ّن قرابة  4إىل  5ماليني من النساء قد شاركن يف عمليات جمع
جوز الشيا والزبدة وتجهيزهام والتسويق لهام .وتولّد النساء بهذا
الشكل حوايل  80يف املائة من دخلهن ( Ferrisوآخرون،2001 ،
ورد يف اقتباس ملنظمة األغذية الزراعة2011 ،أ).

و

وأظهرت دراسة أخرى أنه من أصل ما مجموعه  1 927مزار ًعا تم
تدريبهم يف الكامريون بني عامي  2010و ،2011بلغت نسبة النساء
وتبي أن  5 331من األرس الزراعية معنية باملشاتل
منهم  41يف املائةّ .
الصغرية النطاق وتنتج املادة الوراثية لـ  83نو ًعا من األنواع الزراعية
الحرجية يف الكامريون وجمهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا  -وأن
 38يف املائة من املشاركني هم من النساء (املركز العاملي للحراجة
الزراعية  -التعداد العاملى للزراعة /ال ِنظام الحراري شديد ال َح َرا َرة،
 ،2013ورد يف اقتباس ملنظمة األغذية والزراعة2013 ،ب).

حسن القطاع
وإىل جانب توفري املزيد من الدخل والعاملة للمرأةّ ،
قدرة املرأة ومعارفها يف مجال إضفاء القيمة عىل منتجات الشيا.
ولقد د ّرب االتحاد العاملي للشيا ،منذ عام  ،2013وبدعم من
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الكاكاو الدولية يف
هولندا ،أكرث من  51 000امرأة من العامالت عىل جمع الشيا
بشأن أفضل املامرسات يف مجايل تجهيز نواة الشيا وتخزينها العايل
الجودة .كام قامت أكرث من  28 000امرأة تابعة لـ  880من
املجموعات النسائية ،خالل الفرتة نفسها ،بالتعامل مع املشرتين
وتوقيع عقود تشمل ما يناهز  1 945مليون طن من نواة الشيا.
املصدرhttp://www.globalshea.com/news/past/140/Success-Story- :
-Empowering-the-West-African-Shea-Industry

عــدد العاملــن املبارشيــن فيه  18.21مليون شــخص يف عام  ،2011أنه
خاضــع لهيمنــة الرجال يف العديــد من الثقافــات واملجتمعات (Gurung
2002؛  .)2005 ،Watsonغــر أن النســاء تســيطرن عــى عمليات جمع
املنتجــات الحرجيــة غــر الخشــبية واالتجار بها ( Shackletonوآخرون،
 .)2007وتــرد ضمــن اإلطار  12أمثلة تسـلّط الضوء عىل عدد النســاء
العامــات يف مجــايل املنتجــات الحرجية غري الخشــبية أو الزراعــة الحرجية.
و

و

وباإلضافة إىل ذلك ،تتعامل النساء يف الكثري من الحاالت بشكل أسايس
مع منتجات ذات قيمة أقل وتشارك يف أنشطة أقل رب ًحا مقارنة
بالرجال (منظمة األغذية والزراعة2013 ،أ) ،نظ ًرا إىل أنها ال متلك
الفرص نفسها للنفاذ إىل التكنولوجيا أو القروض أو التدريب أو
عمليات اتخاذ القرارات مثل الرجال (البنك الدويل وآخرون.)2009 ،
وغال ًبا ما تحظى املرأة ،يف سالسل القيمة الحرجية ،بدعم أقل من
جانب واضعي السياسات ومقدمي الخدمات ،ال سيام عندما يتم الرتكيز
عىل العمليات املستندة إىل تكنولوجيا عالية ،كام يوىل اهتامم أقل إىل
األسواق املحلية (منظمة األغذية والزراعة2013 ،ب) .وكام أُشري أعاله،
تجري أغلبية األعامل التي تقوم بها املرأة يف القطاع غري الرسمي وغالبًا
ما تتقاىض املرأة أج ًرا أقل مام يتقاضاه الرجل .ويف بلدان أفريقيا

ويُــرز اإلطــار  13أهميــة قطاع الشــيا يف غرب أفريقيــا .إذ يتيح قطاع
املنتجــات الحرجيــة غري الخشــبية يف تلــك املنطقة أشــكالً متن ّوعة من
العاملــة للنســاء تتمثــل يف جمع املنتجات وبيعها بشــكل غري رســمي
وبعقــود رســمية يف قطاعــات الغابــات عىل حد ســواء .وكمثال آخر عىل
األنشــطة الخاصة باملنتجات الحرجية غري الخشــبية ،تشــارك النســاء يف
إثيوبيــا بشــكل كبــر يف فرز الصمــغ والراتنــج وتنظيفهام  -وهو املصدر
األول للدخــل بالنســبة إىل  96يف املائــة من النســاء املعنيــات بهذا العمل
( Stloukalوآخرون.)2013 ،
ويتمثّل أحد العوائق أمام املساواة بني الجنسني يف افتقار املرأة إىل
الحقوق يف األرايض ،مبا فيها األرايض الحرجية (.)2010 ،Agarwal
و
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املقصد 5-أ من أهداف التنمية املستدامة

جنوب الصحراء الكربى ،تتقاىض املرأة ما يقل بنسبة  32.1يف املائة عام
يتقاضاه الرجل .ويربز ذلك يف بوركينا فاسو مثلً حيث أظهرت دراسة
أنه ،لوال الفجوة يف األجور ،لكانت املرأة لتتقاىض دخلً أعىل بنسبة 32
يف املائة لنفس الوقت املنفق يف تنظيف الصمغ والراتنج (املنتدى
االقتصادي العاملي :2016 ،التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني،
 .)2016كام تنشأ هواجس حال ًيا بشأن فقدان إمكانية نفاذ املرأة إىل
الغابات عندما تجري أنشطة الحراجة والقطع الجديدة يف القطاع
الرسمي من دون اإلجراءات الوقائية املناسبة ( VeutheyوGerber،
 .)2010ومن املحتمل أن تتيح برامج خفض االنبعاثات الناجمة عن
فرصا إضافية للمرأة
إزالة الغابات وتدهورها التي تعتمدها البلدان ً
من حيث العاملة والدخل ،ونظ ًرا إىل أن املرأة معنية عن كثب
بالغابات ،فإنها تتمتع باملعرفة واملهارات والخربة التي قد تكون مفيدة
لتنفيذ السياسات الخاصة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات
وتدهورها (.)2012 ،Setyowati

ç çالقيــام بإصالحــات لتخويــل املــرأة حقوقا متســاوية يف املوارد
االقتصاديــة ،وكذلــك إمكانيــة حصولهــا عىل حــق امللكية
رف يف األرايض وغريهــا مــن املمتلكات ،وعــى الخدمات
والتـ ّ
املاليــة ،واملــراث واملــوارد الطبيعية ،وف ًقــا للقوانــن الوطنية
نسبة إجاميل املزارعني الذين ميتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق
مضمونة يف األرايض الزراعية بحسب الجنس ،وحصة املرأة بني املالكني
أو أصحاب الحقوق يف األرايض الزراعية ،بحسب نوع الحيازة
تعتمد سبل كسب عيش العديد من األشخاص يف املناطق الريفية عىل
الغابات واألشجار والزراعة .ويف حني أن معظم األرايض الزراعية تخضع
للملكية الخاصة يف العديد من البلدان ،فإن الغابات غالبًا ما تخضع
مللكية حكومية أو مجتمعية .وكث ًريا ما تكون مسألة الوصول إىل
الغابات متناز ًعا عليها بسبب مصالح مختلف أصحاب املصلحة .ويجب
أن يتحىل الرجال والنساء الذين يعتمدون عىل الزراعة والغابات
واألشجار لتأمني سبل كسب عيشهم بحقوق آمنة إىل حد معقول يف
الوصول إىل األرايض و/أو املنتجات .ويُقيم املقياس املواضيعي هذا
نسبة مجموع املزارعني ذوي حقوق ملكية أو حقوق آمنة يف األرايض
الحرجية ،إىل جانب حصة النساء بني املالكني أو أصحاب الحقوق يف
األرايض الحرجية ،بحسب نوع الحيازة .وطرأت ،يف األوقات األخرية،
إصالحات عىل الحيازة من أجل المركزية الحقوق الحكومية يف الغابات
ونقلها إىل املجتمعات املحلية ،ال سيام يف آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا
وأمريكا الاليتينة .وميلك  1.5مليارات من السكان املحليني واألصليني،
عىل املستوى العاملي ،حقوقًا آمنة يف املوارد الحرجية بفضل الحيازة
القامئة عىل املجتمعات ،وتدير هذه املجموعات حوايل  18يف املائة من
املساحات الحرجية يف العامل (مبادرة الحقوق واملوارد .)2015 ،وميثّل
ذلك فرصة مهمة لتعزيز فرص الوصول املنصف إىل الغابات واألرايض
املتصلة بها يف األقاليم النامية.

و

عدد النساء يف برامج التثقيف يف مجال الحراجة
إن تحسني التثقيف الحرجي بصورة كبرية من شأنه التأثري عىل املساواة
بني الجنسني يف قطاع الغابات ويف املجتمع عىل نطاق أوسع .ونظ ًرا إىل
أن التعليم يف مجال الحراجة يقع تقليديًا تحت سيطرة الذكور ،فإن
فرص إحداث تغيري تحوييل عىل مستوى املساواة بني الجنسني هائلة.
وميكن لتحقيق املساواة بني الجنسني يف التثقيف الحرجي أن يساهم
مبارشة يف تحقيق املقصد  5-5من أهداف التنمية املستدامة الذي يركّز
عىل مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة يف الحياة العامة.
وتزخر الغابات عىل املستوى العاملي بإمكانات كبرية لتمكني املرأة من
خالل تحسني حقوقها وزيادة مداخيلها وفرص العمل املتاحة لها
وتعزيز قدراتها عرب برامج تدريبية لتنمية املهارات تق ّدمها املنظامت
اإلمنائية .غري أن مشاركة املرأة يف برامج التثقيف الحرجي ما زالت
محدودة :فعىل سبيل املثال ،تخ ّرجت  87طالبة (مقابل  499طال ًبا) من
إدارة الحراجة يف جامعة  Moiيف كينيا خالل الفرتة 2001 - 1985
( Temuوآخرون.)2008 ،

ولقــد أصبحــت املــرأة يف العديد من الحــاالت صاحبة حقوق يف األرايض
الحرجيــة بفضــل الحيــازة القامئة عــى املجتمعات ،وبالتــايل تعترب الحراجة
املجتمعيــة يف الكثــر مــن األحيان منصـ ًة للنهوض بحقوق املرأة .ويشــر
اســتعراض للمؤلفــات ذات الصلــة إىل أن اإلصالحــات الالمركزية يف
السياســات الحرجيــة قد وفّرت املجال املؤســي الــذي ميكّن املرأة من
املشــاركة يف عمليــات اتخــاذ القــرارات الخاصة بالحراجــة ،وهو مجالٌ كان
يف الســابق حكـ ًرا عىل الرجال ( Colferو .)2005 ،Capistranoوركّزت
معظــم البحــوث بشــأن حقوق املــرأة يف األرايض الحرجية عىل إقليم آســيا
( Maiوآخرون .)2011 ،وعىل ســبيل املثال ،تُظهر إحدى الدراســات
بشــأن اإلصالحــات الحرجيــة يف الصــن أن حوايل  35يف املائة من األرس
املشــاركة يف العيّنــة تعتــر أن املرأة أصبحــت تتمتع بوصول أوســع نطاقًا
إىل التكنولوجيــات الحرجيــة مقارنــة بفــرة ما قبل اإلصــاح (البنك الدويل،

ويتسم محتوى املناهج الدراسية املتعلقة بالحراجة إىل جانب بيئة
العمل بعد التخ ّرج بأهمية حاسمة الستقطاب النساء إىل التثقيف
الحرجي .ونظ ًرا إىل أن النساء من الحراجيني أصبحن أكرث جز ًما يف
رغبتهن يف تحدي األفكار النمطية السائدة بني الجنسني ،تدعو الحاجة
إىل تدريب أعداد أكرب منهن ( Christieو .)2011 ،Giriوعالوة عىل
يتعي عىل الجامعات والكليات أن تدمج املسائل املتعلقة
ذلكّ ،
باملساواة بني الجنسني يف مناهجها التعليمية وإعطاء األولوية للربامج
املراعية للمساواة بني الجنسني يف االعتامدات األكادميية للشهادات
(منظمة األغذية والزراعة.)2006 ،
وو

و

و
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الحقوق العرفية يف األرايض عىل نحو تدريجي بقوانني حكومية
رسمية ،يجب إيالء االنتباه للرشوط املحددة يف الصكوك القانونية
الرسمية لتحديد أثرها عىل املساواة بني الجنسني .غري أن القوانني
الحكومية الرسمية ال تحلّ بالرضورة بشكل كامل محلّ القانون
العريف الذي قد يبقى سار يًا وقد يحد من حقوق املرأة رغم وجود
إطار قانوين رسمي داعم لها.

اإلطار 14
حقوق املرأة يف احليازة اآلمنة
لألراضي احلرجية يف نيبال
تغطي األرايض الحرجية مساحة  6.61مليون هكتار يف نيبال .وت ُدار
حوايل  25يف املائة من تلك املساحة عن طريق الحراجة املجتمعية التي
تعود بالفائدة عىل قرابة  35يف املائة من مجموع السكان البالغ عددهم
 29مليون نسمة .وهناك إجاملً أكرث من  19 000من املجموعات
الحرجية املجتمعية ،منها  1 072من املجموعات املخصصة للنساء فقط
(إدارة الغابات .)2017 ،وبحلول عام  ،2009كان للرجال ،باعتبارهم
أرباب األرس ،حقوق يف األرايض الحرجية عن طريق عضويتهم يف
املجموعات املجتمعية ملستخدمي الغابات .غري أن اإلطار التنظيمي
الحايل يسمح بالعضوية املشرتكة بني األزواج والزوجات وتُحفظ 50
يف املائة من مراكز اتخاذ القرارات للنساء (وزارة الزراعة والتعاونيات،
 .)2008وكنتيجة إلطار السياسات هذا ،أصبحت  62 032امرأة عض ًوا
يف أجهزة معنية باتخاذ القرارات ضمن املجموعات الحرجية املجتمعية،
مام ميثّل حوايل  30يف املائة من املراكز يف أجهزة اتخاذ القرارت تلك
( .)2016 ،Pathakومتكّنت املرأة ،يف بعض الحاالت ،من ضامن حقوقها
بحكم الواقع يف األرايض الحرجية بعد هجرة الرجال بعي ًدا عن املنطقة
( GiriوDarnhoferو2010 ،؛  Djoudiو.)2011 ،Brockhaus

ويشري أحد التقارير إىل وجود  15بل ًدا تفتقر فيها املرأة إىل حقوق
متساوية للوصول إىل امللكية ،و 34بل ًدا ال تتمتع فيها البنات بحقوق
متساوية يف املرياث و 35بل ًدا ال تتمتع فيها األرامل بحقوق متساوية يف
املرياث ،و 90بل ًد ا متنع فيها األعراف املرأة من الوصول إىل األرايض
( ،Landesaغري مؤرخ) .وتشكّل قاعدة بيانات الجنسني والحقوق يف
األرايض التابعة ملنظمة األغذية والزراعة  7مصد ًرا آخر للمعلومات
املفيدة ولو مل تكن هذه املعلومات كاملة .فهي تحتوي مثلً عىل
تبي ما إذا كان القانون يق ّر باملساواة بني الجنسني
بيانات من  26بل ًدا ّ
رصف فيها وإىل أي مدى ،بغض النظر عن
من حيث حقوق امللكية أو الت ّ
نوع الزواج .كام تتيح قاعدة البيانات أشكالً متعددة من الرتتيبات
القانونية ،مبا يف ذلك الدساتري القطرية ،والقوانني وحتى قوانني املرياث
الرشعي ،مام قد يساعد عىل إثبات املساواة بني الجنسني يف مجال
الحقوق يف األرايض والغابات .وباإلضافة إىل ذلك ،تق ّدم قاعدة البيانات
معلومات عن دساتري وقوانني متنع املرأة من مامرسة حقوقها يف األرايض
أو تحرتم تلك الحقوق.

و

و

و

و

وتعترب سياسة نيبال للحراجة املجتمعية ،بشكل عام ،إحدى السياسات
األكرث تق ّد ًما ،بحيث تسمح للنساء مبامرسة حقوق متساوية مع الرجال
يف إدارة الغابات املجتمعية واستخدامها .وباإلضافة إىل ذلك ،لقد حققت
املجموعات الحرجية املخصصة للنساء فقط العديد من النجاحات.

اهلدف
ضمان توافر املياه وخدمات الصرف
الصحيللجميع
مقدّ مة

تشـكّل الغابــات واألشــجار جــز ًء ا ال يتجزأ مــن دورة املياه :فإنهــا تنظّم
تد فّــق مجــاري امليــاه وتدعــم تغذية امليــاه الجوفية وتســاهم ،من خالل
النتــح التبخــري ،يف تشــكيل الغيــوم واألمطــار .كام أنهــا متثّل َم ٍ
صاف
طبيعيــة تن ّقــي امليــاه وتحــد من تآكل الرتبة والرتســيب يف املســطحات
املائيــة .ووف ًقــا لتقييــم األلفيــة للنظــم اإليكولوجيــة ( ،)2005فإن
أكــر مــن  75يف املائــة مــن املياه العذبــة التي ميكن الوصــول إليها يف
العــامل تــأيت مــن مســتجمعات املياه الحرجيــة؛ ويعتمد أكــر من نصف
ســكان األرض عــى هــذه املناطق لتأمــن املياه املســتخدمة لألغراض
املنزليــة والزراعيــة والصناعيــة والبيئيــة .ولذلــك فإن خدمــات النظام

2016أ) .ويقـ ّدم اإلطــار  14معلومــات أكرث تحدي ًدا عــن نيبال ،حيث
أُحــرز تقـ ّدم ملحــوظ لتمكني املرأة مــن الوصول إىل الحقوق يف
الغابــات مــن خــال نظم الحيازة القامئــة عىل املجتمعــات املحلية.
نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوين (مبا يف ذلك
القانون العريف) للمرأة املساواة يف الحقوق يف ملكية األرايض
والغابات و/أو السيطرة عليها
يشكل إضفاء الطابع الرسمي عىل حقوق املرأة يف األرايض
مهم لتحقيق هدف املساواة بني الجنسني،
أساسا ً
والغابات ً
وبالتايل فإن نسبة البلدان التي لديها مثل هذه القوانني هي
بيانات مهمة ينبغي رصدها عن كثب .ونظ ًرا إىل استبدال

http://www.fao.org/gender-landrights-database/legislation- 7
assessment-tool/indicators/en
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توافر املياه ،وهي مسألة مهمة ملعالجة املساواة بني الجنسني (الهدف )5
نظ ًرا إىل أن النساء والفتيات يتح ّملن غال ًبا عبء جلب املياه؛ ويق ّدر أن
النساء والفتيات يحملن املياه ملا مجموعه أكرث من  200مليون ساعة يف
اليوم (اليونيسيف .)2016 ،ومن املحتمل أن يساعد كل من إعادة
األرايض املتدهورة إىل هيئتها األصلية وحفظ الغابات لتنظيم تدفق
مجاري املياه وتغذية املياه الجوفية عىل تحسني إمكانية الوصول إىل
املوارد املائية ،والحد من الوقت الالزم لجمع املياه .ومن املهم أخذ
خدمات النظام اإليكولوجي املتعلّقة باملياه بعني االعتبار عند اتخاذ
القرارات اإلدارية بشأن الغابات (عىل غرار اختيار األنواع) للتمكّن من
إدارتها بصورة مستدامة ومسؤولة للحد من البصامت املائية (ويساهم
بذلك يف تحقيق الهدف  12من أهداف التنمية املستدامة) ،وبالتايل
املساهمة يف رفاه األشخاص وتعزيز قدرتهم عىل الصمود والنهوض
بالبيئات التي تدعمها.

اإليكولوجــي املتعلقــة بامليــاه التــي توفرها الغابات واألشــجار أساســية
لدعــم الحيــاة عىل األرض (انظر الشــكل .)3
وبفعل الطبيعة املعقّدة للغابات ،غال ًبا ما يُساء فهم خدمات النظام
اإليكولوجي التي تق ّدمها  -ال سيام الخدمات املتعلّقة باملياه  -والتخفيف
من قيمتها وبالتايل التغايض عنها .وتساهم العالقات بني املياه والغابات
بشكل مبارش يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملياه
النظيفة والرصف الصحي (الهدف  ،)6ودعم الحياة املائية (الهدف )14
وحفظ الحياة يف الرب (الهدف  .)15غري أنها تساهم بشكل غري مبارش أيضً ا
يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة التي تعالج األمن الغذايئ (الهدف
لتغي املناخ (الهدف  )13وتوفري املنافع للمدن واملجتمعات
 ،)2والتصدي ّ
املستدامة (الهدف  )11ودعم الطاقة النظيفة واملعقولة الكلفة (الهدف
 .)7وتؤثر خدمات النظام اإليكولوجي التنظيمية واملتعلّقة باملياه عىل

الشكل 3
دورة املياه
ﺑﺨﺎر اﳌﻴﺎه

ﺑﺨﺎر اﳌﻴﺎه

اﻟﺘﺒﺨﺮ

اﳌﺘﺴﺎﻗﻄﺎت

اﻟﺘﻜﺜّﻒ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﺤﺎب

اﻟﻨﺘﺢ

اﻻﻧﺴﻴﺎب اﻟﺴﻄﺤﻲ

ﴪب
اﻟﺘ ّ
اﳌﻴﺎه اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﱰﺑﺔ
ﴪب
اﻟﺘ ّ

ﺗﻐﺬﻳﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
ﺻﺨﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻨﻴﻊ

املصدر :منظمة األغذية والزراعة
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بحــوث خاصــة باملناطــق املعتدلة وشــبه االســتوائية بصــورة خاطئة يف
املناطــق القاحلــة واالســتوائية مام أثّر عىل املامرســات والسياســات عىل
افــراض أن األشــجار يف األرايض الجافــة تزيد مــن الجفاف (Tobella
)2014 ،؛ غــر أن آخــر البحــوث أظهرت أن األشــجار يف األرايض الجافة
والنظــم اإليكولوجيــة القامئــة عىل األشــجار قد تحســن قــدرة الرتبة عىل
تخزيــن امليــاه وتغذيــة املياه الجوفيــة (انظر اإلطار .)15

وإن العالقــة القامئــة بــن الغابــات واملياه ليســت ســهلة .وال يصح دا مئًا
التأكيــد أن الغابــات توفــر امليــاه  -أو عــى العكس من ذلك أنهــا تقلل
منهــا .وتعتمــد العالقــات بــن الغابــات واملياه عىل عوامــل متعددة ،مبا
يف ذلــك عــى ســبيل املثال ال الحــر النطاق (الزمــاين واملكاين) واألنواع
واملنحــدرات والرتبــة واملناخ ومامرســات اإلدارة الحرجية .وتســتخدم
الغابــات واألشــجار امليــاه للنمــو وبالتايل تســتخدم األنواع الرسيعــة النمو
كميــات أكــر مــن املياه وبصورة أرسع (2014 ،Gilmour؛ Filoso
وآخــرون .)2017 ،كــا تطلق األشــجار امليــاه إىل الجو عن طريــق النتح
التبخــري الــذي قــد يعود بدوره يف شــكل أمطــار محليــة أو إقليمية عىل
األرجــح ( Ellisonوآخــرون .)2012 ،وبالتايل ،ميكــن أن تكون لإلدارة
الحرجيــة تأثــرات ســلبية وإيجابيــة عــى كمية امليــاه ونوعيتها :إذ
تنجــم عــن األنــواع واملوقع والتوزيــع وكثافة األشــجار والجوانب األخرى
املتعلّقــة بــاإلدارة تأثــرات مختلفــة .ومــن املهم اإلشــارة إىل أن ما يصح
لســياق مــا ال يصــح بالرضورة لســياقات أخــرى .فلقد تم مثــاً تطبيق

و

وما ميكن قوله هو أن التغيريات يف استخدام األرايض أو إدارتها من
املحتمل أن تقرتن بتغيريات هيدرولوجية متصلة بكمية املياه وجودتها
عىل حد سواء .ومن الرضوري فهم اآلثار الناجمة عن إدارة الغابات
واملناظر الطبيعية عىل املياه  -مبا يف ذلك إعادة تحريجها وتشجريها
وإعادتها إىل هيئتها األصلية  -إىل جانب تحقيق أعىل قدر من املنافع
أو الحد من اآلثار السلبية عىل إمدادات املياه إىل أقىص حد ممكن من
أجل تحقيق الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة واملساهمة بشكل
غري مبارش يف تحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة.

و

و

اإلطار 15
املياه يف األراضي اجلافة  -دور الغابات يف جمال األمن املائي
ظل غياب األشجار ،أن تشهد  71يف املائة من املساحة
غزارته ،من املق ّدر ،يف ّ
األقل تدفقات سطحية تؤدي إىل تآكل الرتبة وتدهورها .وهذه النظم
عىل ّ
الشجرية يف األرايض الجافة تتكيف بشكل جيد مع الظروف الجافة وتسخّر
إىل أقىص درجة ممكنة األمطار القليلة املتاحة .وعالوة عىل ذلك ،فإنها تتمتع
بنظام متشعب للجذور من شأنه تحسني تغذية املياه الجوفية من خالل
التدفقات التفضيلية ،وهي عملية تتدفق من خاللها املياه عرب املسامات
الكبرية التي تشقّها الجذور والحيوانات يف الرتبة .كام تحد األشجار من
فقدان املياه ج ّراء التبخر من الرتبة وتحافظ عىل صحتها عرب الحد من التآكل
وإضافة املغذيات بفضل الدبال الورقي واملادة العضوية.

يعيش أكرث من ثلث سكان العامل يف األريض الجافة التي متثّل حوايل  35يف
املائة من مساحة األرايض يف العامل .ويعتمد هؤالء السكان عىل الغابات
واألشجار من خارج الغابات يف األرايض الجافة لضامن أمنهم الغذايئ وتأمني
سبل عيشهم وأمنهم املايئ .وميكن بالتايل لإلدارة املالمئة لألرايض الجافة –
مبا يشمل إعادة التحريج وإعادة األرايض إىل هيئتها األصلية  -التي تأخذ يف
الحسبان أيضً ا آثار الغطاء الشجري عىل الجوانب الهيدرولوجية أن تعود
بفوائد هائلة عىل مليارات السكان.
ومتثّل األشجار األصلية التي تغطي  350مليون هكتار من األرايض الجافة
يف أفريقيا «مج ّمعات للمياه» ضمن املناظر الطبيعية ،وتساهم يف تحسني
قدرة الرتبة عىل تخزين املياه وتجديد املياه الجوفية .وكام أُشري إليه يف
دراسة الحالة الواردة يف الفصل  ،3فإن بوركينا فاسو مع ّرضة للجفاف،
وأظهرت دراسة أجريت مؤخ ًرا يف املنتزهات الزراعية الحرجية يف البالد أن
رسب املياه يف الرتبة تحت شجرة الشيا املهيمنة ()Vitellaria paradoxa
ت ّ
أعىل بخمسة أضعاف من ترسب املياه يف املساحات املفتوحة .مام يعني،
رسبت يف الرتبة كانت أكرب من
بعبارات أخرى ،أن كمية مياه األمطار التي ت ّ
تلك التي انسابت عىل سطحها.

ويشكّل كل من كثافة األشجار وتغطية القمم والتوزيع املكاين لألشجار يف
متغيات أساسية تؤثر عىل الجوانب الهيدرولوجية.
مناطق األرايض الجافة ّ
ويجب أخذ التوازن بني اآلثار اإليجابية لألشجار (تغلغل أكرب وتدفقات
تفضيلية) وآثارها السلبية (نتح تبخّري أعىل) بعني االعتبار عند إدارة
وتبي،
األشجار باستخدام التقنيات املناسبة عىل غرار (التفريج والتشذيب)ّ .
يف هذه الحالة ،أن تراوح الغطاء الشجري بني  5و 10يف املائة من شأنه
تحسني توافر املياه.

ونظ ًرا إىل أن هطول األمطار يف املناطق املدارية شبه الجافة قصري امل ّدة رغم

املصدرTobella، 2014 :؛  Ilstedtوآخرون.2016 ،
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تحديد املساهمة الكمية للغابات واألشجار يف تحقيق
الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة

تاريخ ًيــا  8إىل متوســط قــدره  67.8يف املائة ،غري أن هذا املتوســط بلغ
 30.7يف املائــة فقــط بحلــول عام  .2000وشــهد مــا يقرب من  38يف املائة
مــن مســتجمعات املياه خســارة فاقت نســبة  50يف املائة مــن غطائها
الشــجري قبــل عــام  ،2000وأكرث من  40يف املائــة بحلول عام  .2014ومن
أصــل مســتجمعات امليــاه التــي فقدت أكرث من  50يف املائة مــن غطائها
الشــجري بحلــول عــام  ،2015يتعرض  88يف املائــة منها للتــآكل املعتدل
إىل الشــديد الخطــورة ،و 68يف املائــة للحرائق الحرجية املتوســطة إىل
الشــديدة الخطورة ،و 48يف املائة لإلجهاد املايئ األســايس  9املتوســط إىل
الشــديد الخطــورة .ويُظهــر الشــكل  4التغيريات يف التــآكل واإلجهاد املايئ
األســايس املرتبطني بخســارة الغطاء الشجري.

يشكّل اإلقرار الرصيح يف أهداف التنمية املستدامة بالروابط القامئة بني
الغابات واملياه من أجل تأمني املياه النظيفة والرصف الصحي (الهدف
 )6والحفاظ عىل الحياة يف الرب (الهدف  )15داف ًعا لتحسني سياساتنا
الخاصة بالغابات واملياه وفهمنا لها وإدارتها .غري أنه ال توجد حاليًا
مؤرشات لرصد العالقة بني إدارة الغابات أو املناظر الطبيعية واملياه.
وينظر املؤرش  1-6-6ألهداف التنمية املستدامة ،الذي يقيس «التغيري
يف نطاق النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه خالل فرتة من الزمن» يف
النطاق املكاين لألرايض الرطبة واملزروعة ويشمل بالتايل نوعني من
الغابات  -غابات املستنقعات واملنغروف  -حيث يتم غمرهام باملياه
إما بشكل دائم أو موسمي .ويعزى النطاق املحدود للنظم اإليكولوجية
يف املؤرش  1-6-6جزئ ًيا إىل توقّع أن يتم تناول نظم إيكولوجية «أخرى»
متعلّقة باملياه يف أهداف ومؤرشات أخرى من أهداف التنمية
املستدامة (آلية األمم املتحدة للمياه.)2017 ،

ومــع تراجــع الغطاء الشــجري والظــروف الحرجية ،ترتاجع جودة
امليــاه بســبب تفاقــم تآكل الرتبــة وتدهورها .وعالوة عىل ذلك،
تــزداد اآلثار املرتبطــة باملخاطــر الطبيعية عىل غــرار الفيضانات
والحرائــق الحرجيــة وانزالق الرتبــة والعواصف ( Qinوآخرون،
 .)2016ويف بعــض الحــاالت ،يؤثــر فقدان الغطاء الشــجري أيضً ا
عــى توافــر املياه ،ال ســيام عندمــا ت ُح ّول الغابــات الطبيعية إىل
اســتخدامات أخــرى لألرايض التي تــؤدي إىل تدهور الرتبة و/أو
رب املياه يف الرتبة ،والقــدرة عىل تخزين
تراصهــا ،مــا يحد من تـ ّ
امليــاه وتغذية امليــاه الجوفية (، Bruijnzeelو 2014؛ Ellison
وآخرون.)2017 ،
ويســتمد أكــر مــن ثلــث املدن يف العامل  -مبا فيهــا نيويــورك وفيينا وبوغوتا
وطوكيــو وجوهانســرغ ،التي تضــم  366مليون نســمة (األمم املتحدة،
 )2016وتشــهد تزايـ ًد ا يف عــدد ســكانها  -حصة كبرية مــن مياه الرشب من
الغابــات املحميــة ( Dudleyو .)2003 ،Stoltonوتق ّدر إحدى الدراســات
أن قيمــة حفــظ امليــاه يف غابــات بيجني تبلــغ  632مليون دوالر أمرييك
تقري ًبــا ( Biaoوآخــرون .)2010 ،ويزداد عدد الســكان الحرضيني الذين
يعتمــدون عــى ميــاه املســتجمعات الحرجية عىل نحــو ملحوظ إذا ما تم
أيضً ــا احتســاب املناطــق الحرضية التــي تعتمد عىل الغابات غــر الخاضعة
لحاميــة أو إقــرار رســميني باعتبارهــا مصد ًرا للميــاه .وكام هو مذكور
يف القســم الخــاص بالهدف  11من أهــداف التنمية املســتدامة ،الذي
يناقــش منافــع أخــرى تق ّدمها الغابات واألشــجار إىل املدن ،مــن املنتظر
أن يشـكّل الســكان الحرضيــون  60يف املائة من ســكان العــامل بحلول عام
و

ومــن الــروري النظر يف طريقــة توفري الغابــات لخدمات النظم
اإليكولوجيــة املتعلقــة بامليــاه بغيــة تقييــم مســاهمتها يف تحقيق
هــذا املقصــد .ويجــب عىل األقل أخذ أنواع أخــرى من الغابات
بعــن االعتبــار مبا يف ذلــك الغابــات الضبابية والضفافيــة والخثية
وغابــات األرايض الجافــة ،والتي من املعــروف أنها ذات أهمية
خاصــة بالنســبة إىل هذه الخدمات.

و

و

املقصد  6-6من أهداف التنمية املستدامة

و

ç çحاميــة وترميــم النظــم اإليكولوجية املتصلــة باملياه ،مبا يف
ذلــك الجبــال والغابات واألرايض الرطبة واألنهار ومســتودعات
امليــاه الجوفية والبحــرات ،بحلول عام 2020
تغـ ّـر نســبة الغطاء الشــجري ضمن مســتجمعات امليــاه العاملية
الرئيســية مع مرور الوقت
تــم اقــراح هذا املقيــاس املواضيعي حيــث ال تقترص الغابات
واملــوارد املائيــة عىل الحدود السياســية ،ومن املهــم بالتايل أخذ
الحــدود الطبيعيــة بعــن االعتبار  -أي مســتجمعات امليــاه وحالتها.
وتقــوم منظمــة األغذيــة والزراعة بتقســيم العامل إىل  230من مســتجمعات
امليــاه أو املســتجمعات الهيدرولوجيــة الرئيســية (منظمــة األغذية
والزراعــة2011 ،ب) التــي وصلت نســبة الغطاء الشــجري فيها إىل 28.8
يف املائــة يف عــام  2015وف ًقــا لبيانــات املياه الصادرة عــن الرصد العاملي
للغابــات التابــع ملعهد املــوارد العاملي (معهــد املوارد العاملي2017 ،أ).
ويُقـ ّد ر أن نســبة الغطاء الشــجري ملســتجمعات املياه هــذه كانت تصل

و

 8يشري مصطلح الغطاء الشجري التاريخي إىل تقدير للغطاء الشجري يف العقود
السابقة لعام  2000ويتم احتسابه من جانب الرصد العاملي للغابات التابع ملعهد
املوارد العاملية (2017أ) ،بناء عىل التغطية الحرجية املحتملة والغطاء الشجري
واملناطق املناخية ( Qinوآخرون.)2016 ،
 9إن اإلجهاد املايئ األسايس هو نسبة سحب املياه اإلجاملية إىل إمدادات املياه
السطحية السنوية املتوافرة واملتجددة .وتجدر اإلشارة إىل أن البيانات بهذا الشأن مل
تكن متوافرة عامليًا (معهد املوارد العاملي2017 ،أ).
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الفصل  2-حتديد مساهمات الغابات الكمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

الشكل 4
التغيريات يف التآكل واإلجهاد املائي األساسي املرتبطة بفقدان الغطاء الشجري
ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺸﺠﺮي
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املصدر :الرصد العاملي للغابات – البيانات املتعلّقة بقنوات املياه ،معهد املوارد العاملي2017 ،أ.

( 2050إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة لألمم املتحدة.)2014 ،

نســبة الغابــات التي تتــم إدارتها للحفاظ عــى الرتبة واملياه

ومــن املهــم بالتــايل أخذ الضغوط التي ســتامرس عىل البيئــات املحيطة

كهدف أسايس

بعــن االعتبــار ،ال ســيام مســتجمعات املياه الحرجية يف ظلّ توســع املراكز

يكمــن الغــرض من هذا املقيــاس املواضيعي يف تقييم مســاهمة

الحرضيــة ،إىل جانــب اإلقرار بــأن الغابات متثّل بنيــة تحتيــة طبيعية تدعم

الغابــات يف تحقيــق الهدف  6-6مــن أهداف التتمية املســتدامة،

إمــدادات امليــاه يف املدن والطاقــة واألهداف املتعلقــة بإدارة مخاطر

مــن خــال النظــر يف البيانات الوطنيــة املتوافرة واملتعلّقة بنســبة

الكــوارث (انظر اإلطار .)16

الغابــات الــذي تُدار ألغراض حاميــة الرتبة و/أو املياه.
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حيــث املســاحة الحرجية هي األوســع يف اإلقليــم ،أي كندا ( 91يف املائة)
والواليــات املتحــدة األمريكيــة ( 68يف املائة) .وأفادت دائرة األحراج يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة بأنهــا تقوم بإدارة أكرب مصــدر للمياه يف
البــاد ،وأن أكــر من  180مليون شــخص يف الواليات املتحــدة األمريكية
يعتمــدون عــى الغابــات لتأمني مياه الــرب (دائرة األحراج يف الواليات
املتحــدة األمريكية.)2017 ،

وبحســب تقييــم املوارد الحرجيــة يف العامل (منظمــة األغذية والزراعة،
2015أ) ،تُــدار نســبة  25يف املائــة من الغابــات يف العامل ألغراض حامية
الرتبــة وامليــاه (الشــكل  .10 )5ويعزى ذلك بجزئه األكرب إىل النســبة
املئويــة العاليــة للغابــات التي تُــدار ألغراض حفظ الرتبــة واملياه يف أمريكا
الشــالية والوســطى ( 71يف املائة) ،وكذلك يف آســيا ( 33يف املائة).
وتسـ ّجل األقاليــم األخــرى نسـ ًبا أدىن بكثري من املتوســط العاملي ،مبا
فيهــا أوروبــا حيــث تخضع أكرثية الغابــات للملكيــة الخاصة ،يف حني أن
األولويــات املتعلّقــة بــاإلدارة ليســت معروفة أو مبلّ ًغــا عنها بالرضورة.
وميكــن أن تعــزى النســبة املئوية العاليــة يف أمريكا الشــالية إىل البلدين

وازدادت نســبة الغابــات التي تُــدار من أجل الحفاظ عــى الرتبة واملياه
خــال الســنوات الخمــس والعرشين املاضيــة عىل املســتوى العاملي ،بحيث
أبلغــت معظــم األقاليــم عن اتبــاع توجه إيجــايب لحاميتها ،باســتثناء أفريقيا
وأمريــكا الجنوبيــة .ويتّســق ذلك مــع البيانات املوزعة بحســب نوع الغابة
(انظــر الشــكل  )6حيث سـ ّجلت الغابــات الشــالية واملعتدلة اتجا ًها

 10يف عام  ،2015أبلغ  145بلدًا ( 62يف املائة من البلدان واألرايض) عن الغابات
من أجل الحفاظ عىل الرتبة واملياه.

اإلطار 16
متهيد الطريق للبنية التحتية «اخلضراء» يف ليما ،بريو
غرار املنظمة املعنية باتجاهات الغابات ،واتحاد التنمية املستدامة يف إقليم
األنديز اإليكولوجي ،ورشكة  EcoDecisiónلالستثامر يف الطبيعة ،ومنظمة
حفظ الطبيعة ،ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية،
والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون ،بهدف تنفيذ حلول متعلّقة بالبنية
التحتية الخرضاء مثل التحريج وإعادة األرايض الرطبة إىل هيئتها األصلية،
وإعادة إدخال قنوات الترسب السابقة لحضارة اإلينكا (املعروفة باسم
 ،)Amunasوتحسني الرعي .وعالوة عىل ذلك ،يقوم مرفق املياه يف املدينة،
أي خدمة املياه العذبة والرصف الصحي يف ليام ( ،)SEDEPALبوضع خطة
رئيسية ريادية للبنية التحتية الخرضاء 4من أجل توجيه تنفيذ سياسات بريو
بشأن البنية التحتية الطبيعية؛ كام عمد املرفق إىل تخصيص قرابة  5يف املائة
من تعاريف املياه ،أي ما يقدر بنحو  110ماليني دوالر أمرييك ،بني عامي
 2015و ،2020ملعالجة مسائل إدارة املياه .وسيتم استثامر  3.8يف املائة من
تغي املناخ والحد من مخاطر الكوارث ،و1
هذا املبلغ يف مجال التك ّيف مع ّ
يف املائة يف مشاريع البنية التحتية الخرضاء لس ّد الفجوة بني الطلب عىل املياه
وإمداداتها يف املدينة .وتم توفري أكرث من  5ماليني دوالر أمرييك ،بحلول عام
 ،2017للبنية التحتية الخرضاء من خالل الخطة التعريفية تلك ،ومن املتوقع
أن يصل هذا الرقم إىل  30مليون دوالر أمرييك بحلول عام  .2020ونتيجة
لذلك ،تم متويل العديد من املشاريع الريادية للبنية التحتية الخرضاء ،مبا فيها
مبادرات إلعادة التحريج (.)SEDEPAL، 2016

تعترب ليام ثاين أكرب مدينة صحراوية يف العامل .وهي تقع يف حوض املحيط
الهادئ الذي يعيش فيه أكرث من ثلثي السكان يف بريو ،مبن فيهم سكان ليام
البالغ عددهم  10ماليني نسمة .ومن املقدر أن يكون مستجمع املياه هذا قد
خرس حوايل  75يف املائة من غطائه الشجري التاريخي (قبل عام  2000قبل
امليالد) (معهد املوارد العاملي2017 ،أ) ،بسبب تراجع قدرة النظام عىل الصمود
يف وجه املواسم الطبيعية الجافة والرطبة لإلقليم .وأدّى ذلك إىل زيادة حدوث
موجات الجفاف والفيضانات وانزالق الرتبة (.)2017 ،Barrett
و

ويف عام  ،2015تخطّى طلب السكان عىل املياه يف ليام إمداداتها املتجددة
خالل موسم الجفاف .ولكن ،لحسن الحظ ،ات ُخذت إجراءات ملعالجة هذه
املشكلة واعتمدت الحكومة يف بريو آلية للتعويض عن خدمات النظام
اإليكولوجي 2من أجل توجيه عملية إدخال البنية التحتية الخرضاء واإلرشاف
3
عليها .واستند ذلك إىل بحوث أظهرت أن دمج البنية التحتية الرمادية
املوجودة مع البنية التحتية الخرضاء من شأنه الحد من العجز خالل موسم
الجفاف بحوايل  90يف املائة ،وبكلفة أقل من تلك املرتتبة عن بناء البنية
التحتية الرمادية اإلضافية ( Gammieو .)2015 ،De Bievreوأقامت
السلطات املحلية والوطنية املعنية باملياه رشاكات مع عدد من املنظامت عىل
و

و

 1القانون رقم Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 30215
 .Ecosistémicosمتاح عىل.http://www.sunass.gob.pe/MRSE/ley30215.pdf :
 2تعد البينة التحتية الرمادية حلوال مصطنعة إلدارة املياه ،األنابيب ،القنوات الصغرية ،السدود
والخنادق التي يصنعها اإلنسان.

 3خدمة املياه العذبة والرصف الصحي يف ليام ( .)SEDEPALمتاح عىلhttp://www. :
.17feb_fmomiy.pdf/sunass.gob.pe/Evento7_8feb2017
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الشكل 5
النسبة املئوية للمساحات احلرجية اليت ُتدار ألغراض محاية الرتبة
واملياه حبسب األقاليم والبلدان

0
<10
10−25
25−50
50−75

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

75−90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

>90
71

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

33

25

21
12

8

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

آﺳﻴﺎ

أوروﺑﺎ

9

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸامﻟﻴﺔ
واﻟﻮﺳﻄﻰ

أوﺳﻴﺎﻧﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻌﺎﳌﻲ

املصدر :منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ.

«األنهــر الطائــرة» .وأظهرت إحدى الدراســات أن أكرث من  70يف
املائــة مــن األمطار يف حــوض نهر ريو دي ال بالتا تنشــأ يف غابة
األمــازون ( Van der Entوآخرون .)2010 ،وباملثــل ،ارتبط فقدان
مســاحة تلــك الغابات االســتوائية الكبرية املجاورة عىل نطاق واســع
برتاجــع هطــول األمطار عىل املســتوى اإلقليمي (، Fearnside
2005؛ 2014 ، Nobre؛ ، Ellisonوآخــرون .)2017

صعوديًــا مطــر ًد ا ،يف حني تراجعت الغابات شــبه االســتوائية  -وال ســيام
االستوائية.
وتؤثّــر الغابات واألشــجار مــن خارج الغابــات جميعها عىل
الهيدرولوجيــا ،لكن فقدان الغابات االســتوائية وشــبه االســتوائية
قد يكون كب ًريا بشــكل غري متناســب .وتشــر دراســات جديدة
إىل أن الغابات االســتوائية وشــبه االســتوائية تشـكّل نواقل كبرية
للرطوبــة يف الجـ ّو وتوفّــر نظا ًمــا عامليًا للــدورات التي تؤثر عىل
الغطــاء الســحايب اإلقليمــي وهطول األمطار ( Ellisonوآخرون،
 .)2017و يُشــار إىل هذا األثر يف حوض األمازون باســتخدام عبارة

وو

وو

وتفيد أقاليم فرعية عديدة أن حوايل  30يف املائة أو أكرث من غاباتها
تُدار ألغراض حفظ الرتبة واملياه ،مبا يف ذلك البحر الكاريبي وأمريكا
الشاملية وشامل أفريقيا وآسيا الجنوبية والجنوبية الرشقية ،وغرب
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الشكل 6
االجتاهات اخلاصة بإدارة الغابات للحفاظ على الرتبة واملياه حبسب
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املصدر :منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ.

ووسط آسيا .والبلدان الـ  13واألرايض (انظر اإلطار  ،)17التي أبلغت
بأن  100يف املائة من غاباتها تُدار ألغراض حفظ الرتبة واملياه بشكل
رئييس ،هي جميعها إ ّما بلدان جزرية ،أو مناطق جبلية و/أو ٍ
أراض
جافة .وبعبارة أخرى ،تتعرض جميعها بدرجة أكرب للصدمات .ومن
املحتمل أن تشكّل الغابات يف هذه املناطق بنية تحتية طبيعية بحيث
تعزز القدرة عىل الصمود يف وجه الكوارث الطبيعية و/أو تحافظ عىل
إمدادات عالية الجودة من املياه.

اإلطار 17
البلدان واألراضي اليت يتم فيها
إدارة  100يف املائة من الغابات
للحفاظ على الرتبة واملياه

وتفيــد بلــدان أخــرى أيضً ا عن املنطقة الحرجية التي تُدار بشــكل أســايس
لتأمــن امليــاه النظيفــة ومكافحــة التآكل والتص ّحر وضامن اســتقرار
الســواحل و/أو مكافحــة االنهيــارات الثلجية (منظمــة األغذية والزراعة،
2015أ) .وعــى ســبيل املثــال ،فــإن  7يف املائة من الغابات يف النمســا تُدار
أساســا مــن أجــل تأمني امليــاه النظيفة ،و 30يف املائــة ملكافحة التآكل
ً
(منظمــة األغذيــة والزراعة2015 ،أ) .ويُظهر الشــكل  7النســبة املئوية
إلجــايل املســاحة الحرجية ويسـلّط الضوء عــى البلدان واألرايض التي
تتســم فيهــا تلك األغــراض بأهمية بالغــة (باســتثناء مكافحة االنهيارات
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سان بيري وميكلون
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املصدر :منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ.
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الشكل 7
الغرض الرئيسي من اإلدارة من أجل محاية الرتبة واملياه
املياه النظيفة
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املصدر :منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ.

وترتبط هذه املساهامت بصورة وثيقة بالهدف  2من أهداف التنمية
املستدامة (بفعل دور الوقود الخشبي يف املساعدة عىل تحقيق األمن
الغذايئ) ،والهدف  3من أهداف التنمية املستدامة (بفعل التداعيات
الصحية لتل ّوث الهواء ج ّراء استخدام الوقود الخشبي) ،والهدف  5من
أهداف التنمية املستدامة (بفعل دور النساء يف جمع الوقود الخشبي
واستخدامه) ،والهدف  6من أهداف التنمية املستدامة (بفعل تداعيات
توافر املياه لتوليد الطاقة الكهرمائية) والهدف  15من أهداف التنمية
املستدامة (بفعل حجم إنتاج الوقود الخشبي من الغابات).

الثلجيــة التــي تتســم باألهمية يف ســويرسا وطاجيكســتان فقــط ،حيث أنها
تشـكّل اعتبــا ًرا أساسـ ًيا مــن اعتبارات إدارة الغابات بالنســبة إىل  14يف
املائــة و 7يف املائــة مــن الغابــات ،عىل التوايل) .وتُدار نســبة  9.5يف املائة
تقري ًبــا مــن الغابــات عىل املســتوى العاملي ألغــراض متعلّقة باملياه و/أو
الرتبــة بشــكل أســايس؛ وحــوايل  2يف املائة من الغابات تُــدار من أجل تأمني
امليــاه النظيفــة و 1يف املائــة منها لضامن اســتقرار الســواحل ومكافحة
تآكل الرتبة.

اهلدف
ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة
على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة
واملستدامة

تحديد املساهمة الكمية للغابات واألشجار يف تحقيق
الهدف  7من أهداف التنمية املستدامة
املقصد  1-7من أهداف التنمية املستدامة

مقدّ مة

ç çضــان حصــول الجميع بتكلفة ميســورة عــى خدمات الطاقة
الحديثــة املوثوقــة بحلول عام 2030

تساهم الغابات واألشجار يف تحقيق الهدف  7من أهداف التنمية
املستدامة من خالل توفري الوقود الخشبي ألغراض الطهي والتدفئة
واالحتياجات الصناعية (مبا يف ذلك توليد الطاقة والتوليد املشرتك
للحرارة والطاقة) ،وحامية مستجمعات املياه لتوليد الطاقة الكهرمائية.

نســبة الســكان الذين يســتخدمون الحطب كمصدر للطاقة
يضطلع الوقود الخشــبي بدور حاســم يف ضامن الوصول إىل الطاقة
املعقولــة الكلفــة واملوثوقــة والحديثة عرب توفري خدمات الطاقة األساســية
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الشكل 8
النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت تعتمد على الوقود اخلشيب للطهي
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املصدر :منظمة األغذية والزراعة.2014 ،

الخشــبي (منظمــة األغذية والزراعة2017 ،ج).

لحــوايل  2.4مليــارات شــخص حول العامل ،أو ثلث ســكان العامل (منظمة
األغذية والزراعة .)2014 ،ويُظهر الشــكل  8النســبة املئوية لألرس املعيشــية
التــي تعتمــد عىل الوقود الخشــبي ألغراض الطهي .غري أن الوقود الخشــبي
ال يســتخدم مــن أجــل الطهي وتعقيم املياه فقط (وهــو محور النقاش يف
القســم املتعلّــق بالهدف  2مــن أهداف التنمية املســتدامة) ،بل يضطلع
بــدور أوســع نطاقًــا كمصدر للطاقة ،مبا يف ذلك تدفئة املنازل واســتخدام
الوقــود الخشــبي عىل املســتوى الصناعي من أجــل توليد الكهرباء أو
التوليد املشــرك للحرارة والطاقة .ويشـكّل توافر الوقود الخشــبي وإمكانية
الوصــول إليــه وكلفته املعقولــة وموثوقيته ،عنارص مهمة بالنســبة إىل
دوره كشــبكة أمــان لتوفري خدمات الطاقة األساســية عند نقص إمدادات
الوقــود التقليديــة أو توقفها املفاجئ ،بســبب الكــوارث الطبيعية أو
األزمــات اإلنســانية .ويعتمــد حاليًا أكرث من  65مليون شــخص من النازحني
مــن منازلهــم (إما داخل بلد املنشــأ أو خارجه) اعتــا ًدا كب ًريا عىل الوقود

وبالتايل ،يُعترب الوقود الخشبي عمو ًما املصدر األكرث موثوقية وذا الكلفة
األنسب للطاقة ،ال سيام بالنسبة إىل السكان ذوي الدخل املنخفض يف
البلدان النامية واألشخاص املتأثرين ج ّراء الكوارث الطبيعية واألزمات
اإلنسانية .وعىل الرغم من أن األعداد أدىن بكثري إذا ما جرت مقارنتها
باستخدام الوقود الخشبي ألغراض الطهي ،من املق ّدر أن ما ال يقل عن
 88.5مليون شخص إضايف (ال سيام يف أوروبا وأيضً ا يف أمريكا الشاملية)
يستخدمون الوقود الخشبي كمصدر رئييس للتدفئة .وميكن حرق
الحطب ،مبا يف ذلك الكريات الخشبية والرقائق الخشبية ،مبارشة أو يف
السخّانات التي تز ّود املنازل باملياه الساخنة ألغراض التدفئة ،كجزء من
شبكة تدفئة مناطقية يف بعض األحيان.
ويُستخدم الوقود الخشبي أيضً ا ،يف شكل كريات خشبية (وبدرجة أقل
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والكفــؤة  11يف عــام ( 2015التحالــف العاملي من أجــل مواقد طهي
نظيفــة .)2016 ،ويجــب زيادة انتشــار املواقــد النظيفة بصورة
ملحوظــة لضــان اتباع مامرســات الطهي اآلمنة عىل املســتوى
العاملــي ،نظـ ًرا إىل وجود  2.4مليارات شــخص (أو حوايل 500
مليــون من األرس) يســتخدمون الوقود الخشــبي.

كرقائق خشبية) عىل املستوى الصناعي لالستعاضة عن الفحم وغريه
من مصادر الوقود األحفوري بهدف توليد الكهرباء أو التوليد املشرتك
للحرارة والطاقة .ولقد شهدت األسواق العاملية للكريات الخشبية من ّوا
كب ًريا يف السنوات األخرية ،بحيث وصل االستهالك إىل ما مجموعه 28
مليون طن يف عام  2015وبلغ متوسط معدل النمو السنوي حوايل 10
يف املائة منذ عام ( 2012منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ) .غري أن
هناك جدلً حول اآلثار الناجمة عن االستخدام الواسع للكريات
الخشبية عىل املناخ ،وال سيام األثر الصايف عىل انبعاثات غازات الدفيئة
عند احتساب ما ينجم عن نقل الوقود ملسافات بعيدة ()2017 ،Brack
(الطاقة األحيائية للوكالة الدولية للطاقة .)2017 ،والبحوث جارية
حال ًيا بشأن احتامل استخدام الوقود السائل املستخرج من الخشب،
عىل غرار الديزيل األحيايئ أو اإليثانول ،يف وسائل النقل.

وتتمثل إحدى املامرسات الشائعة لتحسني خصائص الخشب الستخدامه
كوقود يف تحويله إىل فحم (الذي يضم محتويات أكرب من الطاقة بحسب
الوزن مقارنة بحطب الوقود) ،ليك يحرتق بشكل أبطأ ويبعث قد ًرا أقلّ
من الدخان خالل االحرتاق .وقُ ّدر اإلنتاج العاملي للفحم الخشبي بقيمة
 52مليون طن يف عام  ،2015مبا يتناسب مع حوايل  17يف املائة من
الوقود الخشبي املستخرج من الغابات .ويُنتج معظم الفحم يف أفريقيا
( 62يف املائة) ،تليها األمريكيتان ( 19.6يف املائة) وآسيا ( 17يف املائة).
وإن استهالك الفحم العاملي يف ارتفاع نتيجة النمو السكاين والتوسع
الحرضي يف البلدان النامية (مع ما يرتبط بذلك من تغيريات يف السكن
والعادات) والفرق يف كلفته املعقولة نسب ًيا مقارنة مبصادر الطاقة البديلة.
ولقد ازداد االستهالك بحوايل  20يف املائة خالل السنوات العرش املاضية
وتضاعف خالل السنوات العرشين املاضية (منظمة األغذية والزراعة،
2017د) .ويتزايد كذلك أثر الطلب الدويل عىل الفحم والتجارة العابرة
للقارات فيه عىل اإلنتاج العاملي للفحم وتوزيعه الجغرايف .فعىل سبيل
املثال ،وصلت التجارة العاملية بالفحم ،وفقًا لتقديرات قاعدة بيانات
 Chatham Houseبشأن التجارة باملوارد ،إىل  2.6ماليني طن يف عام
 ،2015وشكّلت إندونيسيا وبولندا وميامنار وناميبيا ونيجرييا أكرب البلدان
املص ّدرة للفحم (.)2017 ،Chatham House

و

وتتمثل إحدى املشاكل الجديّة الناشئة عن االستخدام الواسع النطاق
للوقود الخشبي من أجل الطهي يف تل ّوث الهواء الداخيل ج ّراء استخدام
مواقد بدائية ذات الكفاءة املنخفضة واملستويات العالية من انبعاثات
الدخان .ويُعترب ذلك خط ًرا كب ًريا عىل الصحة .وتعترب منظمة الصحة
شخصا سنويًا تعزى إىل
العاملية أن الوفاة املبكرة ألكرث من  4ماليني ً
التع ّرض لتلوث الهواء داخل األرسة بسبب حرق الوقود الصلب (منظمة
الصحة العاملية ،)2016 ،ويجب إعطاء األولوية للحد من التعرض لهذه
املخاطر من أجل ضامن وصول الجميع إىل خدمات الطاقة الحديثة.
وميكن تحقيق ذلك من خالل تعزيز استخدام مواقد الطهي املتق ّدمة
التي تحرق الكتلة األحيائية بشكل أكرث نظافة وكفاءة .ومع أن الغاز
والكهرباء يعتربان مصد ًرا أكرث «حداثة» للطاقة يف أغلب األحيان ،إال أن
األخشاب ميكن أن توفر طاقة نظيفة إذا تم حرقها باستخدام األجهزة
املناسبة .لكن يف املناطق الريفية للعديد من البلدان النامية ،حيث
تتوافر الكتلة األحيائية مجانًا وال توجد قنوات لتوزيع الوقود البديل
وال مواقد مناسبة خالية من الدخان ،تشري التقديرات إىل أن خمس
السكان فقط يتمتعون بإمكانيات الوصول إىل مرافق الطهي النظيفة
(الوكالة الدولية للطاقة والبنك الدويل.)2017 ،

و

وحيثام يكون الطلب عىل الفحم مرتف ًعا ،ال سيام يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى وجنوب رشق آسيا وأمريكا الجنوبية ،ميارس إنتاج الفحم
ضغوطًا عىل املوارد الحرجية ويساهم يف تدهورها ويف إزالة الغابات ،ال
سيام عندما ال يخضع الوصول إىل الغابات ألي تنظيم .وعالوة عىل ذلك،
يستند إنتاج الفحم يف البلدان النامية إىل تكنولوجيات بسيطة ذات
كفاءة تحويلية ترتاوح بني  10و 12يف املائة ،مقابل  30يف املائة عند
استخدام تكنولوجيات متق ّدمة (منظمة األغذية والزراعة2017 ،ه).
 11يتامىش تعريف مصطلحي النظيف والكفؤ مع الخطوط التويجيهة املؤقتة
لألداء الواردة يف االتفاق الدويل لحلقات العمل الصادر عن املنظمة الدولية لتوحيد
املقاييس .وإن املواقد (ومزيج الوقود) من الدرجة الثانية من حيث الكفاءة (أكرث
من  25يف املائة أو ما يعادله) تُعترب كفؤةً ،يف حني أن املواقد من الدرجة الثالثة
لالنبعاثات الداخلية (أقل من  9غرامات من أكسيد الكربون أو ما يعادله ،وأقل من
 168ملغرا ًما من املواد الجسيامئية  2.5لكل ميغاجول يف الوعاء أو ما يعادله) تُعترب
نظيفة .وتتأثر النظافة والكفاءة باألداء املشرتك للوقود واملوقد .وميكن حرق الوقود
الخشبي بشكل نظيف وكفؤ إذا ما اقرتن ذلك مبواقد أو أجهزة للحرق حسنة
التصميم وموفّرة للطاقة.

وأ ّد ت تلــك الهواجــس املتعلّقــة باآلثــار الصحية والبيئيــة للمواقد
التقليديــة إىل بــذل جهــود حثيثة وإطالق مبادرات رئيســية عىل
املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعاملية .وتشــمل هذه املبادرات
التحالــف العاملــي من أجــل مواقد طهــي نظيفة ،وهي رشاكة
بــن القطاعــن العام والخاص تســتضيفها مؤسســة األمم املتحدة
أشــارت إىل توزيــع مــا يق ّد ر بنحــو  13مليونًا من املواقــد النظيفة
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الشكل 9
نسبة األخشاب املستديرة املستخدمة كوقود يف مناطق خمتلفة وعرب البلدان
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املصدر :منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ؛ 2017د.

حصــة الحطــب يف إجاميل اســتهالك الطاقة املتجــددة النهائية
متثّل الطاقة وجهة اســتخدام رئيســية لألخشــاب من الغابات واألشــجار
مــن خــارج الغابات .وإن حوايل  50يف املائة من األخشــاب املســتديرة
املســتخرجة مــن الغابات عىل املســتوى العاملي ســنويًا (أو حوايل 1.86
مليــار مــر مك ّعب) يُســتخدم كوقــود من أجل الطهــي وتدفئة املنازل،
واألنشــطة الصناعيــة الصغــرة (عىل غرار صناعــة القرميد وتجهيز الشــاي)،
مبي يف الشكل ،9
إىل جانب توليد الطاقة الكهربائية بدرجة أقل .وكام هو ّ
تتفــاوت حصة األخشــاب من اســتخدام الطاقة بــن األقاليم ،إذ تصل
هــذه الحصــة إىل  90يف املائــة يف أفريقيــا وأكرث من  60يف املائة يف آســيا.

ولهذا السبب ،يق ّدم الوقود الخشبي مساهمة مهمة يف عمليات توفري
الطاقة ويتسم بأهمية حاسمة للعديد من الفقراء والفئات الضعيفة يف
يتعي اتخاذ خطوات لعدم تقويض القدرة عل تحقيق
العامل .غري أنه ّ
أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة ،مبا فيها مثلً الهدف 3
(من خالل أثر الدخان عىل صحة اإلنسان) أو الهدف ( 15من خالل أثر
زيادة الطلب عىل الوقود الخشبي عىل املوارد الحرجية).
املقصد  2-7من أهداف التنمية املستدامة

ç çتحقيــق زيــادة كبــرة يف حصــة الطاقة املتجــددة يف مجموعة
مصــادر الطاقــة العامليــة بحلول عام 2030
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الشكل 10
طاقة الكتلة األحيائية من االستهالك العاملي النهائي للطاقة
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اﻟﻜﺘﻠــﺔ اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ /اﻟﺤﺮارة اﻷرﺿﻴﺔ

اﻟﻜﺘﻠــﺔ اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
9.1%

1.6%

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
2.3%

املصدر.REN21، 2017 :

رصا رئيسـ ًيا إلمدادات الطاقــة املتجددة
ويعتــر الوقــود الخشــبي أيضً ــا عن ً
العامليــة .ويبـ ّـن الشــكل  10أن حصــة الطاقــة املتجددة من إجاميل
االســتهالك العاملــي للطاقــة  13كانــت تقـ ّد ر بنســبة  19.3يف املائة يف عام
 .2015وتصــل فيهــا نســبة طاقــة الكتلــة األحيائيــة «التقليديــة»  -التي
تتضمــن املخلفــات الزراعيــة وروث الحيوانــات إىل جانــب الوقود
الخشــبي  -إىل  9.1يف املائــة ( .)REN21، 2017وكــا ذُكر أعاله،
يســاهم الوقــود الخشــبي أيضً ــا يف الطاقــة املتجددة من خــال توليد
الكهربــاء والتوليد املشــرك.

ويُســتهلك قرابــة  40يف املائــة من الوقود الخشــبي املتاح عامل ًيا يف آســيا،
مقابــل  36يف املائــة يف أفريقيــا و 17يف املائــة يف أمريــكا و 8يف املائة يف
أوروبــا (منظمــة األغذية والزراعة2017 ،د).
وتشري تقديرات املنظمة إىل أن الوقود الخشبي يشكّل حوايل  6يف املائة
من إجاميل إمدادات الطاقة األولية يف العامل ( 12بناء عىل بيانات عام
 .)2011وهو ميثّل ،يف أفريقيا ،نسبة  27يف املائة من إمدادات الطاقة
األولية؛ ويصل إىل مستويات أعىل يف أفريقيا الوسطى ( 70يف املائة)،
ورشق أفريقيا ( 65يف املائة) ،وغرب أفريقيا ( 30يف املائة) ومستويات
أقل يف أفريقيا الجنوبية ( 11يف املائة) وشامل أفريقيا ( 9يف املائة).
وتتيح األخشاب ،بشكل عام ،أكرث من نصف إمدادات الطاقة األولية
الوطنية يف  29من البلدان ،منها  22بل ًدا يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى (منظمة األغذية والزراعة.)2014 ،

ويبـ ّـن الشــكل  11أن تقديرات املؤسســة العامليــة للطاقة األحيائية تشــر
إىل أن الوقود املســتمد من األخشــاب يســاهم بأكرث من  87يف املائة من
إجــايل طاقــة الكتلــة األحيائية .ويشــمل ذلــك  67يف املائة من حطب
الوقــود و 7يف املائــة من الفحم و 6يف املائة من األخشــاب املســر ّدة
 13يغطي استهالك الطاقة النهايئ ما يتم توفريه من سلع متعلّقة بالطاقة إىل
املستهلكني للقيام بأنشطة ال تتعلق بتحويل الوقود أو بأنشطة تحويلية أخرى ،أي ال
يتضمن أي من الوقود املستخدم ألغراض التحويل أو يف الصناعات املولّدة للطاقة.

 12تشري إمدادات الطاقة األولية إىل الطاقة املستخرجة من املصدر وغري الخاضعة
للعمليات التحويلية والتغيريية.
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حالة الغابات يف العامل 2018

و 5يف املائــة مــن مخلفات قطاع األخشــاب و 1يف املائة مــن مخلفات
الغابات و 1يف املائة من الســائل األســود الناشــئ عن قطاع اللب والورق
(املؤسســة العامليــة للطاقــة األحيائية.)2017 ،

الشكل 11
مساهمة الوقود القائم على اخلشب يف
موارد طاقة الكتلة األحيائية العاملية

وأشارت املنظمة يف تقديراتها إىل أن الطاقة املستمدة من الوقود
الخشبي بالكاد تعادل  40يف املائة من إمدادات الطاقة املتجددة يف
العامل ،وهو ما يعادل الطاقة الشمسية والكهرمائية وطاقة الرياح
مجتمعة (منظمة األغذية والزراعة2017 ،ج) .وتُشري هذه األرقام إىل
املساهمة الكربى التي ميكن أن يق ّدمها الوقود الخشبي املستمد من
مصادر مستدامة يف مزيج الطاقة املتجددة يف العامل.
وتحتوي الغابات يف العامل عىل كميات واسعة من الطاقة ،وإن مخزونها
البالغ  531مليار مرت مك ّعب يف تزايد (منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ).
ومن املهم مالحظة أن محتوى الغابات من مكافئ النفط ،البالغ  142مليار
طن ،يناسب تقريبًا عرشة أضعاف االستهالك العاملي السنوي للطاقة
األولية ،14مع التشديد عىل رضورة استخدامه عىل أساس مستدام فحسب.

ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺼﻠﺒﺔ وﻏﺎز ﻣﻄﺎﻣﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت %3
ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت %1

اﳌﺨﻠّﻔﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ %3
ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ %3

اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﻮد %1
%

اﳌﺨﻠّﻔﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ %4
ﻣﺨﻠّﻔﺎت اﻟﺨﺸﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ %5
اﻟﺨﺸﺐ اﳌﺴﱰﺟﻊ %6
اﻟﻔﺤﻢ%7

اﻟﺤﻄﺐ%67

وتســاهم الغابــات أيضً ا يف توفري الطاقــة املتجددة من خالل توليد الكهرباء
مبي يف الشــكل  ،10تشـكّل الطاقة
عرب الطاقة الكهرمائية .وكام هو ّ
الكهرمائية نســبة تق ّدر بنحو  3.6يف املائة من االســتهالك العاملي اإلجاميل
للطاقــة .وإنها تســاهم يف  16.6يف املائة مــن التوليد العاملي للكهرباء،
وحــوايل  68يف املائــة من التوليــد العاملي اإلجاميل للكهرباء من مصادر
الطاقة املتجددة ( .)2017 ،REN21ويشّ ــكل توليــد الطاقة الكهرمائية ثاين
أكــر مصــدر للطاقة املتجددة بعد الكتلة األحيائية .وكام جرى مناقشــته يف
القســم املتعلّق بالهدف  6من أهداف التنمية املســتدامة ،مثة روابط مهمة
بــن الغابــات واملياه .وتحدث الغابات أث ًرا عىل توليــد الطاقة الكهرمائية عن
طريــق التأثــر عىل أمناط هطول األمطــار وتنظيم تدفق املياه والحد من تآكل
الرتبة وانســياب الرواسب .وتشــر بعض الدراسات إىل أن حفظ الرتبة واملياه
بشــكل مســتهدف من خالل اإلدارة املســتدامة للغابات قد يحد من وصول
الرواســب بنســبة تصل إىل  44يف املائة ( ،)2016 ،Voglمام يطيل العمر
االقتصــادي ملرافق الطاقــة الكهرمائية ( .)2011 ،Ariasويعتمد ،بالتايل،
نجــاح عمليــات توليد الطاقة الكهرمائيــة اعتام ًدا كب ًريا عىل الغابات ضمن
مســتجمعات املياه وعىل املســتوى اإلقليمي (.)2013 ، Stickler

املصدر :الوكالة العاملية للطاقة األحيائية.2017 ،

اهلدف
تعزيز النمو االقتصادي املطرد
والشامل للجميع واملستدام ،والعمالة
الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل
الالئق للجميع

و

مقدّ مة

و

تتسم الغابات وسالسل القيمة الخاصة بها بأهمية حاسمة للنمو
االقتصادي املستدام ،والعاملة الكاملة واإلنتاجية والعمل الالئق
للجميع ،ال سيام يف املناطق الريفية النائية .وقد يحدث تحديد
القطاعات غري الرسمية من الناحية الكمية ومعالجتها يف مجال
الحراجة أث ًرا إيجاب ًيا ج ًد ا عن طريق زيادة توافر العمل الالئق حيث
يحتاج األمر إىل معظمها .وميكن لقطاع الغابات ،الذي ما زال يتسم
بطابع غري رسمي إىل حد كبري وبوجود قوي للرشكات الصغرية
مهم
واملتوسطة الحجم إىل جانب العمل األرسي ،أن يحقق أث ًرا ً
لتحسني ظروف العمل والتخفيف من الفقر إذا ازدادت العاملة
وتحسنت جودة الوظائف املتاحة .و يُق ّد ر عدد الرشكات الصغرية
ّ

و

وو

 14يحتســب ذلك عىل الشــكل التايل :يبلغ متوســط كثافة الخشب املجفف بالهواء
 0.7أطنــان للمرت املك ّعب (منظمة األغذية والزراعة2015 ،ب)؛ ويبلغ متوســط
محتــوى الخشــب املجفف بالهواء مــن الطاقة  16ميغاجول/كلغم أو  0.382ط ًنا
مــن املكافــئ النفطي (ط.م.ن) لكل طن من الخشــب (الوكالة الدولية للطاقة،
)2005؛ وبالتــايل ،يســاوي  531مليار مرت مك ّعب مــن مخزونات الغابات من الكتلة
الحيويــة املتزايدة  142مليا ًرا من املكافئ النفطي (ط.م.ن) .وبلغ االســتهالك
العاملــي للطاقــة األولية يف عــام  13.7 ،2014مليارات من املكافئ النفطي (ط.م.ن)
(الوكالــة الدولية للطاقة.)2016 ،
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الفصل  2-حتديد مساهمات الغابات الكمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

واملتوسطة الحجم عىل املستوى العاملي بنحو  45مليون رشكة ،مبا
فيها رشكات غري رسمية ( Shackletonوآخرون ،)2011 ،مام ميثّل
15
نسبة ترتاوح بني  80و 90يف املائة من الرشكات يف القطاع.

اإلطار 18
مساهمة القطع غري الرسمي
بواسطة املنشار يف إنتاج األخشاب
يف الكامريون

ويرتبط الهدف  8من أهداف التنمية املستدامة ارتباطًا وثيقًا
بالتخفيف من حدة الفقر (الهدف  1من أهداف التنمية املستدامة)،
مع تركيزه عىل جودة العاملة ملعالجة إحدى الخصائص الكامنة للفقر
املزمن .وباإلضافة إىل ذلك ،تحد املساهامت التي تعود بالفائدة عىل
سبل كسب العيش للمجتمعات املعتمدة عىل الغابات من الضغط
املامرس عىل البيئة الطبيعية وتُساعد بالتايل عىل إحراز تق ّدم باتجاه
تحقيق الهدف  15من أهداف التنمية املستدامة (الحياة يف الرب).

ت ُباع ،يف الكامريون ،األخشاب الصغرية املقطوعة باستخدام املنشار يف
األسواق املحلية يف الغالب ،ولكنها ت ُص ّدر أيضً ا عىل املستوى اإلقليمي
( Witو .)2010 ،van Damوتم تقدير عدد الوظائف غري الرسمية
يف مجال القطع باملنشار لغرض إنتاج األخشاب يف الكامريون بحوايل
 45 000وظيفة يف عام  Wit( 2008و2010 ،van Dam؛ Cerutti
2016 ،؛ مذكــرة معلومات مركــز البحوث الحرجية الدولية،
 .)2017ومقابل كل عامل يف مجال قطع األخشاب باملنشار يف القطاع
(علم
الرسمي ،يُعتقد أن هناك أكرث من ثالثة يف القطاع غري الرسمي ً
أن هذا التقدير يستند إىل بيانات ال ميكن مقارنتها بشكل مبارش).
و

و

و

وتم اختيار املقصدين  3-8و 9-8إلبراز إمكانيات قطاع الغابات يف
املساعدة عىل تحقيق الهدف  8من أهداف التنمية املستدامة .ويشري
املقصد  ،3-8عن طريق املؤرش «( 1-3-8نسبة العاملة غري الرسمية يف
العاملة غري الزراعية ،بحسب الجنس») ،إىل إحدى املسائل الرئيسيىة
الواجب معالجتها يف قطاع الغابات .ويتسم املقصد  9-8باألهمية نظ ًرا
إىل الفرص التي تتيحها السياحة القامئة عىل الغابات لتحسني سبل
كسب العيش وإدارة الغابات بشكل مستدام.

و

و

وبحسب إحصاءات منظمة األغذية والزراعة ،بلغ عدد العاملني يف أنشطة
القطاع الحرجي الرسمي كافة  23 000شخص يف الكامريون يف عام ،2008
منهم  13 000يف قطاع الحراجة والقطع ،و 8 000يف قطاع تجهيز األخشاب
و 2 000يف قطاع اللب والورق (منظمة األغذية والزراعة.)2014 ،

تحديد مساهمة الغابات الكمية يف تحقيق الهدف  8من
أهداف التنمية املستدامة

وتبلغ باإلجامل حصة القطاع الحرجي الرسمي من مجموع العاملة 0.3
يف املائة ،ولكنها تزيد بثالث أضعاف لتبلغ  0.9يف املائة عندما يتم أيضً ا
احتساب وظائف العاملني يف مجال قطع األخشاب باملنشار يف القطاع
غري الرسمي ( Witو .)2010 ،van Damوتكون مساهمة الغابات أكرب
بعد إذا تم أخذ املنتجات الحرجية غري الخشبية أيضً ا بعني االعتبار.

املقصد  3-8من أهداف التنمية املستدامة

و

ç çتعزيــز السياســات املوجهــة نحــو التنميــة والتي تدعم
األنشــطة اإلنتاجيــة ،وفــرص العمل الالئــق ،ومبارشة األعامل
الحــرة ،والقــدرة عىل اإلبــداع واالبتكار ،وتشــجع عىل إضفاء
الطابــع الرســمي عــى املشــاريع املتناهية الصغــر والصغرية
واملتوســطة الحجــم ،ومنوهــا ،مبا يف ذلك من خــال الحصول
عىل الخدمــات املالية.

و

شامل أفريقيا (منظمة العمل الدولية) .16وإن البيانات العاملية بشأن
الحراجة متوافرة بشكل محدود ،فعىل الرغم من أن إحصاءات منظمة
العمل الدولية تُسجل حصة العاملة غري الرسمية يف  62بل ًدا بحسب
الجنسني ،ال توجد سجالت عاملية بهذا الشأن .وتشري التقديرات إىل أنه
كث ًريا ما تُ ثّل املرأة بشكل أكرب يف القطاع غري الرسمي مقارنة بالرجل ،مع
أن مساهمة الرجال يف إجاميل القيمة املضافة أعىل ،متاش ًيا مع مداخيلهم
التي تكون عادة أعىل ( Agrawalوآخرون .)2013 ،ويتمثل أحد ال ُنهج
الرامية إىل تقدير العاملة غري الرسمية يف قطاع الحراجة يف استخدام
إحصاءات اإلنتاج املرتبطة بالعاملني «عىل حسابهم الخاص» .وتشري

نسبة العاملة الرسمية وغري الرسمية يف قطاع الغابات
من الرضوري دمج االقتصاد غري الرسمي والعاملة املرتبطة به يف القياسات
الخاصة بالهدف  8من أهداف التنمية املستدامة ،نظ ًرا إىل أن أكرث من
نصف القوى العاملة يف البلدان النامية موظّفة عىل أساس غري رسمي.
وترتبط العاملة غري الرسمية بطرق ع ّدة مبدى االعتامد عىل املوارد
الطبيعية ( Bensonوآخرون )2014 ،وبالتايل عىل حالة البيئة .وتتفاوت
نسب السكان الذين يؤمنون الدخل بشكل غري رسمي بحسب األقاليم:
فعىل سبيل املثال ،تشكل العاملة غري الرسمية وغري الزراعية  66يف املائة
من مجموع العاملة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى و 52يف املائة يف

 16انظر أخبار منظمة العمل الدولية عىل العنوان التايلhttp://www.ilo.org/ :
( addisababa/whats-new/WCMS_377286/lang--en/index.htmمتت زيارة
املوقع يف تاريخ  15ديسمرب/كانون األ ّول )2017

https://www.profor.info/knowledge/unlocking-potential-small- 15
and-medium-forest-enterprises
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اجلدول 3
للزوار
معدالت زيارة املناطق احملمية الربية واإلنفاق املباشر
ّ
ّ
آسيا /املنطقة
أمريكا الالتينية
أوروبا
أفريقيا
األسرتالية اآلسيوية
عدد املناطق املحمية املستخدمة
3 600
55 448
12 223
6 592
يف النموذج
اإلنفاق املبارش للز ّوار يف املناطق
46
88
88
48
املحمية (مبليارات الدوالرات
األمريكية/السنة ،)2014 ،املجموع
الناتج املحيل اإلجاميل للسياحة
620
2 023
2 479
194
اإلقليمية يف عام ( 2014مبليارات
الدوالرات األمريكية/السنة)2014 ،

أمريكا الشاملية

العامل

16 375

94 238

340

611

1 500

6 816

مالحظات :يتضمن الناتج املحيل اإلجاميل العام للسياحة اإلقليمية مبا يف ذلك املساهامت املبارشة للسفر والسياحة للناتج املحيل اإلجاميل وغريها من اآلثار النهائية (غري املبارشة واملستحثة).
تشمل منطقة آسيا واسرتاليا اإلتحاد الرويس وأوسيانيا؛ يف حني تشمل أمريكا الالتينية منطقة الكاريبي واملكسيك .ومتثل القيم العاملية املعروضة هنا مجموع القيم الجهوية؛ ويختلف ذلك عن
تقديرات املجلس العاملي للسفر والسياحة لعام  ،2014ويسلط ذلك الضوء عىل داللية املقارنة.
املصدر Balmford :وآخرون 2015 ،واملركز العاملي للسفر والسياحة 2015 ،و.2017

يستند األساس املنطقي للمقياس املواضيعي هذا إىل احتامل حدوث نسبة
كبرية من السياحة القامئة عىل الطبيعة الربية يف الغابات أو املناظر
نظم إيكولوجية حرجية .ومع أن البيانات املرتبطة
الطبيعية التي تشمل ً
بذلك محدودة ،تشري دراسات الحالة إىل أن السياحة املستدامة القامئة
عىل الغابات قادرة عىل تقديم مساهمة اقتصادية كربى يف بعض البلدان.

مقارنة البيانات يف البلدان ذات الدخل املنخفض إىل وجود عالقة إيجابية
بني انتشار العاملني عىل حسابهم الخاص وانتشار األنشطة يف القطاع غري
الرسمي .ففي إندونيسيا مثلً  ،تتألف  43يف املائة من القوى العاملة من
عاملني عىل حسابهم الخاص ومتثّل العاملة غري الرسمية  73يف املائة من
العاملة اإلجاملية .ويشري تطبيق عوامل التقدير املستخلصة من العالقات
هذه عىل  44من البلدان إىل أن عدد األشخاص العاملني يف القطاع غري
الرسمي يزيد بـمقدار  1.63ضعفًا عىل األقل عن عدد العاملني يف القطاع
الرسمي .غري أنه من املرجح أن تكون هذه التقديرات أقل من الواقع
ألنها تأخذ يف الحسبان القطاعني الفرعيني للحراجة وقطع األخشاب فقط
وتستثني قطاع الفحم.

ومثّل كل من السفر والسياحة ،بحسب املجلس العاملي للسفر والسياحة،
ما يقرب من  10يف املائة من مجمل الوظائف يف العامل و 10.2يف املائة
من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي يف عام ( 2016املجلس العاملي للسفر
وتبي تقارير منظمة السياحة العاملية (منظمة
والسياحةّ .)2017 ،
السياحة العااملية لألمم املتحدة )2011 ،أن املرأة تشكّل أغلبية القوى
العاملة يف مجال السياحة ،يف حني أن املجلس العاملي للسفر والسياحة
يتوقع منو قطاع السياحة بنسبة  3.9يف املائة سنويًا عىل املستوى العاملي
خالل السنوات العرش املقبلة.

ورغــم النقــص يف املعلومــات الكمية عــن قطاع الغابات غري الرســمي ،مثة
العديــد من دراســات الحالــة (انظر اإلطار  )18التي تسـلّط الضوء عىل
أهميتــه ومســاهمته يف تحقيــق املقصد .3-8
املقصد  9-8من أهداف التنمية املستدامة

وأشارت بعض املعاهد إىل أن السياحة اإليكولوجية تشكّل القطاع األرسع
من ّوا من السوق يف العديد من أنحاء العامل رغم عدم معرفة الحصة التي
متثّلها بشكل دقيق (مؤسسة الصون الدولية ،غري مؤرخ) .ومع أخذ ما
سبق بعني االعتبار ،إىل جانب توقعات املجلس العاملي للسفر والسياحة،
يبدو أن السياحة القامئة عىل الطبيعة قد تق ّدم مساهمة أكرب يف تحقيق
املقصد  9-8من أهداف التنمية املستدامة.

ç çوضــع وتنفيذ سياســات تهدف إىل تعزيز الســياحة املســتدامة
التــي توفر فــرص العمل وتعــزز الثقافة واملنتجــات املحلية
بحلــول عام 2030
مساهمة السياحة املعتمدة عىل الطبيعة يف الناتج املحيل اإلجاميل
والعاملة
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وهنــاك أيضً ــا بعــض املعلومات عام ينفقه الزوار مبــارشة يف املناطق الربية
املحميــة .وبنــاء عــى بيانات ألكرث من  500من املناطــق املحمية يف  51بل ًدا،
مــن املقـ ّدر أن تكون هذه املرصوفات قد وصلــت إىل ما مجموعه 611
مليار دوالر أمرييك ســنويًا عىل املســتوى العاملي يف عام  ،2014مع وجود
فروقــات إقليميــة ملحوظــة ( Balmfordوآخرون .)2015 ،ويرد موجز عن
النتائــج يف الجــدول  3الــذي يحتوي أيضً ا عىل بيانات بشــأن الناتج املحيل
اإلجاميل للســياحة بحســب اإلقليم (املجلس العاملي للســفر والســياحة،
 2015و .)2017ومــع أن األرقــام ناشــئة عن مصادر مختلفــة وال ميكن بالتايل
مقارنتهــا بشــكل مبــارش ،فمن املثري لالهتامم أن نالحظ أنــه باملقارنة مع
أقاليــم أخــرى ،كانت نفقــات الزوار يف أفريقيا وأمريكا الشــالية عالية
نســبيًا يف مــا يتعلق بالناتج املحيل اإلجاميل للســياحة.

اهلدف
جعل املدن واملستوطنات البشرية
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على
الصمودومستدامة
مقدّ مة

مع أن املدن تغطي أقل من  3يف املائة من مساحة األرايض يف العامل،
فإنها مسؤولة عن  78يف املائة من انبعاثات الكربون و 60يف املائة من
استخدامات املياه السكنية و 76يف املائة من استخدامات الخشب

وت ُّبي دراســات الحالة أدناه من فنلندا (اإلطار  )19وكوســتاريكا (اإلطار )20
املســاهامت االقتصادية للســياحة املتصلة بالغابات يف تلك البلدان.

اإلطار 20
اإلنفاق الناجم عن السياحة
الطبيعة يف كوستاريكا

اإلطار 19
مساهمات السياحة الطبيعة يف الناجت
احمللي اإلمجايل والعمالة يف فنلندا

تُعترب كوستاريكا جهة ريادية عاملية يف ما يخص السياحة
اإليكولوجية .واستضافت البالد ،يف عام  2.9 ،2016ماليني سائح غري
مقيم ،وبلغ متوسط اإلنفاق  1 309دوالرات أمريكية للفرد الواحد.
وبحسب مجلس السياحة يف كوستاريكا ،أشار  66يف املائة من الزوار
إىل أن السياحة اإليكولوجية تشكّل أحد األسباب الرئيسية لزيارتهم
البالد .ويق ّدر بالتايل اإلنفاق املرتبط أقلّه جزئ ًيا بالسياحة القامئة عىل
الطبيعة بحوايل  2.5مليارات دوالر أمرييك يف عام ( 2016بناء عىل
املعادلة 2.9 :ماليني زائر  x 309 1دوالرات أمريكية  x 0.66يف املائة)،
أي ما يشكل  4.4يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف كوستاريكا.

تولّد السياحة القامئة عىل الطبيعة ما يق ّدر بنحو  1يف املائة من
العاملة والناتج املحيل اإلجاميل يف فنلندا (االسرتاتيجية الفنلندية
لالقتصاد األحيايئ.)2014 ،
وتتألف املنتزهات الوطنية ومساحات الرتفية الخارجية (التي
متلكها وتديرها الدولة) بشكل رئييس من الغابات الشاملية واملياه.
وساهم إنفاق الزوار يف هذه املجاالت ما مجموعه  230مليون
دوالر أمرييك يف االقتصاد املحيل يف عام  2016وقام بدعم 916
 1وظيفة (موظفون بدوام كامل ،الحسابات املستندة إىل أعداد
الزوار ،إنفاق الزوار والعوامل املضاعفة املستخدمة لتقدير اآلثار
غري املبارشة الناجمة عن إنفاق الزوار).

ويف عام  ،2015بلغ عدد الزوار غري املقيمني ملناطق حفظ الغابات
مليون ( )1زائر تقري ًبا .ومع أخذ متوسط إنفاق الزوار بعني االعتبار،
يصل مجموع اإلنفاق إىل  1.31مليون دوالر أمرييك (أو  2.5يف املائة
من الناتج املحيل اإلجاميل يف كوستاريكا) يف مناطق حفظ الغابات،
عىل الرغم من أن هذه التقديرات تعكس الحد األقىص لإلنفاق نظ ًرا
إىل احتامل زيارة األشخاص ملواقع أخرى أيضً ا .وباإلضافة إىل ذلك ،قام
املقيمون مبا قدره  0.9ماليني زيارة ملناطق حفظ الغابات.

وازدادت أعداد الزوار يف املنتزهات الوطنية بنسبة  7يف املائة يف
عام  2016لتصل إىل  2.8ماليني زائر ،وارتفع إنفاق الزوار بنسبة
 21يف املائة  -وشهدت السنوات القليلة املاضية زيادات مامثلة.

املصدر :معهد كوستاريكا للسياحة .العمليات الكربي للتخطيط والتنمية .مسوحات
جوية وأرضية لغري املقيمني .متاح عىل العنوان التايلhttp://www.ict.go.cr/en/ :
statistics/tourism-figures.html

املصدر :موقع  .Metsähallitusمتاح عىل العنوان التايلwww.metsa.fi/web/en/ :
economicbenefitsofnationalparks
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تغي املناخ ،قدرات املدن عىل االستجابة الحتياجات السكان
مع ّ
الحرضيني .واستجابة لذلك ،يدعو الهدف  11من أهداف التنمية
املستدامة البلدان إىل «جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة
للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود واالستدامة» .وإذا تم التخطيط
للغابات وإدارتها بشكل صحيح ،فيمكن للغابات الحرضية وشبه

ألغراض صناعية ( Grimوآخرون .)2008 ،وكان أكرث من  54يف املائة
من سكان العامل يعيشون يف املدن يف عام  2016ومن املتوقع أن ترتفع
هذه النسبة إىل  60يف املائة بحلول عام  ،2030وسيعيش شخص واحد
من أصل ثالثة يف مدن مؤلفة من  500 000نسمة عىل األقل (األمم
املتحدة .)2016 ،ويهدد التوسع الحرضي املتسارع أكرث فأكرث ،باقرتانه

اإلطار 21
قياس خدمات النظم اإليكولوجية للغابات واألشجار احلضرية :أداة I-TREE ECO
عىل أن يوفّر املستخدمون من خارج الواليات املتحدة األمريكية وكندا
وأسرتاليا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وشامل آيرلندا بيانات
إضافية إىل قاعدة بيانات أداة  i-Treeبشأن خصائص املوقع الذي
يتواجدون فيه .ولقد تم استخدام الربنامج حتى اآلن يف مئات املدن
مبا يف ذلك أوكالند وبرشلونة وبيجني ولندن ولوس أنجلوس وميديلني
وملبورن ومكسيكو سيتي وميونيخ ونيويورك وبورتو وروما وسانتياغو
وسول وسنغافورة وسرتاسبورغ وطوكيو وتورنتو ووارسو وزيوريخ.
ويتم حاليًا تطوير إضافات برامجية جديدة لتوسيع نطاق املنافع التي
ميكن للنظام تقديرها (عىل غرار خفض درجة حرارة الجو وما لذلك
من آثار صحية).

تشكّل ( i-Tree Eco (www.itreetools.orgأداة برنامجية لتقييم
املنافع املحددة للنظم الشجرية ،كام أنها تحدد قيمتها من الناحية
النقدية أيضً ا من خالل اإلحالة املقابلة للبيانات بشأن هيكل نظام
شجري ما مع معلومات محلية تق ّدم كل ساعة معلومات بشأن
تل ّوث الهواء واألحوال الجوية .وال يحتاج املستخدمون ّإل إىل جمع
بيانات معيارية عن األشجار وإدخالها (عىل غرار األنواع وقطر الدائرة
والحالة الصحية) فيتيح الربنامج تقديرات (بحسب تكوين األنواع
وفئات الحجم و/أو استخدام األرايض) بشأن منافع األشجار والقيمة
النقدية ذات الصلة ،ثم يستمر بتوفري معلومات يف املستقبل عن إزالة
تل ّوث الهواء (واملنافع الناشئة عن ذلك بالنسبة إىل صحة اإلنسان)،
واحتباس الكربون وتخزينه ،وتوفري الطاقة واعرتاض هطول األمطار
وتفادي االنسياب السطحي .وميكن استخدام الربنامج يف أي مكان،

ويُظهر الجدول أدناه النتائج الناجمة عن تطبيق هذه األداة يف لندن،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وشامل آيرلندا.

موجز نتائج أداة  I-TREE ECOيف لندن ،اململكة املتحدة
(ترد القيم باجلينه اإلسرتليين)
سمة الغابة الحرضية
الهيكل
عدد األشجار
الغطاء الشجري (يف املائة)
(القيم السنوية (الناتج املحيل اإلجاميل
إزالة التلوث
امتصاص الكربون
الحد من مياه العواصف
توفري الطاقة من الظل
انبعاثات الكربون التي تم تفاديها

املصدر Rogers :وآخرون.2015 ،
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لندن
8 421 000
14.0
126 100 000
4 790 000
2 800 000
260 600
54 600
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اجلدول 4
كمكون أساسي فيها
النسبة املئوية ملواقع الرتاث العاملي احلضرية اليت تتضمن عناصر طبيعية
ّ
مجموع مواقع الرتاث العاملي الحرضية
)ب(
)أ(
15
18
12
أفريقيا (جنوب الصحراء الكربى)
54
16
12
آسيا واملحيط الهادئ
224
13
11
أوروبا
54
11
8
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
6
0
0
أمريكا الشاملية
31
13
13
الرشق األدىن وشامل أفريقيا
384
13
11
العامل
(أ) تواتر (النسبة املئوية) مواقع الرتاث العاملي الحرضية التي تتضمن يف معايري االختيار كلامت مثل «أشجار ،غابة ،حدائق ،منتزه ،طبيعة إنسانية»
(ب) تواتر (النسبة املئوية) مواقع الرتاث العاملي الحرضية التي تتضمن يف كلامت مثل «أشجار ،غابة ،حدائق ،منتزه ،طبيعة إنسانية» يف األقسام املتعلّقة بالوصف أو اإلدارة من البيانات بشأن
القيمة العاملية البارزة
املصدر :اليونسكو.2017 ،

الحرضية  -التي تع ّرف بأنها «شبكات أو نظم تتضمن ٍ
أراض حرجية
ومجموعات من األشجار وأشجار منفردة داخل املناطق الحرضية أو
حولها» (منظمة األغذية والزراعة2016 ،ب) أن تق ّدم مساهمة قيّمة
لتحقيق الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة بفضل أثرها اإليجايب
عىل سبل كسب العيش لسكان املدن ورفاههم .وبهدف النهوض بقيمة
الغابات الحرضية وشبه الحرضية بالنسبة إىل املدن واملستوطنات
البرشية األخرى ،يجب أن تكون عمليات تصميم تلك الغابات
وتخطيطها وإدارتها متكاملة متا ًما مع عمليات التخطيط املدين منذ
مراحله األوىل ،فضلً عن توفري املوارد املالية الكافية للتنفيذ والرصد.

مواقع الرتاث الثقايف التي تشمل يف تصنيفها عنارص طبيعية ،والنسبة
املئوية للموقع الذي تغطيه األشجار
رغم االفتقار إىل بيانات عاملية ،تساعد دراسة املقياس املواضيعي هذا
عىل إبراز كيف ميكن للسلطات العامة والقطاع الخاص واملجتمع املدين
أن تدعم جهود حفظ مواقع الرتاث الثقايف وصونها مبا يشمل العنارص
الطبيعية ،إىل جانب األشجار.
غري أنه ال ميكن للمقياس املواضيعي أن يُربز النطاق الواسع
للخدمات االجتامعية والثقافية والبيئية التي تق ّد مها الغابات
الحرضية وشبه الحرضية يف األماكن املفتوحة/الخرضاء والتي يصعب
تحديدها من الناحية الكمية بشكل قابل للمقارنة عىل املستوى
العاملي .وميكن للغابات واألشجار الحرضية أن تساهم يف حامية
الرتاثني الثقايف والطبيعي املحليني للمدن عن طريق تعزيز شعور
املجتمعات باالنتامء ،وتوفري ح ّيز لألنشطة الرتفيهية والبدنية،
وتحسني االعتبارات الجاملية للبيئة املحيطة ،وتشجيع التعبري الفني،
ودعم السياحة املحلية .كام تتسم الغابات واألشجار الحرضية بقيمة
دينية يف بعض الثقافات.

وتــم وضــع عدد من األدوات لتحديــد منافع الغابات الحرضية وشــبه
الحرضيــة مــن الناحيــة الكمية .وتتمثــل إحدى األدوات الواعدة يف منوذج
 i-Tree Ecoالــذي وضعتــه إدارة الغابــات يف الواليات املتحــدة األمريكية.
وكــا يــرد توضيحه يف اإلطار  ،21ميكن اســتخدام هــذه األداة لتقييم
تشــكيل الغابــات واألشــجار الحرضية وتقييــم بعض منافعهــا املتعددة من
الناحيــة النقديــة ( Nowakوآخرون.)2007 ،

تحديد املساهمة الكمية للغابات واألشجار يف تحقيق
الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة

وتشكّل كذلك الغابات الحرضية وشبه الحرضية مأوى لتن ّو ع بيولوجي
غني وقد تحتوي أيضً ا عىل بقايا نظم إيكولوجية طبيعية كانت
موجودة سابقًا .وإن تزايد املناطق الطبيعية املحمية وتوسيع نطاقها يف
املدن وحولها يربز بوضوح مساهمة الغابات واملساحات الحرضية
الخرضاء يف حفظ التن ّو ع البيولوجي املحيل .فعىل سبيل املثال ،تضم
املساحات املفتوحة يف أمسرتدام ،هولندا ،حوايل  200 000شجرة وهي

املقصد  4-11من أهداف التنمية املستدامة

ç çتعزيــز الجهــود الرامية إىل حامية وصــون الرتاث الثقايف
والطبيعــي العاملي
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الشكل 12
مكونات الغابات واألشجار يف مواقع الرتاث العاملي اخملتارة
ّ

وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ أوﻟﻴﻨﺪااﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،اﻟﱪازﻳﻞ

اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺤﺮﺟﻲ ﺑﺤﺪاﺋﻖ ﻛﺎرﻟﺘﻮن ،أﺳﱰاﻟﻴﺎ

اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺤﺮﺟﻲ ﺑﻘﴫ ﻛﺎزﻳﺮﺗﺎ ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

13,9%
31%

35,7%
23,5%
64,3%

69%

ﻏﺎﺑﺔ

ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ

62,6%

ٍ
أراض رﻋﻮﻳﺔ

املصدر :الوكالة العاملية للطاقة األحيائية.2017 ،

الشكل 13
التغيريات يف نطاق املساحات احلضرية احملمية بالكيلومرت املربع ()2017-2000

ﻻ ﺗﻐﻴري
+1−5
+5−50
+50−150
+150−300
+300−500
+500−620

املصدر :قاعدة البيانات العاملية للمناطق املحميّة.2017 ،
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الفصل  2-حتديد مساهمات الغابات الكمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

الرتاث االجتامعي الثقايف والطبيعي املحيل ،سيحظى بقدر من التشجيع
إذا ما اشتمل املقصد  4-11عىل هذه املساهمة عىل نحو رصيح أكرث.

تشكّل فسيفساء من املناظر الطبيعية املرتابطة التي تتسم بقيمة من
حيث تن ّوعها البيولوجي وتأوي  140من أنواع الطيور و 34من أنواع
الثدييات و 60من أنواع األسامك و 6من أنواع الضفادع والسمندر (برنامج
األمم املتحدة للبيئة والحكومات املحلية من أجل االستدامة.)2008 ،

وقد جرى تحليل مســاهمة األشــجار والغابــات والحدائق واملنتزهات
وعالقــات اإلنســان بالطبيعــة يف مواقع الرتاث العاملي الحرضية لليونيســكو
مــن خالل اســتعراض تواتر اســتخدام هذه املصطلحــات يف معايري انتقاء
مواقــع الــراث العاملــي والتعريفات واملعلومات اإلداريــة املتصلة بها .ويتم
اإلقـرار باملكونّــات الطبيعية/الخـراء ،كام يبيّنه الجــدول  ،4باعتبارها جز ًءا
مــن القيمــة التي يتســم بها العديد مــن مواقع الرتاث العاملي.

وميكن لهذه املنافع االجتامعية والثقافية والبيئية كافة أن تساهم
بصورة كبرية يف تحسني رفاه املواطنني وأن تعزز انتامءهم إىل مدنهم
والتعلّق بها بشكل أكرب .وإن بذل جهود محلية لتحسني إدارة الغابات
الحرضية وشبه الحرضية ،إىل أقىص حد ممكن ،باعتبارها مكونات من

وكمثــال عــى ما ســبق ذكره ،تم تقييم الغطاء اشــجري يف ثالث مواقع
حرضيــة للــراث العاملــي وهي :حدائق كارلتون يف أســراليا ،واملركز التاريخي
ملدينــة أولينــدا يف الربازيل وقــر كازيرتا يف إيطاليا .وبلغ الغطاء الشــجري
 65يف املائــة يف حدائــق كارلتــون و 63يف املائة يف القــر املليك يف كازيرتا.
وتشــر اليونســطو ،يف وصفهــا للموقع ،إىل أن مجمع كازيرتــا الهائل «فريد
رصا رائ ًعا بحدائقــه ومنتزهه ٍ
وأراض حرجية
مــن نوعــه بحيــث يضم ق ً
طبيعيــة محيطــة بــه» .ويف املقابل ،بلغ الغطاء الشــجري يف املركز التاريخي
ملدينــة أولينــدا يف الربازيل نســبة  70يف املائة تقري ًبا (انظر الشــكل .)12
التغــر يف نظــام املناطق املحمية
تــم الحصــول عىل املعلومــات املتعلقة باملقيــاس املواضيعي هذا من
البيانــات املتعلّقــة بزيــادة نطاق املناطــق املحمية يف املدن وحولها،
باســتخدام قاعــدة البيانات العامليــة للمناطق املحميــة (انظر امللحق) .وترد
النتائــج يف الشــكل  13ضمــن خريطة تُظهر زيــادة ملحوظة يف املناطق
الخاضعــة للحاميــة يف العديــد من البلدان خالل الســنوات الـ  15املاضية.

اإلطار 22
دراسة حالة :منتزه تيجوكا
الوطين ،ريو دي جانريو ،الربازيل
تُربز أهمية الحفاظ عىل املناطق املحمية يف منتزه تيجوكا
الوطني .وميتد املنتزه عىل مساحة تزيد عن  4 000هكتار وهو
يقع داخل موقع كاريوكا للمناظر الطبيعية التابع لليونسكو بني
الجبل والبحر.
ومنذ أوائل القرن التاسع عرش شهد املنتزه وغاباته موجات
مختلفة من التدهور البيئي نتيجة إزالة الغابات وانتشار األنواع
غري األصلية والضغط الحرضي .وشكّل التحريج جز ًءا من جهود
إعادة املوقع إىل هيئته األصلية ،ال سيام باستخدام األشجار
األصلية للمنطقة .كام تم إنشاء البنية التحتية الرتفيهية يف املنتزه
مام ساعد عىل النهوض بالوعي العام املحيل إزاء أهمية حفظ
الغابات الحرضية .وأُطلق مرشوع السرتجاع الرثوة الحيوانية يف
الستينات من القرن املايض مام ساهم عىل نحو ملحوظ يف جعل
منتزه تيجوكا نظا ًما إيكولوجيًا حرجيًا أكرث نض ًجا.

ويُــرز اإلطــار  ،22الذي يتض ّمن دراســة حالــة من ريو دي جانريو،
الربازيــل ،قيمــة املناطــق املحميــة الحرضية بالنســبة إىل تزويد املدن
بخدمــات النظــام اإليكولوجي األساســية وتوفري فــرص للتفاعل مع
الطبيعة لســكان املدن.
املقصد  7-11من أهداف التنمية املستدامة

ç çتوفري ســبل اســتفادة الجميع من مســاحات خرضاء وأماكن
عامــة ،آمنــة وشــاملة للجميع وميكن الوصول إليها ،وال ســيام
بالنســبة للنســاء واألطفال وكبار الســن واألشخاص ذوي
اإلعاقــة ،بحلول عام 2030

وتتشارك يف إدارة املنتزه ،منذ عام  ،1999مدينة ريو دي جانريو
خلبًا للزوار
ووزارة البيئة .وهو بات يتيح اآلن موق ًعا طبيع ًيا ّ
البالغ عددهم  2.5ماليني زائر سنويًا ،يف حني متثّل غابة املحيط
مأوى لتن ّوع بيولوجي
األطليس التي أُعيدت إىل هيئتها األصلية ً
ومتأصل .وساهمت هذه الخدمات القيّمة يف اعتبار منتزه
واسع
ّ
تيجوكا الوطني منظ ًرا طبيعيًا ثقافيًا للرتاث العاملي يف عام 2012
(.)2014 ،Trzyna

النسبة املئوية للسكان الذين ميكنهم الوصول إىل منطقة خرضاء متاحة
للعامة مبساحة هكتار واحد عىل األقل يف غضون  15دقيقة (أو 500
مرت) سريًا عىل األقدام من مكان إقامتهم
قد يساعد املقياس املواضيعي للمقصد  7-11عىل حشد الجهود العامة
لتوفري مساحات خرضاء بغية تعزيز رفاه املواطنني من خالل تسليط
الضوء عىل أهمية املساحات الخرضاء املتاحة .ومن الرضوري تحديد

و
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معايري للمساحات الخرضاء ألغراض التخطيط الحرضي ،وال سيام يف
رضا رسي ًعا أو فقدان يف املساحات الخرضاء.
األماكن التي تشهد تح ً
وتتضمــن املســاحات الخرضاء املناطــق ذات الغطاء الخــري الطبيعي
عىل غرار العشــب واألشــجار ،إىل جانــب مناطق تخضــع لقدر أقل من
اإلدارة عــى غــرار األرايض الحرجية واملحميــات الطبيعيــة وبعض املالمح
التــي هــي من صنع اإلنســان ( Lachowyczو .)2013 ،Jonesوغال ًبا
مــا تتمتــع املســاحات الخرضاء املشــجرة بقيمة اجتامعيــة واقتصادية
وبيئيــة أعــى من املســاحات املفتوحة الرمادية أو املســاحات الخرضاء
غــر املشــجرة .وميكن لألشــجار والغابات يف املناطــق الحرضية ،من خالل
وحس
املســاعدة عــى تحديــد طابع املــكان ،أن تزيد من تنـ ّو ع البيئة ّ
انعكاســا لهوياتهم
املجتمعــات املحليــة بامللكيــة واالنتامء عندمــا يرون
ً
يف األماكــن املحيطــة بهــم .ولقد ثبُت أيضً ا أن وجود األشــجار يف الشــوارع
العامــة يقلــل مــن حدوث الجرائم ،مام يعزز ســامة املســاحات املفتوحة
والخـراء .وأظهــرت دراســة يف بالتيمور ،الواليات املتحــدة األمريكية ،أن
زيــادة غطاء قمم األشــجار بنســبة  10يف املائــة مرتبط بانخفاض نســبة
الجرميــة بواقــع  12يف املائة ( Troyو Groveو.)2012 ،O’Neil-Dunne
وإن مــدى غطــاء قمم األشــجار يف املدن  -الــذي تع ّرفه الهيئــة الحكومية
الدوليــة املعنيــة بتغــر املناخ بأنه «النســبة املئوية ملســاحة األرض املغطاة
بغطــاء عمــودي للمحيــط الخارجــي لالنتشــار الطبيعي ألوراق النبات»
(الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغري املنــاخ - )2003 ،يجب أن يعترب
مقياســا أساسـ ًيا لجــودة املســاحة املفتوحة وأن يز ّود الخيــارات املتصلة
ً
بالتخطيــط والتصميــم واإلدارة باملعلومــات .وباإلضافــة إىل أداة i-Tree
 Ecoالــوارد ذكرهــا يف اإلطار  ،21ميكن أيضً ا اســتخدام أداة Collect
17
 Earthلتقييــم الغطــاء الشــجري يف املدن وحولها.

الحرضيــة املتوافــرة للفــرد الواحــد .والوصول إىل املســاحات الخرضاء
واملفتوحــة يف املــدن ليــس منص ًفــا عىل الدوام ،بحيــث تقع عاد ًة
حجم واألعىل جودة يف األحيــاء الرثية .ومثة
املســاحات الخـراء األكــر ً
تعاريــف متعــددة ملفهــوم الوصــول .وتعتــر الوكالــة البيئية األوروبية أن
املســاحة الخـراء قابلــة للوصــول إليهــا إذا كانت عىل بعــد  15دقيقة
سـ ًرا عــى األقــدام (تقري ًبــا  900إىل  1 000مرت) من مكان الســكن
(معهــد البحــوث اإليطــايل بشــأن البيئة .)2003 ،ويف الواليــات املتحدة
األمريكيــة ،تــم تحديــد مســافة ربع ميل (أو  400مرت) كمتوســط
املســافة التــي يكــون الســكان مســتعدين لقطعها سـ ًرا عىل األقدام من
أجــل الوصــول إىل مســاحة خرضاء ( Booneوآخرون .)2009 ،ويويص
معيــار املســاحة الخــراء الطبيعيــة القابلــة للوصــول إليهــا ،يف اململكة
املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــالية« ،بأال يعيش أي شــخص
عــى بعــد أكــر من  300مرت من أقــرب منطقة خـراء طبيعيــة قابلة
للوصــول إليهــا وممتــدة عــى مســاحة هكتارين عىل األقل» (Natural
 .)2008 ،Englandووضــع معهــد ليبنيــز للتنميــة اإليكولوجيــة الحرضيــة
واإلقليميــة منهجيــة الحتســاب أداء املــدن األملانيــة يف توفري املســاحات
الخرضاء/الحرجيــة الحرضيــة القابلــة للوصــول إليها إىل ســكان املدن
( Grunewaldوآخــرون .)2017 ،وتشــر نتائــج التحليــل ،املبيّنة يف
الشــكل  ،14أن حــوايل  75يف املائــة مــن األملان يصلــون اآلن عىل نحو
مالئــم إىل املســاحات الخرضاء.

وتتســم إمكانيــة الوصــول باألهميــة أيضً ــا ،إذ ترتبط زيــادة إمكانية
الوصــول إىل املســاحات الحرضيــة الخرضاء بزيــادة اســتخدامها وبالتايل
بتعظيــم املنافــع التــي ميكــن توفريها للســكان ( Roemmichوآخرون،
2006؛  Cohenوآخــرون .)2007 ،ويتيــح الوصــول إىل الغابات
فرصــا للقيــام مبجموعة من األنشــطة
واألشــجار يف املناطــق الحرضيــة ً
التــي قــد تســتفيد منهــا العديــد مــن الفئــات املختلفة .فعىل ســبيل املثال،
تبـ ّـن أن نســبة انتشــار البدانــة لدى األطفــال الذين يعيشــون يف مناطق
يســهل فيهــا الوصــول إىل مســاحات خرضاء أدىن بنســبة  11إىل  19يف
املائــة مقارنــة باألطفــال الــذي يصلون بشــكل محدود إليها أو ال يســعهم
الوصــول إليهــا عىل االطــاق ( Dadvandوآخرون .)2014 ،وتؤثر
عوامــل مثــل املســافة والتوزيــع والتصنيف والجــودة كلها عــى إمكانية
الوصــول إىل منطقــة مــا :إذ ال يكفــي مجـ ّرد قياس املســافة املفتوحة

مقدّ مة

و

و

و

اهلدف
ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج
مستدامة

إن القابلية للتجديد وكفاءة املوارد واستخراج املنتجات الحرجية من مصادر
مسؤولة هي يف صميم مفهوم اإلنتاج واالستهالك املستدامني .وميكن
للنهوض بكفاءة املوارد ومتانة املنتجات الخشبية وجمع املنتجات الحرجية
غري الخشبية بصورة مسؤولة أن يخفف من األعباء البيئية الناجمة عن
اإلنتاج .ومثة أمثلة بالفعل عىل اإلنتاج واالستهالك املسؤولني للمنتجات
الحرجية .إذ ميكن مثلً إعادة استخدام الورق والخشب بعد اسرتدادهام
وفصلهام عن النفايات األخرى .وتحد إعادة تدوير الخشب والورق من
حجم األلياف الخشبية األولية الالزمة إلنتاج منتجات قامئة عىل األخشاب.

كام يُنتج قطاع الغابات الوقود األحيايئ من الجيل الثاين ومواد أحيائية قد
تحل محل الوقود واملنتجات القامئة عىل الوقود األحفوري .وإنه يوفّر
مواد التعبئة املستدامة املصنوعة من نفايات األخشاب واملخلفات بهدف
مكافحة الفاقد من األغذية .وتقوم االبتكارات الفنية الخاصة باملنتجات
الخشبية بتحسني إنتاجية املوارد .ويتم استخدام مخلفات األخشاب عىل

 17قامت منظمة األغذية والزراعة بتطوير هذه األداة وهي متاحة عىل العنوان
التايلhttp://www.openforis.org/tools/collect-earth.html :
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الشكل 14
الوصول إىل املساحات اخلضراء يف أملانيا
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أﻛرث أو ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻫﻲ  1ﻣﻠﻴﻮن
أﻛرث أو ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻫﻲ  0.25ﻣﻠﻴﻮن
أﻛرث أو ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻫﻲ  0.05ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ  273.7م/3ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ
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املصدر :البيانات الجغرافية.)ATKIS-BASIS DLM VG25 © GeoBasis-DE/ BKG (2014), population raster census © Destatis (2015 :
الخريطةB. Richter، K. Grunewald، U. Schinke، IOER 2016 :

اإلطار 23
املنتجات اخلشبية املبتكرة يف النرويج
بحدوث انخفاض كبري يف محتوى املياه واإلسمنت يف الخرسانة ،مام يحد
يُنتج معمل  Borregaardالرنويجي للتكرير األحيايئ مجموعة واسعة
من املواد الكيميائية البيولوجية واملواد األحيائية والوقود األحيايئ من
أيضً ا من كمية املياه والطاقة املستخدمة إىل جانب انبعاثات غازات
مخلفات الخشب التي تحل محل املنتجات القامئة عىل النفط .وتستهلك الدفيئة يف عملية اإلنتاج .ويشكّل معمل  Borregaardأكرب مص ّنع يف
قطاعات البناء واألدوية واألغذية السيلولوز املخصص الذي يُستخدم
العامل لإليثانول األحيايئ من الجيل الثاين ،ويبلغ إنتاجه حوايل  20مليون
أيضً ا يف إنتاج مستحرضات التجميل واملصايف ومنتجات النظافة الصحية
واألنسجة والدهان .ويُستخدم أحد مك ّوناته الرئيسية ،أي الليغنني ،إلنتاج لرت سنويًا .ويوفّر املعمل حاليًا اإليثانول األحيايئ من مرفق Sarpsborg
الخرسانة وأصباغ األنسجة واملك ّونات الغذائية .وتسمح خصائصه الالصقة ملركبات البضائع الثقيلة والحافالت يف منطقة أوسلو.
املصدر.Borregaard، 2017 :
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الشكل 15
مؤشر اإلنتاج العاملي
اﻷﺧﺸﺎب اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
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املصدر :منظمة األغذية والزراعة2017 ،د.

للبنــاء يف املدن ضمن القســم املتعلّــق بالهدف  11من أهداف التنمية
املســتدامة .ويف عــام  ،2013اعتمد األعضــاء يف لجنة األمم املتحدة االقتصادية
ألوروبــا خطــة عمل قامئة عىل إجـراء تحليالت لدورة حياة املواد كافة بهدف
املســاهمة يف وضــع معايري للبناء األخــر (لجنة األمم املتحدة االقتصادية
ألوروبا-املنظمة .)2016 ،كام أن هناك إمكانيات كامنة يف زيادة اســتخدام
الخشــب كبديل للمنتجات التقليدية القامئة عىل النفط ،كام تب ّينه دراســة
الحالــة من الرنويج الواردة يف اإلطار .23

نطاق واسع من أجل صناعة األلواح الخشبية ،مبا يف ذلك األلواح الحبيبية
وغريها من املواد الحديثة املركّبة .وميكن للمطاحن أن تح ّول املنتجات
الناشئة إىل طاقة أو مواد أولية جديدة أو وقود حيوي أو مصدر للمعادن
التي أعيد تدويرها من حأمة الرماد (اتحاد صناعات الورق األوروبية،
 .)2014وكام ورد يف القسم املتعلّق بالهدف  7من أهداف التنمية
املستدامة ،يتم بهذا الشكل توليد طاقة نظيفة من املخلفات الخشبية.
ومــع ذلــك فإن نجاح اإلنتاج املســتدام يرتافق مع تغيريات إيجابية يف أمناط
االســتهالك واألمناط الحياتية لألرس والحكومات (من خالل وضع سياســات
مســؤولة أكــر للرشاء يف القطاع العام مثــاً ) .ولقد أتاح قطاع الغابات يف العامل
أجمع ،أمثلة متعددة عىل اإلنتاج واالســتهالك املســتدامني لألخشاب .ويتضمن
ذلك ،وضع سياســات تشـ ّجع اســتخدام املنتجات الخشبية من أجل البناء إذ
تبـ ّـن أنهــا تحتوي عىل طاقة مالزمة أقل من نظــم البناء النظرية القامئة عىل
األســمنت أو الفوالذ أو القرميد ( Uptonوآخرون .)2008 ،وميكن اســتخدام
الخشــب أكــر من ذلك بكثري يف البناء ليــس فقط يف بناء املنازل ولكن أيضً ا
غريهــا من البُنى (عىل غرار الجســور) رغــم إمكانية اصطدام ذلك بتنظيامت
ال تغطي بالرضورة الخشــب ،إىل جانب بعض رشوط التأمني .ورغم وجود
إشــارات إيجابية يف بعض البلدان ،ال يزداد اســتخدام الخشــب ألغراض البناء
عىل الصعيد العاملي .وتتم مناقشــة فرص اســتخدام الخشــب كامدة محلية

تحديد املساهمة الكمية للغابات واألشجار يف تحقيق
الهدف  12من أهداف التنمية املستدامة

بحلــول عــام  ،2050مــن املتوقع أن يصل عدد ســكان العامل إىل 9.8
مليــارات نســمة ،يف حــن أنه مــن املتوقع أن يزداد متوســط دخل الفرد
مبقــدار ثالثــة أضعاف .وســيؤدي ذلك إىل زيادة اســتخراج العديد من
املــوارد الطبيعيــة مبــا فيها الخشــب ،إىل جانب املزيد مــن النفايات
(منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصادي .)2016 ،ومن الرضوري
اســتخدام الخشــب (مبــا يف ذلك النفايــات واملخلفات الخشــبية) مبزيد من
الكفــاءة لتلبيــة هــذا الطلــب  -مــا يعني تحقيــق املزيد مبوارد أقل  -من
أجــل بلــوغ اقتصاد دائــري وقائم عىل املــواد األحيائية وأكرث كفاءة يف
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الشكل 16
حصة األخشاب املسرتجعة من إمجايل استهالك األخشاب
متوسط
ّ
اخلام من جانب قطاع األلواح احلبيبية األورويب2016-2005 ،
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مالحظة :البيانات مقدّمة عن  22من البلدان التي متثّل  73يف املائة من إجاميل إنتاج األلواح الحبيبية يف االتحاد األوروريب وهي :إسبانيا وإستونيا وأملانيا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وبولندا وتشيكيا
والدامنرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وفرنسا وفنلندا والتفيا وليتوانيا واململكة املتحدة والرنويج والنمسا وهنغاريا واليونان.)http://europanels.org/annual-report .
املصدر :اتحاد األلواح األورويب.2017 ،

البيانات باعتبارها إحصاءات رسمية ألكرث من خمسة عقود ،عىل نحو
يعكس التق ّدم املحرز من جانب قطاع املنتجات الخشبية العاملي منذ عام
 .1970ومبا أن املؤرشات مرتبطة باإلنتاج السنوي ،من السهل تفسريها
وقياسها وتتبعها عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.
ويبي الشــكل  15أنه يف حني اســتمر النمو الســنوي لإلنتاج العاملي لألخشاب
ّ
املســتديرة بالتوازي مع إنتاج األخشــاب املنشورة واأللواح بني عامي 1970
و ،1999شــهد إنتاج األخشــاب املنشــورة واأللواح الخشبية طفرة بعد ذلك .إذ
شــهد اإلنتاج ،بني عامي  2000و ،2015من ّوا بنســبة  8.2يف املائة ســنويًا مقابل
 1.9يف املائة ســنويًا بالنســبة إىل إنتاج األخشــاب املستديرة .وميكن أن يعزى
هذا التحســن يف مع ّدل اســتخدام الخشــب إىل زيادة إنتاج األلواح الخشبية؛
وهذه طريقة أكرث كفاءة الســتخدام األخشــاب وتتطلب عملية اإلنتاج هذه
مدخالت أقل بنســبة  10إىل  20يف املائة من املواد األولية الخام لكل وحدة
من املخرجات .ويف حني يتطلب كل مرت مك ّعب من األخشــاب املنشــورة
حوايل  1.9أمتار مك ّعبة من األخشــاب املســتديرة ،يتطلّب كل مرت مك ّعب من
األلــواح الخشــبية (عىل غرار األلــواح الحبيبية والليفية) من  1.5إىل  1.7أمتار
مك ّعبة من األخشــاب املســتديرة (لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا-
منظمــة األغذية والزراعة.)2010 ،

املقصد  2-12من أهداف التنمية املستدامة

ç çتحقيــق اإلدارة املســتدامة واالســتخدام الكفؤ للموارد
الطبيعيــة ،بحلــول عام 2030
مؤرش اإلنتاج العاملي لألخشاب املستديرة الصناعية مقابل مؤرش اإلنتاج
العاملي لألخشاب املنشورة واأللواح
بهدف إبراز التق ّدم املحرز من حيث االستخدام الكفُؤ للخشب يف قطاع
الغابات ،متثّل املقياس املواضيعي املختار يف مقارنة مؤرش اإلنتاج العاملي
لألخشاب املستديرة مبؤرش اإلنتاج العاملي لألخشاب املنشورة واأللواح من
أجل تقييم مع ّدل استخدام الخشب وبالتايل استخدام املوارد األولية من
جانب قطاع تجهيز األخشاب .ومن املفرتض أن تكون األرقام العاملية
لإلنتاج متساوية مع تلك الخاصة باالستهالك العاملي .وقد تم جمع
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»

اســتخدام املــوارد .ونظ ًرا إىل وجود جوانــب عديدة مختلفة الســتخدام
املــوارد ،ال ميكــن ملــؤرش أو مقياس واحد أن يقيــس جوانب اإلنتاج
واالســتهالك املســتدامني جميعهــا ،غــر أن املقاييــس املواضيعية املقرتحة يف
ما ييل تشـكّل ســبيلً يســاعد عىل تتبع املفهوم األوســع نطاقًا واملتمثّل يف
كفاءة اســتخدام املــوارد يف قطاع املنتجــات الحرجية.

حالة الغابات يف العامل 2018

الشكل 17
مؤشر االستهالك العاملي للفرد الواحد
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الشكل 18
نصيب الفرد من االستهالك العاملي -م 1000/3من السكان
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الفصل  2-حتديد مساهمات الغابات الكمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

املقصد  6-12من أهداف التنمية املستدامة

وميكن اســتخدام األخشــاب يف مرحلة ما بعد االســتهالك ،فضلً عن مخلفات
عمليات تجهيز الخشــب ،كمواد خام إلنتاج أنواع مع ّينة من األلواح الخشــبية
(منظمة األغذية والزراعة 2017 ،د) .ويأيت الخشــب يف مرحلة ما بعد
االســتهالك مــن مصادر مثل النفايات الناجمة عــن عمليات الهدم والتعبئة،
مبي يف الشــكل  ،16لقد تضاعفت حصة الخشــب الذي ت ّم اســرداده
وكام هو ّ
من إجاميل اســتهالك األخشــاب الخام يف القطاع األورويب لصناعة األلواح
الحبيبيــة ،لتصــل إىل  30يف املائة خالل الســنوات العرش املاضية ،مام أ ّدى إىل
وفورات قدرها  15مليون مرت مك ّعب من األخشــاب املســتديرة.

ç çتشــجيع الرشكات ]...[ ،عىل اعتامد مامرســات مستدامة،
وإدراج معلومــات االســتدامة يف دورة تقديم تقاريرها
حصة األخشاب املستديرة الصناعية من الغابات الحاصلة عىل شهادات
يشكّل إصدار الشهادات الخاصة بالغابات ومدونات السلوك الطوعية
أدوات أساسية لتعزيز االستهالك واإلنتاج املستدامني .ونظ ًرا إىل وجود
العديد من الخطط والنهج الطوعية املختلفة الرامية إىل رصد استدامة
الخشب والتحقق منها ،ال ميكن قياس حجم املوارد املستخرجة والتي
تم التحقق منها عن طريق خطط مختلفة عىل املستوى العاملي .ونظ ًرا
إىل النطاق العاملي لهاتني الخطتني ،تم اختيار عيّنة هي كناية عن حصة
من الخشب املنتج سنويًا واملص ّنف عامليًا  -والذي تحقق منه مجلس
رعاية الغابات و/أو برنامج إقرار خطط إصدار الشهادات الحرجية.
وستعتمد الكمية الفعلية لألخشاب املنتجة بشكل مستدام عىل جودة
البيانات املتعلقة بالعيّنة ومتانة الخطط وجودة عملية التحقق.

مؤرش االســتهالك العاملي للفرد الواحد من األخشــاب املنشــورة واأللواح
يُظهــر املــؤرش العاملي لالســتهالك الفردي للمنتجات الخشــبية متوســط
كميــة املــواد املســتخدمة لتلبيــة الطلب النهايئ .ويبني الشــكالن  17و18
أن اســتهالك األلــواح الخشــبية للفــرد الواحد قد ارتفع بنســبة  80يف املائة
بني عامي  2000و ،2015يف حني أن اســتهالك األخشــاب املنشــورة بقي
عــى حالــه نســب ًيا .ويعزى الســبب يف ذلك إىل تحقيــق قطاع الغابات
العاملــي ،منــذ عــام  ،2000إنتاج أكرث كفاءة مــن حيث املوارد من خالل
الرتويــج لأللــواح الخشــبية التي تحل محل األخشــاب املنشــورة  -وتلبية
طلــب املســتهلكني عليهــا (منظمــة األغذية والزراعة 2017 ،د).

وتُشري البيانات التي أتاحها مجلس رعاية الغابات وبرنامج إقرار خطط
إصدار الشهادات الحرجية إىل أن قطاع الغابات قد أحرز تقد ًما
ملحوظًا لتحسني االستدامة خالل السنوات املاضية وأن استخدام
املنتجات القادمة من غابات خاضعة لإلدارة املستدامة يف تزايد.

املقصد  5-12من أهداف التنمية املستدامة

ويف عام  ،2017تم تقدير الكمية السنوية لألخشاب املستخرجة من
الغابات الحاصلة عىل شهادات من مجلس رعاية الغابات ما مقداره
 427مليون مرت مك ّعب ،مام يشكّل  23يف املائة من إجاميل حجم اإلنتاج
العاملي لألخشاب املستديرة الصناعية و 11يف املائة من اإلنتاج العاملي
لألخشاب املستديرة (مبا يف ذلك خشب الوقود) ،بحسب أرقام منظمة
األغذية والزراعة (مجلس رعاية الغابات2018 ،أ2018،ب) .ويتم
احتساب هذا الرقم عىل أساس بيانات تم التحقق منها من جانب
أطراف ثالثة وردت يف تقارير عامة بشأن جميع الشهادات الصالحة
التي أصدرها مجلس رعاية الغابات واملتعلّقة بإدارة الغابات .ومن
أصل  1 509من الشهادات التي أصدرها املجلس ،أبلغت  1 138منها
عن الكميات وتم وضع تقديرات بالنسبة إىل الشهادات املتبقية
وعددها  371شهادة بحسب نوع الغابة واملنطقة الواقعة فيها .ويجب
بالتايل أخذ هامش من عدم اليقني بعني االعتبار بواقع  5 -/+يف املائة*.

معـ ّد ل اســرداد الورق (النســبة املئوية)
يشـكّل معـ ّد ل إعــادة تدوير الــورق مثالً جي ّد ا عــى الكفاءة يف
اســتخدام املــوارد يف قطــاع الورق .وهو يعكــس النســبة املئوية من
الــورق والكرتــون املســتهلكني يف املنــازل والذي تم اســردادهام إلعادة
تدويرهــا أو الســتخدامات أخــرى .و يُبني الشــكل  19زيــادات يف عمليات
جمــع الــورق الذي تم اســرداده ،و يُظهر الشــكل  20أن مع ّد ل اســرداد
الــورق ازداد بأكــر مــن الضعف مــن  24.6يف املائة يف عام  1970إىل
 56.1يف املائــة يف عــام  ،2015مــا يُربهــن عىل أن أغلبيــة األوراق تخضع
اليــوم لعمليــة إعــادة تدويــر (منظمــة األغذية والزراعة 2017 ،د).
غــر أن املعـ ّد ل يختلــف باختــاف األقاليم ،مــا يوحــي بإمكانية إجراء
تحســينات يف بعــض البلــدان .وسيســمح رصد األداء من خالل اســتخدام
هــذا املقيــاس ،ال ســيام عــى املســتويني اإلقليمي والوطنــي ،بإحراز تق ّد م
أكــر يف قطــاع الــورق باتجــاه تحقيــق الهدف  12من أهــداف التنمية
املســتدامة .وإذا بلــغ معـ ّد ل إعــادة تدوير الورق نســبة  66يف املائة
عامل ًيــا ،عــى ســبيل املثال ،ســيحد ذلك مــن الضغط املامرس عــى الغابات
بواقــع  153مليــون مــر مك ّعــب يف الســنة ،مام يعــادل  8يف املائة من
اإلنتــاج العاملــي لألخشــاب املســتديرة الصناعية.

وبحسب برنامج إقرار خطط إصدار الشهادات الحرجية ،بلغت الكمية
اإلجاملية املق ّدرة لألخشاب الحاصلة عىل شهادات من كل من مجلس رعاية
الغابات وبرنامج إقرار خطط إصدار الشهادات الحرجية  689مليون مرت
مك ّعب من األخشاب املستديرة يف عام  ،2016مام يشكّل  38يف املائة من
اإلنتاج العاملي لألخشاب املستديرة الصناعية (برنامج إقرار خطط إصدار
الشهادات الحرجية .)2017 ،وأخذت حسابات الربنامج بعني االعتبار حصول
جزء من الغابات يف العامل عىل شهادات مزدوجة .ويُشري ذلك إىل مدخالت
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»

ç çالحــد بدرجة كبرية من إنتــاج النفايات ،من خالل املنع والتخفيض
وإعادة التدوير وإعادة االســتعامل ،بحلول عام 2030

»
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الشكل 19
الورق والورق املسرتجع يف العامل
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮرق واﻟﻮرق اﳌﻘﻮى

ﺟﻤﻊ اﻟﻮرق اﳌﺴﱰﺟﻊ
450
400
350

ﻣﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

300
250
200
150
100
50
0
1970

1975

1980

1985

1995

1990

2000

2005

2010

2015

املصدر :منظمة األغذية والزراعة2017 ،د.

الشكل 20
معدل إعادة تدوير الورق يف العامل
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وتُبــذل الجهــود أيضً ــا مــن أجل إصــدار الشــهادات إلنتــاج املنتجات
الحرجيــة غــر الخشــبية .وإن الوضــع أكــر تعقيـ ًد ا مقارنــة بإصــدار
الشــهادات الخشــبية بســبب تنــوع املنتجــات واختــاف اســتخداماتها
النهائيــة ومواســمها والحقــوق غــر اآلمنــة يف اســتخراجها
(  Corradiniو  Pettenellaيف منظمــة األغذيــة والزراعــة2017 ،و).
وقــد توجــد املنتجــات الحرجيــة غــر الخشــبية يف ســياق مجموعــة
مــن خطــط إصــدار الشــهادات  -مبا يف ذلــك معيار FairWild
(انظــر اإلطــار  )24وبرنامــج إقــرار خطط إصدار الشــهادات
الحرجيــة ومجلــس رعايــة الغابــات والتجــارة العضويــة واملنصفــة
والتحالــف مــن أجــل الغابــات املطــرة واملواصفــة الدولية بشــأن
الجمــع املســتدام للنباتــات الطبيــة والعطريــة الربيــة ( )ISSC-MAP
وشــهادات املصــدر ،مــن جملــة أمــور أخرى  -مــا يص ّعــب عملية
مؤشا
وضــع إحصــاءات عامليــة .وعــاوة عىل ذلك ،تشـكّل الشــهادات ّ ً
واحـ ًد ا فقــط لالســتدامة ،كــا هــو الحال بالنســبة إىل األخشــاب.
وتؤكــد الدراســات التــي أجريــت خــال العقــود القليلــة املاضيــة أنه
غال ًبــا مــا تفشــل اإلجــراءات املو ّحــدة للجميــع :ففــي حني قــد تواجه
بعــض املنتجــات الحرجيــة غــر الخشــبية مخاطــر مرتبطــة باالســتخراج
الجائــر وتتطلــب معايــر صارمــة بشــأن اســتخراجها ،ميكــن جمــع
منتجــات أخــرى مــن دون تهديــد قاعــدة املوارد مــا يتطلــب بالتايل
فــرض معايــر «أقــل رصامة» (  Lairdوآخرون2011 ،؛ Norvell،
1995؛  Pilzوآخــرون2003 ،؛  Egliوآخرون.)2006 ،

اإلطار 24
معيار مؤسسة FAIRWILD
يض ّم معيار مؤسسة  FairWild 11مبدأً و 29معيا ًرا ملعالجة
املتطلبات اإليكولوجية واالجتامعية واالقتصادية لجمع النباتات الربية
املستدامة .ويكمن هذا الهدف يف ضامن االستخدام املستمر لألنواع
واملجموعات الربية يف موائلها وبقائها عىل املدى الطويل ،مبوازاة
احرتام التقاليد والثقافات ودعم السبل املعيشية ألصحاب املصلحة
أجمعني .ويدعم املعيار الجهود الرامية إىل ضامن إدارة املوارد النباتية
الربية وجمعها والتجارة بها عىل نحو مستدام ،مع توفري املنافع
للمنتجني الريفيني .وميكن ،من خالل هذا املعيار ،إصدار شهادات
للمنتجات عىل غرار النباتات الطبية والعطرية ،والصمغ والراتنجات،
والفواكه الربية والجوز والبذور ،واملكونات املج ّهزة املستخدمة يف
منتجات نهائية مثل الزيوت األساسية والدهنية ،واملنتجات النهائية
التي تحتوي عىل مك ّونات من مؤسسة  .FairWildوتتم التجارة ،عن
طريق هذه الخطة ،مبا قدره  400طن من املواد العشبية املعتمدة
من جانب مؤسسة  FairWildسنويًا مبا يغطّي حال ًيا  17نو ًعا من
عرشة بلدان و 20رشكة.
املصدر :مؤسسة .FairWild، 2017

املقصد  7-12من أهداف التنمية املستدامة

ç çتعزيز مامرســات الرشاء العام املســتدامة ،وفقا للسياســات
واألولويــات الوطنية

معتمدة يف سلسلة اإلمداد وليس إىل كمية املنتجات النهائية التي تدخل
السوق بعد تجهيزها والتي أُصدرت لها شهادات/بطاقات توسيم.

عدد البلدان التي تنفذ سياسات الرشاء العام املستدام لألخشاب
أ ّد ت اإلجراءات الدولية ملكافحة إزالة الغابات وتدهورها واإلنتاج
غري القانوين وغري املستدام لألخشاب إىل وضع سياسات عامة لرشاء
األخشاب .وبحلول عام  ،2014قام  21بل ًد ا يف أوروبا وستة بلدان من
خارج أوروبا ،باعتامد سياسات عامة لرشاء األخشاب  -مبا يف ذلك
معايري بشأن الطابع القانوين و/أو االستدامة .ومع أن هذه السياسات
تختلف من حيث التصميم ومستوى التنفيذ ،فإنها تش ّجع الطلب
عىل األخشاب القانونية واملستدامة والتي تم التحقق منها وتساعد
عىل االمتثال لاللتزامات واالتفاقيات الدولية عرب التأثري بصورة
إيجابية عىل إدارة الغابات (.)2014 ،Brack

وشهدت السنوات األخرية أيضً ا زيادة يف االلتزامات بالقضاء عىل إزالة
الغابات بالنسبة إىل مجموعة متن ّوعة من السلع استجابة للدعوة العاملية
إىل العمل عىل مكافحة إزالة الغابات وتدهورها .وبدأت رشكات من
القطاع الخاص تلتزم طوعيًا وبأعداد أكرب بإقصاء إزالة الغابات من سالسل
إمداداتها ،ال سيام الرشكات الكبرية املعنية بسلع املستهلكني وبائعي
التجزئة واملصارف .وأظهرت دراسة أجرتها مبادرة تغيري اإلمدادات
الخاصة باالتجاهات الحرجية أن عدد االلتزامات بالقضاء عىل إزالة
الغابات قد ازداد من  579يف عام  2016إىل  760يف عام  ،2017وأن العدد
اإلجاميل للرشكات التي قطعت التزامات من هذا النوع قد ارتفع من 566
إىل  718رشكة .وتتضمن هذه االلتزامات خططًا لتأمني منتجات خشبية
معتمدة ،والحصول عىل شهادات لإلنتاج املستدام أو مزيج من اإلثنني.
وغالبًا ما تُستخدم الشهادات الحرجية كأداة لتتبع التقدم املحرز لتحقيق
أهداف القضاء عىل إزالة الغابات ( Donofrioوآخرون.)2017 ،

و

وتتمثل إحدى املبادرات الرامية إىل تعزيز استخدام األخشاب
املستخرجة من مصادر قانونية يف مبادرة إنفاذ القوانني والحوكمة
والتجارة يف قطاع الغابات والساعية إىل الح ّد من قطع األشجار
بطريقة غري قانونية من خالل تعزيز اإلدارة الحرجية القانونية
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الغابات ميكن أن يق ّو ض بشدة فعالية اإلجراءات املناخية.

املستدامة ،وتحسني الحوكمة وتشجيع التجارة يف األخشاب املنتجة
قانون ًيا .و ُوضعت تنظيامت االتحاد األورويب بشأن األخشاب كجزء من
خطة عمل مبادرة إنفاذ القوانني والحوكمة والتجارة يف قطاع
الغابات ملكافحة قطع األشجار بطريقة غري قانونية من خالل ضامن
بيع األخشاب القانونية أو املنتجات الخشبية القانونية فقط يف
االتحاد األورويب .ويف عام  ،2008تم تعديل قانون  Laceyيف الواليات
املتحدة األمريكية  -الذي مينع املتاجرة بالحياه الربية غري القانونية
منذ  - 1900من أجل ضم األخشاب والورق إليه وبالتايل منع تجارة
املنتجات الخشبية القادمة من مصادر غري قانونية .وفرضت أيضً ا
بلدان أخرى مثل أسرتاليا حظ ًرا مامثلً عىل كل من استرياد وتجهيز
األخشاب التي تم قطعها بصورة غري قانونية واملنتجات الخشبية
الناشئة عنها (معهد املوارد العاملي2017 ،ب).

تحديد املساهمة الكمية للغابات واألشجار يف تحقيق
الهدف  13من أهداف التنمية املستدامة
املقصد  1-13من أهداف التنمية املستدامة

ç çتعزيــز املرونــة والقدرة عىل الصمــود يف مواجهة األخطار
املرتبطــة باملنــاخ والكــوارث الطبيعيــة يف جميع البلدان،
وتعزيــز القــدرة عىل التكيف مــع تلك األخطار.
األرايض الحرجية (هكتار) التي دمرت/تأثرت بالكوارث الطبيعية
املرتبطة باملناخ عىل مدى السنوات العرشين املاضية ()2016–1996
تم وضع هذا املقياس املواضيعي إللقاء الضوء عىل مساحة الغابات
التي تأثرت بالكوارث 19 .ورغم استمرار الشكوك حيال األثر الدقيق
لتغي املناخ عىل الطبيعة ونطاق الكوارث الطبيعية وموقعها ،من
ّ
تغي املناخ .وسيسفر ذلك عن
املتوقع أن تتفاقم تلك اآلثار يف ظل ّ
تداعيات بيئية واجتامعية واقتصادية ،ال سيام بالنسبة إىل املجتمعات
التي تعتمد عىل الغابات لتأمني سبل كسب عيشها وتحقيق أمنها
الغذايئ .وقد تد ّمر الكوارث األصول الحرجية والبنية التحتية املهمة
وتتسبب بخسائر فادحة عىل مستوى اإلنتاج .كام ميكنها أن تعكس
التدفقات التجارية وتبطئ النمو االقتصادي يف البلدان التي يتسم
فيها القطاع بأهمية اقتصادية ويق ّد م مساهمة كبرية يف الناتج املحيل
اإلجاميل ( da Silvaو .)2012 ،Cernatوعندما تُحدث الكوارث
أرضا ًرا جسيمة عىل الغابات ،قد تكون اآلثار السلبية الناجمة عن
ذلك طويلة األمد بسبب الفرتات الزمنية الطويلة التي تحتاج إليها
الغابات عمو ًما لالنتعاش .وقد تحتاج املجتمعات التي تعتمد عىل
الغابات إىل مساعدة عىل املدى الطويل لالستعداد للكوارث والتعايف
منها .وبالتايل ،من الرضوري إتاحة املعلومات عن الغابات املتأثرة
بذلك من أجل فهم مدى اآلثار الناجمة عن الكوارث عىل القطاع
وسبل كسب العيش والتنمية االجتامعية االقتصادية يف العديد من
املناطق الريفية ،ونطاق تلك اآلثار .ويف غضون ذلك ،تؤدي الغابات
مهم لتوفري الحامية من الكوارث الطبيعية ،عىل غرار
واألشجار دو ًرا ً
االنهيارات الثلجية وانزالق الرتبة يف املناطق الجبلية ،إىل جانب
موجات التسونامي واألعاصري يف املناطق الساحلية ،ومنعها و/أو
التخفيف من آثارها.

اهلدف
اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري
18
املناخ وآثاره
مقدمة

تضطلع الغابات بدور حاسم يف تحديد مدى تراكم غازات الدفيئة
يف الغالف الجوي نظ ًرا إىل أنها متتص حوايل  2مليار طن من مكافئ
ثاين أكسيد الكربون يف السنة .وتشكّل إزالة الغابات بالتايل سببًا
لتغي املناخ بحيث ترتاجع قدرة الغابات عىل احتباس
رئيسيًا ّ
الكربون مع إزالتها .وينص التقرير الخامس الصادر عن الهيئة
بتغي املناخ عىل أن الخيارات األكرث
الحكومية الدولية املعنية ّ
تغي املناخ تكمن يف
كفاءة من حيث الكلفة للتخفيف من آثار ّ
التشجري واإلدارة املستدامة للغابات والحد من إزالة الغابات ،مع
وجود اختالفات كبرية من حيث أهميتها النسبية بني األقاليم
بتغي املناخ.)2014 ،
(الهيئة الحكومية الدولية املعنية ّ

و

وكام جرى تسليط الضوء عليه يف األقسام املتعلّقة بأهداف أخرى
من أهداف التنمية املستدامة ،توفّر الغابات واألشجار مجموعة
واسعة من السلع وخدمات النظام اإليكولوجي املع ّرضة للخطر
تغي املناخ .ورغم وجود أوجه عدم يقني إزاء حجم اآلثار
بسبب ّ
لتغي املناخ وتوقيتها ،مثة ما يكفي
البيئية واالجتامعية واالقتصادية ّ
من معلومات علمية متاحة للرشوع يف اتخاذ اإلجراءات اآلن.
تغي
وتشكل الغابات جز ًء ا ال يتجزأ من عمليات التخفيف من آثار ّ
املناخ والتكيّف معه .وإن تجاهل املساهمة التي قد تقدمها

و

 19البيانات املستخدمة يف هذه التحاليل املستمدة من تقييم املوارد الحرجية يف
العامل (منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ) ،والتقارير القطرية ذات الصلة (منظمة
األغذية والزراعة2015 ،د) ،وقاعديت بيانات املعهد األورويب للغابات والنظام
األورويب للمعلومات عن حرائق الغابات.

 18مع اإلقرار بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ متثل املنتدى
الحكومي الدويل الرئييس للتفاوض بشأن االستجابة العاملية لتغري املناخ.
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الشكل 21
النسبة املئوية ملساحة الغابات اليت تأثرت بالكوارث
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املصدر :تستند منظمة األغذية والزراعة إىل البيانات املستمدة من تقييامت االحتياجات بعد الكوارث .2013-2003 ،

اتجا ًهــا إىل الرتاجــع يف مســاحة الغابــات املحروقة يف حني شــهدت
أفريقيــا اتجا ًهــا بســيطًا إىل الرتاجــع ،ومل تــرز أي اتجاهات واضحة
يف مناطــق أخــرى .أ ّمــا بالنســبة إىل االضطرابــات الناجمة عن اآلفات
واألمــراض والظــروف املناخية الشــديدة ،فق ّد مــت  75يف املائة من
البلــدان فقــط (متثّــل  70يف املائــة من املســاحة اإلجامليــة الحرجية يف
العــامل) بيانــات عــن املناطــق املتأثرة ،حيث أفادت بــأن مجموع 100
مليــون هكتــار تقريبًــا مــن الغابات تأثرت بســبب اآلفات واألمراض.
وأفاد كل من شــال أمريكا ووســطها عن تأثر مســاحة واســعة من
الغابــات ( 58مليــون هكتــار) ،معظمهــا بســبب خنفســاء اللحاء.
وأثّــرت األحــداث املناخية الشــديدة (عىل غرار الثلــوج والعواصف
والجفــاف) بصــورة رئيســية عــى املناطق الحرجية يف آســيا (حوايل 18
مليــون هكتــار) وأمريكا الشــالية والوســطى (أكرث مــن  13مليون
هكتــار) .وتشــر بيانــات منفصلــة مــن أوروبا إىل أن  768مليــون هكتار
مــن الغابــات قــد تأثرت بســبب الجفاف يف حــن أن  97 000هكتار
تأثــر بــاألرضار التــي أحدثتهــا الرياح خــال الفرتة من  1996إىل 2001

وتــم تدمــر أكــر مــن  800مليون هكتار مــن الغابات أو تأثــرت بفعل
الكــوارث بــن عامــي  1996و( 2015منظمــة األغذية والزراعة2015 ،أ).
وتســببت  26مــن األحداث الرئيســية ،خــال الفرتة  ،2013-2003بأرضار
وخســائر حرجيــة بلغــت قيمتهــا  737مليــون دوالر أمريــي (منظمة
علم بــأن األعاصري املداريــة والتيفون
األغذيــة والزراعــة2015 ،ج)ً ،
والعواصــف املامثلــة أحدثــت األثر األكرب (انظر الشــكل .)21
وأظهــرت دراســة اســتندت إىل  155مــن التقارير القطرية بشــأن
االضطرابــات الناشــئة عــن الحرائــق ( Van Lieropوآخرون )2015 ،أن
معظــم البلــدان التــي فيها مســاحات واســعة من الغابات قــد أبلغت
باحــراق منطقــة مــا عىل األقل (الشــكل  ،)22وأنه خالل الفــرة املمتدة
مــن  2003إىل  ،2012احــرق متوســط  67مليــون هكتــار تقري ًبا (أو
 1.7يف املائــة مــن األرايض الحرجيــة) كل ســنة .وخــال تلك الفرتة،
سـ ّجلت أمريــكا الجنوبيــة أعــى متوســط من املناطــق املحروقة (35
مليــون هكتــار يف الســنة) ،تليهــا أفريقيــا ( 17مليــون هكتار يف الســنة)،
وأوســيانيا ( 7ماليــن هكتــار يف الســنة) .وشــهدت أمريــكا الجنوبية
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الشكل 22
مساحة الغابات اليت طالتها احلرائق

اﻟﻤﺴــﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮاﺋﻖ  -ﻛﻠﻢ
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املصدر :منظمة األغذية والزراعة استنادا إىل بيانات جامعة مرييالند.

ووفقًا لهذه التقارير ،وضع  133بل ًد ا اسرتاتيجية وطنية للحد من
مخاطر الكوارث ،أشارت  102منها إىل أنها تشمل إجراءات قامئة عىل
النظام اإليكولوجي للحد من مخاطر الكوارث مبا قد يشمل الغابات.
وتتضمن اإلجراءات القامئة عىل الغابات إعادة التحريج وإعادة
املناطق املتدهورة إىل هيئتها األصلية ،ال سيام عىل السفوح من خالل
تدخالت إلنشاء املد ّرجات للحؤول دون تآكل الرتبة وانزالقها ،وكذلك
التشجري للتخفيف من أثر الفيضانات ،وحفظ املنغروف وإعادتها إىل
هيئتها األصلية يف املناطق الساحلية للوقاية من األعاصري وموجات
التسونامي ،ودمج إدارة الحرائق واآلفات .وإىل جانب الخطط
امللموسة الرامية إىل اتخاذ إجراءات يف امليدان ،أشار بعض البلدان
إىل دمج إدارة مخاطر الكوارث يف السياسات والخطط الوطنية ذات
الصلة بالبيئة واملوارد الطبيعية.

(املعهــد األورويب للغابــات( )2017 ،الشــكل .)23
عدد البلدان التي اعتمدت اسرتاتيجيات وطنية ومحلية خاصة
بالحد من مخاطر الكوارث تتضمن إجراءات مستندة إىل الغابات
إن الحد من مخاطر الكوارث هو مفهوم ومامرسة للجهود املنهجية
الرامية إىل تحليل العوامل املسببة للكوارث والحد منها .وتتضمن
األمثلة الحد من التع ّرض للمخاطر والتخفيف من ضعف السكان
واملمتلكات وترشيد إدارة األرايض والبيئة وتحسني الجهوزية
واإلنذار املبكر باألحداث الخطرية .ويدعو إطار ِسنداي للحد من
مخاطر الكوارث للفرتة  2030-2015البلدان إىل اإلبالغ عام إذا
كانت لديها اسرتاتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث وما إذا
كان الحد من مخاطر الكوارث يشكّل هد فًا رئيسيًا يف السياسات
والخطط املتعلّقة بالبيئة.
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الشكل 23
جراء الرياح (أوروبا)
مساحة الغابات اليت تضررت ّ

اﻷﺿﺮار ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺮﻳﺎح ) 3^10م(3
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
1 000−10 000
10 000−50 000
50 000−100 000
100 000−250 000
250 000−500 000

املصدر :املعهد األورويب للغابات.2017 ،

املقصد  2-13من أهداف التنمية املستدامة

تغي املناخ محدد بحسب املوقع ،وبالتايل
وإن تع ّرض الغابات آلثار ّ
فإن اإلجراءات التكييفية الرامية إىل الحد من التع ّرض و/أو تعزيز
القدرات التكييفية هي أيضً ا محددة السياق واملوقع .ويجب أن
تستنري عمليات التكيّف املحددة بحسب السياق بأفضل البحوث
العلمية املتوافرة واملعارف التقليدية للسكان األصليني ،مبا يف ذلك
النظم املحلية .ومبا أن الغابات مندرجة يف منظر طبيعي أوسع نطا قًا
يتأثر مبجموعة من القوى البيولوجية الفيزيائية واالجتامعية
واملؤسسية ،يؤدي العمل عىل مستوى املنظر الطبيعي إىل بناء قدرة
نظم استخدام األرايض واملوارد الطبيعية وسبل املعيشة لألشخاص
عىل الصمود بشكل متامسك ،بدعم من آليات ف ّعالة عىل مستوى
املؤسسات والحوكمة.

ç çإدمــاج التدابــر املتعلقة بتغري املناخ يف السياســات
واالســراتيجيات والتخطيط عــى الصعيد الوطني
عدد البلدان التي أبلغت عن سياسة/اسرتاتيجية/خطة متكاملة تشري
إىل قدرة قطاع الغابات عىل التكيف مع آثار تغري املناخ السلبية
وتعزيز قدرته عىل الصمود أمام هذه اآلثار
ميكن للغابات واألشجار التي تُدار بشكل مستدام أن تضطلع بدور
تغي
محوري يف التصدي لتغري املناخ .وتتسم الحاجة إىل التكيّف مع ّ
املناخ يف مجال الحراجة بأهمية خاصة ،كام يجب اعتامد نهج بقيادة
البلدان ومرا ٍع للمساواة بني الجنسني وتشاريك وشفاف بالكامل.
ويجب أن تأخذ جهود التكيّف بعني االعتبار تع ّرض النظام
لتغي املناخ ،إىل جانب
اإليكولوجي واملجتمعات املعتمدة عليه ّ
االستخدامات األخرى لألرايض التي قد تؤثر عىل الغابات أو تتأثر بها.

ومن املرجح أن تؤدي إدارة الغابات يف سياق نهج شامل للمناظر
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عدد البلدان التي أدرجت مفاهيم التخفيف والتكيف والحد من
آثار تغري املناخ واإلنذار املبكر املرتبطة بالغابات يف املناهج
الدراسية للمراحل األوىل والثانية والثالثة
رصا أساسيًا من العمل املناخي
يشكّل التثقيف املتعلق ّ
بتغي املناخ عن ً
بتغي املناخ
بحيث يساعد الشباب عىل فهم آثار االتجاهات املتعلّقة ّ
تغي املناخ،
ومعالجتها والتك ّيف معها .ويركّز التثقيف يف مجال ّ
تغي املناخ وآثاره ،إىل جانب
بشكل خاص ،عىل فهم أسباب ّ
االستجابات املمكنة من منظور متعدد املناهج والتخصصات .وإنه
يتضمن التخفيف من اآلثار والتك ّيف معها بهدف تعزيز التنمية
بتغي
لتغي املناخ .ولقد تم اإلقرار بأهمية التعليم املتعلق ّ
املقاومة ّ
املناخ عىل املستوى الدويل ،يف حني تش ّجع املادة  6من اتفاقية األمم
تغي املناخ (االتفاقية اإلطارية) األطراف عىل
املتحدة اإلطارية بشأن ّ
بتغي املناخ وآثاره ووضعها
الرتويج للربامج التعليمية املتعلّقة ّ
وتنفيذها باعتبارها جز ًء ا متكاملً من املناهج الدراسية عىل
املستويات كافة.

الطبيعية إىل تعزيز مساهامتها يف استقرار النظم اإليكولوجية
وتنشيطها ،إىل جانب قدرتها عىل دعم االحتياجات االجتامعية بشكل
مستدام .وسيساعد فهم الديناميكيات بني مختلف العنارص
(البيولوجية الفيزيائية واالجتامعية واالقتصادية واملؤسسية) فضلً
عن إرشاك أصحاب املصلحة املحليني يف اتخاذ القرارات لوضع
اسرتاتيجيات وإجراءات من شأنها زيادة القدرة عىل الصمود.
ولقد ُوضع املقياس املواضيعي يف هذا السياق بالذات من أجل
تسليط الضوء عىل دمج الغابات يف التقارير القطرية بشأن التك ّيف
تغي املناخ .و يُراد من املقياس أن يحدد دور الغابات يف التك ّيف
مع ّ
عىل املستوى الوطني ،إىل جانب اإلجراءات الالزم اتخاذها لزيادة
قدرتها عىل الصمود.
وإىل غاية نوفمرب/ترشين الثاين  ،2017ق ّدم  161طرفًا مساهامته األوىل
21
املحددة وطنيًا  20يف حني ق ّدم  189طرفًا أول بالغ وطني عىل األقل.
وق ّدم  50من البلدان األقلّ من ًّوا برامج عمل وطنية خاصة بالتكيّف،
وق ّد مت سبعة بلدان نامية خطط التكيف الوطنية الخاصة بها.
و يُشري استعراض للوثائق املق ّد مة أن  120بل ًد ا عىل األقل ذكروا
الحراجة يف تلك الوثائق ،مع التزام العديد منها بتعزيز قدرة
الغابات عىل الصمود .وعىل الرغم من االفتقار إىل معلومات تفصيلية
عن اإلجراءات املحددة املتخذة ،شملت هذه األخرية حامية الغابات
وإعادة التحريج والزراعة الحرجية .وأشارت جميع البلدان التي
لديها مناطق ساحلية إىل أن إعادة أشجار املنغروف إىل هيئتها
األصلية وحاميتها يشكّالن أولوية لحامية تلك املناطق من العواصف.
وذكرت التقارير أنه من الرضوري ج ًد ا تنمية القدرات عىل اتباع
تغي املناخ ،ال
إجراءات اإلدارة املالمئة للغابات من أجل التك ّيف مع ّ
سيام يف البلدن النامية .غري أن التقارير القطرية مل تعكس جميعها
تغي املناخ .فعىل
بوضوح أهمية الغابات بالنسبة إىل التك ّيف مع ّ
سبيل املثال ،هناك حاالت مل تذكر فيها بلدان لديها مساحات حرجية
تغي املناخ ،عىل غرار كولومبيا
ملحوظة دور الغابات يف التك ّيف مع ّ
والواليات املتحدة األمريكية واليابان.

وتطلب االتفاقية اإلطارية من البلدان ،عن طريق املساهامت
املحددة وطنيًا واالتصاالت الوطنية ،إعداد تقارير عن حالة التثقيف
املتعلّق بتغري املناخ ،كام تشكّل االتفاقية اإلطارية املصدر الرئييس
للمعلومات بشأن هذا التقييم .وتتضمن املصادر األخرى منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)  -حيث ترفع
البلدان التقارير بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة ،مبا يف
تغي املناخ  -والدائرة العاملية للمعلومات يف مجال الغابات،
ذلك ّ
والتحالف العاملي للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة عىل
مواجهتها يف قطاع التعليم.
تغي املناخ
وأفاد  21بل ًد ا فقط باعتامد برامج دراسية تغطي آثار ّ
والتخفيف منه والتكيف معه ،أو بوضع غاية متوسطة األجل لدمج
22
تغي املناخ (االتفاقية اإلطارية).
الغابات يف الربامج التثقيفية بشأن ّ
ولكن توافر قدر أكرب من املعلومات عن حمالت التوعية العامة بشأن
تغي املناخ التي تشمل الغابات ،بحيث أفادت جميع البلدان تقري ًبا
ّ
تغي املناخ والتخفيف من آثاره
بإدراج دور الغابات يف التكيّف مع ّ
ضمن حمالتهم.

املقصد  3-13من أهداف التنمية املستدامة

ç çتحســن التعليــم وإذكاء الوعــي والقدرات البرشية واملؤسســية
للتخفيــف مــن تغري املنــاخ ،والتكيف معــه ،والحد من أثره
واإلنــذار املبكر به

 22اقتبست البيانات من البالغات الوطنية التي تم ايداعها لدى اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .متاح عىلhttps://unfccc.int/ :
process-and-meetings/transparency-and-reporting/reportingand-review-under-the-convention/national-communicationsand-biennial-update-reports-non-annex-iparties/national.communication-submissions-from-non-annex-i-parties

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Home.aspx 20
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/ 21
_items/10124.php and http://unfccc.int/national_reports/national
communications_and_biennial_reports/submissions/items/7742.php
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اهلدف
محاية النظم اإليكولوجية الربية
وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو
مستدام ،وإدارة الغابات على حنو
مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف
تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف
فقدانالتنوعالبيولوجي

وآخرون ،)2009 ،وتزخر النظم اإليكولوجية لغابات أخرى باألنواع يف
سياقاتها الخاصة (تقييم النظام البيئي لأللفية .)2005 ،وتعترب الغابات
من بني أهم مستودعات التنوع البيولوجي ومن الرضوري إدارتها
بصورة مستدامة ليس فقط ألغراض الحفظ ،بل أيضً ا لدعم عمل النظام
اإليكولوجي وبالتايل مواصلة تقديم خدمات النظام اإليكولوجي بشكل
سليم عىل غرار إنتاج األغذية .ويسلّط القسم املتعلّق بالهدف  6من
أهداف التنمية املستدامة الضوء عىل الدور األسايس الذي تضطلع به
الغابات واألشجار يف الدورة الهيدرولوجية .وتتمتع الغابات أيضً ا
بوظائف وقائية نظ ًرا إىل أنها تحد من التآكل وخطر انزالق الرتبة
والفيضانات والجفاف وتحول دون التص ّحر والتملّح .ويتم تقييم
األهمية االجتامعية واالقتصادية للغابات يف األقسام املتعلّقة باألهداف
 1و 2و 7و 8من أهداف التنمية املستدامة.

مقدّ مة

يق ّر الهدف  15من أهداف التنمية املستدامة بدور الغابات يف
الحفاظ عىل وظائف النظام اإليكولوجي وخدماته البيئية حيث أنه
يشري رصاحة إىل الغابات وإدارتها بشكل مستدام .وتشكّل الغابات
واألشجار جز ًء ا ال يتجزأ من الفسيفساء العاملي املؤلف من مناظر
طبيعية ونظم إيكولوجية ،من السافانا املشجرة واألرايض الحرجية
املفتوحة إىل الغابات االستوائية الكثيفة والغابات الشاملية
الواسعة .وإنها تتفاعل مع الكائنات الحية األخرى والرتبة واملياه
والغالف الجوي وتوفّر مجموعة واسعة من السلع والخدمات
املهمة للمجتمع.

تحديد املساهمة الكمية للغابات واألشجار يف تحقيق
الهدف  15من أهداف التنمية املستدامة
املقصد  1-15من أهداف التنمية املستدامة

ç çضــان حفــظ وترميــم النظــم اإليكولوجية الربيــة والنظم
اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة الداخليــة وخدماتها ،وال ســيام
الغابــات واألرايض الرطبــة والجبــال واألرايض الجافة ،وضامن
اســتخدامها عــى نحو مســتدام ،وذلك وفقــا لاللتزامات
مبوجــب االتفاقــات الدوليــة ،بحلول عام 2020

وكانت الغابات تغطي  4مليارات هكتار يف العامل يف عام  .2015ورغم
تراجع مساحة الغابات خالل السنوات الـخمس والعرشين املاضية،
انخفض مع ّدل الخسارة الصافية يف الغابات بنسبة  50يف املائة بني
الفرتتني  2000-1990و .2015-2010وتشكّل الغابات الطبيعية  93يف
املائة (أو  3.7مليارات هكتار) من إجاميل املساحة الحرجية .ولقد
ازدادت كمية األشجار املغروسة بأكرث من  105ماليني هكتار منذ ،1990
غري أن مع ّدل الزيادة أخذ يف التباطؤ منذ عام  2010بسبب تراجع
عمليات الغرس يف رشق آسيا وأوروبا وأمريكا الشاملية وآسيا الجنوبية
والرشقية (منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ).

املؤرش  1-1-15من أهداف التنمية املستدامة :مساحة الغابات
كنسبة من مجموع مساحة اليابسة
يسمح قياس مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة
بتتبع الخسائر واملكاسب املحرزة عىل مستوى الغابات ويساعد عىل
توجيه اإلجراءات الخاصة بالسياسات ألغراض حفظ الغابات وإعادتها
إىل هيئتها األصلية .ويتم جمع البيانات الالزمة لهذا املؤرش باالستناد
إىل تقييم املوارد الحرجية يف العامل الصادر عن املنظمة (منظمة
األغذية والزراعة2015 ،أ) .ويشري آخر تقييم للموارد الحرجية يف
العامل لعام  ،2015إىل أن فقدان الغابات مستم ّر يف العامل .فقد
تراجعت مساحة الغابات يف العامل ،بني عامي  1990و 2015من 31.6
يف املائة من مجموع مساحة اليابسة إىل  30.6يف املائة ،غري أن وترية
فقدانها قد تباطأت يف السنوات األخرية.

وازداد االهتامم بالغابات يف العامل مع زيادة الوعي بدورها يف دورة
الكربون العاملية .وكام ورد يف القسم املتعلّق بالهدف  13من أهداف
التنمية املستدامة ،تُعترب الغابات سال ًحا طبيعيًا يف وجه االحرتار العاملي
تغي املناخ والتكيّف معه عن
بسبب قدرتها عىل التخفيف من آثار ّ
طريق الحد من انبعاثات الكربون الناشئة عن إزالة الغابات
وتدهورها ،وزيادة امتصاصها للكربون (بحسب الهدف  13من أهداف
التنمية املستدامة) من خالل التشجري واإلدارة املستدامة للغابات.
وتخ ّزن الغابات يف العامل ما يقدر بنحو  296جيغا طن من الكربون يف
الكتلة األحيائية فوق سطح األرض وتحته عىل حد سواء (منظمة
األغذية والزراعة2015 ،أ) .ولكنها أهم من ذلك بكثري :فالغابات
االستوائية وحدها تأوي ثلثي األنواع الربية عىل األقل (Gardner

ويحدث فقدان الغابات بشكل رئييس يف البلدان النامية ،ال سيام يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأمريكا الالتينية وجنوب رشق آسيا.
وتنخفض مساحة الغابات يف املجاالت املناخية كافة باستثناء املناطق
املعتدلة بسبب تزايد عدد السكان وتحويل األرايض الحرجية
لالستخدامات الزراعية وغريها من االستخدامات.
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الشكل 24
مساحة الغابات كنسبة مئوية من مساحة األراضي اإلمجالية (النسبة
املئوية) يف األعوام  1990و 2010و2015

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أوﺳﻴﺎﻧﻴﺎ*
ﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
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مالحظة* :باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.
املصدر :استنادًا إىل األمم املتحدة2017 ،أ.

النهوض بأنشطة إعادة مناظر الغابات إىل هيئتها األصلية ورصدها
واإلبالغ عنها ،بالتعاون الكامل مع الرشاكة العاملية إلعادة الغابات
إىل هيئتها األصلية وغريها من الرشكاء والبلدان الرئيسيني.

ويف بعض املناطق من آســيا وال ســيام أمريكا الشــالية وأوروبا ،ازدادت
مســاحة الغابــات منــذ عام ( 1990الشــكل  )24بفضل برامج التشــجري
الواســعة النطــاق يف عــدد من البلــدان ،إىل جانب تح ّول األرايض ذات
اإلنتــاج الزراعــي املنخفض بشــكل طبيعي إىل غابات.

املؤرش  2-1-15من أهداف التنمية املستدامة :نسبة املواقع الهامة
التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة واملياه العذبة والتي تشملها
املناطق املحمية ،بحسب نوع النظام اإليكولوجي
يشكّل استحداث مناطق محمية أم ًرا أساس ًيا لحفظ التن ّو ع البيولوجي
وضامن االستخدام الطويل األمد للموارد الطبيعية .ويُظهر القيام بذلك
االتجاهات الزمنية يف متوسط نسبة التنوع البيولوجي عىل اليابسة ويف
املياه العذبة ضمن منطقة محمية مع ّينة .ووفقًا لاللتزامات املنصوص
عليها يف االتفاقات الدولية ،فهو يقيس التق ّدم املحرز من أجل حفظ
النظم اإليكولوجية عىل اليابسة ويف املياه العذبة واستخدامها املستدام
وإعادتها إىل هيئتها األصلية ،ال سيام الغابات واألرايض الرطبة والجبال
واألرايض الجافة والخدمات التي توفّرها.

وتشكّل إعادة الغابات واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية جز ًء ا
من الجهود العاملية لعكس فقدان الغطاء الحرجي .ويرمي أحد
األهداف الحرجية العاملية لخطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغابات
إىل عكس فقدان الغطاء الحرجي وزيادة مساحة الغابات يف جميع
أنحاء العامل بنسبة  3يف املائة بحلول عام  .2030وأق ّر إعالن نيويورك
بشأن الغابات الدعوات إىل الحد من فقدان مساحة الغابات
الطبيعية إىل النصف بحلول عام  2020والقضاء عليه بحلول عام
 .2030وتساهم إعادة الغابات واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية
يف استعادة الغابات املتدهورة ومكافحة تدهور األرايض بشكل أوسع
(املقصد  3-15من أهداف التنمية املستدامة) .وأُطلقت آلية إصالح
الغابات واملناظر الطبيعية يف عام  2014للمساهمة بشكل ملحوظ يف
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الشكل 25
الربية
التنوعالبيولوجيالرئيسية
متوسطالنسبةاملئويةللتغطيةالعامليةملناطق
ّ
ّ

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أوﺳﻴﺎﻧﻴﺎ*
ﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
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مالحظة* :باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.
املصدر :األمم املتحدة2017 ،أ.

املؤرش  1-2-15ألهداف التنمية املستدامة :التقدم املحرز يف إرساء
اإلدارة املستدامة للغابات
يقيس هذا املؤرش التق ّدم املحرز باتجاه تحقيق الجوانب الخمسة
املختلفة من اإلدارة املستدامة للغابات الواردة أدناه مع موجز عن
التق ّدم املحرز حتى اآلن:

وبحســب تقريــر أهــداف التنمية املســتدامة لعام ( 2017األمم
املتحــدة2017 ،أ) ،ازدادت التغطيــة العامليــة للمناطــق الرئيســية للتن ّو ع
البيولوجــي  23الــري بحســب املناطــق املحمية بني عامي  2000و2017
مبي يف الشــكل  .25غري أن هذا املؤرش
(األمــم املتحــدة2017 ،أ) ،كــا هو ّ
غــر مــوزّع حال ًيا بحســب نوع النظــام اإليكولوجي وهــو بالتايل ال يع ّرف
بشــكل منفصــل املناطــق الرئيســية للتنـ ّو ع البيولوجي يف الغابات ،بســبب
االفتقــار إىل البيانــات الكافية.

1.1مع ّدل التغيري الصايف يف مساحة الغابات :ما زال صايف فقدان
املناطق الحرجية يف العامل يتباطأ ،من  0.18يف املائة يف
التسعينات من القرن املايض إىل  0.08يف املائة خالل فرتة
السنوات الخمس املاضية.
2.2مخزونات الكتلة األحيائية فوق سطح األرض يف الغابات مبا يشمل
الجذوع واألرومات واألغصان واللحاء والبذور وأوراق الشجر :بقي
مخزون الكتلة األحيائية ثابتًا منذ التسعينات من القرن املايض.
3.3تشري نسبة الغابات الواقعة ضمن مناطق محمية منشأة قانون ًيا
إىل مدى إدارة الغابات ألغراض حامية التن ّو ع البيولوجي وغريه
من موارد طبيعية وثقافية وصونها :تقع نسبة  17يف املائة من
الغابات يف العامل حاليًا ضمن مناطق محمية منشأة قانونيًا ،مع

املقصد  2-15من أهداف التنمية املستدامة

ç çتعزيــز تنفيــذ اإلدارة املســتدامة لجميع أنــواع الغابات ،ووقف
إزالــة الغابات ،وترميــم الغابات املتدهــورة وتحقيق زيادة
كبــرة يف نســبة زرع الغابات وإعــادة زرع الغابات عىل
الصعيــد العاملــي ،بحلول عام 2020
 23املواقع التي تساهم بشكل كبري يف استمرار التن ّوع البيولوجي العاملي .وهي
متثّل أهم املواقع للحفاظ عىل التن ّوع البيولوجي يف جميع أنحاء العامل ويتم
تحديدها عىل املستوى الوطني باستخدام معايري وعتبات مو ّحدة عامل ًيا (االتحاد
الدويل لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية.)2016 ،
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الشكل 26
التقدم احملرز حنو اإلدارة املستدامة للغابات لكل من املؤشرات الفرعية
ّ
للمؤشر  ،1-2-15حبسب اجملموعات اإلقليمية ألهداف التنمية املستدامة
املجموعة اإلقليمية ألهداف التنمية معدل صايف التغري مخزون الكتلة األحيائية نسبة مساحة الغابات نسبة مساحة الغابات الغابات الخاضعة لخطط
يف مساحة الغابات 1فوق سطح األرض يف الواقعة يف مناطق الخاضعة لخطط طويلة إصدار شهادات إلدارة
املستدامة
محمية منشأة قانون ًيا األمد إلدارة الغابات الغابات التي يتم التحقق
الغابات
2
منها بشكل مستقل

العامل
أمريكا الشاملية
أوروبا
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
آسيا الوسطى
جنوب آسيا
رشق آسيا
جنوب رشق آسيا
غرب آسيا
شامل أفريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
أوسيانيا ،باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا
أسرتاليا ونيوزيلندا
البلدان النامية غري الساحلية
أقل البلدان منوا ً
الدول الجزرية الصغرية النامية




















































 1محسوبة باستخدام معادلة الفائدة املركبة
 2تشمل املناطق املعتمدة ضمن خطط إصدار الشهادات الخاصة مبجلس رعاية الغابات
وبرنامج إقرار خطط إصدار الشهادات الحرجية
مالحظة :يُعرض املؤرش لوحة متابعة تشري إىل التقدم املحرز يف كل من املؤرشات الفرعية الخمسة،
وتشري األلوان الخرضاء والصفراء والحمراء إىل اتجاه التغيري ومعدّله.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ.



































 تغيري إيجايب
 ال تغيري/تغيري طفيف
 تغيري سلبي
 ال توجد مناطق معتمدة

5.5تشري مساحة الغابات الخاضعة لخطط إصدار شهادات تم
التحقق منها بصورة مستقلة إلدارة الغابات إىل املنطقة التي
أُصدرت لها شهادات إلدارة الغابات من جانب أجهزة مستقلّة
معتمدة وفقًا للمعايري الوطنية والدولية :ازدادت مساحة
الغابات املص ّنفة من  285مليون هكتار إىل  440مليون هكتار
بني عامي  2010و.2014
وقــد تــم جمــع البيانات املســتخدمة يف هذا املؤرش من خــال عملية إعداد
تقييــم املــوارد الحرجيــة يف العــامل للمنظمة (منظمــة األغذية والزراعة،

زيادة قوية يف املناطق االستوائية بشكل خاص.
4.4تشري نسبة الغابات الخاضعة لخطط طويلة األمد إلدارة الغابات
إىل نسبة املنطقة الحرجية التي التي توجد نية موثقة إلدارتها.
وميكن لخطط اإلدارة أن تتسم بأغراض متنوعة ،عىل غرار إنتاج
الخشب واملنتجات الحرجية غري الخشبية وحفظ التن ّو ع
البيولوجي :ازدادت مساحة الغابات الخاضعة لخطط إدارة طويلة
األمد لتصل إىل  2.1مليار هكتار بحلول عام  ،2010موزّعة
بالتساوي بني أغراض اإلنتاج والحفظ.
| | 61

الفصل  2-حتديد مساهمات الغابات الكمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 20مليون هكتار من األرايض املتدهورة يف أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي إىل هيئتها األصلية بحلول عام  ،2020وترمي مبادرة الجدار
األخرض العظيم ملنطقة الصحراء الكربى والساحل إىل دعم ستة بلدان
أفريقية  -إثيوبيا وبوركينا فاسو والسنغال وغامبيا والنيجر ونيجرييا
 إلطالق عمليات واسعة النطاق إلعادة املناظر الطبيعية املنتجةواملتأثرة بالتصحر وتدهور األرايض إىل هيئتها األصلية.

2015أ) .ويبـ ّـن الشــكل  26التقـ ّدم اإلجاميل املحرز باتجــاه تحقيق اإلدارة
املســتدامة للغابــات لــكل من املؤرشات الفرعية بحســب األقاليم ،اســتنا ًدا
إىل بيانــات وردت يف تقييــم املــوارد الحرجية يف العامل.
وإن التق ّدم املحرز عىل املستوى اإلقليمي متفاوت ومثة تحديات خاصة
يف بعض األقاليم والظروف .فعىل سبيل املثال ،س ّجل جنوب رشق آسيا
زيادة يف مع ّدل خسارة الغطاء الحرجي إىل جانب تراجع يف مخزونات
الكتلة األحيائية عىل الرغم من زيادة مساحة الغابات املحمية وتحقيق
االستقرار يف املناطق الخاضعة لخطط إدارة الغابات .ويف غضون ذلك،
تُظهر البلدان األقلّ من ّوا مزي ًجا من ارتفاع معدل فقدان الغطاء الحرجي
وتراج ًعا يف املناطق املحمية واملناطق املشمولة يف شهادات حرجية.

وتقوم البلدان النامية ،من خالل آلية خفض اإلنبعاثات الناجمة عن
إزالة الغابات وتدهورها التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية
تغي املناخ ،بوضع إجراءات يف مجال السياسات وتنفيذ تدابري
بشأن ّ
لقياس تدهور الغابات والحد منه بهدف تحديد كمية انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون ذات الصلة والحد منها.

املقصد  3-15من أهداف التنمية املستدامة

املقصد  4-15من أهداف التنمية املستدامة

ç çمكافحــة التصحــر ،وترميــم األرايض والرتبــة املتدهورة ،مبا يف
ذلــك األرايض املترضرة مــن التصحر والجفــاف والفيضانات،
والســعي إىل تحقيــق عا ٍمل خا ٍل مــن ظاهرة تدهور األرايض،
بحلــول عام 2030

ç çضــان حفــظ النظم اإليكولوجيــة الجبلية ،مبا يف ذلــك تنوعها
البيولوجــي ،مــن أجــل تعزيــز قدرتها عىل توفــر املنافع التي ال
غنــى عنهــا لتحقيــق التنمية املســتدامة ،بحلول عام 2030

نسبة الغابات املتدهورة إىل مساحة الغابات اإلجاملية
مهم من الهدف  15من أهداف التنمية
يشكّل تدهور الغابات جانبًا ً
املستدامة وقد ينذر باستمرار تراجع مساحة الغابات .غري أن تقييم
تدهور الغابات يطرح تحديات تقنية نظ ًرا إىل صعوبة الكشف
املتسق عرب االستشعار عن بعد .وهناك مع ذلك عدد من املبادرات
الجاري تنفيذها عىل املستوى القطري.

املؤرش 1-4-15ألهداف التنمية املستدامة :التغطية محسوبة باملناطق
املحمية من املواقع املهمة للتنوع البيولوجي الجبيل
يكمن جزء كبري من التن ّوع البيولوجي للجبال يف غاباته التي تغطي نسبة
كبرية من معظم املناطق الجبلية ومتثّل  23يف املائة من الغطاء الحرجي
للكرة األرضية ( Priceوآخرون .)2011 ،وميكن أن يؤدي إنشاء مناطق
محمية لحامية املواقع الهامة أن يوقف تراجع التن ّوع البيولوجي ويضمن
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية الجبلية مبا فيها الغابات.

وتم استحداث االتفاقية الحيادية لتقييم تدهور األرايض كسبيل
لتحفيز االستجابة األكرث فعالية لتدهور األرايض يف مجال السياسات
( Cowieوآخرون .)2017 ،وتشكّل إعادة األرايض املتدهورة إىل
هيئتها األصلية املفهوم الكامن وراء تحييد أثر تدهور األرايض الذي
سيتم تحقيقه بحلول عام  ،2030ونشأت إعادة املناظر الطبيعية إىل
هيئتها األصلية وإعادة التحريج كأولويتني رئيسيتني يف املساهامت
املحددة وطن ًيا بالنسبة إىل  140بل ًد ا .ويهدف تحدي بون إىل
إستعادة  150مليون هكتار من األرايض املتدهورة التي أزيل منها
الغطاء الحرجي إىل هيئتها األصلية بحلول عام  ،2020و 350مليون
هكتار بحلول عام  ،2030ويدعو الهدف  15من أهداف آييش الخاصة
باتفاقية التن ّو ع البيولوجي إىل إعادة  15يف املائة من النظم
اإليكولوجية املتدهورة إىل هيئتها األصلية بحلول عام .2020

وارتفــع متوســط التغطيــة العامليــة للمناطق الرئيســية للتنـ ّو ع البيولوجي
الجبــي املشــمولة يف املناطــق املحميــة مــن  39يف املائة إىل  49يف املائة
بني عامي  2000و ،2017وسـ ّجلت أســراليا ونيوزلندا أعىل النســب
(الشــكل  .)27ويف حــن أن هــذه الزيادة مشـ ّجعة ،كان النمو األخري
يف املناطــق الرئيســية للتنـ ّو ع البيولوجي املشــمولة يف املناطــق املحمية
متواض ًعــا ،بحيــث ارتفــع بنســبة  1إىل  2يف املائــة فقط منذ عام 2010
(األمــم املتحدة2017 ،أ).
ومن املتوقع يف املستقبل أن يشمل املؤرش الخاص بالتن ّو ع البيولوجي
الجبيل معلومات منفصلة عن مختلف النظم اإليكولوجية عىل غرار
الغابات ،غري أن البيانات الرضورية غري متوافرة يف الوقت الحارض.

وترمي مبادرات ،عىل املستوى اإلقليمي ،عىل غرار التزام أغادير ،إىل
تحسني جهود إعادة الغابات واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية يف
منطقة البحر األبيض املتوسط عن طريق إعادة  8ماليني هكتار إىل
هيئتها األصلية بحلول عام  .2030وتسعى مبادرة  20x20إىل إعادة
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املؤرش 2-4-15ألهداف التنمية املســتدامة :مؤرش الغطاء األخرض
الجبلييمكن قياس التغيري يف نســبة مســاحة الغطاء األخرض إىل إجاميل
املســاحة الجبلية من خالل مقارنتهام يف نقطتني من الزمن باســتخدام مؤرش
الغطــاء األخرض الجبيل .ويعترب الغطاء األخــر للمناطق الجبلية أفضل
بديــل لقيــاس حالة النظم اإليكولوجية الجبلية .ويف عام  ،2017بلغت نســبة
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الشكل 27
متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي اجلبلية الرئيسية اليت تغطيها
املناطق احملمية 2000 ،و 2010و( 2017النسبة املئوية)

أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أوﺳﻴﺎﻧﻴﺎ*
ﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
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مالحظة* :باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.
املصدر :األمم املتحدة2017 ،أ.

الشكل 28
بيانات خط األساس بشأن مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي2017 ،
أﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أوﺳﻴﺎﻧﻴﺎ*
ﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
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املصدر :استنادًا إىل األمم املتحدة2017 ،أ.
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الشكل 29
مؤشر القائمة احلمراء لبقاء األنواع2016-1980 ،
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املصدر :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتصادي .متاح عىلhttp://www.fao.org/aid-monitor/analyse/sector/en/ :

إىل القامئة الحمراء لتقييم التغيريات اإلجاملية يف خطر انقراض
مجموعات من األنواع نتيجة املخاطر املذكورة ،ومدى التخفيف من
آثار تلك املخاطر .ويقيس مؤرش القامئة الحمراء التغيريات يف مخاطر
االنقراض اإلجاميل بني مجموعات من األنواع بناء عىل التغيريات يف عدد
األنواع ضمن كل فئة من الفئات املهددة باالنقراض واملدرجة عىل
القامئة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدويل
لحامية الطبيعة (االتحاد الدويل لحامية الطبيعة .)2015 ،وهذه القامئة
هي أشمل املصادر العاملية للمعلومات عن حالة حفظ األنواع
الحيوانية والفطرية والنباتية يف العامل .وترتاوح قيم مؤرش القامئة
الحمراء من «( 1أقل خط ًرا») إىل «( 0منقرض») مام يسمح بإجراء
مقارنات بني مجموعات األنواع .ويتيح هذا املؤرش معلومات عن خطر
تغي املناخ
انقراض مجموعات من األنواع واملخاطر التي تواجهها (أي ّ
وتدهور املوائل وتدمريها واإلضطرابات التي يحدثها اإلنسان) ،مام
يدعم بالتايل بلورة الجهود الرامية إىل التخفيف من أثر املخاطر
وتنفيذها .وتُتاح بيانات جديدة ملؤرش القامئة الحمراء يف كل سنة.

املناطــق الجبليــة يف العامل التــي يغطيها نوع ما من الغطاء األخرض ،إن كان
من الغابات أو الشــجريات أو األرايض الرعوية أو األرايض الزراعية76 ،
يف املائة (األمم املتحدة2017 ،أ) .وسـ ّجل غرب آســيا وشامل أفريقيا أدىن
مســتويات الغطاء الجبيل األخرض ( 60يف املائة) يف حني سـ ّجلت أوســيانيا
مبي يف الشــكل  24.28وال تتوافر
أعىل املســتويات ( 98يف املائة) ،كام هو ّ
حتى اآلن إال بيانات خط األســاس بالنســبة إىل مؤرش الغطاء األخرض الجبيل،
ولكن من املمكن أن يحتوي يف املســتقبل عىل مزيد من التفاصيل بشــأن
تطـ ّور حالــة حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية وإتاحة معلومات عن نســبة
الغابات من مســاحة الغطاء األخرض.
املقصد  5-15من أهداف التنمية املستدامة

ç çاتخــاذ إجراءات عاجلــة وهامة للحد مــن تدهور املوائل
الطبيعيــة ،ووقــف فقدان التنــوع البيولوجــي ،والقيام ،بحلول
عــام  ،2020بحاميــة األنواع امله َّد دة ومنــع انقراضها
املؤرش  1-5-15ألهداف التنمية املستدامة :مؤرش القامئة الحمراء
يرمي املقصد  5-15إىل تحسني اإلجراءات الهادفة إىل الحد من تدهور
املوائل الطبيعية وفقدان التن ّو ع البيولوجي .وقد تم وضع مؤرش يستند

وكان هــذا املــؤرش متوافـ ًرا يف عام  2016لخمس مــن املجموعات
التصنيفيــة (الربمائيــات والطيور واملرجــان والسيكاســيات والثدييات).
وتشــهد الربمائيات واملرجان والسيكاســيات تراج ًعا شــدي ًدا ال ســيام بســبب

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/ 24
/indicators/1542/en
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املعارف

مبي يف الشــكل .29
تدهــور املوائل وخســارتها ،كام هو ّ

سيساعد إجراء املزيد من البحوث عىل توليد املعارف الالزمة لتحسني
فهم الروابط القامئة بني مختلف أهداف التنمية املستدامة واملساهامت
التي تق ّدمها الغابات .ويتعلّق هذا األمر بصورة خاصة باملسائل التالية:

ونظ ًرا إىل أن الغابات االستوائية تضم أكرث من  50يف املائة من األنواع
يف العامل ( Philipsوآخرون ،)2017 ،تم اقرتاح مؤرش خاص (مؤرش
القامئة الحمراء [األنواع الخاصة بالغابات]) يتعلّق بخطر انقراض
األنواع التي تعتمد عىل الغابات ( Brooksوآخرون .)2015 ،وسيستند
ذلك إىل تقسيم مؤرش القامئة الحمراء بناء عىل خطة تصنيف املوائل
وميكن توسيع نطاقه ليشمل أنوا ًعا أخرى خاصة باملوائل.

�

املقصد 15-ب من أهداف التنمية املستدامة

�

ç çحشــد مــوارد كبرية من جميــع املصادر وعىل جميع املســتويات
بغــرض متويــل اإلدارة املســتدامة للغابات وتوفــر ما يكفي
مــن الحوافــز للبلــدان النامية لتعزيــز تلك اإلدارة ،مبا يف ذلك
حفــظ الغابــات وإعادة زرع الغابات

�

املساعدة اإلمنائية الرسمية واإلنفاق العام عىل حفظ الغابات واستخدامها
عىل نحو مستدام
يتم استغالل الغابات حول العامل من أجل توليد الدخل للدولة ،غري أن اإلنفاق
عىل الغابات أدىن من مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل ،مام يساهم يف إزالة
الغابات وفقدان املساحات الحرجية (منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ) .ويقوم
املقياس املواضيعي املقرتح للمقصد -15ب من أهداف التنمية املستدامة
بتتبع النفقات العامة وتدفقات املساعدة اإلمنائية الرسمية إىل البلدان النامية
بهدف تحديد كمية الجهود التي يبذلها املانحون والحكومات من أجل حفظ
الغابات واستخدامها املستدام.

�

وبلغ إنفاق املساعدة اإلمنائية الرسمية عىل الغابات حوايل  800مليون دوالر
أمرييك يف عام  ،2015أي أقلّ من  1يف املائة من مجموع املساعدة اإلمنائية
الرسمية .وارتفع ،منذ عام  ،2000صايف إنفاق املساعدة اإلمنائية الرسمية عىل
الغابات واتسم بتقلّبات سنوية كبرية .غري أن نسبته من مجموع املساعدة
مبي يف الشكل .30
اإلمنائية الرسمية تراجعت بعض اليشء كام هو ّ

�

ويظهر الشــكل  31الجهات املانحة واملســتفيدة الرئيســية من املســاعدة
اإلمنائيــة الرســمية املتصلة بالغابات .وبــن عامي  2000و ،2015قدمت كل
مــن اليابان ومؤسســات االتحاد األورويب وأملانيا أكرث مــن نصف مجموع
تلك املســاعدة .وعىل مســتوى العامل ،تعد الصني والهند أكرب املســتفيدين
مــع إنفــاق  50يف املائة تقريبًا من تلك املســاعدة عــى قطاع الغابات.

توزّع األشخاص األشد فق ًرا بحسب املناطق الجغرافية ونوع
الجنس والسن؛ واملسارات التي تتيحها الغابات من أجل الخروج
من الفقر واإلجراءات الالزمة لتيسري ذلك (الهدف  1من أهداف
التنمية املستدامة)؛
الرتكيبة التغذوية للمنتجات الحرجية غري الخشبية (الهدف  2من
أهداف التنمية املستدامة)؛
األثر عىل مشاركة املرأة يف العمل املد ّر للدخل املتصل عرب نقل
إدارة الغابات من مجال الكفاف إىل املجال التجاري؛ ومامرسة
املرأة لحقوقها الرسمية؛ والتدخالت التي ستزيد الدخل الذي
تولّده املرأة من الغابات؛ ودور املرأة يف السالسل ذات القيمة
العالية وصايف املنافع التي تستمدها منها؛ والتمكني االقتصادي مبا
يف ذلك وصول املرأة إىل التمويل واملعارف املتعلّقة باألعامل
التجارية لتحويل نشاطها املتمثّل يف جمع املنتجات الحرجية إىل
أعامل تجارية قابلة للحياة؛ وآثار حقوق الحيازة القانونية عىل
يخص املرأة (الهدف  5من أهداف
املامرسات العرفية يف ما ّ
التنمية املستدامة)؛
تحديد آثار إعادة التحريج/الرتميم وفقدان/تدهور الغطاء
الحرجي من الناحية الكمية عىل الهيدرولوجيا يف مختلف
بتغي املناخ يف
املناطق اإليكولوجية ،والتصورات املتعلّقة ّ
نطاقات زمنية مختلفة .كام سيساعد االستخدام األكرث اتسا قًا
لألدوات املوجودة واملتاحة عىل تحسني املعارف (الهدف  6من
أهداف التنمية املستدامة)؛
األهمية االقتصادية للسياحة القامئة عىل الغابات (الهدف  8من
أهداف التنمية املستدامة).

املنهجية

يشتمل تحديد املساهامت الكمية للغابات يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة عىل تحديات منهجية بسبب االفتقار إىل تعاريف متفق
عليها ،إىل جانب إحصاءات مص ّنفة ومجموعات من البيانات .ويف عدد
من الحاالت ،اعتمدت منهجية التحليل هذه عىل املؤلفات ودراسات
الحالة واالفرتاضات التي تعطي ملحة عامة عن االتجاهات الخاصة
باملساهامت وليس عىل أرقام دقيقة .وتم تسليط الضوء عىل املجاالت
الواردة أدناه باعتبارها مجاالت مثرية للقلق ميكن تحسينها وهي:

تم يف القسم  2-2تقييم مساهمة الغابات واألشجار يف تحقيق مجموعة
وتبي من
من املقاصد املرتبطة بعرشة من أهداف التنمية املستدامةّ .
خالل التحليل وجود عدد من أوجه الضعف والثغرات املتعلقة مبا ييل:
( )1املعارف املتوافرة )2( ،املنهجية و( )3توافر البيانات وجودتها ،ويتم
تسليط الضوء عليها أدناه.

�
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اإلفرتاضات املطروحة يف ظلّ غياب املعلومات الالزمة قد تؤثر
تأث ًريا كب ًريا عىل التقديرات الناجمة عنها .فعىل سبيل املثال ،قد

»

 3-2الثغرات يف املعلومات والبيانات
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الشكل 30
تقلب متوسط إنفاق املساعدة اإلمنائية الرسمية على الغابات على مدى ثالث
سنوات مقارنة بإمجايل املساعدة اإلمنائية الرسمية من عام  2000إىل عام
 ،2015ونسبة اإلنفاق املتصل بالغابات من إمجايل املساعدة اإلمنائية الرسمية

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹمنﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮاﺟﺔ – اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻋﲆ  3ﺳﻨﻮات
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200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000

مبﻼﻳني اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

80 000
60 000
40 000
900
800
700
600
500
400
300
2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ﻗﻄﺎع اﻟﺤﺮاﺟﺔ /ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹمنﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻋﲆ  3ﺳﻨﻮات
1
0.9
0.8

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

مالحظة :بيانات  2015مل تكن متوفرة.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة2017 ،ز.

| | 66

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

حالة الغابات يف العامل 2018

الشكل 31
أكرب عشرة شركاء يف املوارد واجلهات املستفيدة من املساعدة اإلمنائية
الرسمية يف جمال الغابات من عام  2000إىل عام 2015

اﻟﴩﻛﺎء ﰲ اﳌﻮارد

ﻫﻮﻟﻨﺪا 415
5%

اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪميﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ 148
3%

أﺳﱰاﻟﻴﺎ 283
4%
اﻟﺴﻮﻳﺪ 204
2%

اﻟﱪازﻳﻞ 187
3%
اﻟﻜﺎﻣريون 197
3%
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 312
6%

اﻟﻴﺎﺑﺎن 2199
28%

ﻓﻨﻠﻨﺪا 426
5%
ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 478
6%

ﻏﺎﻧﺎ 145
3%
 1248اﻟﻬﻨﺪ
23%

ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم 415
7%

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة 877
11%

ﺗﺮﻛﻴﺎ 418
8%
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻏري ﻣﺤﺪد 1244
22%

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب 1113
14%

اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹمنﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 917
12%

اﻟﺼني 1217
22%

أﳌﺎﻧﻴﺎ1005
13%

املصدر :منظمة التعاون والتنمية يف امليداين االقتصادي ،متاح عىل املوقعhttp://www.fao.org/aid-monitor/analyse/sector/en/ :
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�
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يؤدي استخدام متوسط معدالت الفقر الريفي بغياب بيانات
قطرية بهذا الشأن ،أو تطبيق هذه املتوسطات الحتساب عدد
«الفقراء يف الغابات» حيث ال تتوافر معلومات حول توزيع الفقر،
إىل وضع تقديرات مبالغ فيها ملع ّدالت الفقر الفعلية أو العكس.
(الهدف  1من أهداف التنمية املستدامة).
تتطلب املصطلحات والتعاريف املتعلّقة باملنتجات الحرجية غري
الخشبية املعتمدة يف املؤلفات ووثائق السياسات إىل املواءمة.
ال توجد حال ًيا منهجية تسمح بإجراء تقييم شامل لكافة أنواع
املساهامت التي تق ّدمها الغابات لألمن الغذايئ .وسيسمح تعميم
مؤرشات الغابات واألمن الغذايئ يف املسوحات الوطنية وعمليات
التعداد الزراعي بجمع البيانات بطريقة منهجية( .الهدفان 2
و 12من أهداف التنمية املستدامة).
يتطلّب تعريفا االستخدام «الحديث» و»التقليدي» للوقود املزيد
من التوضيح( .الهدف  7من أهداف التنمية املستدامة).
يجري حاليًا وضع املنهجية اإلحصائية لقياس السياحة املستدامة

يف سياق مبادرة «قياس السياحة املستدامة» التي تقودها منظمة
السياحة العاملية لألمم املتحدة .وترمي هذه املبادرة إىل وضع
إطار منهجي وربط حسابات السياحة الفرعية بنظام املحاسبة
البيئية واالقتصادية( .الهدف  8من أهداف التنمية املستدامة).
تختلف الطرق املستخدمة لتقييم إمكانية النفاذ إىل املساحات الحرضية
الخرضاء بني البلدان مام يص ّعب تقييم الخدمات التي تق ّدمها هذه
املناطق أو القيام مبقارنات بني مختلف البلدان .ويف سياق «بناء مبان
مستدامة وقادرة عىل الصمود باستخدام املواد املحلية» ،سيساعد اعتامد
تعريف مو ّحد ومشرتك ملصطلح «محيل» عىل تحسني عمليات التقييم،
يك ّمله مواءمة املنهجيات لتقييم استخدام املواد املحلية .وعالوة عىل
ذلك ،سيساعد تصنيف مواقع الرتاث العاملي كمناطق حرضية/غري
حرضية مع تحديد أكرث تفصيلً للمكونات املبنية/الطبيعية ،عىل تقييم
املنافع التي تق ّدمها مواقع الرتاث العاملي لألشخاص الذين يزورونها أو
سيحسن اإلدارة الحالية لها( .الهدف 11
يعيشون عىل مقربة منها ،كام ّ
من أهداف التنمية املستدامة).

إكوادور
واحدة من صغار
المزارعين يرزع خضر في
الغابة .يعد دعم المزارعين
المحليين واإلقتصاد الريفي
مفتاحا لتحقيق الهدف ،8
وبدرجة أشمل المساهمة
التي يمكن للغابات
واألشجار توفيرها لتحقيق
مقصدا ضمن عشرة
28
ً
أهداف من أهداف التنمية
المستدامة في إطار خطة
التنمية المستدامة لعام.
©FAO/HERNAN JIMENEZ

حالة الغابات يف العامل 2018

�

�

غال ًبا ما يتم جمع البيانات عن الكوارث املتعلّقة باملناخ التي
تؤثر عىل الغابات باستخدام نُهج متباينة قد تختلف من بلد إىل
آخر .وإن إدراج الغابات يف التقارير الوطنية عن الكوارث
واألرضار من شأنه تيسري عمليات املقارنة وتوفري مجموعات
بيانات أكرث اكتاملً ( .الهدف  13من أهداف التنمية املستدامة).
يشكّل وجود تعاريف متعددة ملفهوم تدهور األرايض والغابات
تحديًا إلجراء عمليات التقييم املتسقة واملنهجية الالزمة بالنسبة إىل
الهدف  15من أهداف التنمية املستدامة .وستس ّهل مواءمة
التعاريف عملية وضع منهجيات لتقييم تدهور األرايض والغابات ،
مع األخذ يف الحسبان االعتبارات املختلفة لهذا املفهوم (إذ يشري
التدهور مثلً إىل خسارة مخزونات الكربون يف سياق املناقشات عن
املناخ ،يف حني يشري إىل فقدان التن ّوع البيولوجي يف سياق الحديث
عن التن ّوع البيولوجي)( .الهدف  15من أهداف التنمية املستدامة).

توافرالبياناتوجودتها

قد ال تتوافر البيانات إ ّما ألنها غري موجودة أو ال ميكن الوصول إليها أو
أنها ليست مص ّنفة بالطريقة املطلوبة .وقد تتمثل املشاكل األخرى يف
عدم تحديث البيانات ،أو عدم مالءمة الفرتات الزمنية أو انتظام
املراقبة ،أو عدم كفاية الدقة يف تحديد املوقع .وعندما تكون البيانات
متوافرة ،فإنها قد ال تكون بقدر كاف من الجودة للقيام بتحليل سليم
بسبب وجود أوجه عدم اتساق أو عدم كفاية املعلومات أو دقّتها.
وتتضمن القضايا املشرتكة األخرى التي تؤثر عىل مجموعات البيانات
املستخدمة يف تقييم أهداف التنمية املستدامة ما ييل )1( :االفتقار اىل
املعلومات الزمنية و/أو املكانية الالزمة للقيام بتحليالت ومقارنات
ف ّعالة؛ ( )2تباين التعاريف أو املنهجيات ،مام يحول دون القيام
بتقييامت منهجية؛ و( )3االفتقار إىل التحديثات املنتظمة للبيانات
والرضورية للقيام بدراسات عىل املدى الطويل وتوفري أحدث
املعلومات .وتتضمن بعض املشاكل املحددة املتعلقة بتوافر البيانات
وجودتها التي متت مواجهتها يف التحليل ما ييل:

�

�

�

عدم وجود بيانات بشأن الفقر والحيازة وسبل كسب العيش أو
عدم توافرها عىل املستوى املطلوب من التصنيف (مبا يف ذلك
املساواة بني الجنسني واإلثنية) .وستسمح البيانات الجغرافية
املكانية بشأن الفقر عىل املستوى الوطني أو الوطني الفرعي
بإجراء تحاليل بشأن قُرب املجتمعات الريفية من الغابات ،وأمناط
التحرض والهجرة الخاصة بها وآثار ذلك عىل املناطق الريفية.
(الهدف  1من أهداف التنمية املستدامة).
إن تفصيل البيانات الخاصة باملنتجات الحرجية غري الخشبية من
حيث األنواع والجهة الجامعة لها وخصائص املستخدمني (الرضّ ع
والبالغون والنساء والفقراء والسكان األصليون ،وما إىل ذلك)،
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والكميات ،وخصائص الغابات (املساحة ونوع الغابة والظروف
سيحسن
والبعد عن األرسة) ،وطرق الجمع والرتكيبة التغذوية،
ّ
بشكل كبري قاعدة املعلومات بشأن دور املنتجات الحرجية غري
الخشبية وأهميتها بالنسبة إىل السكان املحليني .وباملثل ،تكون
البيانات عن االعتامد عىل الوقود الخشبي للطهي والتعقيم،
والعاملة والدخل الناشئني عن الغابات ،مفيدة أكرث إذا تم
توزيعها مع تحقيق املساواة بني الجنسني .وميكن للنظم
املحاسبية الوطنية (عىل غرار املسوحات بشأن سبل كسب العيش
وعمليات التعداد الزراعي) أن تدمج التقارير أدقّ عن العاملة يف
قطاع الغابات بحسب مختلف أنواع الحيازات عىل غرار الغابات
الوطنية أو الغابات املجتمعية أو الغابات الخاصة أو الغابات
الزراعية أو املزارع .وال يتوافر سوى القليل من املعلومات عىل
املستويات الوطنية الفرعية أو الوطنية أو اإلقليمية بشأن الدخل
وحصته .وميكن االطالع عىل
املستخدم لرشاء األغذية والوقود ّ
مزيد من املعلومات حول جودة البيانات املتعلقة مبساهامت
الغابات يف تحقيق الهدف  2من أهداف التنمية املستدامة يف
تقرير حالة الغابات يف العامل ( 2014منظمة األغذية والزراعة،
( .)2014الهدف  2من أهداف التنمية املستدامة).
يوجد نقص عام يف البيانات املتعلّقة مبا ييل )1( :عدد العاملني
من النساء يف الحراجة ،مبا يشمل مختلف القطاعات والقطاعات
الفرعية ،مبا فيها القطاعني الخاص والعام؛ ( )2عدد النساء
املشاركات يف برامج التثقيف الحرجي )3( ،املنافع االقتصادية
التي تق ّد مها الغابات واألشجار للنساء .ويص ّعب ذلك تقييم
مشاركة املرأة يف كافة أشكال حوكمة الغابات ومستوياتها
وكذلك يف سلسلة القيمة السوقية .وباإلضافة إىل ذلك ،ستساعد
البيانات املوزّعة لتحقيق املساواة بني الجنسني عىل إبراز األثر
االقتصادي الناشئ عن الالمركزية بالنسبة إىل النساء .وميكن
تحسني البيانات واملعلومات املتصلة باملساواة بني الجنسني
املتغيات ذات
والحراجة عىل املستوى القطري عن طريق دمج
ّ
الصلة بقواعد البيانات القامئة بشأن الغابات والزراعة واملوارد
الطبيعية التي تحتفظ بها الوزارات واللجان الوطنية املعنية
بالتخطيط  -من خالل مثلً إدراج معلومات عن النساء يف
املراكز القيادية ،والرجال والنساء يف وظائف مرتبطة بالغابات،
والفجوات يف األجور بني الجنسني يف قطاع الحراجة ،ومتثيل
املرأة عىل مستوى التثقيف الحرجي .ومن الرضوري توفري
بيانات أكرث بشأن املساواة بني الجنسني عىل املستويات املحلية
والوطنية الفرعية والوطنية والعاملية بهدف إبراز قيمة الغابات
بالنسبة إىل املساواة بني الجنسني( .الهدف  5من أهداف
التنمية املستدامة).

»

الفصل  2-حتديد مساهمات الغابات الكمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
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تتوافر بيانات محدودة بشأن الغابات التي تُدار ألغراض صون
الرتبة وموارد املياه ،نظ ًرا إىل أنها غال ًبا ما تُدار ألغراض أخرى
كذلك األمر( .الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة).
تُعد إحصاءات منظمة األغذية والزراعة بشأن املنتجات الحرجية
والتجارة املصدر الرئييس للمعلومات من أجل تحليل مساهامت
الغابات يف تحقيق الهدف  7من أهداف التنمية املستدامة.
وتستند مجموعات البيانات هذه عىل التقارير املق ّدمة من جانب
البلدان األعضاء ،ولكنها قد تكون متباينة من حيث الجودة
والدقة بسبب الكلفة العالية إلجراء املسوحات وعدم القيام بها
عىل أساس منتظم .وعالوة عىل ذلك ،ال تأخذ اإلحصاءات بشأن
إنتاج الوقود الخشبي واستهالكه بعني االعتبار القطاع غري الرسمي
املسؤول عن جزء كبري من اإلنتاج والتسويق والبيع .وتؤثر هذه
الظروف عىل التقييامت الوطنية وتنعكس يف التحليالت اإلقليمية
والعاملية( .الهدف  7من أهداف التنمية املستدامة).
تتيح اإلحصاءات الرسمية ملنظمة العمل الدولية معلومات عن
العاملة غري الرسمية ولكنها ال تتضمن بيانات واضحة عن العاملة
غري الرسمية املتصلة بالغابات .ويسمح تصنيف البيانات الخاصة
بالغابات بزيادة فهم دور الغابات يف التخفيف من حدة الفقر
وتحقيق النمو االقتصادي .وعالوة عىل ذلك ،ال يتم جمع البيانات
عن السياحة القامئة عىل الطبيعة عىل أساس منتظم مبا فيه
الكفاية للحصول عىل مجموعات متسقة من البيانات ،كام أن
جودة البيانات الكمية بشأن حصة اإلنفاق السياحي يف املناطق
املحمية من الناتج املحيل اإلجاميل السياحي غري كافية( .الهدف 8
من أهداف التنمية املستدامة).
يف حني يتم اإلقرار عىل نطاق واسع بقيمة املساحات الخرضاء يف
السياقات الحرضية ،من الصعب تقييم منافعها بسبب االفتقار
إىل املعلومات بشأن توزيعها والوصول إليها .وتساعد البيانات
األكرث اتساقًا بشأن إمكانية الوصول إىل املساحات الخرضاء ضمن
املناطق الحرضية عىل إجراء تقييم كامل للمقاييس املواضيعية
للهدف  11من أهداف التنمية املستدامة .وإن توافر بيانات
محدودة تربط حدود املدن باملساحات العامة الخرضاء ،إىل
جانب نقص املعلومات عن عمليات جرد األشجار يف املدن ،يؤثر
تأث ًريا كب ًريا عىل التقييامت الحالية لقيمة املساحات الخرضاء يف
املناطق الحرضية( .الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة).
إن البيانات عن املنتجات الحرجية غري الخشبية (اإلنتاج
واالستهالك والتجارة وتوافر املوارد) غري كاملة ألسباب متعددة
وال سيام ألن األنشطة يُضطلع بها إىل حد كبري القطاع غري
الرسمي ،مام يعني أنها ال تظهر يف اإلحصاءات الرسمية .ومن أهم
أنواع البيانات التي من شأنها تحسني تقييم املنتجات الحرجية

�

�

غري الخشبية هي :االستهالك الفردي/األرسي للمنتجات الحرجية
غري الخشبية؛ والبصمة املادية العاملية لقطاع الغابات؛ والبيانات
العاملية عن حجم األخشاب املعتمدة واملستخرجة من غابات
تُدار عىل نحو مستدام؛ وبيانات عاملية بشأن املنتجات الربية
املعتمدة التي تم جمعها وتسويقها .وترتبط العوامل األخرى التي
تؤثر عىل تحليل البيانات بالجوانب الزمنية واملكانية .فإن
مجموعات البيانات بشأن اعتامد مامرسات مستدامة يف قطاع
الغابات تستخدم أطر زمنية مختلفة عىل سبيل املثال .وباملثل ،ال
تتوافر معلومات بشكل متسق عن عدد الرشكات التي تصدر
تقارير عن االستدامة نظ ًرا إىل أن البيانات تشري إىل أقاليم
جغرافية مختلفة :وسيساعد وجود مرجع مكاين مشرتك عىل جعل
مجموعات البيانات تلك قابلة للمقارنة( .الهدف  12من أهداف
التنمية املستدامة).
إن البيانات العاملية واإلقليمية والوطنية املتاحة بشأن تأثري
الكوارث عىل الغابات محدودة ج ًدا أو غري مكتملة .ويشمل ذلك
اإلحصاءات العاملية بشأن فقدان مساحة الغابات بسبب الكوارث
إىل جانب اآلثار االقتصادية للكوارث عىل الحراجة وسبل العيش
واألمن الغذايئ للمجتمعات املعتمدة عىل الغابات .ويشكّل
املك ّون املكاين جان ًبا رئيس ًيا آخر ال يرد يف مجموعات البيانات
الحالية :وهو رضوري إلجراء تقييامت كمية لألرضار الحرجية
والتنفيذ الف ّعال لسياسات التخفيف من آثار املخاطر .وميكن
للبيانات املستمدة من االستشعار عن بعد أن تساعد عىل تحسني
مجموعات البيانات الحالية وأن تُستخدم الستكامل التقارير
الوطنية( .الهدف  13من أهداف التنمية املستدامة).
هناك حاجة مل ّحة لتحديث البيانات العاملية بشأن الغابات
واملعايري األخرى ذات الصلة عىل نحو منتظم ،إىل جانب توليد
مجموعات من البيانات املتسقة املمتدة عىل فرتات زمنية أطول.
ويجب إيالء انتباه خاص للتحليالت الخاصة بالتشجري وإعادة
التحريج والتوسع الطبيعي للغابات ،بحيث يحتاج تقييمها بشكل
موثوق إىل فرتات زمنية طويلة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الحصول
عىل بيانات مكانية بشأن املناطق الرئيسية للتن ّو ع البيولوجي
بحسب نوع النظام اإليكولوجي  -يف غابات مع ّينة  -من شأنه
تحسني الفهم الحايل لدور الغابات بالنسبة إىل ذلك املؤرش
بالتحديد( .الهدف  15من أهداف التنمية املستدامة).

القضايا املشرتكة بني القطاعات

سلّط عدد من التقييامت املع ّدة للقسم  ،2-2مبا فيها تلك املتصلة
بالهدفني  1و 13من أهداف التنمية املستدامة ،الضوء عىل أهمية بناء
القدرات الفنية واإلدارية من أجل تحسني توافر البيانات وجودتها .ويف
| | 70

حالة الغابات يف العامل 2018

ويتمثّل أحد أهم التحديات التي تم تسليط الضوء عليها يف تحليل
أهداف التنمية املستدامة يف توفري البيانات املتسقة عىل املستوى
العاملي إلعداد دراسات وتقييامت قابلة للمقارنة .ويجب أن تنعكس
مواءمة جمع البيانات مع أهداف التنمية املستدامة يف عمليات تصميم
عمليات التعداد (مثل عمليات التعداد الزراعي) ،وجمع بيانات
االقتصاد الكيل وتقييم املوارد .ومن املهم ضامن جمع البيانات عىل
نحو منتظم ،إىل جانب استخدام طرق مو ّحدة ،للتمكّن من املقارنة
وتقييم التق ّدم املحرز .وميكن للمنظامت ذات النطاق والقدرات
العاملية ،عىل غرار منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل املشاركة مع
مؤسسات البحوث الدولية واإلقليمية للمساعدة يف وضع أطر شاملة
لجمع البيانات والعمل بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية لجمع
البيانات .وقد تنشأ مشاكل ،باإلضافة إىل املسائل الفنية املطروحة يف
هذا القسم ،عن نقص السياسات والتعاريف املتفق عليها دول ًيا بشأن
بعض املسائل البيئية الرئيسية املرتبطة بالغابات .ويف ظلّ غياب اتفاق
سيايس حول التعاريف ،من األرجح أن تكون املنهجيات غري واضحة
ومتباينة ،مام يسبب عدم اتساق يف جودة البياناتn .

الوقت ذاته ،من املهم أن تكون البيانات التي تجمعها البلدان متاحة
عىل نطاق واسع أمام جميع من يحتاج إليها ،بدلً من حرصها ضمن
الوزارات أو الوكاالت القطاعية.
ويف حني أن هناك العديد من مجموعات البيانات والدراسات
املتغيات البيولوجية الفيزيائية ،مثة عدد أقل من البيانات
لتقييم
ّ
االجتامعية االقتصادية املتعلقة بالغابات واألشجار .وتحد الفجوات
عىل صعيد توافر البيانات الجيدة من القدرة عىل وضع سياسات
ف ّعالة وتنفيذها .وإن هذه املسائل املتعلّقة بجودة البيانات أو
توافرها تتسم بأهمية خاصة عندما توجد روابط بينية بني مقاصد
أهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك الوقود الخشبي (مثلً
األهداف  1و 2و 7و 8من أهداف التنمية املستدامة) ،واملنتجات
الحرجية غري الخشبية (األهداف  1و 2و 8و ،)12ودور الغابات يف
تحقيق املساواة بني الجنسني (األهداف  1و 2و 5و 6و 7و،)8
والدور االقتصادي للغابات بالنسبة إىل األشخاص وسبل كسب
عيشهم (األهداف  1و 2و 5و 6و 7و 8و ،)12والقطاع غري الرسمي
(األهداف  1و 2و 5و 7و 8و.)12
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كيروكا ،جمهورية
تنزانيا المتحدة

جمهورية تنزانيا المتحدة
هي واحدة من دراسات
الحالة الثمانية التي توضح
كيف يمكن إدماج إدارة
الغابات واألشجار باألراضي
الزراعية والبيئة الحضرية
والريفية والتراث الثقافي.
في الصورة ،رجل محلي
يحمل فاكهة وخضر كجزء
من برنامج المظمة الناجح
لتقوية التصدي لتغير المناخ.
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الفصل 3
ما املطلوب
لتحقيق
أهدافالتنمية
املستدامة؟
دراسات
حالةقطرية:
النجاحات
والقيود

الفصل 3

مااملطلوبلتحقيقأهداف
التنميةاملستدامة؟دراساتحالة
قطرية:النجاحاتوالقيود
مقدمة
3-1
ّ

تحقيق التنمية املستدامة ،والتحديات التي واجهتها من أجل
التنفيذ الفعيل لربامجها الخاصة بإدارة الغابات واألرايض
تتغي مع مرور
الحرجية .كام تربهن الدراسات أن األولويات قد ّ
الزمن وأن املقايضات رضورية من الناحيتني الزمنية واملكانية
وبني مختلف املجتمعات املحلية والقطاعات وأنواع املنافع
والسلع الخاصة والعامة.

يتمثّل الغرض من الفصل  3يف االستناد إىل دراسات حالة من
مثانية بلدان للنظر يف الخطوات التي اتخذتها تلك البلدان لدمج
سياساتها الخاصة بالغابات يف برامج أو اسرتاتيجيات التنمية
املستدامة األوسع نطا قًا.
ومن املهم التشديد عىل أن دراسات الحالة هذه ال تحدد كيف
قامت هذه البلدان بوضع السياسات املتعلّقة بخطة التنمية
املستدامة وأهداف التنمية املستدامة الواردة فيها أو تنفيذها،
بحيث جرى تنفيذ معظم األنشطة املبلّغ عنها قبل املوافقة عىل
تلك األهداف يف عام  .2015وبالتايل يجب توخى الحذر قبل
ربط هذه السياسات رصاح ًة بأهداف التنمية املستدامة .غري أن
دراسات الحالة مهمة القرتاح أنواع ال ُنهج التي قد تستفيد منها
البلدان ملواجهة تحدي وضع سياسات وبرامج واسرتاتيجيات
رامية إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتنفيذها .فيمكن
للدروس املستفادة عىل سبيل املثال أن تُربز قيمة الرشاكات
املتعددة أصحاب املصلحة التي من شأنها الجمع بني الحكومات
والقطاع الخاص واملجتمع املدين واألفراد سع ًيا إىل إيجاد سبل
جديدة لتحقيق أهدافها وتطلعاتها املشرتكة .كام أنها تُظهر
املنافع الناجمة عن اتباع نُهج قامئة عىل املناظر الطبيعية
والخدمات املتعددة التي تق ّد مها الغابات واألشجار.

 3-2دراسات احلالة القطرية

تض ّم البلدان املختارة لدراسات الحالة دولة بوليفيا املتعددة
القوميات وغواتيامال من أمريكا الالتينية؛ وبوركينا فاسو
وجمهورية تنزانيا املتّحدة من أفريقيا؛ ونيبال وجمهورية كوريا
من آسيا؛ وإيطاليا (إقليم توسكانا) واالتحاد الرويس (إقليم
أرخانغلسك) من أوروبا .وقام خرباء وطنيون بإعداد دراسات
الحالة وإعداد ملخصات عنها تب ًعا لصيغة مو ّحدة.
ويعيش معظم السكان يف ثالثة من البلدان – إيطاليا واالتحاد
الرويس وجمهورية كوريا  -يف املناطق الحرضية ،ومع أن البلدان
التحض  ،فإن بوركينا فاسو وجمهورية تنزانيا
األخرى آخذة يف
ّ
املتّحدة ونيبال ما زالت تع ّد بلدا نًا ريفية إىل حد كبري .وتشهد
مع ّدالت النمو السكاين استقرا ًرا أو انخفاضً ا يف البلدان كافة ما
عدا بوركينا فاسو وغواتيامال وجمهورية تنزانيا املتّحدة حيث ما
زالت معدالت النمو مرتفعة .وشهدت املناطق الحرجية يف
إيطاليا وجمهورية كوريا واالتحاد الرويس استقرا ًرا أو توس ًعا ،يف
حني أن مع ّدالت إزالة الغابات تواصل ارتفاعها الرسيع يف عدد
من البلدان ال سيام يف بوركينا فاسو وغواتيامال وجمهورية
25
تنزانيا املتّحدة.

وت ُّبي دراسات الحالة ،باإلضافة إىل ذلك ،أ ّن الغابات واألشجار
قد ساهمت يف التنمية املستدامة يف ظل ظروف متباينة للغاية.
وتختلف البلدان الثامنية (مبا فيها منطقتان داخل البلدان)
بصورة كبرية من حيث الخصائص الجغرافية واملناخ والنظم
السياسية والتقاليد االجتامعية والثقافية ،إىل جانب مستوى
الدخل .وبالتايل يختلف محور الرتكيز يف كل بلد من البلدان
باختالف التحديات واألولويات الخاصة به .وال يُفرتض بالحاالت
املختارة متثيل كل البلدان أو رسم الصورة الكاملة إلدارة
الغابات أو مساهمة الغابات املحتملة يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة يف تلك البلدان .غري أنها تعطي توضيحات عن التق ّدم
الذي أحرزته البلدان يف مجموعة مختلفة من الحاالت باتجاه

دولة بوليفيا املتعددة القوميات

 25تشمل مصادر البيانات املستخدمة يف دراسات الحالة مؤرشات التنمية العاملية
(البنك الدويل ،)2017 ،واملجلس العاملي للسفر والسياحة (املجلس العاملي للسفر
والسياحة ،)2017 ،وتقييم املوارد الحرجية يف العامل ( 2015منظمة األغذية
والزراعة2015 ،أ) ،إىل جانب معلومات خاصة بالبلدان وردت يف ملخصات دراسات
الحالة املتاحة عىل اإلنرتنت.
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مستدام الستخدامها ألغراض متعددة وضامن استقرار مساحة
الغابات مبا ال يقل عن  50يف املائة من مساحة األرايض
اإلجاملية .ومثة عدد من الربامج التحفيزية الداعمة لهذه
منصات مشرتكة بني القطاعات من شأنها
األهداف :إذ توجد ّ
الجمع بني مختلف أصحاب املصلحة وآليات التمويل وتعزيز
قدرات البلديات املحلية عىل إدارة املوارد الطبيعية .وباإلضافة
إىل ذلك ،يجري تنفيذ برامج لدعم دور الغابات يف إدارة
مستجمعات املياه .وفيام يتعلق بتغري املناخ  ،وضعت بوليفيا
(املتعددة القوميات) آلية مشرتكة للتخفيف والتكيف من أجل
اإلدارة املتكاملة واملستدامة للغابات.

إن دولة بوليفيا (املتعددة القوميات) بلد ذات كثافة سكانية
املتوسط من الرشيحة الدنيا ويق ّد ر عدد
منخفضة وذات الدخل
ّ
سكانه بحدود  10.9ماليني نسمة يف عام  ،2017تعيش نسبة 30
يف املائة منهم يف املناطق الريفية .وتبلغ نسبة منوه السكاين
السنوية  1.5يف املائة .وتغطّي الغابات نسبة  50.6يف املائة من
مساحة األرايض وهي تتألف إىل حد كبري من غابات استوائية
مطرية ترتكز يف حوض األمازون .وتق ّد ر معدالت إزالة الغابات
بنسبة  0.34يف السنة .وتبلغ مساهمة كل من الزراعة وتربية
الحيوانات والصيد والحراجة مجتمعة نسبة  13.7يف املائة من
الناتج املحيل اإلجاميل مع أن هذه الحصة آخذة يف الرتاجع ،يف
حني تق ّد ر مساهمة السياحة بنسبة  7يف املائة .وتق ّد ر مساهمة
الغابات بنسبة ترتاوح بني  2.2و 3يف املائة من الناتج املحيل
اإلجاميل .ويشكّل الخشب املصدر الرئييس للطاقة بالنسبة إىل
 30يف املائة من السكان تقري ًبا .وقد تراجعت معدالت الفقر من
 59يف املائة يف عام  2000إىل  39يف املائة يف عام  2016مع اتباع
تيست حتى مؤخ ًرا بفضل
البالد سياسات منصفة للنمو التي ّ
ارتفاع أسعار السلع.

وشددت دولة بوليفيا (املتعددة القوميات) ،خالل السنوات
العرش األخرية ،عىل حقوق السكان األصليني يف األرايض ،كام
ش ّجعت سياسات إعادة توزيع األرايض .ولقد كانت تلك
السياسات ناجحة عىل نطاق واسع غري أن وجود قيود فنية
ومتّصلة بتوافر القدرات ساهم يف تدهور املوارد يف بعض
الحاالت .وإن صغار ماليك األرايض يف صدد إقامة رشاكات ناجحة
مع رشكات خاصة أوسع نطا قًا لزيادة اإلنتاجية وتطوير سلسلة
القيمة .ويف حني أن األرايض الحرجية املستخدمة لإلنتاج غالبًا ما
كانت تُخصص يف السابق من خالل امتيازات واسعة النطاق ،فإن
دولة بوليفيا (املتعددة القوميات) تقوم حال ًيا بتنفيذ اسرتاتيجية
لنقل حقوق استخدام الغابات إىل أصحاب الحيازات الصغرية.
وانتقلت أعداد كبرية من أصحاب الحيازات الصغرية الذين ال
ميلكون سندات ملكية لألرايض ،خالل السنوات العرش املاضية،
إىل األرايض املنخفضة ،ومنحت الحكومة عف ًوا عا ًما بشأن اإلزالة
غري القانونية للغابات رشط أن تقوم األرس بتنفيذ برامج
متكاملة للزراعة الحرجية أو إنتاج األغذية وإعادة الغابات إىل
هيئتها األصلية .كام تدعم الحكومة وضع خطط متكاملة إلدارة
الغابات واألرايض يف املجتمعات املحلية الريفية.

ويشكّل مفهوم االستدامة حاليًا جز ًء ا من الفلسفة اإلمنائية يف
البالد ،وفق مبادرة «حقوق األرض األم ومنوذج العيش الكريم».
وتسلّط هذه الفلسفة الضوء عىل التكامل بني الغابات والزراعة
واالستدامة البيئية ،وقد أُدمجت مبادؤها يف أحدث خطة
للتنمية االجتامعية واالقتصادية للفرتة  2020-2016التي تق ّر
بأن الغابات تشكّل مصد ًرا إلنتاج األغذية والتن ّو ع البيولوجي
تغي املناخ .وتلتزم دولة
والتنمية االقتصادية والصمود يف وجه ّ
بوليفيا (املتعددة القوميات) بالنهوض بإنتاج األغذية
والصادرات ،وتخصيص ٍ
أراض منتجة للسكان األصليني من
أصحاب الحيازات الصغرية ،وإدارة الغابات بشكل مستدام
ومنصف من أجل إنتاج األغذية واملنتجات غري الغذائية
فضل عن تأمني الخدمات التنظيمية والثقافية.
واألخشاب ً
وتتمثل سياسة الحكومة ،باعتبارها جز ًء ا من اسرتاتيجية التنمية
املتبعة ،يف توسيع مساحة األرايض الزراعية ،ال سيام تلك املتاحة
ألصحاب الحيازات الصغرية ،مبوازاة إدارة الغابات بشكل

وتعزى النجاحات يف بلوغ املساهمة املحتملة للغابات يف التنمية
املستدامة إىل التزام دولة بوليفيا (املتعددة القوميات) الرسمي
بدمج الزراعة والحراجة واإلدارة املستدامة بيئيًا ضمن أهدافها
اإلمنائية الرئيسية .وتتضمن التحديات إدارة املقايضات بني
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االحتياجات القصرية األمد املتعلّقة بالدخل من جهة وإنتاجية
األرايض الزراعية والحرجية عىل املدى األطول من جهة أخرى.
وتشمل الحلول مامرسات إدارة الغابات التي تدمج دورات قصرية
إلنتاج املحاصيل عىل غرار الجوز الربازييل ،وكل من مثار وزيت
النخيل األصيل ،ومنتجات الجوزيات ،والعسل يف الدورة األطول
مدى إلنتاج األخشاب .وقد يستفيد صغار مستخدمي األرايض من
ً
توفري خدمات دعم متامشية مع احتياجاتهم ومتعلّقة باالتصاالت
وذات طابع فني أكرب .كام هناك مجال لربط اإلرث الثقايف
والطبيعي الغني يف البالد للنهوض بدور السياحة والرتفيه
باعتبارهام مصد ًرا لفرص العمل والنمو وحاف ًزا لتحقيق اإلدارة
املستدامة للموارد الطبيعية عىل حد سواء.

الدستور الذي اعتُمد يف عام  1992عىل أهمية اإلدارة املستدامة
للموارد الطبيعية التي باتت تشكّل أولوية يف الربامج الوطنية
منذ ذلك الحني .وركّزت مؤخ ًرا االسرتاتيجية الوطنية للتنمية
االقتصادية واالجتامعية للفرتة  2020 - 2016عىل الدور الرئييس
الذي تؤديه الغابات واألرايض الحرجية يف الحد من الفقر
والنهوض بالرفاه املحيل .ووضعت بوركينا فاسو ،يف عام ،2012
اسرتاتيجيتها وخطة عملها الوطنيتني لتنفيذ مبادرة الجدار
األخرض الكبري يف أفريقيا وهي مبادرة إقليمية من شأنها أن
تضع ح ًد ا للتص ّحر وتدهور األرايض يف منطقة الساحل.
وتشمل عمليات التخطيط يف بوركينا فاسو إدارة الغابات
واألرايض الحرجية واملراعي واألرايض الزراعية من خالل نظم
زراعية حرجية يف سياق الحوكمة الالمركزية .وتق ّر القوانني
املتعلّقة بالحراجة والبيئة وإدارة األرايض جميعها بأهمية
اإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية الزراعية والحرجية والرعوية،
كام توجد لجنة تنسيق دامئة بني الوزارات املعنية .واضطلعت
املجتمعات بدور كبري يف إعادة املناظر الطبيعية إىل هيئتها
األصلية نتيجة عمليات الالمركزية .وتوفّر املشاتل القروية مواد
زراعية ج ّيدة النوعية لحطب الوقود واستصالح األرايض املتعدد
األغراض ،كام يدعم املركز الوطني إلنتاج البذور الحرجية حوايل
 1 300من املشاتل القروية .ومبوازاة ذلك ،يغطّي الربنامج
الوطني إلدارة األرايض قرابة  8 000من القرى يف بوركينا فاسو.
وتتضمن أنشطة الربنامج متويل مشاريع صغرية ج ًد ا لتطوير
املجتمعات املحلية وتنمية القدرات ودعم اإلدارة املستدامة
لألرايض من خالل اتخاذ إجراءات مثل تثبيت الرتبة وحفظ املياه
وإثراء األرايض الحرجية.

بوركينا فاسو

إن بوركينا فاسو بلد ذو دخل منخفض وقد بلغ عدد سكانه
 19.3مليون نسمة يف عام  2017منهم  70يف املائة من سكّان
املناطق الريفية .ويبلغ النمو السكاين السنوي نسبة  3.1يف
املائة .ويبلغ متوسط معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل نسبة 5
يف املائة سنو يًا وقد انخفضت نسبة الفقر من  46يف املائة يف
عام  2009إىل  40.1يف املائة يف عام  .2015وتغطّي الغابات
نسبة  19.6يف املائة من مساحة األرايض .ويزداد تقلّب وترية
هطول األمطار يف حني تصبح فرتات الحر الشديد أكرث توات ًرا مام
يجعل البالد عرضة للجفاف والفيضانات عىل حد سواء .ويشارك
قرابة  80يف املائة من السكان يف الزراعة ،مبا يشمل الرثوة
الحيوانية والحراجة .وتشكّل الحراجة نسبة  5.9يف املائة من
الناتج املحيل اإلجاميل تصل فيها حصة الوقود الخشبي إىل  90يف
املائة .ويق ّد ر مع ّد ل إزالة الغابات بنسبة  0.9يف املائة يف السنة،
توسع األرايض املخصصة لزراعة الكفاف
ويعزى بجزئه األكرب إىل ّ
مبا يشمل حرق األرايض بعد الحصاد وقبل الحصول عىل
الرتاخيص الالزمة إىل جانب الرعي الجائر .وإن أجزا ًء كبرية من
بوركينا فاسو هي من السافانا املشجرة التي تتيح األشجار
املوزعة فيها منافع متعددة مبا فيها الظل والعلف للامشية
واحتباس املياه وتثبيت الرتبة وإنتاج الوقود الخشبي واألخشاب
واملنتجات الحرجية غري الخشبية (مبا يف ذلك الصمغ العريب
وزيت بلح الصحراء والعسل وأزهار البمباكس وأوراق البا أَوباب
والثامر الربية والنباتات الطبية).

ورغم القيود املفروضة عىل القدرات واملوارد املتاحة ،نجحت
بوركينا فاسو يف دمج اإلدارة املستدامة للغابات واستخدام
األرايض يف عملياتها اإلمنائية .وتشمل عوامل النجاح االلتزام عىل
املدى الطويل بإدارة املوارد الطبيعية ،والترشيعات املراعية
للتقاليد املحلية ،وتحسني حقوق املجتمعات املحلية يف األرايض،
وبرامج استصالح األرايض التي تق ّر بهذه الحقوق ،والتنسيق بني
الوزارات والتآزر مع االتفاقيات الدولية .وتشمل القيود
مستويات الفقر اإلجاملية املرتفعة – مع أن هذه املستويات
آخذة يف الرتاجع -ومحدودية الفرص االقتصادية وازدياد
التحديات املرتبطة باملناخ واألحوال الجوية وعدم كفاية نظم
املعلومات الخاصة بإدارة الغابات .وتعمل بوركينا فاسو إىل
جانب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجل وضع
مؤرشات لقياس املقصد  3للهدف  15من أهداف التنمية
املستدامة املتعلّق بتحييد أثر تدهور األرايض .ومن الرضوري

وقد أ ّد ى تجديد الغابات واألرايض الحرجية بإدارة املجتمع
مهم يف بوركينا فاسو منذ موجات الجفاف واملجاعة
املحيل دو ًرا ً
يف أوائل الثامنينيات من القرن املايض ،حني تبلور أل ّول م ّرة يف
حقبة الثورة مفهوم «الرصاعات الثالثة» (أي ضد حرائق الغابات
والرعي غري املنظّم وقطع األخشاب غري املنظّم) .ويشدد
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والتن ّو ع البيولوجي واستخدامهام املستدام ،والحفاظ عىل نسبة
 32يف املائة من الغطاء الحرجي (منها  29يف املائة يف فئة
الغابات الطبيعية و 3يف املائة يف فئة األرايض املزروعة)؛ و()3
حامية موارد املياه .ومثة برامج مو ّجهة نحو إدارة املناطق
املحمية ونقل القدرات الخاصة بإدارة الغابات إىل البلديات
وزيادة الغطاء الحرجي .كام أ ّن هناك برنامج للحراجة والزراعة
الحرجية الخاصة بأصحاب الحيازات الصغرية واملو ّجهة نحو
مستخدمي الغابات من الفقراء الذين ال ميلكون حيازة قانونية
لألرايض ،إىل جانب اسرتاتيجية تربط بني الغابات والقطاعات
املعنية والسوق من شأنها تعزيز التنمية املالية واملتعلّقة
باألعامل التجارية بالنسبة إىل الرشكات الصغرية واملتوسطة
الحجم .وباإلضافة إىل ذلك ،يتم دعم اإلدارة املستدامة للغابات
الطبيعية وإعادة التحريج والزراعة الحرجية وإدارة األرايض
املخصصة لتوليد الطاقة والدفع مقابل الخدمات البيئية .ويرمي
برنامج خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها
إىل تحسني السياسات العامة وحوكمة الغابات إىل جانب
تغي املناخ.
النهوض مبساهمة الغابات يف معالجة تحديات ّ

مواصلة العمل عىل األدوات الكمية لقياس التق ّدم املحرز
وتكييف الربامج مع مناطق إيكولوجية فرعية مع ّينة وتقييم
منافع استصالح األرايض مبا يشمل املنافع التي توفّرها الغابات
واألشجار عىل املدى الطويل من أجل حامية املناخ واحتباس
الكربون وضامن ص ّحة الرتبة.

غواتيماال

متوسط من الرشيحة الدنيا وقد بلغ
إن غواتيامال بلد ذو دخل ّ
عدد سكانه  16.9ماليني نسمة يف عام  2017يعيش حوايل
نصفهم يف املناطق الريفية .ويبلغ النمو السكاين يف البالد نسبة
 2.5يف املائة سنو يًا .وتغطّي الغابات نسبة  33يف املائة من
مساحة األرايض؛ وتتن ّو ع فيها املناظر الطبيعية يف األرايض
ٍ
وأراض صالحة للزراعة،
املرتفعة التي تتخللها محاصيل شجرية
يف مقابل غابة استوائية كثيفة تقرتن بزراعة أوسع نطا قًا يف
األرايض املنخفضة .وتتمتع غواتيامال بتن ّو ع بيولوجي استثنايئ
وتخضع نسبة  70يف املائة من األرايض الحرجية لشكل أو آلخر
من أشكال الحامية .ومع أ ّن غواتيامال تشهد من ًوا اقتصاد يًا ثابتًا،
فإن مع ّدالت الفقر ما زالت مرتفعة ومل تس ّجل أي تراجع بحيث
أنها بلغت نسبة  56يف املائة يف عام  2000وارتفعت يف عام
 ،2015لتصل إىل  59يف املائة .ويشكّل كل من السفر والسياحة
نسبة  8يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل ،والزراعة (مبا فيها
الحراجة) نسبة  10.7يف املائة .ومتثّل الحراجة نسبة  2.5يف
املائة من الناتج املحيل اإلجاميل غري أن هذه النسبة تستثني
املنتجات الحرجية غري الخشبية والوقود الخشبي وقيم السلع
العامة املرتبطة بخدمات التنظيم عىل غرار حامية مستجمعات
املياه .وبلغ متوسط مع ّدالت إزالة الغابات نسبة  1.43يف املائة
يف السنة من  1990-2000و 1يف املائة من 2000-2010؛ ومتثّلت
املوسعة للامشية ،وانتشار
األسباب الرئيسية لذلك يف الرتبية
ّ
زيت النخيل وقصب السكر والجمع غري القانوين لألخشاب
والحطب (يستخدم  70يف املائة من سكان غواتيامال الوقود
الخشبي للطهي) .ومن املق ّد ر أن حوايل  35يف املائة من قطع
األشجار يت ّم بشكل غري قانوين و يُستخدم معظم الخشب الناجم
عن ذلك يف املنارش الصغرية ومن قبل األرس املعيشية.

وتشكّل خطة العمل املشرتكة بني املؤسسات للوقاية من قطع
األشجار غري القانوين والحد منه يف غواتيامال (خطة العمل)
اسرتاتيجي ًة طويلة األمد أُطلقت يف عام  .2010وأصبحت
االسرتاتيجية ،بعد عملية تشاركية وشاملة ،تحتوي عىل عنارص
متّصلة باألطر التنظيمية والقانونية ومشاركة أصحاب املصلحة
وتدريبهم وتشجيع األنشطة القانونية وتعزيز نظم املعلومات،
والوقاية من األنشطة غري القانونية ومكافحتها ،وتنفيذ برنامج
متعلّق باملعلومات عن الغابات .وتض ّمن الربنامج تعديل
التنظيامت يف عدد من املناطق بعد إجراء مشاورات ألصحاب
املصلحة مع أصحاب الحيازات الصغرية ،مبا يف ذلك تحسني إدارة
نقل حطب الوقود واألخشاب وإدارة املناطق املحمية.
وقد ساعد النهج املتعدد أصحاب املصلحة والقطاعات املت ّبع
ضمن خطة العمل املذكورة أعاله ،مقرتنًا مع الربامج التحفيزية،
عىل الحد من النزاعات وتحسني استدامة املناظر الطبيعية.
وتتضمن أوجه النجاح األخرى دمج اإلدارة املستدامة للغابات
واألشجار يف الخطط اإلمنائية ،وجعل عمليات صنع القرار أكرث
يست مخصصات امليزانية توطيد املؤسسات
استنارة .ولقد ّ
املعنية بالغابات والحوكمة .ولكن ،ما زالت هناك فرص إضافية
لتحسني الخدمات التنظيمية والثقافية للغابات واألشجار ،ال
سيام بالنسبة إىل حامية مستجمعات املياه والسياحة والرتفيه.
كام تتسم املناظر الطبيعية يف غواتيامال بإرث ثقايف وهنديس
وطبيعي غني مام يسمح باتباع نُهج متكاملة للمناظر الطبيعية

وتدعم االسرتاتيجية الوطنية يف غواتيامال (خطة كاتون
( )K’atunلعام  )2032التنمية املستدامة .ويتم اإلقرار يف هذا
اإلطار بأن موارد الغابات واألرايض الحرجية أساسية لتحقيق
التنمية الحرضية والريفية املستدامة واالستقرار االقتصادي
والبيئي .وتنص الخطة عىل أن للغابات أغراض ثالثة هي)1( :
تغي املناخ والتكيّف معه؛ ( )2حفظ الغابات
التخفيف من آثار ّ
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واإليكولوجية إىل جانب دورها التقليدي يف املناظر الطبيعية
الريفية املهمة للسياحة .وإن معظم األشجار عريضة األوراق
وكانت منسغة تقليد يًا وقد تشكّل روابط مهمة ضمن الشبكات
اإليكولوجية .كام أنها توفّر منتجات غذائية تقليدية عىل غرار
الكستناء الحلوة والجوز والبندق والزيتون .وتتضمن املنافع
األخرى الظل للحيوانات أثناء الرعي والحامية للحقول الزراعية.
ومع أن إنتاج األخشاب يساهم فقط بنسبة  0.25يف املائة يف
الناتج املحيل اإلجاميل اإلقليمي ،فإن الخدمات األوسع نطا قًا
التي تق ّد مها الغابات ،مبا فيها املنتجات الحرجية غري الخشبية
والخدمات التنظيمية والثقافية ،تق ّد ر بنسبة  6يف املائة من
الناتج املحيل اإلجاميل اإلقليمي.

تجمع بني البيئات التي هي من صنع اإلنسان والبيئات
الطبيعية .غري أن ارتفاع مستويات الفقر وعدم تكافؤ فرص
الوصول إىل األرايض ما زاال يعيقان عمليات تحسني مستوى
الرفاه ،مبا يف ذلك يف قطاع الغابات واألرايض الحرجية.

إيطاليا  -منطقة توسكانا

إن إيطاليا بلد مرتفع الدخل ويبلغ عدد سكانه  61مليون نسمة
يعيش  3.75مليونًا منهم يف توسكانا .وبلغ النمو السكاين يف
إيطاليا نسبة  0.23يف املائة عام  2016يف حني يعيش  39يف
املائة من السكان يف املناطق الريفية .وتغطّي الغابات نسبة
 31.6يف املائة من مساحة األرايض يف إيطاليا و 51يف املائة منها
يف توسكانا ،وإن هاتني النسبتني آخذتان يف االرتفاع .وتشكّل
السياحة داخل إيطاليا نسبة  13يف املائة من الناتج املحيل
اإلجاميل يف حني تشكّل الزراعة والحراجة (مجتمعتان) نسبة 2.2
يف املائة .ومع أن إنتاج الغابات ال يق ّد م مساهمة ملحوظة يف
االقتصاد ،فإن الغابات واألشجار مهمة بالنسبة إىل اإلدارة
األوسع نطا قًا للمناظر الطبيعية ومستجمعات املياه .وبعد
مرحلة أ ّولية من إزالة الغابات ،تضاعفت مساحة الغابات منذ
تحضا.
عام  1920نظ ًرا إىل ازدياد الزراعة كثاف ًة والسكان ّ ً
وارتفعت مع ّدالت الفقر بفعل الركود االقتصادي خالل السنوات
األخرية حيث بلغ مع ّد ل السكان الذين يعيشون دون خط الفقر
الوطني نسبة  7.6يف املائة.

وتقوم عمليات التخطيط الخاصة باملناظر الطبيعية بدمج
األهداف االقتصادية واالجتامعية والبيئية – مبا يف ذلك التنمية
الريفية وإنتاج األغذية وحامية مستجمعات املياه والتن ّو ع
البيولوجي والقيمة الثقافية للغابات واألشجار – ضمن عمليات
التخطيط اإلقليمية األوسع نطا قًا .وقد عاد الرتكيز عىل الزراعة
التقليدية واملناظر الطبيعية الريفية بالفائدة عىل االقتصاد عن
طريق السياحة وإنتاج األغذية ذات الجودة .ومن املمكن
تطبيق النهج املتبع يف توسكانا عىل نطاق أوسع يف البلدان التي
تتخذ فيها املناظر الطبيعية تركيبة فسيفسائية تقرتن بالسياحة
والحامية البيئية والقيم الثقافية واملتعلّقة باإلنتاج أيضً ا .ورغم
هذه النجاحات ،ما زالت هناك تحديات منها :تضارب
السياسات العامة التي تركّز عىل النهج التنظيمية والتقييدية مع
تلك الداعمة للتنمية .كام قد تنشب توترات بني الحقوق
الجامعية والخاصة بسبب اختالف األولويات بني أصحاب
املصلحة املختلفني وصعوبات يف إحداث توازن بني التقاليد
واالبتكار .وباإلضافة إىل ذلك ،قد يصعب تطبيق النهج املشرتكة
بني االختصاصات يف مجاالت البحوث والعلوم واالبتكار والحفظ.
ويجب اإلقرار بأن النمو والتنويع االقتصاديني عىل نطاق أوسع
يسا عملية استعادة املناظر الطبيعية؛ فلم يعد هناك تعويل
قد ّ
عىل زراعة الكفاف الواسعة النطاق أو عىل حطب الوقود لتلبية
االحتياجات األساسية للقطاع أو تلك املتعلقة بالطاقة.

وتوضع السياسات يف إيطاليا يف إطار السياسات والقانون املرعي
يف االتحاد األورويب ،مبا يف ذلك السياسة الزراعية املشرتكة
وتوجيهات  Natura 2000الخاصة باملناطق املحمية .ولقد اتبع
االتحاد األورويب مبدأ «تعدد الوظائف» يف الزراعة والتنمية
الريفية منذ أوائل التسعينيات من القرن املايض مع إعطاء
حوافز للزراعة والحراجة املستدامتني بيئيًا مبوجب السياسة
الزراعية املشرتكة .وقامت إيطاليا أيضً ا بدمج أحكام االتفاقية
األوروبية للطبيعة ( )2000يف املد ّونة الوطنية لإلرث الثقايف
الذي يفرض عىل كل املناطق إعداد خطط متعلّقة باملناظر
ا لطبيعية .

مجهورية كوريا

ولقد شكّلت منطقة توسكانا جهة رائدة يف اإلدارة املتكاملة
للمناظر الطبيعية وشكّلت اإلقليم األ ّول الذي وضع خطّة
إقليمية بشأن املناظر الطبيعية وأدرجها يف سياق خطّتـه
اإلمنائية اإلقليمية .كام ُوضعت خطة إقليمية إلدارة الغابات
ضمن إطار الخطة الخاصة باملناظر الطبيعية التي تدعم القيم
اإلنتاجية والبيئية واملتعلّقة باملناظر الطبيعية للغابات .وتق ّدر
الغابات واألشجار يف توسكانا عىل أساس قيمتها الثقافية

إن جمهورية كوريا بلد جبيل مرتفع الدخل وذو كثافة سكانية
عالية حيث يبلغ عدد السكان فيها  51مليون نسمة ،وال يعيش
ّإل  17يف املائة منهم يف املناطق الريفية .ويبلغ النمو السكاين
نسبة  0.36يف املائة سنو يًا .وبلغ متوسط منو الناتج املحيل
اإلجاميل نسبة  10يف املائة سنو يًا بني منتصف الستينات
ومنتصف التسعينات من القرن املايض فتح ّول بذلك االقتصاد
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وتق ّد ر قيمة الغابات اآلن بشكل كبري بفعل مساهمتها يف السلع
العامة املحلية والعاملية :فقد أظهر تقييم منهجي أ ّن قيمتها من
حيث السلع العامة التي توفرها قد بلغت يف عام  2015ما
يعادل  126مليار دوالر أمرييك .ويف املقابل ،تبلغ قيمة املنافع
االقتصادية املبارشة الناجمة عن منتجات الغابات (مبا فيها
األخشاب والجوز والثامر والخضار الربية)  8.3مليار دوالر
أمرييك يف السنة .وتصل قيمة االستثامرات العامة يف الغابات إىل
ما مجموعه ملياري دوالر أمرييك يف السنة .وتضطلع جمهورية
كوريا بدور قيادي يف املبادرات اإلقليمية والعاملية الرئيسية كام
أنها تستضيف الصندوق األخرض للمناخ.

الكوري ومعه نوعية الحياة وباتت تبلغ حال ًيا نسبة السكان
الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني  3.2يف املائة فقط .وكان
الغطاء الحرجي يغطي أقل من  40يف املائة من مساحة األرايض
يف عام  1960يف حني ارتفع اآلن ليصل إىل نسبة  63.4يف املائة.
وعىل الرغم من وجود قطاع لألخشاب يف جمهورية كوريا ،إال أ ّن
البالد تع ّول إىل حد كبري عىل األخشاب املستوردة .وتكتيس حاليًا
الغابات يف كوريا بشكل أسايس قيمتها من أجل السلع العامة
التي توفرها أكرث منه كمورد إلنتاج األخشاب.
وقد عاثت عقود من الحروب والفقر فسا ًد ا يف الغابات يف كوريا
خالل الخمسينات من القرن املايض ،كام تع ّرضت للتآكل
والفيضانات عىل نطاق واسع .واعتُمد برنامج إلعادة التحريج يف
أوائل الستينات من القرن املايض بهدف حامية مستجمعات
املياه وإنتاج حطب الوقود وذلك كجزء من خطة أوسع نطا قًا
ملعالجة التدهور البيئي وعكس اتجاهات الفقر .وأُعطيت
أولوية أكرب لعمليات إعادة التحريج ابتدا ًء من أوائل السبعينات
من القرن املايض عند دمج هذه األخرية يف حركة Saemul
 Udongالبارزة للتنمية الريفية التي شكّلت جز ًء ا من برنامج
دعم للتكثيف الزراعي
أوسع نطا قًا للتنمية االقتصادية ً
والتصنيع وتنمية البنى التحتية .وجرى آنذاك وضع الغايات
الوطنية الخاصة بإعادة التحريج وزيادة املخصصات من
امليزانية .وأطلق رؤساء البلديات واملحافظون حمالت لحشد
األشخاص لصالح برامج إعادة الغرس يف حني تم تفسري الدور
املحوري الذي تؤديه إعادة التحريج من أجل استعادة سبل
كسب العيش عرب برامج إرشادية .وسمح ارتفاع الدخل أيضً ا
باستبدال الوقود الخشبي مبصادر أخرى للطاقة .واقرتن برنامج
إعادة التحريج مببادرات أخرى للتنمية الريفية ،مبا فيها برنامج
للحد من مامرسات الزراعة القامئة عىل القطع والحرق .وشكّلت
مخصصات امليزانية السخية الخاصة باملستوطنات واستحداث
الوظائف يف املناطق الزراعية  -التي أ ّد ت إىل الحد من التعويل
عىل الغابات  -إىل جانب السياسات الداعمة للنمو االقتصادي
والتحض  ،عنارص أساسية يف هذا السياق .وبرزت
األوسع نطا قًا
ّ
مع ذلك ،بعض التحديات يف السنوات األوىل عىل غرار تجاهل
رغبات ماليك الغابات الخاصة أحيا نًا وانخفاض مع ّدالت بقاء
الشتول يف املراحل األولية.

وأ ّد ى توفري الدعم السيايس واملايل امللحوظ ضمن عمليات إعادة
التحريج إىل تحقيق منافع كبرية كام أثبت أهميته إلحداث تغيري
تحوييل .وتتضمن عوامل النجاح إسناد األولوية الوطنية بشكل
متسق إلعادة الغابات إىل هيئتها األصلية كجزء من اسرتاتيجيات
التنمية األوسع نطا قًا املمتدة عىل  20سنة .وباإلضافة إىل ذلك،
استندت األهداف االسرتاتيجية إىل تشخيص دقيق للمشاكل
الكامنة وأسبابها ،مبا يف ذلك الحاجة إىل توفري الطاقة واألغذية
لألرس وأثر إزالة الغابات عىل التآكل والفيضانات .وتم تكييف
النهج املتبع إلعادة التحريج مع الوقت مبوازاة األخذ بعني
االعتبار الدروس املستفادة واعتامد نهج علمي أكرث النتقاء
الشتول وصيانتها .كام تزامن برنامج إعادة التحريج مع فرتة من
النمو االقتصادي والتح ّول املجتمعي الرسيعني ج ًد ا .وساعد كل
والتوسع الحرضي
من انخفاض مع ّدالت الوالدة وارتفاع املداخيل
ّ
الرسيعني عىل الحد من الضغوط عىل الغابات.

نيبال

إن نيبال بلد منخفض الدخل يبلغ عدد سكانه  29مليون نسمة
ويعيش أكرث من  80يف املائة منهم يف املناطق الريفية .ويبلغ
النمو السكاين نسبة  1.2يف املائة سنويًا .وكان الغطاء الحرجي
يق ّدر بنسبة  33يف املائة يف عام  1990ويصل اآلن إىل نسبة 25.4
علم أنه استقر يف السنوات العرش األخرية .وتختلف
يف املائة ً
ٍ
وأراض حرجية
املناظر الطبيعية للغابات بصورة كبرية من غابات
جبلية من جهة وشبه استوائية يف األرايض املنخفضة من جهة
أخرى .ويشكّل السفر والسياحة نسبة  8يف املائة من الناتج املحيل
اإلجاميل يف حني تتخطى نسبة الزراعة والحراجة  30يف املائة.
وانخفضت مع ّدالت الفقر من  38يف املائة يف عام  2000إىل 21.6
متوسط منو الناتج املحيل
يف املائة يف عام  ،2015يف حني بلغ ّ
تغي الهياكل
اإلجاميل  4.5يف املائة خالل العقد األخري بسبب ّ
االقتصادية والتحويالت النقدية .وتع ّرض نيبال يف عام  2015له ّزة
أرضية مد ّمرة ولفيضانات قويّة يف عام  .2017وترتاوح التقديرات

ولقد سلّطت السياسات الضوء ،خالل السنوات العرشين
تغي املناخ
املاضية ،عىل الدور الذي تؤديه الغابات يف إدارة ّ
وقيمتها الرتفيهية بالنسبة إىل سكان املناطق الحرضية األكرث
ازدها ًرا ،ودورها الثقايف إىل جانب مساهمتها يف تنظيف الهواء
وحفظ مستجمعات املياه ومكافحة التآكل والتن ّو ع البيولوجي.
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تغي
بتوفري السلع العامة لتعزيز القدرة عىل الصمود يف وجه ّ
فضل عن
املناخ وإدارة مستجمعات املياه وتوفري الطاقة النظيفةً ،
قيمتها الثقافية والرتفيهية.

الخاصة مبساهمة الحراجة يف الناتج املحيل اإلجاميل بني  3.5يف
املائة وأكرث من  9يف املائة إذا ما تم ضم املنتجات الحرجية غري
الخشبية إليها .وميثّل حطب الوقود  85يف املائة من الطاقة
املستهلكة يف األرس املعيشية ومن معظم ما يتم جمعه من
أخشاب .كام تضطلع الغابات واألشجار بدور أسايس يف حامية
رصا
مستجمعات املياه والصمود يف وجه ّ
تغي املناخ وهي تشكّل عن ً
مهم بالنسبة إىل التن ّو ع البيولوجي وإدارة املناظر الطبيعية
ً
الزراعية .ويبقى نيبال مع ّرضً ا للفيضانات املد ّمرة وانزالقات الرتبة
الناجمة جزئيًا عن تدهور املناظر الطبيعية عىل املدى الطويل.

وحققت املجموعات املحلية ملستخدمي الغابات منافع متعددة.
فقد دعمت اإليرادات اآلتية من املنتجات الحرجية  -عىل غرار
خشب الوقود والقويلبات املصنوعة من الكتلة األحيائية
واألخشاب واألعشاب واألغذية الربية الصالحة لألكل والنباتات
الطبية وغريها من املنتجات الحرجية غري الخشبية  -أنشطة
التنمية املجتمعية ،مبا يف ذلك بناء املدارس ومرافق الري واملراكز
الصحية ووضع خطط خاصة مبياه الرشب .ولقد عادت السياسات
باملنافع عىل السكان األصليني واملجموعات امله ّمشة عىل الرغم
من أن توسيع رقعة املنافع إىل الفئات األش ّد فق ًرا والطبقات
والفئات الدنيا ما زال يطرح تحديًا بالنسبة إىل العديد من
املجموعات املحلية ملستخدمي الغابات .كام ساعدت هذه
املجموعات عىل اتباع عمليات دميقراطية التخاذ القرارات .غري أن
لإلدارة املجتمعية للغابات حدودها؛ فإن تع ّرض نيبال إىل
مثل يلقي الضوء عىل الحاجة إىل اتباع نهج أوسع
الفيضانات ً
يتعي عىل نيبال
نطاقًا إلدارة املناظر الطبيعية .وباإلضافة إىل ذلكّ ،
أن يستفيد من إمكاناته الكبرية لتوليد الطاقة النظيفة عرب الطاقة
الكهرومائية مام سيتطلّب إدارة سليمة ملستجمعات املياه .ومثة
مجال يف املستقبل لتوسيع نطاق املنافع الناجمة عن اإلدارة
املجتمعية للغابات عن طريق إعطاء حوافز مالية ضمن اآلليات
الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات
وتدهورها ،والصناديق الخرضاء أو الدفع مقابل آليات توفري
فضل عن إمكانية االستفادة من املستثمرين من
الخدمات البيئيةً ،
القطاع الخاص.

وتم انتهاج اإلدارة املجتمعية للغابات يف أواخر السبعينات من
القرن املايض وتطويرها وتكييفها مع نظم سياسية مختلفة .وكانت
اإلدارة املجتمعية للغابات أكرث فعالية يف مناطق التالل مقارنة
باألرايض املنخفضة املزروعة بكثافة ،وتم دمجها بشكل متزايد
ضمن برامج إمنائية أخرى .وساهمت اإلدارة املجتمعية للغابات يف
إعادة املناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية وضامن سبل كسب
العيش إىل جانب زيادة توافر خشب الوقود .وانتقل محط الرتكيز
يف مجموعات مستخدمي الغابات املحلية بشكل تدريجي من
تشكيل املجموعات إىل الوصول املنصف إىل املوارد مع الرتكيز عىل
املجموعات امله ّمشة والحد من الفقر وتحقيق منافع متعددة
بالنسبة إىل مجموعة أوسع من أصحاب املصلحة .واستفادت
النساء من هذه املجموعات بفعل زيادة توافر حطب الوقود
والعلف واملياه محليًا .وميكن استخدام الدخل الناتج عن بيع
املنتجات الحرجية لتحسني البنى التحتية املجتمعية إىل جانب
الربامج املحلية املنارصة للفقراء .ومثة حاليًا  20 000من
املجموعات املحلية ملستخدمي الغابات التي تضم  11مليون
شخص و 2.5مليون أرسة معيشية ،وتم تسليم  38يف املائة من
مساحة الغابات إىل مثل هذه املجموعات .ويرمي اتحاد
مستخدمي الغابات املجتمعية يف نيبال ،الذي أنشئ يف عام ،1995
إىل تعزيز دور هذه املجموعات وبناء رأس مال اجتامعي.

االحتاد الروسي – إقليم أرخانغلسك

يبلغ عدد سكان إقليم أرخانغلسك يف شامل غرب روسيا 1.12
مليون نسمة ،يعيش  22يف املائة منهم يف املناطق الريفية .وال
تس ّجل يف اإلقليم كثافة سكانية وانخفض عدد السكان بحوايل
 20يف املائة خالل السنوات العرشين املاضية بسبب الهجرة.
وإن املناظر الطبيعية للغابات الشاملية هي األكرث انتشا ًرا ويبلغ
الغطاء الحرجي حوايل  50يف املائة من مساحة األرايض .وتدهور
االقتصاد اإلقليمي بصورة ملحوظة يف السنوات األوىل التي تلت
سقوط االتحاد السوفيايت بالتزامن مع موجات خصخصة رسيعة
واضطراب املؤسسات ونظم التمويل التابعة للدولة .وشهد
اإلقليم انتعاشً ا منذ ذلك الحني إذ تبلغ حال ًيا مع ّدالت الفقر
فيه ،بعدما شهدت ارتفا ًعا يف التسعينات من القرن املايض،
نسبة  14.5يف املائة .ويضم اإلقليم موارد معدنية مهمة إىل

كام بدأ نيبال بدمج أهداف التنمية املستدامة يف عمليات
التخطيط وإعداد امليزانية والعمل جا ٍر عىل إبراز مؤرشات أهداف
التنمية املستدامة بشكل منهجي أكرث يف هذه العمليات .و ُوضعت
اسرتاتيجيات خاصة لكل من الزراعة وحفظ الطبيعة وقطاع
الغابات يف هذا اإلطار .ومن الرضوري إيجاد نظم تحفيزية مالية
أفضل ونظم واضحة وبسيطة للرصد واملحاسبة من أجل النهوض
باإلدارة املجتمعية للغابات باتجاه اعتامد نهج أوسع نطاقًا
للمناظر الطبيعية وتحسني مساهامت الغابات يف تحقيق أهداف
التنمية املستدامة .كام هناك مجال أكرب إلدارة الغابات يف نيبال
وتقييمها عىل أساس دورها املحيل والعاملي األوسع نطاقًا واملتعلّق
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ولعب تنشيط قطاعات الغابات واآلثار املضاعفة املرتبطة بذلك
دو ًرا رئيسيًا يف االنتعاش االقتصادي لإلقليم .ولقد أ ّد ى نهج
«املجموعات القطاعية» الواسع النطاق الذي يركّز عىل التكامل
األفقي والروابط بني البنى التحتية واألسواق واملؤسسات
اإلقليمية للبحوث والتعليم ،والتعاون بني القطاعات الكبرية
والصغرية ،إىل تحسني كل من االبتكار واإلنتاجية .ومع ذلك ،مثة
تحديات مرتبطة بتنمية إمكانات قطاع الغابات .إذ ميكن
«لتج ّمع القطاعات» أن يؤدي إىل إقصاء الرشكات الصغرية عىل
سبيل املثال ،مام يستلزم بيئة متكينية داعمة بشكل أكرب .ومل
تتم دراسة اإلمكانات التي تنطوي عليها املنتجات الحرجية غري
الخشبية بالكامل .كام هناك مجال لالستفادة من الغابات
والتقاليد الثقافية يف اإلقليم لتنمية السياحة ،وميكن استخالص
دروس كثرية من البلدان الشاملية املجاورة يف هذا الصدد.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن تقييم مساهامت الغابات الشاملية يف
أرخانغلسك يف توفري الخدمات التنظيمية  -مبا فيها الصمود يف
تغي املناخ وإدارة النظم اإليكولوجية  -بشكل منهجي أكرث
وجه ّ
نظ ًرا إىل حجمها وأهميتها.

جانب صناعات متّصلة ببناء السفن والفضاء الجوي .ومتثّل
القطاعات املتصلة بالغابات حوايل  17يف املائة من الناتج املحيل
اإلجاميل اإلقليمي ،مع صادرات كبرية من منتجات اللب والورق
واألخشاب .وإ ّن الغابات يف أرخانغلسك ،باإلضافة إىل قيمتها
اإلنتاجية ،تؤدي دو ًرا أساسيًا يف الحفاظ عىل التوازن
اإليكولوجي يف شامل أوروبا حيث أنها تشكّل مصد ًرا رئيسيًا
الحتباس الكربون وتضم مجموعة منوعة من الحيوانات
والنباتات الخاصة بالنظم اإليكولوجية للغابات الشاملية.
وشكّل إنشاء هياكل صناعية متكاملة أفق ًيا ،وتنظيم القطاع
ضمن مجموعات ،واالبتكار الفني والتعاون بني مشغّيل القطاع
الخاص والحكومات اإلقليمية من أجل وضع السياسات ،عوامل
أساسية النتعاش قطاع الغابات بعد االضطرابات التي شهدها يف
التسعينات من القرن املايض .وميكن للرشكات الكبرية الحجم أن
تتفادى التبذير واالستثامر يف تحسني اإلنتاجية والتكنولوجيا
الحديثة .وإن الغابات خاضعة للملكية العامة ،وقد وفّرت عقود
اإليجار عىل  49سنة يف عام  2007حاف ًزا إضاف ًيا إلدارة املوارد
حجم  ،يف
واالستثامر عىل املدى الطويل .وأُنشئت رشكات أصغر
ً
غضون ذلك ،يف املناطق التي تُستخدم فيها الغابات عىل نحو
مكثّف أكرث .ومع أن ازدياد اإلنتاجية أ ّد ى إىل تراجع العمل
املبارش يف مجايل إنتاج األخشاب وتجهيزها ،فإن انتعاش القطاع
أحدث «أث ًرا مضاعفًا» عىل القطاعات ذات الصلة عىل غرار
النقل والخدمات اللوجستية ،إىل جانب التنمية األوسع نطا قًا
توسع القطاع ليشمل أيضً ا إنتاج الطاقة
لقطاعات أخرى .كام ّ
األحيائية .وتدعم السياسات االتحادية واإلقليمية ،عىل نحو ما
ورد يف اسرتاتيجية التنمية االجتامعية واالقتصادية ،واسرتاتيجية
تنمية مج ّمع القطاعات الحرجية إلقليم أرخانغلسك لعام ،2030
التنمية املتكاملة لقطاع الغابات.

املتحدة
مجهورية تنزانيا ّ

إن جمهورية تنزانيا املتّحدة بلد منخفض الدخل ويبلغ عدد
سكانه  56مليون نسمة بحسب تقديرات عام  2017ويعيش 70
يف املائة منهم يف املناطق الريفية .ويبلغ مع ّدل النمو السكاين 3
يف املائة سنويًا .ومتثّل الزراعة مبا فيها الغابات نسبة  24.3يف
املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف حني متثّل السياحة نسبة  8يف
املائة .ولقد شهدت جمهورية تنزانيا املتّحدة مع ّدالت منو
اقتصادية رسيعة بنسب ترتاوح من  6إىل  7يف املائة سنويّا خالل
العقد األخري يف حني انخفض انتشار الفقر من  60يف املائة يف عام
 2007إىل  47يف املائة يف عام  ،2016مع أن النمو السكاين لقد
حال دون حدوث انخفاض يف العدد املطلق للفقراء .وقد بدأ
استغالل االحتياطات املعدنية مبا فيها الغاز الطبيعي .وتغطّي
الغابات نسبة  52يف املائة من مساحة األرايض .ومتثّل الحراجة
نسبة  3.7يف املائة من إجاميل الناتج املحيل بحسب األرقام
الرسمية ،باستثناء حطب الوقود والفحم واملنتجات الحرجية غري
الخشبية والقيم الخاصة بالسلع العامة .وتشمل الطاقة القامئة
عىل الخشب أكرث من  90يف املائة من أنشطة إزالة الخشب و90
يف املائة من االستهالك األرسي للطاقة .وتبلغ املع ّدالت السنوية
إلزالة الغابات نسبة  1يف املائة تقريبًا وترتبط بجزئها األكرب
بتوسع زراعة الكفاف.
ّ

ويدير القطاع حال ًيا اآلثار البيئية بشكل أفضل مع تحسني
استخدام املواد الكيميائية إلنتاج اللب والورق ،وتحسني إعادة
التدوير ،وكفاءة الطاقة والحد من تل ّوث الهواء واملياه .ورغم
استخدام نصف ما يُسمح بقطعه من األخشاب فقط ،تع ّرضت
طرق النقل الرئيسية لعمليات القطع الجائر ومثة تعويل مفرط
عىل عمليات التجديد الطبيعية .وتعالج اسرتاتيجية عام 2030
هذا املوضوع من خالل تشجيع التجديد املدعوم واإلدارة األش ّد
للزراعة الحرجية والتخطيط الطويل األمد ،وصيانة الغابات
وتطوير البنى التحتية .كام حصلت توترات حول زيادة مساحة
املناطق املحمية مقابل زيادة املساحة املخصصة لجمع األخشاب؛
وت ُبذل الجهود حاليًا ،عرب منصات متعددة أصحاب املصلحة،
للتوفيق بني مصالح القطاع واملصالح املتعلّقة بحفظ املوارد.

وتركّز الترشيعات الخاصة بالغابات عىل الروابط بني الغابات
واألرايض الحرجية من جهة واإلنتاج الزراعي من جهة أخرى.
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أوسع نطاقًا للمناظر الطبيعية ،نظ ًرا إىل أن خطط استخدام
األرايض يف القرى محدودة جغراف ًيا وغال ًبا ما تفتقر إىل الدعم
الفني واملايل.

ويعزز الربنامج الوطني للغابات إدارة الغابات يف سياق الرؤية
اإلمنائية اإلجاملية ويوفّر روابط مشرتكة بني القطاعات ومتعلّقة
بالبيئة والزراعة والطاقة والصحة واألرايض واملعادن واملياه
والحياة الربية واملساواة بني الجنسني .ويتم دمج اإلدارة التشاركية
للغابات التي تقوم عليها املجتمعات املحلية ضمن عمليات
التخطيط اإلدارية املحلية والترشيعات الخاصة بالحكومات
املحلية وحيازة األرايض ،وتتم إدارة  7.7ماليني هكتار من خالل
الرتتيبات القامئة عىل اإلدارة التشاركية للغابات .ويقوم املمثلون
املحليون للوكالة التنزانية املعنية بخدمات الغابات ،إىل جانب
الحكومات واملجتمعات املحلية ،بإدارة الغابات من خالل خطط
إدارية مع ّدة بصورة مشرتكة وباتباع لوائح تحدد ما هي األنشطة
الحرجية املسموحة واملمنوعة .ولقد ساهمت هذه الرتتيبات يف
استعادة الرثوة الحيوانية والنباتية يف بعض املناطق وزيادة
املداخيل املحلية التي تولّدها منتجات الغابات واألشجار .ويف
الوقت نفسه ،تط ّورت الحراجة التجارية برسعة وأصبحت تساهم
اآلن بحوايل نصف الناتج املحيل اإلجاميل الرسمي الناجم عن
الحراجة .وعملت الجهات املالكة التجارية مع أصحاب الحيازات
الصغرية عىل نقل املعارف وتيسري تحقيق القيمة املضافة وخفض
التكاليف املتعلّقة بالنقل والتسويق .وتلتزم جمهورية تنزانيا
املتّحدة بخطة خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات
وتدهورها وأطلقت عمليات إدارية مشرتكة بني الوزارات بشأن
تبي أن هذه العمليات صعبة التنفيذ .وتتضمن
هذه الخطة .لكن ّ
اإلجراءات ذات األولوية تعزيز كفاءة استخدام الوقود الخشبي
واإلدارة التشاركية للحرائق ،وحوكمة الغابات وحامية موارد
الغابات ،واإلدارة املستدامة للغابات.

وتُظهر تجربة جمهورية تنزانيا املتحدة أن املنافع الفردية
واملجتمعية توفّر حوافز مرشوعة التباع نُهج تشاركية ومستدامة
الستخدام األرايض من شأنها النهوض باإلنتاجية الزراعية واألرباح
مبوازاة تحسني إدارة الغابات واألرايض الحرجية .ويجب تعزيز
قدرات املسؤولني الحكوميني والوكاالت املعنية ،وال بد من
التواصل وأخذ اآلثار الطويلة األمد عىل أمن حيازة األرايض بعني
االعتبار .وقد تنجح ال ُنهج املختلطة الجامعة للجهات الفاعلة
الحكومية وغري الحكومية ،يف حني ال بد من أن تق ّر النهج
التشاركية الخاصة بالتخطيط الستخدام األرايض بوجود مصالح
متنافسة .ولقد قامت اإلدارة التشاركية للغابات بإرشاك
املجتمعات يف عمليات تحسني إدارة األرايض الحرجية .وتفيد
التجربة املستمدة من الحوار عن استخدام األرايض بأنه سيكون
من الرضوري تخطي نطاق املجتمعات املحلية من أجل إقامة
حجم وإقامة رشاكات
الروابط مع املجال األوسع نطاقًا واألكرب ً
حقيقية بني القطاعني العام والخاص وتطوير سالسل اإلمداد.
وتتطلّب هذه العملية بعض الوقت ويجب مواصلة الرتكيز عىل
الرشاكات بني القطاعني العام والخاص إىل جانب إيجاد األطر
التحفيزية املالمئة .وتوفّر الغابات واألشجار يف تنزانيا األغذية
والوقود وهي تتسم بأهمية أساسية إلدارة مستجمعات املياه
واتخاذ اإلجراءات الخاصة باملناخ وبالنسبة إىل الحياة يف ال ّرب،
وبإمكانها املساهمة يف القطاع السياحي النامي يف البالد متى
أُحسنت إدارتها .وما زالت هناك حاجة إىل وضع أدوات تحليلية
لربط اإلدارة املستدامة بأهداف التنمية املستدامة من الناحية
فضل عن تقييم الخدمات التي تقدمها الغابات واألرايض
الكميةً ،
الحرجية بشكل كامل.

وتشمل رؤية التنمية الوطنية لعام  2025السياسات الرامية إىل
تنمية الزراعة اإلنتاجية والقطاعات الزراعية وخدمات الدعم،
مبوازاة عكس الخسائر يف رأس املال الطبيعي مثل األرايض
والغابات واملياه والتن ّو ع البيولوجي .وتلتزم جمهورية تنزانيا
املتحدة بزيادة االستثامرات يف الزراعة يف سياق الربنامج الشامل
للتنمية الزراعية يف أفريقيا وعملية التخطيط الزراعية ضمن
الرشاكة الجديدة من أجل التنمية يف إفريقيا يف إطار االتحاد
األفريقي .ويساهم مرشوع املمر الزراعي الجنويب الذي أُطلق يف
عام  2010يف تحقيق رؤية عام  2025عرب تعزيز األعامل التجارية
الزراعية للقطاعني الزراعي والحرجي باستخدام مناذج مشرتكة بني
القطاعني العام والخاص لتشاطر املخاطر .ويجري تنفيذ مرشوع
املمر الزراعي الجنويب مبوازة إقامة حوار عن استخدام األريض.
ويق ّر الحوار هذا بأن اإلدارة التشاركية للغابات رضورية ولكن غري
كافية يف منطقة لها أيضً ا تجارب سابقة يف مجال إدارة الغابات
التجارية الصغرية واألوسع نطاقًا؛ وبالتايل من الالزم اتباع نهج

 3-3احللول الناشئة املشرتكة والدروس
املستفادة

ُوضعت الربامج الخاصة بإدارة الغابات واألرايض الحرجية
املذكورة يف الدراسات القطرية الثامين قبل وضع أهداف التنمية
املستدامة ،غري أن جميع الحاالت قد تساهم يف تحقيق مقاصد
مهمة ألهداف التنمية املستدامة .ويختلف مح ّط الرتكيز بشكل
كبري بحسب مستوى التنمية االقتصادية والسياسات اإلمنائية يف
كل بلد من البلدان ،إىل جانب الخصائص الجغرافية واملناخ
والتاريخ .وقامت البلدان كافة بدعم تحسني إدارة الغابات
(املتّصلة بالهدف  15من أهداف التنمية املستدامة) .فعىل سبيل
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تساهم الغابات واألشجار يف تحقيق العديد من أهداف التنمية
املستدامة ،غري أن محط الرتكيز يف معظم البلدان متحور حول
دورها «اإلنتاجي» ً
بدل من سامتها «التنظيمية» أو «الثقافية»
مام ال يسمح ببلوغ إمكاناتها الكاملة .وميكن الرتكيز عىل دورها
الخاص بالسياحة والرتفيه بصورة أكرب يف غواتيامال ونيبال
وأرخانغلسك (االتحاد الرويس) وجمهرية تنزانيا املتحدة (مام
يساهم يف تحقيق الهدف  8من أهداف التنمية املستدامة املتعلّق
بالعمل الالئق ومنو االقتصاد وكذلك الهدف  15املتعلّق بالحياة يف
ال ّرب) .وميكن زيادة الرتكيز عىل دورها الخاص يف حامية
مستجمعات املياه يف كل من دولة بوليفيا (املتعددة القوميات)
وغواتيامال ونيبال وجمهورية تنزانيا املتحدة ،مام يساهم يف
تحقيق الهدفني  6و 9من أهداف التنمية املستدامة إىل جانب
الهدف  13بشأن (العمل يف مجال املناخ) واملقصد  5من الهدف 1
الذي يشمل الحد من التع ّرض للكوارث املرتبطة باملناخ .ومل يتم
اإلقرار مبا فيه الكفاية بقيمة املنافع التي تق ّدمها الغابات
واألشجار التي تُدار بشكل ج ّيد بالنسبة إىل سكّان املناطق
الحرضية؛ ولقد قطعت جمهورية كوريا الشوط األكرب يف دمج
هذه املنافع ،غري أن مستوى الوعي بشأنها واإلبالغ عنها منخفض
يف العديد من البلدان.

املثال ،ساعدت إحدى السياسات الرئيسية يف دولة بوليفيا
(املتعددة القوميات) التي تتم ّيز بكرثة غاباتها وبوجود إجحاف
تاريخي من حيث ملكية األرايض ،عىل دعم إعادة توزيع األرايض
(مبا فيها الغابات) عىل السكان األصليني ،مام قد يعالج املقصد
 1-4من أهداف التنمية املستدامة بشأن تحسني الوصول إىل
األرايض ال سيام بالنسبة إىل الفقراء .ومتثّلت األولوية يف بوركينا
فاسو يف دعم املامرسات األكرث استدام ًة الستخدام األرايض الحرجية
والزراعية والرعوية بعد موجات الجفاف واملجاعة مام قد يعالج
املقصد  13-1من أهداف التنمية املستدامة بشأن الصمود يف وجه
تغي مح ّط الرتكيز مع مرور الزمن.
تغي املناخ .وباإلضافة إىل ذلكّ ،
ّ
إذ سعت األولويات املرتبطة بإعادة الغابات إىل هيئتها األصلية يف
الستينات والسبعينات من القرن املايض ،يف جمهورية كوريا ،إىل
معالجة مسألتي التآكل والفيضانات ،وذلك إىل حد ما من أجل
حامية األرايض الزراعية وإنتاج األغذية؛ ومع تط ّور البالد واتساعها
الحرضي ،باتت اآلن إدارة الغابات تركّز عىل القيم الرتفيهية
والثقافية واملناخية للغابات.
قد تساهم ال ُنهج الخاصة باملناظر الطبيعية ،التي تشمل إدارة
األشجار واألرايض الحرجية باعتبارها مصفوفة متكاملة خارج
الغابات وداخلها أيضً ا ،مساهمة ف ّعالة يف تحقيق العديد من
أهداف التنمية املستدامة .ولقد اعتمدت بوركينا فاسو نه ًجا
متكامل إلدارة املناظر الطبيعية الزراعية الحرجية .أ ًما يف توسكانا
ً
(إيطاليا) ،فقد اتّسم النهج الفسيفسايئ إلدارة املناظر الطبيعية
– أي دمج األشجار واألرايض الحرجية واألرايض الزراعية والبيئتني
الحرضية والريفية واإلرث الثقايف  -بأهمية رئيسية لالقتصادات
اإلقليمية ،وبوسعه املساهمة يف تحقيق الهدفني  8و 11من
أهداف التنمية املستدامة .وتتبع جمهورية تنزانيا املتحدة ،من
خالل الحوار عن استخدام األرايض الجاري بشأن املمر الزراعي
متكامل إلدارة املناظر الطبيعية الزراعية والحرجية
ً
الجنويب ،نه ًجا
مام قد يساهم يف تحقيق الهدفني  15و 8من أهداف التنمية
املستدامة .وتُظهر دراسات الحالة هذه منافع اتباع نهج عىل
نطاق املناظر الطبيعية لدمج الحراجة والزراعة وغريها من
تغي
األهداف مثل إدارة مستجمعات املياه والصمود يف وجه ّ
املناخ .ويف املقابل ،تسلّط دراسات الحالة الضوء أيضً ا – يف نيبال
وجمهورية تنزانيا املتحدة – عىل الصعوبات املحتمل مواجهتها
للتوفيق بني نهج واسع عىل نطاق املناظر الطبيعية من جهة ونهج
غري مركزي متا ًما من شأنه متكني املجتمعات املحلية والقرى من
جهة أخرى ،إىل جانب الحاجة إىل تخطي هذه الصعوبات عن
طريق التعاون بني املجموعات املجتمعية والسلطات العاملة عىل
نطاق املناظر الطبيعية.

ميكن لتسخري سالسل القيمة واالستفادة من قدرات القطاع
الخاص أن يزيد اإلنتاجية واملداخيل املحلية ،مام يؤدي بدوره إىل
تعزيز املساهامت من أجل تحقيق الهدفني  8و( 12العمل الالئق
والنمو االقتصادي وترشيد االستهالك واإلنتاج) .ولقد زادت القيمة
املضافة بأكرث من الضعف يف أرخانغلسك (روسيا) يف حني أن
كميّات األخشاب املجموعة مل ترتفع إال بشكل طفيف بفعل
االبتكار والتكامل األفقي واتباع نُهج املجموعات يف قطاعات
الغابات؛ وتقلّص يف املقابل عدد الوظائف يف مجال جمع
األخشاب ،يف حني ازدادت الفرص املتاحة عىل طول سلسلة
القيمة .وميكن للرشكات الحرجية الخاصة ،يف جمهورية تنزانيا
املتحدة ،أن تعمل مع أصحاب الحيازات الصغرية لنقل املعارف
وتيسري تحقيق القيمة املضافة وخفض تكاليف النقل والتسويق.
أ ّما يف دولة بوليفيا (املتعددة القوميات) ،فلقد قامت الرشكات
حجم بنقل املعارف إىل أصحاب الحيازات الصغرية وتيسري
األكرب ً
التجهيز والتسويق .وساعدت املنتجات املتخصصة العالية الجودة
(البندق وأنواع خاصة من ال ّنب والجوز الربازييل وجوز الشيا،
وغريها العديد من املنتجات األخرى) عىل زيادة املداخيل املحلية
يف كل من دولة بوليفيا (املتعددة القوميات) وبوركينا فاسو
وغواتيامال وإيطاليا .وميكن للتوسيم وإصدار الشهادات املتعلّقة
بهذه املنتجات أن يزيد من قيمتها عىل نحو أكرب.
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«مرصد النظم الطبيعية» املتبع يف إيطاليا يف بلدان أخرى ،يف حني
ميكن تطبيق نهج جمهورية كوريا املتعلّق بتقدير القيمة
التنظيمية والثقافية للغابات عىل نطاق أوسع ،غري أن كال النهجني
قامئان عىل نظم جيّدة لجمع البيانات .ومن املحبّذ بشكل عام
إيالء تركيز أكرب لعمليات بناء القدرات واملحافظة عليها يف مجال
جمع املعلومات وإدارتها ونرشها عىل نحو يسهل فهمه.

رصا أساس ًيا للنجاح .وقد ساعد
يشكّل الدعم العلمي والفني عن ً
االنتقاء الحريص للبذور الحرجية والرتبية يف بوركينا فاسو ،إىل
جانب دعم املشاتل يف القرى عىل ضامن تكيّف األشجار املزروعة
مع النظم اإليكولوجية املحلية وارتفاع مع ّدالت البقاء .وس ّجلت
جمهورية كوريا يف مرحلة أوىل مع ّدالت بقاء منخفضة للبذور
بسبب سوء تكيّف األنواع وعدم كفاية اإلرشاف الفني يف املشاتل،
فتم بالتايل اعتامد نهج آخر بنا ًء عىل الدروس املستفادة .ويف
نيبال ،تم استكامل اإلدارة املجتمعية للغابات باتباع نُهج أوسع
نطاقًا «إلدارة املجموعات» حيث هناك مجال أوسع لتقديم الدعم
الفني يف عمليات التخطيط الستخدام األرايض .ويف أرخانغلسك
(االتحاد الرويس) ،يتم الرتكيز بصورة أكرب اآلن عىل التجديد
الطبيعي املنظّم .غري أن االستثامر يف الحفاظ عىل القدرات وبنائها
يف مجال إجراء بحوث تكييفية مل يكن كافيًا ،مبا يف ذلك يف بلدان
شديدة االختالف كاالتحاد الرويس وجمهورية تنزانيا املتحدة.

وال بد من اإلقرار باملقايضات عند تحديد األولويات .وتشمل
األخرية املقايضات الزمنية بحيث ميكن للمنافع القصرية األمد أن
تح ّد من املنافع الطويلة األمد ،والعائدات األكرث استدامة
واملقايضات بني السلع املحلية والسلع العامة العاملية؛ واملقايضات
املكانية بني املجتمعات واملستخدمني األوليني والنهائيني؛
واملقايضات القطاعية بني األرايض أو استخدام املياه ألغراض
الزراعة أو حفظ مستجمعات املياه .ويف أرخانغلسك (االتحاد
الرويس) ،ساهم الحصاد الجائر قرب طرق النقل ،وعدم إيالء ما
يكفي من االنتباه لتجدد املوارد عىل املدى األطول ،يف تدهور
الغابات .ويف نيبال ،من الرضوري إيالء اهتامم أكرب إلدارة
مستجمعات املياه عىل نطاق أوسع من أجل الوقاية من
تغي املناخ ،إىل جانب اإلدارة
الفيضانات والصمود يف وجه ّ
املجتمعية للغابات ،مبا يعود بالفائدة عىل املجتمعات ال سيام يف
األرايض املنخفضة .ويف دولة بوليفيا (املتعددة القوميات) ،أ ّدت
سياسات تخصيص األرايض للمجموعات املحرومة سابقًا وغري
القادرة عىل إدارة األرايض بشكل إنتاجي ،يف بعض الحاالت ،إىل
أقل استدامة لألرايض .ويف جمهورية تنزانيا املتحدة ،مثة
إدارة ّ
توترات بشأن إدارة األرايض بني مجموعات السكان املرتحلني وغري
املرتحلني ،ويف إيطاليا ،بني إدارة األرايض ألغراض الحفظ أو التنمية
الريفية .وميكن للمجموعات املتعددة أصحاب املصلحة والتنسيق
بني املؤسسات أن يحد من هذه املقايضات من دون القضاء عليها.
وباإلضافة إىل ذلك ،من األصعب إدارة التمثيل املحيل عىل نطاقات
أوسع .وميكن للحوافز مثل الدفع مقابل خدمات النظام
اإليكولوجي أن تساعد عىل تلبية مصالح القطاعات املختلفة أو
املستخدمني األوليني والنهائيني يف بعض الحاالت ،ولكنها تتطلب
ويتعي عىل
وجود مؤسسات قويّة وثقة اجتامعية لتكون ف ّعالة.
ّ
آليات التمويل أن تتخطى مسألة «رأس املال املتل ّهف» من أجل
دعم املنافع الطويلة األمد.

وال يتم اإلقرار مبا فيه الكفاية يف العديد من البلدان باألهمية
والطاقات الكامنة للكتلة األحيائية املستمدة من األشجار من
أجل تحقيق الهدف  7من أهداف التنمية املستدامة (طاقة
نظيفة وبأسعار معقولة) والهدف ( 13العمل املناخي) .وإن
قطاع الطاقة الخشبية يتّسم بطابع غري رسمي إىل حد كبري ،وغالبًا
ما ال يربز مبا فيه الكفاية يف اإلحصاءات االقتصادية .ويلبي كل من
حطب الوقود والفحم نسبة  80يف املائة من احتياجات األرس
املعيشية من الطاقة يف بوركينا فاسو وغواتيامال ونيبال وجمهورية
تنزانيا املتحدة .ولقد أ ّدت االسرتاتيجيات يف بوركينا فاسو
وجمهورية تنزانيا املتحدة إىل دعم مزارع حطب الوقود ،وتتبع
علم بأن الكتلة األحيائية
بلدان عديدة برامج لتحسني املواقدً ،
غالبًا ما تعترب مصد ًرا معقول الكلفة ولكن غري نظيف للطاقة .كام
ساهم الطلب عىل حطب الوقود يف تدهور الغابات .غري أنه ميكن
للكتلة األحيائية الخشبية أن تكون معقولة الكلفة ونظيفة
ومتجددة إذا أُحسنت إدارتها .ويقوم إقليم أرخانغلسك (االتحاد
الرويس) بزيادة إنتاج الطاقة الخشبية لتلبية احتياجات التدفئة
املحلية والصادرات (الكريات الخشبية) ،وتتحىل البلدان املنخفضة
الدخل بإمكانات كبرية الستخدام هذا املورد مبزيد من الكفاءة
كجزء من اسرتاتيجيات مستدامة وأوسع نطاقًا بشأن الطاقة.
ويف العديد من البلدان ،يحول غياب النظم املتينة لجمع البيانات
وإدارتها دون مساهمة الغابات واألرايض الحرجية يف تحقيق
أهداف التنمية املستدامة .وهذه مسألة مهمة تشكّل عائقًا يف
سبيل التغيري .ومتكنت البلدان املرتفعة الدخل من قطع شوط أكرب
من أجل وضع نظم سليمة لجمع البيانات ورصدها ،ومثة إمكانات
مثل تطبيق نهج
لنقل املعارف يف هذا املجال .إذ من املمكن ً

ومن الرضوري إتاحة بيئة متكينية متينة لتعزيز مساهامت
الغابات واألرايض الحرجية يف تحقيق العديد من أهداف التنمية
املستدامة .ومن األفضل اتباع مزيج من النهج التنظيمية والحوافز
االقتصادية وبرامج التسويق االجتامعية (الرامية إىل تغيري
السلوك) :إذ كل عامل من هذه العوامل رضوري ولكنه غري ٍ
كاف.
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عىل املوارد والقدرات البرشية يف جمهورية تنزانيا املتحدة .ويف

واعتمدت معظم البلدان ترشيعات متكينية وقامت بتكييفها مع
مختلف الظروف السائدة .وتشكّل التغيريات التي أدخلتها
غواتيامال يف اللوائح الخاصة بنقل األخشاب ،من خالل خطة
العمل املشرتكة بني املؤسسات ملنع قطع األشجار غري القانوين
والحد منه ،واستحداث عقود إيجار طويلة األمد عىل  49سنة
لألرايض الحرجية يف االتحاد الرويس مثاالً عىل ذلك .وتم ترسيخ
ال ُنهج املتكاملة للمناظر الطبيعية يف الدستور اإليطايل ،وكذلك يف
التنظيامت التمكينية ونظم إدارة البيانات واملعلومات .وقد ساعد
الدعم املايل والسيايس املستدام لل ُنهج الواسعة النطاق إلعادة
الغابات واألرايض الحرجية إىل هيئتها األصلية يف كل من بوركينا
فاسو ونيبال وجمهورية كوريا ،عىل تعزيز نوعية الحياة وتحسني
تدهور الغابات واملناظر الطبيعية لألشجار (بالنسبة إىل جمهورية
كوريا) ،أو الحد منه (بالنسبة إىل بوركينا فاسو ونيبال) .غري أن
البيئات اإلمنائية واملتعلّقة بالحوكمة األوسع نطاقًا قد تح ّد من
هذه اآلثار .ففي غواتيامال عىل سبيل املثال ،يتّسم توزيع الدخل
والحصول عىل األصول بتفاوت شديد ،يف حني توجد قيود كبرية

الوقت عينه ،أ ّدت ال ُنهج املتعددة أصحاب املصلحة وغري املركزية
لتجديد األرايض الحرجية وإدارة املناظر الطبيعية بحد ذاتها إىل
تحسني الحوكمة :وتشكّل بوركينا فاسو ونيبال وجمهورية تنزانيا
املتحدة أمثلة عىل ذلك ،يف حني أن اتباع نهج متعدد أصحاب
املصلحة للحوكمة يف أرخانغلسك (االتحاد الرويس) قد مكّن أيضً ا
من تنشيط قطاع األخشاب وتحقيق قيمة مضافة فيه.
وتربز دراسات الحالة القطرية هذه شتى الطرق التي ميكن من
خاللها أن تساهم الربامج املتكاملة إلدارة الغابات واألرايض
الحرجية واألشجار يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .وإن
البلدان املختارة ال متثّل بالرضورة أفضل املامرسات وال ميكن
اعتبارها مناذج متثيلية .غري أنها تتيح أمثلة عىل أهمية الغابات
واألشجار يف التنمية القطرية األوسع
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نطاقًاn .

ألتنسومبر ،منغوليا

يعد إذكاء الوعي وتسويق
فوائد الغابات واألشجار
لواضعي السياسات أمرا
حاسما .في الصورة ،حارس
غابات متطوع يمتطي
حصانه ويشارك في مشروع
المنظمة الناجح الذي
يشرك السكان المحليين
في اإلدارة المستدامة
للمناطق الغابية مما يساهم
في جملة من أهداف
التنمية المستدامة.
©FAO/Sean Gallagher
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 1-4مقدمة

حول العامل .وتشري التقديرات إىل أن حوايل  40يف املائة من سكان
الريف الذين يعانون من الفقر املدقع يعيشون يف مناطق الغابات
والسافانا .ويتواجد حوايل  160مليون من هؤالء الفقراء يف
أفريقيا ،وما يقارب  85مليون منهم يف آسيا ،ونحو  8ماليني يف
أمريكا الالتينية .وتشري بعض الدراسات إىل أنه ميكن للغابات
واألشجار أن توفّر حوايل  20يف املائة من دخل األرس املعيشية يف
املناطق الريفية يف البلدان النامية ،وإىل أن الدخل من الغابات
يتّسم بأهمية أكرب نسب ًيا لسبل كسب عيش األرس املعيشية األشد
فق ًرا .كام أنها توفّر املنتجات الحرجية غري الخشبية الغذائية،
والدخل ،والتنوع التغذوي لنحو  20يف املائة من سكان العامل ،مبن
فيهم بنوع خاص النساء واألطفال وغريهم من األشخاص الذين
يعيشون يف أوضاع هشّ ة.

يهدف تقرير حالة الغابات يف العامل  2018إىل تحديد كيفية تعزيز
مساهامت الغابات واألشجار يف التنمية املستدامة للمساعدة عىل
إجراء التغيري التح ّويل الالزم لتنفيذ خطة عام  2030بأهدافها
تحول جوهريًا يف طريقة وضع
الطموحة واملتكاملة .ويتطلّب ذلك ً
السياسات وتنفيذها.
وتستعرض الفصول السابقة األدلة املتاحة بشأن مساهمة الغابات
واألشجار يف تحقيق عرشة من أهداف التنمية املستدامة .وينظر
الفصل  2يف املقاصد ذات الصلة بكل هدف من هذه األهداف
ويحدد ،حيثام أمكن ذلك ،حجم هذه املساهامت عرب استخدام
مؤرشات أهداف التنمية املستدامة املتّفق عليها أو مقاييس أخرى
مناسبة .كام أنه يحدد الثغرات يف البيانات واملجاالت التي تحتاج
إىل مزيد من العمل الكتساب فهم أفضل للعالقات أو الروابط
املادية والبيولوجية واالجتامعية واالقتصادية القامئة .ويلخّص
الفصل  3مثاين دراسات حالة قطرية إلبراز الطرق التي ميكن أن
تساهم من خاللها السياسات والربامج الوطنية للغابات يف تحقيق
أهداف التنمية املستدامة .كام يعرض هذا الفصل النتائج
تبي اإلجراءات
الرئيسية ويقرتح عد ًدا من السياسات التي ّ
املطلوبة للميض قد ًما.

الحصول عىل الطاقة بأسعار معقولة (الهدف  7من أهداف
التنمية املستدامة) .يستخدم حوايل  33يف املائة من سكان العامل
 أو نحو  2.4مليار شخص  -الخشب لتوفري خدمات الطاقةاألساسية مثل الطهي وغيل املياه وتدفئة منازلهم .وترتاوح نسبة
األشخاص الذين يعتمدون عىل الوقود الخشبي بني  63يف املائة يف
أفريقيا و 38يف املائة يف آسيا و 16يف املائة يف أمريكا الالتينية.
ويقوم  840مليون شخص يف العامل بجمع خشب الوقود والفحم
الستعاملهم الخاص .ويوفّر الخشب أكرث من نصف إمدادات
الطاقة األولية الوطنية يف  29بل ًدا ،يقع  22منها يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى .وبوجه عام ،توفّر الغابات حوايل  40يف املائة من
إمدادات الطاقة املتجددة يف العامل عىل شكل وقود خشبي  -ما
يساوي الطاقة الشمسية والكهرمائية والريحية مجتمعةً.

 2-4النتائج الرئيسية

تبي أن الغابات باتت تدار بصورة مستدامة
هناك أدلة ك ّمية ّ
أكرث ،وأن الغابات واألشجار تساهم يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة املتعلّقة بسبل كسب عيش العديد من فقراء الريف
وأمنهم الغذايئ ،والحصول عىل الطاقة بأسعار معقولة ،والنمو
االقتصادي املستدام والعاملة (يف القطاع الرسمي) واالستهالك
تغي املناخ وكذلك اإلدارة
واإلنتاج املستدامني والحد من تأثريات ّ
املستدامة للغابات.

االستهالك واإلنتاج املستدامان (الهدف  12من أهداف التنمية
املستدامة) .حقق قطاع تجهيز األخشاب تقد ًما ج ّي ًدا من أجل
زيادة فعالية استخدام الخشب .فرغم منو إنتاج الخشب املنشور
واأللواح الخشبية بنسبة  8.2يف املائة سنويًا بني عامي 2000
و ،2015إال أنه مل يتطلّب سوى زيادة بنسبة  1.9يف املائة فقط يف
املدخالت من األخشاب املستديرة الصناعية .ويف موازاة ذلك ،منا
استهالك الفرد من األلواح الخشبية (األكرث فعالية من حيث
استخدام الخشب) بنسبة  80يف املائة ،يف حني بقي استهالك

سبل كسب العيش واألمن الغذايئ (الهدفان  1و 2من أهداف
التنمية املستدامة) .تتسم الغابات واألشجار بأهمية بالغة يف
توفري سبل كسب العيش واألمن الغذايئ للعديد من فقراء الريف
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للغابات من خمسة مؤرشات فرعية ترتبط بالخسارة الصافية يف
الغابات (التي تراجعت من  0.18يف املائة يف التسعينيات من
القرن املايض إىل  0.08يف املائة يف فرتة السنوات الخمس األخرية)،
ومخزون الكتلة األحيائية (الذي بقي مستق ًرا) ،والغابات يف
املناطق املحمية املنشأة قانونيًا (التي متثّل اآلن  17يف املائة من
مساحة الغابات ،مع تسجيل زيادة ملحوظة يف املناطق املدارية)،
واملنطقة الخاضعة لخطط اإلدارة الطويلة األجل (زادت مساحتها
إىل  2.1مليار هكتار عام  ،)2010واملنطقة الحرجية املص ّنفة (التي
زادت من  285إىل  440مليون هكتار بني عامي  2010و.)2014
ويضم مؤرش هدف التنمية املستدامة املتعلّق بحشد املوارد
لتمويل اإلدارة املستدامة للغابات ،مؤرشين فرعيني مقرتحني
يرتبطان ( )1باملساعدة اإلمنائية الرسمية و( )2باإلنفاق العام عىل
صون الغابات وإدارتها عىل نحو مستدام .ويف عام  ،2015بلغت
قيمة املساعدة اإلمنائية الرسمية التي رصفت عىل الغابات حوايل
 800مليون دوالر أمرييك أو أقل بقليل من  1يف املائة من مجموع
املساعدة اإلمنائية الرسمية .ويف حني زادت املساعدة اإلمنائية
الرسمية الصافية املخصصة للغابات منذ عام  ،2000إال أن قيمتها
تختلف من سنة إىل أخرى وقد س ّجلت تراج ًعا كنسبة من مجموع
املساعدة اإلمنائية الرسمية.

الخشب املنشور عىل حاله .وتراجع الهدر يف قطاع األوراق حيث
تضاعفت نسبة اسرتداد األوراق املستعملة من  24.6يف املائة عام
 1970إىل  56.1يف املائة عام  .2015ويف الوقت نفسه ،زادت نسبة
املنتجات الخشبية التي تحظى مبصادقة مجلس رعاية الغابات
وبرنامج إقرار خطط إصدار الشهادات الحرجية عىل أنها
مستخرجة من الغابات املدارة عىل نحو مستدام ،حيث باتت متثّل
 40يف املائة من اإلنتاج العاملي لألخشاب املستديرة الصناعية.
تغي املناخ (الهدف  13من أهداف التنمية
الحد من تأثريات ّ
املستدامة) .هناك اعرتاف كامل بدور الغابات يف الحد من
تغي املناخ .وفقا للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
تأثريات ّ
املناخ  ،فإن قطاع الزراعة والحراجة وغريهام من أشكال استخدام
األرايض مسؤول عن أقل من ربع انبعاثات غازات االحتباس
الحراري (~ )GtCO2eq/yr 12–10الناتجة عن األنشطة البرشية
أساسا من إزالة الغابات واالنبعاثات الناتجة عن الزراعة وتربية
املاشية والرتبة وإدارة املغذيات ( Smithواخرون .)2014 ،وقد
أدرجت البلدان التي متلك أكرب غطاء حرجي والتي يبلغ عددها
تغي املناخ ترتبط بالغابات
 25بل ًدا ،إجراءات للحد من تأثريات ّ
يف إجراءات التخفيف املالمئة وطنيًا ويف مساهامتها املحددة
وطنيًا .وتشمل هذه اإلجراءات التحريج ،والحد من إزالة الغابات
وتدهورها ،وتعزيز مخزون الكربون يف الغابات ،وصون الغابات،
والحراجة املختلطة بالزراعة (ال سيام حيث ميكن أن يساعد ذلك
عىل الحد من التع ّدي عىل الغابات).

تشري األدلة النوعية إىل أن الغابات واألشجار تقدم أيضً ا
مساهامت كبرية يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل
القطاع غري الرسمي ،والحراجة الزراعية ،وفرص متكني املرأة،
وإدارة املياه عىل نحو مستدام ،والسياحة ،واملدن املستدامة،
تغي املناخ ،والتصدي لتدهور األرايض وفقدان
والتك ّيف مع ّ
التنوع البيولوجي.

اإلدارة املستدامة للغابات (املقاصد  ،15-1و ،15-2و15-ب) .بني
عامي  1990و ،2005تراجعت مساحة الغابات من  31.6إىل 30.6
يف املائة من مساحة األرايض يف العامل ،ولك ّن وترية خسارتها
تباطأت يف السنوات األخرية .وتس ّجل هذه الخسارة بنوع خاص يف
البلدان النامية ،ال سيام يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأمريكا
الالتينية وجنوب رشق آسيا .ويف بعض أنحاء آسيا وأمريكا
الشاملية وأوروبا ،زادت مساحة الغابات منذ عام  1990بفضل
برامج التحريج الواسعة النطاق وعودة األرايض الزراعية ذات
اإلنتاجية املتدنية بشكل طبيعي إىل غابات .ويتألف مؤرش هدف
التنمية املستدامة املتعلّق بإحراز تقدم نحو اإلدارة املستدامة

القطاع غري الرسمي (األهداف  1و 2و 8من أهداف التنمية
املستدامة) .ال تتوافر معلومات موثوقة من اإلحصاءات الرسمية
بشأن القطاع الحرجي غري الرسمي ،مع أن التقديرات تشري إىل
أنه يوفّر ما بني  40و 60مليون وظيفة .ويشمل هذا القطاع
االستحطاب عىل نطاق صغري ،وتجهيز الخشب ،وإنتاج الفحم
وتجهيزه ،وجمع املنتجات الحرجية غري الخشبية وتجهيزها .ومع
أن العديد من الدراسات قد أثبت أهمية املنتجات الحرجية غري
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الخشبية الصالحة لألكل يف تحقيق األمن الغذايئ ،إال أن هناك
نقصا يف البيانات القابلة للمقارنة واملتعلّقة مبساهمة هذه
ً
املنتجات ،مبا يف ذلك من حيث قيمتها التغذوية ودورها
كشبكات أمان يف زيادة القدرة عىل الصمود عندما تكون األغذية
األخرى نادرة.

حاجة إىل مزيد من املعلومات حول العالقة بني الغابات واملياه
بالنسبة إىل النظم اإليكولوجية املختلفة وعىل نطاقات مختلفة
تغي املناخ .ويعترب فهم التأثريات
(مكانية وزمنية) يف ظل ّ
املرتتبة عن إدارة الغابات ،مبا يف ذلك خسارة الغابات
وإسرتدادها وتحريجها ،عىل املياه رضور يًا التخاذ التدابري ذات
الصلة بالغابات التي من شأنها أن تساهم بفاعلية يف تحقيق
الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة.

الحراجة الزراعية (الهدفان  1و 2من أهداف التنمية املستدامة).
تتسم الحراجة الزراعية باألهمية ذلك أنه ميكن أن تؤدي األشجار
الواقعة خارج الغابات  -مبا فيها تلك املوجودة يف املزارع  -دور
شبكات أمان أساسية وأن تك ّمل النشاط الزراعي من خالل تنويع
اإلنتاج وتوفري خدمات النظم اإليكولوجية .وقد سلّطت إحدى
دراسات الحالة الواردة يف الفصل  3الضوء عىل العمل املضطلع به
لتعزيز الحراجة الزراعية يف غواتيامال .ومن املؤرشات عىل حجم
الحراجة الزراعية أن  46يف املائة يف املتوسط من املساحة العاملية
تقل مساحته عن  10يف
املص ّنفة بالزراعية متلك غطا ًء حرجيًا ال ّ
املائة .ولكن هناك اختالفًا كب ًريا بني مامرسات الحراجة الزراعية
حيث تتواجد أعىل نسبة من الغطاء الشجري يف األرايض الزراعية
يف املناطق الرطبة الواقعة يف جنوب رشق آسيا ،وأمريكا الوسطى،
ورشق أمريكا الجنوبية ،وسواحل أفريقيا الغربية.

السياحة املستدامة (الهدف  8من أهداف التنمية املستدامة).
ميكن للسياحة القامئة عىل الغابات أن تقدم مساهمة متزايدة يف
تحقيق املقصد  8-9من أهداف التنمية املستدامة (تعزيز
السياحة املستدامة) ،وهناك أمثلة جيّدة عىل بلدان (مثل
كوستاريكا) قامت باستغالل الغابات لجذب عدد أكرب من السيّاح.
ويشري الخرباء إىل أن السياحة القامئة عىل الطبيعة متثّل حوايل 20
يف املائة من السوق العاملية ،وإىل أن هذا القطاع ينمو بوترية
أرسع بثالثة مرات من القطاع السياحي برمته.
املدن املستدامة (الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة).
يتزايد اإلعرتاف مبنافع املساحات الخرضاء واألشجار التي يسهل
تبي أن
الوصول إليها يف املناطق الحرضية .فعىل سبيل املثالّ ،
األطفال املقيمني يف مناطق فيها مساحات خرضاء يعانون من
أقل من الذين ال تتاح لهم هذه املساحات ،وأن وجود
السمنة ّ
األشجار يف الشوارع يرتبط بتدين مستوى الجرائم .وميكن أن توفّر
الغابات واألشجار يف املناطق الحرضية منافع مهمة جاملية
ومتعلّقة بالتنوع البيولوجي .ولكن يبقى من الصعب قياس هذه
التوسع الحرضي يف
املنافع وتقدير قيمتها .ونظ ًرا إىل تسارع وترية ّ
العديد من بلدان العامل ،فإنه من املهم ج ًدا أن يتم إدماج قيمة
الغابات واألشجار باعتبارها مكونًا رئيس ًيا من املساحات الحرضية
كامل يف التخطيط الحرضي يف مرحلة مبكرة.
الخرضاء ،إدما ًجا ً

املساواة بني الجنسني (الهدف  5من أهداف التنمية املستدامة).
رغم وجود بعض بوادر التغيري (ونقص البيانات املص ّنفة حسب
نوع الجنس) ،من الواضح أن الرجال ال يزالون يهيمنون عىل
القطاع الحرجي الرسمي وعىل اتخاذ القرارات عىل املستويات
كافة .ومن جهة أخرى ،متيض معظم النساء الريفيات حياتهن يف
جمع خشب الوقود ،واألغذية لالستهالك العائيل ،والنباتات
الطبية ،والراتنج ،وغري ذلك من املنتجات الحرجية غري الخشبية.
وقد سلّطت الدراسات الضوء عىل روح املبادرة التي تتمتع بها
املرأة يف األنشطة ذات القيمة املضافة ،ال سيام يف القطاع غري
الرسمي ،وعىل دورها القيادي يف اإلدارة املجتمعية والتشاركية
للغابات .ولكن ال ب ّد من القيام مبزيد من العمل للتحقيق يف
قضايا من قبيل حصول املرأة عىل الحقوق املتعلّقة بالغابات،
فضل عن متكني املرأة
واألثر املرتتب عىل اإلنصاف بني الجنسنيً ،
لالنتقال من القطاع غري الرسمي إىل القطاع الرسمي.

تغي املناخ (الهدف  13من أهداف التنمية
التك ّيف مع ّ
املستدامة) .ميكن للغابات واألشجار أن تعزز القدرة عىل
الصمود يف وجه املخاطر املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية،
وعىل التك ّيف معها .وتشمل التدابري املتصلة بالغابات التي تم
تغي املناخ (أي
تحديدها يف االقرتاحات الوطنية للتك ّيف مع ّ
برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف أو خطط التكيف
الوطنية أو املساهامت املح ّد دة الوطن ّية) ويف االسرتاتيجيات
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ما ييل :إعادة التحريج
وإعادة تأهيل الغابات املتدهورة لتج ّنب التعرية واالنهيارات
األرضية؛ والتحريج للحد من آثار الفيضانات؛ والحراجة
الزراعية؛ واملحافظة عىل غابات املنغروف وترميمها يف املناطق
الساحلية للوقاية من العواصف واألعاصري والتسونامي؛ واإلدارة

إدارة املياه عىل نحو مستدام (الهدف  6من أهداف التنمية
املستدامة) .تشكّل الغابات جز ًء ا ال يتجزأ من دورة املياه .كام
الرتسب،
أنها تقوم بتصفية املياه ،وتحد من تعرية الرتبة ومن ّ
قسم كب ًريا من مياه
وتضخ املياه يف الغالف الجوي ،وتوفّر ً
الرشب ألكرث من ثلث املدن الكربى يف العامل .ولكن غال ًبا ما يتم
التقليل من أهمية خدمات النظم اإليكولوجية املرتبطة باملياه
التي توفّرها الغابات ،ويعزى ذلك جزئيًا إىل تعقيدها .وهناك
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املتكاملة للحرائق واآلفات .وينبغي أن تكون مثل هذه التدابري
التكيّفية خاصة بالسياق وهناك حاجة إىل اكتساب فهم أفضل
تغي املناخ والعوامل املسببة للرضر مثل العواصف
للعالقة بني ّ
والحرائق واآلفات واألمراض.

املناظر الطبيعية من شأنه أن يدمج األشجار واألرايض املش ّجرة
واألرايض الزراعية والبيئة التي هي من صنع اإلنسان؛ وتعتمد
متكامل إزاء إدارة املناظر
ً
جمهورية تنزانيا املتحدة أيضً ا نه ًجا
الطبيعية الزراعية واملش ّجرة.

وقف تدهور األرايض وعكس مساره (املقصد  .)3-'15ميكن أن
يتّسم التصدي لتدهور الغابات باألهمية ملعالجة مشكلة تدهور
األرايض ،ولكنه من الصعب قياس تدهور الغابات أو رصده عىل
نحو متّسق من خالل االستشعار عن بُعد .وعىل الرغم من هذه
الصعوبات ،تظهر املساهمة يف تحقيق مقصد أهداف التنمية
املستدامة املتعلّق بالحد من تدهور الغابات يف تحدي بون الرامي
إىل استعادة  150مليون هكتار من األرايض املتدهورة والتي
أزيلت الغابات فيها حول العامل بحلول عام  ،2020واستعادة 350
مليون هكتار منها بحلول .2030

ميكن أن تكون مساهامت الغابات واألشجار يف تحقيق أهداف
التنمية املستدامة معقّدة وخاصة بالسياق ،وهناك حاجة إىل
املزيد من العمل لفهم بعض العالقات الكامنة وراء هذه
املساهامت.
حددت الفصول السابقة عد ًدا من املجاالت التي مل يتم التوصل
فيها بعد إىل فهم تام للعالقات الكامنة .وتشمل هذه املجاالت
دور الغابات واألشجار يف الحد من الفقر عىل األجل الطويل
وتوفري خدمات النظم اإليكولوجية والحاجة إىل مراعاة اآلثار
املرتتبة عن العوامل الخارجية ،غري الغابات واألشجار ،عىل تحقيق
أهداف التنمية املستدامة.

وقف فقدان التنوع البيولوجي (املقاصد  1-'15و 4-'15و5-'15
و 9-'15و15-أ) .مع أ ّن الغابات تع ّد واحدة من أهم موائل
التنوع البيولوجي ال ّربي ،فإنه من الصعب قياس حجم املساهمة
التي تقدمها .ويقيس
املؤرش  2-1-15من أهداف التنمية املستدامة نسبة املواقع املهمة
بالنسبة إىل التنوع البيولوجي ال ّربي التي تقع يف مناطق محمية،
ولكن ال ميكن تحديد مساهمة الغابات ألنه مل يتم بعد تصنيف
هذا املؤرش حسب نوع النظام اإليكولوجي .وباملثل ،يكمن معظم
التنوع البيولوجي للمناطق الجبلية يف غاباتها ،ولكن املؤرش
 1-4-15من أهداف التنمية املستدامة (املتعلّق باملناطق املحمية
من أجل التنوع البيولوجي الجبيل) ال ميلك بعد أية معلومات
ظل االعتقاد السائد
مص ّنفة بحسب نوع النظام اإليكولوجي .ويف ّ
بأ ّن  50يف املائة عىل األقل من األنواع يف العامل موجودة يف
اقتح أن يقوم املؤرش  1-5-15من أهداف
الغابات املداريةُ ،
التنمية املستدامة (مؤرش القامئة الحمراء) بتحديد خطر االنقراض
الذي يحدق باألنواع املعتمدة عىل الغابات بشكل منفصل.

دور الغابات واألشجار يف الحد من الفقر عىل األجل الطويل.
إن األدبيات املتعلّقة بدور الغابات واألشجار يف الحد من الفقر
عىل األجل الطويل مج ّزأة نسبيًا .فعىل سبيل املثال ،ال يزال
هناك عدم يقني بشأن قدرة الغابات عىل توفري اسرتاتيجيات
للتأقلم أو مسارات للخروج من الفقر ،وبشأن مدى احتامل أن
يعود الدفع مقابل الخدمات البيئية مبنافع واسعة النطاق .وقد
يكون من الصعب معالجة هذه التحديات بسبب طبيعة الفقر
املتعددة األبعاد ،ومشاكل التعامل مع السياقات اإلقليمية
والوطنية املختلفة ،والتباين يف تص ّورات أصحاب املصلحة
املختلفني للحلول املحتملة ،والتعقيد الكامن يف قضايا الحيازة
وحقوق املستخدمني ،واالفتقار إىل فهم القطاع غري الرسمي .غري
أنه سيت ّم تيسري هذه الجهود بفضل تحسني البيانات االجتامعية
واالقتصادية ورسم الخرائط الجغرافية املكانية للناس واملوارد
عىل املستويني الوطني وشبه الوطني .وسيكون تحسني الفهم
مهم يف تصميم التدابري ذات الصلة بالغابات التي تهدف
ً
عامل ً
إىل التخفيف من وطأة الفقر.

هناك روابط عديدة بني أهداف التنمية املستدامةّ .بي الفصل 2
أنه ميكن لإلدارة املستدامة للغابات والوقاية من خسارة الغابات
أن تساعدا عىل إحراز تقدم نحو بلوغ العديد من أهداف التنمية
املستدامة .وأظهرت دراسات الحالة الواردة يف الفصل  3أن
الطريقة األمثل لتحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة
تكمن يف اتباع ال ُنهج الخاصة باملناظر الطبيعية التي تدير األشجار
واألرايض املشج ّرة باعتبارها مصفوفة متكاملة داخل الغابات
وخارجها عىل السواء .وعىل سبيل املثال ،تعتمد بوركينا فاسو نه ًجا
متكامل إزاء إدارة املناظر الطبيعية الزراعية الحرجية الرعوية؛
ً
وقد اعتمدت منطقة توسكانا اإليطالية نه ًجا فسيفسائيًا إزاء إدارة

دور خدمــات النظــم اإليكولوجية التي توفّرها الغابات واألشــجار.
تشــمل خدمات النظــم اإليكولوجية تنظيــم املياه ،وتك ّون الرتبة،
والوقايــة من التعرية واالنهيــاالت األرضية ،ودوران املغذّيات،
وصــون التنوع البيولوجي ،واســتقرار النظــم اإليكولوجية الزراعية،
ومكافحــة اآلفــات ،والتلقيح .وعىل الرغم من األهميــة البالغة التي
تتمتــع بهــا هذه الخدمات ،غالبًا ما يُســاء فهمها أو يتــم التقليل
مــن شــأنها ،ويعــزى ذلك جزئيًا إىل التعقيد الذي تتســم به .وعىل
ســبيل املثال ،ميكن أن يتباين تأثري مامرســات إدارة الغابات عىل
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الفصل 4

 3-4تعزيز مسارات الغابات املؤدية إىل
التنمية املستدامة

مســتجمعات املياه حســب املوقع  -عىل غرار الحاالت التي يرتك
فيهــا التحريــج آثا ًرا ســلبية عىل كم ّية املياه وجودتهــا ،بينام تُعد
مســتجمعات امليــاه الحرجيــة يف العديد من األماكــن بالغة األهمية
لحامية مصادر املياه .وسيســاعد اكتســاب فهــم أفضل لدور خدمات
النظــم اإليكولوجيــة عىل تطوير املامرســات الحرجية التي ميكن أن
تــؤدي إىل تعزيز القدرة عىل الصمود ،ال ســيام للســكان املعتمدين
عــى الغابــات .وهناك حاجة أيضً ــا إىل التوعية حول دور الغابات
واألشــجار يف دعم الزراعة املســتدامة .وقد ب ّينت دراســة الحالة
مــن جمهوريــة كوريا امللخّصة يف الفصل  ،3كيف أ ّدى اكتســاب
تكامل.
ً
فهــم أفضــل ملنافــع النظم اإليكولوجية إىل اتبــاع نهج أكرث
وأوضحــت الدراســة أنه يف حني كانت الغابــات تعترب إىل حد كبري يف
الخمســينيات من القرن املايض مصد ًرا لخشــب الوقود واألخشــاب
فقــط ،شــددت برامج إعــادة التحريج الالحقة عىل قيمتها بالنســبة
إىل إدارة مســتجمعات امليــاه ومكافحــة التعرية والوقاية من
الفيضانــات ،وباتت السياســات اآلن تق ّر بأهمية الغابات واألشــجار
كمــوارد ترفيهية للســكان الحرضيــن مبعظمهم وبأهميتها بالنســبة
إىل التنــوع البيولوجــي وتنظيم املناخ.
تأثري العوامل الخارجية عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
يف حني يركّز تقرير حالة الغابات يف العامل  2018عىل مساهمة
الغابات واألشجار يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،سترتك
مجموعة واسعة من العوامل األخرى تأث ًريا قو يًا عىل التقدم
املحرز .وتشمل هذه العوامل السياق االقتصادي الكيل،
والعالقات التجارية ،والضغوط الدميغرافية ،وأمناط الهجرة،
وسياسات الدعم االجتامعي ،وتوافر املوارد الطبيعية األخرى،
والتعليم ،والحوكمة الرشيدة ،والقدرات املؤسسية .ويكمن أيضً ا
العديد من مح ّركات إزالة الغابات ،مثل التنمية الحرضية
وسياسات استخدام األرايض التي تؤ يّد التنمية الواسعة النطاق
لقطاع زيت النخيل أو الصويا ،خارج قطاع الغابات .ويف حني قد
يكون من الصعب تحليل تأثري التدابري املتّصلة بالغابات بصورة
منفصلة عن التدابري واالتجاهات االقتصادية واالجتامعية
والبيئية األوسع نطا قًا ،إال إنه من املهم أال يتم تجاهل هذه
التفاعالت املحتملة وأن يجري إدماج بلورة السياسات الخاصة
بالغابات مع السياسات االقتصادية واالجتامعية البيئية األوسع
نطا قًا .وقد تم تسليط الضوء عىل أهمية هذا النهج يف دراسة
الحالة من جمهورية كوريا حيث تم إدماج تدابري إعادة
التحريج ضمن حملة وطنية للمساعدة الذاتية رمت إىل دفع
القرى إىل العمل م ًعا ،ويف برنامج واسع النطاق للتنمية
االقتصادية قام أيضً ا بدعم التكثيف الزراعي والتصنيع وتطوير
البنية التحتية.

يتّضح من الفصلني  2و 3أن الغابات واألشــجار تســاهم بطرق
متعــددة يف تحقيــق العديد من أهداف التنمية املســتدامة ،ولكن
يف ظـ ّـل عدم االعرتاف بهذه املســاهامت بقــدر ٍ
كاف والتقليل من
قيمتهــا يف الكثــر مــن األحيان ،يتعذّر اســتيعاب النطاق الكامل
لإلمكانــات التــي تنطــوي عليها .ويحدد هذا القســم كيفية القيام
بذلــك من خالل تعزيز مســارات الغابات املؤديــة إىل التنمية
املســتدامة بهدف املســاعدة عىل تحقيــق التغيري التح ّويل الالزم
لتنفيذ خطة عام  .2030وتشــمل هذه املســارات الحاجة إىل:
� الرتويج ملنافع الغابات لدى واضعي السياسات وعىل
نطاق أوسع؛
� العمل مع القطاع الخاص داخل قطاع الغابات
وخارجه؛
� االستثامر يف تحويل القطاع غري الرسمي؛
� إدماج سياسات الغابات يف خطة التنمية املستدامة
األوسع نطا قًا؛
� القيام بدراسات تحليلية وطنية أو شبه وطنية
للمساهمة التي ميكن أن تقدمها الغابات واألشجار
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛
� تحسني توافر البيانات وتلبية االحتياجات األخرى إىل
املعلومات.

الرتويج ملنافع الغابات لدى واضعي
السياسات وعلى نطاق أوسع

هناك حاجة إىل التوعية باملنافع املهمة للغابات واألشجار يف العامل
وبالدور الذي ميكن أن تؤديه يف املساهمة يف تحقيق أهداف
التنمية املستدامة .وعىل سبيل املثال ،ال تخطر الغابات عىل البال
عاد ًة عند النظر يف سياسات األمن الغذايئ ،وغال ًبا ما يتم تجاهل
قيمتها يف دعم الزراعة املستدامة وتوفري خدمات النظم
اإليكولوجية .وقد أظهر استعراض للوثائق املتعلّقة بالتك ّيف مع
تغي املناخ أن بعض البلدان التي متلك مساحات واسعة من
ّ
الغابات مل تعالج دور هذه األخرية يف عملية التك ّيف أو تعزيز
القدرة عىل الصمود .وناد ًرا ما يُنظر إىل الغابات عىل أنها محركات
التنمية االقتصادية .ويف حني أن هذا ميكن أن يعزى جزئيًا إىل
حجم القطاعات األخرى وأهميتها األكرب ،تشري التحليالت الواردة
يف الفصول السابقة إىل أنه يف الكثري من األحيان يتم التقليل من
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وميكن بعد ذلك تطوير هذا الرسد بطرق تسرتعي اهتامم جامهري
مثل
مختلفة ،مع استخدام دراسات حالة لزيادة جاذبيته .وميكن ً
أن يكون هناك مواد تستهدف األطفال الصغار ،إىل جانب عرض
مختلف ج ًدا للرسد نفسه يستهدف الجهات املانحة الخريية
املحتملة يف مشاريع الغابات .وبالنسبة إىل الرسائل العاملية ،ميكن
إطالقها من جانب مجموعة مسؤويل االتصال يف الرشاكة التعاونية
يف مجال الغابات وربطها بخطة األمم املتحدة االسرتاتيجية بشأن
اسرتاتيجية االتصاالت والتوعية املعنية بالغابات .ولكن ال بد من
القيام باملزيد لبلورة الرسد وتوزيعه عىل نطاق واسع من أجل
زيادة االلتزام واالهتامم.

أهمية مساهمة الغابات واألشجار يف التنمية املستدامة أو تكون
غري معروفة بكل بساطة.
وعند التوعية مبساهامت الغابات واألشجار يف تحقيق العديد من
أهداف التنمية املستدامة ،ال ب ّد من استخدام لغة ميكن أن
تفهمها الجامهري املختلفة .وبالنسبة إىل واضعي السياسات ،ميكن
تحقيق ذلك من خالل مواصلة تطوير التحليالت الواردة يف هذا
املطبوع واالضطالع بتحليالت مشابهة عىل املستويني اإلقليمي
والوطني .ويف الوقت نفسه ،هناك حاجة إىل جعل قطاع الغابات
أقل متحو ًرا حول الغابات وأكرث تركي ًزا عىل استخدام خطة عام
 2030باعتبارها فرصة إللقاء نظرة جديدة عىل معنى اإلدارة
املستدامة للغابات من الناحية العملية وعىل كيفية تطبيقها.

العمل مع القطاع اخلاص داخل قطاع
الغابات وخارجه

ويعني تعزيز مسارات الغابات املؤدية إىل التنمية املستدامة ،بيع
منافع الغابات إىل جامهري من خارج مجتمع واضعي السياسات.
ويف حني أن أنواع التحليالت الواردة يف هذا املطبوع رضورية ،إال
أنها ناد ًرا ما تجذب انتباه وسائل اإلعالم أو الرأي العام  -وهذا
أمر مؤسف ألنه باستطاعة الرأي العام أن يؤثر تأث ًريا بالغًا عىل
السياسيني وعىل السياسات التي ينتهجونها.

يتّسم القطاع الخاص بفضل خرباته وإمكانية حصوله عىل املوارد
وقدرته عىل االبتكار ،بأهمية بالغة يف تحقيق مقاصد أهداف
وتبي دراسات الحالة املعروضة يف الفصول
التنمية املستدامةّ .
السابقة أنه باستطاعة تسخري سالسل القيمة واالستفادة من
قدرات القطاع الخاص أن يزيدا اإلنتاجية واملداخيل املحلية.
واملثال عىل ذلك هو التكامل العامودي الذي يضيف القيمة من
خالل تجهيز الخشب وتوطيد التعاون بني األعامل التجارية أيًا
كان حجمها .وهذا أمر حيوي لتحسني سبل معيشة األشخاص
الذين يعيشون يف الغابات أو عىل مقربة منها ،وكذلك بالنسبة إىل
الكثريين يف املناطق الحرضية الذين يستفيدون يف وظائفهم
بطريقة ما من وجود قطاع حرجي مزدهر.

وبالتايل ،هناك حاجة إىل رسائل أوضح بشأن مساهمة الغابات
واألشجار يف التنمية املستدامة تكون مصممة لتناسب مجموعة
متنوعة من الجامهري .وينبغي أن تشمل هذه األخرية الجامهري
التي ال عالقة لها بالغابات مثل سكان املدن (الذين ميثّلون أكرث
من نصف سكان العامل والذين سيزيد عددهم بالتأكيد) ،والجهات
الخريية املحتملة (التي قد تكون مستعدة للمساهمة يف تكاليف
اإلدارة املستدامة للغابات) ،والشباب من جميع األعامر (الذين
ينبغي العمل معهم بصورة مبارشة) .وميكن أن تقوم إحدى النهج
عىل استخدام مواضيع مشرتكة لتطوير رسد مقنع حول مجموعة
من أهداف التنمية املستدامة .وميكن أن تشمل هذه املواضيع:
�
�
�
�
�

ومثة حاجة مل ّحة إىل تهيئة بيئة متكينية إيجابية لنشاط القطاع
الخاص .وسيكون إحراز التقدم يف تحقيق هديف التنمية املستدامة
( 16التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من
أجل تحقيق التنمية املستدامة) و( 17بشأن وسائل التنفيذ)
رضوريًا للمساعدة عىل تهيئة هذه البيئة .وتكتيس املقاصد 16-6
(إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة) و16-7
(ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو يستجيب لالحتياجات وشامل
للجميع وتشاريك ومتثييل) ومقاصد الهدف  17املتعلّقة بالشؤون
املالية والعلوم ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ،أهمية خاصة.
وينبغي أن يتيح اإلطار القانوين الثقة يف حيازة األرايض والحقوق
املتعلقة باستخدام املوارد من األرايض والغابات.

الغابات واألشجار -شبكات أمان لفقراء الريف
(أهداف التنمية املستدامة  1و 2و 5و 7و 8و)15
الغابات واألشجار -بنيتنا التحتية الخرضاء (أهداف
التنمية املستدامة  6و 11و 13و)15
الغابات واألشجار -ركائز االقتصاد األخرض (أهداف
التنمية املستدامة  7و 8و 12و)15
الغابات واألشجار -مستقبل الكوكب (أهداف التنمية
املستدامة  6و 13و)15
الغابات واألشجار -مساهمتها يف السعادة (أهداف
التنمية املستدامة  1و 2و 3و 11و)15

وينبغي أن تركّز التدخالت يف مجال السياسات عىل اإلجراءات
الالزمة لتحقيق النتائج التي تساهم يف بلوغ أهداف التنمية
املستدامة والتي قد ال تكون األسواق قد حققتها بالرضورة .ومن
املر ّجح أن تشمل هذه التدخالت مجموعة من النهج التنظيمية
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قد يؤدي إىل ضياع الفرص أمام األنشطة ذات القيمة املضافة وإىل
زيادة هشاشة سبل كسب العيش .وميثّل القطاع غري الرسمي أيضً ا
خسارة يف عائدات الرضائب وميكنه أن يفرض ضغوطًا متزايدة عىل
املوارد البيئية .وينطوي االستثامر يف القطاع غري الرسمي عىل
إمكانية كبرية لتعزيز مسارات الغابات املؤدية إىل تحقيق أهداف
التنمية املستدامة من خالل زيادة النشاط االقتصادي ،وتحسني
ظروف العاملة ،وتقوية نه ٍج أكرث استدامة إزاء إدارة الغابات.
ومن املحتمل أن يتطلّب ذلك االستثامر يف التدريب وبناء
القدرات وتطوير منظامت املنتجني.

والحوافز .ولك ّن القطاع الخاص يعمل عىل ع ّدة مستويات مختلفة
وقد يتطلّب ذلك اتباع نهج مختلفة يف ظروف مختلفة .ويشمل
القطاع الحرجي الرسمي وغري الرسمي عد ًدا كب ًريا من األعامل
التجارية الصغرية واملتناهية الصغر ،يقابلها من جهة أخرى رشكات
كبرية ج ًدا .وهناك أيضً ا العديد من املشاريع من خارج القطاع
الحرجي التي ميكنها أن ترتك أث ًرا كب ًريا عىل الغابات .وميكن أن
ترتاوح هذه املشاريع بني صغار املزارعني الذين يستخدمون
الغابات لتلبية احتياجات الكفاف والرشكات الكبرية التي تستثمر
يف الزراعة التجارية الواسعة النطاق واألنشطة الصناعية األخرى
مثل التعدين والطاقة الكهرمائية التي ميكن أن تتسبب بإزالة
الغابات.

وهناك أدلة متزايدة عىل أ ّن متكني سكان الريف بهذه الطريقة
سيكون أم ًرا بالغ األهمية لتعزيز التغيري وتحقيق العديد من
مهم
مقاصد أهداف التنمية املستدامة .ويُعد إرشاك الشباب ً
أيضً ا ،حيث أنه يصعب عىل قطاع الغابات اجتذاب الشباب إذا ما
نُظر إليه عىل أن قوته العاملة متقدمة يف الس ّن ،ولكن عمل
الشباب وطاقتهم مهمني ملستقبل القطاع .وتعمل العديد من
النساء كصاحبات مشاريع يف املناطق الريفية يف القطاع غري
مهم يف األنشطة ذات القيمة املضافة؛
الرسمي وتؤدين دو ًرا ً
وهناك حاجة إىل نهج يعمم مراعاة املساواة بني الجنسني ويعطي
فرصا متساوية للوصول إىل ملكية األرايض وحيازتها وإىل
املرأة ً
املوارد الحرجية األخرى ،حيث ال يكون مثل هذا النهج قامئًا
بالفعل .وميثّل تعزيز الحيازة فرصة للنهوض بفرص الوصول
املتساوية بني الجنسني إىل الغابات واألشجا ،ولتشجيع اتباع نهج
مستدام وطويل األجل إزاء إدارة الغابات.

وعىل النطاق الصغري ،تشمل األولويات يف الكثري من األحيان
التدريب لتحسني مامرسات إدارة األرايض ،وتعزيز الحراجة
الزراعية ،وتطوير منظامت املنتجني ،وتحسني فرص الوصول إىل
األسواق ،وإتاحة الرتتيبات املالية املالمئة .وعىل النطاق األوسع ،قد
يلزم التصدي للحواجز املحتملة أمام االستثامرات والتي ميكن أن
مثل بتوافر البنية التحتية واملواقع
تكون حواجز مالية أو مرتبطة ً
التي تق َّدم فيها الخدمات املناسبة لتجهيز الخشب.
ومن التدابري املالمئة األخرى ،حيث يساهم إنتاج السلع األساسية
عىل نطاق واسع يف إزالة الغابات ،التنظيم الفعال للتغريات يف
استخدام األرايض .وهناك إمكانية أيضً ا لتعزيز الرشاكة مع
القطاع الخاص من أجل إطالق مبادرات للحوكمة الخاصة ،مثل
الخطط الطوعية إلصدار الشهادات واستخدام سالسل التوريد
امللتزمة بالقضاء عىل إزالة الغابات .ور ًد ا عىل النداء العاملي
ملكافحة إزالة الغابات وتدهورها ،يلتزم عدد متزايد من تجار
التجزئة والبنوك بصورة طوعية باستبعاد إزالة الغابات من
سالسل إمداداتهم أو متويلهم.

وقد يكون القطاع غري الرسمي مهيم ًنا حيث ال يكون الوصول
الطويل األجل إىل املوارد من األرايض والغابات مضمونًا بشكل
مناسب .ويرتك ذلك تأثريات عميقة عىل املواقف املتخذة إزاء
اإلدارة املستدامة للغابات؛ أما إذا كانت الحقوق واضحة
ومضمونة فهناك احتامل أكرب ليك يعتمد الناس نه ًجا طويل األجل
ألنهم يدركون أنهم سيستفيدون منه هم ومن سيأيت من بعدهم.
وعندما تكون الحيازة غري اآلمنة مشكلة حرجة ،ستظهر الحاجة
إىل وجود إطار قانوين يوفّر الثقة وذلك عن طريق الخطوط
التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض
ومصايد األسامك والغابات باعتبارها إطا ًرا مرجع ًيا.

ويتمثّل النهج املبتكر اآلخر إزاء العمل مع القطاع الخاص يف
تطوير الرشاكات بني أصحاب املصلحة املتعددين .وعىل سبيل
املثال ،من غري املحتمل أن يستثمر القطاع الخاص يف اإلدارة
املستدامة للغابات ما مل يكن هناك سوق للسلع أو الخدمات التي
تنتجها .ومن جهة أخرى ،ميكن حشد مصادر متويل بديلة لتغطية
تكاليف توفري السلع العامة مثل خدمات النظم اإليكولوجية عرب
العمل مع القطاع الخاص وقطاع األعامل الخريية الطوعية.

ويوفّــر نقــل حقوق إدارة الغابــات اململوكة من الدولة إىل
فرصــا لتعزيز
املجتمعــات املحليــة وأصحــاب الحيازات الصغرية ً
مســاهمة القطــاع غري الرســمي يف تحقيق أهــداف التنمية
املســتدامة .وميلك  1.5مليار شــخص من الســكان املحليني
واألصليــن يف العــامل حقوقًــا مضمونة عىل املــوارد الحرجية من

االستثمار يف حتويل القطاع غري الرسمي

غال ًبا ما يكون القطاع الحرجي غري الرسمي ،يف البلدان النامية
عىل وجه الخصوص ،أكرب من القطاع الرسمي ويتّسم بأهمية
بالغة إلطالق الفرص التنموية .ولكن العمل يف القطاع غري الرسمي
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منصات لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة تكون مؤلفة من
قطاعات رئيسية معنية باستخدام املوارد الطبيعية وإدارتها.
ومن شأن هذه املنصات أن تجمع بني الوزارات املختلفة
والوكاالت الحكومية وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين.
وباإلضافة إىل وضع سياسات التنمية املستدامة ،سرتكز املنصات
عىل التنفيذ مع تحديد الحواجز التي تعيق التغيري والتصدي لها
ورصد التقدم املحرز.

خــال الحيــازة املجتمعيــة ،رغم تفاوت انتشــارها الجغرايف ووجود
مجموعــة مــن النهــج املتّبعة إزاء اإلدارة املجتمعية أو التشــاركية
للغابــات .وميكــن توليــد املنافع من خالل إعطاء الســكان املحليني
الذيــن ميلكــون معــارف تقليدية القدرة عــى التأثري عىل اتخاذ
القــرارات بطرق تســاهم يف تحقيق مقاصد أهــداف التنمية
املســتدامة .ويتم تســليط الضــوء عىل التاريخ الطويل نســب ًيا لإلدارة
املجتمعيــة للغابــات يف نيبــال يف الفصــل  .3وقد اعتمــد العديد من
البلدان األخرى ،ال ســيام يف آســيا وأمريكا الالتينية ،نه ًجا مشــابهة.
فعىل ســبيل املثال ،شــددت دولــة بوليفيا (املتعــددة القوميات)
عىل حقوق الســكان األصليني يف األرايض خالل الســنوات العرش
املاضيــة وأيّدت سياســات إعادة توزيع األرايض؛ ويف حــن تكللت
هــذه السياســات بالنجــاح إىل حد كبري ،إال أن هنــاك قيو ًدا فنية
وأخــرى مفروضــة عىل القدرات ســاهمت يف بعض الحاالت يف
تدهــور املــوارد .وبالنظر إىل املســتقبل ،هناك حاجــة إىل التعلّم
مــن التجــارب الناجحــة يف مجال اإلدارة املجتمعيــة للغابات ،مع
االعــراف بأهميــة الدعــم العلمي والفني والتدريــب وبناء القدرات
والوصول إىل األســواق ومعلومات الســوق واملوراد املالية املناســبة،
وبالحاجــة أيضً ــا إىل الوضــوح يف تحديد حقوق األطــراف املختلفة
ومســؤولياتها .وســيلزم تطبيــق جميع هــذه التدابري إذا ما أريد
تعزيــز مســارات الغابات املؤدية إىل التنمية املســتدامة.

إجراء دراسات حتليلية وطنية أو شبه
وطنية للمساهمة اليت ميكن أن تقدمها
الغابات واألشجار لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة

هناك أدلة قوية عىل املساهمة الكبرية التي ميكن أن تق ّدمها
الغابات واألشجار لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ولك ّن
طبيعة هذه املساهمة ونوع التدابري املتعلقة بالسياسات الالزمة
لتحقيق كامل طاقاتها تختلف باختالف السياقات الوطنية وشبه
الوطنية .وعالوة عىل ذلك ،عىل كل حكومة ،وفقًا ملا جاء يف خطة
عام  ،2030أن تقرر سبل إدماج مقاصد أهداف التنمية املستدامة
الطموحة والعاملية يف عمليات التخطيط والسياسات
واالسرتاتيجيات الوطنية ،مع التشديد عىل أهمية وضع
اسرتاتيجيات للتنمية املستدامة متجانسة ومتسك الدول بزمامها
26
مدعومة بأطر التمويل الوطنية املتكاملة.

إدماج سياسات الغابات يف خطة
نطاقا
التنمية املستدامة األوسع
ً

وستساعد الدراسات التحليلية الوطنية أو شبه الوطنية عىل وضع
تدابري متعلقة بالسياسات ترمي إىل تعظيم املساهمة التي ميكن
أن تقدمها الغابات واألشجار .وميكن أن تستند هذه الدراسات إىل
أطر التحليل املعروضة يف تقرير حالة الغابات يف العامل .2018
وميكن أن تساعد مثل هذه الدراسات التحليلية الوطنية أو شبه
الوطنية أيضً ا عىل التصدي للحواجز املؤسسية من خالل توفري
قاعدة أدلة سليمة لتعميم مراعاة السياسات املتّصلة بالغابات يف
السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة ،ومن خالل
بناء عالقات أقوى أثناء إعداد هذه االسرتاتيجيات .وميكن أن
يساهم التحليل السليم أيضً ا يف إبراز القيمة الج ّيدة لالستثامرات
العامة املقرتحة يف اإلدارة املستدامة للغابات .ويتّسم هذا النهج
باألهمية من أجل تصميم أدوات السياسات الفعالة ،إذ يحرص
عىل اتساقها ويتج ّنب اآلثار املعاكسة التي ميكن أن تظهر عند
تطوير إجراءات الدعم الخاصة بكل قطاع مبعزل عن غريها من
اإلجراءات .وستساعد إسهامات الوزارات واإلدارات والوكاالت

يتّسم النهج املتكامل إزاء وضع السياسات بأهمية حاسمة إلحراز
تقدم يف تحقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة .ولك ّن التنسيق
بني القطاعات قد يكون صع ًبا حيث متلك الحكومات وزارات
ووكاالت قطاعية لديها موارد مخصصة لها وترتيبات مساءلة
خاصة بها .وميكن أن تنشأ التوترات عندما ال يق ّر املكلّفون بوضع
اسرتاتيجيات التنمية املستدامة الوطنية باملساهمة التي ميكن أن
تق ّدمها الغابات واألشجار ،يف حني ينظر املسؤولون عن السياسات
الحرجية إىل النتائج عىل صعيد الحراجة عىل أنها غاية بحد ذاتها
بدل من اعتبارها مساهمة يف تحقيق أهداف أوسع نطاقًا.
ً
منسقة
ويتطلّب التنسيق الفعال بني القطاعات حوارا ً وإجراءات ّ
مع الرتكيز عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة واالستفادة من
الروابط بني القطاعات عوضً ا عن تعزيز قطاعات فردية.
وتشكل خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة تحد يًا
بالنسبة إىل الوزارات القطاعية ليك تغري طريقة عملها .فعليها
تنسق سياساتها واسرتاتيجياتها اإلمنائية عىل نطاق الحكومة.
أن ّ
وتحقيقًا لهذه الغاية ،ميكن للبلدان أن تبحث يف إمكانية إنشاء

 26الفقرتان  55و 63من خطة التنمية املستدامة لعام .2030
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القامئة ترتبط بالغابات أو ميكن تكييفها بسهولة لتشري إليها بصفة
خاصة .وتقدم املقاييس املواضيعية التي تجمع األدلة املتاحة من
مجموعة واسعة من املصادر العلمية ،إمكانية تحليل األدلة عىل
العالقة الواسعة بني الغابات واألشجار وخطة عام  2030خارج
إطار الهدف  15من أهداف التنمية املستدامة ،وذلك بغية
تسليط الضوء عىل الروابط والفرص املوجودة لدعم وضع سياسات
أكرث اتساقًا بني القطاعات وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة مبزيد
من الفعالية .ويعطي الفصل  2تفاصيل عن هذه املقاييس
املواضيعية ويعرض الثغرات ذات الصلة يف البيانات والتي يرتبط
بعضها ببيانات تم جمعها بالفعل ومل يتم نرشها بصيغة يسهل
االطالع عليها .وميكن سد هذه الثغرات يف البيانات من خالل
تحسني البيانات املقارنة عامل ًيا املتعلّقة مبا ييل:

املعنية األخرى عىل الحرص عىل أن تأخذ الدراسات يف الحسبان
العوامل الخارجية بالنسبة إىل قطاع الغابات.
وكــا يتضح من دراســات الحالة املعروضــة يف الفصل  ،3يختلف
الرتكيــز عىل إدماج أهداف التنمية املســتدامة يف االســراتيجيات
اإلمنائية بحســب مســتوى التنمية االقتصاديــة يف البلدان والتحديات
اإلمنائيــة والعوامــل الجغرافية واملناخ .لذلــك ميكن أن تبدأ هذه
الدراســات التحليليــة بتحديد أهداف التنمية املســتدامة األكرث
كل من البلدان .وقد تحتاج الدراســات
أهميــة بالنســبة إىل ظروف ّ
(مثل
أيضً ــا إىل النظــر يف املقايضــات املحتملة ،كاملقايضــات الزمنية ً
بــن التكاليــف القصرية األجل واملنافع الطويلــة األجل) واملكانية
(مثل حيث ميكن
(مثـ ًـا بــن املناطــق الريفية والحرضية) والقطاعيــة ً
أن يــؤدي التحريج إىل خســارة األرايض الزراعيــة) .وميكنها أن تحدد
كذلــك الفــرص ملســاهمة التدابري املتّصلة بالغابــات يف تحقيق عدد
مــن مقاصد أهداف التنمية املســتدامة.
وينبغي أن تقوم هذه الدراسات التحليلية قدر اإلمكان بتحديد
حجم املساهمة الحالية التي تقدمها الغابات واألشجار يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ وبتحديد املؤرشات أو
املقاييس ذات الصلة لقياس التقدم املحرز؛ وبتوفري املزيد من
األدلة النوعية عىل مساهمتها املحتملة؛ وبتحديد الثغرات يف
البيانات واالحتياجات البحثية؛ وبتسليط الضوء عىل السياسات
ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة حيث ميكن أن ترتك
الغابات واألشجار األثر األكرب؛ وبتوصية تدابري متعلّقة
بالسياسات لتحقيق ذلك .وستستفيد هذه الدراسات من
مشاركة أصحاب املصلحة يف املراحل كافة ،من تطوير النهج
املقرتح إىل التأكد من االستنتاجات األولية .وينبغي االلتزام
كذلك بإجراء استعراض دوري لهذه الدراسات من أجل رصد
التقدم املحرز ومراعاة املعلومات الجديدة.

� الدخل والعاملة يف القطاع الرسمي للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة الحجم ويف القطاع غري الرسمي،
مع تصنيف إحصاءات العاملة بحسب نوع الجنس
ونوع العمل؛
� نوع الجنس ،مبا يف ذلك البيانات املص ّنفة بحسب نوع
الجنس واملتعلّقة بإدارة الغابات واستخدامها ،ودور
املرأة يف اتخاذ القرارات ،مبا يف ذلك مشاركتها يف
التعاونيات واملؤسسات الصغرية الحجم ومناذج
األعامل األخرى؛ والفجوة بني الجنسني يف األجور؛
املتخصصني يف ِ
الحراجة
والطالبات يف مدارس إعداد
ّ
والدعم الذي تحصلن عليه؛ وعدد املحارضين من
النساء وإدماج الدراسات الجنسانية يف مناهج التعليم
الحرجي؛ والنساء يف املناصب القيادية؛
� نسبة األشخاص العاملني يف قطاع الغابات (القطاعني
الرسمي وغري الرسمي) بحسب نوع امللكية (مثل
الغابات اململوكة من الدولة ،وكبار املالكني ،واملالكني
املجتمعيني ،وأصحاب الحيازات الصغرية) وبحسب
حقوق الحيازة/النفاذ (مثل الحقوق املضمونة
والحقوق العرفية وعدم التمتّع بالحقوق)؛
� جمع املنتجات الحرجية غري الخشبية املختلفة
واستخدامها والتجارة بوقود الخشب وجمعه
واستخدامه؛
� السياحة البيئية املتعلّقة بالغابات ،مبا يف ذلك عدد
الزوار ونفقاتهم؛
� مساهمة النظم اإليكولوجية الحرجية يف التنوع البيولوجي؛
�توافر مساحات خرضاء مع غطاء شجري يسهل الوصول
إليها يف املدن.

زيادة توافر فرص احلصول على
البيانات واملعلومات األخرى الالزمة
لتقييم ورصد مساهمة الغابات
واألشجار يف حتقيق مقاصد أهداف
التنمية املستدامة

يكمن الغرض من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة العاملية
رشا يف املساعدة عىل قياس التقدم املحرز
البالغ عددها  230مؤ ً
نحو تحقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة وتوفري املعلومات
لوضع سياسات قامئة عىل األدلة .ويظهر التحليل الذي أُجري يف
الفصل  2أن العديد من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة
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دور الغابات واألشجار يف الحد من الفقر عىل األجل الطويل ،مبا يف
ذلك فهم القطاع غري الرسمي والدور الذي تؤديه املرأة.
وسيستفيد هذا العمل من مجموعات البيانات االجتامعية
املحسنة املحددة هنا.
واالقتصادية
ّ

وتشمل مصادر املعلومات املحتملة لجمع البيانات االجتامعية
واالقتصادية ،الدراسات االستقصائية بشأن سبل كسب العيش
ورفاه اإلنسان واإلحصاءات الزراعية ودراسات الحالة .وينبغي أن
تنظر البدان يف إدراج املزيد من األسئلة بشأن استخدام الغابات
واألشجار يف إحصاءاتها الزراعية ودراساتها االستقصائية بشأن األرس
املعيشية .وينبغي إدماج هذه البيانات ،حسب االقتضاء ،يف النظم
املحاسبية الوطنية وسيكون من املستحسن رصد التغريات بصورة
مثل م ّرة كل خمس سنوات.
دوريةً ،

العالقات بني الغابات واملياه( .يجري فريق خرباء عاملي معني
شامل وعامليًا للمعارف العلمية
تقييم ً
بالغابات يف الوقت الراهن
ً
املتعلّقة بأوجه التفاعل والروابط بني الغابات واملياه ،وذلك تحت
رعاية الرشاكة التعاونية يف مجال الغابات).

ويف حني أ ّن ذلك قد يرتبط يف بعض البلدان بالحاجة إىل بناء
القدرات ،سيكون من املهم أن تستفيد متطلبات البيانات الجديدة
قدر اإلمكان من البيانات املوجودة ،مع االعرتاف أيضً ا برغبة
البلدان يف تحقيق املواءمة يف اإلبالغ والحد من العبء الناجم عن
ذلك .وميكن تحسني توافر البيانات املتاحة من خالل تشاطر
اإلحصاءات بني مختلف القطاعات داخل البلدان ليك يتمكن
مثل من الوصول بسهولة إىل البيانات
العاملون يف قطاع الغابات ً
االجتامعية واالقتصادية للمساعدة عىل تعزيز املساهامت
االجتامعية واالقتصادية التي تقدمها الغابات.

تدهور الغابات الذي يصعب تحديده وقياسه عىل الرغم من أنه
ال يزال ميثّل مشكلة كبرية مع ما يرتتب عنه من تأثريات سلبية
عىل النظم اإليكولوجية الحرجية والسلع والخدمات التي توفّرها.
ومن املهم أن يتسنى رصد التغريات وتحسني فهم أسباب تدهور
الغابات والتأثريات املرتبة عنه.
تأثريات األرضار التي تلحق بالغابات الطبيعية عىل السكان
املعتمدين عىل هذه األخرية ،ودور الغابات واألشجار يف التخفيف
بتغي املناخ.
من ح ّدة الكوارث الطبيعية وتأثرياتها ،والعالقة ّ
وهناك حاجة إىل كل ذلك للمساعدة عىل تعزيز القدرة عىل
الصمود والتكيّفn .

وكام جاء يف االستنتاجات ،هناك بعض املجاالت التي تستوجب
املفصل لدراسة العالقات الكامنة .وهي تشمل:
مزي ًدا من العمل ّ
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الملحق
منهجية الفصل 2
يبـ ّـن الجــدول ألــف 1-املقاصــد الثامنيــة والعرشيــن ألهــداف التنميــة املســتدامة التــي جــرى تقييمهــا يف الفصــل  2واملقاييــس املواضيعيــة املســتخدمة
يف هــذا املطبــوع ،يليهــا وصــف موجــز.
اجلدول ألف:-1

املقاييس املواضيعية املرتبطة مبقاصد أهداف التنمية املستدامة اليت جرى تقييمها يف الفصل 2
املقاييس املواضيعية
مقاصد أهداف التنمية املستدامة
نسـبة األشـخاص الذين يعيشـون بأقل من  1.25دوال ًرا أمريك ًيا يف اليوم
 1-1القضاء عىل الفقر املدقع للناس أجمعني أينام كانوا بحلول عام ،2030
وهو يُقاس حال ًيا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من  1.25دوال ًرا يف اليوم والذيـن يقيمـون يف الغابات أو حولها
حصـة الدخل من موارد الغابـات لدى فقراء الريف
 4-1ضمان متتّع جميع الرجال والنسـاء ،وال سـيام الفقـراء والضعفاء منهم،
بنفـس الحقـوق يف الحصـول عىل املوارد االقتصادية ،وكذلـك حصولهم عىل
رف فيها وغري ذلك
الخدمـات األساسـية ،وعىل حق ملكية األرايض والتص ّ
مـن الحقـوق املتعلّقة بأشـكال امللكية األخرى ،وبامليراث ،وبالحصول عىل
املـوارد الطبيعيـة ،والتكنولوجيـا الجديدة املالمئـة ،والخدمات املالية ،مبا يف
ذلـك التمويل املتناهـي الصغر ،بحلول عام 2030

نسبة الغابات املندرجة يف نظم تضمن حقوق الحيازة اآلمنة للمجتمعات
املحلية والشعوب األخرى املعتمدة عىل الغابات

 5-1بنـاء قـدرة الفقراء والفئـات الضعيفة عىل الصمود والحـد من تعرضها
وتأث ّرهـا بالظواهـر املتطرفـة املتصلة باملناخ وغريهـا من الهزات والكوارث
االقتصاديـة واالجتامعيـة والبيئية بحلول عام 2030

عـدد الهكتارات يف إطار املامرسـات الزراعية الحراجية كمسـاهمة يف قدرة
الفقـراء عىل الصمود

 1-2القضـاء على الجـوع وضامن حصول الجميع ،وال سـيام الفقراء والفئات كميـة املنتجـات الحرجية غري الخشـبية الصالحة للأكل مبا يف ذلك لحوم
الضعيفـة ،مبـن فيهـم الرضّ ع ،عىل ما يكفيهم مـن الغذاء املأمون واملغذّي الطرائـد الربية املصطادة /املسـتهلكة
طـوال العام بحلول عام 2030
معدل انتشـار السـكان الذيـن يعتمدون عىل الحطـب والفحم للطهي
وتعقيم املياه
 3-2مضاعفـة اإلنتاجيـة الزراعيـة ودخل صغار منتجي األغذية ،وال سـيام
النسـاء وأفراد الشـعوب األصلية واملزارعني األرسيني والرعاة والصيادين،
مبـا يف ذلـك من خالل ضامن املسـاواة يف حصولهم عىل األرايض وعىل موارد
اإلنتـاج األخرى واملدخلات واملعارف والخدمات املاليـة وإمكانية وصولهم
إىل األسـواق وحصولهـم عىل الفـرص لتحقيق قيمة مضافـة وحصولهم عىل
فـرص عمل غير زراعية ،بحلول عام 2030

عـدد األشـخاص العاملني يف قطاع الحراجة وحجـم الدخل املحقق

 5-5ضمان مشـاركة املرأة مشـاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفـرص املتاحة لها نسـبة النسـاء املوظفات يف اإلدارة الوطنية للحراجة
للقيـادة على قدم املسـاواة مع الرجل عىل جميع مسـتويات صنع القرار يف عدد النسـاء العاملات يف قطاع الحراجة
الحيـاة السياسـية واالقتصادية والعامة
عـدد النسـاء يف برامج التثقيـف يف مجال الحراجة
(أ) نسـبة إجمايل املزارعني الذين ميلكون أراض زراعيـة أو لديهم حقوق
(5أ) القيـام بإصالحـات لتخويل املرأة حقوقًا متسـاوية يف املوارد
رصف يف األرايض مضمونـة يف األرايض الزراعيـة بحسـب الجنس؛ و(ب) حصة املرأة بني
االقتصاديـة ،وكذلـك إمكانيـة حصولها عىل حـق امللكية والت ّ
وغريهـا من املمتلـكات ،وعىل الخدمات املالية ،واملرياث واملـوارد الطبيعية ،امللاك أو أصحـاب الحقوق يف األرايض الزراعية ،بحسـب نوع الحيازة؛
وفقًـا للقوانني الوطنية
نسـبة البلـدان التـي يكفل فيها اإلطار القانوين (مبا يف ذلـك القانون العريف)
للمـرأة املسـاواة يف الحقوق يف ملكية األرايض و/أو السـيطرة عليها
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املقاييس املواضيعية
مقاصد أهداف التنمية املستدامة
تغي نسـبة الغطاء الشـجري ضمن مسـتجمعات املياه العاملية الرئيسـية مع
 6-6حاميـة وترميـم النظـم اإليكولوجية املتصلة بامليـاه ،مبا يف ذلك الجبال
ّ
والغابـات واألرايض الرطبة واألنهار ومسـتودعات امليـاه الجوفية والبحريات ،مرور الوقت
بحلول عام 2020
نسـبة الغابات املدارة للحفاظ عىل الرتبة واملياه كهدف أسـايس
 1-7ضمان حصـول الجميع بتكلفة ميسـورة عىل خدمـات الطاقة الحديثة
املوثوقـة بحلول عام 2030

نسـبة السـكان الذين يسـتخدمون الحطب كمصدر للطاقة

 2-7تحقيـق زيـادة كبيرة يف حصة الطاقة املتجـددة يف مجموعة مصادر
الطاقـة العاملية بحلول عام 2030

حصـة الحطب من إجاميل اسـتهالك الطاقة املتجـددة النهائية

 3-8تعزيـز السياسـات املوجهـة نحو التنمية والتي تدعم األنشـطة
اإلنتاجيـة ،وفـرص العمل الالئق ،ومبارشة األعمال الحرة ،والقدرة عىل
اإلبداع واالبتكار ،وتشـجع عىل إضفاء الطابع الرسـمي عىل املشـاريع
املتناهيـة الصغـر والصغرية واملتوسـطة الحجـم ،ومنوها ،مبا يف ذلك من
خالل الحصول على الخدمات املالية

نسـبة العاملة الرسـمية وغري الرسـمية يف قطاع الغابات

 9-8وضع وتنفيذ سياسـات تهدف إىل تعزيز السـياحة املسـتدامة التي
توفـر فـرص العمل وتعـزز الثقافة واملنتجـات املحلية بحلول عام 2030

مسـاهمة السـياحة املعتمـدة عىل الطبيعـة يف الناتج املحيل اإلجاميل
والعاملة

 4-11تعزيـز الجهـود الرامية إىل حامية وصون الرتاث الثقـايف والطبيعي
العاملي

مواقـع التراث الثقايف التي تشـمل يف تصنيفها عنارص طبيعية والنسـبة
املئويـة للموقع الذي تغطيه األشـجار
التغير يف نظـام املناطق املحمية

 7-11توفري سـبل اسـتفادة الجميع من مسـاحات خرضاء وأماكن عامة آمنة النسـبة املئويـة للسـكان الذين ميكنهم الوصـول إىل منطقة خرضاء متاحة
وشـاملة للجميع وميكن الوصول إليها ،وال سـيام بالنسـبة للنسـاء واألطفال للعامـة مبسـاحة هكتـار واحد عىل األقـل يف غضون  15دقيقة (أو  500مرت)
يرا عىل األقدام من مـكان إقامتهم.
وكبار السـن واألشـخاص ذوي اإلعاقة ،بحلول عام 2030
س ً
مـؤرش اإلنتاج العاملي لألخشـاب املسـتديرة الصناعيـة مقابل مؤرش اإلنتاج
 2-12تحقيق اإلدارة املسـتدامة واالسـتخدام الكفؤ للمـوارد الطبيعية،
العاملي لألخشـاب املنشورة واأللواح
بحلول عام 2030
مؤرش االسـتهالك العاملي للفرد الواحد لألخشـاب املنشـورة واأللواح
 5-12الحـد بدرجـة كبرية مـن إنتاج النفايات ،من خالل املنـع والتخفيض
وإعـادة التدوير وإعادة االسـتعامل ،بحلول عام 2030

معدل استرداد الورق (النسبة املئوية)

 6-12تشـجيع الرشكات [ ]...عىل اعتامد مامرسـات مسـتدامة ،وإدراج
معلومـات االسـتدامة يف دورة تقديم تقاريرها

حصة األخشـاب املسـتديرة الصناعية مـن الغابات املص ّنفة

 7-12تعزيز مامرسـات الرشاء العام املسـتدامة ،وفقا للسياسـات
واألولويات الوطنية

عدد البلدان التي تنفذ سياسـات الرشاء العام املسـتدام لألخشـاب

األرايض الحرجيـة (بالهكتـار) التي دمرت/تأثرت بالكـوارث الطبيعية
 1-13تعزيـز القـدرة على الصمود والتكيف يف مواجهـة األخطار املرتبطة
باملنـاخ والكـوارث الطبيعيـة يف جميع البلدان ،وتعزيز القـدرة عىل التكيف املرتبطـة باملنـاخ عىل مدى السـنوات العرشين املاضية ()2016–1996
مع تلك األخطار
عـدد البلـدان التي تنفذ استراتيجيات وطنية ومحليـة للحد من مخاطر
الكوارث تشـمل تدابير قامئة عىل الغابات
 2-13إدمـاج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسـات واالستراتيجيات
والتخطيط على الصعيد الوطني

عـدد البلـدان التي أبلغت عن سياسة/استراتيجية/خطة متكاملة تشير إىل
قـدرة قطـاع الغابات عىل التكيـف مع تأثريات تغري املناخ السـلبية وتعزيز
قدرتـه عىل الصمـود أمام هذه التأثريات

 3-13تحسين التعليـم وإذكاء الوعي والقدرات البرشية واملؤسسـية
للتخفيـف مـن تغير املناخ ،والتكيف معه ،والحد مـن أثره واإلنذار املبكر
به

عـدد البلـدان التي أدرجـت مفاهيم التخفيف والتكيـف والحد من تأثريات
تغير املنـاخ واإلنذار املبكـر املرتبطة بالغابات يف املناهج الدراسـية للمراحل
األوىل والثانيـة والثالثة
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امللحق منهجية الفصل2

مقاصد أهداف التنمية املستدامة
 1-15ضمان حفـظ وترميم النظـم اإليكولوجية الربية والنظـم اإليكولوجية
للميـاه العذبـة الداخلية وخدماتها ،وال سـيام الغابات واألرايض الرطبة
والجبال واألرايض الجافة ،وضامن اسـتخدامها عىل نحو مسـتدام ،وذلك
وفقـا لاللتزامـات مبوجب االتفاقـات الدولية ،بحلول عام 2020

املقاييس املواضيعية
مؤرش أهداف التنمية املسـتدامة  1-1-15مسـاحة الغابات كنسـبة مئوية
من مجموع مسـاحة اليابسة
مؤرش أهداف التنمية املسـتدامة  2-1-15نسـبة املواقـع الهامة للتنوع
البيولوجـي األريض ويف امليـاه العذبـة التي تشـملها املناطق املحمية،
بحسـب نوع النظام اإليكولوجي

 2-15تعزيـز تنفيذ اإلدارة املسـتدامة لجميع أنـواع الغابات ،ووقف إزالة
الغابـات ،وترميـم الغابـات املتدهورة وتحقيق زيادة كبرية يف نسـبة زرع
الغابـات وإعـادة زرع الغابات عىل الصعيـد العاملي ،بحلول عام 2020

مـؤرش أهداف التنمية املسـتدامة  1-2-15الغطاء الحرجي املشـمول
باإلدارة املسـتدامة للغابات

 3-15مكافحـة التصحـر ،وترميم األرايض والرتبـة املتدهورة ،مبا يف ذلك
األرايض املتضررة من التصحـر والجفاف والفيضانات ،والسـعي إىل تحقيق
عـا ٍمل خا ٍل من ظاهـرة تدهور األرايض ،بحلول عام 2030

نسـبة الغابات املتدهورة إىل مسـاحة الغابات اإلجاملية

 4-15ضمان حفـظ النظـم اإليكولوجية الجبلية ،مبـا يف ذلك تنوعها
البيولوجـي ،مـن أجل تعزيـز قدرتها عىل توفري املنافع التـي ال غنى عنها
لتحقيـق التنمية املسـتدامة ،بحلول عام 2030

مـؤرش أهداف التنمية املسـتدامة  1-4-15التغطية محسـوبة باملناطق
املحميـة للمواقـع املهمة للتنـوع البيولوجي الجبيل
مـؤرش أهداف التنمية املسـتدامة  2-4-15مـؤرش الغطاء األخرض الجبيل

 5-15اتخـاذ إجـراءات عاجلـة وهامة للحد من تدهور املوائـل الطبيعية،
ووقـف فقدان التنـوع البيولوجي ،والقيـام ،بحلول عام  ،2020بحامية
األنواع املهـ َّددة ومنع انقراضها

مـؤرش أهداف التنمية املسـتدامة  1-5-15مـؤرش القامئة الحمراء

(15ب) حشـد موارد كبرية من جميع املصادر وعىل جميع املسـتويات
بغـرض متويـل اإلدارة املسـتدامة للغابات وتوفري مـا يكفي من الحوافز
للبلـدان الناميـة لتعزيـز تلك اإلدارة ،مبا يف ذلـك حفظ الغابات وإعادة زرع
الغابات

املسـاعدة اإلمنائية الرسـمية واإلنفاق العام عىل حفظ الغابات واسـتخدامها
عىل نحو مسـتدام

اهلدف  - 1القضاء على الفقر جبميع
أشكاله يف كل مكان

ومعــدالت الفقــر املرتفعــة .فالتوزيع املكاين للفقر املرتبــط بالغابات أمر
هام ألن األرس األكرث فق ًرا متيل إىل االعتامد بشــكل أكرب نســب ًيا عىل موارد
الغابات لكسب ســبل عيشها.

تؤدي الغابات باإلجامل ثالثة أدوار مختلفة بالنســبة إىل ســبل كســب عيش
فقراء الريف :دعم االســتهالك الحايل أو االســتخدام املعييش وتوفري شــبكات
أمــان قيّمة وتوفري مســار ممكن للخــروج من دائرة الفقر (Cavendish
 .)2003ويشــمل الهدف  1من أهداف التنمية املســتدامة خمســة مقاصد
رئيســية ومقصدين من ضمن «وســائل التنفيذ» .وللمســاعدة يف تقييم
مســاهمة الغابــات واألشــجار يف تحقيق الهدف  1من أهــداف التنمية
املســتدامة ،تــم تحليل ثالثة مقاصد باســتخدام أربعة مقاييــس مواضيعية.

وقد تم احتســاب نســبة األشــخاص الذين يعيشون بأقل من  1.25دوال ًرا
أمريك ًيــا يف اليــوم والذيــن يقيمون يف الغابات أو حولها ( )1بقســمة عدد
ســكان الريــف الذين يعيشــون بأقل مــن  1.25دوال ًرا أمريك ًيا يف اليوم الذين
يقيمــون يف الغابــات أو حولهــا ( )2عىل إجاميل عدد ســكان الريف الذين
يعيشــون بأقل مــن  1.25دوال ًرا أمريكيًا يف اليوم.
وتم احتســاب عدد ســكان الريف الذين يعيشــون بأقل من  1.25دوال ًرا
أمريك ًيــا يف اليــوم والذيــن يقيمون يف الغابــات أو حولها عن طريق رضب
عــدد ســكان الغابات اإلقليميني مبتوســط معدل الفقــر اإلقليمي .وتم
احتســاب إجاميل عدد الســكان الريفيني الذين يعيشــون بأقل من 1.25
دوال ًرا أمريك ًيــا يف اليــوم لــكل بلد من خالل رضب إجاميل عدد ســكان الريف
مبعــدل الفقــر .وتتوافــر معدالت الفقر يف التقريــر الصادر عن الصندوق
الــدويل للتنميــة الزراعيــة ( .)2016أما بالنســبة إىل البلدان غري املدرجة يف
تقريــر التنميــة الريفيــة لعام  2016الصادر عن الصندوق الــدويل للتنمية
الزراعية ،فقد تم اســتخدام متوســط معدالت الفقر الريفي اإلقليمي :آســيا

املقصد 1-1

ç çالقضــاء عــى الفقر املدقع للنــاس أجمعني أينــا كانوا بحلول
عــام  ،2030وهــو يُقاس حاليًا بعدد األشــخاص الذين يعيشــون
بأقــل من  1.25دوال ًرا يف اليوم

نســبة األشــخاص الذين يعيشــون بأقل من  1.25دوال ًرا أمريك ًيا
يف اليــوم والذين يقيمــون يف الغابات أو حولها
يهــدف هــذا املقياس إىل املســاعدة يف تقييم التداخل بــن الغطاء الحرجي
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عــدد الهكتارات يف إطار املامرســات الزراعية الحراجية
كمســاهمة يف قــدرة الفقراء عىل الصمود

 18.7يف املائــة وأمريــكا الالتينيــة 9.2 :يف املائــة وأفريقيا  56.1يف املائة.
وتم احتســاب عدد ســكان الغابات (عدد األشــخاص الذين يعيشون يف
الغابات أو حولها) باســتخدام املتوســطات اإلقليمية لكل بلد كام أشــار إليها
 Chomitzوآخــرون ( )2007يف تقريــره؛ ويتوافر عدد ســكان الريف لكل
بلــد يف مجموعــات بيانات البنك الدويل.

يهدف هذا املقياس إىل املســاعدة يف تقييم مســاهمة الغابات واألشــجار يف
دعم قدرة ســبل املعيشــة عــى الصمود عن طريق الحراجــة الزراعية بتوفري
فكــرة عــن الغطاء الشــجري يف املناظر الطبيعية الزراعيــة .وقد تم اقتباس
البيانــات املســتخدمة من  Zomerوآخرون (.)2009

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه تم تحديث خط الفقر الــدويل يف عام  2015ليصبح
 1.90دوال ًرا أمريكيًا يف اليوم اســتنا ًدا إىل أســعار عام  ،2011وأنه ســيتم
أيضً ــا تحديــث مؤرش أهداف التنمية املســتدامة وف ًقــا لذلك بنا ًء عىل قرار
فريــق الخرباء املشــرك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهــداف التنمية
املســتدامة بتاريــخ أكتوبر/ترشين األول  2015لقيــاس الفقر املدقع من
خــال «خــط الفقر الدويل» الســائد الذي صدقت عليــه اللجنة اإلحصائية يف
األمــم املتحدة يف وقت الحق.

اهلدف  - 2القضاء على اجلوع وتوفري
احملسنة وتعزيز
األمن الغذائي والتغذية
ّ
الزراعةاملستدامة
تــم تحليــل مقصدين اثنني باســتخدام ثالثة مقاييس مواضيعية للمســاعدة
يف تقييــم مســاهمة الغابــات واألشــجار يف تحقيق الهدف  2من أهداف
التنمية املســتدامة.

حصــة الدخــل املتأيت من موارد حرجيــة لدى فقراء الريف

املقصد 1-2

يهــدف هــذا املقياس إىل املســاعدة يف تقييم مســاهمة الغابات يف دعم
اســتهالك األرس املعيشــية الفقرية .وتســتند البيانات إىل دراســات سابقة (مبا
يف ذلــك  Angelsenوآخرون )2014 ،التي قاســت الدخــل البيئي لألرس
املعيشــية الريفية كمصدر رئييس لكســب ســبل العيش.

ç çالقضــاء عــى الجوع وضــان حصول الجميع ،وال ســيام
الفقــراء والفئــات الضعيفــة ،مبــن فيهــم الرضّ ع ،عىل ما
يكفيهــم مــن الغــذاء املأمــون واملغ ّذ ي طوال العــام بحلول
عام 2030

املقصد 4-1

كميــة املنتجــات الحرجيــة غري الخشــبية الصالحة لألكل مبا يف
ذلــك لحوم الطرائد الربية املصطادة/املســتهلكة

ç çضــان متتّــع جميع الرجال والنســاء ،وال ســيام الفقراء
والضعفــاء منهــم ،بنفــس الحقــوق يف الحصــول عىل املوارد
االقتصاديــة ،وكذلــك حصولهــم عىل الخدمات األساســية،
رصف فيهــا وغري ذلك من
وعــى حــق ملكيــة األرايض والت ّ
الحقــوق املتعلّقــة بأشــكال امللكيــة األخرى ،وباملرياث،
وبالحصــول عــى املــوارد الطبيعيــة ،والتكنولوجيــا الجديدة
املالمئــة ،والخدمــات املاليــة ،مبا يف ذلــك التمويــل املتناهي
الصغــر ،بحلــول عام 2030

يهــدف هــذا املقياس إىل تســليط الضوء عىل دور الغابات واألشــجار يف
توفــر املــواد الغذائيــة من أصل نبايت أو حيواين التي تســتخدمها الشــعوب
املعتمــدة عــى الغابــات لتلبيــة احتياجاتهــا الغذائية وتنويــع نظمها
الغذائيــة أو توليــد الدخل .وتشــمل مصــادر البيانات املســتخدمة املؤلفات
ودراسات الحالة.

نســبة الغابــات املندرجة يف نظم تضمن حقــوق الحيازة اآلمنة
للمجتمعــات املحلية والشــعوب األخــرى املعتمدة عىل الغابات

معدل انتشــار الســكان الذين يعتمدون عــى الحطب والفحم
للطهــي وتعقيم املياه

يهــدف هــذا املقيــاس إىل تســليط الضوء عىل أهميــة الحطب يف توفري
األمــن الغــذايئ والتغذية .وتشــمل مصــادر البيانات املســتخدمة املؤلفات
ودراسات الحالة.

يهــدف هــذا املقياس إىل املســاعدة يف تقييــم التقدم املحرز يف ضامن
حقــوق الحيــازة اآلمنــة للمجتمعات املحلية والشــعوب األخــرى املعتمدة
عــى الغابــات .وإن مصــادر البيانات املســتخدمة هــي التقييم العاملي
لحالــة املــوراد الحرجيــة (منظمة األغذيــة والزراعة2015 ،أ) ومبادرة
الحقــوق واملوارد (.)2014

املقصد 3-2

ç çمضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخل صغــار منتجي األغذية،
وال ســيام النســاء وأفراد الشــعوب األصلية واملزارعني األرسيني
والرعــاة والصياديــن ،مبا يف ذلك من خالل ضامن املســاواة يف
حصولهــم عــى األرايض وعىل مــوارد اإلنتاج األخرى واملدخالت
واملعــارف والخدمــات املالية وإمكانية وصولهم إىل األســواق
وحصولهــم عــى الفرص لتحقيــق قيمة مضافــة وحصولهم عىل
فــرص عمل غري زراعيــة ،بحلول عام 2030

املقصد 5-1

ç çبنــاء قــدرة الفقــراء والفئــات الضعيفة عــى الصمود والحد
مــن تعرضهــا وتأ ث ّرهــا بالظواهــر املتطرفة املتصلــة باملناخ
وغريهــا مــن الهزات والكــوارث االقتصاديــة واالجتامعية
والبيئيــة بحلــول عام 2030
| | 101

امللحق منهجية الفصل2

عــدد األشــخاص العاملني يف قطاع الحراجة وحجــم الدخل املحقق

(ج) ونســبة البلــدان التــي يكفل فيها اإلطــار القانوين (مبا يف ذلك
القانــون العــريف) للمرأة املســاواة يف الحقوق يف ملكية األراض
والغابايت و/أو الســيطرة عليها

يهــدف هــذا املقياس إىل إظهار دور الغابات واألشــجار يف توفري الدخل
الذي ميكن للشــعوب اســتخدامه لرشاء األغذية .وتشــمل مصادر البيانات
املؤلفات ودراســات الحالة التي صدرت.

تهــدف هــذه املقاييس إىل املســاعدة يف تقييــم حقوق املرأة يف الوصول
إىل املــوارد االقتصاديــة املرتبطــة بالغابات واألشــجار ألنــه أمر مهم يف قدرة
ســبل املعيشــة عــى الصمود .وباإلضافة إىل ذلــك ،متثل حقوق املرأة
الرســمية قانون ًيــا يف األرايض والغابــات خطــوة هامة نحــو النهوض بهدف
املســاواة بني الجنســن .وتشــمل مصادر البيانات املســتخدمة املؤلفات
ودراســات الحالة الصادرة.

اهلدف  - 5حتقيق املساواة بني
اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات

تــم تحليل مقصدين اثنني باســتخدام خمســة مقاييس مواضيعية للمســاعدة
يف تقييــم مســاهمة الغابــات واألشــجار يف تحقيق الهدف  5من أهداف
التنمية املســتدامة .ويركّز املقصدان عىل مشــاركة النســاء يف عملية اتخاذ
القـرار من خــال تواجده ّن يف املناصب الرفيعة املســتوى واملناصب
اإلدارية .ولكن ،ال ب ّد من اإلشــارة إىل أن أوجه الالمســاواة بني الجنســن
متجــذرة مبعظمهــا يف املجتمع األوســع نطاقًا خــارج قطاع الغابات ،مام
معي عــى مواجهة التحديات
يعنــي أنــه توجد حــدود لقدرة قطاع واحد ّ
املجتمعيــة الكــرى .ومع ذلــك ،يتمتع قطاع الغابــات ،نظ ًرا إىل نطاق الفرص
التــي يوفرهــا وطبيعتهــا ،بالقدرة عىل املســاعدة يف التغلب عىل أوجه
الالمســاواة بني الجنســن داخل القطاع وخارجه.

اهلدف  - 6ضمان توافر املياه
وخدمات الصرف الصحي للجميع

تــم تحليــل مقصد واحــد باللجوء إىل مقياســيني مواضيع َيني للمســاعدة
يف تقييــم مســاهمة الغابــات واألشــجار يف تحقيــق الهدف  6من أهداف
التنمية املســتدامة.

املقصد 6-6

ç çحاميــة وترميــم النظــم اإليكولوجيــة املتصلــة باملياه ،مبا
يف ذلــك الجبــال والغابــات واألرايض الرطبة واألنهار
ومســتودعات امليــاه الجوفيــة والبحــرات ،بحلول عام 2020

املقصد 5-5

ç çضــان مشــاركة املرأة مشــاركة كاملة وفعالــة وتكافؤ
الفــرص املتاحــة لهــا للقيــادة عىل قدم املســاواة مع الرجل
عــى جميــع مســتويات صنع القــرار يف الحياة السياســية
واالقتصاديــة والعامة

تغي نســبة الغطاء الشــجري ضمن مســتجمعات املياه العاملية
ّ
الرئيســية مع مرور الوقت

يهــدف هــذا املقياس إىل تســليط الضوء عىل حقيقــة أن جميع الغابات
والنظــم اإليكولوجية املســتندة إىل األشــجار تؤثر يف املياه وعىل االعرتاف
بــأن الروابــط التي تجمع بــن الغابات واملياه تتجاوز الحدود السياســاتية.
وتشــمل مصادر البيانات املســتخدمة الرصد العاملــي للغابات واملياه
والقنــوات املائيــة التي طورهــا معهد املوارد العاملي والتي تشــمل بيانات
الغالف الشــجري املكاين من  Hansenوآخرين )2013( ،اســتنا ًدا إىل
بيانات مســتجمعات املياه العاملية الرئيســة أو بواســطة قاعدة بيانات
 hydroshedsعــى النحــو الذي تحــدده منظمة األغذية والزراعة [2011أ].
وتم احتســاب مســاحة الغطاء الشــجري يف مســتجمعات املياه الرئيسية
يف العامل كنســبة الغطاء الشــجري داخل مســتجمعات املياه ومنطقة
مســتجمعات املياه اإلجاملية؛ وتم احتســاب هذه النســبة لكل من عامي
 2000و .2015وتم احتســاب التغريات يف الغطاء الشــجري باعتبار أنها
متثــل الفــرق بني الغطاء الشــجري التاريخي (كام جاء يف  Hansenوآخرين
( ))2013والغطاء الشــجري يف عامي  2000و.2015

نســبة النســاء املوظفات يف اإلدارة الوطنية للحراجة؛
وعدد النســاء العامــات يف قطاع الحراجة؛
وعــدد النســاء يف برامج التعليــم يف مجال الحراجة

تهــدف هــذه املقاييس إىل املســاعدة يف تقييم التقــدم املحرز يف تعزيز
دور النســاء يف قطــاع الغابات الرســمي واالعرتاف بأهمية التعليــم لتحقيق
املســاواة بني الجنســن يف قطاع الحراجة .وتشــمل مصادر البيانات
املســتخدمة املؤلفات ودراسات الحالة.

املقصد (5أ)

ç çالقيــام بإصالحــات لتخويــل املــرأة حقوقًا متســاوية يف املوارد
االقتصاديــة ،وكذلــك إمكانيــة حصولهــا عىل حــق امللكية
رف يف األرايض وغريهــا مــن املمتلكات ،وعــى الخدمات
والتـ ّ
املاليــة ،واملــراث واملــوارد الطبيعية ،وف ًقــا للقوانــن الوطنية

(أ) نســبة إجــايل املزارعني الذيــن ميتلكون أراض زراعية أو
لديهــم حقــوق مضمونة يف األرايض الحرجية بحســب نوع
الجنس؛
(ب) وحصــة املرأة بني املــاك أو أصحاب الحقوق يف األرايض
الحرجية ،بحســب نوع الحيازة؛

أمــا يف مــا يتعلــق بخطر التعريــة والحرائق والضغط الــذي تتعرض له
امليــاه ،تــم تحديــد الدرجات من  1إىل  1( 5لألقــل خطورة و 5لألكرث
خطــورة) لــكل مســتجمع مياه .ويف حالــة التعرية والحرائــق ،تم تضمني
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حالة الغابات يف العامل 2018

ويقـ ّر بأنــه من الصعــب التمييز بوضوح بني االســتخدام «الحديث» للحطب
(مثــل التوليد املشــرك للحرارة والطاقة) وأوجه االســتخدام األخرى .ويتمثل
أحــد قيــود هذا املقيــاس يف أنه ال يظهر كفاءة تحويل الطاقة .وتشــمل
مصــادر البيانات املســتخدمة املؤلفات واإلحصاءات الرســمية.

هــذه الدرجــات يف بيانــات معهد املــوارد العاملية؛ وبالنســبة إىل الضغط
الــذي تتعــرض لــه املياه ،تــم تطبيق درجات مامثلــة من  1إىل  5عىل نظام
األلــوان الخــاص بالخرائــط التي توفرهــا بيانات الرصد العاملــي للغابات
وامليــاه ،مــع اســتناد هذه الدرجــات إىل التحليل البــري .وتم بعد ذلك
احتســاب أهم مســتجمعات املياه العاملية اســتنا ًدا إىل نســبة الغطاء
قســم عىل إجاميل عدد مســتجمعات
الشــجري املفقــود ودرجــة الخطر ،ثم ّ
امليــاه للحصــول عــى النســبة املئوية ملســتجمعات املياه التي تقرتن بنســبة
فقــدان الغطاء الشــجري واملخاطر.

املقصد 2-7

ç çتحقيــق زيــادة كبــرة يف حصــة الطاقة املتجــددة يف مجموعة
مصــادر الطاقــة العامليــة بحلول عام 2030

حصــة الحطب يف إجاميل االســتهالك النهــايئ للطاقة املتجددة

نســبة الغابــات الخاضعة لإلدارة للحفــاظ عىل الرتبة واملياه
كهدف أسايس

يهدف هذا املقياس إىل املســاعدة يف تقييم مســاهمة الغابات واألشــجار يف
زيــادة حصــة الطاقة املتجــددة يف مجموعة مصادر الطاقــة العاملية .ويعترب
الحطــب والطاقة الكهرومائية حاليًا شــكلني رئيســيني مــن مصادر الطاقة
املتجــددة األكــر ارتباطًــا بالغابات .ويتمثل أحد قيــود هذا املقياس يف أنه
ال ميكــن تجديــد الحطب إال إذا تم توفريه من مصادر مســتدامة .وتشــمل
مصــادر البيانات املؤلفات واإلحصاءات الرســمية.

يهــدف هــذا املقياس إىل املســاعدة يف تقييم مســاهمة إدارة الغابات
الراميــة إىل الحفــاظ عــى الرتبــة واملياه يف تحقيــق الهدف  6من أهداف
التنميــة املســتدامة .وتشــمل مصادر البيانــات التقييــم العاملي لحالة
املــوراد الحرجيــة (منظمــة األغذية والزراعة2015 ،أ) .وتــم لكل بلد
احتســاب نســبة الغابــات التي ترمــي إدارتها إىل الحفاظ عــى الرتبة واملياه
كهــدف رئييس اســتنا ًدا إىل إجاميل مســاحة الغابــات يف البالد .كام تم
إجــراء تحليــل مامثــل للمناطق الرئيســية يف العــامل .وباإلضافة إىل ذلك،
أُجــري تحليــل لإلبــاغ عن النســبة املئويــة للغابات الوطنية التي تشــمل
أهدافهــا اإلداريــة املحددة ما ييل :وقــف تدهور الســواحل ونظافة املياه
والتعريــة ومكافحــة االنهيارات الثلجيــة والتصحر.

اهلدف  8 -تعزيز النمو االقتصادي
املطردوالشاملللجميعواملستدام،
والعمالةالكاملةواملنتجة،وتوفري
العملالالئقللجميع

تــم تحليــل مقصديــن اثنــن باللجوء إىل مقياســيني مواضيع َيني للمســاعدة
يف تقييــم مســاهمة الغابــات واألشــجار يف تحقيــق الهدف  8من أهداف
التنمية املســتدامة.

اهلدف  - 7ضمان حصول اجلميع
بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة
احلديثةاملوثوقةواملستدامة

املقصد 3-8

ç çتعزيــز السياســات املوجهــة نحــو التنميــة والتي تدعم
األنشــطة اإلنتاجيــة ،وفــرص العمل الالئــق ،ومبارشة األعامل
الحــرة ،والقــدرة عىل اإلبــداع واالبتكار ،وتشــجع عىل إضفاء
الطابــع الرســمي عــى املشــاريع املتناهية الصغــر والصغرية
واملتوســطة الحجــم ،ومنوهــا ،مبا يف ذلك من خــال الحصول
عىل الخدمــات املالية

تــم تحليــل مقصديــن اثنــن باللجوء إىل مقياســيني مواضيع َيني للمســاعدة
يف تقييــم مســاهمة الغابــات واألشــجار يف تحقيــق الهدف  7من أهداف
التنمية املســتدامة.

املقصد 1-7

ç çضــان حصــول الجميــع بتكلفة ميســورة عىل خدمــات الطاقة
الحديثــة املوثوقــة بحلــول عام 2030

نســبة العاملة الرســمية وغري الرســمية يف قطاع الغابات

من املهم الحصول عىل البيانات املتاحة األكرث موثوقية بشأن العاملة الرسمية
وغري الرسمية يف قطاع الغابات .وإ ّن املعلومات املتعلقة بالعاملة الرسمية
متاحة من اإلحصاءات املوجودة غري أ ّن تقدير العاملة غري الرسمية أكرث
صعوبة إذ تحتوي قاعدة البيانات املوحدة إلحصاءات منظمة العمل الدولية
عىل إحصاءات حول حصة العاملة غري الرسمية يف األنشطة غري الزراعية يف
 62بل ًدا ،ولكن ال ميكن استخراج أرقام العاملة غري الرسمية املرتبطة بالغابات.
فتم استعراض املؤلفات املتاحة استعراضً ا واسع النطاق من أجل تقدير حصة
العاملة غري الرسمية من إجاميل العاملة يف القطاع الحرجي.

نســبة الســكان الذين يســتخدمون الحطب كمصدر للطاقة

مبــا أن مــؤرش هدف التنمية املســتدامة  2-1-7يغطــي جميع أنواع الوقود
والتكنولوجيــات النظيفــة التــي تدعم الوصول إىل خدمــات الطاقة املوثوقة
والحديثة بأســعار ميســورة ،مبا يف ذلك االســتخدام النظيف والفعال
للحطــب ،يهــدف هذا املقياس إىل املســاعدة يف قياس مســاهمة الغابات
واألشــجار يف الحصول عىل الطاقة .ويعتمد هذا املقياس عىل نســبة الســكان
الذيــن يع ّولــون عىل الحطــب لخدمات الطاقة األساســية (الطهي والتدفئة)،
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امللحق منهجية الفصل2

كذلك تم تقدير العاملة غري الرسمية استنا ًدا إىل العالقة بني العاملني لحسابهم
الخاص والعاملة غري الرسمية .إذ تصدر منظمة العمل الدولية حالة العاملة
كأحد املؤرشات الرئيسية لجميع البلدان واملناطق الخاضعة للقياس سنويًا.
ويتألف هذا املؤرش من فئات املوظفني وأرباب العمل والعاملني لحسابهم
الخاص والعاملني األرسيني املساهمني (مجموع القطاعات كافة) .وتستخدم
منظمة العمل الدولية مصطلح «أشكال العاملة الضعيفة» للعاملني لحسابهم
الخاص و»أفراد األرسة العاملني من دون أجر» عند وصف ظروف العمل يف
املناطق النامية .27ومتثل نسبة العاملني لحسابهم الخاص وأفراد األرسة العاملني
املساهمني يف إجاميل العاملة أحد املؤرشات التي تم اتباعها يف قاعدة بيانات
األهداف اإلمنائية لأللفية والتي تبني أن العاملة غري الرسمية وانتشار مختلف
أشكال العاملة قد يرتبطان من الناحية املفاهيمية يف سياقات البلدان النامية.
ولفهم كيف ميكن لتواتر العاملة للحساب الخاص يف بلد ما أن تبلغ عن
مدى انتشار العامل غري الرسميني ،تم تحليل ارتباط حصة (بالنسبة املئوية)
العاملني لحسابهم الخاص وحصة العامل غري الزراعيني وغري الرسميني يف ع ّينة
من البلدان التي يتوافر فيها العمل غري الرسمي .فأُجري هذا التحليل استنا ًدا
إىل قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية اعتبا ًرا من عام 2016
فتناول وضع العاملني لحسابهم الخاص فضلً عن أحدث املعلومات املتاحة
بشأن العاملة غري الرسمية .وأظهر التحليل أن معامل  Pearsonلالرتباط بني
املؤرشات قد بلغ  .0.6وهذا يعني أنه عندما تكون هناك حصة من العاملني
لحسابهم الخاص يف القطاع الخاص يف البلدان املنخفضة الدخل ،من املرجح
أن يكون هناك أيضً ا نسبة من العامل غري الرسميني يف هذه البلدان .وأجري
تحليل مامثل لنوع الجنس يف سلسلتي البيانات .فبقي االستنتاج نفسه مع أ ّن
معامل االرتباط أعىل قليلً عند النساء مقارنة بالرجال .ولك ّن هذه الطريقة
تخضع لبعض القيود :إذ تعتمد التقديرات عىل العالقة اإلحصائية بني العاملة
غري الزراعية غري الرسمية وحصة العاملني لحسابهم الخاص .وكانت البيانات
املتعلقة بالعاملة غري الرسمية محدودة أيضً ا حيث تم تضمني  44بل ًدا فقط؛
وتم افرتاض أن حصة العاملة يف الغابات كنسبة مئوية من إجاميل العاملة هي
نفسها يف القطاعني الرسمي وغري الرسمي.

الغابــات عــى نحو مســتدام .وفيــا تغطي الغابات مــا يقارب  30يف املائة
مــن مســاحة األرايض عامل ًيــا ،يبدو مــن املعقول اعتبــار أن جز ًءا كب ًريا من
الســياحة الربيّــة املعتمــدة عــى الطبيعة يحصــل يف الغابات أو عىل األقل
يف املناظــر الطبيعيــة التي تشــمل أيضً ــا النظم اإليكولوجيــة الحرجية.
ولذلــك ،اعتمــد هــذا املقياس املواضيعي مســاهامت الســياحة املعتمدة
عــى الطبيعــة يف الناتــج املحيل اإلجــايل والعاملة كمــؤرش بديل .وال تتوفر
بيانــات عــن الســياحة البيئيــة املعتمدة عىل الغابــات يف الوقت الحايل،
إذ ال تتوافــر مجموعــات من البيانات الشــاملة بشــأن األهميــة االقتصادية
للســياحة وال تــزال املنهجيــة اإلحصائية لقياس الســياحة املســتدامة
قيــد التطويــر .وســتكون هناك حاجــة إىل بيانات أكــر تفصيلً من أجل
احتســاب الناتــج املحيل اإلجاميل املبــارش من الســياحة اإليكولوجية
املعتمــدة عــى الغابات كنســبة من الناتــج املحيل اإلجاميل ومعدالت
النمــو املرتبطــة به .وتشــمل مصــادر البيانات املســتخدمة املؤلفات
ودراســات الحالــة القطريــة ومعلومات من منشــورات متخصصة.

اهلدف  11 -جعل املدن واملستوطنات
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة
علىالصمودومستدامة
تــم تحليــل مقصديــن اثنني باللجــوء إىل ثالثة مقاييــس مواضيعية
للمســاعدة يف تقييــم مســاهمة الغابــات واألشــجار يف تحقيق الهدف 11
مــن أهداف التنمية املســتدامة.

املقصد 4-11

ç çتعزيــز الجهــود الراميــة إىل حامية وصون الــراث الثقايف
والطبيعــي العاملي

بالنســبة إىل مواقــع الــراث الثقايف التي تشــمل يف تصنيفها عنارص
طبيعيــة ،النســبة املئوية من املوقع الذي تغطيه األشــجار؛
والتغيــر يف نظــام املناطق املحمية

املقصد 9-8

تهدف هذه املقاييس إىل تسليط الضوء عىل دور الغابات واألشجار يف
املساهمة يف الرتاث الثقايف والطبيعي .ويستخدم املقياس املواضيعي -4-11
(1أ) بيانات اليونسكو لتقييم تواتر العنارص الطبيعية يف مواقع الرتاث الثقايف
يف املناطق الحرضية كعنارص أساسية يف تعيينها أو يف إدارتها .ويستخدم
املقياس املواضيعي (1-4-11ب) قاعدة البيانات العاملية للمناطق املحمية
( ،WDPAإصدار يوليو/متوز  )2017لتقييم زيادة املناطق املحمية يف املدن
وحولها باستخدام فئات االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية  2و3
و 4و 5و 28.6وتم تجاوز حدود املناطق املحمية مع محيط املناطق الحرضية
يف كل بلد لتقييم مدى التغري يف املنطقة املحمية مع مرور الزمن .وقد تم

ç çوضــع وتنفيــذ سياســات تهدف إىل تعزيز الســياحة املســتدامة
التــي توفــر فرص العمــل وتعزز الثقافــة واملنتجــات املحلية
بحلــول عام 2030

مســاهمة الســياحة املعتمدة عىل الطبيعــة يف الناتج املحيل
اإلجاميل والعاملة

يق ّيــم هــذا املقيــاس الســياحة املعتمدة عــى الطبيعة ،إذ تتمتع الســياحة
املعتمــدة عىل الغابات بالقدرة عىل تحســن ســبل املعيشــة وإدارة

 27عىل سبيل املثال http://www.ilo.org/addisababa/whats-new/WCMS_377286/
lang--en/index.htm

https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-lookup-tables 28
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حالة الغابات يف العامل 2018

ويبي إنتاج األخشــاب املستديرة الصناعية اســتخراج الخشب
األخشــابّ .
(املورد األســايس) الــذي تتم معالجته بعد ذلــك إلنتاج منتجات ذات
قيمة مضافة (األخشــاب املنشــورة واأللواح) .ويظهــر أيضً ا هذا املقياس
التحســينات التكنولوجيــة يف التحويــل (غــر أن البيانات املتوافرة حول
عوامــل التحويــل مجــزأة وقد تكون عمليات املقارنــة بني البلدان وعرب
الزمــن صعبــة) .ويتمثــل أحد قيود هذا املقياس يف أنه ال يتناول ســوى
اإلدارة املســتدامة يف ما يتعلق بإنتاج األخشــاب املســتديرة الصناعية من
دون منتجــات الغابــات األخرى .وإ ّن مصدر البيانــات املتوافرة هو قاعدة
البيانــات اإلحصائيــة املوضوعيــة ملنظمة األغذية والزراعــة (منظمة األغذية
والزراعــة2017 ،د) .وتفتقــر إحصاءات املنظمــة إىل بيانات عن إمدادات
األخشــاب (املعاد تدويرها) واســتخدامها يف مرحلة ما بعد االســتهالك؛ لذلك
تــم تقديــم مثــال للبلدان األوروبية عىل أســاس بيانات من االتحاد األورويب
لتصنيع األلواح الخشــبية.

احتساب هذا التغري خالل الفرتة  ،2017-2000عن طريق استخدم تاريخ
التعيني الوارد يف قاعدة البيانات العاملية للمناطق املحمية كمرجع .وقد تم
النظر يف كل زيادة يف سطح املناطق املحمية للفئات من الثانية غىل السادسة.
املقصد 7-11

ç çتوفــر ســبل اســتفادة الجميــع من مســاحات خرضاء وأماكن
عامــة ،آمنــة وشــاملة للجميــع وميكن الوصول إليها ،وال ســيام
بالنســبة للنســاء واألطفال وكبار الســن واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،بحلول عام 2030

النســبة املئوية للســكان الذين ميكنهم الوصول إىل منطقة خرضاء
متاحة للعموم مبســاحة هكتار واحد عىل األقل يف غضون 15
دقيقة (أو  500مرت) سـرًا عىل األقدام من مكان إقامتهم

يهدف هذا املقياس إىل املساعدة يف تقييم إمكانية الوصول إىل املساحات
الخرضاء يف املناطق الحرضية .ويساهم عدد من العوامل مثل  -املسافة
والتوزيع والتصنيف والنوعية  -يف إمكانية الوصول إىل هذه املساحات :إذ ال
يكفي قياس مقدار املساحة الحرضية املتاحة للفرد الواحد .فاعتمدت بلدان
متعددة معايري مختلفة قليلً لقياس إمكانية الوصول إىل هذه املساحات
الخرضاء .فعىل سبيل املثال ،حددت أملانيا املعايري التالية :ميكن اعتبار أن
الساكن يتمتع بالوصول الكايف إىل املساحات الخرضاء إذا كان يعيش عىل
مسافة قريبة ( 300مرت يف شكل خط مستقيم أو  500مرت يف شكل املسارات)،
أو حوايل  15-10دقيقة س ًريا عىل األقدام من منطقة خرضاء متوسطة (ترتاوح
مساحتها بني هكتار واحد و 10هكتارات) ،وعىل مسافة متوسطة س ًريا عىل
األقدام ( 700مرت يف شكل خط مستقيم أو  1 000مرت يف شكل مسارات) أو
حوايل  20دقيقة س ًريا عىل األقدام من منطقة خرضاء كبرية (تزيد مساحتها
عن  10هكتارات) .وتشمل مصادر البيانات املستخدمة املؤلفات واملعلومات
الصادرة عن الهيئات الرسمية.

مؤرش االســتهالك العاملي للفرد الواحد لألخشــاب املنشــورة
واأللواح الخشبية

متوســط معدل املنتجات
يهــدف هــذا املقياس إىل إظهار االتجاهات يف ّ
الخشــبية املســتخدمة لتلبيــة الطلب النهــايئ يف االقتصاد .وإن مصدر
البيانــات املتوافرة هو قاعــدة البيانات اإلحصائيــة املوضوعية الخاصة
بالغابــات ملنظمــة األغذية والزراعــة (منظمة األغذية والزراعة2017 ،د)،
وتم اســتخدام عام  2000كســنة األساس للمؤرش.

املقصد 5-12

ç çالحــد بدرجــة كبــرة من إنتــاج النفايات ،مــن خالل املنع
والتخفيــض وإعــادة التدويــر وإعادة االســتعامل ،بحلول عام
2030

معدل اســرداد الورق (النسبة املئوية)

تــم تحليــل أربعة مقاصد باللجوء إىل خمســة مقاييــس مواضيعية
للمســاعدة يف تقييم مســاهمة الغابات واألشــجار يف تحقيق الهدف  12من
أهداف التنمية املســتدامة.

يهــدف هــذا املقياس إىل إظهــار التقدم املحرز يف تقليــل النفايات عن طريق
إعادة التدوير باســتخدام معدل اســرداد الورق (النســبة املئوية) .ويتم
احتســاب معــدل إعادة التدوير بقســمة كمية الورق الــذي تم جمعه عىل
إجاميل اســتهالك الــورق والكرتون .وإن مصدر البيانــات املتوافرة هو قاعدة
البيانــات اإلحصائيــة املوضوعيــة الخاصة بالغابــات ملنظمة األغذية والزراعة
(منظمــة األغذية والزراعة2017 ،د).

املقصد 2-12

املقصد 6-12

اهلدف  12 -ضمان وجود أمناط
استهالكوإنتاجمستدامة

ç çتحقيــق اإلدارة املســتدامة واالســتخدام الكفــؤ للموارد
الطبيعيــة ،بحلــول عام 2030

ç çتشــجيع الــركات [ ،]...عىل اعتامد مامرســات مســتدامة،
وإدراج معلومــات االســتدامة يف دورة تقديــم تقاريرهــا

مــؤرش اإلنتاج العاملي لألخشــاب املســتديرة الصناعية مقابل
مؤرش اإلنتاج العاملي لألخشــاب املنشــورة واأللواح

حصة األخشــاب املســتديرة الصناعية مــن الغابات املص ّنفة

يهــدف هــذا املقياس إىل تقييــم التقدم املحرز يف اعتامد سلســلة القيمة
يف قطاع الغابات عىل املســتوى العاملي ملامرســات مســتدامة ،عن طريق

يهدف هذا املقياس إىل إظهار التقدم يف تحســن كفاءة اســتخدام
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امللحق منهجية الفصل2

اســتخدام معلومــات حول حصــة املنتجات الخشــبية املص ّنفة التي يكون
مصدرهــا الغابــات التي تتم إدارتها عىل نحو مســتدام وف ًقــا لتحقق مجلس
رعايــة الغابات وبرنامج إقرار خطط إصدار الشــهادات الحرج ّية .ويشــجع
منح شــهادات للغابات بصفته آلية تســتند إىل الســوق ،الرشكات عىل
اعتامد مامرســات مســتدامة من أجل إظهار التزامها باالســتدامة .ويوفر
التوســيم أيضً ــا معلومــات للعمالء الراغبــن يف رشاء منتجات الغابات
املســتدامة .وعنــد تجميع بيانات الشــهادات من مجلــس رعاية الغابات
وبرنامــج إقرار خطط إصدار الشــهادات الحرج ّيــة ،تم أخذ العد املزدوج
يف االعتبــار فقــد يحدث هذا االزدواج عندما تكون الشــهادات مطلوبة
من املجلســن بســبب متطلبــات العمالء املختلفة .ويقـ ّرف مجلس رعاية
الغابــات وبرنامــج إقرار خطط إصدار الشــهادات الحرج ّية بوجود هذه
املشــكلة .ففــي مايو/أيــار  ،2017أصدر الطرفان بيانًا مشــركًا مفاده أنه يف
نهايــة عــام  ،2016أبلــغ مجلس رعاية الغابات عن وجــود  196مليون هكتار
مــن مناطــق الغابــات املص ّنفة ،وأبلغ برنامج إقرار خطط إصدار الشــهادات
الحرج ّية عن وجود  301مليون هكتار منها ،مام يشــكل مســاحة مشــركة
مــن  497مليــون هكتار .ولكن ،اســتنا ًدا إىل أبحاثهام املشــركة ،خلصا إىل أنه
يف نهايــة عــام  2016تم منح شــهادات عىل نحو مزدوج ملــا يقارب  69مليون
هكتــار (أو  16يف املائــة) من األرايض الحرجيــة العاملية .29ومبا أن الرشكات
تســتخدم أيضً ــا التزامــات عدم إزالة الغابات كمؤرش عــى تقدمها نحو
اإلنتاج واالســتهالك املســتدامني ،تــم تضمني البيانات التــي نرشتها منظمة
اتجاهــات الغابــات ( )Donofrio، 2017أيضً ا يف الفصل .2

ç çتعزيــز املرونــة والقدرة عــى الصمــود يف مواجهة األخطار
املرتبطــة باملنــاخ والكــوارث الطبيعيــة يف جميــع البلدان،
وتعزيــز القــدرة عــى التكيف مــع تلك األخطار

األرايض الحرجيــة (بالهكتار) التــي دمرت/تأثرت بالكوارث
الطبيعيــة املرتبطــة باملناخ عىل مدى الســنوات العرشين املاضية
()2016-1996

يهدف هذا املقياس إىل املساعدة يف تقييم تأثريات الكوارث الطبيعية املرتبطة
باملناخ عىل األرايض الحرجية .ومع أنه ال تزال هناك بعض الشكوك ،تشري
املؤلفات عىل نحو متزايد إىل أن للزيادة العاملية يف الفيضانات والعواصف
والجفاف وموجات الحرارة صلة محتملة بتغري املناخ ( ThomasوLopez،
 .)2015ومن شأن جذب االنتباه إىل تأثري هذه الكوارث ذات الصلة باملناخ
عىل موارد الغابات أن يساعد يف تنشيط العمل املناخي األوسع نطاقًا وقد يؤثر
يف التحول نحو مسار من ّو أخرض منخفض الكربون .وتشمل مصادر البيانات
املستخدمة املؤلفات والتقييم العاملي لحالة املوراد الحرجية (منظمة األغذية
والزراعة2005 ،؛ 2015أ).
املقصد 2-13

ç çإدمــاج التدابــر املتعلقــة بتغري املناخ يف السياســات
واالســراتيجيات والتخطيــط عــى الصعيــد الوطني

عــدد البلــدان التــي تنفذ اســراتيجيات وطنيــة ومحلية للحد
مــن مخاطــر الكوارث تشــمل تدابري قامئــة عىل الغابات؛
وعــدد البلــدان التي أبلغت عــن سياسة/اســراتيجية/خطة
متكاملــة تشــر إىل قــدرة قطاع الغابات عــى التكيف مع
التأثــرات الســلبية لتغــر املناخ وتعزيز قدرتــه عىل الصمود
أمــام هذه التأثريات

املقصد 7-12

ç çتعزيــز مامرســات الــراء العام املســتدامة ،وفقًا للسياســات
واألولويــات الوطنية

يســتند هذان املقياســان إىل تحليــل التقارير القطريــة لتقييم األهمية
التــي توليهــا البلدان للغابات واألشــجار يف اســراتيجيات الحد من مخاطر
الكــوارث وسياســات التكيف مــع تغري املناخ .وإن مصادر البيانات الرئيســية
هــي التقاريــر القطرية ذات الصلة باالســراتيجية الدوليــة لألمم املتحدة
للحــد من الكوارث واملســاهامت املحددة وطنيًا والبالغــات الوطنية وبرامج
العمــل الوطنية الخاصــة بالتكيف وخطــط التكيف الوطنية.

عدد البلدان التي تنفذ سياســات الرشاء العام املســتدام
لألخشاب

يهــدف هــذا املقياس إىل قياس التقدم املحرز يف تعزيز مامرســات الرشاء العام
للمنتجــات الحرجية .وإن مصدر البيانات املتوافرة هو الوثائق املنشــورة.

اهلدف  13 -اختاذ إجراءات عاجلة
للتصدي لتغري املناخ وآثاره

املقصد 3-13

تــم تحليــل ثالثة مقاصد باللجوء إىل خمســة مقاييس مواضيعية للمســاعدة
يف تقييــم مســاهمة الغابــات واألشــجار يف تحقيق الهدف  13من أهداف
التنمية املســتدامة.

ç çتحســن التعليــم وإذكاء الوعــي والقــدرات البرشية
واملؤسســية للتخفيــف مــن تغــر املنــاخ ،والتكيف معه،
والحــد من أثره واإلنــذار املبكر به

املقصد 1-13

عــدد البلــدان التي أدرجت مفاهيــم التخفيــف والتكيف والحد
مــن تأثــرات تغري املناخ واإلنــذار املبكر املرتبطــة بالغابات يف
املناهــج الدراســية للمراحل األوىل والثانيــة والثالثة

www.pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2370-double-certification- 29
/on-the-rise-joint-pefc-fsc-data-shows

يهــدف هــذا املقيــاس إىل تتبع التقدم املحرز يف دمــج املعلومات حول دور
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الغابــات يف املناهــج التعليمية .وتشــمل مصادر البيانــات التقارير القطرية
عــن حالــة التثقيف بشــأن تغري املناخ يف الوثائــق املذكورة أعاله ،فضلً عن
التقاريــر القطريــة لليونســكو عــن التعليم من أجل التنمية املســتدامة ،مبا
يف ذلــك املواقــع اإللكرتونية لخدمــة املعلومات العامليــة للغابات والتحالف
العاملــي للحــد من أخطار الكــوارث والقدرة عىل مواجهتها يف قطــاع التعليم.

 2-4-51e eمؤرش الغطاء األخرض الجبيل
 1-5-51e eمؤرش القامئة الحمراء (الرشيحة األوىل من مؤرشات
أهداف التنمية املستدامة)
املقياســان املواضيعيان هام:
املقصد 3-15

اهلدف  15 -محاية النظم اإليكولوجية
الربيةوترميمهاوتعزيزاستخدامها
على حنو مستدام ،وإدارة الغابات
على حنو مستدام ،ومكافحة التصحر،
ووقف تدهور األراضي وعكس مساره،
ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

ç çمكافحــة التصحــر ،وترميــم األرايض والرتبــة املتدهورة ،مبا يف
ذلــك األرايض املتــررة من التصحــر والجفــاف والفيضانات،
والســعي إىل تحقيــق عــا ٍمل خا ٍل مــن ظاهرة تدهور األرايض،
بحلــول عام 2030

نســبة الغابــات املتدهورة إىل مســاحة الغابات اإلجاملية

مبي
يهــدف هــذا املقياس إىل تحســن فهم تدهور الغابــات ،ولكن كام هو ّ
يف الفصــل  2فــإن مصــادر البيانات املتوافــرة قليلة يف الوقت الراهن.

يســتخدم الفصل  2ســتة مؤرشات ألهداف التنمية املســتدامة لتقييم
التقــدم املحــرز يف تحقيــق أربعة أهداف من أهداف التنمية املســتدامة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،للمســاعدة يف إجراء تقييم إضايف ملســاهمة الغابات
واألشــجار يف تحقيــق الهدف  15مــن أهداف التنمية املســتدامة ،تم تحليل
مقصدين باســتخدام مقياســن مواضيعيني.

املقصد (15ب)

ç çحشــد مــوارد كبرية مــن جميع املصادر وعــى جميع
املســتويات بغــرض متويــل اإلدارة املســتدامة للغابات وتوفري
مــا يكفــي مــن الحوافــز للبلــدان الناميــة لتعزيز تلك اإلدارة،
مبــا يف ذلــك حفظ الغابات وإعــادة زرع الغابات.

مؤرشات التنمية املســتدامة الســتة هي:

املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية واإلنفاق العام عــى حفظ الغابات
واســتخدامها عىل نحو مســتدام

 1-1-51e eمساحة الغابات كنسبة مئوية من مجموع مساحة اليابسة
 2-1-51e eنســبة املواقــع الهامة للتنــوع البيولوجي األريض ويف
امليــاه العذبة التي تشــملها املناطق املحمية ،بحســب نوع
النظام اإليكولوجي
 1-2-51e eالغطاء الحرجي املشمول باإلدارة املستدامة للغابات
 1-4-51e eالتغطية محسوبة باملناطق املحمية للمواقع املهمة
للتنوع البيولوجي الجبيل

يهدف هذا املقياس إىل تســليط الضوء عىل مســتوى املســاعدة اإلمنائية
الرســمية واإلنفاق العام عىل حفظ الغابات واســتخدامها عىل نحو مســتدام.
وإ ّن بيانــات املســاعدة اإلمنائية الرســمية املتعلقــة بالغابات متوافرة عىل
موقــع منظمــة التعاون والتنميــة يف امليدان االقتصاديn .
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حالة

الغابات يف
العامل

مسارات الغابات حنو
حتقيق التنمية املستدامة
تقريبا ،وافق قادة العامل على خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  2030وأهداف
منذ ثالث سنوات
ً
التنمية املستدامة الـسبعة عشر اليت متثل اإلطار املركزي لتوجيه السياسات اإلمنائية يف مجيع أحناء العامل.
ويهدف هذا اإلصدار من حالة الغابات يف العامل إىل تعزيز فهمنا لكيفية مساهمة الغابات وإدارتها املستدامة يف
وإن الوقت يداهم الغابات يف العامل :وجيدر بنا أن نعمل على حنو
حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامةّ .
معا وأن نتخذ إجراءات عاجلة.
يشمل مجيع القطاعات وأن جنمع أصحاب املصلحة ً
وحيدد تقرير حالة الغابات يف العامل  2018اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لزيادة مساهمات الغابات واألشجار
ّ
الالزمة من أجل تسريع وترية التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ومن الضروري حاليا اختاذ
ً
خطوات للعمل مع القطاع اخلاص بفعالية أكرب ،وال بد من حتويل قطاع الغابات غري الرسمي من أجل حتقيق
نطاقا.
منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية أوسع
ً

عاما ،عندما أجنزت منظمة األغذية والزراعة أول تقييم هلا للموارد احلرجية يف العامل ،متثل عامل
ومنذ سبعني ً
القلق الرئيسي يف ما إذا كانت كمية األخشاب املتوافرة كافية لتلبية الطلب العاملي؛ أما اليوم ،فإننا نعرتف
ويقدم تقرير حالة الغابات يف العامل 2018
نطاقا اليت تتمتع بها غاباتنا وأشجارنا.
باألهمية العاملية األوسع
ً
ّ
للمرة األوىل تقييما ملساهمة الغابات واألشجار يف مناظرنا الطبيعية وسبل معيشتنا.
ً
ويهدف هذا املطبوع إىل تزويد شرحية أوسع من القراء بفهم ألهمية الغابات واألشجار بالنسبة إىل السكان
والكوكب واألجيال القادمة.

