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 تمهيد
 

الواجهة العلمية  )فريق اخلرباء الرفيع املستوى( فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ميث ل 
ة األيثر مشولي األدل ةوالسياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي، اليت تعترب املنتدى الدويل واحلكومي الدويل القائم على 

 على مستوى العامل. ألمن الغذائي والتغذيةاملعين با
 

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

يسعى إىل توضيح املعلومات واملعارف املتضاربة، واستخالص يما أنه قائمة.  ه إىل البحوث واملعارف الاملستوى يف دراسات
وارا  رفيع املستوى حالفريق اخلرباء  ويقيماملعلومات األساسية واملربرات املنطقية للتناقضات، وحتديد القضايا املستجدة. 

، اريعالتوجيهية وفرق املا ةلجنأعضاء ال اليت يتمتع هبا عارفامللفيات ونظم خلاتخصصات و العلميا  قائما  على تنو ع 
 فتوحة. امللكرتونية اإلااورات جمتمع املعارف املعين باملوعلى 

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

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

 
*** 

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

 الدورة مداوالتلتسرتشد به  األمن الغذائي والتغذية حتقيق احلراجة املستدامة من أجلالرفيع املستوى إعداد تقرير باأن 
وتتمث ل املسألة  .2017توبر/تارين األو ل يعقدها يف أ الرابعة واألربع ن للجنة األمن الغذائي العاملي املزمعالعامة 

الغابات واألشجار املتعددة واملباشرة وغري املباشرة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف األساسية يف ييفية تعزيز مسامهات 
يف ظل  الطلبات املتزايدة واملتنافسة على األراضي والغابات أبعادمها األربعة )التوافر واحلصول واالستخدام واالستقرار(، 

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

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

عدا عن املنتجة. ونادرا  ما يانت الغابات عنصرا  من عناصر هذه املناقاات  الطبيعيةاملناظر جديدة لالرتقاء مبخرجات 
 أد ىاعتبارها مساحة ميكن تسخريها لتوسيع رقعة األراضي الزراعية أو موردا  مهددا  يتع ن  محايته من هذا التوس ع. ولقد 

أبرز  يما  ،الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذيةاملنظور املتعل ق بدور إىل تغيري  (2005) تقييم النظام البيئي لأللفية
 الاواغلصحة اإلنسان والتغذية وصحة النظم اإليكولوجية، مبا فيها الغابات، مبوازاة الرتييز على ب ن الروابط القائمة 

يز على األمن من خالل الرتياملنظور  عكسالبيئية. واستجابة لطلب جلنة األمن الغذائي العاملي، يتعم د هذا التقرير 
 الغذائي والتغذية.
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من خالهلا املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية للغابات واألشجار ويدد التقرير أربع قنوات رئيسية ميكن  
استحداث ل و ـــام؛ وتوليد املداخيــداد الطعــــل إعـــة ال سيما من أجــــــرة؛ وتوفري الطاقــــورة مباشــــة بصـــوهي: توفري األغذي

مبا يف ذلك تنظيم استخدام  ،كولوجي الضرورية إلنتاج األغذية على املدى الطويليالوظائف؛ وتوفري خدمات النظام اإل
املياه ومحاية الرتبة وحفظ التنو ع البيولوجي والتكي ف مع تغري  املناخ والتخفيف من آثاره. وختتلف هذه املسامهات 

 ييفية إدارهتا.و ار نظم الغابات واألشج باختالف
 

نقطة  فليس هناك أيوبالنسبة إىل مسامهات الغابات واألشجار املتعددة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية،  
وتلعب األشجار يف املناطق غري احلرجية أيضا  دورا   عن توفري هذه املسامهات.واضحة متاما  تتوقف األشجار عندها 

 مبا نطاقا  واسعا  هلذا التقرير ،هلذا السببواعتمد فريق اخلرباء الرفيع املستوي، لتحس ن األمن الغذائي والتغذية. رئيسيا  
يسعى إىل متك ن  بل ،فقط على إزالة الغاباتالتقرير ال يري ز و ، أيضا   من خارج الغابات األشجار بلال  ،الغاباتيغطي 
 واسرتاتيجية شاملت ن على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة.السياسات من بلورة رؤية صانعي 

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

يف بعض األحيان. وتتطلب اإلدارة املستدامة للغابات إنااء آليات حويمة مارتية ب ن القطاعات على متعارضة 
ي ن ال سيما السكان األصل ،متك ن املاارية الكاملة والفع الة ألصحاب املصلحة املعني ننطاقات خمتلفة من أجل: 

واجملتمعات احمللية اليت تعتمد سبل يسب عياها على الغابات؛ وحتديد الوظائف املختلفة للغابات واألشجار )مبا يف 
األهداف يف ع ن االعتبار خذ األواألغذية، وحفظ التنو ع البيولوجي واملنافع االجتماعية الثقافية(؛ و  األخاابذلك إنتاج 

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

ببلورة وإنه يقوم تدرجييا ، من خالل هذه التقارير، منذ تأسيسه،  تقريرا   11 الرفيع املستوى فريق اخلرباءلقد أعد  و  
، احلراجة املستدامةالتقرير هذا عن  وإن شكل حتليل شامل لألمن الغذائي والتغذية وأسباهبما الكامنة. صيغة عاملية يف

يكم ل (، 2016( والزراعة املستدامة )2014حياء املائية )مصايد األمساك وتربية األالتقريرين الصادرين عن  يعقبالذي 
القطاعات الثالثة بعض  وهلذهقطاعية.  الغذائي والتغذية من وجهة نظر املتعل ق باألمن الرفيع املستوى حتليل فريق اخلرباء
نا توف ر األغذية بصورة مباشرة؛ وتول د حتقيق األمن الغذائي والتغذية: فإمسامهاهتا املتعددة يف  من حيثالقواسم املارتية 

اجتماعية  باواغلاملداخيل وتستحدث الوظائف للعديد من األشخاص؛ وتدير املوارد الطبيعية وتؤث ر عليها؛ وتتسبب 
أوجه التكافل ب ن القطاعات الثالثة هذه اليت  الرفيع املستوى التقارير الصادرة عن فريق اخلرباءهذه ربز وبيئية. يما ت

على سيما املياه واألراضي. وإنا تدعو إىل اتباع ن ج متكامل، ال سيما  وال ،تتنافس للحصول على املوارد الطبيعية
ق خطة التنمية املستدامة يالطبيعية، لتحس ن مسامهة األناطة البارية يف إعمال احلق يف غذاء ياف وحتق املناظرمستوى 
على املقايضات اليت تتحو ل يف بعض األحيان إىل الضوء بالتقرير عن املياه،  . ويسل ط هذا التقرير، أسوة  2030لعام 

يربز احلاجة إىل دم ج نطاقات مكانية وهو صاحل املختلفة. نزاعات ب ن أصحاب املصلحة ذوي احلقوق واالحتياجات وامل
 ثار إجيابية على األمن الغذائي والتغذية.مع إحداث آوزمانية خمتلفة ملعاجلة التحديات احمللية والعاملية 

 
وأعضاؤه  االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجي ةويستند هذا التقرير إىل برام ج البحوث املهمة اليت اضطلع هبا  

، إىل جانب برنام ج املريز العاملي للحراجة الزراعيةو ، مريز البحوث احلرجية الدوليةالدوليون والوطنيون املتعددون، و 
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 . وينو ه فريق اخلرباءلجماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدوليةالتابع لالبحوث عن الغابات واألشجار والزراعة احلرجية 
، بدعم من املنظمات الدولية والوطنية وشبكة املراسل ن هذا العمل تنسيقلنظمة األغذية والزراعة م جبهود الرفيع املستوى

ياج ع هذه اجلهات على مواصلة جهودها لدم ج  ، يما أنهالعاملاحلرجية يف  وارداملتقييم  إعدادمن أجل الوطني ن، 
املتعل قة باألمن الغذائي والتغذية، ال سيما يف ما خيص  حتس ن جودة البيانات عن األناطة غري الرمسية املت صلة  الاواغل

 ال  طويأن الطريق ما زال  الرفيع املستوى بالغابات، مبا يف ذلك مجع املنتجات احلرجية غري اخلابية. ويعترب فريق اخلرباء
لالرتقاء مبستوى التوعية وبلورة املعارف املت صلة بالسياسات باأن مسامهات الغابات أمام جمتمع العلوم واملعارف برم ته 

 واألشجار والزراعة احلرجية املباشرة وغري املباشرة يف التنمية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية.
 

*** 
 

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

Fernande Abanda  ( الكامريونمن،) وRonnie de Camino Velozo ( شيليمن،) وPatrick Matakala  ( من
 (،يندامن  ) Bronwen Powellو (،االحتاد الروسيمن ) Anatoly Petrovو (،الربازيلمن ) Peter Mayو (،زامبيا

  .(السويدمن ) Camilla Widmarkو (،اهلندمن ) Bhaskar Viraو
 

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

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

 
ع املستوى بصورة اخلرباء الرفيأخريا  وليس آخرا ، أود  أن أشكر الارياء يف املوارد الذين يدعمون عمل فريق  
 بالكامل. مستقلة

  
Patrick Caron 

 
 
 
 
 
 

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

 طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة(، يف دورهتا احلاديـة واألربعـ ن الـيت ُعقـدت يف شـهر أيتوبر/تاـرين األول 
، إىل فريق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى املعـين بـاألمن الغـذائي والتغذيـة )فريـق اخلـرباء( إجـراء دراسـة عـن احلراجـة املسـتدامة 2014

األمــن الغــذائي والتغذيــة لالسرتشــاد هبــا يف مــداوالت الــدورة العامــة الرابعــة واألربعــ ن للجنــة خــالل شــهر  حتقيــق مــن أجــل
وتتمثل املسألة الرئيسية هنا يف املسامهات املتعـددة الـيت تقـدمها الغابـات واألشـجار مـن أجـل . 2017 أيتوبر/تارين األول

فيــة االســتفادة منهــا علــى أيمــل وجــه علــى نطاقــات مكانيــة وزمانيــة بأبعــاده األربعــة ويي 1حتقيــق األمــن الغــذائي والتغذيــة
خمتلفـــة، يف ظـــل  الطلبـــات املتزايـــدة واملتنافســـة علـــى األراضـــي والغابـــات واألشـــجار )مبـــا يف ذلـــك للحصـــول علـــى اخلاـــب 

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

ا إىل وياكل هذا التقرير حتليال    ملختلف املسامهات املباشرة وغري املباشـرة الـيت تقـدمها الغابـات  األدل ةشامال  مستند 
يف العالقات ب ن الغابات واألمن الغذائي والتغذية ويقرتح،  1 ويبحث الفصل واألشجار من أجل األمن الغذائي والتغذية.

حتلـــيال   2 ويعطـــي الفصـــل للغابـــات باالســـتناد إىل معـــايري اإلدارة. ا  يــمنوذج فا  وتصـــني يـــا  مفاهيم را  ألغــراض هـــذا التقريـــر، إطـــا
حالـة  3 ويسـتعرض الفصـل معمق ا للقنوات الـيت تسـاهم مـن خالهلـا الغابـات واألشـجار يف حتقيـق األمـن الغـذائي والتغذيـة.
 ويتنـاول الفصـل والتغذيـة. الغابات يف العامل وياري إىل التحديات والفرص يف القطاع احلرجي يف ما يتعل ـق بـاألمن الغـذائي

احللـــول وينـــاقش ييفيـــة االســـتفادة علـــى أيمـــل وجـــه مـــن الغابـــات واألشـــجار مـــن أجـــل األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة بصـــورة  4
 مستدامة. 

 

 الملخص
 

 الغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية: النطاق واإلطار المفاهيمي
 

يال من تنو ع النظم اإليكولوجية احلرجية يف العامل وتنو ع االنطباعـات   تتعدد التعاريف اخلاصة بالغابات اليت تعكس -1
وُتستخدم عبـارة "الغابـة" لاشـارة إىل جمموعـة واسـعة مـن الـنظم اإليكولوجيـة  البارية باأن الغابات واستخداماهتا.

اصــة والقدميــة يف املنــاطق الــيت الطبيعيــة اجلافــة وصــوال  إىل الغابــات الكثـ ـة واملرت  املنــاطقبــدء ا باألشــجار املوز عــة علــى 
مـن اسـتخدامات  امـن الغطـاء لألراضـي أو نوع ـ ايرتفع فيها هطول األمطار. وقـد تكـون الغابـة وحـدة إداريـة أو نوع ـ

يف حــ ن يُقصــد باســتخدام األراضــي اســتخدامها مــن قبــل  ،وغطــاء األراضــي هــو الاــكل املــادي لــألرض األراضــي.
وقــد ســاهم تقيــيم املــوارد  لــك اإلنتــاج والصــون أو لقيمتهــا الثقافيــة أو الدينيــة(.اإلنســان ألغــراض خمتلفــة )مبــا يف ذ

                                                      
اإلمكانـات املاديـة واالجتماعيـة واالقتصـادية للحصـول علـى غـذاء يـاف  مـأمون  يتحقق األمن الغـذائي عنـدما تتـوافر جلميـع النـاس، يف يـل األوقـات،  1

، أعلن مؤمتر القمـة العـاملي لألمـن الغـذائي 2009ويف عام  ومغذ  لتلبية احتياجاهتم التغذوية وأفضلياهتم الغذائية للتمتع حبياة موفورة النااط والصحة.
فهو عرض األغذية من خالل إنتاجهـا وتوزيعهـا وتبادهلـا؛  التوافرأما  ".واالستخدام واالستقرار واحلصولالريائز األربع لألمن الغذائي هي التوافر أن  "

هــو  واالســتخدامهــو القــدرة علــى احلصــول علــى األغذيــة وتوزيعهــا باإلضــافة إىل أذواق األفــراد ومتطلبــات يــل مــن أفــراد األســر املعياــية؛  واحلصــول
 صول على األغذية مع مرور الوقت.فهو القدرة على احل االستقراراستهالك األغذية من قبل األفراد؛ أما 
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احلرجية يف العامل الصادر عن املنظمة يف توحيد الُنه ج املتبعة لتحديد الغابات وتصـنيفها، وذلـك ألغـراض إحصـائية 
أمتـار(  5ن ارتفـاع األشـجار )للغابـات ياـمل احلـدود الـدنيا لكـل مـ اويستخدم التقيـيم تعريف ـ على املستوى العاملي.

 هكتار(.  5.0يف املائة( واملساحة ) 10والغطاء احلرجي )
 
ويامل تعريف التقييم أنواع ا خمتلفة للغاية مـن الغابـات. وإضـافة إىل ذلـك، هنـاك أنـواع خمتلفـة مـن املنـاظر الطبيعيـة  -2

من هذا التقرير، يُقرتح تصنيف منوذجي للغابات ونظر ا إىل هذا التنوع وإىل الغرض  اليت تندرج فيها أيض ا األشجار.
 واملنـــاظر الطبيعيـــة الـــيت فيهـــا أشـــجار باالســـتناد إىل الفئـــات اإلحصـــائية الـــواردة يف تقيـــيم املـــوارد احلرجيـــة يف العـــامل.

علـى  ويستخدم هذا التصنيف النموذجي بيانات التقييم ويرتكز إىل درجة اإلدارة، على اعتبـاره املعيـار األيثـر تـأثري ا
وميي ـــز هـــذا  األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة والـــذي قـــد يتـــأثر بســـهولة أيـــرب بالسياســـات. يفخمتلـــف مســـامهات الغابـــات 

ـــة الغابـــات حبســـب تعريـــف التقيـــيم )الغابـــات  التصـــنيف النمـــوذجي بـــ ن ثـــالث فئـــات عريضـــة تصـــن ف ضـــمن خان
ة رابعـة تضـم  األراضـي احلرجيـة غـري املصـن فة ضـمن االبتدائية ]أو القدمية[  والغابـات الثانويـة والغابـات املزروعـة(؛ وفئـ

يف املائـة؛ وفئـة خامسـة تسـمى "األشـجار الواقعـة خـارج  10و 5األراضي الزراعية والـيت يـرتاوح غطاؤهـا احلرجـي بـ ن 
علـى الـدوام علـى اعتبـار أنـا موجـودة مـن خـالل  اواحلدود الفاصلة ب ن هذه األنواع ليسـت واضـحة متام ـ الغابات".

 2امتداد اإلدارة املكث فة طوال منحىن حتو ل الغابات.

 
وهــي  وتضــم  فئــة "األشــجار الواقعــة خــارج الغابــات" الــنظم الزراعيــة الــيت توجــد فيهــا أشــجار علــى تنو عهــا الكبــري. -3

يل وأشجار الزيتون والبسات ن )أشجار الفايهة تامل باكل خاص األشجار الزراعية املزروعة على غرار زيت النخ
واجلوزيــات(، فضــال  عــن الــنظم الزراعيــة احلرجيــة املتنوعــة للغايــة واملنــاظر الطبيعيــة الفسيفســائية حيــث البقــع احلرجيــة 

وياــري مصــطلح "احلراجــة الزراعيــة" إىل  صــغرية لدرجــة يصــعب معهــا اعتبارهــا مبثابــة غابــات لألغــراض اإلحصــائية.
ا علــى نفــس وحــدات إدارة األراضــي ياحملاصــيل الزراعيــة الــنظم و  التكنولوجيــات الــيت ُتســتخدم فيهــا األشــجار عمــد 

ومثــة قاســم ماــرتك بــ ن هــذه الــنظم،  و/أو احليوانــات، يف شــكل مــن أشــكال الرتتيــب املكــاين أو التسلســل الزمــاين.
 وإنتاج األغذية.على تنو عها، حيث أن  األشجار فيها متصلة باكل وثيق بأناطة الزراعة 

 
وميكن اعتبار أي أشخاص يعتمدون إىل حد ما علـى الغابـات واألشـجار لتـأم ن سـبل عياـهم أشخاص ـا يعتمـدون  -4

وإذا مــا أضــيف الســكان األصــليون الــذين يعتمــدون باــكل رئيســي علــى الغابــات لبقــائهم وســكان  علــى الغابــات.
األرياف الذين يعياون داخل الغابـات أو يف ضـواحيها، وصـغار املـزارع ن الـذين يعنـون باألشـجار أو يـديرون قطع ـا 

يصــل عنــدها عــدد مــن يعتمــدون  مــن األحــراج والعــاملون يف الاــريات الرمسيــة وغــري الرمسيــة املعتمــدة علــى الغابــات،
 نسمة.  مليار 7.1وعلى الغابات إىل ما ب ن مليار 

 
ا مبــا ياــمل مجيــع القــرارات املتصــلة بــإدارة الغابــات يف أي نـــوع  -5 وينظــر هــذا التقريــر يف احلراجــة مبعناهــا الواســع جــد 

ع عريضــة مــن القــرارات هــي: القــرارات ا الــنظم أو املنــاظر الطبيعيــة الــيت تاــمل األشــجار، مبــا يف ذلــك ثالثــة أنــو  مــن

                                                      
الغابــات، مــن الغابــات الطبيعيــة إىل الزراعــة وإعــادة التحــري ج، ميثــل تطــو ر الغابــات مــن خــالل امتــداد اإلدارة املكثفــة عــرب خمتلــف أنــواع  حتــو لمنحــىن  2

 بل يصف أيض ا التغريات املكانية عرب خمتلف املناظر الطبيعية املعاصرة.  ،هذا املنحىن تطو ر الغابات على مر  الزمن فحسبوال ميثل  الغابات.
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املتصلة بوجود األشجار يف منطقة معي نة أو عدم وجودها فيهـا، وتلـك املتصـلة بـأنواع الغابـات واألشـجار، واملتصـلة 
وهتــدف اإلدارة املســتدامة للغابــات، يمــا حــددهتا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، إىل احملافظــة علــى  بطريقــة إدارهتــا.

 صــادية واالجتماعيــة والبيئيــة جلميــع أنــواع األشــجار وإىل تعزيزهــا مبــا فيــه خــري أجيــال احلاضــر واملســتقبل.القــيم االقت
علـى جتديـد نفسـها  اإليكولوجيـةأوال  قـدرة الـنظم  :اإلدارة املستدامة للغابات متجذ رة يف عنصرين أساسي ن مها وإن  

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

 
 ر لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةمساهمات الغابات واألشجا

 
تســاهم الغابــات واألشــجار يف حتقيــق األمــن الغــذائي والتغذيــة مــن خــالل أربــع قنــوات رئيســية هــي: تــوفري األغذيــة  -6

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

 
يف املائـة  6.0: مـع أن  التقـديرات تاـري إىل أن  األغذيـة احلرجيـة ال تاـكل سـوى نسـبة توفري األغذية باـكل مباشـر -7

ا تساهم باكل يبري يف نوعيـة الـنمط الغـذائي وتنو عـه وتـؤدي دو   حامسـ ارا  من إمدادات الطاقة العاملية لألغذية، فإن 
وتســاهم األغذيـة احلرجيـة بــدورها،  للمجتمعـات احملليـة املعتمــدة علـى الغابـات.بالنسـبة إىل األمـن الغـذائي والتغذيــة 

مـــن خــــالل وصــــوهلا إىل األســــواق احملليــــة والوطنيــــة والدوليـــة حــــز، يف تنويــــع األمنــــاط الغذائيــــة وتوازنــــا بالنســــبة إىل 
للعلف  واألشجار يمصدر  املزارعون والرعاة الغابات  أيضا  ويستخدم  عن الغابات. دا  األشخاص الذين يعياون بعي

 يف النظم التقليدية املتسعة ويف النظم احلرجية الرعوية املكث فة بقدر أيرب.
 
يف املائـة مـن إمـدادات الطاقـة األوليـة اإلمجاليـة  6 بنسـبةعلـى املسـتوى العـاملي  3يساهم الوقـود اخلاـيب :توفري الطاقة -8

مليار شخص، أي ما يعادل ثلـث سـكان العـامل )مبـا يف ذلـك ثلثـا  4.2ويعتمد حنو  يف املائة يف أفريقيا. 27نسبة وب
وعـــالوة علـــى ذلـــك،  األســـر املعياـــية يف أفريقيـــا( علـــى اخلاـــب يمصـــدر رئيســـي للطاقـــة املســـتخدمة يف الطهـــي.

  مليون شخص يف آسيا. 644مليون شخص الوقود اخلايب لغلي املياه وتعقيمها من بينهم  764يستخدم 
 
: ياكل أيض ا القطاع احلرجي الرمسي وغـري الرمسـي مصـدر ا هام ـا لفـرص العمـل والـدخل وغالب ـا العملالدخل وفرص  -9

مليـون شـخص حـول  2.13، يـان مـا يقـارب 2011ففـي عـام  ما ُيساء تقـديرمها نظـر ا إىل أمهيـة القطـاع غـري الرمسـي.
وختفـي هـذه  النـات ج احمللـي اإلمجـايل العـاملي.يف املائة مـن  9.0العامل يعملون يف القطاع احلرجي الرمسي أي ما يعادل 

األرقــام التنــوع الكبــري بــ ن البلــدان وال تفيــد عــادة عــن املســامهة الفعليــة للغابــات يف الــدخل القــومي علــى اعتبــار أنــا 
تاــــمل القيمــــة املضــــافة للمنتجــــات اخلاــــبية احملتســــبة يف القطــــاع الصــــناعي وال علــــى ســــبيل املثــــال، مســــامهتها  ال
تــزال  وعـالوة علـى ذلــك، تقتصـر تلـك األرقــام علـى القطـاع احلرجــي الرمسـي وال السـياحة ويف األناـطة الرتفيهيــة. يف

                                                      
ا الفحم، حبسب مصطلحات منظمة األغذية والزراعة.  حطبالوقود اخلايب هو جمموع  3  الوقود زائد 
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البيانات املتاحة غري يافية إلبراز أمهية األناطة احلرجية غري الرمسية ذات الصلة على أيمل وجه يف ما يتعلق بتوليد 
 اخلايب ومجع املنتجات احلرجية غري اخلابية.  الدخل وخلق فرص للعمل، مبا يف ذلك من خالل الوقود

 
وبإمكان املنتجات احلرجية اليت يتم مجعها إما لبيعها أو لاليتفاء الذايت، يف يلتا احلالت ن، أن تقـدم مسـامهة حامسـة  -10

ورغــم عـــدم يفايــة البيانـــات املوزعــة حبســـب  لتحقيــق األمـــن الغــذائي والتغذيـــة للنســاء وألســـرهن  املعياــية بأيملهـــا.
اجلنســ ن، تاــري الدراســات إىل أن  دور النســاء حمــدود أيثــر يف القطــاع الرمســي ويف األناــطة املول ــدة للــدخل، ولكنــه 

 الوقود والعديد من املنتجات احلرجية، مع وجود اختالفات يربى ب ن األقاليم.  حطبأساسي جلمع 
 

: تــوفر الغابــات واألشــجار الــدعم املباشــر إلنتــاج األغذيــة علــى مســتوى املزرعــة يكولــوجيتــوفري خــدمات النظــام اإل -11
الـــيت ال تقـــدم  اإليكولـــوجيواملنـــاظر الطبيعيـــة وعلـــى نطـــاق أوســـع مـــن خـــالل تقـــد  العديـــد مـــن خـــدمات النظـــام 

إمــدادات واألساســية لألمــن الغــذائي والتغذيــة وللتنميــة املســتدامة يف األجــل الطويــل )علــى غــرار تنظــيم امليــاه ومحايــة 
الرتبـــة ودوران املغـــذيات ومكافحـــة اآلفـــات والتلقـــيح(. وحتـــوي الغابـــات القســـم األيـــرب مـــن التنـــوع البيولـــوجي علـــى 

وطــأة تغــري املنــاخ علــى املســتوى العــاملي والتكيــف مــع تغــري املنــاخ علــى للتخفيــف مــن  مســا  حا دورا  األرض وتــؤدي 
وينبغـي لـنظم اإلنتـاج الـيت تنـدرج فيهــا  أوسـع عامـة. مسـتوى املزرعـة واألسـرة املعياـية واملنـاظر الطبيعيـة وعلـى نطـاق  

 ء.على املغذيات واملياه والضو  التنافس احملتمل الغابات واألشجار واحملاصيل أن تراعي صراحة  
 

 تؤثر احلراجة والـنظم الزراعيـة القائمـة علـى الغابـات واألشـجار علـى صـحة اإلنسـان بطـرق   :صحة اإلنسان ورفاهيته -12
وتاـري القـرائن املسـتندة إىل  الوقـود وامليـاه النقيـة والـدخل. حطـبمبا يف ذلك: تـوفري الغـذاء والنباتـات الطبيـة و  ،عد ة

قادرة علـى حتسـ ن الصـحة العقليـة لألشـخاص وعلـى احلـد مـن إصـابتهم بااليتئـاب التجربة إىل أن  البيئات احلرجية 
ل أيض ا موئال  للطفيليـات واألمـراض الـيت ميكـن أن تصـيب اإلنسـان واحليوانـات غري أن  الغابات قد تاك   واإلجهاد.
مفهـوم "صـحة واحـدة"  وإن  العالقات احلرجة ب ن صـحة اإلنسـان واحليـوان والنظـام اإليكولـوجي جمس ـدة يف األليفة.

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

لزيـــادة القـــدرة علـــى  ا  حامســـ را  : باســـتطاعة الغابـــات واألشـــجار أن تـــؤدي دو القـــدرة علـــى الصـــمود وشـــبكة األمـــان -13
معها، والنهـوض بعـد الصـدمات وهي القدرة على الوقاية من املخاطر أو التخفيف من وطأهتا أو التعامل  ،الصمود
فهـــي تســــاهم بــــذلك مســـامهة يــــربى يف حتقيــــق  مســــتوى املنـــاظر الطبيعيــــة واجملتمــــع احمللـــي واألســــرة املعياــــية. علـــى

عد الرابع لألمن الغذائي والتغذية، من خالل تأدية دور أساسي بوصفها شـبكة أمـان يف حـاالت االستقرار، وهو البُ 
وبإمكان الغابات واألشجار أن تكم ل مصادر الغـذاء  أثناء األزمات والنزاعات. ضا  املواسم العجفاء وأي اجلفاف أو

بالنسـبة  مـا  مـا يكـون دور شـبكة األمـان هـذا مه بـا  وغال والدخل والعمل األخرى أو أن حتل  حملها يف فـرتات الاـح .
 .فا  إىل الفئات األشد  ضع

 
ــــك، أن  مســــامهات الغابــــات واألشــــجار يف -14 حتقيــــق األمــــن الغــــذائي والتغذيــــة تعتمــــد علــــى العديــــد  واألهــــم مــــن ذل

مـا تُبـىن وتسـتمر  بفضـل يـم  هائـل مـن املعـارف  لبـا  التفاعالت داخل نظم بيئيـة واقتصـادية واجتماعيـة معق ـدة غا من
 التقليدية وللسكان األصلي ن.
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 والتغذيةاالتجاهات في قطاع الحراجة: التحديات والفرص بالنسبة إلى األمن الغذائي 
 

ـــأثريات يـــربى علـــى مســـامهات الغابـــات واألشـــجار  -15 إن  التغـــريات يف الغطـــاء احلرجـــي ويف أنـــواع الغابـــات وإدارهتـــا هلـــا ت
وميكن من خالل هذه التغـريات والعوامـل احملر يـة  حتقيق األمن الغذائي والتغذية على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة. يف

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

يف املائـة مـن مسـاحة  6.30مليـارات هكتـار تقريب ـا يف العـامل )أي  4، يانت الغابات تغطـي مسـاحة 2015ويف عام  -16
إلزالــة الغابــات اجلاريــة حاليســا، ال ســيما يف املنــاطق االســتوائية،  نســبي اورغــم املعــدالت املرتفعــة  األراضــي يف العــامل(.

ــا تقريــر تقيــيم املــوارد احلرجيــة  تباطــأت وتــرية اخلســارة الصــافية للغابــات يف العــامل يف العقــدين املاضــي ن. وأعطــى أيض 
 4وللمرة األوىل أرقام ا عاملية عن تـدهور الغابـات اسـتناد ا إىل اخلسـارة اجلزئيـة للغطـاء احلرجـي 2015م العامل يف عا يف

وأفـــــادت تقديراتــــــه بـــــأن  املســــــاحة الــــــيت تاـــــهد خســــــارة جزئيـــــة للغطــــــاء احلرجــــــي، يف املنـــــاطق االســــــتوائية، تقــــــد ر 
 .1990أضعاف املنطقة اليت أزيلت منها الغابات منذ عام  5.6 حبدود

 
 واالخنفاض العام يف املسـاحة اإلمجاليـة للغابـات هـو نتيجـة اجتاهـات متعارضـة عـرب خمتلـف أنـواع الغابـات واألقـاليم. -17

ـــة، مبـــا ياـــمل 2015و 1990فبـــ ن عـــامي  ـــا يف مســـاحة الغابـــات الطبيعي ، شـــهدت معظـــم األقـــاليم اخنفاض ـــا منتظم 
وإن  خسارة الغابات االبتدائية ياكل مصـدر قلـق  بات املزروعة.الغابات االبتدائية والثانوية، واخنفاض ا حاد ا يف الغا

وتتســم الغابــات املزروعــة بأمهيــة  خــاص لكونــا تــوفر احتياطيــات مــن التنــوع البيولــوجي ال ميكــن االستعاضــة عنهــا.
، بـــل أيض ـــا 2015و 1990يف املائـــة بـــ ن عـــامي  7إىل  4متناميـــة لـــيس فقـــط مـــن حيـــث مســـاحتها الـــيت ازدادت مـــن 

يف املائة من األخااب املستديرة الصناعية يان مصدرها الغابات املزروعة  3.46يث اإلنتاج، حيث أن  نسبة ح من
والغابات املزروعة هي أيض ا وسيلة الستعادة األراضي املتدهورة ولتوفري خدمات النظام اإليكولوجي   .2012عام  يف

إىل ازدياد الطلب على اخلاب، باستطاعة الغابات املزروعة ونظر ا  ياحلد  من تآيل الرتبة واحلماية من الفيضانات.
 ى الغابات الطبيعية.أن تساعد يف التخفيف من الضغط عل

 
وهتــدد إزالــة الغابــات وتــدهورها الــدخل وســبل العــيش وأمنــاط احليــاة للســكان الــذين يعتمــدون علــى الغابــات وتضــع  -18

وجي األساســية بالنســبة إىل األمــن الغــذائي والتغذيــة والتنميــة علــى احملــك  القــدرة علــى تــوفري خــدمات النظــام اإليكولــ
غري أن   أيرب لزيادة الرفاهية. ا  وتُتيح أحيان ا إزالة الغابات ألغراض التوس ع الزراعي فرص املستدامة يف األجل الطويل.

ـــطة وإ ىل تعـــريض ســـبل العـــيش هـــذه الفوائـــد الفوريـــة قـــد تـــؤدي إىل اســـتنفاد املـــوارد الطبيعيـــة وإىل أمنـــاط غذائيـــة مبس 
، ميكن إلزالة الغابات وتـدهورها، ومهـا يؤديـان إىل تاـتت املوائـل، ا  وأخري  وأساليب احلياة للخطر يف األجل الطويل.

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

والتغريات يف الغطاء احلرجي ويف أنواع الغابات واستخداماهتا هي نتيجة التفاعل بـ ن عوامـل عديـدة علـى املسـتوي ن  -19
احمللي والعاملي: ازدياد الطلب على األغذية والعلف واخلاب والطاقة بفعـل النمـو السـكاين وارتفـاع الـدخل؛ وإيـالء 

                                                      
 . 2012و 2000يف املائة من الغطاء احلرجي ب ن عامي  20يعر ف عنها بأنا خسارة أيثر من  4
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وهـي مرهونـة أيض ـا بـنظم احلويمـة الـيت  لكربون وحلماية املياه والرتبة.أمهية أيرب حلماية التنوع البيولوجي وملخزونات ا
 تليب هذه الطلبات وتتعامل معها.

 
ويف ظـــل  النمـــو الســـكاين واالقتصـــادي العـــاملي، مـــن املتوقـــع أن يتواصـــل يف املســـتقبل ارتفـــاع الطلـــب علـــى األغذيـــة  -20

والعلــف واخلاــب والطاقــة البيولوجيــة. ومــن املتوقــع باــكل خــاص أن يــزداد الطلــب علــى اخلاــب واألليــاف مبقــدار 
 . 2030و 2005الضعف ب ن عامي 

 
 تتكيـف الغابــات مـع تغـري املنـاخ وهـي مــدعوة للمسـامهة يف التخفيـف مـن وطأتــه. وإضـافة إىل ذلـك، جيـب اآلن أن -21

ا مــن الطلـب علــى األراضـي مـن أجــل الزراعـة ويرت ــب ضـغط ا إضــافي ا علـى الغابــات،  وإن  تـدهور األراضـي يف ــز مزيـد 
ــا فرص ــا إلعــادة التحــري ج والتاــجري. دور الغابــات حلمايــة وهنــاك وعــي متزايــد يف الوقــت نفســه إزاء  ولكنــه يتــيح أيض 

وتــؤدي هــذه االجتاهــات إىل ازديــاد  الرتبــة وامليــاه والتنــوع البيولــوجي وللمســامهة يف التخفيــف مــن وطــأة تغــري املنــاخ.
حدة املنافسة على األراضي. يما أنا تؤدي إىل مزيد من املنافسة بـ ن خمتلـف اسـتخدامات الغابـات للحفـا  علـى 

ــا أن  يــال  منهــا يــؤثر البيئــة وإلنتــاج األخاــاب واحلطــب و  لألغذيــة وغريهــا مــن املنتجــات احلرجيــة غــري اخلاــبية، علم 
وإن  معاجلـة مسـألة املنافسـة علـى األراضـي مـع مراعـاة الطلبـات الزراعيـة واحلرجيـة مـن  على األمن الغـذائي والتغذيـة.

ايضـــات علـــى نطاقـــات جهــة، والاـــواغل البيئيـــة واملناخيـــة مــن جهـــة أخـــرى، تســـتوجب النظـــر بثبــات يف مســـألة املق
النطــاق احمللــي إىل النطــاق العــاملي، ويف مــا بينهــا. ويتطل ــب هــذا االبتعــاد عــن اجلــدل القــائم واملتمثــل يف  خمتلفــة، مــن

اســـتخدام أراض خمتلفـــة" لتصـــميم الرتتيبـــات واآلليـــات املناســـبة  -العبـــارت ن املتناقضـــت ن "اســـتخدام نفـــس األراضـــي 
 وتطبيقها. 

 
الطلبات املتنامية على األراضي والغابات واألشجار حتديات وفرص ا جديـدة بالنسـبة إىل املسـامهات الـيت وتول د هذه  -22

ـــة. وهـــي قـــد هتـــدد بعـــض مســـامهات الغابـــات يف حتقيـــق األمـــن الغـــذائي  تقـــدمها مـــن أجـــل األمـــن الغـــذائي والتغذي
ومــن جهــة  ت املهم اــة واألشــد  ضــعف ا.والتغذيــة، خاصــة عنــدما تكــون هــذه املســامهات أقــل  بــروز ا أو تعــين اجملموعــا

شــأنا أن ختلــق أســباب ا إضــافية حلمايــة الغابــات واالســتثمار فيهــا وخلــق وظــائف وفــرص جديــدة للتنميــة  أخــرى، مــن
ــا أفضــل حملريــات التغيــري ولــديناميكيات تغــري  املنــاظر الطبيعيــة علــى غــرار الغابــات  املســتدامة. ويســتوجب هــذا فهم 

نـــاظر الطبيعيـــة ونظـــم احلراجـــة الزراعيـــة وتأثريهـــا بالنســـبة إىل األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة والتنميـــة الثانويـــة وفسيفســـاء امل
 املستدامة، ولتقد  دعم أفضل الستصالح الغابات يف املناطق املندرجة ضمن فئة األراضي احلرجية األخرى.

 
الغنذائي والتغذينة بصنورة  شنجار فني األمننألكيف يمكن تحقيق االستفادة المثلى منن مسناهمات الغابنات وا

 مستدامة؟
 
هناك أوجه تآزر ومقايضات حمتملة ب ن الفوائـد الناشـئة عـن الغابـات واألشـجار مـن أجـل األمـن الغـذائي والتغذيـة،  -23

لـذا، جيـب أن  على نطاقات خمتلفة، من النطـاق احمللـي إىل النطـاق العـاملي، ومـن األجـل القصـري إىل األجـل البعيـد.
تأخذ اإلدارة املستدامة للغابـات بعـ ن االعتبـار علـى أيمـل وجـه وأن تُـدم ج فيهـا: االسـتخدامات املتعـددة للغابـات 
واألشــجار، باإلضــافة إىل املصــاحل واالحتياجــات واحلقــوق املختلفــة واملتعارضــة أحيان ــا ملختلــف أصــحاب املصــلحة، 
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وهي تسـتوجب وجـود آليـات للحويمـة علـى نطاقـات  ا واملهم اة.إيالء عناية خاصة للمجموعات األشد  ضعف   مع
 مكانية وزمانية خمتلفة بواسطة صكوك دولية وسياسات وطنية وترتيبات حملية.

 
وياـــري تقيـــيم املـــوارد احلرجيـــة إىل جمموعـــة مـــن الاـــروط الـــيت تســـاعد يف اإلدارة املســـتدامة للغابـــات وهـــي: األراضـــي  -24

لقانونيــة وخطــط اإلدارة وماــارية أصــحاب املصــلحة، فضــال  عــن نظــم املعلومــات والرصــد احلرجيــة الدائمــة واألطــر ا
مليـار هكتـار يانـت  2.2وحبسب تقييم املوارد احلرجية، فإن  نصف الغابات الدائمة فقط ومساحتها  ورفع التقارير.

قـد شـهدت ارتفاع ـا  غـري أن  املسـاحات املندرجـة ضـمن خطـط إدارة الغابـات .2015تستويف تلـك الاـروط يف عـام 
ا عــن وجــود خطــط مماثلــة إلدارة الغابــات فيهــا وتغطــي  167، أفــاد 2015ويف عــام  حــاد ا خــالل العقــود املاضــية. بلــد 

وإن  اهلـدف الرئيسـي خلطـة  مليـار هكتـار(. 1.2هذه اخلطط أيثر من نصف املساحة احلرجية فيها )أي ما يقـارب 
ت بالنســـبة إىل الغابـــات االبتدائيـــة واملنـــاطق احملميـــة أو إنتـــاج األخاـــاب إدارة الغابـــات )أيـــان احملافظـــة علـــى الغابـــا

الغابــات املزروعــة( قـــد يتعــارض مــع حقـــوق النفــاذ إىل املــوارد احلرجيـــة واســتخدامها وبالتــايل مـــع األمــن الغـــذائي  يف
ويالحـظ وجـود  ن.و صليفيهم السكان األ نوالتغذية للسكان احمللي ن واجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الغابات، مب

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

ويري ـز بعضـها علـى األبعـاد البيئيـة  وهناك العديد من املعاهدات واملعايري الدولية اليت تؤثر على طريقة إدارة الغابات. -25
واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة باــأن تغــري املنــاخ واتفاقيــة التنــوع إلدارة الغابــات، علــى غــرار اتفاقــات ريــو الــثالث 

وتُعـىن معاهـدات أخـرى حبقـوق اإلنسـان الدوليـة، خاصـة احلـق  البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التصـح ر.
الغابــات، علــى غــرار  بــإدارة شــرا  مبا طــا  وتــرتبط جمموعــة ثالثــة مــن الصــكوك الدوليــة ارتبا يف الغــذاء الكــايف والتغذيــة.

واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة باــأن احلويمــة املســؤولة حليــازة  19925 مبــادا األمــم املتحــدة اخلاصــة بالغابــات لعــام
 األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.

 
خمتلـف املسـامهات الـيت تقـدمها الغابـات، وهناك اهتمام متزايد لكي تقر  الصكوك املستندة إىل األسواق وتربز قيمـة  -26

ومن األمثلة على ذلك، أرصدة الكربون واملدفوعات األخـرى لقـاء اخلـدمات  ال سيما تلك املتعلقة باملسائل البيئية.
ويــؤدي إصــدار الاــهادات احلرجيــة دور ا هام ــا لتقيــيم اإلدارة  البيئيــة وإصــدار الاــهادات واملاــرتيات املراعيــة للبيئــة.

وإن  اخلطتـــ ن الــدوليت ن الرئيســيت ن إلصــدار الاــهادات )ومهــا جملـــس  امة للغابــات ورصــدها بصــورة مســتقل ة.املســتد
ـــام ج إقـــرار خطـــط إصـــدار الاـــهادات احلرجيـــة، اللـــذين ي  اســـتحداثهما يف أواخـــر التســـعين ات يرعايـــة الغابـــات وبرن

يف املائـة منهـا موجـودة يف منـاطق  90) 2014مليـون هكتـار يف عـام  438القرن املاضي( يانتا تاـمالن مسـاحة  من
مشاليـة ومعتدلـة املنـاخ(. يـذلك فـإن  الـربام ج واملــدونات واملعـايري الطوعيـة للبنـاء األخضـر تاـج ع اسـتخدام منتجــات 

ويف حــ ن أن  هــذا النــوع مــن الصــكوك ميكــن أن يــربط اإلدارة  خاــبية ي  احلصــول عليهــا بطــرق شــرعية ومســتدامة.
لـــذين يســـتهلكون املنتجـــات احلرجيـــة مـــن مســـافات بعيـــدة مـــن خـــالل متكيـــنهم مـــن الـــدفع احلرجيـــة باألشـــخاص ا

                                                      
 -البيان الرمسي غري امللزم قانونا  مببادا من أجل توافـق عـاملي يف اآلراء باـأن إدارة مجيـع أنـواع الغابـات وحفظهـا وتنميتهـا املسـتدامة -امللحق الثالث  5

 . 1992تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعىن بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو، الربازيل، 
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ــا علــى أيمــل وجــه الاــواغل املتصــلة بــاألمن الغــذائي والتغذيــة  للتعــويض عــن التــأثريات البيئيــة، فهــي ال تراعــي دائم 
  احتياجات السكان احمللي ن واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات. وال

 
وعليـــه، فـــإن  اإلدارة املســـتدامة للغابـــات مـــن أجـــل األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة تتطلـــب وجـــود نظـــم للحويمـــة متكاملـــة  -27

ومبتكــرة وشــاملة عــرب خمتلــف القطاعــات علــى نطاقــات مكانيــة وزمانيــة خمتلفــة، مبــا يكفــل املاــارية الكاملــة والفعالــة 
ما النساء، باإلضافة إىل اجملموعات الضعيفة واملهم اة، جلميع أصحاب املصلحة املعني ن واجملموعات املعنية، ال سي

وينبغـي علـى حنـو خـاص وضـع الرتتيبـات  ن واجملتمعـات احملليـة املعتمـدة علـى الغابـات.و مبا يف ذلك السـكان األصـلي
املناسـبة علـى مسـتوى املنـاظر الطبيعيــة حيـث يتمثـل التحـدي يف االسـتفادة علــى أيمـل وجـه مـن التعـايش امللمــوس 

الطبيعيــة األخــرى وملراعــاة الاــواغل املتصــلة بــاألمن الغــذائي والتغذيــة بصــورة  واملنــاظراملــدن والزراعــة والغابــات بــ ن 
 أفضل يف إدارة الغابات. 

 
وإن  إعمــال احلــق يف الغــذاء الكــايف للمجتمعــات احملليــة وللمجتمعــات املعتمــدة علــى الغابــات وللســكان األصــلي ن  -28

وتتسـم بـدورها السـلع واخلـدمات املعتمـدة علـى الغابـات  خدام األراضـي والغابـات.يستوجب ضمان حقهـم يف اسـت
ويف هذا السـياق، جيـب علـى  بأمهية حامسة إلعمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية للسكان حول العامل.

النهـــوض  ضـــا  هبـــا أي ال بـــل جيـــدر ،القـــوان ن والسياســـات والتـــدخالت املتصـــلة بالغابـــات أن تتجن ـــب انتهـــاك احلقـــوق
حبقوق اإلنسان من خالل إعطاء األولوية للفئات األيثر حرمانا  من أجل حتقيق املسـاواة علـى حنـو مسـتدام عـوض 

وجيــدر هبــذه العمليــات احــرتام مبــادا حقــوق اإلنســان يف عــدم التمييــز واملســاواة والاــفافية  أن تكــون بصــورة رمسيــة.
 مك ن واملاروعية واملساءلة. واحلصول على املعلومات واملاارية والت
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 التوصيات
 

تســاهم الغابــات واألشــجار بصــورة مباشــرة وغــري مباشــرة يف حتقيــق األمــن الغــذائي والتغذيــة بأشــكال عديــدة. وهــي  
تاـكل مصــدر ا للطاقــة واألغذيــة وغريهــا مــن املنتجـات. يمــا أنــا تــوف ر ســبل العــيش لاـرية يــربى مــن ســكان العــامل، وهــم 

ـــاه عـــادة األشـــد   عرضـــة للمخـــاطر. وتـــؤدي الغابـــات خـــدمات حيويـــة يف النظـــام اإليكولـــوجي، مبـــا فيهـــا تنظـــيم دورات املي
والكربـــون ومحايـــة التنـــوع البيولـــوجي، وهـــي خـــدمات أساســـية بالنســـبة إىل الزراعـــة. وتتفـــاوت هـــذه املســـامهات تبع ـــا ألنـــواع 

كان املعتمـدين علـى الغابـات لكـن  تأثرياهتـا ليسـت واسـعة الغابات ولطريقة إدارهتا. وتتسم بطبيعة احلال بأمهية خاصـة للسـ
النطــاق. وتســعى اإلدارة املســتدامة للغابــات إىل احلفــا  علــى القــيم االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة لاــز أنــواع الغابــات 

 وعلى تعزيز تلك القيم، مبا يعود بالنفع على أجيال احلاضر واملستقبل ومن دون إمهال أحد.
 
بلنورة واسننتخدام المعننارت المتصننلة بالسياسننات بشننتن المسنناهمات المباشننرة وغيننر المباشننرة للغابننات  -1

 في األمن الغذائي والتغذية واألشجار
 

اختـــاذ تـــدابري إلبـــالل صـــانعي السياســـات اخلاصـــة بـــاألمن الغـــذائي  الننندول والمؤسسنننات األكاديمينننةيتعـــ ن  علـــى  
والتغذيـــة ومطب قيهـــا ولتـــدريبهم علـــى أمهيـــة الغابـــات املســـتدامة بالنســـبة إىل األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة. وينبغـــي القيـــام بـــذلك 

ـــن مـــن املاـــارية يف بنـــاء املعـــارف حـــول مســـامهات الغابـــات واألشـــجار  يف حتقيـــق األمـــن بواســـطة منهجيـــات تاـــاريية متك 
 الغذائي والتغذية على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة.

 
ا القيام مبا يلي:  وجيدر هبا حتديد 

 
 ؛بناء القدرات الالزمة وتوفري التدريب املهين والتغيريات التنظيمية الالزمة للماارية يف اخلربات والبحوث ( أ )
 
املفصــلة حبســب اجلــنس والعــرق والطبقــة االجتماعيــة والعمــر ومعــايري وتصــميم املعــايري القياســية ومجــع البيانــات  (ب)

اجتماعيــة أخــرى، لقيــاس املســامهات املتعــددة، املباشــر منهــا وغــري املباشــر، الــيت تقــدمها الغابــات واألشــجار 
لألمــــن الغــــذائي والتغذيــــة مــــن خــــالل اإلنتــــاج والعمليــــات اإليكولوجيــــة والــــدخل وســــبل العــــيش والثقافــــات 

 ؛مع ترييز خاص على حالة األمن الغذائي والتغذية لدى األشخاص املعتمدين على الغابات والرفاهية،
 
ومجــــع البيانــــات عــــن املقايضــــات التغذويــــة بــــ ن زيــــادة الــــدخل وتغــــري األمنــــاط الغذائيــــة مــــن جهــــة والتــــأثريات  (ج)

األمــن الغــذائي والتغذيــة  االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصــادية والبيئيــة والصــحية إلزالــة الغابــات وتــدهورها علــى
 ؛جهة أخرى من

 
وحتس ن عملية مجع البيانات بصورة منهجية وعرب القطاعات يف نظم رصد األمن الغـذائي والتغذيـة واحلراجـة، يف  (د)

ذلـك بالنسـبة  يف ما يتعلـق باسـتخدام األغذيـة الربيـ ة )احليوانـات والنباتـات والفطريـات( واملنتجـات احلرجيـة، مبـا
النمط الغذائي وتنو عه، والتخفيف من وطأة الفقر ولألغـراض الصـحية والطبي ـة، فضـال  عـن التـأثريات إىل جودة 

 ؛على احلصاد، مبا يكفل توافر األغذية الربية واملنتجات احلرجية يف األجل البعيد
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األغذيـة يف مـا يتعلـق وتعزيز دراسات الاـبكة الدوليـة التابعـة ملنظمـة األغذيـة والزراعـة لـنظم البيانـات اخلاصـة ب (ه)
 برتييبة األغذية الربية.

 
تفعيننل دور الغابننات فنني العمليننات البيايننة علننى النطاقننات كافننة مننن دون المسننا  بننالحق فنني الغننذاء  -2

 الكافي للسكان الذين يعتمدون على الغابات
 

اتبـاع نـ ج قـائم علـى النظـام اإليكولـوجي لتاـجيع اإلدارة املسـتدامة للغابـات  أصحاب المصنلحة كافنةيتع ن  على  
واألشجار، من املسـتوى احمللـي إىل املسـتوى العـاملي، وذلـك مـن أجـل احملافظـة علـى وظـائف الغابـات واألشـجار يف النظـام 

 اإليكولوجي، فضال  عن مسامهاهتا يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
 

الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب  على ،باكل خاص ،ويتعي ن 
 المصلحة اآلخرين:

 
ــــاه، باإلضــــافة إىل صــــون التنــــوع  ( أ ) ــــاه ونوعيــــة املي ــــاخ ودورة املي ــــدور الغابــــات واألشــــجار يف تنظــــيم املن اإلقــــرار ب

 ؛البيولوجي، وتعزيز هذا الدور
 

 ؛واألشجار يف احلد  من تآيل الرتبة وتدهور األراضي والستعادة األراضيوتعزيز دور الغابات  )ب(
 

والبحث يف ييفية تأثري تطبيق املبادرات املوضوعة ملعاجلة املسائل البيئية علـى نفـاذ اجملتمعـات احملليـة والسـكان  )ج(
 جودهتا.األصلي ن إىل أغذية الغابات وييف ميكن لذلك أن يؤثر على تنو ع األمناط الغذائية و 

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

 يتعي ن على الدول والقطاع الخاص القيام بما يلي: 
 
وضع سياسات وتدابري تااريية للتخطيط احلرجي واإلدارة احلرجية والرتوي ج هلا مبا ميك ـن مـن النفـاذ إىل أغذيـة  ( أ )

الغابــــات اهلامــــة مــــن الناحيــــة التغذويــــة، خاصــــة بالنســــبة إىل اجملتمعــــات احملليــــة والســــكان األصــــلي ن الــــذين 
 ؛يعتمدون على الغابات

 
وتاــجيع توليــد الــدخل وفــرص تــأم ن ســبل العــيش ومتكــ ن ذلــك يف اجملتمعــات احملليــة مــن خــالل إدارة املــوارد  (ب)

 ؛لنسبة إىل سكان اجلبال واملناطق النائية األخرىاحلرجية واستخدامها على حنو مستدام، خاصة با
 
وإدمــاج نظــم توليــد الطاقــة املتجــددة واملنخفضــة الكربــون ضــمن خطــط اإلدارة احلرجيــة مبــا يقــق فوائــد عــد ة  (ج)

 ؛بينها النفاذ الكايف إىل الوقود إلعداد الطعام من
 
ابــات واملوج هــة مــن اجملتمــع احمللــي يف ســبيل تــوفري وزيــادة االســتثمارات العامــة لــدعم املاــاريع القائمــة علــى الغ (د)

 ؛سبل عيش وثقافة ورفاهية مستدامة
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واالســتثمار يف االبتكــارات االجتماعيــة والفنيــة للتخفيــف قــدر املســتطاع مــن املخــاطر النامجــة عــن اســتخدام  (ه)
 ؛حطب الوقود واملواقد اخلابية

 
 ل فهمها لتسويق املنتجات احلرجية غري اخلابية.وتطوير نظم معلومات قابلة للتحول وشفافة ويسه (و)
 

التننننرويج لمننننناةر طبيعيننننة متعننننددة الوةننننائف بالنسننننبة إلننننى األمننننن الغننننذائي والتغذيننننة تتضننننم ن الغابننننات  -4
 واألشجار كمكونات رئيسية فيها

 
والمنظمنات الدول والمنظمات الحكومية الدولية والسلطات المحلية والوكاالت المعنية بالصون  على يتعي ن 

 القيام مبا يلي: الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرين غير
 
تعزيز مسامهة الغابات واألشجار يف فسيفسـاء املنـاظر الطبيعيـة، مـن أجـل تـوفري خـدمات النظـام اإليكولـوجي  ( أ )

 ؛األساسية دعم ا لانتاج الزراعي، مبا يف ذلك التلقيح وتدوير املياه واملغذيات
 
التخطـيط املتكامـل واإلدارة التكيفيـة للمنـاظر الطبيعيـة مـع اإلقـرار الكبـري بالوظـائف واالسـتخدامات وتاجيع  (ب)

 ؛املتعددة للغابات واألشجار
 
والتاجيع علـى اتبـاع نـ ج خـاص باملنـاظر الطبيعيـة مـراع  للتغذيـة جيمـع بـ ن األهـداف املتعـددة لألمـن الغـذائي  (ج)

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

 
وتاـجيع البحـوث والتكنولوجيــات الراميـة إىل تطــوير وتعمـيم نظـم الزراعــة واحلراجـة املناســبة املتنوعـة وتعميمهــا  (د)

 ؛تلك البحوث والتكنولوجياتضمن الفسيفساء املتكاملة للمناظر الطبيعية، واالستثمار يف 
 
ــن آليــات احلويمــة علــى نطاقــات خمتلفــة مــن اعتمــاد نــ ج متكاملــة ومســتدامة للمنــاظر  (ه) واحلــرص علــى أن متك 

ـــن مــن تفصــيل خمتلـــف وظــائف الغابــات واألشـــجار )مبــا يف ذلــك إنتـــاج احلطــب واألغذيـــة  الطبيعيــة مبــا ميك 
لثقافيــة(؛ والبحــث يف األهــداف القصــرية والطويلــة األجــل؛ وصــون التنــوع البيولــوجي والفوائــد االجتماعيــة وا

 واإلقرار بالنزاعات القائمة ب ن أصحاب املصلحة واحلد منها.
 

اإلقنننرار بتهمينننة دور الغابنننات واألشنننجار وتعزينننزه لزينننادة القننندرة علنننى الصنننمود علنننى مسنننتوى المنننناةر  -5
 الغذائيالطبيعية والمجتمع المحلي واألسرة المعيشية لتحقيق األمن 

 
يتعي ن على الدول والمنظمات الحكومية الدولية والسلطات المحلية والوكاالت المعنية بالصون والمنظمنات  

 القيام مبا يلي: الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرين غير
 
الطبيعيــة حتديــد وتعزيــز ســبل مســامهة الغابــات واألشــجار يف بنــاء القــدرة علــى الصــمود علــى مســتوى املنــاظر  ( أ )

 ؛واجملتمع احمللي واألسرة املعياية
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وتطـــوير نظـــم متكاملـــة لألغذيـــة واحلراجـــة باالســـتناد إىل املعـــارف احملليـــة الـــيت تســـاهم يف تعزيـــز قـــدرة املنـــاظر  )ب(
 ؛الطبيعية واجملتمعات احمللية وسبل العيش على الصمود

 
واجملتمعـــات احملليـــة واملنظمـــات احملليـــة واملؤسســـات وتعزيـــز قـــدرة الســـكان األصـــلي ن املعتمـــدين علـــى الغابـــات  )ج(

الوطنيــة علــى مراعــاة وتوطيــد مفهــوم قــدرة املنــاظر الطبيعيــة واجملتمعــات احملليــة واألســر املعياــية علــى الصــمود 
 ؛إطار السياسات واخلطط واملااريع اليت تُعىن مبحور الغابات واألمن الغذائي والتغذية يف

 
اطات املؤسسـية واملاليـة إلدراج األبعـاد الـيت تعـزز قـدرة الغابـات واألشـجار علـى الصـمود وحتديد وتوفري االشرت  )د(

 وتطبيقها يف السياسات والربام ج.
 

اإلقنننرار بحقنننوق حينننازة المنننوارد الطبيعينننة بالنسنننبة إلنننى الغابنننات واألشنننجار منننن أجنننل األمنننن الغنننذائي  -6
 والتغذية، واستخدامها واحترام تلك الحقوق

 
 القيام مبا يلي: الدوليتعي ن على  

 
ضمان نفاذ اجملتمعات احمللية واجملتمعات احملليـة املعتمـدة علـى الغابـات والسـكان األصـلي ن إىل املـوارد احلرجيـة  ( أ )

 ؛واستخدامها إلعمال احلق يف الغذاء الكايف
 

حقـــوق الســـكان واحلـــرص علـــى أن حتـــرتم السياســـات والتاـــريعات والـــربام ج الـــيت تطـــال الغابـــات واألشـــجار  )ب(
األصلي ن وأصحاب احليازات الصغرية واجملتمعات احمللية املهم اة، وأن تكفل تلك احلقوق، مبـا فيهـا حقـوق 

 ؛السكان األصلي ن اخلاصة مبواردهم الوراثية واملعارف التقليدية املتصلة هبا
 

راضـــي واســـتخدامها للســـكان الـــذين وتـــوفري احلمايـــة القانونيـــة للحقـــوق العرفيـــة يف حيـــازة املـــوارد الطبيعيـــة واأل )ج(
يعانون انعدام األمن الغذائي بالنسبة إىل الغابات واألشجار من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية بواسطة 

 6؛صكوك رمسية تتماشى مع األطر القانونية
 
حيازهتـا وتطبيـق وضمان حقوق اجملموعات الضعيفة واملهم اة يف النفاذ إىل الغابات واألشـجار واسـتخدامها و  )د(

تلك احلقوق، خاصة يف ظل  التنمية الواسعة النطاق للبىن التحتية ووضع اليد علـى األراضـي وإناـاء منـاطق 
 ؛حممية أو توسيع نطاقها

 
والتعاون مع السكان األصلي ن إلطالق مبادرات مسـتندة إىل احلقـوق مـن أجـل تعزيـز إنتاجيـة الـنظم املسـتندة  )ه(

 وقدرهتا على الصمود وإدراج هذه املبادرات يف السياسات والربام ج واملمارسات. إىل الغابات واألشجار
 

                                                      
ويمــة مــثال : إعــالن األمــم املتحــدة باــأن حقــوق الاــعوب األصــلية؛ واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة الصــادرة عــن جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي باــأن احل 6

 لغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك وا
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 تعزيز نظم الحوكمة الحرجية المتكاملة عبر مختلف القطاعات والنطاقات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -7
 

 القيام مبا يلي: يتعي ن على الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين
 
السياسات عرب قطاعات الغابات والزراعة والتعليم والقطاعات األخـرى علـى نطاقـات خمتلفـة مبـا تعزيز اتساق  ( أ )

 ؛يكفل وجود اسرتاتيجيات لادارة املستدامة للغابات للنهوض باألمن الغذائي والتغذية
 

 ؛لتغذيةوإعطاء حوافز فع الة الستدامة إنتاج املنتجات احلرجية واستهاليها من أجل األمن الغذائي وا )ب(
 
شجار من أجل األمن الغذائي والتغذيـة، مـع  األوالتاجيع على اتباع ن ج قائم على احلقوق حلويمة الغابات و  (ج)

 ؛مبا يف ذلك معايري الافافية واملساءلة 7يفالة االمتثال حلقوق اإلنسان واملعايري الدولية،
 
املتصــلة بالغابــات واألشــجار التــأثريات الســلبية علــى واحلــرص علــى أن تتجن ــب القــوان ن والسياســات والــربام ج  (د)

حلويمـــة الغابـــات تراعـــي الاـــواغل املتصـــلة  مـــا  األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة أو ختفـــف مـــن وطأهتـــا، وأن تول ـــد نظ
باألمن الغذائي والتغذية وأن حتـدد بوضـوح أدوار خمتلـف أصـحاب املصـلحة وحقـوقهم وواجبـاهتم وأن جيـري 

 ؛تطبيقها على حنو فع ال
 
وضــمان املاــارية الكاملــة والفعالــة جلميــع أصــحاب املصــلحة املعنيــ ن بوضــع السياســات احلرجيــة وحويمتهـــا  (ه)

وإدارهتــــا علــــى النطاقــــات يافــــة، ال ســــيما النســــاء واجملموعــــات الضــــعيفة واملهم اــــة، مبــــا يف ذلــــك الســــكان 
 ؛دعم الالزم هلا وبناء قدراهتااألصلي ن واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات، من خالل توفري ال

 
ن واجملتمعــات و الســكان األصــليهم فــي نوضــمان املاــارية الكاملــة والفعالــة ألصــحاب املصــلحة املعنيــ ن، مبــ (و)

احملليــة املعتمــدة علــى الغابــات ملراعــاة الاــواغل اخلاصــة بــاألمن الغــذائي والتغذيــة عنــد اســتحداث املنــاطق 
 ؛احملمية وإدارهتا

 
تطبيـــــق العمليـــــات الـــــيت تأخـــــذ يف احلســـــبان تـــــأثريات إدارة الغابـــــات علـــــى األمـــــن الغـــــذائي والتغذيـــــة وتيســـــري  (ز)

 ؛خمتلف النطاقات املكانية والزمانية على
 
وضـــمان أن تاــــمل خطــــط إصــــدار الاــــهادات احلرجيــــة الاــــواغل املتصــــلة بــــاألمن الغــــذائي والتغذيــــة جلميــــع  (ح)

 ؛الكاملة والفعالة تهمأصحاب املصلحة، من خالل تيسري مااري
 
وتاـــجيع مبـــادرات اإلدارة املاـــرتية واإلنتـــاج املاـــرتك الـــيت يتعـــاون أصـــحاب املصـــلحة املعنيـــ ن مع ـــا لوضـــعها،  (ط)

 .يف ذلك من خالل االمتيازات وخطط املسؤولية االجتماعية واملؤسسية مبا
  

                                                      
لقضــاء علــى مبــا ياــمل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة ا 7

الن األمم املتحدة باأن حقـوق الاـعوب األصـلية واخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة الصـادرة عـن جلنـة األمـن الغـذائي مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإع
 العاملي باأن احلويمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.
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 مقدمة
 

هي فتساهم الغابات واألشجار بصورة مباشرة وغري مباشرة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأشكال عديدة. 
من سكان  واسعةتاكل مصدرا  لألخااب والطاقة واألغذية، وغريها من املنتجات. يما أنا توف ر سبل العيش لارية 

ات حيوية يف النظام اإليكولوجي، مبا فيها تنظيم دورات العامل، هم عادة األشد  عرضة للمخاطر. وتؤدي الغابات خدم
املياه والكربون ومحاية التنوع البيولوجي، وهي خدمات أساسية بالنسبة إىل إنتاج األغذية واألمن الغذائي والتغذية على 

يعة احلال بأمهية خاصة . وتتسم بطبوحويمتهااملدى الطويل. وتتفاوت هذه املسامهات تبع ا ألنواع الغابات ولطريقة إدارهتا 
 للسكان املعتمدين على الغابات لكن  تأثرياهتا واسعة النطاق أيضا .

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

إلنتاج، حيث ري زت على حتس ن الغالت الزراعية ويف الكثري من األحيان، بقيت هذه النقاشات متمحورة نوعا  ما حول ا
يت على ذير وإجياد سبل لنار التكنولوجيات واملمارسات اجلديدة من أجل حتس ن نوات ج اإلنتاج الزراعي. ونادرا  ما أُ 

ته الغابات يف مثل هذه النقاشات، إال باعتبارها مساحات للمضي يف التوسع الزراعي أو مورد معر ض للخطر ينبغي محاي
ة حول الدور الذي تؤديه الغابات و من مثل هذا التوس ع.  إىل األمن الغذائي  بالنسبةيف الواقع، لقد تأثرت التصو رات املتغري 

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

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

 املتعل قة باألمن الغذائي والتغذية.
 

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

. املعين باحلراجة. وقد ترك ذلك صدى يف أذهان اجملتمع 2015منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات يف مايو/ أيار 
وتت سم الغابات واألشجار باألمهية بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية بسبب األدوار املباشرة اليت تؤديها )يف توفري 

، وبوصفها شبكة أمان يف أوقات ندرة وما إىل ذلكيف ذلك الفايهة، وأصناف اجلوز، والبذور، والفطر،  مبااألغذية 
األغذية( واملسامهات غري املباشرة اليت تقدمها يف نظم اإلنتاج الداعمة للزراعة واسرتاتيجيات التغذية )توفري خدمات 

الوقود واملنتجات احلرجية غري اخلابية(. ويتطل ب ذلك من صانعي  حطببيع نتيجة م اإليكولوجي ومصدر للدخل االنظ
و اإلنتاج فيها أالقرار يف قطاع الغابات أن يعيدوا تصو ر الغابات ليس فقط يمساحات جيب احملافظة عليها أو محايتها 

نظم اإليكولوجية، واليت )أيان إنتاج األخااب واملنتجات احلرجية غري اخلابية واملنتجات احلرجية األخرى أو خدمات ال
 الغذائية يف العامل.  واألمناطي االعرتاف هبا مجيعها(، بل أيضا  يعناصر مهمة لنظم األغذية 

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

 Ickowitzل قو ة دافعة رئيسية لتحقيق رفاه اإلنسان والطبيعة )غذائي العاملي وأن تاك  ميكن أن تليب  متطل بات األمن ال
ذلك باكل جي د مع اخلطاب احلايل باأن الزراعة نسجم (. وي2015، وآخرون Vira؛ 2016، 2014، وآخرون
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باإلنتاجية واإلنصاف واالستدامة على واألغذية الذي يري ز أيثر فأيثر على إجياد أفضل طريقة لتهيئة نظام أغذية يت سم 
(. ويتمث ل 2015، وآخرون Carletto؛ Alderman ، 2013و Ruel؛ Pinstrup-Andersen،2013املدى الطويل )

أغذية مغذية بطريقة مستدامة بيئيا  يف سياق تغري املناخ وندرة بيف إطعام عدد متزايد من السكان اليوم "التحدي األيرب" 
 Powell؛ 2013، وآخرون Fanzoأ؛ 2010؛ منظمة األغذية والزراعة، 2006، وآخرون Frisonالطبيعية )املوارد 
(. ويتطل ب ذلك ترتيب املناظر الطبيعية بطريقة تسمح بزيادة اإلنتاج الزراعي من غري تقويض قدرة النظم 2015، وآخرون

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

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

، وآخرون Kissingerالغابات ) احنسار مساحةيف املائة من  80السبب الرئيسي إلزالتها، حيث إنه مسؤول عن حوايل 
(، ما سيفرض 2010)الويالة الدولية للطاقة، املتجددة واملواد  (. ومن املتوقع أن يزداد الطلب أيضا  على الطاقة2012

ويؤثر ذلك بطريقة مباشرة وفورية على سبل عيش الرجال والنساء الذين يعتمدون  ضغوطا  إضافية على املوارد احلرجية.
على الغابات وعلى أمنهم الغذائي وتغذيتهم. يما يؤثر، على املستوي ن احمللي والعاملي، على تقد  خدمات النظم 

باأن قدرة هذه اخلدمات على تلبية الطلب العاملي  الاواغلاإليكولوجية اليت تعتمد عليها نظم اإلنتاج الزراعي، ما يثري 
املستقبلي على األغذية. ويف املقابل، تؤثر االستجابات السياساتية حلماية الغابات على الطريقة اليت تساهم فيها هذه 

 األخرية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، ال سيما للسكان املعتمدين على الغابات.
 

لبت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا احلادية واألربع ن اليت عقدت يف أيتوبر/تارين ويف هذا السياق، ط
من ، إىل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية أن يعد  دراسة حول احلراجة املستدامة 2014األول 
الدورة العامة الرابعة واألربع ن للجنة يف أيتوبر/ تارين  حتقيق األمن الغذائي والتغذية لالسرتشاد هبا يف مداوالتأجل 
. وتتمثل املسألة الرئيسية هنا يف املسامهات املتعددة اليت تقدمها الغابات واألشجار من أجل حتقيق األمن 2017األول 

انية خمتلفة، يف ظل  بأبعاده األربعة وييفية االستفادة منها على أيمل وجه على نطاقات مكانية وزم 8الغذائي والتغذية
الطلبات املتزايدة واملتعارضة على األراضي والغابات واألشجار )مبا يف ذلك للحصول على اخلاب واألغذية والطاقة 

 وخدمات النظام اإليكولوجي(، فضال  عن تغري  املناخ.
 

واألمن الغذائي والتغذية. ويهدف هذا التقرير إىل توفري حتليل شامل مستند إىل القرائن للعالقات ب ن احلراجة 
وهو يوض ح الروابط ب ن احلراجة املستدامة واألمن الغذائي والتغذية. يما ينظر يف ييفية معاجلة احلراجة املستدامة 

نظم التقرير على النحو اآليت: يبحث للمطالب املتعارضة ومسامهتها يف األمن الغذائي والتغذية على املدى الطويل. ويُ 

                                                      
قات بفرص احلصول، من النواحي املادية واالجتماعية واالقتصادية، على أغذية يافية يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البار يافة يف مجيع األو   8

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

د ومتطلبات يل من أفراد األسر هو القدرة على احلصول على األغذية وتوزيعها باإلضافة إىل أذواق األفرا واحلصولإنتاجها وتوزيعها وتبادهلا؛ 
 فهو القدرة على احلصول على األغذية مع مرور الوقت. االستقرار هو استهالك األغذية من قبل األفراد؛ أما االستخداماملعياية؛ و
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القات ب ن الغابات واألمن الغذائي والتغذية ويقرتح، ألغراض هذا التقرير، إطار ا مفاهيمي ا وتصنيف ا يف الع 1 الفصل
حتليال  معمق ا للقنوات اليت تؤثر  2 منوذجي ا للغابات باالستناد إىل مدى قيام األناطة البارية بتغيريها. ويعطي الفصل

يصف املسامهات املختلفة اليت تقدمها الغابات واألشجار يف األمن الغابات من خالهلا على األمن الغذائي والتغذية. و 
الغذائي والتغذية نظرا  إىل خصوصيات املراحل الزمنية لألناطة املرتبطة باحلراجة. يما ينظر هذا الفصل يف األدوار 

دمات النظم اإليكولوجية املختلفة اليت تؤديها الغابات واحلراجة يف دعم نظم األغذية على املدى الطويل )مبا يف ذلك خ
 3 على خمتلف املستويات: التنوع البيولوجي، ودورات املياه، والدورات احليوية األرضية الكيميائية(. ويستعرض الفصل

حالة الغابات يف العامل وينظر يف الضغوط والتحديات احلالية املت صلة مبسامهة احلراجة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية 
ن يعياون يف الغابات وعلى هواماها وخارجها، من املستوى احمللي إىل املستوى العاملي. وللقيام بذلك، للسكان الذي

يتناول التقرير القضايا ذات الصلة باستخدام األراضي والعالقات ب ن الغابات والزراعة. وينظر يف التهديدات اليت حتدق 
احلراجة، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي، ويف الفرص املتاحة أمامها، بالوظائف االجتماعية واالقتصادية والبيئية للغابات و 

احللول بغية تسليط الضوء على الطريقة اليت  4 ويف دور الغابات يف النظام املناخي، وآثار تغري املناخ. ويتناول الفصل
ميكن أن تساهم فيها احلراجة املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، مع الرتييز على البيئة التمكينية لذلك، وبالتايل 

 على األدوات السياساتية وقضايا احلويمة. 
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 واإلطار المفاهيميالغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية: النطاق  1
 

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

 بسات ن أو نظم احلراجة الزراعية. الضي ق، وب ن منظور أوسع يامل األشجار يف املناظر الطبيعية الزراعية، مثل ال
 

وعندما يتم النظر يف املسامهات املختلفة اليت تقدمها الغابات واألشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، ليس 
هناك نقطة واضحة تتوقف عندها األشجار عن تقد  هذه املسامهات. وميكن أن تؤدي األشجار يف املناطق غري احلرجية 

من األحيان دورا  مهما  يف حتس ن األمن الغذائي والتغذية. ويما ي التاديد يف الربنام ج املعين بالغابات يف الكثري 
تاهد املناطق احلرجية تغريات من  9واألشجار واحلراجة الزراعية التابع للجماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدولية،

بعض املناظر  ات حولمناقاإجراء ر الطبيعية. ولن يتيح نطاق ضي ق يف املناظ والرقعة اليت تغط يهاحيث نوع األشجار 
منظورا  بالتايل يعتمد هذا التقرير و عياهتا على األمن الغذائي والتغذية. االطبيعية اليت تتواجد فيها هذه الديناميكيات وال تد

 واسعا  يغطي الغابات على أنواعها واألشجار الواقعة خارج الغابات. 
 

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

 
 الغابات والمنتجات الحرجية: توافر البيانات وجودتها 1اإلطار 
 

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

ات باالستناد إىل البيانات اليت يوفرها عدد متزايد من البلدان. وعلى املستوى العاملي، املوارد احلرجية يف العامل يل مخس سنو 
وآخرون،  Miuraتعد هذه التقييمات قاعدة البيانات الوحيدة اليت تسمح بتحليل العالقات ب ن إدارة الغابات ووظائفها )

2015.) 
 

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

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

                                                      
وهو  2011زراعية الدولية، عام  ي إطالق برنام ج البحوث املعين بالغابات، واألشجار، واحلراجة الزراعية، التابع للجماعة االستاارية للبحوث ال  9

ية املستدامة جيمع العديد من املؤسسات البحثية، وشرياء التنمية، واجلهات املاحنة لتعزيز دور الغابات واألشجار واحلراجة الزراعية يف حتقيق التنم
فنية، واإلدارة، واحلويمة، واألمن الغذائي ويف التصدي لتغري املناخ. ويرتاوح عمل الربنام ج من جتريب احللول إىل توسيع نطاقها يف جمال اخليارات ال

يف مرحلة ثانية  2017والسياسات بغية إطالق القدرات وزيادة املنافع اليت ميكن أن تقدمها األشجار إىل أقصى حد. وقد دخل الربنام ج يف عام 
 انظر .2017مليون دوالر لعام  80بلدا  مبيزانية قدرها  41ماروعا  يف  118وهو ياغ ل  2022تدوم ست سنوات حز عام 

http://www.foreststreesagroforestry.org/ 

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

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

 
ملساحة الغابات  االصطناعيةوميكن أن يؤدي أحدث إنتاج للعديد من التقديرات العاملية املستقلة القائمة على األقمار  

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

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

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

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

 
( الذي يلل أ2014على تقرير حالة الغابات يف العامل )منظمة األغذية والزراعة،  إىل حد يبريويعتمد هذا التقرير  

االقتصادية للغابات بالنسبة إىل التنمية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية، مستخدما  و البيانات املتعل قة باملنافع االجتماعية 
املتعل قة باحلسابات الوطنية، واملسوح الدولية اليت جتريها وياالت من قبيل  واإلحصاءاتالوطنية،  عمليات التعدادبيانات من 

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

 
وتؤخذ املعلومات باأن إمجايل القيمة املضافة والعمالة يف قطاع الغابات النظامي من البيانات وقواعد البيانات  

ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، اإلحصائية الدولية يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، 
وتعترب دقيقة جدا  وموثوقة. ولكنها ال تغطي املسامهات غري املباشرة اليت تقدمها الغابات يف توليد الدخل والعمالة النظامي ن يف 

 النقل والتجهيز، مبا أن هذين النااط ن تاملهما قطاعات صناعية أو خدماتية أخرى.
 

يف  83بلدا ، ما ميث ل  134الوقود للطهي دقيقة جدا  مبا أنا تغطي  حطبعدد األسر اليت تستخدم وتبدو التقديرات ل 
يتم مجع هذه  املائة من سكان العامل. وتقع معظم البلدان اليت مل تتوافر البيانات باأنا يف األقاليم املتقدمة )حيث ال

وقود للطهي(، يف ح ن أنه ي استخدم املتوسط اإلقليمي يتقدير ال حطباملعلومات رمبا بسبب قل ة السكان الذين يستخدمون 
 (.أ2014يف البلدان القليلة األقل تقدما  اليت مل تتوافر البيانات فيها )منظمة األغذية والزراعة، 

 
واستهاليها، غري مكتملة ويف املقابل، تبدو املعلومات املتوافرة باأن إنتاج املنتجات احلرجية غري اخلابية، والتجارة هبا  

التقديرات املتوافرة إىل حد يبري  تقلل (. ومن املرجح أن2001، وآخرون Mayوال ميكن مقارنتها ب ن البلدان ومع مرور الوقت )
من أمهية املسامهات غري النظامية للغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية لألسباب التالية: أوال ، ليس هناك تعريف دويل 

غالب ا ما تفق عليه للمنتجات احلرجية غري اخلابية؛ وثانيا ، هناك جمموعة واسعة من هذه املنتجات اليت ينبغي تغطيتها؛ وثالثا ، م
ه ُتدرج املنتجات احلرجية غري اخلابية يف فئة املنتجات الزراعية من غري التمييز ب ن الرب ية منها واملستزرعة؛ ورابعا ، يتم إنتاج هذ

أو مجعها يف الكثري من األحيان لالستهالك الاخصي أو للتجارة هبا يف األسواق غري النظامية، لذا ال يتم احتساهبا  املنتجات
 الرمسية.  اإلحصاءاتيف 
 

هذه الثغرة، قام برنام ج منظمة األغذية والزراعة لاحصاءات احلرجية بأول استعراض منهجي للمنتجات  سد  ومن أجل  
(. ويقوم الربنام ج Sorrenti ،2017ة يف نظم التصنيف الدولية القائمة اليت ُتستخدم جلمع البيانات ونارها )احلرجية غري الزراعي
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بتحديد املنتجات احلرجية غري الزراعية "الرئيسية" )مبا يف ذلك: الفطر الصاحل لأليل والكمأة؛ والتوت الرب ي؛ ومنتجات 
؛ واجللود تنجاتاوالر ن والروطان؛ والفل  ن؛ والقاور؛ واملطاط؛ والصمول ؛ وأصناف اجلوز الصاحلة لأليل؛ واخليزراالقيقب

الكبرية؛ واجللود الصغرية والغنائم؛ وحلوم الطرائد واحلارات الصاحلة لأليل( ويدعو إىل توضيح املصطلحات وتوحيدها وإىل 
سر تكون حمددة اهلدف بغية إمتام قواعد تصنيف املنتجات بغية حتس ن مجع البيانات. وأخريا  ياري إىل احلاجة إىل مسوح لأل

 البيانات اإلحصائية وقياس قيمة املنتجات احلرجية غري الزراعية، مبا يف ذلك القطاع غري النظامي.
 

ونستخدم هنا، عند اإلمكان، األرقام العاملية من منظمة األغذية والزراعة اليت تُعترب عادة  املصدر األيثر مشوال  على  
 Viraملي. ونكم ل هذه األرقام بواسطة بيانات أخرى مأخوذة من تقييم االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجي ة )املستوى العا

 ( ومن دراسات حالة خمتارة.2015، وآخرون
 

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

بعض املفاهيم والتعاريف املستخدمة يف التقرير، ويقرتح تصنيفا  منوذجيا  للغابات هذا الفصل األول  وضحوي
ونظم األشجار األخرى باالستناد إىل مدى قيام األناطة البارية بتغيريها، على أن يتم استخدام هذا التصنيف يف 

ئي والتغذية وتوجيه السياسات التقرير للمساعدة على فهم مسامهات هذه الغابات والنظم يف حتقيق األمن الغذا
لتحسينها. ويسمح هذا التحليل بتوضيح مفهوم السكان املعتمدين على الغابات. ومن مث ينظر الفصل بإجياز يف 
م االعالقات ب ن الغابات واألشجار واألبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية، باالستناد إىل مفهوم خدمات النظ

إىل إدماج الروابط املباشرة وغري املباشرة على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة. ويقرتح  اإليكولوجي، فيظهر احلاجة 
يذلك إطارا  مفاهيميا  يهدف إىل تيسري حتليل هذه العالقات يف نظم خمتلفة وإىل توضيح مفهوم احلراجة املستدامة 

يق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن لتحقيق األمن الغذائي والتغذية على ضوء تعريف نظم األغذية املستدامة )فر 
 أ((.2014)الغذائي والتغذية 

 
 والنطاق التعاريف :الزراعية والحراجة واألشجار الغابات 1-1
 

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

منطقة منتجة  وأ: بوصفها نوعا  حمددا  من النظم اإليكولوجية؛ تعر فها جهات فاعلة خمتلفة من منظورات متعددة
. وتفس ر هذه العناصر السبب وراء تعدد وما إىل ذلك منطقة حفظ وأمساحة ترفيهية؛  وأ منطقة صيد؛  وألألخااب؛ 

 ألحيان.وتنو ع التعاريف املستخدمة على املستويات احمللية والوطنية والدولية ألغراض خمتلفة يف الكثري من ا
 

 التنوع الكبير 1-1-1
 

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

                                                      
 11 org/bitstream/handle/10947/2564/fc4_crp6_report.pdf?sequence=1https://library.cgiar.. 



 

34 
 

(، يغابات أو أراض حرجية. وتُعد األشجار عنصرا  مهما  يف العديد من 2001 ،وآخرون Olson) حتديدها يف العامل
 املناظر الطبيعية الزراعية واملروج واملراعي.

 
وختتلف أنواع الغابات اختالفا  يبريا  تبعا  لعوامل تامل خطوط العرض ودرجات احلرارة وأمناط هطول األمطار 
وترييبة الرتبة ونااط اإلنسان. وميكن تصنيفها وفقا  خلصائص عديدة. وميكن التمييز عادة  ب ن أنواع الغابات الرئيسية 

(، مع وجود اختالفات مهمة 2ستوائية واملعتدلة والامالية، يف اإلطار حبسب اجملاالت املناخية )أنظر وصف الغابات اال
 يف يل نوع. 
 

 
 المناطق الحيوية الحرجية  2 اإلطار

 
 الغابات االستوائية

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

جنوبا . وإن إحدى أهم خصائصها هي مومسيتها املميزة،  درجة 23.5و مشاال   ةدرج 23.5املمتدة ب ن خطي العرض 
 ساعة وخيتلف طوله باكل طفيف. 12يغيب الاتاء وليس هناك سوى مومس ن )املمطر واجلاف(. ويدوم النهار فيها  إذ
 
درجة مئوية وال تتفاوت يثريا  خالل السنة: ال خيتلف متوسط  25و 20ترتاوح درجات احلرارة يف املتوسط ب ن  -

 درجات مئوية. 5درجات احلرارة ب ن األشهر الثالثة األدىف واألبرد أيثر من 
 
 . سنتم 200هتطل األمطار بصورة منتظمة على مدار السنة، وتتخطى يمية األمطار السنوية  -
 
 تفتقر الرتبة إىل املغذيات وتتمي ز حبمضي تها. ويصل التحلل بوترية سريعة وتتعر ض الرتبة لرتشيح يثيف. -
 
 ضوء باملرور عربها.ليف الغابات االستوائية متعددة الطبقات ومتواصلة ما ال يسمح ل األشجارظلة  -
 
نوع خمتلف من  100إذ ميكن أن يتضمن ييلومرت مربع واحد حوايل  :الثروة النباتية متنوعة إىل حد يبري -

مرتا ، وجذعانا عريضة وجذورها ضحلة، وهي دائمة اخلضرة،  35و 25األشجار. ويرتاوح طول هذه األخرية ب ن 
تمي إىل وأوراقها عريضة ولونا أخضر داين. ويوجد يف الغابات االستوائية نباتات مثل األورييد، والنباتات اليت تن

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

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

يف الوقت نفسه الذي تاهد فيه األشجار تغريات تنموية، ولكن يبقى الطابع العام للغطاء النبايت نفسه مثل 
 ملطرية الدائمة اخلضرة(. الغابات ا

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

 السفلى دائمة اخلضرة(.
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الرطبة/اجلافة )الرياح املومسية(: يطول موسم اجلفاف يل ما تراجع هطول األمطار  املتساقطة األوراقالغابات  -
 (.متساقطة األوراق)معظم األشجار 

 
 الغابات المعتدلة

 
تتواجد الغابات املعتدلة يف شرق أمريكا الامالية، ومشال شرق آسيا، وأوروبا الغربية والوسطى. وتتمت ع هذه  

املنطقة احليوية احلرجية مبواسم حمددة وبفصل شتاء واضح املعامل. وتتميز الغابات املعتدلة مبناخ معتدل ومبوسم منو يدوم 
 ر خالية من اجلليد.أشه 6إىل  4يوما  موزع ن على  200 و140ب ن 
 
 درجة مئوية فوق الصفر. 30ودرجة مئوية حتت الصفر  30ترتاوح درجات احلرارة ب ن  -
 
 ( بصورة منتظمة على مدار السنة.سنتم 150 -75هتطل األمطار ) -
 
 املتحلل. الغطاء امليتالرتبة خصبة بفضل  -
 
ظل ة األشجار معتدلة الكثافة وتسمح للضوء باملرور عربها، ما يؤدي إىل منو غطاء نبايت متنوع جدا  وتعدد  -

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

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

 
تتألف الثروة احليوانية من السناجب واألرانب والظربان والعصافري والغزالن وأسود اجلبل والوشق والذئاب  -

 والثعالب والدببة السوداء. 
 

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

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

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

 الغابات الشمالية
 

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

وأالسكا ويندا. وتنقسم املواسم ب ن صيف قصري ورطب ومعتدل، وشتاء طويل وبارد وجاف. ويدوم  اإلسكندنافية
 يوما . 130موسم النمو يف الغابات الامالية 
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 درجات احلرارة منخفضة جدا . -
 
 سنويا . سنتم 100و 40األمطار على شكل ثلوج، ب ن  هتطل -
 
 حبمضي تها. الرتبة رقيقة وتفتقر إىل املغذيات وتتمي ز -
 
 تسمح ظلة الاجر مبرور القليل من الضوء، ما جيعل الغطاء النبايت على أرضية هذه الغابات حمدودا . -
 
تتألف الثروة النباتية باكل أساسي من الصنوبريات الدائمة اخلضرة املقاومة للربد وذات األوراق اإلبرية الاكل،  -

 مثل الصنوبر والاوح والتنوب.
 
ار اخلاب والصقور واملو  والدببة وابن عرس والوشق والثعالب والذئاب والغزالن ة احليوانية نق  تامل الثرو  -

  واألرانب الرب ية والسناجب والزبابات واخلفافيش.
 

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

وتتمثل الطريقة األخرى املهمة للتمييز ب ن خمتلف أنواع الغابات يف النظر إىل مدى تأثري اإلنسان عليها، وميكن  
شهدت البلدان  قدالتحري ج. و إظهار هذا التأثري يف "منحىن التحو ل" الذي ميتد من الغابات الطبيعية إىل الزراعة وإعادة 

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

(. Needle ،1998و Matherالاديدة، تتداخل مع "تطور" خسارة الغطاء احلرجي والاجري واستعادته )املنخفضة إىل 
والتنمية  غرايفو الدميوقد تأثرت حرية البلدان أو األقاليم على طول منحىن حتو ل الغابات واستخدام األراضي، بالتغري 

 ين ب ن املناظر الطبيعية املعاصرة.االقتصادية. ولكن هذا املنحىن مفيد أيضا  لوصف التباين املكا
 
 منحنى تحو ل الغابات واستخدام األراضي 1 الشكل 
 

 

 .2011 مقتبس من مريز البحوث احلرجية الدولية، املصدر:
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مقطوعة غابة  غابة قدمية
 بالكامل

حماصيل  وزراعية غابة ثانوية
 سنوية

منظر طبيعي فسيفسائي فيه حراجة زراعية،  مرج
 حقول احملاصيل، ومناطق حرجيةومزارع، و 

http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibits/biomes/forests.php
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 التعاريف املتعل قة بالغابات 1-1-2
 

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

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

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

ا يؤدي إىل بروز تعاريف وطنية متعددة. ويرتبط تعدد التعاريف أيضا  باالختالفات على مستوى الثقافة مماملتنوعة، 
(. فقد تكون الغابة وحدة إدارية أو نوع ا من استخدامات األراضي أو نوع ا من Helms ،2002واستخدام الغابات )

وميكن تسمية بعض املناطق بالغابات مبعناها يوحدة إدارية، حز لو مل تكن حرجية (. Lund ،2002اضي )غطاء األر 
 بالكامل.

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

منظور استخدام األراضي، يستمر اعتبار منطقة ختلو  ويُقصد باستخدام األراضي استخدامها من قبل اإلنسان. ومن
بصورة مؤقتة من األشجار بسبب إزالتها، يغابة إذا يان سيعاد حترجيها يف املستقبل القريب. وجتمع معظم التعاريف ب ن 
، معايري ترتبط بقمم األشجار )يثافة الظلة اليت حتدد من خالل تقدير مساحة األرض اليت تظللها قمم األشجار(

وارتفاع األشجار، واحلد األدىن حلجم املنطقة، وتضيف إليها يف الكثري من األحيان االعتبارات املتعل قة باستخدام 
امل املناطق اخلالية يف الوقت الراهن من األشجار واليت سيعاد حترجيها و/أو الستثناء املناطق املستخدمة تاألراضي ل

 ألغراض زراعية.  
 
تعريف املستخدم، مبا يف ذلك املعايري والعتبات، تأثريا  حامسا  على املنطقة اليت تعترب يغابة. وياري وميكن أن يؤثر ال  

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

يف املائة،  10و 1ؤها احلرجي ب ن يعزى باكل أساسي إىل يون التعريف الرتيي للغابات يامل املناطق اليت يرتاوح غطا
واليت ُتسمى "الغابات املتدهورة". وياري يذلك إىل أن تعاريف األشجار واألراضي احلرجية يف الواليات املتحدة 

لكل واحدة اهتماماهتا ومنظورها احملدد. ويما نه أ( حيث Lund ،2002درالية وأخرى )ياألمريكية، ختتلف ب ن ويالة ف
 ألمثلة، تتكي ف معظم التعاريف مع األوضاع الوطنية، ويف الكثري من األحيان مع غاية حمددة.يتب ن  من هذه ا

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

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

من املنتزهات احلضرية  ال  (. ويستثين هذا التعريف يتهكتارا 0.5يف املائة على األقل، وحدا  أدىن ملساحة الغابة ) 10
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بل وط الفل ن و والبسات ن ومزارع زيت النخيل واحلراجة الزراعية واحملاصيل الاجرية الزراعية األخرى )إال أنه يامل املطاط 
 أ(.2012ومزارع أشجار امليالد( )منظمة األغذية والزراعة، 

 
 أ(:2012لية )منظمة األغذية والزراعة، وانطالقا  من هذا التعريف للغابات، ميكن استنتاج التعاريف التا 

 
 الدائم للغطاء احلرجي إىل ما هو  اخلفض: حتويل الغابات إىل استخدامات أخرى لألراضي أو إزالة الغابات

 يف املائة. 10أقل من احلد األدىن البالغ 
 
 مصن فة يغابة. : إنااء الغابات بالغرس و/أو البذر املتعمد على أرض مل تكن حز ذلك احل نالتحريج 
 
 إعادة إنااء الغابات بالغرس و/أو البذر املتعمد على أرض مصن فة يغابة.إعادة التحريج : 

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

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

 

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

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

 لالستخدام احلضري."
 

 والزراعة يذلك ب ن ثالث فئات من الغابات:ومتي ز منظمة األغذية  
 

ا من أنواع حملية، حيث ال توجد مؤشرات مرئية واضحة لألناطة البارية  "غابات تتجدد طبيعي   :االبتدائيةالغابات  -
 يما أن العمليات البيئية مل يدث هلا اضطراب بدرجة ملحوظة."

 
 ا حيث توجد مؤشرات مرئية واضحة لألناطة البارية".طبيعي   "غابات تتجدد جددة طبيعيا :تالغابات األخرى الم -
 
 "غابات تتاكل على حنو غالب من أشجار وجدت بالغرس و/أو البذر املتعمد". الغابات المزروعة: -
 
 األراضي الحرجية األخرى -2
 

 5رجي ب ن ؤها احلغطايرتاوح أمتار و  5فيها شجار ات ويفوق طول األهكتار  0.5"أراض غري معر فة "يغابة" متتد أيثر من  
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يف املائة مؤلف من شجريات  10أو من غطاء حرجي من أيثر من  ؛يف املائة، أو أشجار قادرة أن تصل إىل هذه احلدود 10و
 وأمج ة وأشجار. وال تامل األراضي اليت ختصص بصفة رئيسية ألغراض الزراعة أو لالستخدام احلضري."

 
 األراضي األخرى -3
 

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

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

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

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

 

وتتضمن هذه الفئة الفرعية جمموعات األشجار واألشجار املوز عة )مثل "األشجار الواقعة خارج الغابات"( يف املناظر  
يت ي وصفها أعاله. وتامل بصورة خاصة، مزارع أشجار ا يتوافق مع املعايري الثالثة المبالطبيعية الزراعية واملناطق احلضرية، 

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

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

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

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

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

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

 وأن تساعد على حتس ن جودة البيانات اليت يتم مجعها يف تقييمات املوارد احلرجية املستقبلية.
 

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

 الوطنية اخلاصة واستخدامها.
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و الطبيعية أالغابات أ( لعدم ذيرها خصائص مثل 2016، وآخرون Chazdonوقد ي انتقاد تعاريف الغابات )أنظر  
املزروعة، املؤلفة من أنواع أصلية أو غري أصلية، املتواصلة أو اجملز أة، السليمة أو املتدهورة، فتكون بالتايل قد الغابات 

يف ترييبة الغابات وصح تها. وبصورة خاصة، لقد ي انتقاد إدراج املزارع املتجانسة يف تعريف  اأخفت تغريات مهمة جد  
من  ال  بيولوجي املتدين  فيها. ويتعل ق االنتقاد اآلخر باحلد األدىن املعتمد الذي يستثين يالغابات بسبب مستوى التنوع ال

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

 
خبصائص بعض أنواع الغابات وأمهي تها النسبية. يما أنا تدعو إىل  االعرتافعادة  إىل  االنتقاداتوتستند مثل هذه  

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

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

.  2-1استخدامه مع معظم األرقام العاملية. ولكن يستخدم التقرير تصنيفا  منوذجيا  أدق  وأوسع نطاقا  يتم وصفه يف القسم 
 
 الغابات خارج الواقعة واألشجار للغابات نموذجي تصنيف 1-2
 

والثقافات البارية املت صلة هبا، جمموعة واسعة من الغابات تارخييا ، أنتجت النظم اإليكولوجية لكويب األرض  
والنظم القائمة على األشجار ارتبطت يف الكثري من األحيان باملعارف التقليدية وممارسات الاعوب األصلية واجملتمعات 

(. وميكن أن يستخدم تصنيٌف منوذجي للغابات معايري حيوية )اجملاالت 2015، وآخرون Viraاحمللية حول العامل )
املناخية أو أنواع النظم اإليكولوجية، ويثافة الغطاء احلرجي( أو إدارية )املوضع على طول املنحىن التارخيي لتحو ل الغابات 

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

 
وألغراض هذا التقرير، يستند التصنيف النموذجي املستخدم هنا إىل املعايري اإلدارية، ال سيما مدى قيام األناطة  

قيق األمن البارية بتغيري الغابات واملوضع يف منحىن التحو ل، باعتبارها املعايري األيثر تأثريا  على خمتلف املسامهات يف حت
الغذائي والتغذية واليت قد تتأثر بسهولة أيرب بالسياسات. ويهدف إىل تيسري حتليل التحديات اليت تعرتض إدارة 

 استخدامات األراضي يف جمموعة واسعة من احلاالت.
 

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

اليت تاهد القليل من االضطرابات النامجة عن فعل اإلنسان )على الرغم  )أو القديمة( دائيةبتاالالغابات  -1
 ب ميكنهما تغيري بنية الغابة(؛امن أن الزراعة املتنقلة والقطع االنتقائي لألخا

 
م عن اليت شهدت تغيريا  يبريا  نتيجة التدخالت البارية يف مرحلة من املراحل، واليت تنج الغابات الثانوية -2

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

 الزراعية، ويذلك بُقع الغابات الصغرية يف املناظر الطبيعية الفسيفسائية.
 

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

العرتاف (. يما هناك تنوع ملحو  داخل يل نوع من هذه األنواع. ولكنه من املفيد جدا  أن يتم ا2)أنظر الاكل 
باالختالفات املوجودة ب ن هذه األنواع يطريقة للتعامل مع التنوع ولتيسري تصميم اإلدارة احملددة واخلاصة بالسياق. 
وتتألف األنواع الثالثة األوىل من ما تعتربه منظمة األغذية والزراعة يغابات وتظهر يف إحصاءات املنظمة، ما يسمح 

ن نظما  ال تصن ف عادة   ان األخريتا(. وجتمع الفئت3ا من حيث املساحة )أنظر الفصل بالنظر يف أمهيتها النسبية وتطوره
 يغابات، على الرغم من أنا تقوم على األشجار أو تتضمنها.

 
وتأخذ التسميات املقرتحة هنا يف احلسبان التصنيفات السابقة واملخاوف اليت ي التعبري عنها باأن تعريف الغابات  

حمدد بأنه ميكن ألي مصطلح يُعتمد أن يكون مضلال  ألنه يادد على جانب  االعرتافولكن، ال بد من  )أنظر أعاله(.
 .سواهأيثر من 

 
باألناطة  ييفية اتصاهلاخمتلف أنواع الغابات ونظم األشجار و  الرتابط القائم ب نبصورة ختطيطية  2ويظهر الاكل  

 االبتدائيةات متنامية من فعل اإلنسان وتزداد اإلدارة املكث فة يف الغابات املضطلع هبا يف الغابات والزراعة. وحتصل تغيري 
والثانوية وصوال  إىل املزارع والزراعة. وإىل حد ما، تتقاسم الغابات املزروعة األحادية النوعية اليت ختضع إلدارة مكث فة، 

( نااطا  زراعيا  مياَرس داخل 5العديد من اخلصائص مع نظم الزراعة األحادية النوعية. وتُعد الزراعة املتنق لة )أنظر اإلطار 
 الغابات.
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 خمسة أنواع من الغابات ونظم األشجار  2الشكل 
 

 

 
 

 )أو القديمة( االبتدائيةالغابات  1-2-1
 

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

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

( أن النباتات اليت دج نتها شعوب العصر ما قبل الكولوميب هي الغالبة على األرجح 2017) وآخرون Levisاملثال، يظهر 
يف الغابات األمازونية مقارنة بغريها من األنواع. وتُعترب هذه الغابات األقرب إىل ترييبتها األصلية. وقد تعر ضت العديد 

و/أو تتعرض اآلن للتغيري على يد الاعوب اليت تعيش فيها أو على مقربة منها من أجل زيادة  تدائيةاالبمن الغابات 
، وآخرون Jamnadassإمدادات األغذية املستمدة من مصدر نبايت و/أو تغيري إمدادات األنواع احليوانية املفض لة )

2015 .) 
 

(. ويف عام 2015، وآخرون Morales-Hidalgoاإلمجالية للغابات )حوايل ثلث املساحة  االبتدائيةومتث ل الغابات  
يف املناطق االستوائية )منظمة األغذية والزراعة،  امليون هكتار يف العامل، يقع نصفه 1 277، يانت ال تزال تغط ي 2015

 ةننننننالزراع اتننننابنننالغ

 االبتدائيةالغابات 

 اتالغاب
 الثانوية

 المزارع الحرجية

 املتنق لة الزراعة

األشجار الواقعة خارج 
 الغابات

)بما في ذلك الحراجة 
 (الزراعية

األراضي الحرجية 
 األخرى
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مليون هكتار منها يف  400اجملاالت املناخية حول العامل، حيث يتواجد مجيع على  االبتدائية(. وتتوز ع الغابات 2015
 امليون هكتار يف أمريكا الامالية والوسطى )منه 320هكتار يف الربازيل(، و مالي ن 203 اأمريكا اجلنوبية )منه

مليون  135مليون هكتار يف االحتاد الروسي(، و 273 امليون هكتار يف أوروبا )منه 277هكتار يف يندا(، و مالي ن 206
 46 امليون هكتار يف آسيا )منه 117هكتار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية(، و مالي ن 103 اهكتار يف أفريقيا )منه

 (. 2015يا )منظمة األغذية والزراعة، سيانمليون هكتار يف أو  27ندونيسيا(، وإمليون هكتار يف 
 

( يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية 4نغروف )أنظر اإلطار اأو القدمية، مبا يف ذلك امل االبتدائيةوتساهم الغابات  
الدخل عن طريق بيع املنتجات احلرجية غري اخلابية وجمموعة  درارواستمن خالل مجع املنتجات لالستهالك الفوري 

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

 الغابات يف الكثري من األحيان بقيمة دينية وروحية وثقافية وُتستخدم يف بعض احلاالت للرتفيه والسياحة.
 

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

 
نغروف على أنا جتم عات من األشجار والاجريات اليت تتحمل امللوحة وتنمو يف مناطق املد واجلزر اتُعر ف غابات امل 

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

املغذ يات وبناء األراضي( والتنظيم )التلو ث، وامللوحة، وختزين الكربون، واألمواج، وهبوب العواصف، وأمواج التسونامي(.  
لفقس لألمساك واألربيان يما أنا حتس ن إنتاجية مصائد األمساك يف املياه الساحلية اجملاورة من خالل تأدية دور منطقة ا

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

نغروف، ميكن أن يبلغ خمزون الكربون يف النظام اإليكولوجي اخلاص هبا أربعة أضعاف ادفن الكربون املرتفعة يف غابات امل
 (.2016وآخرون،  Alongiاملخزون يف النظم اإليكولوجية الرب ية األخرى )

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

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

 
 الغابات الثانوية 1-2-2
 

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

ث بنية الغابة و/أو األنواع اليت يتكو ن منها الغطاء احلرجي مقارنة أو على فرتة ممتد ة، وتظهر اختالفا  يبريا  من حي
هذا التغيري يف  دث(. ويde Jong ،2001و Chokkalingumاجملاورة املوجودة يف مواقع مااهبة" ) االبتدائيةبالغابات 

 منذ حصول االضطراب الطبيعي أو من فعل اإلنسان دورا  مهما . املنصرمالبنية واألنواع بعد عملية تعاقبية، ويؤدي الوقت 
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طبيعيا " اليت تغطي  املتجددةوتامل فئة "الغابات الثانوية" ما تسم يه منظمة األغذية والزراعة "الغابات األخرى  
انوية على درجات خمتلفة (. وميكن إدارة الغابات الث2015عامل )منظمة األغذية والزراعة، المليار هكتار حول  2.4حوايل 

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

ظم اإليكولوجية. وختضع معظم الغابات الثانوية يف أوروبا وأمريكا الامالية إلدارة ناطة بغية من خالل توفري خدمات الن
والغرس  بصورة طبيعيةحتس ن إنتاج األخااب والوظائف األخرى، وذلك من خالل ممارسات جتمع ب ن إعادة التجدد 

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

mestizo ( )أو الاعوب األصلية( إىل الغابات عن طريق االمتيازات )غواتيماالVásquezOjuela  ،2015 أو امللكية ،)
، Forest Trends(، أو احلقوق يف استخدام الغابات )هندوراس( )2015، وآخرون Henao-Bravoاملااع )نيكاراغوا( )

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

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

، يسهل الوصول إليها عادة  عرب سابق ا اليت شهدت تدهور امن هذه الغابات يتجدد يف مناطق الرعي واملناطق الزراعية 
 لريفية. شبكة الطرقات ا

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

 (.5على السواء )أنظر اإلطار  االبتدائيةو داخل الغابات الثانوية 
 

 
 الزراعة المتنق لة أو الزراعة بعد الَحْرق 5 اإلطار

 
تنطوي الزراعة املتنق لة على التنظيف واحلرق املتقط ع ن لُبقع صغرية من الغابات من أجل إنتاج حماصيل الكفاف الغذائية،  
(. وتُعرف هذه 2009، وآخرون Crambهما فرتات أطول من اإلراحة تقوم الغابات خالهلا بتجديد إنتاجية األرض )يلت

جمموعة واسعة ومتنوعة من املمارسات التقليدية يف مناظر طبيعية ونظم إيكولوجية  الزراعة أيضا  بالزراعة بعد احلرق، وتامل
خمتلفة جدا . يما أنا تبقى نوع الزراعة املهيمن يف العديد من املناطق الريفية اجلبلية االستوائية، فتساهم يف هتيئة مناظر 

املتنقلة، والذي جيري يف الكثري من األحيان يف الغابات دة. وميكن أن ميتد تنظيف الغابات من أجل الزراعة طبيعية معق  
الثانوية، على مساحة ترتاوح ب ن بضعة أمتار مرب عة وعد ة هكتارات. ويتم جتن ب أنواع األشجار املفيدة )أشجار الفايهة يف 

أو سنت ن ويتم استبداهلا يف ما بعد الكثري من األحيان( ومحايتها من احلريق. وتدوم الزراعة املكث فة لألنواع السنوية عادة  سنة 
بإدارة أقل يثافة تسمح للغطاء النبايت الطبيعي باالنتاار تدرجييا  يف املوقع. ويقوم التعايب االنتقائي بتجن ب النباتات 

لوجي الطبيعية ذات األمهية بالنسبة إىل األغذية أو األدوية أو أغراض أخرى. وميكن أن تؤدي هذه املمارسات إىل تنوع بيو 
 (. 2009، وآخرون Rerkasemزراعي يبري يف بعض هذه النظم )

 
( وهناك نقص يف التقديرات الدقيقة لألراضي 2012وآخرون،  van Vlietوخيضع حجم الزراعة املتنق لة وآثارها للنقا  ) 
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ريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. بلدا  يف أف 40وعدد األشخاص املعني ن هبا. وال تزال الزراعة بعد احلرق متاَرس يف أيثر من 
مليون  34و 14وتاري التقديرات اإلقليمية جلنوب شرق آسيا إىل أن الزراعة بعد احلرق ال تزال شائعة، حيث ميارسها ما ب ن 

(. يذلك، ميكن االفرتاض أن هذه الزراعة تعين قسما  يبريا  من الغابات 2009، وآخرون Mertzشخص يف تسعة بلدان )
 (. 2008، وآخرون Mertzمليون هكتار يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا ) 850االستوائية اليت تبلغ مساحتها  الثانوية

 
وياري عدد متزايد من البحوث إىل أنه ميكن إدارة الزراعة املتنق لة، ال سيما حيث تكون املعارف التقليدية متطو رة جدا   

م من غري تقويض خصوبة الرتبة وإنتاجيتها، مع القيام يف الوقت نفسه حبماية التنوع ومطب قة بطريقة جي دة، على حنو مستدا
البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي اليت توف رها الغابات. ولكن ميكن أن يؤدي اعتماد املمارسات الكثيفة مثل احملاصيل 

احمللية أو الدورات الزراعية القصرية، وزيادة اإلنتاج  والتكنولوجيات اجلديدة اليت ال تتالءم والظروف اإليكولوجية الزراعية
الزراعي يف األجل القصري، إىل تعريض النظام اإليكولوجي بأيمله للخطر واملسامهة يف تراجع خصوبة الرتبة وإنتاجيتها يف 

 األجل الطويل.
 
ويف ح ن تُعترب الزراعة املتنقلة مالئمة عندما يكون هناك وفرة من األراضي والقليل من السكان، ميكنها أن تؤدي إىل  

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

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

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

 
 المزارع الحرجية 1-2-3
 

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

"الغابات املزروعة"  اسم (، تابه هذه الفئة تلك اليت تطلق عليها منظمة األغذية والزراعة2-1-1الغابات )أنظر القسم 
(. وهي تامل "املزارع احلرجية الصناعية 2015مليون هكتار يف العامل )منظمة األغذية والزراعة،  291واليت تغطي 

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

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

 
والعمالة وتساهم املزارع احلرجية بصورة عامة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من خالل توفري مصدر للدخل  

منتجة لألخااب، من خالل استخدام األنواع  اوالنمو االقتصادي. وميكن إدارهتا بطريقة فعالة جدا  بوصفها نظم  
احملس نة، والدخيلة أحيانا ، واللجوء يف بعض احلاالت إىل األمسدة ومكافحة األعااب الضارة. وتنت ج الغابات املزروعة اليت 

ن اخلاب مقارنة بالغابات الطبيعية. ويف املناطق االستوائية، ترتاوح غل ة املزارع التجارية ختضع إلدارة جي دة، غالت أيرب م
 Evansأمتار مكع بة للغابات الطبيعية ) 5و 1مرتا  مكع با  من األخااب للهكتار الواحد، مقارنة مبا ب ن  30و 10ب ن 
ت، ترتبط يف الكثري من األحيان بالتحسينات (. وهناك أمثلة على حصول زيادات ملحوظة يف الغالTurnbull ،2004و
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مرتا  مكع با   13القرن املاضي، يبلغ من ات يسبعينالالوراثية. وعلى سبيل املثال، يان متوسط الغالت يف الربازيل يف 
 (.IBA ،2015مرتا  مكع با  للهكتار الواحد ) 40تجاوز اآلن يللهكتار الواحد، وهو 

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

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

2015.) 
 

وقل ما تساهم املزارع احلرجية يف توفري األغذية باكل مباشر. ويتوقف توفري خدمات النظام اإليكولوجي األخرى  
املزروعة اليت ختضع إلدارة جي دة، العديد  إىل حد بعيد على الطريقة اليت تدار فيها هذه املزارع. وميكن أن توفر الغابات

 يمن السلع واخلدمات احلرجية وميكن أن تساهم أيضَا يف احلد من الضغوط على الغابات الطبيعية )الصندوق العامل
 (.2015؛ منظمة األغذية والزراعة، 2012لتحليل النظم التطبيقية،  يلللطبيعة/املعهد الدو 

 
األشجار، ويف الوقت نفسه إنتاج احملاصيل الزراعية و/أو  هو حصادض الرئيسي منها وهناك أيضا  نظم يكون الغر  

املاشية. وتنبثق هذه النظم عن مبادرات ترتاوح ب ن الكبرية والصغرية، وعن الاريات واملزارع ن األفراد واجملتمعات احمللية. 
مة بغية احملافظة على تدفق نقدي إجيايب يف النظام. وهي وتوفر احملاصيل غري احلرجية األغذية أو املاشية أو احملاصيل الدائ

تامل مزجيا  يتألف مثال  من الساج/ املاشية، أو املاهوغوين/ الكاياو/ املاشية، أو األوياليبتوس/ النب، أو األوياليبتوس/ 
لنظم اليت تدم ج (. وتُعد هذه ا2012، وآخرون de Camino) وغري ذلكاألرز/ فول الصويا/ دو ار الامس/ املاشية، 

 إنتاج األخااب بوصفه مكو نا  رئيسيا  فيها، جزءا  من نظم احلراجة الزراعية اليت يتم وصفها أدناه.
 
 األراضي الحرجية األخرى 1-2-4
 

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

 مجيع األراضي الزراعية اليت فيها أشجار )أنظر أدناه(.
 

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

(. وهناك نقص يف البيانات والتحليالت املتعل قة هبذه "األراضي احلرجية األخرى" اليت تامل جزءا  مهما  من 2015
 الغابات املتدهورة.

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

تامل هذه الفئة األخرية جمموعة متنوعة ويبرية من النظم اليت تاكل، يف العديد من البلدان، مصدرا  مهما   
وتتضمن نظم احلراجة الزراعية املتنوعة، واملناظر الطبيعية  واملنتجات احلرجية غري اخلابية األخرى. والفايهة لألخااب
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الفسيفسائية حيث البقع احلرجية صغرية لدرجة يصعب اعتبارها مبثابة غابات لألغراض اإلحصائية، فضال  عن مزارع 
سم مارتك ب ن األشجار املزروعة على غرار زيت النخيل وأشجار الزيتون والبسات ن )أشجار الفايهة واجلوزيات(. ومثة قا

 ن  األشجار فيها متصلة باكل وثيق بأناطة الزراعة وإنتاج األغذية.أهذه النظم، على الرغم من تنو عها، حيث 
 

وإن حتديد صفات "األشجار الواقعة خارج الغابات" أصعب وأيثر يلفة، ذلك أنا ال تسمح بإنتاج إحصاءات  
بديناميكية يبرية وتاهد تطورا  سريعا . وتامل هذه الفئة املناطق اليت  دقيقة ومنس قة، يما أنا تتسم يف بعض احلاالت

يف املائة  51 متث لبلدا  فقط،  84(. وقد م 3تعترب يف تقييم املوارد احلرجية "أراض أخرى ذات غطاء شجري" )أنظر اإلطار 
من مساحة الغابات يف العامل، معلومات باأن الغطاء الاجري يف املناظر الطبيعية الزراعية واملناظر الطبيعية األخرى إىل 

حوايل وجود ( بسبب نقص يف البيانات. وياار إىل 2015)منظمة األغذية والزراعة،  2015تقييم املوارد احلرجية لعام 
( على أنا "أراض 2015)منظمة األغذية والزراعة،  2015يف تقييم املوارد احلرجية لعام  مليون هكتار حول العامل 284

مليون هكتار( يف املناطق االستوائية. وقد زادت هذه املساحة  214يف املائة منها ) 75أخرى ذات غطاء شجري"، ويقع 
 (.Sayer ،2015و Sloan؛ 2015اعة، )منظمة األغذية والزر  2015و 1990يف املائة سنويا  ب ن عامي  0.52بنسبة 

 
 Sloanويف آسيا االستوائية وأفريقيا شبه الرطبة، تتمت ع مناطق واسعة تُعترب مناطق زراعية بغطاء شجري مهم ) 

(.  وميكن أن يتزامن منو مثل هذه النظم مع استمرار إزالة الغابات. وعلى سبيل املثال، أبلغت السلفادور Sayer ،2015و
نتيجة إزالة الغابات الكثيفة، يف ح ن أنا مل حتسب يغابة منو  2015-1990عن خسارة صافية للغابات يف فرتة 

بواسطة الواقع إىل مكسب صاف وفقا  للمراقبة  األشجار يف فسيفساء الزراعات املختلطة بالغابات الذي يؤدي يف
 (.Sayer ،2015و Sloan) األقمار االصطناعية

 
 نظم الحراجة الزراعية

 
هي اسم مجاعي يطلق على النظم والتكنولوجيات املرتبطة باستخدام األراضي اليت ُتستخدم فيها  احلراجة الزراعية" 

( عمد ا على وحدات إدارة األراضي نفسها  وما إىل ذلك النباتات املعم رة )األشجار والاجريات والنخيل واخليزران
 أو التسلسل الزماين. وحتصل يف نظم احلراجة ياحملاصيل الزراعية و/أو احليوانات، يف شكل من أشكال الرتتيب املكاين

(. وترتاوح نظم احلراجة Raintree ،1982و Lundgrenالزراعية تفاعالت إيكولوجية واقتصادية ب ن خمتلف املكو نات" )
املوز عة يف حقول الدخن يف الساحل األفريقي واحلدائق املنزلية املتعددة الطوابق  Faidherbia albidaالزراعية ب ن أشجار 

(، وب ن النظم 2016، وآخرون Rahmanندونيسيا )إوالعالية الكثافة يف املناطق االستوائية الرطبة، مثل حدائق املطاط يف 
ظم اليت توف ر فيها املنت ج التجاري الرئيسي )مثل الرياح( والن صد  يم اخلدمات الرئيسي )اليت تؤدي فيها األشجار دور مقد  

 احملاصيل الزراعية(. إدخال
 

وتقد م نظم احلراجة الزراعية والنظم الزراعية القائمة على األشجار، جمموعة واسعة من املنافع للمجتمعات احمللية  
من أمهية بالنسبة إىل احملاصيل  لذلكوللبيئة. وتامل هذه املنافع توفري الظل يف املنتزهات واملناظر الطبيعية الزراعية ملا 

. وعلى سبيل املثال، يف الظروف الرتابية واملناخية املثلى، ميكن أن اخلضارا حماصيل الزراعية اليت تتحمل الظل، ال سيم
سنة، عوضا  عن إنتاج الغالت على  100إىل  60تنت ج نباتات الكاياو املزروعة يف ظل األشجار غالت يبرية على مدى 
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(. وميكن 2011، 2007، نوآخرو  Obiri؛ Schroth ،2004و Rufسنة يحد أقصى إذا ُزرعت من دون ظل ) 20مدى 
الوقود  وحطبأن توف ر احلراجة الزراعية أيضا : خصوبة حمس نة للرتبة تؤدي إىل زيادة غالت احملاصيل والعلف للماشية 

(. 2016، وآخرون Rahmanوالقدرة على الصمود لألسر من خالل تقد  منتجات إضافية للبيع أو االستهالك املنزيل )
احمللية، مثل الربيربي يف يوستاريكا، بزراعة أشجار الفايهة أو احملافظة عليها يف مناظرها الطبيعية وتقوم بعض اجملتمعات 

 (. Segura ،2016و Sylvesterالزراعية جلذب احليوانات الرب ية من أجل اصطيادها )
 

 ن املكو نات الاجرية وغري وميكن تصنيف نظم احلراجة الزراعية وفقا  لبنيتها، أي للرتتيبات املكانية والزمانية ب 
 ( هي:2015، وآخرون Vira؛ Nair،1993الاجرية. وميكن التمييز ب ن ثالث فئات من نظم احلراجة الزراعية )

 
  نظم الزراعة املختلطة بالغابات، اليت جتمع ب ن احملاصيل الزراعية واألشجار أو الاجريات؛ 
  النظم احلرجية الرعوية، اليت جتمع ب ن األشجار واملراعي للماشية؛ 
 .نظم الزراعة املختلطة بالغابات واملراعي، اليت جتمع ب ن احملاصيل واملراعي واألشجار 

 
 وآخرون Zomerوليس هناك إحصاءات موثوقة باأن نظم احلراجة الزراعية على املستوى العاملي، ولكن قام  

( بأول حماولة لتحديد مكان األشجار يف املناظر الطبيعية الزراعية مستخدم ن جمموعات البيانات 2016، 2014، 2009)
يف املائة من األراضي الزراعية، على املستوى العاملي، تتمتع بغطاء شجري  40املستاعرة عن بُعد املتوافرة. وأظهروا أن 

 يف املائة. 10يتجاوز 
 

 ئية التي فيها أشجارالمناةر الطبيعية الفسيفسا
 

باإلضافة إىل احلراجة الزراعية، تاكل الغابات يف الكثري من األحيان بُقعا  داخل املزارع الصغرية واملتوسطة احلجم.   
يما أنا توف ر األغذية لالستهالك الاخصي ولألسواق احمللية من أجل تكملة اإلنتاج الزراعي ال سيما عندما تُزرع 

الغذائية حتت ظل ة الغابة. وتقوم أجزاء الغابات يف مناظر طبيعية متنوعة بدعم سبل العيش احمللية بطريقة مباشرة احملاصيل 
وغري مباشرة من خالل توفري خدمات النظم اإليكولوجية املتعددة، مبا يف ذلك خدمات التلقيح ومكافحة اآلفات 

(Ricketts ،2004 ؛Ricketts ؛ 2008، وآخرونHolzschuch وميكن أن تؤثر التجزئة على سالمة 2010، وآخرون .)
 Bogaertوأن تؤدي إىل خسارة التنوع البيولوجي، وزيادة األنواع الغازية أو اآلفات، وتراجع نوعية املياه ) اتالغاب

ياه واملغذيات (. يما تؤثر التجزئة وقل ة الرتابط ب ن بُقع الغابات على قدرة امللق حات وضواري اآلفات وامل2011، وآخرون
 (. 2015، وآخرون Viraعلى التنق ل يف منظر طبيعي ما )

 
 مزارع المحاصيل الشجرية الزراعية 
  

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

رجية وتتوقف مسامهتها يف خدمات النظم اإليكولوجية األخرى تكون يبرية احلجم، العديد من اخلصائص مع املزارع احل
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على حجمها وطريقة إدارهتا. وتقع البسات ن الصغرية و/أو املختلطة على مقربة من نظم احلراجة الزراعية أو تاكل جزءا  
 منها.

 
إلحصائية باأن املزارع ، البيانات ا12وتوف ر قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة 

مليون  19الاجرية اليت تُعترب حماصيل زراعية. وعلى سبيل املثال، بي نت التقارير أن مزارع زيت النخيل غط ت حوايل 
هكتار  مالي ن 10على املستوى العاملي، يف ح ن غط ت يل من أشجار الكاياو والنب والزيتون حوايل  2014هكتار عام 
 على التوايل.

 
 الغابات على المعتمدون السكان 1-3
 

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

 
مدون على املنتجات احلرجية لكسب معياتهم على أنم تإىل أي أشخاص يعوعلى الرغم من أنه ميكن اإلشارة  

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

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

 االختيار.
 

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

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

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

 صادي السائد. عادة  خارج التيار السياسي واالقتموجودون 
 

الســـكان الـــذين يعياـــون علـــى مقربـــة مـــن الغابـــات، وينخرطـــون عـــادة  يف ممارســـات زراعيـــة داخـــل الغابـــة أو  )ب(
ومـا إىل الوقـود وأغذيـة األمجـ ة والنباتـات الطبيـة  وحطـب األخاابخارجها، ويستخدمون املنتجات احلرجية )

توليــد الــدخل. وبالنســبة إىل الــذين ا مــن أجــل وجزئي ــأغــراض الكفــاف إىل ا ويعــود ذلــك جزئي ــ( بانتظــام ذلــك
يعنــون أيثــر بالزراعــة، تتســم املكم ــالت الغذائيــة مــن الغابــات يف الكثــري مــن األحيــان بأمهيــة حامســة لتحقيــق 

 األمن الغذائي والتغذية. 
                                                      

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

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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دارة الغابات ن يف أناطة جتارية مثل الصيد أو مجع املعادن أو الصناعات احلرجية يإو السكان املنخرط )ج(
. ويُعد هؤالء السكان جزءا  من اقتصاد خمتلط ب ن الكفاف واالقتصاد النقدي. ويعتمدون على والتحطيب

الغابات بوصفها مصدرا  للدخل النقدي. ولكن، ال بد من اإلشارة إىل أن هذا النوع من التفاعل ب ن 
ية: فعلى سبيل املثال، ميكن أن تعتمد السكان والغابات ميكن أن يقوم حز يف سياق ذات قيمة نقدية عال

 الناشئة عناجملتمعات الريفية الصغرية يف البلدان الصناعية مثل أسرتاليا، باكل شبه تام على األجور 
 التجاري. التحطيب

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

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

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

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

(Duchelle 2014، وآخرون.) 
 
ميكن أن يعتمد السكان عليها من الناحيت ن  وباإلضافة إىل االعتماد على الغابات من الناحية االقتصادية،  

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

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

(. وتؤدي دورا  مهما  يف يسب املعياة، ال سيما بالنسبة إىل الاعوب األصلية، وهي مرتس خة يف ثقافات 1979، وآخرون
 (.Widmark ،2009هذه الاعوب وتقاليدها ودياناهتا ومعتقداهتا الروحية وممارساهتا )مثال  

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

وتعاريف خمتلفة لتحديد املعىن الفعلي لالعتماد على الغابات. بالتايل، تراوحت التقديرات لعدد السكان الذين يُعترب أنم 
، Talbottو Lynchمليون نسمة ) 500( و1997، وآخرون Pimentelمليون نسمة ) 250على الغابات ب ن  يعتمدون
، وآخرون Agrawal؛ 1999(، و"أيثر من مليار نسمة" )اللجنة العاملية املعنية بالغابات والتنمية املستدامة، 1995
من الاعوب األصلية، واجملتمعات احمللية  (.  ويامل هذا العدد األخري يال  Chao ،2012مليار نسمة ) 1.6( و2013

املعتمدة على منتجات الغابات )أنظر  املااريعظف ن يف الريفية، واملزارع ن من أصحاب احليازات الصغرية، واملو 
 (.1 اجلدول
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 Poverty andويف ما يتعل ق بالدخل املباشر من الغابات، أظهرت الابكة االستوائية املعنية بالفقر والبيئة ) 
Environment Network 13)  أنه  بي نت حساباهتاو موقعا  حول العامل، أمهية الدخل املتأيت من الغابات،  58اليت تغطي

يف املائة( من املوارد احلرجية والبيئية ويساوي يف الكثري من األحيان، أو  22.2يف املتوسط، يأيت مُخس الدخل الريفي )
(. ويب ن  ذلك ييف ميكن أن تكون مسامهات 2014، وآخرون Angelsenيتخطى حز، الدخل املباشر من الزراعة )

 متكاملة. سبل العيشالغابات والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وأمن 
 

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

اإليكولوجية اليت تقدمها الغابات. يما أنا ال تأخذ يف احلسبان السكان الذين يعياون يف املناطق النائية يف الكثري من 
 ات(.األحيان والذين يعتمدون على الغابات مثال  إلدارة املياه )جودة املياه، واحلماية من الفيضان

 
 عدد سكان الغابات بحسب نوع االعتماد  1الجدول 

 لسكانالمقد ر لعدد ال على الغابات نوع االعتماد
الاعوب األصلية اليت تعتمد يف األساس على الغابات الطبيعية )املرتاص ة 

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

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

 للدخل اإضافيس 
 مليون نسمة 350

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

 نسمة( 1)مليار  -مليون 500
 

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

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

 
 مفاهيمي إطار والتغذية: الغذائي واألمن واألشجار الغابات 1-4

  
ب ن الغابات القائمة يهدف هذا القسم، انطالقا  من مفهوم خدمات النظم اإليكولوجية، إىل إظهار العالقات  

كن أن تقدمها واألشجار وحتقيق األمن الغذائي والتغذية بأبعاده املتعددة بغية التوصل إىل فهم أفضل للمسامهات اليت مي
 احلراجة املستدامة يف نظم األغذية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية.

                                                      
، وتُعــد التحليــل العــاملي األيــرب 2014الاــبكة املعنيــة بــالفقر والبيئــة هــي جهــد تعــاوين يقــوده مريــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة. وي إطــالق الاــبكة عــام   13

، وآســيا، ايقيــشــريكا  يف البحــوث، وتغطــي املنــاطق احلرجيــة االســتوائية الرئيســية يف أفر  50واألمشــل للغابــات االســتوائية والفقــر. وهــي تاــمل أيثــر مــن 
  .(http://www.cifor.org/pen) اميا  بلدا  ن 25أسرة يف  8 000البيانات اليت يتم مجعها من أيثر من  لوأمريكا الالتينية، وحتل

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

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

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

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

اليت يتم احلصول عليها تلك اليت يتم توفريها بطريقة مباشرة و تلك وميكن تقسيم هذه اخلدمات ب ن  (.2005لأللفية، 
بطريقة غري مباشرة. وتتمث ل اخلدمات املباشرة اليت تقدمها الغابات واألشجار يف توفري جمموعة واسعة من املنتجات 
)األخااب واملنتجات احلرجية غري اخلابية( اليت يتم مجعها من أجل األغذية والعلف والطاقة والبناء، ومن أجل 

دمات غري املباشرة من عمليات بيئية حيوية مادية تدعم إنتاج األغذية يف األجل استخدامات أخرى. وتتألف اخل
املياه النظيفة واملغذ يات، وحتس ن نوعية احلياة )تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية،  احلصول علىالطويل، مبا يف ذلك 

2005.) 
 

ية لأللفية إىل أربع جمموعات هي: خدمات وتقس م خدمات النظم اإليكولوجية وفقا  لتقييم النظم اإليكولوج 
 . 3التنظيم والدعم والتزويد واخلدمات الثقافية، على النحو الوارد يف الاكل 

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

اق عاملي وتامل نظما  إيكولوجية حبرية وبر ية مهمة. وتامل هذه اخلدمات الطبيعية. وتتجل ى هذه اخلدمات على نط
توفري اهلواء النظيف، وتطهري املياه اجلوفية، واحلماية من اجلريان والتعرية، وتنق ل امللق حات على املستوى العاملي )امللقحات 

 اهلوائية واحليوانية على السواء(.
 

وخدمات الدعم هي الوظائف املهمة اليت تضطلع هبا الرتبة وتأم ن االستقرار يف الغالف اجلوي، ما يسمح بإنتاج  
والتوافر احليوي للمغذ يات يف الرتبة من أجل منو  واألمطاراحملاصيل واملاشية. وتامل هذه اخلدمات التمثيل الضوئي 

يف و ن الرتبة الطويلة األجل، وتدوير املغذ يات عن طريق الكائنات النباتات. وترد يف هذه اجملموعة أيضا  عمليات تك
 ، والتفاعالت اجلو ية لرتس بات النيرتوج ن والفوسفور.  الرتبة

 
من أغذية وأدوية  ةوتامل خدمات التزويد املسماة أحيانا  "سلع النظم اإليكولوجية"، يل ما يتوافر بطريقة مباشر  

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

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

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

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

لألغذية تفسريا  شامال  لألمن الغذائي: "يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البار يافة يف  يقد م مؤمتر القمة العامل 
مجيع األوقات بفرص احلصول، من الناحيت ن املادية واالقتصادية، على أغذية يافية وسليمة ومغذية تليب حاجاهتم 

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

 
 توافر األغذية: توافر يميات يافية من األغذية جبودة مناسبة تُعرض عن طريق اإلنتاج احمللي أو الواردات. -
 
 لنمطفراد على موارد يافية )ُتسمى أيضا  مستحقات( لاراء أغذية يافية األغذية: حصول األ احلصول على -

 غذائي مغذ .
 
واإلصحاح والرعاية الصحية،  ،واملياه النقية ،غذائي مناسب منطاالستخدام: استخدام األغذية من خالل  -

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

 مجيع األوقات.
 

 خدمات التنظيم
 اهلواء،املناخ، املياه، جودة 

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

 خدمات الدعم
تدوير املغذيات، تدوير املياه،                        

                ، تكو ن الرتبة، التمثيل الضوئي
 الخدمات الثقافية .ما إىل ذلك

 الوجود، قيم
 األخالقية، القيم

 .ما إىل ذلك البيئية، السياحة الرتفيه،

 خدمات التزويد
 األغذية، املياه العذبة، األلياف،

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

 واألشجار يف حتقيق ودعم األمن الغذائي والتغذية بأبعاده األربعة.
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 الغابات وعالقاتها باألمن الغذائي والتغذيةوةائف  4الشكل 

 

 الغابات
 واألشجار

 
 إزالة الغابات

 وتدهورها

 خدمات النظم اإليكولوجية
 في مجال اإلمداد

 المنتجات الحرجية 
 غير الخشبية

 الوقود الخشبي

 الخشبية المنتجات

 خدمات النظم اإليكولوجية 
 في غير مجال اإلمداد

البيولوجي التنوع 
 والتلقيح

 تنظيم المياه 
 وجودتها

  حماية التربة
 وتدوير المغذيات

 المناخ تغير

 /األعالتاألغذية توفير
 مباشر بشكل

 األحيائية الطاقة

 /العمالةالدخل

 األمن الغذائي والتغذية

 التوافر

 الحصول

 االستخدام

 االستقرار
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القنوات املختلفة )توفري األغذية؛ وتوفري الطاقة، ال سيما للطهي؛ وتوليد الدخل وفرص العمل؛  4الاكل  يب ن   
ا، بطريقة مباشرة وتقد  خدمات النظم اإليكولوجية لانتاج الزراعي( اليت ميكن أن تساهم الغابات واألشجار من خالهل

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

 ا.هبهلذه املسامهات تبعا  لنوع الغابات أو نظم األشجار ذات الصلة وتتوقف يذلك على الطريقة اليت تدار 
 

لثالثة إىل أن هذه املسامهات تؤثر بطرق خمتلفة على األمن الغذائي والتغذية ، تاري األقواس ا4وعلى مي ن الاكل  
ن يف الغابات أو على و )السكان املقيم 3-1ملختلف فئات السكان املعتمدين على الغابات واليت ي حتديدها يف القسم 

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

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

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

واألشجار، واملتصلة بطريقة إدارهتا( واليت تنطبق على أي نوع من النظم أو وجودها فيها، وتلك املتصلة بأنواع الغابات 
 املناظر الطبيعية اليت تامل األشجار.

 
دائم  اديناميكيس  ا( بأن "اإلدارة املستدامة للغابات، بوصفها مفهوم  2008وتقر اجلمعية العامة لألمم املتحدة ) 

تصادية واالجتماعية والبيئية جلميع أنواع الغابات وإىل تعزيزها مبا فيه خري التطور، هتدف إىل احملافظة على القيمة االق
أجيال احلاضر واملستقبل". يما أنا هتدف إىل استعادة الغابات وعكس اآلثار املرتتبة عن إزالتها وتدهورها، وإىل توفري 

 أ(. 2011منافع عديدة للسكان واجملتمع )منظمة األغذية والزراعة، 
 

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

(. وهي 2015، وآخرون MacDickenإليكولوجي وسالمته يف األجل البعيد )تغيريها أو تعديلها لكفالة إنتاجية النظام ا
مجيع الغابات، الطبيعية واملزروعة على السواء، يف مجيع األقاليم اجلغرافية واملناطق املناخية، واليت تتم إدارهتا  تامل

ألغراض احلفظ أو اإلنتاج أو ألغراض متعددة بغية توفري جمموعة من سلع وخدمات النظم اإليكولوجية للغابات على 
(. ويتماشى ذلك مع األهداف االسرتاتيجية 2016، وآخرون Brandtملية )املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعا

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

                                                      
 ./https://www.cbd.int أنظر  14
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احلراجة املستدامة جزءا  أساسيا  من نظم األغذية املستدامة اليت يتم تعريفها على أنا "نُظم لألغذية بالتايل تُعد و  
تكفل األمن الغذائي والتغذية للجميع بصورة ال تضع على احملك القواعد االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتوليد األمن 

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

قد م تصنيفا  يل هذا الفصل األول مقدمة لبعض التعاريف واملفاهيم والُنه ج األساسية املتعل قة باحلراجة. و اك  ي 
مفهوم السكان  يوضحمنوذجيا  للغابات واألشجار سيتم استخدامه يف التقرير لتيسري حتليل حاالت حمددة. يما أنه 

قرتح إطارا  مفاهيميا  للعالقات ب ن الغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية، من شأنه ياملعتمدين على الغابات. وأخريا  
 ة يف هذا التقرير. أن ينظ م األفكار الوارد

 
وال بد من النظر يف مسامهات الغابات واألشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، واليت سيتم التعمق فيها يف  
 ، مع أخذ املعايري التالية يف احلسبان:2الفصل 

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

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

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

 
يت تؤثر الغابات واألشجار من خالهلا على األمن  معمقا  للقنوات الال  هذا النقا  ويقدم حتلي 2ويتناول الفصل  

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

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

 
يق ن باأنا ألن جزءا  يبريا  من املنتجات احلرجية، مبا الانعدام إىل وجتدر اإلشارة هنا إىل وجود ثغرات يف البيانات و  

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

الذي تول ده. ومبا أنه يتم احتساب اإلحصاءات عادة  على أساس سنوي، حُتجب التغريات املومسية ما جيعل من الصعب 
استقرار سبل العيش ويف الوصول إىل األغذية تسليط الضوء على املسامهة املهمة اليت تقدمها الغابات واألشجار يف 

على السواء، تكوين صورة   اجلنس نوالتغذية اجلي دة. يما مينع عدم توافر البيانات املصن فة، على املستوى احمللي وحبسب 
مبا أنه ال  لفئات األشد ضعفا . وأخريا ،بالنسبة إىل اثارها االجتماعية، ال سيما على األمن الغذائي والتغذية عن آياملة 

 يتم عادة  نسب قيمة اقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجية، ُيستهان مبسامهتها وال تلقى ما تستحقه من تقدير.
 

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

دور الغابات يف توفري العمالة والدخل وبالتايل يف حتس ن الوصول إىل  ويارح بالتفصيلبوصفها نااطا  اقتصاديا ، 
اليت تقدمها الغابات واألشجار للزراعة. األغذية. ويسل ط القسم الرابع الضوء على أمهية خدمات النظم اإليكولوجية 

العالقة ب ن أنواع الغابات وأبعاد  تلخ صم الفصل بتوليفة للروابط باألبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية، ومبصفوفة توخيت
  األمن الغذائي والتغذية.

 
 مباشر بشكل األغذية توفير  2-1
 

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

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

ل األغذية احلرجية الكثري من األحيان نظم األغذية الرديئة القائمة يف الدرجة األوىل على األغذية األساسية. وتاك  
من خالل التجارة يف األسواق احمللية أو اإلقليمية أو حز العاملية. وأخريا ، تؤدي دورا  حموريا  يف مصدرا  مهما  للدخل 

 (.2015، وآخرون Powell" )القحطالفرتات اليت تكون األغذية فيها نادرة واليت تُعرف "مبوسم 
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اهلوية تكوين يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ويف  إىل حد يبرييساهم  من الغاباتاألغذية  الصيد ومجعوال يزال  
للعديد من اجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات، مبا يف ذلك الاعوب األصلية، ليس فقط يف املناطق  15الثقافية

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

 (.2009، وآخرون Kuhnleinمن األغذية احلرجية )
 
 المساهمة في تنوع النظام الغذائي وجودته 2-1-1
 

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

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

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

وثانيا ، يقلل مثل هذا الرقم العاملي من شأن مسامهة األغذية احلرجية الغني ة باملغذ يات يف جودة النظام الغذائي  
وعلى سبيل املثال، على الرغم من مسامهتها  .(2015أ، 2013، وآخرون Powell؛ 2008، وآخرون Vinceti)وتنوعه 

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

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

. ويف الغابات والنظم القائمة (Guthrie ،1973و Schlegel)يف جمتمع حملي ميارس الزراعة التقليدية بعد احلرق يف الفلب ن 
ى مدار السنة إذ تثمر أنواع خمتلفة يف املنظر الطبيعي على األشجار، ميكن أن تتوافر مغذ يات حمددة مثل الفيتامينات عل

. وتُعد أوراق األشجار األفريقية الرب ية الصاحلة لأليل، مثل الباوباب (2015، وآخرون Vira)يف مواسم خمتلفة 
(Adansonia digitata)  والتمر اهلندي(Tamarindus indica)واحلديد والكلسيوم  ات، مصادر مهمة للربوتين
(Kehlenbeck وJamnadass ،2014 وميكن أن يغط ي استهالك ما ب ن .)غراما  فقط من لب مثرة الباوباب  20و 10
 .(2015،  وآخرون Vira)فيتام ن جيم الاليومية من  األطفال احتياجات، (أو يوب من عصريها)
 
حمددين، وال سيما اجملتمعات احمللية وأخريا ، يجب هذا الرقم العاملي أمهية األغذية الرب ية بالنسبة إىل سكان   

املعتمدة على الغابات. وحز لو يانت نسبة إمدادات األغذية من الغابات صغرية على املستوى الوطين، ميكنها أن 
 Food Secureختتلف اختالفا  يبريا  ب ن موقع وآخر وميكن أن تتسم بأمهية حامسة بالنسبة إىل جمتمعات حمل ية حمددة )

Canada ،2008 ؛Powell 2015، وآخرون.) 
 

                                                      
الغابــات واملنتجـات احلرجيــة )مثـل الكوبــال( دورا  مهمـا  أيضـا  يف الــنظم الصـحية للمجتمعــات احملليـة ويف املمارســات الروحيـة/ الدينيــة كـن أن تـؤدي مي  15

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

مستمد ة من ماروع الابكة املعني ة بالفقر والبيئة؛ وقد رت الدراسة أن مسامهات األغذية احلرجية الغني ة باملغذ يات الدقيقة 
ليت يف استخدام األغذية احلرجية، ووضعوا تصنيفا  منوذجيا  للمواقع ا وخلصوا إىل وجود تباين يبريتليب  التوصيات الغذائية. 

هذا التباين، وهي: املواقع املعتمدة على األغذية احلرجية؛  لوصفتستخدم فيها هذه األغذية يتألف من أربعة أنواع 
واملواقع ذات االستخدام احملدود لألغذية احلرجية؛ ومواقع استكمال األغذية احلرجية؛ واملواقع املتخصصة يف األغذية 

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

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

لغطاء الاجري والتنوع الغذائي واستهالك الفايهة باأن املتناول من األغذية، أدلة ناشئة على العالقة اإلجيابية ب ن ا
ستنت ج ي(. و 2011، وآخرون Powell؛ 2013، وآخرون Johnson؛ 2016، 2014، وآخرون Ickowitzر )اواخلض

Ickowitz ندونيسيا يانت مرتبطة بالنظم إ( أيضا  أن الزراعة بعد احلرق أو نظم احلراجة الزراعية يف 2016) وآخرون
( موجزا  عن اآلثار اليت ميكن أن ترتتب عن اسرتاتيجيات سبل 2015) وآخرون Parrotaالغذائية العالية اجلودة. ويقدم 

 املختلفة وأمناط استخدام األراضي املت صلة هبا على األمن الغذائي والتغذية. العيش
 

( واحدة Vitellaria paradoxa، تُعد زبدة الايا )املستمد ة من فايهة شجرة الايا غرب أفريقياويف أجزاء من  
 اراخلض نوعا من أنواعمن املصادر الرئيسية للدهون املستخدمة يف الطهي. وتُعد أوراق الباوباب واألشجار األخرى 

اليخنات  مجيعيتوابل يف   Parkiaفيما ُتستعمل البذور املخم رة الغني ة باملغذ يات املتأتية من شجرة  ،األيثر استخداما
 (. 2015، وآخرون Rowlandتقريبا  )
 
ويف جنوب شيلي واألرجنت ن، يان شعب بيهوينتاي يف احلقبة ما قبل احلديثة يستخدم بذور شجرة أروياريا  
يأغذية أساسية. وال تزال هذه البذور تاكل جزءا  من نظامه الغذائي على الرغم من أنه يتمت ع اآلن بالقدرة على   اأروياني

باإلضافة إىل ذلك، أدخل أعضاء من جمتمعات البيهوينتاي احمللية هذه و الوصول إىل األسواق احلضرية لاراء األغذية. 
ح الذين يزورون يا ا يف األطباق اإلثنية يف املطاعم احمللية ليستهلكها السالبذور إىل األسواق الوطنية ويقومون باستعماهل

 (.Lupano ،2011و Confortiغابة أروياريا دي ألتو ماي يكو وغابة بانغويبويل  النموذجية يف شيلي )
 
نوعا  من احملاصيل واستخدامها يف أنواع  138وقام السكان األصليون يف حوض األمازون بتدج ن ما ال يقل عن  

نوعا  من احملاصيل األصلية يف حوض األمازون  83متعددة من نظم اإلنتاج خالل فرتة االستعمار األورويب، مبا يف ذلك 
البحر  نوعا  غريبا ، أي من مناطق أخرى مثل مشال شرق الربازيل ومنطقة 55واملناطق املتامخة له يف مشال أمريكا اجلنوبية، و

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

esculenta( واألناناس ،)Ananas comosusوالكاجو ،) (Anacardium occidentale وفايهة زهرة اآلالم ،)
(Passiflora edulis( واألشيوت ،)Bixa orellana( وخوخ النخيل ،)Bactris gasipaes منتجات مدج نة وتتم ،)

 التجارة هبا يسلع أساسية.   
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املنتجات احلرجية  مجعجع يف البلدان املتقدمة. وعلى سبيل املثال، ترا غري اخلابيةاملنتجات احلرجية  مجع ويستمر  
تزال نسبة يبرية من  يف السويد وفنلندا، ولكن على الرغم من ذلك ال املستمدة من النباتات على مر السن ن غري اخلابية

األفراد تفيد يف خمتلف املسوحات بأنا تقطف التوت والفطر املتواجدين عادة  يف األراضي احلرجية. ويف السويد، يقوم 
التوت  يقومون بقطافيف عدد السكان الذين  ن متثيال  ناقصا  و والاباب ممثلبقطف التوت والفطر.  قريب ات السكان اثلث

يبرية جدا  )أنظر األرقام املتعل قة   اتالتوت والفطر املرتوية يف الغاب ات(. وال تزال يمي2013، وآخرون Fredmanوالفطر )
يف املائة من التوت يرتك من غري حصاد. ويف  95(. وبصورة عامة، يقد ر الباحثون أن 6باالحتاد الروسي يف اإلطار 

يف املائة من الفطر يل سنة  3و 1يف املائة من أنواع التوت يحد أقصى وما ب ن  10 مجعفنلندا، تظهر التقديرات أنه يتم 
(Salo 2014، وآخرون.) 

 
(. وهناك 2015، وآخرون Viraوميكن أن يؤدي تدج ن األشجار األصلية إىل حتقيق مكاسب يبرية يف اإلنتاج ) 

مزيد من اجلهود والبحوث لفهم يافة اإلمكانات اليت تتمتع هبا هذه األشجار من حيث اإلنتاج والتسويق بذل  حاجة إىل
. وميكن أن تستند هذه اجلهود إىل نظم املعارف (2012، وآخرون Gyau؛ 2011، وآخرون Jamnadassوالتجارة )

 التقليدية اخلاصة باجملتمعات احمللية األصلية املعتمدة على الغابات.
 

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

الموارد البيولوجية السنوية  المنتجات الغذائية الحرجية
 (بماليين األطنان)

 اإلنتاج الفعلي* 
 (بماليين األطنان)

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

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

حبوب الصنوبر السيبريي )يجزء من 
 0.0346 0.991 اجملموع(

 ** 1.632 الفايهة الرب ية
 0.06 0.35 العسل

 ** ** (صيدهاحلم احليوانات الرب ية )

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

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

لنمو الدقيقة، ميكن أن تؤدي يم يات صغرية من األغذية احليوانية املصدر إىل حتسينات يبرية يف الوضع التغذوي وا
 (. 2007، وآخرون Neumannالفكري عند األطفال )

 
مهمة  ال  وال جيب االستهانة باإلمكانات التغذوية اليت تتمتع هبا حلوم الطرائد واألمساك واحلارات بوصفها أشكا 

 من األغذية احليوانية املصدر.
 

 لحوم الطرائد
 

 اتسم "حلوم الطرائد"، مصدرا  مهما  للربوتيناحلوم احليوانات الرب ية األرضية وشبه األرضية، اليت يطلق عليها  تُعد   
من حلوم الطرائد  طن  مليون  4.6( أن حوايل 2011) وآخرون Nasiوقد ر  .الغاباتمن  ايتم احلصول عليهة اليت احليواني

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

حلوم  ويف املناطق االستوائية حيث إنتاج املاشية حمدود بسبب ذبابة التسي تسي والقيود البيئية األخرى، تُعد   
بأسعار أرخص  ةاملتوافر  ةاحليواني اتالطرائد مصدرا  مهما  للمغذ يات الدقيقة وميكنها أن تاكل املصدر الرئيسي للربوتين

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

2011.) 
 

(. ويرتبط استنزاف 2015، وآخرون van Vlietمن إدارة هذا املورد على حنو مستدام ) ال بد  ويف الوقت نفسه،  
األحياء الرب ية ارتباطا  وثيقا  باألمن الغذائي واملعياي للعديد من سكان حوض الكونغو، ذلك أن الكثريين ممن يقيمون يف 

والدخل. وترتاوح التقديرات باأن استهالك الفرد من  اتالغابات أو يعتمدون عليها ال تتوافر هلم مصادر بديلة للربوتين
حلوم الطرائد اليت ي اصطيادها بطريقة غري شرعية )يعزى ذلك إىل حد بعيد إىل تدين املعايري الغذائية والفقر( يف حوض 

غراما  للاخص الواحد يف اليوم يف مجهورية  89غراما  للاخص الواحد يف اليوم يف غابون و 180الكونغو مثال ، ب ن 
(. وال تتوافر معلومات 2002، وآخرون Faغراما  للاخص الواحد يف اليوم يف الكامريون ) 26الكونغو الدميقراطية و

مااهبة إال يف دراسات حالة جرت يف مواقع حمددة قليلة يف مجهورية تنزانيا املت حدة. ففي مخس مناطق من منتزه 
غراما  للاخص الواحد يف  89و 3 الوطين الذي يقع غرب البالد، تراوح استهالك الفرد من حلوم الطرائد ب ن سريينغييت

 (.Nielsen ،2014و Ceppiاليوم تبعا  للمسافة الفاصلة عن حدود املنتزه )
 

                                                      
 بسهولة. ويستفيد منهاإشارة  إىل أنه ميكن للجسم أن ميتص ها   16
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رع احلرجية، ويذلك املصدر الوحيد للحوم الطرائد. وتؤدي الغابات الثانوية واملزا االبتدائيةالغابات  وال تُعد   
األراضي البور ونظم احلراجة الزراعية اليت جتذب احليوانات الرب ية، دورا  حامسا  أيضا  يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية 

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

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

والسلمون املرقط، ومسك الكرايي؛ ومصادر الفيتام ن  الطيور؛ وأمساك املياه العذبة والكثرية االرحتال مثل السلمون الرب ي،
جيم املاتق ة من النباتات اليت تامل أنواعا  عديدة من التوت الرب ي، وحاياة املالك، والقارة الداخلية ألشجار الصنوبر 

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

الرنة الرب ية  بصيدويف ح ن يقوم شعب اإلنويت والاعوب األصلية األخرى يف أمريكا الامالية )يندا وأالسكا(  
(Ford ،2009)، والنروي ج، وأجزاء 18بنااط )ال سيما يف السويد، وفنلندا 17يرعاها شعب السامي يف أوروبا الامالية ،

 (. Boyce ،2009و Vorsالرنة أيضا  رمزا  ثقافيا  مهما  هلذه الاعوب األصلية ) وتُعد  من االحتاد الروسي(. 
 

باألمهية من الناحية  األمساكوصيد  الصيد من الغاباتويف جمتمعات اإلنويت يف يندا، ال يت سم اجلمع ب ن  
يف املائة من اجمليب ن بأن نصف  40ويف إحدى املسوحات، أفاد حوايل  الثقافية أيضا .االقتصادية فحسب، بل من الناحية 

 (. Ford ،2009) احلياة الرب ية مصدره اليت يتناولونا تقريبا  واألمساك  اللحوم
 

اجتماعية من باإلضافة إىل أمهيته احليوية من أجل البقاء، دورا  مهما  يف اجملتمعات ويضطلع بوظيفة يؤدي الصيد، و  
 (. ويُعد  2013، وآخرون Fischer؛ Konijnendijk ،2010خالل ما يتمت ع به من قيم تارخيية ودينية ورمزية وثقافية )

من الناحية الرتفيهي؛ و  الصيدلدخل من اإدرار لعيش و ل ال  أيضا  مهما  من الناحية االقتصادية، إذ يوفر سب الصيد
 ضمنالبيئية عندما يتم إدماج إدارة هذا النااط من الناحية ثقافيا  واجتماعيا  مهما (؛ و حمددا  عامال   االجتماعية )يُعد  

إدارة استخدام األراضي )مثال  يف السياسات املتعل قة بضبط زيادة السكان وجتدد الغابات ألغراض احلفظ أو ألغراض 
 (.2013، وآخرون Fischerجتارية( )

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

 
 اتللربوتين ا  منتظم ا  لسكان الريفي ن يف حوض الكونغو، إما بوصفها مصدر إىل احلوم الطرائد موردا  مهما  بالنسبة  تُعد   

ية الريفية على حلوم الطرائد الدخل، أو يابكة أمان يف أوقات الاد ة. ولكنه من املهم فهم مدى اعتماد اجملتمعات احملل أو
ومعاناهتا بالتايل يف حال زواهلا. وقد جرى تقييم استخدام األحياء الرب ية واالعتماد عليها يف سياق توافر سبل عيش وأغذية 

سر لألُأجريت أخرى يف اإلقليم القاري يف غينيا االستوائية اليت تاهد حاليا  ازدهارا  اقتصاديا  يبريا . وقد مسحت مسوحات 
شهرا  يف ثالث قرى تتمت ع يل واحدة مبزي ج خمتلف من الوصول إىل األسواق واألغذية،  12على مدار  الصيادينومقابالت مع 

                                                      
 على هذا األساس. صيدهامعظم هذه احليوانات بر ية ويتم و تربية الرنة يف غرينالند حمدودة جدا ،  تعترب  17
 .ةقدمي تقاليد، بل إنا تقوم على "السامي"ال تعترب تربية الرنة يف فنلندا حقا  حصريا  لاعب   18
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 بإجراء مقارنات ب ن اجملتمعات احمللية واألسر واألفراد.
 

يف املائة من الرجال  90لت حلوم الطرائد مصدرا  مهما  للدخل )حيث ميارس حوايل وعلى مستوى اجملتمع احمللي، شك   
(، يف ح ن ات سمت النباتات الرب ية بأمهية أيرب بالنسبة إىل االستهالك، ال سيما حيث يؤدي الوصول احملدود إىل الصيد

األسواق إىل ارتفاع أسعار البدائل املستوردة. وعلى مستوى القرية، يسبت األسر األشد فقرا  واأليثر تعر ضا  نسبة أيرب بكثري 
نقص يف سبل العيش األخرى، وزادت هذه النسبة يف الفرتات العجفاء. ويانت الا وإنتاجها من حلوم الطرائد بسبب من دخله

بسبب تقل ص األسر الفقرية أقل من ينعم باألمن الغذائي )حيث سجلت انعدام أمن غذائي أيرب من غريها( واألمن املعياي )
أيثر من غريهم، ومل يكن من املرجح  الصيد، استفاد الرجال من مدخول (. وعلى مستوى األفرادلديها توليد الدخلمصادر 

يساوي أقل من نصف الدخل من  الصيدأن يصل هذا املدخول إىل األسرة. ولكن يان متوسط الدخل الاهري املتأيت من 
 العمالة املفض لة املدفوعة األجر.

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

وال سيما الوصول إىل األسواق، عوامل مهمة يف  ،لت الغابات. وشك  يافة  مكونا  مهما  من االقتصاد الريفي يف أحناء البالد
ال سيما بوصفها شبكة  حتديد اسرتاتيجيات يسب العيش. وات سمت حلوم الطرائد باألمهية بالنسبة إىل األسر األشد فقرا ،

حلوم الطرائد على حنو مستدام، يتع ن  على السياسات أن تب ن  القيمة احلقيقية  صيدأمان يف األوقات الصعبة. وللحرص على 
اليت تتمتع هبا الغابات بالنسبة إىل السكان، وأن تضبط التجارة، وتدير الوصول إىل الغابات وقطعها، وتعزز سبل العيش 

 التجاري ن احملتمل ن.   ادينللصيالبديلة 
 

 .Kümpel ،2006 مقتبس عن: املصدر
 

 األسماك وتربية األحياء المائية
 

التكلفة، ال سيما ة املنخفض اتتعترب مصايد األمساك الداخلية يف الكثري من األحيان مصدرا  مهما  للدخل وللربوتين 
ب(. ومتثل األمساك الرب ية يف 2014حيث تكون البدائل نادرة )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

 يف النظام الغذائي. ويف حوض األمازون، يُعد   ةاحليواني اتالعديد من الغابات االستوائية، املصدر الرئيسي للربوتين
. وعلى سبيل املثال، يف منطقة ريو نيغرو األهم  للربوتينايصدر املن احمللي ن لألمساك يف الكثري من احلاالت استهالك السكا

أن األمساك املصطادة يف الغابات املغمورة باملياه ويف  Begossi (2009)و da Silvaيف اجلزء الربازيلي من األمازون، الحظ 
يف النظام الغذائي، من غري احتساب األنواع املائية  ةاحليواني ات املائة من الربوتينيف 70عرب الغابات متثل  األنار اليت متر  

بالنسبة إىل  اتلربوتينر الرئيسي لصداملاألخرى مثل السالحف. وتُعد األمساك يف حوض الكونغو يف الكثري من األحيان 
(. ويقد ر Hagiwara ،2015و Oishi) سكان املناطق احلضرية والريفية على السواء، ومصدرا  مهما  للدخل أيضا  

Mclntyre لتلبية احتياجات  ةاحليواني ات( أن مصايد األمساك يف املياه العذبة توفر ما يكفي من الربوتين2016) وآخرون
 شخص من األغذية.  مليون 158

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

يف املياه العذبة يف العامل تأيت من أحواض األنار اليت تتعر ض إلجهاد فوق املتوسط.  اليت يتم  اصطيادهااملائة من األمساك 
الصيد شديدا  جدا  ، فيكون ضغط اليت يتم اصطيادهاباإلضافة  إىل ذلك، ترتبط يثرة األمساك ارتباطا  إجيابيا  بالكميات و 

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

 
، ذلك أن اإلحصاءات تقتصر يف معظم اتللربوتين ا  يصعب تقييم األمهية العاملية للحارات بوصفها مصدر  

وجذبت االهتمام يف اآلونة األخرية )منظمة األغذية والزراعة، عادت احلارات  األوقات على دراسات حمددة. ولكن  
والدهون، وبدرجة أقل للكربوهيدرات.  ات، للمغذ يات والربوتينا  ، وزهيد الثمن ومتاحال  حمتم ا  أ( بوصفها مصدر 2013

(. Schabel ،2010أ؛ 2013؛ منظمة األغذية والزراعة، Dunkel ،1996وتوفر بعض األنواع أيضا  الفيتامينات واملعادن )
، Johnsonوتتم إدارة العديد من الغابات والنظم القائمة على األشجار لتحس ن إمدادات احلارات الصاحلة لأليل )

( يف فسيفساء املناظر الطبيعية املختلطة ب ن .Metroxylon spp(. وعلى سبيل املثال، تتم إدارة خنيل الدقيق )2010
 (.  Mercer ،1997ندونيسيا لدعم إنتاج الدويد )إغينيا اجلديدة ويف شرق الغابات والزراعة يف بابوا 

 
 توفير األعالت 2-1-3
 

 من أجل املاشية. تاكل الغابات واألشجار أيضا  مصدرا  لألعالف 
 

أشجار العلف عادة  يف النظم الواسعة ولكن باتت شجريات العلف مثل على استخدام املزارعون والرعاة وقد درج  
Calliandra وLeucaena  تستخدم اآلن يف النظم الكثيفة، ما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج واحلد من احلاجة إىل اإلتيان

(. يما أن نظم احلراجة الزراعية اخلاصة باألعالف مرحبة أيضا  يف البلدان 2003، وآخرون Franzelبالعلف من اخلارج )
يف املنطقة الزراعية الامالية الواقعة  Chamaecytisus proliferusار املتقدمة. وعلى سبيل املثال، أدى استخدام أشج

 Abadi) ارفقط على األعااب واخلض يقومقطعانم رعي  غرب أسرتاليا، إىل زيادة عائدات املزارع ن الذين يان
اإلسبانية اللغة يف  dehesa(. ويف غرب البحر األبيض املتوسط، تتمي ز نظم احلراجة الرعوية )املسماة 2003، وآخرون

Diaz-(، واألعااب السنوية spp Quercus.الربتغالية( بوجود األشجار، ال سيما البلوط )اللغة يف  montadoو

Ambrona) ،1998 فتأيل اخلنازير جوزة البلوط وترعى األبقار أو األغنام أو املاعز أيثر من مخسة مالي ن هكتار ،)
 (.  1999، وآخرون Joffreيف املائة من األراضي احلرجية( يف شبه اجلزيرة اإليبريية ) 30)حوايل 

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

وتاكل يذلك مصدرا  للمواد املستخدمة يف األعمال احلرفية )املاتقة من القرون واجللود(. ويف  19املناطق الامالية،
 Cladinaالاتاء، تتغذى حيوانات الرنة شبه املدج نة والرب ية على عدد من أنواع األشنة املسماة "أشنة الرنة" )مبا يف ذلك 

stellaris .اليت تنمو يف الغابات الامالية ) 
  

                                                      
 ومنغوليا، والص ن، ويندا.يف النروي ج، وفنلندا، والسويد، واالحتاد الروسي، وغرينالند، وأالسكا،   19
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 منتجات الغذائية الحرجية المتداولة تجاريا  ال 2-1-4
 

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

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

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

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

 اتلذلك، أد ت ندرة حلوم الطرائد إىل ارتفاع أسعارها، وميكن أن تصبح يف حاالت مماثلة أغلى من مصادر الربوتين
 تقارناليت ديثة عن استهالك حلوم الطرائد، احلدراسات ال(. وتربهن وغري ذلك م البقر، والدجاج،و التقليدية )البيض، وحل

، وآخرون van Vlietمنطقة ييسانغاين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ) يفضري ن احلاألطفال األطفال الريفي ن و ب ن 
 احليواناته حنو التوسع احلضري وزيادة فرص يسب العيش يف املناطق احلضرية، التزال (، أنه على الرغم من التوج  2015

الرب ية تاكل مكونا  مهما  من النظام الغذائي اجلي د واملتنوع يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء. ويزداد استهالك حلوم 
الطرائد يف املناطق احلضرية بوترية سريعة ويبدو أنه يت سم باملرونة قياسا  بالدخل، ما ياري إىل أن هذه اللحوم تعترب "أغذية 

 289 000( أنه يف أفريقيا الوسطى، ي استهالك 2011) وآخرون Nasiيت ن االجتماعية والثقافية. وقد ر مرموقة" من الناح
يف املائة من جمموع حلوم الطرائد املستخرجة من حوض الكونغو( يف املناطق  6طن من حلوم الطرائد سنويا  )أو حوايل 

ئد املستخرجة من حوض األمازون تقريبا  يف املناطق احلضرية باكل أساسي، يف ح ن أنه ي استهالك يل حلوم الطرا
 األيثر ثراءالريفية. ويف يولومبيا، ات ضح أن استهالك حلوم الطرائد يف املناطق احلضرية أدىن من املناطق الريفية، وأن األسر 

 (.2015، وآخرون van Vlietيف املناطق احلضرية تستهلك هذه اللحوم بتواتر أيرب من األسر الفقرية )
 

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

ملفرط ما ميكن أن يعر ض إنتاجها على املدى الطويل والدخل الذي تستخدم باكل أساسي من مصادر بر ية للصيد ا
 تول ده للخطر.

 
يف السويد وفنلندا. واليوم، يتم تصدير معظم اإلنتاج. وهناك طلب   األسواقومع تزايد تسويق التوت، تطورت   

داد خصائص يبري على التوت من مشال السويد بسبب مشس منتصف الليل وأثرها على حب ات التوت، حيث تز 
، وآخرون Salo)من أجل صناعة مستحضرات التجميل( ) والتخضبمضادات األيسدة )من أجل الصناعة الطبية( 

2014 .) 
 دور محوري للتخفيف من آثار ندرة األغذية 2-1-5
 

تكون تضطلع األغذية احلرجية بالنسبة إىل بعض اجملتمعات احمللية، بوظيفة مهمة يابكة أمان يف األوقات اليت  
 Keller؛ 2014، وآخرون Blackieفيها احملاصيل الزراعية رديئة أو خالل فرتات اإلنكما  املومسي لانتاج الزراعي )
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، وآخرون Karjalainen؛ 2013، وآخرون Sunderland؛ Shackleton ،2004و Shackleton؛ 2006، وآخرون
2010  .) 

 
تدوم موجات اجلفاف سبعة أشهر يف السنة، تاكل األشجار ويف النظم اإليكولوجية يف الساحل األفريقي حيث  

 Franzel(، ولعلف املاشية )2007، وآخرون Nyongوالاجريات مصادر حيوية لألغذية اليت تضاف إىل احلبوب )
زاد قد يف املائة من اجمليب ن يف النيجر إن اعتمادهم على األغذية الرب ية  83وعلى سبيل املثال، قال (. 2014، وآخرون

(، ويف مجهورية تنزانيا املتحدة تكو ن قسم أيرب من النظام الغذائي 1993، وآخرون Humphryخالل فرتات اجلفاف )
(. وب ن  استعراض حديث لدراسات ب2013، وآخرون Powellخالل فرتات انعدام األمن الغذائي من األغذية الرب ية )

 جرى استعراضهابدور األغذية الرب ية يف النظام الغذائي والتغذية مشلت تقييما  يف مجيع الفصول، أن ست حاالت  تتعلق
أظهرت اعتمادا  أيرب على األغذية الرب ية يف الفرتة العجفاء أو فرتة انعدام األمن الغذائي، يف ح ن  تسع حاالتمن ب ن 

 Powellاألغذية الرب ية يف الفرتات اليت تتوافر فيها بكمية أيرب ) هالكاستأظهرت احلاالت الثالث األخرى زيادة يف 
(. وقد ثبت أن التنوع األيرب يف أنواع أشجار الفايهة يف نظم احلراجة الزراعية يساعد على سد الثغرات 2015، وآخرون

 (.2013، وآخرون Vinceti؛ 2011، وآخرون Jamnadassاملومسية يف إمدادات الفايهة )
 

وخلصت دراسة حديثة استندت إىل مسح أجرته الابكة املعنية بالفقر والبيئة يف اجملتمعات احمللية املعتمدة على  
أن مع يف املائة من دخل األسر يف املتوسط متأت  من بيع األغذية الرب ية،  4الغابات أو املقيمة على مقربة منها، إىل أن 

وتلك اليت  يع هذه األغذية. ولكن أظهرت الدراسة أيضا  أن األسر الفقريةيف املائة من األسر ذيرت أنا قامت بب 77
من دخلها من األغذية الرب ية. ويما هي احلال يف العديد من الدراسات  تتعر ض للصدمات قد استمدت حصة أيرب

 (.2016، وآخرون Hickeyاملقارنة، حذ ر معد و هذه الدراسة من وجود تباين يبري ب ن املواقع )
 
 الطهي أجل من سيما ال األحيائية، الطاقة توفير 2-2
 

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

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

 
وإن الفرص املرتبطة باستخدام  الطهي ضروريا  من أجل سالمة األغذية والتوافر األحيائي للمغذ يات الدقيقة. ويُعد   

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

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

و الستعماالت أخرى". اجلزئي أو استخدام احلرارة من مصدر خارجي الستعماله يوقود أ االحرتاقو"الفحم" هو "اخلاب املتفح م من خالل 
ا الفحم. أنظر حطب"الوقود اخلايب" هو جمموع  االطالع )ي  http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm الوقود زائد 

 (.2017يف مايو/أيار  عليه

http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm
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الدفيئة مقارنة بالوقود األحفوري( ولكن التحديات ال تزال قائمة )غياب أمن عنه يمية أقل من انبعاثات غازات نت ج تو 
 احليازة، وممارسات احلصاد غري املستدامة، وآثاره على الصح ة(.

 
حتقيق األمن الغذائي والتغذية والصحة، يف توفري  من أجلإحدى املسامهات الرئيسية للغابات بالتايل تتمث ل و  

مليار شخص، أي ثلث سكان العامل،  2.4من أجل الطهي وتعقيم املياه. وعلى املستوى العاملي، يعتمد  وقود اخلايبال
لطهي، ال سيما يف أفريقيا حيث يُذير أن ثلثي األسر تستخدمه يوقود أساسي للطهي. ألغراض ا وقود اخلايبالعلى 

مليون نسمة يف آسيا  644ياه وتعقيمها، منهم لغلي امل وقود اخلايبالمليون شخص  764 يستخدمباإلضافة إىل ذلك، و 
 أ(.2014)منظمة األغذية والزراعة، 

 
مهما   جزءا  الوقود  حطبالوقود. ويف أفريقيا الوسطى، ميثل استخراج  حطبمن توافر يد  احلصاد املفرط  ولكن   

 ويينااسا، عاصة مجهورية الكونغمن اآلثار اليت يرتيها اإلنسان على الغابات. وميكن مالحظة ذلك مثال  يف حميط  
نسمة، إىل حد يبري على الفحم للطهي  مالي ن 10يف املائة من السكان البالغ عددهم  90الدميقراطية، حيث يعتمد 

(Gond ويف املناطق الريفية يف البلدان النامية اليت ال ميلك السكان فيها مصادر بديلة للطاقة، ميكن 2016، وآخرون .)
الوقود أيضا   حطبوميكن أن يؤثر توافر  الوقود إىل تراجع جودة األغذية املستهلكة وتنو عها. حطبيف  أن يؤدي النقص

على القرارات املتعل قة بالطهي والنظام الغذائي، حيث إن ندرته تؤدي إىل االمتناع عن تناول الوجبات أو إىل التخلي عن 
(. وقد جنحت 2011وآخرون،  Wan؛ 1997، 1996وآخرون،  Brouwerاألغذية اليت يتطل ب طهيها وقتا  أطول )

الكربى املبذولة اجلهود ختفيف عبء مثل زرع منطقة حرجية قروية على مقربة من اجملتمعات احمللية، يف  اإلصالحيةاجلهود 
 (.2015، وآخرون Kumarالوقود ) حطبراجع إمدادات نتيجة ت

 
 ، بحسب اإلقليم ونوع الوقود2011في الطهي عام  يالخشبوقود النسبة األسر التي استخدمت  2الجدول 

 اإلقليم*
فيها الوقود  األخشابشكل تنسبة األسر التي 

 (%األساسي للطهي )
وقود الللسكان الذين استخدموا  تقديرات عدد

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

 632 659 535 104 098 555 63 10 53 أفريقيا

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

 157 19 156 001 19 3 - 3 أوروبا

 – – – – – – أمريكا الشمالية

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

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

تقرير حالة يستند هذا اجلدول، فضال عن مجيع اجلداول األخرى اليت تتضمن توزيعا إقليميا يف هذا التقرير اليت تستند أساسا إىل بيانات مستقاة من  *
 املنظمة. املعتمدة من قبلاألقاليم وتقرير تقييم املوارد احلرجية، إىل التقسيمات اإلقليمية املستخدمة يف تلك الوثائق اليت ختتلف عن  العاملالغابات يف 

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

 .)اليونيسيف(
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ليه يضمن طهي األغذية بطريقة ع احلصولعلى صحة اإلنسان بالتعق د. فإن  وقود اخلايباستخدام الوتتسم آثار  
 وقود اخلايبالسليمة وتعقيم املياه، وبالتايل مينع انتاار األمراض املنقولة بواسطة األغذية. ولكن الروابط ب ن استخدام 

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

الوقود، والفحم النبايت، والفحم، الروث، ونفايات  حطبنازهلم الوقود الصلب )أي يستخدمون للطهي ولتدفئة م
باالستناد أ(، 2014منظمة األغذية والزراعة ) وتفيد تقديرات مواقد تقليدية. باستخداماحملاصيل( على نار مكاوفة أو 

مليون شخص ميوتون يف العامل يل سنة بسبب اآلثار املرتتبة عن تناق  2.5بيانات منظمة الصحة العاملية، أن  إىل
 يف املائة من وفيات األطفال 12املستخدم للطهي والتدفئة على فرتة طويلة، ما ميثل  وقود اخلايبالالدخان املتصاعد من 

مجيع الوفيات املبل غ عنها تقريبا  يف أفريقيا، وآسيا،  ووقعتيف املائة من وفيات البالغ ن.  3)دون اخلامسة من العمر( و
يانيا. وميكن أن يؤدي اعتماد مواقد الطهي األيثر فعالية إىل حتسينات يبرية يف يم ية الوقود الالزمة ويف آثارها على سوأو 

راعية لالعتبارات الثقافية اهلادفة إىل إدخال مواقد الطهي احملس نة، بالنجاح. وترد يف دراسة الصحة. وقد تكللت اجلهود امل
Soini وCoe (2014) جمموعة من األمثلة واملبادا املتعل قة بالتصميم الناجح للمااريع، فضال  عن العديد من ،

الوقود واليت ي  حطبالتدخالت يف جمال تكنولوجيا الطهي داخل املنازل وإعادة تأهيل الغابات من أجل احلصول على 
وقد مت هذه  22التابعة لربنام ج األغذية العاملي. إجنازها عن طريق املبادرة املعنية بالوصول املأمون إىل الوقود والطاقة

، بديال  دارفورداخليا  ولعائالهتن يف  نازحةامرأة  540 000املبادرة، بدعم من املنظمات غري احلكومية الاريكة، حلوايل 
 بات.لتحضري وجبات الطعام ما ساهم يف حتس ن سبل العيش واحلد من استنزاف الغا ةالوقود وأساليب آمن حطبجلمع 

 
األمراض أيثر بكثري من الرجال. ب فإنا تتعرض لاصابةاملرأة هي الطاهي الرئيسي يف معظم الثقافات،  أن   مباو   

دراسة، تزايد احتمال إصابة األطفال  2 700أليثر من  2011عام أجري أظهر استعراض منهجي وحتليل شامل قد و 
بالتهاب الاعب اهلوائية املزمن عند التعر ض لدخان الوقود املستمد من النساء إصابة بأمراض اجلهاز التنفسي احلادة و 

 .(2011وآخرون،  Poالكتلة األحيائية الصلبة )
 

ا يؤدي إىل اإلصابة بأمراض نامجة عن عبء العمل الزائد يف ، ممالوقود جمهودا  جسديا  يبريا   حطب مجعويتطل ب  
أ؛ تقييم النظم اإليكولوجية 2014فيها بعيدة عن املنزل )منظمة األغذية والزراعة،  األخاابالسياقات اليت تكون مصادر 

يما أنه يستغرق وقتا  طويال ، ويؤثر على الوقت املتوافر لالضطالع بأناطة   (.2011، وآخرون Wan؛ 2005لأللفية، 
ي واالعتناء باألطفال أو حتقيق  زراعية أو مرتبطة بالغابات يكون من شأنا توليد الدخل وعلى الوقت املخصص للطه

 حطب جلمع. ومييل الوقت الالزم (2011، وآخرون Wan؛ 2013 ،وآخرون Sunderland)يامل اإلمكانات التعليمية 
الوقود ال سيما من قبل النساء واألطفال، إىل االزدياد بسبب ندرة هذا املورد وتزايد املسافة اليت جيب قطعها للوصول 

أو يف أوجه التكي ف املمكنة املتعل قة  وقود اخلايباليف حمر يات الطلب على مل تنظر الكثري من البحوث  ولكن   إليه.
بالندرة. وياري استعراض لألدبيات أجرته منظمة األغذية والزراعة إىل أن متوسط الوقت الالزم جلمع مرت مكع ب من 

منظمة ) يانياسيف آسيا وأو  ةساع 139الكارييب والبحر ساعات يف أمريكا الالتينية و  106الوقود يرتاوح ب ن حوايل  حطب

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

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

http://www.who.int/indoorair/en/
http://www.wfp.org/climate-change/initiatives/safe
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حيث تكون املرأة  :الوقود باكل يبري ب ن األقاليم حطب مجع(. يذلك، ختتلف املسؤولية عن أ2014ذية والزراعة، األغ
 يف املائة يف أفريقيا 77يف املائة يف آسيا و 39يف أمريكا الالتينية مقابل  النااطيف املائة من هذا  55.8مسؤولة عن 

(Sunderland على بيانات على مست ءا  ، بنا2014، وآخرون)وحز وى األسر مأخوذة من الابكة املعنية بالفقر والبيئة .
 األخاابع ميلم جل  10حوايل  تسريالوقود، تفيد التقارير أن املرأة  حطبيف البلدان اليت تعاين من ندرة معتدلة يف 

(Wan 2011، وآخرون) . 
 
 العيش وسبل االقتصاد في المساهمات 2-3
 

ال تساهم الغابات واألشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية فقط من خالل توفري األغذية أو الطاقة باكل  
مباشر من أجل الطهي، بل تساهم فيه أيضا  بطريقة غري مباشرة من خالل توليد الدخل عن طريق بيع األخااب 

 بالغابات.  املرتبطةلدولية، وعن طريق فرص العمل يف األسواق احمللية والوطنية وا واملنتجات احلرجية غري اخلابية
 
 توليد الدخل 2-3-1
 

مليار مرت مكع ب يف السنة )قاعدة البيانات  1.8يقد ر إنتاج األخااب املستديرة الصناعية يف العامل حبوايل  
 وتُعد   اإلحصائية يف منظمة األغذية والزراعة(، يأيت معظمها من الغابات الواقعة يف النصف الامايل من الكرة األرضية.

 العامل. ، ويندا، والربازيل من أيرب البلدان املنتجة لألخااب يفواالحتاد الروسيالواليات املتحدة األمريكية، والص ن، 
يذلك يف الفحم تستخدم  وُتستخدم األخااب يف البناء، وصناعة األثاث، واألدوات واألعمال احلرفية، واللب والورق، و 

 .  احليوية الكتلةوالكريات من أجل توليد 
 

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

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

 بحسب اإلقليم والقطاع الفرعي

 اإلقليم

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

القيمة المضافة 
اإلجمالية لقطاع الغابات 

من الناتج المحلي 
 (%اإلجمالي )

 اتالغاب
إنتاج نشارة 

واأللواح  األخشاب
 الخشبية

إنتاج اللب 
 المجموع المجموع والورق

 0.9 17 3 3 11 أفريقيا

 1.1 260 111 66 84 يانياسآسيا وأو 

 0.9 164 68 61 35 أوروبا

 0.7 115 61 29 26 أمريكا الشمالية

 0.9 49 24 12 14 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
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 اإلقليم

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

القيمة المضافة 
اإلجمالية لقطاع الغابات 

من الناتج المحلي 
 (%اإلجمالي )

 اتالغاب
إنتاج نشارة 

واأللواح  األخشاب
 الخشبية

إنتاج اللب 
 المجموع المجموع والورق

 0.9 606 266 170 169 العالم

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

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

وتسجل أيرب مسامهة نسبية للحراجة يف النات ج احمللي  وختفي هذه األرقام العاملية واإلقليمية تنوعا  يبريا  ب ن البلدان. 
أ(. وعلى املستوى الوطين، 2014يف املائة من النات ج احمللي اإلمجايل( )منظمة األغذية والزراعة،  15اإلمجايل يف ليبرييا )

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

. ويف أمريكي مليون دوالر 695 النظاميات يغابات خمصصة لانتاج وتبلغ القيمة املضافة اإلمجالية يف قطاع الغاب
مليون هكتار من الغابات فقط يغابات خمصصة  153من أصل  12املقابل، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يعترب 

)منظمة األغذية والزراعة،  أمريكي مليون دوالر 85 النظاميلانتاج وتبلغ القيمة املضافة اإلمجالية يف قطاع الغابات 
 مليار دوالر 15يف إيطاليا ) النظاميأ(.  ويف أوروبا، تسجل أعلى قيمة مضافة إمجالية يف قطاع الغابات 2015 أ،2014

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

 اليت يتم احتساهبا يف قطاع الصناعة أو مثال  يف السياحة. من األخاابالقومي ألنا ال تامل القيمة املضافة للمنتجات 
 

بعض البلدان، يما هو  ميكن أن تكون يبرية يف املنتجات احلرجية غري اخلابيةوتظهر دراسات حمددة أن قيمة  
شعب املايا يف مشال غواتيماال، وبيليز، وجنوب  غاباتويف  يف املناطق الامالية. صيداملتعل ق بال 8مب ن  مثال  يف اإلطار 

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

يف  املستخدمة Desmoncus orthocantosاملخصصة للتصدير؛ وألياف  Chamaedorea ernestii-agustiiالزينة 
 Brosimum) الرامون املستخدمة للتسقيف أو االستهالك احمللي؛ وبذور شجرة .Sabal spاألعمال احلرفية؛ وأوراق خنيل 

alicastrum)  املستخدمة يف رقائق البسكويت واخلبز واليت تنتقل من االستهالك احمللي إىل األسواق الريفية وأسواق
املستخدم يف  (Manilkara zapota)املستخدم يتوابل؛ واللنب النبايت  (Pimenta dioica) فرجنيإلاالفلفل البلدات؛ و 

(. ويف يندا، Godoy ،2010املستخدم يف العطور ومستحضرات التجميل ) (Protium copal)العلكة؛ ورتن ج الكوبال 
(. وتنت ج Sorrenti ،2017) أمريكي دوالرمليون  279.9وقيمتها  2015عام  ا  طن 53 528بلغ وزن منتجات القيقب 
يف املائة من الصمغ العريب الذي يتم تصديره إىل األسواق العاملية. وت عد السودان أيرب بلد  95السودان ونيجرييا وتااد 

http://unstats.un.org/unsd/snaama
http://unstats.un.org/unsd/snaama
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)بيانات مأخوذة من البنك املريزي السوداين، ووردت  2013طن عام  76 000 حيث يبلغ إنتاجهامنت ج للصمغ العريب 
 (.Sorrenti ،2017يف 
 

. وتقد ر منظمة األغذية والزراعة النظاميباإلضافة إىل ذلك، ال تغطي األرقام الرمسية سوى قطاع الغابات و  
الغابات إىل حوايل  ، ترتفع القيمة املضافة اإلمجالية لقطاعالنظاميأ( أنه عندما تضاف مسامهة القطاع غري 2014)

من املنتجات احلرجية غري اخلابية )املستمدة من مصدر حيواين  أمريكي دوالرمليار  88، منهم أمريكي دوالرمليار  730
لألخااب من أجل البناء والوقود  النظاميمن اإلنتاج غري  أمريكي دوالرمليار  33ونبايت، مبا يف ذلك النباتات الطبية( و

 (.4 اجلدول )أنظر
 

 ات األمريكية دوالر ال ات)بمليار  2011عام  النظاميمن قطاع الغابات غير المقد ر الدخل   4الجدول 
 ( 2011بتسعار عام 

المنتجات الحرجية غير  والبناء يوقود الخشبال اإلقليم
 المجموع الخشبية

 19.7 5.3 14.4 أفريقيا

 77.3 67.4 9.9 يانياسآسيا وأو 

 8 8 – أوروبا

 3.6 3.6 - الشماليةأمريكا 

 12.6 3.6 9 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 121.3 88 33.3 العالم

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

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

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

ولكن ال يزال هذا اإلدراج طوعيا  وحتتاج الطريقة اليت سيتم فيها تطبيق هذا النه ج على نطاق أوسع يف البلدان املتقدمة 
 والنامية إىل التقييم.

 
 في المنطقة الشمالية صيدوالقيمة اللحوم البر ية   8اإلطار 

 
وظائف ترفيهية و/أو على يف املنطقة الامالية، إضافة  إىل يونه ميارس من قبل الاعوب األصلية،  الصيد ينطوي 

مصدرا  مهما  لألغذية، إال أنه ساعد أيضا  يف تطوير رأس املال الرمزي  الصيداجتماعية باكل أساسي. ولطاملا يان 
بقيمة رمزية واجتماعية مهمة يف العديد من اجملتمعات )مثل ماارية  يظى الصيدواالجتماعي. ويف الوقت الراهن، ال يزال 

. ويف بعض أحناء املنطقة (2013، وآخرون Fischer)السكان احمللي ن يف مطاردة املو  يف السويد خالل موسم الصيد( 
أنه ياهد منوا  يف الوقت الراهن.  معالسياحي حمدود  صيدلنااطا  ترفيهيا  ميارسه السكان احملليون، وا الصيد الامالية، يُعد  

 Fischer)قا  ناضجة تساهم إىل حد يبري يف اقتصاد اجملتمعات احمللية اسو أالسياحي  صيدويف أحناء أخرى، ُياكل ال
 .(Willebrand ،2009؛ Campbell ،2004و MacKay؛ 2013، وآخرون
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يف املنطقة الامالية. وعلى سبيل املثال، تقد ر  للصيدحماوالت عديدة لتحديد قيمة املنافع االقتصادية  بذلتوقد  
. ويف السويد، يعترب املو  (2001، وآخرون Storaas) أمريكي دوالرمليون  90و 70املو  يف النروي ج مبا ب ن  صيدقيمة 

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

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

االقتصادية ومسامهته يف سبل عيش اجملتمعات يف املنطقة الامالية.  الصيدرسم صورة عامة لقيمة بالتايل يصعب و  
متجذ ر يف الوظائف  صيداألسباب إىل صعوبة تقدير القيمة السوقية وغري السوقية لسلع معقدة، ذلك أن ال أحدعود يو 

يذلك نااطا  ترفيهيا . وتصل بعض اللحوم، ورمبا يمية صغرية منها فقط، إىل األسواق.   االجتماعية والثقافية ويُعد  
وم املصطادة يل سنة ولكن القليل منها يتناول الكمية اليت يتم باإلضافة إىل ذلك، تتوافر إحصاءات يثرية باأن يمية اللح

 بيعها يف األسواق والكمية املستهلكة فرديا . 
 

 العمالة 2-3-2
 

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

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

 
حصاءات الرمسية باأن العمالة بالضعف يف الكثري من األحيان بسبب األناطة غري الرمسية وبدوام إلوتتسم ا 

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

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

اليت تعتمد إىل حد يبري على استخدام املوارد الطبيعية  يف زامبيائة من األسر الريفية ايف امل 80مليون نسمة(، وتعيل حوايل 
مليون  60و 40ما ب ن  ( أن  2013) وآخرون Agrawalويذير  (.2015، وآخرون Turpieلزيادة معياتها أو دعمها )

مليون شخص  41أ( إىل أن 2014يف ح ن تاري منظمة األغذية والزراعة ) النظاميشخص يعملون يف قطاع احلراجة غري 
 على األقل يعملون بدوام يامل يف إنتاج خاب الوقود والفحم.

 
راعية املنتجات احلرجية غري الز  مجعالضوء على الثغرات يف بيانات العمالة يف جمال  1ويسل ط اإلطار   

تتوافر تقديرات مااهبة على املستوى العاملي يف ما يتعل ق ببعض املنتجات احلرجية مثل خاب الوقود  واستخدامها. ولكن
 (.6والفحم )أنظر اجلدول 
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 ، بحسب اإلقليم والقطاع الفرعي2011عام  النظاميإجمالي العمالة في قطاع الغابات  5 الجدول 

 اإلقليم

 العمالة في قطاع الغابات 
 )باملالي ن(

 (%)الحصة من مجموع اليد العاملة في القطاع 

 اتالغاب

إنتاج ناارة 
 اخلاب

األلواح قطع و 
 اخلابية

إنتاج 
اللب 
 والورق

 اتالغاب المجموع

إنتاج ناارة 
 اخلاب

األلواح قطع و 
 اخلابية

إنتاج 
اللب 
 والورق

 المجموع

 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6 0.1 0.2 0.3 أفريقيا

 0.3 0.1 0.1 0.1 6.9 2.5 2.6 1.8 انياسيآسيا وأو 

 0.9 0.2 0.4 0.2 3.2 0.9 1.5 0.8 أوروبا

 0.6 0.3 0.2 0.1 1.1 0.5 0.4 0.2 أمريكا الشمالية

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

 0.4 0.1 0.2 0.1 13.2 4.3 5.4 3.5 العالم

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

 مستكملة بإحصاءات العمالة املأخوذة من مصادر قطرية.
 

 2011الوقود والفحم عام  حطبلألشخاص العاملين في إنتاج  التقديريالعدد  6الجدول 

 
 اإلقليم

 العدد اإلجمالي )بالماليين(
النسبة من إجمالي 

عدد العاملين  عدد السكان
 بدوام كامل

العدد  ن بدوام جزئيو العامل
الوقت المخصص  العدد اإلجمالي

(%) 
 19 195 8 176 19 أفريقيا

 15 642 4 631 11 انياسيآسيا وأو 

أمريكا الالتينية 
 8 45 9 35 10 والبحر الكاريبي

 13 882 5 841 41 العالم

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

 
واحدة من القطاعات األيثر خطورة يف معظم البلدان يف ما يتعل ق بالسالمة والصحة  وال تزال احلراجة تُعد   

(. فقد ال تتوافر التجهيزات الاخصية الواقية. ويتم استخدام معظم العمال )مبا 1998املهنيت ن )منظمة العمل الدولية، 
ن ية. وساعات العمل طويلة ومواقع العمل يما أن األجور متد  نظاميةيف ذلك األطفال والعمال املهاجرين( بطريقة غري 

ملعايري العمل. وميكن أن يرتتب عن هذه  االمتثالللتأيد من التحقق ما جيعل من الصعب  ،بعيدة يف الكثري من األحيان
الظروف آثارا  سلبية على الدخل والصحة واألوضاع االجتماعية واالقتصادية األخرى من أجل حتقيق األمن الغذائي 

 ة.والتغذي
 

http://www.ilo.org/ilostat
http://www.ilo.org/ilostat
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ويول د إنتاج احملاصيل الاجرية اليت يتم تداوهلا يف األسواق العاملية الكربى الدخل والعمالة على املستوي ن احمللي  
والدويل ويارك عددا  من أصحاب احليازات الصغرية. وتاري التقديرات إىل أن هؤالء ينتجون، على املستوى العاملي، 

، وعلى سبيل املثال، تاري التقديرات أيضا  إىل أن زراعة النب   23يف املائة من الكاياو. 90و يف املائة من النب   67أيثر من 
يف أوغندا عمل مالي ن فرصة  5ثيوبيا وأيثر من إمليون فرصة عمل يف  15 توفروجتهيزه، والتجارة به، ونقله، وتسويقه 

(Vira 2015، وآخرون.) 
 

قطف  يول د توترات بينهم وب ن اجملتمعات احمللية. ويُعد  وهو ما قد ن، وتوفر الغابات يذلك العمالة للعمال املهاجري 
مثار التوت يف السويد وفنلندا مثال  موثقا  توثيقا  جيدا . فيأيت اآلالف من العمال املهاجرين، من أوروبا الارقية أو شرق 

نة ب ن شريات التوت والسكان احمللي ن آسيا عادة ، لقطف مثار التوت على مدى ثالثة أشهر تقريبا . وتقع املاايل يل س
 عددها قد الذين يعتربون أن الثمار ملكهم. ويف السنوات األخرية، ظهرت بعض حاالت االستغالل يف العمل، ولكن  

القطف عمال  صعبا   (. ويُعد  Vanaspong ،2012تراجع منذ اعتماد أنظمة حلماية املهاجرين الذين يقطفون التوت )
ولكن يكسب معظم العمال مبلغا  حمرتما  من املال يسمح هلم بإعالة أنفسهم حز العام القادم. ويساعد العمال 

 (.2014، وآخرون Salo)يافة األسواق يف أحناء العامل   إىلمثار التوت إيصال املهاجرون، إىل جانب الباعة احمللي ن، على 
 
 دور المرأة والرجل 2-3-3
 

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

على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، يف توافر يمية حمدودة من البيانات املصن فة حسب وتكمن صعوبة توثيق ذلك 
، باستثناء بعض البيانات املتعل قة بالعمالة. ويب ن  ذلك أمهية تطوير البحوث اجلنسانية يف جمال الغابات واألشجار  ناجلنس

ا يتعل ق مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية واملياه )فريق اخلرباء ونظم احلراجة الزراعية، وهذه مسألة طرحت بالفعل يف م
 (. 2015ب، 2014الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

 
العامل الصادر عن منظمة األغذية والزراعة  يفوتاري البيانات اليت ي مجعها من أجل تقرير حالة الغابات  

املول دة للدخل، ويقتصر  ةالنظاميويف األناطة غري  النظاميدي دورا  أقل شأنا  يف قطاع الغابات أ(، إىل أن املرأة تؤ 2014)
 املنتجات احلرجية من أجل االستخدام املعياي. مجععملها إىل حد يبري على 

 
قطاع احلراجة  يف املائة فقط من جمموع اليد العاملة يف 24أ(، مث لت املرأة 2014ووفقا  ملنظمة األغذية والزراعة ) 
إىل أنا متث ل عام  24، يف ح ن تاري قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف منظمة العمل الدولية2011عام  النظامي
 وأيثر( يف مجيع القطاعات االقتصادية.    من العمر سنة 15يف املائة من جمموع اليد العاملة ) 40حوايل  2017

 

                                                      
 (.2015يناير/ يانون الثاين  15يف  متت زيارة موقعيهما) (www.icco.orgومنظمة الكاياو الدولية ) (www.ico.org)أنظر منظمة النب الدولية   23
 (.2017يف مارس/آذار  االطالع عليهي ) /https://www.ilo.org/ilostat أنظر  24

http://www.ico.org/
http://www.icco.org/
https://www.ilo.org/ilostat/
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وقود ال جلمعأ( بتحليل البعد اجلنساين 2014، قامت منظمة األغذية والزراعة )النظاميةويف ما يتعل ق باألناطة غري  
مليون شخص يعملون بدوام يامل يف  41فقط، بسبب عدم وجود بيانات باأن األناطة األخرى. ومن أصل  اخلايب
لون بدوام جزئي يف مليون شخص يعم 841مالي ن فقط. ومن أصل  4يبلغ عدد النساء الوقود والفحم،  حطبإنتاج 
أ(. بالتايل، يت ضح أن 2014)منظمة األغذية والزراعة،  مالي ن 706 يبلغ عدد النساء الوقود أو إنتاج الفحم، حطب مجع

الوقود. ويف بعض املناطق اليت تعاين من ندرة هذا األخري، تفيد التقارير أن  حطب مجعيف  يبريةاملرأة تتحمل مسؤولية  
 (.2011، وآخرون Wan) األخاابيلغ من   70ايل حو  تقوم بنقلاملرأة 

 
واملتعل قة باستهالك املنتجات احلرجية.   نوال تتوافر على املستوى العاملي الكثري من البيانات املصنفة حسب اجلنس 

أساسيا   أن املرأة متيل إىل تسويق املنتجات احلرجية أقل من الرجل، إال  أن بيع هذه املنتجات ميكن أن ياك ل مصدرامع و 
(. ويف 2014، وآخرون Sunderlandللدخل النقدي للنساء اللوايت يفتقرن إىل العديد من الفرص املتاحة عادة للرجال )

اجلوز الغين بالزيوت يف شجرة الايا  مجعيف املائة من دخلها من  80مالي ن امرأة حنو  4أفريقيا الغربية، تكسب حوايل 
 (.2014من جتهيزه وتسويقه )برنام ج األمم املتحدة للبيئة، اليت تنمو طبيعيا  يف الغابات، و 

 
ويتم توثيق خمتلف األدوار اليت يؤديها الرجال والنساء يف إدارة الغابات واملنافع اليت يصلون عليها من الغابات،  

( تستخدم بيانات على مستوى األسرة 2014، وآخرون Sunderlandعلى املستوى احمللي. وتظهر دراسة حديثة )
مأخوذة من ماروع الابكة املعنية بالفقر والبيئة، أن الرجال والنساء على السواء جيمعون املنتجات احلرجية من أجل 

اختالفات إقليمية يف مسامهة يل من الرجال والنساء يف قيمة وجود الكفاف أو من أجل تسويقها. وتظهر هذه الدراسة 
، والقصب، والفايهة، والفطر. ويف أمريكا الالتينية األخاابي املتأيت من املنتجات احلرجية غري اجمله زة مثل الدخل األسر 

مثال ، يساهم الرجال سبع مرات أيثر من النساء يف دخل األسرة املتأيت من املنتجات احلرجية غري اجمله زة. والعكس 
اكل متساو  يف الدخل يف آسيا. ويف أمريكا الالتينية، تظهر صحيح يف أفريقيا، يف ح ن يساهم الرجال والنساء ب

البيانات أن الرجال منخرط ن جدا  يف اإلنتاج التجاري للمنتجات احلرجية غري اخلابية مثل اجلوز الربازيلي. ويف أفريقيا، 
املسؤوليات يف إدارة الغابات تؤدي املرأة دورا  معيايا  أيرب، يف ح ن مييل الرجال والنساء يف جنوب شرق آسيا إىل تقاسم 

واإلنتاج الزراعي. ويف أفريقيا حيث األسواق موجهة لتلبية االحتياجات املعياية، تؤدي املرأة الدور األهم. ويف أمريكا 
 الالتينية اليت متلك أسواقا  أيثر ختصصا ، يؤدي الرجل الدور األهم. ويف آسيا يؤدي يل من الرجال والنساء دورا  مهما .

 
 الزراعي اإلنتاج أجل من أساسي أمر اإليكولوجي النظام خدمات تقديم  2-4
 

تقدم الغابات واألشجار العديد من خدمات النظام اإليكولوجي يف غري جمال التزويد واليت تُعد أساسية للزراعة  
(Richardson ،2010 ؛Foli وإنتاج األغذية يكل، مبا يف ذلك مصايد األمساك الداخلية، ولصحة 2014، وآخرون )

اإلنسان ورفاهه. وحتوي الغابات واألشجار القسم األيرب من التنوع البيولوجي على األرض وتؤدي دور ا حامس ا للتخفيف 
قليمي اإلنطاق الية وعلى من حدة تغري املناخ على املستوى العاملي والتكيف معه على مستوى املزرعة واملناظر الطبيع

(. ويري ز هذا القسم على بعض خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقد م دعما  مباشرا  لألناطة الزراعية، 3)أنظر الفصل 
لتقد   املقايضاتاملغذيات، ومكافحة اآلفات والتلقيح. يما أنه ينظر يف بعض  ةوهي تنظيم املياه، ومحاية الرتبة ودور 

 هذه اخلدمات.
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 تنظيم المياه 2-4-1
 

تؤدي الغابات واألشجار دورا  بالغ األمهية يف الدورة اهليدرولوجية على املستوي ن احمللي والعاملي من خالل تنظيم  
 Ellison؛ 2015، وآخرون Miuraتدفقات املياه السطحية واجلوفية واحملافظة يف الوقت نفسه على جودة هذه املياه )

يما أنا تيس ر   25يذلك يف تساقط األمطار، حمليا  وعن بُعد، من خالل النتح التبخري.(. وتساهم  2017، وآخرون
عملية التغلغل وميكنها حتس ن جتدد املياه اجلوفية. وتوفر الغابات واألشجار أيضا  محاية مهمة من الفيضانات اليت هتدد 

باين، مبا يف ذلك ملجأ اجملتمعات احملل ية املار دة. جودة إمدادات املياه يميتها، والبىن التحتية، واملساين وغريها من امل
يف املائة يف إزالة الغابات تؤدي  10التينية أن زيادة بنسبة لبلدا  يف أفريقيا وآسيا وأمريكا ا 56وتظهر دراسة أجريت يف 

 (.2007، وآخرون Bradshawيف املائة ) 28و 4إىل زيادة تواتر الفيضانات بنسبة ترتاوح ب ن 
 

واستنت ج استعراض للدراسات العلمية باأن حوض األمازون وعالقته باملناخ وتساقط األمطار يف الربازيل   
(Nobre ،2014 أن إزالة الغابات يف هذه املنطقة يؤثر على نقص املياه يف أماين أخرى من البالد. يف الواقع، تعيق )

ي. ومينع تراجع عدد األشجار يف املنطقة احليوية، تدفق الرطوبة ب ن إزالة الغطاء النبايت تدفق رطوبة الرتبة إىل الغالف اجلو 
، وهو نر أيرب من نر األمازون ومسؤول عن إمدادات املياه العذبة يف 26الامال واجلنوب. ويواجه "النهر املنتقل جو ا"

املستوى املعين باألمن الغذائي جنوب شرق أمريكا الالتينية، هتديد ا خطري ا بسبب إزالة الغابات )فريق اخلرباء الرفيع 
لرعي وزراعة فول الصويا ميكن أن املساحات املخصصة ل(. وياري ذلك إىل أن خسارة الغابات لتوسيع 2015والتغذية، 

يرتك آثارا  رجعية سلبية على إنتاجية احملاصيل املوس عة وأعااب الرعي، حيث ميكن أن تؤدي إزالة الغابات فعال  إىل 
( الضوء على الدور 2017، وآخرون Ellison(. ويسل ط استعراض حديث )2013، وآخرون Oliveira) تراجع اإلنتاج

 .امللحو  الذي تؤديه الغابات على املستويات الوطنية واإلقليمية والقارية، يف حتديد تساقط األمطار ودوران املياه
 

والتغذية جبميع أبعاده. ويرتبط تنظيم املياه وإتاحتها ت املياه الكافية أساسية لتحقيق األمن الغذائي اإمداد وتُعد   
بكمية ونوعية مناسبة من أجل استهاليها من قبل اإلنسان واحليوان، ارتباطا  وثيقا  بالغطاء احلرجي يف مستجمعات املياه، 

الكبرية يف العامل ب( أن ثلث املدن 2013ومنحدرات التالل، وضفاف اجملاري املائية. وتقد ر منظمة األغذية والزراعة )
على األقل تستمد نسبة يبرية من مياه الارب فيها من املناطق احلرجية. وتتوقف منافع إمدادات املياه املتحققة من 
احملافظة على الغطاء احلرجي، على التوازن اإلمجايل للمياه يف النظام الذي يتوقف بدوره على توافر املياه والنتح التبخري 

ب(. وتتحسن نوعية املياه باكل يبري بفضل قيام الغابات حبماية اجملاري املائية والغطاء 2013لزراعة، )منظمة األغذية وا
الغطاء احلرجي أيضا  دورا  حامسا  يف ضمان االستقرار واجلودة يف بالتايل يؤدي و النبايت ملنحدرات التالل املعر ضة للتعرية. 
 (.Steedman ،2011و Carignanمد عليها مصايد األمساك الداخلية )توفري املياه إىل البحريات واألنار اليت تعت

 

                                                      
إىل الغالف  النتح التبخري الذي يُعد عنصرا  حامسا  من دورة املياه، هو التداخل/ جمموع التبخر ونتح النباتات من سطح األرض )اليابسة واحمليطات(  25

 اجلوي. 
املدفوعــة بالريــاح املتنقلــة مــن منطقــة ( إىل التيــارات املائيــة النفاثــة )تــدفق خبــار املــاء( 2004وآخــرون،  Marengoتاــري عبــارة "األنــار املنتقلــة جــو ا" )  26

 نديز واملعاقة بسلسلة اجلبال، اليت تصل إىل جنوب شرق الربازيل ومناطقها اجلنوبية ومشال األرجنت ن.إلاألمازون باجتاه شرق جبال ا
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الغابات خلدمات مستجمعات املياه إذا ي استبقاء األنواع األصلية أو إعادهتا،  توفرهاوميكن حتس ن احلماية اليت  
أم نت غطاء حرجيا  ياف   ولكن ميكن أن توفر نظم احلراجة الزراعية واملزارع احلرجية وظائف مماثلة يف إنتاج املياه إذا
(. 2004، وآخرون Gertenلضمان جتدد املياه اجلوفية وتدفق مياه الينابيع وإذا ال تتجاوز هي نفسها املتطل بات من املياه )

ب ن الغطاء احلرجي واستخدام األراضي الزراعية يف مستجمعات املياه، واليت  مقايضاتومن الواضح أنه ميكن حصول 
 معاجلتها سوى يف سياق حمدد.ميكن  ال
 

يف املائة من الغابات يف إقليم  40(، ختصص حوايل 2015)منظمة األغذية والزراعة، ووفقا  لتقييم املوارد احلرجية  
 54يف املائة من سكان العامل، حلماية الرتبة واملياه، وتتم إدارة  20االقتصادية ألوروبا الذي يضم األمم املتحدة جلنة 

 مليون هكتار من هذه الغابات ومحايتها حصرا  لتنقية املياه. 
 

وتساهم الغابات يذلك، بطريقة غري مباشرة، يف توفري املوارد السمكية للمجتمعات احمللية ولألسواق احمللية  
يف توليد الدخل.  يساهممهما  عامال  واإلقليمية والوطنية على السواء. وتُعد رياضة صيد األمساك يف الكثري من األحيان 

مليون فدان  2.5يلم( من اجملاري املائية و  241 499ميل ) 150 000ويف الواليات املتحدة األمريكية، يقع أيثر من 
ولكن ال بد من النظر يف اآلثار املرتتبة عن هذا  27)حوايل مليون هكتار( من البحريات يف الغابات واملروج الوطنية.

 املول دة للدخل على صيد الكفاف واألمن الغذائي والتغذية. النااط وعن غريه من األناطة 
 

واألهم من ذلك هو أن معظم عمليات تنظيم املياه ترتك أثرا  بعيدا  على مستوى املناظر الطبيعية أو مستجمعات  
ى بالتقدير على املياه أو حز على املستوى اإلقليمي. ولكن ليس هناك فهم تام هلذا األثر وال يؤخذ يف احلسبان وال يظ

 النحو الواجب.
 
 المغذيات ان ودور تكوين التربة وحمايتها  2-4-2
 

تساهم الغابات واألشجار، باإلضافة إىل الدور الذي تؤديه يف تنظيم املياه، يف تكوين الرتبة ومحايتها ويف دوران  
( اليت 2007، وآخرون Kimbleالرتبة )املغذيات. وتساهم الغابات واألشجار باكل مباشر يف ترايم املادة العضوية يف 

يتم استغالهلا مباشرة  يف الزراعة بعد احلرق ويف خمتلف أشكال احلراجة الزراعية. وميكن أن تُنقل املادة العضوية، ال سيما 
ت يف املناطق اجلافة، من الغابة إىل احلقل من قبل اإلنسان واحليوان، مبا يف ذلك على شكل مساد أخضر وروث احليوانا

 األليفة اليت ترعى يف الغابة. وتدور املغذ يات على سطح األرض ويف باطنها، من األشجار إىل احملاصيل.
 

 واملغذ يات املائية املوارد فتقر ب املياه، وتدوير املغذ يات دوران يف جذورها، خالل من واألشجار، الغابات وتساهم 
وميكن أن يت سم األسر السنوي  (.2007 ،وآخرون Bradshaw) أخرى حماصيل منها لتستفيد األرض سطح من العميقة

أو املومسي للمغذ يات النباتية يف منطقة جذور األشجار وحتت الرتبة، بأمهية خاصة من أجل التوافر احليوي للمغذ يات 
 مثب تة أشجار نواعأ فيها اليت الزراعة نظم وحتس ن(. Jose ،2009النباتية يف نظم إنتاج احملاصيل القائمة على األشجار )

 من أيثر شهد مالوي، ويف (.9 اإلطار )أنظر تالغال   زيادة إىل يؤدي امم ،للمحاصيل األخري هذا إتاحة للنرتوج ن

                                                      
 (.2017يف مايو/أيار  متت زيارة املوقع) //:www.fs.fed.us/fishing/http إدارة الغابات يف وزارة الزراعة األمريكية:  27

http://www.fs.fed.us/fishing/
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 يف الغذائي األمن من أطول وفرتة   الذرة، غالت يف زيادة   املخص بة، األشجار زراعة على تاجيعهم ي مزارع 180 000
 للسماد يمصدر  اخلضراء الغابات أوراق استخدام وميكن (.CIE، 2011) الغذائي النظام يف أيرب وتنوعا   السنة،

 ،وآخرون Sinu) اهلند يف الفوفل جوز مزارع يف مثال   لاحلا هي يما  الزراعية، احملاصيل إنتاجية حتس ن بغية العضوي
2012.) 

 
وتقوم الغابات واألشجار حبماية الرتبة من التعرية بفعل املياه واهلواء على سطح األرض ويف جذورها. ويت سم هذا  

بيض املتوسط أو أمطار يثيفة وقوية، يما هي احلال يف منطقة البحر األ تتساقطباألمهية يف املناطق املنحدرة وحيث 
(. وعلى سبيل املثال، أد ت مصدات الريح املؤلفة من صف  ن من 10حيث تكون التعرية بفعل اهلواء مهمة )أنظر اإلطار 

نوبارية، وهي منطقة صحراوية مستصلحة للزراعة يف الحلماية حقول القمح والاعري يف غرب  .Casuarina spشجرة 
 (.  1983، خليليف املائة ) 15إىل  10مصر، إىل زيادة الغالت بنسبة 
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 albida Faidherbiaنظام الحراجة الزراعية/ الزراعة المختلطة بالغابات والمراعي الخاص بشجرة  9 اإلطار
 

أحناء أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،  مجيععادة  يف نظم احلراجة الزراعية يف  Faidherbia albidaتتواجد شجرة  
 وتنمو يف تربة ونظم إيكولوجية متعددة ويف مناخات ترتاوح ب ن الصحراوية واالستوائية الرطبة. 

 
رتوج ن وتساهم يف زيادة غل ة احملاصيل الزراعية اليت تنمو على يشجرة مثبتة للن Faidherbia albidaشجرة  وتُعد   

يف املائة. وموسم خروج أوراقها معكوس، ما يعين أنا شجرة ساينة  100إىل أيثر من  6مقربة منها باكل ملحو  من 
 Faidherbia albidaتلقي أوراقها يف بداية موسم األمطار وتورق مع بداية املوسم اجلاف. وجتعل هذه السمة شجرة 

املياه. ومتيل هذه الاجرة، مثلها مثل العديد متوافقة مع إنتاج احملاصيل الغذائية ألنا ال تنافسها على الضوء واملغذ يات و 
من األنواع األخرى يف احلراجة الزراعية، إىل زيادة خمزونات الكربون على سطح األرض ويف الرتبة على السواء وحتس ن قدرة 

ملساحة املزروعة يف املائة من ا 2الرتبة على االحتفا  باملياه ووضعها التغذوي. وميكن إجياد هذه الاجرة حاليا  يف أقل من 
يف املائة من املساحة املزروعة بالذرة البيضاء والدخن. ومبا أن الذرة هي الغذاء األساسي  13بالذرة يف أفريقيا ويف أقل من 

 املزروع على أوسع نطاق يف أفريقيا، فإن إمكانية اعتماد نظام احلراجة الزراعية هذا يبرية جدا .
 

، مبا يف Faidherbiaث الستكااف املنافع احملتملة اليت ميكن أن تقدمها شجرة إجراء املزيد من البحو يتع ن  و   
ذلك من أجل إنتاجية احملاصيل يف نظم الزراعة اإليكولوجية املختلفة، واليت تامل املنتجات اخلابية وغري اخلابية اليت 

 . األسواقميكن أن تستخدمها األسر أو أن تبيعها يف 
 

 .(ب2010)منظمة األغذية والزراعة  :املصدر

 
 الخدمات البياية من الغابات إلى الزراعة: دور األحزمة الواقية الحرجية في االتحاد الروسي 10 اإلطار

 
تاريخ طويل يعود إىل القرن التاسع عار عندما ات ضح أنا تساعد  يف روسيالدور األحزمة الواقية احلرجية يف الزراعة  

احلبوب من التلف بسبب اجلفاف والكوارث الطبيعية. بالتايل، يُنظر إىل الغابات يمقدم للخدمات  على محاية حصاد
ل على انتباه سياسي خاص و البيئية املهمة بالنسبة إىل إنتاجية األغذية. وقد حظي تطوير املزارع احلرجية احلامية للحق

مليون هكتار. ويف وقت  5.2حزمة حرجية على مساحة ، ي إنااء أ1953و 1949يت. وب ن العام ن يخالل العهد السوفي
الحق، قامت السلطات املعنية بالغابات بصيانتها بغية محاية األراضي الزراعية. ولكن فقدت األحزمة احلرجية يف الوقت 

 احلاضر قيمتها يوقاية إيكولوجية. وقد توقفت السلطات االحتادية واإلقليمية عن صيانتها ألسباب اقتصادية.
 

يف املائة من مجيع األراضي الزراعية،  75مليون هكتار، أو  126إن  Lobovikov (2012)و Petrovويقول  
معر ض حاليا  ملختلف أنواع التعرية. وتعزى واحدة من األسباب الرئيسية للتعرية إىل ندرة الغابات يف املناطق الزراعية 

 3هكتار من القوام الواقية ولكن مل تتم احملافظة سوى على  مالي ن 5األساسية. ويف السنوات األخرية، متت زراعة حوايل 
مليون هكتار من  11( أنه يتع ن على االحتاد الروسي زرع 2012) Lobovikovو Petrovهكتار منها. ويعترب  مالي ن

 خمتلف أنواع األحزمة احلرجية الواقية لضمان قيام احلراجة حبماية األراضي الزراعية. 
 

 .Lobovikov ،2012و Petrov: املصدر
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 النهائيةاستقرار النظام اإليكولوجي الزراعي وحماية التنوع البيولوجي والموارد  2-4-3
 

موئال  أليثر من نصف األنواع النباتية واحليوانية الرب ية  وف روتيف املائة من الكتلة األحيائية الرب ية  80تتضمن الغابات  
وليست مجيع الغابات متساوية يف دعمها  (.Honnay ،2011و Aerts؛ 2005، وآخرون Shvidenkoاملعروفة يف العامل )

 Barlowلصون هذا التنوع. وعلى سبيل املثال، الحظ  االبتدائيةللتنوع البيولوجي، وال ميكن االستغناء عن الغابات 
يف املائة من األشجار والنباتات املتسل قة  60األمازون وحوايل  اتيف املائة من األنواع يف غاب 25( أن 2007) وآخرون

يف أمريكا الامالية، جمموعة  االبتدائية. ويامل التنوع البيولوجي يف الغابات االبتدائيةليست موجودة سوى يف الغابات 
 واسعة من األشنة، والفطريات، واحلارات، واخلفافيش، والعنايب، والكائنات األخرى اليت ال ميكن إجيادها سوى يف

 (. Spies ،2003الغابات الناضجة ذات البنية املعق دة )
 

وتاري التقديرات إىل أن  وعلى املستوى العاملي، تُعد الغابات أيضا  خمازن للتنوع الوراثي وحتافظ على األنواع احمللية. 
( تساوي وغريهانية، املنتجات املستمد ة من املوارد الوراثية )مبا يف ذلك احملاصيل الزراعية، واملستحضرات الصيدال

 (.2010؛ اقتصاد النظم اإليكولوجي ة والتنوع البيولوجي ، Laird ،1999و ten Kateيف السنة ) أمريكي دوالرمليار  500
ساخنة مثل األمازون والغابات الواقعة يف أفريقيا الوسطى على أنا خمزونات للتنوع الناطق املالكثريين ينظرون إىل  أن   معو 

البيولوجي ذات األمهية العاملية، تتسم األنواع املتنو عة والنظم اإليكولوجية املتباينة يف مجيع املناطق احليوية والنطاقات 
 يف توافر األغذية.  تساهمباألمهية أيضا  بوصفها عوامل 

 
، مبا يف ذلك الغابات ملجأ وموئال  لعدد من األنواع اليت تقدم خدمات مفيدة على نطاقات مكانية متعددة وتوفر 

امللقحات واألعداء الطبيعية لآلفات. ولقد ثُبت أن التنوع البيولوجي الذي تصونه الغابات خيفف من حدة اآلثار املرتتبة 
ا يساهم مم(، 2014، وآخرون Foliنواع اآلفات وناقالت األمراض )عن األمراض وتلف احملاصيل، مثال  من خالل تنظيم أ

بالتايل يف إنتاج األغذية وحتقيق األمن الغذائي والتغذية. ويأيت ذلك باملنفعة على نظم احليازات الصغرية ذات املدخالت 
؛ 2008، وآخرون Baleبتاتا  )الزراعية وحز ال تستخدمها  املواد الكيميائيةاملنخفضة اليت تستخدم يمية ضئيلة من 

Karp وحتصل هذه العمليات على املستوى احمللي ولكنها ترتك حتما  آثارا  على مستوى املناظر  (.2013، وآخرون
الطبيعية وعلى املستوى اإلقليمي، وتؤثر بالتايل على النظم الزراعية اجملاورة. وتظهر أمثلة على خدمات النظام اإليكولوجي 

 Reed( و2014) وآخرون Foliلغابات واألشجار واملقد مة على مستويات خمتلفة، يف دراسات أجراها القائمة على ا
 (.2017) وآخرون

 
 التلقيح 2-4-4
 

ملا تتمتع به من أمهية ملموسة بالنسبة  اسةيُعد التلقيح، إىل جانب توفري املياه، خدمة النظام اإليكولوجي األيثر در  
 ال  حمصو  87أو البذور من  ار( أن إنتاج الفايهة أو اخلض2007) وآخرون Kleinإىل اإلنتاج العاملي لألغذية. والحظ 

يف املائة من اإلنتاج العاملي لألغذية. وقد مت منظمة  35يف العامل يتوقف على التلقيح احليواين، ما ميثل  ا  أساسي ا  غذائي
أن التلقيح احليواين يس ن ما  تب ن  من النباتات االستوائية،  ا  نوع 1 330تضم  ( الئحة مفص لة 1995األغذية والزراعة )

 ribaldiGaيف املائة من احملاصيل االستوائية. وقد أظهرت دراسة حديثة ) 70عن صنف واحد من حوايل  يقل   ال
يف املزارع الصغرية اليت توف ر  إىل زيادة ملحوظة يف يثافة التلقيحميكن أن يؤدي تنوع امللقحات  ( أن  2016، وآخرون
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يف املائة يف  24. واستنتجت أنه ميكن سد الثغرات يف الغالت مبتوسط يبلغ األغذية للسكان األشد ضعفا  يف العامل
 .  احلقول اليت تقل مساحتها عن هكتارين

 
( العمود الفقري للتلقيح الزراعي. ويقوم حنل العسل اخلاضع Apis meliferaويعترب النحل وال سيما حنل العسل ) 

حتويل األراضي  لادارة بتقد  خدمات التلقيح يف النظم املكث فة. وعلى املستوى العاملي، ترافق اجتاه الزراعة التجارية حنو
(. 2014، وآخرون Kleinاألحادية احملاصيل، مع خسارة األنواع امللق حة األساسية )الواسع النطاق وحنو نظم اإلنتاج 

وعلى هذا النحو، يرتاجع عدد النحل اخلاضع لادارة نتيجة اضطراب انيار املستعمرة، والنفوق بسبب األمراض، 
الذي تب ن  أنه يس ن إمثار احملاصيل، واالستعمال املفرط ملبيدات اآلفات. ويتم إيالء اعتبار متزايد للنحل الرب ي األصلي 

(. ويف ظل نفوق مستعمرات حنل العسل، 2013، 2011، وآخرون Garibaldiفيكم ل الدور الذي يؤديه حنل العسل )
ميكن أن تعو ض األنواع األصلي ة للنحل عن العجز يف التلقيح حيث توفر الغابات املوئل الطبيعي الالزم للمحافظة على 

ة من األنواع الرب ية ومصادر إضافية لغبار الطلع )املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع جمموعة متنوع
 (.2016البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 

 
الغابات موئال  للملقحات الرب ية األساسية من أجل احملافظة على غلة احملاصيل اليت تلق حها احليوانات  وف روت 

(Aizen 2009، وآخرون .) وتوفر الغابات يذلك موئال  جملموعة متنو عة من األنواع امللقِّحة الالزمة لتأم ن النوات ج
ميكن أن تؤدي الغابات  وتاري بعض الدراسات إىل أن   (.2011وآخرون،  Garibaldiاحملصولية وضمان األمن الغذائي )

، وآخرون Kormannانات يف املناظر الطبيعية احلرجية االستوائية اجملز أة )دور املمرات من أجل ترميم التلقيح بواسطة احليو 
، Ricketts) (. وهناك أدلة تب ن  أيضا  أن يثرة ملقحات النب تتناسب باكل مباشر مع القرب من أجزاء الغابات2016
إنتاجية الكاشو يف مشال شرق ( الضوء على أمهية أجزاء الغابات بالنسبة إىل 2014) وآخرون Freitasوسل ط  (.2004

الربازيل حيث إنا تؤمن موئال  للملقحات. ويذلك تتحس ن إنتاجية اللفت بفضل األثر احلدودي لألراضي احلرجية 
وقد أظهرت الدراسات وجود عالقة سلبية (. 2014وآخرون،  Baileyالفرنسية اليت توفر املوئل ألنواع النحل األصلية )

 Marco Deالنظم اإليكولوجية االستوائية ) غىنو ن الغابات ومعدالت التلقيح، ويثرة النحل، ب ن املسافة الفاصلة ع
؛  Hawkins،1965) ( واملعتدلة على السواءAizen ،2006و Chacoff؛ 2006، وآخرون Blanche؛ Coelho ،2004و

Taki ؛ 2007، وآخرونArthur ؛ 2010، وآخرونWatson 2011، وآخرون .) 
 

ا قد يؤدي إىل ، مم( إىل أن جمموعات حارات األزهار معر ضة لتهديد متزايد2016) وآخرون Garibaldiوياري  
تراجع الغالت، ويقرتحون اعتماد تدابري متعددة لزيادة الغالت من خالل زيادة يثافة حارات األزهار وذلك عن طريق 

 شجار وبُقع الغابات دورا  ملحوظا  فيها. توفري موارد متنوعة من األزهار والتعايش اليت ميكن أن تؤدي األ
 
 والمقايضاتأوجه التآزر  2-4-5
 

أيضا  ب ن خدمات النظم اإليكولوجية اليت ميكن أن خيتلف توزعها املكاين حز عندما  ومقايضاتهناك أوجه تآزر  
(. وميكن أن يكون الغطاء الاجري القريب مفيدا  لغلة احملاصيل يف نظم 2013، وآخرون Locatelliتكون مرتابطة )

اآلفات يف  استيطانله أيضا  نوات ج سلبية غري مقصودة عليها. وتامل هذه النوات ج  قد تكوناحلراجة الزراعية ولكن 
ا تقوم األشجار مبنافسة احملاصيل احتضان أمراض النباتات اليت ميكن أن تنتقل إىل النباتات النامية. يم الغابات اجملاورة أو
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مع احملاصيل الغذائية. وقد ثبت وجود هذه  موقعهاباكل مباشر على املياه واملغذ يات والضوء، ال سيما عندما يتداخل 
التفاعالت يف نظم احلراجة الزراعية اليت تغطي اجلذور فيها يف الكثري من األحيان مساحة أيرب من الرتبة وتكون أيثر 

ى الوصول إىل املياه واملغذ يات من أنواع احملاصيل املرتبطة هبا. وردا  على هذه العوامل اليت ميكن أن تقل ص اإلنتاج قدرة عل
( بإطالق مصطلح "خدمات النظم اإليكولوجية السيئة". وهلذا السبب، عندما يتم 2007) وآخرون Zhangالزراعي، قام 

تناسب سياقات زراعية وترابية ومناخية ومعياية اليت شجار نوع األتطوير نظم احلراجة الزراعية، ال بد من فهم 
ومؤسساتية حمددة لكي تبلغ احلراجة الزراعية يامل إمكاناهتا املهمة من أجل حتس ن الغالت الزراعية وحتقيق األمن 

 (.  FTA ،2016الغذائي )
 

ملكه، مبا يف ذلك )على سبيل املثال ال احلصر( وتتعدى احليوانات الرب ية على األراضي اليت يزعم اإلنسان أنا  
(. وعلى سبيل املثال، تامل املاايل املت صلة باألحياء الرب ية يف املراعي Distefano ،2005على مناطق اإلنتاج الزراعي )

مراض، والعقبات ، تلف احملاصيل، واملنافسة على املياه والرعي، وافرتاس املاشية، وزيادة خطر إصابة املاشية باأليف يينيا
(.  وتتفاقم النزاعات ب ن البار واألحياء الرب ية 2014، وآخرون Makindiأمام محاية احملاصيل، وحز اخلسائر يف األرواح )

نتيجة عوامل عديدة منها منو عدد السكان واملاشية؛ أو التحول يف استخدام األراضي وخسارة موائل األحياء الرب ية، 
 (. Distefano ،2005و تغري املناخ )وتدهورها وجتزئتها؛ أ

 
وتامل األمثلة من أوروبا اخلنازير الرب ية والغزالن والغرير، فضال  عن احليوانات املفرتسة الكبرية مثل الدببة أو  

ويف فرنسا، ارتفع جمموع  أ(.2009الذئاب أو الوشق، اليت هتاجم األغنام وحز املاشية )منظمة األغذية والزراعة، 
 20إىل ما ب ن  1970ضات املدفوعة إىل املزارع ن عن األضرار النامجة عن اخلنازير الرب ية والغزالن من مبلغ زهيد عام التعوي

يف املائة من جمموع األضرار والغزالن  83زير الرب ية ان، مع إحلاق اخل2007و 2000مليون يورو يف السنة ب ن العام ن  25و
(. ويف اململكة املتحدة، يقوم الغرير بنار السل البقري يف صفوف املاشية Facchini ،2012و Carnisيف املائة منها ) 17

يُعد التابري الربازيلي آيل العاب الرب ي الرئيسي املسؤول عن األضرار ويف حمافظة تامبوباتا األمازونية يف بريو، احللوب. 
(Distefano ،2005.) 
 

املنافع اليت تقدمها الغابات واألشجار للزراعة تتخطى بكثري التكاليف النامجة ومع ذلك، هناك أدلة يافية تب ن  أن  
إىل ميكن أن يؤدي إدماج األشجار بطريقة مالئمة  ( إىل أن  2017، وآخرون Reedعنها. وياري استعراض حديث )

صادر الدخل والقدرة على افع إضافية من حيث زيادة ماحملافظة على غالت احملاصيل أو زيادهتا، يما ميكنه أن يقدم من
الصمود. ويادد االستعراض أيضا  على احلاجة إىل إجراء حبوث على نطاق أوسع وأجل أطول للتوصل إىل فهم أفضل 
ملسامهة الغابات واألشجار وحتسينها يف إطار ن ج أوسع للمناظر الطبيعية ونظم إنتاج األغذية. ويأخذ تصميم نظم 

إدارة الغابات اليت من ن ل األنواع املصاحبة وبنية جذورها بغية احلد من املنافسة. يما ميك  احلراجة الزراعية يف احلسبان ظ
 .وما إىل ذلكتقع على حدود مزارع املاشية واحلقول الزراعية من خالل ضبط يثافة األشجار، ودوران الرياح، 

 
 والرفاه والصحة الغابات  2-5
 

، مبا يف ذلك من على األشجار واحلراجة على صحة اإلنسان بطرق متعددةتؤثر الغابات والنظم الزراعية القائمة  
الوقود، واملياه النظيفة، والدخل، واحلد من انتاار األمراض والتحسينات  حطبخالل توفري األغذية، والنباتات الطبية، و 
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؛ Colfer ،2008؛ 2011، وآخرون Arnold)يف الصحة العقلية املرتبطة بالوقت املخصص لالستجمام يف الطبيعة 
Colfer ؛ 2006، وآخرونKarjalainen الصحة ؛ منظمة 2005؛ تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية، 2010، وآخرون
بات والصحة، مبا تقارير عن العالقة ب ن الغا( 2006) وآخرون Colfer. وأعد (2015اتفاقية التنوع البيولوجي،  العاملية/

جها من األحياء الرب ية، وعن دور الثقافة. باإلضافة إىل ذلك، تساعد الغابات على ايف ذلك أمهية األدوية اليت يتم استخر 
 (.2014، وآخرون Nowakجودة هذا األخري ) التخفيف من آثار تلوث اهلواء وحتسن  

 
الغابات على الصحة العقلية والتخفيف من اإلجهاد النفسي.  ختل فهاوقد نظر العديد من الدراسات يف اآلثار اليت  

وال تاري النتائ ج فقط إىل أن الغابات هلا تأثري منعش على عقل اإلنسان وتساهم بالتايل يف التعايف من التعب املرتبط 
ت بطريقة منتظمة باإلجهاد النفسي، بل أيضا  إىل أن املااري ن شعروا بانسجام أيرب وبتحسن مزاجهم بعد زيارة الغابا

(Öström-Sonntag 2011، وآخرون.)   ويب نPark غابة  24(، انطالقا  من جتارب ميدانية أجريت يف 2010) وآخرون
(. ويظهرون أن البيئة احلرجية تعزز اتيف اليابان، اآلثار النفسية اإلجيابية ملمارسة الاينرين يويو )أي االسرتخاء يف الغاب

ودقات القلب وضغط الدم، وتزيد نااط اجلهاز العصيب الالودي، وختفف نااط اجلهاز  الكورتيزولاخنفاض يمية 
حبد ذاهتا أن تافي شخصا  يعاين من  اتوتستنت ج دراسة أخرى أنه ال ميكن للغابالعصيب الودي، مقارنة بالبيئة احلضرية. 

ييز، فتحسن ظروف إعادة التأهيل زيارة الغابات الوضع العقلي والقدرة على الرت  ء، ولكن هتي  ةشامل اتاضطراب
(Öström-Sonntag وتظهر دراسة أخرى أيضا  حتسن رفاه الفتيات بفضل األناطة اليت متارس يف 2015،  وآخرون .)

وهي التعايف اإلنسان، أال (. وباختصار، ترتك الغابات ثالثة آثار رئيسية على صحة 2016، وآخرون Wiensالغابة )
 . (2005، وآخرون Randrup)القصري األجل، والتعايف اجلسدي السريع، وحتسن الصحة باكل عام يف األجل الطويل 

 
 تقليل ثللغابات، يرتبط بالعديد من نوات ج الصحة العقلية ماوقد تب ن  أن التعر ض للبيئة الطبيعية، مبا يف ذلك  

، وآخرون Öström-Sonntagعندما يرتافق مع نااط بدين ) سيماااليتئاب والقلق والتصرفات العدائية، ال الاعور ب
الفكرية والنفسية  اإلنسانصحة  أن حتس نوتاري القرائن املستندة إىل التجربة إىل أن البيئات احلرجية ميكنها  (.2015

(Shin وتب ن  البحوث أن الغابات احلضرية تقد م مسامهة مهمة يف تعايف السكان من اإلرهاق النفسي 2010، وآخرون .)
وقد أظهرت حبوث أخرى أن  .(2005، وآخرون Randrup؛ konijnendijk ،2010) ةاحلضري بالبيئات املاي دةمقارنة 

البيئات احمليطة باملستافيات والعيادات اليت فيها نسبة عالية من الغطاء النبايت )أشجار وحدائق( تقل ص فرتة تعايف 
املرضى بعد العمليات اجلراحية. وتب ن  أن املساين أو املدارس اليت حتيط هبا األحراج تؤثر على دقات القلب وختفض 

 ضغط الدم. 
 
ومن جهة أخرى، تقوم الغابات أيضا  بتخزين الطفيليات واألمراض اليت ميكن أن تصيب احليوانات األليفة والبار.   

تتأتى من احليوانات وتنقل إىل اإلنسان  –وأغلبية األمراض البارية املستجدة والناشئة من جديد هي حيوانية املصدر 
متصل (. وألغلبية األمراض احليوانية املستجدة عنصر 2016ذائي والتغذية، )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغ

احلياة الربية، وتري ز دراسات ناوء األمراض باد ة على احلياة الربية. وتامل حمر يات ظهور األمراض احليوانية املصدر ب
(، والتوس ع 1-4-3يضا  القسم تغري  استخدام األراضي، وتعد ي الزراعة على النظم اإليكولوجية الطبيعية )أنظر أ

احلضري، والنزاعات، والسفر، واهلجرة، والتجارة العاملية، والتجارة يف منتجات احلياة الربية، وتغري  التفضيالت الغذائية 
ويامل مفهوم "صحة واحدة" أوجه الرتابط اهلامة ب ن صحة  (.2009منظمة اهلجرة الدولية/ شعبة تغري املناخ والبيئة، )



 

85 

نسان وصحة احليوان والنظم اإليكولوجية، حيث يسل ط الضوء على احلاجة إىل التعاون ب ن القطاعات )منظمة اإل
األغذية والزراعة/ املنظمة العاملية لصحة احليوان/ منظمة الصحة العاملية/ منسق منظومة األمم املتحدة املعين باإلنفلونزا، 

 ( .2008 منظمة األمم املتحدة للطفولة/ البنك الدويل،
 
 الصمود على األغذية نظم قدرة في المساهمات  2-6
 

(، 2015، وآخرون Viraميكن أن تؤدي الغابات واألشجار دور ا حامس ا لزيادة قدرة نظم األغذية على الصمود ) 
مستوى وهي القدرة على الوقاية من املخاطر أو التخفيف من وطأهتا أو التعامل معها، والنهوض بعد الصدمات على 

 (.Meybeck ،2012و Gitz) املناظر الطبيعية واجملتمع احمللي واألسرة
 
وعلى مستوى املناظر الطبيعية، تؤدي الغابات واألشجار دورا  مهما  يف احلد من آثار تقل ب املناخ والصدمات   

. وميكنها أن تؤدي أيضا  دور املت صلة باألحوال اجلوية مبا يف ذلك الفيضانات، وموجات اجلفاف، والرياح، وموجات  احلر 
ت واألسواق الغذائية، ااحلاجز أمام انتاار بعض اآلفات واألمراض. ومبا أن تغري املناخ يزيد من احتمال تقل ب اإلمداد

يصبح تطوير نظم إنتاج تتمت ع بقدرة أيرب على الصمود وإدماج الغابات واألشجار والزراعة على مستوى املناظر الطبيعية 
(. ويف نظم احلراجة الزراعية، ميكن أن 2015، وآخرون Viraريا  لتحقيق األمن الغذائي للفئات األشد ضعفا  )ضرو 

 Pramovaإنتاجية نظام إنتاج األغذية وقدرته على الصمود ) نزيدتساهم األشجار يف تنظيم املناخ املوضعي وبالتايل أن 
والبقول املغذ ية على الرغم من  ارأن تيس ر األشجار زراعة اخلض(. ويف الساحل األفريقي مثال ، ميكن 2012، وآخرون

 (. 2011، وآخرون Sendzimirاملواسم اجلافة الطويلة )
 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تساهم األشجار يف تنويع مصادر األغذية والدخل اليت تساعد على التخفيف من و  
أن تؤدي مصادر األغذية والدخل هذه دورا  مهما  ال سيما بالنسبة  . وميكنأيسا يان مصدرهاآثار الصدمات االقتصادية 
 إىل الفئات األشد ضعفا .

 
وتؤدي الغابات واألشجار بالنسبة إىل األشخاص الذين لديهم وصول إليها، وال سيما السكان األيثر ضعفا  يف  

زاعات أو الكوارث الطبيعية أو األزمات يف الفرتات العجفاء أو خالل الن اجملتمع احمللي، دورا  مهما  يابكة أمان
واملنتجات احلرجية غري اخلابية  وقود اخلايبال مجعإذ توفر مصدرا  إضافيا  لألغذية والدخل والعمالة نتيجة  االقتصادية،

، Wunderو Angelsen، وبالتايل حتس ن األمن الغذائي والتغذية لألسر واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات )اوبيعه
(. ويعتمد العديد من السكان على موارد 2012، وآخرون Mulenga؛ Shackleton ،2004و Shackleton؛ 2003

احملاصيل( أو يف  والعجزللصدمات يف أوقات الادة )مثل البطالة، ومرض األقارب، عامال  خمفف ا احلياة الرب ية بوصفها 
(، وتتمتع "شبكة واملآيصة )مثل رسوم الدراسة واحلفالت وسيلة لكسب دخل إضايف من أجل تلبية احتياجات خا

 األمان" هذه يف الكثري من األحيان بأمهية أيرب بالنسبة إىل السكان األيثر ضعفا  يف اجملتمع احمللي. 
 

 مجعوأظهرت بيانات الابكة املعنية بالفقر والبيئة أيضا  أن الطبقات املنخفضة الدخل تعتمد أيثر من غريها على  
 اليت حتول دونوتعين احلواجز (. 2014، وآخرون Wunder؛ 2014، وآخرون Angelsenاملنتجات احلرجية غري اخلابية )

الوصول إىل موارد احلياة الرب ية أن األسر املتوسطة الدخل أو الثري ة يف اجملتمع احمللي تستفيد يف بعض احلاالت أيثر من 
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ذلك من تداعيات على السياسات التنموية اليت تتأثر بالفقر املطلق وتوزيع  ، مع ما يرتتب عنعمليات الصيدغريها من 
 (.2012، وآخرون van Vlietالثروات داخل اجملتمع )

 
 واالستنتاجات النتائج 2-7
 

يت ضح من الدراسات اليت ي تلخيصها يف هذا الفصل أن الغابات تقدم جمموعة من املنافع املهمة لتحقيق األمن  
سياقات. ولكن خصائص هذه املنافع ويم يتها ليست معروفة جيدا ، وبالتايل ال تتم مراعاهتا خمتلف الالغذائي والتغذية يف 

(، ال سيما 1تلفة من السكان املعتمدين على الغابات )أنظر الفصل على أيمل وجه. وتستفيد من هذه املنافع فئات خم
أولئك الذين يعياون يف اجملتمعات احمللية القائمة داخل الغابات أو على مقربة منها؛ وميكن أن ترتك هذه املنافع آثارا  
بعيدة املدى على املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية. وعلى مستوى املناظر الطبيعية، تؤثر املنافع غري املباشرة للغابات 

الكربون  احتباسالزراعية والقدرة حز على الصمود على نطاق أوسع وعاملي، نظرا  إىل قدرة الغابات على  على اإلنتاجية
وحتس ن تدفق املياه وجودهتا من أجل االستهالك الباري والري والطاقة. وتوفر الغابات واألشجار أيضا  مصادر مهمة 

قود والفحم الضروري ن إلعداد الطعام وتعقيم املياه يف معظم الو  حطبللدخل والعمالة يف العديد من البلدان، فضال  عن 
اجملتمعات احمللية الريفية يف البلدان النامية. وتتوقف هذه املنافع على وجود الغابات واألشجار ومساحتها وموقعها، وعلى 

لف أنواع الغابات واألشجار يف املسامهات الرئيسية اليت تقدمها خمت 7ا. ويلخ ص اجلدول هبنوع الغابة والطريقة اليت تدار 
 حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأبعاده األربعة.

 
ويما تب ن  أعاله، تنت ج العديد من املنافع اليت تقدمها الغابات واألشجار، ال سيما على املستوى احمللي، عن  

غابات وموقعها ونوعها، وممارسات التغريات يف مساحة البالتايل ستؤثر و توازنات هاة ميكن أن يزعزعها أي تغيري يان. 
 (.4و 3اإلدارة واحلويمة، على مسامهة الغابات واألشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية )أنظر الفصل ن 

 
 موجز التفاعالت بين أنواع الغابات ووةائف األمن الغذائي والتغذية 7 الجدول

 االستخدام االستقرار الوصول التوافر أنواع الغابات 

الغابات 
 االبتدائية

مثــــار الغابــــات، والفطــــر/ األوراق 
)حصـــــــاد مـــــــنخفض الكثافـــــــة يف 

 الغابات األصلية حول العامل(
 

حلـــــوم الطرائـــــد/ احلاـــــرات الرب يـــــة 
)آســـــــــــــيا، وأفريقيـــــــــــــا، وحــــــــــــــوض 

 األمازون(
 

ـــــــوجي  خـــــــدمات النظـــــــام اإليكول
التنظيميـــــة األساســـــية مـــــن أجـــــل 

 اإلنتاج الزراعي املستدام

مــــــــــن  املــــــــــداخيل املتأتيــــــــــة
االســــــتخدام املســــــتدام أو 
احلمايـــــة، ومـــــن الســـــياحة 

 البيئية
 
حتـــــــويالت الـــــــدخل مـــــــن  

ـــــــة  أجـــــــل خـــــــدمات الوقاي
الــــــــيت تقــــــــدمها الغابــــــــات 
)آليـــة خفـــض االنبعاثـــات 
النامجة عـن إزالـة الغابـات 
ــــــدهورها، واملــــــدفوعات  وت
مقابـــل اخلـــدمات البيئيـــة، 
وخطــــــط األمــــــن الغــــــذائي 

 يف املناطق احملمية(

أساســــــــــــــــية مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل 
ة تغــــري ا لتخفيــــف مــــن حــــد 

املنــــــــــــاخ وتنظيمــــــــــــه علــــــــــــى 
 املستوي ن العاملي واحمللي

 
آلية للحد باـكل ملحـو  
مـــــــــــن املخــــــــــــاطر إذ تــــــــــــوفر 
األغذيــــــة والــــــدخل خــــــالل 

 األزمات

ت املياه النظيفة من امهمة إلمداد
 أجل الطهي واالستهالك

 
مهمة من أجل الرتفيه والصحة 

 النفسية
 

 املستدام لألغصان املتساقطة اجلمع
 الوقود حطبمن أجل 

 

ــــــــــة )الفايهــــــــــة،  الغابات الثانوية األغذيــــــــــة احلرجي
واألوراق، واجلـوز( وحلــوم الطرائــد 

 األخاــــــابالــــــدخل مــــــن 
واملنتجـــــات احلرجيـــــة غـــــري 

ميكــــــن أن يقــــــوم املزارعــــــون 
واجملتمعـــــــــــــــــــــــات احملليــــــــــــــــــــــــة 

الوقود والفحم  حلطبمصدر ممتاز 
املستدام ن من أجل األسواق 
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 االستخدام االستقرار الوصول التوافر أنواع الغابات 
 )حصد معتدل الكثافة(

 
نـــــــــــة يف  رعـــــــــــي احليوانـــــــــــات املدج 
املراعـــــــــــــــي احلرجيـــــــــــــــة )اللحـــــــــــــــوم 

 واحلليب( 
 

ميكنهـــــا تقـــــد  خـــــدمات النظـــــام 
اإليكولوجي التنظيمية األساسـية 
ــــــــــاج الزراعــــــــــي  مــــــــــن أجــــــــــل اإلنت

 املستدام

اخلاــــــبية حيــــــث تســــــمح 
نظــــــــــــــم اإلدارة وحقــــــــــــــوق 
امللكيـــة بوصـــول الســـكان 
 املعتمدين على الغابات.

بصــــــيانتها لتـــــــوفري الـــــــدخل 
 خالل األزمات

تســــاهم يف التخفيــــف مــــن 
حـــدة تغـــري املنـــاخ وتنظيمـــه 

املســــــــتوي ن العــــــــاملي علــــــــى 
 واحمللي

 اإلقليمية واالستهالك احمللي
 

 مصدر للنباتات الطبية
 
 ميكن استخدامها أيضا  للرتفيه 

 المزارع

ميكنهـــــا تقـــــد  خـــــدمات النظـــــام 
اإليكولوجي التنظيمية األساسـية 
ــــــــــاج الزراعــــــــــي  مــــــــــن أجــــــــــل اإلنت

 املستدام
 

الـــــدخل املتـــــأيت مـــــن بيـــــع 
، األخاــاباملنتجــات أو 

والعمالــــــــــة يف صـــــــــــناعات 
 اإلنتاج احلرجي

املزارعــــــون  ميكــــــن أن يقــــــوم
بيــــــــع واجملتمعــــــــات احملليــــــــة ب

لتــــوفري الــــدخل  األخاــــاب
 خالل األزمات

 
تســــاهم يف التخفيــــف مــــن 
حـــدة تغـــري املنـــاخ وتنظيمـــه 
علــــــــى املســــــــتوي ن العــــــــاملي 

 واحمللي

 الوقود حطبميكنها توفري 
 

ميكن أن ترتك املناشر خمل فات 
تستعمل يوقود إلنتاج الطاقة احمللية 

 واستخدامها

األشجار في 
المزارع: 

 الحراجة الزراعية

األغذية املستمدة من األشجار، 
والفايهــــــــــــــة، واجلــــــــــــــوز، واألوراق 

 )حصاد مكث ف(
 
احليوانات  لصيدتستخدم أيضا   

الـــــــــــــيت تنجـــــــــــــذب إىل الفايهـــــــــــــة 
 واحملاصيل

 
مصــــــــدر ممتــــــــاز للرعــــــــي ولعلــــــــف 
نــــــــة )اللحــــــــوم/  احليوانــــــــات املدج 
 احلليب( يف نظم احلراجة الرعوية

 
ــــــان  ــــــري مــــــن األحي تقــــــدم يف الكث
ـــــــوجي  خـــــــدمات النظـــــــام اإليكول
التنظيميـــــة األساســـــية مـــــن أجـــــل 

 اإلنتاج الزراعي املستدام
 

 زيادة احملاصيل/ الغالت الزراعية

الـــــدخل املتـــــأيت مـــــن بيـــــع 
 املنتجات

أن تاـــكل مصـــدرا  ميكنهـــا 
مهمـــا  لألغذيـــة واألعـــالف 
خــــــــــالل فــــــــــرتات الــــــــــنقص 

 املومسي
 

دليــــل علــــى أمهيــــة الفايهــــة 
خـــــــــــــالل الفـــــــــــــرتات الـــــــــــــيت 
تــــــنخفض فيهــــــا إمــــــدادات 

 الفايهة 
 

مصـــــــــدر للـــــــــدخل خـــــــــالل 
 األزمات

مســامهات صــغرية جـــدا  يف 
التخفيــــف مــــن حــــدة تغــــري 
املنــــــــــــاخ وتنظيمــــــــــــه علــــــــــــى 

 املستوي ن العاملي واحمللي

 الوقود املستدام طبحلمصدر جيد 
 

تُعد احلدائق املنزلية مصدرا  للنباتات 
 ومظهرا للتفاخر من الناحيةالطبية 

 الثقافية والرفاه

 
 

  



 

88 
 

 
 ألمن الغذائي والتغذيةإلى اسلكها الغابات: التحديات والفرص بالنسبة تاالتجاهات التي  3
 

مراعـاة خمتلـف أنـواع الغابـات مع أبرز االجتاهات اليت تؤثر فيها، يتناول هذا الفصل حالة الغابات يف العامل و  يصف 
تفاعـــل عوامـــل عديـــدة علـــى لالغطـــاء احلرجـــي وأنـــواع الغابـــات وطـــرق اســـتخدامها يف تغـــري  ال. ويعـــود 1احملـــددة يف الفصـــل 

عـــن النمـــو  الصـــعيدين احمللـــي والعـــاملي هـــي اشـــتداد الطلـــب علـــى الغـــذاء وعلـــف احليوانـــات واألخاـــاب والطاقـــة، النـــاجم
تغـري  يمـا يـؤثر السكاين وازدياد الدخل؛ وإيالء املزيد من األمهية ملخـزون الكربـون وحلمايـة التنـوع البيولـوجي وامليـاه والرتبـة.  
. وهلـذه التغـريات  املناخ وسياسات تعزيز مسامهة الغابات واألشجار الرامية إىل التخفيف مـن آثـاره يف طريقـة إدارة الغابـات

 . الغابات وإدارة الغابات واألمن الغذائي والتغذية يافة وقٌع على
 

 هالمحة عن الغابات: مساحة الغابات في العالم وأبرز اتجاهات 3-1
 

يف املائـــة )منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة،  30.6 قـــدرهمـــا  2015عـــام  يف العـــاملبلغـــت نســـبة املســـاحة املغط ـــاة بالغابـــات  
مصـنفة شـبه اسـتوائية،  يف املائـة منهـا يف بلـدان   8اسـتوائية، و فة بلدانا  يف املائة منها يف بلدان مصن   44نسبة تقع  ،(2015

قطبيـة مشاليـة. وتتواجـد يف أوروبـا )مبـا  يف املائـة منهـا يف بلـدان مصـنفة بلـدانا   22مصنفة معتدلـة، و يف املائة يف بلدان   26و
أمريكـا  يف املائـة( مـن مث   21يف املائة من مساحة الغابات يف العامل، تليها أمريكـا اجلنوبيـة ) 25فيها االحتاد الروسي( نسبة 

مجيـع من نسبة ثالثة أرباع تقع . و األقاليمفكرة عامة عن توزُّع الغابات حبسب  5يف املائة(. ويقدم الاكل  16الامالية )
 .(2015، وآخرون Keenan) ن البلدان ذات الدخل املتوسطيف الارية العليا ماملرتفعة الدخل و بلدان الالغابات يف 

 
 خارطة الغابات في العالم والغطاء الحرجي 5 الشكل
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(http://foris.fao.org/static/data/fra2010/forest2010mapwithleg.jpg) املصدر: منظمة األغذية والزراعة
28 

 

 ا، واليان بطيئ    وإنا متواصال ا صافي  وعلى الصعيد العاملي، يتب ن  من البيانات املتوفَّرة أن رقعة الغابات تاهد تقلص   
 . 1 ب ن أنواع الغابات احملددة يف الفصل ة التباينالاديدأوجه التطور سيما يف املناطق االستوائية مع بعض 

 
 اتقلص رقعة الغابات الصافي عالمي  معد ل تباطؤ  3-1-1
 

ملنظمــة . ووفقــا معــدل منوهــاالغابــات و معــدل اختفــاء بــ ن  صــافيا   يعكــس تطــور املســاحات احلرجيــة يف العــامل توازنــا   
مليــون هكتــار،  129 مبقــدار 2015و 1990صــت مســاحة الغابــات يف العــامل بــ ن عــامي (، تقل  2015) األغذيــة والزراعــة

الغابــات  إزالــةمليــون هكتـار يف املنــاطق املعتدلــة. ورغـم معــدل  67مليــون هكتــار يف املنـاطق االســتوائية ومنــو  195باختفـاء 
الغابـات العامليــة يكـل يف العقــدين املاضـي ن: اخنفــض  فقـدانيف املنـاطق االســتوائية، تباطـأ معــدل  ا، وخصوصــا  املرتفـع نسـبي  

 3.3إىل  املاضــيالقــرن مــن تســعينيات اليف املائــة( يف  0.18ا )هكتــار ســنوي   مليــون 7.3الغابــات الصــايف مــن  فقــدانمعــدل 
، وآخــرون Keenan، 2015مــة األغذيــة والزراعــة )منظ 2015و 2010يف املائــة( بــ ن عــامي  0.08ا )هكتــار ســنوي   مليــون

ا، هكتـار سـنوي   مليـون 5.5، اخنفضت مسـاحة الغابـات يف املنـاطق االسـتوائية مبعـدل 2015و 2010(. وب ن عامي 2015
، يف حــ ن أن مســاحة الغابــات يف املنــاطق املاضــيالقــرن مــن تســعينيات اليف املائــة مــن معدلــه يف  58أي بنســبة ال تتجــاوز 

. ويف الربازيـــل، مل يتجـــاوز معـــدل اختفـــاء (2015، وآخـــرون Keenan)مليـــون هكتـــار ســـنويا  2.2املعتدلـــة ارتفعـــت مبعـــدل 
، يف حـ ن املاضـيالقـرن من تسعينيات ال خالليف املائة من معدله  40ما قدره  2015و 2010الغابات الصايف ب ن عامي 

 (. 2015، وآخرون Keenan) الصايف يف إندونيسيا اخنفض مبقدار الثلث ن يف الفرتة نفسها فقداناأن معدل 
 

 (2015-1990) في العالممساحة الغابات   6 الشكل 
 

 .(2015) : منظمة األغذية والزراعةاملصدر  
 

                                                      
مستمدة من  سابقةىل بيانات وتستند إ( ج2010، منظمة األغذية والزراعة) 2010لعام  التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجيةصدرت هذه اخلارطة يف   28

(Carroll و؛ 2009 وآخرونHansen ؛ و2013 وآخرون Iremongerو Gerrand2011،  املوقعومن www.fao.org/geonetwork.) 
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اإلمجاليـة للغابـات خـالل هـذه الفـرتة. ويعـود زادت فيهمـا املسـاحة  اللـذينالوحيـدين  اإلقليمـ نتاكل آسيا وأوروبـا  
هذا املنحى اإلجيايب للغطاء احلرجي يف آسيا يف املقام األول إىل برام ج إعادة التحري ج يف بلدان مثل مجهورية يوريا والص ن 

لصـ ن إىل من مزارع حرجية تتميز برتييزها على عدد صغري من أنواع األشـجار. وقـد زادت ا وفييت نام اليت تتألف أساسا  
بفضل برام ج التحري ج وإعـادة التحـري ج اهلامـة الـيت  املاضيالقرن  من تسعينياتالحد بعيد من مساحتها احلرجية منذ أوائل 

(. 2011وآخـرون  Antweilerخصصت هلا احلكومة املريزية واحلكومات احمللية موارد مالية وموارد أخرى مستمرة وهائلة )
 40إىل حنـو  املاضـيالقـرن مـن تسـعينيات اليف املائـة يف  28وزادت نسبة مساحة الغابات يف فييت نام من حـد أدىن قـدره 

الغابـــات وتـــدهورها )منظمـــة األغذيـــة  فقـــدانوتواصـــل  االبتدائيـــةرغـــم اخنفـــاض مســـاحة الغابـــات  2013يف املائـــة يف عـــام 
 أ(.  2016والزراعة، 

 
علـــى مـــدى الســـنوات  سيســتمر  مســاحة الغابـــات العامليـــة تقل ـــص ( إىل أن 2015وآخـــرون ) D’Annunzioوخلــص  

سـنويا  0.06يف بدايـة القـرن إىل نسـبة  يف املائـة سـنويا   0.13اخلمس عارة املقبلة، وإن يان مبعـدل أقـل، وذلـك مـن نسـبة 
يف املائـة سـنويا حـز قبـل  0.19طبيعيـة ). وجاء هذا االجتاه العاملي نتيجة اخنفاض مساحة الغابات ال2030حز قبل عام 
 ظل(. وســـت2030حـــز قبــل عـــام  يف املائــة ســـنويا   2( الــذي صـــاحبته زيـــادة يف الغابــات املزروعـــة )نســـبة 2030نايــة عـــام 

مســـاحة الغابـــات، بفعـــل النمـــوذج املتبـــع ملقاربتهـــا، تـــزداد يف آســـيا وأوروبـــا وأمريكـــا الاـــمالية وتـــتقلص يف أفريقيـــا وأمريكـــا 
وبية. ومل ُتدم ج يف هذا النموذج أي تدابري مستقبلية ذات صلة بإدارة الغابات وتغري املناخ والتخطيط لكيفية استخدام اجلن

( أن 2014وآخــرون ) Arimaاألراضــي، وميكــن أن يكــون هلــذه التــدابري تــأثري بــارز علــى مســارات املنــاطق احلرجيــة. وبــ ن  
ويعود ذلك على األرجح ويف جزئه األعظم إىل اجلهود السياسية  2008عام  تقلص غابات األمازون يف الربازيل تباطأ بعد

  اليت بُذلت يف هذا الاأن.
 

 ومثـة تنــاقض واضـح بــ ن املنـاطق الــيت تاــهد فيهـا مســاحات الغابـات إمــا ثباتــا أو زيـادة واملنــاطق الـيت تاــهد تناقصــا   
مناطق استوائية. وهذا التناقض مرتبط على ما يبدو مبستوى ثـراء البلـدان. ومنـذ عـام  يف غاباهتا وتكاد تكون حصرا   صافيا  
ومســاحة الغابــات تتســع يف البلــدان الغنيــة بينمــا تــتقلص باــكل عــام يف البلــدان الفقــرية، وتنتقــل البلــدان املتوســطة  1990

 Sayer و Sloan(. غري أن 2015آخرون، و  Keenanالدخل من مرحلة التقلص الصايف لغاباهتا إىل مرحلة منوها الصايف )
( أشــــارا إىل عوامــــل أخــــرى تــــؤثر باــــكل بــــارز يف هــــذه احلــــاالت وتاــــمل تغيــــري ييفيــــة إدارة الغابــــات واســــتخدام 2015)

يف العديــد مــن  1990مــن منــو مســاحات الغابــات منــذ عــام  هامــا   األراضــي. والغابــات املزروعــة متثــل باــكل خــاص جــزءا  
يت تنتقل أسرع من غريها إىل مرحلة منـو الغابـات فيهـا. والبلـدان الـيت تتسـع دائـرة اقتصـادها يف اجلنـوب البلدان االستوائية ال

 (. Sayer ،2015و Sloanا محالت تاجري لالستفادة من الفرص املتاحة يف السوق )تنفذ سريع  
 

ومثة أيضا بلدان أخرى أدى فيها التجدُّد الطبيعـي للمراعـي املتـدهورة واملنـاطق الزراعيـة إىل اسـتعادة مسـاحات هامـة  
جراء اخنفاض نسبة  1986و 1960مساحات يبرية من الغابات ب ن عامي فقدان من الغابات. ويف يوستاريكا، بعد فرتة 

مــوع مســاحة األراضــي، حلــت فــرتٌة مــن التاــجري وإعــادة التاــجري، يف املائــة مــن جم 40.8إىل  59.5الغطــاء احلرجــي مــن 
 (.Sanchez ،2015) 2010يف املائة يف عام  51.4إىل نسبة  1986يف املائة يف عام  8.40فارتفعت نسبة الغابات من 

 

 
 



 

91 

 تدهور الغابات
 

ـ2015)منظمـة األغذيـة والزراعـة،  2015 التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجيـة لعـامر وف  ي  ا عامليـة ( وللمـرة األولـأ أرقام 
يف املائــة مــن الغطــاء  20فقــدان نســبة جتــاوزت يُعــر ف عنهــا بأنــا عــن اخلســارة اجلزئيــة للغطــاء احلرجــي أي تــدهوره، والــيت 

، واختلفــــت مليــــون هكتــــار 185. وقــــد بلغــــت هــــذه اخلســــارة أثنــــاء الفــــرتة املــــذيورة 2012و 2000الاــــجري بــــ ن عــــامي 
مليون هكتار(،  156يف املائة من الغابات االستوائية ) 9مستوياهتا باختالف املناطق املناخية، فطالت هذه اخلسارة نسبة 

 Van Lieropيف املائـــة مـــن الغابـــات الاـــمالية. ووفقـــا لــــ  1.3 يف املائـــة مـــن الغابـــات شـــبه االســـتوائية ونســـبة 2.1ونســبة 
(، فـإن املسـاحة الــيت تعـاين مــن اخلسـارة اجلزئيــة للغطـاء احلرجــي يف املنـاطق االســتوائية تتجـاوز بســت 2015) Lindquistو

اخلســارة اجلزئيــة . وأمريكــا الوســطى، الــيت تبلــغ فيهــا نســبة 1990هــا الغابــات منــذ عــام منمــرات ونصــف تلــك الــيت زالــت 
ا مــن هــذه اخلســارة. وباألرقــام املطلقــة، هــذه تضــرر  يف املائــة مــن مســاحة غاباهتــا، هــي أيثــر املنــاطق  18للغطــاء احلرجــي 

مليــون هكتــار )منظمــة  50اخلســارة هــي علــى أشــد ها يف جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا إذ إنــا طالــت مــا يربــو علــى 
 (. 2015، األغذية والزراعة

 
حفظها. أوال، ألن . وهي تظهر احلاجة ليس فقط إىل مراعاة نطاق الغابات بل أيضا مدى القلقثري هذه األرقام تو  

، وأيضــا ألن الغابــات االبتدائيــةا خــدمات بيئيــة أقــل مســتوى مــن تلــك الــيت توفرهــا الغابــات الغابــات املتــدهورة تــوفر عموم ــ
املتدهورة قد تكون أيثر عرضة للزوال. ويتضح ذلك أيثر مـن توصـية عـدة منظمـات غـري حكوميـة بـارزة، وبعـض اخلطـط 

ـــالـــيت وضـــعتها مـــع القطـــاع اخلـــاص بتـــ األولويـــة للغابـــات  ســـنادوبإا ملخزوناهتـــا مـــن الكربـــون أثري منهـــا، بتقيـــيم الغابـــات وفق 
(. ويـــؤدي ذلـــك إىل حتويــــل الغابـــات املنخفضــــة 2014وآخــــرون،   Dinersteinاملتـــدهورة لتحويلهـــا إىل غابــــات متعافيـــة )

الغطاء جراء قطع األشجار باكل انتقائي أو تغيري أنواع الزراعات إىل غابات متعافية مع املضي يف إيالء األمهيـة حلفظهـا 
 وللخدمات اليت تقدمها إىل السكان احمللي ن واليت ميكن احلفا  عليها واستعادهتا. 

 
 الغابات" تحو لواع الغابات: "أوجه التناقض بين أن 3-1-2
 

متناقضـــة بـــ ن أنـــواع  ، اجتاهــات  9و 8علـــى النحــو املبـــ ن يف اجلـــدول ن  ،خُيفــي االخنفـــاض العـــام يف مســاحة الغابـــات 
اجلغرافيـــة واملنـــاطق املناخيـــة. والغابـــات، حـــز يف غيـــاب خســـارة صـــافية يف مســـاحتها، ميكـــن أن يتغـــري  واألقـــاليمالغابـــات 

ات 2015وآخـرون،  Keenanوقيمتها من حيث اخلدمات الـيت تقـدمها يـنظم إيكولوجيـة )تكوينها وبنيتها  (. وهـذه التغـري 
 ل بصورة جذرية مسامهات الغابات يف األمن الغذائي والتغذية.تعد  
 

يف مســـاحة غاباهتـــا الطبيعيـــة خـــالل هـــذه الفـــرتة، مبـــا فيهـــا الغابـــات  مطـــردا   اخنفاضـــا   األقـــاليمشـــهدت معظـــم  قـــدو  
(، التقيـــيم العـــاملي حلالـــة املـــوارد احلرجيـــة"غابـــات أخـــرى تتجـــدد طبيعيـــا" يف التصـــنيف الـــوارد يف )" و"الثانويـــة " االبتدائيـــة"

وشـــهدت أفريقيــا أعلـــى  (.8يف املائــة علـــى الصــعيد العـــاملي، انظــر اجلــدول  57.9حــادة يف "الغابـــات املزروعــة" )  ةوزيــاد
ـــال ـــة أعلـــى زيـــادة يف مســـاحة الغابـــات اخنفـــاض يف مســـاحة الغابـــات الطبيعيـــة )ب قيمت ن املطلقـــة والنســـبية( وأمريكـــا اجلنوبي

 املزروعة. 
 

ويف الوقت نفسـه، بُـذلت جهـود متزايـدة إلعـادة تاـجري األراضـي املتـدهورة وحلمايـة جتـدد الغابـات الطبيعـي. وهـذه  
وهـذا انتقـال قـد سـبق أن  –تتيح إمكانية انتقال الغابات من خسـارة صـافية إىل منـو صـاف  -إذا استمرت  -االجتاهات 
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 أجـــراه(. وياـــري التحليـــل الـــذي Sayer ،2015و Sloan حـــدث يف عـــدد مـــن البلـــدان، مبـــا فيهـــا بلـــدان متوســـطة الـــدخل

Keenan  ( إىل أن 2015وآخـرون )ــبلـد   13 ، 2015إىل عــام  1990قـد مــرت، خـالل الفـرتة مــن عـام  29اا اسـتوائي  ا وإقليم 
 . مبرحلة االنتقال من خسارة صافية يف الغابات إىل منو صاف فيها

 

 اإلقليمبحسب  2015إلى عام  1990حالة واتجاهات الغابات في العالم والتغيرات في الفترة من عام  8الجدول 
 

منطقة 
الغابات* 
)بماليين 
 الهكتارات(

التي  خرىاألغابات ال االبتدائية**الغابات  المجموع
 رة أخرىأراض مشج   المزروعةغابات ال تتجدد طبيعيا

1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 

 -3 954 978 57.9 287 182 -6.5 2163 2313 -2.6 1172 1203 -3.1 3999 4128 العالم

 -8 367 398 39.5 16 12 -12.7 446 511 -10.7 135 151 -11.6 624 706 أفريقيا

 2 235 231 71.0 129 75 0.1 304 303 0.8 68 67 4.4 593 568 آسيا

 -3 100 104 31.7 80 61 -4.5 646 677 12.7 277 246 2.1 1015 994 أوروبا

أمريكا 
الشمالية 
 والوسطى

752 751 0.2- 321 318 0.9- 395 381 3.5- 23 43 85.7 84 89 7 

 -5 6 7 56.9 4 3 318.1 18 4 -41.3 20 33 -1.9 174 177 يانياسأو 

أمريكننننننننننننننننننننننننننننننننا 
 1 156 155 80.1 14 8 -12.9 368 422 -7.7 355 384 -9.5 842 931 الجنوبية

داد الفـرتة  إن االجتاهات الواردة يف هذا اجلدول لكل نوع من الغابات ال تغطي إال البلدان اليت وفرت معلومات باأن هذا النـوع مـن الغابـات علـى امتـ* 
بلدا  عن مساحة  184ا عن مساحة غاباهتا االبتدائية، وبلد   189بلدا معلومات عن املساحة اإلمجالية لغاباهتا، و 234يلها. وعلى الصعيد العاملي، وفر 
بلــدا عــن مســاحة غاباهتــا املزروعــة. واألرقــام املتعلقــة بأوســيانيا حتديــدا تســتثين أســرتاليا الــيت مل تــوفر معلومــات  196ا"، و"غاباهتــا األخــرى املتجــددة طبيعي ــ

   ما خال الغابات املزروعة(.يف ل الزمين الكامل )بالتسلس
االبتدائية على معلومات بديلة مثل مدى متدد الغابـة داخـل احلـدائق العامـة واملنـاطق املاـمولة بـاحلفظ.  هيعتمد العديد من البلدان لتقدير نطاق غابات** 

مثـل اعتبـار منـاطق جديـدة منـاطق ماـمولة بـاحلفظ أو منـاطق  –د الـوطين والزيادات املبلـغ عنهـا هـي عـادة نتيجـة لعمليـات تغيـري التصـنيف علـى الصـعي
   (.2015ال زيادات جتسد الواقع )منظمة األغذية والزراعة،  –حممية 
  (.2015) منظمة األغذية والزراعة: املصدر

 

  

                                                      
الدومينيكية، بوروندي، غامبيا، غانا، رواندا، بوتان، اهلند، مجهورية الوس الدميقراطية الاعبية، الفلب ن، فييت نام، يوبا، يوستاريكا، اجلمهورية    29

 (. املتحدة األمريكية بورتوريكو )الواليات
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  2015إلنننننى عننننننام  1990حالنننننة واتجاهننننننات الغابنننننات فنننننني العنننننالم والتغيننننننرات فننننني الفتننننننرة منننننن عننننننام  9الجدول 
 المناخي المجالبحسب 

 مساحة الغابات
)بماليين 
 الهكتارات(

التي  خرىاألغابات ال **االبتدائيةالغابات  المجموع
رة مشج  ال األراضي المزروعةغابات ال تتجدد طبيعيا

 خرىاأل
1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 

 0 121 121 91.6 58 30 -7.2 685 738 6.7 481 451 0.4 1224 1219 الشمالية

 6 167 158 49.8 148 99 2.7 406 395 5.4 108 102 10.8 684 618 المعتدلة

 -1 148 150 30.7 25 19 -0.9 125 127 -11.0 42 47 -1.6 320 325 شبه االستوائية

 -6 517 550 67.0 56 34 -10.1 947 1053 -10.2 541 603 9.9- 1770 1966 االستوائية

إن االجتاهــات الــواردة يف هــذا اجلــدول لكــل نــوع مــن الغابــات ال تغطــي إال البلــدان الــيت وفــرت معلومــات باــأن هــذا النــوع مــن الغابــات علــى : مالحظــة
 امتداد الفرتة يلها.

 (. 2015وآخرون ) Keenan(، 2015: منظمة األغذية والزراعة )املصدر
 

 االبتدائيةتقلص الغابات 
 

تـزال  علـى نطـاق عـاملي، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق االسـتوائية، ال االبتدائيـةرغم إحراز بعض التقدم يف محاية الغابات  
اطق االســتوائية أبطــأ . ويعكــس اختفــاء هــذه الغابــات يف املنــلــو بــوترية رقعــة هــذه الغابــات تــتقلص يف املنــاطق االســتوائية، و 

 ماليـــ ن هكتـــار( جممـــوع اخلســـائر احلرجيـــة يف هـــذه املنـــاطق األحيائيـــة 6مليـــون هكتـــار( واملنـــاطق شـــبه االســـتوائية ) 62)

(Morales-Hidalgo  2015، وآخرون .) تاـكل احتياطيـات ال تعـوَّض  االبتدائيـةألن الغابـات  قلق ـا شـديد اوهذا أمر يثري
 (. 2011، وآخرون Gibson) من حيث التنوع البيولوجي يف املناطق االستوائية

 

 ازدياد أهمية الغابات المزروعة
 

 بل وأيثر من حيث اإلنتاج. ،تزداد الغابات املزروعة أمهية  من حيث املساحة 
 

يف املائـة مـن  7يف املائـة إىل نسـبة  4مـن نسـبة  2015و 1990ب ن عامي  ازدادت مساحات الغابات املزروعة عامليا   
مليــون هكتــار(، وختتلــف هـذه الزيــادة بــاختالف املنطقــة واملنــاخ  287مليـون إىل  182مسـاحة الغابــات اإلمجاليــة )أي مــن 

عتدلـة. يف املنـاطق املموجـود ا ، يـان أيثـر مـن نصـف الغابـات املزروعـة 2015(. ويف عـام 2015)منظمة األغذية والزراعـة، 
شرق آسيا وأوروبا، تليها أمريكا الامالية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وتاـهد  يإقليموأيرب نسبة منها موجودة يف 

(. ونســبة الزيــادة يف الغابــات املزروعــة، الــيت 2015وآخــرون،  Paynمليــون هكتــار ) 30.7الصــ ن أعلــى زيــادة مطلقــة تبلــغ 
 2010ا بــ ن عــامي يف املائــة ســنوي   1.2، اخنفضــت إىل 2005و 2000يف املائــة ســنويا بــ ن عــامي  2.7بلغــت ذروهتــا عنــد 

 (.2015وآخرون،  Payn) 2015و
 

ا يف تلبيـــة الطلـــب املتزايـــد علـــى ا رئيســـي  وتـــؤدي مســـامهة الغابـــات املزروعـــة يف إنتـــاج لـــب اخلاـــب واألخاـــاب دور   
يف املائــة مــن األخاــاب املســتديرة الصــناعية مــن الغابــات املزروعــة،  46.3، اســُتخرجت نســبة 2012األخاــاب. ويف عــام 

يف املائـــة يف  65يف املائــة يف غابـــات املنــاطق املعتدلـــة وحنــو  45يف املائـــة يف غابــات املنـــاطق الاــمالية و 14وتراوحــت بــ ن 
 Zhu (2014)و Buongiorno(. ومثــة دراســة أجراهــا 2015وآخــرون،  Paynغابــات املنــاطق االســتوائية وشــبه االســتوائية )
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املتعلقـــة باألخاــــاب  2009، علــــى بيانـــات عــــام لنمــــوذج العـــاملي للمنتجــــات احلرجيـــةبتطبيـــق منـــوذج التــــوازن العـــام، أي ا
املستديرة، خلصت إىل أن استخدام الغابات املزروعة أدى إىل خفض إنتاج األخااب املستديرة مـن الغابـات الطبيعيـة يف 

يف املائـــة مـــن األخاـــاب املســـتديرة  90يف املائـــة. ويف أمريكـــا اجلنوبيــة، يـــتم منـــذ فـــرتة طويلـــة إنتــاج  26بنســـبة  2009عــام 
 (. 2015، وآخرون Paynالصناعية من الغابات املزروعة )

 
ولتحقيق مكاسب إنتاجية من املزارع احلرجية، ينبغي، مع احلفا  على النظم اإليكولوجية الطبيعيـة، ترييـز عمليـات  

، التطبيقيـةتوسيع مزارع األشجار على األراضي املتدهورة )الصندوق العـاملي حلمايـة الطبيعـة/ املعهـد الـدويل لتحليـل الـنظم 
سيلة لتأهيل األراضـي املتـدهورة وتـوفري بعـض خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة مثـل هي يف الواقع و  املزروعة(. والغابات 2012

خفض التعرية أو احلماية من الفيضانات. ويف الص ن، قام برنام ج محاية الغابات الطبيعية وبرنام ج حتويل األراضـي الزراعيـة 
، وآخـرون Payn)ليـون هكتـار م 32.5 ، بتاجري ما يقدر بنحو1998إىل غابات، عقب الفيضانات اليت حدثت يف عام 

2015). 
 

ومثــــة آليــــات باــــأن إصــــدار الاــــهادات، مثــــل جملــــس رعايــــة الغابــــات وبرنــــام ج اعتمــــاد الاــــهادات احلرجيــــة )انظــــر  
( NGP) (، ال جتيــز حتويــل الغابــات الطبيعيــة إىل مــزارع. ومثــة آليــات أخــرى، مثــل منتــدى مــزارع اجليــل اجلديــد4 الفصــل

 Payn)الـــذي أناـــأه الصـــندوق العـــاملي حلمايـــة الطبيعـــة، تاـــجع علـــى حتســـ ن إدارة املـــزارع وجعلهـــا أيثـــر رحبيـــة ومشوليـــة 

 –( أو باسـتبعادها HCVاملزارع املستدامة إما بتغطيـة منـاطق عاليـة القيمـة للحفـظ ) نظما ما تقوم . ويثري  (2015، وآخرون
ألمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية وحلفظ التنوع البيولـوجي. إىل اوهي مناطق حرجية تُعترب شديدة األمهية بالنسبة 

 عـن وهذه املناطق العالية القيمـة للحفـظ ميكـن أن تاـكل مصـادر للمنتجـات احلرجيـة غـري اخلاـبية ولألغذيـة الربيـة فضـال  
. غــري أن دمــ ج املنــاطق العاليــة القيمــة للحفــظ يف اإلطــار الطبيعــي الاــامل، وربطهــا خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة للزراعــة

ـــاة الربيـــة واملنـــاطق العازلـــة ال يـــزال ياـــكل حتـــديا   . ووصـــول اجملموعـــات الســـكانية إىل منـــاطق املـــزارع التجاريـــة مبمـــرات احلي
 الستخدامها هلذين الغرض ن هو أيضا مسألة خالفية يف العديد من الظروف. 

 
ويـل هـذه الظـواهر قـد تاـتد جـراء تغـري  –لتفاـي اآلفـات واألمـراض وللجفـاف واحلرائـق  املزروعـةوتتعرض الغابات  
من األشجار مثل الكينـا واألياسـيا والصـنوبر تكـون  أنواع. واملزارع اليت بدأت تُغرس فيها (2015وآخرون،  Payn)املناخ 

وآخــرون،  Wingfieldوىل نتيجــة فصــلها عــن أعــدائها الطبيعيــ ن )ا مــن اآلفــات واألمــراض خــالل ســنواهتا األخاليــة نســبي  
اآلفات واألمراض تغلغلت فيها بطريقـة غـري متعمـدة واآلفـات  إن(، ولكن هذا الوضع بدأ يتغري مع مرور الزمن، إذ 2008

ـــ األنــواعاحملليــة أضــحت قــادرة علــى التكيــف مـــع هــذه   إضـــافيا   واألمــراض ســببا  ا أن تكــون اآلفــات الغريبــة. ويــرجَّح عموم 
، وآخــرون Payn) 30الختفــاء الغابــات املزروعــة يف املســتقبل، ممــا يتطلــب بــذل جهــود حثيثــة إلجــراء أحبــاث يف هــذا الاــأن

2015). 
 

عمـا تنطـوي عليـه مـن  إلمـدادات األخاـاب والطاقـة يف املسـتقبل، فضـالَ  والغابات املزروعة تغدو أيثر فأيثر موردا   
 .مبوقعها وييفية إدارهتا إجيابيات بيئية رهنا  

 

                                                      
 . org.www.iufro انظر االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية   30

http://www.iufro.org/
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ـــادراســـة أيثـــر إجـــراء ويـــدعو ذلـــك إىل   ملـــا ميكـــن أن تســـاهم فيـــه الغابـــات املزروعـــة لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة  عمق 
الغابــات املزروعــة، ال ســيما عنــدما حتــل حمــل الغابــات الطبيعيــة، بــل إن الــبعض  وتُنتقــدوضــمان األمــن الغــذائي والتغذيــة. 

بالغابــات  خــدمات أقـل للنظــام اإليكولـوجي قياســا  املزروعــة ، تــوفر الغابـات يقـرتح اســتثناءها مـن تعريــف الغابــات. وعمومـا  
 ال غـري. غـري أنـا، مـن منظـور   اواحـد   نوع ـال مما تا الطبيعية؛ فهي أدىن مستوى منها من حيث التنوع البيولوجي، وغالبا  

للحــد مــن الضــغط علــى الغابــات  حيويــا   ، ميكــن أن تــؤدي دورا  األخاــابعــاملي وخاصــة يف ضــوء اشــتداد الطلــب علــى 
 (. Sayer ،2015 و Sloan) الطبيعية

 
 لتتهيل الغاباتإمكانيات ذات شتن 

 
غالبـا مـا تكـون غـري معروفـة وميكـن أن تـوفر الـيت مثة متغريات عديدة مؤثرة يف هـذا اجملـال، منهـا املسـاحات الكبـرية،  
 . يف املستقبل لتنمية الغابات ونظم األشجار حيزا  

 
 إزالــــةالغابــــات الثانويــــة بأنــــا "األمــــل الواعــــد بتجديــــد الغابــــات االســــتوائية يف عصــــر  Chazdon (2014) ويعــــر ف 

ألنــا جتســد التأهيــل عمليــا، وطريقــة  31الغابــات". وتاــكل الغابــات الثانويــة فرصــة فائقــة األمهيــة ملبــادرات مثــل حتــدي بــون
بديلــة لتأهيــل الرتبــة والغابــات. ويف أمريكــا الالتينيــة، تتجــدد الغابــات يف منــاطق هامــة مــن األراضــي الزراعيــة املهجــورة مــن 

مليون  22(، منت الغابات باكل صاف على مساحات تراوحت ب ن 2013رون )وآخ Aideتلقاء نفسها: وفقا ملا ذيره 
 . 2010و 2000مليون هكتار يف أراض زراعية مهجورة وذلك ب ن عامي  36و
  

 الغابات واألمُن الغذائي في بوركينا فاسو تتهيل 11 اإلطار
 

، يعتمدون إىل حد بعيد على رغم عدم وجود مساحات شاسعة من الغابات يف بلدهمإن سكان بوريينا فاسو،  
األمـن الغـذائي. واملـوارد الطبيعيـة هـي املصـدر الرئيسـي لفـرص العمـل؛ لتحقيـق للحصـول علـى الـدخل والطاقـة و  اتالغاب
مـن الـدخل  يبـريا  وتـوفر األشـجار املثمـرة جـزءا    .يوالفحـم مهـا أبـرز مصـدرين لتـأم ن الطاقـة الالزمـة للطهـ الوقود طبحو 

 (Parkia biglobosa)والنــــري  (Vitellaria paradoxa)أوراق أشــــجار الاــــيا  عــــززلنســــاء(. وتاإىل )خاصــــة بالنســــبة 
ابية اخلنتجات غري املالغذائية والدخل حمليا. وتساهم هذه املنتجات احلرجية و  النظم (Adansonia digitata)والباوباب 

أغذيـة يـتم شـراؤها يف  إىل جانبللوجبات الغذائية  يف املائة من دخل النساء، وُتستخدم من مث   27-16نسبة بخرى األ
 (.Djoudi ،2015 و Djenontin؛ Vognan ،2001و  Lamien)املواسم اليت تندر فيها املوارد 

 
ع قطــاع الزراعــة وإنتــاج احملاصــيل ألغــراض يالغابــات يف بوريينــا فاســو هــي توســ وفقــدانوأســباب تــدهور األراضــي  

جتارية )اليت تتطلب مساحات واسعة( واألعمال التجارية الزراعية وحرائـق الغابـات. وبفضـل اجلهـود الدوليـة، بـدأ تأهيـل 
الغابــات يف بوريينــا فاســو يف أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعاــرين، وأشــرفت عليــه منظمــة غــري حكوميــة هــي 

NewTree/Tiipaalga ــ د. ومشلــت أناــطة التأهيــل املســاعدة علــى جتــدُّد ز يف األجــزاء الوســطى والاــمالية مــن الــبالوتري 
هكتارات  3وعلى زيادة التنوع البيولوجي، وترييب سياج لفائدة األسر املعياية بغية تأهيل حنو  بصورة طبيعيةاألشجار 

يانون األول /من األراضي املتدهورة )معظمها من األراضي اليت يانت تُزرع عادة( ومحايتها من احلرائق. وحبلول ديسمرب

                                                      
املتدهورة وذلك حبلول عام األراضي و  اليت اختفت منها الغاباتمليون هكتار من األراضي  150من اجلهود لتأهيل  عامليا   ياكل "حتدي بون" إطارا     31

  .(http://www.bonnchallenge.org/content/challenge انظر) 2030 مليون هكتار حبلول عام 350و 2020

http://www.bonnchallenge.org/content/challenge
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رى يف مثـاين مقاطعـات يف بوريينـا فاسـو، لتصـبح مسـاحة األراضـي قُـ 109مـن هـذا النـوع يف  سـياجا   247 ُوضـع، 2014
. وأجــري مــؤخرا تقيــيم ملــدى تــأثري تأهيــل الغابــات يف األمــن هكتــارا   Tiipaalga 722الــيت أعيــد حترجيهــا حتــت إشــراف 

أسرة معياية يف ثالث مقاطعات يف وسط بوريينا فاسو هي: ياديوغو  38الغذائي والتغذية وذلك عرب مقابالت مشلت 
نسـبة خمتلـف املنتجـات مـن ويوريوغو وأوبريتنغا. ودرس التقييم تنـوع املنتجـات املتأتيـة مـن األراضـي الـيت أعيـد حترجيهـا، و 

اإلنتاج الكلي ودور األراضي اليت أعيد حترجيها يابكة أمان خالل الفصـول العجـاف. وتبـ ن  مـن النتـائ ج أن املاـمول ن 
، تراوحت ب ن املنتجات احلرجية غري املعاد تأهيلهابالتقييم حصدوا باملتوسط ستة أنواع خمتلفة من املنتجات من املناطق 

دمة يف األغذيــة وبــ ن املنتجــات احلرجيــة غــري الصــاحلة لالســتهالك واألعــالف للماشــية واحليوانــات الربيــة اخلاــبية املســتخ
ر اواجلــوز واخلضــ الفايهــةيف املائــة مــن  26الصــغرية واحملاصــيل مبــا فيهــا احلبــوب والبقوليــات. وي احلصــول علــى أيثــر مــن 
يف املائـة مـن هـذه األسـر بأنـا حتصـل  40الورقية والتوابل اليت تنتجها األسـر املعياـية مـن املنـاطق املؤهلـة، وأفـادت نسـبة 

. املعـاد تأهيلهـاعلى أنواع حلوم من طرائد صغرية )السناجب واحلجال والفئران والقنافذ واألرانب والثعالـب( مـن املنـاطق 
دقيقــة ممــا جيعلهــا مهمــة لتــأم ن يميــة املغــذيات الدقيقــة يف بلــد ال تــزال معــدالت ســوء املغــذيات الغنيــة بوهــذه األطعمــة 

أيضـــا يف تـــوفري معظـــم اإلمـــدادات الغذائيـــة عنـــدما يانـــت مصـــادر  املعـــاد تأهيلهـــاالتغذيـــة فيـــه عاليـــة. وســـامهت الغابـــات 
 األغذية األخرى حمدودة للغاية.

 
 .Djoudi(2015)  و Djenontin: املصدر

 
خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن برنـام ج يف املسامهة بامتصاص الكربون وبالتايل يف  هاما   الغابات الثانوية دورا  وتؤدي  

 Avitabile( شريطة ضمان حسـن إدارهتـا )1-2-4 القسميف  18)انظر اإلطار  يف البلدان النامية إزالة الغابات وتدهورها
أو  للماشـــية العقـــود األخـــرية، أفضـــى حتويـــل الغابـــات إىل مـــراع(. ويف ب 2016وآخـــرون،  Chazdon؛ 2016وآخـــرون، 

حقــول زراعيــة، ومــن مث هجــرة األراضــي، إىل ناــوء مســاحات شاســعة مــن الغابــات الثانويــة الــيت منــت يف األمــازون. وهــذه 
قــا  الــذي النن إا ومتــتص يميــات يبــرية مــن الكربـون يف يتلتهــا األحيائيــة، لكــن مصــريها التجاهــل إذ الغابـات تنمــو ســريع  

 . يتناول مسألة توازن الكربون يف حوض األمازون يتمحور عادة حول الغابات القدمية
 

عــن األراضــي  ، فضــال  رة األخــرى" الــيت متثــل حنــو ثلــث مســاحة الغابــات اإلمجاليــة عامليــا  ل األراضــي املاــج  وتاــك  " 
شاســـعة يف العـــامل ميكـــن غـــرس الغابـــات فيهـــا أو حتســـ ن حالتهـــا لتلبيـــة  املتـــدهورة واألراضـــي الزراعيـــة املهجـــورة، مســـاحات  

التـــايل. وياـــف الصـــندوق العـــاملي حلمايـــة الطبيعـــة/ املعهـــد الـــدويل لتحليـــل الـــنظم  القســـماملعروضـــة يف  املتزايـــدةالطلبـــات 
ـــ )معظمهـــا مـــن  مليـــون هكتـــار مـــن املســـاحات غـــري احلرجيـــة يف العـــامل 2 155 مقـــداره( عـــن وجـــود مـــا 2012) ةالتطبيقي

التحـري ج يف ميكـن أن يتخـذ (، تتميز جبوانب فيزيائية بيولوجيـة تسـاعد علـى حترجيهـا. و واملتدهورةاألراضي الزراعية والعابية 
ا بـنظم احلراجـة الزراعيـة وانتهـاء بـاملزارع اخلاضـعة إلدارة  تبدأ بتأهيل اجلوانب اإليكولوجية مرور    متعددةهذه املناطق أشكاال  

 يثيفة.
 

أفضل لقوى التغيري وللعوامل املؤثرة يف تطوير املناظر الطبيعيـة مثـل الغابـات الثانويـة واألراضـي  فهما  ذلك يستدعي و  
 .32تأهيل الغابات واملناظر الطبيعيةإعادة رة واملتدهورة األخرى للمساعدة على املاج  

                                                      
تعمـل بالتعـاون التـام مـع الاـراية  الـيت للغابات إىل هيئتها األصـلية املناظر الطبيعية إعادةآلية  2014حزيران /يف يونيو منظمة األغذية والزراعةأناأت   32

الغابـات واملنـاظر الطبيعيـة والتحقـق منهـا وتقـد  تقـارير عنهـا بغيـة  إحيـاءوترمـي إىل توسـيع نطـاق أناـطة  إىل هيئتهـا األصـلية،الغابـات  إلعادةالعاملية 
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 إدراك متزايد لدور األشجار الموجودة خارج الغابات

 
للدور احليوي الذي تؤديه "األشجار املوجودة خارج الغابات" وذلك يف جمموعة متنوعة من املناظر مثة إدراك متزايد  

الطبيعيـــة املتاـــعبة تاـــمل نظـــم الزراعـــة احلرجيـــة واملنـــاظر الطبيعيـــة الفسيفســـائية الـــيت تزينهـــا غابـــات صـــغرية احلجـــم ومـــزارع 
يف بعض البلدان لدعم حفـظ الـنظم التقليديـة وحتسـينها  األشجار املنتجة حملاصيل زراعية. وتوضع سياسات وبرام ج حمددة

 والتاجيع على استحداث نظم قابلة للتكيف مع حميطها.
 

إحصـاءات عـن مـزارع األشـجار الـيت تعتـرب  FAOSTAT))األغذيـة والزراعـة اإلحصائية ملنظمة  بياناتالوتوفر قاعدة  
، مـــن حيـــث 2014زراعيـــة. وعلـــى الصـــعيد العـــاملي، يانـــت حماصـــيل األشـــجار الرئيســـية األربعـــة يف عـــام الاصـــيل مـــن احمل

 1990ييفية تطور هذه املناطق ب ن عامي   10املساحة، هي مزارع زيت النخيل والكاياو والنب والزيتون. ويعرض اجلدول 
ن العديــد مــن أنــواع األشــجار املثمــرة، تاــمل بيانــات إحصــائية عــ قاعــدة البيانــات اإلحصــائية للمنظمــة  وتــوفر. 2014و

ماليــــ ن  4هكتــــار( والربتقــــال ) مليــــون 5.1( والتفــــاح )2014هكتــــار يف عــــام  مليــــون 5.9املــــانغو واملانغوســــت ن والغوافــــة )
 هكتار(.

 
 ر أبرز المحاصيل الزراعية من األشجار على الصعيد العالميتطو   10الجدول 

 

 المساحة
 )بماليين الهكتارات(

1990 1995 2000 2005 2010 2014 

 10.4 9.6 8.7 7.6 6.6 5.7 كاكاوال

 10.5 10.5 10.7 10.8 9.7 11.2 البن

 18.7 16.1 12.9 10.0 8.0 6.1  يلخنالزيت 

 10.3 9.9 9.2 8.4 7.7 7.4 زيتونالأشجار 
 . 

  (.2017 االطالع عليها يف مارس/آذار ي ،http://www.fao.org/faostat/en/#data انظر) قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة: املصدر

 
سـنة خلـت  800أفريقيا، يعتمد العديد من نظم احلراجـة الزراعيـة، مثـل نظـام "ييهامبـا" الـذي أبصـر النـور قبـل  ويف 

نظــم املعــارف التقليديــة الــيت متتلكهــا الاــعوب األصــلية واجملتمعــات  علــى(، 12يف مجهوريــة تنزانيــا املتحــدة )انظــر اإلطــار 
( إعـادة ختضـري 2014) Reij احمللية. ويمثال على جناح وضع املعارف التقليدية موضـع التطبيـق علـى نطـاق واسـع، يعـرض

منطقــة الســاحل يف بوريينــا فاســو ومــايل والنيجــر حيــث ياــارك منــذ مثانينيــات القــرن املاضــي مئــات اآلالف مــن املــزارع ن 
 الفقراء يف حتويل مالي ن األفدنة من األراضي املتدهورة شبه الصحراوية إىل أراض أيثر إنتاجية. 

 

                                                                                                                                                                     

تطبيقــا التفاقيــة التنــوع  مــا يتعلــق بتحفيــز الــنظم األيكولوجيــة وإحيائهــا يف يتاــي للتنــوع البيولــوجيآوأهــداف  واردة يف "حتــدي بــون"الــهــداف األحتقيــق 
 .البيولوجي

  mechanism/en/-restoration-landscape-action/forest-http://www.fao.org/inانظر)

 (.http://www.forestlandscaperestoration.org و

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/en/
http://www.forestlandscaperestoration.org/
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 لحراجة الزراعيةلنظام "كيهامبا"  12اإلطار 
 

، ويـوفرهكتـار مـن منحـدرات جبـل يليمنجـارو اجلنوبيـة.  120 000مسـاحة لحراجة الزراعيـة ليغطي نظام "ييهامبا"  
يــوفر ســبل يمــا يف أفريقيــا،   بالســكانايتظاظ ــا  املنــاطق الريفيــةأشــد  إحــدىســكان ل القــوتباســتدامة املــوارد،  اسدون املســ

 ر بنحو مليون نسمة.العيش ملا يقد  
 

يناية عن هيكلية نباتية متعددة الطبقات مثيلة لغابة جبلية استوائية، تستخدم إىل احلد األقصى األراضي وهذا النظام   
احملـــدودة، وتـــوفر جمموعـــة واســـعة ومتنوعـــة مـــن األغذيـــة علـــى مـــدار الســـنة، والـــدخل مـــن خـــالل إنتـــاج األخاـــاب واحملاصـــيل 

دود املنــاطق الــيت يطبَّــق فيهــا. فنظــام "ييهامبــا"، علــى  عــن خــدمات هائلــة للنظــام اإليكولــوجي تتخطــى حــالتجاريــة، فضــال  
يف ختـــزين الكربـــون ويســـاعد إىل حـــد بعيـــد علـــى ضـــمان بقـــاء جبـــل   ،بفضـــل الغطـــاء النبـــايت الكثيـــف ،ســـبيل املثـــال، يســـاهم

 يليمنجارو "برَج مياه" للمنطقة يلها. 
 

 لنحـــو، نُفـــذت أناـــطة جتريبيـــة ذات األمهيـــة العامليـــة الـــرتاث الزراعـــي للاـــراية باـــأن نظـــم املنظمـــة ويف إطـــار مبـــادرة 
باألريان اليت يقوم عليها نظام "ييهامبا" من الناحيت ن  اسمع عدم املس للمزارع ن النقدي دخلالزيادة من أجل أسرة  660

 إىل مبدأ املوافقة احلرة املسبقة اإليكولوجية واالجتماعية. وُوضعت خطة عمل ونفذت بالتعاون مع السكان احمللي ن، استنادا  
 ، تضمنت األناطة الرئيسية التالية: عن علم

 
   ق إعادة النظر يف مصادر الدخل املايل. واتُفق على ثالثة أناطة هي: )أ( التحـول إىل زراعـة الـنب العضـوي املصـد

ك امســأ)ج( الاــروع يف تربيــة  عــايل القيمــة؛ال النقــدي الــدخل إلدرارا  إضــافي  عليهــا؛ )ب( اعتبــار الفانيليــا حمصــوال  
 األطروط على طول قنوات شبكة أنابيب الري.

  إصالح شبكة الري للحد من هدر املياه وتعزيز قدرة أحواض ختزين املياه على التعامل مع مواسم اجلفاف الطويلة
 النامجة عن تغري املناخ.

 .التدر ب على إدارة األراضي بطريقة مستدامة 
 

يف املائــة بعــد  25األناــطة املتعلقــة بــإدارة قطــاع الــنب دون ســواه مــن دخــل املــزارع ن املــايل بنســبة  ومــن املتوقــع أن تزيــد 
 ثالث سنوات. 

 
 forestry-agro-kihamba-juu-sites/africa/shimbwe-http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-:انظر

 change/news/detail/en/c/881113/-http://www.fao.org/climate; i3817e.pdf-http://www.fao.org/3/a ;site/en/-heritage. 
 

 الزراعيـــة ويف أوروبـــا، ال يســـه ل تصـــنيف األراضـــي ســـواء يـــأراض زراعيـــة أو حرجيـــة تبيـــان مواصـــفات نظـــم احلراجـــة 

التقليديــــة يف بعــــض بلــــدان البحــــر األبــــيض الزراعيــــة  (. بيــــد أن نظــــم احلراجــــة2009وآخــــرون،  McAdamواســــتحداثها )
(. ويف أوروبـا 2009وآخـرون،  Rigueiro-Rodróguezاملتوسط تنت ج مثال الفل  ن والفايهة واجلوز والزيتون وزيـت الزيتـون )

(. وإن Herzog ،1998للرياح شـائعة للغايـة )الوسطى، ما زالت ظاهرة استخدام األحزمة الاجرية واألشجار يمصدات 
معظمهـــا يف إســـبانيا والربتغـــال، يُـــدرج الغابـــات الطبيعيـــة واملاشـــية هكتـــار،  مليـــون 3.1الـــذي يغطـــي  dehesas"33نظـــام "

 ،Bronlow ؛von Maydell، 1994) واحملاصــيل والفل ــ ن ومجــع احلطــب وصــيد الطيــور يف إطــار نظــم معاجلــة وإدارة بعينهــا

                                                      
واحملاصـيل واملاشـية يف إطـار  ياحمللـ والعاـب األشـجار علـى جنـب إىل جنبـا وتاـتمل جزئيا   خالية مبوجبه األرض تكونزراعة ورعي وحراجة  نظام هو  33

 (. Pulido ،2009و  Moreno) نُظم معاجلة وإدارة بعينها

http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/africa/shimbwe-juu-kihamba-agro-forestry-heritage-site/en/
http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/africa/shimbwe-juu-kihamba-agro-forestry-heritage-site/en/
http://www.fao.org/climate-change/news/detail/en/c/881113/
http://www.fao.org/3/a-i3817e.pdf


 

99 

أوسع انتاـارا يف أوروبـا الغربيـة والوسـطى والاـرقية وهـو نظـام  زراعية . ومثة نظام حراجة(Pulido، 2009و Moreno ؛1992
streuobst 34 الذي هو يناية عن نظام جيمع ب ن مزارع األشجار واملراعي . 

 
سـبيل املثـال، تبـ ن  أن الـنظم علـى فجمموعة واسعة من املزايا يتم إدرايها على حنو متزايـد. الزراعية  توفر نظم احلراجة 

الــيت جتمــع بــ ن احملاصــيل الزراعيــة واحملاصــيل الاــجرية حتــد مــن التــدهور البيئــي وفقــدان خصــوبة األراضــي الصــاحلة للزراعــة 
وذلك عرب خفض تسرب مادة النرتات واحلفا  على سالمة الرتبة. وأظهرت الدراسات أن النظم اليت جتمـع بـ ن احملاصـيل 

ـــن اإلنتاجيـــة الزراعيـــة وذلـــك عـــرب االحتفـــا  بكميـــة أيـــرب مـــن الفوســـفور الزراعيـــة واملر  اعـــي حتـــد مـــن التـــدهور البيئـــي وحتس 
س األراضـي الصـاحلة للزراعـة يف أوروبـا ميكـن محايتهـا (. وأشـري إىل أن حنـو مُخـ2007وآخـرون،   Nairوالكربـون يف الرتبـة )

 (.2007، وآخرون Reisner) خمتلفة األنواع ب ن نباتاتالبينية احملاصيل  ةعامن تسرب النرتات عرب زر 
 

وتطـــوير نظـــم احلراجـــة الزراعيـــة هـــذه، بـــدأ بعـــض البلـــدان يضـــع سياســـات وطنيـــة باـــأن احلراجـــة  تـــروي جإىل وســـعيا  
بغيـة  2014وطنيـة شـاملة باـأن احلراجـة الزراعيـة يف عـام  اتالزراعية. فعلى سبيل املثال، يانت اهلند أول بلد يتبىن سياسـ

، أطلقــت 2015انون األول /ي(. ويف ديســمرب13والزراعــة )انظــر اإلطــار  احلراجــةوضــع حــد للفصــل التــارخيي بــ ن جمــايل 
ودعم اعتمادها على الصـعيدين احلراجة الزراعية رفع مستوى فهم نظم من أجل احلراجة الزراعية فرنسا خطة وطنية لتنمية 

 .35الوطين والدويل
 

 المتعلقة بالحراجة الزراعيةية الهندالوطنية سياسات ال 13اإلطار 
 

اســتندت هــذه السياســات إىل األعمــال الــيت اضــطلع هبــا فريــق عمــل مــن أصــحاب مصــلحة متعــددين شــكله اجمللــس  
االستااري الوطين اهلندي وضـم احلكومـة وقطـاع الزراعـة ومنظمـات غـري حكوميـة ومنظمـات مـن اجملتمـع املـدين ومؤسسـات 

واســتندت أيضــا إىل أعمــال برنــام ج صــندوق اجلماعــة االستاــارية للبحــوث الزراعيــة الدوليــة املتعلــق بأشــجار الغابــات  ،ماليــة
واليــة  18واحلراجــة الزراعيــة، مــن خــالل املريــز العــاملي للحراجــة الزراعيــة، لتقــد  الــدعم التقــين. وبعــد ثــالث ســنوات، غــريت 

نظام احلراجة الزراعية على نطاق أوسع، وضـم نتها لـوائح جديـدة باـأن عمليـات  القوان ن اليت يانت متنع حز تارخيه اعتماد
 احلصاد والنقل اخلاصة بأنواع األشجار املزروعة على أراض ال غابات فيها/خاصة، وخصوصـا إنتـاج وتسـويق األخاـاب مـن

م واخلاص يف احلراجة الزراعية، وقد استثمارات من القطاع ن العا ؛ وتاهد مثاين واليات حاليا  أصحاب احليازات الصغرية قبل
مليــون هكتــار، مــن التغيــريات النامجــة عــن هــذه السياســات. وعلــى  11مليــون أســرة، متثــل حنــو  11.7اســتفاد مــا ال يقــل عــن 

ــــة 2020-2016ماليــــ ن دوالر أمريكــــي ) 410املســــتوى االحتــــادي، خصصــــت اهلنــــد حــــواىل  ( مــــن مــــوارد احلكومــــة االحتادي
نفيـــذ السياســـات املتعلقـــة باحلراجـــة الزراعيـــة ماـــفوعة  مبعيـــار جديـــد باـــأن "نســـبة الغطـــاء األخضـــر" وحكومـــات الواليـــات لت

دوالر أمريكي يموارد مالية للواليات. وتعترب اهلنـد احلراجـة الزراعيـة أداة  رئيسـية  مليارات 9خيصَّص مبوجبه مبلغ إضايف قدره 
 األمم املتحدة اإلطارية باأن تغري املناخ.  للوفاء باملسامهة احملددة وطنيا هلا يف سياق اتفاقية

 (.2016وآخرون ) Singh: املصدر
 
 

                                                      
على أنه يناية عن "أشجار طويلـة خمتلفـة األنـواع وجمموعـات متنوعـة مـن الفايهـة، متباينـة مـن حيـث العمـر، ومتنـاثرة علـى أراضـي  tStreuobs يعرَّف  34

 (.Herzog ،1998) واملراعي بطريقة غري منتظمة"احملاصيل واملروج 

 )باللغة الفرنسية(. agrofesterie.pdf-ae-http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/160517 انظر  35

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/160517-ae-agrofesterie.pdf
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 والتنافس عليها ازدياد الطلب على الغابات 3-2
 

عوامل عديدة علـى املسـتوي ن احمللـي والعـاملي: ب ن تفاعل التغري الغطاء احلرجي وأنواع الغابات واستخداماهتا ب يرتبط 
واألعالف واألخااب والطاقة بفعـل النمـو السـكاين وارتفـاع الـدخل؛ وتنـامي األمهيـة الـيت تـوىَل الطلب املتزايد على الغذاء 

 حلماية التنوع البيولوجي وخمزون الكربون واملياه ومحاية الرتبة.
 

 سـمالقز االجتاهـات املعروضـة يف ومـن املـرجح أن تعـز   ،يف خمتلـف أنـواع الغابـات وسـتؤثر هـذه الـدوافع احملرِّيـة حتديـدا   
 . ص رقعة الغابات "الطبيعية" وازدياد رقعة الغابات املزروعةالسابق واليت تاري إىل تقل  

 

الغابات وتدهورها هـو اتسـاع نطـاق الزراعـة، ومثـة أسـباب أخـرى وراءه هـي احلصـول علـى  لفقدانوالسبب الرئيسي  
، Lambinو  Geistالطاقــة واســتغالل الغابــات الكثيــف واســتخدام األراضــي باــكل غــري مســتدام وتطــوير البنيــة التحتيــة )

باجلوانـــب الدميوغرافيـــة )مثـــل النمـــو الســـكاين واهلجـــرة(،  متصـــلة(. ومثـــة أســـباب يامنـــة 2010وآخـــرون،    Gibbs؛2002
العامــة، وفاــل احلويمــة واملؤسســات، والثقافيــة  اتيةواالقتصــادية )مثــل الفقــر واالســتهالك املفــرط(، والتكنولوجيــة، والسياســ

ـــــة( )منظمـــــة األ ـــــويل األمهيـــــة الالزمـــــة للمـــــوارد البيولوجي ـــــيت ال ت ـــــة ال ـــــة والزراعـــــة، )مثـــــل املواقـــــف واملمارســـــات التقليدي غذي
السـنوات  خـاللطبيعة التغـريات يف الغابـات  وقد شهدتو (. Sayer ،2015و  Sloan؛2015وآخرون،   Keenan؛2015

 فقــدان. ففــي املنــاطق االســتوائية الــيت شــهدت أيــرب نســبة مــن اختفــاء الغابــات، فــتح حتــوالت اخلمــس والعاــرين األخــرية
الغابات بسبب األناطة الزراعية اليت اضطلع هبا صغار املـزارع ن اجملـال إلزالـة الغابـات علـى نطـاق واسـع إلمـداد األسـواق 

الغابــات، فهــو نــاجم عــن عــامل ن  رقعــة(. أمــا اتســاع Sayer ،2015و  Sloan؛ 2009وآخــرون،  Rudelالبعيــدة بالســلع )
راضـــي الزراعيـــة؛ وزراعـــة األشـــجار لتلبيـــة الطلـــب املتزايـــد علـــى خاـــب األ ةوهجـــر  بصـــورة طبيعيـــةبـــارزين: جتـــدد الغابـــات 

 .(2015، وآخرون D’Annunzioأو اخلاب املناور أو لب اخلاب أو الطاقة ) األشجار
 

تسري هذه العوامل الدميوغرافية واالقتصادية االجتماعية املسؤولة عن تغري الغابـات علـى الصـعيدين العـاملي واحمللـي و  
الغابـات  إزالـةوتتفاعل على خمتلف املستويات. فعلـى سـبيل املثـال، يـؤثر النمـو السـكاين وتطـوير البنيـة التحتيـة يف مسـتوى 

(، 2017وآخـرون ) Dezécacheعلى الصعيد العاملي ويؤثران أيضا عند حـدود الغابـات علـى الصـعيد احمللـي. واسـتحدث 
ودعــوا إىل فهـــم أفضـــل للقـــوى الـــيت  ها،واستاـــراف الغابـــات إزالـــةلاـــرح  واضــحا   مكانيـــا   ، منوذجـــا  يف دراســة أعـــد وها مـــؤخرا  

 مكانية خمتلفة.  الغابات وذلك على مستويات بفقدانتتسبب 
 
 ازدياد الطلب على األغذية 3-2-1
 

 2015نســمة يف عـــام  مليــار 7.3 إىل 1950نســـمة يف عــام  مليــار 2.5ازداد عــدد ســكان العــامل باـــكل حــاد مــن  
يف املائة من هذه الزيادة يف آسيا وحنو  62(؛ وحدثت نسبة 2015)إدارة الاؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، 

يف القرن احلـادي والعاـرين، علـى النحـو املبـ ن يف  العاملي يف املائة يف أفريقيا. ومن املتوقع أن يستمر هذا املنحى 20نسبة 
 .. وستحدث معظم الزيادة املتوقعة يف أفريقيااألقاليم، مع وجود اختالفات ملحوظة ب ن 11اجلدول 
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 اإلقليمالنمو السكاني بحسب  11الجدول 

 السكانعدد 
 2100 2050 2030 2015 )بالماليين(

 213 11 725 9 501 8 349 7 العالم

 387 4 478 2 679 1 186 1 أفريقيا

 889 4 267 5 923 4 393 4 آسيا

 646 707 734 738 أوروبا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 721 784 721 634 الكاريبي

 500 433 396 358 الشمالية أمريكا

 71 57 47 39 يانياسأو 

 
 .(2015) إدارة الاؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة: املصدر

 
السـتئثار باملزيـد مـن األراضـي. وارتفعـت نسـبة سـكان العـامل املقيمـ ن يف إىل اوينحو التوسع العمراين احلضري أيضـا  

، يتوقــع أن تقــيم نســبة 2050. وحبلــول عــام 2014يف عــام  54إىل نســبة  1950يف املائــة يف عــام  30املنـاطق احلضــرية مــن 
. ويف (2014إدارة الاــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة لألمــم املتحــدة، يف املائــة مــن ســكان العــامل يف املنــاطق احلضــرية ) 66

 2014يف املائة يف  48و 40منو نسبة السكان املقيم ن يف املناطق احلضرية، من  تتسارع وتريةأفريقيا وآسيا، من املتوقع أن 
 48(، سـيلزم مـا يـرتاوح بـ ن 2011) Meyfroidtو Lambin. وحبسـب تقـديرات 2050يف املائـة حبلـول عـام  64و 56إىل 
 .2030و 2000 عامي مليون هكتار لتوسيع املناطق احلضرية ب ن 100و
 

ل تغـري الـنظم الغذائيـة (، ياك  2016يف حبثه فريُق اخلرباء الرفيع املستوى يف تقرير سابق له )فاض وعلى غرار ما است 
علـــى األغذيـــة احليوانيــة املصـــدر، أحـــد أبـــرز  املتنـــامي ا الطلــبنتيجــة لاقامـــة يف املنـــاطق احلضــرية ومنـــو الـــدخل، وخصوص ـــ

ت ج العاملي اإلمجـايل مـن الزراعـة بـوترية جتـاوزت وتـرية ، ارتفع مستوى النا2010و 1961. وب ن عامي ينمو الزراعالحمر يات 
 دوالر أمريكـــــــــي يف  مليـــــــــار 2 100إىل  مليـــــــــار دوالر أمريكـــــــــي 700النمـــــــــو الســـــــــكاين، وذلـــــــــك باـــــــــكل ثابـــــــــت مـــــــــن 

 (.FAOSTAT)قاعدة البيانات اإلحصائية  2006-2004الفرتة 
 

ب( أن يزيــد النــات ج 2012األغذيــة والزراعــة ) هــذه االجتاهــات يف املســتقبل. وتتوقــع منظمــةأن تســتمر  ومــن املتوقــع  
  إىلدوالر أمريكـــي  7 600يف املائـــة )مـــن  82بنســـبة  2050وعـــام  2007-2005احمللـــي اإلمجـــايل للفـــرد عامليـــا بـــ ن الفـــرتة 

يف املائـة سـنويا. ونتيجـة للنمـو السـكاين وارتفـاع الـدخل يف  1.4دوالر أمريكي( وذلك مبعدل متوسط قـدره حنـو  13 800
سـيكون أعلـى  2050العامل وتغري  النظم الغذائية، يعين تواصل هذه االجتاهـات احلديثـة أن اإلنتـاج الزراعـي العـاملي يف عـام 

زيـادة يف احملاصـيل الزراعيـة ال. وسـتتأتى هـذه الزيـادة مبعظمهـا مـن 2007-2005بنسبته يف الفـرتة  يف املائة قياسا   60بنسبة 
يف املائــة مــن زيــادة اإلنتــاج علــى مســتوى العــامل(، وبعــض الزيــادة يف يثافــة احملاصــيل )عــدد مواســم احلصــاد يف الســنة(  80)
يف املائة املتبقية(. ووفقا هلـذه التقـديرات، ميكـن أن  10يف املائة من إمجايل الزيادة( وعن التوسع احملدود يف األراضي ) 10)
ماليـ ن هكتـار  110مليـون هكتـار، تاـمل زيـادة  70يف املائة )زيادة صافية بنحـو  4يد األراضي الصاحلة للزراعة بنسبة تز 

مليون هكتار يف البلدان املتقدمـة(. غـري أن هـذه االسـتنتاجات ميكـن أن توضـع  40يف البلدان النامية واخنفاضا يقرب من 



 

102 
 

 املعــدَل املتوقــع، وآثــار تغــري املنــاخ علــى اإلنتــاج الزراعــي ومــدى تــوف ر موضــع الاــك بســبب احتمــال جتــاوز النمــو الســكاين
 تـرتاوح بـ ن ا لتوقعات أخرى، ميكـن أن تنمـو األراضـي الزراعيـة بنسـبة(. ووفق  2016األراضي )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 

(. وستخصَّــــص 2014وآخــــرون،   Byerleeســــيما يف أفريقيــــا وأمريكــــا الالتينيــــة ) ، وال2050يف املائــــة حــــز عــــام  20و 5
(. 2016الكميــة األعظــم مــن اإلنتــاج الزراعــي املتزايــد خــالل الفــرتة املــذيورة لعلــف املاشــية )فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى، 

مليـــون هكتـــار  147إىل  81مـــا يــرتاوح بـــ ن  2030( قـــد يلــزم يف عـــام 2011) Meyfroidtو Lambinوحبســب تقـــديرات 
 مليون هكتار ملراع  إضافية.  151إضافية، وما يصل إىل إلنتاج حماصيل 

 
لـنظم لدمات اخلـسـلع و الوعالوة على ذلك، فإن تـدهور األراضـي، الـذي يعـرَّف بأنـه تـدين قـدرة األرض علـى تـوفري  

األراضــي اإليكولوجيــة، يســفر عــن مزيــد مــن التعــدي علــى الــنظم اإليكولوجيــة الطبيعيــة، مبــا فيهــا الغابــات، بفعــل تنــافس 
يف املائة مـن األراضـي الزراعيـة يف العـامل معتدلـة أو  33ر أن نسبة (. ويقد  2010وآخرون،   Gibbsالزراعية على املساحة )

 5( أن ما يرتاوح ب ن مليون ن إىل 2010وآخرون ) Bringezuأ(. ويقد ر 2017شديدة التدهور )منظمة األغذية والزراعة، 
ماليــ ن هكتــار  3ا ال تعــود صــاحلة هلــا ســنويا بســبب تآيــل الرتبــة، وأن حلة للزراعــة عاملي ــماليــ ن هكتــار مــن األراضــي الصــا
هـذه التقـديرات مؤشـرات تقريبيـة فقـط.  ه ينبغـي اعتبـاربسبب تدهورها الاديد، غـري أنـ منها ال تعود صاحلة للزراعة سنويا  

مليـون هكتـار مـن األراضـي لـن تعـود صـاحلة للزراعـة  87و 30( بأن ما يـرتاوح بـ ن 2011) Meyfroidtو Lambinويقد ر 
 بسبب تدهورها.  2030و 2000يف الفرتة ب ن 

 
ــع قطـــاع الزراعــة، مـــدفوعا   و  أهـــم مـــن بزيــادة الطلـــب علــى املنتجـــات الزراعيــة وتـــدهور األراضــي،  يُعتــرب عمومـــا توسُّ

ـــ( أن 2012وآخـــرون ) Hosonumaويقـــد ر  الغابـــات.فقـــدان األســـباب املباشـــرة ل ع قطـــاع الزراعـــة يـــأيت علـــى حســـاب توس 
يف املائــة،  7نسـبة  إزالـةيف العـامل، يف حـ ن أن قطـاع التعـدين مسـؤول عـن  تـتم إزالتهـايف املائـة مـن الغابـات الـيت  73نسـبة 

 Morales-Hidalgoيف املائــة. وياــف  10يف املائــة والبنيــة التحتيــة عــن نســبة  10والتوســع العمــراين احلضــري عــن نســبة 
بيانـــات الر الكثافـــة الســـكانية ومســـاحة الغابـــات. وباســـتخدام قائمـــة بـــ ن تطـــو  الســـلبية العالقـــة ال( عـــن 2015) وآخـــرون
وآخرون  DeFriesباأن عي نة من البلدان االستوائية، ياف  2005و 2000ب ن عامي  االصطناعيةمن األقمار املستمدة 

 الغابــات. وياــففقــدان املنــاطق احلضــرية والصــادرات الزراعيــة و قائمــة بــ ن الكثافــة الســكانية يف العالقــة ال( عــن 2010)
D’Annunzio  ( عــــن 2015وآخـــرون )قائمــــة بــــ ن تطـــور مســــاحة الغابـــات الطبيعيــــة واألراضــــي التينـــة املســــلبية العالقـــة ال

وذلــك يف يــل األقــاليم الفرعيــة تقريبــا. وتقــد ر بعــض الدراســات بــأن مــا يــرتاوح  2010و 1990الصــاحلة للزراعــة بــ ن عــامي 
؛ Holmgren ،2006يف املنـاطق االسـتوائية يـتم حتويلهـا إىل أراض زراعيـة ) إزيلـتيف املائة من الغابات الـيت  95و 70ب ن 

Hosonoma  ،إىل أن حتويــل  2010 احلرجيــة لعــامالتقيــيم العــاملي حلالــة املــوارد (. وتاــري بيانــات وردت يف 2012وآخــرون
يف املائـة يف آسـيا شـبه االسـتوائية،  70يف املائـة يف أفريقيـا، وحنـو  80و 70الغابات إىل أراض زراعية ميثل نسـبة تـرتاوح بـ ن 

 (.2012، وآخرون Hosonoumaيف املائة يف أمريكا الالتينية ) 90وأيثر من 
 

 والطاقة األخشابازدياد الطلب على  3-2-2
 

يف املائـــة خـــالل النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن العاـــرين.  50ازداد االســـتهالك األورويب مـــن منتجـــات الغابـــات بنســـبة  
 يف املائــــة خــــالل الفــــرتة  35 لتصــــل إىل األخاــــاب الصــــناعية واحلطــــب مــــن املنــــاطق االســــتوائيةاســــتخراج وارتفعـــت نســــبة 

الاـرية . وتسـارعت وتريهتـا، أيثـر مـا تسـارعت، يف يف منـاطق مناخيـة أخـرى ، يف ح ن أنا شهدت ريودا  1990-2015
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ــــدنيا مــــن  ــــدخل ال ( حيــــث يبلــــغ النمــــو الســــكاين 2015وآخــــرون،  Köhl) والبلــــدان األقــــل دخــــال–البلــــدان املتوســــطة ال
العقــد املاضــي. وتتوقــع  مبقــدار ثالثــة أضــعاف خــالل . وزادت الصــ ن وارداهتــا مــن جــذوع األخاــابذروتــهواالقتصــادي 

إذ مـن املرتقـب أن يزيـد الطلـب علـى املنتجـات اخلاـبية يف البلـدان  بصـورة مسـتدامة، الدراسات أن تتواصل هذه الزيادات
، التطبيقيـــة)الصـــندوق العـــاملي حلمايـــة الطبيعـــة/ املعهـــد الـــدويل لتحليـــل الـــنظم  2030حبلـــول عـــام  بقـــدار الضـــعف نالناميـــة 
2012 .) 

 
 ذاتتتجـاوز تلـك الـيت تسـتوردها البلـدان  األخاـابإضافة إىل ذلك، تستورد البلدان املرتفعة الدخل يميـات مـن و  

البلدان اليت يتسع فيها الغطاء احلرجـي علـى املـوارد غالب ا ما تعتمد (، و Mills Busa ،2013) احمللي اإلمجايل األدىن نات جال
 (.2010وآخرون،  Meyfroidt) األخااباملستوردة لتلبية الطلب املتزايد فيها على 

 
الطلب على األخااب املسـتديرة الصـناعية مـن الطلـب علـى املنتجـات النهائيـة )األخاـاب املناـورة واأللـواح ينبع و  

ملواد األحيائية املستمدة من استخدام ال جديدة اخلابية ولب اخلاب والورق والكرتون(. وتبتدع العلوم والتكنولوجيا طرق
يف املستحضـــرات الصـــيدلية والبالســـتيك ومستحضـــرات التجميـــل والنظافـــة والكيماويـــات واملنســـوجات ومـــواد  األخاـــاب

منـوذج  مـن سـنويا   اسـتخرجهاالـيت يـتم  األخاـابيتوقع أن تزيد يميـات و البناء، مما يؤدي إىل طلب إضايف على اخلاب. 
)الصــندوق العــاملي حلمايــة  2050و 2010مي ثــالث مــرات بــ ن عــامبقــدار ( Living Forests Modelالغابــات احليــة )

 (. 2012، التطبيقيةالطبيعة/ املعهد الدويل لتحليل النظم 
 

ــ األخاــابوســيعتمد الطلــب علــى   ا علــى التكنولوجيــا املســتخدمة لانتــاج والتحويــل، فضــال عــن إعــادة تــدوير أيض 
اخلاــب وبقايــا األليــاف. ومــن املتوقــع أن تفضــي زيــادة اســتخدام خملفــات اخلاــب واملــواد املعــاد تــدويرها إىل خفــض نســبة 

يف  50إىل حنــو  2005يف املائــة يف عـام  70األخاـاب املســتديرة الصـناعية يف جممــل اسـتخدام اخلاــب واألليـاف مــن حنـو 
اإلنتـاج مـن النتوقـع أن يـزداد ، مبقـدار الضـعف ن. وبينما يتوقع أن يرتفع الطلب على اخلاب واأللياف 2030املائة يف عام 

مرت مكعـب يف عـام  مليار 1.7أي من  ،يف املائة 50أقل بقليل عن نسبة  بنسبةالعاملي من األخااب الصناعية املستديرة 
 ،2020و 2010ب(. وب ن عـامي 2009)منظمة األغذية والزراعة،  2030مرت مكعب يف عام  مليار 2.5إىل حنو  2005

نسـبُة األليـاف املعـاد تـدويرها مـن  مليون طن، مـن املتوقـع أن ترتفـع 500إىل  طن مليون 400حينما يزداد إنتاج الورق من 
 (. 2012، ةملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي)الصندوق العاملي حلماية الطبيعة/ ايف املائة  70يف املائة إىل  53

 
يثر يفـاءة إىل ختفيـف الضـغط األتكنولوجيات الوإىل جانب زيادة يميات األلياف املعاد تدويرها، ميكن أن تؤدي  

يف املائة على يفاءة طحـن اخلاـب املناـور  10نسبة ب( بأن زيادة 2001) Enters قد ريعن الغابات. فعلى سبيل املثال، 
 200و 100ض الطلب العاملي السنوي اإلمجايل على األخااب املستديرة الصناعية مبا يرتاوح ب ن االستوائي ميكن أن ختف  

 مليون مرت مكعب.
 

الغابـــات مـــن األخاـــاب املســـتديرة الصـــناعية ســـيكون يف املســـتقبل  يبـــريةوتاـــري التحلـــيالت إىل أن مصـــدر نســـبة   
( أن نســـبة إنتـــاج اخلاـــب املتـــأيت مـــن غابـــات 2015وآخـــرون ) D’Annunzio(. وقـــد ر 2015وآخـــرون،  Paynاملزروعـــة )

. وعالوة على 2050يف املائة يف عام  69إىل  2013يف املائة يف عام  49مزروعة ميكن أن ترتفع على املستوى العاملي من 
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لتلبية الطلب املستقبلي علـى  2030يف املائة حبلول عام  43روعة قد يزيد بنسبة ذلك، فإن اإلنتاج العاملي من الغابات املز 
   طاقة(.لليمصدر   اأو الستخدامه ا)إما لناره األخااب

 
اد إنتــاج الوقــود احليــوي يف العــامل ســت مــرات ليصــل إىل حنــو دز ا، 2014إىل عــام  2001مــن عــام املمتــدة يف الفــرتة و  
أسـواق الطاقـة والسياسـات املتعلقـة  ة(. ويف ضوء عدم التأيد مـن حالـ2013لرت )فريق اخلرباء الرفيع املستوى،  مليار 130

ا يف ضوء اآلثار اليت ستخلفها التكنولوجيا املتطورة اخلاصة بالوقود احليوي، مثة سـؤال هـام باـأن مـا بالوقود احليوي، وأيض  
أي ظروف. وتتوقع الويالة الدولية للطاقة أن يبلغ إنتـاج الوقـود احليـوي العـاملي  إذا يانت هذه الزيادة املرتفعة ستستمر ويف

ا لفريق (. ووفق  2014)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/الويالة الدولية للطاقة،  2020لرت يف عام  مليار 139
رت مـن هـذا الوقـود مليار ل 100( وباستخدام يميات الوقود احليوي املنتجة عادة، ميثل إنتاج 2013اخلرباء الرفيع املستوى )

مليــون هكتــار مــن الــذرة، أو إذا يــان األمــر يتعلــق بالــديزل  38.5مليــون هكتــار مــن قصــب الســكر، أو  20.4مــا يعــادل 
بــ ن  ( أنــه قــد يلــزم مــا2011) Meyfroidtو Lambinمليــون هكتــار مــن بــذور اللفــت. ويعتــرب  58.5احليــوي، مــا يعــادل 

 .2030مليون هكتار إلنتاج يميات إضافية من الوقود احليوي حبلول عام  118ومليونا هكتار  44
 

ستخدم باكل متزايـد يمصـدر للطاقـة يف العـامل، لـيس فقـط تُ  األخاابوياري العديد من الدراسات أيضا إىل أن  
(. وميثــل احلـــرق التقليـــدي للخاـــب 2015وآخـــرون،  D’Annunzioاملتقدمـــة )يف البلــدان الناميـــة، بـــل يــذلك يف البلـــدان 

والتدفئـة يف البلـدان املنخفضـة الـدخل حنـو ثلثـي الطاقـة  يألغـراض الطهـالـيت تسـتخدم خـرى مـن الكتلـة احليويـة األمواد للو 
الالزمــة إلنتــاج الطاقــة  اــاباألخميــة يأ(. وميكــن أن تزيــد  2017احليويــة املســتخدمة يف العــامل )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 

)منظمــة األغذيــة والزراعــة،  2030مــرت مكعــب يف عــام  مليــار 3.8إىل  2005مــرت مكعــب يف عــام  مليــار 2.6احليويــة مــن 
 ب(.2009

 
مـــا بـــ ن  2030أنـــه قـــد يلـــزم حبلـــول عـــام إىل Meyfroidt (2011 )و Lambinوتاـــري التقـــديرات الـــواردة يف دراســـة  

يمصــدر   اأو الســتخدامه ا)إمــا لناــره األخاــابماليــ ن هكتــار لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى  109إىل  هكتــار مليــون 56
(، 2012) ةلصندوق العـاملي حلمايـة الطبيعـة/ املعهـد الـدويل لتحليـل الـنظم التطبيقيـللدراسات اليت أجراها اا للطاقة(. ووفق  

يف املائــة لتلبيــة الطلــب العــاملي علــى املنتجــات اخلاــبية مــع  2.4بنســبة  الغابــات املزروعــة ســنويا  معــدل منــو لزم زيــادة يف تســ
 احلفا  على الغابات الطبيعية.

 
 إدراك متزايد لدور الغابات في مجال حماية التنوع البيولوجي 3-2-3
 

لتنــوع البيولــوجي ويتحــرك للحفــا  عليهــا عــرب اتفاقــات وعمليــات إىل ادرك اجملتمــع الــدويل أمهيــة الغابــات بالنســبة يــ 
 ،يايت للتنوع البيولوجي الـيت ُوضـعت مبوجـب اتفاقيـة التنـوع البيولـوجيآمتعددة األطراف. ومن األمثلة على ذلك أهداف 

( 5)اهلـــدف  النصــفقـــدار املوائـــل الطبيعيــة مبـــا يف ذلــك الغابــات مب فقــدانفرعيـــة تتمثــل يف خفـــض نســبة  وتاــمل أهــدافا  
لبيئـة ومتـ ن ومناصـر لومنصـف  فع ـالاملناطق احملمية على حنو إدارة نظم تطبيق عرب  األراضييف املائة من  17وحفظ نسبة 

ل مصـدر الغابات، حز لو تباطأت عجلته، ياـك  فقدان (. وما برح 2006( )أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، 11)اهلدف 
 ناطق ذات القيمة البيئية العالية.عندما يدث يف امل قلق، خصوصا  
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االســـرتاتيجيات األساســـية للحفـــا  علـــى التنـــوع البيولـــوجي  إحـــدىحتديـــد منـــاطق معينـــة يمنـــاطق حمميـــة هـــي إن  و  
(Morales-Hidalgo  ،وتتجـــاوز فوائـــد املنـــاطق احملميـــة حميطهـــا املباشـــر. وتاـــكل هـــذه املنـــاطق ضـــمانة 2015وآخـــرون .)

(. وتــوفر املنــاطق Sunderland ،2011األقــارب الربيــة للمحاصــيل ) حفــظ البيولــوجي، مبــا يف ذلــكلتنــوع حلفــظ اطبيعيــة 
فهـي  خاصـا   أن املنـاطق اجلبليـة تـؤدي دورا  بـ ا خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة الـيت تفيـد املنـاطق احمليطـة هبـا، علمـا  احملمية أيض ـ

 (.2014وآخرون،  Foliتساهم يف تأم ن املياه النظيفة وخفض خماطر حدوث الكوارث )
 

مــن شــبكة متناميــة مــن "املنــاطق  وتاــكل احلــدائق الوطنيــة وحمميــات احليوانــات الربيــة وحمميــات احملــيط احليــوي جــزءا   
ماـمولة  الوطنيـة احملمية" اليت تعترب ضرورية حلفظ التنوع البيولوجي. ومثة مساحات شاسـعة مـن األراضـي واملنـاطق احلرجيـة

، يانـت املنـاطق احملميـة 2014يف مجيـع القـارات. ويف عـام تواصـل اتسـاعها املساحة اإلمجاليـة  تزال بنظام احلماية هذا، وال
. وتفيــد منظمــة منظمــة األغذيــة والزراعــة 36يف املائــة مــن ســطح األرض، معظمهــا مــن الغابــات 15.4األرضــية تغطــي نســبة 

 63، أي مـا ميثـل زيـادة بنسـبة 2015مليـون هكتـار يف عـام  651( بأن مسـاحة الغابـات يف املنـاطق احملميـة بلغـت 2015)
يف املائــة مــن  27نســبة  مــا يقــارب، يانــت املنــاطق احملميــة تغطــي 2015. ويف عــام 37 2015و 1990يف املائــة بــ ن عــامي 
يف املائة مـن  3من  يف املائة من املناطق املعتدلة، وأقل 11يف املائة من املناطق شبه االستوائية(، و 13املناطق االستوائية، و
 (.2015وآخرون،  Morales-Hidalgoاملناطق الامالية )

 

 الضـعف نبـأيثر مـن  أعلـىويف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، يانـت نسـبة تقلـص الغطـاء احلرجـي يف املنـاطق احملميـة  
-2005وبــ ن عــامي  2005و 2000يف املائــة بــ ن عــامي  64 مبقــدارعــن املســتوى الــوطين. غــري أن نســبة تقلصــه ازدادت 

2010 (Potapov  ،وتاـــكك دراســـات أخـــرى أيضـــا  2012وآخـــرون .)  يف مـــدى فعاليـــة املنـــاطق احملميـــة يف احليلولـــة دون
 (.2015وآخرون،  Morales-Hidalgo) ا احلماية الكافيةالغابات، وتاري إىل أن احلماية املعلنة ال تعين دائم  فقدان 

 
يف غابـات غـري  ( بـأن العديـد مـن املنـاطق احملميـة يقـع حتديـدا  MA ،2005لأللفيـة )د تقييم الـنظم اإليكولوجيـة يفيو  

الغابات. زد على ذلك، علـى إزالة صاحلة لالستخدامات البارية األخرى. ويد ذلك من وقع اسرتاتيجيات احلماية على 
ــ(، أن البلــدان املرتفعــة الــدخل متيــل إىل اســترياد 2013) Mills Busaحنــو مــا ذيــر  ا بالبلــدان املزيــد مــن األخاــاب قياس 

املنخفضــة الــدخل، ممــا ياــري إىل أن البلــدان الغنيــة حتفــظ مواردهــا داخــل حــدودها ولكنهــا حتصــل علــى املــوارد الالزمــة مــن 
اســـرتاتيجيات االســـتهالك املســـتدام )مبـــا يف ذلـــك نظـــم  تنطـــويالبلــدان الفقـــرية لـــدعم االســـتهالك فيهـــا. وهبـــذا املعـــىن، قــد 

( علــى نفــس القــدر مــن األمهيــة الــيت تتســم هبــا محايــة الغابــات. وعــالوة علــى 4اــهادات الــيت تُبحــث يف الفصــل إصــدار ال
 ض األمــن الغــذائي والتغذيــة للاــعوب الــيت تعتمــد علــى الغابــاتبطريقــة تقــو  يثــرية مــا تــتم  املنــاطق احملميــة   إدارةفــإن ذلــك، 
  (.2-4-3 القسم)انظر 

 
حتت عنوان "التنوع البيولـوجي  ،، إىل جانب املناطق احملمية باكل صارماملوارد احلرجية التقييم العاملي حلالةويامل  

حلفــظ التنــوع  مليــون هكتــار مــن الغابــات املخصصــة أساســا   524مليــون هكتــار( و 1.277) االبتدائيــةواحلفــظ"، الغابــات 
 البيولوجي.

                                                      
on-areas-protected-for-target-2020-meet-to-track-on-world-unveils-report-UNEP-http://www.iucn.org/?18607/New- انظر  36

ase-and-land. 
  .2015و 1990ت هذا الرقم يف عامي استنادا فقط إىل البلدان اليت وفر    37

http://www.iucn.org/?18607/New-UNEP-report-unveils-world-on-track-to-meet-2020-target-for-protected-areas-on-land-and-sea
http://www.iucn.org/?18607/New-UNEP-report-unveils-world-on-track-to-meet-2020-target-for-protected-areas-on-land-and-sea
http://www.iucn.org/?18607/New-UNEP-report-unveils-world-on-track-to-meet-2020-target-for-protected-areas-on-land-and-sea
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ــ  الغابــات   (2)لرتبــة وامليــاه؛ وا الــيت حتفــظالغابــات   (1) ا بــ ن فئتــ ن رئيســيت ن مــن الغابــات احملميــة مهــاوهــو مييــز أيض 

روحيـة. وعلـى مـدى السـنوات اخلمـس والعاـرين املاضـية، القـيم الثقافيـة أو القـيم الاحلامية خلدمات الـنظم اإليكولوجيـة أو 
املتنــامي بوظــائف غابــات حلمايــة الرتبــة وامليــاه، ممــا يعكــس الــوعي عــدد مــن الأبلــغ عــدد متزايــد مــن البلــدان عــن ختصــيص 

 (. 2015وآخرون،  Miuraالغابات املتعددة )
 

 مليــار وجــود حــوايلإىل ( 2015)منظمــة األغذيــة والزراعــة،  2015 التقيــيم العــاملي حلالــة املــوارد احلرجيــة لعــام وياــري 
مليون هكتـار يف أمريكـا  534يف املائة من الغابات يف العامل( يف العامل يغابات واقية ملوارد الرتبة واملياه، منها  25هكتار )

مليـــون هكتـــار يف  123املتعلـــق بالصـــ ن( و 14مليـــون هكتـــار يف آســـيا )انظـــر اإلطـــار  195الاـــمالية وأمريكـــا الوســـطى، و
ب ن األغراض من الغابات الواقية: املياه  العاملي طار هذه الفئة، مييز التقييم(. ويف إ2015أوروبا )منظمة األغذية والزراعة، 

يف  3.6مكافحة التصحر )و يف املائة(؛  0.83تثبيت رمال السواحل )و يف املائة من املناطق احلرجية العاملية(؛  3.4النظيفة )
يف املائـــة مـــن  0.36نيـــارات الصـــخرية والثلجيـــة )منـــع االو املائـــة مـــن الغابـــات العامليـــة، يلهـــا يف أفريقيـــا وآســـيا الوســـطى(؛ 

 5.1مكافحــة تآيـل الرتبــة والفيضــانات )و يف املائـة يف سويســرا(؛  7يف املائــة يف طاجيكســتان و 14الغابـات العامليــة، منهـا 
يف املائـة يف  25يف املائة يف سويسـرا و 28يف املائة من الغابات النمساوية و 30يف املائة من مساحة الغابات العاملية، منها 

 (.2015وآخرون،  Miura) خرىاألظواهر الطاجيكستان(؛ ومكافحة 
 

 مليـــار 1.2وجــود عــن ( 2015)منظمــة األغذيــة والزراعــة،  2015 التقيــيم العــاملي حلالــة املــوارد احلرجيــة لعـــام ويفيــد 
مليــون هكتــار يف  642روحيــة، منهـا القــيم الثقافيـة أو القــيم الخلــدمات الـنظم اإليكولوجيــة أو  واقيــةهكتـار تقريبــا يغابـات 

 ،يف املائـة مـن الغابـات يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة( 100مـن الغابـات الكنديـة و 93أمريكا الاـمالية والوسـطى )منهـا 
)منظمــــة مليــــون هكتــــار يف أوروبــــا  122يانيا، وســــمليــــون هكتــــار يف أو  123مليــــون هكتــــار يف أمريكــــا اجلنوبيــــة، و 167و

يف  4.3هـذه: اسـتجمام العمـوم ) الواقيـةز التقيـيم األغـراض مـن الغابـات هذه الفئة، ميي ـ ضمن. و (2015األغذية والزراعة، 
يف  5.3و 1990يف املائـة مـن مسـاحة الغابـات العامليـة يف عـام  1.3الكربـون ) اختـزانو ؛ (املائة من مساحة الغابات العاملية

خـدمات و يف املائـة، معظمهـا يف أمريكـا الاـمالية وأمريكـا اجلنوبيـة(؛  1.9ثقافيـة )الدمات اخلـو (؛ 2015املائة منها يف عام 
 (.2015وآخرون،  Miura)أخرى 

 
ـــــنظم ا أساســـــي  وميكـــــن أن تـــــؤدي الغابـــــات واألشـــــجار دور    ا يف مكافحـــــة تـــــدهور األراضـــــي عـــــرب تـــــوفري خـــــدمات ال

 Foliاهليكلــي، ومنــع تآيــل الرتبــة، وتنظــيم امليــاه، وتثبيــت النيرتوجــ ن )(، مثــل تثبيــت الرتبــة 2اإليكولوجيــة )انظــر الفصــل 
(. وظــاهرة تــدهور األراضــي شــائعة باــكل خــاص يف األراضــي اجلافــة واملنــاطق احلرجيــة اجلافــة يف العــامل 2014وآخــرون، 

(Pulla   ،ـ2015وآخرون رية أو متاـرذمة. وقـد أدت ا إمـا فقـ(. وهـذه املنـاطق احلرجيـة اجلافـة الـيت مل تـدمَّر يليـا هـي عموم 
قاومـة، قـدرة علـى املو عملية التدهور هذه إىل التحول من زراعة أنواع النباتات األصلية إىل أنواع مـن الغابـات أقـل إنتاجيـة 

 Derroireيبرية من الناس خلطر التصحر وما يرتبط به من آثار إيكولوجية واقتصادية واجتماعية يارثية )  ض أعدادا  مما يعر  

(. غــــري أن الغابــــات، حــــز يف املنــــاطق القاحلـــــة للغايــــة، ميكــــن اســــتخدامها ملكافحــــة التصــــحر )انظـــــر 2016وآخــــرون، 
 (. 15 اإلطار
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 في الصينالغابات الواقية  14اإلطار 
 

يف  28إىل  12مليــون هكتــار )أي مــن  58مليــون هكتــار إىل  18ارتفعــت مســاحات الغابــات الواقيــة يف الصــ ن مــن  
. ووفقا للتقرير الوطين عـن اإلدارة املسـتدامة للغابـات يف الصـ ن 2015و 1990املائة من جمموع مساحة الغابات( ب ن عامي 

القرن املاضي )مبا فيه التآيل النـاجم من تسعينيات ال(، طال تآيل الرتبة يف ناية 2013)اإلدارة احلكومية لاؤون الغابات، 
 طن. مليارات 5ون هكتار وبلغت يمية الرتبة اليت أصاهبا التآيل سنويا ملي 356عن الرياح واملياه( 

 
القــرن املاضــي وذلــك بســبب النمــو الســكاين،  مــن تســعينياتالواســتمر تــدهور الغابــات يف الصــ ن لعــدة عقــود حــز  

فر عن خماطر ويـوارث (، مما أسWenhua ،2004واالستغالل املفرط ملوارد الغابات، ومن مث الزراعة على املنحدرات احلادة )
 طبيعية متكررة خطرية، فضال عن خسائر بارية واقتصادية هامة.

 
ولذلك أطلقت احلكومة الصينية سلسلة مـن ماـاريع التحـري ج مـن أعلـى إىل أسـفل، ونفـذت ماـاريع حلفـظ الغابـات  

)حلفـظ امليـاه والرتبـة، وصــد الريـاح، وتثبيـت الرمـال، ومكافحــة التصـحر(. وبلغـت مســاحة  الواقيــةالطبيعيـة، وزرعـت الغابـات 
يف املائــة مـــن  45.8مليـــون هكتــار يف العقـــد األول مــن القـــرن احلــادي والعاــرين، حيـــث احتلــت نســـبة  83.1هــذه الغابــات 

 .ديف املائة من جممل أراضي البال 8.7مساحة الغابات و
 

 (.2015وآخرون،   Miura): املصدر
 
 

 رمكافحة التصح   15إلطار ا
 

يف مشال أفريقيا وشبه اجلزيرة العربيـة. وأيثـر مـن نسـبة  بصفة خاصة إن التهديد الذي ياكله التصحر شديد اخلطورة 
ضــة للتصــحر. وبــدأ اســتخدام األشــجار احليــة يف املائــة مــن املنطقــة قاحلــة أو شــبه قاحلــة ومتضــررة مــن التصــحر أو معر   95

والنباتــات امليتــة يف بلــدان شــز لتثبيــت الكثبــان الرمليــة ومكافحــة التصــحر منــذ أوائــل القــرن التاســع عاــر. ويف املغــرب، ُزرع 
دى هكتار بأنواع مـن األشـجار السـريعة النمـو )مثـل الكينـا واألياسـيا السـيانوفيال واألياسـيا السـيكلوبس( علـى مـ 43 000
عامـا يف أوائـل القــرن العاـرين، لوضــع حـد لتحـرك الكثبــان الرمليـة علــى طـول سـاحل احملــيط األطلسـي ومحايــة مـدن مثــل  60

طنجة والقنيطرة وأغادير. وُزرعت يف تونس وموريتانيا واملغرب أحزمة خضراء صغرية حلماية الواحات أو املدن القارية أو البىن 
 التحتية. 

 
 ُعاـب سـهوبل السـريع تـدهوربالالقرن املاضي  من ستينياتالويف اجلزائر، تسببت عمليات الرعي املفرط والزراعة يف  

القــرن املاضــي، اخُتــذ قــرار ملكافحــة التصــحر يقضــي باملســامهة يف إعــادة مــن ات يســبعينالألفــا علــى احلــدود الصــحراوية. ويف 
 Pinusمالي ن هكتار من خالل زرع "سد أخضر" مـن أشـجار الصـنوبر احللـيب ) 3تاجري هذه املنطقة اليت تبلغ مساحتها 

halapensis ـــن ماــــروع الســــد (. وبعـــد بضــــع ســـنوات، حتــــول هـــذا الربنــــام ج إىل ماــــروع يبـــري متعــــدد القطاعـــات. وقــــد مك 
لصـحراوية، وزرع هكتـار مـن الغابـات املتـدهورة يف منطقـة األطلـس ا 300 000األخضر، منذ إناائه، مـن إعـادة تأهيـل حنـو 

 90هكتــار مــن املراعــي، وإناــاء  25 000هكتــار حلمايــة القــرى والبــىن التحتيــة، وإدارة  5 000أحزمــة خضــراء علــى مســاحة 
 (. 2015وآخرون،  Saifiمصدرا للمياه لتحس ن مستوى توفر مياه الارب )

 
 مبادرة الجدار األخضر العظيم أمام الصحراء ومنطقة الساحل*

 
، 2007إن مبـــادرة اجلـــدار األخضـــر العظـــيم أمـــام الصـــحراء ومنطقـــة الســـاحل الـــيت أطلقهـــا االحتـــاد األفريقـــي يف عـــام  

أضحت مبادرة رائدة يف أفريقيا ملكافحة آثار تغري املناخ والتصحر. واهلدف منها وقف تدهور األراضي والتصـحر يف منطقـة 
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ســ ن مســتوى األمـــن الغــذائي والتغذيــة، ومـــؤازرة اجملتمعــات احملليـــة يف الســاحل والصــحراء، والقضـــاء علــى الفقــر واجلـــوع، وحت
األراضي اجلافة على التكيف مع آثار تغري املناخ والتخفيف منها. وهي تدعو إىل اعتماد حلول طويلة األجل وتنفيذ أناطة 

ناس يف منطقة الساحل والصحراء. متكاملة واتباع ممارسات حملية مستدامة للتصدي للتحديات املتعددة اليت تؤثر يف حياة ال
بلــدا أفريقيــا، ومنظمــات دوليــة، ومعاهــد حبــوث، ومنظمــات مــن اجملتمــع املــدين،  20وهــي جتمــع جنبــا إىل جنــب أيثــر مــن 

 . وهيئات شعبية
 
*  http://www.greatgreenwallinitiative.org/; desertification-against-action/action-www.fao.org/in 

  forestry-www.fao.org/dryland. 
 Guellouz(2011.) و Hadri: املصدر

 
 الغابات واألشجار وتغير المناخ واألمن الغذائي والتغذية 3-3
 

 ميكن تبيان أربعة أنواع بارزة من أوجه التفاعل ب ن الغابات واألشجار وتغري املناخ واألمن الغذائي والتغذية: 
 

 آثار تغري املناخ على الغابات واألشجار وبالتايل على مسامهاهتما يف األمن الغذائي والتغذية؛ 
 

 مسامهة الغابات واألشجار يف األمن الغذائي والتغذية يف مناخ متغري؛ 
 

  مســامهة الغابــات واألشــجار يف التخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ، وبالتــايل يف األمــن الغــذائي والتغذيــة علــى املــدى
 املتوسط/ الطويل؛

 
 لغابـات واألشــجار يف التخفيـف مــن التـأثريات احملتملـة علــى سياسـات األمــن الغـذائي والتغذيــة الـيت تعـزز مســامهة ا

 .آثار تغري املناخ
 

 آثار تغير المناخ على الغابات واألشجار 3-3-1
 

(. وقـد بـدأت تظهـر عواقبـه يف أمـاين 12مثة إدراك متزايد آلثار تغري املناخ علـى الغابـات واألشـجار )انظـر اجلـدول  
عديــدة، حــز وإن يــان يصــعب يف يثــري مــن األحيــان فصــل تغــري املنــاخ عــن الضــغوط األخــرى )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 

األشــجار، والتغــريات يف وتــرية  تلــفب(. والعالمــات الــيت تعكــس مــدى الضــغط بســبب املنــاخ، مــن ارتفــاع معــدل 2016
(. وتاــري 2014وآخــرون،  Setteleوموجــات العوامــل املســببة لألمــراض، تتبــد ى أيثــر فــأيثر ) احلرائـق، وتكــاثر احلاــرات،

جمموعــة واســعة مــن الغابــات، إىل ارتفــاع معــدل حمــيط ، يف يؤديــانواخنفــاض نســبة هطــول األمطــار  رحــرتاإلاألدلــة إىل أن ا
 (. 2010، وآخرون Allen) اآلفاتاألشجار من خالل اإلجهاد احلراري، واإلجهاد الناجم عن اجلفاف وتفاي  تلف

 
 األمن الغذائي والتغذيةعلى الغابات و  التغي رات المناخيةاآلثار المحتمل أن تخلفها بعض   12 الجدول

 

طبيعة تغير 
 األمن الغذائي والتغذيةاآلثار على  اآلثار على الغابات المناخ

ارتفاع طفيف 
فننننني الحنننننرارة 

 Lindnerارتفــاع معــدالت جتــدد املــوارد )
لفريــق احلكــومي الــدويل املعــين وآخــرون، ا
 (2014 بتغري املناخ،

ارتفاع مستوى التنوع البيولـوجي يف الغابـات وتـوفر األغذيـة 
 واستدامتهاوالوصول إليهما واستخدامهما 

http://www.greatgreenwallinitiative.org/
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification
http://www.fao.org/dryland-forestry
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 المتوسطة
)درجة ماوية 

واحدة، 
 مثال(

ـــــــــات وإنتاجيتهـــــــــا  ـــــــــة الغاب ـــــــــص حيوي تقل
(Kirschbaum  ،؛ 2007وآخـــــــــــــــــــــــــــــرون

 (2015منظمة األغذية والزراعة، 

التنـــــوع البيولـــــوجي يف الغابـــــات، الـــــذي يـــــؤدي إىل فقـــــدان 
اخنفـــــاض مســـــتوى تـــــوفر األغذيـــــة املســـــتمدة مـــــن الغابـــــات 

 واستدامتهاوالوصول إليها واستخدامها 
اآلفــات واألمــراض انتاــار ارتفــاع معــدل 

وآخــــــــــــــــــرون،  Lindnerيف الغابــــــــــــــــــات )
؛ منظمــــــــــــة األغذيــــــــــــة والزراعــــــــــــة، 2008
2015) 

التنـــــوع البيولـــــوجي يف الغابـــــات، الـــــذي يـــــؤدي إىل فقـــــدان 
اخنفـــــاض مســـــتوى تـــــوفر األغذيـــــة املســـــتمدة مـــــن الغابـــــات 

 واستدامتهاواحلصول عليها واستخدامها 

الطبيعيـــــة للعديـــــد مـــــن  املوائـــــلحتـــــوُّل يف 
 الغاباتو األنواع 

مـــــن الغابـــــات اخنفـــــاض مســـــتوى تـــــوفر األغذيـــــة املســـــتمدة 
 ليها واستخدامها عصول واحل

الضغط على املياه الذي يؤدي إىل موت 
ـــــدهور  ـــــدرجيي وت الغابـــــات/ األشـــــجار الت

 Williamsاألراضـــــي بســـــبب اجلفـــــاف )
 (2013وآخرون، 

التنـــــوع البيولـــــوجي يف الغابـــــات، الـــــذي يـــــؤدي إىل فقـــــدان 
اخنفـــــاض مســـــتوى تـــــوفر األغذيـــــة املســـــتمدة مـــــن الغابـــــات 

 واستدامتهاواحلصول عليها واستخدامها 
ميكن للضغط على املياه أن يؤثر يف اسـتدامة الزارعـة املرويـة 
مـــــن األمطـــــار يف املنـــــاطق االســـــتوائية، وبالتـــــايل التـــــأثري يف 

ة واحلصـــول عليهـــا )منظمـــة األغذيـــة مســـتوى تـــوفر األغذيـــ
 يف وامليــــاه األراضـــي مــــن املـــوارد الــــةب، ح2011والزراعـــة، 

 ( والزراعة لألغذية العامل
 

 Kirschbaum) الربيــــــــة ازديــــــــاد احلرائــــــــق
ـــــــــــة 2007وآخـــــــــــرون،  ؛ منظمـــــــــــة األغذي

 (2015، والزراعة

التنـــــوع البيولـــــوجي يف الغابـــــات، الـــــذي يـــــؤدي إىل فقـــــدان 
اخنفـــــاض مســـــتوى تـــــوفر األغذيـــــة املســـــتمدة مـــــن الغابـــــات 

 واستدامتهاواحلصول عليها واستخدامها 

تغينننننرات فننننني 
نسنننبة هطنننول 

  األمطار

تكــبح تــربعم البــذور، وتغيــريات يف ترييبــة 
النباتـــــــــات، وتعزيـــــــــز احتمـــــــــال التـــــــــدهور 

وآخــرون،  Kirschbaumواملــوت ســريعا )
؛  2006وآخـــــــــــــــــــــــــرون،  Linder ؛2007

Elbehri ،2015) 

تقلـــــص التنـــــوع البيولـــــوجي يف الغابـــــات، الـــــذي يـــــؤدي إىل 
اخنفـــــاض مســـــتوى تـــــوفر األغذيـــــة املســـــتمدة مـــــن الغابـــــات 

 واستدامتهاواحلصول عليها واستخدامها 

اشــــــــتداد تآيــــــــل الرتبــــــــة بســــــــبب امليــــــــاه 
 Kirschbaumواالنيــــــــــارات األرضــــــــــية )

؛ Elbehri ،2015؛ 2007وآخـــــــــــــــــرون، 
 (2015منظمة األغذية والزراعة، 

الـــذي يســـفر  امليـــاه اخنفـــاض خصـــوبة الرتبـــة بســـبب تســـرب
فر األغذيـة اعن اخنفاض إنتاجية الرتبـة ويـؤثر يف مسـتوى تـو 

 )إنتاجها(

ــــاد األضــــرار النامجــــة عــــن العواصــــف  ازدي

؛ 2015، منظمــــــــــــــة األغذيــــــــــــــة والزراعــــــــــــــة)

Elbehri ،2015 ممــا يزيــد مــن احتمــال )
جلــــــوء احلكومــــــة إىل رفــــــع تكــــــاليف إدارة 

ارتفــاع امليزانيــات املخصصــة لاغاثــات الغذائيــة الــيت قــد ال 
تكـــون يافيـــة يف البلـــدان الناميـــة وبالتـــايل عـــدم وضـــع أبعـــاد 

 األمن الغذائي والتغذية موضع التطبيق

إحلــــاق األضــــرار بوســـــائل النقــــل املســـــتخدمة لتيســــري تـــــوفر 
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ــــة املســــتمدة مــــن الغابــــات وحصــــول األســــر الريفيــــة  الكوارث اإلغاثة من  األغذي
 عليها

نغروف اتقلـــص رقعـــة وحيويـــة غابـــات املـــ
ــــــات الســــــاحلية منظمــــــة األغذيــــــة ) والغاب

 (2015، والزراعة

األمساك على الساحل مما يؤثر مصايد تقلص اإلنتاجية من 
فر األغذيـــــة ااألمــــن الغـــــذائي والتغذيــــة )تــــو أبعــــاد  يف ا  يســــلب

 (واستدامتهاواحلصول عليها واستخدامها 

 
(. 2013وآخــرون،  Williamsالعديــد مــن حــاالت اخنفــاض اإلنتاجيــة يف الغابــات الاــمالية إىل اجلفــاف )يعــزى و  

 وارتباطــــه مبــــوتحــــرتار واجلفــــاف اللــــذان إذا أضــــيف إليهمــــا اخنفــــاض اإلنتاجيــــة واخللــــل الــــذي تتســــبب بــــه احلاــــرات إلوا
(. ويف غابـات املنــاطق 2014وآخــرون،  Setteleالزديـاد اخللــل النـاجم عــن احلرائـق ) انمؤاتيــ عـامالنأيضــا  امهـ، األشـجار

ازدياد معدالت النمو، بفضل اجتماع عوامل عـدة هـي طـول موسـم  ل يفث  متاملعتدلة، ُسجل اجتاه عام حز اآلونة األخرية 
 وقـــعوتت(. 2008وآخـــرون،  Ciaisالنمـــو، وارتفـــاع ثـــاين أيســـيد الكربـــون يف اجلـــو، وترســـب النيرتوجـــ ن، وإدارة الغابـــات )

ع وتريهتـا مبـا يسـر  اإلطار املناخي احملتمل ملعظم أنـواع األشـجار حنـو القطـب وإىل ارتفاعـات أعلـى، ممـا يتحول النماذج بأن 
عــن انتاــار   املنــاخ أيضــا يف ظهــور اآلفــات واألمــراض وانتاــارها، فضــال  يتجــاوز عمليــات انتقاهلــا الطبيعــي. وســيؤثر تغــري  

يــدث إنتاجيــة النظــام اإليكولــوجي، وبالتــايل  يــدث تغيــريا  يفممــا األنــواع قــد تتغــري و . هاوصــمود الغازيــة األنــواعجمموعــات 
(. ومــن 2016وآخــرون،  Boulangerواخلــدمات الــيت توفرهــا الغابــات لضــمان األمــن الغــذائي والتغذيــة )الســلع تغيــري يف 

األنــواع  وموئــلعلــى تــوفري احلمايــة للرتبــة وامليــاه  ة الغابــاتلغابــات وقــدر ل تنــوع البيولــوجيالاملتوقــع أن يــؤثر تغــري املنــاخ يف 
 (.Locatelli ،2016) بسبب تغري املناخ ، يف الوقت نفسه،إليهاسيتم اللجوء وخدمات النظم اإليكولوجية األخرى اليت 

 
الغابـــات ووظائفهـــا بـــاختالف املنـــاطق وأنـــواع  بســـالمةومـــن املتوقـــع أن ختتلـــف عواقـــب يـــل هـــذه الظـــواهر املتعلقـــة  

املنـاخ تاـمل (. والنظم اإليكولوجية للغابات اليت تُعترب معرضة باكل خاص آلثار تغـري 2015وآخرون،  Paynالغابات )
والغابـات اجلافـة.  38نغروف وغابات املنـاطق الاـمالية وغابـات املنـاطق االسـتوائية والغابـات الـيت يلفهـا الضـباباأشجار امل
لغابــات املوجــودة يف املنــاطق االســتوائية، فــإن مثــة أمــرا مل يتأيــد بعــد أال وهــو مــدى قــوة تــأثري ثــاين أيســيد إىل اوبالنســبة 

الاــديدة التــأثر األنــواع الكربــون املباشــر علــى التمثيــل الضــوئي والنضــح. وحتتضــن الغابــات االســتوائية الرطبــة العديــد مــن 
جلفـاف احلـاد؛ وهنـاك أدلـة علـى أن تـواتر حرائـق الغابـات وحـد هتا بسـبب احلرائـق خـالل فـرتات ا للتلـفباجلفاف واملعرضة 

آخذان يف االزدياد بسبب تزامن تغيري طريقة استخدام األراضي واجلفـاف، مبـا يف ذلـك يف منطقـة األمـازون. وظـواهر تغـري 
ئية اجلافـة خلطـر االسـتبدال الغابات والتجزؤ واحلرائق والضـغط الباـري تعـر ض يف الواقـع مجيـع الغابـات االسـتواإزالة املناخ و 

 (.2006، وآخرون Miles)أو التدهور 
 

بتغـري املنـاخ ألنـا تكـاد تسـتنفد قـدرهتا علـى حتمـل احلـرارة )الفريـق  ا  ويُتوقع أن تكون األشجار االستوائية األشـد تـأثر  
علــى التكيــف مــع تغــري املنــاخ، إىل جانــب  األنــواع(. وقــد يــؤدي عــدم قــدرة 2014احلكــومي الــدويل املعــين بتغــري املنــاخ، 

الفايهـة وإنتاجهـا( إىل آثـار مباشـرة  غـالت، مثـل تـزهري األشـجار املبكـر )وبالتـايل اخنفـاض يف السمات الظاهريةالتغريات 
جملتمعـات األيثـر إىل اعلى يمية موارد الغابات املتاحة للحصاد واالستخدام من قبل اجملتمعات احملليـة، وال سـيما بالنسـبة 

                                                      
تقـع و (. Stadtmüller ،1987هي الغابات اليت غالبا ما تكون مغطاة بالضباب أو الرذاذ مما جيعلها أيثـر رطوبـة، وهـي خمتلفـة عـن الغابـات املطـرية )   38

 االستوائية وعلى ارتفاع عال.غري إما يف املناطق االستوائية أو املناطق عادة 
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( أظهرت أن تغري 2008، مؤسسة البحوث الزراعية الربازيليةعلى الغابات واألشجار. وأجريت دراسة يف الربازيل ) اعتمادا  
 هامة على املناطق القليلة التعرض له واملخصصة إلنتاج النب. ويف املناطق املنتجـة تقليـديا   ينطوي على آثاراملناخ ميكن أن 
مـن ناحيـة أخـرى، مـع اخنفـاض خطـر الصـقيع، ميكـن أن حتـدث و لنب بـنقص امليـاه أو ارتفـاع درجـات احلـرارة. للنب، يتأثر ا

زيادة يف املساحة املنتجة له يف مناطق أخرى. ونتيجة لذلك، سـتتقلص يف العـامل املنطقـة ذات املخـاطر املناخيـة املنخفضـة 
. 2070يف املائـة يف عـام  33، و2050يف املائـة يف عـام  17، و2020يف املائـة يف عـام  9.5لنب وذلـك بنسـبة إىل ابالنسبة 

يف يـوت ديفـوار وغانـا، ومهـا أيـرب بلـدين  2050حدوث اخنفاض يف إنتـاج الكايـاو حبلـول عـام  املوضوعةوتتوقع النماذج 
ة الزراعيــة والريفيــة، يف املائــة مــن اإلنتــاج العــاملي )مريــز التعــاون الفــين للتنميــ 53إذ إنمــا ينتجــان نســبة  ،منتجــ ن للكايــاو

(، غـري متــوفرة عـن العديــد مــن 2012(. غـري أن البيانــات، يمـا أشــري يف تقريــر سـابق )فريــق اخلـرباء الرفيــع املســتوى، 2012
 لألمن الغذائي والتنمية.  اهلامة األنواع

 
 ةل تغير المناخالغابات واألشجار في األمن الغذائي والتنمية في  اتمساهم 3-3-2
 

مــن حيــث تعزيــز قـدرة الــنظم الغذائيــة علــى  حيويـا   ، دورا  2الغابــات واألشــجار، علـى النحــو املبــ ن يف الفصــل تـؤدي  
الطبيعية واملزارع واألسر املعياية. ومع تغري املناخ الذي يغري ويزيد مجيع فئات املخـاطر الـيت  املناظرالصمود، على مستوى 

على قدر يبـري مـن ب(، سيكون دور الغابات واألشجار 2016ة والزراعة، تواجهها النظم الغذائية واألسر )منظمة األغذي
املياه ودرجة احلرارة، ومحاية املناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سـطح البحـر، واحلمايـة  دورمها يف تنظيم، ال سيما األمهية

ضـي هـي أيثـر مناعـة إزاء األحـوال إن الـنظم الزراعيـة املتنوعـة مـن حيـث احملاصـيل وييفيـة اسـتخدام األراو من الفيضانات. 
(، وإزاء اشــتداد ظــاهرة تقلــب املنــاخ )منظمــة األغذيــة 2013وآخــرون،  Rahmanاجلويــة املتطرفــة النامجــة عــن تغــري املنــاخ )

مهمـة يف صـمود ســبل العـيش أمــام  ب(. وعلـى مســتوى األسـر املعياـية، تــؤدي الغابـات واألشــجار أدوارا  2016والزراعـة، 
مصـادر املنتجـات ذات األمهيـة لتنويـع اإلنتـاج و تقـوم مقـام شـبكات األمـان يف حـاالت الطـوارا؛ خاصة وأنـا تغري املناخ، 

والدخل لألسـر الـيت تعمـل بالزراعـة واألسـر الريفيـة؛ املصـادر لفـرص العمـل )وهـي ذات أمهيـة خاصـة حيـث مل تعـد الزراعـة 
ناخيـة املصـدمات ال للمجتمعـات احملليـة الـيت تواجـهياـبكة أمـان األغذيـة الربيـة   ةوسبل العـيش الريفيـة ممكنـة(. وتـزداد أمهيـ

(Byron وArnold ،1997 ؛Wunder ،2014( ويمصدر للتنوع الغذائي )Phalkey 2015، وآخرون.) 
 

ويستدعي ما تقدم إدماج الغابات واألشجار يف اسرتاتيجيات التكيف مع آثار تغري املناخ الرامية إىل ضـمان األمـن  
ـــنظم اإليكولوجيـــة  تطل ـــبيب(. وهـــذا بـــدوره 2017الغـــذائي والتغذيـــة )منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة،  احلفـــا  علـــى صـــحة ال

أيثر قدرة على التكيف مع الضغوط والتعايف من األضـرار  يمةالسلللغابات للحفا  على قدرهتا على الصمود. والغابات 
هي أيثر قدرة على الصـمود  السليمةالنظم اإليكولوجية  والتكيف باكل مستقل مع آثار تغري املناخ. وباكل أمشل، إن  

ـــنظم اإليكولوجيـــة املوجـــودة حتـــت الضـــغط والـــيت تضـــررت ف ـــة الســـلبية مـــن ال يهـــا الظـــواهر إزاء التـــأثريات احليويـــة والالحيوي
اإليكولوجية الطبيعيـة. ومـن أفضـل املمارسـات ملواجهـة ذلـك الـتخلص مـن اآلفـات باـكل متكامـل، ومكافحـة األمـراض، 
واحتــواء حرائــق الغابــات، واســتغالل الغابــات بطريقــة منخفضــة األثــر يف ســياق إنتــاج الســلع منهــا، وحصــر مجــع املنتجــات 

غابـات باملسـتويات املسـتدامة، وإنفـاذ قـوان ن الغابـات )منظمـة األغذيـة والزراعـة، احلرجية غري اخلابية أو رعي املاشـية يف ال
ب(. ويتعــ ن علــى املســؤول ن عــن الغابــات اختــاذ تــدابري إضــافية لزيــادة قــدرة الغابــات علــى التكيــف مــع آثــار تغــري 2016

 الـــيت يكـــون فيهـــا املســـتقبل ضـــبابيا  يف الظـــروف  بأمهيــة فائقـــة بصـــورة خاصـــة املنــاخ. وتتســـم اإلدارة املتكيفـــة مـــع التطـــورات
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(Robledo وForner ،2005 ؛ وهــــي تتطلــــب)ممارســــات اإلدارة عــــن طريــــق الرصــــد  مســــتمرة وحتســــ ن إدخــــال تعــــديالت
 (. 2009، وآخرون Seppäläوالتحليل والتعلم من النتائ ج )

 
 مساهمة الغابات واألشجار في التخفيف من آثار تغير المناخ 3-3-3
 

(. غـــري أن 2010 مريـــز البحـــوث احلرجيـــة الدوليـــة،ا يميـــة يبـــرية مـــن ثـــاين أيســـيد الكربـــون )ســـنوي  متـــتص الغابـــات  
القـرن املاضـي إىل مـن تسـعينيات الا يف سـنوي   طـنجيغـا  2.8اخنفـض مـن قـد الكربـون  احتباسالغابات يف مسامهة متوسط 

)منظمــة األغذيــة والزراعــة،  2014يف عـام  ا طــنغــجي 1.8، وقُــد ر بنحـو املاضــييف العقــد األول مـن القــرن  ا طــنغـجي 2.3
يف املائــة مــن مجيــع انبعاثــات غـــازات  11نســبة بانبعــاث إزالــة الغابــات وتــدهورها  تتســببج(. ويف الوقــت نفســه، 2016

 نسبة تتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة اليت يطلقها قطاع النقل.ال(، وهذه 2014، وآخرون Smithالدفيئة )
 

حجــم االنبعاثــات مــن مكــافئ ثــاين أيســيد الكربــون بفضــل  ه مــن احملتمــل أن يــرتاوح تقل ــصبأنــوتقــد ر الدراســات  
مـــن (. و Smith ،2014دوالر أمريكـــي للطـــن ) 100بأســـعار تصـــل إىل  ا طـــنغـــجي 13.8و 0.2بـــ ن مـــا ا الغابـــات ســـنوي  

الغابات وحتسـ ن إدارة الغابـات والتحـري ج والزراعـة خسارة حجم هذه االنبعاثات نتيجة اخنفاض معدل احملتمل أن يتقلص 
احلرجيـــة خيتلـــف علـــى حنـــو حـــاد بـــاختالف الناـــاط واملنطقـــة وحـــدود الغابـــات واإلطـــار الـــزمين الـــذي تقـــارن فيـــه خيـــارات 

الغابـات هـي السـائدة يف التخفيـف مـن هـذه االنبعاثـات يف أمريكـا الالتينيـة  إزالـةالتخفيف منـه. وعمليـات خفـض معـدل 
يف بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي  السائدان مهايقيا، يف ح ن أن إدارة الغابات، يليها التحري ج، وأفر 

ــا آســيايف والبلــدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحلــة انتقاليــة و  . بيــد أن تقلــيص هــذه االنبعاثــات بكميــات يبــرية لــن يتحقــق أيض 
ج( )انظــر أيضــا 2016اتيــة الــيت ختلــق حــوافز فعليــة )منظمــة األغذيــة والزراعــة، و مــة واألطــر املبــدون تــوفُّر املــوارد املاليــة الالز 

(. وياري الفريق احلكومي الدويل 4يف الفصل  الغابات وتدهورها" إزالة املعنون "خفض االنبعاثات النامجة عن  18اإلطار 
ة احليويـة علـى نطـاق واسـع مـن أجـل الطاقـة، أو عـزل ( إىل أن إمـدادات الكتلـ2014وآخـرون،  Smithاملعين بتغري املنـاخ )

الكربــون يف أطــر الزراعـــة واحلراجــة وغريمهــا مـــن أشــكال اســتخدام األراضـــي، تــوفر املرونــة لتطـــوير التكنولوجيــا الــيت ختفـــف 
لـى أن يكـون هلـذا األمـر تبعـات ع باحتمـالر أيضـا التلوث من قطـاعي إمـدادات الطاقـة واسـتخدامها النهـائي، ولكنـه يـذي  

 التنوع البيولوجي واألمن الغذائي واخلدمات األخرى اليت توفرها األراضي. 
 
 فها سياساُت تعزيز مساهمة الغابات واألشجار في التخفيف اآلثار المحتمل أن تخل   3-3-4

 على األمن الغذائي والتغذية آثار تغير المناخ من
 

واحلراجــة يف  تغــري  هــذا االســتخدامييفيــة اســتخدام األراضــي و مثــة إدراك يف اتفــاق بــاريس للــدور اهلــام الــذي تؤديــه   
 املتمثـل يف حصـر 2 دور الغابـات املريـزي يف حتقيـق اهلـدفبـمـن االتفـاق املـذيور  5التخفيف من تغري املناخ. وتنـوه املـادة 

 خفـــض وذلـــك عـــرب خيـــارات التخفيـــف مـــن آثـــار تغـــري املنـــاخ الـــيت يغطيهـــا ئـــويت ناملدرجت ن الـــاألرض دون  حـــرارة ارتفـــاع

أيضـا ملـا تـوفره الغابـات مـن إمكانـات التبـاع  يف اتفـاق بـاريسومثـة إدراك  .االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها
حتقيـــق فوائـــد غـــري ذات صـــلة لتخفيـــف مـــن آثـــار تغـــري املنـــاخ والتكيـــف معهـــا، ولـــدورها اهلـــام يف مـــن أجـــل انـُــ ج ماـــرتية 

 .بالكربون
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نت ُدو  و وأعدت الدول األطراف يف اتفاق باريس قائمة من املسامهات احملددة الوطنية اليت ينبغي جتديدها يل عام،  
وتاـمل أهـدافا فرعيـة واسـرتاتيجيات وتـدابري  ،يف سجل عام. وترد يف إطار هذه املسامهات األهـداف النهائيـة هلـذه الـدول
سياســاهتا واســرتاتيجياهتا )منظمــة األغذيــة يف ملعاجلــة أســباب تغــري املنــاخ وآثــاره. وضــم نت غالبيــة البلــدان مســألَة الغابــات 

ايـة خمزونـات لقطـاع الغابـات بغيـة مح تاري إىل السياسات والتدابري احلالية و/ أو املقررة مسـتقبال  هي ، و د(2016والزراعة، 
الكربون وزيادهتا، ورفع إنتاج املواد املتجددة والطاقـة املتجـددة يف الغابـات وعـرب تأهيـل األراضـي. ومعظـم هـذه السياسـات 
والتــدابري سريســخ بعــض االجتاهــات املعروضــة أعــاله، أي إمــا حنــو حفــظ الغابــات وتنميتهــا و/ أو زيــادة اإلنتــاج، مــع مــا 

األمــن الغــذائي والتغذيــة. وســيكون إلنتــاج الطاقــة  حتقيــق ات الغابــات واألشــجار يفيصــاحب ذلــك مــن آثــار علــى مســامه
(. فعلــى ســبيل املثــال، 2016واســتبدال املنتجــات بــأخرى تبعــات اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة )الويالــة األوروبيــة للطاقــة، 

ســيما الوقــود اخلاــيب مــن أجــل توليـــد  والتــؤثر السياســات املعتمــدة يف االحتــاد األورويب لزيــادة اســتخدام الوقــود احليــوي، 
يف ييفية إدارة املسؤول ن عن الغابـات لغابـاهتم يف املنطقـة، وييفيـة اسـتخدام األراضـي يف املنـاطق الناميـة )املفوضـية  ،الطاقة

 (. 2013األوروبية، 
 

يف جمـال التخفيـف مـن آثـار  أن تؤديـهواألهم من ذلك هو أن إدراك الدور احليوي الـذي ميكـن للغابـات واألشـجار  
تغري املناخ والتكيف معها ميكن أن يعزز إىل حد بعيد التعهد، علـى الصـعيدين الـدويل والـوطين، بوضـع سياسـات طموحـة 
باــأن الغابــات ملواجهــة تغــري املنــاخ. وإحــدى أهــم املســائل يف هــذا الاــأن تكمــن يف التأيــد مــن تضــم ن هــذه السياســات 

 كل مسامهات الغابات واألشجار يف األمن الغذائي والتغذية. واآلليات إيالء االعتبار ل
 
 تبعات التغيير على األمن الغذائي والتغذية 3-4
 

الغابات وتدهورها، فضال عن التغيري يف ييفية إدارة الغابات ألغراض اإلنتاج أو احلفظ، يلها أمور تؤثر يف  إزالةإن  
ما بينهـا، وييـف تـؤثر يف  تفاعل عوامل التغيري احملددة يف هذا الفصل يف يةييف  7األمن الغذائي والتغذية. ويوضح الاكل 

 . الغابات والنظم املتمحورة حول األشجار، فضال عن خمتلف مسامهاهتا يف األمن الغذائي والتغذية
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 والتغذيةالعوامل الكامنة وراء تغي ر الغابات التي تؤثر مساهماتها في األمن الغذائي  7 الشكل
 

    

 
 الغابات وتدهورهاإزالة تبعات  3-4-1
 

واجملتمعـات املعتمـدة علـى الغابـات وسـبَل رزقهـا وأسـاليب الغابات وتدهورها يهـددان مـورد عـيش الاـعوب إزالة إن  
حياهتا، ويضر ان بتوفري خدمات النظم اإليكولوجية الالزمة لألمـن الغـذائي والتغذيـة والتنميـة املسـتدامة علـى املـدى البعيـد. 

طــر انتقــال اآلفــات وميكــن أيضــا، ألنمــا يؤديــان إىل تاــرذم املــواطن الطبيعيــة، أن يضــر ا بصــحة اإلنســان بفعــل ارتفــاع خ
 واألمراض.

 
 نتيجة ازدياد الدخل والنمو االقتصادي األمن الغذائي والتغذيةتتثر 

 

القـوة الاـرائية وبالتـايل يتحس ـن مسـتوى التغذيـة. واجملتمعـات املعتمـدة علـى الغابـات  مع ارتفـاعازدياد الدخل يرتافق  
مــا تعــيش مــن مــوارد الغابــات دون ســواها، ألنــا حتتــاج أيضــا إىل املــال للحصــول علــى الســلع واخلــدمات مــن  بــالطبع نــادرا  

م، بل على إجيابيات النمو االقتصادي من حيث احلد من انتاار ظاهرة التقز  ساطع السوق احمللية وسوق املنطقة. والدليل 
ــن تعلــيم اإلنــاث، وخفــض معــدالت اخلصــوبة  ويتبــدى حــز علــى مــدى فــرتات زمنيــة قصــرية، ويعــود ذلــك جزئيــا إىل حتس 

(. غري أن فوائد النمو االقتصادي قد تعود يف بعـض احلـاالت علـى شـرائح Headey ،2013وارتفاع املوارد املالية اململوية )
 (.2011، وآخرون Subramanyamاجملتمع األقل عرضة خلطر سوء التغذية، وبالتايل يتم إمهال األشد معاناة  منه )

 

 البيولوجيالتنوع   سياسات حماية
 وخدمات النظام اإليكولوجي

 النمو السكاني
 تدهور النمو االقتصادي

 األراضي

 تغير المناخ
التخفيف من سياسات 

 آثار تغري املناخ

 
 الطلب على الغذاء والعلف

 الطلب على اخلاب والطاقة احليوية 

 الغابات
 واألشجار

 الغاباتإزالة 
 وتدهورها

 توفره

 الحصول عليه

 استخدامه

 ديمومته

 النظم اإليكولوجية
 املوفرة للغذاء واملياه

  اإليكولوجية خدمات النظم
 واملياه املتصلة بالغذاء غري

المنتجات الحرجية غير 
 الخشبية

 الوقود الخشبي

 
 الخشبية المنتجات

 لقيحالتنوع البيولوجي وت
 النبات

 ضبط املياه وجودهتا

الرتبة محاية  
 املغذيات دورة

 تغري املناخ

 للغذاء/العلف التوفير المباشر 

 الطاقة الحيوية

 الدخل/فرص العمل

 األمن الغذائي والتغذية
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وقـد تكـون العالقـات غـري املتناسـبة بـ ن الـدخل ومسـتوى التغذيـة أيثـر تعقيـدا يف اجملتمعـات املعتمـدة علـى الغابــات  
(Beddington  ،ويثريا ما هتمل التحليالت االقتصـادية أمهيـة مصـادر الـدخل املسـتمدة مـن البيئـة. فعلـى 2012وآخرون .)

دخـل مـايل عـال ولكنهـا حتتـاج إىل شـراء منتجـات يانـت توفرهـا هلـا سـابقا سبيل املثال، إذا يان لدى جمموعة سكانية ما 
الطبيــة(، فــإن مســتوى أمنهــا الغــذائي وتغــذيتها لــيس  احلطــب والوقــود والغــذاء واملنتجــات"جمانــا" الغابــاُت واألشــجار )مثــل 

ق علــى املــأيوالت بالضــرورة أفضــل. وتبعــات الــدخل علــى التغذيــة مرهونــة، عــالوة علــى ذلــك، بإمكانيــة حصــول األســوا
املســـتهلك الســـتخدام الـــدخل لاـــراء هـــذه  وعلـــى مـــدى تفضـــيلاألغذيـــة احليوانيـــة املصـــدر( الفايهـــة واخلضـــار و املغذيـــة )

 املأيوالت. 
 

وعلى الرغم من أن موارد الغابات ميكن أن تسهم إجيابيا يف الدخل وفرص العمـل يف بعـض املنـاطق، يثـريا مـا يقـال  
النطاق الزراعي توفر فرصا أيرب لتحس ن مستوى العيش. وتب ن  أن ارتفاع معدالت إزالة الغابات  إن إزالة الغابات لتوسيع

مــرتبط بارتفــاع مؤشــرات التنميــة الباــرية يف املرحلــة األوىل مــن توســيع حــدود املنــاطق الزراعيــة لكنــه يبــدأ يف االخنفــاض مــع 
إىل أن الفوائــد املباشــرة  ُأجريـت مــؤخرا   الــيت قارنــةاملبحــوث ال(، وتاـري 2009وآخــرون،  Rodriguesتوسـيعها أيثــر فــأيثر )

وآخــرون،  Deakin) العــيشميكــن أن تــؤدي يف الواقــع إىل تآيــل القاعــدة البيئيــة، واختــزال النظــام الغــذائي، وزعزعــة ســبل 
لتحويــل املواقــع  مثــة مــيال  بالغابــات، ألن  تــرتبط ألعمــال  عــدد املــزاول ن يتــأثر أيضــا (. و 2016وآخــرون،   Ickowitz؛ 2016

، وبالتــايل يقــل عــدد األعمــال املعروضــة لكــل هكتــار  . وينحــو املهماــون بفعــل إزالــة م حتويلــهتيــاملتــدهورة بســهولة إىل مــراع 
الغابات حنو التحرك صوب حدود جديدة حيث تبدأ هذه الدورة من جديد. ويسمح اتباع ُنـ ج مسـتدامة إلدارة الغابـات 

وآخــرون،  de Caminoاالمتيــازات احلرجيــة اجملتمعيــة يف غواتيمــاال ) بالنســبة إىلکمــا حــدث احملليــة،   العــيشبإدامــة ســبل 
 (.4 ( ودراسات حاالت أخرى مقدمة يف هذا التقرير )انظر الفصل2007

 

. فعلـــى ســـبيل املثـــال، تـــوفر هامـــا   شـــبكات األمـــان أن تـــؤدي هـــي أيضـــا دورا   لضـــمان تتبـــع وميكـــن للسياســـات الـــيت 
ألغذيـة مـن قبـل سـكان الغابـات مثـل تلـك للحصـول علـى ااالجتماعيـة واملخصصـة  اتاملاليـة ألغـراض اإلعانـالتحويالت 

املوجــودة يف بولســا فــريدي وبولســا فلوريســتا يف الربازيــل، هــي حتــويالت إضــافية علــى الــدخل يــتم توفريهــا لســكان املنــاطق 
عدم فتح مناطق جديدة يف الغابات هبـدف الزراعـة. وياـري احملمية يف الغابات وماروطة بتدابري شز حلماية الغابات مثل 

حتليــل اســتهالك الغــذاء ومنــط اإلنتــاج لــدى متلقــي هــذه اإلعانــات مبوجــب برنــام ج بولســا فاميليــا إىل أن هــذه التحــويالت 
واألغذيـة  هـا التغذويـة: فهنـاك تـأثري واضـح مـن حيـث تنـاول السـكرتيف تنـوع املـأيوالت املسـتهلكة وقيم يبـريا    رقا  احتدث ف

األسـر املاـمولة  بـ ناملصنعة واللحوم واحلبوب، وأيضا األطعمة املرغوبة لدى األطفال إذ ارتفعت نسـبة اسـتهالك الفايهـة 
هبذا الربنام ج. غري أن متلقي هذه التحويالت مل يتخلوا متاما عـن اإلنتـاج الزراعـي، علـى الـرغم مـن وجـود بعـض املؤشـرات 

نتجــــات احلرجيــــة غــــري اخلاــــبية واســــتهالك حلــــوم الطرائــــد الربيــــة يف منطقــــة األمــــازون علــــى حــــدوث اخنفــــاض يف إنتــــاج امل
(Menezes  ،وغــريت النســاء األمنــاط الغذائيــة الســابقة يف ضــوء االنتقــال مــن الكفــاف إىل مصــادر مــن 2008وآخــرون .)

، وآخـــرون Piperata)هـــا نعالـــدعم املـــايل الـــذي مســـح هلـــن بـــالتخلي عـــن زراعـــة الكســـافا واالستعاضـــة عنهـــا باـــراء بـــدائل 

2011 .) 
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 اآلثار التي تخلفها خدمات النظام اإليكولوجي غير المتصلة باألغذية والمياه على األمن الغذائي والتغذية 
 

البيئيــة احليويــة للناــاط االقتصــادي  اخلــدماتباــكل مســتدام جمموعــة متوازنــة مــن  الســليميــوفر النظــام اإليكولــوجي  
  Foli ؛Sunderland ،2011؛ Colfer ،2008؛ Cairns ،1997واإلنتــــاج الزراعــــي وصــــحة اإلنســــان واســــتدامة املــــوارد )

النظـــام البيئـــي الـــذي يعـــر ف  إجهـــادمبفهـــوم  وثيقـــا   ارتباطـــا  تعـــاريف صـــحة الـــنظم اإليكولوجيـــة  تـــرتبطو (. 2014وآخـــرون، 
وجـود عـن غيـاب عالمـات تاـري إىل ، والقدرة علـى الصـمود واحليويـة، فضـال   النظام اإليكولوجي متنظيالصحة من حيث 

وجـود وظـائف أساسـية ومسـات رئيسـية  (. ويامل التعريـف أيضـا  1998، وآخرون Rapportخلل يف النظام اإليكولوجي )
 (.2017، وآخرون Reedتقوم عليها نظم احلياة )

 
الســلع واخلــدمات اإليكولوجيــة املتعــددة الــيت توفرهــا الغابــات واألشــجار يف الــنظم اإليكولوجيــة  2عــرض الفصــل يو  

ب ن  مدى مسامهة الغابات واألشـجار يف تعزيـز قـدرة الـنظم اإليكولوجيـة علـى الصـمود، مبـا ياـمل التكيـف مـع يالصحية و 
طبيعيــــة تواصــــل ورود هــــذه الســــلع واخلــــدمات الغابــــات وتــــدهورها وتاــــرذم املــــواطن الفقــــدان آثــــار تغــــري املنــــاخ. ويهــــدد 

(. ويف 2016، وآخـرون Deakinاإليكولوجية اليت يعتمد عليها األمن الغذائي والتغذية لسكان الريف على املـدى البعيـد )
لتـوفري السـلع وحـدها ، فهـي ليسـت يافيـة بصـورة طبيعيـة هاح ن أن األراضي املزروعـة قـد حتـتفظ باألشـجار أو تتـيح جتـد د

، وآخـــرون Firbankســـابقا أو الطبيعيـــة إىل حـــد بعيـــد ) االبتدائيـــةمات البيئيـــة الـــيت ي احلصـــول عليهـــا مـــن الغابـــات واخلـــد
 (. 2011، وآخرون Flohre؛ Power ،2010؛ 2008

 
 غــري أنـــه حــز للمســـاحات احلرجيــة الصـــغرية املتنــاثرة املتبقيـــة آثــار إجيابيـــة علــى األراضـــي الزراعيــة اجملـــاورة هلــا. وبـــ ن   

Mitchell أن خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة الســت ومســتواها )إنتــاج احملاصــيل ومكافحــة اآلفــات وحتلــل ( 2014) وآخــرون
الكربــون وخصــوبة الرتبــة وضــبط جــودة امليــاه( يف حقــول فــول الصــويا تعتمــد علــى مســافتها مــن  احتبــاسو املــواد العضــوية 

 املساحة احلرجية املعزولة ومن مدى عزلتها وحجمها. 
 
 الغابات وتدهورها على صحة اإلنسانإزالة عات تب
 

هامـة منهـا زيـادة املخـاطر علــى  تـدهور النظــام اإليكولـوجي، تبعـات   الغابـات وتـدهورها، وبصـورة أعـم  فقـدان ف خيل ـ 
الغالــب، عــن جمموعــة متنوعــة مــن أنــواع  يف(. وهــذه التبعــات الصــحية تــنجم، 2013وآخــرون،  Myersصــحة الســكان )

 اإليكولوجية واالجتماعية.االضطرابات 
 

الغابات وتغيري ييفية استخدام األراضي على األمراض املعدية إىل أربـع فئـات تقريبـا  إزالةتداعيات ميكن أن تُقسم و  
(Myers  ،2013وآخرون .) 
 

الطبيعيـة.  املوائـلأوال، مثة تداعيات ملموسة مثـل شـق  الطرقـات، واخنفـاض الغطـاء الاـجري، وتغـري املنـاخ، وتاـرذم  
وثانيــا، تســاعد املمارســات اجلديــدة يف اســتخدام األراضــي مثــل اســتخراج املعــادن والزراعــة واملــزارع األحاديــة احملصــول، هــي 

 املوائـــل(. وثالثـــا، يـــؤدي تغـــري  Colfer ،2008أيضـــا، علـــى انتقـــال األمـــراض وبـــروز عوامـــل جديـــدة تنطـــوي علـــى خمـــاطر )
الطبيعية إىل تغري  قدرة البيئة على ضـبط األمـراض الطفيليـة احملمولـة بالنواقـل بفعـل تغـري  العالقـات بـ ن املفـرتس والفريسـة أو 

 اخنفاض التنوع الذي تتميز به الطفيليات والنواقل. 
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ا، إذ تظهـر أمـراض جديـدة واهلجـرة إىل تغـري  طبيعـة األمـراض الـيت يـتم التعـرض هلـ ةالدميوغرافي اتؤدي التغري  تورابعا،  
يف املنطقة. فعلى سبيل املثال، ارتبطت عمليات اهلجرة إىل الداخل وقطع األشجار لبيعها بازدياد انتاار األمراض املنقولة 
عن طريق االتصال اجلنسي مبا فيها فريوس نقـص املناعـة الباـرية/ متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب )اإليـدز( وذلـك نتيجـة 

(، ولـــزواج أفـــراد منتمـــ ن Colfer ،1999ن البغـــاء يف حمـــيط خميمـــات قطـــع األشـــجار والطرقات/الاـــاحنات )الرتفــاع أمـــاي
(. ومــع تزايــد 2003وآخــرون،   Ndembiجملتمعــات حمليــة يانــت ســابقا معزولــة نســبيا مــن أفــراد منتمــ ن جملتمعــات أخــرى )

ميكــن أن يبلــغ عــدد ســكانا حــدا حرجــا تعــود فيــه ســكان هــذه اجملتمعــات احملليــة بســبب اهلجــرة و/ أو الزيــادة الطبيعيــة، 
(. ومع ازديـاد الكثافـة السـكانية تـزداد Nåsell ،2005أمراض يانت قد انقرضت، مثل احلصبة، لتتأصل فيها من جديد )

حُتمَّـل أيثـر  –حيثمـا توجـد  -ن مرافـق الصـرف الصـحي أاحتماالت انتاار األمراض اليت تنتقل عـن طريـق امليـاه، حيـث 
(. ويف العديــد مــن اجملتمعــات احملليــة، تاــكل األنــار حمــور مجيــع األعمــال مبــا ياــمل 2005وآخــرون،   Patzطاقتهــا )مــن 

(. ومــع ازديــاد عــدد الســكان يــزداد 2012ف، ياالغتســال والتغــوط والصــيد واســتخدامها يمصــدر للميــاه النظيفــة )اليونيســ
 Bailieه لتحســ ن جمــايل الصــرف الصــحي والنظافــة الصــحية )أيضــا احتمــال التلــوث مــا مل يــتم االســتثمار يف الوقــت نفســ

 (. 2013، وآخرون Myers؛ 2004، وآخرون
 

  Pattanayakالغابـــات واشــــتداد خمــــاطر تفاــــي املالريــــا ) إزالــــةظهـــر العديــــد مــــن الدراســــات وجـــود صــــالت بــــ ن يو  

وآخــــــــرون،   Olson؛ 2011وآخــــــــرون،   Wan؛ 2006وآخــــــــرون،   Vittor؛ 2008وآخــــــــرون،   Patz؛ 2006وآخــــــــرون، 
الغابـات يف  فقـدانتقلـص مـع  قـد (. ويف املقابل، أظهرت دراسـة واحـدة علـى األقـل أن انتاـار املالريـا باـكل عـام2010

(، وأن جتفيـــف املســـتنقعات أســـفر عـــن اخنفـــاض انتاـــار املالريـــا يف بلـــدان عديـــدة Levins ،2007و  Yasuokaتايلنـــد )
(Keiser   ،وميكن أن يؤدي 2005وآخرون .) الغابات وشق  الطرقات ومناجم التعدين واإلفراط يف قطـع األشـجار فقدان

علـى سـبيل املثـال، أظهـرت دراسـة أجريـت يف منطقـة األمـازون يف بـريو و إىل خلق مواطن تكـاثر جديـدة لنواقـل احلاـرات. 
ا مــع املنطقــة الــيت تغــريت فيهــا ييفيــة يــان متناســب  "Anopheles darlingiأن معــدل اللــدل مــن جانــب نــاقالت املالريــا "

(. وُأجريــت دراســات مماثلــة 2006وآخــرون،   Vittorاســتخدام األراضــي ومتعايســا مــع مــا تبقــى مــن مســاحات حرجيــة )
تســـي تســـي وداء النـــوم. أمـــا غابـــات املنـــاطق املعتدلـــة والاـــمالية، فُيحتمـــل أن تكـــون فيهـــا أيضـــا أمـــراض التناولـــت ذبابـــة 
 (. 2010، وآخرون Karjalainenاألمراض املنقولة عن طريق القردة من قبيل مرض ال  أو التهاب الدمال )جرثومية، مثل 

 

(. 2016وآخــرون،  Oliveroيبــوال واختفــاء الغابــات املطــرية االســتوائية )اإليــذلك األمــر، فــإن مثــة صــلة وثيقــة بــ ن  
فقــدان موســم جفــاف قاحــل وطويــل للغايــة، صــاحبه يجــة يــان نتواعُتــرب أن تفاــي هــذا املــرض مــؤخرا يف غينيــا وســرياليون  

ر بطريقة أو بأخرى يف عدد أو نسـبة اخلفـافيش مساحات حرجية ضخمة يف املنطقة خالل العقود األخرية، األمر الذي أث  
 (. Swartz ،2014و  Bausch) املصابة بفريوس األيبوال اليت تعيش يف الغابات و/ أو تواتر احتكاك اإلنسان هبا

 
الغالــب أقــل اســتفادة مــن  يفالغابــات يثــريا مــا ال يــزوَّدون باخلــدمات احلكوميــة وهــم  الــذين يقطنــون فقــراءالغــري أن  

مـن حتسـ ن فـرص  اجلهـة املسـتفيدة(. ومسـألة 2006وآخرون،  Stephensخدمات الرعاية الصحية قياسا بالنخب احمللية )
استخدام األراضي ملعرفة ييفية تأثري طريقة احلصول على األدوية ومن مرايز الرعاية الصحية احلكومية تاكل جانبا مريزيا 

يف الرعايـــة الصـــحية للســـكان احملليـــ ن. وتتبـــع الاـــريات املنتجـــة لألخاـــاب نجـــا خمتلفـــة: تبـــدأ بتلـــك الـــيت تكتفـــي بتـــوفري 
م رديء للعمـال، وتنتهـي بالاـريات الـيت تـوفر هلـم املسـتوى الكـايف مـن الغـذاء والتغذيـة وتأخـذ مناآت بدائية للغاية وطعا
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على عاتقها مسؤوليات عامة من حيث توفري مرايز للرعاية الصحية وخدمات طبية يف مبانيها. ويصح هذا األمـر باـكل 
ة الغابـــات أو برنـــام ج إقـــرار خطـــط إصـــدار خـــاص يف احلـــاالت الـــيت تتقيـــد فيهـــا عمليـــة إدارة الغابـــات مبعـــايري جملـــس رعايـــ

 (.4الاهادات احلرجية )انظر الفصل 
 
 المناطق المحمية واألمن الغذائي والتغذية 3-4-2
 

  Fallالــــيت يانــــت تتنــــاقص أو يــــادت تنقــــرض )األنــــواع يثــــري توســــيع املنــــاطق احملميــــة أســــئلة جديــــدة. فرفــــع أعــــداد  
 إىل أيضــا أدى( Messmer ،2000الربيـة ومحايتهـا مــن االسـتغالل املفـرط )( مـن خـالل إدارة األحيــاء Jackson ،2002و
يف واليــة  جــري الوطنيــةفــاقم الصــراع بــ ن اإلنســان واألحيــاء الربيــة. وأدت محايــة وإدارة املــواطن الطبيعيــة يف حديقــة وحمميــة ت

 1970( بـــ ن عـــامي Panthera leo persica) مبقـــدار الضـــعفغوجـــارات اهلنديـــة إىل ارتفـــاع عـــدد األســـود اآلســـيوية 
والطعــام مــن  ئــلواملو املوجــودة فيهمــا مــن حيــث التنظــيم االجتمــاعي األنــواع . ويــان مــن الصــعب تلبيــة احتياجــات 1993و

، مما أسفر عن خروج أسود عديدة من احملمية باجتاه األنواعالفرائس وذلك ضمن النطاق الذي يدده اإلنسان حلرية هذه 
الوطنيــة يف الكــامريون، خســر الســكان احملليــون مــا  Bénoué حديقــة(. ويف حمــيط Pati ،2002و Vijayanالقــرى احملليــة )

ه املاشــية يف املائــة مــن الــدخل الســنوي الــذي يانــت تــدر   18يف املائــة مــن دخلهــم الســنوي مــن احملاصــيل و 31ر بنحــو يقــد  
الــيت تســببت مبعظــم اخلســائر مــن احملاصــيل يانــت مــن الفيلــة والبــابون والببغــاوات اخلضــراء واخلنــازير  األنواعفــ .لكــل أســرة

، Tchambaو Weladjiالربيـــة، يف حـــ ن أن ســـن ور الزبـــاد هـــو احليـــوان املفـــرتس املســـؤول عـــن معظـــم اخلســـائر يف املاشـــية )
يــل الــذئاب تقريبــا. غــري أن الــربام ج الــيت نُفــذت مــؤخرا (. ويف مــزارع أمريكــا الاــمالية، أبــاد املســتوطنون األوروبيــون  2003

لايثار منهـا سـامهت يف عـودة الـذئاب إىل مواطنهـا األصـلية، ويف سـياق هـذه العمليـة اشـتد احتمـال ناـوب الصـراعات، 
(. ويسـاعد حظـر 2003وآخـرون،   Musianiوخاصة عندما تكون جتارة املاشية احمللية هي النااط االقتصادي الرئيسـي )

الصـيد أو اعتمـاد قــوان ن يف الغابـات احملميــة أو الصـادر باـأنا شــهادات علـى حفــظ األحيـاء الربيـة ولكــن ميكـن أيضــا أن 
يزيد الصراعات ب ن األحياء الربية واإلنسان وأن يؤثر يف األمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية اليت تاكل فيها حلوم 

 . (2017وآخرون،  Burivalovaتينات )الطرائد الربية مصدرا هاما للربو 
 

وللمنــاطق احلرجيــة احملميــة أيضــا دور هــام تؤديــه يف األمــن الغــذائي والتغذيــة للكثــريين ممــن يعتمــدون عليهــا يوســيلة  
للعــيش. وهــم يف بعــض احلــاالت يســتفيدون مباشــرة منهــا عــرب اســتهالك األغذيــة الــيت تنتجهــا املنــاطق احملميــة أو الــيت يــتم 

فـرص العمـل والـدخل فوائـد غـري مباشـرة تسـاهم يف تكـون لية أخـرى، احلصول عليها منها أو يف حميطها. ويف مناطق حرج
(. واالهتمـــام املتزايـــد بالســـياحة البيئيـــة وازديـــاد إمكانيـــات Joppa ،2012بـــل وجتـــذب املهـــاجرين ) العـــيشاســـتدامة ســـبل 

باــأن مــدى إدارهتــا يف املنــاطق احملميــة وأثــارا القلــق  العنصــر الباــرينســبة حضــور مــن الــدخول إىل احملميــات الطبيعيــة رفعــا 
 (. Distefano ،2005باكل مستدام، مبا يف ذلك تنظيم دخول العموم إليها )

 
بيــد أن فوائــد حفــظ الغابــات عامليــا ميكــن أن تتعــارض مــع ضــرورة حتســ ن مســتوى األمــن الغــذائي والتغذيــة وختفيــف  

أدى تنفيـذ ماـروع يقضـي بـدفع  (. ففـي املسسـيك،2000وآخـرون،  Kremenحدة الفقر لدى سكان الغابات احمللي ن )
املــال لقــاء صــون خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة إىل تــوفري املــال للمجتمعــات احملليــة لقــاء محايــة الغابــات لضــمان خــدمات 

(. 2011وآخرون،  Ibarraاستخدام الغابات جلمع األغذية ) ما درجت عليه العادة منمستجمعات املياه، لكن ي حظر 
وغالبــا مــا تقــوم اســرتاتيجيات إدارة املنــاطق احملميــة مــن أجــل حفــظ مواردهــا الطبيعيــة مبنــع اجملتمعــات احملليــة مــن اســتخدام 
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(، وبتجاهل احتياجاهتا وتطلعاهتا، ونظم املعارف واإلدارة املتوارثة املتعلقة بالغابات، 2016وآخرون،  Sylvesterمواردها )
اعيـة، والقيمـة الـيت يولونـا للمـوارد الربيـة. ونتيجـة لـذلك، جعلـت الغابـات الوطنيـة واملنـاطق ومؤسساهتا، ومنظماهتا االجتم

احملميــة مــن شــرائح اجتماعيــة ريفيــة عديــدة، وال ســيما يف أفريقيــا وآســيا وأمريكــا الالتينيــة، بعيــدة يــل البعــد عــن مواردهــا 
(. ويف يثـري مـن احلـاالت، أدى ذلـك إىل Dowie ،2009؛ Pimbert ،1997و Ghimireوتسببت هلا بضائقة اقتصادية )

لدى اجملتمعات احمللية الـيت تعـيش بـالقرب منهـا أو الـيت طُـردت  العيشإضعاف مستوى األمن الغذائي والتغذية وأمن سبل 
 (. Pretty ،1997 و Pimbert؛ Colchester ،1994من املناطق احملمية )

 

 والتغذيةالغابات المنتجة واألمن الغذائي  3-4-3
 

، مــن املتوقــع أن يــزداد إنتــاج األخاــاب لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى األخاــاب 2-2-3 القســميف  مــا وردعلــى غــرار  
إلنتــاج األليــاف والطاقــة واملــواد املتجــددة يف املبــاين واألثــاث. وميكــن أن تســهم هــذه الزيــادة يف التنميــة االقتصــادية وزيــادة 

نهـا. ويف ضـوء يـل حالـة بعينهـا وخصوصـا فرص العمل، رهنا بالطرق اليت تدار هبا، وال سيما اجملموعـات الـيت ستسـتفيد م
، ميكن أن توفر زيادة إنتاج األخااب املزيد مـن الـدخل وفـرص العمـل للسـكان احملليـ ن أو أن سيجري تعديلهاالنظم اليت 

 تؤثر سلبا يف أمنهم الغذائي وتغذيتهم بينما تستفيد منها جهات فاعلة بعيدة عن الغابات. 
 

لتلبيـــة طلبـــات املســـتهلك ن النهـــائي ن، أو طلبـــات مـــن يتـــاج إىل  الغابـــات أساســـا   ويـــزرع قطـــاع الاـــريات التجاريـــة 
الســتخدامها يمــواد وســيطة يف عمليــات اإلنتــاج الصــناعي والتجــاري. وقــد متنــع املؤسســات العاملــة يف  الغابــات منتجــات

 يف حـ ن أنـا متـنحهم دخـال   جمال الغابات السكان الذين يعتمدون علـى الغابـات مـن االسـتفادة مـن مـوارد هـذه الغابـات،
مـن ذلـك تسـمح للسـكان احملليـ ن جبمـع املنتجـات احلرجيـة غـري اخلاـبية ويف الوقـت  أعلى على حنو طفيف، أو بدال   ماليا  

 نفسه العمل لصاحلها. 
 

على اجملتمعات احمللية القريبـة مـن مـزارع الصـنوبر الااسـعة مجـع احلطـب  ففي شيلي، على سبيل املثال، يظر أحيانا   
(، بينمـا يف الغابـات الطبيعيـة الـيت تـدار يف 2001وآخـرون،  Armestoواملنتجات احلرجية غري اخلاـبية مـن هـذه الغابـات )

باسـتخراج املنتجـات  ليـة قانونيـا  غابة األمـازون الربازيليـة مبوجـب امتيـاز السـتغالل الغابـات العامـة، ُيسـمح للمجتمعـات احمل
مل حتظ خطط اإلدارة باملوافقة، مما يعين أنـه مُينـع احلصـول علـى هـذه  بينمااحلرجية غري اخلابية أثناء دورة جتديد األشجار 

 (. Silva ،2014و Calorioاملنتجات واستخدامها باسل مستدام )
 

املنافع العامة للقيود اليت ينطـوي عليهـا اسـتخدام وإنتـاج املنتجـات احلرجيـة غـري اخلاـبية ب التمتعضع خيويف الربازيل،  
وما من جانب اجملتمعات احمللية بسبب فرض شروط قانونية )هلا عالقة بالصحة والبيئة والتنظيم وقانون العمل والضرائب، 

 (.2002، وآخرون Shanley) عمليا   ستحيال  م عل إنتاج هذه املنتجات وتسويقها أمرا  األمر الذي قد جي( إىل ذلك
 

إىل حتسـ ن مسـتوى األمـن الغـذائي، فـإن هـذه التـأثريات ميكـن أن تصـبح عموم ـأ أن ارتفـاع دخـل األسـر يـؤدي مـع و  
، والوصــول إىل األســواق واملــوارد، والقــوة الاــرائية، النــوع االجتمــاعيأيثــر حــد ة بســبب متغــريات أخــرى. وإن عوامــل مثــل 

، تــؤثر يلهــا يف العالقــة بــ ن الــدخل واألمــن الغــذائي يف الغابــات وثقافيــا   املفضــلة يف اجملــاالت الغذائيــة اجتماعيــا  واخليــارات 
(Kennedy  وPeters ،1992.) 
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لضــمان النظــر باــكل  هامــا   دورا   4ميكــن أن تــؤدي آليــات إصــدار الاــهادات واحلويمــة الــيت تُبحــث يف الفصــل  و 
 أفضل يف مسألة األمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية. 

 

 الخالصة: التحديات والفرص في مجال األمن الغذائي والتغذية 3-5
 

جديــدة مــن حيــث مســامهاهتا يف األمــن  وفرصــا   يسـتتبع اشــتداد الطلــب علــى األراضــي والغابــات واألشــجار حتـديات   
الغــذائي والتغذيــة. وقــد هتــدد هــذه التحــديات والفــرص بعــض مســامهات الغابــات يف األمــن الغــذائي والتغذيــة، وال ســيما 

أو عنـدما تاـمل الفئـات املهماـة واأليثـر هااشـة. ومـن ناحيـة أخـرى، ميكـن  عندما تكون هذه املسامهات أقـل وضـوحا  
ية تربر محاية الغابات واالسـتثمار فيهـا وتوليـد فـرص عمـل جديـدة وفـرص جديـدة للتنميـة املسـتدامة. أن ختلق أسبابا إضاف

ويبدو أن األرقام العامليـة تظهـر إمكانـات هامـة لتأهيـل الغابـات وتطـوير نظـم الزراعـة احلرجيـة. ويتطلـب ذلـك فهمـا أفضـل 
ة واملعقــدة مثــل الغابــات الثانويــة، والفسيفســاء الطبيعيــة، ونظــم لقــوى التغيــري، والــديناميات املــؤثرة يف األطــر الطبيعيــة املتغــري 

 الزراعة احلرجية وأثرها على األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة، وزيادة الدعم لتأهيل الغابات يف املناطق املتدهورة.
 

ال يفتـأ يـتقلص، واملطلـوب  مـوردا  ويف ضوء النمو السـكاين العـاملي والتنميـة االقتصـادية الاـاملة، أصـبحت األراضـي  
أيثـر لـيس باـأن  ،صـراعاتالتعـددة. ومـن املـرجح أن تناـأ املستخدام المن األطر الطبيعية املتعددة الوظائف تلبية أوجه ا

لزراعــة واســتخدام األراضــي احلرجيــة فحســب، بــل أيضــا باــأن أفضــل الســبل الكفيلــة بتلبيــة الطلبــات احملب ــذة لســاليب األ
ملنهالة على األراضي واملـوارد الطبيعيـة، وأيضـا باـأن آليـات احلويمـة الـيت ينبغـي اعتمادهـا لتـوفري خـدمات الـنظم املتزايدة وا

 اإليكولوجية احمللية والعاملية. وتُبحث هذه املسائل مبزيد من التفصيل يف الفصل التايل. 
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األمن الغذائي كيف يمكن تحقيق االستفادة المثلى من مساهمات الغابات واألشجار في  4
 والتغذية بصورة مستدامة؟

 
توف ر الغابات واألشجار مسامهات عديدة مباشرة وغري مباشرة يف األمن الغذائي والتغذية من خالل قنوات خمتلفة  

(. وختتلف هذه املسامهات إىل حد  يبري ب ن البلدان والسكان وأنواع الغابات ونظم اإلدارة.  1 الفصل) 4 الاكلمبي نة يف 
ما أن جمموعات خمتلفة تستفيد منها، بدرجات خمتلفة وضمن أطر زمنية خمتلفة. ومن املرج ح أن تاهد هذه املسامهات ي

 تغيريات عميقة بفعل االجتاهات القائمة حاليا  واليت تؤثر على استخدام األراضي واحلراجة. 
 

ات واألشجار يف األمن الغذائي وقد توجد أوجه تآزر أو مقايضات حمتملة ب ن املسامهات العديدة للغاب
وجود الغابات واألشجار، وموقعها، ونوعها وترييبتها، وإدارهتا  على غرار والتغذية، األمر الذي يعتمد على معايري عديدة

وحقوق استخدامها وتوزيع الدخل الناشئ عنها. يما أن مجيع هذه املعايري رهٌن بدورها بالقرارات اليت تتخذها خمتلف 
 لفاعلة، حسب ما حتد دها ترتيبات احلويمة. اجلهات ا

 

األخري أمهية احلويمة والتحديات اليت تواجهها يف قطاع الغابات، ويستعرض  الفصلوسوف يناقش هذا 
األدوات املتاحة على مستويات خمتلفة، ويقرتح سبال  للمضي قدما  يف تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات لتحقيق األمن 

 الغذائي والتغذية.
 

املتعددة املستويات طرقا  لتحقيق توازن أفضل  وتاكل اسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة للغابات وآليات احلويمة
على نطاقات ب ن خمتلف وظائف وأهداف الغابات واألشجار )اليت تؤثر على األمن الغذائي والتغذية بطرق خمتلفة، 

احمللية سابقة(، ولدم ج التحديات العاملية والاواغل يف جمال اإلدارة املستدامة ال الفصولمكانية وزمانية خمتلفة، يما يرد يف 
 ملوارد الغابات. وسوف تساعد هذه اآلليات على الوقاية من وقوع نزاعات ب ن أصحاب املصلحة وإدارة هذه النزاعات.

 
 حوكمة الغابات واألشجار: لمحة عامة 4-1

 
اليت تنظ م احلياة  القواعد الرمسية وغري الرمسية وإدارة ( احلويمة العامة بأنا "وضع2014) ،وآخرون Hydenيعر ف 
 تتفاعل فيه الدولة مع األطراف الفاعلة االقتصادية واجملتمعية الختاذ القرارات".الذي ال العامة، أي اجمل

 
وعلى حنو أيثر دق ة، ميكن تعريف احلويمة بأنا جمموعة من النظم والقواعد والعمليات السياسية واالجتماعية 

جيري من خالهلا  (2)د طريقة اختاذ القرارات وتنفيذها من جانب جهات فاعلة خمتلفة وحتد   (1)واالقتصادية واإلدارية اليت 
 (.2015مساءلة أصحاب القرار )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 

 

القواعد حبد  ذاهتا )مبا  (1)، ميكن النظر إىل احلويمة على أنا تضم  العناصر الثالثة التالية: التعاريفوفقا  هلذه و 
الطريقة  (3)العملية اليت جيري من خالهلا وضع هذه القواعد واختاذ القرارات؛ و (2)يف ذلك القواعد الرمسية وغري الرمسية(؛ 

 ب(.2014اليت جيري من خالهلا تنفيذ هذه القواعد والقرارات، وتقييمها ورصدها )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
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هم الطرق املمكنة للمضي قدما  من حيث تعزيز حويمة الغابات واألشجار لتحقيق األمن الغذائي ومتهيدا  لف
القضايا الرئيسية يف جمال حويمة الغابات واألشجار بوصفها موارد مارتية،  القسم(، يعرض هذا 3-4 القسموالتغذية )

قوق السكان واجملتمعات احمللية يف احلصول ويسل ط الضوء على أمهية نظم ملكية الغابات واألشجار باإلضافة إىل ح
 عليها واستخدامها.

 

سابقة، توفر الغابات العديد من الفوائد املختلفة، على نطاقات جغرافية وزمانية خمتلفة.  فصولويما هو مب ن  يف 
هذا التنو ع يف ، للعديد من األغراض املختلفة. وقد يول د متباينةويستخدمها أصحاب مصلحة خمتلفون، يتمتعون بقوة 

التصو رات واملصاحل واألهداف توترات أو قد ميه د الطريق لناوء نزاعات. وقد تناأ عدة جماالت حمددة وحمتملة من 
 التوترات ب ن:

 

 أهداف خمتلفة، مثال  ب ن الصون واإلنتاج؛ 

 مستويات خمتلفة، ب ن احمللي والوطين والعاملي؛ 

 اته أو على مستويات خمتلفة.جهات فاعلة خمتلفة، إما على املستوى ذ 

 
وميكن حاد ثالث فئات واسعة من الصكوك املتصلة حبويمة الغابات واألشجار لتحديد وإدارة هذه األهداف 

 واملستويات املختلفة:
 

   ؛هتاوإدار الغابات أمهية اجلهات الفاعلة العامة يف جمال ملكية إىل اإلدارة املباشرة، نظرا 

  الطوعية، مبا يف ذلك احلوافز؛القواعد، اإللزامية أو 

  السوقآليات. 

 
النظر يف العديد من القضايا على املستوي ن احمللي والعاملي،  ضرورةوتتمثل إحدى النقاط الصعبة باكل خاص يف 

حيث قد تظهر أحيانا  تفاعالت متناقضة بينهما، يف ح ن ال تتوفر يف أغلب األحيان آلية مؤسسية لدم ج هذه األبعاد 
 املختلفة على حنو مالئم يف عمليات اختاذ القرار.

 
 الغابات واألشجار بوصفها موارد مشتركة 4-1-1

 
للتصو رات املتباينة،  . يما تتطلب فهم اتتطلب حويمة مورد مارتك وإدارته املستدامة فهما  مارتيا  لندرته وقيمته

الدول والوياالت العامة، واملؤسسات اخلاصة،  –واألدوار احملددة والتفاعالت ب ن خمتلف فئات أصحاب املصلحة 
، Krottاملعني ن بعملية اختاذ القرارات على مستويات خمتلفة ) -رادومنظمات اجملتمع املدين، واجملتمعات احمللية واألف

(. وتتطلب أخريا  أدوات مالئمة إلدارة املورد باكل مجاعي، وتكييف الاواغل القصرية األجل لدى معظم 2005
 اجلهات الفاعلة اخلاصة مع املصلحة العامة يف األجل األطول.

 
ل ناجحة يف جمال احلويمة يف قيام حقوق واضحة ومعرتف هبا ويتمثل أحد الاروط األساسية إلجياد حلو 

(Ostrom ،1990 .) حقوق استخدام موارد الغابات وإمكانية احلصول عليها بأمهية أساسية للتنمية بالفعل تتسم و
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الغابات ألغراض خمتلفة من  استخدام يذلك األمر بفعلحتدٍّ  املستدامة وحتس ن األمن الغذائي والتغذية، إمنا تاكل 
 جانب جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة.

 
 :مها اثنت نتصنيفا  ألنواع السلع واخلدمات باالستناد إىل ميزت ن  Samuelson (1954)وقد وضع 

 

  ي فرد آخر؛أاستهالك  تقويضفرد للسلعة أو اخلدمة إىل  أيعدم التنافس: ال يؤدي استهالك 

  ن استهالك السلعة أو اخلدمة.معدم قابلية االستبعاد: ال ميكن استبعاد أي فرد 

 
 .13تتيح هاتان اخلاصتان التمييز ب ن أربع فئات من السلع أو اخلدمات، يما يرد يف اجلدول و 
 

 السلع والخدمات الخاصة والعامة 13الجدول 
 

 لالستبعاد ةقابلعدم ال لالستبعاد ةقابلال الميزة
 املوارد اجملم عة املارتية السلع اخلاصة ةتنافسي

 السلع العامة منافع النادي ةغير تنافسي

 
أما األمثلة الواضحة عن السلع واخلدمات العامة اليت تقدمها الغابات واألشجار فهي احلفا  على التنو ع 
البيولوجي، إضافة  إىل التنظيم الكم ي والنوعي للمناخ واملياه. وميكن تصنيف سلع وخدمات أخرى، مثل حطب الوقود 

أو منافع النادي أو املوارد اجملمعة املارتية، حسب حقوق واملنتجات احلرجية غري اخلابية، إم ا ضمن السلع اخلاصة، 
 أنا ختتلف ب ن البلدان وأنواع الغابات.و امللكية واالستخدام املرعية يف الغابة املعنية، سيما 

 
(، ومن املرجح Ostrom ،1990يذلك، من الصعب عادة توفري حويمة السلع العامة واملوارد اجملم عة املارتية )

(، مبا يؤدي إىل استنفاد غري مستدام للموارد أو تلفها 1968) Hardin ا وصفهيتساة اإلرث املارتك" الأ"م أن تعاين من
على حنو ال ميكن إصالحه. وميكن أن يسب ب احلصول غري املنظ م استغالال  مفرطا  ملوارد الغابات، األمر الذي يقو ض 

ذية على حنو مستدام. وقد ي  حتديد سوء احلويمة بأنه السبب الرئيسي بالتايل قدرهتا على املسامهة يف األمن الغذائي والتغ
 (.16 اإلطارإلزالة الغابات وتدهورها )أُنظر 

 
 

 آثار سوء الحوكمة على إزالة الغابات وتدهورها  16 اإلطار
 

أساسية يف قطاع الغابات. وهي تؤدي دورا  مريزيا  يف تغري  مسألةُيسلَّم باكل واسع بأن سوء احلويمة هي  
(، 2007) ،وآخرون Kanninen (. وحبسبPfund ،2011و Colfer) االستوائيةالغطاء احلرجي يف العديد من الدول 

تامل العناصر اليت قد تساهم يف إزالة الغابات غري اخلاضعة للمراقبة حقوق ملكية حمددة باكل سيء، وعمليات 
شفافة الختاذ القرارات، والفساد، وغياب املساءلة، وقوان ن غري مالئمة ومتضاربة باأن الغابات، وقدرة ضعيفة  غري

 على إنفاذ القوان ن.
 

اليت تنتهك القوان ن الوطنية والدولية باأن حصاد  احلراجةقطع األشجار غري القانوين إىل أناطة  وياري 
(. وتامل األناطة غري املاروعة: قطع Buckrell ،2011و Brackوتصديرها )املنتجات اخلابية وجتهيزها ونقلها 
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جتهيز األخااب من دون و احلصاد ما فوق احلصص املسموح هبا؛ و األشجار يف املناطق احملمية أو من دون تصريح؛ 
األشجار غري القانوين تفادي دفع الضرائب والرسوم؛ وانتهاك اتفاقات التجارة الدولية. يما أن انتاار قطع و رخص؛ 

على نطاق واسع، والتحويل غري القانوين لألراضي إىل استخدام زراعي تاكل مجيعها إشارات عن فال احلويمة، 
احتساب األرقام بدقة، ُقد ر أن األخااب غري  استحالة(. ورغم Brack ،2003وخباصة يف املناطق احلدودية النائية )

 ،وآخرون Putzيف املائة من التجارة العاملية يف املنتجات اخلابية األساسية ) 10 نسبة قد تصل إىلالقانونية متثل 
2012.) 

 
ووفقا  لدراسة أجراها البنك الدويل، قد يكون أيثر من نصف مجيع عمليات قطع األشجار يف جنوب شرق  

آسيا، وأفريقيا الوسطى وأمريكا اجلنوبية غري قانوين، رغم أن املعدل قد يكون أعلى باكل يبري يف بعض البلدان: قد 
-Pereiraونيسيا وغابون وبوليفيا وبريو غري قانوين )يف املائة من أناطة قطع األشجار يف إند 80إىل  70يكون مثال  

Goncalves ل قطع األشجار غري القانوين بالنسبة إىل حكومات ، مث  2005و 1995(. وب ن عامي 2012 ،وآخرون
 ،وآخرون Pereira-Goncalves)مليار دوالر أمريكي يف العام من اإليرادات املفقودة  15ـ بالبلدان النامية ما يُقد ر 

غري القانوين العديد من املاايل األخرى، مبا يف ذلك الضرر البيئي، وخسارة املوارد  األشجار(. ويسبب قطع 2012
 Brack؛ Brack ،2003اخلابية لألجيال املقبلة، وتوفري العائدات للمجموعات املتمردة املاارية يف النزاع )

األشجار غري القانوين وضعف إنفاذ القوان ن يوفران حوافز (. يما أن الطابع الواسع النطاق لقطع Buckrell ،2011و
 قليلة لالستثمار يف ممارسات حمس نة )وأيثر يلفة ( لقطع األشجار، أو يف جتديد الغابات.

 
وجتري معاجلة مسألة سوء حويمة الغابات من خالل جمموعة من املبادرات على املستوى الدويل واإلقليمي  

 جممليف املائة من  60حوايل  يانمثال ،   2001في عام ف(. Nussbaum ،2007 و Saundersالوطين )شبه والوطين و 
(. أم ا 2012 ،وآخرون Pereira-Goncalvesاحلويمة )خاصة ب مكو ناتيضم  رام ج البنك الدويل يف قطاع الغابات ب

: وجود مؤسسات فعالة ما يلي اإلصالحات الواسعة النطاق يف جمال احلويمة اليت ي  اقرتاحها لقطاع الغابات فتامل
ذات أدوار ومسؤوليات حمددة بوضوح؛ وتاريعات واضحة ومالئمة؛ والقدرة على إنفاذ التاريعات؛ وحيازة واضحة 
وموثوقة لألراضي؛ وإنااء نظم وطنية للتحقق والرصد؛ وماارية مجيع أصحاب املصلحة يف عمليات اختاذ القرارات 

 السيئةاحلوافز االقتصادية  إللغاءلقطاع اخلاص(؛ وتنمية املساءلة؛ وإصالح السياسات )مبا يف ذلك اجملتمع املدين وا
 (.Eliasch Review ،2008إلزالة الغابات )

 
 

وح ن يكون من الصعب استبعاد املستخدم ن من املوارد اجملم عة املارتية، مبا يؤدي إىل خطر االستغالل املفرط، 
ستخدم ن، وأنظمة وصكوك سياساتية حمد دة بوضوح، مثل احلصص املميكن بلول االستخدام املستدام من خالل حقوق 

( مثانية 1990) Ostromمن هذا املنظور، يدد (. و Widmark ،2007و Sandström؛ Ostrom ،1990والرتاخيص )
 لتصميم عملية إدارة املوارد اجملمعة املارتية: مبادا
 

 حدود حمدد ة بوضوح )استبعاد فع ال ألطراف خارجية غري مؤهلة(؛ 

 ؛هاوتوفري  قواعد متصلة بتخصيص موارد مارتية متكي فة مع الظروف احمللية 

  املاارية يف عملية اختاذ القرارات؛بترتيبات اخليار اجلماعي اليت تسمح ملعظم اجلهات املعنية بتخصيص املوارد 

 رصد فعال من جانب جهات الرصد اليت هي جزء من جهات التخصيص، أو تكون مسؤولة أمامها؛ 

 د اجملتمع احمللي؛جدول بالعقوبات املتدر جة املفروضة على جهات ختصيص املوارد اليت تنتهك قواع 

  النزاعات تكون زهيدة الثمن وسهلة املنال؛ لتسويةآليات 
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  مستوى؛ األرفعتعرتف به السلطات الذي حق تقرير املصري للمجتمع احمللي 

  يف حال املوارد اجملم عة املارتية األوسع نطاقا ، تنظيم املؤسسات املتداخلة باكل طبقات متعددة، مع وضع
 صغرية وحملية على مستوى القاعدة. موارد جمم عة مارتية

 
غري أن نظم إدارة هذه املوارد اجملم عة املارتية تواجه اليوم حتديات يبرية مثل إدارة املوارد العابرة للحدود الوطنية، أو 

صحاب مصلحة أيثر تنو عا  ذات مصاحل ومهل زمنية أيثر تنوعا ، وغالبا  ما ترتافق أاحلاجة إىل إدارة املوارد بالنسبة إىل 
ضغوطات متزايدة على املوارد حبد  ذاهتا. وأم ا القرارات اليت تتخذها جهات فاعلة حكومية أو غري حملية ملعاجلة مع 

جماالت حممية جديدة، فقد تتضارب  ديدحتمن خالل مثال  التحديات األوسع نطاقا ، مثل احلفا  على التنوع البيولوجي 
سبل تأم ن و  تهاالغذائي وتغذي هاأمن لتحقيقاستخدامها و  موارد الغابات يف احلصول علىاجملتمعات احمللية  حقوقمع 

 (.2006، وآخرون Westعياها )
 

 ملكية الغابات واألشجار 4-1-2
 

، أو ملكي تهاونقل  والتحكم هبا الغابات استخداميف يد د تقييم املوارد احلرجية ملكية الغابات بأنا احلق القانوين  
أ(. وهذا يامل ملكية األشجار اليت 2012ة وباكل حصري )منظمة األغذية والزراعة، ، حبري  هاأي فوائد أخرى ناشئة عن

أو ملكية األرض حبد  ذاهتا  تتطابق معتنمو على أراض  مصن فة يغابات، بغض  النظر عم ا إذا يانت ملكية هذه األشجار 
 (.2015 ،وآخرون Whiteman)ال تنطبق معها 

 

 ملكية الغابات
 

 أ(:2012ميكن التمييز ب ن ثالث فئات من امللكية )منظمة األغذية والزراعة، 
 

 شريات أومؤسسات  أو؛ إداريةوحدات أو على املستوى الوطين؛  الدولة متلكهاغابات عامة: اللكية امل 
 على املستويات الوطنية الفرعية. عامة

 أو الربح؛  تتوخىتبغي أو ال  خاصة ييانات ومؤسسات  ؛ أووعائالتأفراد  ميلكهااصة: غابات اخللكية امل
 جمتمعات حملية أو قبلية أو جمتمعات من السكان األصلي ن.

 عروفة: املناطق احلرجية اليت تكون ملكيتها غري معروفة أو غري واضحة أو متنازع عليها.امللكية غري امل 

 
بالفعل، ميكن نقل حق استغالل  ون حقوق االستغالل واالستخدام.وتاكل ملكية الغابات مفهوما  خمتلفا  ع  

يف هذه  ،مثال  فتكون إىل جهات فاعلة خاصة من خالل امتيازات حمد دة زمنيا   الدولةمن واستخدام الغابات اململوية 
القواعد حدودا  (، قد تفرض 2-4 القسم، ملكية الغابات عامة إمنا يكون استخدامها خاص. وعلى العكس )أُنظر ةاحلال

 على امللكية اخلاصة وحقوق االستخدام.
 
، غط ت امللكية العامة 2010( أنه يف عام 2015ر التقييم األخري للموارد احلرجية )منظمة األغذية والزراعة، ويقد    

مليار  0.8هكتار(، فيما مشلت امللكية اخلاصة حوايل مخسها )ما يقارب  اتمليار  3ثالثة أرباع غابات العامل )حوايل 
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يب ن  اجلدوالن و (. 2015، وآخرون Whitemanيف املائة ) 4هكتار( وامللكية غري املعروفة أو غري الواضحة غط ت حوايل 
 . 2010عام يف توزيع ملكية الغابات حسب األقاليم واجملاالت املناخية  15و 14

 

يف قطاع الغابات يف مجيع األقاليم  واإلدارةإمنا تبقى امللكية العامة للغابات الاكل الطاغي من أشكال امللكية   
اليت (. وقد يُعزى تفسري النسب املئوية العالية من الغابات االستوائيواجملاالت املناخية )باستثناء اجملال املناخي شبه 

 ملكامايل يف جزء منه إىل أمهية الغابة الروسية اليت يفيد تقييم املوارد احلرجية بأنا لدولة يف أوروبا ويف اجملال الا متلكها
يف املائة من الغابات حيث أن أغلبيتها خاضع مللكية احلكومة  91 متلك الدولة يف املائة. ويف يندا، 99للدولة بنسبة 

 (.2015)منظمة األغذية والزراعة،  هتاوإدار الفدرالية 
 

 حسب األقاليمب 2010ملكية الغابات )النسبة الماوية من إجمالي مساحة الغابات( عام  14الجدول 
 

 غير معروفة خاصة عامة اإلقليم
 %0.3 %11 %84 أفريقيا
 %0.2 %23 %77 آسيا

 %0.8 %11 %89 أوروبا
 %4.5 %32 %61 أمريكا الشمالية والوسطى

 %0.8 %42 %56 يانياسأو 
 %11.2 %17 %62 أمريكا الجنوبية

 %3.5 %19 %74 العالم

يف املائة من مساحة  100يف املائة ألن البيانات املتوفرة ال تغطي  100عن نسبة  ا  مالحظة: قد يكون جمموع النسب املئوية يف يل سطر خمتلف
 الغابات يف مجيع األقاليم.

 .(2015) منظمة األغذية والزراعةاملصدر: 
 

حسب المجاالت  2010ملكية الغابات )النسبة الماوية من إجمالي مساحة الغابات( عام  15الجدول 
 المناخية

 
 غير معروفة خاصة عامة اإلقليم

 %0.7 %6 %93 الشمالي
 %0.1 %48 %52 المعتدل

 %10.3 %34 %48 شبه المداري
 %5.5 %15 %74 المداري

 .(2015) منظمة األغذية والزراعةاملصدر: 
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يف املائة يف السنة، يف ح ن ازدادت  0.24بنسبة  2010و 1990تراجعت مساحة الغابات العامة ب ن عامي وقد  
هذا االخنفاض يف مساحة يربز و  39(.2015يف املائة يف السنة )منظمة األغذية والزراعة،  1مساحة الغابات اخلاصة بنسبة 

يف املائة يف السنة على التوايل(. ويف أفريقيا، ميكن  0.49و 0.65يف آسيا وأفريقيا )بنسبة  باكل خاصالغابات العامة 
ة تراجعت باكل ـــــــــات اخلاصـــا  إىل أن مساحة الغابـــارير تاري أيضـــا أن التقـــع بإزالة الغابات سيمــــــتفسري هذا الرتاج

قد ارير بأن مساحة الغابات اخلاصة يف آسيا، تفيد التق من ذلك (. وعلى العكسيف املائة سنويا 0.16-ف )ــــــطفي
يف املائة من هذه  72(؛ ويُفس ر 2010و 1990مليون هكتار ب ن عامي  87يف املائة يف السنة )  5.32ارتفعت بنسبة 

يف املائة منها بفعل عملية التحري ج الصافية، والباقي باخنفاض يف امللكية  24الزيادة خبصخصة مساحة الغابات العامة، و
 غري املعروفة خالل هذه الفرتة.

 
وهذا االجتاه يف اخلصخصة هو األقوى يف اجملال املناخي املعتدل، حيث تاري التقارير إىل أن مساحة الغابات  

يف املائة يف السنة ب ن عامي  1.76يف املائة يف ح ن ازدادت مساحة الغابات اخلاصة بنسبة  0.53العامة تراجعت بنسبة 
مليون هكتار يف مساحة الغابات اخلاصة ب ن  95. أم ا يف اجملال املعتدل، تُفسر  الزيادة املعلنة والبالغة 2010و 1990
ات العامة، يف ح ن أن املساحة املتبقية والبالغة مليون هكتار يف مساحة الغاب 40برتاجع وصل إىل  2010و 1990عامي 

(. ويف املناطق املدارية، 2015، وآخرون Whitemanمليون هكتار تتأتى من استثمارات القطاع اخلاص يف التحري ج ) 55
 ةيف ح ن ازدادت مساح 2010و 1990يف املائة يف السنة ب ن عامي  0.45الغابات العامة بنسبة  ةتراجعت مساح

 40يف املائة فقط يف السنة. 36.0الغابات اخلاصة بنسبة 
 

وقد شهد العقد األول من القرن احلادي والعارين موجة  جديدة من عمليات واسعة النطاق حليازة األراضي إلقامة  
إمنا يطرح مزارع زيت النخيل واملطاط يف أفريقيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وهذا ميثل فرصة اقتصادية للبلدان املضيفة، 

أيضا  هتديدا  بالنسبة إىل احلفا  على الغابات الطبيعية، وإىل حصول اجملتمعات احمللية على األراضي واملوارد. وهبدف 
حتويل املخاطر إىل فرص، من الضروري إقامة آليات جديدة للحويمة على الصعيدين الوطين واإلقليمي تسعى إىل تصميم 

ختلف ن وعالقات القوة القائمة بينهم املصلحة املراضي، نظرا  إىل اهتمام أصحاب وإدارة خطط متكاملة الستخدام األ
(Feintrenie ،2014.) 
 

( مل ُتظهر أي 2015)منظمة األغذية والزراعة،  2015عام لواملثري لالهتمام هو أن نتائ ج تقييم املوارد احلرجية  
احلرجية أو مساحة الغابات املستخدمة لانتاج. يذلك، فإن البيانات عالقة ب ن امللكية اخلاصة للغابات وتوس ع املزارع 

املتوفرة عن تطو ر ملكية الغابات غري مفص لة على حنو ياف  لتحديد ما إذا يانت التغيريات يف امللكية تؤدي إىل أي 
ذه النتائ ج إىل تعريف (. وقد تُعزى ه2015 ،وآخرون Whitemanتغيريات يبرية يف حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات )

بالفعل، تامل فئة "امللكية اخلاصة" أنواعا  خمتلفة جدا  من الغابات اخلاضعة إلدارة و تقييم املوارد احلرجية حبد  ذاته. 

                                                      
يف املائة من إمجايل مساحة الغابات ذات امللكية  76وبلدا   169تامل هذه االجتاهات فقط البلدان اليت أعطت البيانات خالل الفرتة ياملة، أي   39

 يف املائة من إمجايل مساحة الغابات ذات امللكية اخلاصة. 89وبلدا   170العامة؛ 
تغطي البيانات  االستوائيةيف املائة من إمجايل مساحات الغابات، يف ح ن أنه يف املناطق  100يف املناطق املعتدلة، تغطي البيانات املتاحة نسبة   40

امللكية  يف املائة فقط من إمجايل مساحات الغابات ذات 58يف املائة من إمجايل مساحات الغابات ذات امللكية اخلاصة، إمنا  86املتاحة نسبة 
 العامة.
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أصحاب مصلحة خمتلف ن جدا  )األفراد والعائالت، املؤسسات اخلاصة الصغرية أو الكبرية احلجم، املنظمات غري 
احلكومية واجملتمعات احمللية( ألغراض خمتلفة جدا  )إنتاج األخااب، مجع املنتجات احلرجية غري اخلابية، واحلفا  على 

على ذلك، يف العديد من البلدان حيت متلك الدولة احلصة األيرب من  (. عالوة  وما إىل ذلك الغاباتو التنوع البيولوجي 
إىل أجهزة حكومية حملية  استخدامهاو/أو حقوق  هتاالغابات ومزارع األشجار اخلاضعة لادارة، تقوم عادة  بتفويض إدار 

جملتمعات اباكل قانوين  متلكهايف املائة من غابات العامل  11(. ويُقد ر أن 2015، وآخرون Viraأو جمتمعات حملية )
 (.2015يف املائة يف البلدان النامية )مبادرة احلقوق واملوارد،  22إدارهتا، وترتفع إىل نسبة ب تقوماحمللية أو 

 

. ويف على املستوى العاملي 2010يف عام  يانت نسبة ملكية الغابات غري املعروفة أو غري الواضحة صغرية نسبيا  و  
ار ملكية الدولة موقفا  تلقائيا  يف غياب أي ملكية أخرى غري حمد دة بوضوح وغري معرتف هبا. بلدان عديدة، ميكن اعتب

ويف الواقع، يف ح ن أن العديد من هذه املساحات مملوية تقنيا  من الدولة، غري أنا ُتستخدم من جانب السكان احمللي ن 
واستخدامها )وفقا  للتعريف أعاله(. أم ا  لتحكم هبالاحلصرية ألغراض خمتلفة، مم ا يعين أن الدولة ال تتمتع دوما  باحلقوق 

البلدان اليت أفادت عن ملكية غري معروفة، فقد تعترب أن ملكية الدولة من دون سلطة اإلشراف عليها غري مستدامة يف 
 (.2015 ،وآخرون Whitemanاألجل الطويل، وقد تكون مستعدة ملعاجلة هذه املسألة )

 
 حيازة األشجار

 
أنما غالبا  ما ختتلفان، خاصة يف بعض نظم احليازة و من اهلام التمييز ب ن حيازة األراضي وحيازة األشجار، سيما  

(، ونظرا  إىل أن نظم حيازة األشجار تؤثر Nabanoga ،2007و Howard؛ 1989العرفية )منظمة األغذية والزراعة، 
 يف األراضي الزراعية. ال سيما(، Fortmann ،1984)أو حتفيزه باكل عميق على يبح منو األشجار 

 
، Riddellو Fortmannملكية األراضي حقوقا  تلقائية يف األشجار اليت تنمو عليها ) ال متنحويف حاالت عديدة،  
(. وقد أفيد عن أمثلة حيث أن حقوق امللكية أو حقوق االستخدام املتصلة ببعض األشجار اخلاصة، حز داخل 1984

(. ويف حاالت Castro ،1983كها أصحاب حقوق خمتلفون عن مالكي أو مستخدمي الغابة حبد ذاهتا )غابة، يان ميل
أخرى، ول دت زراعة األشجار حقوقا  متصلة باألرض اليت تنمو عليها؛ ويانت هذه ممارسة شائعة يف يل أحناء أفريقيا 

 (.1989الغربية )منظمة األغذية والزراعة، 
 

خاضعة ويف حاالت أخرى، حز يف املناطق حيث تكون ملكية األراضي الزراعية خاصة، تبقى املناطق احلرجية  
والية اجملتمعات احمللية أو جمموعات حملية أخرى. ويف بعض البلدان، تكون ملكية مجيع األشجار يف البالد منوطة رمسيا  ل

ذن، حز األشجار املوجودة يف أرض املزارع. ففي املغرب مثال ، بالدولة، وتُفَرض عقوبات على قطع األشجار من دون إ
 Biermayr-Jenzanoإىل الدولة حز ح ن تنمو على أرض خاصة ) (Argania spinosa) تعود ملكية أشجار األرغان

وحتول دون أن هذا النوع من التاريعات مصم م حلماية األشجار، غالبا  ما تول د األثر املعايس مع (. و 2014 ،وآخرون
 (.Murray ،1981مبادرة املزارع ن إىل زراعة األشجار بأنفسهم )
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وح ن يتم تأجري األراضي الزراعية، قد تت سم تفاصيل الرتتيبات، أيانت رمسية أو غري رمسية، بأمهية حامسة لتاجيع  
، إليهأو عدم احلاجة  ن املالكاملستأجر على زراعة األشجار أو ثنيه عن ذلك. يما أن مدة العقد، واحلاجة إىل طلب إذ

 العقد هي من ب ن العوامل اليت ينبغي البحث فيها.  عند انتهاءووجود تعويض 
 

 استخدامهاالحصول على الموارد وحقوق  4-1-3
 

ختلفون، أو جمموعات من أصحاب املصلحة، حبقوق خمتلفة يف األراضي املصلحة املميكن أن يتمتع أصحاب  
. وهذا يعين أن حز املنظر الطبيعي الواحد قد خيضع  واملوارد الطبيعية يف قطعة األرض ذاهتا، باكل متزامن أو متتال 

 (.Dohrn ،2010 و Fuys؛ Bruce ،1999؛ Bruce ،1988 و Fortmannلابكة معقدة من حقوق امللكية املختلفة )
يف األراضي املنخفضة  أفراد اليت ميلكهايف تايلند مثال ، يتمتع سكان األراضي املرتفعة حبقوق يف مجع اخليزران يف املزارع 

(Fuys وDohrn ،2010 وقد تسب ب هذه الابكة املعقدة من احلقوق نزاعات ب ن أصحاب احلقوق رغم وجود آليات .)
جنوب غرب املغرب، غالبا  ما تناأ نزاعات ب ن رعاة اجلمال واملاعز من  (. على سبيل املثال، يفBruce ،1999وساطة )

-Biermayrالبدو الرح ل الذين يتمتعون حبقوق الرعي والسكان احمللي ن الذين يتمتعون حبقوق استغالل مثرة األرغان )

Jenzano 2014 ،وآخرون.) 
 

يما أن مسألة احلصول على املوارد وحقوق استخدامها حامسة  بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية لدى العديد  
من األشخاص واجملتمعات اليت تعتمد على الغابات، مبا يف ذلك السكان األصلي ن. فاجملتمعات احمللية اليت تتمتع حبكم 

امها أيثر عرضة  من مالكي األراضي اخلاص ن أو اجملتمعات اخلاصة الواقع بإمكانية احلصول على املوارد وحقوق استخد
امتيازات أد ت (. على سبيل املثال، 2012مم ن يتمتعون حبكم القانون حبقوق على املوارد الطبيعية )مبادرة احلقوق واملوارد، 

آالف األشخاص الذين  يدإىل تار  على أراضي السكان األصلي ن ةقطع األشجار وعمليات قطع األشجار غري القانوني
 (.2009أمنهم الغذائي وتغذيتهم وسبل عياهم )األمم املتحدة،  من أجليعتمدون على الغابات 

 
احلالة اخلاصة بالبلدان  17 اإلطاريفص ل و وختتلف القواعد املتصلة باحلصول على أراض  خاصة ب ن البلدان.  
في فنلندا والنروي ج والسويد، يتمتع مالك األرض حبق الصيد الذي ترعاه تراخيص الصيد. أم ا يف يندا،  ف. نافيةياإلسكند

 نافيةياإلسكندفإن تراخيص الصيد تنظ م أيضا  الصيد. غري أن مالك األرض ال يتمتع بأي حق حصري مقارنة  بالتدابري 
(Heikkila وAarnio ،2001 ؛Storaas 2001 ،وآخرون.) 
 

 لى األراضي وتوفير التوت والفطر في فنلندا والسويد والنرويجإ النفاذحقوق  17ااإلطار  المربع 
 

، 70: فقد بلغت يف فنلندا والسويد والنروي ج إن النسبة املئوية لألراضي احلرجية اململوية جلهات خاصة يبرية جدا   
 (.2015ية والزراعة، ذوفقا  للتقييم األخري للموارد احلرجية )منظمة األغ 2010يف املائة على التوايل عام  80و 75و
 

ويف هذه البلدان، يتيح القانون لعامة الناس احلصول على مجيع األراضي، أيانت عامة أو خاصة. لذا، فإن  
غري اخلابية من جانب استخدامات عديدة ألغراض خمتلفة )ليس فقط إلنتاج األخااب، إمنا أيضا  جلمع املنتجات احلرجية 

حلق العام يف إىل اموارد جممعة مارتية نظرا   خاصة مع وجود( قد تول د حاالت نزاع ب ن أصحاب املصلحة، الناس عامة
 احلصول على األراضي.
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 احلق العام يف احلصول على األراضي لعامة الناس احلق يف الدخول إىل يوف ربالنسبة إىل فنلندا والسويد والنروي ج، و  
أراض  خاصة مثال  لقطف التوت والفطر واألعااب لالستهالك الفردي وألغراض جتارية على السواء. إمنا يف بعض املناطق 
يف فنلندا والنروي ج، يُعفى التوت من احلق العام. يما أن بعض األراضي اخلاصة، مثل الساحات واحلدائق، معفاٌة من حق 

، نظرا  إىل إرث تارخيي ما زال قائما  يقضي بقطف اجلوز يف السويد بقطف اجلوز احلصول عليها. إضافة  إىل ذلك، ال ُيسمح
القيمة  ارتفاع(. ويف ظل  االهتمام املتنامي بالتوت السويدي، ونظرا  إىل Nordiska ministerrådet ،1997إلطعام اخلنازير )

 Sténsإىل األراضي وقطف التوت ألغراض جتارية ) الناس االقتصادية للتوت، ازدادت النزاعات حول وصول عامة

  (.Sandström ،2013و

 
 االستخدام العرفي للموارد الحرجية

 

عرب التقاليد الافهية املتأتية عن مالحظات أو لية طويلة  متوارثةتتمتع جمتمعات عديدة مبعارف يبرية ومبعتقدات  
لادارة الذاتية اليت ترعى استخدام املوارد. يما أن املعارف واملمارسات األجل باأن البيئة احمللية، وقد أناأت نظما  

التقليدية لدى السكان األصلي ن، واالستخدامات العرفية للموارد البيولوجية، تاكل القاعدة األساسية لألمن الغذائي 
رت بعض الدراسات التجريبية والتغذية بالنسبة إىل األشخاص الذين يعتمدون على الغابات يف أقاليم عديدة. وقد أشا

( وأفريقيا الوسطى حول املعارف التقليدية واألمن الغذائي والتغذية إىل أدل ة 2012 ،وآخرون Elliotاليت ُأجريت يف يندا )
واحملافظة عليها من جانب السكان األصلي ن وفقا  للتقاليد العرفية قد ترتك  هاوإعداداألغذية احلرجية الربية  حصادبأن 

 (.2014آثارا  إجيابية على األمن الغذائي والتغذية، وال سيما على الصعيد احمللي )التقييم القطري املارتك، 
 

بات، ولتكتسب طابعا  رمسيا  وقد لزم بعض الوقت لاقرار بالعالقة املعقدة اليت تقيمها اجملتمعات األصلية مع الغا 
واإلعالنات الدولية اليت اعتمدهتا عدة  باملباداعلى املستوي ن الدويل والوطين. ولكن حز اليوم، يبقى هذا اإلقرار حمدودا  

( املسار Brundtland ،1987" )مستقبلنا املارتكبعد أي قيمة قانونية. ويدد التقرير بعنوان " إليهادول، إمنا مل تسند 
من خالل التاديد على أن نقطة االنطالق لسياسة عادلة وإنسانية هلذه اجملموعات تتمثل يف اإلقرار حبقوقها التقليدية يف 

 األراضي واملوارد األخرى اليت حتافظ على طريقة عياها، ومحاية هذه احلقوق.
 

ر احليوي للسكان األصلي ن يف إدارة منه( الدو  22)يف املبدأ  41(1992وقد ب ن  إعالن ريو باأن البيئة والتنمية ) 
البيئة وتنميتها بسبب معارفها وممارساهتا التقليدية. وتصر  معظم الصكوك القانونية الدولية منذ ذلك احل ن على أنه يتعذر 

يتمكنوا ، وخباصة السكان األصلي ن، الذين ينبغي أن وإشرايها حتقيق التنمية املستدامة من دون محاية اجملتمعات احمللية
( بعنوان "املستقبل الذي 2012) 20من احلصول على حقوق خاصة وفقا  لتقاليدهم احملددة. يذلك، سل م إعالن ريو 

ملعارف واالبتكارات واملمارسات التقليدية للاعوب األصلية واجملتمعات احمللية تسهم إسهاما  هاما  يف "بأن ا 42"نصبو إليه
صورة مستدامة، وميكن لتطبيقها على نطاق أوسع أن يدعم الرفاه االجتماعي حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه ب

"، وأيضا  "بأن الاعوب األصلية واجملتمعات احمللية تعتمد يف يثري من األحيان بصورة مباشرة للغاية العيشواستدامة سبل 
ا بصورة مباشرة من فقدان ذلك التنوع تضرر   األشد  على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، ومن مث فإنا يثريا  ما تكون 

                                                      
 .http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDFاملوقع  متاح على  41 
)ي  الدخول إليه يف مايو/أيار  http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdfمتاح على املوقع  42 

2017). 

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf
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، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن األمم املتحدة باأن حقوق 2007وتلك النظم وتدهورمها". ويف عام 
 م، الذي يد د املعايري الدنيا لبقاء السكان األصلي ن يف العامل، ويرامتهم ورفاههم، مبا يف ذلك "حقه43الاعوب األصلية

 واملوارد الطبيعية األخرى أو استخدامها". ميف حتديد األولويات واالسرتاتيجيات لتطوير أراضيه
 

وأحد األسباب املقرتحة لنجاح استخدام الغابات العريف هو أن العالقة اليت تقيمها الاعوب األصلية مع األغذية  
وىل يف يندا مفهوم "األمن الغذائي الثقايف" هي عالقة ثقافية عميقة. وقد اقرتحت دراسة حالة حول بعض األمم األ

للتاديد على قدرة الاعوب األصلية على احلصول باكل موثوق على األغذية التقليدية اهلامة من خالل طرق احلصاد 
(. يذلك، قد مت دراسات عديدة يف أفريقيا الوسطى أدل ة عن أنه ح ن يان يتم حصاد Power ،2008التقليدية )

جية لالستهالك احمللي، يانت تقنيات احلصاد اليت استخدمتها اجملتمعات احلرجية أيثر استدامة ، وسه لت املنتجات احلر 
(. ويكمن التحد ي اآلن يف ضمان محاية 2009 ،وآخرون Rerkasemجتد د الغابات واحلفا  على التنوع البيولوجي )

واملوارد احلرجية يف املوقع، بطريقة تنم ي األمن الغذائي والتغذية االستخدام التقليدي للاعوب األصلية للمعارف التقليدية 
 ا، يما ويف التعل م من هذه النظم املعرفية املتنو عة.موتواصل حتسينه

 

ويعتمد احلصول على املوارد احلرجية على حقوق االستخدام وامللكية املنظ مة على مستويات خمتلفة ضمن إطار  
اخلطوط التوجيهية الطوعية باأن احلق يف الغذاء لدعم اإلعمال املطرد للحق يف نية. يما أن اتفاقات دولية وتاريعات وط

( تاج ع الدول 2005، منظمة األغذية والزراعة)اخلطوط التوجيهية الطوعية( ) غذاء ياف  يف سياق األمن الغذائي الوطين
سبل إىل يزية وآمنة، ومحاية األصول اهلامة بالنسبة على تسهيل احلصول على املوارد واستخدامها بصورة مستدامة وغري متي

 معياة السكان.

 
 صكوك وأدوات الحوكمة الخاصة بالغابات واألشجار  4-2
 

يتوفر العديد من أدوات احلويمة اخلاصة بالغابات واألشجار على الصعيدين الدويل والوطين. وبعض هذه  
واألشجار، يف ح ن تدم ج صكوك أخرى فوائدها املختلفة لتحقيق الصكوك متخصص، إذ يري ز على وظيفة الغابات 

 التنمية املستدامة. وقد تكون هذه الصكوك تنظيمية، أو موج هة من السوق، أو قد متزج ب ن هذين النهج ن.
 

 التدخالت واالتفاقات الدولية  4-2-1
 

قد تكون االتفاقات واملعاهدات الدولية طوعية أو إلزامية، إمنا يقضي غرضها األساسي بتحقيق هدف مارتك.  
(، والتنوع البيولوجي، واتفاقية 18 واإلطار 4-3-3 القسماتفاقيات عديدة لألمم املتحدة حول املناخ مثال  )اُنظر  ومثة

(، ويسعى معظمها إىل حتقيق 169الاعوب األصلية والقبلية ملنظمة العمل الدولية )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
الغابات اليت أطلقتها األمم املتحدة، فهي وثيقة اخلاصة ب بادااملبالنسبة إىل الغابات. أم ا  مهيةاأليت سم بهدف حمدد جدا  

                                                      
 .http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdfمتاح على املوقع   43 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
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 وتتضم ن، 44خالل مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية يف ريو دي جانريو 1992لزمة غري قانونية ي  اعتمادها عام م
 اقرتاحات الستدامة الغابات.

 
باأن احلويمة  اخلطوط التوجيهية الطوعيةوالوثيقة اليت تعاجل مباشرة املسائل املتصلة باألمن الغذائي والتغذية هي  

ائي ذالصادرة عن جلنة األمن الغاألمن الغذائي الوطين  املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق
ج(. فهي توف ر توجيهات ملموسة للبلدان لتحس ن حويمتها يف جمال حيازة 2012العاملي )منظمة األغذية والزراعة، 
والتنمية  ،، والقضاء على الفقريف غذاء ياف   للحق، من منظور اإلعمال التدرجيي األراضي ومصايد األمساك والغابات

 املستدامة، مع الرتييز بصورة خاصة على السكان الضعفاء واملهم ا ن.
 

. وتتمثل 2030-2017، اعتمد منتدى األمم املتحدة للغابات اخلطة االسرتاتيجية للغابات للفرتة 2017ويف عام  
مهمتها يف "التاجيع على اإلدارة املستدامة للغابات ومسامهة الغابات واألشجار خارج الغابات يف خطة التنمية 

، مبا يف ذلك من خالل تعزيز التعاون والتنسيق واالتساق والتآزر وااللتزام السياسي واإلجراءات 2030املستدامة لعام 
عامليا  "لاجراءات على مجيع املستويات إلدارة يل  أنواع الغابات واألشجار خارج  على املستويات يافة". وهي توفر إطارا  

"، إضافة  إىل "املسامهات املتصلة بالغابات يف تنفيذ صكوك  هاالغابات على حنو مستدام، ووقف إزالة الغابات وتدهور 
 45متصلة بالغابات".دولية وعمليات والتزامات وأهداف 

 
 

 خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية: القدرات والثغراتبرنامج  18 اإلطار
 

ياكل برنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية جهدا  مارتيا  ب ن البلدان  
لدان النامية. ويرمي هذا الربنام ج إىل وضع وتنفيذ خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، خاصة يف الب

 ضمناملبادرة اأن عز ز أرصدة الكربون يف الغابات. وقد ي  التفاوض أوال  بمبا يصون يف نظام اإلدارة املستدامة، الممارسات 
. وإن بلدا  ناميا  يرمي إىل اعتماد الربنام ج يتاج إىل القيام مبا 2005االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة باأن تغري املناخ عام 

يلي: وضع اسرتاتيجيات إلعداد خطة وطنية للغابات ونظام وطين لرصد الغابات للتبليغ عن األناطة اجلارية يف إطار 
االنتقادات املوج هة إىل برنام ج القيم االجتماعية والبيئية. وياري أحد ييفية احملافظة على الربنام ج؛ وتوفري املعلومات عن  

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية إىل أن التغيريات اليت حدثت يف حيازة األراضي 
 46والفوائد االقتصادية قد تؤثر سلبا  على اإليرادات السابقة اليت يان جينيها السكان احملليون من الغابات.

 
ومثة قلق بأنه من خالل إيالء قيمة للغابات بالنسبة إىل هذه اخلدمة اهلامة عامليا ، قد تقو ض برام ج خفض  

االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية بعض خدمات النظام اإليكولوجي اليت توف رها الغابات 
الوقود واألدوية ملالي ن الفقراء الذين يعياون يف الغابات ويعتمدون على الصعيد احمللي، مبا يف ذلك األغذية، وحطب 

للحد عليها. وقد يول د برنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية حوافز جديدة للدول 
                                                      

 .3annex3.htm-http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126أُنظر   44 
ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول تغري املناخ، واتفاقية  دهاي  اعتم الذي، واتفاق باريس 2030مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام  45 

 ، ووثيقة األمم املتحدة اخلاصة بالغابات. التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
sheets/15279-1191/fact-publications-redd-90/un-publications-and-papers-http://www.unredd.net/documents/redd- أُنظر:  46 

redd.html-about-sheet-fact. 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm
http://www.unredd.net/documents/redd-papers-and-publications-90/un-redd-publications-1191/fact-sheets/15279-fact-sheet-about-redd.html
http://www.unredd.net/documents/redd-papers-and-publications-90/un-redd-publications-1191/fact-sheets/15279-fact-sheet-about-redd.html
http://www.unredd.net/documents/redd-papers-and-publications-90/un-redd-publications-1191/fact-sheets/15279-fact-sheet-about-redd.html
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ىل العديد من السكان األصلي ن وصول هؤالء األشخاص إىل الغابات. يما أن انعدام أمن حيازة األراضي بالنسبة إ من
؛ 2010 ،وآخرون Phelpsواجملتمعات األخرى اليت تعتمد على الغابات قد تعر ضهم بصورة خاصة إىل هذا اخلطر )

Espinoza-Llanos وFeather ،2011 ومثة خطر يف أن تقبل اجملتمعات احمللية، من دون معرفتها، باروط جترد ها من .)
 ةاملهدر مببالغ تقل ل من قيمة الفرص احلقيقية  أن تقبلالغابات، أو  خسارة مسؤوليةها م لوحتُ حقوق استخدام األراضي، 

 الستخدام األراضي.
 

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة وتامل بعض املخاطر احملتملة بالنسبة إىل سكان الغابات واملقرتنة بربنام ج  
خسارة إمكانية الوصول و العرفية وتدابري اإلنفاذ القاسية؛  يضاحقوق األر الغابات وتدهورها يف البلدان النامية: انتهايات 

إىل الغابات لتأم ن الكفاف وتلبية حاجات توليد الدخل؛ والنزاعات حول استخدام األراضي؛ واالنتقال املادي من 
ويمة الغابات، قد يؤدي الغابات. يما أن استحواذ النخب للفوائد املتوقعة من هذا الربنام ج، بسبب نظم غري مالئمة حل

 (.2016 ،وآخرون Poudyalالفقر ) يفاقمو إىل تراجع إنتاج األغذية حمليا ، األمر الذي يول د خماطر لألمن الغذائي 
 

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان من الضروري ترييز استثمارات برنام ج أنه ويف ح ن  
النامية على حتفيز حويمة الغابات على الصعيد الوطين، وخباصة يف البلدان اليت تواجه عملية قطع األخااب غري القانوين 

الرتييز فقط على قطاع الغابات غري ياف  ملواجهة الدوافع  فإنفيها مؤسسات غري مالئمة يف قطاع الغابات،  وتوجد
، من اهلام املوضوع الزراعية إلزالة الغابات والتوفيق بينها. وتوخيا  لبلول غايات التخفيف من انبعاثات الكربون وفقا  للربنام ج

رغم الفرصة غري املسبوقة اليت يوف رها  أن تتناول احلكومات دور الزراعة اليت هي السبب األول إلزالة الغابات يف العامل. لكن
الربنام ج لوضع سياسات، ومؤسسات وقدرات لالستجابة إىل هذه الضغوطات، ما زال الدرب طويال  أمام بلدان عديدة 

( أنه هبدف بلول 2013) Kissingerقبل أن تتطرق باكل أساسي إىل الدوافع الزراعية إلزالة الغابات وتدهورها. ويعلن 
خفيف من انبعاثات الكربون وفقا  للربنام ج، من اهلام أن تتطرق احلكومات إىل دور الزراعة اليت تاكل السبب غايات الت

 الرئيسي إلزالة الغابات على الصعيد العاملي، من خالل:
 
  التحو يل خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية مع التغيرياملواءمة ب ن غايات برنام ج 

يف النظم الزراعية اليت تكثف اإلنتاج، وتليب احلاجات احمللية قبل االستجابة إىل أسواق التصدير، باجتاه توفري استقرار 
األمن الغذائي يف وجه تزايد آثار تغري املناخ؛ وتقوية اجملتمعات املعتمدة على الغابات وحقوق احليازة واحلصول على 

 زات الصغرية؛األراضي لدى أصحاب احليا
 
  ضمان أن تقوم احلكومات الوطنية اليت تاارك يف الربنام ج برتييز أناطتها يف جمال اجلهوزية ضمن الربنام ج

واالسرتاتيجيات الوطنية اليت تضعها على ما يلي: إقامة أطر قانونية مالئمة والعمل هبا )مثل التزامات التنمية 
والرصد واإلبالل والتحقق اليت تأخذ يف االعتبار دور الزراعة يف إزالة  املنخفضة الكربون(؛ واحلويمة؛ ونظم القياس

الغابات وتراعيه، واليت تتجاوز حدود قطاع الغابات، ومواءمة األهداف الطويلة األجل حلفظ أرصدة الكربون يف 
 األرض مع توفري األغذية ألعداد متنامية من السكان يف الوقت ذاته.

 .redd.org/-http://www.un: أُنظر 
 

وهناك أيضا  بعض املبادرات املتصلة بالغابات واألشجار على املستوى اإلقليمي، يف أفريقيا الوسطى مثال ، اليت  
الضغوط املتزايدة اليت مُتارس . يما أن االستوائيةمنطقة يف العامل من الغابات ثاين أيرب تضم مع حوض نر الكونغو، 

الفقر وانعدام األمن الغذائي لعدد يبري من  ةعلى هذه الغابات قد تؤدي إىل عملية يبرية إلزالة الغابات وتدهورها، وزياد
كامريون الالسكان املعتمدين على الغابات. وملعاجلة هذه املسألة، وق عت ست دول يف أفريقيا الوسطى إعالن ياوندي يف 

http://www.un-redd.org/g
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وقد وضعت هذه اهليئة خطة تقارب حتد د  48وأقامت هيئة الغابات يف أفريقيا الوسطى. 47(،1999مارس/آذار  17)
أهدافا  مارتية للحفا  على الغابات، وتاجع على بذل جهود صون إقليمية متسقة. يما أن الاراية ب ن الغابات يف 

مستعدين لالستثمار يف حتقيق األهداف الواردة يف  49شريكا   97، جتمع ب ن 2002حوض نر الكونغو، اليت أنائت عام 
 (.2012 وآخرون، de Wasseigeإعالن ياوندي )

 
 القواعد والسياسات الوطنية 4-2-2
 

تتمتع السلطات العامة على املستوى الوطين بوسائل ملحوظة للتدخل من أجل توجيه إدارة الغابات. ويما ورد  
رهتا إىل امعظم الغابات، وتقوم بالتايل إم ا بإدارهتا بصورة مباشرة أو بتفويض إدأعاله، غالبا  ما متلك هذه السلطات 

معيارية  مباداجهات غري حكومية، وتقد م هلذه اجلهات بعض التوجيهات باأن اإلدارة. يذلك، توف ر السلطات الوطنية 
ألدوات: اإلدارة املباشرة أو املفو ضة لقطاع الغابات بكامله. وهلذه الغاية، ميكنها أن تستخدم مزجيا  من ا وتوجيهات

أدوات السوق وباكل متزايد، و احلوافز، مبا يف ذلك نظم حمددة لفرض الضرائب، و القوان ن واألنظمة، و للغابات العامة، 
 جمموعات خمتلطة من هذه األدوات املتنوعة.

 

( والقواعد اليت تنطبق عليها. وقد حتد د بصورة 1-1 القسموتعر ف التاريعات واألنظمة الوطنية ماهية الغابة )اُنظر  
حقوق امللكية واحليازة اخلاصة باألراضي  تنائ(. وهي 3-4 القسمخاصة األراضي اليت تُعترب غابات دائمة )أُنظر 

احلرجية واألشجار. يذلك، ميكنها أن تقي د حقوق امللكية من خالل إدراج أحكام حلماية األشجار يف األراضي اخلاصة 
 ال .مث
 

يما أن القواعد الوطنية حتد د أيضا  طريقة اإلقرار حبقوق احلصول على األراضي واستخدامها، ومن بينها احلقوق  
العرفية ومحايتها، مبا يف ذلك بالنسبة إىل السكان األصلي ن واجملتمعات احمللية. ففي معظم البلدان األوروبية مثال ، ُيسمح 

الغابات حبقوق حمد دة لتقييد هذا الوصول، ال سيما حلماية الطبيعة هبدف  بالوصول إىل الغابات، حيث يتمتع مالكو
محاية املناطق احلرجية اليت أُعيد زرعها أو اليت جتد دت باكل طبيعي. ويف معظم هذه البلدان، يتمتع عامة الناس حبقوق 

أن خاصة و ة مالك الغابة، استخدام جلمع بعض املنتجات احلرجية غري اخلابية، وهو أمر غالبا  ما يتطلب موافق
االقتصادية ألوروبا،  األمم املتحدةاختالفات يبرية تظهر ب ن البلدان وختضع بعض احلقوق للوائح وقيود حمددة )جلنة 

2004.) 
 

القواعد الوطنية املنظمة املؤسسية إلدارة الغابات على املستوى الوطين، والوطين الفرعي واحمللي مبا  تنائيذلك،  
يف ذلك، حسب احلالة، املنظمة املؤسسية إلدارة الغابات اليت قد تكون خمتلفة بالنسبة إىل الغابات العامة واخلاصة. وقد 

، مبا يف ذلك على صعيد اجملتمع احمللي. وحتد د القواعد الوطنية أيضا  تفو ض جزءا  منها إىل ييانات خمتلفة، عامة أو خاصة

                                                      
 الكونغو الدميوقراطية، غابون  كامريون، مجهورية أفريقيا الوسطى، تااد، الكونغو، مجهوريةال 47 

 (rg/docs/key_docs/declarationyaounde.pdfcbfp.o-http://pfbc []بالفرنسية.) 
 نسييب.يبوروندي، وغينيا االستوائية، ورواندا وساو تومي وبر . ومنذ إنااء اهليئة، انضم أيضا  إليها /http://www.comifac.org أُنظر 48 

ة ــة، واملؤسسات العلميــة، واملنظمات غري احلكوميــة الدوليــة، واملنظمات احلكوميــات املاحنــمبا يف ذلك احلكومات األفريقية، والوياالت واحلكوم 49
 .(cbfp.org/home.html-http://pfbcنظر أُ )والقطاعات اخلاصة 

http://pfbc-cbfp.org/docs/key_docs/declarationyaounde.pdf
http://www.comifac.org/
http://pfbc-cbfp.org/home.html
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أدوار ومسؤوليات خمتلف أصحاب املصلحة يف قطاع الغابات، وتول د إطارا  قانونيا  للعالقات االقتصادية واملالية بينهم، مبا 
 يف ذلك دور الارايات ب ن القطاع ن العام واخلاص.

 
مناطق مصن فة لألناطة احلرجية و/أو للوظائف  تنائكل متزايد أيضا  أحكاما  وتامل القواعد الوطنية با 

مناطق حممية، مثل احلدائق الوطنية أو غريها من املناطق احملمية، أو مناطق يُعترب أن  واألدوار احملددة للغابات. وقد تضم  
(؛ باإلضافة إىل قواعد إدارة حمددة عامة ، من حيث 3-2-3 القسمف محاية حمددة )أُنظر ئاالغابات تضطلع فيها بوظ

التاريعات الوطنية معايري للزراعة احلرجية  تنائاحلويمة و/أو لتأدية هذه الوظيفة احملددة باكل أفضل. يذلك، ميكن أن 
ر ـــادات )أُنظـــدار الاهـــ ج إصـــاما أن ترتبط برب ـــة، ميكنهـــة باالستدامـــة أو متصلـــة إىل معايري بيئيـــا، إضافـــأو أن تعرتف هب

 (.2-2-4 القسم
 

يف الوظائف املتعددة للغابات  وتتج ه السياسات والتاريعات الوطنية اخلاصة بالغابات أيثر فأيثر إىل النظر 
البيولوجي، واألشجار، وتسعى إىل حتقيق أهداف عديدة، مبا يف ذلك إنتاج األخااب، والطاقة، واحلفا  على التنوع 

 القسمو  3 الفصلة )أُنظر ــــات احملليــــة، ومتك ن اجملتمعــــاه والرتبــة امليــــاره، ومحايــف من آثــع تغري املناخ والتخفيـوالتكيف م
 قسمال(. وهذا يتجلى يف ارتفاع عدد البلدان اليت توِجد الظروف املؤاتية لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات )أُنظر 4-3-3
 (، وحتد د توجهات واسعة تدم ج الوظائف املتعددة للغابات واألشجار.4-3
 
 

 نظام إلدارة الغابات يرك ز على االستدامة -الغابات في السويد نموذج 19 اإلطار
 

يف املائة من الغابات التجارية يف العامل يف السويد، إمنا توف ر  1السويد هو بلد تطغى عليه الغابات: بالفعل، يوجد  
، حصل حتو ل يبري يف 1993يف املائة من اخلاب املناور واللب  والورق يف العامل. ويف عام  10الغابات السويدية نسبة 

ذا اإلصالح، ي حتديد هدف اإلنتاج، الذي يان نتيجة هلو . ناِفذةالسياسة احلرجية يف السويد نتيجة جمموعة ضغط بيئية 
األهداف البيئية. وبالتايل، انطبق القانون اجلديد باكل متساو  على أراضي الغابات  متاشيا  معطاغيا  حز ذلك احل ن، 

 25)ية للدولة يف املائة( وأراضي الغابات اململو  25للمؤسسات ) اليت تعود ملكيتهايف املائة(، وأراضي الغابات  50اخلاصة )
 يف املائة(.

 
ت أهداف احلراجة، وأُزيلت القواعد من قانون الغابات فأُلغيت منه مجيع األنظمة التفصيلية   ويف الوقت ذاته، تغري 

باأن ييفية إدارة الغابات. وأُدرج مصطلح "احلرية يف إطار املسؤولية" يف السياسة احلرجية، ومن دون أي أنظمة تفصيلية، 
 مالكي الغابات النظر يف عدد من األهداف لدى إدارة الغابة: يتع ن  على

 
 أهداف اإلنتاج؛ 

 األهداف البيئية؛ 

 األهداف االجتماعية؛ 

 األهداف الرتفيهية )مبا يف ذلك السياحة(؛ 

   ؛ة(مستخدمون آخرون لألراضي يستخدمون األراضي احلرجية )مثل تربية الرن 

  املباين القدمية(.البيئات الثقافية يف الغابة )مثل 
 

اجلوفية واملياه والبيئات الثقافية )مبا يف  يضاقيم الطبيعة واألر ب االعتبارات املتعل قةويُعرَّف االعتبار البيئي بأنه جمموع  
 (.2009 ،وآخرون Johansson) ذلك قيم الثقافة البيولوجية( والقيم االجتماعية يف إدارة الغابة
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منوذج الغابات يف السويد بإجياد توازن ب ن االستخدام املتعدد األغراض للغابات، مبا  إطار وتقضي التحديات يف 

يضمن احرتام مجيع قيم الغابات واالستمرار يف إنتاج يمية يبرية من األخااب. ويف جمال اإلدارة، ليس إنتاج األخااب 
من الغذائي والتغذية، وإنتاج املنتجات احلرجية غري وحده هاما ، بل أيضا  حتس ن البيئة اليت تؤثر بصورة غري مباشرة على األ

 اخلابية املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية، مثل التوت والفطر والطرائد، وتوفري مناطق الرعي للرن ة.
  .us-https://www.skogsstyrelsen.se/en/about/  :نظرأ 

 
ال  عن النه ج املتكامل إلدارة ا( باإلضافة إىل مناذج أخرى، مث19 اإلطاريوف ر منوذج الغابات السويدي )أُنظر و  

؛ 2015 وآخرون، Lindahlالغابات، جيمع ب ن احلراجة املبنية على العلم واألدل ة وااللتزام الناشط باستخدامات متعددة )
Pülzl ،2014.) 

 
السياسات احلرجية، نظرا  إىل اإلطار الزمين لنمو الغابات، يف توفري الظروف  حاهلامة لنجا ويتمثل أحد الاروط  

لالستقرار والدعم الطويل األجل، يف ظل  تعريف واضح لألولويات. ويتوفر مثل جيد يف تتابع القواعد واخلطط املتصلة 
على إنتاج األخااب والتنمية لقرن املاضي من اات يات حز التسعينيالسبعين منذبالغابات يف الص ن، اليت ري زت 

اإليكولوجية، وشد دت على حنو أيرب بعد على اإلدارة املستدامة للغابات ووظائف احلماية اليت تضطلع هبا الغابات 
حول مكافحة التصح ر أمثلة  أخرى عن السياسات احلرجية الطويلة  15 اإلطار(. ويعطي 2013)إدارة غابات الدولة، 

 ناجحة ملكافحة التصحر يف مشال أفريقيا.األجل وال
 

ت نام( الفرص يوتونس وفي وغانا وجورجيا وغامبيا ويوستاريكا الة يف سبعة بلدان )شيلياحلويب ن  حتليل دراسات  
جي أو زيادته )منظمة األغذية لى الغطاء احلر املتاحة لتحس ن األمن الغذائي والتغذية، مع احلفا  يف الوقت ذاته ع

أ(. وتسمح احلاالت الناجحة باستنباط بعض الدروس اهلامة. فهي تقر  وتدم ج مجيعها يف سياساهتا 2016والزراعة، 
جمموعة من الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للغابات، مبا يف ذلك مسامهتها يف التنمية املستدامة األوسع نطاقا ، 

ا أظهرت أمهية استخدام املزي ج الصحيح من األدوات السياساتية، مبا واحلد من الفقر والربام ج املتصلة بتغري املناخ. يما أن
يف ذلك األدوات التنظيمية، واحلوافز واالمتيازات الضريبية لتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وزيادة اإلنتاجية الزراعية. وقد 

لألراضي ميكن الريون إليها، آمنة يازة بي نت دراسات احلالة يافة  احلاجة إىل أطر قانونية ومؤسسية فعالة، مقرتنة حب
وتدابري لتنظيم تغري  استخدام األراضي، مبا يف ذلك متطلبات إجراء تقييمات لألثر البيئي  وختطيط استخدام األراضي

يما بي نت أمهية التمويل الكايف عرب استثمار القطاع العام يف قطاع الزراعة وقطاع وتوفري محاية خاصة ملناطق معي نة.  
لغابات وبرام ج التنمية الريفية األوسع نطاقا. وأظهرت أيضا  أمهية الُنه ج املتكاملة إزاء استخدام األراضي على املستوى ا

 أ(.2016الوطين واحمللي وعلى مستوى املناظر الطبيعية )منظمة األغذية والزراعة، 
 

نيوزيلندا مثال  عدة برام ج مصم مة حلماية وغالبا  ما يتمثل شرط آخر للنجاح يف املزج ب ن عدة أدوات. فتقوم يف  
ويرمي بعضها صراحة  إىل زيادة أرصدة الكربون إم ا يهدف رئيسي أو يمنفعة مارتية  50الغابات و/أو تاجيع التاجري.

لتقليص التآيل، واستخدام أرصدة الكربون يف برنام ج نيوزيلندا ألرصدة الكربون يضمانة للمنح اليت توفرها احلكومة. 

                                                      
 50  programmes/forestry/-and-https://www.mpi.govt.nz/funding. 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/about-us/
https://www.mpi.govt.nz/funding-and-programmes/forestry/
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املناخ، إضافة  إىل أهداف على تغري  ح هذا املزي ج اجلمع ب ن السعي إىل حتقيق هدف عاملي والتخفيف من آثار ويتي
 املستوى احمللي ومستوى املناظر الطبيعية، ويعطي األولوية للمناطق املتدهورة أو املنحدرة لصون الرتبة.

 
 إصدار الشهادات وأدوات أخرى قائمة على السوق 4-2-3

 
التاجيع باكل متزايد على استخدام آليات قائمة على السوق، مبا يف ذلك الدفع مقابل اخلدمات البيئية أو يتم  

 برام ج إصدار الاهادات، يف ظل ماارية متباينة ألصحاب املصلحة، إضافة  إىل القطاع اخلاص واجملتمع املدين.
 

جتري شرط تقد   ،اخلدمة وبائعها مارتيعملية طوعية ب ن  بأنهوقد ي  تعريف الدفع مقابل اخلدمات البيئية  
للعملية (. فيما ي  الرتوي ج بداية  Wunder ،2005خدمة بيئية حمددة أو استخدام األرض بطريقة تضمن هذه اخلدمة )

ياكل من أشكال حويمة جهات غري حكومية، باستخدام الُنه ج القائمة على السوق للحد  من تدهور الغابات   هذه
صلحة من املوإزالتها، فهي تتخ ذ يف أغلب األحيان أشكاال  هجينة تعمل على مستويات عدة وياارك فيها أصحاب 

القطاع ن العام واخلاص ومن اجملتمع املدين. وغالبا  ما تضطلع الدول بدور رئيسي يف هذه الربام ج، إم ا من خالل توفري 
بيئية جيري حتديدها دمات خاإلطار القانوين للدفع للخدمات البيئية اخلاصة، أو حز من خالل وضع برام ج للدفع مقابل 

 (.2015 وآخرون، Viraومتويلها من األموال العامة )
 

برنام ج الكربون الذي اعرتف به  احتباسوقد أد ى ظهور أسواق تقد م خدمات متصلة بالغابات )مثل دورها يف  
( إىل موجة جديدة من اهتمام جهات فاعلة خفض اإلنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية

خاصة باحلراجة، بالتعاون يف أحيان يثرية مع أطراف حكومية أو غري حكومية )منظمات غري حكومية وجتارية( أو 
، االستوائيةمساحات يبرية من الغابات  هناك تما زالجمتمعات حملية. ويف إندونيسيا والربازيل وبلدان أخرى حيث 

استثمارات  برنام ج خفض اإلنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان الناميةيع يف إطار استقطبت املاار 
خاصة يف سوق الكربون الطوعي. يما ياكل إصدار شهادات الكربون واإلقرار مبصاحل اجملتمع احمللي مكو نات أساسية 

ويمة وعالقات الاريات باجملتمعات احمللية وجريانا (، وقد يس ن احل2015لتقييم السوق )سوق النظام اإليكولوجي، 
أي حال، من الضروري اإلشارة إىل أن الكربون ياكل نسبة حمدودة  على(. و 2015وآخرون،  McDermottالريفي ن )

 من توليد الدخل يف إدارة الغابات. 
 

الغابات على توفري التآزر ب ن األهداف وخيتلف العلماء باأن قدرة الُنه ج القائمة على السوق واحلوافز حلويمة  
البيئية واالجتماعية، وب ن خدمات النظام اإليكولوجي وسبل املعياة احمللية واألمن الغذائي والتغذية. ويعترب البعض أن 
 هذه الُنه ج قادرة على توفري دخل جديد للمجتمعات الريفية، ودعم خدمات النظام اإليكولوجي اليت تعزز األمن الغذائي

(. ويعترب البعض اآلخر أن يلفة هذه 2013 وآخرون، Smith؛ 2014 وآخرون، Harveyوالتغذية يف األجل الطويل )
ع ن األيثر ثراء )من حيث األراضي والتعليم( على أصحاب ر االُنه ج تتجاوز املنافع املتوقعة، وتفض ل العمليات الكبرية واملز 

السكان احمللي ن واألصلي ن واجملتمعات احمللية من حقهم يف احلصول على  احليازات الصغرية والنساء، وتزيد خطر جتريد
 (. 2015 وآخرون، Viraاألراضي واملوارد )
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 برامج إصدار الشهادات والمعايير الطوعية

 
تاكل برام ج إصدار الاهادات أدوات قائمة على السوق تتعلق مبعايري "غري حكومية" يتم وضعها ورصدها من  

 من املنتج ن، واملنظمات غري احلكومية و/أو الارياء يف القطاع اخلاص.خالل شبكة 
 

وتسمح برام ج إصدار الاهادات احلرجية بإجراء تقييم مستقل الحرتام جمموعة حمددة من معايري األداء اليت تعز ز  
لك ن النهائي ن ضمانة  (، يما توف ر للمسته2006وتقيس اإلدارة املستدامة للغابات )احتاد صناعات الورق األورويب، 

طلباهتم. وبالتايل، يؤدي إصدار الاهادات احلرجية دورا  هاما  يف تقييم لومستدامة  ةمصادر خاضعة إلدارة جيد الستجابة
مع املعايري  انورصد اإلدارة املستدامة للغابات بصورة مستقلة، ويد د ما إذا يانت إدارة الغابات وتنظيمها يتطابق

شيا  مع اواملؤشرات املصادق عليها، ومع األنظمة القانونية اخلاصة باستخدام املوارد احلرجية على املستوى الوطين، مت
 الدولية املقبولة. املبادا

 

من القرن املاضي ات يلقد ي اعتماد برام ج إصدار الاهادات الدولية املستقلة إلدارة الغابات يف أواخر التسعينو  
بوصفها أدوات طوعية لزيادة الوعي وتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وجتارة املنتجات املتأتية من الغابات اخلاضعة إلدارة 

 (.20 اإلطارمستدامة )أُنظر 
 

وُتظهر البيانات املتاحة جناح هذه الربام ج، مع زيادة حادة يف املساحة املغطاة على الصعيد العاملي، من  
(، ما ميثل 2015)منظمة األغذية والزراعة،  51 2014مليون هكتار عام  438إىل  2000تار عام مليون هك 8.13

(. ومن املتوقع أن تستمر هذه الزيادة يف 2015 وآخرون، MacDickenمليون هكتار ) 30متوسط زيادة سنوية حبوايل 
املستقبل رغم أن بدائل أخرى، مثل اتفاقات الاراية الطوعية، متوفرة أيضا  لضمان أن تتأتى املنتجات احلرجية من 

، يان إصدار الاهادات احلرجية يريز بصورة رئيسية على الغابات 2014غابات ختضع إلدارة مستدامة. إمنا حز عام 
يف ح ن  -يف املائة من يل املساحات احلرجية احلائزة شهادات على الصعيد الدويل 90اليت متثل  - واملعتدلةالامالية 

 MacDickenيف املائة فقط من إمجايل املساحة احلرجية املعتمدة ) 6 االستوائيةميثل إصدار الاهادات يف املناطق 
 (.2015 وآخرون،

 

يما أن املعايري الطوعية يف القطاع اخلاص تدعو إىل ماارية مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املؤسسات  
أيضا  السؤال حول أدوار أصحاب املصلحة وتطرح هذه املعايري اخلاصة، للمضي قدما  باجتاه التوصل إىل إنتاج مستدام. 

 (.2016 وآخرون، Rival)ذها وتنفييف القطاع ن العام واخلاص يف تصميم هذه املعايري 

 
 

 البرامج الدولية إلصدار الشهادات الحرجية 20اإلطار 
 

يعلن برنام ج إقرار خطط إصدار الاهادات احلرجية بأنه النظام األيرب يف العامل إلصدار الاهادات احلرجية، إذ يرمي  
أن ينعموا بالفوائد البيئية واالجتماعية واالقتصادية إىل حتويل طريقة إدارة الغابات يف العامل، للتأيد من أنه بإمكان البار 

يف املائة( املناطق احلرجية األيرب املعتمدة  31يف املائة( وأوروبا ) 59الناشئة عن الغابات. وتوجد يف إقليمي أمريكا الامالية )
                                                      

 يف املائة تقريبا (، سيما أن بعض وحدات إدارة الغابات حائزة شهادات يف إطار الربناجم ن. 2)ضاعفة املاسبة احملتامل هذه األرقام بعض   51 
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يف املائة( حبصة أقل بكثري  2جلنوبية )يف املائة معا ( وأمريكا الوسطى وا 4يانيا )سمن الربنام ج، يف ح ن حتظى أقاليم آسيا وأو 
 من األراضي احلرجية املعتمدة من الربنام ج. وال وجود هلذا الربنام ج يف أفريقيا.

 
وأم ا جملس رعاية الغابات فهو منظمة دولية تسعى إىل حتقيق ثالثة أهداف: إدارة الغابات املالئمة بيئيا ؛ واملفيدة  

يف املائة  47.4يغطي هذا اجمللس و اجتماعيا  )خباصة بالنسبة إىل الاعوب األصلية واجملتمعات احمللية(؛ واملستدامة اقتصاديا . 
يف املائة يف أمريكا اجلنوبية والبحر الكارييب؛  6.9يف املائة منها يف أمريكا الامالية؛ و 35.9و؛ من األراضي احلرجية يف أوروبا

 يانيا.سيف املائة يف أو  1.4يف املائة يف أفريقيا؛ و 4.2يف املائة يف آسيا؛ و 4.3و
 

برنام ج إقرار خطط يقوم جملس رعاية الغابات على أجهزة الختاذ القرارات )جهاز لكل هدف(، يف ح ن يبين و  
إصدار الاهادات احلرجية على التوافق ب ن األهداف املختلفة. يذلك، يقوم الربنام ج على معيار وطين إلدارة الغابات )ن ج 
من األسفل إىل األعلى(، يف ح ن يستند جملس رعاية الغابات على معايري دولية يتم تقييم املعايري الوطنية على أساسها )ن ج 

  األسفل(.من األعلى إىل
 

 ويف العديد من األقاليم، من الاائع أن يصل الزبائن على شهادات من الربناجم ن. 
 

على املستوى الدويل، نظرة  ،حُتد د إذ وهذه الربام ج إلصدار الاهادات منظ مة على مستوي ن: الدويل والوطين. 
وأهداف وغايات مارتية، يف ح ن يكون املستوى الوطين أيثر تفصيال ، وياري إىل الغايات واألهداف الوطنية، يف ما خيص  

بلدا  بالنسبة إىل جملس رعاية  39الاروط املسبقة احمللية. وقد مت ت صياغة املعايري الوطنية إلصدار الاهادات احلرجية يف 
: ويف بعض البلدان، مثل الص ن وإندونيسيا، إقرار خطط إصدار الاهادات احلرجيةبلدا  بالنسبة إىل برنام ج  32الغابات ويف 

بلدا  عن حصول الغابات العامة  61 أبلغ، 2013احلرجية للدولة. وحز عام  اتياكل إصدار الاهادات جزءا  من السياس
إقرار خطط بلدا  تقريبا  عن إصدار شهادات مبوجب برنام ج  30دات صادرة عن جملس رعاية الغابات، فيما أفاد على شها

 أ(. 2014)منظمة األغذية والزراعة، الامالية  أمريكا، ومعظمها يف أوروبا و إصدار الاهادات احلرجية
 

على سبيل فاجملال.  ذاأنما ال يتصالن مباشرة هب معيتضمن الربناجمان عناصر مرتبطة باألمن الغذائي والتغذية و  
إقرار خطط إصدار الاهادات من معايري برنام ج  4من معايري جملس رعاية الغابات واملعيار  5املعيار يت صل يل من املثال، 
ذائي والتغذية بالفوائد الناشئة عن الغابات مبا يف ذلك خدمات النظام اإليكولوجي )اليت ميكن اعتبار األمن الغ احلرجية

من معايري الربنام ج مبراقبة صيد احليوانات واألمساك.  3من معايري اجمللس واملعيار  6املعيار  يتعل ق يل منضمنها(، يما 
احلارات، يما أنما يتصالن حبقوق الاعوب األصلية يف  مبيدات خيص  ويتطرق الربناجمان أيضا  إىل السلسلة الغذائية يف ما 

إقرار خطط إصدار ؛ برنام ج 2015 تذير بصورة خاصة األمن الغذائي والتغذية )جملس رعاية الغابات، الغابات، إمنا ال
 (.2010، الاهادات احلرجية

 
 .figures-a-are/facts-we-pefc/who-http://www.pefc.org/about  ؛https://ic.fsc.org/en:  أُنظر
 

تساهم أيضا  الربام ج الطوعية للبناء األخضر، ووضع مدونات ومعايري البناء يف التاجيع على استخدام منتجات و  
على سبيل املثال، ُأجنز قانون البناء املراعي للبيئة الذي تقوده منظمة غري فخابية ي  حصادها بصورة قانونية ومستدامة. 
، وقد ي  اعتماده اآلن باكل يامل أو جزئي يف عار 2012رس/آذار حكومية يف الواليات املتحدة األمريكية يف ما

واليات يف البالد. وأم ا الربنام ج الطوعي إلصدار شهادات املباين اخلضراء يف إطار القيادة يف جمال الطاقة والتصميم 
قييم البيئي لوضع حبوث البيئي، فهو يظى باعرتاف واسع النطاق يف الواليات املتحدة األمريكية، على غرار طريقة الت

https://ic.fsc.org/en؛
http://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/facts-a-figures
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البناء اليت لديها برام ج خاصة بالبلدان يف سبعة بلدان أوروبية )النمسا وأملانيا وهولندا والنروي ج وإسبانيا والسويد واململكة 
 أ(.2014املتحدة( )منظمة األغذية والزراعة، 

 
تجات اخلابية القانونية ن تدعم وتزيد الطلب على األخااب واملنأضراء اخلارتيات املوبإمكان سياسات  

ارتيات يف القطاع العام على املبلدا  يف اجملموع قد بدأ العمل بسياسات  14، يان 2010واملستدامة. ويف ناية عام 
دامنرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا المستوى احلكومة املريزية خاصة يف ما يتعلق باخلاب واملنتجات اخلابية )النمسا وبلجيكا و 

ملكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنروي ج وسويسرا واململكة املتحدة( )جلنة الغابات الدائمة يف االحتاد األورويب، واليابان وا
(. وتامل البلدان اليت يانت تقوم فيها سياسات أو قوان ن املارتيات اخلضراء بالنسبة إىل املنتجات اخلابية حز 2010
 ومجهورية يوريا وسلوفينيا.سرتاليا والص ن واهلند وإيطاليا أ 2013عام 

 

وتلتزم املائدة املستديرة املعنية بزيت النخيل املستدام، اليت جتمع ب ن أصحاب املصلحة يف سلسلة اإلمداد بزيت  
النخيل واملنظمات غري احلكومية، بتحويل األسواق حبيث يصبح زيت النخيل املستدام هو املعيار، من خالل وضع 

ثوقة "لزيت النخيل املعتمد من املائدة املستديرة املعنية بزيت النخيل املستدام"، وإشراك مجيع وتنفيذ معايري عاملية مو 
أصحاب املصلحة يف مجيع مراحل سلسلة اإلمداد. ويتمثل أحد مطالبها األساسية باحلد  من إزالة الغابات. وقد حاز 

  52يف املائة من اإلنتاج احمللي. 21ما ميثل شهادات، على مليون هكتار( من زيت النخيل  5.2مليون طن ) 12حوايل 
معايري لانتاج املستدام، وهي تضم عدة  53الصويا فولالزراعة املسؤولة عن يذلك، وضعت املائدة املستديرة املعنية ب

سلسلة القيمة، مبا يف ذلك احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، والصناعة، واملستوردين  امتدادأصحاب مصلحة على 
( عن قلقه بأن مثل هذه الربام ج، فيما تعز ز قيام شرايات جديدة ب ن مؤسسات 2012) Elgertواملصدرين. وقد عرب  
ألة حصول السكان األصلي ن غري حكومية، قد هتم ش أصحاب احليازات الصغرية وهتد د مسبيئية خاصة ومنظمات 

يف املائة من اإلنتاج  40وجمتمعات الفالح ن على األراضي واملوارد. ونظرا  إىل أن أصحاب احليازات الصغرية ميثلون 
العاملي لزيت النخيل، من الضروري مبكان متويل ودعم مااريتهم يف عملية إصدار الاهادات عن املائدة املستديرة املعنية 

 (.2016 وآخرون، Rival)بزيت النخيل 

 
 : اإلدارة المستدامة للغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةاسبل المضي قدم    4-3

 
يف ح ن أن خدمات النظام اإليكولوجي اهلامة اليت تقدمها الغابات واألشجار ُتدم ج تدرجييا  على حنو أفضل يف  

األيثر ضعفا ، قد الفئات إدارة الغابات، غري أن الدور الذي تؤديه يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وخباصة بالنسبة إىل 
(. يذلك، قد 2015 وآخرون، Viraنسبيا  ) ُمهملةاألشجار، وما زالت يتضارب مع وظائف أخرى تضطلع هبا الغابات و 

تُقوَّض حقوق اجملتمعات احمللية وأصحاب احليازات الصغرية يف األراضي الزراعية واملوارد احلرجية بفعل تلقي أصحاب 
 Agrawalصناعية ) مصلحة غري حملي ن نافذين، مثل شريات خاصة، امتيازات لوضع بىن حتتية جديدة أو إقامة مااريع

 (.2008 وآخرون،
 

                                                      
 (.2017مايو/أيار  31)ي حتديثه يف  http://www.rspo.org/aboutأُنظر   52 
 53  http://www.responsiblesoy.org/?lang=en. 

http://www.rspo.org/about
http://www.responsiblesoy.org/?lang=en
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" الضوء على الفوائد االجتماعية، واالقتصادية والبيئية الناشئة املستقبل الذي نتوخاه" 20 وقد ألقى إعالن ريو  
عن الغابات، ودعا إىل مضاعفة اجلهود وتعزيز حويمة الغابات لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات، مع إبطاء وترية إزالة 

 الغابات وتدهورها، ويبحها وعكسها.
 

تدجمها: أن ، يف املواضيع التالية و 1 الفصلوجيب أن تنظر اإلدارة املستدامة للغابات، يما جرى تعريفها يف  
هتمامات، الاملقايضات والتآزر ب ن هذه االستخدامات؛ إضافة  إىل او االستخدامات املتعددة للغابات واألشجار؛ 

قوق )مبا يف ذلك حقوق احلصول على املوارد( لدى خمتلف أصحاب املصلحة، مع إيالء اهتمام خاص احلاجات و احلو 
األيثر ضعفا . ولغرض تقييم املوارد احلرجية، يتم مجع املعلومات حول جمموعة من الظروف املؤاتية لادارة الفئات إىل 

 املستدامة للغابات:
 

 اإلبقاء على بعض املناطق يمناطق حرجية نقطة بداية اإلدارة  : تاكل الني ة يفاألراضي احلرجية الدائمة
 املستدامة؛

 السياسات والتاريعات واملؤسسات اليت تدعم اإلدارة املستدامة للغابات؛اإلطار القانوين : 

  :إن جودة البيانات يف اجلرد اخلاص بالغابات ووجود آليات منتظمة للرصد والتبليغ التبليغ عن البيانات الوطنية
 ضروري جدا  لادارة املستدامة للغابات؛

  الغابات؛ إلدارةخطط 

  السياسية،  للنقاشاتاختاذ القرارات: وميكن أن تكون هذه املاارية مفيدة   عمليةيف إشراك أصحاب املصلحة
وتساعد يف التخفيف من آثار النزاعات، وتعز ز التعاون ب ن أصحاب املصلحة، وأخريا  تساعد يف حتس ن جودة 

  ج(.2009سياسات احلرجية الوطنية )منظمة األغذية والزراعة، ال

 
مليار هكتار من "الغابات  2.2بلدا  عن مساحة إمجالية بلغت  163ويف التقييم األخري للموارد احلرجية، أفاد  

بلدا   150؛ وقد صر ح 54مليار هكتار منها بصورة قانونية "يأمالك حرجية دائمة" 5.1من  بقليلالدائمة"، ي  تعي ن أقل 
تتيح بلدا  أن لديه منصة وطنية  126أن لديه إطار سياسايت وقانوين يدعم اإلدارة املستدامة للغابات، فيما أعلن بتقريبا  

 (. ووفقا  2015، منظمة األغذية والزراعةأصحاب املصلحة يف اإلدارة املستدامة للغابات )ماارية 
مليار هكتار  1.1وفر الظروف املؤاتية املذيورة أعاله لادارة املستدامة للغابات يف (، تت2015) وآخرون، MacDickenلـ  

على الصعيد العاملي )أي نصف األراضي احلرجية الدائمة(، يف ح ن أن النسبة األصغر على اإلطالق من إمجايل مساحة 
 يف املائة( ختضع ملستوى وسطي أو جيد من اإلدارة املستدامة. 23) االستوائيةالغابات 

 
حويمة يف نطاقات جغرافية خمتلفة، من مستوى املناظر الطبيعية للوتتطلب اإلدارة املستدامة للغابات إنااء آليات  

األهداف القصرية والطويلة األجل، وُتارك العديد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك فيها إىل املستوى العاملي، حتد د 
 (.21 اإلطارالسكان األصلي ن واجملتمعات احمللية، وتقر  بالنزاعات وتسعى إىل إدارهتا )أُنظر مثل ييبك يف 

                                                      

رجية تُع ن  أو من مييز تقييم املوارد احلرجية ب ن "األراضي احلرجية الدائمة" و"األمالك احلرجية الدائمة". حتد د "األراضي احلرجية الدائمة" "منطقة ح  54 
إلبقاء عليها يغابة، ومن احملتمل جدا  أن يتم حتويلها إىل استخدامات أخرى"، يف ح ن أن "األمالك احلرجية الدائمة" هي "املنطقة املتوقع أن يتم ا

الزراعة، احلرجية اليت يد د القانون أو التنظيم ضرورة اإلبقاء عليها يغابة وال جيوز حتويلها إىل أي استخدام آخر لألراضي" )منظمة األغذية و 
 أ(.2012
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ما هي الدرو  المستمدة الحوكمة المحلية في كيبك والشبكات االجتماعية في مجال حوكمة الغابات:   21 اإلطار
 بالنسبة إلى الحراجة المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؟

 
يل مقاطعة حتديد إطارها التاريعي والقانوين اخلاص وبإمكان  قاليمية، األقانونية الوالية للالغابات العامة يف يندا  ختضع 
يف  ،أقر ت ييبكف(. Boucher ،2013و Blaisملحوظة ) تغيرياتمنذ قرون عدة، يف ييبك احلرجية  اتشهدت السياسو هبا. 

القانون  ايعد ل هذو قانونا  باأن اإلدارة املستدامة للمناطق احلرجية، من أجل وضع نظام جديد للحراجة.  ،2010مارس/آذار 
يف جمال التخطيط احلرجي، ويضع نجا  متكامال  الستخدام املوارد احلرجية. وقد  مومسؤولياهتمجيع أصحاب املصلحة أدوار 

أظهرت البحوث األخرية يف ييبك أن ظهور جهات فاعلة جديدة يف جمال حويمة الغابات أدرج ترتيبات جديدة تتقاسم الدولة 
ل إىل منوذج من احلويمة يضمن التنسيق ب ن مبوجبها السلطة واملسؤوليات مع أصحاب مصلحة آخرين يف جمال الغابات، لالنتقا

 (.Leclerc ،2013 و Chiassonأصحاب املصلحة املختلف ن يف قطاع الغابات )
 

أدوات احلويمة الرئيسية على  المستديرة اإلقليمية المعنية بالتخطيط لإلدارة المتكاملة للموارد الموائدوتاكل  
دارة اإلالصعيد احمللي يف ييبك. ويتمثل غرضها يف تعزيز التنمية املستدامة للموارد الطبيعية يف األراضي العامة، من خالل 

هتمة املستديرة ب ن ممثل ن عن قطاعات متعددة م وائديف اإلقليم. وجتمع هذه امل يافة  ، لصاحل اجملتمعات احملليةهلا تكاملةامل
 باألراضي العامة بصورة مباشرة.

 
 فهي: ووالياهتا املستديرة اإلقليمية وائدوأم ا أدوار هذه امل 

 

 تعزيز التعاون احمللي واتساق استخدامات األراضي؛ 

 ؛وتنميتها حتديد الغايات املارتية حلماية املوارد واألراضي 

  املتكاملة للغابات بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لوزارة الغابات، املاارية يف إعداد خطط تكتيكية وتاغيلية لادارة
 واحلياة الربية واحلدائق.

 
املستديرة اإلقليمية املعنية بالتخطيط لادارة املتكاملة للموارد من ست  وائدويف العديد من مناطق ييبك، تتألف امل 

مستخدمون آخرون يتمتعون و  (3)احلياة الربية؛ و  (2) ؛الغابات( 1)جمموعات قطاعية متثل الارياء الرئيسي ن ذات الصلة 
 واألمم األوىل. (6) ؛اإلقليمو  (5)الطبيعة؛ و  (4)باحلقوق؛ 

 
املستديرة اإلقليمية للتخطيط لادارة املتكاملة للموارد هبدف تعزيز التآزر ب ن  وائدوميكن استخدام هذا النموذج من امل 

ن هذا النموذج شبكات اجتماعية ويس   ينائأصحاب املصلحة وخمتلف مستخدمي املوارد احلرجية. وبصورة خاصة، قد 
 ق األمن الغذائي والتغذية.ىل األمن الغذائي والتغذية يف ما خيص  حويمة املوارد احلرجية لتحقيإحملية مستندة 

 

املستديرة اإلقليمية للتخطيط لادارة املتكاملة للموارد مااهبة يف بعض جوانبها للابكات  وائديذلك، فإن امل 
االجتماعية يف حويمة الغابات. فالابكة االجتماعية هي جمموعة من العالقات ب ن جهات فاعلة خمتلفة، وميكن أن تكون 

صحاب أية أمهية الابكات االجتماعية ح ن اجتمع منظمة أو غري رمسية. ففي قطاع الغابات، بي نت بعض الدراسات التجريب
 (.Crona ،2009 و Bodinمصلحة خمتلفون ملعاجلة املاايل والنزاعات املتصلة باملوارد الطبيعية )

 
اإلدارة  املضي يفالفرعية التالية الضوء على أربعة جوانب هامة من احلويمة ميكنها أن تساعد يف  األقساموتلقي  

 للغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية:املستدامة 



 

143 

 

 وضع خطط إلدارة الغابات؛ 

 الرتوي ج لنه ج متكامل إزاء املناظر الطبيعية يدم ج الغابات واألشجار بوصفها مكو نات رئيسية؛ 

  تعزيز ماارية أصحاب املصلحة لرفع مستوى الوعي، وحتقيق املسامهات املباشرة وغري املباشرة القصوى
 واألشجار يف األمن الغذائي والتغذية؛للغابات 

 .اعتماد ن ج قائم على املخاطر 

 
 خطط إدارة الغابات 4-3-1

 
برصد املناطق احلرجية ضمن خطط إدارة الغابات،  ، يف سياق تقييم املوارد احلرجية،تقوم منظمة األغذية والزراعة 

وهي معر فة بأنا "خطة إدارة موثقة طويلة األجل، ترمي إىل حتقيق أهداف حمددة يف جمال اإلدارة وتتم  مراجعتها على حنو 
 ض أيضا  دوري". وجيب أن تفص ل هكذا خطط العمليات املقررة بالنسبة إىل وحدات تاغيلية فردية إمنا قد تعرُ 

. وقد حتد د خطط إدارة الغابات هدفا  رئيسيا ، أيان اإلنتاج أو الصون، أو قد تسعى عامة الطابعدارة لااسرتاتيجيات 
 أ(.2012 منظمة األغذية والزراعة،إىل حتقيق عدة غايات )

 
يف املائة من  98بلدا  ميثل  167(، أفاد 2015، منظمة األغذية والزراعةويف التقييم األخري للموارد احلرجية ) 

بعض املناطق اخلاضعة خلطط إدارة الغابات. وعلى املستوى العاملي، ارتفعت على األقل املساحة احلرجية العاملية، أن لديه 
يف املائة من إمجايل املناطق احلرجية(.  52مليار هكتار ) 2.1إىل  2010املساحات احلرجية اخلاضعة خلطة إدارة عام 

أن وجود مثل هذه اخلطط ليس ضمانة   معبات من ب ن الظروف املؤاتية لادارة املتكاملة للغابات، وتُعترب خطط إدارة الغا
إذا باتت خطط إدارة الغابات هي ، 16اجلدول  ويما يتضح من خالل(. 2015 ،وآخرون MacDickenللتنفيذ الفعال )

ا اجلنوبية وأفريقيا، حيث تربز كيتعزيزها يف أمر ال يزال من الضروري شائعة جدا  يف آسيا، أصبحت املعيار حاليا  يف أوروبا و 
 حتديات أيرب أمام اإلدارة املستدامة للغابات وأمام األمن الغذائي والتغذية لدى اجملتمعات احمللية.

 

 حسب اإلقليمب، 2010المساحة الخاضعة لخطة إدارة الغابات عام  16الجدول 
 

 اإلقليم 
 لخطة إدارة الغاباتالمساحة الخاضعة 

من إمجايل  النسبة املئوية) )مليون هكتار(
 املساحة احلرجية(

 52 2100 العالم
 22 140 أفريقيا
 70 410 آسيا

 94 950 أوروبا
 57 430 أمريكا الشمالية والوسطى

 27 46 يانياسأو 
 15 125 أمريكا الجنوبية
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 .(2015) : مقتبس من منظمة األغذية والزراعةاملصدر

 
، شهدت املساحة اخلاضعة خلطط إدارة الغابات ألغراض الصون ارتفاعا  حادا ، من القرن املاضي اتيمنذ اخلمسين 

، ي  توزيع املساحة العاملية اخلاضعة خلطط إدارة الغابات باكل متساو  ب ن أغراض اإلنتاج والتوزيع يف 2010ويف عام 
 .17اجلدول  يف هو مب ن  مجيع اجملاالت املناخية، يما 

 
 حسب المجال المناخيب، 2010 المساحة الخاضعة لخطة إدارة الغابات عام 17الجدول 

 

 المجال المناخي

المساحة الخاضعة لخطة 
 إدارة الغابات

خطة إدارة الغابات لغرض 
 اإلنتاج

خطة إدارة الغابات لغرض 
 الصون

مليون 
 هكتار

 النسبة املئوية

من املساحة 
احلرجية يف 

 اجملال

مليون 
 هكتار

 النسبة املئوية

من املساحة 
احلرجية يف 

 اجملال

مليون 
 هكتار

من  النسبة املئوية
املساحة احلرجية 

 يف اجملال

 33 401 36 443 88 1074 شمالي
 31 209 26 176 63 425 معتدل

 9 29 11 37 28 91 شبه مداري
 11 204 11 191 28 510 مداري

 21 843 21 846 52 2100 العالم 

  (.2015) وآخرون MacDicken: املصدر
 
 نحو نُهج متكاملة للمناةر الطبيعية 4-3-2

 
. وأم ا   تاكل النظم اإليكولوجية الزراعية واحلرجية واملائية نظما  ديناميكية تتقاسم اجملال ضمن منظر طبيعي مع ن 

إيكولوجي يتاكل من فسيفساء من النظم اإليكولوجية الطبيعية و/أو املعد لة من  -املنظر الطبيعي فهو نظام اجتماعي
جانب البار، ويتميز باكل خاص من الطبوغرافيا، والنباتات، واستخدام األراضي واملستوطنات اليت تتأثر بظروف 

التفاعالت الرئيسية ب ن العوامل  (. لذا، فإن2013إيكولوجية وتارخيية واقتصادية وثقافية )التنوع البيولوجي/معهد األرض، 
 Jacksonالبيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية واملؤسساتية حتصل على مستوى املناظر الطبيعية حيث ميكن مالحظتها )

 (.2012 ،وآخرون Sachs؛ 2015 ،وآخرون
 

ارد طبيعية حمدودة، ويقضي التحدي بتحقيق أهداف متعددة، ومتنافسة يف أغلب األحيان، ضمن جمال حمدود ومبو  
مع التقليل من الضرر على البيئة. ويفرتض هذا األمر جتاوز اجلدال حول "نظام الفصل ب ن أهداف األراضي" مقابل 

 "استخدام نفس األراضي"، باجتاه اعتماد ُن ج أيثر تكامال  خاصة باملناظر الطبيعية.
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 "مختلفة أراض  استخدام فس األراضي" مقابل "نحول "استخدام  المداوالت
 

تمحور السؤال األساسي يف هذا اجلدال حول ييفية زيادة اإلنتاج الزراعي لتلبية الطلب املتنامي، ومحاية التنوع ي 
فا  على النظم اإليكولوجية حلمن خالل زيادة اإلنتاجية يف األراضي الزراعية القائمة وا ماالبيولوجي يف الوقت ذاته: إ

من خالل تفضيل املناظر الطبيعية املري بة اليت تدم ج  (، أواستخدام أراض  خمتلفةالبيولوجي )الطبيعية لصون التنوع 
األراضي الزراعية املتدنية الكثافة واخلصائص الطبيعية، إضافة  إىل أهداف اإلنتاج والصون ضمن وحدات األرض ذاهتا 

  ،وآخرون Phalan؛ 2015 ،وآخرون Vira ؛ 2014 ،وآخرون Fischer؛ Acton ،2014)استخدام نفس األراضي( )
2016.) 

 
" ياكل االسرتاتيجية األفضل للتوفيق ب ن استخدام أراض  خمتلفةواعتربت دراسات عديدة يف بلدان خمتلفة أن " 

(. ويقول البعض إنه ميكن حتقيق 2016 ،وآخرون Deakin؛ 2015 ،وآخرون Viraاإلنتاج وصون التنو ع البيولوجي )
أنا قد ختف ض الضغط على البيئة، وحتفظ األرض للتنوع و زيادات مستدامة يف إنتاجية األراضي الزراعية القائمة سيما 

( أنه يف 2014؛ )وآخرون Strassburg(. وأظهر Bharucha، 2014و Pretty؛ Godfray ،2012و Garnettالبيولوجي )
هذه  غري أن  التوسع الزراعي. لنامجة عن يف اإلنتاجية، قد تتمكن الربازيل من وقف إزالة األحراج اظل زيادات متواضعة 

بعض الاواغل. أوال ، قد تزيد اإلنتاجية املعز زة رحبية قد أثارت الفصل ب ن أهداف األراضي" االسرتاتيجية اليت تقضي "ب
 ،وآخرون Phelps؛ Gitz ،2008و Belassenزراعي وإزالة الغابات )األراضي الزراعية، وتوف ر مزيدا  من احلوافز للتوسع ال

(. ثانيا ، جيب أن يرتبط التكثيف املستدام لألراضي Hecht ،2016و Oliveira؛ 2014 ،وآخرون Byerlee؛ 2013
(. ثالثا ، 2015 ،وآخرون Viraالزراعية صراحة  حبماية املوائل الطبيعية يف األراضي "الفائضة"، وهي ليست دائما  احلال )

 وآخرون، Kleijn؛ 2005 ،وآخرون Greenقد يول د تكثيف املمارسات الزراعية تراجعا  يف التنوع البيولوجي الزراعي )
2009.) 

 

وقد اعترب مناصرو "استخدام نفس األراضي" أنا طريقة ملعاجلة هذه الاواغل من خالل إقامة مناظر طبيعية  
أهداف اإلنتاج والصون. ووفقا  هلذه الدراسات، من احملتمل أن تكون هذه املناظر  متعددة الوظائف ترمي إىل حتقيق

الطبيعية "اإليكولوجية الزراعية" املعقدة، اليت تقل د العمليات اإليكولوجية الطبيعية ضمن سياق اجتماعي ثقايف، أيثر 
 Scherr؛ 2005 ،وآخرون Tscharntke؛ 2003؛ وآخرون Elmqvistر الطبيعية األبسط )ظقدرة على الصمود من املنا

"، satoن "ـــ)م satoyamaاة ـــــة املسم  ـــــر الطبيعيـــــم املناظــــان، تضــي اليابــــــال، فـــــــــل املثـــــ(. وعلى سبيMcNeely ،2008و
ي الزراعية احمليطة ضرى واألراـمن القة ـة إيكولوجيــال املاج رة(، شبكات اجتماعيــاب واجلبـ" اهلضyamaرية؛ و"ـــالق -املنزل

ل تعزيز ترابط أجزاء من الغابات يف (. وقد ياك  2014 ،وآخرون Indrawanهبا، إضافة  إىل غابات متعددة الوظائف )
اسرتاتيجية أيثر يفاءة أحيانا  لتقد  خدمات النظام اإليكولوجي املتعددة والطويلة األجل بالطريقة املثلى ما منظر طبيعي 

عن املناظر  ففي إحدى الدراسات(. 2014 ،وآخرون Mitchellمقارنة  مبجر د احلد  من خسائر الغابات يف املستقبل )
( ييف أن املناظر الطبيعية اليت تاكلت بفعل زراعة األراضي 2015) وآخرون Labrière، يظهر مثال   الطبيعية الامالية

بعد حرقها، وشق  أشجار املطاط وقطعها، قد ول دت فسيفساء من املناظر الطبيعية املتعددة الوظائف يتعدى أداؤها 
بة، وتثبت أنا الزراعات األحادية لزيت النخيل واملطاط من حيث التنو ع البيولوجي، وختزين الكربون ومكافحة تآيل الرت 

أيثر قدرة على الصمود يف وجه تقل ب األسعار. بيد أن هذا النه ج يف "استخدام نفس األراضي" حمدود أيضا  ألن أنواعا  
عديدة ال ميكنها أن تعيش يف مناظر طبيعية زراعية يسيطر عليها اإلنسان، وألنه يف ظل  اخنفاض الغال ت، سيكون من 
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 ،وآخرون Phalan؛ 2007 ،وآخرون Jackson؛ 2006 ،وآخرون Kleijnراضي للزراعة )الضروري توفري املزيد من األ
2011.) 

 

 النهج المتكامل للمناةر الطبيعية

 
على  " و"استخدام نفس األراضي" غري قادراستخدام أراض  خمتلفةهذا التعارض املنحاز نوعا  ما والنظري ب ن " 

 Deakin؛ 2014 ،وآخرون Fischer؛ Vandermeer ،2010و Perfectoالنظر يف تصورات أوسع نطاقا  )
 (.2016 ،وآخرون

 
 على املستوى احمللي قد يُعترب ياستخدام أراض  خمتلفةأوال ، ال ينظر يف التفاعالت ب ن مستويات خمتلفة: ما يبدو   

 (.Giller ،2014و Baudron؛ Grau et al ،2013استخداما  لنفس األراضي يف منظر طبيعي أوسع نطاقا  )
 

ثانيا ، يري ز على التوترات ب ن اإلنتاج وصون التنوع البيولوجي إمنا يتغاضى عن أهداف أخرى )أيانت بيئية أو  
(. 3اقتصادية أو اجتماعية( ومقايضات جتارية أخرى ب ن هذه األهداف على مستويات مكانية وزمانية )أُنظر الفصل 

 خبيارات صعبة لتصميم وتنفيذ استخدام مالئم لألراضي يف املناظر الطبيعيةوبصورة خاصة، سيكون من الضروري القيام 
هتا ب ن أصحاب املصلحة ذوي ر ا، ووضع عملية مالئمة الختاذ القرارات من أجل احلد  من النزاعات وإدالفسيفسائية
 (.2016 وآخرون Reed؛ 2015.وآخرون، Vira)املتعارضة صاحل املو  االحتياجات

 
( وتأثري جهات فاعلة بعيدة يف 2014، وآخرون Fischerعد السياسي إلدارة املناظر الطبيعية )البُ ثالثا ، يهمل  

القرارات احمللية. ما هي املصاحل على احملك؟ ما هي عالقات القوة ب ن أصحاب املصلحة؟ من ميلك ماذا يف املنظر 
؟ ييف ميكن التعويض خمتلفة خيسر من أي خيار يف اإلدارة وآثاره على مستويات مكانية وزمانية والطبيعي؟ من يستفيد أ

 ن؟يعلى املالك أو املنت ج تكاليف املمارسات اليت تفيد أصحاب مصلحة آخر 
 

 "استخدام نفس األراضي"و" استخدام أراض  خمتلفةلذا، جيب أن يتجاوز اجلدال العلمي والسياسي اجلدلية ب ن " 
باجتاه وضع نـُُه ج متكاملة متاما  للمناظر الطبيعية، مبا يت سق مع سيناريو "الفسيفساء املتكيفة" يف تقييم األلفية للنظم 

 أدناه(. القسم، على أن يضم أصحاب املصلحة ذات الصلة )أُنظر 55(MA ،2005اإليكولوجية )
 

إعطاء تعريف صارم ملا ياك ل نجا  للمناظر الطبيعية تعد د السياقات ومرونة الُنه ج، تردد العلماء يف إىل ونظرا   
(Sayer غري أن 2013 ،وآخرون .) برنام ج اجلماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدولية باأن منطقة التجارة احلرة

واستخدامات أخرى لألراضي، وبسبل  واحلراجةمبا أن ن ج املناظر الطبيعية يتعلق بالزراعة، بالطريقة التالية: " وصفها
العيش اليت تعيلها، فهو يتعدى احلدود التقليدية لادارة واحلويمة، ويسعى إىل توفري أدوات ومفاهيم لتحديد، وفهم 
ومعاجلة جمموعة من التحديات البيئية، واالجتماعية والسياسية، وإتاحة عملية قائمة على األدل ة وشاملة لرتتيب 

 (.2017)منطقة التجارة احلرة،  "ختاذ القرارات والتنفيذاألولويات، وا
 

                                                      

 .http://www.millenniumassessment.org/documents/document.332.aspx.pdf أُنظر  55 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.332.aspx.pdf
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ال  جيدا  عن ن ج ميكن تطبيقه على مستويات خمتلفة، من مستجمعات املياه ال إدارة مستجمعات املياه مثوتاك   
اجلبلية على نطاق صغري إىل أحواض األنار املمتدة. فهي تساهم يف تقد  العديد من خدمات النظام اإليكولوجي مثل 

ب(. يذلك، تدم ج 2007، 2006، منظمة األغذية والزراعةناخ )املمكافحة انزالقات الرتبة والفيضانات أو تنظيم 
استخدامات خمتلفة لألراضي )مبا يف ذلك الزراعة والغابات( على صعيد املناظر الطبيعية، مع األخذ يف االعتبار الروابط 

 (.Turner ،1989القائمة ب ن إدارة املوارد الطبيعية وحتس ن سبل العيش )
 

األمن الغذائي والتغذية يف اإلدارة املستدامة للمناظر غل شواويرمي مفهوم املناظر الطبيعية املراعية للتغذية إىل دم ج  
(، هي الُنه ج اليت ُتدرج العوامل احملددة 2013) Aldermanو Ruelه ج املراعية للتغذية، يما يعر فها الطبيعية. فالنُ 

الصحي. يما أن الكامنة، وليس املباشرة، لسوء التغذية وتامل قطاعات مثل الزراعة والصحة والتعليم واملياه والصرف 
عدا  هاما  لتدخالت التغذية من خالل تطبيق ن ج متكامل للمناظر الطبيعية. ن ج املناظر الطبيعية املراعي للتغذية يضيف بُ 

فاملناظر الطبيعية املراعية للتغذية هي اليت يتم يف إطارها إنتاج أنواع متنوعة من األغذية أو توفريها على حنو مستدام 
ملتطلبات البارية من حيث املغذيات، يف ح ن تضمن أيضا  محاية البيئة اليت تتأتى منها هذه األغذية. لالستجابة إىل ا

 املنظر الطبيعي املراعي للتغذية ينظر يف التفاعالت املختلفة، ويف الرتابط القائم ضمن منظر طبيعي مع ن   فإن  بالفعل، و 
التوصل إىل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية واحلفا  على التنوع لتحقيق األهداف املتعددة لألمن الغذائي والتغذية، و 

 البيولوجي، ملا هو يف مصلحة الصحة البارية والصحة البيئية على السواء.
 

ويتجاوز ن ج املناظر الطبيعية املراعية للتغذية مبدأ "عدم إحلاق الضرر" باجتاه اعتماد ممارسات وتدخالت استباقية  
( للمسامهة يف قيام نظم غذائية صحية ومستدامة Daily ،1997اإليكولوجية واخلدمات اليت توفرها )يف النظم 

(DeKlerck ،2016 ومتيل املناظر الطبيعية املراعية للتغذية إىل إنتاج تنوع يف األغذية فيما تتوىل إدارة وظائف أخرى يف .)
امة، وتوفري األمن الغذائي والتغذية للبار ورفاههم. أم ا جمال النظام اإليكولوجي ذات أمهية حامسة بالنسبة إىل االستد

البحث الرئيسي املتصل باملناظر الطبيعية املراعية للبيئة فريي ز على ييفية مسامهة النظم اإليكولوجية يف توفري األغذية، 
ة واستدامة هذه النظم واحلصول عليها واستخدامها واستقرارها، إضافة  إىل تأثري أناطة نظام األغذية على الصح

 (.2013اإليكولوجية )التنوع البيولوجي/معهد األرض، 
 

، إمنا يف تقييم قدرة املناظر فحسب ولن يتمثل التحدي احلقيقي يف املستقبل يف قياس تطو ر املناطق احلرجية 
على مستويات مكانية خمتلفة  الطبيعية على تلبية تنو ع االحتياجات االجتماعية، إلتاحة القيام خبيارات مالئمة تـُتَّخذ

(Sloan وSayer ،2015 وسوف يتطل ب هذا األمر تصميم وتنفيذ ترتيبات وآليات مالئمة يف جمال احلويمة، مبا يف .)
 Ghazoul؛ 2012 وآخرون، Torquebiauذلك استكااف إمكانية توسيم املناظر الطبيعية الريفية املتعددة الوظائف )

(، وحتديد قياسات مالئمة لتقييم خمتلف القيم املتصلة بالصون واإلنتاج يف الغابات Ghazoul ،2010؛ 2009 وآخرون،
ذاهتا، وإىل حد   للغابات (. وقد تاكل اإلدارة املستدامة Sayer ،2015و Sloanواألشجار يف مناظر طبيعية فسيفسائية )

املناظر الطبيعية يوحدات لادارة، ختضع حلويمة يبري، مصدر إهلام لادارة املستدامة للمناظر الطبيعية، شرط حتديد 
إلدارة مستجمعات املياه  ةحالناجكلفة واملنافع، يما يف الربام ج تمالئمة، مبا يف ذلك حسبما هو مالئم، آليات لتقاسم ال

. 
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 مشاركة أصحاب المصلحة 4-3-3

 
إقرار باكل متزايد مباارية أصحاب املصلحة يف آليات احلويمة على مستويات خمتلفة بوصفها شرطا  مؤاتيا  هناك  

لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات، ويطريقة إلدارة التوترات ب ن خمتلف وظائف الغابات والنزاعات ب ن أصحاب مصلحة 
وبات أيثر من نصف السياسات والربام ج الوطنية احلرجية  .على مستويات أخرىخمتلف ن، إن على املستوى احمللي أو 

بلدا  خمتلفا  تضم اآلن تدابري مصم مة لتعزيز ماارية مستخدم ن تقليدي ن يف  42يف  2007اليت مت ت مراجعتها منذ عام 
هورية أفريقيا على سبيل املثال، إن مدو نة الغابات يف مجفب(. 2014، منظمة األغذية والزراعةعملية اختاذ القرارات )

امتيازات حتظى بتقر  رمسيا  باحلقوق التقليدية للمجتمعات احمللية اليت تعيش يف مناطق حممية أو  2008الوسطى لعام 
حرجية، أو بالقرب منها. ويف بريو، يتم  اإلقرار مبفهوم غابات السكان األصلي ن، واملعارف التقليدية وإدارة الغابات 

. ويف إيوادور، يضمن 2011مسية يف القانون اخلاص بالغابات واحلياة الربية املصادق عليه عام واحلياة الربية، بصورة ر 
( ماارية السكان األصلي ن يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بأقاليمهم، يف ح ن أن قانون 2008الدستور رمسيا  )

استخدام أراضيهم  يف يف إيوادورسكان األفريقي ن الغابات وقانون إدارة البيئة يعطيان األولوية للسكان األصلي ن وال
أ(. إمنا من الضروري مبكان ضمان التنفيذ الفعال هلذه القوان ن 2014، منظمة األغذية والزراعةواملنتجات احلرجية )

 وإنفاذها.
 

العديد من البلدان، وقد تطو رت معايري إدارة الغابات واألشجار إىل حد  يبري خالل السنوات اخلمس ن السابقة يف  
وانتقلت من ن ج تتحكم به الدولة ومتمحور حول اإلنتاج إىل نظم أيثر تعاونا  متنح األولوية الحتياجات اجملتمعات 

؛ Mace ،2014احمللية، وتثم ن األدوار البيئية، واالقتصادية واالجتماعية الثقافية املختلفة اليت تؤديها الغابات واألشجار )
Vira ،ويظهر توافق متنام حول ضرورة إجياد أشكال جديدة، وال مريزية وشاملة ومتعددة املستويات 2015 وآخرون .)

( إلحقاق توازن أفضل Ojha ،2014؛ Wardell ،2012و Mwangi؛ 2010 وآخرون، Larsonحلويمة الغابات )أُنظر 
 (. 22 اإلطارب ن األهداف الوطنية والعاملية وحقوق اجملتمعات احمللية واحتياجاهتا، وخباصة حقها يف الغذاء الكايف )أُنظر 

 
 (:2015، وآخرون Viraوميكن التمييز ب ن ثالثة أشكال رئيسية غري مريزية من حويمة الغابات ) 

 
 إىل احلكومة املنتخبة حمليا ؛ الالمريزية: حيث تُنقل املسؤولية 

  الالالحصرية: حيث تُنقل املسؤولية إىل مكاتب حملية يف احلكومية الوطنية، يما يف( سنغالRibot ،2006؛) 

 ال ـــــة، يما يف نيبـــــات احملليــــة إىل اجملتمعـــــل املسؤوليــــي": حيث تُنقــــع احمللـــويض أو "إدارة اجملتمــــالتف
(Pokharel ،2008 وآخرون.) 

 
وتظهر أيضا  أنواع جديدة من الُنه ج املتعددة املستويات، تتعلق باإلدارة املارتية للغابات اليت تتقاسم احلقوق  

 الدولة الوطنية أو املؤسسات اخلاصة.إم ا و  ،واملسؤوليات ب ن اجملتمعات احمللية
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 أمريكا الوسطى والجنوبيةأشكال جديدة وشاملة لحوكمة الغابات في  22 اإلطار

 
تامل أمثلة ملموسة عن التحو ل باجتاه حتقيق المريزية أيرب حلويمة الغابات بعيدا  عن البىن اليت يانت تسيطر عليها الدولة  

يف يوينتانا رو، املكسيك، يف منتصف  ejidosسابقا : )أ( نقل االمتيازات احلرجية من شريات شبه وطنية إىل جمتمعات 
؛ من القرن املاضي اتي؛ )ب( االمتيازات احلرجية األهلية يف بت ن يف غواتيماال يف منتصف التسعينمن القرن املاضي اتيالثمانين

و)ج( اعتماد الالمريزية والطابع البلدي، وتفويض احلقوق إىل اجملتمعات احمللية يف بوليفيا، من خالل االمتيازات احلرجية، 
من القرن  اتيقبل التسعينو والبلديات، واجلمعيات االجتماعية للقروي ن وإسناد أقاليم اجملتمعات األساسية إىل السكان األصلي ن. 

 ألفراد.لغابات ملكا  للدولة أو ، يانت هذه الاملاضي
 

وتتمثل امليزة املارتية اهلامة يف هذه احلاالت يف نقل احلويمة إىل السكان احمللي ن والبلديات وإىل شريات خاصة أيضا .  
ية ففي حال يوينتانا رو، قضى قرار التخطيط واإلجراء األول بوضع ختطيط الستخدام األراضي تقوم يف إطاره اجملتمعات احملل

دائمة، مبا يؤدي إىل استخدام أيثر توازنا  للمناظر الرجية احل واالستخدامات والرعي للزراعةاملخصصة األراضي  بتحديد
 يعتمد جملس رعاية الغاباتيف يوينتانا رو وبت ن ويف امتيازات عديدة يف بوليفيا، و الطبيعية إلنتاج األغذية وتوليد الدخل. 

 األبعاد الثالثة يف االستدامة يف ع ن االعتبار.خذ الذي يعطي ضمانة  بأخطط إدارة الغابات، األمر 
 

 Ruiz-Pérezستخراج يف الربازيل. وياري لصناعات االل هام آخر عن تنمية احلويمة وهو إقامة حمميات اومثة مث 
الستخراج تاكل نجا  ابتكاريا  للمطابقة ب ن أهداف الصون والتنمية، وقد ل املخصصة حملمياتاإىل أن :"  (2005)  ،وآخرون
سكان الغابات يف الربازيل يف إطار الصراع حول األرض." ويعرض املؤلفون حتليال  تفصيليا  إلزالة الغابات  أصال   ابتكرها

، وهي حممية االستخراج األوىل اليت أُنائت يف Alto Juruáوالتغريات الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية اليت حصلت يف 
، واعتربوا أن الغطاء احلرجي بقي مستقرا  يف ح ن تراجع عدد السكان باكل طفيف، يف ظل  بعض 1990عام يف الربازيل 

اد الستفادة باكل أفضل من مواقع أخرى ضمن احملمية. يما أن قاعدة االقتصإىل احريات التهجري الداخلية للسكان سعيا  
النقدي حتو لت من اإلنتاج األساسي للمطاط إىل حمفظة متنوعة من الزراعة واإلنتاج احليواين، باإلضافة إىل حدوث ارتفاع يبري 
يف الدخل غري الزراعي. وخيلص املؤلفون إىل القول بأن احملمية متثل إطارا  ديناميكيا  جدا  ذات نتائ ج إجيابية على صعيدي 

لعقد األول. ويف والية أيري يف الربازيل، حصلت عملية إلضافة القيمة من أجل تعزيز الدخل، يف الصون والتنمية خالل ا
 حال املطاط )مع مصنع لتجهيز منتجات املطاط، وال سيما األوقية الذيرية( واجلوز الربازيلي )مع مصنع لتجهيزها(.

 

 إدارة الغابات المجتمعية 

 
، يانت غابات عديدة من القرن املاضي اتيالغابات اجملتمعية مل يصل قبل السبعينرغم أن اإلقرار الرمسي بإدارة  

القوى االستعمارية باستمالك األراضي  تبدأخاضعة إلدارة اجملتمعات احمللية، بصورة مستدامة يف أغلب األحيان، قبل أن 
ن مااريع احلراجة االجتماعية ملنظمة (. يما أPoe ،2007 و Charnleyيف يافة أحناء العامل منذ القرن السادس عار )

يف إيوادور أناأت مزارع بناء  على ترتيب استثماري مارتك )حيث  من القرن املاضي  تاياألغذية والزراعة يف الستين
 Kenny Jordanيانت احلكومة توف ر األرض فيما يان القطاع اخلاص يوف ر التمويل واجملتمعات احمللية توف ر العمل( )

 (. 1999 وآخرون،
 

يذلك، شج ع املمارسون يف جمال الصون والتنمية باكل متزايد على إدارة الغابات اجملتمعية بوصفها وسيلة  
لتحقيق منافع عديدة. إمنا ويف استعراض منهجي لفعالية هذه اإلدارة، الذي ري ز بصورة رئيسية على الغابات يف جنوب 
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على سبيل املثال، تلق ى الربنام ج ف. متباينة( الضوء على نتائ ج 2016) وآخرون Hajjarآسيا وأمريكا الالتينية، ألقى 
ا خف ض محاسة اجملتمع احمللي على  اهلندي للحراجة االجتماعية انتقادات الذعة ألن أولويات الدولة يانت تطغى عليه، مم 

(. وعلى العكس، Springate-Baginski ،2007و Blaikie؛ Arnold ،1990التعاون وأفضى إىل انيار هذه الرتتيبات )
وحاد مستخدمي  ،اعُترب املاروع الكوري حلطب الوقود للمجتمع احمللي جناحا  يبريا  بفعل االستثمارات احلكومية الكبرية

 Burivalova (. ووفقا  لـ23 اإلطار، أُنظر أيضا  1986 وآخرون، Ohاملوارد احمللي ن وإنااء بيئة مؤسسية داعمة )
(، يعتمد جناح إدارة الغابات اجملتمعية على عوامل عدة، مبا يف ذلك التجربة التقليدية للمجتمعات 2017) آخرون،و 

 احمللية يف إدارة الغابات، وسلطتها يف عملية اختاذ القرارات، باإلضافة إىل إمكانية أن جتين الدخل من املوارد احلرجية.

 
 

 هل هو نموذج ُيحتذى به؟ -والتغذية في جمهورية كورياالغابات واألمن الغذائي  23 اإلطار
 

، وحطب الوقود واملنتجات األخااببلد جبلي اعتمد فيه السكان تقليديا  وإىل حد  يبري على الغابات إلنتاج  امجهورية يوري 
من ب ن  ت، يانمن القرن املاضي اتيات والستينير الربية الصاحلة لأليل. ويف اخلمسينااحلرجية غري اخلابية مثل الفطر واخلض

قائمة النصف الغطاء احلرجي يف البالد بسبب املمارسات الزراعية  ُفقدالبلدان األيثر فقرا  واألقل منوا  يف العامل. يذلك، يان قد 
الغابات يف  على القطع واحلرق، والتحويل الواسع النطاق لألراضي واالستخراج املفرط لألخااب والوقود اخلايب. وتسببت إزالة

ما أدى إىل اخنفاض اإلنتاج الزراعي وخسائر يف األرواح  ،تعرية حادة فاقمت آثار موجات اجلفاف والفيضانات املتكررة
احملدقة بإجياز، أدت احملاوالت الرامية إىل تلبية االحتياجات من األغذية إىل مزيد من إزالة الغابات والتهديدات و واملمتلكات. 

 الغذائي.واألمن باألغذية 
 

القرن من ات يستينالالذي بدأ يف  الغاباتويان يسر هذه احللقة املفرغة األساس املنطقي للربنام ج املكثف إلعادة تأهيل  
املاضي، تتو ج خبطت ن عاريت ن يف السبعينيات والثمانينيات أجنزتا إعادة التأهيل ياملة  يف خالل عقدين فحسب. وقد رأت 

حدوث ستساعد على احليلولة دون  الغابات إىل هيئتها األصلية، وخاصة يف مستجمعات املياه اجلبلية،احلكومة أن إعادة 
الكوارث الزراعية، وعلى توفري أساس مت ن إلنتاج األغذية وستكون أساسية للتغلب على الفقر وتنمية االقتصاد الوطين. وقد 

إعادة التأهيل. وهبدف  اتفية وحاد اجملتمعات احمللية يف سياسحتققت هذه األهداف من خالل دم ج احلراجة، والتنمية الري
 Saemaulتعبئة ماارية السكان يف يل أحناء البالد، أدجمت احلكومة خطط إعادة التأهيل مع "حرية اجملتمع احمللي اجلديد" )

Undong من القرن املاضي اتي أوائل السبعينبرنام ج تنمية ريفية متكامل قائم على اجملتمعات احمللية أُطلق يفهي (، وهذه احلرية 
الفجوة ب ن اجملتمعات احمللية الريفية واحلضرية.  سد  و حتس ن ظروف القرى وإدخال توجهات ومهارات جديدة إليها دف هب

صغرية احلجم مع التاديد على ى الالقر على مستوى  املساعدة الذاتيةوسامهت احلرية يف إعادة التاجري من خالل مااريع 
 اجملتمع احمللي. تعاون

 
وقد استقطبت مااريع جمتمعية مثل مااتل ومزارع خلاب الوقود اخلايب وضبط التعرية ماارية السكان، ويانت أساسية يف  

، مم أ ساعد الناس يف التغل ب على املالاألغذية أو واسطة ب مأجورةجناح جهود إعادة تأهيل الغابات. يما أنا وفرت فرص عمل 
 يوية إىل االقتصاد الريفي.اجلوع وجلب احل

 
 هـ(. 2016) منظمة األغذية والزراعة معد ل من: املصدر

 

ن واألقاليم واملناطق اليت حتافظ عليها اجملتمعات احمللية" باكل متزايد و وُيستخدم مصطلح "السكان األصلي 
لوصف هذه املبادرات. ويُعر ف االحتاد الدويل حلفظ الطبيعية هذه األقاليم واملناطق بأنا: "النظم اإليكولوجية الطبيعية 

إيكولوجية وقيم ثقافية، يافظ عليها طوعا  و/أو املعد لة، اليت حتتوي على قيم يبرية يف جمال التنوع البيولوجي، ومنافع 
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ن، من خالل قوان ن عرفية أو وسائل فعالة أخرى )االحتاد و ن منهم واملتنقلو السكان األصليون واجملتمعات احمللية، املستقر 
الفاعلة  ل اجملتمع احمللي اجلهة(. وياك  2008جلنة السياسة البيئية واالقتصادية واالجتماعية،  -الدويل حلفظ الطبيعية

الرئيسية يف اختاذ القرارات باأن اإلدارة التكيفية احمللية للغابات واألشجار يف األقاليم واملناطق اليت حتافظ عليها 
على اختاذ  - و/أو قانونا  ا  حكم - اجملتمعات احمللية. وتعين هذه احلويمة الالمريزية أن املؤسسات احمللية تتمتع بالقدرة

 (.2007 وآخرون، Borrini-Feyerabendقرارات وإنفاذها )
 

األمن الغذائي والتغذية إىل التاديد على حتقيق من أجل ويف إطار املناطق احملمية، تدعو اإلدارة املستدامة للغابات  
تية مؤاتية. غري أن نقل احنو أيرب على اإلدارة القائمة على اجملتمع احمللي للموارد الطبيعية، وما يرافقها من أطر سياس

بالفعل، إن فهم و الصون إىل اجملتمعات احمللية ال يعين انتفاء دور الوياالت احلكومية وغريها من املؤسسات اخلارجية. 
التعقيد الديناميكي للنظم اإليكولوجية احمللية، واإلقرار باحلقوق العرفية للوصول إىل الغابات ومنتجاهتا واالستفادة منها، 

التكنولوجيات، واألسواق ونظم أخرى على أساس املعرفة، واالحتياجات والتطل عات احمللية، تدعو مجيعها إىل  وتصميم
، Ostrom؛ Pretty ،1997 و Pimbertإقامة شرايات جديدة ب ن الدولة، والسكان الريفي ن واملنظمات اليت متثلهم )

واجملتمعات الريفية وضع تاريعات وسياسات وروابط مؤسسية (. ويتطل ب بناء شرايات مالئمة ب ن الدول 2011
 وعمليات جديدة من أجل التوفيق ب ن احلفا  على التنوع البيولوجي واحلراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.

 

 اإلدارة المشتركة
 

واجملتمعات من جهة األيثر شيوعا  لادارة املارتية أو اإلدارة املارتية للغابات، ب ن الدولة الاكل غالبا  ما يتم  
الغابات املتدهورة رغم وجود مبادرات مماثلة يف سياق إدارة املناطق احملمية  إعادة إحياءبغرض ، أخرى ةمن جه احمللية

(. ويف هذا الاكل من اإلدارة املارتية، 2007 وآخرون، Borrini-Feyerabendوالنظم اإليكولوجية احلرجية الناضجة )
تبقى الدولة مالكة األرض، إمنا ميكن أن يتلقى اجملتمع احمللي حقوق استخدام األشجار واملنتجات احلرجية غري اخلابية. 

واجملتمع احمللي. وتستثمر الدولة يف مواد  ةاخلاب النهائي حسب نسب حمد دة مسبقا  ب ن الدول مجعوجيري عادة  تقاسم 
وأجهزة الزراعة يف ح ن يستثمر املتطوعون يف اجملتمع احمللي وقتهم، باكل عمل غري مأجور يف أغلب األحيان، 
 ويسامهون مبعرفتهم التقليدية احمللية ومبهاراهتم. وميكن أن يساعد القرويون أيضا  يف احلفا  على املوارد احلرجية من خالل
احلماية من احلرائق، والرعي واحلصاد غري القانوين، األمر الذي خيف ض تكاليف املراقبة والرصد بالنسبة إىل الدولة. 

محاية الغابات واألشجار احمللية، وإلنفاذ التاريعات ومكافحة لقاء  أجرا  ماليا  ت نام ييف في  وتتقاضى اجملتمعات احمللية
 أ(.  2016، األغذية والزراعة منظمةقطع األشجار غري القانوين )

 
وميكن أن تقوم ترتيبات اإلدارة املارتية أيضا  ب ن املؤسسات اخلاصة واجملتمعات احمللية، حيث حتتفظ الارية،  

إنتاج اخلاب، يف ح ن متنح اجملتمعات احمللية حقوقا  يف املنتجات احلرجية غري  وحبقوق حسب احلال، مبلكية األرض
، حيث ُمنح السكان يف الربازيلاألمازون منطقة ريتها يف اإلدارة. ولقد أُقيمت مثل هذه الرتتيبات يف اخلابية مقابل ماا

 احملليون حق الوصول إىل أراض  حرجية خاصة جلمع منتجات حرجية غري خابية.
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يف  47و 37والفلب ن عن نسبة يبرية من الغابات العامة اخلاضعة إلدارة اجملتمعات احمللية ) يفيد يل من الربازيلو  
ب(. ويف الربازيل، تتمتع اجملتمعات احمللية حبقوق إدارة يف أيثر من 2011، منظمة األغذية والزراعةاملائة على التوايل( )

ج(. وأم ا يف حوض نر األمازون، فاإلدارة 2013، ةمنظمة األغذية والزراعمليون هكتار من الغابات العامة ) 160
اخلاصة للغابات العامة ليست شائعة، إمنا قد يتغري  هذا الوضع يف الربازيل نتيجة قانون االمتيازات احلرجية الصادر عام 

2006 (Banerjee وAlavalapati ،2008 وعلى العكس، يف .)ونيسيا، كامريون، ومجهورية الكونغو الدميوقراطية وإندال
 منظمة األغذية يف املائة من الغابات اململوية للدولة إلدارة شريات ومؤسسات خاصة ) 40خيضع أيثر من 

 ب(.2011، والزراعة

 
 ل عن حالة متعددة االستخدامات امث -إدارة المشاعات واإلدارة المشتركة في شمال السويد  24 اإلطار

 واإلدارة المشتركة
 

باحلق احلصري يف مواصلة ممارستها اليت ترقى إىل آالف السن ن يف تربية الرن ة، "سامي" يف مشال السويد، تتمتع مجاعة  
وهو حق  تقر  به رمسيا  احلكومة السويدية. ويف املناطق ذاهتا، يستخدم مالكو الغابات اخلاصة األراضي احلرجية ذاهتا للحراجة، 

ي لألراضي آثارا  سلبية على أصحاب املصلحة من هذا االستخدام املواز يرتك جتارية. و  ألغراضوال سيما حلصاد اخلاب 
)وهو حيوي  األشنة: فاحلراجة تسب ب آثارا  سلبية بالنسبة إىل تربية الرن ة يف ح ن أن حصاد اخلاب يؤثر سلبا  على الطرف ن

 Bostedtت اليافعة ) على الغابا بدوسهاللعلف خالل الاتاء(؛ يما أن تربية الرن ة ترتك آثارا  سلبية بفعل الضرر الذي تلحقه 

 (.2011 ،وآخرون Widmark؛  2015، وآخرون
 

وقد تطو ر هذا النزاع حول استخدام األراضي ب ن فئت ن من أصحاب املصلحة على مر  الزمن، نظرا  إىل أن احلصاد  
، 1979يف جمال احلراجة. وانطلق حل النزاعات مع قانون احلراجة الصادر عام من القرن املاضي ات يممكنا  يف اخلمسين أصبح

حيث وجب النظر يف استخدامات أخرى لألراضي، مث شهد تطورات أخرى مع الزمن إىل ح ن إنااء جملس رعاية الغابات 
، Widmarkاألفراد ومريب الرن ة ) . وبدأ حينها يظهر نظام لادارة املارتية ب ن مالكي األرضمن القرن املاضي اتييف التسعين

2009.) 
 

تتلقى شريات الغابات توجيهات بإقامة مااورات مسبقة قبل احلصاد النهائي، وختديش الرتبة، والتسميد وبناء و  
طرقات الغابات، مم ا يعين أنه يتع ن على شرية الغابات أن تتااور مع يل مرب  للرنة )وتُنظم هذه املااورات يف جمتمعات 

وجتري هذه العملية عادة يل عام. وجيب إدراج حمضر املااورات يف تقرير السلبية خلطط اإلدارة.  ثاراآلصغرية( للبحث يف 
 (. 2011 ،وآخرون Widmarkاإلدارة الذي يُطلب إىل الارية تقدميه إىل ويالة احلراجة قبل تنفيذ اإلجراء املقر ر )

 
املااورات بدت ياجتماعات أو وتب ن  البحوث أن نظام اإلدارة املارتية مل ينجح يما يان متوقعا  نظرا  إىل أن  

(. إمنا، لدى تعديل Widmark ،2007و Sandströmحوارات لتوفري املعلومات وليس ياراية لتحقيق اإلدارة املارتية )
، ي  توضيح دور املااورات، وأطلقت أداة حلل  النزاعات يف حال مل يتمكن الطرفان من 2010جملس رعاية الغابات عام 

 (. 2015 ،وآخرون Bostedtاالتفاق )
 

 األصلي ناملااورات، وضعت احلكومة ماروعا  لرسم خريطة السكان  يف"سامي" ولتعزيز موقف مريب الرنة من مجاعة  
لضمان أن تتمثل املعرفة التقليدية للغابات وأراضي الرعي باكل متساو  مع معرفة الغابات من وجهة نظر جتارية. ويُنف ذ هذا 

 ،وآخرون Bostedtمجاعة تُعىن برتبية الرن ة يف السويد ) 51من أصل  49، يف 2014النظام اجلغرايف للمعلومات، حز عام 
2015.) 
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امريون، تعتمد إدارة الغابات بصورة رئيسية على امتيازات يبرية لقطع اخلاب. إمنا تطور قطع اخلاب الكففي  

من ات يإنااء الغابات اجملتمعية يف أواخر التسعين مسحعلى نطاق صغري يف العقود األخرية يف شكل ن خمتلف ن. أوال ، 
بصورة قانونية، بدعم من جهات فاعلة خارجية يف ار به وجتهيزه واالجتاخلاب  جبمعللمجتمعات احمللية القرن املاضي 

أغلب األحيان، أيانت منظمات غري حكومية أو ماغل ن خاص ن. ثانيا ، لقد شهدت عملية الطحن باملناار الفردي، 
ات مليون يورو ملصلحة اجملتمع 30وهي غري رمسية بصورة رئيسية، منوا  ملحوظا  فول دت دفقا  من العائدات مبا يقارب 

 (.2016 وآخرون، Lescuyerاحمللية )
 

وقد تساعد هذه األشكال املختلفة من اإلدارة املارتية يف حل  النزاعات ب ن خمتلف أصحاب املصلحة )مثال  ب ن  
حملي ن أو غري حملي ن، باستخدام األراضي  ا(، أيانو 24 اإلطاراخلاب ومريب  الرن ة يف الغابات الامالية، أُنظر  جامعي

 (. Widmark ،2009ألغراض خمتلفة وتقاسم احلقوق القانونية يف األراضي واملوارد )
 

، Hobleyوتاري األدل ة على هذه النظم من اإلدارة املارتية إىل اختالف يبري يف النتائ ج على مستوى امليدان ) 
 وآخرون، Khare؛ Ribot ،1999؛ Brown ،1999؛ Saxena ،1997؛ McGean ،1996 و Poffenberger؛ 1996
(. وحتافظ بعض املااريع على املاارية الفعالة، إمنا هي جمر د Widmark ،2009؛ 2001 وآخرون، Sundar؛ 2000

امتدادات ألولويات ويالة األحراج، حيث توف ر اجملتمعات احمللية مصدرا  رخيصا  لليد العاملة. وقد انتقلت مااريع أخرى 
)أُنظر املثل من ييبك  باكل ملحو  إىل التعاون، وأقامت ترتيبات إدارة رمسية حتد د حقوق ومسؤوليات يل من الارياء

ما زالت املااريع األيثر جناحا  قائمة منذ أيثر من عقدين، ووصلت إىل مرحلة حصاد احملصول األول و (. 21 اإلطاريف 
ن عمن األشجار الناضجة، وواجهت "جيال  ثانيا  من املاايل" من قبيل إعادة االستثمار وتقاسم العائدات الناشئة 

 (.Ojha ،2014نصفة )مبيعات األشجار بطريقة م

 
 نهج قائم على حقوق اإلنسان 4-3-4
 

توف ر حقوق اإلنسان إطارا  معياريا  وتفرض على الدول ثالثة التزامات، ال سيما احرتام ومحاية وإحقاق حقوق  
وحاالت حقوق اإلنسان،  انتهاكال نزاع عليها ب ن  ة(. وتوجد صالت سببي2015، اإلنسان )فريق اخلرباء الرفيع املستوى

ن حتقيق مجيع حقوق اإلنسان واجلهود احلرمان االقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي اليت هي من مسات الفقر. وإ
، وميكن ملعايري حقوق اإلنسان ومبادئها أن تُرِشْد هذه اجلهود متكافلةاليت تُبذل للقضاء على الفقر املدقع هي جهود 

 (.Nyst ،2012و  Sepúlvedaللحد من الفقر )
 

إن احلق يف الغذاء مكر س يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية، و  
وقد  56العهد احلق يف الغذاء يحق ملزم قانونا  جلميع الدول األطراف.هذا ، أناأ 11 واالجتماعية والثقافية. ويف املادة

وهو جهاز اإلشراف  -عملت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على تطوير مضمون هذا احلق

                                                      
 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. دبلدا  قد انضم إىل العه 516، يان 2017حز مايو/أيار   56 
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باأن احلق يف املياه. ومن  15باأن احلق يف الغذاء الكايف وتعليقها العام رقم  12يف تعليقها العام رقم  -التابع للعهد
 يح املكونات املختلفة يف احلق يف الغذاء وااللتزامات املطابقة هلا على حنو أيرب.خالل هذه التفسريات املوثوقة، ي توض

 
ا تم إعمال احلق يف الغذاء الكايف "عندما يتاح مادي  ووفقا  للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ي 
وقات، سبيل احلصول على الغذاء الكايف ا لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع غريه من األشخاص، يف يافة األواقتصادي  

يافيا ، ومناسبا  . وجيب أن يكون الغذاء "(1999)جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أو وسائل شرائه" 
ومقبوال  ثقافيا ، وُمنتجا  وُمستهلكا  بصورة مستدامة، واحملافظة على سبل احلصول على الغذاء بالنسبة لألجيال 

( أن مجيع الاعوب 2012(. يما ذيرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة )2014)اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  بلية"املستق
 أيضا  من الناحية التغذوية.يكون مالئم ا إمنا  للدميومةفحسب للمتطلبات الدنيا  الذي ال يستجيبتتمتع باحلق يف الغذاء 

 

توافر األغذية يم ا  واالجتماعية والثقافية أن فحوى احلق يف الغذاء الكايف يقتضي "وتعترب جلنة احلقوق االقتصادية  
على حنو ياف  لتلبية احلاجات التغذوية لألفراد، ودون احتوائها على مواد ضارة، وأن تكون مقبولة من الناحية  ونوعا  

جلنة التمتع حبقوق اإلنسان األخرى" )الثقافية، وإمكانية احلصول على تلك األغذية بطرق مستدامة ال تتعارض مع 
 (.1999احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 
، وضعت منظمة األغذية والزراعية خطوطا  توجيهية طوعية عملية للحكومات الوطنية لدعم 2004ويف عام  

للمجموعات األيثر ضعفا  يف ذا احلق يف الغذاء الكايف )اخلطوط التوجيهية الطوعية(، وخباصة هلاإلعمال التدرجيي 
 (. 2005، منظمة األغذية والزراعةجمتمعاهتا )

 
وميكن فهم الُنه ج القائمة على احلقوق على أنا تدم ج احلقوق واملعايري يف السياسات، والتصميم، والتنفيذ والتقييم  

عمال هبا على حنو أيرب عند لضمان أن حترتم ممارسة األمن الغذائي والتغذية احلقوق يف مجيع احلاالت، وتدعم اإل
(. لذا، جيب على القوان ن والسياسات والتدخالت املتصلة بالغابات أن تتجن ب انتهاك Campese ،2009اإلمكان )

ال بل جيدر هبا أيض ا النهوض مبعايري حقوق اإلنسان )النتائ ج(، وضمان االمتثال اللتزامات حقوق اإلنسان يف  ،احلقوق
وجيدر هبذه العمليات احرتام مبادا حقوق اإلنسان يف عدم التمييز واملساواة من خالهلا بالوفاء هبا. العمليات اليت تقوم 

(. يما ينبغي أن تضمن 2004ف، يسيوالافافية واحلصول على املعلومات واملاارية والتمك ن واملاروعية واملساءلة )اليون
 عمليات املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية.

 
أيضا  تعميم احلق يف الغذاء أن جيري صانعو السياسات حتليال  لتحديد األسباب املباشرة، والكامنة ب ويتطل   

واألساسية ملاايل التنمية، وترتيب أولويات اجملموعات املهم اة وغري احملظية واملستبعدة هبدف حتقيق مساواة جوهرية 
 ت.عوضا  عن املساواة الرمسية، ورصد وتقييم النتائ ج والعمليا

 

املعتمدة على الغابات وللسكان األصلي ن يستوجب تلك وإن  إعمال احلق يف الغذاء الكايف للمجتمعات احمللية و  
ضمان حقهم يف استخدام األراضي والغابات. وهلذه الغاية، ينبغي للدول أن تت خذ جمموعة من التدابري، مبا يف ذلك: 

ل احلصول على األغذية واالستخدام واحليازة للسكان الضعفاء تسهيل حقوق مستدامة وغري متييزية وآمنة يف جما
يف اخلطوط التوجيهية الطوعية(؛ والسعي إىل وضع  1-8واملهم ا ن؛ محاية األصول اهلامة لسبل عياهم )اخلط التوجيهي 
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سيما النساء،   سياسات حرجية شاملة وغري متييزية وسليمة، تسمح للعامل ن يف الغابات وغريهم من منتجي األغذية، وال
بكسب عائد عادل من أعماهلم ورأمساهلم وإدارهتم؛ وتاجع حفظ املوارد الطبيعية واإلدارة املستدامة، مبا يف ذلك يف 

 من اخلطوط التوجيهية الطوعية(.  5-2املناطق اهلاماية )اخلط التوجيهي 
 

إعمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية يما أن اخلدمات والسلع القائمة على الغابات حامسة األمهية بالنسبة إىل  
متت دراسة هذه العالقات مبزيد من التفاصيل، خاصة يف سياقات احلفا   ، وقديافة  والثقافية للاعوب يف أحناء العامل

(. وتؤيد Seymour ،2008( وتغري املناخ )2009 وآخرون، Campese؛ Forsyth ،2002 و Johnsonعلى الغابات )
-2-4 القسمهذه الدراسات ضرورة احلصول باكل عادل ومنصف على السلع واخلدمات الناشئة عن الغابات )أُنظر 

( يف ما خيص احلقوق 3-4-4 القسم(، وأمهية ماارية اجملتمعات احمللية واألفراد بوصفها مكو نات رئيسية )أُنظر 1
 واملسؤوليات املتصلة بالغابات.

 
  الخاتمة 4-4
 

السابقة، ميكن للغابات واألشجار، يف حال خضعت إلدارة مستدامة، أن تساهم بصورة   الفصوليما تب ن  يف  
يبرية يف مواجهة التحديات العاملية مثل األمن الغذائي والتغذية، وتغري املناخ، واحلفا  على التنوع البيولوجي واملوارد 

والتغذية. يما أن إدارة الغابات واألشجار تتطل ب  الطبيعية، اليت تساهم مجيعها يف ناية املطاف يف حتقيق األمن الغذائي
 ، وذلكالتآزر واملقايضات ومعاجلتهاأوجه ووجهات النظر واملصاحل لاقرار ب املعامالتاألخذ يف االعتبار عددا  يبريا  من 

لعاملي، ويف لالستفادة على النحو األمثل من مسامهتها يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، على الصعيدين احمللي وا
 .األجل ن القصري والطويل

 

وســوف تتطلــب التنســيق بــ ن قطاعــات خمتلفــة علــى مســتويات متعــددة وضــمن أطــر زمنيــة خمتلفــة. ومثــة حاجــة إىل  
 اعتماد ن ج مارتك ب ن القطاعات لتجاوز الطابع اجملز أ لعملية اختاذ القرارات.

 
وهلذا اهلدف، جيب أن تتماشى آليات احلويمة مع نظم اإلدارة يف نطاقات جغرافية خمتلفة، على املستوى الدويل،  

واحمللي وعلى مستوى املناظر الطبيعية. يما أن تعزيز هذه الروابط ب ن األدوات املختلفة قد يساعد إىل حد  بعيد يف 
أن على سبيل املثال،  ،بإمكان برام ج إصدار الاهاداتإذ احمللية.  تسهيل التطابق ب ن الطلبات العاملية واالحتياجات

معايريها ضرورة أن تضم خطط إدارة الغابات صراحة  اآلثار على األمن الغذائي والتغذية لدى  ضمنتدم ج بصورة أفضل 
 اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الغابات.

 
ددة تعق د حويمة املوارد. ويتع ن على املؤسسات، والتاريعات وغالبا  ما تتميز إدارة الغابات باستخدامات متع 

(. وجيب أن تتناول Sterner and Coria ،2012واألنظمة أن جتعل احلراجة املستدامة أيثر رحبية بالنسبة إىل السكان )
مع األخذ يف السياسات احلرجية صراحة  دور الغابات يف توفري منافع سبل العيش وحتقيق األمن الغذائي والتغذية، 

االعتبار هيكلية امللكية، حقوق االستخدام والوصول، إضافة  إىل البيئات الثقافية. ويف ح ن أحرزت بلدان عديدة تقدما  
على  اتملحوظا  على صعيد تعزيز حيازة الغابات وحقوق الوصول إليها، ما زال يقوم فصل يبري ب ن ترييز السياس

)مثل استخراج اخلاب( واألعداد الكبرية من السكان الذين يستخدمون الغابات األناطة الرمسية يف قطاع الغابات 
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واألشجار لتلبية حاجاهتم من حيث سبل املعياة. ومن شأن جهود الصون أن تتفادى أي آثار سلبية ممكنة )وأن تعز ز 
فا  الذين يعتمدون على الغابات. اآلثار اإلجيابية( على األمن الغذائي والتغذية، وخباصة بالنسبة إىل األشخاص األيثر ضع

وبإمكان االسرتاتيجيات اخلاصة باإلدارة املستدامة للغابات أن تستخدم الاواغل املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية، 
وخباصة األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل األشخاص املعتمدين على الغابات األيثر ضعفا  وهتمياا ، يعدسة لتحديد 

 والتوازن األفضل ب ن الوظائف واألهداف املختلفة للغابات واألشجار. أولوياهتا
 

ىل إحتقيق مزيد من التقدم يف تعزيز الفوائد الناشئة عن احلراجة املستدامة، جيب أن تستند السياسات إىل وسعيا   
بناء القدرات. وقد ي  اعتماد العديد من السياسات والتدابري للتاجيع على احلراجة املستدامة يف السنوات العارين 
املاضية، مبا يف ذلك إدراج احلراجة املستدامة يغاية وطنية واسعة النطاق. وهذا يعين زيادة املاارية الكاملة والفعالة 

 وعية وقائمة على السوق وبناء القدرات وتعزيزها لتكون هذه التصورات فعالة. ألصحاب املصلحة، واالنفتاح على نـُُه ج ط
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 الخالصة
 

تاـك ل وهـي تساهم الغابات واألشجار باكل مباشر وغري مباشر يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بطرق خمتلفـة.  
ســـبل العـــيش يـــذلك واخلاـــب والطاقـــة احليويـــة والنباتـــات الطبيـــة وغريهـــا مـــن املنتجـــات العديـــدة. وتـــؤمن  لألغذيـــة مصـــدرا  

مبـا  ،. وتوف ر الغابات خدمات حيوية للنظام اإليكولوجيضعف اواملداخيل جلزء يبري من السكان يف العامل وال سيما األيثر 
ضــرورية إلنتــاج األغذيــة بصــورة مســتدامة  ، وهــي خــدماتولــوجييف ذلــك تنظــيم دوريت امليــاه والكربــون ومحايــة التنــو ع البي

الغابـات وطريقـة إدارهتـا. وال شـك  بـاختالفوحتقيق األمن الغذائي والتغذية على املدى الطويـل. وختتلـف هـذه املسـامهات 
نــا حتــدث آثــارا  أنــا تتســم بأمهيــة خاصــة علــى املســتوى احمللــي بالنســبة إىل الســكان الــذين يعو لــون علــى الغابــات، يمــا أيف 

 منها على املستوى العاملي. ،ملحوظة على نطاقات أوسع
 

ويف حـ ن يـربز التقريــر سـعة املعـارف املوجــودة باـأن دور الغابـات والــنظم القائمـة علـى األشــجار بالنسـبة إىل األمــن  
ي، فإنــه يــربز أيضــا  احلاجــة إىل الغــذائي والتغذيــة ومســامهاهتا احملتملــة يف احلــد مــن اجلــوع وســوء التغذيــة علــى املســتوى العــامل

مواصلة مجـع البيانـات والقيـام بـالتحليالت الـيت تسـمح بتقيـيم هـذه املسـامهات يافـة حبسـب يـل حالـة علـى حـدة، وحتديـد 
املستفيدين منهـا وعلـى أي نطاقـات جغرافيـة وزمنيـة يف سـياقات وحـاالت متنو عـة. وميكـن حتديـد الـبعض منهـا مـن الناحيـة 

يرب )مثل خمزونات الكربون واألسواق الرمسية للخاب الصناعي( مقارنـة بغريهـا مـن املسـامهات )ال سـيما الكمية بسهولة أ
يف ذلــك  تـأم ن األغذيــة مباشـرة  واملســامهة يف تــأم ن سـبل العــيش لأليثـر ضــعفا  أو تــوفري خـدمات النظــام اإليكولـوجي، مبــا

وإذا مل تُعـاجل هـذه االخـتالالت يف املعـارف، الـيت  .(أو يف اجتاه الريحاجتاه جمرى املياه دور الغابات يف تنظيم دورة املياه يف 
رســــم غالبــــا  مــــا ُتصــــاحبها اخــــتالالت أخــــرى يف مــــوازين القــــوى، فإنــــا قــــد تســــفر عــــن تــــداعيات وخيمــــة علــــى عمليــــات 

جتاهـل اآلثـار  يف . يمـا هنـاك خطـرأو البعيدة األمدالتغاضي عن بعض هذه التداعيات الطويلة يف السياسات. ومثة خطر 
النامجـة عــن القـرارات املتعل قــة بـإدارة الغابــات علـى األمــن الغــذائي والتغذيـة لألشــخاص األيثـر ضــعفا  ألنـا غــري معروفــة إىل 
حـــد يـــاف  وألن األيثـــر تـــأثرا  هبـــا ال ياـــاريون متامـــا  يف عمليـــات صـــنع القـــرارات. وقـــد يتفـــاقم هـــذا الوضـــع ألن القـــرارات 

 وامل وجهات فاعلة بعيدة يل البعد عن اجملال الفعلي الذي تؤثر عليه.تسرتشد باكل متزايد بع
 

وتؤدي الطلبات املتزايدة على األراضي والغابات واألشجار إىل حتـديات وفـرص جديـدة متعل قـة مبسـامهات الغابـات  
ال سـيما عنـدما تكــون  واألشـجار يف حتقيـق األمـن الغـذائي والتغذيـة. وبإمكانـا أيضـا  أن تـؤث ر علـى بعـض هـذه املسـامهات

أقــل بــروزا  أو عنــدما تتعل ــق باجملموعــات املهماــة واأليثــر ضــعفا . ومــن جهــة أخــرى، فإنــا قــد تقــد م أســبابا  إضــافية حلمايــة 
الغابات واالستثمار فيها إىل جانب استحداث وظـائف وفـرص جديـدة للتنميـة املسـتدامة. ويـدعو ذلـك إىل التحلـي بفهـم 

ة واملعق دة على غرار الغابات الثانوية و املناظر وللديناميات املوجودة يف  أفضل حملر يات التغيري  الطبيعيـة املنـاظرالطبيعية املتغري 
، والـــنظم الزراعيـــة احلرجيـــة وأثرهـــا علـــى األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة والتنميـــة الريفيـــة، ويـــذلك إىل حتســـ ن دعـــم الفسيفســـائية

 رة.عمليات استصالح الغابات يف املناطق املتدهو 
 

ونظـــرا  إىل منـــو عـــدد الســـكان يف العـــامل والتنميـــة االقتصـــادية اإلمجاليـــة، تصـــبح األراضـــي مـــوردا  نـــادرا  أيثـــر فـــأيثر،  
الطبيعية نفسها أو ضمنها. ومن احملتمل أن تناب النزاعات حول االستخدام املناظر وسيتع ن  تأدية وظائفها املتعددة عرب 
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األنســب لألراضــي الزراعيــة واحلرجيــة، ال بــل باــأن طريقــة تلبيــة الطلبــات املتزايــدة واملتنافســة علــى األراضــي بأفضــل الطــرق 
 املمكنة أيضا . 

 
وقد يتيح تطو ر نظم احلويمة وهيكلياهتا باجتاه عمليات أيثر مشولية وغـري مريزيـة، إمكانيـات جديـدة لـدم ج خمتلـف  

نزاعــات بــ ن حــدوث بالغابــات ونظــم األغذيــة. وقــد تســاعد هــذه العمليــات علــى احلــؤول دون املصــاحل واألهــداف املتصــلة 
حويمـــة ونظـــم للأصـــحاب املصـــلحة ذوي االحتياجـــات واملصـــاحل املتباينـــة وإدارة هـــذه النزاعـــات. ومـــن املهـــم وضـــع آليـــات 

دارة على نطاقات جغرافية خمتلفة ترتاوح من املستوى الدويل وصوال  إىل املستوى احمللـي، ويـذلك علـى مسـتويات خمتلفـة لا
الطبيعيـــة. وميكـــن أن يـــؤدي وضـــع أدوات خمتلفـــة إىل إحـــراز تقـــد م يبـــري لتيســـري معاجلـــة االحتياجـــات العامليـــة املنـــاظر مـــن 

خطط إصدار الاهادات معيارا  متعل قا  مبدى أخذ اآلثار علـى األمـن الغـذائي  والوطنية. فعلى سبيل املثال، ميكن أن تدم ج
 والتغذية للمجتمعات اليت تعو ل على الغابات بع ن االعتبار بصورة صرية يف خطط إدارة الغابات.

 
واع الغابـــات، وترمـــي اإلدارة املســـتدامة للغابـــات إىل احملافظـــة علـــى القـــيم االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة لكـــل أنـــ 

أحــد". وتاــك ل الغابــات بالتــايل عنصــرا  أساســيا  مــن الــنظم الغذائيــة مــع "عــدم إمهــال اضــر واملســتقبل، احلملصــلحة أجيــال 
املستدامة. وباملقابل، قد يكون تعزيز مسامهات الغابات واألشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية إىل أقصى حـد ممكـن 

 دارة املستدامة للغابات.هدفا  أساسيا  من أهداف اإل
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 شكر وتقدير
 

يتوج ه فريق اخلرباء الرفيع املتسوى خبـالص الاـكر إىل مجيـع املاـاري ن الـذي قـد موا مـدخالهتم وتعليقـاهتم القي مـة إىل  
وي تقــد  هــذه املســامهات عــن طريــق . املقدمــةصــفر  املســود ة باــأن وثانيــا   التقريــر نطــاق باــأن أوال  املاــاورت ن املفتــوحت ن 

التــابع للمنظمــة. وإن  يافــة املســامهات متاحــة علــى اإلنرتنــت علــى العنــوان  والتغذيــة الغــذائي األمــن باــأن العــاملي املنتــدى
 . hlpe/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs التايل:

 
قبـل النهائيـة للتقريـر. وتـرد  للمسـود ةألقـران علـى استعراضـهم لويعرب فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن شكره العميـق  

يف فريـــــق اخلـــــرباء الرفيـــــع املســـــتوى علـــــى اإلنرتنـــــت علـــــى العنـــــوان التـــــايل:  األقـــــران اســـــتعراض يف املاـــــاري نقائمـــــة بأمســـــاء 
hlpe/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs. 

 
ونتوج ه خبالص الاكر إىل األفراد الواردة أمساؤهم يف ما يلي على مسامهاهتم واقرتاحـاهتم ومـدخالهتم يف عمـل فريـق  

 .John LوManuel Guariguata وVincent Gitz وDavid Boerma و Alain Billandو Frederic Baudronاخلـرباء وهـم: 

Innes و Sooyeon Laura Jinو Orjan Jonssonو Alexandre Meybeckو Christine Padoch وJohn Parrotta و Suzanne 

Redfern وDominique Reeb و James Reedو Fabio RicciوMirjam Ros-Tonen وDominic Rowland و Sara 

ScherrوJosh van Vianen. 

 
وإن العمليــة الــيت يضــطلع هبــا فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى ممو لــة بالكامــل مــن خــالل املســامهات الطوعيــة. وتاــك ل  

التقــارير الصــادرة عنــه مؤلفــات علميــة مجاعيــة مســتقل ة باــأن مواضــيع طلبــت اجللســة العامــة للجنــة األمــن الغــذائي العــاملي 
الاـكر زيـل اخلرباء الرفيع املستوى منتجات عاملية عامـة. ويتقـد م فريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى جبمعاجلتها. ومتث ل تقارير فريق 

يف حســاب األمانــة اخلــاص بفريــق اخلــرباء، أو قــد مت مســامهات عينيــة  2010إىل اجلهــات املاحنــة الــيت ســامهت منــذ عــام 
د حظـي فريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى، منـذ إناـائه، بـدعم لتمك ن عمل فريق اخلرباء مبوازاة احرتام استقالليته بالكامـل. ولقـ

ثيوبيا واالحتاد األورويب وفنلندا وفرنسا وأملانيا وآيرلندا ونيوزيلنـدا والنـروي ج واالحتـاد الروسـي وإسـبانيا والسـودان إمن أسرتاليا و 
 والسويد وسويسرا واململكة املتحدة.

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/
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 قننننالمرف
 

 ع فريق الخبراء الرفيع المستوى اريدورة مش
 

 هـو الفريـق وهـذا ،2009 األول تاـرين/ أيتـوبر يف والتغذيـة الغـذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء فريق أُنائ 
  .املتحدة لألممالعاملي  الغذائي األمن للجنة تابعة والسياسات العلوم ب ن تفاعلية منصة

 
 بـاألمن املعنيةاألدل ة و  املستندة إىلو  الااملة األوىل الدولية واحلكومية الدولية املنصة هي العاملي الغذائي األمن وجلنة 
 العمليـات ولـدعم ُمنسـقة، بصـورة معا   بالعمل امللتزم ن املصلحة أصحاب من واسعة إىل جمموعة بالنسبة والتغذية، الغذائي

  .57للجميع والتغذية الغذائي األمن وضمان اجلوع على القضاء القطرية الرامية إىل
 

. العــاملي الغــذائي األمــن جلنــة مــن عملــه واليــة والتغذيــة الغــذائي بــاألمن املعــين املســتوى الرفيــع اخلــرباء فريــق ويتلقــى 
. الــدويل املســتوى علــىحمــدد  سياســي أعمــال جــدول يف وإدراجهــا ،وأمهيتهــاجُتــرى  الــيت الدراســات شــرعيةذلــك  يضــمنو 

 .املستوى الرفيع اخلرباء فريق واستقاللية العلمية الامولية التقرير صياغة عملية وتضمن
 

وتاــك ل  وتوصــيات، حتلــيالت تاــمل ،حنــو السياســات موجهــة علميــة تقــارير املســتوى الرفيــع اخلــرباء فريــق وُيصــِدر 
 ويرمــي. العــاملي الغــذائي األمــن جلنــة جتريهــا الــيت بالسياسـات املتعلقــةللمــداوالت  الرباهــ ن علــى قائمــة شــاملةانطــالق  ةنقطـ
 الغـذائي األمـن انعـدام مـع التعامـل عنـد املنطقيـة واألسـباب املسـائل لتنـوع أفضـل فهـم تـوفري إىل املسـتوى الرفيع اخلرباء فريق

 املنطقيـــة واألســـباب واســـتخالص املعلومـــات األساســـية املتعارضــة، واملعـــارف املعلومـــات توضـــيح يســـعى إىل وهـــو. والتغذيــة
 .الناشئة املسائل وحتديد للجداالت

 
 املوجـودة البحـوث مـن دراسـته يسـتمد فهـو .جديـدة حبـوث بصـالحية إجـراء املسـتوى الرفيـع اخلـرباء فريق وال يتحل ى 

الدوليــة ومــا إىل  املنظمــاتو  البحــوث معاهــدو  اجلامعــات) اخلــربات تــوفر الــيت املختلفــة املؤسســات ُتصــدرها الــيت واملعــارف
 .التخصصاتو  القطاعات ةمتعددو  ةعاملي تحتليالمضافة بفضل إجراء  قيمة يتيح يما(  ذلك

 
 ضمن امليدان من املستمدة واخلربات العلمية املعارف ب ن املستوى الرفيع اخلرباء فريق هبا يقوم اليت الدراسات وجتمع 
 باـأن معارف) متعددة فاعلة جهات مناملتخصصة  عارفامل أشكال وتنوع ثراء يعكس وهو. شديدة الدقة واحدة عملية
 احملليـة املصـادر مـن كـلب تسرتشـد"( املمارسـات أفضـل"عـن  ومعارف ملية،االع البحوث على قائمة ومعارف احمللي، التنفيذ

 .بالسياسات صلة ذات معرفية أشكالوالعاملية لبلورة 
 

 املعــارف، أشــكال مجيــع وانفتاحهــا أمــام شــفافيتها إىل جانــب العمليــة، هلــذه العلميتــ ن واملصــداقية الاــرعية ولضــمان 
 .العاملي الغذائي األمن جلنة عليهاحمددة جدا  وافقت  قواعد أساس على املستوى الرفيع اخلرباء فريق يعمل
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 :مزدوج هيكل له والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء وفريق 
 
 الصـلة ذات اجملـاالت مـن متنوعـة جمموعـة واملختصـ ن يف دوليـا   من اخلـرباء املعـرتف هبـم 15 من تتألف توجيهية جلنة -1

 اخلـرباء لفريـق التوجيهية اللجنة أعضاء وُياارك. العاملي الغذائي األمن جلنة مكتب نهميُعي   والتغذية، الغذائي باألمن
  عن احلكومات أو املؤسسات أو املنظمات التابع ن هلا. ممثل ن بصفة وليس الفردية، بصفتهم املستوى الرفيع

 
حمــددة  مســائل لتحليــل التوجيهيــة اللجنــة بواســطة ويُــدار خُيتــار حمــدد، ماــروع أســاس علــى تعمــل الــيت املاــاريع فــرق -2

 .عنها التقارير ورفع
 

 املســـألة مـــن بـــدءا   ،مراحـــل حمـــددة باـــكل واضـــح( 8 الاـــكل) التقـــارير صـــياغة إىل الراميـــة املاـــاريع دورة وتاـــمل 
 تنـوعا  قائمـا  علـى علميـ ا  حـوار  املستوى الرفيع اخلرباء فريق ويقيم. العاملي الغذائي األمن جلنة قد مته الذي والطلب السياسية

 وتعمـل. املفتوحـة اإللكرتونيـة واملاـاورات املاـاريع، وفـرق التوجيهيـة اللجنـة تنـوعو  املعـارف، نظـمو  اخللفياتو  التخصصات
 .واملنهجي العلمي هاتوجيهو التوجيهية  للجنةا إشرافحمددة ب زمنيةحمددة واليت ختضع ملهل  مبواضيع املعنية املااريع فرق
 

باملســود ة  والثانيــة الدراســة؛ بنطــاق األوىل تُعــىن: تقريــر لكــل مفتــوحت ن ماــاورت ن املســتوى الرفيــع اخلــرباء فريــق ويُــدير 
 املصـلحة أصـحابو  املهتمـ ن، اخلـرباء مجيـعهذا أبواب املاارية يف العملية من جانب  يفتحو ". اجلاري العمل" باأن صفر

والاـواغل  املسـائل فهـم مـن املسـتوى الرفيـع اخلـرباء فريـق املاـاورات ومتك ن. املعارف أصحاب من أيضا   هم الذين املعني ن،
 العلميـة املنظـورات دمـ ج إىل ترمـي الـيت االجتماعيـة، املعـارف ذلك يف مبا املعارف، قاعدة وإثراء أفضل، بصورة ذات الصلة

 النظر. ووجهات املتنوعة
 

 خــالل واعتمــاده التقريــر إجنــاز ويــتم. النهائيــة قبــل للمســودة ا  لألقــرانخارجيــ ا  علميــ ا  استعراضــ العمليــة هــذه ملوتاــ 
 .التوجيهية لجنةأعضاء الحبضور اجتماع 

 
 واإلنكليزيـــة والصـــينية العربيـــة) املتحـــدة لألمـــم الســـت الرمسيـــة باللغـــات املســـتوى الرفيـــع اخلـــرباء فريـــق تقـــارير وتُناـــر 

 .باملعلومات العاملي الغذائي األمن جلنة يف واملداوالت املناقاات وترمي إىل تزويد ،(واإلسبانية والروسية والفرنسية
 

 اإللكـرتوين هموقعـ علـى يافـة  السـابقة تقـاريرهو  وعملياتـه املسـتوى الرفيـع اخلـرباء بفريـق املتعلقـة املعلومـات مجيـع وتُتـاح 
 ./http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/arعلى العنوان: 
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 اللجنة التوجيهية 
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             و 
 فريق المشروع 

 المستوى الخبراء الرفيعالتابع لفريق 

 فريق المشروع 
 التابع لفريق الخبراء الرفيع المستوى
 

 فريق المشروع 
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 في جلسة عامة والية فريق الخبراء الرفيع المستوى  لجنة األمن الغذائي العالميتحدد 

 اإلشرات على المشروع وتقترح نطاق الدراسة طرقتحدد اللجنة الدائمة لفريق الخبراء 

 إلكترونية مشاورات لبدء الدراسة نطاق مشروع يُعرض

 تعي ن اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء فريق المشروع وتضع الصيغة النهائية الختصاصاته

 صفر من التقرير المسود ةيضع فريق المشروع 

 مشاورات إلكترونية تُنشر النسخة صفر علنا  لفتح

 يستكمل فريق المشروع النسخة األولى من التقرير

 يعرض فريق الخبراء الرفيع المستوى النسخة األولى على جهات خارجية
 الستعراضها من أجل تلقي مراجعة أكاديمية قائمة على األدلة 

 الثانية( النسخةيعد  فريق المشروع النسخة ما قبل النهائية من التقرير )

 تُعرض النسخة الثانية على اللجنة التوجيهية الستكمالها والموافقة عليها

 علنا  النهائية المعتمدة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي وتُنشر  المسود ةُتحال 

 يقدم تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى إلى لجنة األمن الغذائي العالمي 
 لمناقشته وإجراء حوار بشتن السياسات

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى
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