االستفادة من النجاح :برنامج يتوسع في تركيزه
من الغابات إلى املناظر الطبيعية
العمل من أجل أصحاب املصلحة
في الغابات احمللية في  80بلد ا ً ناميا ً
العمل من أجل متكني أصحاب
املصلحة في الغابات من املشاركة
في القرارات املتعلقة بالسياسات
وفي احلصول على متويل

التعاون مع اإلدارات احلرجية
ومجموعة من أصحاب املصلحة في
الغابات

العمل بفضل االحتاد األوروبي،
فنلندا وفرنسا واململكة املتحدة
والنمسا وسويسرا والسويد
وآيرلندا وهولندا والنرويج وجمهورية
التشيك وأملانيا والواليات املتحدة
وباراغواي ،والبنك الدولي ،ومؤسسة
 Tropenbosوشركاء آخرين
يتضح من مرفق البرنامج الوطني
للغابات في منظمة األغذية
والزراعة أنه حتى في أشد بلدان
العالم فقر ا ً ،فإن حتويل منح صغيرة
لدعم املنظمات احمللية ميكن أن يكون
له تأثيره الكبير .فقد شجع هذا
املرفق تقاسم أفضل املمارسات بني
البلدان ،ودعم عملية إعادة النظر
في السياسات أو صياغة سياسات
جديدة ،كما دعم املبادرات اإلقليمية
الناجحة التي تراوحت بني إحياء
التعليم احلرجي في شرق أفريقيا
بُغية وضع إستراتيجية لتنمية
الصناعات احلرجية في حوض نهر
الكونغو.
وفي غواتيماال ،تلقى التحالف
الوطني جملتمع العاملني في
الغابات ،الذي يتكون من سكان
أصليني ومجموعات من مستخدمي
الغابات ،منحا ً صغيرة لتيسير
عقد االجتماعات وإقامة شبكات
لالتصاالت بُغية التأثير على
السياسات القطرية والدولية .وخالل
عامني ،أصبح هذا التحالف قوة
سياسية متثل  400 000شخص من
مستخدمي الغابات.
وفي ليبيريا ،ورغم حظر قطع
األشجار ،واصلت العناصر الفاسدة

فيما بني عامي  2002و  ،2012قدم مرفق برنامج الغابات
الوطنية نحو  900منحة صغيرة للمنظمات غير احلكومية،
واألكادمييات ،والوكاالت احلكومية ،واحتادات مستخدمي
الغابات ،ومجتمعات السكان األصليني وبعض املنظمات
األخرى في  80بلدا ً نامياً .وكان الهدف من هذه املنح ،التي
كانت في حدود  25 000دوالر أمريكي تقريباً ،هو خلق قيادات
قطرية وتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة في وضع وتنفيذ
برامج وطنية خاصة بالغابات .وتبني من تأثير هذه املنح أن
الدعم واملشاركة احملليني ميكنان الغابات من أن تكون محركا ً
لنمو النشاط االقتصادي للسكان على جميع املستويات.
فقد قطع هذا البرنامج اآلن شوطا ً إلى األمام ليصبح
مرفقا ً جديدا ً للغابات واملزارع .وستواصل املنظمة تقدمي
املنح الصغيرة إلى منظمات اإلنتاج احمللية ،لتتيح بذلك
للمجتمعات احمللية فرصة وقدرة على احملافظة على ما لديهم
من غابات وحتسينها ،باإلضافة إلى إعطائهم صوتا ً في
عمليات صنع السياسات .كما ستعمل املنظمة على إثارة
الوعي باإلسهامات العديدة للغابات ،بالتركيز على إقامة
صالت مع القطاعات األخرى التي تعتمد على املوارد الثمينة
أو تتأثر بها ،مثل الزراعة ،والطاقة ،والسياحة ،واالقتصاد.
قطع الغابات وتصدير األخشاب.
وتسببت منحة صغيرة وزعت جغرافيا ً
في نشر اجملتمعات احلرجية التي
حاولت حماية غاباتها .وفي عام ،2010
وبدعم ٍ من املرفق املذكور ،وضعت

ليبيريا برنامجا ً وطنيا ً للغابات ،ضم
املنتدى الوطني للغابات ،و  15منتدى
قطريا للغابات مع جلنة توجيهية
ألصحاب املصلحة املتعددين .وأصبح
أصحاب املصلحة هؤالء يستخدمون

هناك اآلن  30في املائة من غابات العالم
تدار مبعرفة أ ُناس محليني :صغار احلائزين،
والنساء ،واجملتمعات احلرجية احمللية،
والسكان األصليني.
املنتدى اآلن في مناقشة القضايا
الرئيسية املتعلقة باملوارد الطبيعية
مع زيادة نشر املعلومات املتعلقة
بأمور السياسات.
وفي كمبوديا ساهمت أنشطة إثارة
التوعية وبناء القدرات  -بدعم ٍ من
املرفق  -في حتسني القدرة الوطنية
على املشاركة في عمليات البرنامج
الوطني للغابات .وكان من أكبر
التحديات ،إقامة عالقات عمل بني
اجملتمع املدني ومجموعات اجملتمعات
احمللية ،وشركاء التنمية وممثلي
احلكومة ،وضمان بناء الثقة وتنمية
القدرات ،وهو ما استغرق وقتا ً طويال ً
ليتحقق .ومع ذلك فإن هذه اجلهود
أثبتت جناحها امللموس في كمبوديا.

االعتراف بإسهام أصحاب
املصلحة احملليني في
الغابات

هناك اآلن  30في املائة من غابات
العالم تدار مبعرفة أ ُناس محليني:
صغار احلائزين ،والنساء ،واجملتمعات
احلرجية احمللية ،والسكان األصليني.
ورغم أنه في كثير من احلاالت
تكون إدارتهم غير رسمية ،فإن
مستخدمي هذه الغابات مازالوا
يقدمون إسهامات ضخمة في
جناح االستثمارات على أرض الواقع.
ومع ذلك ،فإنهم يظلون في أغلب
األحيان مهمشني بعيد ا ً عن
عمليات صنع القرار ومعزولني عن
فرص االقتصاد واألسواق.
وكما الحظ املرفق في البلدان
الثمانني التي عمل فيها ،فإن
صغار احلائزين لن يكونوا جزء ا ً من
أي عملية وطنية ما لم يكونوا
منظمني .وبفضل الوعي الذي

أثارته املنظمات احمللية املنفذة،
أصبح إسهام قطاع الغابات أكثر
وضوحا ً في البلدان املشاركة .وقد
أثبتت هذه املنح  -املوجهة خصيص ًا
إلشراك أصحاب املصلحة من صغار
احلائزين في املناقشات التي تدور
حول إطار السياسات والشؤون
القانونية  -أن سكان الريف ميكن
أن يستفيدوا اقتصاديا ً من الغابات،
األمر الذي يزيد من أمنهم الغذائي.

ينحى جانباً ،حيث ال يعتبر مساهما ً
رئيسيا ً في الدخل احمللي اإلجمالي وال
في خلق فرص عمل ،نظرا ً ألن أغلب
أنشطته حتدث بصورة غير رسمية وال
تدخل مساهمته في أغلب األحيان
ضمن املعلومات اإلحصائية .وفي
أغلب األحيان ،ال حتظى مساهمة
الغابات في احلياة االقتصادية
بالتقدير الكامل إال بعد أن تبدأ
األرض في االختفاء.

االرتفاع مبكانة قطاع
الغابات

وإذا تطلعنا إلى املستقبل ،جند أن
مرفق الغابات واملزارع اجلديد سوف
يواصل مساعدة أصحاب املصلحة
في تنظيم أنفسهم بحيث يصبح
لهم متثيلهم وصوتهم في املداوالت
عن السياسات املتعلقة بالغابات
واملزارع .ولكن مع تركيزه األوسع
على املناظر الطبيعية ،سوف يضمن
املرفق أيضا ً أن يكون لهذا القطاع
نفسه دور أيضا ً في قرارات صناع
السياسات فيما يتعلق باحلد من
الفقر ،واألمن الغذائي ،وتغير املناخ.

استفادة من النجاح الذي حتقق في
تشكيل مجموعات من أصحاب
املصالح وإعطاء العاملني في
الغابات صوتا ً أعلى أمام احلكومة،
سوف تدرج املرحلة اجلديدة في
املرفق ضمن مرفق الغابات واملزارع.
وسوف يواصل املرفق تقدمي مشورته
إلى اجملموعات احمللية باإلضافة
ليمكن هذه
إلى املنح الصغيرة،
ّ
اجملموعات من تنظيم نفسها
بصورة أفضل بحيث يكون لها
متثيلها في هذه العملية .ومع
ذلك ،وكما يتبني من اسمه ،فإن
مرفق الغابات واملزارع سوف يزيد
من تركيزه على "التكامل فيما بني
القطاعات" ،ليتطلع إلى املناظر
الطبيعية بد ال ً من اقتصاره على
الغابات وحدها.
ومعنى هذا أن املرفق سوف يزيد من
وعي ارتباط العاملني في الغابات
بغيرها من القطاعات التي تعتمد
على الغابات أو تتأثر بها ،مثل الزراعة،
والطاقة ،واملياه ،والتجارة ،والبيئة
بل وحتى قطاع السياحة .ففي
كثير ٍ من األحيان كان قطاع الغابات
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