حصر الغابات في جمهورية تنزانيا املتحدة
ُيعطي بيانات أساسية هامة
العمل من أجل اجملتمعات احمللية
التي تعتمد على غابات جمهورية
تنزانيا املتحدة

العمل من أجل حتسني إدارة
الغابات وتخفيف تأثيرات تغير املناخ
التعاون مع حكومة جمهورية
تنزانيا املتحدة
العمل بفضل فنلندا

عندما جمع مشروع املنظمة
لرصد املوارد احلرجية الوطنية
وتقديرها ،بني شرائط القياس
البسيطة املستخدمة في قياس
قطر الشجرة وبني الصور الدقيقة
باألقمار الصناعية التي تعطي
صورة عامة للغطاء اخلضري ،كان
يقوم مبزج طرق احلصر التقليدية مع
األدوات واملنهجيات اجلديدة ،بُغية
احلصول على معلومات شاملة لم
جتمع من قبل عن غابات جمهورية
تنزانيا املتحدة .وكان ذلك يشمل
معلومات عن الطبيعة احليوية
لألشجار واملناظر الطبيعية ميكن
أن يستخدمها مخططو استخدام
األراضي ،وخبراء البيئة وتغير املناخ،
باإلضافة إلى املعلومات االجتماعية
 االقتصادية التي حصل عليها منالسكان أنفسهم ،والتي يستطيع
صناع السياسات استخدامها
للمساعدة في إشراك السكان
احملليني في إدارة الغابات ورعايتها.
تعاونت منظمة األغذية والزراعة
مع صناع القرارات احلرجية في
تنزانيا ومع خبراء احلصر واالستشعار
عن بعد ،في وضع أدوات ومنهجية
سليمة إحصائيا ً لتقدير النتائج،
وتنفيذ مناذج باحلاسوب تسمح
لتنزانيا برصد التغيرات التي تطرأ
على مخزونات الكربون مبرور الوقت.
وبفضل هذا املسح ،أصبحت تنزانيا

قام  16فريقا ً من الفرق املتعددة التخصصات مبسح
غابات تنزانيا طو ال ً وعرضا ً ملدة سنتني ،وتوقفوا عند 3 400
موقع على سبيل العينة ،وقاموا بقياس الغابات ووضع
خرائط لها وحتدثوا مع السكان احملليني .وقد شاركت هذه
الفرق في واحدة من أكبر اجلهود التي قام بها بلد نام
لوضع خرائط ألراضيه احلرجية ،بل ولتقدير كمية الكربون
اخملزون فيها .واليوم ،أصبحت نتائج هذا املسح الذي
صممته ونفذته منظمة األغذية والزراعة مع احلكومة،
تساعد العلماء وصناع السياسات في وضع خطة وطنية
للغابات .وستقوم هذه اخلطة على بيانات سليمة إحصائيا ً
عن الطبيعة احليوية ،بل وستكون لها فائدة في الفهم
االجتماعي  -االقتصادي العميق للكيفية التي تستخدم
بها اجملتمعات احمللية غاباتها .وستمكن هذه املعلومات
احلكومة من وضع سياسات أكثر اتساقا ً للمعيشة
واستخدام األراضي ،تسعى إلى وضع خطط لإلدارة بصورة
أكثر تشاركية ،وتعطي السكان احملليني صوتا ً في رعاية
املوارد احلرجية التي يعتمدون عليها ،وحماية هذه املوارد.
متلك معلومات أساسية ضخمة
تستطيع أن تستخدمها في حركتها
إلى األمام.
تغطي الغابات ثلث مساحة تنزانيا.
ولكن جزء ا ً من هذا املورد يضيع
كل سنة بسبب قطع األشجار .وال

أصبح لدى تنزانيا اآلن قاعدة
واسعة من املعلومات بإمكانها
أن تستخدمها في حتسني إدارة
غاباتها بفضل املسح اجلديد
للغابات.

األفرقة الستة عشر التي جتمع بيانات
املسح سنتني كاملتني قطعت فيهما
تنزانيا طو ال ً وعرضا ً.

يتسبب ذلك في تقليل إمكانية
استفادة السكان احملليني من الغابات
فحسب ،بل إنه يزيد من انبعاثات
الكربون ،مما يسهم في تغير املناخ.
وتنزانيا هي األولى من بني خمسة
بلدان رائدة قامت بهذه املسوحات
املتعمقة ،التي قامت أيضا ً بحساب
تأثير قطع األشجار على الكربون
اخملزون في تربة هذه الغابات .وسوف
جترى مسوحات أخرى في إكوادور،
وبيرو ،وفييت نام ،وزامبيا.

األفرقة املتعددة
التخصصات جتمع
معلومات متعددة

قضت األفرقة الستة عشر التي
جتمع بيانات املسح سنتني كاملتني
قطعت فيهما تنزانيا طوال ً وعرضاً،
جتمع املعلومات وتأخذ عينات من
التربة واألشجار من  3 400موقع
مت حتديدها باستخدام التصوير
باألقمار الصناعية .وكانت هذه
األفرقة املتعددة التخصصات تضم
أخصائيني في أنواع األشجار ،والتربة،
وتغير املناخ ،وطرق املعيشة ،وقضايا
اجلنسني .واكتشفت هذه الفرق على
سبيل املثال ،أن الرجل واملرأة ينظران
إلى بعض املسائل من زاوية مختلفة،
حيث تعطي املرأة أهمية أكبر لدور
الغابات في حياتها اليومية .وهذا
النوع من املعلومات له أهميته
بالنسبة لصناع السياسات الذين
يضعون خطط اإلدارة بالتشاور مع
املستفيدين املشاركني في إدارة
الغابات وحمايتها.
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نشر التجارب والطرق في
بلدان أخرى

نظر ا ً ألن جمهورية تنزانيا املتحدة
هي أول بلد من خمسة بلدان رائدة
تقوم بهذا النوع من املسح ،فالبد
من التأكد من أن املعلومات التي مت
جمعها سوف يُنظر إليها كجزء من
صورة كبيرة .ولذا ساعدت املنظمة
 بالتعاون مع البلدان  -في وضعأدوات لتفصيل النُهج بحسب
االحتياجات اخلاصة بكل بلد ،بل
وقامت بتوحيد وتنسيق املنهجيات
بحيث ميكن حتليل املعلومات عبر
البلدان اخملتلفة.
كما تعاون مشروع املنظمة لرصد
املوارد احلرجية الوطنية وتقديرها
(  )NAFORMAمع برنامج األمم املتحدة
التعاوني بشأن خفض االنبعاثات
الناجمة عن إدارة الغابات وتدهورها
في البلدان النامية ( .)UN- REDD
واآلن ،ونحن نتطلع إلى املستقبل،
بعد أن أصبح لدينا بيانات أساسية
عن مخزونات الكربون في الغابات
وفي التربة ،فإن ذلك سيسهل
مشاركة تنزانيا في آلية األنشطة
اإلضافية خلفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة الغابات وتدهورها في

كشف مسح الغابات الذي
أجري في تنزانيا عن أن املرأة
تعطي أهمية أكبر لدور
الغابات في حياتها اليومية.

البلدان النامية التي اقترحها
برنامج األمم املتحدة التعاوني
املشار إليه .وسوف تسدد مبادرة
األنشطة اإلضافية مبالغ إلى
البلدان ،ترتبط مبا حترزه من تقدم في
خفض اإلنبعاثات الناجمة عن إزالة
الغابات أو تدهورها ،مما يزيد بدوره
من امتصاص الكربون .كما أن هذه
الثروة من املعلومات التي وفرها
املسح سوف تساعد أيضا ً في وضع
خطط مستدامة إلدارة الغابات حتلل
سبل املعيشة الريفية املستدامة
ضمن خطط الغابات الوطنية.

