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تمهيد
ميثل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى) الواجهة العلمية
والسياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي ،اليت تعترب املنتدى الدويل واحلكومي الدويل القائم على األدلة األيثر مشولية املعين
باألمن الغذائي والتغذية على مستوى العامل.
وتاكل تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى نقطة انطالق مارتية وجشاملة وقائمة على األدلة ملناقاات أصحاب
املصلحة الدولي ن واحلكومي ن الدولي ن باأن السياسات يف ينف جلنة األمن الغذائي العاملي .ويستند فريق اخلرباء الرفيع
املستوى يف دراساته إىل البحوث واملعارف القائمة .يما أنه يسعى إىل توضيح املعلومات واملعارف املتضاربة ،واستخالص
املعلومات األساسية واملربرات املنطقية للتناقضات ،وحتديد القضايا املستجدة .ويقيم فريق اخلرباء الرفيع املستوى حوارا علميا
قائما على تنوع التخصصات واخللفيات ونظم املعارف اليت يتمتع ها أعضاء اللجنة التوجيهية وفرق املااريع ،وعلى جمتمع
املعارف املعين باملااورات اإللكرتونية املفتوحة.
وتُستخدم تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى على نطاق واسع يوثائق مرجعية ضمن جلنة األمن الغذائي العاملي
ومنظومة األمم املتحدة وخارجهما ،من جانب اجملتمع العلمي ويذلك صانعي القرارات السياسية وأصحاب املصلحة ،على
املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.
***
ويف أيتوبر/تارين األول  ،2014طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي ،يف دورهتا احلادية واألربع ن ،إىل فريق اخلرباء
الرفيع املستوى إعداد تقرير باأن احلراجة املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية لتسرتجشد به مداوالت الدورة
العامة الرابعة واألربع ن للجنة األمن الغذائي العاملي املزمع عقدها يف أيتوبر/تارين األول  .2017وتتمثل املسألة األساسية
يف ييفية تعزيز مسامهات الغابات واألجشجار املتعددة واملباجشرة وغري املباجشرة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف أبعادمها
األربعة (التوافر واحلصول واالستخدام واالستقرار) ،يف ظل الطلبات املتزايدة واملتنافسة على األراضي والغابات واألجشجار
(مبا يف ذلك للحصول على اخلاب واألغذية والطاقة وخدمات النظام اإليكولوجي) ،فضال عن تغري املناخ.
ولقد بدأ اإلقرار مؤخرا بأمهية الغابات يف املناقاات باأن األمن الغذائي والتغذية .وغالبا ما يانت املناقاات اخلاصة
باألمن الغذائي والتغذية تريز على اإلنتا وحتس ن العائدات الزراعية وإجياد طرق لنار تكنولوجيات وممارسات جديدة
لالرتقاء مبخرجات املناظر الطبيعية املنتجة .ونادرا ما يانت الغابات عنصرا من عناصر هذه املناقاات عدا عن اعتبارها
مساحة ميكن تسخريها لتوسيع رقعة األراضي الزراعية أو موردا مهددا يتع ن محايته من هذا التوسع .ولقد أدى تقييم النظام
البيئي لأللفية ( )2005إىل تغيري املنظور املتعلق بدور الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،يما أبرز الروابط القائمة
ب ن صحة اإلنسان والتغذية وصحة النظم اإليكولوجية ،مبا فيها الغابات ،مبوازاة الرتييز على الاواغل البيئية .واستجابة
لطلب جلنة األمن الغذائي العاملي ،يتعمد هذا التقرير عكس املنظور من خالل الرتييز على األمن الغذائي والتغذية.
ويدد التقرير أربع قنوات رئيسية ميكن للغابات واألجشجار من خالهلا املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية
وهي :توفري األغذيـ ـة بص ـ ـورة مباجش ـ ـرة؛ وتوفري الطاق ـ ـ ـة ال سيما من أجـ ـل إع ـ ـداد الطع ـام؛ وتوليد املداخيـ ـل واستحداث
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الوظائف؛ وتوفري خدمات النظام اإليكولوجي الضرورية إلنتا األغذية على املدى الطويل ،مبا يف ذلك تنظيم استخدام
املياه ومحاية الرتبة وحفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره .وختتلف هذه املسامهات باختالف
نظم الغابات واألجشجار وييفية إدارهتا.
وبالنسبة إىل مسامهات الغابات واألجشجار املتعددة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،فليس هناك أي نقطة واضحة
متاما تتوقف األجشجار عندها عن توفري هذه املسامهات .وتلعب األجشجار يف املناطق غري احلرجية أيضا دورا رئيسيا لتحس ن
األمن الغذائي والتغذية .واعتمد فريق اخلرباء الرفيع املستوي ،هلذا السبب ،نطاقا واسعا هلذا التقرير مبا يغطي الغابات ،ال
بل األجشجار من خار الغابات أيضا ،وال يريز التقرير فقط على إزالة الغابات ،بل يسعى إىل متك ن صانعي السياسات
من بلورة رؤية واسرتاتيجية جشاملت ن على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة.
ويدعو هذا التقرير إىل اإلدارة املستدامة للغابات اليت تأخذ االستخدامات املتعددة واملتنافسة للغابات واألجشجار
يليا يف ع ن االعتبار وتقوم بدجمها ،إىل جانب مصاحل أصحاب املصلحة املختلف ن واحتياجاهتم وحقوقهم اليت قد تكون
متعارضة يف بعض األحيان .وتتطلب اإلدارة املستدامة للغابات إنااء آليات حويمة مارتية ب ن القطاعات على نطاقات
خمتلفة من أجل :متك ن املاارية الكاملة والفعالة ألصحاب املصلحة املعني ن ،ال سيما السكان األصلي ن واجملتمعات احمللية
اليت تعتمد سبل يسب عياها على الغابات؛ وحتديد الوظائف املختلفة للغابات واألجشجار (مبا يف ذلك إنتا األخااب
واألغذية ،وحفظ التنوع البيولوجي واملنافع االجتماعية الثقافية)؛ واألخذ يف ع ن االعتبار األهداف احملددة للمدي ن القصري
واملتوسط؛ واإلقرار بالنزاعات القائمة ب ن أصحاب املصلحة واحلد منها.
ولقد أعد فريق اخلرباء الرفيع املستوى  11تقريرا منذ تأسيسه ،وإنه يقوم تدرجييا ،من خالل هذه التقارير ،ببلورة
صيغة عاملية يف جشكل حتليل جشامل لألمن الغذائي والتغذية وأسباهما الكامنة .وإن التقرير هذا عن احلراجة املستدامة ،الذي
يعقب التقريرين الصادرين عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ( )2014والزراعة املستدامة ( ،)2016يكمل حتليل فريق
اخلرباء الرفيع املستوى املتعلق باألمن الغذائي والتغذية من وجهة نظر قطاعية .وهلذه القطاعات الثالثة بعض القواسم املارتية
من حيث مسامهاهتا املتعددة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية :فإنا توفر األغذية بصورة مباجشرة؛ وتولد املداخيل وتستحدث
الوظائف للعديد من األجشخاص؛ وتدير املوارد الطبيعية وتؤثر عليها؛ وتتسبب باواغل اجتماعية وبيئية .يما تربز هذه
التقارير الصادرة عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى أوجه التكافل ب ن القطاعات الثالثة هذه اليت تتنافس للحصول على املوارد
الطبيعية ،وال سيما املياه واألراضي .وإنا تدعو إىل اتباع ن ج متكامل ،ال سيما على مستوى املناظر الطبيعية ،لتحس ن
مسامهة األناطة البارية يف إعمال احلق يف غذاء ياف وحتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  .2030ويسلط هذا التقرير،
أسوة بالتقرير عن املياه ،الضوء على املقايضات اليت تتحول يف بعض األحيان إىل نزاعات ب ن أصحاب املصلحة ذوي
احلقوق واالحتياجات واملصاحل املختلفة .وهو يربز احلاجة إىل دم ج نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة ملعاجلة التحديات احمللية
والعاملية مع إحداث آثار إجيابية على األمن الغذائي والتغذية.
ويستند هذا التقرير إىل برام ج البحوث املهمة اليت اضطلع ها االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية وأعضاؤه
الدوليون والوطنيون املتعددون ،ومريز البحوث احلرجية الدولية ،واملريز العاملي للحراجة الزراعية ،إىل جانب برنام ج البحوث
عن الغابات واألجشجار والزراعة احلرجية التابع للجماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدولية .وينوه فريق اخلرباء الرفيع
املستوى جبهود منظمة األغذية والزراعة لتنسيق هذا العمل ،بدعم من املنظمات الدولية والوطنية وجشبكة املراسل ن الوطني ن،
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من أجل إعداد تقييم املوارد احلرجية يف العامل ،يما أنه ياجع هذه اجلهات على مواصلة جهودها لدم ج الاواغل املتعلقة
باألمن الغذائي والتغذية ،ال سيما يف ما خيص حتس ن جودة البيانات عن األناطة غري الرمسية املتصلة بالغابات ،مبا يف
ذلك مجع املنتجات احلرجية غري اخلابية .ويعترب فريق اخلرباء الرفيع املستوى أن الطريق ما زال طويال أمام جمتمع العلوم
واملعارف برمته لالرتقاء مبستوى التوعية وبلورة املعارف املتصلة بالسياسات باأن مسامهات الغابات واألجشجار والزراعة
احلرجية املباجشرة وغري املباجشرة يف التنمية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية.
***
وأتوجه بالاكر ،نيابة عن اللجنة التوجيهية ،إىل مجيع اخلرباء الذين سامهوا يف إعداد هذا التقرير على مااريتهم
والتزامهم ،وال سيما قائد فريق املاروع السيد ( Terence Sunderlandمن اململكة املتحدة) وأعضاء فريق املاروع:
( Fernande Abandaمن الكامريون) ،و( Ronnie de Camino Velozoمن جشيلي) ،و( Patrick Matakalaمن زامبيا)،
و( Peter Mayمن الربازيل) ،و( Anatoly Petrovمن االحتاد الروسي) ،و( Bronwen Powellمن يندا) ،و Bhaskar
( Viraمن اهلند) ،و( Camilla Widmarkمن السويد).
واستفاد هذا التقرير أيضا إىل حد يبري من اقرتاحات النظراء من املراجع ن اخلارجي ن ومن التعليقات اليت أبداها عدد
يبري من اخلرباء واملؤسسات ،باأن نطاق املسودة األوىل للتقرير وحمتواها على حد سواء.
وأود أيضا أن أتوجه بالاكر إىل أمانة فريق اخلرباء الرفيع املستوى على دعمها الدائم لعملنا.
أخريا وليس آخرا ،أود أن أجشكر الارياء يف املوارد الذين يدعمون عمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى بصورة
مستقلة بالكامل.
Patrick Caron

رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى 15 ،يونيو/حزيران
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الملخص والتوصيات
طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) ،يف دورهتا احلادية واألربع ن اليت ُعقدت يف جشـ ــهر أيتوبر/تا ـ ـرين األول
 ،2014إىل فريق اخلرباء الرفيع املس ـ ــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) إجراء دراس ـ ــة عن احلراجة املس ـ ــتدامة
من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية لالس ـ ـ ـ ــرتجش ـ ـ ـ ــاد ها يف مداوالت الدورة العامة الرابعة واألربع ن للجنة خالل جش ـ ـ ـ ــهر
أيتوبر/تاـرين األول  .2017وتتمثل املســألة الرئيســية هنا يف املســامهات املتعددة اليت تقدمها الغابات واألجشــجار من أجل
حتقيق األمن الغذائي والتغذية 1بأبعاده األربعة وييفية االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة منها على أيمل وجه على نطاقات مكانية وزمانية
خمتلفة ،يف ظل الطلبات املتزايدة واملتنافس ـ ـ ــة على األراض ـ ـ ــي والغابات واألجش ـ ـ ــجار (مبا يف ذلك للحص ـ ـ ــول على اخلا ـ ـ ــب
واألغذية والطاقة وخدمات النظام اإليكولوجي) ،فضال عن تغري املناخ.
وياكل هذا التقرير حتليال جشامال مستندا إىل األدلة ملختلف املسامهات املباجشرة وغري املباجشرة اليت تقدمها الغابات
واألجشجار من أجل األمن الغذائي والتغذية .ويبحث الفصل  1يف العالقات ب ن الغابات واألمن الغذائي والتغذية ويقرتح،
ألغراض هذا التقرير ،إطارا مفاهيميا وتص ـ ـ ـ ــنيفا منوذجيا للغابات باالس ـ ـ ـ ــتناد إىل معايري اإلدارة .ويعطي الفص ـ ـ ـ ــل  2حتليال
معمقا للقنوات اليت تس ــاهم من خالهلا الغابات واألجش ــجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية .ويس ــتعرض الفص ــل  3حالة
الغابات يف العامل ويا ــري إىل التحديات والفرص يف القطاع احلرجي يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية .ويتناول الفص ــل
 4احللول ويناقش ييفية االسـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة على أيمل وجه من الغابات واألجشـ ـ ـ ـ ـ ــجار من أجل األمن الغذائي والتغذية بصـ ـ ـ ـ ـ ــورة
مستدامة.

الملخص
الغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية :النطاق واإلطار المفاهيمي
-1
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تتعدد التعاريف اخلاص ــة بالغابات اليت تعكس يال من تنوع النظم اإليكولوجية احلرجية يف العامل وتنوع االنطباعات
الباــرية باــأن الغابات واســتخداماهتا .وتُســتخدم عبارة "الغابة" لاجشــارة إىل جمموعة واســعة من النظم اإليكولوجية
بدءا باألجشجار املوزعة على املناطق الطبيعية اجلافة وصوال إىل الغابات الكثة واملرتاصة والقدمية يف املناطق اليت يرتفع
فيها هطول األمطار .وقد تكون الغابة وحدة إدارية أو نوعا من الغطاء لألراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي أو نوعا من اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامات
األراض ــي .وغطاء األراض ــي هو الا ــكل املادي لألرض ،يف ح ن يُقص ــد باس ــتخدام األراض ــي اس ــتخدامها من قبل
اإلنس ـ ـ ـ ــان ألغراض خمتلفة (مبا يف ذلك اإلنتا والص ـ ـ ـ ــون أو لقيمتها الثقافية أو الدينية) .وقد س ـ ـ ـ ــاهم تقييم املوارد
احلرجية يف العامل الصــادر عن املنظمة يف توحيد النُه ج املتبعة لتحديد الغابات وتصــنيفها ،وذلك ألغراض إحصــائية
يتحقق األمن الغذائي عندما تتوافر جلميع الناس ،يف يل األوقات ،اإلمكانات املادية واالجتماعية واالقتص ـ ـ ــادية للحص ـ ـ ــول على غذاء ياف مأمون
ومغذ لتلبية احتياجاهتم التغذوية وأفض ــلياهتم الغذائية للتمتع حبياة موفورة النا ــاح والص ــحة .ويف عام  ،2009أعلن مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي
أن "الريائز األربع لألمن الغذائي هي التوافر واحلصــول واالســتخدام واالســتقرار" .أما التوافر فهو عرض األغذية من خالل إنتاجها وتوزيعها وتبادهلا؛
واحلص ـ ــول هو القدرة على احلصـ ـ ــول على األغذية وتوزيعها باإلضـ ـ ــافة إىل أذواق األفراد ومتطلبات يل من أفراد األس ـ ــر املعيا ـ ــية؛ واالس ـ ــتخدام هو
استهالك األغذية من قبل األفراد؛ أما االستقرار فهو القدرة على احلصول على األغذية مع مرور الوقت.
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على املس ــتوى العاملي .ويس ــتخدم التقييم تعريفا للغابات يا ــمل احلدود الدنيا لكل من ارتفاع األجش ــجار ( 5أمتار)
والغطاء احلرجي ( 10يف املائة) واملساحة ( 0.5هكتار).
-2

ويا ـ ــمل تعريف التقييم أنواعا خمتلفة للغاية من الغابات .وإض ـ ــافة إىل ذلك ،هناك أنواع خمتلفة من املناظر الطبيعية
اليت تندر فيها أيضا األجشجار .ونظرا إىل هذا التنوع وإىل الغرض من هذا التقرير ،يُقرتح تصنيف منوذجي للغابات
واملناظر الطبيعية اليت فيها أ جش ـ ـ ـ ـ ــجار باالس ـ ـ ـ ـ ــتناد إىل الفئات اإلحص ـ ـ ـ ـ ــائية الواردة يف تقييم املوارد احلرجية يف العامل.
ويس ــتخدم هذا التص ــنيف النموذجي بيانات التقييم ويرتكز إىل درجة اإلدارة ،على اعتباره املعيار األيثر تأثريا على
خمتلف مسـ ـ ـ ـ ــامهات الغابات يف األمن الغذائي والتغذية والذي قد يتأثر بسـ ـ ـ ـ ــهولة أيرب بالسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات .ومييز هذا
التصـ ـ ـ ــنيف النموذجي ب ن ثالث فئات عريضـ ـ ـ ــة تصـ ـ ـ ــنف ضـ ـ ـ ــمن خانة الغابات حبسـ ـ ـ ــب تعريف التقييم (الغابات
االبتدائية [أو القدمية] والغابات الثانوية والغابات املزروعة)؛ وفئة رابعة تض ــم األراض ــي احلرجية غري املص ــنفة ض ــمن
األراض ــي الزراعية واليت يرتاوح غطاؤها احلرجي ب ن  5و 10يف املائة؛ وفئة خامس ــة تس ــمى "األجش ــجار الواقعة خار
الغابات" .واحلدود الفاصـ ــلة ب ن هذه األنواع ليسـ ــت واضـ ــحة متاما على الدوام على اعتبار أنا موجودة من خالل
2
امتداد اإلدارة املكثفة طوال منحىن حتول الغابات.
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وتضم فئة "األجشجار الواقعة خار الغابات" النظم الزراعية اليت توجد فيها أجشجار على تنوعها الكبري .وهي تامل
با ـ ـ ــكل خاص األجش ـ ـ ــجار الزراعية املزروعة على غرار زيت النخيل وأجش ـ ـ ــجار الزيتون والبس ـ ـ ــات ن (أجش ـ ـ ــجار الفايهة
واجلوزيات) ،فض ـ ـ ــال عن النظم الزراعية احلرجية املتنوعة للغاية واملناظر الطبيعية الفس ـ ـ ــيفس ـ ـ ــائية حيث البقع احلرجية
ص ـ ــغرية لدرجة يص ـ ــعب معها اعتبارها مبثابة غابات لألغراض اإلحص ـ ــائية .ويا ـ ــري مص ـ ــطلح "احلراجة الزراعية" إىل
النظم والتكنولوجيات اليت تُستخدم فيها األجشجار عمدا على نفس وحدات إدارة األراضي ياحملاصيل الزراعية و/أو
احليوانات ،يف جش ــكل من أجش ــكال الرتتيب املكاين أو التس ــلس ــل الزماين .ومثة قاس ــم ما ــرتك ب ن هذه النظم ،على
تنوعها ،حيث أن األجشجار فيها متصلة باكل وثيق بأناطة الزراعة وإنتا األغذية.
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وميكن اعتبار أي أجشــخاص يعتمدون إىل حد ما على الغابات واألجشــجار لتأم ن ســبل عياــهم أجشــخاص ـا يعتمدون
على الغابات .وإذا ما أض ــيف الس ــكان األص ــليون الذين يعتمدون با ــكل رئيس ــي على الغابات لبقائهم وس ــكان
األرياف الذين يعياــون داخل الغابات أو يف ض ـواحيها ،وصــغار املزارع ن الذين يعنون باألجشــجار أو يديرون قطعا
من األحرا والعاملون يف الاـ ـ ـ ـ ــريات الرمسية وغري الرمسية املعتمدة على الغابات ،يصـ ـ ـ ـ ــل عندها عدد من يعتمدون
على الغابات إىل ما ب ن مليار و 1.7مليار نسمة.
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وينظر هذا التقرير يف احلراجة مبعناها الواسـ ـ ـ ـ ــع جدا مبا ياـ ـ ـ ـ ــمل مجيع القرارات املتصـ ـ ـ ـ ــلة بإدارة الغابات يف أي نوع
من النظم أو املناظر الطبيعية اليت تاـ ـ ـ ــمل األجشـ ـ ـ ــجار ،مبا يف ذلك ثالثة أنواع عريضـ ـ ـ ــة من القرارات هي :القرارات
املتصــلة بوجود األجشــجار يف منطقة معينة أو عدم وجودها فيها ،وتلك املتصــلة بأنواع الغابات واألجشــجار ،واملتصــلة
بطريقة إدارهتا .وهتدف اإلدارة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة للغابات ،يما حددهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،إىل احملافظة على
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منحىن حتول الغــابــات ،من الغــابــات الطبيعيــة إىل الزراعــة وإعــادة التحري ج ،ميثــل تطور الغــابــات من خالل امتــداد اإلدارة املكثفــة عرب خمتلف أنواع
الغابات .وال ميثل هذا املنحىن تطور الغابات على مر الزمن فحسب ،بل يصف أيضا التغريات املكانية عرب خمتلف املناظر الطبيعية املعاصرة.

القيم االقتص ـ ــادية واالجتماعية والبيئية جلميع أنواع األجش ـ ــجار وإىل تعزيزها مبا فيه خري أجيال احلاض ـ ــر واملس ـ ــتقبل.
وإن اإلدارة املســتدامة للغابات متجذرة يف عنص ـرين أســاســي ن مها :أوال قدرة النظم اإليكولوجية على جتديد نفســها
وثانيا يون األناطة االقتصادية واالنطباعات أو القيم االجتماعية اليت حتدد التفاعل الباري مع البيئة هي خيارات
ميكن تغيريها أو تعديلها لكفالة إنتاجية النظام اإليكولوجي وسالمته يف األجل البعيد.

مساهمات الغابات واألشجار لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
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تسـ ـ ـ ــاهم الغابات واألجشـ ـ ـ ــجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من خالل أربع قنوات رئيسـ ـ ـ ــية هي :توفري األغذية
باكل مباجشر؛ توفري الطاقة ،خاصة للطهي؛ توليد الدخل وخلق فرص للعمل؛ وتوفري خدمات النظام اإليكولوجي
األساسية لألمن الغذائي والتغذية ولصحة اإلنسان ورفاهيته.

-7

توفري األغذية باــكل مباجشــر :مع أن التقديرات تاــري إىل أن األغذية احلرجية ال تاــكل ســوى نســبة  0.6يف املائة
من إمدادات الطاقة العاملية لألغذية ،فإنا تس ــاهم با ــكل يبري يف نوعية النمط الغذائي وتنوعه وتؤدي دورا حامسا
بالنس ـ ـ ــبة إىل األمن الغذائي والتغذية للمجتمعات احمللية املعتمدة على الغابات .وتس ـ ـ ــاهم األغذية احلرجية بدورها،
من خالل وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوهلا إىل األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق احمللية والوطنية والدولية حو ،يف تنويع األمناح الغذائية وتوازنا بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل
األجشخاص الذين يعياون بعيدا عن الغابات .ويستخدم أيضا املزارعون والرعاة الغابات واألجشجار يمصدر للعلف
يف النظم التقليدية املتسعة ويف النظم احلرجية الرعوية املكثفة بقدر أيرب.
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توفري الطاقة :يس ــاهم الوقود اخلا ــيب 3على املس ــتوى العاملي بنس ــبة  6يف املائة من إمدادات الطاقة األولية اإلمجالية
وبنس ــبة  27يف املائة يف أفريقيا .ويعتمد حنو  2.4مليار جش ــخص ،أي ما يعادل ثلث س ــكان العامل (مبا يف ذلك ثلثا
األسـ ـ ــر املع ياـ ـ ــية يف أفريقيا) على اخلاـ ـ ــب يمصـ ـ ــدر رئيسـ ـ ــي للطاقة املسـ ـ ــتخدمة يف الطهي .وعالوة على ذلك،
يستخدم  764مليون جشخص الوقود اخلايب لغلي املياه وتعقيمها من بينهم  644مليون جشخص يف آسيا.
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الدخل وفرص العمل :يا ــكل أيضـ ـا القطاع احلرجي الرمسي وغري الرمسي مص ــدرا هاما لفرص العمل والدخل وغالبا
ما يُسـ ـ ـ ــاء تقديرمها نظرا إىل أمهية القطاع غري الرمسي .ففي عام  ،2011يان ما يقارب  13.2مليون جشـ ـ ـ ــخص حول
العامل يعملون يف القطاع احلرجي الرمسي أي ما يعادل  0.9يف املائة من النات ج احمللي اإلمجايل العاملي .وختفي هذه
األرقام التنوع الكبري ب ن ال بلدان وال تفيد عادة عن املس ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة الفعلية للغابات يف الدخل القومي على اعتبار أنا
ال تاـ ـ ــمل القيمة املضـ ـ ــافة للمنتجات اخلاـ ـ ــبية احملتسـ ـ ــبة يف القطاع الصـ ـ ــناعي وال على سـ ـ ــبيل املثال ،مسـ ـ ــامهتها
يف الس ـ ــياحة ويف األنا ـ ــطة الرتفيهية .وعالوة على ذلك ،تقتص ـ ــر تلك األرقام على القطاع احلرجي الرمسي وال تزال
البيانات املتاحة غري يافية إلبراز أمهية األناطة احلرجية غري الرمسية ذات الصلة على أيمل وجه يف ما يتعلق بتوليد
الدخل وخلق فرص للعمل ،مبا يف ذلك من خالل الوقود اخلايب ومجع املنتجات احلرجية غري اخلابية.
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الوقود اخلايب هو جمموع حطب الوقود زائدا الفحم ،حبسب مصطلحات منظمة األغذية والزراعة.
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 -10وبإمكان املنتجات احلرجية اليت يتم مجعها إما لبيعها أو لاليتفاء الذايت ،يف يلتا احلالت ن ،أن تقدم مس ـ ــامهة حامسة
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للنس ـ ـ ــاء وألس ـ ـ ــرهن املعيا ـ ـ ــية بأيملها .ورغم عدم يفاية البيانات املوزعة حبس ـ ـ ــب
اجلنس ــ ن ،تا ــري الدراس ــات إىل أن دور النس ــاء حمدود أيثر يف القطاع الرمسي ويف األنا ــطة املولدة للدخل ،ولكنه
أساسي جلمع حطب الوقود والعديد من املنتجات احلرجية ،مع وجود اختالفات يربى ب ن األقاليم.
 -11توفري خدمات النظام اإليكولوجي :توفر الغابات واألجش ـ ـ ــجار الدعم املباجش ـ ـ ــر إلنتا األغذية على مس ـ ـ ــتوى املزرعة
واملناظر الطبيعية وعلى نطاق أوسع من خالل تقدمي العديد من خدمات النظام اإليكولوجي اليت ال تقدم إمدادات
واألساسية لألمن الغذائي والتغذية وللتنمية املستدامة يف األجل الطويل (على غرار تنظيم املياه ومحاية الرتبة ودوران
املغذيات ومكافحة اآلفات والتلقيح) .وحتوي الغابات القسم األيرب من التنوع البيولوجي على األرض وتؤدي دورا
حامسا للتخفيف من وطأة تغري املناخ على املس ـ ــتوى العاملي والتكيف مع تغري املناخ على مس ـ ــتوى املزرعة واألس ـ ــرة
املعياـ ـ ـ ـ ـ ــية واملناظر الطبيعية وعلى نطاق أوسـ ـ ـ ـ ـ ــع عامة .وينبغي لنظم اإلنتا اليت تندر فيها الغابات واألجشـ ـ ـ ـ ـ ــجار
واحملاصيل أن تراعي صراحة التنافس احملتمل على املغذيات واملياه والضوء.
 -12صــحة اإلنســان ورفاهيته :تؤثر احلراجة والنظم الزراعية القائمة على الغابات واألجشــجار على صــحة اإلنســان بطرق
عدة ،مبا يف ذلك :توفري الغذاء والنباتات الطبية وحطب الوقود واملياه النقية والدخل .وتا ـ ـ ــري القرائن املس ـ ـ ــتندة إىل
التجربة إىل أن البيئات احلرجية قادرة على حتس ــ ن الص ــحة العقلية لألجش ــخاص وعلى احلد من إص ــابتهم بااليتئاب
واإلجهاد .غري أن الغابات قد تاــكل أيض ـا موئال للطفيليات واألمراض اليت ميكن أن تصــيب اإلنســان واحليوانات
األليفة .وإن العالقات احلرجة ب ن ص ــحة اإلنس ــان واحليوان والنظام اإليكولوجي جمس ـدة يف مفهوم "ص ــحة واحدة"
الذي يسلط الضوء على احلاجة إىل التعاون عرب خمتلف القطاعات.
 -13القدرة على الص ـ ـ ـ ــمود وجش ـ ـ ـ ــبكة األمان :باسـ ـ ـ ـ ــتطاعة الغابات واألجشـ ـ ـ ـ ــجار أن تؤدي دورا حامسا لزيادة القدرة على
الصــمود ،وهي القدرة على الوقاية من املخاطر أو التخفيف من وطأهتا أو التعامل معها ،والنهوض بعد الصــدمات
على مس ـ ـ ـ ــتوى املناظر الطبيعية واجملتمع احمللي واألس ـ ـ ـ ــرة املعيا ـ ـ ـ ــية .فهي تس ـ ـ ـ ــاهم بذلك مس ـ ـ ـ ــامهة يربى يف حتقيق
االستقرار ،وهو البُعد الرابع لألمن الغذائي والتغذية ،من خالل تأدية دور أساسي بوصفها جشبكة أمان يف حاالت
اجلفاف أو املواسم العجفاء وأي ضا أثناء األزمات والنزاعات .وبإمكان الغابات واألجشجار أن تكمل مصادر الغذاء
والدخل والعمل األخرى أو أن حتل حملها يف فرتات الاـ ــح .وغالبا ما يكون دور جشـ ــبكة األمان هذا مهما بالنسـ ــبة
إىل الفئات األجشد ضعفا.
 -14واألهم من ذلــك ،أن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهــات الغــابــات واألجشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــار يف حتقيق األمن الغــذائي والتغــذيــة تعتمــد على العــديــد
من التفاعالت داخل نظم بيئية واقتص ـ ــادية واجتماعية معقدة غالبا ما تُبىن وتس ـ ــتمر بفض ـ ــل يم هائل من املعارف
التقليدية وللسكان األصلي ن.
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االتجاهات في قطاع الحراجة :التحديات والفرص بالنسبة إلى األمن الغذائي والتغذية
 -15إن التغريات يف الغطاء احلرجي ويف أنواع الغابات وإدارهتا هلا تأثريات يربى على مس ـ ـ ـ ـ ـ ــامهات الغابات واألجش ـ ـ ـ ـ ـ ــجار
يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة .وميكن من خالل هذه التغريات والعوامل احملرية
هلا أيضا حتديد بعض التحديات والفرص للحراجة املستدامة من أجل املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
 -16ويف عام  ،2015يانت الغابات تغطي مس ـ ــاحة  4مليارات هكتار تقريبا يف العامل (أي  30.6يف املائة من مس ـ ــاحة
األراض ـ ــي يف العامل) .ورغم املعدالت املرتفعة نس ـ ــبيا إلزالة الغابات اجلارية حاليًّا ،ال س ـ ــيما يف املناطق االس ـ ــتوائية،
تباطأت وترية اخلس ـ ــارة الص ـ ــافية للغابات يف العامل يف العقدين املاض ـ ــي ن .وأعطى أيض ـ ـ ـا تقرير تقييم املوارد احلرجية
4
يف العامل يف عام  2015وللمرة األوىل أرقاما عاملية عن تدهور الغابات اسـ ــتنادا إىل اخلسـ ــارة اجلزئية للغطاء احلرجي
وأفادت تقديراته بأن املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة اليت تا ـ ـ ـ ـ ـ ــهد خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة جزئية للغطاء احلرجي ،يف املناطق االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوائية ،تقدر
حبدود  6.5أضعاف املنطقة اليت أزيلت منها الغابات منذ عام .1990
 -17واالخنفاض العام يف املس ـ ـ ــاحة اإلمجالية للغابات هو نتيجة اجتاهات متعارض ـ ـ ــة عرب خمتلف أنواع الغابات واألقاليم.
فب ن عامي  1990و ،2015جش ـ ـ ـ ــهدت معظم األقاليم اخنفاض ـ ـ ـ ـا منتظما يف مس ـ ـ ـ ــاحة الغابات الطبيعية ،مبا يا ـ ـ ـ ــمل
الغابات االبتدائية والثانوية ،واخنفاضا حادا يف الغابات املزروعة .وإن خسارة الغابات االبتدائية ياكل مصدر قلق
خاص لكونا توفر احتياطيات من التنوع البيولوجي ال ميكن االس ـ ـ ـ ــتعاض ـ ـ ـ ــة عنها .وتتس ـ ـ ـ ــم الغابات املزروعة بأمهية
متنامية ليس فقط من حيث مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحتها اليت ازدادت من  4إىل  7يف املائة ب ن عامي  1990و ،2015بل أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
من حيث اإلنتا  ،حيث أن نسبة  46.3يف املائة من األخااب املستديرة الصناعية يان مصدرها الغابات املزروعة
يف عام  .2012والغابات املزروعة هي أيضا وسيلة الستعادة األراضي املتدهورة ولتوفري خدمات النظام اإليكولوجي
ياحلد من تآيل الرتبة واحلماية من الفيضانات .ونظرا إىل ازدياد الطلب على اخلاب ،باستطاعة الغابات املزروعة
أن تساعد يف التخفيف من الضغط على الغابات الطبيعية.
 -18وهتدد إزالة الغابات وتدهورها الدخل وسبل العيش وأمناح احلياة للسكان الذين يعتمدون على الغابات وتضع على
احملك القدرة على توفري خدمات النظام اإليكولوجي األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــية بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل األمن الغذائي والتغذية والتنمية
املستدامة يف األجل الطويل .وتُتيح أحيانا إزالة الغابات ألغراض التوسع الزراعي فرصا أيرب لزيادة الرفاهية .غري أن
هذه الفوائد الفورية قد تؤدي إىل اسـ ـ ـ ـ ــتنفاد املوارد الطبيعية وإىل أمناح غذائية مبس ـ ـ ـ ـ ـطة وإىل تعريض سـ ـ ـ ـ ــبل العيش
وأس ــاليب احلياة للخطر يف األجل الطويل .وأخريا ،ميكن إلزالة الغابات وتدهورها ،ومها يؤديان إىل تا ــتت املوائل،
أن يؤثرا أيضا على صحة اإلنسان من خالل زيادة خطر انتقال اآلفات واألمراض.
 -19والتغريات يف الغطاء احلرجي ويف أنواع الغابات واس ــتخداماهتا هي نتيجة التفاعل ب ن عوامل عديدة على املس ــتوي ن
احمللي والعاملي :ازدياد الطلب على األغذية والعلف واخلا ــب والطاقة بفعل النمو الس ــكاين وارتفاع الدخل؛ وإيالء

4

يعرف عنها بأنا خسارة أيثر من  20يف املائة من الغطاء احلرجي ب ن عامي  2000و.2012
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أمهية أيرب حلماية التنوع البيولوجي وملخزونات الكربون وحلماية املياه والرتبة .وهي مرهونة أيضـ ـ ـ ـا بنظم احلويمة اليت
تليب هذه الطلبات وتتعامل معها.
 -20ويف ظل ال نمو السـ ـ ـ ــكاين واالقتصـ ـ ـ ــادي العاملي ،من املتوقع أن يتواصـ ـ ـ ــل يف املسـ ـ ـ ــتقبل ارتفاع الطلب على األغذية
والعلف واخلا ـ ـ ــب والطاقة البيولوجية .ومن املتوقع با ـ ـ ــكل خاص أن يزداد الطلب على اخلا ـ ـ ــب واأللياف مبقدار
الضعف ب ن عامي  2005و.2030
 -21وإض ـ ـ ــافة إىل ذلك ،جيب اآلن أن تتكيف الغابات مع تغري املناخ وهي مدعوة للمس ـ ـ ــامهة يف التخفيف من وطأته.
وإن تدهور األراضـ ــي يفز مزيدا من الطلب على األراضـ ــي من أجل الزراعة ويرتب ضـ ــغطا إضـ ــافيا على الغابات،
ولكنه يتيح أيض ـ ـا فرص ـ ـا إلعادة التحري ج والتا ـ ــجري .وهناك وعي متزايد يف الوقت نفس ـ ــه إزاء دور الغابات حلماية
الرتبة واملياه والتنوع البيولوجي وللمسامهة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ .وتؤدي هذه االجتاهات إىل ازدياد حدة
املنافســة على األراضــي .يما أنا تؤدي إىل مزيد من املنافســة ب ن خمتلف اســتخدامات الغابات للحفاب على البيئة
وإلنتا األخاـ ـ ـ ـ ـ ــاب واحلطب ولألغذية وغريها من املنتجات احلرجية غري اخلاـ ـ ـ ـ ـ ــبية ،علما أن يال منها يؤثر على
األمن الغذائي والتغذية .وإن معاجلة مس ــألة املنافس ــة على األراض ــي مع مراعاة الطلبات الزراعية واحلرجية من جهة،
والا ـ ـ ـواغل البيئية واملناخية من جهة أخرى ،تسـ ـ ــتوجب النظر بثبات يف مسـ ـ ــألة املقايضـ ـ ــات على نطاقات خمتلفة،
من النطاق احمللي إىل النطاق العاملي ،ويف ما بينها .ويتطلب هذا االبتعاد عن اجلدل القائم واملتمثل يف العبارت ن
املتناقضت ن "استخدام نفس األراضي  -استخدام أراض خمتلفة" لتصميم الرتتيبات واآلليات املناسبة وتطبيقها.
 -22وتولد هذه الطلبات املتنامية على األراضــي والغابات واألجشــجار حتديات وفرصـا جديدة بالنســبة إىل املســامهات اليت
تقدمها من أجل األمن الغذائي والتغذية .وهي قد هتدد بعض مسامهات الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية،
خاصـ ـ ــة عندما تكون هذه املسـ ـ ــامهات أقل بروزا أو تعين اجملموعات املهماـ ـ ــة واألجشـ ـ ــد ضـ ـ ــعفا .ومن جهة أخرى،
من جشـأنا أن ختلق أسـبابا إضـافية حلماية الغابات واالسـتثمار فيها وخلق وظائف وفرص جديدة للتنمية املسـتدامة.
ويس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوجب هذا فهما أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حملريات التغيري ولديناميكيات تغري املناظر الطبيعية على غرار الغابات الثانوية
وفسـ ــيفسـ ــاء املناظر الطبيعية ونظم احلراجة الزراعية وتأثريها بالنسـ ــبة إىل األمن الغذائي والتغذية والتنمية املسـ ــتدامة،
ولتقدمي دعم أفضل الستصالح الغابات يف املناطق املندرجة ضمن فئة األراضي احلرجية األخرى.

كيف يمكن تحقيق االستتتفادة المثلى من مستتاهمات الغابات واألشتتجار في األمن الغذائي والتغذية بصتتورة
مستدامة؟
 -23هناك أوجه تآزر ومقايضـ ــات حمتملة ب ن الفوائد الناجشـ ــئة عن الغابات واألجشـ ــجار من أجل األمن الغذائي والتغذية،
على نطاقات خمتلفة ،من النطاق احمللي إىل النطاق العاملي ،ومن األجل القصـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل األجل البعيد .لذا ،جيب أن
تأخذ اإلدارة املسـ ـ ــتدامة للغابات بع ن االعتبار على أيمل وجه وأن تُدم ج فيها :االسـ ـ ــتخدامات املتعددة للغابات
واألجش ــجار ،باإلض ــافة إىل املص ــاحل واالحتياجات واحلقوق املختلفة واملتعارض ــة أحيانا ملختلف أص ــحاب املص ــلحة،
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مع إيالء عناية خاصــة للمجموعات األجشــد ضــعفا واملهماــة .وهي تســتوجب وجود آليات للحويمة على نطاقات
مكانية وزمانية خمتلفة بواسطة صكوك دولية وسياسات وطنية وترتيبات حملية.
 -24وياـ ـ ــري تقييم املوارد احلرجية إىل جمموعة من الاـ ـ ــروح اليت تسـ ـ ــاعد يف اإلدارة املسـ ـ ــتدامة للغابات وهي :األراض ـ ــي
احلرجية الدائمة واألطر القانونية وخطط اإلدارة وماـ ــارية أصـ ــحاب املصـ ــلحة ،فضـ ــال عن نظم املعلومات والرصـ ــد
ورفع التقارير .وحبســب تقييم املوارد احلرجية ،فإن نصــف الغابات الدائمة فقط ومســاحتها  2.2مليار هكتار يانت
تس ــتويف تلك الا ــروح يف عام  .2015غري أن املس ــاحات املندرجة ض ــمن خطط إدارة الغابات قد جش ــهدت ارتفاعا
حادا خالل العقود املاض ـ ـ ـ ـ ـ ــية .ويف عام  ،2015أفاد  167بلدا عن وجود خطط مماثلة إلدارة الغابات فيها وتغطي
هذه اخلطط أيثر من نص ــف املس ــاحة احلرجية فيها (أي ما يقارب  2.1مليار هكتار) .وإن اهلدف الرئيس ــي خلطة
إدارة الغابات (أيان احملافظة على الغابات بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل الغابات االبتدائية واملناطق احملمية أو إنتا األخا ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
يف الغـابـات املزروعـة) قـد يتعـارض مع حقوق النفـاذ إىل املوارد احلرجيـة واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدامهـا وبـالتـايل مع األمن الغـذائي
والتغذية للسـكان احمللي ن واجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الغابات ،مبن فيهم السـكان األصـليون .ويالحظ وجود
تباين يبري ب ن بلد وآخر بالنسبة إىل األطر القانونية اليت تنظم تلك احلقوق.
 -25وهناك العديد من املعاهدات واملعايري الدولية اليت تؤثر على طريقة إدارة الغابات .ويريز بعضـ ـ ــها على األبعاد البيئية
إلدارة الغابات ،على غرار اتفاقات ريو الثالث واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية با ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تغري املناخ واتفاقية التنوع
البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصـ ــحر .وتُعىن معاهدات أخرى حبقوق اإلنسـ ــان الدولية ،خاصـ ــة احلق
يف الغذاء الكايف والتغذية .وترتبط جمموعة ثالثة من الص ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك الدولية ارتباطا مباجشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا بإدارة الغابات ،على غرار
مبادئ األمم املتحدة اخلاصـ ـ ـ ــة بالغابات لعام  51992واخلطوح التوجيهية الطوعية باـ ـ ـ ــأن احلويمة املسـ ـ ـ ــؤولة حليازة
األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.
 -26وهناك اهتمام متزايد لكي تقر الصــكوك املســتندة إىل األس ـواق وتربز قيمة خمتلف املســامهات اليت تقدمها الغابات،
ال ســيما تلك املتعلقة باملســائل البيئية .ومن األمثلة على ذلك ،أرصــدة الكربون واملدفوعات األخرى لقاء اخلدمات
البيئية وإصـ ــدار الاـ ــهادات واملا ـ ـرتيات املراعية للبيئة .ويؤدي إصـ ــدار الاـ ــهادات احلرجية دورا هاما لتقييم اإلدارة
املس ــتدامة للغابات ورص ــدها بص ــورة مس ــتقلة .وإن اخلطت ن الدوليت ن الرئيس ــيت ن إلص ــدار الا ــهادات (ومها جملس
رعاية الغابات وبرنام ج إقرار خطط إصـ ـ ـ ــدار الاـ ـ ـ ــهادات احلرجية ،اللذين أ اسـ ـ ـ ــتحداثهما يف أواخر التسـ ـ ـ ــعينيات
من القرن املاض ــي) يانتا تا ــمالن مس ــاحة  438مليون هكتار يف عام  90( 2014يف املائة منها موجودة يف مناطق
مشالية ومعتدلة املناخ) .يذلك فإن الربام ج واملدونات واملعايري الطوعية للبناء األخض ـ ــر تا ـ ــجع اس ـ ــتخدام منتجات
خا ـ ــبية أ احلص ـ ــول عليها بطرق جش ـ ــرعية ومس ـ ــتدامة .ويف ح ن أن هذا النوع من الص ـ ــكوك ميكن أن يربط اإلدارة
احلرجية باألجش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص الذين يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهلكون املنتجات احلرجية من مس ـ ـ ـ ـ ـ ــافات بعيدة من خالل متكينهم من الدفع
للتعويض عن التأثريات البيئية ،فهي ال تراعي دائما على أيمل وجه الا ـ ـ ـ ـ ـ ـواغل املتصـ ـ ـ ـ ـ ــلة باألمن الغذائي والتغذية
وال احتياجات السكان احمللي ن واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات.
5

امللحق الثالث -البيان الرمسي غري امللزم قانونا مببادئ من أجل توافق عاملي يف اآلراء باـ ــأن إدارة مجيع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها املسـ ــتدامة -
تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعىن بالبيئة والتنمية ،ريو دي جانريو ،الربازيل.1992 ،
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 -27وعليـه ،فـإن اإلدارة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة للغـابـات من أجـل األمن الغـذائي والتغـذيـة تتطلـب وجود نظم للحويمـة متكـاملة
ومبتكرة وجش ـ ـ ـ ــاملة عرب خمتلف القطاعات على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة ،مبا يكفل املا ـ ـ ـ ــارية الكاملة والفعالة
جلميع أصحاب املصلحة املعني ن واجملموعات املعنية ،ال سيما النساء ،باإلضافة إىل اجملموعات الضعيفة واملهماة،
مبا يف ذلك الس ـ ــكان األص ـ ــليون واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات .وينبغي على حنو خاص وض ـ ــع الرتتيبات
املناس ـ ــبة على مس ـ ــتوى املناظر الطبيعية حيث يتمثل التحدي يف االس ـ ــتفادة على أيمل وجه من التعايش امللموس
ب ن املدن والزراعة والغابات واملناظر الطبيعية األخرى وملراعاة الا ـ ـ ـ ـواغل املتص ـ ـ ـ ــلة باألمن الغذائي والتغذية بص ـ ـ ـ ــورة
أفضل يف إدارة الغابات.
 -28وإن إعمال احلق يف الغذاء الكايف للمجتمعات احمللية وللمجتمعات املعتمدة على الغابات وللسـ ـ ـ ـ ــكان األصـ ـ ـ ـ ــلي ن
يســتوجب ضــمان حقهم يف اســتخدام األراضــي والغابات .وتتســم بدورها الســلع واخلدمات املعتمدة على الغابات
بأمهية حامسة إلعمال احلقوق االجتماعية واالقتصــادية والثقافية للســكان حول العامل .ويف هذا الســياق ،جيب على
القوان ن والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات والتدخالت املتص ـ ـ ــلة بالغابات أن تتجنب انتهاك احلقوق ،ال بل جيدر ها أيض ـ ـ ـ ـا النهوض
حبقوق اإلنســان من خالل إعطاء األولوية للفئات األيثر حرمانا من أجل حتقيق املســاواة على حنو مســتدام عوض
أن تكون بصـ ــورة رمسية .وجيدر هذه العمليات احرتام مبادئ حقوق اإلنسـ ــان يف عدم التمييز واملسـ ــاواة والاـ ــفافية
واحلصول على املعلومات واملاارية والتمك ن واملاروعية واملساءلة.
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التوصيات
تسـ ـاهم الغابات واألجش ــجار بص ــورة مباجش ــرة وغري مباجش ــرة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأجش ــكال عديدة .وهي
تاـ ــكل مصـ ــدرا للطاقة واألغذية وغريها من املنتجات .يما أنا توفر سـ ــبل العيش لاـ ــرية يربى من سـ ــكان العامل ،وهم
عادة األجش ـ ـ ـ ـ ـ ــد عرض ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمخاطر .وتؤدي الغابات خدمات حيوية يف النظام اإليكولوجي ،مبا فيها تنظيم دورات املياه
والكربون ومحاية التنوع البيولوجي ،وهي خدمات أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية بالنس ـ ـ ـ ــبة إىل الزراعة .وتتفاوت هذه املس ـ ـ ـ ــامهات تبعا ألنواع
الغابات ولطريقة إدارهتا .وتتســم بطبيعة احلال بأمهية خاصــة للســكان املعتمدين على الغابات لكن تأثرياهتا ليس ـت واســعة
النطاق .وتس ـ ــعى اإلدارة املس ـ ــتدامة للغابات إىل احلفاب على القيم االقتص ـ ــادية واالجتماعية والبيئية لا ـ ــو أنواع الغابات
وعلى تعزيز تلك القيم ،مبا يعود بالنفع على أجيال احلاضر واملستقبل ومن دون إمهال أحد.

 -1بلورة واستتتخدام المعارا المتصتتلة بالستتياستتات بشت ن المستتاهمات المباشتترة وغير المباشتترة للغابات
واألشجار في األمن الغذائي والتغذية
يتع ن على الدول والمؤس ت تست تتات األكاديمية اختاذ تدابري إلبالغ ص ـ ــانعي الس ـ ــياس ـ ــات اخلاص ـ ــة باألمن الغذائي
والتغذية ومطبقيها ولتدريبهم على أمهية الغابات املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل األمن الغذائي والتغذية .وينبغي القيام بذلك
بواسطة منهجيات تااريية متكن من املاارية يف بناء املعارف حول مسامهات الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي
والتغذية على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة.
وجيدر ها حتديدا القيام مبا يلي:
(أ)

بناء القدرات الالزمة وتوفري التدريب املهين والتغيريات التنظيمية الالزمة للماارية يف اخلربات والبحوث؛

(ب)

وتصـ ــميم املعايري القياسـ ــية ومجع البيانات املفصـ ــلة حبسـ ــب اجلنس والعرق والطبقة االجتماعية والعمر ومعايري
اجتماعية أخرى ،لقياس املسـ ــامهات املتعددة ،املباجشـ ــر منها وغري املباجشـ ــر ،اليت تقدمها الغابات واألجشـ ــجار
لألمن الغــذائي والتغــذيــة من خالل اإلنتــا والعمليــات اإليكولوجيــة والــدخــل وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــل العيش والثقــافــات
والرفاهية ،مع ترييز خاص على حالة األمن الغذائي والتغذية لدى األجشخاص املعتمدين على الغابات؛

( )

ومجع البيــانــات عن املقــايض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التغــذويــة ب ن زيــادة الــدخــل وتغري األمنــاح الغــذائيــة من جهــة والتــأثريات
االجتماعية والثقافية واالقتص ـ ـ ـ ــادية والبيئية والص ـ ـ ـ ــحية إلزالة الغابات وتدهورها على األمن الغذائي والتغذية
من جهة أخرى؛

(د)

وحتس ن عملية مجع البيانات بصورة منهجية وعرب القطاعات يف نظم رصد األمن الغذائي والتغذية واحلراجة ،يف
ما يتعلق باس ـ ــتخدام األغذية الربية (احليوانات والنباتات والفطريات) واملنتجات احلرجية ،مبا يف ذلك بالنس ـ ــبة
إىل جودة النمط الغذائي وتنوعه ،والتخفيف من وطأة الفقر ولألغراض الصــحية والطبية ،فضــال عن التأثريات
على احلصاد ،مبا يكفل توافر األغذية الربية واملنتجات احلرجية يف األجل البعيد؛
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( ه)

وتعزيز دراسـ ــات الاـ ــبكة الدولية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لنظم البيانات اخلاصـ ــة باألغذية يف ما يتعلق
برتييبة األغذية الربية.

 -2تفعيل دور الغابات في العمليات البيئية على النطاقات كافة من دون المست ت ت ت ت تتال بالحق في الغذاء
الكافي للسكان الذين يعتمدون على الغابات
يتع ن على أص تتحال المص تتلحة كافة اتباع ن ج قائم على النظام اإليكولوجي لتا ــجيع اإلدارة املس ــتدامة للغابات
واألجش ــجار ،من املس ــتوى احمللي إىل املس ــتوى العاملي ،وذلك من أجل احملافظة على وظائف الغابات واألجش ــجار يف النظام
اإليكولوجي ،فضال عن مسامهاهتا يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
ويتعي ن ،باــكل خاص ،على الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصتتحال
المصلحة اآلخرين:
(أ)

اإلقرار بدور الغابات واألجش ـ ـ ـ ـ ـ ــجار يف تنظيم املناخ ودورة املياه ونوعية املياه ،باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إىل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــون التنوع
البيولوجي ،وتعزيز هذا الدور؛

(ب)

وتعزيز دور الغابات واألجشجار يف احلد من تآيل الرتبة وتدهور األراضي والستعادة األراضي؛

( )

والبحث يف ييفية تأثري تطبيق املبادرات املوضــوعة ملعاجلة املســائل البيئية على نفاذ اجملتمعات احمللية والســكان
األصلي ن إىل أغذية الغابات وييف ميكن لذلك أن يؤثر على تنوع األمناح الغذائية وجودهتا.

 -3دعم مساهمات الغابات للنهوض بسبل العيش واالقتصادات من أجل األمن الغذائي والتغذية
يتعين على الدول والقطاع الخاص القيام بما يلي:
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(أ)

وضــع ســياســات وتدابري تاــاريية للتخطيط احلرجي واإلدارة احلرجية والرتوي ج هلا مبا ميكن من النفاذ إىل أغذية
الغابات اهلامة من الناحية التغذوية ،خاصة بالنسبة إىل اجملتمعات احمللية والسكان األصلي ن الذين يعتمدون
على الغابات؛

(ب)

وتاـ ـ ـ ـ ــجيع توليد الدخل وفرص تأم ن سـ ـ ـ ـ ــبل العيش ومتك ن ذلك يف اجملتمعات احمللية من خالل إدارة املوارد
احلرجية واستخدامها على حنو مستدام ،خاصة بالنسبة إىل سكان اجلبال واملناطق النائية األخرى؛

( )

وإدما نظم توليد الطاقة املتجددة واملنخفض ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكربون ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن خطط اإلدارة احلرجية مبا يقق فوائد عدة
من بينها النفاذ الكايف إىل الوقود إلعداد الطعام؛

(د)

وزيادة االس ـ ـ ــتثمارات العامة لدعم املا ـ ـ ــاريع القائمة على الغابات واملوجهة من اجملتمع احمللي يف س ـ ـ ــبيل توفري
سبل عيش وثقافة ورفاهية مستدامة؛

( ه)

واالسـ ـ ـ ــتثمار يف االبتكارات االجتماعية والفنية للتخفيف قدر املسـ ـ ـ ــتطاع من املخاطر النامجة عن اسـ ـ ـ ــتخدام
حطب الوقود واملواقد اخلابية؛

(و)

وتطوير نظم معلومات قابلة للتحول وجشفافة ويسهل فهمها لتسويق املنتجات احلرجية غري اخلابية.

 -4الترويج لمنتتا ر طبيعيتتة متعتتددة الو تتائف بتتالنست ت ت ت ت تبتتة إلى األمن الغتتذائي والتغتتذيتتة تتض ت ت ت ت تتمن الغتتابتتات
واألشجار كمكونات رئيسية فيها
يتعين على الدول والمنظمات الحكومية الدولية والسلطات المحلية والوكاالت المعنية بالصون والمنظمات
غير الحكومية وأصحال المصلحة اآلخرين القيام مبا يلي:
(أ)

تعزيز مس ــامهة الغابات واألجش ــجار يف فس ــيفس ــاء املناظر الطبيعية ،من أجل توفري خدمات النظام اإليكولوجي
األساسية دعما لانتا الزراعي ،مبا يف ذلك التلقيح وتدوير املياه واملغذيات؛

(ب)

وتا ـ ــجيع التخطيط املتكامل واإلدارة التكيفية للمناظر الطبيعية مع اإلقرار الكبري بالوظائف واالس ـ ــتخدامات
املتعددة للغابات واألجشجار؛

( )

والتا ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع على اتباع ن ج خاص باملناظر الطبيعية مراع للتغذية جيمع ب ن األهداف املتعددة لألمن الغذائي
والتغذية واحلراجة املستدامة واستخدام األراضي وصون التنوع البيولوجي ملا فيه خري صحة اإلنسان واحليوان
والنظم اإليكولوجية؛

(د)

وتاـ ـ ــجيع البحوث والتكنولوجيات الرامية إىل تطوير وتعميم نظم الزراعة واحلراجة املناسـ ـ ــبة املتنوعة وتعميمها
ضمن الفسيفساء املتكاملة للمناظر الطبيعية ،واالستثمار يف تلك البحوث والتكنولوجيات؛

( ه)

واحلرص على أن متكن آليات احلويمة على نطاقات خمتلفة من اعتماد ن ج متكاملة ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة للمناظر
الطبيعية مبا ميكن من تفص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل خمتلف وظائف الغابات واألجش ـ ـ ـ ـ ـ ــجار (مبا يف ذلك إنتا احلطب واألغذية
وص ـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي والفوائد االجتماعية والثقافية)؛ والبحث يف األهداف القص ـ ـ ـ ــرية والطويلة األجل؛
واإلقرار بالنزاعات القائمة ب ن أصحاب املصلحة واحلد منها.

 -5اإلقرار ب همية دور الغابات واألش ت ت ت تتجار وتعزيزه لزيادة القدرة على الص ت ت ت تتمود على مس ت ت ت تتتوى المنا ر
الطبيعية والمجتمع المحلي واألسرة المعيشية لتحقيق األمن الغذائي
يتعين على الدول والمنظمات الحكومية الدولية والسلطات المحلية والوكاالت المعنية بالصون والمنظمات
غير الحكومية وأصحال المصلحة اآلخرين القيام مبا يلي:
(أ)

حتديد وتعزيز س ـ ــبل مس ـ ــامهة الغابات واألجش ـ ــجار يف بناء القدرة على الص ـ ــمود على مس ـ ــتوى املناظر الطبيعية
واجملتمع احمللي واألسرة املعياية؛
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(ب)

وتطوير نظم متكاملة لألغذية واحلراجة باالستناد إىل املعارف احمللية اليت تساهم يف تعزيز قدرة املناظر الطبيعية
واجملتمعات احمللية وسبل العيش على الصمود؛

( )

وتعزيز قدرة الس ـ ـ ــكان األص ـ ـ ــلي ن املعتمدين على الغابات واجملتمعات احمللية واملنظمات احمللية واملؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات
الوطنية على مراعاة وتوطيد مفهوم قدرة املناظر الطبيعية واجملتمعات احمللية واألس ـ ــر املعيا ـ ــية على الص ـ ــمود
يف إطار السياسات واخلطط واملااريع اليت تُعىن مبحور الغابات واألمن الغذائي والتغذية؛

(د)

وحتديد وتوفري االجش ـرتاطات املؤس ـســية واملالية إلدرا األبعاد اليت تعزز قدرة الغابات واألجشــجار على الصــمود
وتطبيقها يف السياسات والربام ج.

 -6اإلقرار بحقوق حيتازة الموارد الطبيعيتة بتالنست ت ت ت ت تبتة إلى الغتابتات واألشت ت ت ت ت تجتار من أجتل األمن الغتذائي
والتغذية ،واستخدامها واحترام تلك الحقوق
يتعين على الدول القيام مبا يلي:

6
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(أ)

ض ــمان نفاذ اجملتمعات احمللية واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات والس ــكان األص ــلي ن إىل املوارد احلرجية
واستخدامها إلعمال احلق يف الغذاء الكايف؛

(ب)

واحلرص على أن حترتم الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات والتاـ ـ ـ ـريعات والربام ج اليت تطال الغابات واألجش ـ ـ ــجار حقوق الس ـ ـ ــكان
األصـلي ن وأصـحاب احليازات الصـغرية واجملتمعات احمللية املهماـة ،وأن تكفل تلك احلقوق ،مبا فيها حقوق
السكان األصلي ن اخلاصة مبواردهم الوراثية واملعارف التقليدية املتصلة ها؛

( )

وتوفري احلماية القانونية للحقوق العرفية يف حيازة املوارد الطبيعية واألراضي واستخدامها للسكان الذين يعانون
انعدام األمن الغذائي بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة إىل الغابات واألجش ـ ـ ـ ـ ــجار من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية بواس ـ ـ ـ ـ ــطة
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صكوك رمسية تتماجشى مع األطر القانونية؛

(د)

وضــمان حقوق اجملموعات الضــعيفة واملهماــة يف النفاذ إىل الغابات واألجشــجار واســتخدامها وحيازهتا وتطبيق
تلك احلقوق ،خاصــة يف ظل التنمية الواســعة النطاق للبىن التحتية ووضــع اليد على األراضــي وإناــاء مناطق
حممية أو توسيع نطاقها؛

(ه)

والتعاون مع الســكان األصــلي ن إلطالق مبادرات مســتندة إىل احلقوق من أجل تعزيز إنتاجية النظم املســتندة
إىل الغابات واألجشجار وقدرهتا على الصمود وإدرا هذه املبادرات يف السياسات والربام ج واملمارسات.

مثال :إعالن األمم املتحدة با ـ ــأن حقوق الا ـ ــعوب األص ـ ــلية؛ واخلطوح التوجيهية الطوعية الص ـ ــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي با ـ ــأن احلويمة
املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛ واتفاقية القضاء على مجيع أجشكال التمييز ضد املرأة.

 -7تعزيز نظم الحوكمة الحرجية المتكاملة عبر مختلف القطاعات والنطاقات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
يتعين على الدول وأصحال المصلحة اآلخرين القيام مبا يلي:
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(أ)

تعزيز اتســاق الســياســات عرب قطاعات الغابات والزراعة والتعليم والقطاعات األخرى على نطاقات خمتلفة مبا
يكفل وجود اسرتاتيجيات لادارة املستدامة للغابات للنهوض باألمن الغذائي والتغذية؛

(ب)

وإعطاء حوافز فعالة الستدامة إنتا املنتجات احلرجية واستهاليها من أجل األمن الغذائي والتغذية؛

( )

والتاــجيع على اتباع ن ج قائم على احلقوق حلويمة الغابات واألجشــجار من أجل األمن الغذائي والتغذية ،مع
يفالة االمتثال حلقوق اإلنسان واملعايري الدولية 7،مبا يف ذلك معايري الافافية واملساءلة؛

(د)

واحلرص على أن تتجنب القوان ن والس ــياس ــات والربام ج املتص ــلة بالغابات واألجش ــجار التأثريات الس ــلبية على
األمن الغذائي والتغذية أو ختفف من وطأهتا ،وأن تولد نظما حلويمة الغابات تراعي الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواغل املتص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
باألمن الغذائي والتغذية وأن حتدد بوض ــوح أدوار خمتلف أص ــحاب املص ــلحة وحقوقهم وواجباهتم وأن جيري
تطبيقها على حنو فعال؛

( ه)

وض ــمان املا ــارية الكاملة والفعالة جلميع أص ــحاب املص ــلحة املعني ن بوض ــع الس ــياس ــات احلرجية وحويمتها
وإدارهتا على النطاقات يافة ،ال سـ ـ ـ ــيما النسـ ـ ـ ــاء واجملموعات الضـ ـ ـ ــعيفة واملهماـ ـ ـ ــة ،مبا يف ذلك السـ ـ ـ ــكان
األصلي ن واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات ،من خالل توفري الدعم الالزم هلا وبناء قدراهتا؛

(و)

وض ــمان املا ــارية الكاملة والفعالة ألص ــحاب املص ــلحة املعني ن ،مبن فيهم الس ــكان األص ــليون واجملتمعات
احمللية املعتمدة على الغابات ملراعاة الا ـ ـ ـواغل اخلاص ـ ـ ــة باألمن الغذائي والتغذية عند اس ـ ـ ــتحداث املناطق
احملمية وإدارهتا؛

(ز)

وتيس ـ ـ ـ ـ ـ ــري تطبيق العمليــات اليت تــأخــذ يف احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــان تــأثريات إدارة الغــابــات على األمن الغــذائي والتغــذيــة
على خمتلف النطاقات املكانية والزمانية؛

( ح)

وضـ ـ ــمان أن تاـ ـ ــمل خطط إصـ ـ ــدار الاـ ـ ــهادات احلرجية الا ـ ـ ـواغل املتصـ ـ ــلة باألمن الغذائي والتغذية جلميع
أصحاب املصلحة ،من خالل تيسري مااريتهم الكاملة والفعالة؛

(ح)

وتاجيع مبادرات اإلدارة املارتية واإلنتا املارتك اليت يتعاون أصحاب املصلحة املعني ن معا لوضعها ،مبا يف
ذلك من خالل االمتيازات وخطط املسؤولية االجتماعية واملؤسسية.

مبا يامل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع
أجشـكال التمييز ضـد املرأة وإعالن األمم املتحدة باـأن حقوق الاـعوب األصـلية واخلطوح التوجيهية الطوعية الصـادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي
باأن احلويمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.
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مقدمة
تساهم الغابات واألجشجار بصورة مباجشرة وغري مباجشرة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأجشكال عديدة .فهي تاكل
مصدرا لألخااب والطاقة واألغذية ،وغريها من املنتجات .يما أنا توفر سبل العيش لارية واسعة من سكان العامل ،هم
عادة األجشد عرضة للمخاطر .وتؤدي الغابات خدمات حيوية يف النظام اإليكولوجي ،مبا فيها تنظيم دورات املياه والكربون
ومحاية التنوع البيولوجي ،وهي خدمات أساسية بالنسبة إىل إنتا األغذية واألمن الغذائي والتغذية على املدى الطويل.
وتتفاوت هذه املسامهات تبعا ألنواع الغابات ولطريقة إدارهتا وحويمتها .وتتسم بطبيعة احلال بأمهية خاصة للسكان
املعتمدين على الغابات لكن تأثرياهتا واسعة النطاق أيضا.
وميكن القول إن االعرتاف بأمهية الغابات يف النقاجشات باأن األمن الغذائي والتغذية قد استغرق وقتا ليتحقق.
ويف الكثري من األحيان ،بقيت هذه النقاجشات متمحورة نوعا ما حول اإلنتا  ،حيث ريزت على حتس ن الغالت الزراعية
وإجياد سبل لنار التكنولوجيات واملمارسات اجلديدة من أجل حتس ن نوات ج اإلنتا الزراعي .ونادرا ما أُيت على ذير
الغابات يف مثل هذه النقاجشات ،إال باعتبارها مساحات للمضي يف التوسع الزراعي أو مورد معرض للخطر ينبغي محايته
من مثل هذا التوسع .ويف الواقع ،لقد تأثرت التصورات املتغرية حول الدور الذي تؤديه الغابات بالنسبة إىل األمن الغذائي
والتغذية بتقييم األلفية للنُظُم اإليكولوجية (لعام  )2005الذي أثبت باكل حاسم أن صحة اإلنسان والتغذية يرتبطان
"ارتباطا وثيقا" بسالمة النظم اإليكولوجية الطبيعية ،مبا يف ذلك الغابات ( Whitmeeوآخرون .)2015 ،ويدعو ذلك إىل
إدما قضايا األمن الغذائي والتغذية واملخاوف باأنا ،على حنو أفضل يف البحوث والسياسات املتعلقة باحلراجة وإىل
إدما املسامهات اليت تقدمها الغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية باكل أفضل يف الزراعة والبحوث والسياسات
املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية.
وقامت الاراية التعاونية يف جمال الغابات بتاكيل فريق خرباء عاملي معين بالغابات يف نوفمرب /تارين الثاين
 2013وأعدت تقريرا باأن دور الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ( Viraوآخرون ،)2015 ،أ إصداره خالل
منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات يف مايو /أيار  .2015وقد ترك ذلك صدى يف أذهان اجملتمع املعين باحلراجة .وتتسم
الغابات واألجشجار باألمهية بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية بسبب األدوار املباجشرة اليت تؤديها (يف توفري األغذية مبا يف
ذلك الفايهة ،وأصناف اجلوز ،والبذور ،والفطر ،وما إىل ذلك ،وبوصفها جشبكة أمان يف أوقات ندرة األغذية) واملسامهات
غري املباجشرة اليت تقدمها يف نظم اإلنتا الداعمة للزراعة واسرتاتيجيات التغذية (توفري خدمات النظام اإليكولوجي ومصدر
للدخل نتيجة بيع حطب الوقود واملنتجات احلرجية غري اخلابية) .ويتطلب ذلك من صانعي القرار يف قطاع الغابات أن
يعيدوا تصور الغابات ليس فقط يمساحات جيب احملافظة عليها أو محايتها أو اإلنتا فيها (أيان إنتا األخااب
واملنتجات احلرجية غري اخلابية واملنتجات احلرجية األخرى أو خدمات النظم اإليكولوجية ،واليت أ االعرتاف ها مجيعها)،
بل أيضا يعناصر مهمة لنظم األغذية واألمناح الغذائية يف العامل.
ويتزايد االعرتاف بقدرة الغابات واألجشجار على تأدية دور مهم يف املسامهة يف النظم الزراعية املستدامة بيئيا اليت
ميكن أن تليب متطلبات األمن الغذائي العاملي وأن تاكل قوة دافعة رئيسية لتحقيق رفاه اإلنسان والطبيعة (Ickowitz
وآخرون2016 ،2014 ،؛  Viraوآخرون .)2015 ،وينسجم ذلك باكل جيد مع اخلطاب احلايل باأن الزراعة واألغذية
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الذي يريز أيثر فأيثر على إجياد أفضل طريقة لتهيئة نظام أغذية يتسم باإلنتاجية واإلنصاف واالستدامة على املدى
الطويل (2013،Pinstrup-Andersen؛  Ruelو2013 ،Alderman؛  Carlettoوآخرون .)2015 ،ويتمثل "التحدي
األيرب" اليوم يف إطعام عدد متزايد من السكان بأغذية مغذية بطريقة مستدامة بيئيا يف سياق تغري املناخ وندرة املوارد
الطبيعية ( Frisonوآخرون2006 ،؛ منظمة األغذية والزراعة2010 ،أ؛  Fanzoوآخرون2013 ،؛  Powellوآخرون،
 .)2015ويتطلب ذلك ترتيب املناظر الطبيعية بطريقة تسمح بزيادة اإلنتا الزراعي من غري تقويض قدرة النظم اإليكولوجية
الطبيعية على دعم الزراعة ( Sayerوآخرون2013 ،؛  Baudronو.)2014 ،Giller
وتواجه الغابات طلبات متزايدة ومتعارضة على األراضي واألخااب واألغذية والعلف والطاقة وخدمات النظم
اإليكولوجية .ويصل التوسع الزراعي يف الكثري من األحيان على حساب الغابات ( Gibbsوآخرون )2010 ،ويُعترب السبب
الرئيسي إلزالتها ،حيث إنه مسؤول عن حوايل  80يف املائة من احنسار مساحة الغابات ( Kissingerوآخرون.)2012 ،
ومن املتوقع أن يزداد الطلب أيضا على الطاقة واملواد املتجددة (الويالة الدولية للطاقة ،)2010 ،ما سيفرض ضغوطا إضافية
على املوارد احلرجية .ويؤثر ذلك بطريقة مباجشرة وفورية على سبل عيش الرجال والنساء الذين يعتمدون على الغابات وعلى
أمنهم الغذائي وتغذيتهم .يما يؤثر ،على املستوي ن احمللي والعاملي ،على تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية اليت تعتمد
عليها نظم اإلنتا الزراعي ،ما يثري الاواغل باأن قدرة هذه اخلدمات على تلبية الطلب العاملي 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.
ويف هذا السياق ،طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا احلادية واألربع ن اليت عقدت يف أيتوبر/تارين
األول  ،2014إىل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية أن يعد دراسة حول احلراجة املستدامة من أجل
حتقيق األمن الغذائي والتغذية لالسرتجشاد ها يف مداوالت الدورة العامة الرابعة واألربع ن للجنة يف أيتوبر /تارين األول
 .2017وتتمثل املسألة الرئيسية هنا يف املسامهات املتعددة اليت تقدمها الغابات واألجشجار من أجل حتقيق األمن الغذائي
والتغذية 8بأبعاده األربعة وييفية االستفادة منها على أيمل وجه على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة ،يف ظل الطلبات
املتزايدة واملتعارضة على األراضي والغابات واألجشجار (مبا يف ذلك للحصول على اخلاب واألغذية والطاقة وخدمات النظام
اإليكولوجي) ،فضال عن تغري املناخ.
ويهدف هذا التقرير إىل توفري حتليل جشامل مستند إىل القرائن للعالقات ب ن احلراجة واألمن الغذائي والتغذية .وهو
يوضح الروابط ب ن احلراجة املستدامة واألمن الغذائي والتغذية .يما ينظر يف ييفية معاجلة احلراجة املستدامة للمطالب
املتعارضة ومسامهتها يف األمن الغذائي والتغذية على املدى الطويل .ويُنظم التقرير على النحو اآليت :يبحث الفصل  1يف
العالقات ب ن الغابات واألمن الغذائي والتغذية ويقرتح ،ألغراض هذا التقرير ،إطارا مفاهيميا وتصنيفا منوذجيا للغابات
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يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البار يافة يف مجيع األوقات بفرص احلصول ،من النواحي املادية واالجتماعية واالقتصادية ،على أغذية يافية
وسليمة ومغذية تليب حاجاهتم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية يي يعياوا حياة ملؤها النااح والصحة .ويف عام  ،2009أعلن مؤمتر القمة العاملي
لألمن الغذائي أن "الريائز األربع لألمن الغذائي هي التوافر واحلصول واالستخدام واالستقرار" .أما التوافر فهو عرض األغذية من خالل إنتاجها
وتوزيعها وتبادهلا؛ واحلصول هو القدرة على احلصول على األغذية وتوزيعها باإلضافة إىل أذواق األفراد ومتطلبات يل من أفراد األسر املعياية؛
واالستخدام هو استهالك األغذية من قبل األفراد؛ أما االستقرار فهو القدرة على احلصول على األغذية مع مرور الوقت.

باالستناد إىل مدى قيام األناطة البارية بتغيريها .ويعطي الفصل  2حتليال معمقا للقنوات اليت تؤثر الغابات من خالهلا
على األمن الغذائي والتغذية .ويصف املسامهات املختلفة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف األمن الغذائي والتغذية نظرا
إىل خصوصيات املراحل الزمنية لألناطة املرتبطة باحلراجة .يما ينظر هذا الفصل يف األدوار املختلفة اليت تؤديها الغابات
واحلراجة يف دعم نظم األغذية على املدى الطويل (مبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية على خمتلف املستويات :التنوع
البيولوجي ،ودورات املياه ،والدورات احليوية األرضية الكيميائية) .ويستعرض الفصل  3حالة الغابات يف العامل وينظر يف
الضغوح والتحديات احلالية املتصلة مبسامهة احلراجة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية للسكان الذين يعياون يف الغابات
وعلى هواماها وخارجها ،من املستوى احمللي إىل املستوى العاملي .وللقيام بذلك ،يتناول التقرير القضايا ذات الصلة
باستخدام األراضي والعالقات ب ن الغابات والزراعة .وينظر يف التهديدات اليت حتدق بالوظائف االجتماعية واالقتصادية
والبيئية للغابات واحلراجة ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ،ويف الفرص املتاحة أمامها ،ويف دور الغابات يف النظام املناخي،
وآثار تغري املناخ .ويتناول الفصل  4احللول بغية تسليط الضوء على الطريقة اليت 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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الغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية :النطاق واإلطار المفاهيمي

ياكل حتديد نطاق هذا التقرير حتد حبد ذاته .وتتسم الغابات واملناظر الطبيعية اليت فيها أجشجار بتنوع يبري حول
العامل .يما ختتلف التعاريف اخلاصة بالغابات .وهناك حاجة أيضا إىل االختيار ب ن ن ج حمدود يدرس الغابات مبعناها
الضيق ،وب ن منظور أوسع يامل األجشجار يف املناظر الطبيعية الزراعية ،مثل البسات ن أو نظم احلراجة الزراعية.
وعندما يتم النظر يف املسامهات املختلفة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،ليس هناك
نقطة واضحة تتوقف عندها األجشجار عن تقدمي هذه املسامهات .وميكن أن تؤدي األجشجار يف املناطق غري احلرجية يف
الكثري من األحيان دورا مهما يف حتس ن األمن الغذائي والتغذية .ويما أ التاديد يف الربنام ج املعين بالغابات واألجشجار
واحلراجة الزراعية التابع للجماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدولية 9،تاهد املناطق احلرجية تغريات من حيث نوع
األجشجار والرقعة اليت تغطيها يف املناظر الطبيعية .ولن يتيح نطاق ضيق إجراء مناقاات حول بعض املناظر الطبيعية اليت
تتواجد فيها هذه الديناميكيات وال تداعياهتا على األمن الغذائي والتغذية .ويعتمد هذا التقرير بالتايل منظورا واسعا يغطي
الغابات على أنواعها واألجشجار الواقعة خار الغابات.
ويعرض اإلطار  1املصادر الرئيسية للبيانات املتعلقة بالغابات واملنتجات احلرجية املستخدمة يف هذا التقرير فضال
عن بعض التحديات ذات الصلة.
اإلطار 1الغابات والمنتجات الحرجية :توافر البيانات وجودتها
على املستوى العاملي ،توفر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة اليت ترصد غابات العامل يف فرتات متقاربة ترتاوح ب ن
مخس إىل عار سنوات منذ عام  ،1946املصدر األمشل للبيانات حول الغابات واملنتجات احلرجية 10.وتتم عمليات تقييم
املوارد احلرجية يف العامل يل مخس سنوات باالستناد إىل البيانات اليت يوفرها عدد متزايد من البلدان .وعلى املستوى العاملي،
تعد هذه التقييمات قاعدة البيانات الوحيدة اليت تسمح بتحليل العالقات ب ن إدارة الغابات ووظائفها ( Miuraوآخرون،
.)2015
وجاء آخر تقييم للموارد احلرجية يف العامل (منظمة األغذية والزراعة )2015 ،نتيجة املسامهات اليت قدمتها جشبكة من
املراسل ن القطري ن من  155بلدا الذين أعدوا تقارير قطرية تعرض اإلحصاءات احلكومية باأن الغابات يف جشكل موحد
وباالستناد إىل تعريفات موحدة .وقد حتسنت جودة البيانات (دقتها وموثوقيتها وصحتها) املتعلقة بالغابات يف السنوات
األخرية .واعتبارا من عام  ،2014يان  112بلدا ميثلون حوايل  83يف املائة من مساحة الغابات يف العامل ،قد أجروا تقييما وطنيا

9

10

أ إطالق برنام ج البحوث املعين بالغابات ،واألجشجار ،واحلراجة الزراعية ،التابع للجماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدولية ،عام  2011وهو جيمع
العديد من املؤسسات البحثية ،وجشرياء التنمية ،واجلهات املاحنة لتعزيز دور الغابات واألجشجار واحلراجة الزراعية يف حتقيق التنمية املستدامة واألمن
الغذائي ويف التصدي لتغري املناخ .ويرتاوح عمل الربنام ج من جتريب احللول إىل توسيع نطاقها يف جمال اخليارات الفنية ،واإلدارة ،واحلويمة ،والسياسات
بغية إطالق القدرات وزيادة املنافع اليت ميكن أن تقدمها األجشجار إىل أقصى حد .وقد دخل الربنام ج يف عام  2017يف مرحلة ثانية تدوم ست سنوات
حو عام  2022وهو ياغل  118ماروعا يف  41بلدا مبيزانية قدرها  80مليون دوالر لعام  .2017انظر http://www.foreststreesagroforestry.org/
أنظر .http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
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للغابات أو يانوا يف طور إجرائه باالستناد إىل مسح ميداين أو االستاعار عن بُعد أو مزي ج من االثن ن ،ويانت معظم املعلومات
الالزمة لذلك قد ُمجعت أو أ حتديثها خالل السنوات اخلمس األخرية.
وميكن أن يؤدي أحدث إنتا للعديد من التقديرات العاملية املستقلة القائمة على األقمار االصطناعية ملساحة الغابات
والتغريات اليت تاهدها ،إىل جتديد وإثراء النقاش باأن جودة البيانات يف تقييم املوارد احلرجية يف العامل ،وإىل حتس ن رصد تغري
الغابات بدقة على املستوى العاملي :فقد حتسن التالقي ب ن تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام ( 2015منظمة األغذية والزراعة،
 )2015والدراسات املستاعرة عن بعد بالفعل مقارنة بالتقييمات السابقة ( Sloanو .)2015 ،Sayerولكن يف ح ن يعرف
تقييم املوارد احلرجية الغابات على أنا مزي ج من الغطاء الاجري واستخدام األراضي ،ال ميكن أن ترصد جمموعة البيانات
املستاعرة عن بُعد اليت تستخدم التصوير بواسطة األقمار االصطناعية سوى الغطاء الاجري .وعلى سبيل املثال ،ال ميكن أن
متيز هذه البيانات ب ن الغطاء الاجري املوجود يف الغابات وخارجها (مثل احملاصيل الاجرية يف النظم الزراعية ،ومزارع خنيل
الزيت ،ومزارع النب ،وغريها) .وال ميكنها التمييز أيضا ب ن اخلسارة املستمرة للغابات وب ن الغطاء الاجري الذي متت إزالته
مؤقتا يف إطار خطة إلدارة الغابة.
ويعتمد هذا التقرير إىل حد يبري على تقرير حالة الغابات يف العامل (منظمة األغذية والزراعة2014 ،أ) الذي يلل البيانات
املتعلقة باملنافع االجتماعية واالقتصادية للغابات بالنسبة إىل التنمية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية ،مستخدما بيانات من
عمليات التعداد الوطنية ،واإلحصاءات املتعلقة باحلسابات الوطنية ،واملسوح الدولية اليت جتريها وياالت من قبيل البنك الدويل،
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األغذية والزراعة ،والويالة األمريكية للتنمية الدولية.
وتؤخذ املعلومات باأن إمجايل القيمة املضافة والعمالة يف قطاع الغابات النظامي من البيانات وقواعد البيانات اإلحصائية
الدولية يف جشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،وتعترب دقيقة
جدا وموثوقة .ولكنها ال تغطي املسامهات غري املباجشرة اليت تقدمها الغابات يف توليد الدخل والعمالة النظامي ن يف النقل
والتجهيز ،مبا أن هذين النااط ن تاملهما قطاعات صناعية أو خدماتية أخرى.
وتبدو التقديرات لعدد األسر اليت تستخدم حطب الوقود للطهي دقيقة جدا مبا أنا تغطي  134بلدا ،ما ميثل  83يف
املائة من سكان العامل .وتقع معظم البلدان اليت مل تتوافر البيانات باأنا يف األقاليم املتقدمة (حيث ال يتم مجع هذه املعلومات
رمبا بسبب قلة السكان الذين يستخدمون حطب الوقود للطهي) ،يف ح ن أنه أ استخدم املتوسط اإلقليمي يتقدير يف البلدان
القليلة األقل تقدما اليت مل تتوافر البيانات فيها (منظمة األغذية والزراعة2014 ،أ).
ويف املقابل ،تبدو املعلومات املتوافرة باأن إنتا املنتجات احلرجية غري اخلابية ،والتجارة ها واستهاليها ،غري مكتملة
وال ميكن مقارنتها ب ن البلدان ومع مرور الوقت ( Mayوآخرون .)2001 ،ومن املرجح أن تقلل التقديرات املتوافرة إىل حد يبري
من أمهية املسامهات غري النظامية للغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية لألسباب التالية :أوال ،ليس هناك تعريف دويل
متفق عليه للمنتجات احلرجية غري اخلابية؛ وثانيا ،هناك جمموعة واسعة من هذه املنتجات اليت ينبغي تغطيتها؛ وثالثا ،غالبا
ما تُدر املنتجات احلرجية غري اخلابية يف فئة املنتجات الزراعية من غري التمييز ب ن الربية منها واملستزرعة؛ ورابعا ،يتم إنتا
هذه املنتجات أو مجعها يف الكثري من األحيان لالستهالك الاخصي أو للتجارة ها يف األسواق غري النظامية ،لذا ال يتم
احتساها يف اإلحصاءات الرمسية.
ومن أجل سد هذه الثغرة ،قام برنام ج منظمة األغذية والزراعة لاحصاءات احلرجية بأول استعراض منهجي للمنتجات
احلرجية غري الزراعية يف نظم التصنيف الدولية القائمة اليت تُستخدم جلمع البيانات ونارها ( .)2017 ،Sorrentiويقوم الربنام ج
بتحديد املنتجات احلرجية غري الزراعية "الرئيسية" (مبا يف ذلك :الفطر الصاحل لأليل والكمأة؛ والتوت الربي؛ ومنتجات
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القيقب؛ وأصناف اجلوز الصاحلة لأليل؛ واخليزران والروطان؛ والفل ن؛ والقاور؛ واملطاح؛ والصموغ والراتنجات؛ واجللود
الكبرية؛ واجللود الصغرية والغنائم؛ وحلوم الطرائد واحلارات الصاحلة لأليل) ويدعو إىل توضيح املصطلحات وتوحيدها وإىل
تصنيف املنتجات بغية حتس ن مجع البيانات .وأخريا ياري إىل احلاجة إىل مسوح لألسر تكون حمددة اهلدف بغية إمتام قواعد
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
املستوى العاملي .ونكمل هذه األرقام بواسطة بيانات أخرى مأخوذة من تقييم االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية (Vira
وآخرون )2015 ،ومن دراسات حالة خمتارة.
املصادر :منظمة األغذية والزراعة (2014أ)؛ منظمة األغذية والزراعة ()2015؛ .)2017( Sorrenti

ويوضح الفصل األول هذا بعض املفاهيم والتعاريف املستخدمة يف التقرير ،ويقرتح تصنيفا منوذجيا للغابات
ونظم األجشجار األخرى باالستناد إىل مدى قيام األناطة البارية بتغيريها ،على أن يتم استخدام هذا التصنيف يف
التقرير للمساعدة على فهم مسامهات هذه الغابات والنظم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وتوجيه السياسات
لتحسينها .ويسمح هذا التحليل بتوضيح مفهوم السكان املعتمدين على الغابات .ومن مث ينظر الفصل بإجياز يف
العال قات ب ن الغابات واألجشجار واألبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية ،باالستناد إىل مفهوم خدمات النظام
اإليكولوجي ،فيظهر احلاجة إىل إدما الروابط املباجشرة وغري املباجشرة على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة .ويقرتح يذلك
إطارا مفاهيميا يهدف إىل تيسري حتليل هذه العالقات يف نظم خمتلفة وإىل توضيح مفهوم احلراجة املستدامة لتحقيق
األمن الغذائي والتغذية على ضوء تعريف نظم األغذية املستدامة (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي
والتغذية (2014أ)).
1-1

الغابات واألشجار والحراجة الزراعية :التعاريف والنطاق

تتسم 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 تعرفها
جهات فاعلة خمتلفة من منظورات متعددة :بوصفها نوعا حمددا من النظم اإليكولوجية؛ أو منطقة منتجة لألخااب؛ أو
منطقة صيد؛ أو مساحة ترفيهية؛ أو منطقة حفظ وما إىل ذلك .وتفسر هذه العناصر السبب وراء تعدد وتنوع التعاريف
املستخدمة على املستويات احمللية والوطنية والدولية ألغراض خمتلفة يف الكثري من األحيان.
1-1-1

التنوع الكبير

تنمو الغابات واألجشجار يف نظم جغرافية وترابية ومناخية متباينة متتد من األقاليم الامالية إىل األقاليم االستوائية.
وتاري بعض التقديرات 11إىل أنه ميكن تصنيف أيثر من  60يف املائة من  867منطقة إيكولوجية برية أ حتديدها يف العامل
( Olsonوآخرون ،)2001 ،يغابات أو أراض حرجية .وتُعد األجشجار عنصرا مهما يف العديد من املناظر الطبيعية الزراعية
واملرو واملراعي.
11

.https://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2564/fc4_crp6_report.pdf?sequence=1
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وختتلف أنواع الغابات اختالفا يبريا تبعا لعوامل تامل خطوح العرض ودرجات احلرارة وأمناح هطول األمطار
وترييبة الرتبة ونااح اإلنسان .وميكن تصنيفها وفقا خلصائص عديدة .وميكن التمييز عادة ب ن أنواع الغابات الرئيسية
حبسب اجملاالت املناخية (أنظر وصف الغابات االستوائية واملعتدلة والامالية ،يف اإلطار  ،)2مع وجود اختالفات مهمة
يف يل نوع.
اإلطار

2

المناطق الحيوية الحرجية

الغابات االستوائية
تتميز الغابات االستوائية بأيرب تنوع ملا يعيش فيها من أنواع .وهي تتواجد بالقرب من خط االستواء يف املنطقة
املمتدة ب ن خطي العرض  23.5درجة مشاال و 23.5درجة جنوبا .وإن إحدى أهم خصائصها هي مومسيتها املميزة،
إذ يغيب الاتاء وليس هناك سوى مومس ن (املمطر واجلاف) .ويدوم النهار فيها  12ساعة وخيتلف طوله باكل طفيف.
-

ترتاوح درجات احلرارة يف املتوسط ب ن  20و 25درجة مئوية وال تتفاوت يثريا خالل السنة :ال خيتلف متوسط
درجات احلرارة ب ن األجشهر الثالثة األدىف واألبرد أيثر من  5درجات مئوية.

-

هتطل األمطار بصورة منتظمة على مدار السنة ،وتتخطى يمية األمطار السنوية  200سنتم.

-

تفتقر الرتبة إىل املغذيات وتتميز حبمضيتها .ويصل التحلل بوترية سريعة وتتعرض الرتبة لرتجشيح يثيف.

-

ظلة األجشجار يف الغابات االستوائية متعددة الطبقات ومتواصلة ما ال يسمح للضوء باملرور عربها.

-

الثروة النباتية متنوعة إىل حد يبري :إذ ميكن أن يتضمن ييلومرت مربع واحد حوايل  100نوع خمتلف من األجشجار.
ويرتاوح طول هذه األخرية ب ن  25و 35مرتا ،وجذعانا عريضة وجذورها ضحلة ،وهي دائمة اخلضرة ،وأوراقها
عريضة ولونا أخضر داين .ويوجد يف الغابات االستوائية نباتات مثل األورييد ،والنباتات اليت تنتمي إىل الفصيلة
الربوميلية ،والكروم (األنواع املتسلقة) ،والسراخس ،وأنواع املوس ،وأجشجار النخيل.

-

تامل الثروة احليوانية العديد من الطيور واخلفافيش والثدييات الصغرية واحلارات.
وحتدد األقسام الفرعية هلذه الفئة حبسب التوزع املومسي لألمطار:
ُ
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-

الغابات املطرية الدائمة اخلضرة :ال وجود ملوسم جاف.

-

الغابات املطرية املومسية :فرتة جفاف قصرية يف إقليم استوائي رطب جدا (تُظهر الغابات تغريات مومسية واضحة
يف الوقت نفسه الذي تاهد فيه األجشجار تغريات تنموية ،ولكن يبقى الطابع العام للغطاء النبايت نفسه مثل
الغابات املطرية الدائمة اخلضرة).

-

الغابات جشبة دائمة اخلضرة :موسم اجلفاف أطول (الطبقة العليا من الاجرة متساقطة األوراق يف ح ن أن الطبقة
السفلى دائمة اخلضرة).

-

الغابات املتساقطة األوراق الرطبة/اجلافة (الرياح املومسية) :يطول موسم اجلفاف يلما تراجع هطول األمطار
(معظم األجشجار متساقطة األوراق).

الغابات المعتدلة
تتواجد الغابات املعتدلة يف جشرق أمريكا الامالية ،ومشال جشرق آسيا ،وأوروبا الغربية والوسطى .وتتمتع هذه
املنطقة احليوية احلرجية مبواسم حمددة وبفصل جشتاء واضح املعامل .وتتميز الغابات املعتدلة مبناخ معتدل ومبوسم منو يدوم
ب ن 140و  200يوما موزع ن على  4إىل  6أجشهر خالية من اجلليد.
-

ترتاوح درجات احلرارة ب ن  30درجة مئوية حتت الصفر و 30درجة مئوية فوق الصفر.

-

هتطل األمطار ( 150 -75سنتم) بصورة منتظمة على مدار السنة.

-

الرتبة خصبة بفضل الغطاء امليت املتحلل.

-

ظلة األجشجار معتدلة الكثافة وتسمح للضوء باملرور عربها ،ما يؤدي إىل منو غطاء نبايت متنوع جدا وتعدد
احليوانات على أرضية هذه الغابات.

-

تتميز الثروة النباتية بوجود ما ب ن  3و 4أنواع يف الكيلومرت املربع الواحد .ومتلك األجشجار أوراقا عريضة تفقدها
يل سنة ،وتامل أنواعها البلوح واجلوز والزان والاويران والقيقب والزيزفون واحلور والدردار والصفصاف
واألعااب املزهرة يف الربيع.

-

تتألف الثروة احليوانية من السناجب واألرانب والظربان والعصافري والغزالن وأسود اجلبل والوجشق والذئاب والثعالب
والدببة السوداء.
وحتدد األقسام الفرعية هلذه الفئة حبسب التوزع املومسي لألمطار:
ُ

-

غابات الصنوبريات الرطبة والغابات الدائمة اخلضرة ذات األوراق العريضة :فصل الاتاء رطب والصيف حار
(يرتيز هطول األمطار يف أجشهر الاتاء املعتدلة الربودة نسبيا).

-

غابات الصنوبريات اجلافة :هتيمن يف املرتفعات؛ واألمطار قليلة.

-

غابات البحر األبيض املتوسط :ترتيز األمطار يف فصل الاتاء ،وتقل عن  100سنتم يف السنة.

-

غابات الصنوبريات املعتدلة :فصل الاتاء معتدل الربودة ،وهتطل أمطار غزيرة يل سنة (أيثر من  200سنتم).

-

الغابات املطرية املعتدلة ذات األوراق العريضة :فصل الاتاء معتدل الربودة وخال من اجلليد ،وهتطل أمطار غزيرة
(أيثر من  150سنتم) بصورة منتظمة على مدار السنة.

الغابات الشمالية
تعد الغابات الامالية ،أو التيغا ،أيرب منطقة حيوية برية .وتنمو ب ن خطي العرض  50و 60درجة مشاال ،وتكون
موجودة يف املنطقة األوروبية اآلسيوية ويف أمريكا الامالية ،حيث يقع ثلثاها يف سيبرييا والثلث املتبقي يف البلدان
اإلسكندنافية وأالسكا ويندا .وتنقسم املواسم ب ن صيف قصري ورطب ومعتدل ،وجشتاء طويل وبارد وجاف .ويدوم
موسم النمو يف الغابات الامالية  130يوما.
-

درجات احلرارة منخفضة جدا.

-

هتطل األمطار على جشكل ثلو  ،ب ن  40و 100سنتم سنويا.
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-

الرتبة رقيقة وتفتقر إىل املغذيات وتتميز حبمضيتها.

-

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.

-

تامل الثروة احليوانية نقار اخلاب والصقور واملوب والدببة وابن عرس والوجشق والثعالب والذئاب والغزالن
واألرانب الربية والسناجب والزبابات واخلفافيش.

أنظر:

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

وتتمثل الطريقة األخرى املهمة للتمييز ب ن خمتلف أنواع الغابات يف النظر إىل مدى تأثري اإلنسان عليها ،وميكن
إظهار هذا التأثري يف "منحىن التحول" الذي ميتد من الغابات الطبيعية إىل الزراعة وإعادة التحري ج .وقد جشهدت البلدان
احلرجية تارخييا مراحل تراجعت خالهلا مساحة الغابات ومن مث زادت ،مع حصول تغريات يف نوع األجشجار املوجودة يف
املناظر الطبيعية وعددها .ويب ن منحىن حتول الغابات (أنظر الاكل  )1بوضوح ييف أن امتداد اإلدارة املكثفة ،من
املنخفضة إىل الاديدة ،تتداخل مع "تطور" خسارة الغطاء احلرجي والاجري واستعادته ( Matherو.)1998 ،Needle
وقد تأثرت حرية البلدان أو األقاليم على طول منحىن حتول الغابات واستخدام األراضي ،بالتغري الدميوغرايف والتنمية
االقتصادية .ولكن هذا املنحىن مفيد أيضا لوصف التباين املكاين ب ن املناظر الطبيعية املعاصرة.
الشكل 1

منحنى تحول الغابات واستخدام األراضي
إعادة التحري ج واحلراجة
الزراعية

إزالة الغابات
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تدهور الغابات

املصدر :مقتبس من مريز البحوث احلرجية الدولية.2011 ،

خمزونات الكربون ،ميغاغرام لكل هكتار

ومزارع ،وحقول احملاصيل ،ومناطق حرجية

خدمات النظم اإليكولوجية للغابات واألشجار

منظر طبيعي فسيفسائي فيه حراجة زراعية ،مر

حماصيل
سنوية

غابة ثانوية وزراعية

غابة مقطوعة
بالكامل

غابة قدمية

2-1-1

التعاريف املتعلقة بالغابات

تتعدد التعاريف اخلاصة بالغابات .فقد وجد  )2017( Lundما مقداره  1 660تعريفا خمتلفا للغابات واملناطق
املاجرة حول العامل ،مع قيام بعض البلدان باعتماد عدة تعاريف يف الوقت نفسه .ويعكس ذلك يال من تنوع الغابات
والنظم اإليكولوجية احلرجية يف العامل وتنوع االنطباعات البارية باأن الغابات واستخداماهتا .وميكن استخدام مصطلح
"الغابة" لاجشارة إىل جمموعة واسعة من النظم اإليكولوجية بدءا باألجشجار املوزعة على املناظر الطبيعية اجلافة وصوال إىل
الغابات الكثيفة واملرتاصة والقدمية يف املناطق اليت يرتفع فيها هطول األمطار ( Sloanو .)2015 ،Sayerوالغابات جشديدة
التنوع ،من اجلافة واملتفرقة إىل الرطبة والكثة ،بسبب توزعها اجلغرايف الواسع النطاق داخل العديد من املناطق احليوية املتنوعة،
مما يؤدي إىل بروز تعاريف وطنية متعددة .ويرتبط تعدد التعاريف أيضا باالختالفات على مستوى الثقافة واستخدام الغابات
( .)2002 ،Helmsفقد تكون الغابة وحدة إدارية أو نوعا من استخدامات األراضي أو نوعا من غطاء األراضي (،Lund
 .)2002وميكن تسمية بعض املناطق بالغابات مبعناها يوحدة إدارية ،حو لو مل تكن حرجية بالكامل.
وتستند معظم تعاريف الغابات على غطاء األراضي أو استخداماهتا .وغطاء األراضي هو الاكل املادي لألرض.
ويُقصد باستخدام األراضي استخدامها من قبل اإلنسان .ومن منظور استخدام األراضي ،يستمر اعتبار منطقة ختلو بصورة
مؤقتة من األجشجار بسبب إزالتها ،يغابة إذا يان سيعاد حترجيها يف املستقبل القريب .وجتمع معظم التعاريف ب ن معايري
ترتبط بقمم األجشجار (يثافة الظلة اليت حتدد من خالل تقدير مساحة األرض اليت تظللها قمم األجشجار) ،وارتفاع
األجشجار ،واحلد األدىن حلجم املنطقة ،وتضيف إليها يف الكثري من األحيان االعتبارات املتعلقة باستخدام األراضي لتامل
املناطق اخلالية يف الوقت الراهن من األجشجار واليت سيعاد حترجيها و/أو الستثناء املناطق املستخدمة ألغراض زراعية.
وميكن أن يؤثر التعريف املستخدم ،مبا يف ذلك املعايري والعتبات ،تأثريا حامسا على املنطقة اليت تعترب يغابة .وياري
 Lundيف مثل متعلق برتييا ( )2014 ،Lundإىل أن املنطقة اليت تعترب غابة وفقا للتعريف الوطين تبلغ حوايل ضعف املنطقة
اليت تصرح عنها ترييا ملنظمة األغذية والزراعة باعتماد تعريف هذه األخرية (أنظر أدناه) .ويظهر أن االختالف يعزى باكل
أساسي إىل يون التعريف الرتيي للغابات يامل املناطق اليت يرتاوح غطاؤها احلرجي ب ن  1و 10يف املائة ،واليت تُسمى
"الغابات املتدهورة" .وياري يذلك إىل أن تعاريف األجشجار واألراضي احلرجية يف الواليات املتحدة األمريكية ،ختتلف ب ن
ويالة فيدرالية وأخرى ( )2002 ،Lundحيث أنه لكل واحدة اهتماماهتا ومنظورها احملدد .ويما يتب ن من هذه األمثلة،
تتكيف معظم التعاريف مع األوضاع الوطنية ،ويف الكثري من األحيان مع غاية حمددة.
وقد ساهم تقييم املوارد احلرجية يف توحيد النُه ج املتبعة لتعريف الغابات وتصنيفها على املستوى العاملي ،حو لو يان
من الصعب حتقيق االتساق التام ب ن النه ج الوطنية ( Sloanو .)2015 ،Sayerويستخدم تقييم املوارد احلرجية (أنظر
اإلطار  ،)3تعريفا للغابات متفقا عليه يف العامل ،يامل حدا أدىن الرتفاع األجشجار ( 5أمتار) ،وغطاء حرجيا يبلغ  10يف
املائة على األقل ،وحدا أدىن ملساحة الغابة ( 0.5هكتارات) .ويستثين هذا التعريف يال من املنتزهات احلضرية والبسات ن
ومزارع زيت النخيل واحلراجة الزراعية واحملاصيل الاجرية الزراعية األخرى (إال أنه يامل املطاح وبلوح الفل ن ومزارع أجشجار
امليالد) (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).
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وانطالقا من هذا التعريف للغابات ،ميكن استنتا التعاريف التالية (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ):


إزالة الغابات :حتويل الغابات إىل استخدامات أخرى لألراضي أو اخلفض الدائم للغطاء احلرجي إىل ما هو
أقل من احلد األدىن البالغ  10يف املائة.



التحريج :إنااء الغابات بالغرس و/أو البذر املتعمد على أرض مل تكن حو ذلك احل ن مصنفة يغابة.



إعادة التحريج :إعادة إنااء الغابات بالغرس و/أو البذر املتعمد على أرض مصنفة يغابة.

وبناءا على هذه التعاريف ،يانت الغابات تغطي يف عام  2015حوايل  4مليارات هكتار حول العامل ،ما يساوي
حوايل  30يف املائة من مساحة اليابسة يف العامل (منظمة األغذية والزراعة .)2015 ،ويان  1.2مليار هكتار إضايف مغطى
بأراض حرجية أخرى (منظمة األغذية والزراعة2015 ،؛  Keenanوآخرون )2015 ،هي ،وفقا للتعريف الوارد يف اإلطار
 ،3أراض يرتاوح غطاؤها احلرجي ب ن  5و 10يف املائة.
اإلطار

3

التعاريف المستخدمة في تقييمات الموارد الحرجية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة

متيز منظمة األغذية والزراعة يف تقييم املوارد احلرجية يف العامل ،ب ن ثالث فئات من األراضي (منظمة األغذية والزراعة،
2015أ).
 -1الغابات
"أراض متتد أيثر من  0.5هكتارات ويفوق طول األجشجار فيها  5أمتار ويتعدى غطاؤها احلرجي نسبة  10يف املائة ،أو
أجشجار ميكن أن تصل إىل هذه احلدود يف املوقع .وال تامل األراضي اليت ختصص بصفة رئيسية ألغراض الزراعة أو
لالستخدام احلضري".
ومتيز منظمة األغذية والزراعة يذلك ب ن ثالث فئات من الغابات:
 الغابات االبتدائية" :غابات تتجدد طبيعيا من أنواع حملية ،حيث ال توجد مؤجشرات مرئية واضحة لألناطة الباريةيما أن العمليات البيئية مل يدث هلا اضطراب بدرجة ملحوظة".
 الغابات األخرى المتجددة طبيعيا" :غابات تتجدد طبيعيا حيث توجد مؤجشرات مرئية واضحة لألناطة البارية". الغابات المزروعة" :غابات تتاكل على حنو غالب من أجشجار وجدت بالغرس و/أو البذر املتعمد".-2

األراضي الحرجية األخرى

"أراض غري معرفة "يغابة" متتد أيثر من  0.5هكتارات ويفوق طول األجشجار فيها  5أمتار ويرتاوح غطاؤها احلرجي ب ن
 5و 10يف املائة ،أو أجشجار قادرة أن تصل إىل هذه احلدود؛ أو من غطاء حرجي من أيثر من  10يف املائة مؤلف من
جشجريات وأمجة وأجشجار .وال تامل األراضي اليت ختصص بصفة رئيسية ألغراض الزراعة أو لالستخدام احلضري".
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-3

األراضي األخرى

"مجيع األراضي اليت ال تصنف يغابة أو يأرض حرجية أخرى".
وتامل هذه الفئة األخرية األراضي اليت ختصص بصفة رئيسية ألغراض الزراعة أو لالستخدام احلضري.
يما أنا تامل بصورة خاصة فئة فرعية تسمى "األراضي األخرى ذات الغطاء الاجري" ،ويتم تعريفها على النحو اآليت:
"أراض تصنف "يأراض أخرى" ،وتكون يف الغالب مستخدمة استخداما زراعيا أو حضريا ولديها بُقع من الغطاء الاجري
الذي ميتد على أيثر من  0.5هكتارات مع غطاء حرجي يزيد على  10يف املائة أو أجشجار قادرة على الوصول إىل ارتفاع 5
أمتار عند نضجها .وهي تامل أنواع األجشجار احلرجية وغري احلرجية على السواء*".
وتتضمن هذه الفئة الفرعية جمموعات األجشجار واألجشجار املوزعة (مثل "األجشجار الواقعة خار الغابات") يف املناظر
الطبيعية الزراعية واملناطق احلضرية ،مبا يتوافق مع املعايري الثالثة اليت أ وصفها أعاله .وتامل بصورة خاصة ،مزارع أجشجار
الفايهة ونظم احلراجة الزراعية ،فضال عن مزارع األجشجار املناأة ألغراض غري إنتا اخلاب ،مثل مزارع خنيل الزيت.

* ميكن إجياد املزيد من التفاصيل /الاروحات باأن التعاريف يف منظمة األغذية والزراعة (2012أ).
وقد أ إنتا خرائط وتقييمات إقليمية وعاملية أخرى تتعلق بالغابات ،واختلفت نتائجها يف الكثري من األحيان ،ما
يعكس تعدد التعاريف واملنهجيات املستخدمة مع الغابات واختالف التفسريات املعطاة هلا .وعلى سبيل املثال ،ميكن أن
يعطي التصوير بواسطة األقمار االصطناعية نتائ ج خمتلفة جدا عن املسوحات امليدانية ،على النحو املاروح يف اإلطار .1
وباستخدام قواعد بيانات التصوير بواسطة األقمار االصطناعية ذات الدقة املكانية والزمنية العالية واليت وضعت يف تصرف
العلماء من خالل حمرك غوغل إيرث  ،Google Earthوباالستناد إىل أداة جديدة ملنظمة األغذية والزراعة تسمح بارح
الصور وإىل اخلربة املارتية أليثر من  200ماغل حملي ،قام  Bastinوآخرون ( )2017بتحديد  467مليون هكتار من
الغابات "اخلفية" يف املناطق احليوية اجلافة ،مل يتم التبليغ عنها من قبل .ويؤدي هذا التقدير لألراضي احلرجية اجلافة إىل
زيادة التقديرات السابقة بنسبة  40إىل  50يف املائة .ومتثل هذه الغابات "اخلفية" ما ال يقل عن  9يف املائة من املساحة
الفعلية للغابات يف العامل .واالختالفات يبرية بصورة خاصة يف أفريقيا حيث زادت األراضي احلرجية اجلافة مبقدار الضعف.
وميكن أن تؤدي أدوات يهذه إىل حتسن ملحوب يف تقييم املناطق احلرجية ورصد تطورها يف املستقبل ،وأن تساعد على
حتس ن جودة البيانات اليت يتم مجعها يف تقييمات املوارد احلرجية املستقبلية.
وحو على املستوى الدويل يتم استخدام تعاريف خمتلفة ،ما ينت ج بيانات غري قابلة للمقارنة .وعلى سبيل املثال ،يف
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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وقد أ انتقاد تعاريف الغابات (أنظر  Chazdonوآخرون2016 ،أ) لعدم ذيرها خصائص مثل الغابات الطبيعية أو
الغابات املزروعة ،املؤلفة من أنواع أصلية أو غري أصلية ،املتواصلة أو اجملزأة ،السليمة أو املتدهورة ،فتكون بالتايل قد أخفت
تغريات مهمة جدا يف ترييبة الغابات وصحتها .وبصورة خاصة ،لقد أ انتقاد إدرا املزارع املتجانسة يف تعريف الغابات
بسبب مستوى التنوع البيولوجي املتدين فيها .ويتعلق االنتقاد اآلخر باحلد األدىن املعتمد الذي يستثين يال من البُقع الصغرية
واملناطق ذات األجشجار املتفرقة اليت ميكنها أن تؤدي أدوارا مهمة بالنسبة إىل النظم اإليكولوجية ،واألمن الغذائي والتغذية
وسبل العيش على املستوى احمللي.
وتستند مثل هذه االنتقادات عادة إىل االعرتاف خبصائص بعض أنواع الغابات وأمهيتها النسبية .يما أنا تدعو إىل
اعتماد ن ج أدق إزاء مفهوم الغابة ،معرتفة باحلاجة إىل تعاريف تُستخدم ألغراض إحصائية وتب ن االختالفات يف الوقت
نفسه .ومبعىن آخر ،حو لو يان هناك حاجة إىل تعريف واحد للغابة ألغراض إحصائية ،هناك حاجة أيضا إىل التمييز يف
هذا التعريف ب ن أنواع وفئات خمتلفة من الغابات ألغراض خمتلفة .ويف هذا التقرير ،تقوم األرقام املتعلقة "بالغابات" ،يف
معظم األحيان وإال يف حال ذير خالف ذلك ،على التعريف الذي تعطيه منظمة األغذية والزراعة والذي يتم استخدامه
مع معظم األرقام العاملية .ولكن يستخدم التقرير تصنيفا منوذجيا أدق وأوسع نطاقا يتم وصفه يف القسم .2-1

 2-1تصنيف نموذجي للغابات واألشجار الواقعة خارج الغابات
تارخييا ،أنتجت النظم اإليكولوجية لكويب األرض والثقافات البارية املتصلة ها ،جمموعة واسعة من الغابات والنظم
القائمة على األجشجار ارتبطت يف الكثري من األحيان باملعارف التقليدية وممارسات الاعوب األصلية واجملتمعات احمللية
تصنيف منوذجي للغابات معايري حيوية (اجملاالت املناخية أو
حول العامل ( Viraوآخرون .)2015 ،وميكن أن يستخدم
ٌ
أنواع النظم اإليكولوجية ،ويثافة الغطاء احلرجي) أو إدارية (املوضع على طول املنحىن التارخيي لتحول الغابات واستخدام
األراضي؛ مدى قيام األناطة البارية بتغيري الغابات؛ أو الدور الرئيسي املعرتف به من منظور األناطة البارية).
وألغراض هذا التقرير ،يستند التصنيف النموذجي املستخدم هنا إىل املعايري اإلدارية ،ال سيما مدى قيام األناطة
البارية بتغيري الغابات واملوضع يف منحىن التحول ،باعتبارها املعايري األيثر تأثريا على خمتلف املسامهات يف حتقيق األمن
الغذائي والتغذية واليت قد تتأثر بسهولة أيرب بالسياسات .ويهدف إىل تيسري حتليل التحديات اليت تعرتض إدارة استخدامات
األراضي يف جمموعة واسعة من احلاالت.
ومييز بالتايل هذا التصنيف النموذجي ب ن مخس فئات يربى هي:
 -1الغابات االبتدائية (أو القديمة) اليت تاهد القليل من االضطرابات النامجة عن فعل اإلنسان (على الرغم من
أن الزراعة املتنقلة والقطع االنتقائي لألخااب ميكنهما تغيري بنية الغابة)؛
-2
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الغابات الثانوية اليت جشهدت تغيريا يبريا نتيجة التدخالت البارية يف مرحلة من املراحل ،واليت تنجم عن
التجدد الطبيعي و/أو عن اإلدارة البارية الناطة؛

-3

المزارع الحرجية ،مبا يف ذلك مزارع األخااب األحادية النوع؛

-4

األراضي الحرجية األخرى ذات الغطاء الاجري املوزع واليت ال تعتربها منظمة األغذية والزراعة يغابة؛

-5

األشجار الواقعة خارج الغابات ،مبا يف ذلك األجشجار الواقعة يف املناظر الطبيعية الزراعية ونظم احلراجة
الزراعية ،ويذلك بُقع الغابات الصغرية يف املناظر الطبيعية الفسيفسائية.

وليست هناك بصورة عامة حدود واضحة متاما للفصل ب ن هذه األنواع ألنا موجودة من خالل امتداد اإلدارة املكثفة
طوال منحىن حتول الغابات الذي ميتد من الغابات غري املضطربة نسبيا إىل األراضي اليت ختضع لزراعة مكثفة (أنظر الاكل
 .)2يما هناك تنوع ملحوب داخل يل نوع من هذه األنواع .ولكنه من املفيد جدا أن يتم االعرتاف 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 بالنظر يف أمهيتها النسبية وتطورها
من حيث املساحة (أنظر الفصل  .)3وجتمع الفئتان األخريتان نظما ال تصنف عادة يغابات ،على الرغم من أنا تقوم
على األجشجار أو تتضمنها.
وتأخذ التسميات املقرتحة هنا يف احلسبان التصنيفات السابقة واملخاوف اليت أ التعبري عنها باأن تعريف الغابات
(أنظر أعاله) .ولكن ،ال بد من االعرتاف بأنه ميكن ألي مصطلح يُعتمد أن يكون مضلال ألنه يادد على جانب حمدد
أيثر من سواه.
ويظهر الاكل  2بصورة ختطيطية الرتابط القائم ب ن خمتلف أنواع الغابات ونظم األجشجار وييفية اتصاهلا باألناطة
املضطلع ها يف الغابات والزراعة .وحتصل تغيريات متنامية من فعل اإلنسان وتزداد اإلدارة املكثفة يف الغابات االبتدائية
والثانوية وصوال إىل املزارع والزراعة .وإىل حد ما ،تتقاسم الغابات املزروعة األحادية النوعية اليت ختضع إلدارة مكثفة ،العديد
ميارس داخل الغابات.
من اخلصائص مع نظم الزراعة األحادية النوعية .وتُعد الزراعة املتنقلة (أنظر اإلطار  )5نااطا زراعيا َ
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الشكل

2

خمسة أنواع من الغابات ونظم األشجار

الغت تاب ت تات

الزراع ت ت تة
األشجار الواقعة خارج
الغابات
(بما في ذلك الحراجة
الزراعية)

الغابات االبتدائية
الزراعة املتنقلة
الغابات الثانوية
المزارع الحرجية

األراضي الحرجية
األخرى

1-2-1

الغابات االبتدائية (أو القديمة)

ال يعرتف معظم املمارس ن احلرجي ن واأليادميي ن "بالغابة االبتدائية" على النحو الوارد يف مصطلحات منظمة األغذية
والزراعة (أنظر منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ) ويفضلون مصطلح الغابة "الناضجة" أو "القدمية" لاقرار بالعدد احملدود
للغابات اليت مل ختضع لالستعمال قط.
وتتميز الغابات االبتدائية أو القدمية باإلدارة احملدودة ( Pimbertو )1997 ،Prettyوباملستوى املتدين لالضطرابات
النامجة عن اإلنسان .وحو يف الغابات املصنفة يابتدائية ،ميكن أن يتأثر توزع النباتات بالنااح الباري .وعلى سبيل املثال،
يظهر  Levisوآخرون ( )2017أن النباتات اليت دجنتها جشعوب العصر ما قبل الكولوميب هي الغالبة على األرجح يف
الغابات األمازونية مقارنة بغريها من األنواع .وتُعترب هذه الغابات األقرب إىل ترييبتها األصلية .وقد تعرضت العديد من
الغابات االبتدائية و/أو تتعرض اآلن للتغيري على يد الاعوب اليت تعيش فيها أو على مقربة منها من أجل زيادة إمدادات
األغذية املستمدة من مصدر نبايت و/أو تغيري إمدادات األنواع احليوانية املفضلة ( Jamnadassوآخرون.)2015 ،
ومتثل الغابات االبتدائية حوايل ثلث املساحة اإلمجالية للغابات ( Morales-Hidalgoوآخرون .)2015 ،ويف عام
 ،2015يانت ال تزال تغطي  1 277مليون هكتار يف العامل ،يقع نصفها يف املناطق االستوائية (منظمة األغذية والزراعة،
 .)2015وتتوزع الغابات االبتدائية على مجيع اجملاالت املناخية حول العامل ،حيث يتواجد  400مليون هكتار منها يف
أمريكا اجلنوبية (منها  203مالي ن هكتار يف الربازيل) ،و 320مليون هكتار يف أمريكا الامالية والوسطى (منها  206مالي ن
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هكتار يف يندا) ،و 277مليون هكتار يف أوروبا (منها  273مليون هكتار يف االحتاد الروسي) ،و 135مليون هكتار يف
أفريقيا (منها  103مالي ن هكتار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية) ،و 117مليون هكتار يف آسيا (منها  46مليون هكتار
يف إندونيسيا) ،و 27مليون هكتار يف أوسيانيا (منظمة األغذية والزراعة.)2015 ،
وتساهم الغابات االبتدائية أو القدمية ،مبا يف ذلك املانغروف (أنظر اإلطار  )4يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من
خالل مجع املنتجات لالستهالك الفوري واستدرار الدخل عن طريق بيع املنتجات احلرجية غري اخلابية وجمموعة واسعة من
املوارد احلرجية ( Angelsenو .)2003 ،Wunderيما أنا توفر خدمات النظام اإليكولوجي مثل جودة اهلواء ،ونوعية
املياه ،وتنظيم املناخ ،والتلقيح؛ فضال تدوير املغذيات ،وتدوير املياه ،وتكون الرتبة ،والتمثيل الضوئي .وتتمتع هذه الغابات
يف الكثري من األحيان بقيمة دينية وروحية وثقافية وتُستخدم يف بعض احلاالت للرتفيه والسياحة.
اإلطار

4

المانغروا :مساهمة رئيسية في تحقيق األمن الغذائي والتغذية

تُعرف غابات املانغروف على أنا جتمعات من األجشجار والاجريات اليت تتحمل امللوحة وتنمو يف مناطق املد واجلزر
على السواحل االستوائية وجشبه االستوائية .وهي تتمتع بتنوع بيولوجي مائي وبري فريد .ويُعد صايف إنتاجها األويل من ب ن
األعلى مقارنة بأي نظام إيكولوجي بري آخر ،حيث أنا توفر األخااب واألغذية ،فضال عن خدمات الدعم (تدوير
املغذيات وبناء األراضي) والتنظيم (التلوث ،وامللوحة ،وختزين الكربون ،واألموا  ،وهبوب العواصف ،وأموا التسونامي).
يما أنا حتسن إنتاجية مصائد األمساك يف املياه الساحلية اجملاورة من خالل تأدية دور منطقة الفقس لألمساك واألربيان
والسلطعون اليت تتمتع بأمهية جتارية ،ومن خالل توفري املغذيات العضوية وغري العضوية .وتؤدي غابات املانغروف دورا مهما
جدا يف احلد من آثار األعاصري والزوابع وأموا التسونامي على حياة اإلنسان وممتلكاته .وبفضل اإلنتاجية العالية ومعدالت
دفن الكربون املرتفعة يف غابات املانغروف ،ميكن أن يبلغ خمزون الكربون يف النظام اإليكولوجي اخلاص ها أربعة أضعاف
املخزون يف النظم اإليكولوجية الربية األخرى ( Alongiوآخرون.)2016 ،
ولكن غابات املانغروف عرضة لضغوح يبرية ،حيث أن معدالت إزالتها مخس أو ست مرات أعلى من املتوسط
( Spaldingوآخرون.)2011 ،
املصدر Alongi :وآخرون2016 ،؛  Spaldingوآخرون2011 ،؛ منظمة األغذية والزراعة (2007أ).
2-2-1

الغابات الثانوية

ألغراض هذا التقرير ،تعرف الغابات الثانوية على أنا "غابات تتجدد إىل حد يبري عن طريق العمليات الطبيعية بعد
تعرض الغطاء النبايت احلرجي األصلي الضطرابات ملحوظة طبيعية و/أو من فعل اإلنسان يف حلظة حمددة من الزمن أو
على فرتة ممتدة ،وتظهر اختالفا يبريا من حيث بنية الغابة و/أو األنواع اليت يتكون منها الغطاء احلرجي مقارنة بالغابات
االبتدائية اجملاورة املوجودة يف مواقع مااهة" ( Chokkalingumو .)2001 ،de Jongويدث هذا التغيري يف البنية واألنواع
بعد عملية تعاقبية ،ويؤدي الوقت املنصرم منذ حصول االضطراب الطبيعي أو من فعل اإلنسان دورا مهما.
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وتامل فئة "الغابات الثانوية" ما تسميه منظمة األغذية والزراعة "الغابات األخرى املتجددة طبيعيا" اليت تغطي
حوايل  2.4مليار هكتار حول العامل (منظمة األغذية والزراعة .)2015 ،وميكن إدارة الغابات الثانوية على درجات خمتلفة
وألغراض خمتلفة .وميكن أن تساهم هذه الغابات باكل ملحوب يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من خالل توفري الدخل
من األخااب واحملاصيل النقدية ،وتوفري األغذية باكل مباجشر .يما أنا تساهم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من
خالل توفري خدمات النظم اإليكولوجية .وختضع معظم الغابات الثانوية يف أوروبا وأمريكا الامالية إلدارة ناطة بغية
حتس ن إنتا األخااب والوظائف األخرى ،وذلك من خالل ممارسات جتمع ب ن إعادة التجدد بصورة طبيعية والغرس
والقطع االنتقائي .وتُعد الغابات الثانوية أيضا املزود الرئيسي خلاب الوقود يف املناطق الريفية يف معظم األقاليم االستوائية،
ال سيما يف املناطق اجلافة ( Henao-Bravoوآخرون .)2015 ،ويف بعض البلدان ،تصل اجملتمعات احمللية (املعروفة باسم
 mestizoأو الاعوب األصلية) إىل الغابات عن طريق االمتيازات (غواتيماال) ( ،)2015 ،Ojuela Vásquezأو امللكية
املااع (نيكاراغوا) ( Henao-Bravoوآخرون ،)2015 ،أو احلقوق يف استخدام الغابات (هندوراس) (،Forest Trends
 ،)2013وتنت ج األخااب واألغذية والعلف واملنتجات احلرجية غري اخلابية.
ويقول " :)1997( Wadsworthإذا متت إدارة الغابات الثانوية على حنو مستدام ،ميكنها أن تساهم يف توليد الدخل
وأن توفر ،عن طريق إنتا األخااب ،منتجات حرجية أخرى لألسواق وخدمات بيئية أخرى" .ومبا أن العديد من هذه
الغابات يتجدد يف مناطق الرعي واملناطق الزراعية سابقا اليت جشهدت تدهورا ،يسهل الوصول إليها عادة عرب جشبكة الطرقات
الريفية.
وأخريا ُمتارس الزراعة املتنقلة ،اليت ميكن اعتبارها إىل حد يبري نظاما للحراجة الزراعية (أنظر القسم  ،)5-2-1داخل
الغابات الثانوية واالبتدائية على السواء (أنظر اإلطار .)5
اإلطار

5

الح ْرق
الزراعة المتنقلة أو الزراعة بعد َ

تنطوي الزراعة املتنقلة على التنظيف واحلرق املتقطع ن لبُقع صغرية من الغابات من أجل إنتا حماصيل الكفاف الغذائية،
تليهما فرتات أطول من اإلراحة تقوم الغابات خالهلا بتجديد إنتاجية األرض ( Crambوآخرون .)2009 ،وتُعرف هذه
الزراعة أيضا بالزراعة بعد احلرق ،وتامل جمموعة واسعة ومتنوعة من املمارسات التقليدية يف مناظر طبيعية ونظم إيكولوجية
خمتلفة جدا .يما أنا تبقى نوع الزراعة املهيمن يف العديد من املناطق الريفية اجلبلية االستوائية ،فتساهم يف هتيئة مناظر طبيعية
معقدة .وميكن أن ميتد تنظيف الغابات من أجل الزراعة املتنقلة ،والذي جيري يف الكثري من األحيان يف الغابات الثانوية،
على مساحة ترتاوح ب ن بضعة أمتار مربعة وعدة هكتارات .ويتم جتنب أنواع األجشجار املفيدة (أجشجار الفايهة يف الكثري
من األحيان) ومحايتها من احلريق .وتدوم الزراعة املكثفة لألنواع السنوية عادة سنة أو سنت ن ويتم استبداهلا يف ما بعد بإدارة
أقل يثافة تسمح للغطاء النبايت الطبيعي باالنتاار تدرجييا يف املوقع .ويقوم التعايب االنتقائي بتجنب النباتات الطبيعية
ذات األمهية بالنسبة إىل األغذية أو األدوية أو أغراض أخرى .وميكن أن تؤدي هذه املمارسات إىل تنوع بيولوجي زراعي
يبري يف بعض هذه النظم ( Rerkasemوآخرون.)2009 ،
وخيضع حجم الزراعة املتنقلة وآثارها للنقاش ( van Vlietوآخرون )2012 ،وهناك نقص يف التقديرات الدقيقة لألراضي
متارس يف أيثر من  40بلدا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.
وعدد األجشخاص املعني ن ها .وال تزال الزراعة بعد احلرق َ
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وتاري التقديرات اإلقليمية جلنوب جشرق آسيا إىل أن الزراعة بعد احلرق ال تزال جشائعة ،حيث ميارسها ما ب ن  14و 34مليون
جشخص يف تسعة بلدان ( Mertzوآخرون .)2009 ،يذلك ،ميكن االفرتاض أن هذه الزراعة تعين قسما يبريا من الغابات
الثانوية االستوائية اليت تبلغ مساحتها  850مليون هكتار يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا ( Mertzوآخرون.)2008 ،
وياري عدد متزايد من البحوث إىل أنه ميكن إدارة الزراعة املتنقلة ،ال سيما حيث تكون املعارف التقليدية متطورة جدا
ومطبقة بطريقة جيدة ،على حنو مستدام من غري تقويض خصوبة الرتبة وإنتاجيتها ،مع القيام يف الوقت نفسه حبماية التنوع
البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي اليت توفرها الغابات .ولكن ميكن أن يؤدي اعتماد املمارسات الكثيفة مثل احملاصيل
والتكنولوجيات اجلديدة اليت ال تتالءم والظروف اإليكولوجية الزراعية احمللية أو الدورات الزراعية القصرية ،وزيادة اإلنتا
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
الذي تعتمد عليه العديد من األسر الريفية الفقرية لكسب معياتها .ولكن ال بد من أن تنظر السياسات اليت ترو للتخلي
عن الزراعة املتنقلة ،بعناية يف إتاحة البدائل للمجتمعات احمللية ويف اآلثار املرتتبة عن هذا االنتقال على جودة النظام الغذائي
واألمن الغذائي ( Parrottaوآخرون.)2015 ،
املصادر Peng :وآخرون2014 ،؛  Viraوآخرون.2015 ،
3-2-1

المزارع الحرجية

عرف "املزارع احلرجية" ،ألغراض هذا التقرير ،على أنا الغابات اليت يزرع فيها عدد حمدود من أنواع األجشجار،
تُ َّ
وأحيانا نوع واحد منها ،على مساحة يبرية إلنتا األخااب بصورة أساسية .ونظرا إىل االنتقادات املوجهة إىل تعاريف
الغابات (أنظر القسم  ،)2-1-1تابه هذه الفئة تلك اليت تطلق عليها منظمة األغذية والزراعة اسم "الغابات املزروعة"
واليت تغطي  291مليون هكتار يف العامل (منظمة األغذية والزراعة .)2015 ،وهي تامل "املزارع احلرجية الصناعية السريعة
النمو" اليت تفيد جمموعة  INDUFORبأنا تغطي  54مليون هكتار حول العامل (.)2012 ،INDUFOR
وتأيت يمية متزايدة من املنتجات اخلابية املستخدمة يف العامل اليوم ،ال سيما أخااب اللب ،من املزارع .ويتم إنااء
املزارع احلرجية يف الكثري من األحيان ألغراض اإلنتا و/أو حلماية الرتبة واملياه.
وتساهم املزارع احلرجية بصورة عامة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من خالل توفري مصدر للدخل والعمالة والنمو
االقتصادي .وميكن إدارهتا بطريقة فعالة جدا بوصفها نظما منتجة لألخااب ،من خالل استخدام األنواع احملسنة ،والدخيلة
أحيانا ،واللجوء يف بعض احلاالت إىل األمسدة ومكافحة األعااب الضارة .وتنت ج الغابات املزروعة اليت ختضع إلدارة جيدة،
غالت أيرب من اخلاب مقارنة بالغابات الطبيعية .ويف املناطق االستوائية ،ترتاوح غلة املزارع التجارية ب ن  10و 30مرتا
مكعبا من األخااب للهكتار الواحد ،مقارنة مبا ب ن  1و 5أمتار مكعبة للغابات الطبيعية ( Evansو.)2004 ،Turnbull
وهناك أمثلة على حصول زيادات ملحوظة يف الغالت ،ترتبط يف الكثري من األحيان بالتحسينات الوراثية .وعلى سبيل
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املثال ،يان متوسط الغالت يف الربازيل يف السبعينيات من القرن املاضي ،يبلغ  13مرتا مكعبا للهكتار الواحد ،وهو يتجاوز
اآلن  40مرتا مكعبا للهكتار الواحد (.)2015 ،IBA
ويُنظر إىل املزارع احلرجية أحيانا على أنا تضم أنواعا غريبة .ولكن ،يضم ما ب ن  18و 19يف املائة فقط من الغابات
املزروعة أنواعا يهذه .وهذه النسبة متدنية جدا يف أمريكا الامالية ،وغرب ووسط آسيا ،وأوروبا؛ وهي أعلى بكثري يف
أمريكا اجلنوبية ( 88يف املائة) ،وأوسيانيا ( 75يف املائة) وأفريقيا اجلنوبية ( 65يف املائة) ( Paynوآخرون.)2015 ،
وقلما تساهم املزارع احلرجية يف توفري األغذية باكل مباجشر .ويتوقف توفري خدمات النظام اإليكولوجي األخرى إىل
حد بعيد على الطريقة اليت تدار فيها هذه املزارع .وميكن أن توفر الغابات املزروعة اليت ختضع إلدارة جيدة ،العديد من
السلع واخلدمات احلرجية وميكن أن تساهم أيضاَ يف احلد من الضغوح على الغابات الطبيعية (الصندوق العاملي
للطبيعة/املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية2012 ،؛ منظمة األغذية والزراعة.)2015 ،
وهناك أيضا نظم يكون الغرض الرئيسي منها هو حصاد األجشجار ،ويف الوقت نفسه إنتا احملاصيل الزراعية و/أو
املاجشية .وتنبثق هذه النظم عن مبادرات ترتاوح ب ن الكبرية والصغرية ،وعن الاريات واملزارع ن األفراد واجملتمعات احمللية.
وتوفر احملاصيل غري احلرجية األغذية أو املاجشية أو احملاصيل الدائمة بغية احملافظة على تدفق نقدي إجيايب يف النظام .وهي
تامل مزجيا يتألف مثال من السا  /املاجشية ،أو املاهوغوين /الكاياو /املاجشية ،أو األوياليبتوس /النب ،أو األوياليبتوس/
األرز /فول الصويا /دوار الامس /املاجشية ،وغري ذلك ( de Caminoوآخرون .)2012 ،وتُعد هذه النظم اليت تدم ج إنتا
األخااب بوصفه مكونا رئيسيا فيها ،جزءا من نظم احلراجة الزراعية اليت يتم وصفها أدناه.
4-2-1

األراضي الحرجية األخرى

يما هو موضح أعاله ،تامل هذه الفئة املناطق احلرجية اليت ال تعتربها منظمة األغذية والزراعة يغابات ألنا وإن
يانت تستويف معياري احلجم والعلو ،فهي ال تستويف معيار الغطاء احلرجي (أنظر اإلطار  .)3وتستثين هذه الفئة أيضا
مجيع األراضي الزراعية اليت فيها أجشجار (أنظر أدناه).
وتساوي املساحة املصنفة "يأراض حرجية أخرى" مساحة الغابات االبتدائية ،وقد مشلت عام  ،2015ما مقداره
 1 204مليون هكتار يف العامل ،يقع حوايل ثالثة أرباعها يف املناطق االستوائية وجشبه االستوائية (منظمة األغذية والزراعة،
 .)2015وهناك نقص يف البيانات والتحليالت املتعلقة هذه "األراضي احلرجية األخرى" اليت تامل جزءا مهما من الغابات
املتدهورة.
5-2-1

األشجار الواقعة خارج الغابات :نظم الحراجة الزراعية والنظم األخرى

تامل هذه الفئة األخرية جمموعة متنوعة ويبرية من النظم اليت تاكل ،يف العديد من البلدان ،مصدرا مهما لألخااب
والفايهة واملنتجات احلرجية غري اخلابية األخرى .وتتضمن نظم احلراجة الزراعية املتنوعة ،واملناظر الطبيعية الفسيفسائية
حيث البقع احلرجية صغرية لدرجة يصعب اعتبارها مبثابة غابات لألغراض اإلحصائية ،فضال عن مزارع األجشجار املزروعة
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على غرار زيت النخيل وأجشجار الزيتون والبسات ن (أجشجار الفايهة واجلوزيات) .ومثة قاسم مارتك ب ن هذه النظم ،على
الرغم من تنوعها ،حيث أن األجشجار فيها متصلة باكل وثيق بأناطة الزراعة وإنتا األغذية.
وإن حتديد صفات "األجشجار الواقعة خار الغابات" أصعب وأيثر يلفة ،ذلك أنا ال تسمح بإنتا إحصاءات
دقيقة ومنسقة ،يما أنا تتسم يف بعض احلاالت بديناميكية يبرية وتاهد تطورا سريعا .وتامل هذه الفئة املناطق اليت تعترب
يف تقييم املوارد احلرجية "أراض أخرى ذات غطاء جشجري" (أنظر اإلطار  .)3وقدم  84بلدا فقط ،متثل  51يف املائة من
مساحة الغابات يف العامل ،معلومات باأن الغطاء الاجري يف املناظر الطبيعية الزراعية واملناظر الطبيعية األخرى إىل تقييم
املوارد احلرجية لعام ( 2015منظمة األغذية والزراعة )2015 ،بسبب نقص يف البيانات .وياار إىل وجود حوايل  284مليون
هكتار حول العامل يف تقييم املوارد احلرجية لعام ( 2015منظمة األغذية والزراعة )2015 ،على أنا "أراض أخرى ذات
غطاء جشجري" ،ويقع  75يف املائة منها ( 214مليون هكتار) يف املناطق االستوائية .وقد زادت هذه املساحة بنسبة 0.52
يف املائة سنويا ب ن عامي  1990و( 2015منظمة األغذية والزراعة2015 ،؛  Sloanو.)2015 ،Sayer
(Sloan

ويف آسيا االستوائية وأفريقيا جشبه الرطبة ،تتمتع مناطق واسعة تُعترب مناطق زراعية بغطاء جشجري مهم
و .) 2015 ،Sayerوميكن أن يتزامن منو مثل هذه النظم مع استمرار إزالة الغابات .وعلى سبيل املثال ،أبلغت السلفادور
عن خسارة صافية للغابات يف فرتة  2015-1990نتيجة إزالة الغابات الكثيفة ،يف ح ن أنا مل حتسب يغابة منو األجشجار
يف فسيفساء الزراعات املختلطة بالغابات الذي يؤدي يف الواقع إىل مكسب صاف وفقا للمراقبة بواسطة األقمار االصطناعية
( Sloanو.)2015 ،Sayer
نظم الحراجة الزراعية
"احلراجة الزراعية هي اسم مجاعي يطلق على النظم والتكنولوجيات املرتبطة باستخدام األراضي اليت تُستخدم فيها
النباتات املعمرة (األجشجار والاجريات والنخيل واخليزران وما إىل ذلك) عمدا على وحدات إدارة األراضي نفسها ياحملاصيل
الزراعية و/أو احليوانات ،يف جشكل من أجشكال الرتتيب املكاين أو التسلسل الزماين .وحتصل يف نظم احلراجة الزراعية
تفاعالت إيكولوجية واقتصادية ب ن خمتلف املكونات" ( Lundgrenو .)1982 ،Raintreeوترتاوح نظم احلراجة الزراعية
ب ن أجشجار  Faidherbia albidaاملوزعة يف حقول الدخن يف الساحل األفريقي واحلدائق املنزلية املتعددة الطوابق والعالية
الكثافة يف املناطق االستوائية الرطبة ،مثل حدائق املطاح يف إندونيسيا ( Rahmanوآخرون ،)2016 ،وب ن النظم اليت تؤدي
فيها األجشجار دور مقدم اخلدمات الرئيسي (يصد الرياح) والنظم اليت توفر فيها املنت ج التجاري الرئيسي (مثل إدخال
احملاصيل الزراعية).
وتقدم نظم احلراجة الزراعية والنظم الزراعية القائمة على األجشجار ،جمموعة واسعة من املنافع للمجتمعات احمللية
وللبيئة .وتامل هذه املنافع توفري الظل يف املنتزهات واملناظر الطبيعية الزراعية ملا لذلك من أمهية بالنسبة إىل احملاصيل
الزراعية اليت تتحمل الظل ،ال سيما حماصيل اخلضار .وعلى سبيل املثال ،يف الظروف الرتابية واملناخية املثلى ،ميكن أن تنت ج
نباتات الكاياو املزروعة يف ظل األجشجار غالت يبرية على مدى  60إىل  100سنة ،عوضا عن إنتا الغالت على مدى
 20سنة يحد أقصى إذا ُزرعت من دون ظل ( Rufو2004 ،Schroth؛  Obiriوآخرون .)2011 ،2007 ،وميكن أن توفر
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احلراجة الزراعية أيضا :خصوبة حمسنة للرتبة تؤدي إىل زيادة غالت احملاصيل والعلف للماجشية وحطب الوقود والقدرة على
الصمود لألسر من خالل تقدمي منتجات إضافية للبيع أو االستهالك املنزيل ( Rahmanوآخرون .)2016 ،وتقوم بعض
اجملتمعات احمللية ،مثل الربيربي يف يوستاريكا ،بزراعة أجشجار الفايهة أو احملافظة عليها يف مناظرها الطبيعية الزراعية جلذب
احليوانات الربية من أجل اصطيادها ( Sylvesterو.)2016 ،Segura
وميكن تصنيف نظم احلراجة الزراعية وفقا لبنيتها ،أي للرتتيبات املكانية والزمانية ب ن املكونات الاجرية وغري
الاجرية .وميكن التمييز ب ن ثالث فئات من نظم احلراجة الزراعية (1993،Nair؛  Viraوآخرون )2015 ،هي:




نظم الزراعة املختلطة بالغابات ،اليت جتمع ب ن احملاصيل الزراعية واألجشجار أو الاجريات؛
النظم احلرجية الرعوية ،اليت جتمع ب ن األجشجار واملراعي للماجشية؛
نظم الزراعة املختلطة بالغابات واملراعي ،اليت جتمع ب ن احملاصيل واملراعي واألجشجار.

وليس هناك إحصاءات موثوقة باأن نظم احلراجة الزراعية على املستوى العاملي ،ولكن قام  Zomerوآخرون (،2009
 )2016 ،2014بأول حماولة لتحديد مكان األجشجار يف املناظر الطبيعية الزراعية مستخدم ن جمموعات البيانات املستاعرة
عن بُعد املتوافرة .وأظهروا أن  40يف املائة من األراضي الزراعية ،على املستوى العاملي ،تتمتع بغطاء جشجري يتجاوز  10يف
املائة.
المنا ر الطبيعية الفسيفسائية التي فيها أشجار
باإلضافة إىل احلراجة الزراعية ،تاكل الغابات يف الكثري من األحيان بُقعا داخل املزارع الصغرية واملتوسطة احلجم.
يما أنا توفر األغذية لالستهالك الاخصي ولألسواق احمللية من أجل تكملة اإلنتا الزراعي ال سيما عندما تُزرع احملاصيل
الغذائية حتت ظلة الغابة .وتقوم أجزاء الغابات يف مناظر طبيعية متنوعة بدعم سبل العيش احمللية بطريقة مباجشرة وغري مباجشرة
من خالل توفري خدمات النظم اإليكولوجية املتعددة ،مبا يف ذلك خدمات التلقيح ومكافحة اآلفات (2004 ،Ricketts؛
 Rickettsوآخرون2008 ،؛  Holzschuchوآخرون .)2010 ،وميكن أن تؤثر التجزئة على سالمة الغابات وأن تؤدي إىل
خسارة التنوع البيولوجي ،وزيادة األنواع الغازية أو اآلفات ،وتراجع نوعية املياه ( Bogaertوآخرون .)2011 ،يما تؤثر
التجزئة وقلة الرتابط ب ن بُقع الغابات على قدرة امللقحات وضواري اآلفات واملياه واملغذيات على التنقل يف منظر طبيعي
ما ( Viraوآخرون.)2015 ،
مزارع المحاصيل الشجرية الزراعية
توفر احملاصيل الاجرية الزراعية (مثل مزارع أجشجار زيت النخيل أو النب أو الكاياو أو الزيتون ،فضال عن البسات ن)
باكل مباجشر ،األغذية اليت يتم بيع معظمها لتوليد الدخل والعمالة .وتتقاسم هذه املزارع ،ال سيما عندما تكون يبرية
احلجم ،العديد من اخلصائص مع املزارع احلرجية وتتوقف مسامهتها يف خدمات النظم اإليكولوجية األخرى على حجمها
وطريقة إدارهتا .وتقع البسات ن الصغرية و/أو املختلطة على مقربة من نظم احلراجة الزراعية أو تاكل جزءا منها.
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وتوفر قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة ،12البيانات اإلحصائية باأن املزارع الاجرية
اليت تُعترب حماصيل زراعية .وعلى سبيل املثال ،بينت التقارير أن مزارع زيت النخيل غطت حوايل  19مليون هكتار عام
 2014على املستوى العاملي ،يف ح ن غطت يل من أجشجار الكاياو والنب والزيتون حوايل  10مالي ن هكتار على التوايل.

 3-1السكان المعتمدون على الغابات
ميثل ختم ن عدد "السكان املعتمدين على الغابات" حتديا يبريا ،وقد أدى إىل وجود تقديرات متعددة لسبب ن رئيسي ن
مها :أوال ،عدم اليق ن باأن البيانات ( ،)2012 ،Chaoوثانيا ،غموض املفهوم ذاته.
وعلى الرغم من أنه ميكن اإلجشارة إىل أي أجشخاص يعتمدون على املنتجات احلرجية لكسب معياتهم على أنم
"يعتمدون على الغابات" إىل حد ما ،جيعل هذا املفهوم العام التمييز ب ن أنواع خمتلفة من العالقات أمرا صعبا .وقد انتقد
 Byronو )1997( Arnoldاستخدام مصطلح "االعتماد على الغابات" حبجة أنه من األفضل تقدمي تصنيف منوذجي
ملختلف أنواع املستخدم ن .وإنما مييزان باكل حاسم ب ن السكان الذين يعتمدون على استخدام الغابات من غري أن
تتوافر هلم بدائل أخرى ،والذين يستخدمون املنتجات احلرجية أو يضطلعون بأناطة اقتصادية تامل الغابات من باب
االختيار.
ويقرتح  Fisherوآخرون ( )1997التمييز ب ن ثالثة أنواع من السكان املعتمدين على الغابات:

12

(أ)

السكان الذين يعياون يف الغابات الطبيعية أو حوهلا ،أو على حدودها ،يصيادين أو حاصدين أو مزارع ن
متنقل ن ،والذين يعتمدون إىل حد يبري على املوارد احلرجية لكسب معياتهم بالدرجة األوىل ،ولكن ليس
دائما ،على أساس الكفاف .وتعد الزراعة املتنقلة عامال مسامها رئيسيا يف حتقيق أمنهم الغذائي .وينتمي
السكان يف هذه الفئة يف الكثري من األحيان إىل الاعوب األصلية أو إىل األقليات العرقية .وهم بالتايل
موجودون عادة خار التيار السياسي واالقتصادي السائد.

(ب)

الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكان الذين يعيا ـ ـ ـ ـ ـ ــون على مقربة من الغابات ،وينخرطون عادة يف ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات زراعية داخل الغابة أو
خارجها ،ويسـ ــتخدمون املنتجات احلرجية (األخاـ ــاب وحطب الوقود وأغذية األمجة والنباتات الطبية وما إىل
ذلك) بانتظام ويعود ذلك جزئيا إىل أغراض الكفاف وجزئيا من أجل توليد الدخل .وبالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل الذين
يعنون أيثر بالزراعة ،تتس ـ ـ ـ ـ ـ ــم املكمالت الغذائية من الغابات يف الكثري من األحيان بأمهية حامسة لتحقيق
األمن الغذائي والتغذية.

( )

السكان املنخرطون يف أناطة جتارية مثل الصيد أو مجع املعادن أو الصناعات احلرجية يإدارة الغابات
والتحطيب .ويُعد هؤالء السكان جزءا من اقتصاد خمتلط ب ن الكفاف واالقتصاد النقدي .ويعتمدون على
الغابات بوصفها مصدرا للدخل النقدي .ولكن ،ال بد من اإلجشارة إىل أن هذا النوع من التفاعل ب ن السكان

أنظر ( http://www.fao.org/faostat/en/#dataمتت زيارة املوقع يف

مارس/آذار .)2017
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والغابات ميكن أن يقوم حو يف سياق ذات قيمة نقدية عالية :فعلى سبيل املثال ،ميكن أن تعتمد اجملتمعات
الريفية الصغرية يف البلدان الصناعية مثل أسرتاليا ،باكل جشبه تام على األجور الناجشئة عن التحطيب التجاري.
ويُفرتض أن االعتماد على الغابات من النوع (أ) موجود باكل جشائع يف نظم الغابات االبتدائية ،والنوع (ب)
موجود يف الغابات االبتدائية والثانوية ويذلك يف نظم احلراجة الزراعية ،يف ح ن أن النوع ( ) موجود أساسا يف بعض
الغابات الثانوية واملزارع احلرجية اليت ختضع إلدارة مكثفة أيثر .وقد تتوافر فرص أقل أمام اجملتمعات احمللية يف املناطق النائية
إلجياد عمل خار القرية ،ويذلك موارد أقل لاراء األغذية ( Narainوآخرون .)2008 ،وقد تظهر بالتايل هذه اجملتمعات
اعتمادا أيرب على الغابات من النوع ن (أ) أو (ب) .وعلى سبيل املثال ،يف املناطق النائية يف مقاطعة باندو (بوليفيا)،
ميكن أن ميثل الدخل من الغابات  64يف املائة من إمجايل دخل األسرة ،مقابل  12يف املائة يف والية أيري (الربازيل) اليت
تتمتع بروابط أفضل باملدن واألسواق ،وبالبىن التحتية واخلدمات ،وتتوافر فيها فرص عمل أيثر خار القرية (Duchelle
وآخرون.)2014 ،
وباإلضافة إىل االعتماد على الغابات من الناحية االقتصادية ،ميكن أن يعتمد السكان عليها من الناحيت ن االجتماعية
والثقافية أيضا بغض النظر عن انتمائهم إىل أي من الفئات املذيورة أعاله .وميكن أن يكون سبب هذا االعتماد دينيا أو
ترفيهيا ( .)2000 ،Glückوقد سامهت القيم الروحية أو الدينية يف محاية الغابات من خالل القواعد الدينية (Stara
وآخرون .)2016 ،وتتمتع الغابات أيضا ،بالنسبة إىل العديد من السكان حول العامل ،بقيم ترفيهية و/أو مجالية مهمة.
وتقدم الغابات أيضا عالجات متعلقة بالصحة وميكنها أن تساهم يف حالة الصحة العقلية ( Gibsonوآخرون.)1979 ،
وتؤدي دورا مهما يف يسب املعياة ،ال سيما بالنسبة إىل الاعوب األصلية ،وهي مرتسخة يف ثقافات هذه الاعوب
وتقاليدها ودياناهتا ومعتقداهتا الروحية وممارساهتا (مثال .)2009 ،Widmark
وقد جرت عدة حماوالت لتحديد عدد السكان املعتمدين على الغابات على الرغم من أنه أ اتباع منهجيات
وتعاريف خمتلفة لتحديد املعىن الفعلي لالعتماد على الغابات .بالتايل ،تراوحت التقديرات لعدد السكان الذين يُعترب أنم
يعتمدون على الغابات ب ن  250مليون نسمة ( Pimentelوآخرون )1997 ،و 500مليون نسمة ( Lynchو،Talbott
 ،)1995و"أيثر من مليار نسمة" (اللجنة العاملية املعنية بالغابات والتنمية املستدامة1999 ،؛  Agrawalوآخرون)2013 ،
و 1.6مليار نسمة ( .)2012 ،Chaoويامل هذا العدد األخري يال من الاعوب األصلية ،واجملتمعات احمللية الريفية،
واملزارع ن من أصحاب احليازات الصغرية ،واملوظف ن يف املااريع املعتمدة على منتجات الغابات (أنظر اجلدول .)1
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(Poverty and

ويف ما يتعلق بالدخل املباجشر من الغابات ،أظهرت الابكة االستوائية املعنية بالفقر والبيئة
 )13 Environment Networkاليت تغطي  58موقعا حول العامل ،أمهية الدخل املتأيت من الغابات ،وبينت حساباهتا أنه يف
املتوسط ،يأيت ُمخس الدخل الريفي ( 22.2يف املائة) من املوارد احلرجية والبيئية ويساوي يف الكثري من األحيان ،أو يتخطى
حو ،الدخل املباجشر من الزراعة ( Angelsenوآخرون .)2014 ،ويب ن ذلك ييف ميكن أن تكون مسامهات الغابات
والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وأمن سبل العيش متكاملة.
ولعل األهم هو أن مجيع هذه األرقام تستند إىل تقديرات االعتماد على الغابات من أجل احلصول على األغذية أو
الدخل بنوع خاص .وهي ال تعكس حقيقة أن معظم األناطة الزراعية تعتمد إىل حد ما على خدمات النظم اإليكولوجية
اليت تقدمها الغابات .يما أنا ال تأخذ يف احلسبان السكان الذين يعياون يف املناطق النائية يف الكثري من األحيان والذين
يعتمدون على الغابات مثال إلدارة املياه (جودة املياه ،واحلماية من الفيضانات).
الجدول

1

عدد سكان الغابات بحسب نوع االعتماد
نوع االعتماد على الغابات

الاعوب األصلية اليت تعتمد يف األساس على الغابات الطبيعية (املرتاصة
عادة) لكسب معياتها (الصيد واجلمع والزراعة املتنقلة)
السكان الريفيون الذين يعياون يف الغابات الطبيعية أو األراضي احلرجية أو
على هاماها ،والذين يعتمدون على الغابات بوصفها جشبكة أمان أو مصدرا
إضافيًّا للدخل
املزارعون من أصحاب احليازات الصغرية الذين يزرعون األجشجار يف املزارع أو
يديرون ما تبقى من غابات من أجل الكفاف والدخل
احلرفيون أو املوظفون يف املااريع النظامية وغري النظامية اليت تعتمد على
منتجات الغابات
المجموع المقدر
املصدر.)2012( Chao :

العدد المقدر للسكان
 200مليون نسمة
 350مليون نسمة
 500مليون -مليار ( )1نسمة
 45مليون نسمة
 1 745 – 1 095مليار نسمة

 4-1الغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية :إطار مفاهيمي
يهدف هذا القسم ،انطالقا من مفهوم خدمات النظم اإليكولوجية ،إىل إظهار العالقات القائمة ب ن الغابات
واألجشجار وحتقيق األمن الغذائي والتغذية بأبعاده املتعددة بغية التوصل إىل فهم أفضل للمسامهات اليت ميكن أن تقدمها
احلراجة املستدامة يف نظم األغذية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية.

13

الا ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة املعنية بالفقر والبيئة هي جهد تعاوين يقوده مريز البحوث احلرجية الدولية .وأ إطالق الاـ ـ ـ ـ ــبكة عام  ،2014وتُعد التحليل العاملي األيرب
واألمشل للغابات االسـ ــتوائية والفقر .وهي تاـ ــمل أيثر من  50جشـ ـريكا يف البحوث ،وتغطي املناطق احلرجية االسـ ــتوائية الرئيسـ ــية يف أفريقيا ،وآسـ ــيا،
وأمريكا الالتينية ،وحتلل البيانات اليت يتم مجعها من أيثر من  8 000أسرة يف  25بلدا ناميا (.)http://www.cifor.org/pen
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1-4-1

خدمات النظم اإليكولوجية

إن مصطلح "خدمات النظم اإليكولوجية" مقتبس عن علم صون التنوع البيولوجي ،وميكن تعريفه بطرق متعددة
ما يعكس مدى تعقد هذا املفهوم ( Danleyو .)2016 ،Widmarkوألغراض هذا التقرير ،ميكن تعريف خدمات النظم
اإليكولوجية تعريفا عاما على أنا هيايل النظم اإليكولوجية ومساهتا الوظيفية اليت تؤدي إىل توفري السلع واخلدمات اليت
تساهم يف رفاه اإلنسان (1997،Daily؛  Boydو.)2007 ،Banzhaf
وترتبط مجيع خدمات النظم اإليكولوجية برفاه اإلنسان بطريقة مباجشرة أو غري مباجشرة (تقييم النظم اإليكولوجية
لأللفية .)2005 ،وميكن تقسيم هذه اخلدمات ب ن تلك اليت يتم توفريها بطريقة مباجشرة وتلك اليت يتم احلصول عليها
بطريقة غري مباجشرة .وتتمثل اخلدمات املباجشرة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف توفري جمموعة واسعة من املنتجات
(األخااب واملنتجات احلرجية غري اخلابية) اليت يتم مجعها من أجل األغذية والعلف والطاقة والبناء ،ومن أجل استخدامات
أخرى .وتتألف اخلدمات غري املباجشرة من عمليات بيئية حيوية مادية تدعم إنتا األغذية يف األجل الطويل ،مبا يف ذلك
احلصول على املياه النظيفة واملغذيات ،وحتس ن نوعية احلياة (تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية.)2005 ،
وتقسم خدمات النظم اإليكولوجية وفقا لتقييم النظم اإليكولوجية لأللفية إىل أربع جمموعات هي :خدمات التنظيم
والدعم والتزويد واخلدمات الثقافية ،على النحو الوارد يف الاكل .3
وخدمات التنظيم هي وظائف النظام اإليكولوجي اليت توفر بيئات مؤاتية لرفاه اإلنسان وتؤمن احلماية من الكوارث
الطبيعية .وتتجلى هذه اخلدمات على نطاق عاملي وتامل نظما إيكولوجية حبرية وبرية مهمة .وتامل هذه اخلدمات توفري
اهلواء النظيف ،وتطهري املياه اجلوفية ،واحلماية من اجلريان والتعرية ،وتنقل امللقحات على املستوى العاملي (امللقحات اهلوائية
واحليوانية على السواء).
وخدمات الدعم هي الوظائف املهمة اليت تضطلع ها الرتبة وتأم ن االستقرار يف الغالف اجلوي ،ما يسمح بإنتا
احملاصيل واملاجشية .وتامل هذه اخلدمات التمثيل الضوئي واألمطار والتوافر احليوي للمغذيات يف الرتبة من أجل منو
النباتات .وترد يف هذه اجملموعة أيضا عمليات تكون الرتبة الطويلة األجل ،وتدوير املغذيات عن طريق الكائنات يف الرتبة،
والتفاعالت اجلوية لرتسبات النيرتوج ن والفوسفور.
وتامل خدمات التزويد املسماة أحيانا "سلع النظم اإليكولوجية" ،يل ما يتوافر بطريقة مباجشرة من أغذية وأدوية
ومواد بناء ووقود وميكن احلصول عليه من النظم اإليكولوجية البحرية والربية.
وميكن وصف خدمات النظم اإليكولوجية الثقافية على أنا القيم غري امللموسة اليت يستمدها اجملتمع من البيئة.
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3

هيكل مفاهيمي لخدمات النظم اإليكولوجية

خدمات التنظيم
املناخ ،املياه ،جودة اهلواء،
التعرية بسبب اجلريان ،املخاطر
الطبيعية ،التلقيح ،ما إىل ذلك.
خدمات الدعم
تدوير املغذيات ،تدوير املياه،
تكون الرتبة ،التمثيل الضوئي،
ما إىل ذلك.

خدمات التزويد
األغذية ،املياه العذبة ،األلياف،
الكتلة األحيائية ،الوقود،
األدوية الطبيعية ،ما إىل ذلك.

الخدمات الثقافية
قيم الوجود،
القيم األخالقية،
الرتفيه ،السياحة البيئية ،ما إىل ذلك.

املصدر :مقتبس عن  conceptdraw.comباالستناد إىل تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية.)2005، MA( ،
2-4-1

ربط خدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها الغابات واألشجار باألمن الغذائي والتغذية

قدم مؤمتر القمة العاملي لألغذية تفسريا جشامال لألمن الغذائي" :يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البار يافة يف
مجيع األوقات بفرص احلصول ،من الناحيت ن املادية واالقتصادية ،على أغذية يافية وسليمة ومغذية تليب حاجاهتم التغذوية
وتناسب أذواقهم الغذائية يي يعياوا حياة ملؤها النااح والصحة" (مؤمتر القمة العاملي لألغذية .)1996 ،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 اإلنتا احمللي أو الواردات.احلصول على األغذية :حصول األفراد على موارد يافية (تُسمى أيضا مستحقات) لاراء أغذية يافية لنمط غذائيمغذ.
االستخدام :استخدام األغذية من خالل منط غذائي مناسب ،واملياه النقية ،واإلصحاح والرعاية الصحية ،للوصولإىل حالة تغذوية سليمة تفي بكل االحتياجات الفسيولوجية.
االستقرار :لكي يتحقق األمن الغذائي ،ال بد للسكان أو األسرة أو الفرد من احلصول على غذاء ياف يف مجيعاألوقات.
(Vira

وباالستناد إىل تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية ( )2005وتقييم االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية
وآخرون ،)2015 ،يب ن الاكل  4ييف ميكن أن تساهم األدوار االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت تؤديها الغابات
واألجشجار يف حتقيق ودعم األمن الغذائي والتغذية بأبعاده األربعة.
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األمن الغذائي والتغذية

خدمات النظم اإليكولوجية
في مجال اإلمداد
توفير األغذية/األعالا

التوافر

بشكل مباشر

المنتجات الحرجية
غير الخشبية

الوقود الخشبي

الطاقة األحيائية
الحصول
الدخل/العمالة

المنتجات الخشبية

الغابات
واألشجار
إزالة الغابات

االستخدام

وتدهورها
خدمات النظم اإليكولوجية
في غير مجال اإلمداد

تنظيم المياه
وجودتها

االستقرار
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تغير المناخ

التنوع البيولوجي
والتلقيح

حماية التربة
وتدوير المغذيات

يب ن الاكل  4القنوات املختلفة (توفري األغذية؛ وتوفري الطاقة ،ال سيما للطهي؛ وتوليد الدخل وفرص العمل؛
وتقدمي خدمات النظم اإليكولوجية لانتا الزراعي) اليت ميكن أن تساهم الغابات واألجشجار من خالهلا ،بطريقة مباجشرة
أو غري مباجشرة ،يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأبعاده األربعة ،يف اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة .وتساهم الغابات
واألجشجار أيضا يف صحة اإلنسان ورفاهه ،مبا يف ذلك من خالل توفري النباتات الطبية .وختتلف األمهية النسبية هلذه
املسامهات تبعا لنوع الغابات أو نظم األجشجار ذات الصلة وتتوقف يذلك على الطريقة اليت تدار ها.
وعلى مي ن الاكل  ،4تاري األقواس الثالثة إىل أن هذه املسامهات تؤثر بطرق خمتلفة على األمن الغذائي والتغذية
ملختلف فئات السكان املعتمدين على الغابات واليت أ حتديدها يف القسم ( 3-1السكان املقيمون يف الغابات أو على
مقربة منها ،والسكان الذين يضطلعون بأناطة متصلة بالغابات يف مجيع أحناء العامل) .يما أنا متثل النطاقات املختلفة،
من احمللية واخلاصة باملناظر الطبيعية ،إىل العاملية ،مرورا بالوطنية واإلقليمية ،اليت ينبغي أخذها يف االعتبار يف آليات احلويمة
اخلاصة بالغابات ( Viraوآخرون.)2015 ،
3-4-1

الحراجة المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

ألغراض هذا التقرير ،يُنظر إىل احلراجة مبعناها الواسع جدا مبا يامل مجيع القرارات املتصلة بإدارة الغابات واألجشجار
(مبا يف ذلك ثالثة أنواع عريضة من القرارات هي القرارات املتصلة بوجود األجشجار يف منطقة معينة أو عدم وجودها فيها،
وتلك املتصلة بأنواع الغابات واألجشجار ،واملتصلة بطريقة إدارهتا) واليت تنطبق على أي نوع من النظم أو املناظر الطبيعية
اليت تامل األجشجار.
وتقر اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( )2008بأن "اإلدارة املستدامة للغابات ،بوصفها مفهوما ديناميكيًّا دائم التطور،
هتدف إىل احملافظة على القيمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية جلميع أنواع الغابات وإىل تعزيزها مبا فيه خري أجيال احلاضر
واملستقبل" .يما أنا هتدف إىل استعادة الغابات وعكس اآلثار املرتتبة عن إزالتها وتدهورها ،وإىل توفري منافع عديدة
للسكان واجملتمع (منظمة األغذية والزراعة2011 ،أ).
وإن اإلدارة املستدامة للغابات متجذرة يف عنصرين أساسي ن مها أوال قدرة النظم اإليكولوجية على جتديد نفسها
وثانيا يون األناطة االقتصادية واالنطباعات أو القيم االجتماعية اليت حتدد التفاعل الباري مع البيئة هي خيارات ميكن
تغيريها أو تعديلها لكفالة إنتاجية النظام اإليكولوجي وسالمته يف األجل البعيد ( MacDickenوآخرون .)2015 ،وهي
تامل مجيع الغابات ،الطبيعية واملزروعة على السواء ،يف مجيع األقاليم اجلغرافية واملناطق املناخية ،واليت تتم إدارهتا ألغراض
احلفظ أو اإلنتا أو ألغراض متعددة بغية توفري جمموعة من سلع وخدمات النظم اإليكولوجية للغابات على املستويات
احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية ( Brandtوآخرون .)2016 ،ويتماجشى ذلك مع األهداف االسرتاتيجية اخلمسة املتعلقة
بصون التنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،14ومع اهلدف  15من أهداف التنمية املستدامة املتعلق باإلدارة املستدامة
ألصول املوارد الطبيعية اليت تاكل الغابات مكونا أساسيا منها ( Reedوآخرون.)2015 ،

14
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وتُعد بالتايل احلراجة املستدامة جزءا أساسيا من نظم األغذية املستدامة اليت يتم تعريفها على أنا "نُظم لألغذية
تكفل األمن الغذائي والتغذية للجميع بصورة ال تضع على احملك القواعد االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتوليد األمن
الغذائي والتغذية لألجيال القادمة" (فريق اخلرباء الرفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية2014 ،أ).
5-1

مالحظات ختامية

ياكل هذا الفصل األول مقدمة لبعض التعاريف واملفاهيم والنُه ج األساسية املتعلقة باحلراجة .ويقدم تصنيفا منوذجيا
للغابات واألجشجار سيتم استخدامه يف التقرير لتيسري حتليل حاالت حمددة .يما أنه يوضح مفهوم السكان املعتمدين على
الغابات .وأخريا يقرتح إطارا مفاهيميا للعالقات ب ن الغابات واألجشجار واألمن الغذائي والتغذية ،من جشأنه أن ينظم األفكار
الواردة يف هذا التقرير.
وال بد من النظر يف مسامهات الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،واليت سيتم التعمق فيها يف
الفصل  ،2مع أخذ املعايري التالية يف احلسبان:





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

وتتسم هذه املعايري بأمهية بالغة لفهم ييف ميكن أن تؤثر التغريات يف إدارة الغابات واألجشجار (احلجم واملوقع والنوع
واملمارسات) على مسامهتها يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،وما هو الدور الذي ميكن أن تؤديه احلويمة لتحس ن هذه
املسامهات.
ويتناول الفصل  2هذا النقاش ويقدم حتليال معمقا للقنوات اليت تؤثر الغابات واألجشجار من خالهلا على األمن
الغذائي والتغذية وترتبط هما.
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2

مساهمات الغابات واألشجار في تحقيق األمن الغذائي والتغذية

يعرض هذا الفصل رؤى مفصلة عن املسامهات املتعددة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي
والتغذية بأبعاده األربعة.
وجتدر اإلجشارة هنا إىل وجود ثغرات يف البيانات وإىل انعدام اليق ن باأنا ألن جزءا يبريا من املنتجات احلرجية ،مبا
يف ذلك األغذية وحطب الوقود ،يذهب لالستهالك الاخصي أو تتم التجارة به يف األسواق غري النظامية .ونتيجة لذلك،
يُستهان مبسامهة هذه املنتجات يف توافر األغذية ويف التغذية املناسبة ويف الوصول إىل األغذية عن طريق الدخل الذي تولده.
ومبا أنه يتم احتساب اإلحصاءات عادة على أساس سنويُ ،حتجب التغريات املومسية ما جيعل من الصعب تسليط الضوء
على املسامهة املهمة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف استقرار سبل العيش ويف الوصول إىل األغذية والتغذية اجليدة .يما
مينع عدم توافر البيانات املصنفة ،على املستوى احمللي وحبسب اجلنس ن على السواء ،تكوين صورة ياملة عن آثارها
االجتماعية ،ال سيما على األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل الفئات األجشد ضعفا .وأخريا ،مبا أنه ال يتم عادة نسب قيمة
اقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجية ،يُستهان مبسامهتها وال تلقى ما تستحقه من تقدير.
ويتمحور هذا الفصل على النحو التايل .يصف القسم األول أمهية األغذية املتأتية من الغابات واألجشجار .ويذير
القسم الثاين بأمهية الوقود اخلايب ال سيما من أجل الطهي يف البلدان النامية .وياول القسم الثالث حتديد أمهية احلراجة
بوصفها نااطا اقتصاديا ،ويارح بالتفصيل دور الغابات يف توفري العمالة والدخل وبالتايل يف حتس ن الوصول إىل األغذية.
ويسلط القسم الرابع الضوء على أمهية خدمات النظم اإليكولوجية اليت تقدمها الغابات واألجشجار للزراعة .وخيتتم الفصل
بتوليفة للروابط باألبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية ،ومبصفوفة تلخص العالقة ب ن أنواع الغابات وأبعاد األمن الغذائي
والتغذية.

 1-2توفير األغذية بشكل مباشر
تب ن األدلة اليت استعرضت يف حبوث  Jamnadassوآخرين ( )2015تنوع األغذية احلرجية اليت يتم استهاليها باكل
منتظم أو ب ن احل ن واآلخر .وتتسم هذه األغذية بأمهية خاصة بالنسبة إىل السكان املعتمدين على الغابات املقيم ن يف
هذه األخرية أو على مقربة منها ،مبا يف ذلك الاعوب األصلية ،والذين يعتمدون عليها للحصول على قسم مهم من
أغذيتهم ،ويف الكثري من األحيان على معظمها .وتوفر هذه األغذية املغذيات األساسية اليت تفتقر إليها يف الكثري من
األحيان نظم األغذية الرديئة القائمة يف الدرجة األوىل على األغذية األساسية .وتاكل األغذية احلرجية مصدرا مهما
للدخل من خالل التجارة يف األسواق احمللية أو اإلقليمية أو حو العاملية .وأخريا ،تؤدي دورا حموريا يف الفرتات اليت تكون
األغذية فيها نادرة واليت تُعرف "مبوسم القحط" ( Powellوآخرون.)2015 ،
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وال يزال الصيد ومجع األغذية من الغابات يساهم إىل حد يبري يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ويف تكوين اهلوية
الثقافية 15للعديد من اجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات ،مبا يف ذلك الاعوب األصلية ،ليس فقط يف املناطق االستوائية
بل أيضا يف الغابات الامالية يف أمريكا الامالية (يندا وأالسكا) وأوروبا الامالية (السويد ،وفنلندا ،والنروي ج ،وأجزاء من
االحتاد الروسي) .وتتمسك الاعوب األصلية يف الكثري من األحيان متسكا يبريا مبواردها التقليدية من األغذية احلرجية
( Kuhnleinوآخرون.)2009 ،
1-1-2

المساهمة في تنوع النظام الغذائي وجودته

تاري التقديرات إىل أن األغذية احلرجية املستمدة من مصدر حيواين ونبايت متثل  0.6يف املائة من إمدادات الطاقة
الغذائية العاملية (منظمة األغذية والزراعة2014 ،أ) .ولكن هذا الرقم العاملي الذي جيب األخذ فيه حبذر ،ال يسمح بتكوين
فكرة مالئمة عن مدى مسامهة األغذية احلرجية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
فأوال ،من املرجح أن تكون التقديرات أقل من القيمة الفعلية بسبب النقص يف البيانات املتوافرة.
وثانيا ،يقلل مثل هذا الرقم العاملي من جشأن مسامهة األغذية احلرجية الغنية باملغذيات يف جودة النظام الغذائي وتنوعه
( Vincetiوآخرون2008 ،؛  Powellوآخرون2013 ،أ .)2015 ،وعلى سبيل املثال ،على الرغم من مسامهتها املنخفضة
إىل املعتدلة يف املتحصل من الطاقة ،توفر األغذية الربية  36يف املائة من إمجايل يمية الفيتام ن ألف و 20يف املائة من
احلديد يف النظام الغذائي الذي تناولته دراسة يف غابون ( Blaneyوآخرون)2009 ،؛ و 31يف املائة من مكافئ نااح
الريتينول (الفيتام ن ألف) و 19يف املائة من احلديد يف النظام الغذائي الذي تناولته دراسة يف مجهورية تنزانيا املتحدة (Powell
وآخرون 2013 ،ب)؛ و 42يف املائة من الكلسيوم و 17يف املائة من الفيتام ن ألف و 13يف املائة من احلديد يف جمتمع
حملي ميارس الزراعة التقليدية بعد احلرق يف الفلب ن ( Schlegelو .)1973 ،Guthrieويف الغابات والنظم القائمة على
األجشجار ،ميكن أن تتوافر مغذيات حمددة مثل الفيتامينات على مدار السنة إذ تثمر أنواع خمتلفة يف املنظر الطبيعي يف
مواسم خمتلفة ( Viraوآخرون .)2015 ،وتُعد أوراق األجشجار األفريقية الربية الصاحلة لأليل ،مثل الباوباب ( Adansonia
 )digitataوالتمر اهلندي ( ،)Tamarindus indicaمصادر مهمة للربوتينات واحلديد والكلسيوم (Kehlenbeck
و .)2014 ،Jamnadassوميكن أن يغطي استهالك ما ب ن  10و 20غراما فقط من لب مثرة الباوباب (أو يوب من
عصريها) ،احتياجات األطفال اليومية من الفيتام ن جيم ( Viraوآخرون .)2015 ،
وأخريا ،يجب هذا الرقم العاملي أمهية األغذية الربية بالنسبة إىل سكان حمددين ،وال سيما اجملتمعات احمللية املعتمدة
على الغابات .وحو لو يانت نسبة إمدادات األغذية من الغابات صغرية على املستوى الوطين ،ميكنها أن ختتلف اختالفا
يبريا ب ن موقع وآخر وميكن أن تتسم بأمهية حامسة بالنسبة إىل جمتمعات حملية حمددة (2008 ،Food Secure Canada؛
 Powellوآخرون.)2015 ،

15

58

ميكن أن تؤدي الغابات واملنتجات احلرجية (مثل الكوبال) دورا مهما أيض ـ ــا يف النظم الص ـ ــحية للمجتمعات احمللية ويف املمارسـ ـ ــات الروحية /الدينية
لاعب املايا وللاعوب األصلية األخرى.

وقام  Rowlandوآخرون ( )2016باستكااف مسامهة األغذية احلرجية الربية يف النظام الغذائي لألسر من أصحاب
احليازات الصغرية يف املناظر الطبيعية احلرجية يف  24بلدا استوائيا ،باستخدام بيانات على مستوى األسرة مستمدة من
ماروع الابكة املعنية بالفقر والبيئة؛ وقدرت الدراسة أن مسامهات األغذية احلرجية الغنية باملغذيات الدقيقة تليب التوصيات
الغذائية .وخلصوا إىل وجود تباين يبري يف استخدام األغذية احلرجية ،ووضعوا تصنيفا منوذجيا للمواقع اليت تستخدم فيها
هذه األغذية يتألف من أربعة أنواع لوصف هذا التباين ،وهي :املواقع املعتمدة على األغذية احلرجية؛ واملواقع ذات االستخدام
احملدود لألغذية احلرجية؛ ومواقع استكمال األغذية احلرجية؛ واملواقع املتخصصة يف األغذية احلرجية للمستهلك ن .وتاري
النتائ ج إىل أنه يف بعض املواقع اليت يتم فيها استهالك يميات يبرية من األغذية احلرجية ،تساهم هذه األخرية مسامهة مهمة
جدا يف حتقيق االيتفاء الغذائي.
وتقدم الدراسات اليت جتمع ب ن املعلومات القائمة على األقمار االصطناعية واملتعلقة بالغطاء الاجري واملعلومات
باأن املتناول من األغذية ،أدلة ناجشئة على العالقة اإلجيابية ب ن الغطاء الاجري والتنوع الغذائي واستهالك الفايهة واخلضار
( Ickowitzوآخرون2016 ،2014 ،؛  Johnsonوآخرون2013 ،؛  Powellوآخرون .)2011 ،ويستنت ج Ickowitz
وآخرون ( )2016أيضا أن الزراعة بعد احلرق أو نظم احلراجة الزراعية يف إندونيسيا يانت مرتبطة بالنظم الغذائية العالية
اجلودة .ويقدم  Parrotaوآخرون ( )2015موجزا عن اآلثار اليت ميكن أن ترتتب عن اسرتاتيجيات سبل العيش املختلفة
وأمناح استخدام األراضي املتصلة ها على األمن الغذائي والتغذية.
ويف أجزاء من غرب أفريقيا ،تُعد زبدة الايا (املستمدة من فايهة جشجرة الايا  )Vitellaria paradoxaواحدة من
املصادر الرئيسية للدهون املستخدمة يف الطهي .وتُعد أوراق الباوباب واألجشجار األخرى نوعا من أنواع اخلضار األيثر
استخداما ،فيما تُستعمل البذور املخمرة الغنية باملغذيات املتأتية من جشجرة  Parkiaيتوابل يف مجيع اليخنات تقريبا
( Rowlandوآخرون.)2015 ،
ويف جنوب جشيلي واألرجنت ن ،يان جشعب بيهوينتاي يف احلقبة ما قبل احلديثة يستخدم بذور جشجرة أروياريا أرويانيا
يأغذية أساسية .وال تزال هذه البذور تاكل جزءا من نظامه الغذائي على الرغم من أنه يتمتع اآلن بالقدرة على الوصول
إىل األسواق احلضرية لاراء األغذية .وباإلضافة إىل ذلك ،أدخل أعضاء من جمتمعات البيهوينتاي احمللية هذه البذور إىل
األسواق الوطنية ويقومون باستعماهلا يف األطباق اإلثنية يف املطاعم احمللية ليستهلكها السياح الذين يزورون غابة أروياريا
دي ألتو ماييكو وغابة بانغويبويل النموذجية يف جشيلي ( Confortiو.)2011 ،Lupano
وقام السكان األصليون يف حوض األمازون بتدج ن ما ال يقل عن  138نوعا من احملاصيل واستخدامها يف أنواع
متعددة من نظم اإلنتا خالل فرتة االستعمار األورويب ،مبا يف ذلك  83نوعا من احملاصيل األصلية يف حوض األمازون
واملناطق املتامخة له يف مشال أمريكا اجلنوبية ،و 55نوعا غريبا ،أي من مناطق أخرى مثل مشال جشرق الربازيل ومنطقة البحر
الكارييب وأمريكا الوسطى ( .)1999 ،Clementومنذ ذلك احل ن ،أصبحت املنتجات اليت يانت مقتصرة على الغابات
مثل الفول السوداين ( ،)Arachis hypogeaوأنواع خمتلفة من الفاصوليا ( ،)Phaseolus spp.والكسافا ( Manihot
 ،)esculentaواألناناس ( ،)Ananas comosusوالكاجو ( ،)Anacardium occidentaleوفايهة زهرة اآلالم
( ،)Passiflora edulisواألجشيوت ( ،)Bixa orellanaوخوخ النخيل ( ،)Bactris gasipaesمنتجات مدجنة وتتم التجارة
ها يسلع أساسية.
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ويستمر مجع املنتجات احلرجية غري اخلابية يف البلدان املتقدمة .وعلى سبيل املثال ،تراجع مجع املنتجات احلرجية
غري اخلابية املستمدة من النباتات على مر السن ن يف السويد وفنلندا ،ولكن على الرغم من ذلك ال تزال نسبة يبرية من
األفراد تفيد يف خمتلف املسوحات بأنا تقطف التوت والفطر املتواجدين عادة يف األراضي احلرجية .ويف السويد ،يقوم ثلثا
السكان تقريبا بقطف التوت والفطر .والاباب ممثلون متثيال ناقصا يف عدد السكان الذين يقومون بقطاف التوت والفطر
( Fredmanوآخرون .)2013 ،وال تزال يميات التوت والفطر املرتوية يف الغابات يبرية جدا (أنظر األرقام املتعلقة باالحتاد
الروسي يف اإلطار  .)6وبصورة عامة ،يقدر الباحثون أن  95يف املائة من التوت يُرتك من غري حصاد .ويف فنلندا ،تظهر
التقديرات أنه يتم مجع  10يف املائة من أنواع التوت يحد أقصى وما ب ن  1و 3يف املائة من الفطر يل سنة ( Saloوآخرون،
.)2014
وميكن أن يؤدي تدج ن األجشجار األصلية إىل حتقيق مكاسب يبرية يف اإلنتا ( Viraوآخرون .)2015 ،وهناك
حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود والبحوث لفهم يافة اإلمكانات اليت تتمتع ها هذه األجشجار من حيث اإلنتا والتسويق
والتجارة ( Jamnadassوآخرون2011 ،؛  Gyauوآخرون .)2012 ،وميكن أن تستند هذه اجلهود إىل نظم املعارف التقليدية
اخلاصة باجملتمعات احمللية األصلية املعتمدة على الغابات.
اإلطار
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مجموعة من المنتجات الغذائية الحرجية وإمكاناتها وتوريدها الفعلي في االتحاد الروسي
المنتجات الغذائية الحرجية
التوت الربي (عنب الثور ،والكرانربي،
وعنب األحرا  ،وغريها)
أنواع الفطر الربي
اجلوزيات (اجملموع)
حبوب الصنوبر السيبريي (يجزء من
اجملموع)
الفايهة الربية
العسل
حلم احليوانات الربية (صيدها)

* ال يامل إنتا الكفاف ** .البيانات غري متوافرة.
املصدر( A. Petrov :معلومات جشخصية)
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الموارد البيولوجية السنوية اإلنتاج الفعلي*
(بماليين األطنان)
(بماليين األطنان)
8.8

0.14

4.3

0.43

3.5

**

0.991

0.0346

1.632

**

0.35

0.06

**

**

2-1-2

توفير األغذية الحيوانية المصدر

تتسم األغذية احليوانية املصدر باألمهية بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية ليس فقط بوصفها مصدرا للربوتينات بل
أيضا يمصدر للمغذيات الدقيقة املتوافرة حيويا 16بكمية يبرية .ويف األقاليم اليت ترتفع فيها معدالت نقص املغذيات
الدقيقة ،ميكن أن تؤدي يميات صغرية من األغذية احليوانية املصدر إىل حتسينات يبرية يف الوضع التغذوي والنمو الفكري
عند األطفال ( Neumannوآخرون.)2007 ،
وال جيب االستهانة باإلمكانات التغذوية اليت تتمتع ها حلوم الطرائد واألمساك واحلارات بوصفها أجشكاال مهمة من
األغذية احليوانية املصدر.
لحوم الطرائد
تُعد حلوم احليوانات الربية األرضية وجشبه األرضية ،اليت يطلق عليها اسم "حلوم الطرائد" ،مصدرا مهما للربوتينات
احليوانية اليت يتم احلصول عليها من الغابات .وقدر  Nasiوآخرون ( )2011أن حوايل  4.6مليون طن من حلوم الطرائد
تستخلص سنويا من حوض الكونغو و 1.3مليون طن من حوض األمازون.
ويف املناطق االستوائية حيث إنتا املاجشية حمدود بسبب ذبابة التسي تسي والقيود البيئية األخرى ،تُعد حلوم الطرائد
مصدرا مهما للمغذيات الدقيقة وميكنها أن تاكل املصدر الرئيسي للربوتينات احليوانية املتوافرة بأسعار أرخص من أي
مصدر للحوم احليوانات املدجنة .وعلى سبيل املثال ،أظهرت بيانات من مدغاقر أن فقدان القدرة على الوصول إىل حلوم
الطرائد الربية يؤدي إىل زيادة عدد األطفال الذين يعانون من فقر الدم بنسبة  29يف املائة ( Goldenوآخرون.)2011 ،
ويف الوقت نفسه ،ال بد من إدارة هذا املورد على حنو مستدام ( van Vlietوآخرون .)2015 ،ويرتبط استنزاف
األحياء الربية ارتباطا وثيقا باألمن الغذائي واملعياي للعديد من سكان حوض الكونغو ،ذلك أن الكثريين ممن يقيمون يف
الغابات أو يعتمدون عليها ال تتوافر هلم مصادر بديلة للربوتينات والدخل .وترتاوح التقديرات باأن استهالك الفرد من
حلوم الطرائد اليت أ اصطيادها بطريقة غري جشرعية (يعزى ذلك إىل حد بعيد إىل تدين املعايري الغذائية والفقر) يف حوض
الكونغو مثال ،ب ن  180غراما للاخص الواحد يف اليوم يف غابون و 89غراما للاخص الواحد يف اليوم يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية و 26غراما للاخص الواحد يف اليوم يف الكامريون ( Faوآخرون .)2002 ،وال تتوافر معلومات مااهة إال يف
دراسات حالة جرت يف مواقع حمددة قليلة يف مجهورية تنزانيا املتحدة .ففي مخس مناطق من منتزه سريينغييت الوطين الذي
يقع غرب البالد ،تراوح استهالك الفرد من حلوم الطرائد ب ن  3و 89غراما للاخص الواحد يف اليوم تبعا للمسافة الفاصلة
عن حدود املنتزه ( Ceppiو.)2014 ،Nielsen
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إجشارة إىل أنه ميكن للجسم أن ميتصها ويستفيد منها بسهولة.
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وال تُعد الغابات االبتدائية املصدر الوحيد للحوم الطرائد .وتؤدي الغابات الثانوية واملزارع احلرجية ،ويذلك األراضي
البور ونظم احلراجة الزراعية اليت جتذب احليوانات الربية ،دورا حامسا أيضا يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ملالي ن األسر
الريفية ،ال سيما يف حوض األمازون وأمريكا الوسطى (2005 ،Smith؛  Parryوآخرون.)2009 ،
ويامل الصيد ومجع األغذية من الغابات الامالية ،اللذان متارسهما العديد من الاعوب األصلية ،مصادر مهمة
لألغذية واملغذيات مثل :الظيب /املوب ،واملاعز اجلبلي ،وخروف دال ،وثور املسك ،والسمور ،والبط ،وأنواع أخرى من
الطيور؛ وأمساك املياه العذبة والكثرية االرحتال مثل السلمون الربي ،والسلمون املرقط ،ومسك الكرايي؛ ومصادر الفيتام ن
جيم املاتقة من النباتات اليت تامل أنواعا عديدة من التوت الربي ،وحاياة املالك ،والقارة الداخلية ألجشجار الصنوبر
( Kuhnleinو1991،Turner؛ 1996 ،Baer؛  Vorsو2009 ،Boyce؛  Kivinenوآخرون2010 ،؛  Roturierو،Roué
2009؛  Nuttallوآخرون.)2009 ،
ويف ح ن يقوم جشعب اإلنويت والاعوب األصلية األخرى يف أمريكا الامالية (يندا وأالسكا) بصيد الرنة الربية
( ،)2009 ،Fordيرعاها جشعب السامي يف أوروبا الامالية 17بنااح (ال سيما يف السويد ،وفنلندا ،18والنروي ج ،وأجزاء
من االحتاد الروسي) .وتُعد الرنة أيضا رمزا ثقافيا مهما هلذه الاعوب األصلية ( Vorsو.)2009 ،Boyce
ويف جمتمعات اإلنويت يف يندا ،ال يتسم اجلمع ب ن الصيد من الغابات وصيد األمساك باألمهية من الناحية االقتصادية
فحسب ،بل من الناحية الثقافية أيضا .ويف إحدى املسوحات ،أفاد حوايل  40يف املائة من اجمليب ن بأن نصف اللحوم
واألمساك تقريبا اليت يتناولونا مصدره احلياة الربية (.)2009 ،Ford
ويؤدي الصيد ،باإلضافة إىل أمهيته احليوية من أجل البقاء ،دورا مهما يف اجملتمعات ويضطلع بوظيفة اجتماعية من
خالل ما يتمتع به من قيم تارخيية ودينية ورمزية وثقافية (2010 ،Konijnendijk؛  Fischerوآخرون .)2013 ،ويُعد الصيد
أيضا مهما من الناحية االقتصادية ،إذ يوفر سبال للعيش وإدرار الدخل من الصيد الرتفيهي؛ ومن الناحية االجتماعية (يُعد
عامال حمددا ثقافيا واجتماعيا مهما)؛ ومن الناحية البيئية عندما يتم إدما إدارة هذا النااح ضمن إدارة استخدام األراضي
(مثال يف السياسات املتعلقة بضبط زيادة السكان وجتدد الغابات ألغراض احلفظ أو ألغراض جتارية) ( Fischerوآخرون،
.)2013
اإلطار
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دور لحوم الطرائد في سبل عيش السكان الريفيين وأمنهم الغذائي في غينيا االستوائية

تُعد حلوم الطرائد موردا مهما بالنسبة إىل السكان الريفي ن يف حوض الكونغو ،إما بوصفها مصدرا منتظما للربوتينات
أو الدخل ،أو يابكة أمان يف أوقات الادة .ولكنه من املهم فهم مدى اعتماد اجملتمعات احمللية الريفية على حلوم الطرائد
ومعاناهتا بالتايل يف حال زواهلا .وقد جرى تقييم استخدام األحياء الربية واالعتماد عليها يف سياق توافر سبل عيش وأغذية
أخرى يف اإلقليم القاري يف غينيا االستوائية اليت تاهد حاليا ازدهارا اقتصاديا يبريا .وقد مسحت مسوحات أُجريت لألسر
ومقابالت مع الصيادين على مدار  12جشهرا يف ثالث قرى تتمتع يل واحدة مبزي ج خمتلف من الوصول إىل األسواق واألغذية،
بإجراء مقارنات ب ن اجملتمعات احمللية واألسر واألفراد.
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تعترب تربية الرنة يف غرينالند حمدودة جدا ،ومعظم هذه احليوانات برية ويتم صيدها على هذا األساس.
ال تعترب تربية الرنة يف فنلندا حقا حصريا لاعب "السامي" ،بل إنا تقوم على تقاليد قدمية.

وعلى مستوى اجملتمع احمللي ،جشكلت حلوم الطرائد مصدرا مهما للدخل (حيث ميارس حوايل  90يف املائة من الرجال
الصيد) ،يف ح ن اتسمت النباتات الربية بأمهية أيرب بالنسبة إىل االستهالك ،ال سيما حيث يؤدي الوصول احملدود إىل
األسواق إىل ارتفاع أسعار البدائل املستوردة .وعلى مستوى القرية ،يسبت األسر األجشد فقرا واأليثر تعرضا نسبة أيرب بكثري
من دخلها وإنتاجها من حلوم الطرائد بسبب النقص يف سبل العيش األخرى ،وزادت هذه النسبة يف الفرتات العجفاء .ويانت
األسر الفقرية أقل من ينعم باألمن الغذائي (حيث سجلت انعدام أمن غذائي أيرب من غريها) واألمن املعياي (بسبب
تقلص مصادر توليد الدخل لديها) .وعلى مستوى األفراد ،استفاد الرجال من مدخول الصيد أيثر من غريهم ،ومل يكن من
املرجح أن يصل هذا املدخول إىل األسرة .ولكن يان متوسط الدخل الاهري املتأيت من الصيد يساوي أقل من نصف
الدخل من العمالة املفضلة املدفوعة األجر.
وسامهت حلوم الطرائد باكل يبري يف توليد الدخل يف يل اجملتمعات احمللية اليت متت دراستها ،ما ياري إىل أنا
تاكل مكونا مهما من االقتصاد الريفي يف أحناء البالد يافة .وجشكلت الغابات ،وال سيما الوصول إىل األسواق ،عوامل
مهمة يف حتديد اسرتاتيجيات يسب العيش .واتسمت حلوم الطرائد باألمهية بالنسبة إىل األسر األجشد فقرا ،ال سيما بوصفها
جشبكة أمان يف األوقات الصعبة .وللحرص على صيد حلوم الطرائد على حنو مستدام ،يتع ن على السياسات أن تب ن القيمة
احلقيقية اليت تتمتع ه ا الغابات بالنسبة إىل السكان ،وأن تضبط التجارة ،وتدير الوصول إىل الغابات وقطعها ،وتعزز سبل
العيش البديلة للصيادين التجاري ن احملتمل ن.
املصدر :مقتبس عن .2006 ،Kümpel

األسماك وتربية األحياء المائية
تعترب مصايد األمساك الداخلية يف الكثري من األحيان مصدرا مهما للدخل وللربوتينات املنخفضة التكلفة ،ال سيما
حيث تكون البدائل نادرة (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية2014 ،ب) .ومتثل األمساك الربية يف
العديد من الغابات االستوائية ،املصدر الرئيسي للربوتينات احليوانية يف النظام الغذائي .ويف حوض األمازون ،يُعد استهالك
السكان احمللي ن لألمساك يف الكثري من احلاالت املصدراألهم للربوتيناأ .وعلى سبيل املثال ،يف منطقة ريو نيغرو يف اجلزء
الربازيلي من األمازون ،الحظ  da Silvaو )2009( Begossiأن األمساك املصطادة يف الغابات املغمورة باملياه ويف األنار
اليت متر عرب الغابات متثل  70يف املائة من الربوتينات احليوانية يف النظام الغذائي ،من غري احتساب األنواع املائية األخرى
مثل السالحف .وتُعد األمساك يف حوض الكونغو يف الكثري من األحيان املصدر الرئيسي للربوتينات بالنسبة إىل سكان
املناطق احلضرية والريفية على السواء ،ومصدرا مهما للدخل أيضا ( Oishiو .)2015 ،Hagiwaraويقدر Mclntyre
وآخرون ( )2016أن مصايد األمساك يف املياه العذبة توفر ما يكفي من الربوتينات احليوانية لتلبية احتياجات
 158مليون جشخص من األغذية.
ولكن الكميات املصطادة تزداد مع ازدياد تصريف األنار وزيادة عدد السكان ،وتاري التقديرات إىل أن  90يف
املائة من األمساك اليت يتم اصطيادها يف املياه العذبة يف العامل تأيت من أحواض األنار اليت تتعرض إلجهاد فوق املتوسط.
وباإلضافة إىل ذلك ،ترتبط يثرة األمساك ارتباطا إجيابيا بالكميات اليت يتم اصطيادها ،فيكون ضغط الصيد جشديدا جدا يف
األنار اليت تكون فيها اآلثار احملتملة على التنوع البيولوجي يبرية ( Mclntyreوآخرون.)2016 ،
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الحشرات
يصعب تقييم األمهية العاملية للحارات بوصفها مصدرا للربوتينات ،ذلك أن اإلحصاءات تقتصر يف معظم األوقات
على دراسات حمددة .ولكن احلارات عادت وجذبت االهتمام يف اآلونة األخرية (منظمة األغذية والزراعة2013 ،أ)
بوصفها مصدرا حمتمال ،وزهيد الثمن ومتاحا ،للمغذيات والربوتينات والدهون ،وبدرجة أقل للكربوهيدرات .وتوفر بعض
األنواع أيضا الفيتامينات واملعادن (1996 ،Dunkel؛ منظمة األغذية والزراعة2013 ،أ؛  .)2010 ،Schabelوتتم إدارة
العديد من الغابات والنظم القائمة على األجشجار لتحس ن إمدادات احلارات الصاحلة لأليل ( .)2010 ،Johnsonوعلى
سبيل املثال ،تتم إدارة خنيل الدقيق ( )Metroxylon spp.يف فسيفساء املناظر الطبيعية املختلطة ب ن الغابات والزراعة يف
بابوا غينيا اجلديدة ويف جشرق إندونيسيا لدعم إنتا الدويد (.)1997 ،Mercer
3-1-2

توفير األعالا

تاكل الغابات واألجشجار أيضا مصدرا لألعالف من أجل املاجشية.
وقد در املزارعون والرعاة على استخدام أجشجار العلف عادة يف النظم الواسعة ولكن باتت جشجريات العلف مثل
 Calliandraو Leucaenaتستخدم اآلن يف النظم الكثيفة ،ما يؤدي إىل زيادة اإلنتا واحلد من احلاجة إىل اإلتيان بالعلف
من اخلار ( Franzelوآخرون .)2003 ،يما أن نظم احلراجة الزراعية اخلاصة باألعالف مرحبة أيضا يف البلدان املتقدمة.
وعلى سبيل املثال ،أدى استخدام أجشجار  Chamaecytisus proliferusيف املنطقة الزراعية الامالية الواقعة غرب أسرتاليا،
إىل زيادة عائدات املزارع ن الذين يان رعي قطعانم يقوم فقط على األعااب واخلضار ( Abadiوآخرون .)2003 ،ويف
غرب البحر األبيض املتوسط ،تتميز نظم احلراجة الرعوية (املسماة  dehesaيف اللغة اإلسبانية و montadoيف اللغة الربتغالية)
بوجود األجشجار ،ال سيما البلوح ( ،)Quercus spp.واألعااب السنوية ) ،)1998 ،Diaz-Ambronaفتأيل اخلنازير
جوزة البلوح وترعى األبقار أو األغنام أو املاعز أيثر من مخسة مالي ن هكتار (حوايل  30يف املائة من األراضي احلرجية)
يف جشبه اجلزيرة اإليبريية ( Joffreوآخرون.)1999 ،
وتاكل الرنة جشبه املدجنة اليت ترعى يف الغابات مصدر اللحوم الرئيسي يف بعض اجملتمعات األصلية يف العديد من
املناطق الامالية 19،وتاكل يذلك مصدرا للمواد املستخدمة يف األعمال احلرفية (املاتقة من القرون واجللود) .ويف الاتاء،
تتغذى حيوانات الرنة جشبه املدجنة والربية على عدد من أنواع األجشنة املسماة "أجشنة الرنة" (مبا يف ذلك )Cladina stellaris
اليت تنمو يف الغابات الامالية.
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يف النروي ج ،وفنلندا ،والسويد ،واالحتاد الروسي ،وغرينالند ،وأالسكا ،ومنغوليا ،والص ن ،ويندا.

4-1-2

المنتجات الغذائية الحرجية المتداولة تجاريا

يسلط تقرير حديث عن التنوع البيولوجي من أجل صحة اإلنسان ،الضوء على أمهية التجارة باألغذية الربية /احلرجية
يف األسواق احمللية واإلقليمية (منظمة الصحة العاملية/اتفاقية التنوع البيولوجي ،)2015 ،إذ توفر هذه األغذية ليس فقط
للسكان املقيم ن يف الغابات أو على مقربة منها (السكان املعتمدون على الغابات من النوع ن
(أ) و(ب) ،أنظر القسم  )3-1بل أيضا لعدد أيرب بكثري من السكان.
وإن أسواق حلوم الطرائد يف بعض األقاليم متطورة جدا وميكن أن تقع على بُعد مئات األميال من مصدر الصيد.
وهناك اختالف يبري ب ن العرض والطلب الوطين واإلقليمي على حلوم الطرائد إىل درجة أن أزمات على مستوى العرض
اندلعت يف بعض املناطق مثل أفريقيا الوسطى والغربية ( Bennettوآخرون2007 ،؛  Nasiوآخرون .)2008 ،ونتيجة
لذلك ،أدت ندرة حلوم الطرائد إىل ارتفاع أسعارها ،وميكن أن تصبح يف حاالت مماثلة أغلى من مصادر الربوتينات التقليدية
(البيض ،وحلوم البقر ،والدجا  ،وغري ذلك) .وتربهن الدراسات احلديثة عن استهالك حلوم الطرائد ،اليت تقارن ب ن األطفال
الريفي ن واألطفال احلضري ن يف منطقة ييسانغاين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ( van Vlietوآخرون ،)2015 ،أنه على
الرغم من التوجه حنو التوسع احلضري وزيادة فرص يسب العيش يف املناطق احلضرية ،التزال احليوانات الربية تاكل مكونا
مهما من النظام الغذائي اجليد واملتنوع يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء .ويزداد استهالك حلوم الطرائد يف املناطق
احلضرية بوترية سريعة ويبدو أنه يتسم باملرونة قياسا بالدخل ،ما ياري إىل أن هذه اللحوم تعترب "أغذية مرموقة" من الناحيت ن
االجتماعية والثقافية .وقدر  Nasiوآخرون ( )2011أنه يف أفريقيا الوسطى ،أ استهالك  289 000طن من حلوم الطرائد
سنويا (أو حوايل  6يف املائة من جمموع حلوم الطرائد املستخرجة من حوض الكونغو) يف املناطق احلضرية باكل أساسي،
يف ح ن أنه أ استهالك يل حلوم الطرائد املستخرجة من حوض األمازون تقريبا يف املناطق الريفية .ويف يولومبيا ،اتضح أن
استهالك حلوم الطرائد يف املناطق احلضرية أدىن من املناطق الريفية ،وأن األسر األيثر ثراء يف املناطق احلضرية تستهلك هذه
اللحوم بتواتر أيرب من األسر الفقرية ( van Vlietوآخرون.)2015 ،
ويتم إدخال أنواع عديدة إىل األسواق احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية ( .)1996 ،Lescanoورغم ختطي ماكليت
الندرة واهلااجشة اللت ن تعاين منهما بعض األنواع املفيدة جزئيا عن طريق تدجينها ،ختضع األنواع اليت ال تزال تستخدم
باكل أساسي من مصادر برية للصيد املفرح ما ميكن أن يعرض إنتاجها على املدى الطويل والدخل الذي تولده للخطر.
ومع تزايد تسويق التوت ،تطورت األسواق يف السويد وفنلندا .واليوم ،يتم تصدير معظم اإلنتا  .وهناك طلب يبري
على التوت من مشال السويد بسبب مشس منتصف الليل وأثرها على حبات التوت ،حيث تزداد خصائص مضادات
األيسدة (من أجل الصناعة الطبية) والتخضب (من أجل صناعة مستحضرات التجميل) ( Saloوآخرون.)2014 ،
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5-1-2

دور محوري للتخفيف من آثار ندرة األغذية

تضطلع األغذية احلرجية بالنسبة إىل بعض اجملتمعات احمللية ،بوظيفة مهمة يابكة أمان يف األوقات اليت تكون فيها
احملاصيل الزراعية رديئة أو خالل فرتات اإلنكماش املومسي لانتا الزراعي ( Blackieوآخرون2014 ،؛  Kellerوآخرون،
2006؛  Shackletonو2004 ،Shackleton؛  Sunderlandوآخرون2013 ،؛  Karjalainenوآخرون.)2010 ،
ويف النظم اإليكولوجية يف الساحل األفريقي حيث تدوم موجات اجلفاف سبعة أجشهر يف السنة ،تاكل األجشجار
والاجريات مصادر حيوية لألغذية اليت تضاف إىل احلبوب ( Nyongوآخرون ،)2007 ،ولعلف املاجشية ( Franzelوآخرون،
 .)2014وعلى سبيل املثال ،قال  83يف املائة من اجمليب ن يف النيجر إن اعتمادهم على األغذية الربية قد زاد خالل فرتات
اجلفاف ( Humphryوآخرون ،)1993 ،ويف مجهورية تنزانيا املتحدة تكون قسم أيرب من النظام الغذائي خالل فرتات
انعدام األمن الغذائي من األغذية الربية ( Powellوآخرون2013 ،ب) .وب ن استعراض حديث لدراسات تتعلق بدور
األغذية الربية يف النظام الغذائي والتغذية مشلت تقييما يف مجيع الفصول ،أن ست حاالت جرى استعراضها من ب ن تسع
حاالت أظهرت اعتمادا أيرب على األغذية الربية يف الفرتة العجفاء أو فرتة انعدام األمن الغذائي ،يف ح ن أظهرت احلاالت
الثالث األخرى زيادة يف استهالك األغذية الربية يف الفرتات اليت تتوافر فيها بكمية أيرب ( Powellوآخرون .)2015 ،وقد
ثبت أن التنوع األيرب يف أنواع أجشجار الفايهة يف نظم احلراجة الزراعية يساعد على سد الثغرات املومسية يف إمدادات
الفايهة ( Jamnadassوآخرون2011 ،؛  Vincetiوآخرون.)2013 ،
وخلصت دراسة حديثة استندت إىل مسح أجرته الابكة املعنية بالفقر والبيئة يف اجملتمعات احمللية املعتمدة على
الغابات أو املقيمة على مقربة منها ،إىل أن  4يف املائة من دخل األسر يف املتوسط متأت من بيع األغذية الربية ،مع أن
 77يف املائة من األسر ذيرت أنا قامت ببيع هذه األغذية .ولكن أظهرت الدراسة أيضا أن األسر الفقرية وتلك اليت
تتعرض للصدمات قد استمدت حصة أيرب من دخلها من األغذية الربية .ويما هي احلال يف العديد من الدراسات املقارنة،
حذر معدو هذه الدراسة من وجود تباين يبري ب ن املواقع ( Hickeyوآخرون.)2016 ،

 2-2توفير الطاقة األحيائية ،ال سيما من أجل الطهي
على املستوى العاملي ،متثل الطاقة املستمدة من األخااب  6يف املائة من جمموع إمدادات الطاقة األولية (منظمة
األغذية والزراعة2014 ،أ) .وتاكل الطاقة املستمدة من األخااب يف الكثري من األحيان مصدر الطاقة الوحيد املتوافر
واملتاح للجميع يف املناطق الريفية ،يما أنا تتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل الفقراء يف البلدان النامية ،ال سيما يف أفريقيا
حيث متثل  27يف املائة من جمموع إمدادات الطاقة األولية (منظمة األغذية والزراعة2014 ،أ).
ويُعد الطهي ضروريا من أجل سالمة األغذية والتوافر األحيائي للمغذيات الدقيقة .وإن الفرص املرتبطة باستخدام
الوقود اخلايب 20واضحة (فهو متوافر يف املناطق الريفية ،وسعره زهيد ،وهو قابل للتجدد ،وميكن أن يكون مستداما ،وتنت ج
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"حطب الوقود" هو "اخلاب اخلام (من جذوع األجشجار وأغصانا) الذي يستخدم يوقود ألغراض من قبيل الطهي ،أو التدفئة ،أو إنتا الطاقة".
و"الفحم" هو "اخلاب املتفحم من خالل االحرتاق اجلزئي أو استخدام احلرارة من مصدر خارجي الستعماله يوقود أو الستعماالت أخرى"" .الوقود

عنه يمية أقل من انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالوقود األحفوري) ولكن التحديات ال تزال قائمة (غياب أمن احليازة،
وممارسات احلصاد غري املستدامة ،وآثاره على الصحة).
وتتمثل بالتايل إحدى املسامهات الرئيسية للغابات من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية والصحة ،يف توفري الوقود
اخلايب من أجل الطهي وتعقيم املياه .وعلى املستوى العاملي ،يعتمد  2.4مليار جشخص ،أي ثلث سكان العامل ،على
الوقود اخلايب ألغراض الطهي ،ال سيما يف أفريقيا حيث يُذير أن ثلثي األسر تستخدمه يوقود أساسي للطهي .وباإلضافة
إىل ذلك ،يستخدم  764مليون جشخص الوقود اخلايب لغلي املياه وتعقيمها ،منهم  644مليون نسمة يف آسيا (منظمة
األغذية والزراعة2014 ،أ).
ولكن احلصاد املفرح يد من توافر حطب الوقود .ويف أفريقيا الوسطى ،ميثل استخرا حطب الوقود جزءا مهما من
اآلثار اليت يرتيها اإلنسان على الغابات .وميكن مالحظة ذلك مثال يف حميط يينااسا ،عاصة مجهورية الكونغو الدميقراطية،
حيث يعتمد  90يف املائة من السكان البالغ عددهم  10مالي ن نسمة ،إىل حد يبري على الفحم للطهي ( Gondوآخرون،
 .) 2016ويف املناطق الريفية يف البلدان النامية اليت ال ميلك السكان فيها مصادر بديلة للطاقة ،ميكن أن يؤدي النقص يف
حطب الوقود إىل تراجع جودة األغذية املستهلكة وتنوعها .وميكن أن يؤثر توافر حطب الوقود أيضا على القرارات املتعلقة
بالطهي والنظام الغذائي ،حيث إن ندرته تؤدي إىل االمتناع عن تناول الوجبات أو إىل التخلي عن األغذية اليت يتطلب
طهيها وقتا أطول ( Brouwerوآخرون1997 ،1996 ،؛  Wanوآخرون .)2011 ،وقد جنحت اجلهود اإلصالحية مثل
زرع منطقة حرجية قروية على مقربة من اجملتمعات احمللية ،يف ختفيف عبء اجلهود الكربى املبذولة نتيجة تراجع إمدادات
حطب الوقود ( Kumarوآخرون.)2015 ،
الجدول

2

نسبة األسر التي استخدمت الوقود الخشبي في الطهي عام  ،2011بحسب اإلقليم ونوع الوقود
نسبة األسر التي تشكل األخشال فيها الوقود
األساسي للطهي ()%
الوقود اخلايب
الفحم
حطب الوقود

اإلقليم*
أفريقيا
أسيا وأوسيانيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي

العالم

تقديرات عدد للسكان الذين استخدموا الوقود
الخشبي للطهي ()1000x
الوقود اخلايب
الفحم
حطب الوقود

53

10

63

555 098

104 535

659 632

37

1

38

1 571 223

59 034

1 630 257

3

-

3

19 001

156

19 157

–

–

–

–

–

–

15

1

16

89 569

5 383

94 952

32

2

34

2 234 890

169 108

2 403 998

* يستند هذا اجلدول ،فضال عن مجيع اجلداول األخرى اليت تتضمن توزيعا إقليميا يف هذا التقرير اليت تستند أساسا إىل بيانات مستقاة من تقرير حالة
الغابات يف العامل وتقرير تقييم املوارد احلرجية ،إىل التقسيمات اإلقليمية املستخدمة يف تلك الوثائق اليت ختتلف عن األقاليم املعتمدة من قبل املنظمة.
املصادر :منظمة األغذية والزراعة (2014أ)  ،باالستناد إىل بيانات التعداد الوطين ونتائ ج مسوحات منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسيف).
اخلايب" هو جمموع حطب الوقود زائدا الفحم .أنظر ( http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htmأ االطالع عليه يف
مايو/أيار .)2017
67

وتتسم آثار استخدام الوقود اخلايب على صحة اإلنسان بالتعقد .فإن احلصول عليه يضمن طهي األغذية بطريقة
سليمة وتعقيم املياه ،وبالتايل مينع انتاار األمراض املنقولة بواسطة األغذية .ولكن الروابط ب ن استخدام الوقود اخلايب
واألمراض التنفسية (اليت تؤثر على الوضع التغذوي) اليت تصيب النساء واألطفال ،راسخة ( Kirazوآخرون2003 ،؛ Wan
وآخرون2011 ،؛ منظمة الصحة العاملية .)2015 ،وتاري منظمة الصحة العاملية 21إىل أن  3مليارات جشخص يستخدمون
للطهي ولتدفئة منازهلم الوقود الصلب (أي حطب الوقود ،والفحم النبايت ،والفحم ،الروث ،ونفايات احملاصيل) على نار
مكاوفة أو باستخدام مواقد تقليدية .وتفيد تقديرات منظمة األغذية والزراعة (2014أ) ،باالستناد إىل بيانات منظمة
الصحة العاملية ،أن  2.5مليون جشخص ميوتون يف العامل يل سنة بسبب اآلثار املرتتبة عن تناق الدخان املتصاعد من الوقود
اخلايب املستخدم للطهي والتدفئة على فرتة طويلة ،ما ميثل  12يف املائة من وفيات األطفال (دون اخلامسة من العمر) و3
يف املائة من وفيات البالغ ن .ووقعت مجيع الوفيات املبلغ عنها تقريبا يف أفريقيا ،وآسيا ،وأوسيانيا .وميكن أن يؤدي اعتماد
مواقد الطهي األيثر فعالية إىل حتسينات يبرية يف يمية الوقود الالزمة ويف آثارها على الصحة .وقد تكللت اجلهود املراعية
لالعتبارات الثقافية اهلادفة إىل إدخال مواقد الطهي احملسنة ،بالنجاح .وترد يف دراسة  Soiniو ،)2014( Coeجمموعة من
األمثلة واملبادئ املتعلقة بالتصميم الناجح للمااريع ،فضال عن العديد من التدخالت يف جمال تكنولوجيا الطهي داخل
املنازل وإعادة تأهيل الغابات من أجل احلصول على حطب الوقود واليت أ إجنازها عن طريق املبادرة املعنية بالوصول املأمون
إىل الوقود والطاقة التابعة لربنام ج األغذية العاملي 22.وقدمت هذه املبادرة ،بدعم من املنظمات غري احلكومية الاريكة،
حلوايل  540 000امرأة نازحة داخليا ولعائالهتن يف دارفور ،بديال جلمع حطب الوقود وأساليب آمنة لتحضري وجبات
الطعام ما ساهم يف حتس ن سبل العيش واحلد من استنزاف الغابات.
ومبا أن املرأة هي الطاهي الرئيسي يف معظم الثقافات ،فإنا تتعرض لاصابة باألمراض أيثر بكثري من الرجال .وقد
أظهر استعراض منهجي وحتليل جشامل أجري عام  2011أليثر من  2 700دراسة ،تزايد احتمال إصابة األطفال بأمراض
اجلهاز التنفسي احلادة وإصابة النساء بالتهاب الاعب اهلوائية املزمن عند التعرض لدخان الوقود املستمد من الكتلة األحيائية
الصلبة ( Poوآخرون.)2011 ،
ويتطلب مجع حطب الوقود جمهودا جسديا يبريا ،مما يؤدي إىل اإلصابة بأمراض نامجة عن عبء العمل الزائد يف
السياقات اليت تكون مصادر األخااب فيها بعيدة عن املنزل (منظمة األغذية والزراعة2014 ،أ؛ تقييم النظم اإليكولوجية
لأللفية2005 ،؛  Wanوآخرون .)2011 ،يما أنه يستغرق وقتا طويال ،ويؤثر على الوقت املتوافر لالضطالع بأناطة
زراعية أو مرتبطة بالغابات يكون من جشأنا توليد الدخل وعلى الوقت املخصص للطهي واالعتناء باألطفال أو حتقيق يامل
اإلمكانات التعليمية ( Sunderlandوآخرون2013 ،؛  Wanوآخرون .)2011 ،ومييل الوقت الالزم جلمع حطب الوقود
ال سيما من قبل النساء واألطفال ،إىل االزدياد بسبب ندرة هذا املورد وتزايد املسافة اليت جيب قطعها للوصول إليه .ولكن
الكثري من البحوث مل تنظر يف حمريات الطلب على الوقود اخلايب أو يف أوجه التكيف املمكنة املتعلقة بالندرة .وياري
استعراض لألدبيات أجرته منظمة األغذية والزراعة إىل أن متوسط الوقت الالزم جلمع مرت مكعب من حطب الوقود يرتاوح
ب ن حوايل  106ساعات يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب و 139ساعة يف آسيا وأوسيانيا (منظمة األغذية والزراعة،
2014أ) .يذلك ،ختتلف املسؤولية عن مجع حطب الوقود باكل يبري ب ن األقاليم :حيث تكون املرأة مسؤولة عن 55.8
يف املائة من هذا النااح يف أمريكا الالتينية مقابل  39يف املائة يف آسيا و 77يف املائة يف أفريقيا ( Sunderlandوآخرون،

21
22
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أنظر تقديرات منظمة الصحة العاملية املتعلقة باآلثار املرتتبة عن تلوث اهلواء داخل املنازل
أنظر .http://www.wfp.org/climate-change/initiatives/safe

(.)http://www.who.int/indoorair/en/

 ،2014بناءا على بيانات على مستوى األسر مأخوذة من الابكة املعنية بالفقر والبيئة) .وحو يف البلدان اليت تعاين من
ندرة معتدلة يف حطب الوقود ،تفيد التقارير أن املرأة تسري حوايل  10يلم جلمع األخااب ( Wanوآخرون.)2011 ،

 3-2المساهمات في االقتصاد وسبل العيش
ال تساهم الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية فقط من خالل توفري األغذية أو الطاقة باكل مباجشر
من أجل الطهي ،بل تساهم فيه أيضا بطريقة غري مباجشرة من خالل توليد الدخل عن طريق بيع األخااب واملنتجات
احلرجية غري اخلابية يف األسواق احمللية والوطنية والدولية ،وعن طريق فرص العمل املرتبطة بالغابات.
توليد الدخل

1-3-2

يقدر إنتا األخااب املستديرة الصناعية يف العامل حبوايل  1.8مليار مرت مكعب يف السنة (قاعدة البيانات اإلحصائية
يف منظمة األغذية والزراعة) ،يأيت معظمها من الغابات الواقعة يف النصف الامايل من الكرة األرضية .وتُعد الواليات
املتحدة األمريكية ،والص ن ،واالحتاد الروسي ،ويندا ،والربازيل من أيرب البلدان املنتجة لألخااب يف العامل .وتُستخدم
األخااب يف البناء ،وصناعة األثاث ،واألدوات واألعمال احلرفية ،واللب والورق ،وتستخدم يذلك يف الفحم والكريات
من أجل توليد الكتلة احليوية.
ووفقا ملنظمة األغذية والزراعة (2014أ) ،بلغت القيمة املضافة اإلمجالية العاملية يف قطاع الغابات النظامي
 606مليارات دوالر أمريكي يف عام  ،2011أي  0.9يف املائة من النات ج احمللي اإلمجايل العاملي.
الجدول

3

القيمة المضافة اإلجمالية في قطاع الغابات ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي عام ،2011
بحسب اإلقليم والقطاع الفرعي

اإلقليم

القيمة المضافة اإلجمالية في قطاع الغابات
(بمليارات الدوالرات األمريكية ب سعار عام )2011

الغابات
أفريقيا
آسيا وأوسيانيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

إنتاج نشارة
إنتاج اللب
المجموع
األخشال واأللواح
والورق
الخشبية

القيمة المضافة
اإلجمالية لقطاع الغابات
من الناتج المحلي
اإلجمالي ()%
المجموع

11

3

3

17

0.9

84

66

111

260

1.1

35

61

68

164

0.9

26

29

61

115

0.7

14

12

24

49

0.9

العالم
الغابات = احلراجة وأناطة قطع األخااب.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة (2014أ) ،باالستناد إىل قاعدة بيانات األمم املتحدة اجملمعة الرئيسية املتعلقة باحلسابات الوطنية (متاحة على املوقع
169

170

266

606

0.9

 )http://unstats.un.org/unsd/snaamaومستكملة ببيانات باأن حسابات الدخل القومي من مصادر قطرية.
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وختفي هذه األرقام العاملية واإلقليمية تنوعا يبريا ب ن البلدان .وتسجل أيرب مسامهة نسبية للحراجة يف النات ج احمللي
اإلمجايل يف ليبرييا ( 15يف املائة من النات ج احمللي اإلمجايل) (منظمة األغذية والزراعة2014 ،أ) .وعلى املستوى الوطين،
ال ترتبط القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع الغابات مبساحة هذه األخرية بل تتوقف باكل أساسي على أنواع الغابات ونظم
اإلدارة املوجودة يف البلد املعين .وعلى سبيل املثال ،يعترب  16من أصل  19مليون هكتار من الغابات يف الكامريون ،يغابات
خمصصة لانتا وتبلغ القيمة املضافة اإلمجالية يف قطاع الغابات النظامي  695مليون دوالر أمريكي .ويف املقابل ،يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،يعترب  12من أصل  153مليون هكتار من الغابات فقط يغابات خمصصة لانتا وتبلغ
القيمة املضافة اإلمجالية يف قطاع الغابات النظامي  85مليون دوالر أمريكي (منظمة األغذية والزراعة2014 ،أ2015 ،أ).
ويف أوروبا ،تسجل أعلى قيمة مضافة إمجالية يف قطاع الغابات النظامي يف إيطاليا ( 15مليار دوالر أمريكي) ،وفرنسا
( 14.5مليار دوالر أمريكي) ،والسويد ( 13.8مليار دوالر أمريكي) ،واالحتاد الروسي ( 13مليار دوالر أمريكي) (منظمة
األغذية والزراعة2014 ،أ) .وتسيء هذه األرقام عادة تقدير املسامهة احلقيقية للغابات يف الدخل القومي ألنا ال تامل
القيمة املضافة للمنتجات من األخااب اليت يتم احتساها يف قطاع الصناعة أو مثال يف السياحة.
وتظهر دراسات حمددة أن قيمة املنتجات احلرجية غري اخلابية ميكن أن تكون يبرية يف بعض البلدان ،يما هو مب ن
مثال يف اإلطار  8املتعلق بالصيد يف املناطق الامالية .ويف غابات جشعب املايا يف مشال غواتيماال ،وبيليز ،وجنوب املكسيك،
يتوافر العديد من املنتجات احلرجية غري اخلابية اليت يستخدمها السكان احملليون دائما واليت تصل أيضا إىل أسواق التصدير.
وإن بعض هذه املنتجات صاحل لأليل فيما البعض اآلخر له استخدامات أخرى مثل :جشجرة خنيل الزينة Chamaedorea
 ernestii-agustiiاملخصصة للتصدير؛ وألياف  Desmoncus orthocantosاملستخدمة يف األعمال احلرفية؛ وأوراق خنيل
 Sabal sp.املستخدمة للتسقيف أو االستهالك احمللي؛ وبذور جشجرة الرامون ( )Brosimum alicastrumاملستخدمة يف
رقائق البسكويت واخلبز واليت تنتقل من االستهالك احمللي إىل األسواق الريفية وأسواق البلدات؛ والفلفل اإلفرجني ( Pimenta
 )dioicaاملستخدم يتوابل؛ واللنب النبايت ( )Manilkara zapotaاملستخدم يف العلكة؛ ورتن ج الكوبال ()Protium copal
املستخدم يف العطور ومستحضرات التجميل ( .)2010 ،Godoyويف يندا ،بلغ وزن منتجات القيقب  53 528طنا عام
 2015وقيمتها  279.9مليون دوالر أمريكي ( .)2017 ،Sorrentiوتنت ج السودان ونيجرييا وتااد  95يف املائة من الصمغ
العريب الذي يتم تصديره إىل األسواق العاملية .وتعد السودان أيرب بلد منت ج للصمغ العريب حيث يبلغ إنتاجها 76 000
طن عام ( 2013بيانات مأخوذة من البنك املريزي السوداين ،ووردت يف .)2017 ،Sorrenti
وباإلضافة إىل ذلك ،ال تغطي األرقام الرمسية سوى قطاع الغابات النظامي .وتقدر منظمة األغذية والزراعة (2014أ)
أنه عندما تضاف مسامهة القطاع غري النظامي ،ترتفع القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع الغابات إىل حوايل  730مليار دوالر
أمريكي ،منهم  88مليار دوالر أمريكي من املنتجات احلرجية غري اخلابية (املستمدة من مصدر حيواين ونبايت ،مبا يف ذلك
النباتات الطبية) و 33مليار دوالر أمريكي من اإلنتا غري النظامي لألخااب من أجل البناء والوقود (أنظر اجلدول .)4
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الجدول

4

الدخل المقدر من قطاع الغابات غير النظامي عام ( 2011بمليارات الدوالرات األمريكية
ب سعار عام )2011
اإلقليم

أفريقيا
آسيا وأوسيانيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

العالم

الوقود الخشبي والبناء

المنتجات الحرجية غير
الخشبية

المجموع

14.4

5.3

19.7

9.9

67.4

77.3

–

8

8

-

3.6

3.6

9

3.6

12.6

33.3

88

121.3

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

ال حتتسب معظم اخلدمات البيئية يف غري جمال التموين يف األرقام االقتصادية العاملية .ووفقا ملنظمة األغذية والزراعة
( 2014أ) ،ميكن إضافة املدفوعات مقابل اخلدمات البيئية واليت تبلغ قيمتها  2.4مليار دوالر أمريكي إىل القيمة املضافة
اإلمجالية املتأتية من الغابات .وميثل ذلك جزءا صغريا جدا من اخلدمات البيئية اليت تقدمها الغابات .ومل يذير مكتب األمم
املتحدة اإلحصائي إال مؤخرا احلاجة إىل إدرا خدمات النظم اإليكولوجية يف نظام احلسابات القومية ،ولكن ال يزال هذا
اإلدرا طوعيا وحتتا الطريقة اليت سيتم فيها تطبيق هذا النه ج على نطاق أوسع يف البلدان املتقدمة والنامية إىل التقييم.
اإلطار

8

قيمة اللحوم البرية والصيد في المنطقة الشمالية

ينطوي الصيد يف املنطقة الامالية ،إضافة إىل يونه ميارس من قبل الاعوب األصلية ،على وظائف ترفيهية و/أو
اجتماعية باكل أساسي .ولطاملا يان الصيد مصدرا مهما لألغذية ،إال أنه ساعد أيضا يف تطوير رأس املال الرمزي
واالجتماعي .ويف الوقت الراهن ،ال يزال الصيد يظى بقيمة رمزية واجتماعية مهمة يف العديد من اجملتمعات (مثل ماارية
السكان احمللي ن يف مطاردة املوب يف السويد خالل موسم الصيد) ( Fischerوآخرون .)2013 ،ويف بعض أحناء املنطقة
الامالية ،يُعد الصيد نااطا ترفيهيا ميارسه السكان احملليون ،والصيد السياحي حمدود مع أنه ياهد منوا يف الوقت الراهن.
ويف أحناء أخرى ،يُاكل الصيد السياحي أسواقا ناضجة تساهم إىل حد يبري يف اقتصاد اجملتمعات احمللية (Fischer
وآخرون2013 ،؛  MacKayو2004 ،Campbell؛ .)2009 ،Willebrand
وقد بذلت حماوالت عديدة لتحديد قيمة املنافع االقتصادية للصيد يف املنطقة الامالية .وعلى سبيل املثال ،تقدر
قيمة صيد املوب يف النروي ج مبا ب ن  70و 90مليون دوالر أمريكي ( Storaasوآخرون .)2001 ،ويف السويد ،يعترب املوب
الطريدة األهم من حيث القيمة ( .)1990 ،Mattssonويف فنلندا والنروي ج والسويد ،تظهر دراسات التقييم غري السوقي أن
قيمة الصيد ميكن أن تنقسم إىل قسم قائم على الرتفيه وآخر قائم على اللحوم ( Fredmanوآخرون .)2008 ،ولكن هذه
الدراسات ال تامل أنواع الطرائد األخرى مثل الطيور أو الغزالن أو الدببة.
ويصعب بالتايل رسم صورة عامة لقيمة الصيد االقتصادية ومسامهته يف سبل عيش اجملتمعات يف املنطقة الامالية.
ويعود أحد األسباب إىل صعوبة تقدير القيمة السوقية وغري السوقية لسلع معقدة ،ذلك أن الصيد متجذر يف الوظائف
االجتماعية والثقافية ويُعد يذلك نااطا ترفيهيا .وتصل بعض اللحوم ،ورمبا يمية صغرية منها فقط ،إىل األسواق .باإلضافة
إىل ذلك ،تتوافر إحصاءات يثرية باأن يمية اللحوم املصطادة يل سنة ولكن القليل منها يتناول الكمية اليت يتم بيعها يف
األسواق والكمية املستهلكة فرديا.
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العمالة

يُعد قطاع احلراجة النظامي وغري النظامي مصدرا مهما للعمالة ،ال سيما بالنسبة إىل بعض الفئات .ووفقا ملنظمة
األغذية والزراعة (2014أ) ،يف عام  ،2011يان ما يقارب  13.2مليون جشخص حول العامل يعملون يف قطاع الغابات
النظامي أي ما يعادل  0.4يف املائة من جمموع اليد العاملة .وال يامل هذا القطاع مثال العمل يف صناعة األثاث اليت تقوم
مبعظمها على اخلاب ،وال العمل يف البناء الذي يستخدم األخااب.
وتتسم اإلحصاءات الرمسية باأن العمالة بالضعف يف الكثري من األحيان بسبب األناطة غري الرمسية وبدوام جزئي
اليت تؤدي دورا حموريا يف سبل عيش السكان الريفي ن ال سيما يف البلدان النامية ( Whitemanوآخرون .)2015 ،ووفقا
ملنظمة األغذية والزراعة (2014أ) ،فإن البلدان الثالثة اليت تتمتع بأعلى مستويات من العمالة النظامية وغري النظامية يف
قطاع احلراجة هي الربازيل ( 7.6مليون عامل) والص ن ( 6مالي ن) واهلند ( 4مالي ن) .ومتثل األناطة املتعلقة بالغابات يف
زامبيا أيثر من مليون وظيفة يف القطاع ن النظامي وغري النظامي (يبلغ جمموع عدد السكان حوايل  13مليون نسمة)،
وتعيل حوايل  80يف املائة من األسر الريفية يف زامبيا اليت تعتمد إىل حد يبري على استخدام املوارد الطبيعية لزيادة معياتها
أو دعمها ( Turpieوآخرون .)2015 ،ويذير  Agrawalوآخرون ( )2013أن ما ب ن  40و 60مليون جشخص يعملون يف
قطاع احلراجة غري النظامي يف ح ن تاري منظمة األغذية والزراعة (2014أ) إىل أن  41مليون جشخص على األقل يعملون
بدوام يامل يف إنتا خاب الوقود والفحم.
ويسلط اإلطار  1الضوء على الثغرات يف بيانات العمالة يف جمال مجع املنتجات احلرجية غري الزراعية واستخدامها.
ولكن تتوافر تقديرات مااهة على املستوى العاملي يف ما يتعلق ببعض املنتجات احلرجية مثل خاب الوقود والفحم (أنظر
اجلدول .)6
وال تزال احلراجة تُعد واحدة من القطاعات األيثر خطورة يف معظم البلدان يف ما يتعلق بالسالمة والصحة املهنيت ن
(منظمة العمل الدولية .)1998 ،فقد ال تتوافر التجهيزات الاخصية الواقية .ويتم استخدام معظم العمال (مبا يف ذلك
األطفال والعمال املهاجرين) بطريقة غري نظامية يما أن األجور متدنية .وساعات العمل طويلة ومواقع العمل بعيدة يف
الكثري من األحيان ،ما جيعل من الصعب التحقق للتأيد من االمتثال ملعايري العمل .وميكن أن يرتتب عن هذه الظروف
آثارا سلبية على الدخل والصحة واألوضاع االجتماعية واالقتصادية األخرى من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
ويولد إنتا 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 ،أيثر
من  67يف املائة من النب و 90يف املائة من الكاياو 23.وعلى سبيل املثال ،تاري التقديرات أيضا إىل أن زراعة النب ،وجتهيزه،
والتجارة به ،ونقله ،وتسويقه توفر  15مليون فرصة عمل يف إثيوبيا وأيثر من  5مالي ن فرصة عمل يف أوغندا (Vira
وآخرون.)2015 ،
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الجدول

إجمالي العمالة في قطاع الغابات النظامي عام  ،2011بحسب اإلقليم والقطاع الفرعي

5

اإلقليم

الغابات

إنتا ناارة
اخلاب
وقطع األلواح
اخلابية

إنتا
اللب
والورق

المجموع

0.3

0.2

0.1

0.6

0.1

0.1

0.0

0.2

1.8

2.6

2.5

6.9

0.1

0.1

0.1

0.3

0.8

1.5

0.9

3.2

0.2

0.4

0.2

0.9

0.2

0.4

0.5

1.1

0.1

0.2

0.3

0.6

0.4

0.6

0.4

1.3

0.1

0.2

0.1

0.5

الغابات

أفريقيا
آسيا وأوسيانيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي

العمالة في قطاع الغابات
(باملالي ن)
إنتا ناارة
إنتا
اخلاب
المجموع
اللب
وقطع األلواح
والورق
اخلابية

الحصة من مجموع اليد العاملة في القطاع ()%

العالم
الغابات = احلراجة وأناطة قطع األجشجار.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة (2014أ) ،باالستناد إىل قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية باأن إحصاءات العمل،)www.ilo.org/ilostat( .
مستكملة بإحصاءات العمالة املأخوذة من مصادر قطرية.
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6

5.4

13.2

4.3

0.1

العدد التقديري لألشخاص العاملين في إنتاج حطب الوقود والفحم عام

0.1

0.2

0.4

2011

العدد اإلجمالي (بالماليين)
العاملون بدوام جزئي

اإلقليم

عدد العاملين
بدوام كامل

العدد

الوقت المخصص
()%

العدد
اإلجمالي

النسبة من إجمالي
عدد السكان

أفريقيا

19

176

8

195

19

آسيا وأوسيانيا

11

631

4

642

15

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

10

35

9

45

8

العالم

41

841

5

882

13

املصدر :منظمة األغذية والزراعة (2014ـ) ،باالستناد إىل بيانات مأخوذة من قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة
وقاعدة بيانات منظمة العمل الدولية باأن إحصاءات العمل

(.)www.ilo.org/ilostat

وتوفر الغابات يذلك العمالة للعمال املهاجرين ،وهو ما قد يولد توترات بينهم وب ن اجملتمعات احمللية .ويُعد قطف
مثار التوت يف السويد وفنلندا مثال موثقا توثيقا جيدا .فيأيت اآلالف من العمال املهاجرين ،من أوروبا الارقية أو جشرق آسيا
عادة ،لقطف مثار التوت على مدى ثالثة أجشهر تقريبا .وتقع املاايل يل سنة ب ن جشريات التوت والسكان احمللي ن الذين
يعتربون أن الثمار ملكهم .ويف السنوات األخرية ،ظهرت بعض حاالت االستغالل يف العمل ،ولكن عددها قد تراجع منذ
اعتماد أنظمة حلماية املهاجرين الذين يقطفون التوت ( .)2012 ،Vanaspongويُعد القطف عمال صعبا ولكن يكسب
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معظم العمال مبلغا حمرتما من املال يسمح هلم بإعالة أنفسهم حو العام القادم .ويساعد العمال املهاجرون ،إىل جانب
الباعة احمللي ن ،على إيصال مثار التوت إىل األسواق يف أحناء العامل يافة ( Saloوآخرون.)2014 ،
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دور المرأة والرجل

تتسم العمليات االجتماعية بأمهية بالغة بالنسبة إىل سبل العيش املعتمدة على الغابات ،والقرارات املتعلقة بإدارة
املوارد ،وعمليات احلويمة ،وتوزيع املنافع ،مع وجود تباين يبري يف األدوار اليت يؤديها الرجال والنساء واآلثار اليت يرتيونا.
وتكمن صعوبة توثيق ذلك على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية ،يف توافر يمية حمدودة من البيانات املصنفة حسب
اجلنس ن ،باستثناء بعض البيانات املتعلقة بالعمالة .ويب ن ذلك أمهية تطوير البحوث اجلنسانية يف جمال الغابات واألجشجار
ونظم احلراجة الزراعية ،وهذه مسألة طرحت بالفعل يف ما يتعلق مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية واملياه (فريق اخلرباء
الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية2014 ،ب.)2015 ،
وتاري البيانات اليت أ مجعها من أجل تقرير حالة الغابات يف العامل الصادر عن منظمة األغذية والزراعة (2014أ)،
إىل أن املرأة تؤدي دورا أقل جشأنا يف قطاع الغابات النظامي ويف األناطة غري النظامية املولدة للدخل ،ويقتصر عملها إىل
حد يبري على مجع املنتجات احلرجية من أجل االستخدام املعياي.
ووفقا ملنظمة األغذية والزراعة (2014أ) ،مثلت املرأة  24يف املائة فقط من جمموع اليد العاملة يف قطاع احلراجة
النظامي عام  ،2011يف ح ن تاري قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف منظمة العمل الدولية 24إىل أنا متثل عام
 2017حوايل  40يف املائة من جمموع اليد العاملة ( 15سنة من العمر وأيثر) يف مجيع القطاعات االقتصادية.
ويف ما يتعلق باألناطة غري النظامية ،قامت منظمة األغذية والزراعة (2014أ) بتحليل البعد اجلنساين جلمع الوقود
اخلايب فقط ،بسبب عدم وجود بيانات باأن األناطة األخرى .ومن أصل  41مليون جشخص يعملون بدوام يامل يف
إنتا حطب الوقود والفحم ،يبلغ عدد النساء  4مالي ن فقط .ومن أصل  841مليون جشخص يعملون بدوام جزئي يف مجع
حطب الوقود أو إنتا الفحم ،يبلغ عدد النساء  706مالي ن (منظمة األغذية والزراعة2014 ،أ) .بالتايل ،يتضح أن املرأة
تتحمل مسؤولية يبرية يف مجع حطب الوقود .ويف بعض املناطق اليت تعاين من ندرة هذا األخري ،تفيد التقارير أن املرأة تقوم
بنقل حوايل  70يلغ من األخااب ( Wanوآخرون.)2011 ،
وال تتوافر على املستوى العاملي الكثري من البيانات املصنفة حسب اجلنس ن واملتعلقة باستهالك املنتجات احلرجية.
ومع أن املرأة متيل إىل تسويق املنتجات احلرجية أقل من الرجل ،إال أن بيع هذه املنتجات ميكن أن ياكل مصدرا أساسيا
للدخل النقدي للنساء اللوايت يفتقرن إىل العديد من الفرص املتاحة عادة للرجال ( Sunderlandوآخرون .)2014 ،ويف
أفريقيا الغربية ،تكسب حوايل  4مالي ن امرأة حنو  80يف املائة من دخلها من مجع اجلوز الغين بالزيوت يف جشجرة الايا اليت
تنمو طبيعيا يف الغابات ،ومن جتهيزه وتسويقه (برنام ج األمم املتحدة للبيئة.)2014 ،
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ويتم توثيق خمتلف األدوار اليت يؤديها الرجال والنساء يف إدارة الغابات واملنافع اليت يصلون عليها من الغابات ،على
املستوى احمللي .وتظهر دراسة حديثة ( Sunderlandوآخرون )2014 ،تستخدم بيانات على مستوى األسرة مأخوذة من
ماروع الابكة املعنية بالفقر والبيئة ،أن الرجال والنساء على السواء جيمعون املنتجات احلرجية من أجل الكفاف أو من
أجل تسويقها .وتظهر هذه الدراسة وجود اختالفات إقليمية يف مسامهة يل من الرجال والنساء يف قيمة الدخل األسري
املتأيت من املنتجات احلرجية غري اجملهزة مثل األخااب ،والقصب ،والفايهة ،والفطر .ويف أمريكا الالتينية مثال ،يساهم
الرجال سبع مرات أيثر من النساء يف دخل األسرة املتأيت من املنتجات احلرجية غري اجملهزة .والعكس صحيح يف أفريقيا،
يف ح ن يساهم الرجال والنساء باكل متساو يف الدخل يف آسيا .ويف أمريكا الالتينية ،تظهر البيانات أن الرجال منخرط ن
جدا يف اإلنتا التجاري للمنتجات احلرجية غري اخلابية مثل اجلوز الربازيلي .ويف أفريقيا ،تؤدي املرأة دورا معيايا أيرب ،يف
ح ن مييل الرجال والنساء يف جنوب جشرق آسيا إىل تقاسم املسؤوليات يف إدارة الغابات واإلنتا 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.

 4-2تقديم خدمات النظام اإليكولوجي أمر أساسي من أجل اإلنتاج الزراعي
تقدم الغابات واألجشجار العديد من خدمات النظام اإليكولوجي يف غري جمال التزويد واليت تُعد أساسية للزراعة
(2010 ،Richardson؛  Foliوآخرون )2014 ،وإنتا األغذية يكل ،مبا يف ذلك مصايد األمساك الداخلية ،ولصحة
اإلنسان ورفاهه .وحتوي الغابات واألجشجار القسم األيرب من التنوع البيولوجي على األرض وتؤدي دورا حامسا للتخفيف
من حدة تغري املناخ على املستوى العاملي والتكيف معه على مستوى املزرعة واملناظر الطبيعية وعلى النطاق اإلقليمي (أنظر
الفصل  .)3ويريز هذا القسم على بعض خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدم دعما مباجشرا لألناطة الزراعية ،وهي تنظيم
املياه ،ومحاية الرتبة ودورة املغذيات ،ومكافحة اآلفات والتلقيح .يما أنه ينظر يف بعض املقايضات لتقدمي هذه اخلدمات.
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تنظيم المياه

تؤدي الغابات واألجشجار دورا بالغ األمهية يف الدورة اهليدرولوجية على املستوي ن احمللي والعاملي من خالل تنظيم
تدفقات املياه السطحية واجلوفية واحملافظة يف الوقت نفسه على جودة هذه املياه ( Miuraوآخرون2015 ،؛ Ellison
وآخرون .)2017 ،وتساهم يذلك يف تساقط األمطار ،حمليا وعن بُعد ،من خالل النتح التبخري 25.يما أنا تيسر عملية
التغلغل وميكنها حتس ن جتدد املياه اجلوفية .وتوفر الغابات واألجشجار أيضا محاية مهمة من الفيضانات اليت هتدد جودة
إمدادات املياه يميتها ،والبىن التحتية ،واملساين وغريها من املباين ،مبا يف ذلك ملجأ اجملتمعات احمللية املاردة .وتظهر
دراسة أجريت يف  56بلدا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية أن زيادة بنسبة  10يف املائة يف إزالة الغابات تؤدي إىل زيادة
تواتر الفيضانات بنسبة ترتاوح ب ن  4و 28يف املائة ( Bradshawوآخرون.)2007 ،
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النتح التبخري الذي يُعد عنصرا حامسا من دورة املياه ،هو التداخل /جمموع التبخر ونتح النباتات من سطح األرض (اليابسة واحمليطات) إىل الغالف
اجلوي.
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واستنت ج استعراض للدراسات العلمية باأن حوض األمازون وعالقته باملناخ وتساقط األمطار يف الربازيل (،Nobre
 ) 2014أن إزالة الغابات يف هذه املنطقة يؤثر على نقص املياه يف أماين أخرى من البالد .يف الواقع ،تعيق إزالة الغطاء
النبايت تدفق رطوبة الرتبة إىل الغالف اجلوي .ومينع تراجع عدد األجشجار يف املنطقة احليوية ،تدفق الرطوبة ب ن الامال
واجلنوب .ويواجه "النهر املنتقل جوا" ،26وهو نر أيرب من نر األمازون ومسؤول عن إمدادات املياه العذبة يف جنوب جشرق
أمريكا الالتينية ،هتديدا خطريا بسبب إزالة الغابات (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية.)2015 ،
وياري ذلك إىل أن خسارة الغابات لتوسيع املساحات املخصصة للرعي وزراعة فول الصويا ميكن أن يرتك آثارا رجعية سلبية
على إنتاجية احملاصيل املوسعة وأعااب الرعي ،حيث ميكن أن تؤدي إزالة الغابات فعال إىل تراجع اإلنتا (Oliveira
وآخرون .)2013 ،ويسلط استعراض حديث ( Ellisonوآخرون )2017 ،الضوء على الدور امللحوب الذي تؤديه الغابات
على املستويات الوطنية واإلقليمية والقارية ،يف حتديد تساقط األمطار ودوران املياه.
وتُعد إمدادات املياه الكافية أساسية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية جبميع أبعاده .ويرتبط تنظيم املياه وإتاحتها
بكمية ونوعية مناسبة من أجل استهاليها من قبل اإلنسان واحليوان ،ارتباطا وثيقا بالغطاء احلرجي يف مستجمعات املياه،
ومنحدرات التالل ،وضفاف اجملاري املائية .وتقدر منظمة األغذية والزراعة (2013ب) أن ثلث املدن الكبرية يف العامل 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 (منظمة األغذية
والزراعة2013 ،ب) .وتتحسن نوعية املياه باكل يبري بفضل قيام الغابات حبماية اجملاري املائية والغطاء النبايت ملنحدرات
التالل املعرضة للتعرية .ويؤدي بالتايل الغطاء احلرجي أيضا دورا حامسا يف ضمان االستقرار واجلودة يف توفري املياه إىل
البحريات واألنار اليت تعتمد عليها مصايد األمساك الداخلية ( Carignanو.)2011 ،Steedman
وميكن حتس ن احلماية اليت توفرها الغابات خلدمات مستجمعات املياه إذا أ استبقاء األنواع األصلية أو إعادهتا،
ولكن ميكن أن توفر نظم احلراجة الزراعية واملزارع احلرجية وظائف مماثلة يف إنتا املياه إذا أمنت غطاء حرجيا ياف لضمان
جتدد املياه اجلوفية وتدفق مياه الينابيع وإذا ال تتجاوز هي نفسها املتطلبات من املياه ( Gertenوآخرون .)2004 ،ومن
الواضح أنه ميكن حصول مقايضات ب ن الغطاء احلرجي واستخدام األراضي الزراعية يف مستجمعات املياه ،واليت ال ميكن
معاجلتها سوى يف سياق حمدد.
ووفقا لتقييم املوارد احلرجية (منظمة األغذية والزراعة ،)2015 ،ختصص حوايل  40يف املائة من الغابات يف إقليم
جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا الذي يضم  20يف املائة من سكان العامل ،حلماية الرتبة واملياه ،وتتم إدارة  54مليون
هكتار من هذه الغابات ومحايتها حصرا لتنقية املياه.
وتساهم الغابات يذلك ،بطريقة غري مباجشرة ،يف توفري املوارد السمكية للمجتمعات احمللية ولألسواق احمللية واإلقليمية
والوطنية على السواء .وتُعد رياضة صيد األمساك يف الكثري من األحيان عامال مهما يساهم يف توليد الدخل .ويف الواليات
املتحدة األمريكية ،يقع أيثر من  150 000ميل ( 241 499يلم) من اجملاري املائية و 2.5مليون فدان (حوايل مليون
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تاـ ـ ـ ـ ــري عبارة "األنار املنتقلة جوا" (  Marengoوآخرون ) 2004 ،إىل التيارات املائية النفاثة (تدفق خبار املاء) املدفوعة بالرياح املتنقلة من منطقة
األمازون باجتاه جشرق جبال اإل نديز واملعاقة بسلسلة اجلبال ،اليت تصل إىل جنوب جشرق الربازيل ومناطقها اجلنوبية ومشال األرجنت ن.

هكتار) من البحريات يف الغابات واملرو الوطنية 27.ولكن ال بد من النظر يف اآلثار املرتتبة عن هذا النااح وعن غريه من
األناطة املولدة للدخل على صيد الكفاف واألمن الغذائي والتغذية.
واألهم من ذلك هو أن معظم عمليات تنظيم املياه ترتك أثرا بعيدا على مستوى املناظر الطبيعية أو مستجمعات
املياه أو حو على املستوى اإلقليمي .ولكن ليس هناك فهم تام هلذا األثر وال يؤخذ يف احلسبان وال يظى بالتقدير على
النحو الواجب.
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تكوين التربة وحمايتها ودوران المغذيات

تساهم الغابات واألجشجار ،باإلضافة إىل الدور الذي تؤديه يف تنظيم املياه ،يف تكوين الرتبة ومحايتها ويف دوران
املغذيات .وتساهم الغابات واألجشجار باكل مباجشر يف ترايم املادة العضوية يف الرتبة ( Kimbleوآخرون )2007 ،اليت
يتم استغالهلا مباجشرة يف الزراعة بعد احلرق ويف خمتلف أجشكال احلراجة الزراعية .وميكن أن تُنقل املادة العضوية ،ال سيما يف
املناطق اجلافة ،من الغابة إىل احلقل من قبل اإلنسان واحليوان ،مبا يف ذلك على جشكل مساد أخضر وروث احليوانات األليفة
اليت ترعى يف الغابة .وتدور املغذيات على سطح األرض ويف باطنها ،من األجشجار إىل احملاصيل.
وتساهم الغابات واألجشجار ،من خالل جذورها ،يف دوران املغذيات وتدوير املياه ،فتقرب املوارد املائية واملغذيات
العميقة من سطح األرض لتستفيد منها حماصيل أخرى ( Bradshawوآخرون .)2007 ،وميكن أن يتسم األسر السنوي
أو املومسي للمغذيات النباتية يف منطقة جذور األجشجار وحتت الرتبة ،بأمهية خاصة من أجل التوافر احليوي للمغذيات
النباتية يف نظم إنتا احملاصيل القائمة على األجشجار ( .)2009 ،Joseوحتسن نظم الزراعة اليت فيها أنواع أجشجار مثبتة
للنرتوج ن إتاحة هذا األخري للمحاصيل ،مما يؤدي إىل زيادة الغالت (أنظر اإلطار  .)9ويف مالوي ،جشهد أيثر من
 180 000مزارع أ تاجيعهم على زراعة األجشجار املخصبة ،زيادة يف غالت الذرة ،وفرتة أطول من األمن الغذائي يف
السنة ،وتنوعا أيرب يف النظام الغذائي ( .)2011 ،CIEوميكن استخدام أوراق الغابات اخلضراء يمصدر للسماد العضوي
بغية حتس ن إنتاجية احملاصيل الزراعية ،يما هي احلال مثال يف مزارع جوز الفوفل يف اهلند ( Sinuوآخرون.)2012 ،
وتقوم الغابات واألجشجار حبماية الرتبة من التعرية بفعل املياه واهلواء على سطح األرض ويف جذورها .ويتسم هذا
باألمهية يف املناطق املنحدرة وحيث تتساقط أمطار يثيفة وقوية ،يما هي احلال يف منطقة البحر األبيض املتوسط أو حيث
تكون التعرية بفعل اهلواء مهمة (أنظر اإلطار  .)10وعلى سبيل املثال ،أدت مصدات الريح املؤلفة من صف ن من جشجرة
 Casuarina sp.حلماية حقول القمح والاعري يف غرب النوبارية ،وهي منطقة صحراوية مستصلحة للزراعة يف مصر ،إىل
زيادة الغالت بنسبة  10إىل  15يف املائة (خليل.)1983 ،
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إدارة الغابات يف وزارة الزراعة األمريكية( http://www.fs.fed.us/fishing/ :متت زيارة املوقع يف مايو/أيار .)2017
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نظام الحراجة الزراعية /الزراعة المختلطة بالغابات والمراعي الخاص بشجرة

Faidherbia albida

تتواجد جشجرة  Faidherbia albidaعادة يف نظم احلراجة الزراعية يف مجيع أحناء أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،
وتنمو يف تربة ونظم إيكولوجية متعددة ويف مناخات ترتاوح ب ن الصحراوية واالستوائية الرطبة.
وتُعد جشجرة  Faidherbia albidaجشجرة مثبتة للنيرتوج ن وتساهم يف زيادة غلة احملاصيل الزراعية اليت تنمو على
مقربة منها باكل ملحوب من  6إىل أيثر من  100يف املائة .وموسم خرو أوراقها معكوس ،ما يعين أنا جشجرة ساينة
تلقي أوراقها يف بداية موسم األمطار وتورق مع بداية املوسم اجلاف .وجتعل هذه السمة جشجرة Faidherbia albida
متوافقة مع إنتا احملاصيل الغذائية ألنا ال تنافسها على الضوء واملغذيات واملياه .ومتيل هذه الاجرة ،مثلها مثل العديد
من األنواع األخرى يف احلراجة الزراعية ،إىل زيادة خمزونات الكربون على سطح األرض ويف الرتبة على السواء وحتسن قدرة
الرتبة على االحتفاب باملياه ووضعها التغذوي .وميكن إجياد هذه الاجرة حاليا يف أقل من  2يف املائة من املساحة املزروعة
بالذرة يف أفريقيا ويف أقل من  13يف املائة من املساحة املزروعة بالذرة البيضاء والدخن .ومبا أن الذرة هي الغذاء األساسي
املزروع على أوسع نطاق يف أفريقيا ،فإن إمكانية اعتماد نظام احلراجة الزراعية هذا يبرية جدا.
ويتع ن إجراء املزيد من البحوث الستكااف املنافع احملتملة اليت ميكن أن تقدمها جشجرة  ،Faidherbiaمبا يف ذلك
من أجل إنتاجية احملاصيل يف نظم الزراعة اإليكولوجية املختلفة ،واليت تامل املنتجات اخلابية وغري اخلابية اليت ميكن أن
تستخدمها األسر أو أن تبيعها يف األسواق.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة (2010ب).
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الخدمات البيئية من الغابات إلى الزراعة :دور األحزمة الواقية الحرجية في االتحاد الروسي

لدور األحزمة الواقية احلرجية يف الزراعة يف روسيا تاريخ طويل يعود إىل القرن التاسع عار عندما اتضح أنا تساعد
على محاية حصاد احلبوب من التلف بسبب اجلفاف والكوارث الطبيعية .بالتايل ،يُنظر إىل الغابات يمقدم للخدمات
البيئية املهمة بالنسبة إىل إنتاجية األغذية .وقد حظي تطوير املزارع احلرجية احلامية للحقول على انتباه سياسي خاص خالل
العهد السوفيييت .وب ن العام ن  1949و ،1953أ إنااء أحزمة حرجية على مساحة  5.2مليون هكتار .ويف وقت 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.
ويقول  Petrovو )2012( Lobovikovإن  126مليون هكتار ،أو  75يف املائة من مجيع األراضي الزراعية ،معرض
حاليا ملختلف أنواع التعرية .وتعزى واحدة من األسباب الرئيسية للتعرية إىل ندرة الغابات يف املناطق الزراعية األساسية .ويف
السنوات األخرية ،متت زراعة حوايل  5مالي ن هكتار من القوام الواقية ولكن مل تتم احملافظة سوى على  3مالي ن هكتار
منها .ويعترب  Petrovو )2012( Lobovikovأنه يتع ن على االحتاد الروسي زرع  11مليون هكتار من خمتلف أنواع
األحزمة احلرجية الواقية لضمان قيام احلراجة حبماية األراضي الزراعية.
املصدر Petrov :و.2012 ،Lobovikov
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استقرار النظام اإليكولوجي الزراعي وحماية التنوع البيولوجي والموارد النهائية

تتضمن الغابات  80يف املائة من الكتلة األحيائية الربية وتوفر موئال أليثر من نصف األنواع النباتية واحليوانية الربية
املعروفة يف العامل ( Shvidenkoوآخرون2005 ،؛  Aertsو .)2011 ،Honnayوليست مجيع الغابات متساوية يف دعمها
للتنوع البيولوجي ،وال ميكن االستغناء عن الغابات االبتدائية لصون هذا التنوع .وعلى سبيل املثال ،الحظ  Barlowوآخرون
( )2007أن  25يف املائة من األنواع يف غابات األمازون وحوايل  60يف املائة من األجشجار والنباتات املتسلقة ليست موجودة
سوى يف الغابات االبتدائية .ويامل التنوع البيولوجي يف الغابات االبتدائية يف أمريكا الامالية ،جمموعة واسعة من األجشنة،
والفطريات ،واحلارات ،واخلفافيش ،والعنايب ،والكائنات األخرى اليت ال ميكن إجيادها سوى يف الغابات الناضجة ذات
البنية املعقدة (.)2003 ،Spies
وعلى املستوى العاملي ،تُعد الغابات أيضا خمازن للتنوع الوراثي وحتافظ على األنواع احمللية .وتاري التقديرات إىل أن
املنتجات املستمدة من املوارد الوراثية (مبا يف ذلك احملاصيل الزراعية ،واملستحضرات الصيدالنية ،وغريها) تساوي  500مليار
دوالر أمريكي يف السنة ( ten Kateو1999 ،Laird؛ اقتصاد النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي .)2010 ،ومع أن
الكثريين ينظرون إىل املناطق الساخنة مثل األمازون والغابات الواقعة يف أفريقيا الوسطى على أنا خمزونات للتنوع البيولوجي
ذات األمهية العاملية ،تتسم األنواع املتنوعة والنظم اإليكولوجية املتباينة يف مجيع املناطق احليوية والنطاقات باألمهية أيضا
بوصفها عوامل تساهم يف توافر األغذية.
وتوفر الغابات ملجأ وموئال لعدد من األنواع اليت تقدم خدمات مفيدة على نطاقات مكانية متعددة ،مبا يف ذلك
امللقحات واألعداء الطبيعية لآلفات .ولقد ثبُت أن التنوع البيولوجي الذي تصونه الغابات خيفف من حدة اآلثار املرتتبة
عن األمراض وتلف احملاصيل ،مثال من خالل تنظيم أنواع اآلفات وناقالت األمراض ( Foliوآخرون ،)2014 ،مما يساهم
بالتايل يف إنتا األغذية وحتقيق األمن الغذائي والتغذية .ويأيت ذلك باملنفعة على نظم احليازات الصغرية ذات املدخالت
املنخفضة اليت تستخدم يمية ضئيلة من املواد الكيميائية الزراعية وحو ال تستخدمها بتاتا ( Baleوآخرون2008 ،؛ Karp
وآخرون .)2013 ،وحتصل هذه العمليات على املستوى احمللي ولكنها ترتك حتما آثارا على مستوى املناظر الطبيعية وعلى
املستوى اإلقليمي ،وتؤثر بالتايل على النظم الزراعية اجملاورة .وتظهر أمثلة على خدمات النظام اإليكولوجي القائمة على
الغابات واألجشجار واملقدمة على مستويات خمتلفة ،يف دراسات أجراها  Foliوآخرون ( )2014و Reedوآخرون (.)2017
4-4-2

التلقيح

يُعد التلقيح ،إىل جانب توفري املياه ،خدمة النظام اإليكولوجي األيثر دراسة ملا تتمتع به من أمهية ملموسة بالنسبة
إىل اإلنتا العاملي لألغذية .والحظ  Kleinوآخرون ( )2007أن إنتا الفايهة أو اخلضار أو البذور من  87حمصوال غذائيا
أساسيا يف العامل يتوقف على التلقيح احليواين ،ما ميثل  35يف املائة من اإلنتا العاملي لألغذية .وقدمت منظمة األغذية
والزراعة ( )1995الئحة مفصلة تضم  1 330نوعا من النباتات االستوائية ،تب ن أن التلقيح احليواين يسن ما ال يقل عن
صنف واحد من حوايل  70يف املائة من احملاصيل االستوائية .وقد أظهرت دراسة حديثة ( Garibaldiوآخرون )2016 ،أن
تنوع امللقحات ميكن أن يؤدي إىل زيادة ملحوظة يف يثافة التلقيح يف املزارع الصغرية اليت توفر األغذية للسكان األجشد
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ضعفا يف العامل .واستنتجت أنه ميكن سد الثغرات يف الغالت مبتوسط يبلغ  24يف املائة يف احلقول اليت تقل مساحتها عن
هكتارين.
ويعترب النحل وال سيما حنل العسل ( )Apis meliferaالعمود الفقري للتلقيح الزراعي .ويقوم حنل العسل اخلاضع
لادارة بتقدمي خدمات التلقيح يف النظم املكثفة .وعلى املستوى العاملي ،ترافق اجتاه الزراعة التجارية حنو حتويل األراضي
الواسع النطاق وحنو نظم اإلنتا األحادية احملاصيل ،مع خسارة األنواع امللقحة األساسية ( Kleinوآخرون .)2014 ،وعلى
هذا النحو ،يرتاجع عدد النحل اخلاضع لادارة نتيجة اضطراب انيار املستعمرة ،والنفوق بسبب األمراض ،واالستعمال
املفرح ملبيدات اآلفات .ويتم إيالء اعتبار متزايد للنحل الربي األصلي الذي تب ن أنه يسن إمثار احملاصيل ،فيكمل الدور
الذي يؤديه حنل العسل ( Garibaldiوآخرون .)2013 ،2011 ،ويف ظل نفوق مستعمرات حنل العسل ،ميكن أن تعوض
األنواع األصلية للنحل عن العجز يف التلقيح حيث توفر الغابات املوئل الطبيعي الالزم للمحافظة على جمموعة متنوعة من
األنواع الربية ومصادر إضافية لغبار الطلع (املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية.)2016 ،
(Aizen

وتوفر الغابات موئال للملقحات الربية األساسية من أجل احملافظة على غلة احملاصيل اليت تلقحها احليوانات
وآخرون .)2009 ،وتوفر الغابات يذلك موئال جملموعة متنوعة من األنواع امللقِّحة الالزمة لتأم ن النوات ج احملصولية وضمان
األمن الغذائي ( Garibaldiوآخرون .)2011 ،وتاري بعض الدراسات إىل أن الغابات ميكن أن تؤدي دور املمرات من
أجل ترميم التلقيح بواسطة احليوانات يف املناظر الطبيعية احلرجية االستوائية اجملزأة ( Kormannوآخرون .)2016 ،وهناك
أدلة تب ن أيضا أن يثرة ملقحات النب تتناسب باكل مباجشر مع القرب من أجزاء الغابات ( .)2004 ،Rickettsوسلط
 Freitasوآخرون ( )2014الضوء على أمهية أجزاء الغابات بالنسبة إىل إنتاجية الكاجشو يف مشال جشرق الربازيل حيث إنا
تؤمن موئال للملقحات .ويذلك تتحسن إنتاجية اللفت بفضل األثر احلدودي لألراضي احلرجية الفرنسية اليت توفر املوئل
ألنواع النحل األصلية ( Baileyوآخرون .)2014 ،وقد أظهرت الدراسات وجود عالقة سلبية ب ن املسافة الفاصلة عن
الغابات ومعدالت التلقيح ،ويثرة النحل ،وغىن النظم اإليكولوجية االستوائية ( De Marcoو2004 ،Coelho؛ Blanche
وآخرون2006 ،؛  Chacoffو )2006 ،Aizenواملعتدلة على السواء ( 1965،Hawkins؛  Takiوآخرون2007 ،؛ Arthur
وآخرون2010 ،؛  Watsonوآخرون.)2011 ،
وياري  Garibaldiوآخرون ( )2016إىل أن جمموعات حارات األزهار معرضة لتهديد متزايد ،مما قد يؤدي إىل
تراجع الغالت ،ويقرتحون اعتماد تدابري متعددة لزيادة الغالت من خالل زيادة يثافة حارات األزهار وذلك عن طريق
توفري موارد متنوعة من األزهار والتعايش اليت ميكن أن تؤدي األجشجار وبُقع الغابات دورا ملحوظا فيها.
5-4-2

أوجه التآزر والمقايضات

هناك أوجه تآزر ومقايضات أيضا ب ن خدمات النظم اإليكولوجية اليت ميكن أن خيتلف توزعها املكاين حو عندما
تكون مرتابطة ( Locatelliوآخرون .)2013 ،وميكن أن يكون الغطاء الاجري القريب مفيدا لغلة احملاصيل يف نظم احلراجة
الزراعية ولكن قد تكون له أيضا نوات ج سلبية غري مقصودة عليها .وتامل هذه النوات ج استيطان اآلفات يف الغابات اجملاورة
أو احتضان أمراض النباتات اليت ميكن أن تنتقل إىل النباتات النامية .يما تقوم األجشجار مبنافسة احملاصيل باكل مباجشر
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على املياه واملغذيات والضوء ،ال سيما عندما يتداخل موقعها مع احملاصيل الغذائية .وقد ثبت وجود هذه التفاعالت يف
نظم احلراجة الزراعية اليت تغطي اجلذور فيها يف الكثري من األحيان مساحة أيرب من الرتبة وتكون أيثر قدرة على الوصول
إىل املياه واملغذيات من أنواع احملاصيل املرتبطة ها .وردا على هذه العوامل اليت ميكن أن تقلص اإلنتا الزراعي ،قام Zhang
وآخرون ( ) 2007بإطالق مصطلح "خدمات النظم اإليكولوجية السيئة" .وهلذا السبب ،عندما يتم تطوير نظم احلراجة
الزراعية ،ال بد من فهم نوع األجشجار اليت تناسب سياقات زراعية وترابية ومناخية ومعياية ومؤسساتية حمددة لكي تبلغ
احلراجة الزراعية يامل إمكاناهتا املهمة من أجل حتس ن الغالت الزراعية وحتقيق األمن الغذائي (.)2016 ،FTA
وتتعدى احليوانات الربية على األراضي اليت يزعم اإلنسان أنا ملكه ،مبا يف ذلك (على سبيل املثال ال احلصر) على
مناطق اإلنتا الزراعي ( .)2005 ،Distefanoوعلى سبيل املثال ،تامل املاايل املتصلة باألحياء الربية يف املراعي يف
يينيا  ،تلف احملاصيل ،واملنافسة على املياه والرعي ،وافرتاس املاجشية ،وزيادة خطر إصابة املاجشية باألمراض ،والعقبات أمام
محاية احملاصيل ،وحو اخلسائر يف األرواح ( Makindiوآخرون .)2014 ،وتتفاقم النزاعات ب ن البار واألحياء الربية نتيجة
عوامل عديدة منها منو عدد السكان واملاجشية؛ أو التحول يف استخدام األراضي وخسارة موائل األحياء الربية ،وتدهورها
وجتزئتها؛ أو تغري املناخ (.)2005 ،Distefano
وتامل األمثلة من أوروبا اخلنازير الربية والغزالن والغرير ،فضال عن احليوانات املفرتسة الكبرية مثل الدببة أو الذئاب
أو الوجشق ،اليت هتاجم األغنام وحو املاجشية (منظمة األغذية والزراعة2009 ،أ) .ويف فرنسا ،ارتفع جمموع التعويضات
املدفوعة إىل املزارع ن عن األضرار النامجة عن اخلنازير الربية والغزالن من مبلغ زهيد عام  1970إىل ما ب ن  20و 25مليون
يورو يف السنة ب ن العام ن  2000و ،2007مع إحلاق اخلنازير الربية  83يف املائة من جمموع األضرار والغزالن  17يف املائة
منها ( Carnisو .)2012 ،Facchiniويف اململكة املتحدة ،يقوم الغرير بنار السل البقري يف صفوف املاجشية احللوب .ويف
حمافظة تامبوباتا األمازونية يف بريو ،يُعد التابري الربازيلي آيل العاب الربي الرئيسي املسؤول عن األضرار (،Distefano
.)2005
ومع ذلك ،هناك أدلة يافية تب ن أن املنافع اليت تقدمها الغابات واألجشجار للزراعة تتخطى بكثري التكاليف النامجة
عنها .وياري استعراض حديث ( Reedوآخرون )2017 ،إىل أن إدما األجشجار بطريقة مالئمة ميكن أن يؤدي إىل احملافظة
على غالت احملاصيل أو زيادهتا ،يما ميكنه أن يقدم منافع إضافية من حيث زيادة مصادر الدخل والقدرة على الصمود.
ويادد االستعراض أيضا على احلاجة إىل إجراء حبوث على نطاق أوسع وأجل أطول للتوصل إىل فهم أفضل ملسامهة
الغابات واألجشجار وحتسينها يف إطار ن ج أوسع للمناظر الطبيعية ونظم إنتا األغذية .ويأخذ تصميم نظم احلراجة الزراعية
يف احلسبان ظل األنواع املصاحبة وبنية جذورها بغية احلد من املنافسة .يما ميكن من إدارة الغابات اليت تقع على حدود
مزارع املاجشية واحلقول الزراعية من خالل ضبط يثافة األجشجار ،ودوران الرياح ،وما إىل ذلك.

 5-2الغابات والصحة والرفاه
تؤثر الغابات والنظم الزراعية القائمة على األجشجار واحلراجة على صحة اإلنسان بطرق متعددة ،مبا يف ذلك من
خالل توفري األغذية ،والنباتات الطبية ،وحطب الوقود ،واملياه النظيفة ،والدخل ،واحلد من انتاار األمراض والتحسينات
يف الصحة العقلية املرتبطة بالوقت املخصص لالستجمام يف الطبيعة ( Arnoldوآخرون2011 ،؛ 2008 ،Colfer؛ Colfer
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وآخرون2006 ،؛  Karjalainenوآخرون2010 ،؛ تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية2005 ،؛ منظمة الصحة العاملية /اتفاقية
التنوع البيولوجي .)2015 ،وأعد  Colferوآخرون ( )2006تقارير عن العالقة ب ن الغابات والصحة ،مبا يف ذلك أمهية
األدوية اليت يتم استخراجها من األحياء الربية ،وعن دور الثقافة .باإلضافة إىل ذلك ،تساعد الغابات على التخفيف من
آثار تلوث اهلواء وحتسن جودة هذا األخري ( Nowakوآخرون.)2014 ،
وقد نظر العديد من الدراسات يف اآلثار اليت ختلفها الغابات على الصحة العقلية والتخفيف من اإلجهاد النفسي.
وال تاري النتائ ج فقط إىل أن الغابات هلا تأثري منعش على عقل اإلنسان وتساهم بالتايل يف التعايف من التعب املرتبط
باإلجهاد النفسي ،بل أيضا إىل أن املااري ن جشعروا بانسجام أيرب وبتحسن مزاجهم بعد زيارة الغابات بطريقة منتظمة
( Sonntag-Öströmوآخرون .)2011 ،ويب ن  Parkوآخرون ( ،)2010انطالقا من جتارب ميدانية أجريت يف  24غابة
يف اليابان ،اآلثار النفسية اإلجيابية ملمارسة الاينرين يويو (أي االسرتخاء يف الغابات) .ويظهرون أن البيئة احلرجية تعزز
اخنفاض يمية الكورتيزول ودقات القلب وضغط الدم ،وتزيد نااح اجلهاز العصيب الالودي ،وختفف نااح اجلهاز العصيب
الودي ،مقارنة بالبيئة احلضرية .وتستنت ج دراسة أخرى أنه ال ميكن للغابات حبد ذاهتا أن تافي جشخصا يعاين من اضطرابات
جشاملة ،ولكن هتيء زيارة الغابات الوضع العقلي والقدرة على الرتييز ،فتحسن ظروف إعادة التأهيل (Sonntag-Öström
وآخرون .)2015 ،وتظهر دراسة أخرى أيضا حتسن رفاه الفتيات بفضل األناطة اليت متارس يف الغابة ( Wiensوآخرون،
 .)2016وباختصار ،ترتك الغابات ثالثة آثار رئيسية على صحة اإلنسان ،أال وهي التعايف القصري األجل ،والتعايف اجلسدي
السريع ،وحتسن الصحة باكل عام يف األجل الطويل ( Randrupوآخرون. )2005 ،
وقد تب ن أن التعرض للبيئة الطبيعية ،مبا يف ذلك الغابات ،يرتبط بالعديد من نوات ج الصحة العقلية مثل تقليل الاعور
بااليتئاب والقلق والتصرفات العدائية ،ال سيما عندما يرتافق مع نااح بدين ( Sonntag-Öströmوآخرون.)2015 ،
وتاري القرائن املستندة إىل التجربة إىل أن البيئات احلرجية ميكنها أن حتسن صحة اإلنسان الفكرية والنفسية ( Shinوآخرون،
 .)2010وتب ن البحوث أن الغابات احلضرية تقدم مسامهة مهمة يف تعايف السكان من اإلرهاق النفسي مقارنة بالبيئات
املايدة احلضرية (2010 ،konijnendijk؛  Randrupوآخرون .)2005 ،وقد أظهرت حبوث أخرى أن البيئات احمليطة
باملستافيات والعيادات اليت فيها نسبة عالية من الغطاء النبايت (أجشجار وحدائق) تقلص فرتة تعايف املرضى بعد العمليات
اجلراحية .وتب ن أن املساين أو املدارس اليت حتيط ها األحرا تؤثر على دقات القلب وختفض ضغط الدم.
ومن جهة أخرى ،تقوم الغابات أيضا بتخزين الطفيليات واألمراض اليت ميكن أن تصيب احليوانات األليفة والبار.
وأغلبية األمراض البارية املستجدة والناجشئة من جديد هي حيوانية املصدر – تتأتى من احليوانات وتنقل إىل اإلنسان (فريق
اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية .)2016 ،وألغلبية األمراض احليوانية املستجدة عنصر متصل باحلياة
الربية ،وتريز دراسات ناوء األمراض بادة على احلياة الربية .وتامل حمريات ظهور األمراض احليوانية املصدر تغري استخدام
األراضي ،وتعدي الزراعة على النظم اإليكولوجية الطبيعية (أنظر أيضا القسم  ،)1-4-3والتوسع احلضري ،والنزاعات،
والسفر ،واهلجرة ،والتجارة العاملية ،والتجارة يف منتجات احلياة الربية ،وتغري التفضيالت الغذائية (منظمة اهلجرة الدولية/
جشعبة تغري املناخ والبيئة .)2009 ،ويامل مفهوم "صحة واحدة" أوجه الرتابط اهلامة ب ن صحة اإلنسان وصحة احليوان
والنظم اإليكولوجية ،حيث يسلط الضوء على احلاجة إىل التعاون ب ن القطاعات (منظمة األغذية والزراعة /املنظمة العاملية
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لصحة احليوان /منظمة الصحة العاملية /منسق منظومة األمم املتحدة املعين باإلنفلونزا ،منظمة األمم املتحدة للطفولة /البنك
الدويل. )2008 ،

 6-2المساهمات في قدرة نظم األغذية على الصمود
ميكن أن تؤدي الغابات واألجشجار دورا حامسا لزيادة قدرة نظم األغذية على الصمود ( Viraوآخرون،)2015 ،
وهي القدرة على الوقاية من املخاطر أو التخفيف من وطأهتا أو التعامل معها ،والنهوض بعد الصدمات على مستوى
املناظر الطبيعية واجملتمع احمللي واألسرة ( Gitzو.)2012 ،Meybeck
وعلى مستوى املناظر الطبيعية ،تؤدي الغابات واألجشجار دورا مهما يف احلد من آثار تقلب املناخ والصدمات املتصلة
باألحوال اجلوية مبا يف ذلك الفيضانات ،وموجات اجلفاف ،والرياح ،وموجات احلر .وميكنها أن تؤدي أيضا دور احلاجز
أمام انتاار بعض اآلفات واألمراض .ومبا أن تغري املناخ يزيد من احتمال تقلب اإلمدادات واألسواق الغذائية ،يصبح تطوير
نظم إنتا تتمتع بقدرة أيرب على الصمود وإدما الغابات واألجشجار والزراعة على مستوى املناظر الطبيعية ضروريا لتحقيق
األمن الغذائي للفئات األجشد ضعفا ( Viraوآخرون .)2015 ،ويف نظم احلراجة الزراعية ،ميكن أن تساهم األجشجار يف
تنظيم املناخ املوضعي وبالتايل أن نزيد إنتاجية نظام إنتا األغذية وقدرته على الصمود ( Pramovaوآخرون .)2012 ،ويف
الساحل األفريقي مثال ،ميكن أن تيسر األجشجار زراعة اخلضار والبقول املغذية على الرغم من املواسم اجلافة الطويلة
( Sendzimirوآخرون.)2011 ،
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تساهم األجشجار يف تنويع مصادر األغذية والدخل اليت تساعد على التخفيف من
آثار الصدمات االقتصادية أيًّا يان مصدرها .وميكن أن تؤدي مصادر األغذية والدخل هذه دورا مهما ال سيما بالنسبة
إىل الفئات األجشد ضعفا.
وتؤدي الغابات واألجشجار بالنسبة إىل األجشخاص الذين لديهم وصول إليها ،وال سيما السكان األيثر ضعفا يف
اجملتمع احمللي ،دورا مهما يابكة أمان يف الفرتات العجفاء أو خالل النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو األزمات االقتصادية،
إذ توفر مصدرا إضافيا لألغذية والدخل والعمالة نتيجة مجع الوقود اخلايب واملنتجات احلرجية غري اخلابية وبيعها ،وبالتايل
حتسن األمن الغذائي والتغذية لألسر واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات ( Angelsenو2003 ،Wunder؛
 Shackletonو2004 ،Shackleton؛  Mulengaوآخرون .)2012 ،ويعتمد العديد من السكان على موارد احلياة الربية
بوصفها عامال خمففا للصدمات يف أوقات الادة (مثل البطالة ،ومرض األقارب ،والعجز يف احملاصيل) أو وسيلة لكسب
دخل إضايف من أجل تلبية احتياجات خاصة (مثل رسوم الدراسة واحلفالت واملآأ) ،وتتمتع "جشبكة األمان" هذه يف الكثري
من األحيان بأمهية أيرب بالنسبة إىل السكان األيثر ضعفا يف اجملتمع احمللي.
وأظهرت بيانات الابكة املعنية بالفقر والبيئة أيضا أن الطبقات املنخفضة الدخل تعتمد أيثر من غريها على مجع
املنتجات احلرجية غري اخلابية ( Angelsenوآخرون2014 ،؛  Wunderوآخرون .)2014 ،وتعين احلواجز اليت حتول دون
الوصول إىل موارد احلياة الربية أن األسر املتوسطة الدخل أو الثرية يف اجملتمع احمللي تستفيد يف بعض احلاالت أيثر من
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غريها من عمليات الصيد ،مع ما يرتتب عن ذلك من تداعيات على السياسات التنموية اليت تتأثر بالفقر املطلق وتوزيع
الثروات داخل اجملتمع ( van Vlietوآخرون.)2012 ،

 7-2النتائج واالستنتاجات
يتضح من الدراسات اليت أ تلخيصها يف هذا الفصل أن الغابات تقدم جمموعة من املنافع املهمة لتحقيق األمن
الغذائي والتغذية يف خمتلف السياقات .ولكن خصائص هذه املنافع ويميتها ليست معروفة جيدا ،وبالتايل ال تتم مراعاهتا
على أيمل وجه .وتستفيد من هذه املنافع فئات خمتلفة من السكان املعتمدين على الغابات (أنظر الفصل  ،)1ال سيما
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 املباجشرة للغابات على
اإلنتاجية الزراعية والقدرة حو على الصمود على نطاق أوسع وعاملي ،نظرا إىل قدرة الغابات على احتباس الكربون وحتس ن
تدفق املياه وجودهتا من أجل االستهالك الباري والري والطاقة .وتوفر الغابات واألجشجار أيضا مصادر مهمة للدخل
والعمالة يف العديد من البلدان ،فضال عن حطب الوقود والفحم الضروري ن إلعداد الطعام وتعقيم املياه يف معظم اجملتمعات
احمللية الريفية يف البلدان النامية .وتتوقف هذه املنافع على وجود الغابات واألجشجار ومساحتها وموقعها ،وعلى نوع الغابة
والطريقة اليت تدار ها .ويلخص اجلدول  7املسامهات الرئيسية اليت تقدمها خمتلف أنواع الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن
الغذائي والتغذية بأبعاده األربعة.
ويما تب ن أعاله ،تنت ج العديد من املنافع اليت تقدمها الغابات واألجشجار ،ال سيما على املستوى احمللي ،عن توازنات
هاة ميكن أن يزعزعها أي تغيري يان .وستؤثر بالتايل التغريات يف مساحة الغابات وموقعها ونوعها ،وممارسات اإلدارة
واحلويمة ،على مسامهة الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية (أنظر الفصل ن  3و.)4
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الجدول

7

أنواع الغابات

موجز التفاعالت بين أنواع الغابات وو ائف األمن الغذائي والتغذية
التوافر

الوصول

االستقرار

امل ـ ــداخيـ ـ ــل املتـ ـ ــأتي ـ ــة من
االسـ ـ ــتخدام املسـ ـ ــتدام أو
مث ــار الغ ــاب ــات ،والفطر /األوراق
احلماية ،ومن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياحة
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـيـ ــة من أجـ ــل
(حص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد منخفض الكثــافــة يف
البيئية
التخفيف من حـ ـ ــدة تغري
الغابات األصلية حول العامل)
امل ـن ـ ـ ــاخ وت ـن ـظ ـي ـمـ ـ ــه ع ـلــى
حتويالت ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل من
املستوي ن العاملي واحمللي
حلوم الطرائـد /احلا ـ ـ ـ ـ ـرات الربيـة
الغابات
أجل خدمات الوقاية اليت
(آس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،وأفـريـقـي ـ ـ ــا ،وحــوض
تق ــدمه ــا الغ ــاب ــات (آلي ــة
االبتدائية
آلية للحد باــكل ملحوب
األمازون)
خفض االنبعاثات النامجة
م ــن املـ ـخـ ـ ــاط ــر إذ ت ــوف ــر
ع ـ ـ ــن إزالـ ـ ــة ال ـ ـ ـغ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
األغ ــذي ــة وال ــدخ ــل خالل
خـ ــدم ـ ــات النظ ـ ــام اإليكولوجي
وت ــدهوره ــا ،وامل ــدفوع ــات
األزمات
التنظيمية األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية من أجل
مقــابــل اخلــدمــات البيئيــة،
اإلنتا الزراعي املستدام
وخطط األمن الغذائي يف
املناطق احملمية)
األغـ ــذيـ ـ ـة احلرجيـ ــة (الف ـ ــايهـ ــة،
واألوراق ،واجلوز) وحلوم الطرائــد
ميـكــن أن يـقــوم املـزارعــون
(حصد معتدل الكثافة)
الدخل من األخا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب واجملتمعات احمللية بصيانتها
واملنتج ـ ــات احلرجيـ ــة غري لـ ـت ــوف ــري الـ ـ ــدخـ ـ ــل خ ــالل
رعي احليوانـ ـ ــات املـ ـ ــدجنـ ـ ــة يف
اخلا ـ ـ ـ ــبية حيث تس ـ ـ ـ ــمح األزمات
الغابات الثانوية امل ـ ـراعـ ــي احلـ ــرج ـ ـيـ ـ ــة (الـ ـل ـ ـحـ ــوم
نـ ـ ـظـ ــم اإلدارة وحـ ـ ـق ـ ــوق تس ـ ـ ـ ـ ــاهم يف التخفيف من
واحلليب)
امللكية بوصـ ــول السـ ــكان حــدة تغري املنــاخ وتنظيمــه
املعتمدين على الغابات .على املسـ ـ ـ ـ ــتوي ن الع ـ ــاملي
ميكنه ــا تق ــدمي خ ــدم ــات النظ ــام
واحمللي
اإليكولوجي التنظيمية األســاســية
من أجل اإلنتا الزراعي املستدام
ميـكــن أن يـقــوم املـزارعــون
واجملتمعـ ـ ــات احملليـ ـ ــة ببيع
األخاـ ـ ـ ــاب لتوفري الدخل
ميكنه ــا تق ــدمي خ ــدم ــات النظ ــام ال ـ ــدخ ـ ــل املت ـ ــأيت من بيع
خالل األزمات
اإليكولوجي التنظيمية األســاســية املنتجات أو األخا ــاب،
المزارع
من أجل اإلنتا الزراعي املستدام والعمــالــة يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعــات
تس ـ ـ ـ ـ ــاهم يف التخفيف من
اإلنتا احلرجي
حــدة تغري املنــاخ وتنظيمــه
على املسـ ـ ـ ـ ــتوي ن الع ـ ــاملي
واحمللي
ميكنها أن تا ــكل مص ــدرا
مهمــا لألغــذيــة واألعالف
األغذية املستمدة من األجشجار،
خـ ــالل ف ـ ـرتات ال ـ ـن ـ ـق ـ ـص
وال ـف ـ ـ ــاي ـه ـ ـ ــة ،واجلــوز ،واألوراق
املومسي
(حصاد مكثف)
األشجار في
ال ـ ــدخ ـ ــل املت ـ ــأيت من بيع
المزارع:
دليــل على أمهيــة الفــايهــة
تستخدم أيضا لصيد احليوانات املنتجات
الحراجة الزراعية
خ ـ ـ ــالل ال ـ ـ ـف ـ ـ ـرتات الـ ـ ــيت
الــيت تـنـجـ ـ ــذب إىل الـف ـ ـ ــايـهـ ـ ــة
تنخفض فيه ـ ــا إم ـ ــدادات
واحملاصيل
الفايهة

االستخدام

مهمة إلمدادات املياه النظيفة من
أجل الطهي واالستهالك
مهمة من أجل الرتفيه والصحة
النفسية
اجلمع املستدام لألغصان املتساقطة
من أجل حطب الوقود

مصدر ممتاز حلطب الوقود والفحم
املستدام ن من أجل األسواق
اإلقليمية واالستهالك احمللي
مصدر للنباتات الطبية
ميكن استخدامها أيضا للرتفيه

ميكنها توفري حطب الوقود
ميكن أن ترتك املناجشر خملفات
تستعمل يوقود إلنتا الطاقة احمللية
واستخدامها

مصدر جيد حلطب الوقود املستدام
تُعد احلدائق املنزلية مصدرا للنباتات
الطبية ومظهرا للتفاخر من الناحية
الثقافية والرفاه
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التوافر
مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ممت ـ ــاز للرعي ولعلف
احليوان ـ ــات امل ـ ــدجنـ ـ ــة (اللحوم/
احلليب) يف نظم احلراجة الرعوية
تقـ ـ ــدم يف الكثري من األحي ـ ـ ــان
خـ ــدم ـ ــات النظ ـ ــام اإليكولوجي
التنظيمية األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية من أجل
اإلنتا الزراعي املستدام
زيادة احملاصيل /الغالت الزراعية
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الوصول

االستقرار
مص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر لل ــدخ ــل خالل
األزمات
مس ــامهات ص ــغرية جدا يف
التخفيف من ح ـ ــدة تغري
امل ـن ـ ـ ــاخ وت ـن ـظ ـي ـمـ ـ ــه ع ـلــى
املستوي ن العاملي واحمللي

االستخدام

 3االتجاهات التي تسلكها الغابات :التحديات والفرص بالنسبة إلى األمن الغذائي والتغذية
يص ــف هذا الفص ــل حالة الغابات يف العامل ويتناول أبرز االجتاهات اليت تؤثر فيها ،مع مراعاة خمتلف أنواع الغابات
احملددة يف الفص ـ ـ ـ ـ ـ ــل  .1ويعود التغري يف الغطاء احلرجي وأنواع الغابات وطرق اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها لتفاعل عوامل عديدة على
الصـ ـ ـ ـ ـ ــعيدين احمللي والعاملي هي اجشـ ـ ـ ـ ـ ــتداد الطلب على الغذاء وعلف احليوانات واألخاـ ـ ـ ـ ـ ــاب والطاقة ،الناجم عن النمو
الس ـ ـ ـ ـ ــكاين وازدياد الدخل؛ وإيالء املزيد من األمهية ملخزون الكربون وحلماية التنوع البيولوجي واملياه والرتبة .يما يؤثر تغري
املناخ وســياســات تعزيز مســامهة الغابات واألجشــجار الرامية إىل التخفيف من آثاره يف طريقة إدارة الغابات .وهلذه التغريات
وقع على الغابات وإدارة الغابات واألمن الغذائي والتغذية.
يافة ٌ

 1-3لمحة عن الغابات :مساحة الغابات في العالم وأبرز اتجاهاتها
بلغت نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة املغطاة بالغابات يف العامل عام  2015ما قدره  30.6يف املائة (منظمة األغذية والزراعة،
 ،)2015تقع نســبة  44يف املائة منها يف بلدان مصــنفة بلدانا اســتوائية ،و 8يف املائة منها يف بلدان مصــنفة جشــبه اســتوائية،
و 26يف املائة يف بلدان مصـ ـ ــنفة معتدلة ،و 22يف املائة منها يف بلدان مصـ ـ ــنفة بلدانا قطبية مشالية .وتتواجد يف أوروبا (مبا
فيها االحتاد الروســي) نســبة  25يف املائة من مســاحة الغابات يف العامل ،تليها أمريكا اجلنوبية ( 21يف املائة) من مث أمريكا
الامالية ( 16يف املائة) .ويقدم الاكل  5فكرة عامة عن توزُّع الغابات حبسب األقاليم .وتقع نسبة ثالثة أرباع من مجيع
الغابات يف البلدان املرتفعة الدخل ويف الارية العليا من البلدان ذات الدخل املتوسط ( Keenanوآخرون.)2015 ،
الشكل  5خارطة الغابات في العالم والغطاء الحرجي
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 28صدرت هذه اخلارطة يف التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام ( 2010منظمة األغذية والزراعة ) 2010 ،وتستند إىل بيانات سابقة مستمدة من
( Carrollوآخرون 2009؛ و Hansenوآخرون 2013؛ و Iremongerو ،2011 Gerrandومن املوقع .)www.fao.org/geonetwork
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وعلى الصعيد العاملي ،يتب ن من البيانات املتوفَّرة أن رقعة الغابات تاهد تقلصا صافيا متواصال وإن يان بطيئا ،وال
سيما يف املناطق االستوائية مع بعض أوجه التطور الاديدة التباين ب ن أنواع الغابات احملددة يف الفصل .1
1-1-3

تباطؤ معدل تقلص رقعة الغابات الصافي عالميا

يعكس تطور املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحات احلرجية يف العامل توازنا ص ـ ـ ـ ـ ـ ــافيا ب ن معدل اختفاء الغابات ومعدل منوها .ووفقا ملنظمة
األغذية والزراعة ( ،)2015تقلص ـ ـ ـ ـ ــت مس ـ ـ ـ ـ ــاحة الغابات يف العامل ب ن عامي  1990و 2015مبقدار  129مليون هكتار،
باختفاء  195مليون هكتار يف املناطق االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوائية ومنو  67مليون هكتار يف املناطق املعتدلة .ورغم معدل إزالة الغابات
املرتفع نس ــبيا ،وخص ــوص ــا يف املناطق االس ــتوائية ،تباطأ معدل فقدان الغابات العاملية يكل يف العقدين املاض ــي ن :اخنفض
معدل فقدان الغابات الصـ ــايف من  7.3مليون هكتار سـ ــنويا ( 0.18يف املائة) يف التسـ ــعينيات من القرن املاضـ ــي إىل 3.3
مليون هكتار س ـ ـ ـ ـ ـ ــنويا ( 0.08يف املائة) ب ن عامي  2010و( 2015منظمة األغذية والزراعة  Keenan ،2015وآخرون،
 .)2015وب ن عامي  2010و ،2015اخنفضــت مســاحة الغابات يف املناطق االســتوائية مبعدل  5.5مليون هكتار ســنويا،
أي بنسـ ــبة ال تتجاوز  58يف املائة من معدله يف التسـ ــعينيات من القرن املاضـ ــي ،يف ح ن أن مس ـ ـاحة الغابات يف املناطق
املعتـدلـة ارتفعـت مبعـدل  2.2مليون هكتـار س ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـا ( Keenanوآخرون .)2015 ،ويف الربازيـل ،مل يتجـاوز معـدل اختفـاء
الغابات الصــايف ب ن عامي  2010و 2015ما قدره  40يف املائة من معدله خالل التســعينيات من القرن املاضــي ،يف ح ن
أن معدل فقدانا الصايف يف إندونيسيا اخنفض مبقدار الثلث ن يف الفرتة نفسها ( Keenanوآخرون.)2015 ،
الشكل 6
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تاـ ــكل آسـ ــيا وأوروبا اإلقليم ن الوحيدين اللذين زادت فيهما املسـ ــاحة اإلمجالية للغابات خالل هذه الفرتة .ويعود
هذا املنحى اإلجيايب للغطاء احلرجي يف آسيا يف املقام األول إىل برام ج إعادة التحري ج يف بلدان مثل مجهورية يوريا والص ن
وفييت نام اليت تتألف أسـاسـا من مزارع حرجية تتميز برتييزها على عدد صـغري من أنواع األجشـجار .وقد زادت الصـ ن إىل
حد بعيد من مســاحتها احلرجية منذ أوائل التســعينيات من القرن املاضــي بفضــل برام ج التحري ج وإعادة التحري ج اهلامة اليت
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خصصت هلا احلكومة املريزية واحلكومات احمللية موارد مالية وموارد أخرى مستمرة وهائلة ( Antweilerوآخرون .)2011
وزادت نســبة مســاحة الغابات يف فييت نام من حد أدىن قدره  28يف املائة يف التســعينيات من القرن املاضــي إىل حنو 40
يف املائة يف عام  2013رغم اخنفاض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة الغابات االبتدائية وتواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل فقدان الغابات وتدهورها (منظمة األغذية
والزراعة 2016 ،أ).
وخلص  D’Annunzioوآخرون ( )2015إىل أن تقلص مس ـ ــاحة الغابات العاملية س ـ ــيس ـ ــتمر على مدى الس ـ ــنوات
اخلمس عا ــرة املقبلة ،وإن يان مبعدل أقل ،وذلك من نس ــبة  0.13يف املائة س ــنويا يف بداية القرن إىل نس ــبة  0.06س ــنويا
حو قبل عام  .2030وجاء هذا االجتاه العاملي نتيجة اخنفاض مس ــاحة الغابات الطبيعية ( 0.19يف املائة س ــنويا حو قبل
ناية عام  )2030الذي ص ـ ـ ــاحبته زيادة يف الغابات املزروعة (نس ـ ـ ــبة  2يف املائة س ـ ـ ــنويا حو قبل عام  .)2030وس ـ ـ ــتظل
مس ـ ـ ـ ـ ــاحة الغابات ،بفعل النموذ املتبع ملقاربتها ،تزداد يف آس ـ ـ ـ ـ ــيا وأوروبا وأمريكا الا ـ ـ ـ ـ ــمالية وتتقلص يف أفريقيا وأمريكا
اجلنوبية .ومل تُدم ج يف هذا النموذ أي تدابري مستقبلية ذات صلة بإدارة الغابات وتغري املناخ والتخطيط لكيفية استخدام
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ،وميكن أن يكون هلذه التدابري تأثري بارز على مس ـ ـ ـ ـ ــارات املناطق احلرجية .وب ن  Arimaوآخرون ( )2014أن
تقلص غابات األمازون يف الربازيل تباطأ بعد عام  2008ويعود ذلك على األرجح ويف جزئه األعظم إىل اجلهود السياسية
اليت بُذلت يف هذا الاأن.
ومثة تناقض واضـ ــح ب ن املناطق اليت تاـ ــهد فيها مسـ ــاحات الغابات إما ثباتا أو زيادة واملناطق اليت تاـ ــهد تناقصـ ــا
صــافيا يف غاباهتا وتكاد تكون حصـرا مناطق اســتوائية .وهذا التناقض مرتبط على ما يبدو مبســتوى ثراء البلدان .ومنذ عام
 1990ومس ـ ــاحة الغابات تتس ـ ــع يف البلدان الغنية بينما تتقلص با ـ ــكل عام يف البلدان الفقرية ،وتنتقل البلدان املتوس ـ ــطة
الدخل من مرحلة التقلص الصايف لغاباهتا إىل مرحلة منوها الصايف ( Keenanوآخرون .)2015 ،غري أن  Sloanو Sayer
( )2015أجشارا إىل عوامل أخرى تؤثر باكل بارز يف هذه احلاالت وتامل تغيري ييفية إدارة الغابات واستخدام األراضي.
والغابات املزروعة متثل با ـ ـ ـ ـ ـ ــكل خاص جزءا هاما من منو مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحات الغابات منذ عام  1990يف العديد من البلدان
االس ـ ــتوائية اليت تنتقل أس ـ ــرع من غريها إىل مرحلة منو الغابات فيها .والبلدان اليت تتس ـ ــع دائرة اقتص ـ ــادها يف اجلنوب تنفذ
سريعا محالت تاجري لالستفادة من الفرص املتاحة يف السوق ( Sloanو.)2015 ،Sayer
ومثة أيض ــا بلدان أخرى أدى فيها التجدُّد الطبيعي للمراعي املتدهورة واملناطق الزراعية إىل اس ــتعادة مس ــاحات هامة
من الغابات .ويف يوستاريكا ،بعد فرتة فقدان مساحات يبرية من الغابات ب ن عامي  1960و 1986جراء اخنفاض نسبة
الغطاء احلرجي من  59.5إىل  40.8يف املائة من جمموع مسـ ـ ــاحة األراضـ ـ ــي ،حلت فرتةٌ من التاـ ـ ــجري وإعادة التاـ ـ ــجري،
فارتفعت نسبة الغابات من  8.40يف املائة يف عام  1986إىل نسبة  51.4يف املائة يف عام .)2015 ،Sanchez( 2010

تدهور الغابات
يوفر التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام ( 2015منظمة األغذية والزراعة )2015 ،وللمرة األولی أرقاما عاملية
عن اخلس ـ ـ ـ ـ ـ ــارة اجلزئية للغطاء احلرجي أي تدهوره ،واليت يُعرف عنها بأنا فقدان نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة جتاوزت  20يف املائة من الغطاء
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الاجري ب ن عامي  2000و .2012وقد بلغت هذه اخلسارة أثناء الفرتة املذيورة  185مليون هكتار ،واختلفت مستوياهتا
باختالف املناطق املناخية ،فطالت هذه اخلسـ ــارة نسـ ــبة  9يف املائة من الغابات االسـ ــتوائية ( 156مليون هكتار) ،ونسـ ــبة
 2.1يف املائة من الغابات جشبه االستوائية ونسبة  1.3يف املائة من الغابات الامالية .ووفقا لـ ـ ـ ـ  Van LieropوLindquist
( ،)2015فإن املســاحة اليت تعاين من اخلســارة اجلزئية للغطاء احلرجي يف املناطق االســتوائية تتجاوز بســت مرات ونصــف
تلك اليت زالت منها الغابات منذ عام  .1990وأمريكا الوس ــطى ،اليت تبلغ فيها نس ــبة اخلس ــارة اجلزئية للغطاء احلرجي 18
يف املائة من مســاحة غاباهتا ،هي أيثر املناطق تضــررا من هذه اخلســارة .وباألرقام املطلقة ،هذه اخلســارة هي على أجشــدها
يف جنوب آسيا وجنوب جشرق آسيا إذ إنا طالت ما يربو على  50مليون هكتار (منظمة األغذية والزراعة.)2015 ،
وتثري هذه األرقام القلق .وهي تظهر احلاجة ليس فقط إىل مراعاة نطاق الغابات بل أيضا مدى حفظها .أوال ،ألن
الغابات املتدهورة توفر عموما خدمات بيئية أقل مس ـ ـ ـ ـ ــتوى من تلك اليت توفرها الغابات االبتدائية ،وأيض ـ ـ ـ ـ ــا ألن الغابات
املتدهورة قد تكون أيثر عرض ــة للزوال .ويتض ــح ذلك أيثر من توص ــية عدة منظمات غري حكومية بارزة ،وبعض اخلطط
اليت وضعتها مع القطاع اخلاص بتأثري منها ،بتقييم الغابات وفقا ملخزوناهتا من الكربون وبإسناد األولوية للغابات املتدهورة
لتحويلها إىل غابات متعافية ( Dinersteinوآخرون .)2014 ،ويؤدي ذلك إىل حتويل الغابات املنخفض ـ ـ ـ ـ ـ ــة الغطاء جراء
قطع األجش ـجار باــكل انتقائي أو تغيري أنواع الزراعات إىل غابات متعافية مع املضــي يف إيالء األمهية حلفظها وللخدمات
اليت تقدمها إىل السكان احمللي ن واليت ميكن احلفاب عليها واستعادهتا.
2-1-3

أوجه التناقض بين أنواع الغابات" :تحول الغابات"

ُخيفي االخنفاض العام يف مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة الغابات ،على النحو املب ن يف اجلدول ن  8و ،9اجتاهات متناقض ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ن أنواع
الغابات واألقاليم اجلغرافية واملناطق املناخية .والغابات ،حو يف غياب خس ـ ـ ـ ـ ــارة ص ـ ـ ـ ـ ــافية يف مس ـ ـ ـ ـ ــاحتها ،ميكن أن يتغري
تكوينها وبنيتها وقيمتها من حيث اخلدمات اليت تقدمها ينظم إيكولوجية ( Keenanوآخرون .)2015 ،وهذه التغريات
تعدل بصورة جذرية مسامهات الغابات يف األمن الغذائي والتغذية.
وقد جش ـ ـ ـ ـ ـ ــهدت معظم األقاليم اخنفاض ـ ـ ـ ـ ـ ــا مطردا يف مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة غاباهتا الطبيعية خالل هذه الفرتة ،مبا فيها الغابات
"االبتدائية" و"الثانوية " ("غابات أخرى تتجدد طبيعيا" يف التصنيف الوارد يف التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية) ،وزيادة
حادة يف "الغابات املزروعة" ( 57.9+يف املائة على الصــعيد العاملي ،انظر اجلدول  .)8وجشــهدت أفريقيا أعلى اخنفاض يف
مساحة الغابات الطبيعية (بالقيمت ن املطلقة والنسبية) وأمريكا اجلنوبية أعلى زيادة يف مساحة الغابات املزروعة.
ويف الوقت نفس ـ ــه ،بُذلت جهود متزايدة إلعادة تا ـ ــجري األراض ـ ــي املتدهورة وحلماية جتدد الغابات الطبيعي .وهذه
االجتاهات  -إذا اســتمرت  -تتيح إمكانية انتقال الغابات من خســارة صــافية إىل منو صــاف – وهذا انتقال قد س ـبق أن
حدث يف عدد من البلدان ،مبا فيها بلدان متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الدخل  Sloanو .)2015 ،Sayerويا ـ ـ ـ ـ ـ ــري التحليل الذي أجراه
 Keenanوآخرون ( )2015إىل أن  13بلدا وإقليما اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوائيا 29قد مرت ،خالل الفرتة من عام  1990إىل عام ،2015
مبرحلة االنتقال من خسارة صافية يف الغابات إىل منو صاف فيها.
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بوروندي ،غامبيا ،غانا ،رواندا ،بوتان ،اهلند ،مجهورية الوس الدميقراطية الاعبية ،الفلب ن ،فييت نام ،يوبا ،يوستاريكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
بورتوريكو (الواليات املتحدة األمريكية).

الجدول  8حالة واتجاهات الغابات في العالم والتغيرات في الفترة من عام  1990إلى عام  2015بحسب اإلقليم
منطقة
الغابات*
(بماليين
الهكتارات)
العالم
أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا
الشمالية
والوسطى
أوسيانيا
أمت ت ت ت ت تريت ت ت ت ت تك ت ت ت ت تتا
الجنوبية
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الغابات األخرى التي
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12.7-

12

231

235

2

568

593

4.4

67

68

0.8

303

304

0.1

75

71.0 129

100

3-

1015 994

2.1

246

277

12.7

677

646

4.5-

61

31.7 80

104

7

752

751

0.2-

321

318

0.9-

395

381

3.5-

23

85.7 43

84

89

177

174

1.9-

33

20

41.3-

4

18

318.1

3

56.9 4

7

6

5-

931

842

9.5-

384

355

7.7-

422

368

12.9-

8

80.1 14

155

156
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* إن االجتاهات الواردة يف هذا اجلدول لكل نوع من الغابات ال تغطي إال البلدان اليت وفرت معلومات باـ ـ ــأن هذا النوع من الغابات على امتداد الفرتة
يلها .وعلى الصعيد العاملي ،وفر  234بلدا معلومات عن املساحة اإلمجالية لغاباهتا ،و 189بلدا عن مساحة غاباهتا االبتدائية ،و 184بلدا عن مساحة
"غاباهتا األخرى املتجددة طبيعيا" ،و 196بلدا عن مس ـ ــاحة غاباهتا املزروعة .واألرقام املتعلقة بأوس ـ ــيانيا حتديدا تس ـ ــتثين أسـ ـ ـرتاليا اليت مل توفر معلومات
بالتسلسل الزمين الكامل (يف ما خال الغابات املزروعة).
** يعتمد العديد من البلدان لتقدير نطاق غاباته االبتدائية على معلومات بديلة مثل مدى متدد الغابة داخل احلدائق العامة واملناطق املاـ ـ ـ ــمولة باحلفظ.
والزيادات املبلغ عنها هي عادة نتيجة لعمليات تغيري التصـ ـ ــنيف على الصـ ـ ــعيد الوطين – مثل اعتبار مناطق جديدة مناطق ماـ ـ ــمولة باحلفظ أو مناطق
حممية – ال زيادات جتسد الواقع (منظمة األغذية والزراعة.)2015 ،
املصدر :منظمة األغذية والزراعة

(.)2015

الجدول  9ح ت تتال ت تتة واتج ت تتاه ت تتات الغ ت تتاب ت تتات في الع ت تتالم والتغيرات في الفترة من ع ت تتام
بحسب المجال المناخي
مساحة الغابات
(بماليين
الهكتارات)
الشمالية
المعتدلة
شبه االستوائية
االستوائية

المجموع

الغابات االبتدائية**

الغابات األخرى التي
تتجدد طبيعيا

1990

إلى ع ت تتام

الغابات المزروعة

2015

األراضي المشجرة
األخرى

2015 1990

)(%

2015 1990

)(%

2015 1990

)(%

1990

2015

)(%

1990

2015

)(%

1224 1219

0.4

451

481

6.7

738

685

7.2-

30

58

91.6

121

121

0

618

684

10.8

102

108

5.4

395

406

2.7

99

148

49.8

158

167

6

325

320

1.6-

47

42

11.0-

127

125

0.9-

19

25

30.7

150

148

1-

1770 1966

-9.9

603

541

10.2-

1053

947

10.1-

34

56

67.0

550

517

6-

مالحظة :إن االجتاهات الواردة يف هذا اجلدول لكل نوع من الغابا ت ال تغطي إال البلدان اليت وفرت معلومات با ـ ـ ـ ـ ــأن هذا النوع من الغابات على
امتداد الفرتة يلها.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة ( Keenan ،)2015وآخرون (.)2015
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تقلص الغابات االبتدائية
رغم إحراز بعض التقدم يف محاية الغابات االبتدائية على نطاق عاملي ،مبا يف ذلك يف املناطق االس ـ ـ ـ ـ ـتوائية ،ال تزال
رقعة هذه الغابات تتقلص يف املناطق االستوائية ،ولو بوترية أبطأ .ويعكس اختفاء هذه الغابات يف املناطق االستوائية (62
مليون هكتار) واملناطق جشــبه االســتوائية ( 6مالي ن هكتار) جمموع اخلســائر احلرجية يف هذه املناطق األحيائية (Morales-
تعوض من حيث
 Hidalgoوآخرون .)2015 ،وهذا أمر يثري قلقا جش ـ ـ ــديدا ألن الغابات االبتدائية تا ـ ـ ــكل احتياطيات ال َّ
التنوع البيولوجي يف املناطق االستوائية ( Gibsonوآخرون.)2011 ،
ازدياد أهمية الغابات المزروعة
تزداد الغابات املزروعة أمهية من حيث املساحة ،بل وأيثر من حيث اإلنتا .
ازدادت مس ــاحات الغابات املزروعة عامليا ب ن عامي  1990و 2015من نس ــبة  4يف املائة إىل نس ــبة  7يف املائة من
مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة الغابات اإلمجالية (أي من  182مليون إىل  287مليون هكتار) ،وختتلف هذه الزيادة باختالف املنطقة واملناخ
(منظمة األغذية والزراعة .)2015 ،ويف عام  ،2015يان أيثر من نصـ ـ ـ ـ ـ ــف الغابات املزروعة موجودا يف املناطق املعتدلة.
وأيرب نسبة منها موجودة يف إقليمي جشرق آسيا وأوروبا ،تليها أمريكا الامالية وجنوب آسيا وجنوب جشرق آسيا ،وتاهد
الص ـ ـ ـ ــ ن أعلى زيادة مطلقة تبلغ  30.7مليون هكتار ( Paynوآخرون .)2015 ،ونس ـ ـ ـ ــبة الزيادة يف الغابات املزروعة ،اليت
بلغت ذروهتا عند  2.7يف املائة س ـ ـ ــنويا ب ن عامي  2000و ،2005اخنفض ـ ـ ــت إىل  1.2يف املائة س ـ ـ ــنويا ب ن عامي 2010
و Payn( 2015وآخرون.)2015 ،
وتؤدي مس ـ ـ ـ ــامهة الغابات املزروعة يف إنتا لب اخلا ـ ـ ـ ــب واألخا ـ ـ ـ ــاب دورا رئيس ـ ـ ـ ــيا يف تلبية الطلب املتزايد على
األخا ــاب .ويف عام  ،2012اس ــتُخرجت نس ــبة  46.3يف املائة من األخا ــاب املس ــتديرة الص ــناعية من الغابات املزروعة،
وتراوحت ب ن  14يف املائة يف غابات املناطق الا ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية و 45يف املائة يف غابات املناطق املعتدلة وحنو  65يف املائة يف
غابات املناطق االس ــتوائية وجش ــبه االس ــتوائية ( Paynوآخرون .)2015 ،ومثة دراس ــة أجراها  Buongiornoو)2014( Zhu
بتطبيق منوذ التوازن العــام ،أي النموذ العــاملي للمنتجــات احلرجيــة ،على بيــانــات عــام  2009املتعلقــة بــاألخا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
املستديرة ،خلصت إىل أن استخدام الغابات املزروعة أدى إىل خفض إنتا األخااب املستديرة من الغابات الطبيعية يف
عام  2009بنسـ ـ ـ ـ ــبة  26يف املائة .ويف أمريكا اجلنوبية ،يتم منذ فرتة طويلة إنتا  90يف املائة من األخاـ ـ ـ ـ ــاب املسـ ـ ـ ـ ــتديرة
الصناعية من الغابات املزروعة ( Paynوآخرون.)2015 ،
ولتحقيق مكاسـ ــب إنتاجية من املزارع احلرجية ،ينبغي ،مع احلفاب على النظم اإليكولوجية الطبيعية ،ترييز عمليات
توســيع مزارع األجشــجار على األراضــي املتدهورة (الصــندوق العاملي حلماية الطبيعة /املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية،
 .)2012والغابات املزروعة هي يف الواقع وسـ ــيلة لتأهيل األراضـ ــي املتدهورة وتوفري بعض خدمات النظم اإليكولوجية مثل
خفض التعرية أو احلماية من الفيضــانات .ويف الصــ ن ،قام برنام ج محاية الغابات الطبيعية وبرنام ج حتويل األراضــي الزراعية
إىل غابات ،عقب الفيض ــانات اليت حدثت يف عام  ،1998بتا ــجري ما يقدر بنحو  32.5مليون هكتار ( Paynوآخرون،
.)2015
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ومثة آليات با ـ ـ ـ ـ ــأن إص ـ ـ ـ ـ ــدار الا ـ ـ ـ ـ ــهادات ،مثل جملس رعاية الغابات وبرنام ج اعتماد الا ـ ـ ـ ـ ــهادات احلرجية (انظر
الفصل  ،)4ال جتيز حتويل الغابات الطبيعية إىل مزارع .ومثة آليات أخرى ،مثل منتدى مزارع اجليل اجلديد ( )NGPالذي
أناـ ـ ــأه الصـ ـ ــندوق العاملي حلماية الطبيعة ،تاـ ـ ــجع على حتسـ ـ ــ ن إدارة املزارع وجعلها أيثر رحبية ومشولية ( Paynوآخرون،
 .)2015ويثريا ما تقوم نظم املزارع املسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة إما بتغطية مناطق عالية القيمة للحفظ ( )HCVأو باسـ ـ ـ ـ ـ ــتبعادها – وهي
مناطق حرجية تُعترب جشديدة األمهية بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية وحلفظ التنوع البيولوجي .وهذه
املناطق العالية القيمة للحفظ ميكن أن تاكل مصادر للمنتجات احلرجية غري اخلابية ولألغذية الربية فضال عن خدمات
النظم اإليكولوجية للزراعة .غري أن دم ج املناطق العالية القيمة للحفظ يف اإلطار الطبيعي الاـ ـ ــامل ،وربطها مبمرات احلياة
الربية واملناطق العازلة ال يزال يا ــكل حتديا .ووص ــول اجملموعات الس ــكانية إىل مناطق املزارع التجارية الس ــتخدامها هلذين
الغرض ن هو أيضا مسألة خالفية يف العديد من الظروف.
وتتعرض الغابات املزروعة لتفا ـ ـ ــي اآلفات واألمراض وللجفاف واحلرائق – ويل هذه الظواهر قد تا ـ ـ ــتد جراء تغري
املناخ ( Paynوآخرون .)2015 ،واملزارع اليت بدأت تُغرس فيها أنواع من األجشــجار مثل الكينا واألياســيا والصــنوبر تكون
خالية نسـ ـ ـ ــبيا من اآلفات واألمراض خالل سـ ـ ـ ــنواهتا األوىل نتيجة فصـ ـ ـ ــلها عن أعدائها الطبيعي ن ( Wingfieldوآخرون،
 ،)2008ولكن هذا الوض ـ ــع بدأ يتغري مع مرور الزمن ،إذ إن اآلفات واألمراض تغلغلت فيها بطريقة غري متعمدة واآلفات
ويرجح عموما أن تكون اآلفات واألمراض سـ ـ ـ ـ ــببا إضـ ـ ـ ـ ــافيا
احمللية أضـ ـ ـ ـ ــحت قادرة على التكيف مع هذه األنواع الغريبةَّ .
الختفاء الغابات املزروعة يف املس ـ ـ ـ ـ ــتقبل ،مما يتطلب بذل جهود حثيثة إلجراء أحباث يف هذا الا ـ ـ ـ ـ ــأن Payn( 30وآخرون،
.)2015

والغابات املزروعة تغدو أيثر فأيثر موردا إلمدادات األخا ــاب والطاقة يف املس ــتقبل ،فضـ ـالَ عما تنطوي عليه من
إجيابيات بيئية رهنا مبوقعها وييفية إدارهتا.
ويدعو ذلك إىل إجراء دراسة أيثر عمقا ملا ميكن أن تساهم فيه الغابات املزروعة لتحقيق التنمية املستدامة وضمان
األمن الغــذائي والتغــذيــة .وتُنتقــد الغــابــات املزروعــة ،ال س ـ ـ ـ ـ ـ ــيمــا عنــدمــا حتــل حمــل الغــابــات الطبيعيــة ،بــل إن البعض يقرتح
استثناءها من تعريف الغابات .وعموما ،توفر الغابات املزروعة خدمات أقل للنظام اإليكولوجي قياسا بالغابات الطبيعية؛
فهي أدىن مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى منها من حيث التنوع البيولوجي ،وغالبا ما تا ـ ـ ـ ـ ـ ـمل نوعا واحدا ال غري .غري أنا ،من منظور عاملي
وخاصـ ــة يف ضـ ــوء اجشـ ــتداد الطلب على األخاـ ــاب ،ميكن أن تؤدي دورا حيويا للحد من الضـ ــغط على الغابات الطبيعية
( Sloanو .)2015 ،Sayer
إمكانيات ذات ش ن لت هيل الغابات
مثة متغريات عديدة مؤثرة يف هذا اجملال ،منها املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحات الكبرية ،اليت غالبا ما تكون غري معروفة وميكن أن توفر
حيزا لتنمية الغابات ونظم األجشجار يف املستقبل.
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ويعرف  )2014( Chazdonالغابات الثانوية بأنا "األمل الواعد بتجديد الغابات االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوائية يف عص ـ ـ ـ ـ ـ ــر إزالة
الغابات" .وتاــكل الغابات الثانوية فرصــة فائقة األمهية ملبادرات مثل حتدي بون 31ألنا جتســد التأهيل عمليا ،وطريقة
بديلة لتأهيل الرتبة والغابات .ويف أمريكا الالتينية ،تتجدد الغابات يف مناطق هامة من األراض ـ ــي الزراعية املهجورة من
تلقاء نفس ــها :وفقا ملا ذيره  Aideوآخرون ( ،)2013منت الغابات با ــكل ص ــاف على مس ــاحات تراوحت ب ن 22
مليون و 36مليون هكتار يف أراض زراعية مهجورة وذلك ب ن عامي  2000و.2010
اإلطار

11

واألمن الغذائي في بوركينا فاسو
ت هيل الغابات
ُ

إن سكان بوريينا فاسو ،رغم عدم وجود مساحات جشاسعة من الغابات يف بلدهم ،يعتمدون إىل حد بعيد على
الغابات للحصـ ـ ــول على الدخل والطاقة ولتحقيق األمن الغذائي .واملوارد الطبيعية هي املصـ ـ ــدر الرئيسـ ـ ــي لفرص العمل؛
وحطب الوقود والفحم مها أبرز مص ـ ـ ـ ــدرين لتأم ن الطاقة الالزمة للطهي .وتوفر األجش ـ ـ ـ ــجار املثمرة جزءا يبريا من الدخل
(خاصة بالنسبة إىل النساء) .وتعزز أوراق أجشجار الايا ( )Vitellaria paradoxaوالنري ( )Parkia biglobosaوالباوباب
( )Adansonia digitataالنظم الغذائية والدخل حمليا .وتسـ ــاهم هذه املنتجات احلرجية واملنتجات غري اخلا ـ ـبية األخرى
بنســبة  27-16يف املائة من دخل النســاء ،وتُســتخدم من مث للوجبات الغذائية إىل جانب أغذية يتم جش ـراؤها يف املواســم
اليت تندر فيها املوارد ( Lamienو 2001 ،Vognan؛  Djenontinو .)2015 ،Djoudi
وأس ـ ــباب تدهور األراض ـ ــي وفقدان الغابات يف بوريينا فاس ـ ــو هي توسـ ـ ـيع قطاع الزراعة وإنتا احملاص ـ ــيل ألغراض
جتارية (اليت تتطلب مسـ ــاحات واسـ ــعة) واألعمال التجارية الزراعية وحرائق الغابات .وبفضـ ــل اجلهود الدولية ،بدأ تأهيل
الغابات يف بوريينا فاس ـ ـ ـ ــو يف أوائل العقد األول من القرن احلادي والعا ـ ـ ـ ـرين ،وأجش ـ ـ ـ ــرفت عليه منظمة غري حكومية هي
 NewTree/Tiipaalgaوتريز يف األجزاء الوسـ ـ ــطى والاـ ـ ــمالية من البالد .ومشلت أناـ ـ ــطة التأهيل املسـ ـ ــاعدة على جتدُّد
األجشـجار بصـورة طبيعية وعلى زيادة التنوع البيولوجي ،وترييب سـيا لفائدة األسـر املعياـية بغية تأهيل حنو  3هكتارات
من األراضي املتدهورة (معظمها من األراضي اليت يانت تُزرع عادة) ومحايتها من احلرائق .وحبلول ديسمرب/يانون األول
ُ ،2014وض ــع  247س ــياجا من هذا النوع يف  109قُرى يف مثاين مقاطعات يف بوريينا فاس ــو ،لتص ــبح مس ــاحة األراض ــي
اليت أعيــد حترجيهــا حتــت إجش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف  722 Tiipaalgaهكتــارا .وأجري مؤخرا تقييم ملــدى تــأثري تــأهيــل الغــابــات يف األمن
الغذائي والتغذية وذلك عرب مقابالت مشلت  38أسرة معياية يف ثالث مقاطعات يف وسط بوريينا فاسو هي :ياديوغو
ويوريوغو وأوبريتنغا .ودرس التقييم تنوع املنتجات املتأتية من األراض ـ ـ ـ ــي اليت أعيد حترجيها ،ونس ـ ـ ـ ــبة خمتلف املنتجات من
اإلنتا الكلي ودور األراض ــي اليت أعيد حترجيها يا ــبكة أمان خالل الفص ــول العجاف .وتب ن من النتائ ج أن املا ــمول ن
بالتقييم حصــدوا باملتوســط ســتة أنواع خمتلفة من املنتجات من املناطق املعاد تأهيلها ،تراوحت ب ن املنتجات احلرجية غري
اخلاـ ــبية املسـ ــتخدمة يف األغذية وب ن املنتجات احلرجية غري الصـ ــاحلة لالسـ ــتهالك واألعالف للماجشـ ــية واحليوانات الربية
الص ـ ــغرية واحملاص ـ ــيل مبا فيها احلبوب والبقوليات .وأ احلص ـ ــول على أيثر من  26يف املائة من الفايهة واجلوز واخلضـ ـ ـار
الورقية والتوابل اليت تنتجها األس ــر املعيا ــية من املناطق املؤهلة ،وأفادت نس ــبة  40يف املائة من هذه األس ــر بأنا حتص ــل
على أنواع حلوم من طرائد ص ـ ــغرية (الس ـ ــناجب واحلجال والفئران والقنافذ واألرانب والثعالب) من املناطق املعاد تأهيلها.
وهذه األطعمة غنية ب املغذيات الدقيقة مما جيعلها مهمة لتأم ن يمية املغذيات الدقيقة يف بلد ال تزال معدالت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء
التغذية فيه عالية .وسـ ـ ـ ـ ـ ــامهت الغابات املعاد تأهيلها أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا يف توفري معظم اإلمدادات الغذائية عندما يانت مصـ ـ ـ ـ ـ ــادر
األغذية األخرى حمدودة للغاية.
املصدر Djenontin :و .)2015( Djoudi
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ياكل "حتدي بون" إطارا عامليا من اجلهود لتأهيل  150مليون هكتار من األراضي اليت اختفت منها الغابات واألراضي املتدهورة وذلك حبلول عام
 2020و 350مليون هكتار حبلول عام ( 2030انظر .)http://www.bonnchallenge.org/content/challenge

وتؤدي الغابات الثانوية دورا هاما يف املس ــامهة بامتص ــاص الكربون وبالتايل يف برنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن
إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية (انظر اإلطار  18يف القسـم  )1-2-4جشـريطة ضـمان حسـن إدارهتا (Avitabile
وآخرون2016 ،؛  Chazdonوآخرون 2016 ،ب) .ويف العقود األخرية ،أفض ـ ـ ـ ـ ـ ــى حتويل الغابات إىل مراع للماجش ـ ـ ـ ـ ـ ــية أو
حقول زراعية ،ومن مث هجرة األراضـ ــي ،إىل ناـ ــوء مسـ ــاحات جشـ ــاسـ ــعة من الغابات الثانوية اليت منت يف األمازون .وهذه
الغابات تنمو سـ ـ ـ ـ ـريعا ومتتص يميات يبرية من الكربون يف يتلتها األحيائية ،لكن مص ـ ـ ـ ــريها التجاهل إذ إن النقاش الذي
يتناول مسألة توازن الكربون يف حوض األمازون يتمحور عادة حول الغابات القدمية.
"وتا ـ ــكل األراض ـ ــي املا ـ ــجرة األخرى" اليت متثل حنو ثلث مس ـ ــاحة الغابات اإلمجالية عامليا ،فض ـ ــال عن األراض ـ ــي
املتدهورة واألراضـ ـ ــي الزراعية املهجورة ،مسـ ـ ــاحات جشـ ـ ــاسـ ـ ــعة يف العامل ميكن غرس الغابات فيها أو حتسـ ـ ــ ن حالتها لتلبية
الطلبات املتزايدة املعروض ـ ـ ـ ــة يف القس ـ ـ ـ ــم التايل .ويا ـ ـ ـ ــف الص ـ ـ ـ ــندوق العاملي حلماية الطبيعة /املعهد الدويل لتحليل النظم
التطبيقية ( )2012عن وجود ما مقداره  2 155مليون هكتار من املساحات غري احلرجية يف العامل (معظمها من األراضي
الزراعية والعا ـ ـ ـ ـ ـ ــبية واملتدهورة) ،تتميز جبوانب فيزيائية بيولوجية تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد على حترجيها .وميكن أن يتخذ التحري ج يف هذه
املناطق أجش ـ ـ ـ ـ ـ ــكاال متعددة تبدأ بتأهيل اجلوانب اإليكولوجية مرورا بنظم احلراجة الزراعية وانتهاء باملزارع اخلاض ـ ـ ـ ـ ـ ــعة إلدارة
يثيفة.
ويســتدعي ذلك فهما أفضــل لقوى التغيري وللعوامل املؤثرة يف تطوير املناظر الطبيعية مثل الغابات الثانوية واألراضــي
املاجرة واملتدهورة األخرى للمساعدة على إعادة تأهيل الغابات واملناظر الطبيعية.32
إدراك متزايد لدور األشجار الموجودة خارج الغابات
مثة إدراك متزايد للدور احليوي الذي تؤديه "األجشـجار املوجودة خار الغابات" وذلك يف جمموعة متنوعة من املناظر
الطبيعية املتا ـ ـ ــعبة تا ـ ـ ــمل نظم الزراعة احلرجية واملناظر الطبيعية الفس ـ ـ ــيفس ـ ـ ــائية اليت تزينها غابات ص ـ ـ ــغرية احلجم ومزارع
األجشجار املنتجة حملاصيل زراعية .وتوضع سياسات وبرام ج حمددة يف بعض البلدان لدعم حفظ النظم التقليدية وحت سينها
والتاجيع على استحداث نظم قابلة للتكيف مع حميطها.
وتوفر قاعدة البيانات اإلحص ــائية ملنظمة األغذية والزراعة ( (FAOSTATإحص ــاءات عن مزارع األجش ــجار اليت تعترب
من احملاصيل الزراعية .وعلى الصعيد العاملي ،يانت حماصيل األجشجار الرئيسية األربعة يف عام  ،2014من حيث املساحة،
هي مزارع زيت النخيل والكاياو والنب والزيتون .ويعرض اجلدول  10ييفية تطور هذه املناطق ب ن عامي  1990و.2014
وتوفر قاعدة البيانات اإلحصـ ـ ـ ـ ــائية للمنظمة بيانات إحصـ ـ ـ ـ ــائية عن العديد من أنواع األجشـ ـ ـ ـ ــجار املثمرة ،تاـ ـ ـ ـ ــمل املانغو
واملانغوست ن والغوافة ( 5.9مليون هكتار يف عام  )2014والتفاح ( 5.1مليون هكتار) والربتقال ( 4مالي ن هكتار).
 32أنا ــأت منظمة األغذية والزراعة يف يونيو/حزيران  2014آلية إعادة املناظر الطبيعية للغابات إىل هيئتها األص ــلية اليت تعمل بالتعاون التام مع الاـ ـراية
العاملية إلعادة الغابات إىل هيئتها األص ـ ـ ــلية ،وترمي إىل توس ـ ـ ــيع نطاق أنا ـ ـ ــطة إحياء الغابات واملناظر الطبيعية والتحقق منها وتقدمي تقارير عنها بغية
حتقيق األ هداف الواردة يف "حتدي بون" وأهداف آيتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للتنوع البيولوجي يف ما يتعلق بتحفيز النظم األيكولوجية وإحيائها تطبيقا التفاقية التنوع
البيولوجي.
(انظرhttp://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/en/
و .)http://www.forestlandscaperestoration.org
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تطور أبرز المحاصيل الزراعية من األشجار على الصعيد العالمي

المساحة
(بماليين الهكتارات)
الكاكاو
البن
زيت النخيل
أشجار الزيتون

1990

1995

2000

2005

2010

2014

5.7

6.6

7.6

8.7

9.6

10.4

11.2

9.7

10.8

10.7

10.5

10.5

6.1

8.0

10.0

12.9

16.1

18.7

7.4

7.7

8.4

9.2

9.9

10.3

املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة (انظر ،http://www.fao.org/faostat/en/#data

أ االطالع عليها يف مارس/آذار .)2017

ويف أفريقيا ،يعتمد العديد من نظم احلراجة الزراعية ،مثل نظام "ييهامبا" الذي أبصـ ـ ــر النور قبل  800سـ ـ ــنة خلت
يف مجهورية تنزانيا املتحدة (انظر اإلطار  ،)12على نظم املعارف التقليدية اليت متتلكها الا ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ـ ـ ـ ــلية واجملتمعات
احمللية .ويمثال على جناح وضــع املعارف التقليدية موضــع التطبيق على نطاق واســع ،يعرض  )2014( Reijإعادة ختضــري
منطقة السـ ـ ــاحل يف بوريينا فاسـ ـ ــو ومايل والنيجر حيث ياـ ـ ــارك منذ مثانينيات القرن املاضـ ـ ــي مئات اآلالف من املزارع ن
الفقراء يف حتويل مالي ن األفدنة من األراضي املتدهورة جشبه الصحراوية إىل أراض أيثر إنتاجية.
اإلطار

12

نظام "كيهامبا" للحراجة الزراعية

يغطي نظام "ييهامبا" للحراجة الزراعية مسـ ـ ــاحة  120 000هكتار من منحدرات جبل يليمنجارو اجلنوبية .ويوفر،
دون املس ـ ـاس باسـ ــتدامة املوارد ،القوت لسـ ــكان إحدى أجشـ ــد املناطق الريفية ايتظاظا بالسـ ــكان يف أفريقيا ،يما يوفر سـ ــبل
العيش ملا يقدر بنحو مليون نسمة.
وهذا النظام يناية عن هيكلية نباتية متعددة الطبقات مثيلة لغابة جبلية اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوائية ،تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم إىل احلد األقص ـ ـ ـ ـ ـ ــى
األراض ـ ـ ـ ــي احملدودة ،وتوفر جمموعة واس ـ ـ ـ ــعة ومتنوعة من األغذية على مدار الس ـ ـ ـ ــنة ،والدخل من خالل إنتا األخا ـ ـ ـ ــاب
واحملاصيل التجارية ،فضال عن خدمات هائلة للنظام اإليكولوجي تتخطى حدود املناطق اليت يطبَّق فيها .فنظام "ييهامبا"،
على ســبيل املثال ،يســاهم ،بفضــل الغطاء النبايت الكثيف ،يف ختزين الكربون ويســاعد إىل حد بعيد على ضــمان بقاء جبل
يليمنجارو "بر َ مياه" للمنطقة يلها.
ويف إطار مبادرة املنظمة للا ـ ـ ـ ـ ـ ـراية با ـ ـ ـ ـ ـ ــأن نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية ،نُفذت أنا ـ ـ ـ ـ ـ ــطة جتريبية لنحو
 660أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة من أجل زيادة الدخل النقدي للمزارع ن مع عدم املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس باألريان اليت يقوم عليها نظام "ييهامبا" من
ووض ـ ــعت خطة عمل ونفذت بالتعاون مع الس ـ ــكان احمللي ن ،اس ـ ــتنادا إىل مبدأ املوافقة
الناحيت ن اإليكولوجية واالجتماعيةُ .
احلرة املسبقة عن علم ،تضمنت األناطة الرئيسية التالية:
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إعادة النظر يف مصادر الدخل املايل .واتُفق على ثالثة أناطة هي( :أ) التحول إىل زراعة النب العضوي املصدق
عليها؛ (ب) اعتبار الفانيليا حمصـ ـ ــوال إضـ ـ ــافيا إلدرار الدخل النقدي العايل القيمة؛ ( ) الاـ ـ ــروع يف تربية أمساك
األطروح على طول قنوات جشبكة أنابيب الري.
إص ـ ـ ـ ـ ــالح جش ـ ـ ـ ـ ــبكة الري للحد من هدر املياه وتعزيز قدرة أحواض ختزين املياه على التعامل مع مواس ـ ـ ـ ـ ــم اجلفاف
الطويلة النامجة عن تغري املناخ.
التدرب على إدارة األراضي بطريقة مستدامة.

ومن املتوقع أن تزيد األنا ـ ــطة املتعلقة بإدارة قطاع النب دون س ـ ـ ـواه من دخل املزارع ن املايل بنس ـ ــبة  25يف املائة بعد
ثالث سنوات.
انظرhttp://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/africa/shimbwe-juu-kihamba-agro-forestry-:

.heritage-site/en/; http://www.fao.org/3/a-i3817e.pdf; http://www.fao.org/climate-change/news/detail/en/c/881113/

ويف أوروبا ،ال يسـ ـ ــهل تصـ ـ ــنيف األراضـ ـ ــي س ـ ـ ـواء يأراض زراعية أو حرجية تبيان مواصـ ـ ــفات نظم احلراجة الزراعية
واستحداثها ( McAdamوآخرون .)2009 ،بيد أن نظم احلراجة الزراعية التقليدية يف بعض بلدان البحر األبيض املتوسط
تنت ج مثال الفل ن والفايهة واجلوز والزيتون وزيت الزيتون ( Rigueiro-Rodróguezوآخرون .)2009 ،ويف أوروبا الوسطى،
ما زالت ظاهرة اس ـ ــتخدام األحزمة الا ـ ــجرية واألجش ـ ــجار يمص ـ ــدات للرياح جش ـ ــائعة للغاية ( .)1998 ،Herzogوإن نظام
" 33"dehesasالذي يغطي  3.1مليون هكتار ،معظمها يف إس ــبانيا والربتغال ،يُدر الغابات الطبيعية واملاجش ــية واحملاص ــيل
والفل ن ومجع احلطــب وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــد الطيور يف إطــار نظم معــاجلــة وإدارة بعينهــا (1994 ،von Maydell؛ 1992 ،Bronlow؛
 Morenoو .)2009 ،Pulidoومثة نظام حراجة زراعية أوسـ ـ ـ ـ ــع انتاـ ـ ـ ـ ــارا يف أوروبا الغربية والوسـ ـ ـ ـ ــطى والاـ ـ ـ ـ ــرقية وهو نظام
 34 streuobstالذي هو يناية عن نظام جيمع ب ن مزارع األجشجار واملراعي.
توفر نظم احلراجة الزراعية جمموعة واس ــعة من املزايا يتم إدرايها على حنو متزايد .فعلى س ــبيل املثال ،تب ن أن النظم
اليت جتمع ب ن احملاصـ ــيل الزراعية واحملاصـ ــيل الاـ ــجرية حتد من التدهور البيئي وفقدان خصـ ــوبة األراضـ ــي الصـ ــاحلة للزراعة
وذلك عرب خفض تسـرب مادة النرتات واحلفاب على سـالمة الرتبة .وأظهرت الدراسـات أن النظم اليت جتمع ب ن احملاصـيل
الزراعية واملراعي حتد من التدهور البيئي وحتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اإلنتاجية الزراعية وذلك عرب االحتفاب بكمية أيرب من الفوس ـ ـ ـ ـ ـ ــفور
والكربون يف الرتبة ( Nairوآخرون .)2007 ،وأجشـ ــري إىل أن حنو ُمخس األراضـ ــي الصـ ــاحلة للزراعة يف أوروبا ميكن محايتها
من تسرب النرتات عرب زراعة احملاصيل البينية ب ن نباتات خمتلفة األنواع ( Reisnerوآخرون.)2007 ،
وس ـ ـ ــعيا إىل تروي ج وتطوير نظم احلراجة الزراعية هذه ،بدأ بعض البلدان يض ـ ـ ــع س ـ ـ ــياس ـ ـ ــات وطنية با ـ ـ ــأن احلراجة
الزراعية .فعلى ســبيل املثال ،يانت اهلند أول بلد يتبىن ســياس ـات وطنية جشــاملة باــأن احلراجة الزراعية يف عام  2014بغية
وض ـ ـ ــع حد للفص ـ ـ ــل التارخيي ب ن جمايل احلراجة والزراعة (انظر اإلطار  .)13ويف ديس ـ ـ ــمرب/يانون األول  ،2015أطلقت
فرنسا خطة وطنية لتنمية احلراجة الزراعية من أجل رفع م ستوى فهم نظم احلراجة الزراعية ودعم اعتمادها على الصعيدين
الوطين والدويل.35

33

34

35

هو نظام زراعة ورعي وحراجة تكون األرض مبوجبه خالية جزئيا وتاــتمل جنبا إىل جنب على األجشــجار والعاــب احمللي واحملاصــيل واملاجشــية يف إطار
نُظم معاجلة وإدارة بعينها ( Morenoو .)2009 ،Pulido
يعرف  Streuobstعلى أنه يناية عن "أجشـ ـ ـ ــجار طويلة خمتلفة األنواع وجمموعات متنوعة من الفايهة ،متباينة من حيث العمر ،ومتناثرة على أراضـ ـ ــي
َّ
احملاصيل واملرو واملراعي بطريقة غري منتظمة" (.)1998 ،Herzog
انظر ( http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/160517-ae-agrofesterie.pdfباللغة الفرنسية).
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اإلطار

13

السياسات الوطنية الهندية المتعلقة بالحراجة الزراعية

اس ــتندت هذه الس ــياس ــات إىل األعمال اليت اض ــطلع ها فريق عمل من أص ــحاب مص ــلحة متعددين جش ــكله اجمللس
االســتاــاري الوطين اهلندي وض ـم احلكومة وقطاع الزراعة ومنظمات غري حكومية ومنظمات من اجملتمع املدين ومؤس ـســات
مالية ،واس ــتندت أيض ــا إىل أعمال برنام ج ص ــندوق اجلماعة االس ــتا ــارية للبحوث الزراعية الدولية املتعلق بأجش ــجار الغابات
واحلراجة الزراعية ،من خالل املريز العاملي للحراجة الزراعية ،لتقدمي الدعم التقين .وبعد ثالث سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات ،غريت  18والية
القوان ن اليت يانت متنع حو تارخيه اعتماد نظام احلراجة الزراعية على نطاق أوسع ،وضمنتها لوائح جديدة باأن عمليات
احلصاد والنقل اخلاصة بأنواع األجشجار املزروعة على أراض ال غابات فيها/خاصة ،وخصوصا إنتا وتسويق األخااب من
قبل أص ــحاب احليازات الص ــغرية؛ وتا ــهد مثاين واليات حاليا اس ــتثمارات من القطاع ن العام واخلاص يف احلراجة الزراعية،
وقد اس ـ ـ ــتفاد ما ال يقل عن  11.7مليون أس ـ ـ ــرة ،متثل حنو  11مليون هكتار ،من التغيريات النامجة عن هذه الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات.
وعلى املســتوى االحتادي ،خص ـصــت اهلند حواىل  410مالي ن دوالر أمريكي ( )2020-2016من موارد احلكومة االحتادية
وحكومات الواليات لتنفيذ الس ـ ــياس ـ ــات املتعلقة باحلراجة الزراعية ما ـ ــفوعة مبعيار جديد با ـ ــأن "نس ـ ــبة الغطاء األخض ـ ــر"
خيصص مبوجبه مبلغ إضايف قدره  9مليارات دوالر أمريكي يموارد مالية للواليات .وتعترب اهلند احلراجة الزراعية أداة رئيسية
َّ
للوفاء باملسامهة احملددة وطنيا هلا يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية باأن تغري املناخ.
املصدر Singh :وآخرون (.)2016

 2-3ازدياد الطلب على الغابات والتنافس عليها
يرتبط تغري الغطاء احلرجي وأنواع الغابات واســتخداماهتا بالتفاعل ب ن عوامل عديدة على املســتوي ن احمللي والعاملي:
توىل
الطلب املتزايد على الغذاء واألعالف واألخا ـ ــاب والطاقة بفعل النمو الس ـ ــكاين وارتفاع الدخل؛ وتنامي األمهية اليت َ
حلماية التنوع البيولوجي وخمزون الكربون واملياه ومحاية الرتبة.
وس ـ ــتؤثر هذه الدوافع احملِّرية حتديدا يف خمتلف أنواع الغابات ،ومن املرجح أن تعزز االجتاهات املعروض ـ ــة يف القس ـ ــم
السابق واليت تاري إىل تقلص رقعة الغابات "الطبيعية" وازدياد رقعة الغابات املزروعة.
والســبب الرئيســي لفقدان الغابات وتدهورها هو اتســاع نطاق الزراعة ،ومثة أســباب أخرى وراءه هي احلصــول على
الطاقة واسـ ــتغالل الغابات الكثيف واسـ ــتخدام األراضـ ــي باـ ــكل غري مسـ ــتدام وتطوير البنية التحتية ( Geistو،Lambin
2002؛  Gibbsوآخرون .)2010 ،ومثة أس ـ ـ ـ ـ ــباب يامنة متص ـ ـ ـ ـ ــلة باجلوانب الدميوغرافية (مثل النمو الس ـ ـ ـ ـ ــكاين واهلجرة)،
واالقتصــادية (مثل الفقر واالســتهالك املفرح) ،والتكنولوجية ،والســياس ـاتية العامة ،وفاــل احلويمة واملؤس ـســات ،والثقافية
(مث ــل املواقف واملم ــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التقلي ــدي ــة اليت ال تويل األمهي ــة الالزم ــة للموارد البيولوجي ــة) (منظم ــة األغ ــذي ــة والزراع ــة،
2015؛ Keenanوآخرون2015 ،؛ Sloanو .)2015 ،Sayerووقد جش ــهدت طبيعة التغريات يف الغابات خالل الس ــنوات
اخلمس والعاـ ـ ـ ـرين األخرية حتوالت .ففي املناطق االس ـ ـ ــتوائية اليت جش ـ ـ ــهدت أيرب نس ـ ـ ــبة من اختفاء الغابات ،فتح فقدان
الغابات بســبب األناــطة الزراعية اليت اضــطلع ها صــغار املزارع ن اجملال إلزالة الغابات على نطاق واســع إلمداد األس ـواق
البعيدة بالسـ ـ ـ ــلع ( Rudelوآخرون2009 ،؛  Sloanو .)2015 ،Sayerأما اتسـ ـ ـ ــاع رقعة الغابات ،فهو ناجم عن عامل ن
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بارزين :جتدد الغابات بصـ ـ ـ ـ ــورة طبيعية وهجرة األراضـ ـ ـ ـ ــي الزراعية؛ وزراعة األجشـ ـ ـ ـ ــجار لتلبية الطلب املتزايد على خاـ ـ ـ ـ ــب
األجشجار أو اخلاب املناور أو لب اخلاب أو الطاقة ( D’Annunzioوآخرون.)2015 ،
وتســري هذه العوامل الدميوغرافية واالقتصــادية االجتماعية املســؤولة عن تغري الغابات على الصــعيدين العاملي واحمللي
وتتفاعل على خمتلف املس ــتويات .فعلى س ــبيل املثال ،يؤثر النمو الس ــكاين وتطوير البنية التحتية يف مس ــتوى إزالة الغابات
على الصــعيد العاملي ويؤثران أيضــا عند حدود الغابات على الصــعيد احمللي .واســتحدث  Dezécacheوآخرون (،)2017
يف دراس ـ ــة أعدوها مؤخرا ،منوذجا مكانيا واض ـ ــحا لا ـ ــرح إزالة الغابات واس ـ ــتاـ ـ ـرافها ،ودعوا إىل فهم أفض ـ ــل للقوى اليت
تتسبب بفقدان الغابات وذلك على مستويات مكانية خمتلفة.
ازدياد الطلب على األغذية

1-2-3

ازداد عدد سـ ـ ــكان العامل باـ ـ ــكل حاد من  2.5مليار نسـ ـ ــمة يف عام  1950إىل  7.3مليار نسـ ـ ــمة يف عام
(إدارة الاؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة)2015 ،؛ وحدثت نسبة  62يف املائة من هذه الزيادة يف آسيا وحنو
نســبة  20يف املائة يف أفريقيا .ومن املتوقع أن يســتمر هذا املنحى العاملي يف القرن احلادي والعا ـرين ،على النحو املب ن يف
اجلدول  ،11مع وجود اختالفات ملحوظة ب ن األقاليم .وستحدث معظم الزيادة املتوقعة يف أفريقيا.
2015

الجدول

11

النمو السكاني بحسب اإلقليم
عدد السكان
(بالماليين)

العالم
أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي
أمريكا الشمالية
أوسيانيا

2015

2030

2050

2100

7 349

8 501

9 725

11 213

1 186

1 679

2 478

4 387

4 393

4 923

5 267

4 889

738

734

707

646

634

721

784

721

358

396

433

500

39

47

57

71

املصدر :إدارة الاؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة (.)2015
وينحو التوســع العمراين احلضــري أيضــا إىل االســتئثار باملزيد من األراضــي .وارتفعت نســبة ســكان العامل املقيم ن يف
املناطق احلضـ ـ ـرية من  30يف املائة يف عام  1950إىل نس ـ ــبة  54يف عام  .2014وحبلول عام  ،2050يتوقع أن تقيم نس ـ ــبة
 66يف املائة من سـ ــكان العامل يف املناطق احلض ـ ـرية (إدارة الاـ ــؤون االقتصـ ــادية واالجتماعية لألمم املتحدة .)2014 ،ويف
أفريقيا وآسيا ،من املتوقع أن تتسارع وترية منو نسبة السكان املقيم ن يف املناطق احلضرية ،من  40و 48يف املائة يف 2014
إىل  56و 64يف املائة حبلول عام  .2050وحبس ـ ــب تقديرات  Lambinو ،)2011( Meyfroidtس ـ ــيلزم ما يرتاوح ب ن 48
و 100مليون هكتار لتوسيع املناطق احلضرية ب ن عامي  2000و.2030
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يق اخلرباء الرفيع املسـتوى يف تقرير سـابق له ( ،)2016ياـكل تغري النظم الغذائية
وعلى غرار ما اسـتفاض يف حبثه فر ُ
نتيجة لاقامة يف املناطق احلض ـ ـ ـ ـرية ومنو الدخل ،وخصـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـا الطلب املتنامي على األغذية احليوانية املصـ ـ ـ ــدر ،أحد أبرز
حمريات النمو الزراعي .وب ن عامي  1961و ،2010ارتفع مس ـ ـ ــتوى النات ج العاملي اإلمجايل من الزراعة بوترية جتاوزت وترية
النمو السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ــاين ،وذل ـ ــك باـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ــل ث ـ ــاب ـ ــت من  700ملي ـ ــار دوالر أمريكي إىل  2 100ملي ـ ــار دوالر أمريكي يف
الفرتة ( 2006-2004قاعدة البيانات اإلحصائية .)FAOSTAT
ومن املتوقع أن تسـ ـ ـ ـ ــتمر هذه االجتاهات يف املسـ ـ ـ ـ ــتقبل .وتتوقع منظمة األغذية والزراعة (2012ب) أن يزيد النات ج
احمللي اإلمجـايل للفرد عـامليـا ب ن الفرتة  2007-2005وعـام  2050بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة  82يف املـائـة (من  7 600دوالر أمريكي إىل
 13 800دوالر أمريكي) وذلك مبعدل متوس ــط قدره حنو  1.4يف املائة س ــنويا .ونتيجة للنمو الس ــكاين وارتفاع الدخل يف
العامل وتغري النظم الغذائية ،يعين تواص ـ ــل هذه االجتاهات احلديثة أن اإلنتا الزراعي العاملي يف عام  2050س ـ ــيكون أعلى
بنســبة  60يف املائة قياســا بنســبته يف الفرتة  .2007-2005وســتتأتى هذه الزيادة مبعظمها من الزيادة يف احملاصــيل الزراعية
( 80يف املائة من زيادة اإلنتا على مس ــتوى العامل) ،وبعض الزيادة يف يثافة احملاص ــيل (عدد مواس ــم احلص ــاد يف الس ــنة)
( 10يف املائة من إمجايل الزيادة) وعن التوســع احملدود يف األراضــي ( 10يف املائة املتبقية) .ووفقا هلذه التقديرات ،ميكن أن
تزيد األراضــي الصــاحلة للزراعة بنســبة  4يف املائة (زيادة صــافية بنحو  70مليون هكتار ،تاــمل زيادة  110مالي ن هكتار
يف البلدان النامية واخنفاضــا يقرب من  40مليون هكتار يف البلدان املتقدمة) .غري أن هذه االســتنتاجات ميكن أن توضــع
املعدل املتوقع ،وآثار تغري املناخ على اإلنتا الزراعي ومدى توفر
موضـ ـ ــع الاـ ـ ــك بسـ ـ ــبب احتمال جتاوز النمو السـ ـ ــكاين َ
األراضــي (فريق اخلرباء الرفيع املســتوى .)2016 ،ووفقا لتوقعات أخرى ،ميكن أن تنمو األراضــي الزراعية بنســبة ترتاوح ب ن
ص ـ ـ ـ ـ ـص
 5و 20يف املائة حو عام  ،2050وال سـ ـ ـ ـ ــيما يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ( Byerleeوآخرون .)2014 ،وسـ ـ ـ ـ ــتخ َّ
الكمية األعظم من اإلنتا الزراعي املتزايد خالل الفرتة املذيورة لعلف املاجش ـ ـ ـ ـ ـ ــية (فريق اخلرباء الرفيع املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى.)2016 ،
وحبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب تقديرات  Lambinو )2011( Meyfroidtقد يلزم يف عام  2030ما يرتاوح ب ن  81إىل  147مليون هكتار
إلنتا حماصيل إضافية ،وما يصل إىل  151مليون هكتار ملراع إضافية.
يعرف بأنه تدين قدرة األرض على توفري السـ ـ ــلع واخلدمات للنظم
وعالوة على ذلك ،فإن تدهور األراضـ ـ ــي ،الذي َّ
اإليكولوجية ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــفر عن مزيد من التعدي على النظم اإليكولوجية الطبيعية ،مبا فيها الغابات ،بفعل تنافس األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الزراعية على املســاحة ( Gibbsوآخرون .)2010 ،ويقدر أن نســبة  33يف املائة من األراضــي الزراعية يف العامل معتدلة أو
جشــديدة التدهور (منظمة األغذية والزراعة2017 ،أ) .ويقدر  Bringezuوآخرون ( )2010أن ما يرتاوح ب ن مليون ن إىل 5
مالي ن هكتار من األراضـ ــي الصـ ــاحلة للزراعة عامليا ال تعود صـ ــاحلة هلا سـ ــنويا بسـ ــبب تآيل الرتبة ،وأن  3مالي ن هكتار
منها ال تعود صــاحلة للزراعة ســنويا بســبب تدهورها الاــديد ،غري أنه ينبغي اعتبار هذه التقديرات مؤجشــرات تقريبية فقط.
ويقدر  Lambinو )2011( Meyfroidtبأن ما يرتاوح ب ن  30و 87مليون هكتار من األراضـ ـ ــي لن تعود صـ ـ ــاحلة للزراعة
يف الفرتة ب ن  2000و 2030بسبب تدهورها.
و يُعترب عموما تو ُّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع قطاع الزراعة ،مدفوعا بزيادة الطلب على املنتجات الزراعية وتدهور األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،من أهم
األسباب املباجشرة لفقدان الغابات .ويقدر  Hosonumaوآخرون ( )2012أن توسع قطاع الزراعة يأيت على حساب نسبة
 73يف املائة من الغابات اليت تتم إزالتها يف العامل ،يف ح ن أن قطاع التعدين مســؤول عن إزالة نســبة  7يف املائة ،والتوســع
العمراين احلضـ ـ ــري عن نسـ ـ ــبة  10يف املائة والبنية التحتية عن نسـ ـ ــبة  10يف املائة .وياـ ـ ــف  Morales-Hidalgoوآخرون
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( )2015عن العالقة الس ــلبية القائمة ب ن تطور الكثافة الس ــكانية ومس ــاحة الغابات .وباس ــتخدام البيانات املس ــتمدة من
األقمار االصطناعية ب ن عامي  2000و 2005باأن عينة من البلدان االستوائية ،ياف  DeFriesوآخرون ( )2010عن
العالقة القائمة ب ن الكثافة السـ ــكانية يف املناطق احلض ـ ـرية والصـ ــادرات الزراعية وفقدان الغابات .وياـ ــف D’Annunzio
وآخرون ( )2015عن العالقة الس ـ ــلبية املتينة القائمة ب ن تطور مس ـ ــاحة الغابات الطبيعية واألراض ـ ــي الص ـ ــاحلة للزراعة ب ن
عامي  1990و 2010وذلك يف يل األقاليم الفرعية تقريبا .وتقدر بعض الدراس ـ ـ ـ ــات بأن ما يرتاوح ب ن  70و 95يف املائة
من الغابات اليت إزيلت يف املناطق االس ــتوائية يتم حتويلها إىل أراض زراعية (2006 ،Holmgren؛  Hosonomaوآخرون،
 .)2012وتاـ ـ ـ ــري بيانات وردت يف التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام  2010إىل أن حتويل الغابات إىل أراض زراعية
ميثل نســبة ترتاوح ب ن  70و 80يف املائة يف أفريقيا ،وحنو  70يف املائة يف آســيا جشــبه االســتوائية ،وأيثر من  90يف املائة يف
أمريكا الالتينية ( Hosonoumaوآخرون.)2012 ،
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ازدياد الطلب على األخشال والطاقة

ازداد االسـ ـ ـ ــتهالك األورويب من منتجات الغابات بنسـ ـ ـ ــبة  50يف املائة خالل النصـ ـ ـ ــف الثاين من القرن العا ـ ـ ـ ـرين.
وارتفعت نس ـ ـ ــبة اس ـ ـ ــتخرا األخا ـ ـ ــاب الص ـ ـ ــناعية واحلطب من املناطق االس ـ ـ ــتوائية لتص ـ ـ ــل إىل  35يف املائة خالل الفرتة
 ،2015-1990يف ح ن أنا جش ــهدت ريودا يف مناطق مناخية أخرى .وتس ــارعت وتريهتا ،أيثر ما تس ــارعت ،يف الا ــرية
الــدنيــا من البلــدان املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة الــدخــل –والبلــدان األقــل دخال ( Köhlوآخرون )2015 ،حيــث يبلغ النمو السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــاين
واالقتص ـ ــادي ذروته .وزادت الص ـ ــ ن وارداهتا من جذوع األخا ـ ــاب مبقدار ثالثة أض ـ ــعاف خالل العقد املاض ـ ــي .وتتوقع
الدراســات أن تتواصــل هذه الزيادات بصــورة مســتدامة ،إذ من املرتقب أن يزيد الطلب على املنتجات اخلاــبية يف البلدان
النامية بقدار الض ـ ـ ـ ـ ـ ــعف ن حبلول عام ( 2030الص ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق العاملي حلماية الطبيعة /املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية،
.)2012
وإضــافة إىل ذلك ،تســتورد البلدان املرتفعة الدخل يميات من األخاــاب تتجاوز تلك اليت تســتوردها البلدان ذات
النات ج احمللي اإلمجايل األدىن ( ،)2013 ،Mills Busaوغالبا ما تعتمد البلدان اليت يتسـ ــع فيها الغطاء احلرجي على املوارد
املستوردة لتلبية الطلب املتزايد فيها على األخااب ( Meyfroidtوآخرون.)2010 ،
وينبع الطلب على األخاــاب املســتديرة الصــناعية من الطلب على املنتجات النهائية (األخاــاب املناــورة واأللواح
اخلابية ولب اخلاب والورق والكرتون) .وتبتدع العلوم والتكنولوجيا طرق جديدة الستخدام املواد األحيائية املستمدة من
األخا ــاب يف املس ــتحضـ ـرات الص ــيدلية والبالس ــتيك ومس ــتحضـ ـرات التجميل والنظافة والكيماويات واملنس ــوجات ومواد
البناء ،مما يؤدي إىل طلب إضــايف على اخلاــب .ويتوقع أن تزيد يميات األخاــاب اليت يتم اســتخرجها س ـنويا من منوذ
الغـابـات احليـة ( )Living Forests Modelمبقـدار ثالث مرات ب ن عـامي  2010و( 2050الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـدوق العـاملي حلمـايـة
الطبيعة /املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية.)2012 ،
وسـ ــيعتمد الطلب على األخاـ ــاب أيض ـ ـا على التكنولوجيا املسـ ــتخدمة لانتا والتحويل ،فضـ ــال عن إعادة تدوير
اخلاـ ــب وبقايا األلياف .ومن املتوقع أن تفضـ ــي زيادة اسـ ــتخدام خملفات اخلاـ ــب واملواد املعاد تدويرها إىل خفض نسـ ــبة
األخا ــاب املس ــتديرة الص ــناعية يف جممل اس ــتخدام اخلا ــب واأللياف من حنو  70يف املائة يف عام  2005إىل حنو  50يف
املائة يف عام  .2030وبينما يتوقع أن يرتفع الطلب على اخلاـ ــب واأللياف مبقدار الضـ ــعف ن ،من النتوقع أن يزداد اإلنتا
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العاملي من األخااب الصناعية املستديرة بنسبة أقل بقليل عن نسبة  50يف املائة ،أي من  1.7مليار مرت مكعب يف عام
 2005إىل حنو  2.5مليار مرت مكعب يف عام ( 2030منظمة األغذية والزراعة2009 ،ب) .وب ن عامي  2010و،2020
حينما يزداد إنتا الورق من  400مليون طن إىل  500مليون طن ،من املتوقع أن ترتفع نس ـ ـ ـ ــبةُ األلياف املعاد تدويرها من
 53يف املائة إىل  70يف املائة (الصندوق العاملي حلماية الطبيعة /املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية.)2012 ،
وإىل جانب زيادة يميات األلياف املعاد تدويرها ،ميكن أن تؤدي التكنولوجيات األيثر يفاءة إىل ختفيف الض ـ ــغط
عن الغابات .فعلى ســبيل املثال ،يقدر  )2001( Entersبأن زيادة بنســبة  10يف املائة على يفاءة طحن اخلاــب املناــور
االستوائي ميكن أن ختفض الطلب العاملي السنوي اإلمجايل على األخااب املستديرة الصناعية مبا يرتاوح ب ن  100و200
مليون مرت مكعب.
وتاـ ــري التحليالت إىل أن مصـ ــدر نسـ ــبة يبرية من األخاـ ــاب املسـ ــتديرة الصـ ــناعية سـ ــيكون يف املسـ ــتقبل الغابات
املزروعة ( Paynوآخرون .)2015 ،وقدر  D’Annunzioوآخرون ( )2015أن نس ـ ـ ـ ـ ــبة إنتا اخلا ـ ـ ـ ـ ــب املتأيت من غابات
مزروعة ميكن أن ترتفع على املســتوى العاملي من  49يف املائة يف عام  2013إىل  69يف املائة يف عام  .2050وعالوة على
ذلك ،فإن اإلنتا العاملي من الغابات املزروعة قد يزيد بنسبة  43يف املائة حبلول عام  2030لتلبية الطلب املستقبلي على
األخااب (إما لنارها أو الستخدامها يمصدر للطاقة).
ويف الفرتة املمتدة من عام  2001إىل عام  ،2014ازداد إنتا الوقود احليوي يف العامل سـ ـ ـ ــت مرات ليصـ ـ ـ ــل إىل حنو
 130مليار لرت (فريق اخلرباء الرفيع املســتوى .)2013 ،ويف ضــوء عدم التأيد من حالة أسـواق الطاقة والســياســات املتعلقة
بالوقود احليوي ،وأيضـا يف ضـوء اآلثار اليت سـتخلفها التكنولوجيا املتطورة اخلاصـة بالوقود احليوي ،مثة سـؤال هام باـأن ما
إذا يانت هذه الزيادة املرتفعة س ــتس ــتمر ويف أي ظروف .وتتوقع الويالة الدولية للطاقة أن يبلغ إنتا الوقود احليوي العاملي
 139مليار لرت يف عام ( 2020منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/الويالة الدولية للطاقة .)2014 ،ووفقا لفريق
اخلرباء الرفيع املســتوى ( )2013وباســتخدام يميات الوقود احليوي املنتجة عادة ،ميثل إنتا  100مليار لرت من هذا الوقود
ما يعادل  20.4مليون هكتار من قص ـ ـ ـ ـ ـ ــب الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكر ،أو  38.5مليون هكتار من الذرة ،أو إذا يان األمر يتعلق بالديزل
احليوي ،مــا يعــادل  58.5مليون هكتــار من بــذور اللفــت .ويعترب  Lambinو )2011( Meyfroidtأنــه قــد يلزم م ـا ب ن
 44مليونا هكتار و 118مليون هكتار إلنتا يميات إضافية من الوقود احليوي حبلول عام .2030
وياـري العديد من الدراسـات أيضـا إىل أن األخاـاب تُسـتخدم باـكل متزايد يمصـدر للطاقة يف العامل ،ليس فقط
يف البلدان النامية ،بل يذلك يف البلدان املتقدمة ( D’Annunzioوآخرون .)2015 ،وميثل احلرق التقليدي للخا ـ ـ ـ ـ ـ ــب
وللمواد األخرى من الكتلة احليوية اليت تس ـ ـ ــتخدم ألغراض الطهي والتدفئة يف البلدان املنخفض ـ ـ ــة الدخل حنو ثلثي الطاقة
احليوية املس ـ ـ ـ ــتخدمة يف العامل (منظمة األغذية والزراعة2017 ،أ) .وميكن أن تزيد يمية األخا ـ ـ ـ ــاب الالزمة إلنتا الطاقة
احليويــة من  2.6مليــار مرت مكعــب يف عــام  2005إىل  3.8مليــار مرت مكعــب يف عــام ( 2030منظمــة األغــذيــة والزراعــة،
2009ب).
وتا ـ ـ ـ ـ ـ ــري التقديرات الواردة يف دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة  Lambinو )2011( Meyfroidtإىل أنه قد يلزم حبلول عام  2030ما ب ن
 56مليون هكتار إىل  109مالي ن هكتار لتلبية الطلب املتزايد على األخا ـ ــاب (إما لنا ـ ــرها أو الس ـ ــتخدامها يمصـ ـ ـدر
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للطاقة) .ووفقا للدراسـ ــات اليت أجراها الصـ ــندوق العاملي حلماية الطبيعة /املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية (،)2012
س ـ ـ ـتلزم زيادة يف معدل منو الغابات املزروعة س ـ ــنويا بنس ـ ــبة  2.4يف املائة لتلبية الطلب العاملي على املنتجات اخلا ـ ــبية مع
احلفاب على الغابات الطبيعية.
3-2-3

إدراك متزايد لدور الغابات في مجال حماية التنوع البيولوجي

يدرك اجملتمع الدويل أمهية الغابات بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل التنوع البيولوجي ويتحرك للحفاب عليها عرب اتفاقات وعمليات
متعددة األطراف .ومن األمثلة على ذلك أهداف آيا ــيت للتنوع البيولوجي اليت ُوض ــعت مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي،
وتامل أهدافا فرعية تتمثل يف خفض نسبة فقدان املوائل الطبيعية مبا يف ذلك الغابات مبقدار النصف (اهلدف  )5وحفظ
نسبة  17يف املائة من األراضي عرب تطبيق نظم إدارة املناطق احملمية على حنو فعال ومنصف ومناصر للبيئة ومت ن (اهلدف
( )11أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .)2006 ،وما برح فقدان الغابات ،حو لو تباطأت عجلته ،يا ـ ـ ـ ــكل مص ـ ـ ـ ــدر قلق،
خصوصا عندما يدث يف املناطق ذات القيمة البيئية العالية.
وإن حتديد مناطق معينة يمناطق حممية هي إحدى االس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية للحفاب على التنوع البيولوجي
( Morales-Hidalgoوآخرون .)2015 ،وتتجاوز فوائد املناطق احملمية حميطها املباجشـ ـ ـ ــر .وتاـ ـ ـ ــكل هذه املناطق ضـ ـ ـ ــمانة
طبيعية حلفظ التنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك حفظ األقارب الربية للمحاص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل ( .)2011 ،Sunderlandوتوفر املناطق
احملمية أيض ـ ـ ـ ـا خدمات النظم اإليكولوجية اليت تفيد املناطق احمليطة ها ،علما بأن املناطق اجلبلية تؤدي دورا خاصـ ـ ـ ــا فهي
تساهم يف تأم ن املياه النظيفة وخفض خماطر حدوث الكوارث ( Foliوآخرون.)2014 ،
وتا ـ ـ ـ ــكل احلدائق الوطنية وحمميات احليوانات الربية وحمميات احمليط احليوي جزءا من جش ـ ـ ـ ــبكة متنامية من "املناطق
احملمية" اليت تعترب ضــرورية حلفظ التنوع البيولوجي .ومثة مســاحات جشــاســعة من األراضــي واملناطق احلرجية الوطنية ماــمولة
بنظام احلماية هذا ،وال تزال املس ــاحة اإلمجالية تواص ــل اتس ــاعها يف مجيع القارات .ويف عام  ،2014يانت املناطق احملمية
األرض ـ ــية تغطي نس ـ ــبة  15.4يف املائة من س ـ ــطح األرض ،معظمها من الغابات .36وتفيد منظمة منظمة األغذية والزراعة
( )2015بأن مساحة الغابات يف املناطق احملمية بلغت  651مليون هكتار يف عام  ،2015أي ما ميثل زيادة بنسبة  63يف
املائة ب ن عامي  1990و .37 2015ويف عام  ،2015يانت املناطق احملمية تغطي ما يقارب نسبة  27يف املائة من املناطق
االستوائية ،و 13يف املائة من املناطق جشبه االستوائية) ،و 11يف املائة من املناطق املعتدلة ،وأقل من  3يف املائة من املناطق
الامالية ( Morales-Hidalgoوآخرون.)2015 ،
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،يانت نس ـ ـ ــبة تقلص الغطاء احلرجي يف املناطق احملمية أعلى بأيثر من الض ـ ـ ــعف ن
عن املسـ ـ ــتوى الوطين .غري أن نسـ ـ ــبة تقلصـ ـ ــه ازدادت مبقدار  64يف املائة ب ن عامي  2000و 2005وب ن عامي -2005
 Potapov( 2010وآخرون .)2012 ،وتا ـ ـ ـ ــكك دراس ـ ـ ـ ــات أخرى أيض ـ ـ ـ ــا يف مدى فعالية املناطق احملمية يف احليلولة دون
فقدان الغابات ،وتاري إىل أن احلماية املعلنة ال تعين دائما احلماية الكافية ( Morales-Hidalgoوآخرون.)2015 ،
 36انظر http://www.iucn.org/?18607/New-UNEP-report-unveils-world-on-track-to-meet-2020-target-for-protected-areas-on-
.land-and-sea
 37استنادا فقط إىل البلدان اليت وفرت هذا الرقم يف عامي  1990و.2015
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ويف يد تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية ( )2005 ،MAبأن العديد من املناطق احملمية يقع حتديدا يف غابات غري
صاحلة لالستخدامات البارية األخرى .ويد ذلك من وقع اسرتاتيجيات احلماية على إزالة الغابات .زد على ذلك ،على
حنو ما ذير  ،)2013( Mills Busaأن البلدان املرتفعة الدخل متيل إىل اس ـ ـ ـ ــترياد املزيد من األخا ـ ـ ـ ــاب قياس ـ ـ ـ ـ ـا بالبلدان
املنخفض ـ ـ ــة الدخل ،مما يا ـ ـ ــري إىل أن البلدان الغنية حتفظ مواردها داخل حدودها ولكنها حتص ـ ـ ــل على املوارد الالزمة من
البلدان الفقرية لدعم االستهالك فيها .وهذا املعىن ،قد تنطوي اسرتاتيجيات االستهالك املستدام (مبا يف ذلك نظم إصدار
الا ــهادات اليت تُبحث يف الفص ــل  )4على نفس القدر من األمهية اليت تتس ــم ها محاية الغابات .وعالوة على ذلك ،فإن
إدارة املناطق احملمية يثرية ما تتم بطريقة تقوض األمن الغذائي والتغذية للاـ ـ ــعوب اليت تعتمد على الغابات (انظر القسـ ـ ــم
.)2-4-3
ويامل التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية ،إىل جانب املناطق احملمية باكل صارم ،حتت عنوان "التنوع البيولوجي
واحلفظ" ،الغابات االبتدائية ( 1.277مليون هكتار) و 524مليون هكتار من الغابات املخصـ ـ ـص ـ ــة أس ـ ــاس ـ ــا حلفظ التنوع
البيولوجي.
وهو مييز أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـا ب ن فئت ن رئيسـ ـ ـ ـ ـ ــيت ن من الغابات احملمية مها ( )1الغابات اليت حتفظ الرتبة واملياه؛ و( )2الغابات
احلامية خلدمات النظم اإليكولوجية أو القيم الثقافية أو القيم الروحية .وعلى مدى السـ ــنوات اخلمس والعا ـ ـرين املاضـ ــية،
أبلغ عدد متزايد من البلدان عن ختص ـ ـ ـ ـ ـ ــيص عدد من ال غابات حلماية الرتبة واملياه ،مما يعكس الوعي املتنامي بوظائف
الغابات املتعددة ( Miuraوآخرون.)2015 ،
ويا ـ ـ ـ ـ ـ ــري التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام ( 2015منظمة األغذية والزراعة )2015 ،إىل وجود حوايل مليار
هكتار ( 25يف املائة من الغابات يف العامل) يف العامل يغابات واقية ملوارد الرتبة واملياه ،منها  534مليون هكتار يف أمريكا
الامالية وأمريكا الوسطى ،و 195مليون هكتار يف آسيا (انظر اإلطار  14املتعلق بالص ن) و 123مليون هكتار يف أوروبا
(منظمــة األغــذيــة والزراعــة .)2015 ،ويف إطــار هــذه الفئــة ،مييز التقييم العــاملي ب ن األغراض من الغــابــات الواقيــة :امليــاه
النظيفة ( 3.4يف املائة من املناطق احلرجية العاملية)؛ وتثبيت رمال السواحل ( 0.83يف املائة)؛ ومكافحة التصحر ( 3.6يف
املائة من الغابات العاملية ،يلها يف أفريقيا وآس ـ ـ ـ ـ ــيا الوس ـ ـ ـ ـ ــطى)؛ ومنع االنيارات الص ـ ـ ـ ـ ــخرية والثلجية ( 0.36يف املائة من
الغابات العاملية ،منها  14يف املائة يف طاجيكستان و 7يف املائة يف سويسرا)؛ ومكافحة تآيل الرتبة والفيضانات ( 5.1يف
املائة من مسـ ــاحة الغابات العاملية ،منها  30يف املائة من الغابات النمسـ ــاوية و 28يف املائة يف سـ ــويس ـ ـرا و 25يف املائة يف
طاجيكستان)؛ ومكافحة الظواهر األخرى ( Miuraوآخرون.)2015 ،
ويفيــد التقييم العــاملي حلــالــة املوارد احلرجيــة لعــام ( 2015منظمــة األغــذيــة والزراعــة )2015 ،عن وجود  1.2مليــار
هكتار تقريبا يغابات واقية خلدمات النظم اإليكولوجية أو القيم الثقافية أو القيم الروحية ،منها  642مليون هكتار يف
أمريكا الا ـ ـ ــمالية والوس ـ ـ ــطى (منها  93من الغابات الكندية و 100يف املائة من الغابات يف الواليات املتحدة األمريكية)،
و 167مليون هكتار يف أمريكا اجلنوبية ،و 123مليون هكتار يف أوسيانيا ،و 122مليون هكتار يف أوروبا (منظمة األغذية
والزراعة .)2015 ،وض ــمن هذه الفئة ،مييز التقييم األغراض من الغابات الواقية هذه :اس ــتجمام العموم ( 4.3يف املائة من
مســاحة الغابات العاملية)؛ واختزان الكربون ( 1.3يف املائة من مســاحة الغابات العاملية يف عام  1990و 5.3يف املائة منها
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يف عام )2015؛ واخلدمات الثقافية ( 1.9يف املائة ،معظمها يف أمريكا الا ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية وأمريكا اجلنوبية)؛ وخدمات أخرى
( Miuraوآخرون.)2015 ،
وميكن أن تؤدي الغابات واألجشجار دورا أساسيا يف مكافحة تدهور األراضي عرب توفري خدمات النظم اإليكولوجية
(انظر الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ،)2مثــل تثبيــت الرتبــة اهليكلي ،ومنع تــآيــل الرتبــة ،وتنظيم امليــاه ،وتثبيــت النيرتوج ن ( Foliوآخرون،
 .) 2014وظاهرة تدهور األراضـ ـ ـ ــي جشـ ـ ـ ــائعة باـ ـ ـ ــكل خاص يف األراضـ ـ ـ ــي اجلافة واملناطق احلرجية اجلافة يف العامل (Pulla
تدمر يليا هي عموما إما فقرية أو متا ـ ـ ـ ـ ـ ــرذمة .وقد أدت عملية
وآخرون .)2015 ،وهذه املناطق احلرجية اجلافة اليت مل َّ
التدهور هذه إىل التحول من زراعة أنواع النباتات األص ـ ـ ـ ـ ـ ــلية إىل أنواع من الغابات أقل إنتاجية وقدرة على امل قاومة ،مما
يعرض أعدادا يبرية من الناس خلطر التص ـ ـ ــحر وما يرتبط به من آثار إيكولوجية واقتص ـ ـ ــادية واجتماعية يارثية (Derroire
وآخرون .) 2016 ،غري أن الغــابــات ،حو يف املنــاطق القــاحلــة للغــايــة ،ميكن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدامهــا ملكــافحــة التص ـ ـ ـ ـ ـ ــحر (انظر
اإلطار .)15
اإلطار

14

الغابات الواقية في الصين

ارتفعت مس ـ ـ ـ ــاحات الغابات الواقية يف الص ـ ـ ـ ــ ن من  18مليون هكتار إىل  58مليون هكتار (أي من  12إىل  28يف
املائة من جمموع مساحة الغابات) ب ن عامي  1990و .2015ووفقا للتقرير الوطين عن اإلدارة املستدامة للغابات يف الص ن
(اإلدارة احلكومية لاؤون الغابات ،)2013 ،طال تآيل الرتبة يف ناية التسعينيات من القرن املاضي (مبا فيه التآيل الناجم
عن الرياح واملياه)  356مليون هكتار وبلغت يمية الرتبة اليت أصاها التآيل سنويا  5مليارات طن.
واسـ ــتمر تدهور الغابات يف الصـ ــ ن لعدة عقود حو التسـ ــعينيات من القرن املاضـ ــي وذلك بسـ ــبب النمو السـ ــكاين،
واالستغالل املفرح ملوارد الغابات ،ومن مث الزراعة على املنحدرات احلادة ( ،)2004 ،Wenhuaمما أسفر عن خماطر ويوارث
طبيعية متكررة خطرية ،فضال عن خسائر بارية واقتصادية هامة.
ولذلك أطلقت احلكومة الصــينية ســلســلة من ماــاريع التحري ج من أعلى إىل أســفل ،ونفذت ماــاريع حلفظ الغابات
الطبيعية ،وزرعت الغابات الواقية (حلفظ املياه والرتبة ،وص ـ ــد الرياح ،وتثبيت الرمال ،ومكافحة التص ـ ــحر) .وبلغت مس ـ ــاحة
هذه الغابات  83.1مليون هكتار يف العقد األول من القرن احلادي والعاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين ،حيث احتلت نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة  45.8يف املائة من
مساحة الغابات و 8.7يف املائة من جممل أراضي البالد.
املصدر Miura ( :وآخرون.)2015 ،
اإلطار

15

مكافحة التصحر

إن التهديد الذي ياكله التصحر جشديد اخلطورة بصفة خاصة يف مشال أفريقيا وجشبه اجلزيرة العربية .وأيثر من نسبة
 95يف املائة من املنطقة قاحلة أو جش ــبه قاحلة ومتض ــررة من التص ــحر أو معرض ــة للتص ــحر .وبدأ اس ــتخدام األجش ــجار احلية
والنباتات امليتة يف بلدان جش ـ ــو لتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التص ـ ــحر منذ أوائل القرن التاس ـ ــع عا ـ ــر .ويف املغربُ ،زرع
 43 000هكتار بأنواع من األجشــجار السـريعة النمو (مثل الكينا واألياســيا الســيانوفيال واألياســيا الســيكلوبس) على مدى
 60عاما يف أوائل القرن العا ـ ـرين ،لوض ــع حد لتحرك الكثبان الرملية على طول س ــاحل احمليط األطلس ــي ومحاية مدن مثل
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وزرعت يف تونس وموريتانيا واملغرب أحزمة خض ـ ـ ـ ـ ـراء ص ـ ـ ـ ــغرية حلماية الواحات أو املدن القارية أو
طنجة والقنيطرة وأغاديرُ .
البىن التحتية.
ويف اجلزائر ،تسببت عمليات الرعي املفرح والزراعة يف الستينيات من القرن املاضي بالتدهور السريع لسهوب ُعاب
ألفا على احلدود الصـ ــحراوية .ويف السـ ــبعينيات من القرن املاضـ ــيُ ،اختذ قرار ملكافحة التصـ ــحر يقضـ ــي باملسـ ــامهة يف إعادة
تاجري هذه املنطقة اليت تبلغ مساحتها  3مالي ن هكتار من خالل زرع "سد أخضر" من أجشجار الصنوبر احلليب ( Pinus
 .)halapensisوبعد بضـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ــنوات ،حتول هذا الربنام ج إىل ماـ ـ ـ ــروع يبري متعدد القطاعات .وقد مكن ماـ ـ ـ ــروع السـ ـ ـ ــد
األخض ــر ،منذ إنا ــائه ،من إعادة تأهيل حنو  300 000هكتار من الغابات املتدهورة يف منطقة األطلس الص ــحراوية ،وزرع
أحزمة خض ـ ـراء على مس ـ ــاحة  5 000هكتار حلماية القرى والبىن التحتية ،وإدارة  25 000هكتار من املراعي ،وإنا ـ ــاء 90
مصدرا للمياه لتحس ن مستوى توفر مياه الارب ( Saifiوآخرون.)2015 ،
مبادرة الجدار األخضر العظيم أمام الصحراء ومنطقة الساحل*
إن مبادرة اجلدار األخضـ ـ ـ ـ ــر العظيم أمام الصـ ـ ـ ـ ــحراء ومنطقة السـ ـ ـ ـ ــاحل اليت أطلقها االحتاد األفريقي يف عام ،2007
أضحت مبادرة رائدة يف أفريقيا ملكافحة آثار تغري املناخ والتصحر .واهلدف منها وقف تدهور األراضي والتصحر يف منطقة
الس ـ ــاحل والص ـ ــحراء ،والقض ـ ــاء على الفقر واجلوع ،وحتس ـ ــ ن مس ـ ــتوى األمن الغذائي والتغذية ،ومؤازرة اجملتمعات احمللية يف
األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اجلــافــة على التكيف مع آثــار تغري املنــاخ والتخفيف منهــا .وهي تــدعو إىل اعتمــاد حلول طويلــة األجــل وتنفيـذ
أنا ــطة متكاملة واتباع ممارس ــات حملية مس ــتدامة للتص ــدي للتحديات املتعددة اليت تؤثر يف حياة الناس يف منطقة الس ــاحل
والصـ ـ ـ ــحراء .وهي جتمع جنبا إىل جنب أيثر من  20بلدا أفريقيا ،ومنظمات دولية ،ومعاهد حبوث ،ومنظمات من اجملتمع
املدين ،وهيئات جشعبية.
;http://www.greatgreenwallinitiative.org/ www.fao.org/in-action/action-against-desertification
*
.www.fao.org/dryland-forestry

املصدر Hadri :و.)2011( Guellouz

 3-3الغابات واألشجار وتغير المناخ واألمن الغذائي والتغذية
ميكن تبيان أربعة أنواع بارزة من أوجه التفاعل ب ن الغابات واألجشجار وتغري املناخ واألمن الغذائي والتغذية:
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آثار تغري املناخ على الغابات واألجشجار وبالتايل على مسامهاهتما يف األمن الغذائي والتغذية؛



مسامهة الغابات واألجشجار يف األمن الغذائي والتغذية يف مناخ متغري؛



مس ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة الغابات واألجش ـ ـ ـ ـ ـ ــجار يف التخفيف من آثار تغري املناخ ،وبالتايل يف األمن الغذائي والتغذية على املدى
املتوسط /الطويل؛



التأثريات احملتملة على سـ ــياسـ ــات األمن الغذائي والتغذية اليت تعزز مسـ ــامهة الغابات واألجشـ ــجار يف التخفيف من
آثار تغري املناخ.

1-3-3

آثار تغير المناخ على الغابات واألشجار

مثة إدراك متزايد آلثار تغري املناخ على الغابات واألجش ـ ـ ـ ـ ــجار (انظر اجلدول  .)12وقد بدأت تظهر عواقبه يف أماين
عديدة ،حو وإن يان يص ـ ـ ــعب يف يثري من األحيان فص ـ ـ ــل تغري املناخ عن الض ـ ـ ــغوح األخرى (منظمة األغذية والزراعة،
2016ب) .والعالمات اليت تعكس مدى الض ـ ـ ــغط بس ـ ـ ــبب املناخ ،من ارتفاع معدل تلف األجش ـ ـ ــجار ،والتغريات يف وترية
احلرائق ،وتكاثر احلا ـ ـرات ،وموجات العوامل املس ـ ــببة لألمراض ،تتبدى أيثر فأيثر ( Setteleوآخرون .)2014 ،وتا ـ ــري
األدلة إىل أن اإلحرتار واخنفاض نسـ ـ ـ ـ ــبة هطول األمطار يؤديان ،يف حميط جمموعة واسـ ـ ـ ـ ــعة من الغابات ،إىل ارتفاع معدل
تلف األجشجار من خالل اإلجهاد احلراري ،واإلجهاد الناجم عن اجلفاف وتفاي اآلفات ( Allenوآخرون.)2010 ،
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طبيعة تغير
المناخ

اآلثار المحتمل أن تخلفها بعض التغيرات المناخية على الغابات واألمن الغذائي والتغذية
اآلثار على الغابات

اآلثار على األمن الغذائي والتغذية

ارتفـاع معـدالت جتـدد املوارد (Lindner
ارتفاع مستوى التنوع البيولوجي يف الغابات وتوفر األغذية
وآخرون ،الفريق احلكومي ال ــدويل املعين
والوصول إليهما واستخدامهما واستدامتها
بتغري املناخ)2014 ،
تقلص حيوي ـ ــة الغ ـ ــاب ـ ــات وإنت ـ ــاجيته ـ ــا فق ــدان التنوع البيولوجي يف الغ ــاب ــات ،ال ــذي يؤدي إىل
( Kirschbaumوآخ ـ ـ ـ ـ ــرون2007 ،؛ اخنفاض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى توفر األغذية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدة من الغابات
والوصول إليها واستخدامها واستدامتها
منظمة األغذية والزراعة)2015 ،
ارتفاع معدل انتا ـ ـ ــار اآلفات واألمراض
فق ــدان التنوع البيولوجي يف الغ ــاب ــات ،ال ــذي يؤدي إىل
ارتفاع طفيف يف ال ـ ـ ـغ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ( Lindnerوآخ ـ ـ ــرون،
اخنفاض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى توفر األغذية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدة من الغابات
فتتي ال تح ترارة 2008؛ منظمـ ـ ــة األغـ ـ ــذيـ ـ ــة والزراعـ ـ ــة،
واحلصول عليها واستخدامها واستدامتها
)2015
المتوسطة
حتول يف املوائـ ــل الطبيعيـ ــة للعـ ــدي ـ ـد من اخنفاض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى توفر األغذية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدة من الغابات
(درجة مئوية
ُّ
واحلصول عليها واستخدامها
األنواع والغابات
واحدة،
فق ــدان التنوع البيولوجي يف الغ ــاب ــات ،ال ــذي يؤدي إىل
مثال)
اخنفاض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى توفر األغذية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدة من الغابات
الضغط على املياه الذي يؤدي إىل موت واحلصول عليها واستخدامها واستدامتها
الغابات /األجش ـ ـ ـ ـ ـ ــجار التدرجيي وتدهور ميكن للضغط على املياه أن يؤثر يف استدامة الزارعة املروية
األراضـ ـ ــي بسـ ـ ــبب اجلفاف ( Williamsمن األمطــار يف املنــاطق االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوائيــة ،وبــالتــايل التــأثري يف
وآخرون)2013 ،
مس ـ ـ ــتوى توفر األغذية واحلص ـ ـ ــول عليها (منظمة األغذية
والزراعة2011 ،ب ،حالة املوارد من األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي واملياه يف
العامل لألغذية والزراعة)
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ازدي ـ ـ ــاد احلرائق الربي ـ ـ ــة ( Kirschbaumفق ــدان التنوع البيولوجي يف الغ ــاب ــات ،ال ــذي يؤدي إىل
وآخرون2007 ،؛ منظم ـ ـ ــة األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة اخنفاض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى توفر األغذية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدة من الغابات
واحلصول عليها واستخدامها واستدامتها
والزراعة)2015 ،

تكبح تربعم البــذور ،وتغيريات يف ترييبــة
النبـ ـ ــاتـ ـ ــات ،وتعزيز احتمـ ـ ــال التـ ـ ــدهور
واملوت سـريعا ( Kirschbaumوآخرون،
2007؛  Linderوآخ ـ ـ ـ ــرون2006 ،؛
)2015 ،Elbehri
اجشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــداد تــآيــل الرتبــة بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــب امليــاه
واالنيــارات األرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة (Kirschbaum
وآخ ـ ـ ــرون2007 ،؛ 2015 ،Elbehri؛
ت تغ تي ترات فتتي
منظمة األغذية والزراعة)2015 ،
نس ت تتبة هطول
ازدياد األض ـ ـ ـ ـرار النامجة عن العواصـ ـ ـ ــف
األمطار
( م ـن ـظ ـم ـ ـ ــة األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة والــزراع ـ ـ ــة2015 ،؛
 )2015 ،Elbehriمما يزيد من احتمال
جلوء احلكوم ـ ــة إىل رفع تك ـ ــاليف إدارة
اإلغاثة من الكوارث

تقلص التنوع البيولوجي يف الغـ ــابـ ــات ،الـ ــذي يؤدي إىل
اخنفاض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى توفر األغذية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدة من الغابات
واحلصول عليها واستخدامها واستدامتها
اخنفاض خص ــوبة الرتبة بس ــبب تس ــرب املياه الذي يس ــفر
عن اخنفاض إنتاجية الرتبة ويؤثر يف مســتوى توافر األغذية
(إنتاجها)

ارتفاع امليزانيات املخص ـ ـصـ ــة لاغاثات الغذائية اليت قد ال
تكون يافية يف البلدان النامية وبالتايل عدم وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع أبعاد
األمن الغذائي والتغذية موضع التطبيق
إحلاق األض ـ ـ ـرار بوسـ ـ ــائل النقل املسـ ـ ــتخدمة لتيسـ ـ ــري توفر
األغذية املس ـ ـ ــتمدة من الغابات وحص ـ ـ ــول األس ـ ـ ــر الريفية
عليها
تقلص رقعــة وحيويــة غــابــات امل ـانغروف تقلص اإلنتاجية من مص ـ ـ ـ ــايد األمساك على السـ ـ ـ ـ ـاحل مما
والغـابـات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحليـة (منظمـة األغـذيـة يؤثر ســلبيا يف أبعاد األمن الغذائي والتغذية (توافر األغذية
واحلصول عليها واستخدامها واستدامتها)
والزراعة)2015 ،

ويعزى العديد من حاالت اخنفاض اإلنتاجية يف الغابات الا ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية إىل اجلفاف ( Williamsوآخرون.)2013 ،
واإلحرتار واجلفاف اللذان إذا أض ـ ـ ـ ـ ـ ــيف إليهما اخنفاض اإلنتاجية واخللل الذي تتس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب به احلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات وارتباطه مبوت
األجش ـ ـ ــجار ،مها أيض ـ ـ ــا عامالن مؤاتيان الزدياد اخللل الناجم عن احلرائق ( Setteleوآخرون .)2014 ،ويف غابات املناطق
املعتدلةُ ،س ـجل اجتاه عام حو اآلونة األخرية متثل يف ازدياد معدالت النمو ،بفضــل اجتماع عوامل عدة هي طول موســم
النمو ،وارتفاع ثاين أيس ـ ـ ـ ـ ـ ــيد الكربون يف اجلو ،وترس ـ ـ ـ ـ ـ ــب النيرتوج ن ،وإدارة الغابات ( Ciaisوآخرون .)2008 ،وتتوقع
النماذ بأن يتحول اإلطار املناخي احملتمل ملعظم أنواع األجشـ ـ ــجار حنو القطب وإىل ارتفاعات أعلى ،مما يسـ ـ ــرع وتريهتا مبا
يتجاوز عمليات انتقاهلا الطبيعي .وس ـ ــيؤثر تغري املناخ أيض ـ ــا يف ظهور اآلفات واألمراض وانتا ـ ــارها ،فض ـ ــال عن انتا ـ ــار
جمموعات األنواع الغازية وص ـ ـ ـ ـ ـ ــمودها .وقد تتغري األنواع مما يدث تغيريا يف إنتاجية النظام اإليكولوجي ،وبالتايل يدث
تغيري يف الس ـ ـ ـ ـ ــلع واخلدمات اليت توفرها الغابات لض ـ ـ ـ ـ ــمان األمن الغذائي والتغذية ( Boulangerوآخرون .)2016 ،ومن
املتوقع أن يؤثر تغري املنــاخ يف التنوع البيولوجي للغــابــات وقــدرة الغــابــات على توفري احلمــايــة للرتب ـة وامليــاه وموئــل األنواع
وخدمات النظم اإليكولوجية األخرى اليت سيتم اللجوء إليها ،يف الوقت نفسه ،بسبب تغري املناخ (.)2016 ،Locatelli
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ومن املتوقع أن ختتلف عواقب يل هذه الظواهر املتعلقة بسالمة الغابات ووظائفها باختالف املناطق وأنواع الغابات
( Paynوآخرون .)2015 ،والنظم اإليكولوجية للغابات اليت تُعترب معرضــة باــكل خاص آلثار تغري املناخ تاــمل أجشــجار
املانغروف وغابات املناطق الاــمالية وغابات املناطق االســتوائية والغابات اليت يلفها الضــباب 38والغابات اجلافة .وبالنســبة
إىل الغابات املوجودة يف املناطق االستوائية ،فإن مثة أمرا مل يتأيد بعد أال وهو مدى قوة تأثري ثاين أيسيد الكربون املباجشر
على التمثيل الض ــوئي والنض ــح .وحتتض ــن الغابات االس ــتوائية الرطبة العديد من األنواع الا ــديدة التأثر باجلفاف واملعرض ــة
للتلف بس ـ ـ ـ ـ ــبب احلرائق خالل فرتات اجلفاف احلاد؛ وهناك أدلة على أن تواتر حرائق الغابات وحدهتا آخذان يف االزدياد
بسبب تزامن تغيري طريقة استخدام األراضي واجلفاف ،مبا يف ذلك يف منطقة األمازون .وظواهر تغري املناخ وإزالة الغابات
والتجزؤ واحلرائق والض ــغط البا ــري تعرض يف الواقع مجيع الغابات االس ــتوائية اجلافة خلطر االس ــتبدال أو التدهور (Miles
وآخرون.)2006 ،
ويُتوقع أن تكون األجش ــجار االس ــتوائية األجش ــد تأثرا بتغري املناخ ألنا تكاد تس ــتنفد قدرهتا على حتمل احلرارة (الفريق
احلكومي الــدويل املعين بتغري املنــاخ .)2014 ،وقــد يؤدي عــدم قــدرة األنواع على التكيف مع تغري املنــاخ ،إىل جــانــب
التغريات يف السـ ــمات الظاهرية ،مثل تزهري األجشـ ــجار املبكر (وبالتايل اخنفاض غالت الفايهة وإنتاجها) إىل آثار مباجشـ ــرة
على يمية موارد الغابات املتاحة للحصــاد واالســتخدام من قبل اجملتمعات احمللية ،وال ســيما بالنســبة إىل اجملتمعات األيثر
اعتمادا على الغابات واألجشجار .وأجريت دراسة يف الربازيل (مؤسسة البحوث الزراعية الربازيلية )2008 ،أظهرت أن تغري
املناخ ميكن أن ينطوي على آثار هامة على املناطق القليلة التعرض له واملخصـصــة إلنتا النب .ويف املناطق املنتجة تقليديا
للنب ،يتأثر النب بنقص املياه أو ارتفاع درجات احلرارة .ومن ناحية أخرى ،مع اخنفاض خطر الص ـ ـ ـ ـ ـ ــقيع ،ميكن أن حتدث
زيادة يف املســاحة املنتجة له يف مناطق أخرى .ونتيجة لذلك ،ســتتقلص يف العامل املنطقة ذات املخاطر املناخية املنخفضــة
بالنس ـ ــبة إىل النب وذلك بنس ـ ــبة  9.5يف املائة يف عام  ،2020و 17يف املائة يف عام  ،2050و 33يف املائة يف عام .2070
وتتوقع النماذ املوضـ ـ ـ ـ ـ ــوعة حدوث اخنفاض يف إنتا الكاياو حبلول عام  2050يف يوت ديفوار وغانا ،ومها أيرب بلدين
منتج ن للكاياو ،إذ إنما ينتجان نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة  53يف املائة من اإلنتا العاملي (مريز التعاون الفين للتنمية الزراعية والريفية،
 .)2012غري أن البيانات ،يما أجش ـ ــري يف تقرير س ـ ــابق (فريق اخلرباء الرفيع املس ـ ــتوى ،)2012 ،غري متوفرة عن العديد من
األنواع اهلامة لألمن الغذائي والتنمية.
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مساهمات الغابات واألشجار في األمن الغذائي والتنمية في ل تغير المناخ

تؤدي الغابات واألجش ـ ـ ـ ــجار ،على النحو املب ن يف الفص ـ ـ ـ ــل  ،2دورا حيويا من حيث تعزيز قدرة النظم الغذائية على
الصمود ،على مستوى املناظر الطبيعية واملزارع واألسر املعياية .ومع تغري املناخ الذي يغري ويزيد مجيع فئات املخاطر اليت
تواجهها النظم الغذائية واألســر (منظمة األغذية والزراعة2016 ،ب) ،ســيكون دور الغابات واألجشــجار على قدر يبري من
األمهية ،ال ســيما دورمها يف تنظيم املياه ودرجة احلرارة ،ومحاية املناطق الســاحلية من ارتفاع مســتوى ســطح البحر ،واحلماية
من الفيض ــانات .وإن النظم الزراعية املتنوعة من حيث احملاص ــيل وييفية اس ــتخدام األراض ــي هي أيثر مناعة إزاء األحوال
اجلوية املتطرفة النامجة عن تغري املناخ ( Rahmanوآخرون ،) 2013 ،وإزاء اجش ـ ـ ـ ـ ـ ــتداد ظاهرة تقلب املناخ (منظمة األغذية
والزراعة2016 ،ب) .وعلى مســتوى األســر املعياــية ،تؤدي الغابات واألجشــجار أدوارا مهمة يف صــمود ســبل العيش أمام
 38هي الغابات اليت غالبا ما تكون مغطاة بالضـ ـ ـ ـ ــباب أو الرذاذ مما جيعلها أيثر رطوبة ،وهي خمتلفة عن الغابات املطرية ( .)1987 ،Stadtmüllerوتقع
عادة إما يف املناطق االستوائية أو املناطق غري االستوائية وعلى ارتفاع عال.
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تغري املناخ ،خاصـ ــة وأنا تقوم مقام جشـ ــبكات األمان يف حاالت الطوارئ؛ ومصـ ــادر املنتجات ذات األمهية لتنويع اإلنتا
والدخل لألسـ ــر اليت تعمل بالزراعة واألسـ ــر الريفية؛ املصـ ــادر لفرص العمل (وهي ذات أمهية خاصـ ــة حيث مل تعد الزراعة
وس ـ ــبل العيش الريفية ممكنة) .وتزداد أمهية األغذية الربية يا ـ ــبكة أمان للمجتمعات احمللية اليت تواجه الص ـ ــدمات املناخية
( Byronو1997 ،Arnold؛  )2014 ،Wunderويمصدر للتنوع الغذائي ( Phalkeyوآخرون.)2015 ،
ويستدعي ما تقدم إدما الغابات واألجشجار يف اسرتاتيجيات التكيف مع آثار تغري املناخ الرامية إىل ضمان األمن
الغــذائي والتغــذيــة (منظمــة األغــذيــة والزراعــة2017 ،ب) .وهــذا بــدوره يتطلـب احلفــاب على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة النظم اإليكولوجيــة
للغابات للحفاب على قدرهتا على الصمود .والغابات السليمة أيثر قدرة على التكيف مع الضغوح والتعايف من األضرار
والتكيف باكل مستقل مع آثار تغري املناخ .وباكل أمشل ،إن النظم اإليكولوجية السليمة هي أيثر قدرة على الصمود
إزاء التأثريات احليوية والالحيوية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية من النظم اإليكولوجية املوجودة حتت الض ـ ـ ـ ـ ـ ــغط واليت تض ـ ـ ـ ـ ـ ــررت فيها الظواهر
اإليكولوجية الطبيعية .ومن أفض ـ ــل املمارس ـ ــات ملواجهة ذلك التخلص من اآلفات با ـ ــكل متكامل ،ومكافحة األمراض،
واحتواء حرائق الغابات ،واسـ ــتغالل الغابات بطريقة منخفضـ ــة األثر يف سـ ــياق إنتا السـ ــلع منها ،وحصـ ــر مجع املنتجات
احلرجية غري اخلا ــبية أو رعي املاجش ــية يف الغابات باملس ــتويات املس ــتدامة ،وإنفاذ قوان ن الغابات (منظمة األغذية والزراعة،
2016ب) .ويتع ن على املسؤول ن عن الغابات اختاذ تدابري إضافية لزيادة قدرة الغابات على التكيف مع آثار تغري املناخ.
وتتســم اإلدارة املتكيفة مع التطورات بصــورة خاصــة بأمهية فائقة يف الظروف اليت يكون فيها املســتقبل ضــبابيا (Robledo
و)2005 ،Forner؛ وهي تتطلب إدخال تعديالت مســتمرة وحتســ ن ممارســات اإلدارة عن طريق الرصــد والتحليل والتعلم
من النتائ ج ( Seppäläوآخرون.)2009 ،
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متتص الغابات سنويا يمية يبرية من ثاين أيسيد الكربون (مريز البحوث احلرجية الدولية .)2010 ،غري أن متوسط
مسامهة الغابات يف احتباس الكربون قد اخنفض من  2.8جيغا طن سنويا يف التسعينيات من القرن املاضي إىل  2.3جيغا
طن يف العقد األول من القرن املاضـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وقُدر بنحو  1.8جيغا طن يف عام ( 2014منظمة األغذية والزراعة.) 2016 ،
ويف الوقت نفســه ،تتســبب إزالة الغابات وتدهورها بانبعاث نســبة  11يف املائة من مجيع انبعاثات غازات الدفيئة (Smith
وآخرون ،)2014 ،وهذه النسبة تتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة اليت يطلقها قطاع النقل.
وتقدر الدراس ـ ـ ـ ــات بأنه من احملتمل أن يرتاوح تقلص حجم االنبعاثات من مكافئ ثاين أيس ـ ـ ـ ــيد الكربون بفض ـ ـ ـ ــل
الغابات سنويا ما ب ن  0.2و 13.8جيغا طن بأسعار تصل إىل  100دوالر أمريكي للطن ( .)2014 ،Smithومن احملتمل
أن يتقلص حجم هذه االنبعاثات نتيجة اخنفاض معدل خســارة الغابات وحتســ ن إدارة الغابات والتحري ج والزراعة احلرجية
خيتلف على حنو حاد باختالف الناـ ـ ــاح واملنطقة وحدود الغابات واإلطار الزمين الذي تقارن فيه خيارات التخفيف منه.
وعمليات خفض معدل إزالة الغابات هي السـ ــائدة يف التخفيف من هذه االنبعاثات يف أمريكا الالتينية وأفريقيا ،يف ح ن
أن إدارة الغابات ،يليها التحري ج ،مها الس ـ ــائدان يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ـ ــادي والبلدان اليت متر
اقتص ـ ـ ــاداهتا مبرحلة انتقالية ويف آس ـ ـ ــيا أيضـ ـ ـ ـا .بيد أن تقليص هذه االنبعاثات بكميات يبرية لن يتحقق بدون توفُّر املوارد
املالية الالزمة واألطر املواتية اليت ختلق حوافز فعلية (منظمة األغذية والزراعة( ) 2016 ،انظر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا اإلطار  18املعنون
"خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها" يف الفص ــل  .)4ويا ــري الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
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( Smithوآخرون ) 2014 ،إىل أن إمدادات الكتلة احليوية على نطاق واس ـ ـ ـ ـ ـ ــع من أجل الطاقة ،أو عزل الكربون يف أطر
الزراعة واحلراجة وغريمها من أجش ـ ــكال اس ـ ــتخدام األراض ـ ــي ،توفر املرونة لتطوير التكنولوجيا اليت ختفف التلوث من قطاعي
إمدادات الطاقة واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها النهائي ،ولكنه يذير أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا باحتمال أن يكون هلذا األمر تبعات على التنوع البيولوجي
واألمن الغذائي واخلدمات األخرى اليت توفرها األراضي.
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سياسات تعزيز مساهمة الغابات واألشجار في التخفيف
اآلثار المحتمل أن تخلفها
ُ
من آثار تغير المناخ على األمن الغذائي والتغذية

مثة إدراك يف اتفاق باريس للدور اهلام الذي تؤديه ييفية اس ـ ـ ـ ــتخدام األراض ـ ـ ـ ــي وتغري هذا االس ـ ـ ـ ــتخدام واحلراجة يف
التخفيف من تغري املناخ .وتنوه املادة  5من االتفاق املذيور بدور الغابات املريزي يف حتقيق اهلدف  2املتمثل يف حص ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ارتف ــاع حرارة األرض دون الـ ـدرجت ن املئويت ن وذل ــك عرب خي ــارات التخفيف من آث ــار تغري املن ــاخ اليت يغطيه ــا خفض
االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها .ومثة إدراك يف اتفاق باريس أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ملا توفره الغابات من إمكانات التباع
نُ ج ما ـ ـ ـ ـ ـ ــرتيـة من أجـل ا لتخفيف من آثـار تغري املنـاخ والتكيف معهـا ،ولـدورهـا اهلـام يف حتقيق فوائـد غري ذات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة
بالكربون.
وأعدت الدول األطراف يف اتفاق باريس قائمة من املسامهات احملددة الوطنية اليت ينبغي جتديدها يل عام ،وُدونت
يف ســجل عام .وترد يف إطار هذه املســامهات األهداف النهائية هلذه الدول ،وتاــمل أهدافا فرعية واس ـرتاتيجيات وتدابري
ملعاجلة أس ــباب تغري املناخ وآثاره .وض ــمنت غالبية البلدان مس ــألةَ الغابات يف س ــياس ــاهتا واس ـ ـرتاتيجياهتا (منظمة األغذية
والزراعة2016 ،د) ،وهي تاــري إىل الســياســات والتدابري احلالية و /أو املقررة مســتقبال لقطاع الغابات بغية محاية خمزونات
الكربون وزيادهتا ،ورفع إنتا املواد املتجددة والطاقة املتجددة يف الغابات وعرب تأهيل األراض ــي .ومعظم هذه الس ــياس ــات
والتدابري سـ ـ ـ ـ ــريسـ ـ ـ ـ ــخ بعض االجتاهات املعروضـ ـ ـ ـ ــة أعاله ،أي إما حنو حفظ الغابات وتنميتها و /أو زيادة اإلنتا  ،مع ما
يص ـ ــاحب ذلك من آثار على مس ـ ــامهات الغابات واألجش ـ ــجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية .وس ـ ــيكون إلنتا الطاقة
واس ـ ـ ــتبدال املنتجات بأخرى تبعات اقتص ـ ـ ــادية واجتماعية وثقافية (الويالة األوروبية للطاقة .)2016 ،فعلى س ـ ـ ــبيل املثال،
تؤثر الس ـ ــياس ـ ــات املعتمدة يف االحتاد األورويب لزيادة اس ـ ــتخدام الوقود احليوي ،وال س ـ ــيما الوقود اخلا ـ ــيب من أجل توليد
الطاقة ،يف ييفية إدارة املس ــؤول ن عن الغابات لغاباهتم يف املنطقة ،وييفية اس ــتخدام األراض ــي يف املناطق النامية (املفوض ــية
األوروبية.)2013 ،
واألهم من ذلك هو أن إدراك الدور احليوي الذي ميكن للغابات واألجشـ ـ ـ ـ ــجار أن تؤديه يف جمال التخفيف من آثار
تغري املناخ والتكيف معها ميكن أن يعزز إىل حد بعيد التعهد ،على الصــعيدين الدويل والوطين ،بوضــع ســياســات طموحة
با ــأن الغابات ملواجهة تغري املناخ .وإحدى أهم املس ــائل يف هذا الا ــأن تكمن يف التأيد من تض ــم ن هذه الس ــياس ــات
واآلليات إيالء االعتبار لكل مسامهات الغابات واألجشجار يف األمن الغذائي والتغذية.
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 4-3تبعات التغيير على األمن الغذائي والتغذية
إن إزالة الغابات وتدهورها ،فضــال عن التغيري يف ييفية إدارة الغابات ألغراض اإلنتا أو احلفظ ،يلها أمور تؤثر يف
األمن الغذائي والتغذية .ويوضــح الاــكل  7ييفية تفاعل عوامل التغيري احملددة يف هذا الفصــل يف ما بينها ،وييف تؤثر يف
الغابات والنظم املتمحورة حول األجشجار ،فضال عن خمتلف مسامهاهتا يف األمن الغذائي والتغذية.
الشكل 7

العوامل الكامنة وراء تغير الغابات التي تؤثر مساهماتها في األمن الغذائي والتغذية

سياسات حماية التنوع البيولوجي
وخدمات النظام اإليكولوجي

النمو السكاني

النمو االقتصادي

األمن الغذائي والتغذية
توفره

التوفير المباشر
للغذاء/العلف

الحصول عليه
الدخل/فرص العمل

ديمومته

الطلب على الغذاء والعلف
الطلب على اخلاب والطاقة احليوية
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األراضي

النظم اإليكولوجية
املوفرة للغذاء واملياه
المنتجات الحرجية غير
الخشبية

الوقود الخشبي

الطاقة الحيوية

استخدامه

تدهور

المنتجات الخشبية

خدمات النظم اإليكولوجية
غري املتصلة بالغذاء واملياه

ضبط املياه وجودهتا

التنوع البيولوجي وتلقيح
النبات

تغري املناخ

محاية الرتبة
دورة املغذيات

سياسات التخفيف من
آثار تغري املناخ

الغابات
واألشجار
إزالة الغابات
وتدهورها

تغير المناخ

تبعات إزالة الغابات وتدهورها

ـبل رزقها وأسـ ــاليب
إن إزالة الغابات وتدهورها يهددان مورد عيش الاـ ــعوب واجملتمعات املعتمدة على الغابات وسـ ـ َ
حياهتا ،ويضـ ــران بتوفري خدمات النظم اإليكولوجية الالزمة لألمن الغذائي والتغذية والتنمية املسـ ــتدامة على املدى البعيد.
وميكن أيضـ ـ ــا ،ألنما يؤديان إىل تاـ ـ ــرذم املواطن الطبيعية ،أن يضـ ـ ــرا بصـ ـ ــحة اإلنسـ ـ ــان بفعل ارتفاع خطر انتقال اآلفات
واألمراض.
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ت ثر األمن الغذائي والتغذية نتيجة ازدياد الدخل والنمو االقتصادي
يرتافق ازدياد الدخل مع ارتفاع القوة الا ـ ـرائية وبالتايل يتحس ـ ـن مسـ ــتوى التغذية .واجملتمعات املعتمدة على الغابات
بالطبع نادرا ما تعيش من موارد الغابات دون س ـ ـ ـواها ،ألنا حتتا أيض ـ ــا إىل املال للحص ـ ــول على الس ـ ــلع واخلدمات من
السوق احمللية وسوق املنطقة .والدليل ساطع على إجيابيات النمو االقتصادي من حيث احلد من انتاار ظاهرة التقزم ،بل
ويتبدى حو على مدى فرتات زمنية قص ـ ـ ـ ــرية ،ويعود ذلك جزئيا إىل حتسـ ـ ـ ـ ـن تعليم اإلناث ،وخفض معدالت اخلص ـ ـ ـ ــوبة
وارتفاع املوارد املالية اململوية ( .)2013 ،Headeyغري أن فوائد النمو االقتص ــادي قد تعود يف بعض احلاالت على جشـ ـرائح
اجملتمع األقل عرضة خلطر سوء التغذية ،وبالتايل يتم إمهال األجشد معاناة منه ( Subramanyamوآخرون.)2011 ،
وقد تكون العالقات غري املتناس ـ ـ ــبة ب ن الدخل ومس ـ ـ ــتوى التغذية أيثر تعقيدا يف اجملتمعات املعتمدة على الغابات
( Beddingtonوآخرون .)2012 ،ويثريا ما هتمل التحليالت االقتص ــادية أمهية مص ــادر الدخل املس ــتمدة من البيئة .فعلى
س ــبيل املثال ،إذا يان لدى جمموعة س ــكانية ما دخل مايل عال ولكنها حتتا إىل جشـ ـراء منتجات يانت توفرها هلا س ــابقا
الغابات واألجش ـ ـ ـ ــجار (مثل احلطب والوقود والغذاء واملنتجات الطبية) ،فإن مس ـ ـ ـ ــتوى أمنها الغذائي وتغذيتها ليس
"جمانا"
ُ
بالضـ ـ ــرورة أفضـ ـ ــل .وتبعات الدخل على التغذية مرهونة ،عالوة على ذلك ،بإمكانية حصـ ـ ــول األس ـ ـ ـواق على املأيوالت
املغذية (الفايهة واخلضـ ـ ــار واألغذية احليوانية املصـ ـ ــدر) وعلى مدى تفضـ ـ ــيل املسـ ـ ــتهلك السـ ـ ــتخدام الدخل لا ـ ـ ـراء هذه
املأيوالت.
وعلى الرغم من أن موارد الغابات ميكن أن تس ـ ـ ــهم إجيابيا يف الدخل وفرص العمل يف بعض املناطق ،يثريا ما يقال
إن إزالة الغابات لتوسيع النطاق الزراعي توفر فرصا أيرب لتحس ن مستوى العيش .وتب ن أن ارتفاع معدالت إزالة الغابات
مرتبط بارتفاع مؤجشـ ـ ـ ـرات التنمية الباـ ـ ـ ـرية يف املرحلة األوىل من توس ـ ـ ــيع حدود املناطق الزراعية لكنه يبدأ يف االخنفاض مع
توس ـ ــيعها أيثر فأيثر ( Rodriguesوآخرون ،)2009 ،وتا ـ ــري البحوث املقارنة اليت أُجريت مؤخرا إىل أن الفوائد املباجش ـ ـرة
ميكن أن تؤدي يف الواقع إىل تآيل القاعدة البيئية ،واختزال النظام الغذائي ،وزعزعة س ـ ـ ـ ـ ـ ــبل العيش ( Deakinوآخرون،
2016؛  Ickowitzوآخرون .)2016 ،ويتأثر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا عدد املزاول ن ألعمال ترتبط بالغابات ،ألن مثة ميال لتحويل املواقع
املتدهورة بس ـ ـ ــهولة إىل مراع ،وبالتايل يقل عدد األعمال املعروض ـ ـ ــة لكل هكتار يتم حتويله .وينحو املهماـ ـ ـ ـون بفعل إزالة
الغابات حنو التحرك صــوب حدود جديدة حيث تبدأ هذه الدورة من جديد .ويســمح اتباع ُن ج مســتدامة إلدارة الغابات
بإدامة سـ ـ ـ ـ ـ ــبل العيش احمللية ،کما حدث بالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل االمتيازات احلرجية اجملتمعية يف غواتيماال ( de Caminoوآخرون،
 )2007ودراسات حاالت أخرى مقدمة يف هذا التقرير (انظر الفصل .)4
وميكن للس ـ ــياس ـ ــات اليت تتبع لض ـ ــمان جش ـ ــبكات األمان أن تؤدي هي أيض ـ ــا دورا هاما .فعلى س ـ ــبيل املثال ،توفر
التحويالت املالية ألغراض اإلعانات االجتماعية واملخص ـ ـص ــة للحص ــول على األغذية من قبل س ــكان الغابات مثل تلك
املوجودة يف بولس ـ ــا فريدي وبولس ـ ــا فلوريس ـ ــتا يف الربازيل ،هي حتويالت إض ـ ــافية على الدخل يتم توفريها لس ـ ــكان املناطق
احملمية يف الغابات وماــروطة بتدابري جشــو حلماية الغابات مثل عدم فتح مناطق جديدة يف الغابات هدف الزراعة .وياــري
حتليل اسـ ـ ـ ـ ـ ــتهالك الغذاء ومنط اإلنتا لدى متلقي هذه اإلعانات مبوجب برنام ج بولسـ ـ ـ ـ ـ ــا فاميليا إىل أن هذه التحويالت
حتدث فارقا يبريا يف تنوع املأيوالت املس ـ ــتهلكة وقيمتها التغذوية :فهناك تأثري واض ـ ــح من حيث تناول الس ـ ــكر واألغذية
املصــنعة واللحوم واحلبوب ،وأيضــا األطعمة املرغوبة لدى األطفال إذ ارتفعت نســبة اســتهالك الفايهة ب ن األســر املاــمولة
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هذا الربنام ج .غري أن متلقي هذه التحويالت مل يتخلوا متاما عن اإلنتا الزراعي ،على الرغم من وجود بعض املؤجش ـ ـ ـ ـ ـرات
على حــدوث اخنفــاض يف إنتــا املنتجــات احلرجيــة غري اخلا ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــة واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالك حلوم الطرائــد الربيــة يف منطقــة األمــازون
( Menezesوآخرون .)2008 ،وغريت النس ـ ــاء األمناح الغذائية الس ـ ــابقة يف ض ـ ــوء االنتقال من الكفاف إىل مص ـ ــادر من
الدعم املايل الذي مسح هلن بالتخلي عن زراعة الكسافا واالستعاضة عنها باراء بدائل عنها ( Piperataوآخرون.)2011 ،
اآلثار التي تخلفها خدمات النظام اإليكولوجي غير المتصلة باألغذية والمياه على األمن الغذائي والتغذية
يوفر النظام اإليكولوجي الس ــليم با ــكل مس ــتدام جمموعة متوازنة من اخلدمات البيئية احليوية للنا ــاح االقتص ــادي
واإلنتا الزراعي وصـ ـ ـ ــحة اإلنسـ ـ ـ ــان واسـ ـ ـ ــتدامة املوارد (1997 ،Cairns؛ 2008 ،Colfer؛ 2011 ،Sunderland؛ Foli
وآخرون .)2014 ،وترتبط تعاريف صحة النظم اإليكولوجية ارتباطا وثيقا مبفهوم إجهاد النظام البيئي الذي يعرف الصحة
من حيث تنظيم النظام اإليكولوجي ،والقدرة على الصــمود واحليوية ،فضــال عن غياب عالمات تاــري إىل وجود خلل يف
النظام اإليكولوجي ( Rapportوآخرون .)1998 ،ويا ـ ــمل التعريف أيض ـ ــا وجود وظائف أس ـ ــاس ـ ــية ومسات رئيس ـ ــية تقوم
عليها نظم احلياة ( Reedوآخرون.)2017 ،
ويعرض الفصـ ـ ـ ــل  2السـ ـ ـ ــلع واخلدمات اإليكولوجية املتعددة اليت توفرها الغابات واألجشـ ـ ـ ــجار يف النظم اإليكولوجية
الصــحية ويب ن مدى مســامهة الغابات واألجشــجار يف تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على الصــمود ،مبا ياــمل التكيف مع
آثار تغري املناخ .ويهدد فقدان الغابات وتدهورها وتارذم املواطن الطبيعية تواصل ورود هذه السلع واخلدمات اإليكولوجية
اليت يعتمد عليها األمن الغذائي والتغذية لس ـ ـ ـ ـ ـ ــكان الريف على املدى البعيد ( Deakinوآخرون .)2016 ،ويف ح ن أن
األراضــي املزروعة قد حتتفظ باألجشــجار أو تتيح جتددها بصــورة طبيعية ،فهي ليســت يافية وحدها لتوفري الســلع واخلدمات
البيئية اليت أ احلصول عليها من الغابات االبتدائية سابقا أو الطبيعية إىل حد بعيد ( Firbankوآخرون2008 ،؛ ،Power
2010؛  Flohreوآخرون.)2011 ،
غري أنه حو للمس ـ ـ ـ ـ ــاحات احلرجية الص ـ ـ ـ ـ ــغرية املتناثرة املتبقية آثار إجيابية على األراض ـ ـ ـ ـ ــي الزراعية اجملاورة هلا .وب ن
 Mitchellوآخرون ( )2014أن خدمات النظم اإليكولوجية السـ ـ ــت ومسـ ـ ــتواها (إنتا احملاصـ ـ ــيل ومكافحة اآلفات وحتلل
املواد العضـ ـ ــوية واحتباس الكربون وخصـ ـ ــوبة الرتبة وضـ ـ ــبط جودة املياه) يف حقول فول الصـ ـ ــويا تعتمد على مسـ ـ ــافتها من
املساحة احلرجية املعزولة ومن مدى عزلتها وحجمها.
تبعات إزالة الغابات وتدهورها على صحة اإلنسان
خيلف فقدان الغابات وتدهورها ،وبص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة أعم تدهور النظام اإليكولوجي ،تبعات هامة منها زيادة املخاطر على
صـ ـ ـ ــحة السـ ـ ـ ــكان ( Myersوآخرون .)2013 ،وهذه التبعات الصـ ـ ـ ــحية تنجم ،يف الغالب ،عن جمموعة متنوعة من أنواع
االضطرابات اإليكولوجية واالجتماعية.
وميكن أن تُقســم تداعيات إزالة الغابات وتغيري ييفية اســتخدام األراضــي على األمراض املعدية إىل أربع فئات تقريبا
( Myersوآخرون.)2013 ،
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أوال ،مثة تداعيات ملموس ــة مثل جش ــق الطرقات ،واخنفاض الغطاء الا ــجري ،وتغري املناخ ،وتا ــرذم املوائل الطبيعية.
وثانيا ،تس ــاعد املمارس ــات اجلديدة يف اس ــتخدام األراض ــي مثل اس ــتخرا املعادن والزراعة واملزارع األحادية احملص ــول ،هي
أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،على انتقــال األمراض وبروز عوامــل جــديــدة تنطوي على خمــاطر ( .)2008 ،Colferوثــالثــا ،يؤدي تغري املوائــل
الطبيعية إىل تغري قدرة البيئة على ضـ ـ ــبط األمراض الطفيلية احملمولة بالنواقل بفعل تغري العالقات ب ن املفرتس والفريس ـ ـ ـة أو
اخنفاض التنوع الذي تتميز به الطفيليات والنواقل.
ورابعـا ،تؤدي التغريات الـدميوغرافيـة واهلجرة إىل تغري طبيعـة األمراض اليت يتم التعرض هلـا ،إذ تظهر أمراض جـديـدة
يف املنطقة .فعلى سبيل املثال ،ارتبطت عمليات اهلجرة إىل الداخل وقطع األجشجار لبيعها بازدياد انتاار األمراض املنقولة
عن طريق االتص ــال اجلنس ــي مبا فيها فريوس نقص املناعة الباـ ـرية /متالزمة نقص املناعة املكتس ــب (اإليدز) وذلك نتيجة
الرتفاع أماين البغاء يف حميط خميمات قطع األجشـ ـ ـ ـ ـ ــجار والطرقات/الاـ ـ ـ ـ ـ ــاحنات ( ،)1999 ،Colferولزوا أفراد منتم ن
جملتمعات حملية يانت سـ ـ ـ ـ ــابقا معزولة نسـ ـ ـ ـ ــبيا من أفراد منتم ن جملتمعات أخرى ( Ndembiوآخرون .)2003 ،ومع تزايد
سـ ـ ـ ـ ــكان هذه اجملتمعات احمللية بسـ ـ ـ ـ ــبب اهلجرة و /أو الزيادة الطبيعية ،ميكن أن يبلغ عدد سـ ـ ـ ـ ــكانا حدا حرجا تعود فيه
أمراض يانت قد انقرضــت ،مثل احلصــبة ،لتتأصــل فيها من جديد ( .)2005 ،Nåsellومع ازدياد الكثافة الســكانية تزداد
احتماالت انتاـ ــار األمراض اليت تنتقل عن طريق املياه ،حيث أن مرافق الصـ ــرف الصـ ــحي  -حيثما توجد – ُحت َّمل أيثر
من طاقتها ( Patzوآخرون .)2005 ،ويف العديد من اجملتمعات احمللية ،تا ـ ـ ـ ـ ــكل األنار حمور مجيع األعمال مبا يا ـ ـ ـ ـ ــمل
االغتس ــال والتغوح والص ــيد واس ــتخدامها يمص ــدر للمياه النظيفة (اليونيسـ ـيف .)2012 ،ومع ازدياد عدد الس ــكان يزداد
أيض ــا احتمال التلوث ما مل يتم االس ــتثمار يف الوقت نفس ــه لتحس ــ ن جمايل الص ــرف الص ــحي والنظافة الص ــحية (Bailie
وآخرون2004 ،؛  Myersوآخرون.)2013 ،
(Pattanayak

ويظهر العديد من الدراسـ ـ ـ ـ ــات وجود صـ ـ ـ ـ ــالت ب ن إزالة الغابات واجشـ ـ ـ ـ ــتداد خماطر تفاـ ـ ـ ـ ــي املالريا
وآخــرون2006 ،؛  Patzوآخــرون2008 ،؛  Vittorوآخــرون2006 ،؛  Wanوآخــرون2011 ،؛  Olsonوآخــرون،
 .)2010ويف املقابل ،أظهرت دراس ـ ــة واحدة على األقل أن انتا ـ ــار املالريا با ـ ــكل عام قد تقلص مع فقدان الغابات يف
تايلند ( Yasuokaو ،) 2007 ،Levinsوأن جتفيف املسـ ـ ـ ـ ــتنقعات أسـ ـ ـ ـ ــفر عن اخنفاض انتاـ ـ ـ ـ ــار املالريا يف بلدان عديدة
( Keiserوآخرون .)2005 ،وميكن أن يؤدي فقدان الغابات وجشــق الطرقات ومناجم التعدين واإلفراح يف قطع األجشــجار
إىل خلق مواطن تكاثر جديدة لنواقل احلا ـ ـرات .وعلى سـ ــبيل املثال ،أظهرت دراسـ ــة أجريت يف منطقة األمازون يف بريو
أن معدل اللدغ من جانب ناقالت املالريا " "Anopheles darlingiيان متناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبا مع املنطقة اليت تغريت فيها ييفية
اسـ ــتخدام األراضـ ــي ومتعايسـ ــا مع ما تبقى من مسـ ــاحات حرجية ( Vittorوآخرون .)2006 ،وأُجريت دراسـ ــات مماثلة
تناولت ذبابة التس ـ ـ ـ ــي تس ـ ـ ـ ــي وداء النوم .أما غابات املناطق املعتدلة والا ـ ـ ـ ــمالية ،فيُحتمل أن تكون فيها أيض ـ ـ ـ ــا أمراض
جرثومية ،مثل األمراض املنقولة عن طريق القردة من قبيل مرض المي أو التهاب الدماغ ( Karjalainenوآخرون.)2010 ،
يذلك األمر ،فإن مثة صـ ـ ـ ـ ــلة وثيقة ب ن اإليبوال واختفاء الغابات املطرية االسـ ـ ـ ـ ــتوائية ( Oliveroوآخرون.)2016 ،
واعتُرب أن تفاـ ـ ــي هذا املرض مؤخرا يف غينيا وس ـ ـ ـرياليون يان نتيجة موسـ ـ ــم جفاف قاحل وطويل للغاية ،صـ ـ ــاحبه فقدان
مسـاحات حرجية ضـخمة يف املنطقة خالل العقود األخرية ،األمر الذي أثر بطريقة أو بأخرى يف عدد أو نسـبة اخلفافيش
املصابة بفريوس األيبوال اليت تعيش يف الغابات و /أو تواتر احتكاك اإلنسان ها ( Bauschو.) 2014 ،Swartz
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يزودون باخلدمات احلكومية وهم يف الغالب أقل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتفادة من
غري أن الفقراء الذين يقطنون الغابات يثريا ما ال َّ
خدمات الرعاية الصــحية قياســا بالنخب احمللية ( Stephensوآخرون .)2006 ،ومســألة اجلهة املســتفيدة من حتســ ن فرص
احلصول على األدوية ومن مرايز الرعاية الصحية احلكومية تاكل جانبا مريزيا ملعرفة ييفية تأثري طريقة استخدام األراضي
يف الرعاية الص ـ ـ ـ ــحية للس ـ ـ ـ ــكان احمللي ن .وتتبع الا ـ ـ ـ ــريات املنتجة لألخا ـ ـ ـ ــاب نجا خمتلفة :تبدأ بتلك اليت تكتفي بتوفري
مناـ ــآت بدائية للغاية وطعام رديء للعمال ،وتنتهي بالاـ ــريات اليت توفر هلم املسـ ــتوى الكايف من الغذاء والتغذية وتأخذ
على عاتقها مسؤوليات عامة من حيث توفري مرايز للرعاية الصحية وخدمات طبية يف مبانيها .ويصح هذا األمر باكل
خــاص يف احلــاالت اليت تتقيــد فيهــا عمليــة إدارة الغــابــات مبعــايري جملس رعــايــة الغــابــات أو برنــام ج إقرار خطط إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار
الاهادات احلرجية (انظر الفصل .)4
2-4-3

المناطق المحمية واألمن الغذائي والتغذية
(Fall

يثري توس ـ ـ ـ ـ ـ ــيع املنــاطق احملميــة أس ـ ـ ـ ـ ـ ــئلــة جــديــدة .فرفع أعــداد األنواع اليت يــانــت تتنــاقص أو يــادت تنقرض
و )2002 ،Jacksonمن خالل إدارة األحياء الربية ومحايتها من االس ـ ــتغالل املفرح ( )2000 ،Messmerأدى أيض ـ ــا إىل
تفاقم الصـ ـ ـ ـ ـراع ب ن اإلنس ـ ـ ـ ــان واألحياء الربية .وأدت محاية وإدارة املواطن الطبيعية يف حديقة وحممية جري الوطنية يف والية
غوجارات اهلندية إىل ارتفاع عدد األسود اآلسيوية مبقدار الضعف ( )Panthera leo persicaب ن عامي  1970و.1993
ويان من الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعب تلبية احتياجات األنواع املوجودة فيهما من حيث التنظيم االجتماعي واملوئل والطعام من الفرائس
وذلك ضــمن النطاق الذي يدده اإلنســان حلرية هذه األنواع ،مما أســفر عن خرو أســود عديدة من احملمية باجتاه القرى
احمللية ( Vijayanو .)2002 ،Patiويف حميط حديقة  Bénouéالوطنية يف الكامريون ،خس ـ ـ ـ ــر الس ـ ـ ـ ــكان احملليون ما يقدر
بنحو  31يف املائة من دخلهم الس ـ ــنوي من احملاص ـ ــيل و 18يف املائة من الدخل الس ـ ــنوي الذي يانت تدره املاجش ـ ــية لكل
أســرة .فاألنواع اليت تســببت مبعظم اخلســائر من احملاصــيل يانت من الفيلة والبابون والببغاوات اخلض ـراء واخلنازير الربية ،يف
ح ن أن س ــنور الزباد هو احليوان املفرتس املس ــؤول عن معظم اخلس ــائر يف املاجش ــية ( Weladjiو .)2003 ،Tchambaويف
مزارع أمريكا الا ـ ـ ـ ـ ــمالية ،أباد املس ـ ـ ـ ـ ــتوطنون األوروبيون يل الذئاب تقريبا .غري أن الربام ج اليت نُفذت مؤخرا لايثار منها
سامهت يف عودة الذئاب إىل مواطنها األصلية ،ويف سياق هذه العملية اجشتد احتمال ناوب الصراعات ،وخاصة عندما
تكون جتارة املاجش ـ ــية احمللية هي النا ـ ــاح االقتص ـ ــادي الرئيس ـ ــي ( Musianiوآخرون .)2003 ،ويس ـ ــاعد حظر الص ـ ــيد أو
اعتماد قوان ن يف الغابات احملمية أو الصـ ـ ـ ـ ــادر باـ ـ ـ ـ ــأنا جشـ ـ ـ ـ ــهادات على حفظ األحياء الربية ولكن ميكن أيضـ ـ ـ ـ ــا أن يزيد
الصـ ـ ـ ـراعات ب ن األحياء الربية واإلنس ـ ـ ــان وأن يؤثر يف األمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية اليت تا ـ ـ ــكل فيها حلوم
الطرائد الربية مصدرا هاما للربوتينات ( Burivalovaوآخرون.)2017 ،
وللمناطق احلرجية احملمية أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا دور هام تؤديه يف األمن الغذائي والتغذية للكثريين ممن يعتمدون عليها يوسـ ـ ـ ـ ـ ــيلة
للعيش .وهم يف بعض احلاالت يسـ ـ ـ ــتفيدون مباجشـ ـ ـ ــرة منها عرب اسـ ـ ـ ــتهالك األغذية اليت تنتجها املناطق احملمية أو اليت يتم
احلص ــول عليها منها أو يف حميطها .ويف مناطق حرجية أخرى ،تكون لفرص العمل والدخل فوائد غري مباجش ــرة تس ــاهم يف
اسـ ـ ـ ـ ــتدامة سـ ـ ـ ـ ــبل العيش بل وجتذب املهاجرين ( .)2012 ،Joppaواالهتمام املتزايد بالسـ ـ ـ ـ ــياحة البيئية وازدياد إمكانيات
الدخول إىل احملميات الطبيعية رفعا من نس ــبة حض ــور العنص ــر البا ــري يف املناطق احملمية وأثارا القلق با ــأن مدى إدارهتا
باكل مستدام ،مبا يف ذلك تنظيم دخول العموم إليها (.)2005 ،Distefano
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بيد أن فوائد حفظ الغابات عامليا ميكن أن تتعارض مع ضـ ـ ــرورة حتسـ ـ ــ ن مسـ ـ ــتوى األمن الغذائي والتغذية وختفيف
حدة الفقر لدى ســكان الغابات احمللي ن ( Kremenوآخرون .)2000 ،ففي املکســيك ،أدى تنفيذ ماــروع يقضــي بدفع
املال لقاء ص ـ ـ ـ ـ ـ ــون خدمات النظم اإليكولوجية إىل توفري املال للمجتمعات احمللية لقاء محاية الغابات لض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان خدمات
مستجمعات املياه ،لكن أ حظر ما درجت عليه العادة من استخدام الغابات جلمع األغذية ( Ibarraوآخرون.)2011 ،
وغالبا ما تقوم اس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات إدارة املناطق احملمية من أجل حفظ مواردها الطبيعية مبنع اجملتمعات احمللية من اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
مواردها ( Sylvesterوآخرون ،)2016 ،وبتجاهل احتياجاهتا وتطلعاهتا ،ونظم املعارف واإلدارة املتوارثة املتعلقة بالغابات،
ومؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاهتا ،ومنظماهتا االجتماعية ،والقيمة اليت يولونا للموارد الربية .ونتيجة لذلك ،جعلت الغابات الوطنية واملناطق
احملمية من جش ـ ـ ـ ـ ـرائح اجتماعية ريفية عديدة ،وال سـ ـ ـ ـ ــيما يف أفريقيا وآسـ ـ ـ ـ ــيا وأمريكا الالتينية ،بعيدة يل البعد عن مواردها
وتســببت هلا بضــائقة اقتصــادية ( Ghimireو1997 ،Pimbert؛  .)2009 ،Dowieويف يثري من احلاالت ،أدى ذلك إىل
إضــعاف مســتوى األمن الغذائي والتغذية وأمن ســبل العيش لدى اجملتمعات احمللية اليت تعيش بالقرب منها أو اليت طُردت
من املناطق احملمية (1994 ،Colchester؛  Pimbertو .)1997 ،Pretty
 3-4-3الغابات المنتجة واألمن الغذائي والتغذية
على غرار ما ورد يف القسـ ـ ــم  ،2-2-3من املتوقع أن يزداد إنتا األخاـ ـ ــاب لتلبية الطلب املتزايد على األخاـ ـ ــاب
إلنتا األلياف والطاقة واملواد املتجددة يف املباين واألثاث .وميكن أن تس ـ ـ ـ ـ ــهم هذه الزيادة يف التنمية االقتص ـ ـ ـ ـ ــادية وزيادة
فرص العمل ،رهنا بالطرق اليت تدار ها ،وال ســيما اجملموعات اليت ســتســتفيد منها .ويف ضــوء يل حالة بعينها وخصــوصــا
النظم اليت ســيجري تعديلها ،ميكن أن توفر زيادة إنتا األخاــاب املزيد من الدخل وفرص العمل للســكان احمللي ن أو أن
تؤثر سلبا يف أمنهم الغذائي وتغذيتهم بينما تستفيد منها جهات فاعلة بعيدة عن الغابات.
ويزرع قطاع الا ـ ـ ـ ــريات التجارية الغابات أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــا لتلبية طلبات املس ـ ـ ـ ــتهلك ن النهائي ن ،أو طلبات من يتا إىل
منتجات الغابات السـ ــتخدامها يمواد وسـ ــيطة يف عمليات اإلنتا الصـ ــناعي والتجاري .وقد متنع املؤس ـ ـسـ ــات العاملة يف
جمال الغابات السـ ـ ــكان الذين يعتمدون على الغابات من االسـ ـ ــتفادة من موارد هذه الغابات ،يف ح ن أنا متنحهم دخال
ماليا أعلى على حنو طفيف ،أو بدال من ذلك تسـ ــمح للسـ ــكان احمللي ن جبمع املنتجات احلرجية غري اخلاـ ــبية ويف الوقت
نفسه العمل لصاحلها.
ففي جشــيلي ،على ســبيل املثال ،يظر أحيانا على اجملتمعات احمللية القريبة من مزارع الصــنوبر الاــاســعة مجع احلطب
واملنتجات احلرجية غري اخلا ـ ـ ـ ـ ــبية من هذه الغابات ( Armestoوآخرون ،)2001 ،بينما يف الغابات الطبيعية اليت تدار يف
غابة األمازون الربازيلية مبوجب امتياز الس ـ ــتغالل الغابات العامة ،يُس ـ ــمح للمجتمعات احمللية قانونيا باس ـ ــتخرا املنتجات
احلرجية غري اخلاــبية أثناء دورة جتديد األجشــجار بينما مل حتظ خطط اإلدارة باملوافقة ،مما يعين أنه ُمينع احلصــول على هذه
املنتجات واستخدامها باکل مستدام ( Calorioو.)2014 ،Silva
ويف الربازيل ،خيض ــع التمتع باملنافع العامة للقيود اليت ينطوي عليها اس ــتخدام وإنتا املنتجات احلرجية غري اخلا ــبية
من جانب اجملتمعات احمللية بسبب فرض جشروح قانونية (هلا عالقة بالصحة والبيئة والتنظيم وقانون العمل والضرائب ،وما
إىل ذلك) األمر الذي قد جيعل إنتا هذه املنتجات وتسويقها أمرا مستحيال عمليا ( Shanleyوآخرون.)2002 ،
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ومع أن ارتفاع دخل األسـ ــر يؤدي عمومأ إىل حتسـ ــ ن مسـ ــتوى األمن الغذائي ،فإن هذه التأثريات ميكن أن تصـ ــبح
أيثر حدة بس ـ ــبب متغريات أخرى .وإن عوامل مثل النوع االجتماعي ،والوص ـ ــول إىل األس ـ ـواق واملوارد ،والقوة الا ـ ـرائية،
واخليارات املفض ـ ـ ـ ـ ـ ــلة يف اجملاالت الغذائية اجتماعيا وثقافيا ،تؤثر يلها يف العالقة ب ن الدخل واألمن الغذائي يف الغابات
( Kennedyو.)1992 ،Peters
و ميكن أن تؤدي آليات إصـ ــدار الاـ ــهادات واحلويمة اليت تُبحث يف الفصـ ــل  4دورا هاما لضـ ــمان النظر باـ ــكل
أفضل يف مسألة األمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية.

 5-3الخالصة :التحديات والفرص في مجال األمن الغذائي والتغذية
يس ــتتبع اجش ــتداد الطلب على األراض ــي والغابات واألجش ــجار حتديات وفرص ــا جديدة من حيث مس ــامهاهتا يف األمن
الغذائي والتغذية .وقد هتدد هذه التحديات والفرص بعض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــامهات الغابات يف األمن الغذائي والتغذية ،وال س ـ ـ ـ ـ ـ ــيما
عندما تكون هذه املســامهات أقل وضــوحا أو عندما تاــمل الفئات املهماــة واأليثر هاــاجشــة .ومن ناحية أخرى ،ميكن
أن ختلق أس ــبابا إض ــافية تربر محاية الغابات واالس ــتثمار فيها وتوليد فرص عمل جديدة وفرص جديدة للتنمية املس ــتدامة.
ويبدو أن األرقام العاملية تظهر إمكانات هامة لتأهيل الغابات وتطوير نظم الزراعة احلرجية .ويتطلب ذلك فهما أفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل
لقوى التغيري ،والديناميات املؤثرة يف األطر الطبيعية املتغرية واملعقدة مثل الغابات الثانوية ،والفس ـ ـ ـ ــيفس ـ ـ ـ ـ ـاء الطبيعية ،ونظم
الزراعة احلرجية وأثرها على األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة ،وزيادة الدعم لتأهيل الغابات يف املناطق املتدهورة.
ويف ضــوء النمو الســكاين العاملي والتنمية االقتصــادية الاــاملة ،أصــبحت األراضــي موردا ال يفتأ يتقلص ،واملطلوب
من األطر الطبيعية املتعددة الوظائف تلبية أوجه االســتخدام املتعددة .ومن املرجح أن تناــأ الص ـراعات ،ليس باــأن أيثر
األس ــاليب احملبذة للزراعة واس ــتخدام األراض ــي احلرجية فحس ــب ،بل أيض ــا با ــأن أفض ــل الس ــبل الكفيلة بتلبية الطلبات
املتزايدة واملنهالة على األراضـ ــي واملوارد الطبيعية ،وأيضـ ــا باـ ــأن آليات احلويمة اليت ينبغي اعتمادها لتوفري خدمات النظم
اإليكولوجية احمللية والعاملية .وتُبحث هذه املسائل مبزيد من التفصيل يف الفصل التايل.
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4

كيف يمكن تحقيق االستفادة المثلى من مساهمات الغابات واألشجار في األمن الغذائي
والتغذية بصورة مستدامة؟

توفر الغابات واألجشجار مسامهات عديدة مباجشرة وغري مباجشرة يف األمن الغذائي والتغذية من خالل قنوات خمتلفة
مبينة يف الاكل ( 4الفصل  .)1وختتلف هذه املسامهات إىل حد يبري ب ن البلدان والسكان وأنواع الغابات ونظم اإلدارة.
يما أن جمموعات خمتلفة تستفيد منها ،بدرجات خمتلفة وضمن أطر زمنية خمتلفة .ومن املرجح أن تاهد هذه املسامهات
تغيريات عميقة بفعل االجتاهات القائمة حاليا واليت تؤثر على استخدام األراضي واحلراجة.
وقد توجد أوجه تآزر أو مقايضات حمتملة ب ن املسامهات العديدة للغابات واألجشجار يف األمن الغذائي والتغذية،
األمر الذي يعتمد على معايري عديدة على غرار وجود الغابات واألجشجار ،وموقعها ،ونوعها وترييبتها ،وإدارهتا وحقوق
رهن بدورها بالقرارات اليت تتخذها خمتلف اجلهات
استخدامها وتوزيع الدخل الناجشئ عنها .يما أن مجيع هذه املعايري ٌ
الفاعلة ،حسب ما حتددها ترتيبات احلويمة.
وسوف يناقش هذا الفصل األخري أمهية احلويمة والتحديات اليت تواجهها يف قطاع الغابات ،ويستعرض األدوات
املتاحة على مستويات خمتلفة ،ويقرتح سبال للمضي قدما يف تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.
وتاكل اسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة للغابات وآليات احلويمة املتعددة املستويات طرقا لتحقيق توازن أفضل
ب ن خمتلف وظائف وأهداف الغابات واألجشجار (اليت تؤثر على األمن الغذائي والتغذية بطرق خمتلفة ،على نطاقات مكانية
وزمانية خمتلفة ،يما يرد يف الفصول السابقة) ،ولدم ج التحديات العاملية والاواغل يف جمال اإلدارة املستدامة احمللية ملوارد
الغابات .وسوف تساعد هذه اآلليات على الوقاية من وقوع نزاعات ب ن أصحاب املصلحة وإدارة هذه النزاعات.
1-4

حوكمة الغابات واألشجار :لمحة عامة

يعرف  Hydenوآخرون )2014( ،احلويمة العامة بأنا "وضع وإدارة القواعد الرمسية وغري الرمسية اليت تنظم احلياة
العامة ،أي اجملال الذي تتفاعل فيه الدولة مع األطراف الفاعلة االقتصادية واجملتمعية الختاذ القرارات".
وعلى حنو أيثر دقة ،ميكن تعريف احلويمة بأنا جمموعة من النظم والقواعد والعمليات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية واإلدارية اليت ( )1حتدد طريقة اختاذ القرارات وتنفيذها من جانب جهات فاعلة خمتلفة و( )2جيري من خالهلا
مساءلة أصحاب القرار (فريق اخلرباء الرفيع املستوى.)2015 ،
ووفقا هلذه التعاريف ،ميكن النظر إىل احلويمة على أنا تضم العناصر الثالثة التالية )1( :القواعد حبد ذاهتا (مبا يف
ذلك القواعد الرمسية وغري الرمسية)؛ ( )2العملية اليت جيري من خالهلا وضع هذه القواعد واختاذ القرارات؛ و( )3الطريقة اليت
جيري من خالهلا تنفيذ هذه القواعد والقرارات ،وتقييمها ورصدها (فريق اخلرباء الرفيع املستوى2014 ،ب).
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ومتهيدا لفهم الطرق املمكنة للمضي قدما من حيث تعزيز حويمة الغابات واألجشجار لتحقيق األمن الغذائي
والتغذية (القسم  ،)3-4يعرض هذا القسم القضايا الرئيسية يف جمال حويمة الغابات واألجشجار بوصفها موارد مارتية،
ويسلط الضوء على أمهية نظم ملكية الغابات واألجشجار باإلضافة إىل حقوق السكان واجملتمعات احمللية يف احلصول عليها
واستخدامها.
ويما هو مب ن يف فصول سابقة ،توفر الغابات العديد من الفوائد املختلفة ،على نطاقات جغرافية وزمانية خمتلفة.
ويستخدمها أصحاب مصلحة خمتلفون ،يتمتعون بقوة متباينة ،للعديد من األغراض املختلفة .وقد يولد هذا التنوع يف
التصورات واملصاحل واألهداف توترات أو قد ميهد الطريق لناوء نزاعات .وقد تناأ عدة جماالت حمددة وحمتملة من التوترات
ب ن:




أهداف خمتلفة ،مثال ب ن الصون واإلنتا ؛
مستويات خمتلفة ،ب ن احمللي والوطين والعاملي؛
جهات فاعلة خمتلفة ،إما على املستوى ذاته أو على مستويات خمتلفة.

وميكن حاد ثالث فئات واسعة من الصكوك املتصلة حبويمة الغابات واألجشجار لتحديد وإدارة هذه األهداف
واملستويات املختلفة:




اإلدارة املباجشرة ،نظرا إىل أمهية اجلهات الفاعلة العامة يف جمال ملكية الغابات وإدارهتا؛
القواعد ،اإللزامية أو الطوعية ،مبا يف ذلك احلوافز؛
آليات السوق.

وتتمثل إحدى النقاح الصعبة باكل خاص يف ضرورة النظر يف العديد من القضايا على املستوي ن احمللي والعاملي،
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.
1-1-4

الغابات واألشجار بوصفها موارد مشتركة

تتطلب حويمة مورد مارتك وإدارته املستدامة فهما مارتيا لندرته وقيمته .يما تتطلب فهما للتصورات املتباينة،
واألدوار احملددة والتفاعالت ب ن خمتلف فئات أصحاب املصلحة – الدول والوياالت العامة ،واملؤسسات اخلاصة ،ومنظمات
اجملتمع املدين ،واجملتمعات احمللية واألفراد -املعني ن بعملية اختاذ القرارات على مستويات خمتلفة ( .)2005 ،Krottوتتطلب
أخريا أدوات مالئمة إلدارة املورد باكل مجاعي ،وتكييف الاواغل القصرية األجل لدى معظم اجلهات الفاعلة اخلاصة مع
املصلحة العامة يف األجل األطول.
ويتمثل أحد الاروح األساسية إلجياد حلول ناجحة يف جمال احلويمة يف قيام حقوق واضحة ومعرتف ها
( .)1990 ،Ostromوتتسم بالفعل حقوق استخدام موارد الغابات وإمكانية احلصول عليها بأمهية أساسية للتنمية املستدامة

120

حتد يذلك األمر بفعل استخدام الغابات ألغراض خمتلفة من جانب جمموعة
وحتس ن األمن الغذائي والتغذية ،إمنا تاكل ٍّ
واسعة من أصحاب املصلحة.
وقد وضع  )1954( Samuelsonتصنيفا ألنواع السلع واخلدمات باالستناد إىل ميزت ن اثنت ن مها:



عدم التنافس :ال يؤدي استهالك أي فرد للسلعة أو اخلدمة إىل تقويض استهالك أي فرد آخر؛
عدم قابلية االستبعاد :ال ميكن استبعاد أي فرد من استهالك السلعة أو اخلدمة.

وتتيح هاتان اخلاصتان التمييز ب ن أربع فئات من السلع أو اخلدمات ،يما يرد يف اجلدول .13
الجدول  13السلع والخدمات الخاصة والعامة
الميزة

القابلة لالستبعاد

عدم القابلة لالستبعاد

تنافسية

السلع اخلاصة

املوارد اجملمعة املارتية

غير تنافسية

منافع النادي

السلع العامة

أما األمثلة الواضحة عن السلع واخلدمات العامة اليت تقدمها الغابات واألجشجار فهي احلفاب على التنوع
البيولوجي ،إضافة إىل التنظيم الكمي والنوعي للمناخ واملياه .وميكن تصنيف سلع وخدمات أخرى ،مثل حطب الوقود
واملنتجات احلرجية غري اخلابية ،إما ضمن السلع اخلاصة ،أو منافع النادي أو املوارد اجملمعة املارتية ،حسب حقوق امللكية
واالستخدام املرعية يف الغابة املعنية ،سيما وأنا ختتلف ب ن البلدان وأنواع الغابات.
يذلك ،من الصعب عادة توفري حويمة السلع العامة واملوارد اجملمعة املارتية ( ،)1990 ،Ostromومن املرجح
أن تعاين من "مأساة اإلرث املارتك" اليت وصفها  ،)1968( Hardinمبا يؤدي إىل استنفاد غري مستدام للموارد أو تلفها
على حنو ال ميكن إصالحه .وميكن أن يسبب احلصول غري املنظم استغالال مفرطا ملوارد الغابات ،األمر الذي يقوض بالتايل
قدرهتا على املسامهة يف األمن الغذائي والتغذية على حنو مستدام .وقد أ حتديد سوء احلويمة بأنه السبب الرئيسي إلزالة
الغابات وتدهورها (أُنظر اإلطار .)16
اإلطار

16

آثار سوء الحوكمة على إزالة الغابات وتدهورها

يُسلَّم باكل واسع بأن سوء احلويمة هي مسألة أساسية يف قطاع الغابات .وهي تؤدي دورا مريزيا يف تغري الغطاء
احلرجي يف العديد من الدول االستوائية ( Colferو .)2011 ،Pfundوحبسب  Kanninenوآخرون ،)2007( ،تامل
العناصر اليت قد تساهم يف إزالة الغابات غري اخلاضعة للمراقبة حقوق ملكية حمددة باكل سيء ،وعمليات غري جشفافة
الختاذ القرارات ،والفساد ،وغياب املساءلة ،وقوان ن غري مالئمة ومتضاربة باأن الغابات ،وقدرة ضعيفة على إنفاذ
القوان ن.
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وياري قطع األجشجار غري القانوين إىل أناطة احلراجة اليت تنتهك القوان ن الوطنية والدولية باأن حصاد املنتجات
اخلابية وجتهيزها ونقلها وتصديرها ( Brackو .)2011 ،Buckrellوتامل األناطة غري املاروعة :قطع األجشجار يف
املناطق احملمية أو من دون تصريح؛ واحلصاد ما فوق احلصص املسموح ها؛ وجتهيز األخااب من دون رخص؛ وتفادي
دفع الضرائب والرسوم؛ وانتهاك اتفاقات التجارة الدولية .يما أن انتاار قطع األجشجار غري القانوين على نطاق واسع،
والتحويل غري القانوين لألراضي إىل استخدام زراعي تاكل مجيعها إجشارات عن فال احلويمة ،وخباصة يف املناطق
احلدودية النائية ( .)2003 ،Brackورغم استحالة احتساب األرقام بدقة ،قُدر أن األخااب غري القانونية متثل نسبة
قد تصل إىل  10يف املائة من التجارة العاملية يف املنتجات اخلابية األساسية ( Putzوآخرون.)2012 ،
ووفقا لدراسة أجراها البنك الدويل ،قد يكون أيثر من نصف مجيع عمليات قطع األجشجار يف جنوب جشرق
آس يا ،وأفريقيا الوسطى وأمريكا اجلنوبية غري قانوين ،رغم أن املعدل قد يكون أعلى باكل يبري يف بعض البلدان :قد
يكون مثال  70إىل  80يف املائة من أناطة قطع األجشجار يف إندونيسيا وغابون وبوليفيا وبريو غري قانوين (Pereira-
 Goncalvesوآخرون .)2012 ،وب ن عامي  1995و ،2005مثل قطع األجشجار غري القانوين بالنسبة إىل حكومات
البلدان النامية ما يُقدر بـ  15مليار دوالر أمريكي يف العام من اإليرادات املفقودة ( Pereira-Goncalvesوآخرون،
 .)2012ويسبب قطع األجشجار غري القانوين العديد من املاايل األخرى ،مبا يف ذلك الضرر البيئي ،وخسارة املوارد
اخلابية لألجيال املقبلة ،وتوفري العائدات للمجموعات املتمردة املاارية يف النزاع (2003 ،Brack؛  Brackو،Buckrell
 .)2011يما أن الطابع الواسع النطاق لقطع األجشجار غري القانوين وضعف إنفاذ القوان ن يوفران حوافز قليلة لالستثمار
يف ممارسات حمسنة (وأيثر يلفة) لقطع األجشجار ،أو يف جتديد الغابات.
وجتري معاجلة مسألة سوء حويمة الغابات من خالل جمموعة من املبادرات على املستوى الدويل واإلقليمي
والوطين وجشبه الوطين ( Saundersو .)2007 ، Nussbaumففي عام  2001مثال ،يان حوايل  60يف املائة من جممل
برام ج البنك الدويل يف قطاع الغابات يضم مكونات خاصة باحلويمة ( Pereira-Goncalvesوآخرون .)2012 ،أما
اإلصالحات الواسعة النطاق يف جمال احلويمة اليت أ اقرتاحها لقطاع الغابات فتامل ما يلي :وجود مؤسسات فعالة
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
(مبا يف ذلك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص)؛ وتنمية املساءلة؛ وإصالح السياسات إللغاء احلوافز االقتصادية السيئة
إلزالة الغابات (.)2008 ،Eliasch Review

وح ن يكون من الصعب استبعاد املستخدم ن من املوارد اجملمعة املارتية ،مبا يؤدي إىل خطر االستغالل املفرح ،ميكن
بلوغ االستخدام املستدام من خالل حقوق املستخدم ن ،وأنظمة وصكوك سياساتية حمددة بوضوح ،مثل احلصص
والرتاخيص (1990 ،Ostrom؛  Sandströmو .)2007 ،Widmarkومن هذا املنظور ،يدد  )1990( Ostromمثانية
مبادئ لتصميم عملية إدارة املوارد اجملمعة املارتية:
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حدود حمددة بوضوح (استبعاد فعال ألطراف خارجية غري مؤهلة)؛
قواعد متصلة بتخصيص موارد مارتية متكيفة مع الظروف احمللية وتوفريها؛
ترتيبات اخليار اجلماعي اليت تسمح ملعظم اجلهات املعنية بتخصيص املوارد باملاارية يف عملية اختاذ القرارات؛
رصد فعال من جانب جهات الرصد اليت هي جزء من جهات التخصيص ،أو تكون مسؤولة أمامها؛
جدول بالعقوبات املتدرجة املفروضة على جهات ختصيص املوارد اليت تنتهك قواعد اجملتمع احمللي؛

آليات لتسوية النزاعات تكون زهيدة الثمن وسهلة املنال؛
حق تقرير املصري للمجتمع احمللي الذي تعرتف به السلطات األرفع مستوى؛
يف حال املوارد اجملمعة املارتية األوسع نطاقا ،تنظيم املؤسسات املتداخلة باكل طبقات متعددة ،مع وضع موارد
جممعة مارتية صغرية وحملية على مستوى القاعدة.





غري أن نظم إدارة هذه املوارد اجملمعة املارتية تواجه اليوم حتديات يبرية مثل إدارة املوارد العابرة للحدود الوطنية ،أو
احلاجة إىل إدارة املوارد بالنسبة إىل أصحاب مصلحة أيثر تنوعا ذات مصاحل ومهل زمنية أيثر تنوعا ،وغالبا ما ترتافق مع
ضغوطات متزايدة على املوارد حبد ذاهتا .وأما القرارات اليت تتخذها جهات فاعلة حكومية أو غري حملية ملعاجلة التحديات
األوسع نطاقا ،مثل احلفاب على التنوع البيولوجي مثال من خالل حتديد جماالت حممية جديدة ،فقد تتضارب مع حقوق
اجملتمعات احمللية يف احلصول على موارد الغابات واستخدامها لتحقيق أمنها الغذائي وتغذيتها وتأم ن سبل عياها (West
وآخرون.)2006 ،
2-1-4

ملكية الغابات واألشجار

يدد تقييم املوارد احلرجية ملكية الغابات بأنا احلق القانوين يف استخدام الغابات والتحكم ها ونقل ملكيتها ،أو
أي فوائد أخرى ناجشئة عنها ،حبرية وباكل حصري (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ) .وهذا يامل ملكية األجشجار اليت
تنمو على أراض مصنفة يغابات ،بغض النظر عما إذا يانت ملكية هذه األجشجار تتطابق مع ملكية األرض حبد ذاهتا أو
ال تنطبق معها ( Whitemanوآخرون.)2015 ،
ملكية الغابات
ميكن التمييز ب ن ثالث فئات من امللكية (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ):




امللكية العامة :غاباﺕ متلكها الدولة على املستوى الوطين؛ ﺃﻭ وحدات إدارية؛ ﺃﻭ مؤسسات ﺃﻭ جشريات عامة
على املستويات الوطنية الفرعية.
امللكية اخلاصة :غابات ميلكها أفراد وعائالت؛ أو ييانات ومؤسسات خاصة تبغي أو ال تتوخى الربح؛ أو
جمتمعات حملية أو قبلية أو جمتمعات من السكان األصلي ن.
امللكية غري املعروفة :املناطق احلرجية اليت تكون ملكيتها غري معروفة أو غري واضحة أو متنازع عليها.

وتاكل ملكية الغابات مفهوما خمتلفا عن حقوق االستغالل واالستخدام.و بالفعل ،ميكن نقل حق استغالل
واستخدام الغابات اململوية من الدولة إىل جهات فاعلة خاصة من خالل امتيازات حمددة زمنيا فتكون مثال ،يف هذه
احلالة ،ملكية الغابات عامة إمنا يكون استخدامها خاص .وعلى العكس (أُنظر القسم  ،)2-4قد تفرض القواعد حدودا
على امللكية اخلاصة وحقوق االستخدام.
ويقدر التقييم األخري للموارد احلرجية (منظمة األغذية والزراعة )2015 ،أنه يف عام  ،2010غطت امللكية العامة
ثالثة أرباع غابات العامل (حوايل  3مليارات هكتار) ،فيما مشلت امللكية اخلاصة حوايل مخسها (ما يقارب  0.8مليار
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هكتار) وامللكية غري املعروفة أو غري الواضحة غطت حوايل  4يف املائة ( Whitemanوآخرون .)2015 ،ويب ن اجلدوالن
 14و 15توزيع ملكية الغابات حسب األقاليم واجملاالت املناخية يف عام .2010
إمنا تبقى امللكية العامة للغابات الاكل الطاغي من أجشكال امللكية واإلدارة يف قطاع الغابات يف مجيع األقاليم
واجملاالت املناخية (باستثناء اجملال املناخي جشبه االستوائي) .وقد يُعزى تفسري النسب املئوية العالية من الغابات اليت متلكها
الدولة يف أوروبا ويف اجملال الامايل يف جزء منه إىل أمهية الغابة الروسية اليت يفيد تقييم املوارد احلرجية بأنا ملك للدولة
بنسبة  99يف املائة .ويف يندا ،متلك الدولة  91يف املائة من الغابات حيث أن أغلبيتها خاضع مللكية احلكومة الفدرالية
وإدارهتا (منظمة األغذية والزراعة.)2015 ،
الجدول
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ملكية الغابات (النسبة المئوية من إجمالي مساحة الغابات) عام  2010بحسب األقاليم
اإلقليم
أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية والوسطى
أوسيانيا
أمريكا الجنوبية

العالم

عامة

خاصة

غير معروفة

%84

%11

%0.3

%77

%23

%0.2

%89

%11

%0.8

%61

%32

%4.5

%56

%42

%0.8

%62

%17

%11.2

%74

%19

%3.5

مالحظة :قد يكون جمموع النسب املئوية يف يل سطر خمتلفا عن نسبة  100يف املائة ألن البيانات املتوفرة ال تغطي  100يف املائة من مساحة
الغابات يف مجيع األقاليم.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة (.)2015

الجدول
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ملكية الغابات (النسبة المئوية من إجمالي مساحة الغابات) عام  2010حسب المجاالت المناخية
اإلقليم
الشمالي
المعتدل
شبه المداري
المداري

املصدر :منظمة األغذية والزراعة (.)2015

عامة

خاصة

غير معروفة

%93

%6

%0.7

%52

%48

%0.1

%48

%34

%10.3

%74

%15

%5.5

وقد تراجعت مساحة الغابات العامة ب ن عامي  1990و 2010بنسبة  0.24يف املائة يف السنة ،يف ح ن ازدادت
مساحة الغابات اخلاصة بنسبة  1يف املائة يف السنة (منظمة األغذية والزراعة 39.)2015 ،ويربز هذا االخنفاض يف مساحة
 39تامل هذه االجتاهات فقط البلدان اليت أعطت البيانات خالل الفرتة ياملة ،أي  169بلدا
العامة؛  170بلدا و 89يف املائة من إمجايل مساحة الغابات ذات امللكية اخلاصة.
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يف املائة من إمجايل مساحة الغابات ذات امللكية

الغابات العامة باكل خاص يف آسيا وأفريقيا (بنسبة  0.65و 0.49يف املائة يف السنة على التوايل) .ويف أفريقيا ،ميكن
تفسري هذا الرتاج ـ ـ ـع بإزالة الغابات سيمـ ـا أن التقـ ـارير تاري أيضـ ـا إىل أن مساحة الغابـ ـات اخلاصـ ـ ـ ـ ـة تراجعت باكل
طفي ـ ـ ـف ( 0.16-يف املائة سنويا) .وعلى العكس من ذلك يف آسيا ،تفيد التقارير بأن مساحة الغابات اخلاصة قد ارتفعت
بنسبة  5.32يف املائة يف السنة ( 87+مليون هكتار ب ن عامي  1990و)2010؛ ويُفسر  72يف املائة من هذه الزيادة
خبصخصة مساحة الغابات العامة ،و 24يف املائة منها بفعل عملية التحري ج الصافية ،والباقي باخنفاض يف امللكية غري
املعروفة خالل هذه الفرتة.
وهذا االجتاه يف اخلصخصة هو األقوى يف اجملال املناخي املعتدل ،حيث تاري التقارير إىل أن مساحة الغابات العامة
تراجعت بنسبة  0.53يف املائة يف ح ن ازدادت مساحة الغابات اخلاصة بنسبة  1.76يف املائة يف السنة ب ن عامي 1990
و .2010أما يف اجملال املعتدل ،تُفسر الزيادة املعلنة والبالغة  95مليون هكتار يف مساحة الغابات اخلاصة ب ن عامي 1990
و 2010برتاجع وصل إىل  40مليون هكتار يف مساحة الغابات العامة ،يف ح ن أن املساحة املتبقية والبالغة  55مليون
هكتار تتأتى من استثمارات القطاع اخلاص يف التحري ج ( Whitemanوآخرون .)2015 ،ويف املناطق املدارية ،تراجعت
مساحة الغابات العامة بنسبة  0.45يف املائة يف السنة ب ن عامي  1990و 2010يف ح ن ازدادت مساحة الغابات اخلاصة
40
بنسبة  0.36يف املائة فقط يف السنة.
وقد جشهد العقد األول من القرن احلادي والعارين موجة جديدة من عمليات واسعة النطاق حليازة األراضي إلقامة
مزارع زيت النخيل واملطاح يف أفريقيا الوسطى وجنوب جشرق آسيا .وهذا ميثل فرصة اقتصادية للبلدان املضيفة ،إمنا يطرح
أيضا هتديدا بالنسبة إىل احلفاب على الغابات الطبيعية ،وإىل حصول اجملتمعات احمللية على األراضي واملوارد .وهدف حتويل
املخاطر إىل فرص ،من الضروري إقامة آليات جديدة للحويمة على الصعيدين الوطين واإلقليمي تسعى إىل تصميم وإدارة
خطط متكاملة الستخدام األراضي ،نظرا إىل اهتمام أصحاب املصلحة املختلف ن وعالقات القوة القائمة بينهم
(.)2014 ،Feintrenie
واملثري لالهتمام هو أن نتائ ج تقييم املوارد احلرجية لعام ( 2015منظمة األغذية والزراعة )2015 ،مل تُظهر أي عالقة
ب ن امللكية اخلاصة للغابات وتوسع املزارع احلرجية أو مساحة الغابات املستخدمة لانتا  .يذلك ،فإن البيانات املتوفرة عن
تطور ملكية الغابات غري مفصلة على حنو ياف لتحديد ما إذا يانت التغيريات يف امللكية تؤدي إىل أي تغيريات يبرية يف
حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات ( Whitemanوآخرون .)2015 ،وقد تُعزى هذه النتائ ج إىل تعريف تقييم املوارد احلرجية
حبد ذاته .وبالفعل ،تامل فئة "امللكية اخلاصة" أنواعا خمتلفة جدا من الغابات اخلاضعة إلدارة أصحاب مصلحة خمتلف ن
جدا (األفراد والعائالت ،املؤسسات اخلاصة الصغرية أو الكبرية احلجم ،املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية) ألغراض
خمتلفة جدا (إنتا األخااب ،مجع املنتجات احلرجية غري اخلابية ،واحلفاب على التنوع البيولوجي والغابات وما إىل ذلك).
عالوة على ذلك ،يف العديد من البلدان حيت متلك الدولة احلصة األيرب من الغابات ومزارع األجشجار اخلاضعة لادارة،
تقوم عادة بتفويض إدارهتا و/أو حقوق استخدامها إىل أجهزة حكومية حملية أو جمتمعات حملية ( Viraوآخرون.)2015 ،
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يف املناطق املعتدلة ،تغطي البيانات املتاحة نسبة  100يف املائة من إمجايل مساحات الغابات ،يف ح ن أنه يف املناطق االستوائية تغطي البيانات املتاحة
نسبة  86يف املائة من إمجايل مساحات الغابات ذات امللكية اخلاصة ،إمنا  58يف املائة فقط من إمجايل مساحات الغابات ذات امللكية العامة.
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ويُقدر أن  11يف املائة من غابات العامل متلكها باكل قانوين اجملتمعات احمللية أو تقوم بإدارهتا ،وترتفع إىل نسبة  22يف
املائة يف البلدان النامية (مبادرة احلقوق واملوارد.)2015 ،
ويانت نسبة ملكية الغابات غري املعروفة أو غري الواضحة صغرية نسبيا يف عام  2010على املستوى العاملي .ويف
بلدان عديدة ،ميكن اعتبار ملكية الدولة موقفا تلقائيا يف غياب أي ملكية أخرى غري حمددة بوضوح وغري معرتف ها .ويف
الواقع ،يف ح ن أن العديد من هذه املساحات مملوية تقنيا من الدولة ،غري أنا تُستخدم من جانب السكان احمللي ن ألغراض
خمتلفة ،مما يعين أن الدولة ال تتمتع دوما باحلقوق احلصرية للتحكم ها واستخدامها (وفقا للتعريف أعاله) .أما البلدان اليت
أفادت عن ملكية غري معروفة ،فقد تعترب أن ملكية الدولة من دون سلطة اإلجشراف عليها غري مستدامة يف األجل الطويل،
وقد تكون مستعدة ملعاجلة هذه املسألة ( Whitemanوآخرون.)2015 ،
حيازة األشجار
من اهلام التمييز ب ن حيازة األراضي وحيازة األجشجار ،سيما وأنما غالبا ما ختتلفان ،خاصة يف بعض نظم احليازة
العرفية (منظمة األغذية والزراعة1989 ،؛  Howardو ،)2007 ،Nabanogaونظرا إىل أن نظم حيازة األجشجار تؤثر باكل
عميق على يبح منو األجشجار أو حتفيزه ( ،)1984 ،Fortmannال سيما يف األراضي الزراعية.
ويف حاالت عديدة ،ال متنح ملكية األراضي حقوقا تلقائية يف األجشجار اليت تنمو عليها ( Fortmannو،Riddell
 .) 1984وقد أفيد عن أمثلة حيث أن حقوق امللكية أو حقوق االستخدام املتصلة ببعض األجشجار اخلاصة ،حو داخل
غابة ،يان ميلكها أصحاب حقوق خمتلفون عن مالكي أو مستخدمي الغابة حبد ذاهتا ( .)1983 ،Castroويف حاالت
أخرى ،ولدت زراعة األجشجار حقوقا متصلة باألرض اليت تنمو عليها؛ ويانت هذه ممارسة جشائعة يف يل أحناء أفريقيا الغربية
(منظمة األغذية والزراعة.)1989 ،
ويف حاالت أخرى ،حو يف املناطق حيث تكون ملكية األراضي الزراعية خاصة ،تبقى املناطق احلرجية خاضعة
لوالية اجملتمعات احمللية أو جمموعات حملية أخرى .ويف بعض البلدان ،تكون ملكية مجيع األجشجار يف البالد منوطة رمسيا
فرض عقوبات على قطع األجشجار من دون إذن ،حو األجشجار املوجودة يف أرض املزارع .ففي املغرب مثال،
بالدولة ،وتُ َ
تعود ملكية أجشجار األرغان ( )Argania spinosaإىل الدولة حو ح ن تنمو على أرض خاصة (Biermayr-Jenzano
وآخرون .)2014 ،ومع أن هذا النوع من التاريعات مصمم حلماية األجشجار ،غالبا ما تولد األثر املعايس وحتول دون
مبادرة املزارع ن إىل زراعة األجشجار بأنفسهم (.)1981 ،Murray
وح ن يتم تأجري األراضي الزراعية ،قد تتسم تفاصيل الرتتيبات ،أيانت رمسية أو غري رمسية ،بأمهية حامسة لتاجيع
املستأجر على زراعة األجشجار أو ثنيه عن ذلك .يما أن مدة العقد ،واحلاجة إىل طلب إذن املالك أو عدم احلاجة إليه،
ووجود تعويض عند انتهاء العقد هي من ب ن العوامل اليت ينبغي البحث فيها.
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الحصول على الموارد وحقوق استخدامها

3-1-4

ميكن أن يتمتع أصحاب املصلحة املختلفون ،أو جمموعات من أصحاب املصلحة ،حبقوق خمتلفة يف األراضي واملوارد
الطبيعية يف قطعة األرض ذاهتا ،باكل متزامن أو متتال .وهذا يعين أن حو املنظر الطبيعي الواحد قد خيضع لابكة معقدة
من حقوق امللكية املختلفة ( Fortmannو1988 ، Bruce؛ 1999 ،Bruce؛  Fuysو .)2010 ، Dohrnيف تايلند مثال،
يتمتع سكان األراضي املرتفعة حبقوق يف مجع اخليزران يف املزارع اليت ميلكها أفراد يف األراضي املنخفضة ( Fuysو،Dohrn
 .)2010وقد تسبب هذه الابكة املعقدة من احلقوق نزاعات ب ن أصحاب احلقوق رغم وجود آليات وساطة (،Bruce
 .)1999على سبيل املثال ،يف جنوب غرب املغرب ،غالبا ما تناأ نزاعات ب ن رعاة اجلمال واملاعز من البدو الرحل الذين
يتمتعون حبقوق الرعي والسكان احمللي ن الذين يتمتعون حبقوق استغالل مثرة األرغان ( Biermayr-Jenzanoوآخرون،
.)2014
يما أن مسألة احلصول على املوارد وحقوق استخدامها حامسة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية لدى العديد من
األجشخاص واجملتمعات اليت تعتمد على الغابات ،مبا يف ذلك السكان األصلي ن .فاجملتمعات احمللية اليت تتمتع حبكم الواقع
بإمكانية احلصول على املوارد وحقوق استخدامها أيثر عرضة من مالكي األراضي اخلاص ن أو اجملتمعات اخلاصة ممن
يتمتعون حبكم القانون حبقوق على املوارد الطبيعية (مبادرة احلقوق واملوارد .)2012 ،على سبيل املثال ،أدت امتيازات قطع
األجشجار وعمليات قطع األجشجار غري القانونية على أراضي السكان األصلي ن إىل تاريد آالف األجشخاص الذين يعتمدون
على الغابات من أجل أمنهم الغذائي وتغذيتهم وسبل عياهم (األمم املتحدة.)2009 ،
وختتلف القواعد املتصلة باحلصول على أراض خاصة ب ن البلدان .ويفصل اإلطار  17احلالة اخلاصة بالبلدان
اإلسكندينافية .ففي فنلندا والنروي ج والسويد ،يتمتع مالك األرض حبق الصيد الذي ترعاه تراخيص الصيد .أما يف يندا،
فإن تراخيص الصيد تنظم أيضا الصيد .غري أن مالك األرض ال يتمتع بأي حق حصري مقارنة بالتدابري اإلسكندينافية
( Heikkilaو2001 ،Aarnio؛  Storaasوآخرون.)2001 ،
ااإلطار

17

حقوق النفاذ إلى األراضي وتوفير التوت والفطر في فنلندا والسويد والنرويج

إن النسبة املئوية لألراضي احلرجية اململوية جلهات خاصة يبرية جدا يف فنلندا والسويد والنروي ج :فقد بلغت ،70
و 75و 80يف املائة على التوايل عام  2010وفقا للتقييم األخري للموارد احلرجية (منظمة األغذية والزراعة.)2015 ،
ويف هذه البلدان ،يتيح القانون لعامة الناس احلصول على مجيع األراضي ،أيانت عامة أو خاصة .لذا ،فإن
استخدامات عديدة ألغراض خمتلفة (ليس فقط إلنتا األخااب ،إمنا أيضا جلمع املنتجات احلرجية غري اخلابية من جانب
عامة الناس) قد تولد حاالت نزاع ب ن أصحاب املصلحة ،خاصة مع وجود موارد جممعة مارتية نظرا إىل احلق العام يف
احلصول على األراضي.
وبالنسبة إىل فنلندا والسويد والنروي ج ،يوفر احلق العام يف احلصول على األراضي لعامة الناس احلق يف الدخول إىل
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 ،معفاةٌ من حق
احلصول عليها .إضافة إىل ذلك ،ال يُسمح بقطف اجلوز يف السويد ،نظرا إىل إرث تارخيي ما زال قائما يقضي بقطف اجلوز
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إلطعام اخلنازير ( .)1997 ،Nordiska ministerrådetويف ظل االهتمام املتنامي بالتوت السويدي ،ونظرا إىل ارتفاع القيمة
االقتصادية للتوت ،ازدادت النزاعات حول وصول عامة الناس إىل األراضي وقطف التوت ألغراض جتارية (Sténs
و.)2013 ،Sandström

االستخدام العرفي للموارد الحرجية
تتمتع جمتمعات عديدة مبعارف يبرية ومبعتقدات متوارثة عرب التقاليد الافهية املتأتية عن مالحظات أولية طويلة
األجل باأن البيئة احمللية ،وقد أناأت نظما لادارة الذاتية اليت ترعى استخدام املوارد .يما أن املعارف واملمارسات التقليدية
لدى السكان األصلي ن ،واالستخدامات العرفية للموارد البيولوجية ،تاكل القاعدة األساسية لألمن الغذائي والتغذية
بالنسبة إىل األجشخاص الذين يعتمدون على الغابات يف أقاليم عديدة .وقد أجشارت بعض الدراسات التجريبية اليت أُجريت
يف يندا ( Elliotوآخرون )2012 ،وأفريقيا الوسطى حول املعارف التقليدية واألمن الغذائي والتغذية إىل أدلة بأن حصاد
األغذية احلرجية الربية وإعدادها واحملافظة عليها من جانب السكان األصلي ن وفقا للتقاليد العرفية قد ترتك آثارا إجيابية على
األمن الغذائي والتغذية ،وال سيما على الصعيد احمللي (التقييم القطري املارتك.)2014 ،
وقد لزم بعض الوقت لاقرار بالعالقة املعقدة اليت تقيمها اجملتمعات األصلية مع الغابات ،ولتكتسب طابعا رمسيا
على املستوي ن الدويل والوطين .ولكن حو اليوم ،يبقى هذا اإلقرار حمدودا باملبادئ واإلعالنات الدولية اليت اعتمدهتا عدة
دول ،إمنا مل تسند إليها بعد أي قيمة قانونية .ويدد التقرير بعنوان "مستقبلنا املارتك" ( )1987 ،Brundtlandاملسار 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.
وقد ب ن إعالن ريو باأن البيئة والتنمية (( 41)1992يف املبدأ  22منه) الدور احليوي للسكان األصلي ن يف إدارة
البيئة وتنميتها بسبب معارفها وممارساهتا التقليدية .وتصر معظم الصكوك القانونية الدولية منذ ذلك احل ن على أنه يتعذر
حتقيق التنمية املستدامة من دون محاية اجملتمعات احمللية وإجشرايها ،وخباصة السكان األصلي ن ،الذين ينبغي أن يتمكنوا من
احلصول على حقوق خاصة وفقا لتقاليدهم احملددة .يذلك ،سلم إعالن ريو )2012( 20+بعنوان "املستقبل الذي نصبو
إليه"" 42بأن املعارف واالبتكارات واملمارسات التقليدية للاعوب األصلية واجملتمعات احمللية تسهم إسهاما هاما يف حفظ
التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة ،وميكن لتطبيقها على نطاق أوسع أن يدعم الرفاه االجتماعي واستدامة سبل
العيش" ،وأيضا "بأن الاعوب األصلية واجملتمعات احمللية تعتمد يف يثري من األحيان بصورة مباجشرة للغاية على التنوع
البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،ومن مث فإنا يثريا ما تكون األجشد تضررا بصورة مباجشرة من فقدان ذلك التنوع وتلك النظم
وتدهورمها" .ويف عام  ،2007اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن األمم املتحدة باأن حقوق الاعوب األصلية،43
الذي يدد املعايري الدنيا لبقاء السكان األصلي ن يف العامل ،ويرامتهم ورفاههم ،مبا يف ذلك "حقهم يف حتديد األولويات
واالسرتاتيجيات لتطوير أراضيهم واملوارد الطبيعية األخرى أو استخدامها".
 41متاح على املوقع .http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
 42متاح على املوقع ( http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdfأ الدخول إليه يف مايو/أيار
.)2017
 43متاح على املوقع .http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
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وأحد األسباب املقرتحة لنجاح استخدام الغابات العريف هو أن العالقة اليت تقيمها الاعوب األصلية مع األغذية
هي عالقة ثقافية عميقة .وقد اقرتحت دراسة حالة حول بعض األمم األوىل يف يندا مفهوم "األمن الغذائي الثقايف" للتاديد
على قدرة الاعوب األصلية على احلصول باكل موثوق على األغذية التقليدية اهلامة من خالل طرق احلصاد التقليدية
( .)2008 ،Powerيذلك ،قدمت دراسات عديدة يف أفريقيا الوسطى أدلة عن أنه ح ن يان يتم حصاد املنتجات احلرجية
لالستهالك احمللي ،يانت تقنيات احلصاد اليت استخدمتها اجملتمعات احلرجية أيثر استدامة ،وسهلت جتدد الغابات واحلفاب
على التنوع البيولوجي ( Rerkasemوآخرون .)2009 ،ويكمن التحدي اآلن يف ضمان محاية االستخدام التقليدي للاعوب
األصلية للمعارف التقليدية واملوارد احلرجية يف املوقع ،بطريقة تنمي األمن الغذائي والتغذية وتواصل حتسينهما ،يما ويف
التعلم من هذه النظم املعرفية املتنوعة.
ويعتمد احلصول على املوارد احلرجية على حقوق االستخدام وامللكية املنظمة على مستويات خمتلفة ضمن إطار
اتفاقات دولية وتاريعات وطنية .يما أن اخلطوح التوجيهية الطوعية باأن احلق يف الغذاء لدعم اإلعمال املطرد للحق يف
غذاء ياف يف سياق األمن الغذائي الوطين (اخلطوح التوجيهية الطوعية) (منظمة األغذية والزراعة )2005 ،تاجع الدول
على تسهيل احلصول على املوارد واستخدامها بصورة مستدامة وغري متييزية وآمنة ،ومحاية األصول اهلامة بالنسبة إىل سبل
معياة السكان.

 2-4صكوك وأدوات الحوكمة الخاصة بالغابات واألشجار
يتوفر العديد من أدوات احلويمة اخلاصة بالغابات واألجشجار على الصعيدين الدويل والوطين .وبعض هذه الصكوك
متخصص ،إذ يريز على وظيفة الغابات واألجشجار ،يف ح ن تدم ج صكوك أخرى فوائدها املختلفة لتحقيق التنمية املستدامة.
وقد تكون هذه الصكوك تنظيمية ،أو موجهة من السوق ،أو قد متز ب ن هذين النهج ن.
1-2-4

التدخالت واالتفاقات الدولية

قد تكون االتفاقات واملعاهدات الدولية طوعية أو إلزامية ،إمنا يقضي غرضها األساسي بتحقيق هدف مارتك .ومثة
اتفاقيات عديدة لألمم املتحدة حول املناخ مثال (اُنظر القسم  4-3-3واإلطار  ،)18والتنوع البيولوجي ،واتفاقية الاعوب
األصلية والقبلية ملنظمة العمل الدولية (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،)169ويسعى معظمها إىل حتقيق هدف حمدد
جدا يتسم باألمهية بالنسبة إىل الغابات .أما املبادئ اخلاصة بالغابات اليت أطلقتها األمم املتحدة ،فهي وثيقة ملزمة غري
قانونية أ اعتمادها عام  1992خالل مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية يف ريو دي جانريو ،44وتتضمن اقرتاحات
الستدامة الغابات.

والوثيقة اليت تعاجل مباجشرة املسائل املتصلة باألمن الغذائي والتغذية هي اخلطوح التوجيهية الطوعية باأن احلويمة
املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي

(منظمة األغذية والزراعة،

44

2012

) .فهي توفر توجيهات ملموسة للبلدان لتحس ن حويمتها يف جمال حيازة األراضي

أُنظر .http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm
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ومصايد األمساك والغابات ،من منظور اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء ياف ،والقضاء على الفقر ،والتنمية املستدامة،
مع الرتييز بصورة خاصة على السكان الضعفاء واملهما ن.
ويف عام  ،2017اعتمد منتدى األمم املتحدة للغابات اخلطة االسرتاتيجية للغابات للفرتة  .2030-2017وتتمثل
مهمتها يف "التاجيع على اإلدارة املستدامة للغابات ومسامهة الغابات واألجشجار خار الغابات يف خطة التنمية املستدامة
لعام  ،2030مبا يف ذلك من خالل تعزيز التعاون والتنسيق واالتساق والتآزر وااللتزام السياسي واإلجراءات على املستويات
يافة" .وهي توفر إطارا عامليا "لاجراءات على مجيع املستويات إلدارة يل أنواع الغابات واألجشجار خار الغابات على
حنو مستدام ،ووقف إزالة الغابات وتدهورها" ،إضافة إىل "املسامهات املتصلة بالغابات يف تنفيذ صكوك وعمليات والتزامات
45
وأهداف دولية متصلة بالغابات".
اإلطار

18

برنامج خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية :القدرات والثغرات

ياكل برنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية جهدا مارتيا ب ن البلدان
خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها ،خاصة يف البلدان النامية .ويرمي هذا الربنام ج إىل وضع وتنفيذ
ممارسات الصون يف نظام اإلدارة املستدامة ،مبا يعزز أرصدة الكربون يف الغابات .وقد أ التفاوض أوال باأن املبادرة ضمن
االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة باأن تغري املناخ عام  .2005وإن بلدا ناميا يرمي إىل اعتماد الربنام ج يتا إىل القيام مبا
يلي :وضع اسرتاتيجيات إلعداد خطة وطنية للغابات ونظام وطين لرصد الغابات للتبليغ عن األناطة اجلارية يف إطار
الربنام ج؛ وتوفري املعلومات عن ييفية احملافظة على القيم االجتماعية والبيئية .وياري أحد االنتقادات املوجهة إىل برنام ج
خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية إىل أن التغيريات اليت حدثت يف حيازة األراضي
46
والفوائد 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 تقوض برام ج خفض االنبعاثات
النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية بعض خدمات النظام اإليكولوجي اليت توفرها الغابات على الصعيد
احمللي ،مبا يف ذلك األغذية ،وحطب الوقود واألدوية ملالي ن الفقراء الذين يعياون يف الغابات ويعتمدون عليها .وقد يولد
برنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية حوافز جديدة للدول للحد من وصول هؤالء
األجشخاص إىل الغابات .يما أن انعدام أمن حيازة األراضي بالنسبة إىل العديد من السكان األصلي ن واجملتمعات األخرى
اليت تعتمد على الغابات قد تعرضهم بصورة خاصة إىل هذا اخلطر ( Phelpsوآخرون2010 ،؛  Espinoza-Llanosو،Feather
وحتملها
 .)2011ومثة خطر يف أن تقبل اجملتمعات احمللية ،من دون معرفتها ،باروح جتردها من حقوق استخدام األراضيُ ،
مسؤولية خسارة الغابات ،أو أن تقبل مببالغ تقلل من قيمة الفرص احلقيقية املهدرة الستخدام األراضي.
وتامل بعض املخاطر احملتملة بالنسبة إىل سكان الغابات واملقرتنة بربنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات
وتدهورها يف البلدان النامية :انتهايات حقوق األراضي العرفية وتدابري اإلنفاذ القاسية؛ وخسارة إمكانية الوصول إىل الغابات
لتأم ن الكفاف وتلبية حاجات توليد الدخل؛ والنزاعات حول استخدام األراضي؛ واالنتقال املادي من الغابات .يما أن
 45مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس الذي أ اعتماده ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول تغري املناخ ،واتفاقية
التنوع البيولوجي ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،ووثيقة األمم املتحدة اخلاصة بالغابات.
 46أُنظرhttp://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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استحواذ النخب للفوائد املتوقعة من هذا الربنام ج ،بسبب نظم غري مالئمة حلويمة الغابات ،قد يؤدي إىل تراجع إنتا
األغذية حمليا ،األمر الذي يولد خماطر لألمن الغذائي ويفاقم الفقر ( Poudyalوآخرون.)2016 ،
ويف ح ن أنه من الضروري ترييز استثمارات برنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان
النامية على حتفيز حويمة الغابات على الصعيد الوطين ،وخباصة يف البلدان اليت تواجه عملية قطع األخااب غري القانوين
وتوجد فيها مؤسسات غري مالئمة يف قطاع الغابات ،فإن الرتييز فقط على قطاع الغابات غري ياف ملواجهة الدوافع الزراعية
إلزالة الغابات والتوفيق بينها .وتوخيا لبلوغ غايات التخفيف من انبعاثات الكربون وفقا للربنام ج املوضوع ،من اهلام أن تتناول
احلكومات دور الزراعة اليت هي السبب األول إلزالة الغابات يف العامل .لكن رغم الفرصة غري املسبوقة اليت يوفرها الربنام ج
لوضع سياسات ،ومؤسسات وقدرات لالستجابة إىل هذه الضغوطات ،ما زال الدرب طويال أمام بلدان عديدة قبل أن
تتطرق باكل أساسي إىل الدوافع الزراعية إلزالة الغابات وتدهورها .ويعلن  )2013( Kissingerأنه هدف بلوغ غايات
التخفيف من انبعاثات الكربون وفقا للربنام ج ،من اهلام أن تتطرق احلكومات إىل دور الزراعة اليت تاكل السبب الرئيسي
إلزالة الغابات على الصعيد العاملي ،من خالل:


املواءمة ب ن غايات برنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية مع التغيري التحويل
يف النظم الزراعية اليت تكثف اإلنتا  ،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
األراضي لدى أصحاب احليازات الصغرية؛



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 ها (مثل التزامات التنمية املنخفضة
الكربون)؛ واحلويمة؛ ونظم القياس والرصد واإلبالغ والتحقق اليت تأخذ يف االعتبار دور الزراعة يف إزالة 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.

أُنظر.http://www.un-redd.org/ :

وهناك أيضا بعض املبادرات املتصلة بالغابات واألجشجار على املستوى اإلقليمي ،يف أفريقيا الوسطى مثال ،اليت تضم
مع حوض نر الكونغو ،ثاين أيرب منطقة يف العامل من الغابات االستوائية .يما أن الضغوح املتزايدة اليت ُمتارس على هذه
الغابات قد تؤدي إىل عملية يبرية إلزالة الغابات وتدهورها ،وزيادة الفقر وانعدام األمن الغذائي لعدد يبري من السكان
املعتمدين على الغابات .وملعاجلة هذه املسألة ،وقعت ست دول يف أفريقيا الوسطى إعالن ياوندي يف الكامريون (17
مارس/آذار  47،)1999وأقامت هيئة الغابات يف أفريقيا الوسطى 48.وقد وضعت هذه اهليئة خطة تقارب حتدد أهدافا
مارتية للحفاب على الغابات ،وتاجع على بذل جهود صون إقليمية متسقة .يما أن الاراية ب ن الغابات يف حوض نر

 47الكامريون ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تااد ،الكونغو ،مجهورية الكونغو الدميوقراطية ،غابون
([ http://pfbc-cbfp.org/docs/key_docs/declarationyaounde.pdfبالفرنسية]).
 48أُنظر  .http://www.comifac.org/ومنذ إنااء اهليئة ،انضم أيضا إليها بوروندي ،وغينيا االستوائية ،ورواندا وساو تومي وبرينسييب.
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الكونغو ،اليت أنائت عام  ،2002جتمع ب ن
ياوندي ( de Wasseigeوآخرون.)2012 ،
2-2-4
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جشريكا 49مستعدين لالستثمار يف حتقيق األهداف الواردة يف إعالن

القواعد والسياسات الوطنية

تتمتع السلطات العامة على املستوى الوطين بوسائل ملحوظة للتدخل من أجل توجيه إدارة الغابات .ويما ورد
أعاله ،غالبا ما متلك هذه السلطات معظم الغابات ،وتقوم بالتايل إما بإدارهتا بصورة مباجشرة أو بتفويض إدارهتا إىل جهات
غري حكومية ،وتقدم هلذه اجلهات بعض التوجيهات باأن اإلدارة .يذلك ،توفر السلطات الوطنية مبادئ معيارية وتوجيهات
لقطاع الغابات بكامله .وهلذه الغاية ،ميكنها أن تستخدم مزجيا من األدوات :اإلدارة املباجشرة أو املفوضة للغابات العامة،
والقوان ن واألنظمة ،واحلوافز ،مبا يف ذلك نظم حمددة لفرض الضرائب ،وأدوات السوق وباكل متزايد ،جمموعات خمتلطة
من هذه األدوات املتنوعة.
وتعرف التاريعات واألنظمة الوطنية ماهية الغابة (اُنظر القسم  )1-1والقواعد اليت تنطبق عليها .وقد حتدد بصورة
خاصة األراضي اليت تُعترب غابات دائمة (أُنظر القسم  .)3-4وهي تنائ حقوق امللكية واحليازة اخلاصة باألراضي احلرجية
واألجشجار .يذلك ،ميكنها أن تقيد حقوق امللكية من خالل إدرا أحكام حلماية األجشجار يف األراضي اخلاصة مثال.
يما أن القواعد الوطنية حتدد 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 ،يُسمح
بالوصول إىل الغابات ،حيث يتمتع مالكو الغابات حبقوق حمددة لتقييد هذا الوصول ،ال سيما حلماية الطبيعة هدف محاية
املناطق احلرجية اليت أُعيد زرعها أو اليت جتددت باكل طبيعي .ويف معظم هذه البلدان ،يتمتع عامة الناس حبقوق استخدام
جلمع بعض املنتجات احلرجية غري اخلابية ،وهو أمر غالبا ما يتطلب موافقة مالك الغابة ،خاصة وأن اختالفات يبرية تظهر
ب ن البلدان وختضع بعض احلقوق للوائح وقيود حمددة (جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا.)2004 ،
يذلك ،تنائ القواعد الوطنية املنظمة املؤسسية إلدارة الغابات على املستوى الوطين ،والوطين الفرعي واحمللي مبا يف
ذلك ،حسب احلالة ،املنظمة املؤسسية إلدارة الغابات اليت قد تكون خمتلفة بالنسبة إىل الغابات العامة واخلاصة .وقد تفوض
جزءا منها إىل ييانات خمتلفة ،عامة أو خاصة ،مبا يف ذلك على صعيد اجملتمع احمللي .وحتدد القواعد الوطنية أيضا أدوار
ومسؤوليات خمتلف أصحاب املصلحة يف قطاع الغابات ،وتولد إطارا قانونيا للعالقات االقتصادية واملالية بينهم ،مبا يف
ذلك دور الارايات ب ن القطاع ن العام واخلاص.
وتامل القواعد الوطنية باكل متزايد أيضا أحكاما تنائ مناطق مصنفة لألناطة احلرجية و/أو للوظائف واألدوار
احملددة للغابات .وقد تضم مناطق حممية ،مثل احلدائق الوطنية أو غريها من املناطق احملمية ،أو مناطق يُعترب أن الغابات
تضطلع فيها بوظائف محاية حمددة (أُنظر القسم )3-2-3؛ باإلضافة إىل قواعد إدارة حمددة عامة ،من حيث احلويمة و/أو
لتأدية هذه الوظيفة احملددة باكل أفضل .يذلك ،ميكن أن تنائ التاريعات الوطنية معايري للزراعة احلرجية أو أن تعرتف
 49مبا يف ذلك احلكومات األفريقية ،والوياالت واحلكوم ـات املاحن ـة ،واملنظمات احلكومي ـة الدولي ـة ،واملنظمات غري احلكومي ـة ،واملؤسسات العلمي ـة
والقطاعات اخلاصة (أُنظر .)http://pfbc-cbfp.org/home.html
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هـ ـا ،إضافـ ـة إىل معايري بيئيـ ـة أو متصلـ ـة باالستدامـ ـة ،ميكنهـ ـا أن ترتبط بربامـ ـ ج إصـ ـدار الاهـ ـادات (أُنظـ ـر القسم
.)2

-2-4

وتتجه السياسات والتاريعات الوطنية اخلاصة بالغابات أيثر فأيثر إىل النظر يف الوظائف املتعددة للغابات
واألجشجار ،وتسعى إىل حتقيق أهداف عديدة ،مبا يف ذلك إنتا األخااب ،والطاقة ،واحلفاب على التنوع البيولوجي،
والتكيف مـع تغري املناخ والتخفي ـف من آث ـاره ،ومحاي ـ ـة املي ـاه والرتب ـ ـة ،ومتك ن اجملتمع ـ ـات احمللي ـ ـة (أُنظر الفصل  3والقسم
 .)3-3-4وهذا يتجلى يف ارتفاع عدد البلدان اليت ِ
توجد الظروف املؤاتية لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات (أُنظر القسم
 ،)3-4وحتدد توجهات واسعة تدم ج الوظائف املتعددة للغابات واألجشجار.
اإلطار

19

نموذج الغابات في السويد -نظام إلدارة الغابات يركز على االستدامة

السويد هو بلد تطغى عليه الغابات :بالفعل ،يوجد  1يف املائة من الغابات التجارية يف العامل يف السويد ،إمنا توفر
الغابات السويدية نسبة  10يف املائة من اخلاب املناور واللب والورق يف العامل .ويف عام  ،1993حصل حتول يبري يف
السياسة احلرجية يف السويد نتيجة جمموعة ضغط بيئية نافِذة .ونتيجة هلذا اإلصالح ،أ حتديد هدف اإلنتا  ،الذي يان
طاغيا حو ذلك احل ن ،متاجشيا مع األهداف البيئية .وبالتايل ،انطبق القانون اجلديد باكل متساو على أراضي الغابات
اخلاصة ( 50يف املائة) ،وأراضي الغابات اليت تعود ملكيتها للمؤسسات ( 25يف املائة) وأراضي الغابات اململوية للدولة (25
يف املائة).
ويف الوقت ذاته ،تغريت أهداف احلراجة ،وأُزيلت القواعد من قانون الغابات فأُلغيت منه مجيع األنظمة التفصيلية
باأن ييفية إدارة الغابات .وأُدر مصطلح "احلرية يف إطار املسؤولية" يف السياسة احلرجية ،ومن دون أي أنظمة تفصيلية،
يتع ن على مالكي الغابات النظر يف عدد من األهداف لدى إدارة الغابة:







أهداف اإلنتا ؛
األهداف البيئية؛
األهداف االجتماعية؛
األهداف الرتفيهية (مبا يف ذلك السياحة)؛
مستخدمون آخرون لألراضي يستخدمون األراضي احلرجية (مثل تربية الرنة)؛
البيئات الثقافية يف الغابة (مثل املباين القدمية).

عرف االعتبار البيئي بأنه جمموع االعتبارات املتعلقة بقيم الطبيعة واألراضي اجلوفية واملياه والبيئات الثقافية (مبا يف
ويُ َّ
ذلك قيم الثقافة البيولوجية) والقيم االجتماعية يف إدارة الغابة ( Johanssonوآخرون.)2009 ،
وتقضي التحديات يف إطار منوذ الغابات يف السويد بإجياد توازن ب ن االستخدام املتعدد األغراض للغابات ،مبا
يضمن احرتام مجيع قيم الغابات واالستمرار يف إنتا يمية يبرية من األخااب .ويف جمال اإلدارة ،ليس إنتا األخااب
وحده هاما ،بل أيضا حتس ن البيئة اليت تؤثر بصورة غري مباجشرة على األمن الغذائي والتغذية ،وإنتا املنتجات احلرجية غري
اخلابية املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية ،مثل التوت والفطر والطرائد ،وتوفري مناطق الرعي للرنة.

أنظر.https://www.skogsstyrelsen.se/en/about-us/ :
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ويوفر منوذ الغابات السويدي (أُنظر اإلطار  )19باإلضافة إىل مناذ أخرى ،مثاال عن النه ج املتكامل إلدارة
الغابات ،جيمع ب ن احلراجة املبنية على العلم واألدلة وااللتزام الناجشط باستخدامات متعددة ( Lindahlوآخرون2015 ،؛
.)2014 ،Pülzl
ويتمثل أحد الاروح اهلامة لنجاح السياسات احلرجية ،نظرا إىل اإلطار الزمين لنمو الغابات ،يف توفري الظروف
لالستقرار والدعم الطويل األجل ،يف ظل تعريف واضح لألولويات .ويتوفر مثل جيد يف تتابع القواعد واخلطط املتصلة
بالغابات يف الص ن ،اليت ريزت منذ السبعينيات حو التسعينيات من القرن املاضي على إنتا األخااب والتنمية
اإليكولوجية ،وجشددت على حنو أيرب بعد على اإلدارة املستدامة للغابات ووظائف احلماية اليت تضطلع ها الغابات (إدارة
غابات الدولة .)2013 ،ويعطي اإلطار  15حول مكافحة التصحر أمثلة أخرى عن السياسات احلرجية الطويلة األجل
والناجحة ملكافحة التصحر يف مشال أفريقيا.
ويب ن حتليل دراسات احلالة يف سبعة بلدان (جشيلي ويوستاريكا وغامبيا وجورجيا وغانا وتونس وفييت نام) الفرص
املتاحة لتحس ن األمن الغذائي والتغذية ،مع احلفاب يف الوقت ذاته على الغطاء احلرجي أو زيادته (منظمة األغذية والزراعة،
2016أ) .وتسمح احلاالت الناجحة باستنباح بعض الدروس اهلامة .فهي تقر وتدم ج مجيعها يف سياساهتا جمموعة من
الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للغابات ،مبا يف ذلك مسامهتها يف التنمية املستدامة األوسع نطاقا ،واحلد من الفقر
والربام ج املتصلة بتغري املناخ .يما أنا أظهرت أمهية استخدام املزي ج الصحيح من األدوات السياساتية ،مبا يف ذلك األدوات
التنظيمية ،واحلوافز واالمتيازات الضريبية لتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وزيادة اإلنتاجية الزراعية .وقد بينت دراسات احلالة
يافة احلاجة إىل أطر قانونية ومؤسسية فعالة ،مقرتنة حبيازة آمنة لألراضي ميكن الريون إليها ،وختطيط استخدام األراضي
وتدابري لتنظيم تغري استخدام األراضي ،مبا يف ذلك متطلبات إجراء تقييمات لألثر البيئي وتوفري محاية خاصة ملناطق معينة.
يما بينت أمهية التمويل الكايف عرب استثمار القطاع العام يف قطاع الزراعة وقطاع الغابات وبرام ج التنمية الريفية األوسع
نطاقا .وأظهرت أيضا أمهية النُه ج املتكاملة إزاء استخدام األراضي على املستوى الوطين واحمللي وعلى مستوى املناظر
الطبيعية (منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ).
وغالبا ما يتمثل جشرح آخر للنجاح يف املز ب ن عدة أدوات .فتقوم يف نيوزيلندا مثال عدة برام ج مصممة حلماية
الغابات و/أو تاجيع التاجري 50.ويرمي بعضها صراحة إىل زيادة أرصدة الكربون إما يهدف رئيسي أو يمنفعة مارتية
لتقليص التآيل ،واستخدام أرصدة الكربون يف برنام ج نيوزيلندا ألرصدة الكربون يضمانة للمنح اليت توفرها احلكومة .ويتيح
هذا املزي ج اجلمع ب ن السعي إىل حتقيق هدف عاملي والتخفيف من آثار تغري املناخ ،إضافة إىل أهداف على املستوى احمللي
ومستوى املناظر الطبيعية ،ويعطي األولوية للمناطق املتدهورة أو املنحدرة لصون الرتبة.
3-2-4

إصدار الشهادات وأدوات أخرى قائمة على السوق

يتم التاجيع باكل متزايد على استخدام آليات قائمة على السوق ،مبا يف ذلك الدفع مقابل اخلدمات البيئية أو
برام ج إصدار الاهادات ،يف ظل ماارية متباينة ألصحاب املصلحة ،إضافة إىل القطاع اخلاص واجملتمع املدين.
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.https://www.mpi.govt.nz/funding-and-programmes/forestry/

وقد أ تعريف الدفع مقابل اخلدمات البيئية بأنه عملية طوعية ب ن مارتي اخلدمة وبائعها ،جتري جشرح تقدمي خدمة
بيئية حمددة أو استخدام األرض بطريقة تضمن هذه اخلدمة ( .)2005 ،Wunderفيما أ الرتوي ج بداية للعملية هذه ياكل
من أجشكال حويمة جهات غري حكومية ،باستخدام النُه ج القائمة على السوق للحد من تدهور الغابات وإزالتها ،فهي
تتخذ يف أغلب األحيان أجشكاال هجينة تعمل على مستويات عدة وياارك فيها أصحاب املصلحة من القطاع ن العام
واخلاص ومن اجملتمع املدين .وغالبا ما تضطلع الدول بدور رئيسي يف هذه الربام ج ،إما من خالل توفري اإلطار القانوين
للدفع للخدمات البيئية اخلاصة ،أو حو من خالل وضع برام ج للدفع مقابل خدمات بيئية جيري حتديدها ومتويلها من
األموال العامة ( Viraوآخرون.)2015 ،
وقد أدى ظهور أسواق تقدم خدمات متصلة بالغابات (مثل دورها يف احتباس الكربون الذي اعرتف به برنام ج
خفض اإلنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية) إىل موجة جديدة من اهتمام جهات فاعلة خاصة
باحلراجة ،بالتعاون يف أحيان يثرية مع أطراف حكومية أو غري حكومية (منظمات غري حكومية وجتارية) أو جمتمعات حملية.
ويف إندونيسيا والربازيل وبلدان أخرى حيث ما زالت هناك مساحات يبرية من الغابات االستوائية ،استقطبت املااريع يف
إطار برنام ج خفض اإلنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية استثمارات خاصة يف سوق الكربون
الطوعي .يما ياكل إصدار جشهادات الكربون واإلقرار مبصاحل اجملتمع احمللي مكونات أساسية لتقييم السوق (سوق النظام
اإليكولوجي ،)2015 ،وقد يسن احلويمة وعالقات الاريات باجملتمعات احمللية وجريانا الريفي ن ( McDermottوآخرون،
 .)2015وعلى أي حال ،من الضروري اإلجشارة إىل أن الكربون ياكل نسبة حمدودة من توليد الدخل يف إدارة الغابات.
وخيتلف العلماء باأن قدرة النُه ج القائمة على السوق واحلوافز حلويمة الغابات على توفري التآزر ب ن األهداف البيئية
واالجتماعية ،وب ن خدمات النظام اإليكولوجي وسبل املعياة احمللية واألمن الغذائي والتغذية .ويعترب البعض أن هذه النُه ج
قادرة على توفري دخل جديد للمجتمعات الريفية ،ودعم خدمات النظام اإليكولوجي اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية يف
األجل الطويل ( Harveyوآخرون2014 ،؛  Smithوآخرون .)2013 ،ويعترب البعض اآلخر أن يلفة هذه النُه ج تتجاوز
املنافع املتوقعة ،وتفضل العمليات الكبرية واملزارع ن األيثر ثراء (من حيث األراضي والتعليم) على أصحاب احليازات
الصغرية والنساء ،وتزيد خطر جتريد السكان احمللي ن واألصلي ن واجملتمعات احمللية من حقهم يف احلصول على األراضي
واملوارد ( Viraوآخرون.)2015 ،
برامج إصدار الشهادات والمعايير الطوعية
تاكل برام ج إصدار الاهادات أدوات قائمة على السوق تتعلق مبعايري "غري حكومية" يتم وضعها ورصدها من
خالل جشبكة من املنتج ن ،واملنظمات غري احلكومية و/أو الارياء يف القطاع اخلاص.
وتسمح برام ج إصدار الاهادات احلرجية بإجراء تقييم مستقل الحرتام جمموعة حمددة من معايري األداء اليت تعزز
وتقيس اإلدارة املستدامة للغابات (احتاد صناعات الورق األورويب ،)2006 ،يما توفر للمستهلك ن النهائي ن ضمانة
الستجابة مصادر خاضعة إلدارة جيدة ومستدامة لطلباهتم .وبالتايل ،يؤدي إصدار الاهادات احلرجية دورا هاما يف تقييم
ورصد اإلدارة املستدامة للغابات بصورة مستقلة ،ويدد ما إذا يانت إدارة الغابات وتنظيمها يتطابقان مع املعايري واملؤجشرات
135

املصادق عليها ،ومع األنظمة القانونية اخلاصة باستخدام املوارد احلرجية على املستوى الوطين ،متاجشيا مع املبادئ الدولية
املقبولة.
ولقد أ اعتماد برام ج إصدار الاهادات الدولية املستقلة إلدارة الغابات يف أواخر التسعينيات من القرن املاضي
بوصفها أدوات طوعية لزيادة الوعي وتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وجتارة املنتجات املتأتية من الغابات اخلاضعة إلدارة
مستدامة (أُنظر اإلطار .)20
وتُظهر البيانات املتاحة جناح هذه الربام ج ،مع زيادة حادة يف املساحة املغطاة على الصعيد العاملي ،من  13.8مليون
هكتار عام  2000إىل  438مليون هكتار عام ( 51 2014منظمة األغذية والزراعة ،)2015 ،ما ميثل متوسط زيادة سنوية
حبوايل  30مليون هكتار ( MacDickenوآخرون .)2015 ،ومن املتوقع أن تستمر هذه الزيادة يف املستقبل رغم أن بدائل
أخرى ،مثل اتفاقات الاراية الطوعية ،متوفرة أيضا لضمان أن تتأتى املنتجات احلرجية من غابات ختضع إلدارة مستدامة.
إمنا حو عام  ،2014يان إصدار الاهادات احلرجية يريز بصورة رئيسية على الغابات الامالية واملعتدلة  -اليت متثل 90
يف املائة من يل املساحات احلرجية احلائزة جشهادات على الصعيد الدويل -يف ح ن ميثل إصدار الاهادات يف املناطق
االستوائية  6يف املائة فقط من إمجايل املساحة احلرجية املعتمدة ( MacDickenوآخرون.)2015 ،
يما أن املعايري الطوعية يف القطاع اخلاص تدعو إىل ماارية مجيع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املؤسسات
اخلاصة ،للمضي قدما باجتاه التوصل إىل إنتا مستدام .وتطرح هذه املعايري أيضا السؤال حول أدوار أصحاب املصلحة يف
القطاع ن العام واخلاص يف تصميم هذه املعايري وتنفيذها ( Rivalوآخرون.)2016 ،
اإلطار

20

البرامج الدولية إلصدار الشهادات الحرجية

يعلن برنام ج إقرار خطط إصدار الاهادات احلرجية بأنه النظام األيرب يف العامل إلصدار الاهادات احلرجية ،إذ يرمي
إىل حتويل طريقة إدارة الغابات يف العامل ،للتأيد من أنه بإمكان البار أن ينعموا بالفوائد البيئية واالجتماعية واالقتصادية
الناجشئة عن الغابات .وتوجد يف إقليمي أمريكا الامالية ( 59يف املائة) وأوروبا ( 31يف املائة) املناطق احلرجية األيرب املعتمدة
من الربنام ج ،يف ح ن حتظى أقاليم آسيا وأوسيانيا ( 4يف املائة معا) وأمريكا الوسطى واجلنوبية ( 2يف املائة) حبصة أقل بكثري
من األراضي احلرجية املعتمدة من الربنام ج .وال وجود هلذا الربنام ج يف أفريقيا.
وأما جملس رعاية الغابات فهو منظمة دولية تسعى إىل حتقيق ثالثة أهداف :إدارة الغابات املالئمة بيئيا؛ واملفيدة
اجتماعيا (خباصة بالنسبة إىل الاعوب األصلية واجملتمعات احمللية)؛ واملستدامة اقتصاديا .ويغطي هذا اجمللس  47.4يف املائة
من األراضي احلرجية يف أوروبا؛ و 35.9يف املائة منها يف أمريكا الامالية؛ و 6.9يف املائة يف أمريكا اجلنوبية والبحر الكارييب؛
و 4.3يف املائة يف آسيا؛ و 4.2يف املائة يف أفريقيا؛ و 1.4يف املائة يف أوسيانيا.
ويقوم جملس رعاية الغابات على أجهزة الختاذ القرارات (جهاز لكل هدف) ،يف ح ن يبين برنام ج إقرار خطط 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
من األعلى إىل األسفل).
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تامل هذه األرقام بعض احملاسبة املضاعفة ( 2يف املائة تقريبا) ،سيما أن بعض وحدات إدارة الغابات حائزة جشهادات يف إطار الربناجم ن.

ويف العديد من األقاليم ،من الاائع أن يصل الزبائن على جشهادات من الربناجم ن.
وهذه الربام ج إلصدار الاهادات منظمة على مستوي ن :الدويل والوطين .إذ ُحتدد ،على املستوى الدويل ،نظرة وأهداف
وغايات مارتية ،يف ح ن يكون املستوى الوطين أيثر تفصيال ،وياري إىل الغايات واألهداف الوطنية ،يف ما خيص الاروح
املسبقة احمللية .وقد متت صياغة املعايري الوطنية إلصدار الاهادات احلرجية يف  39بلدا بالنسبة إىل جملس رعاية الغابات ويف
 32بلدا بالنسبة إىل برنام ج إقرار خطط إصدار الاهادات احلرجية :ويف بعض البلدان ،مثل الص ن وإندونيسيا ،ياكل
إصدار الاهادات جزءا من السياسات احلرجية للدولة .وحو عام  ،2013أبلغ  61بلدا عن حصول الغابات العامة على
جشهادات صادرة عن جملس رعاية الغابات ،فيما أفاد  30بلدا تقريبا عن إصدار جشهادات مبوجب برنام ج إقرار خطط إصدار
الاهادات احلرجية ،ومعظمها يف أوروبا وأمريكا الامالية (منظمة األغذية والزراعة 2014 ،أ).
ويتضمن الربناجمان عناصر مرتبطة باألمن الغذائي والتغذية مع أنما ال يتصالن مباجشرة هذا اجملال .فعلى سبيل املثال،
يتصل يل من املعيار  5من معايري جملس رعاية الغابات واملعيار  4من معايري برنام ج إقرار خطط إصدار الاهادات احلرجية
بالفوائد الناجشئة عن الغابات مبا يف ذلك خدمات النظام اإليكولوجي (اليت ميكن اعتبار األمن الغذائي والتغذية ضمنها)،
يما يتعلق يل من املعيار  6من معايري اجمللس واملعيار  3من معايري الربنام ج مبراقبة صيد احليوانات واألمساك .ويتطرق الربناجمان
أيضا إىل السلسلة الغذائية يف ما خيص مبيدات احلارات ،يما أنما يتصالن حبقوق الاعوب األصلية يف الغابات ،إمنا ال
تذير بصورة خاصة األمن الغذائي والتغذية (جملس رعاية الغابات2015 ،؛ برنام ج إقرار خطط إصدار الاهادات احلرجية،
.)2010
أُنظر :

https://ic.fsc.org/en؛

.http://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/facts-a-figures

وتساهم أيضا الربام ج الطوعية للبناء األخضر ،ووضع مدونات ومعايري البناء يف التاجيع على استخدام منتجات
خابية أ حصادها بصورة قانونية ومستدامة .فعلى سبيل املثال ،أُجنز قانون البناء املراعي للبيئة الذي تقوده منظمة غري
حكومية يف الواليات املتحدة األمريكية يف مارس/آذار  ،2012وقد أ اعتماده اآلن باكل يامل أو جزئي يف عار واليات
يف البالد .وأما الربنام ج الطوعي إلصدار جشهادات املباين اخلضراء يف إطار القيادة يف جمال الطاقة والتصميم البيئي ،فهو
يظى باعرتاف واسع النطاق يف الواليات املتحدة األمريكية ،على غرار طريقة التقييم البيئي لوضع حبوث البناء اليت لديها
برام ج خاصة بالبلدان يف سبعة بلدان أوروبية (النمسا وأملانيا وهولندا والنروي ج وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة) (منظمة
األغذية والزراعة2014 ،أ).
وبإمكان سياسات املارتيات اخلضراء أن تدعم وتزيد الطلب على األخااب واملنتجات اخلابية القانونية واملستدامة.
ويف ناية عام  ،2010يان  14بلدا يف اجملموع قد بدأ العمل بسياسات املارتيات يف القطاع العام على مستوى احلكومة
املريزية خاصة يف ما يتعلق باخلاب واملنتجات اخلابية (النمسا وبلجيكا والدامنرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليابان واملكسيك
وهولندا ونيوزيلندا والنروي ج وسويسرا واململكة املتحدة) (جلنة الغابات الدائمة يف االحتاد األورويب .)2010 ،وتامل البلدان
اليت يانت تقوم فيها سياسات أو قوان ن املارتيات اخلضراء بالنسبة إىل املنتجات اخلابية حو عام  2013أسرتاليا والص ن
واهلند وإيطاليا ومجهورية يوريا وسلوفينيا.
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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 وتنفيذ
معايري عاملية موثوقة "لزيت النخيل املعتمد من املائدة املستديرة املعنية بزيت النخيل املستدام" ،وإجشراك مجيع أصحاب
املصلحة يف مجيع مراحل سلسلة اإلمداد .ويتمثل أحد مطالبها األساسية باحلد من إزالة الغابات .وقد حاز حوايل 12
مليون طن ( 2.5مليون هكتار) من زيت النخيل على جشهادات ،ما ميثل  21يف املائة من اإلنتا احمللي 52.يذلك ،وضعت
املائدة املستديرة املعنية بالزراعة املسؤولة عن فول الصويا 53معايري لانتا املستدام ،وهي تضم عدة أصحاب مصلحة على
امتداد سلسلة القيمة ،مبا يف ذلك احلكومات ،واملنظمات غري احلكومية ،والصناعة ،واملستوردين واملصدرين .وقد عرب
 )2012( Elgertعن قلقه بأن مثل هذه الربام ج ،فيما تعزز قيام جشرايات جديدة ب ن مؤسسات خاصة ومنظمات بيئية
غري حكومية ،قد هتمش أصحاب احليازات الصغرية وهتدد مسألة حصول السكان األصلي ن وجمتمعات الفالح ن على
األراضي واملوارد .ونظرا إىل أن أصحاب احليازات الصغرية ميثلون  40يف املائة من اإلنتا العاملي لزيت النخيل ،من الضروري
مبكان متويل ودعم مااريتهم يف عملية إصدار الاهادات عن املائدة املستديرة املعنية بزيت النخيل ( Rivalوآخرون،
.)2016

 3-4سبل المضي قدما :اإلدارة المستدامة للغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
يف ح ن أن خدمات النظام اإليكولوجي اهلامة اليت تقدمها الغابات واألجشجار تُدم ج تدرجييا على حنو أفضل يف
إدارة الغابات ،غري أن الدور الذي تؤديه يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،وخباصة بالنسبة إىل الفئات األيثر ضعفا ،قد
يتضارب مع وظائف أخرى تضطلع ها الغابات واألجشجار ،وما زالت ُمهملة نسبيا ( Viraوآخرون .)2015 ،يذلك ،قد
قوض حقوق اجملتمعات احمللية وأصحاب احليازات الصغرية يف األراضي الزراعية واملوارد احلرجية بفعل تلقي أصحاب
تُ َّ
مصلحة غري حملي ن نافذين ،مثل جشريات خاصة ،امتيازات لوضع بىن حتتية جديدة أو إقامة مااريع صناعية (Agrawal
وآخرون.)2008 ،
وقد ألقى إعالن ريو" 20 +املستقبل الذي نتوخاه" الضوء على الفوائد االجتماعية ،واالقتصادية والبيئية الناجشئة عن
الغابات ،ودعا إىل مضاعفة اجلهود وتعزيز حويمة الغابات لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات ،مع إبطاء وترية إزالة الغابات
وتدهورها ،ويبحها وعكسها.
وجيب أن تنظر اإلدارة املستدامة للغابات ،يما جرى تعريفها يف الفصل  ،1يف املواضيع التالية وأن تدجمها:
االستخدامات املتعددة للغابات واألجشجار؛ واملقايضات والتآزر ب ن هذه االستخدامات؛ إضافة إىل االهتمامات ،واحلاجات
واحلقوق (مبا يف ذلك حقوق احلصول على املوارد) لدى خمتلف أصحاب املصلحة ،مع إيالء اهتمام خاص إىل الفئات
األيثر ضعفا .ولغرض تقييم املوارد احلرجية ،يتم مجع املعلومات حول جمموعة من الظروف املؤاتية لادارة املستدامة للغابات:



52
53

138

األراضي احلرجية الدائمة :تاكل النية يف اإلبقاء على بعض املناطق يمناطق حرجية نقطة بداية اإلدارة املستدامة؛
اإلطار القانوين :السياسات والتاريعات واملؤسسات اليت تدعم اإلدارة املستدامة للغابات؛

أُنظر ( http://www.rspo.org/aboutأ حتديثه يف  31مايو/أيار .)2017
.http://www.responsiblesoy.org/?lang=en

التبليغ عن البيانات الوطنية :إن جودة البيانات يف اجلرد اخلاص بالغابات ووجود آليات منتظمة للرصد والتبليغ
ضروري جدا لادارة املستدامة للغابات؛



خطط إلدارة الغابات؛
إجشراك أصحاب املصلحة يف عملية اختاذ القرارات :وميكن أن تكون هذه املاارية مفيدة للنقاجشات السياسية،




وتساعد يف التخفيف من آثار النزاعات ،وتعزز التعاون ب ن أصحاب املصلحة ،وأخريا تساعد يف حتس ن جودة
السياسات احلرجية الوطنية (منظمة األغذية والزراعة.) 2009 ،

ويف التقييم األخري للموارد احلرجية ،أفاد  163بلدا عن مساحة إمجالية بلغت  2.2مليار هكتار من "الغابات
الدائمة" ،أ تعي ن أقل بقليل من  1.5مليار هكتار منها بصورة قانونية "يأمالك حرجية دائمة"54؛ وقد صرح  150بلدا
تقريبا بأن لديه إطار سياسايت وقانوين يدعم اإلدارة املستدامة للغابات ،فيما أعلن  126بلدا أن لديه منصة وطنية تتيح
ماارية أصحاب املصلحة يف اإلدارة املستدامة للغابات (منظمة األغذية والزراعة .)2015 ،ووفقا
لـ  MacDickenوآخرون ،)2015( ،تتوفر الظروف املؤاتية املذيورة أعاله لادارة املستدامة للغابات يف  1.1مليار هكتار
عل ى الصعيد العاملي (أي نصف األراضي احلرجية الدائمة) ،يف ح ن أن النسبة األصغر على اإلطالق من إمجايل مساحة
الغابات االستوائية ( 23يف املائة) ختضع ملستوى وسطي أو جيد من اإلدارة املستدامة.
وتتطلب اإلدارة املستدامة للغابات إنااء آليات للحويمة يف نطاقات جغرافية خمتلفة ،من مستوى املناظر الطبيعية
إىل املستوى العاملي ،حتدد فيها األهداف القصرية والطويلة األجل ،وتُارك العديد من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك
السكان األصلي ن واجملتمعات احمللية ،وتقر بالنزاعات وتسعى إىل إدارهتا (أُنظر مثل ييبك يف اإلطار .)21
وتلقي األقسام الفرعية التالية الضوء على أربعة جوانب هامة من احلويمة ميكنها أن تساعد يف املضي يف اإلدارة
املستدامة للغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية:





وضع خطط إلدارة الغابات؛
الرتوي ج لنه ج متكامل إزاء املناظر الطبيعية يدم ج الغابات واألجشجار بوصفها مكونات رئيسية؛
تعزيز ماارية أصحاب املصلحة لرفع مستوى الوعي ،وحتقيق املسامهات املباجشرة وغري املباجشرة القصوى
للغابات واألجشجار يف األمن الغذائي والتغذية؛
اعتماد ن ج قائم على املخاطر.

 54مييز تقييم املوارد احلرجية ب ن "األراضي احلرجية الدائمة" و"األمالك احلرجية الدائمة" .حتدد "األراضي احلرجية الدائمة" "منطقة حرجية تُع ن أو من
املتوقع أن يتم اإلبقاء عليها يغابة ،ومن احملتمل جدا أن يتم حتويلها إىل استخدامات أخرى" ،يف ح ن أن "األمالك احلرجية الدائمة" هي "املنطقة
احلرجية اليت يدد القانون أو التنظيم ضرورة اإلبقاء عليها يغابة وال جيوز حتويلها إىل أي استخدام آخر لألراضي" (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).
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اإلطار 21

ا لحوكمة المحلية في كيبك والشبكات االجتماعية في مجال حوكمة الغابات :ما هي الدرول المستمدة
بالنسبة إلى الحراجة المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؟

ختضع الغابات العامة يف يندا للوالية القانونية األقاليمية ،وبإمكان يل مقاطعة حتديد إطارها التاريعي والقانوين اخلاص
ها .وجشهدت السياسات احلرجية يف ييبك منذ قرون عدة ،تغيريات ملحوظة ( Blaisو .)2013 ،Boucherفأقرت ييبك ،يف
مارس/آذار  ،2010قانونا باأن اإلدارة املستدامة للمناطق احلرجية ،من أجل وضع نظام جديد للحراجة .ويعدل هذا القانون
أدوار مجيع أصحاب املصلحة ومسؤولياهتم يف جمال التخطيط احلرجي ،ويضع نجا متكامال الستخدام املوارد احلرجية .وقد أظهرت
البحوث األخرية يف ييبك أن ظهور جهات فاعلة جديدة يف جمال حويمة الغابات أدر ترتيبات جديدة تتقاسم الدولة مبوجبها
السلطة واملسؤوليات مع أصحاب مصلحة آخرين يف جمال الغابات ،لالنتقال إىل منوذ من احلويمة يضمن التنسيق ب ن أصحاب
املصلحة املختلف ن يف قطاع الغابات ( Chiassonو.)2013 ، Leclerc
وتاكل الموائد المستديرة اإلقليمية المعنية بالتخطيط لإلدارة المتكاملة للموارد أدوات احلويمة الرئيسية على
الصعيد احمللي يف ييبك .ويتمثل غرضها يف تعزيز التنمية املستدامة للموارد الطبيعية يف األراضي العامة ،من خالل اإلدارة
املتكاملة هلا ،لصاحل اجملتمعات احمللية يافة يف اإلقليم .وجتمع هذه املوائد املستديرة ب ن ممثل ن عن قطاعات متعددة مهتمة
باألراضي العامة بصورة مباجشرة.
وأما أدوار هذه املوائد املستديرة اإلقليمية ووالياهتا فهي:




تعزيز التعاون احمللي واتساق استخدامات األراضي؛
حتديد الغايات املارتية حلماية املوارد واألراضي وتنميتها؛
املاارية يف إعداد خطط تكتيكية وتاغيلية لادارة املتكاملة للغابات بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لوزارة الغابات،
واحلياة الربية واحلدائق.

ويف العديد من مناطق ييبك ،تتألف املوائد املستديرة اإلقليمية املعنية بالتخطيط لادارة املتكاملة للموارد من ست
جمموعات قطاعية متثل الارياء الرئيسي ن ذات الصلة ( )1الغابات؛ ( )2واحلياة الربية؛ ( )3ومستخدمون آخرون يتمتعون
باحلقوق؛ ( )4والطبيعة؛ ( )5واإلقليم؛ ( )6واألمم األوىل.
وميكن استخدام هذا النموذ من املوائد املستديرة اإلقليمية للتخطيط لادارة املتكاملة للموارد هدف تعزيز التآزر ب ن
أصحاب املصلحة وخمتلف مستخدمي املوارد احلرجية .وبصورة خاصة ،قد ينائ ويسن هذا النموذ جشبكات اجتماعية حملية
مستندة إىل األمن الغذائي والتغذية يف ما خيص حويمة املوارد احلرجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.
يذلك ،فإن املوائد املستديرة اإلقليمية للتخطيط لادارة املتكاملة للموارد مااهة يف بعض جوانبها للابكات
االجتماعية يف حويمة الغابات .فالابكة االجتماعية هي جمموعة من العالقات ب ن جهات فاعلة خمتلفة ،وميكن أن تكون
منظمة أو غري رمسية .ففي قطاع الغابات ،بينت بعض الدراسات التجريبية أمهية الابكات االجتماعية ح ن اجتمع أصحاب
مصلحة خمتلفون ملعاجلة املاايل والنزاعات املتصلة باملوارد الطبيعية ( Bodinو .)2009 ،Crona
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خطط إدارة الغابات

تقوم منظمة األغذية والزراعة ،يف سياق تقييم املوارد احلرجية ،برصد املناطق احلرجية ضمن خطط إدارة الغابات،
وهي معرفة بأنا "خطة إدارة موثقة طويلة األجل ،ترمي إىل حتقيق أهداف حمددة يف جمال اإلدارة وتتم مراجعتها على حنو
تعرض أيضا اسرتاتيجيات
دوري" .وجيب أن تفصل هكذا خطط العمليات املقررة بالنسبة إىل وحدات تاغيلية فردية إمنا قد ُ
لادارة عامة الطابع .وقد حتدد خطط إدارة الغابات هدفا رئيسيا ،أيان اإلنتا أو الصون ،أو قد تسعى إىل حتقيق عدة
غايات (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).
ويف التقييم األخري للموارد احلرجية (منظمة األغذية والزراعة ،)2015 ،أفاد  167بلدا ميثل  98يف املائة من املساحة
احلرجية العاملية ،أن لديه على األقل بعض املناطق اخلاضعة خلطط إدارة الغابات .وعلى املستوى العاملي ،ارتفعت املساحات
احلرجية اخلاضعة خلطة إدارة عام  2010إىل  2.1مليار هكتار ( 52يف املائة من إمجايل املناطق احلرجية) .وتُعترب خطط
إدارة الغابات من ب ن الظروف املؤاتية لادارة املتكاملة للغابات ،مع أن وجود مثل هذه اخلطط ليس ضمانة للتنفيذ الفعال
( MacDickenوآخرون .)2015 ،ويما يتضح من خالل اجلدول  ،16إذا باتت خطط إدارة الغابات هي املعيار حاليا يف
أوروبا وأصبحت جشائعة جدا يف آسيا ،ال يزال من الضروري تعزيزها يف أمريكا اجلنوبية وأفريقيا ،حيث تربز حتديات أيرب
أمام اإلدارة املستدامة للغابات وأمام األمن الغذائي والتغذية لدى اجملتمعات احمللية.
الجدول
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المساحة الخاضعة لخطة إدارة الغابات عام  ،2010بحسب اإلقليم
اإلقليم
العالم
أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية والوسطى
أوسيانيا
أمريكا الجنوبية

المساحة الخاضعة لخطة إدارة الغابات
(النسبة املئوية من إمجايل
(مليون هكتار)
املساحة احلرجية)
2100

52

140

22

410

70

950

94

430

57

46

27

125

15

املصدر :مقتبس من منظمة األغذية والزراعة (.)2015

منذ اخلمسينيات من القرن املاضي ،جشهدت املساحة اخلاضعة خلطط إدارة الغابات ألغراض الصون ارتفاعا حادا،
ويف عام  ،2010أ توزيع املساحة العاملية اخلاضعة خلطط إدارة الغابات باكل متساو ب ن أغراض اإلنتا والتوزيع يف مجيع
اجملاالت املناخية ،يما هو مب ن يف اجلدول .17
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الجدول

17

المساحة الخاضعة لخطة إدارة الغابات عام  ،2010بحسب المجال المناخي

المجال المناخي

شمالي
معتدل
شبه مداري
مداري

العالم

املصدر MacDicken :وآخرون
2-3-4

المساحة الخاضعة لخطة
إدارة الغابات
النسبة
املئوية من
مليون
املساحة
هكتار
احلرجية يف
اجملال

خطة إدارة الغابات لغرض
اإلنتاج
النسبة
املئوية من
مليون
املساحة
هكتار
احلرجية يف
اجملال

خطة إدارة الغابات لغرض
الصون
مليون
هكتار

النسبة املئوية من
املساحة احلرجية
يف اجملال

1074

88

443

36

401

33

425

63

176

26

209

31

91

28

37

11

29

9

510

28

191

11

204

11

2100

52

846

21

843

21

(.)2015

نحو نُهج متكاملة للمنا ر الطبيعية

تاكل النظم اإليكولوجية الزراعية واحلرجية واملائية نظما ديناميكية تتقاسم اجملال ضمن منظر طبيعي مع ن .وأما
املنظر الطبيعي فهو نظام اجتماعي -إيكولوجي يتاكل من فسيفساء من النظم اإليكولوجية الطبيعية و/أو املعدلة من
جانب البار ،ويتميز باكل خاص من الطبوغرافيا ،والنباتات ،واستخدام األراضي واملستوطنات اليت تتأثر بظروف
إيكولوجية وتارخيية واقتصادية وثقافية (التنوع البيولوجي/معهد األرض .)2013 ،لذا ،فإن التفاعالت الرئيسية ب ن العوامل
البيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية واملؤسساتية حتصل على مستوى املناظر الطبيعية حيث ميكن مالحظتها (Jackson
وآخرون2015 ،؛  Sachsوآخرون.)2012 ،
ويقضي التحدي بتحقيق أهداف متعددة ،ومتنافسة يف أغلب األحيان ،ضمن جمال حمدود ومبوارد طبيعية حمدودة،
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.
المداوالت حول "استخدام نفس األراضي" مقابل "استخدام أراض مختلفة"
يتمحور السؤال األساسي يف هذا اجلدال حول ييفية زيادة اإلنتا الزراعي لتلبية الطلب املتنامي ،ومحاية التنوع
البيولوجي يف الوقت ذاته :إما من خالل زيادة اإلنتاجية يف األراضي الزراعية القائمة واحلفاب على النظم اإليكولوجية
الطبيعية لصون التنوع البيولوجي (استخدام أراض خمتلفة) ،أو من خالل تفضيل املناظر الطبيعية املريبة اليت تدم ج األراضي
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الزراعية املتدنية الكثافة واخلصائص الطبيعية ،إضافة إىل أهداف اإلنتا والصون ضمن وحدات األرض ذاهتا (استخدام
نفس األراضي) (2014 ،Acton؛  Fischerوآخرون2014 ،؛  Viraوآخرون2015 ،؛  Phalanوآخرون.)2016 ،
واعتربت دراسات عديدة يف بلدان خمتلفة أن "استخدام أراض خمتلفة" ياكل االسرتاتيجية األفضل للتوفيق ب ن
اإلنتا وصون التنوع البيولوجي ( Viraوآخرون2015 ،؛  Deakinوآخرون .)2016 ،ويقول البعض إنه ميكن حتقيق زيادات
مستدامة يف إنتاجية األراضي الزراعية القائمة سيما وأنا قد ختفض الضغط على البيئة ،وحتفظ األرض للتنوع البيولوجي
( Garnettو2012 ،Godfray؛  Prettyو .)2014 ،Bharuchaوأظهر  Strassburgوآخرون؛ ( )2014أنه يف ظل زيادات
متواضعة يف اإلنتاجية ،قد تتمكن الربازيل من وقف إزالة األحرا النامجة عن التوسع الزراعي .غري أن هذه االسرتاتيجية
اليت تقضي "بالفصل ب ن أهداف األراضي" قد أثارت بعض الاواغل .أوال ،قد تزيد اإلنتاجية املعززة رحبية األراضي الزراعية،
وتوفر مزيدا من احلوافز للتوسع الزراعي وإزالة الغابات ( Belassenو2008 ،Gitz؛  Phelpsوآخرون2013 ،؛ Byerlee
وآخرون2014 ،؛  Oliveiraو .)2016 ،Hechtثانيا ،جيب أن يرتبط التكثيف املستدام لألراضي الزراعية صراحة حبماية
املوائل الطبيعية يف األراضي "الفائضة" ،وهي ليست دائما احلال ( Viraوآخرون .)2015 ،ثالثا ،قد يولد تكثيف املمارسات
الزراعية تراجعا يف التنوع البيولوجي الزراعي ( Greenوآخرون2005 ،؛  Kleijnوآخرون.)2009 ،
وقد اعترب مناصرو "استخدام نفس األراضي" أنا طريقة ملعاجلة هذه الاواغل من خالل إقامة مناظر طبيعية متعددة
الوظائف ترمي إىل حتقيق أهداف اإلنتا والصون .ووفقا هلذه الدراسات ،من احملتمل أن تكون هذه املناظر الطبيعية
"اإليكولوجية الزراعية" املعقدة ،اليت تقلد العمليات اإليكولوجية الطبيعية ضمن سياق اجتماعي ثقايف ،أيثر قدرة على
الصمود من املناظر الطبيعية األبسط ( Elmqvistوآخرون؛ 2003؛  Tscharntkeوآخرون2005 ،؛  Scherrو،McNeely
 .)2008وعلى سبيـ ـ ـل املثـ ـ ـ ـ ـال ،ف ـ ـ ـي الياب ـان ،تض ـ ـم املناظـ ـ ـر الطبيعيـ ـ ـة املسمـ ـ ـاة ( satoyamaمـ ـن " ،"satoاملنزل -القـ ـرية؛
و" "yamaاهلضـاب واجلب ـال املاجرة) ،جشبكات اجتماعي ـة إيكولوجيـة من القـرى واألراضي الزراعية احمليطة ها ،إضافة إىل
غابات متعددة الوظائف ( Indrawanوآخرون .)2014 ،وقد ياكل تعزيز ترابط أجزاء من الغابات يف منظر طبيعي ما
اسرتاتيجية أيثر يفاءة أحيانا لتقدمي خدمات النظام اإليكولوجي املتعددة والطويلة األجل بالطريقة املثلى مقارنة مبجرد احلد
من خسائر الغابات يف املستقبل ( Mitchellوآخرون .)2014 ،ففي إحدى الدراسات عن املناظر الطبيعية الامالية مثال،
يظهر  Labrièreوآخرون ( )2015ييف أن املناظر الطبيعية اليت تاكلت بفعل زراعة األراضي بعد حرقها ،وجشق أجشجار
املطاح وقطعها ،قد ولدت فسيفساء من املناظر الطبيعية املتعددة الوظائف يتعدى أداؤها الزراعات األحادية لزيت النخيل
واملطاح من حيث التنوع البيولوجي ،وختزين الكربون ومكافحة تآيل الرتبة ،وتثبت أنا أيثر قدرة على الصمود يف وجه
تقلب 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 الغالت ،سيكون من الضروري توفري املزيد من األراضي
للزراعة ( Kleijnوآخرون2006 ،؛  Jacksonوآخرون2007 ،؛  Phalanوآخرون.)2011 ،
النهج المتكامل للمنا ر الطبيعية
هذا التعارض املنحاز نوعا ما والنظري ب ن "استخدام أراض خمتلفة" و"استخدام نفس األراضي" غري قادر على النظر
يف تصورات أوسع نطاقا ( Perfectoو2010 ،Vandermeer؛  Fischerوآخرون2014 ،؛  Deakinوآخرون.)2016 ،
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أوال ،ال ينظر يف التفاعالت ب ن مستويات خمتلفة :ما يبدو ياستخدام أراض خمتلفة على املستوى احمللي قد يُعترب
استخداما لنفس األراضي يف منظر طبيعي أوسع نطاقا (2013 ،Grau et al؛  Baudronو.)2014 ،Giller
ثانيا ،يريز على التوترات ب ن اإلنتا وصون التنوع البيولوجي إمنا يتغاضى عن أهداف أخرى (أيانت بيئية أو
اقتصادية أو اجتماعية) ومقايضات جتارية أخرى ب ن هذه األهداف على مستويات مكانية وزمانية (أُنظر الفصل .)3
وبصورة خاصة ،سيكون من الضروري القيام خبيارات صعبة لتصميم وتنفيذ استخدام مالئم لألراضي يف املناظر الطبيعية
الفسيفسائية ،ووضع عملية مالئمة الختاذ القرارات من أجل احلد من النزاعات وإدارهتا ب ن أصحاب املصلحة ذوي
االحتياجات واملصاحل املتعارضة ( Viraوآخرون2015.،؛  Reedوآخرون .)2016
ثالثا ،يهمل البُعد السياسي إلدارة املناظر الطبيعية ( Fischerوآخرون )2014 ،وتأثري جهات فاعلة بعيدة يف القرارات
احمللية .ما هي املصاحل على احملك؟ ما هي عالقات القوة ب ن أصحاب املصلحة؟ من ميلك ماذا يف املنظر الطبيعي؟ من
يستفيد أو خيسر من أي خيار يف اإلدارة وآثاره على مستويات مكانية وزمانية خمتلفة؟ ييف ميكن التعويض على املالك أو
املنت ج تكاليف املمارسات اليت تفيد أصحاب مصلحة آخرين؟
لذا ،جيب أن يتجاوز اجلدال العلمي والسياسي اجلدلية ب ن "استخدام أراض خمتلفة" و"استخدام نفس األراضي"
باجتاه وضع نـُ ُه ج متكاملة متاما للمناظر الطبيعية ،مبا يتسق مع سيناريو "الفسيفساء املتكيفة" يف تقييم األلفية للنظم
اإليكولوجية ( ،55)2005 ،MAعلى أن يضم أصحاب املصلحة ذات الصلة (أُنظر القسم أدناه).
ونظرا إىل تعدد السياقات ومرونة النُه ج ،تردد العلماء يف إعطاء تعريف صارم ملا ياكل نجا للمناظر الطبيعية
( Sayerوآخرون .)2013 ،غري أن برنام ج اجلماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدولية باأن منطقة التجارة احلرة وصفها
بالطريقة التالية" :مبا أن ن ج املناظر الطبيعية يتعلق بالزراعة ،واحلراجة واستخدامات أخرى لألراضي ،وبسبل 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 األدلة وجشاملة لرتتيب األولويات ،واختاذ القرارات
والتنفيذ" (منطقة التجارة احلرة.)2017 ،

وتاكل إدارة مستجمعات املياه مثاال جيدا عن ن ج ميكن تطبيقه على مستويات خمتلفة ،من مستجمعات املياه
اجلبلية على نطاق صغري إىل أحواض األنار املمتدة .فهي تساهم يف تقدمي العديد من خدمات النظام اإليكولوجي مثل
مكافحة انزالقات الرتبة والفيضانات أو تنظيم املناخ (منظمة األغذية والزراعة2007 ،2006 ،ب) .يذلك ،تدم ج
استخدامات خمتلفة لألراضي (مبا يف ذلك الزراعة والغابات) على صعيد املناظر الطبيعية ،مع األخذ يف االعتبار الروابط
القائمة ب ن إدارة املوارد الطبيعية وحتس ن سبل العيش (.)1989 ،Turner
ويرمي مفهوم املناظر الطبيعية املراعية للتغذية إىل دم ج جشواغل األمن الغذائي والتغذية يف اإلدارة املستدامة للمناظر
الطبيعية .فالنُه ج املراعية للتغذية ،يما يعرفها  Ruelو ،)2013( Aldermanهي النُه ج اليت تُدر العوامل احملددة الكامنة،
وليس املباجشرة ،لسوء التغذية وتامل قطاعات مثل الزراعة والصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي .يما أن ن ج املناظر
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أُنظر .http://www.millenniumassessment.org/documents/document.332.aspx.pdf

الطبيعية املراعي للتغذية يضيف بُعدا هاما لتدخالت التغذية من خالل تطبيق ن ج متكامل للمناظر الطبيعية .فاملناظر
الطبيعية املراعية للتغذية هي اليت يتم يف إطارها إنتا أنواع متنوعة من األغذية أو توفريها على حنو مستدام لالستجابة إىل
املتطلبات البارية من حيث املغذيات ،يف ح ن تضمن أيضا محاية البيئة اليت تتأتى منها هذه األغذية .وبالفعل ،فإن املنظر
الطبيعي املراعي للتغذية ينظر يف التفاعالت املختلفة ،ويف الرتابط القائم ضمن منظر طبيعي مع ن لتحقيق األهداف املتعددة
لألمن الغذائي والتغذية ،والتوصل إىل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية واحلفاب على التنوع 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
يف النظم اإليكولوجية واخلدمات اليت توفرها ( )1997 ،Dailyللمسامهة يف قيام نظم غذائية صحية ومستدامة (،DeKlerck
 .)2016ومتيل املناظر الطبيعية املراعية للتغذية إىل إنتا تنوع يف األغذية فيما تتوىل إدارة وظائف أخرى يف النظام اإليكولوجي
ذات أمهية حامسة بالنسبة إىل االستدامة ،وتوفري األمن الغذائي والتغذية للبار ورفاههم .أما جمال البحث الرئيسي املتصل
باملناظر الطبيعية املراعية للبيئة فرييز على ييفية مسامهة النظم اإليكولوجية يف توفري األغذية ،واحلصول عليها واستخدامها
واستقرارها ،إضافة إىل تأثري أناطة نظام األغذية على الصحة واستدامة هذه النظم اإليكولوجية (التنوع البيولوجي/معهد
األرض.)2013 ،
ولن يتمثل التحدي احلقيقي يف املستقبل يف قياس تطور املناطق احلرجية فحسب ،إمنا يف تقييم قدرة املناظر الطبيعية
على تلبية تنوع االحتياجات االجتماعية ،إلتاحة القيام خبيارات مالئمة تُـتَّخذ على مستويات مكانية خمتلفة (Sloan
و .)2015 ،Sayerوسوف يتطلب هذا األمر تصميم وتنفيذ ترتيبات وآليات مالئمة يف جمال احلويمة ،مبا يف ذلك
استكااف إمكانية توسيم املناظر الطبيعية الريفية املتعددة الوظائف ( Torquebiauوآخرون2012 ،؛  Ghazoulوآخرون،
2009؛  ،)2010 ،Ghazoulوحتديد قياسات مالئمة لتقييم خمتلف القيم املتصلة بالصون واإلنتا يف الغابات واألجشجار
يف مناظر طبيعية فسيفسائية ( Sloanو .)2015 ،Sayerوقد تاكل اإلدارة املستدامة للغابات ذاهتا ،وإىل حد يبري ،مصدر
إهلام لادارة املستدامة للمناظر الطبيعية ،جشرح حتديد املناظر الطبيعية يوحدات لادارة ،ختضع حلويمة مالئمة ،مبا يف ذلك
حسبما هو مالئم ،آليات لتقاسم التكلفة واملنافع ،يما يف الربام ج الناجحة إلدارة مستجمعات املياه .
3-3-4

مشاركة أصحال المصلحة

هناك إقرار باكل متزايد مباارية أصحاب املصلحة يف آليات احلويمة على مستويات خمتلفة بوصفها جشرطا مؤاتيا
لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات ،ويطريقة إلدارة التوترات ب ن خمتلف وظائف الغابات والنزاعات ب ن أصحاب مصلحة
خمتلف ن ،إن على املستوى احمللي أو على مستويات أخرى .وبات أيثر من نصف السياسات والربام ج الوطنية احلرجية اليت
متت مراجعتها منذ عام  2007يف  42بلدا خمتلفا تضم اآلن تدابري مصممة لتعزيز ماارية مستخدم ن تقليدي ن يف عملية
اختاذ القرارات (منظمة األغذية والزراعة2014 ،ب) .فعلى سبيل املثال ،إن مدونة الغابات يف مجهورية أفريقيا الوسطى لعام
 2008تقر رمسيا باحلقوق التقليدية للمجتمعات احمللية اليت تعيش يف مناطق حممية أو حتظى بامتيازات حرجية ،أو بالقرب
منها .ويف بريو ،يتم اإلقرار مبفهوم غابات السكان األصلي ن ،واملعارف التقليدية وإدارة الغابات واحلياة الربية ،بصورة رمسية
يف القانون اخلاص بالغابات واحلياة الربية املصادق عليه عام  .2011ويف إيوادور ،يضمن الدستور رمسيا ( )2008ماارية
السكان األصلي ن يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بأقاليمهم ،يف ح ن أن قانون الغابات وقانون إدارة البيئة يعطيان
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األولوية للسكان األصلي ن والسكان األفريقي ن يف إيوادور يف استخدام أراضيهم واملنتجات احلرجية (منظمة األغذية
والزراعة2014 ،أ) .إمنا من الضروري مبكان ضمان التنفيذ الفعال هلذه القوان ن وإنفاذها.
وقد تطورت معايري إدارة الغابات واألجشجار إىل حد يبري خالل السنوات اخلمس ن السابقة يف العديد من البلدان،
وانتقلت من ن ج تتحكم به الدولة ومتمحور حول اإلنتا إىل نظم أيثر تعاونا متنح األولوية الحتياجات اجملتمعات احمللية،
وتثمن األدوار البيئية ،واالقتصادية واالجتماعية الثقافية املختلفة اليت تؤديها الغابات واألجشجار (2014 ،Mace؛ Vira
وآخرون .)2015 ،ويظهر توافق متنام حول ضرورة إجياد أجشكال جديدة ،وال مريزية وجشاملة ومتعددة املستويات حلويمة
الغابات (أُنظر  Larsonوآخرون2010 ،؛  Mwangiو2012 ،Wardell؛  )2014 ،Ojhaإلحقاق توازن أفضل ب ن
األهداف الوطنية والعاملية وحقوق اجملتمعات احمللية واحتياجاهتا ،وخباصة حقها يف الغذاء الكايف (أُنظر اإلطار .)22
وميكن التمييز ب ن ثالثة أجشكال رئيسية غري مريزية من حويمة الغابات ( Viraوآخرون:)2015 ،




الالمريزية :حيث تُنقل املسؤولية إىل احلكومة املنتخبة حمليا؛
الالحصرية :حيث تُنقل املسؤولية إىل مكاتب حملية يف احلكومية الوطنية ،يما يف السنغال ()2006 ،Ribot؛
التف ـ ـويض أو "إدارة اجملتمـ ـع احملل ـ ـي" :حيث تُنق ـ ـل املسؤولي ـ ـة إىل اجملتمع ـ ـات احملليـ ـ ـة ،يما يف نيبـ ـ ـال
( Pokharelوآخرون.)2008 ،

وتظهر أيضا أنواع جديدة من النُه ج املتعددة املستويات ،تتعلق باإلدارة املارتية للغابات اليت تتقاسم احلقوق
واملسؤوليات ب ن اجملتمعات احمللية ،وإما الدولة الوطنية أو املؤسسات اخلاصة.
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اإلطار

22

أشكال جديدة وشاملة لحوكمة الغابات في أمريكا الوسطى والجنوبية

تامل أمثلة ملموسة عن التحول باجتاه حتقيق المريزية أيرب حلويمة الغابات بعيدا عن البىن اليت يانت تسيطر عليها الدولة
سابقا( :أ) نقل االمتيازات احلرجية من جشريات جشبه وطنية إىل جمتمعات  ejidosيف يوينتانا رو ،املكسيك ،يف منتصف الثمانينيات
من القرن املاضي ؛ (ب) االمتيازات احلرجية األهلية يف بت ن يف غواتيماال يف منتصف التسعينيات من القرن املاضي؛ و( ) اعتماد
الالمريزية والطابع البلدي ،وتفويض احلقوق إىل اجملتمعات احمللية يف بوليفيا ،من خالل االمتيازات احلرجية ،والبلديات ،واجلمعيات
االجتماعية للقروي ن وإسناد أقاليم اجملتمعات األساسية إىل السكان األصلي ن .وقبل التسعينيات من القرن املاضي ،يانت هذه
الغابات ملكا للدولة أو لألفراد.
وتتمثل امليزة املارتية اهلامة يف هذه احلاالت يف نقل احلويمة إىل السكان احمللي ن والبلديات وإىل جشريات خاصة أيضا.
ففي حال يوينتانا رو ،قضى قرار التخطيط واإلجراء األول بوضع ختطيط الستخدام األراضي تقوم يف إطاره اجملتمعات احمللية
بتحديد األراضي املخصصة للزراعة والرعي واالستخدامات احلرجية الدائمة ،مبا يؤدي إىل استخدام أيثر توازنا للمناظر الطبيعية
إلنتا األغذية وتوليد الدخل .ويف يوينتانا رو وبت ن ويف امتيازات عديدة يف بوليفيا ،يعتمد جملس رعاية الغابات خطط إدارة
الغابات ،األمر الذي يعطي ضمانة بأخذ األبعاد الثالثة يف االستدامة يف ع ن االعتبار.

ومثة مثال هام آخر عن تنمية احلويمة وهو إقامة حمميات لصناعات االستخرا يف الربازيل .وياري  Ruiz-Pérezوآخرون،

( )2005إىل أن  ":احملميات املخصصة لالستخرا تاكل نجا ابتكاريا للمطابقة ب ن أهداف الصون والتنمية ،وقد ابتكرها
أصال سكان الغابات يف الربازيل يف إطار الصراع حول األرض ".ويعرض املؤلفون حتليال تفصيليا إلزالة الغابات والتغريات
الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية اليت حصلت يف  ،Alto Juruáوهي حممية االستخرا األوىل اليت أُنائت يف الربازيل يف عام
 ،1990واعتربوا أن الغطاء احلرجي بقي مستقرا يف ح ن تراجع عدد السكان باكل طفيف ،يف ظل بعض حريات التهجري
الداخلية للسكان سعيا إىل االستفادة باكل أفضل من مواقع أخرى ضمن احملمية .يما أن قاعدة االقتصاد النقدي حتولت من
اإلنتا األساسي للمط اح إىل حمفظة متنوعة من الزراعة واإلنتا 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 الصون والتنمية خالل
العقد األول .ويف والية أيري يف الربازيل ،حصلت عملية إلضافة القيمة من أجل تعزيز الدخل ،يف حال املطاح (مع مصنع
لتجهيز منتجات املطاح ،وال سيما األوقية الذيرية) واجلوز الربازيلي (مع مصنع لتجهيزها).

إدارة الغابات المجتمعية
رغم أن اإلقرار الرمسي بإدارة الغابات اجملتمعية مل يصل قبل السبعينيات من القرن املاضي ،يانت غابات عديدة
خاضعة إلدارة اجملتمعات احمللية ،بصورة مستدامة يف أغلب األحيان ،قبل أن تبدأ القوى االستعمارية باستمالك األراضي
يف يافة أحناء العامل منذ القرن السادس عار ( Charnleyو .)2007 ، Poeيما أن مااريع احلراجة االجتماعية ملنظمة
األغذية والزراعة يف الستينيات من القرن املاضي يف إيوادور أناأت مزارع بناء على ترتيب استثماري مارتك (حيث يانت
احلكومة توفر األرض فيما يان القطاع اخلاص يوفر التمويل واجملتمعات احمللية توفر العمل) ( Kenny Jordanوآخرون،
.)1999
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يذلك ،جشجع املمارسون يف جمال الصون والتنمية باكل متزايد على إدارة الغابات اجملتمعية بوصفها وسيلة لتحقيق
منافع عديدة .إمنا ويف استعراض منهجي لفعالية هذه اإلدارة ،الذي ريز بصورة رئيسية على الغابات يف جنوب آسيا وأمريكا
الالتينية ،ألقى  Hajjarوآخرون ( )2016الضوء على نتائ ج متباينة .فعلى سبيل املثال ،تلقى الربنام ج اهلندي للحراجة
االجتماعية انتقادات الذعة ألن أولويات الدولة يانت تطغى عليه ،مما خفض محاسة اجملتمع احمللي على التعاون وأفضى
إىل انيار هذه الرتتيبات (1990 ،Arnold؛  Blaikieو .)2007 ،Springate-Baginskiوعلى العكس ،اعتُرب املاروع
الكوري حلطب الوقود للمجتمع احمللي جناحا يبريا بفعل االستثمارات احلكومية الكبرية ،وحاد مستخدمي املوارد احمللي ن
وإنااء بيئة مؤسسية داعمة ( Ohوآخرون ،1986 ،أُنظر أيضا اإلطار  .)23ووفقا لـ  Burivalovaوآخرون،)2017( ،
يعتمد جناح إدارة الغابات اجملتمعية على عوامل عدة ،مبا يف ذلك التجربة التقليدية للمجتمعات احمللية يف إدارة الغابات،
وسلطتها يف عملية اختاذ القرارات ،باإلضافة إىل إمكانية أن جتين الدخل من املوارد احلرجية.
اإلطار
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الغابات واألمن الغذائي والتغذية في جمهورية كوريا -هل هو نموذج يُحتذى به؟

مجهورية يوريا بلد جبلي اعتمد فيه السكان تقليديا وإىل حد يبري على الغابات إلنتا األخااب ،وحطب الوقود واملنتجات
احلرجية غري اخلابية مثل الفطر واخلضار الربية الصاحلة لأليل .ويف اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي ،يانت من ب ن
البلدان األيثر فقرا واألقل منوا يف العامل .يذلك ،يان قد فُقد نصف الغطاء احلرجي يف البالد بسبب املمارسات الزراعية القائمة
على القطع واحلرق ،والتحويل الواسع النطاق لألراضي واالستخرا املفرح لألخااب والوقود اخلايب .وتسببت إزالة الغابات يف
تعرية حادة فاقمت آثار موجات اجلفاف والفيضانات املتكررة ،ما أدى إىل اخنفاض اإلنتا الزراعي وخسائر يف األرواح
واملمتلكات .وبإجياز ،أدت احملاوالت الرامية إىل تلبية االحتياجات من األغذية إىل مزيد من إزالة الغابات والتهديدات احملدقة
باألغذية واألمن الغذائي.
ويان يسر هذه احللقة املفرغة األساس املنطقي للربنام ج املكثف إلعادة تأهيل الغابات الذي بدأ يف الستينيات من القرن
املاضي ،تتو خبطت ن عاريت ن يف السبعينيات والثمانينيات أجنزتا إعادة التأهيل ياملة يف خالل عقدين فحسب .وقد رأت
احلكومة أن إعادة الغابات إىل هيئتها األصلية ،وخاصة يف مستجمعات املياه اجلبلية ،ستساعد على احليلولة دون حدوث
الكوارث الزراعية ،وعلى توفري أساس مت ن إلنتا األغذية وستكون أساسية للتغلب على الفقر وتنمية االقتصاد الوطين .وقد
حتققت هذه األهداف من خالل دم ج احلراجة ،والتنمية الريفية وحاد اجملتمعات احمللية يف سياسات إعادة التأهيل .وهدف
تعبئة ماارية السكا ن يف يل أحناء البالد ،أدجمت احلكومة خطط إعادة التأهيل مع "حرية اجملتمع احمللي اجلديد" ( Saemaul
 ،)Undongوهذه احلرية هي برنام ج تنمية ريفية متكامل قائم على اجملتمعات احمللية أُطلق يف أوائل السبعينيات من القرن املاضي
هدف حتس ن ظروف القرى وإدخال توجهات ومهارات جديدة إليها وسد الفجوة ب ن اجملتمعات احمللية الريفية واحلضرية.
وسامهت احلرية يف إعادة التاجري من خالل مااريع املساعدة الذاتية على مستوى القرى الصغرية احلجم مع التاديد على
تعاون اجملتمع احمللي.
وقد استقطبت مااريع جمتمعية مثل مااتل ومزارع خلاب الوقود اخلايب وضبط التعرية ماارية السكان ،ويانت أساسية يف
جناح جهود إعادة تأهيل الغابات .يما أنا وفرت فرص عمل مأجورة بواسطة األغذية أو املال ،ممأ ساعد الناس يف التغلب على
اجلوع وجلب احليوية إىل االقتصاد الريفي.
املصدر :معدل من منظمة األغذية والزراعة (2016هـ).
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ويُستخدم مصطلح "السكان األصليون واألقاليم واملناطق اليت حتافظ عليها اجملتمعات احمللية" باكل متزايد لوصف
هذه املبادرات .ويُعرف االحتاد الدويل حلفظ الطبيعية هذه األقاليم واملناطق بأنا" :النظم اإليكولوجية الطبيعية و/أو املعدلة،
اليت حتتوي على قيم يبرية يف جمال التنوع البيولوجي ،ومنافع إيكولوجية وقيم ثقافية ،يافظ عليها طوعا السكان األصليون
واجملتمعات احمللية ،املستقرون منهم واملتنقلون ،من خالل قوان ن عرفية أو وسائل فعالة أخرى (االحتاد الدويل حلفظ الطبيعية-
جلنة السياسة البيئية واالقتصادية واالجتماعية .)2008 ،وياكل اجملتمع احمللي اجلهة الفاعلة الرئيسية يف اختاذ القرارات
باأن اإلدارة التكيفية احمللية للغابات واألجشجار يف األقاليم واملناطق اليت حتافظ عليها اجملتمعات احمللية .وتعين هذه احلويمة
الالمريزية أن املؤسسات احمللية تتمتع بالقدرة  -حكما و/أو قانونا  -على اختاذ قرارات وإنفاذها (Borrini-Feyerabend
وآخرون.)2007 ،
ويف إطار املناطق احملمية ،تدعو اإلدارة املستدامة للغابات من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية إىل التاديد على
حنو أيرب على اإلدارة القائمة على اجملتمع احمللي للموارد الطبيعية ،وما يرافقها من أطر سياساتية مؤاتية .غري أن نقل الصون
إىل اجملتمعات احمللية ال يعين انتفاء دور الوياالت احلكومية وغريها من املؤسسات اخلارجية .وبالفعل ،إن فهم التعقيد
الديناميكي للنظم اإليكولوجية احمللية ،واإلقرار باحلقوق العرفية للوصول إىل الغابات ومنتجاهتا واالستفادة منها ،وتصميم
التكنولوجيات ،واألسواق ونظم أخرى على أساس املعرفة ،واالحتياجات والتطلعات احمللية ،تدعو مجيعها إىل إقامة جشرايات
جديدة ب ن الدولة ،والسكان الريفي ن واملنظمات اليت متثلهم ( Pimbertو1997 ، Pretty؛  .)2011 ،Ostromويتطلب
بناء جشرايات مالئمة ب ن الدول واجملتمعات الريفية وضع تاريعات وسياسات وروابط مؤسسية وعمليات جديدة من أجل
التوفيق ب ن احلفاب على التنوع البيولوجي واحلراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.
اإلدارة المشتركة
غالبا ما يتم الاكل األيثر جشيوعا لادارة املارتية أو اإلدارة املارتية للغابات ،ب ن الدولة من جهة واجملتمعات
احمللية من جهة أخرى ،بغرض إعادة إحياء الغابات املتدهورة رغم وجود مبادرات مماثلة يف سياق إدارة املناطق احملمية والنظم
اإليكولوجية احلرجية الناضجة ( Borrini-Feyerabendوآخرون .)2007 ،ويف هذا الاكل من اإلدارة املارتية ،تبقى
الدولة مالكة األرض ،إمنا ميكن أن يتلقى اجملتمع احمللي حقوق استخدام األجشجار واملنتجات احلرجية غري اخلابية .وجيري
عادة تقاسم مجع اخلاب النهائي حسب نسب حمددة مسبقا ب ن الدولة واجملتمع احمللي .وتستثمر الدولة يف مواد 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 احلفاب على املوارد احلرجية من خالل احلماية من احلرائق،
والرعي واحلصاد غري القانوين ،األمر الذي خيفض تكاليف املراقبة والرصد بالنسبة إىل الدولة .وتتقاضى اجملتمعات احمللية يف
فييت نام أجرا ماليا لقاء محاية الغابات واألجشجار احمللية ،وإلنفاذ التاريعات ومكافحة قطع األجشجار غري القانوين (منظمة
األغذية والزراعة 2016 ،أ).
وميكن أن تقوم ترتيبات اإلدارة املارتية أيضا ب ن املؤسسات اخلاصة واجملتمعات احمللية ،حيث حتتفظ الارية ،حسب
احلال ،مبلكية األرض وحبقوق إنتا اخلاب ،يف ح ن متنح اجملتمعات احمللية حقوقا يف املنتجات احلرجية غري اخلابية مقابل
مااريتها يف اإلدارة .ولقد أُقيمت مثل هذه الرتتيبات يف منطقة األمازون يف الربازيل ،حيث ُمنح السكان احملليون حق
الوصول إىل أراض حرجية خاصة جلمع منتجات حرجية غري خابية.
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اإلطار 24

إدارة المشاعات واإلدارة المشتركة في شمال السويد  -مثال عن حالة متعددة االستخدامات
واإلدارة المشتركة

يف مشال السويد ،تتمتع مجاعة "سامي" باحلق احلصري يف مواصلة ممارستها اليت ترقى إىل آالف السن ن يف تربية الرنة،
وهو حق تقر به رمسيا احلكومة السويدية .ويف املناطق ذاهتا ،يستخدم مالكو الغابات اخلاصة األراضي احلرجية ذاهتا للحراجة،
وال سيما حلصاد اخلاب ألغراض جتارية .ويرتك هذا االستخدام املوازي لألراضي آثارا سلبية على أصحاب املصلحة من
الطرف ن :فاحلراجة تسبب آثارا سلبية بالنسبة إىل تربية الرنة يف ح ن أن حصاد اخلاب يؤثر سلبا على األجشنة (وهو حيوي
للعلف خالل الاتاء)؛ يما أن تربية الرنة ترتك آثارا سلبية بفعل الضرر الذي تلحقه بدوسها على الغابات اليافعة ( Bostedt
وآخرون2015 ،؛  Widmarkوآخرون.)2011 ،
وقد تطور هذا النزاع حول استخدام األراضي ب ن فئت ن من أصحاب املصلحة على مر الزمن ،نظرا إىل أن احلصاد
أصبح ممكنا يف اخلمسينيات من القرن املاضي يف جمال احلراجة .وانطلق حل النزاعات مع قانون احلراجة الصادر عام ،1979
حيث وجب النظر يف استخدامات أخرى لألراضي ،مث جشهد تطورات أخرى مع الزمن إىل ح ن إنااء جملس رعاية الغابات
يف التسعينيات من القرن املاضي .وبدأ حينها يظهر نظام لادارة املارتية ب ن مالكي األرض األفراد ومريب الرنة (،Widmark
.)2009
وتتلقى جشريات الغابات توجيهات بإقامة مااورات مسبقة قبل احلصاد النهائي ،وختديش الرتبة ،والتسميد وبناء
طرقات الغابات ،مما يعين أنه يتع ن على جشرية الغابات أن تتااور مع يل مرب للرنة (وتُنظم هذه املااورات يف جمتمعات
صغرية) للبحث يف اآلثار السلبية خلطط اإلدارة .وجتري هذه العملية عادة يل عام .وجيب إدرا حمضر املااورات يف تقرير
اإلدارة الذي يُطلب إىل الارية تقدميه إىل ويالة احلراجة قبل تنفيذ اإلجراء املقرر ( Widmarkوآخرون.)2011 ،
وتب ن البحوث أن نظام اإلدارة املارتية مل ينجح يما يان متوقعا نظرا إىل أن املااورات بدت ياجتماعات أو
حوارات لتوفري املعلومات وليس ياراية لتحقيق اإلدارة املارتية ( Sandströmو .)2007 ،Widmarkإمنا ،لدى تعديل
جملس رعاية الغابات عام  ،2010أ توضيح دور املااورات ،وأطلقت أداة حلل النزاعات يف حال مل يتمكن الطرفان من
االتفاق ( Bostedtوآخرون.)2015 ،
ولتعزيز موقف مريب الرنة من مجاعة "سامي" يف املااورات ،وضعت احلكومة ماروعا لرسم خريطة السكان األصلي ن
لضمان أن تتمثل املعرفة التقليدية للغابات وأراضي الرعي باكل متساو مع معرفة الغابات من وجهة نظر جتارية .ويُنفذ هذا
النظام اجلغرايف للمعلومات ،حو عام  ،2014يف  49من أصل  51مجاعة تُعىن برتبية الرنة يف السويد ( Bostedtوآخرون،
.)2015

ويفيد يل من الربازيل والفلب ن عن نسبة يبرية من الغابات العامة اخلاضعة إلدارة اجملتمعات احمللية ( 37و 47يف املائة
على التوايل) (منظمة األغذية والزراعة2011 ،ب) .ويف الربازيل ،تتمتع اجملتمعات احمللية حبقوق إدارة يف أيثر من 160
مليون هكتار من الغابات العامة (منظمة األغذية والزراعة .) 2013 ،وأما يف حوض نر األمازون ،فاإلدارة اخلاصة
للغابات العامة ليست جشائعة ،إمنا قد يتغري هذا الوضع يف الربازيل نتيجة قانون االمتيازات احلرجية الصادر عام 2006
( Banerjeeو .)2008 ،Alavalapatiوعلى العكس ،يف الكامريون ،ومجهورية الكونغو الدميوقراطية وإندونيسيا ،خيضع
أيثر من  40يف املائة من الغابات اململوية للدولة إلدارة جشريات ومؤسسات خاصة (منظمة األغذية
والزراعة2011 ،ب).
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ففي الكامريون ،تعتمد إدارة الغابات بصورة رئيسية على امتيازات يبرية لقطع اخلاب .إمنا تطور قطع اخلاب على
نطاق صغري يف العقود األخرية يف جشكل ن خمتلف ن .أوال ،مسح إنااء الغابات اجملتمعية يف أواخر التسعينيات من القرن
املاضي للمجتمعات احمللية جبمع اخلاب وجتهيزه واالجتار به بصورة قانونية ،بدعم من جهات فاعلة خارجية يف أغلب
األحيان ،أيانت منظمات غري حكومية أو ماغل ن خاص ن .ثانيا ،لقد جشهدت عملية الطحن باملناار الفردي ،وهي غري
رمسية بصورة رئيسية ،منوا ملحوظا فولدت دفقا من العائدات مبا يقارب  30مليون يورو ملصلحة اجملتمعات احمللية (Lescuyer
وآخرون.)2016 ،
وقد تساعد هذه األجشكال املختلفة من اإلدارة املارتية يف حل النزاعات ب ن خمتلف أصحاب املصلحة (مثال ب ن
جامعي اخلاب ومريب الرنة يف الغابات الامالية ،أُنظر اإلطار  ،)24أيانوا حملي ن أو غري حملي ن ،باستخدام األراضي
ألغراض خمتلفة وتقاسم احلقوق القانونية يف األراضي واملوارد (.)2009 ،Widmark
وتاري األدلة على هذه النظم من اإلدارة املارتية إىل اختالف يبري يف النتائ ج على مستوى امليدان (،Hobley
1996؛  Poffenbergerو1996 ، McGean؛ 1997 ،Saxena؛ 1999 ،Brown؛ 1999 ،Ribot؛  Khareوآخرون،
2000؛  Sundarوآخرون2001 ،؛  .)2009 ،Widmarkوحتافظ بعض املااريع على املاارية الفعالة ،إمنا هي جمرد
امتدادات ألولويات ويالة األحرا  ،حيث توفر اجملتمعات احمللية مصدرا رخيصا لليد العاملة .وقد انتقلت مااريع أخرى
باكل ملحوب إىل التعاون ،وأقامت ترتيبات إدارة رمسية حتدد حقوق ومسؤوليات يل من الارياء (أُنظر املثل من ييبك
يف اإلطار  .)21وما زالت املااريع األيثر جناحا قائمة منذ أيثر من عقدين ،ووصلت إىل مرحلة حصاد احملصول األول
من األجشجار الناضجة ،وواجهت "جيال ثانيا من املاايل" من قبيل إعادة االستثمار وتقاسم العائدات الناجشئة عن مبيعات
األجشجار بطريقة منصفة (.)2014 ،Ojha
4-3-4

نهج قائم على حقوق اإلنسان

توفر حقوق اإلنسان إطارا معياريا وتفرض على الدول ثالثة التزامات ،ال سيما احرتام ومحاية وإحقاق حقوق اإلنسان
(فريق اخلرباء الرفيع املستوى .)2015 ،وتوجد صالت سببية ال نزاع عليها ب ن انتهاك حقوق اإلنسان ،وحاالت احلرمان
االقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي اليت هي من مسات الفقر .وإن حتقيق مجيع حقوق اإلنسان واجلهود اليت تُبذل
للقضاء على الفقر املدقع هي جهود متكافلة ،وميكن ملعايري حقوق اإلنسان ومبادئها أن تُ ِ
رجش ْد هذه اجلهود للحد من الفقر
( Sepúlvedaو .)2012 ،Nyst
وإن احلق يف الغذاء مكرس يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية،
واالجتماعية والثقافية .ويف املادة  ،11أناأ هذا العهد احلق يف الغذاء يحق ملزم قانونا جلميع الدول األطراف 56.وقد
عملت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على تطوير مضمون هذا احلق -وهو جهاز اإلجشراف التابع
للعهد -يف تعليقها العام رقم  12باأن احلق يف الغذاء الكايف وتعليقها العام رقم  15باأن احلق يف املياه .ومن خالل هذه
التفسريات املوثوقة ،أ توضيح املكونات املختلفة يف احلق يف الغذاء وااللتزامات املطابقة هلا على حنو أيرب.
56

حو مايو/أيار  ،2017يان  165بلدا قد انضم إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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ووفقا للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،يتم إعمال احلق يف الغذاء الكايف "عندما يتاح ماديا واقتصاديا
لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع غريه من األجشخاص ،يف يافة األوقات ،سبيل احلصول على الغذاء الكايف أو وسائل
جشرائه" (جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .)1999 ،وجيب أن يكون الغذاء "يافيا ،ومناسبا ومقبوال ثقافيا،
ومستهلكا بصورة مستدامة ،واحملافظة على سبل احلصول على الغذاء بالنسبة لألجيال املستقبلية" (اجلمعية العامة
ومنتجا ُ
ُ
لألمم املتحدة .)2014 ،يما ذيرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( )2012أن مجيع الاعوب تتمتع باحلق يف الغذاء الذي
ال يستجيب فحسب للمتطلبات الدنيا للدميومة إمنا يكون مالئما أيضا من الناحية التغذوية.
وتعترب جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن فحوى احلق يف الغذاء الكايف يقتضي "توافر األغذية يما
ونوعا على حنو ياف لتلبية احلاجات التغذوية لألفراد ،ودون احتوائها على مواد ضارة ،وأن تكون مقبولة من الناحية
الثقافية ،وإمكانية احلصول على تلك األغذية بطرق مستدامة ال تتعارض مع التمتع حبقوق اإلنسان األخرى" (جلنة احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.)1999 ،
ويف عام  ،2004وضعت منظمة األغذية والزراعية خطوطا توجيهية طوعية عملية للحكومات الوطنية لدعم اإلعمال
التدرجيي هلذا احلق يف الغذاء الكايف (اخلطوح التوجيهية الطوعية) ،وخباصة للمجموعات األيثر ضعفا يف جمتمعاهتا (منظمة
األغذية والزراعة.)2005 ،
وميكن فهم النُه ج القائمة على احلقوق على أنا تدم ج احلقوق واملعايري يف السياسات ،والتصميم ،والتنفيذ والتقييم
لضمان أن حترتم ممارسة األمن الغذائي والتغذية احلقوق يف مجيع احلاالت ،وتدعم اإلعمال ها على حنو أيرب عند اإلمكان
( .)2009 ،Campeseلذا ،جيب على القوان ن والسياسات والتدخالت املتصلة بالغابات أن تتجنب انتهاك احلقوق ،ال
بل جيدر ها أيضا النهوض مبعايري حقوق اإلنسان (النتائ ج) ،وضمان االمتثال اللتزامات حقوق اإلنسان يف العمليات اليت
تقوم من خالهلا بالوفاء ها .وجيدر هذه العمليات احرتام مبادئ حقوق اإلنسان يف عدم التمييز واملساواة والافافية
واحلصول على املعلومات واملاارية والتمك ن واملاروعية واملساءلة (اليونيسيف .)2004 ،يما ينبغي أن تضمن عمليات
املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية.
ويتطلب أيضا تعميم احلق يف الغذاء أن جيري صانعو السياسات حتليال لتحديد األسباب املباجشرة ،والكامنة واألساسية
ملاايل التنمية ،وترتيب أولويات اجملموعات املهماة وغري احملظية واملستبعدة هدف حتقيق مساواة جوهرية عوضا عن
املساواة الرمسية ،ورصد وتقييم النتائ ج والعمليات.
وإن إعمال احلق يف الغذاء الكايف للمجتمعات احمللية وتلك املعتمدة على الغابات وللسكان األصلي ن يستوجب
ضمان حقهم يف استخدام األراضي والغابات .وهلذه الغاية ،ينبغي للدول أن تتخذ جمموعة من التدابري ،مبا يف ذلك:
تسهيل حقوق مستدامة وغري متييزية وآمنة يف جمال احلصول على األغذية واالستخدام واحليازة للسكان الضعفاء واملهما ن؛
محاية األصول اهلامة لسبل عياهم (اخلط التوجيهي  1-8يف اخلطوح التوجيهية الطوعية)؛ والسعي إىل وضع سياسات
حرجية جشاملة وغري متييزية وسليمة ،تسمح للعامل ن يف الغابات وغريهم من منتجي األغذية ،وال سيما النساء ،بكسب
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عائد عادل من أعماهلم ورأمساهلم وإدارهتم؛ وتاجع حفظ املوارد الطبيعية واإلدارة املستدامة ،مبا يف ذلك يف املناطق اهلاماية
(اخلط التوجيهي  5-2من اخلطوح التوجيهية الطوعية).
يما أن اخلدمات والسلع القائمة على الغابات حامسة األمهية بالنسبة إىل إعمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية
والثقافية للاعوب يف أحناء العامل يافة ،وقد متت دراسة هذه العالقات مبزيد من التفاصيل ،خاصة يف سياقات احلفاب على
الغابات ( Johnsonو2002 ، Forsyth؛  Campeseوآخرون )2009 ،وتغري املناخ ( .)2008 ،Seymourوتؤيد هذه
الدراسات ضرورة احلصول باكل عادل ومنصف على السلع واخلدمات الناجشئة عن الغابات (أُنظر القسم  ،)1-2-4وأمهية
ماارية اجملتمعات احمللية واألفراد بوصفها مكونات رئيسية (أُنظر القسم  )3-4-4يف ما خيص احلقوق واملسؤوليات املتصلة
بالغابات.

 4-4الخاتمة
يما تب ن يف الفصول السابقة ،ميكن للغابات واألجشجار ،يف حال خضعت إلدارة مستدامة ،أن تساهم بصورة يبرية
يف مواجهة التحديات العاملية مثل األمن الغذائي والتغذية ،وتغري املناخ ،واحلفاب على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية،
اليت تساهم مجيعها يف ناية املطاف يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية .يما أن إدارة الغابات واألجشجار تتطلب األخذ يف
االعتبار عددا يبريا من املعامالت ووجهات النظر واملصاحل لاقرار بأوجه التآزر واملقايضات ومعاجلتها ،وذلك لالستفادة
على النحو األمثل من مسامهتها يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،على الصعيدين احمللي والعاملي ،ويف األجل ن القصري
والطويل.
وسـ ـ ــوف تتطلب التنسـ ـ ــيق ب ن قطاعات خمتلفة على مسـ ـ ــتويات متعددة وضـ ـ ــمن أطر زمنية خمتلفة .ومثة حاجة إىل
اعتماد ن ج مارتك ب ن القطاعات لتجاوز الطابع اجملزأ لعملية اختاذ القرارات.
وهلذا اهلدف ،جيب أن تتماجشى 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 تسهيل
التطابق ب ن الطلبات العاملية واالحتياجات احمللية .إذ بإمكان برام ج إصدار الاهادات ،على سبيل املثال ،أن تدم ج بصورة
أفضل ضمن معايريها ضرورة أن تضم خطط إدارة الغابات صراحة اآلثار على األمن الغذائي والتغذية لدى اجملتمعات احمللية
اليت تعتمد على الغابات.
وغالبا ما تتميز إدارة الغابات باستخدامات متعددة تعقد حويمة املوارد .ويتع ن على املؤسسات ،والتاريعات
واألنظمة أن جتعل احلراجة املستدامة أيثر رحبية بالنسبة إىل السكان ( .)2012 ،Sterner and Coriaوجيب أن تتناول
السياسات احلرجية صراحة دور الغابات يف توفري منافع سبل العيش وحتقيق األمن الغذائي والتغذية ،مع األخذ يف االعتبار
هيكلية امللكية ،حقوق االستخدام والوصول ،إضافة إىل البيئات الثقافية .ويف ح ن أحرزت بلدان عديدة تقدما ملحوظا
على صعيد تعزيز حيازة الغابات وحقوق الوصول إليها ،ما زال يقوم فصل يبري ب ن ترييز السياسات على األناطة الرمسية
يف قطاع الغابات (مثل استخرا اخلاب) واألعداد الكبرية من السكان الذين يستخدمون الغابات واألجشجار لتلبية
حاجاهتم من حيث سبل املعياة .ومن جشأن جهود الصون أن تتفادى أي آثار سلبية ممكنة (وأن تعزز اآلثار اإلجيابية)
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على األمن الغذائي والتغذية ،وخباصة بالنسبة إىل األجشخاص األيثر ضعفا الذين يعتمدون على الغابات .وبإمكان
االسرتاتيجيات اخلاصة باإلدارة املستدامة للغابات أن تستخدم الاواغل املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية ،وخباصة األمن
الغذائي والتغذية بالنسبة إىل األجشخاص املعتمدين على الغابات األيثر ضعفا وهتمياا ،يعدسة لتحديد أولوياهتا والتوازن
األفضل ب ن الوظائف واألهداف املختلفة للغابات واألجشجار.
وسعيا إىل حتقيق مزيد من التقدم يف تعزيز الفوائد الناجشئة عن احلراجة املستدامة ،جيب أن تستند السياسات إىل بناء
القدرات .وقد أ اعتماد العديد من السياسات والتدابري للتاجيع على احلراجة املستدامة يف السنوات العارين املاضية ،مبا
يف ذلك إدرا احلراجة املستدامة يغاية وطنية واسعة النطاق .وهذا يعين زيادة املاارية الكاملة والفعالة ألصحاب املصلحة،
واالنفتاح على نـُ ُه ج طوعية وقائمة على السوق وبناء القدرات وتعزيزها لتكون هذه التصورات فعالة.
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الخالصة
تساهم الغابات واألجشجار باكل مباجشر وغري مباجشر يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بطرق خمتلفة .وهي تاكل
مص ـ ـ ـ ـ ــدرا لألغذية واخلا ـ ـ ـ ـ ــب والطاقة احليوية والنباتات الطبية وغريها من املنتجات العديدة .وتؤمن يذلك سـ ـ ـ ـ ـ ـبل العيش
واملداخيل جلزء يبري من السكان يف العامل وال سيما األيثر ضعفا .وتوفر الغابات خدمات حيوية للنظام اإليكولوجي ،مبا
يف ذلك تنظيم دوريت املياه والكربون ومحاية التنوع البيولوجي ،وهي خدمات ض ـ ـ ـ ــرورية إلنتا األغذية بص ـ ـ ـ ــورة مس ـ ـ ـ ــتدامة
وحتقيق األمن الغذائي والتغذية على املدى الطويل .وختتلف هذه املس ـ ــامهات باختالف الغابات وطريقة إدارهتا .وال جش ـ ــك
يف أنا تتسـ ــم بأمهية خاصـ ــة على املسـ ــتوى احمللي بالنسـ ــبة إىل السـ ــكان الذين يعولون على الغابات ،يما أنا حتدث آثارا
ملحوظة على نطاقات أوسع ،منها على املستوى العاملي.
ويف ح ن يربز التقرير سـ ــعة املعارف املوجودة باـ ــأن دور الغابات والنظم القائمة على األجشـ ــجار بالنسـ ــبة إىل األمن
الغذائي والتغذية ومسـ ـ ــامهاهتا احملتملة يف احلد من اجلوع وسـ ـ ــوء التغذية على املسـ ـ ــتوى العاملي ،فإنه يربز أيضـ ـ ــا احلاجة إىل
مواصـ ــلة مجع البيانات والقيام بالتحليالت اليت تسـ ــمح بتقييم هذه املسـ ــامهات يافة حبسـ ــب يل حالة على حدة ،وحتديد
املس ـ ـ ــتفيدين منها وعلى أي نطاقات جغرافية وزمنية يف س ـ ـ ــياقات وحاالت متنوعة .وميكن حتديد البعض منها من الناحية
الكمية بســهولة أيرب (مثل خمزونات الكربون واألسـواق الرمسية للخاــب الصــناعي) مقارنة بغريها من املســامهات (ال ســيما
تأم ن األغذية مباجشـ ــرة واملسـ ــامهة يف تأم ن سـ ــبل العيش لأليثر ضـ ــعفا أو توفري خدمات النظام اإليكولوجي ،مبا يف ذلك
دور الغابات يف تنظيم دورة املياه يف اجتاه جمرى املياه أو يف اجتاه الريح) .وإذا مل تُعاجل هذه االختالالت يف املعارف ،اليت
غالبا ما تُصاحبها اختالالت أخرى يف موازين القوى ،فإنا قد تسفر عن تداعيات وخيمة على عمليات رسم السياسات.
ومثة خطر يف التغاض ـ ـ ـ ـ ــي عن بعض هذه التداعيات الطويلة أو البعيدة األمد .يما هناك خطر يف جتاهل اآلثار النامجة عن
القرارات املتعلقة بإدارة الغابات على األمن الغذائي والتغذية لألجش ـ ـ ـ ـ ــخاص األيثر ض ـ ـ ـ ـ ــعفا ألنا غري معروفة إىل حد ياف
وألن األيثر تأثرا ها ال ياــاريون متاما يف عمليات صــنع القرارات .وقد يتفاقم هذا الوضــع ألن القرارات تســرتجشــد باــكل
متزايد بعوامل وجهات فاعلة بعيدة يل البعد عن اجملال الفعلي الذي تؤثر عليه.
وتؤدي الطلبات املتزايدة على األراضــي والغابات واألجشــجار إىل حتديات وفرص جديدة متعلقة مبســامهات الغابات
واألجشـ ــجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية .وبإمكانا أيضـ ــا أن تؤثر على بعض هذه املسـ ــامهات ال سـ ــيما عندما تكون
أقل بروزا أو عندما تتعلق باجملموعات املهماـ ـ ــة واأليثر ضـ ـ ــعفا .ومن جهة أخرى ،فإنا قد تقدم أسـ ـ ــبابا إضـ ـ ــافية حلماية
الغابات واالس ــتثمار فيها إىل جانب اس ــتحداث وظائف وفرص جديدة للتنمية املس ــتدامة .ويدعو ذلك إىل التحلي بفهم
أفضــل حملريات التغيري وللديناميات املوجودة يف املناظر الطبيعية املتغرية واملعقدة على غرار الغابات الثانوية واملناظر الطبيعية
الفسيفسائية ،والنظم الزراعية احلرجية وأثرها على األمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية ،ويذلك إىل حتس ن دعم عمليات
استصالح الغابات يف املناطق املتدهورة.
ونظرا إىل منو عدد الس ـ ـ ـ ــكان يف العامل والتنمية االقتص ـ ـ ـ ــادية اإلمجالية ،تص ـ ـ ـ ــبح األراض ـ ـ ـ ــي موردا نادرا أيثر فأيثر،
وسيتع ن تأدية وظائفها املتعددة عرب املناظر الطبيعية نفسها أو ضمنها .ومن احملتمل أن تناب النزاعات حول االستخدام
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األنس ــب لألراض ــي الزراعية واحلرجية ،ال بل با ــأن طريقة تلبية الطلبات املتزايدة واملتنافس ــة على األراض ــي بأفض ــل الطرق
املمكنة أيضا.
وقد يتيح تطور نظم احلويمة وهيكلياهتا باجتاه عمليات أيثر مشولية وغري مريزية ،إمكانيات جديدة لدم ج خمتلف
املصـ ـ ــاحل واألهداف املتصـ ـ ــلة بالغابات ونظم األغذية .وقد تسـ ـ ــاعد هذه العمليات على احلؤول دون حدوث نزاعات ب ن
أص ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ــلحة ذوي االحتياجات واملص ـ ـ ــاحل املتباينة وإدارة هذه النزاعات .ومن املهم وض ـ ـ ــع آليات للحويمة ونظم
لادارة على نطاقات جغرافية خمتلفة ترتاوح من املســتوى الدويل وصــوال إىل املســتوى احمللي ،ويذلك على مســتويات خمتلفة
من املناظر الطبيعية .وميكن أن يؤدي وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع أدوات خمتلفة إىل إحراز تقدم يبري لتيس ـ ـ ـ ـ ـ ــري معاجلة االحتياجات العاملية
والوطنية .فعلى ســبيل املثال ،ميكن أن تدم ج خطط إصــدار الاــهادات معيارا متعلقا مبدى أخذ اآلثار على األمن الغذائي
والتغذية للمجتمعات اليت تعول على الغابات بع ن االعتبار بصورة صرية يف خطط إدارة الغابات.
وترمي اإلدارة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة للغابات إىل احملافظة على القيم االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية والبيئية لكل أنواع الغابات،
ملصـ ــلحة أجيال احلاضـ ــر واملسـ ــتقبل ،مع "عدم إمهال أحد" .وتاـ ــكل الغابات بالتايل عنص ـ ـرا أسـ ــاسـ ــيا من النظم الغذائية
املسـتدامة .وباملقابل ،قد يكون تعزيز مسـامهات الغابات واألجشـجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية إىل أقصـى حد ممكن
هدفا أساسيا من أهداف اإلدارة املستدامة للغابات.
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شكر وتقدير
يتوجه فريق اخلرباء الرفيع املتس ــوى خبالص الا ــكر إىل مجيع املا ــاري ن الذي قدموا مدخالهتم وتعليقاهتم القيمة إىل
املاـ ــاورت ن املفتوحت ن أوال باـ ــأن نطاق التقرير وثانيا باـ ــأن املسـ ــودة صـ ــفر املقدمة .وأ تقدمي هذه املسـ ــامهات عن طريق
املنتدى العاملي با ـ ـ ـ ـ ــأن األمن الغذائي والتغذية التابع للمنظمة .وإن يافة املس ـ ـ ـ ـ ــامهات متاحة على اإلنرتنت على العنوان
التايل. http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/ :
ويعرب فريق اخلرباء الرفيع املســتوى عن جشــكره العميق لألقران على اســتعراضــهم للمســودة قبل النهائية للتقرير .وترد
قــائمــة بــأمســاء املا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ن يف اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض األقران يف فريق اخلرباء الرفيع املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى على اإلنرتنــت على العنوان التــايل:
.http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/
ونتوجه خبالص الاــكر إىل األفراد الواردة أمساؤهم يف ما يلي على مســامهاهتم واقرتاحاهتم ومدخالهتم يف عمل فريق
اخلرباء وهم Frederic Baudron :و Alain Billandو David Boermaو Vincent Gitzو Manuel GuariguataوJohn L. Innes
و Sooyeon Laura Jinو Orjan Jonssonو Alexandre Meybeckو Christine Padochو John ParrottaوSuzanne Redfern
و Dominique Reebو James Reedو Fabio Ricciو Mirjam Ros-Tonenو Dominic Rowlandو Sara Scherrو Josh van

.Vianen

وإن العملية اليت يضـ ـ ــطلع ها فريق اخلرباء الرفيع املسـ ـ ــتوى ممولة بالكامل من خالل املسـ ـ ــامهات الطوعية .وتاـ ـ ــكل
التقارير الص ـ ــادرة عنه مؤلفات علمية مجاعية مس ـ ــتقلة با ـ ــأن مواض ـ ــيع طلبت اجللس ـ ــة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي
معاجلتها .ومتثل تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس ــتوى منتجات عاملية عامة .ويتقدم فريق اخلرباء الرفيع املس ــتوى جبزيل الا ــكر
إىل اجلهات املاحنة اليت س ـ ـ ـ ــامهت منذ عام  2010يف حس ـ ـ ـ ــاب األمانة اخلاص بفريق اخلرباء ،أو قدمت مس ـ ـ ـ ــامهات عينية
لتمك ن عمل فريق اخلرباء مبوازاة احرتام اس ــتقالليته بالكامل .ولقد حظي فريق اخلرباء الرفيع املس ــتوى ،منذ إنا ــائه ،بدعم
من أسـرتاليا وإثيوبيا واالحتاد األورويب وفنلندا وفرنســا وأملانيا وآيرلندا ونيوزيلندا والنروي ج واالحتاد الروســي وإســبانيا والســودان
والسويد وسويسرا واململكة املتحدة.
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المرف ت تق
دورة مشاريع فريق الخبراء الرفيع المستوى
أُناــئ فريق اخلرباء الرفيع املســتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية يف أيتوبر /تا ـرين األول  ،2009وهذا الفريق هو
منصة تفاعلية ب ن العلوم والسياسات تابعة للجنة األمن الغذائي العاملي لألمم املتحدة.
وجلنة األمن الغذائي العاملي هي املنصة الدولية واحلكومية الدولية األوىل الااملة واملستندة إىل األدلة واملعنية باألمن
الغذائي والتغذية ،بالنسبة إىل جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة امللتزم ن بالعمل معا بصورة ُمنسقة ،ولدعم العمليات
القطرية الرامية إىل القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع.57
ويتلقى فريق اخلرباء الرفيع املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى املعين بــاألمن الغــذائي والتغــذيــة واليــة عملــه من جلنــة األمن الغــذائي العــاملي.
ويض ـ ــمن ذلك جش ـ ــرعية الدراس ـ ــات اليت ُجترى وأمهيتها ،وإدراجها يف جدول أعمال س ـ ــياس ـ ــي حمدد على املس ـ ــتوى الدويل.
وتضمن عملية صياغة التقرير الامولية العلمية واستقاللية فريق اخلرباء الرفيع املستوى.
ويُص ـ ِـدر فريق اخلرباء الرفيع املس ــتوى تقارير علمية موجهة حنو الس ــياس ــات ،تا ــمل حتليالت وتوص ــيات ،وتا ــكل
نقطة انطالق جشـ ـ ــاملة قائمة على الرباه ن للمداوالت املتعلقة بالسـ ـ ــياسـ ـ ــات اليت جتريها جلنة األمن الغذائي العاملي .ويرمي
فريق اخلرباء الرفيع املس ــتوى إىل توفري فهم أفض ــل لتنوع املس ــائل واألس ــباب املنطقية عند التعامل مع انعدام األمن الغذائي
والتغذية .وهو يس ــعى إىل توض ــيح املعلومات واملعارف املتعارض ــة ،واس ــتخالص املعلومات األس ــاس ــية واألس ـ ـباب املنطقية
للجداالت وحتديد املسائل الناجشئة.
وال يتحلى فريق اخلرباء الرفيع املس ــتوى بص ــالحية إجراء حبوث جديدة .فهو يس ــتمد دراس ــته من البحوث املوجودة
واملعارف اليت تُص ـ ـ ـ ــدرها املؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات املختلفة اليت توفر اخلربات (اجلامعات ومعاهد البحوث واملنظمات الدولية وما إىل
ذلك) يما يتيح قيمة مضافة بفضل إجراء حتليالت عاملية ومتعددة القطاعات والتخصصات.
وجتمع الدراسات اليت يقوم ها فريق اخلرباء الرفيع املستوى ب ن املعارف العلمية واخلربات املستمدة من امليدان ضمن
عملية واحدة جشديدة الدقة .وهو يعكس ثراء وتنوع أجشكال املعارف املتخصصة من جهات فاعلة متعددة (معارف باأن
التنفيذ احمللي ،ومعارف قائمة على البحوث العاملية ،ومعارف عن "أفضــل املمارســات") تســرتجشــد بكل من املصــادر احمللية
والعاملية لبلورة أجشكال معرفية ذات صلة بالسياسات.
ولض ــمان الا ــرعية واملص ــداقية العلميت ن هلذه العملية ،إىل جانب جش ــفافيتها وانفتاحها أمام مجيع أجش ــكال املعارف،
يعمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى على أساس قواعد حمددة جدا وافقت عليها جلنة األمن الغذائي العاملي.
وفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية له هيكل مزدو :
57
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جلنة توجيهية تتألف من  15من اخلرباء املعرتف هم دوليا واملختص ـ ــ ن يف جمموعة متنوعة من اجملاالت ذات الص ـ ــلة
باألمن الغذائي والتغذية ،يُعينهم مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي .ويُاــارك أعضــاء اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء
الرفيع املستوى بصفتهم الفردية ،وليس بصفة ممثل ن عن احلكومات أو املؤسسات أو املنظمات التابع ن هلا.
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فرق املاـ ــاريع اليت تعمل على أسـ ــاس ماـ ــروع حمددُ ،خيتار ويُدار بواسـ ــطة اللجنة التوجيهية لتحليل مسـ ــائل حمددة
ورفع التقارير عنها.

وتا ـ ــمل دورة املا ـ ــاريع الرامية إىل ص ـ ــياغة التقارير (الا ـ ــكل  )8مراحل حمددة با ـ ــكل واض ـ ــح ،بدءا من املس ـ ــألة
الســياســية والطلب الذي قدمته جلنة األمن الغذائي العاملي .ويقيم فريق اخلرباء الرفيع املســتوى حوارا علميا قائما على تنوع
التخصـ ـص ــات واخللفيات ونظم املعارف ،وتنوع اللجنة التوجيهية وفرق املا ــاريع ،واملا ــاورات اإللكرتونية املفتوحة .وتعمل
فرق املااريع املعنية مبواضيع حمددة واليت ختضع ملهل زمنية حمددة بإجشراف اللجنة التوجيهية وتوجيهها العلمي واملنهجي.
ويُدير فريق اخلرباء الرفيع املس ـ ــتوى ما ـ ــاورت ن مفتوحت ن لكل تقرير :تُعىن األوىل بنطاق الدراس ـ ــة؛ والثانية باملس ـ ــودة
صــفر باــأن "العمل اجلاري" .ويفتح هذا أبواب املاــارية يف العملية من جانب مجيع اخلرباء املهتم ن ،وأصــحاب املصــلحة
املعني ن ،الذين هم أيضــا من أصــحاب املعارف .ومتكن املاــاورات فريق اخلرباء الرفيع املســتوى من فهم املســائل والا ـواغل
ذات الص ــلة بص ــورة أفض ــل ،وإثراء قاعدة املعارف ،مبا يف ذلك املعارف االجتماعية ،اليت ترمي إىل دم ج املنظورات العلمية
املتنوعة ووجهات النظر.
وتاـ ـ ـمل هذه العملية اس ـ ــتعراضـ ـ ـا علميا خارجيا لألقران للمس ـ ــودة قبل النهائية .ويتم إجناز التقرير واعتماده خالل
اجتماع حبضور أعضاء اللجنة التوجيهية.
وتُنا ـ ـ ـ ــر تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس ـ ـ ـ ــتوى باللغات الرمسية الس ـ ـ ـ ــت لألمم املتحدة (العربية والص ـ ـ ـ ــينية واإلنكليزية
والفرنسية والروسية واإلسبانية) ،وترمي إىل تزويد املناقاات واملداوالت يف جلنة األمن الغذائي العاملي باملعلومات.
وتُتاح مجيع املعلومات املتعلقة بفريق اخلرباء الرفيع املس ـ ـ ــتوى وعملياته وتقاريره الس ـ ـ ــابقة يافة على موقعه اإللكرتوين
على العنوان.http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/ :
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دورة مشاريع فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية

تحدد لجنة األمن الغذائي العالمي في جلسة عامة والية فريق الخبراء الرفيع المستوى
تحدد اللجنة الدائمة لفريق الخبراء طرق اإلشراا على المشروع وتقترح نطاق الدراسة

لجنة األمن الغذائي العالمي
اللجنة التوجيهية
لفريق الخبراء الرفيع المستوى

يُعرض مشروع نطاق الدراسة لبدء مشاورات إلكترونية
تعين اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء فريق المشروع وتضع الصيغة النهائية الختصاصاته

يضع فريق المشروع المسودة صفر من التقرير

اللجنة التوجيهية

لفريق الخبراء الرفيع المستوى

فريق المشروع
التابع لفريقوالخبراء الرفيع المستوى

تُنشر النسخة صفر علنا لفتح مشاورات إلكترونية
يستكمل فريق المشروع النسخة األولى من التقرير

فريق المشروع
التابع لفريق الخبراء الرفيع المستوى

يعرض فريق الخبراء الرفيع المستوى النسخة األولى على جهات خارجية
الستعراضها من أجل تلقي مراجعة أكاديمية قائمة على األدلة
يعد فريق المشروع النسخة ما قبل النهائية من التقرير (النسخة الثانية)

فريق المشروع
التابع لفريق الخبراء الرفيع المستوى

تُعرض النسخة الثانية على اللجنة التوجيهية الستكمالها والموافقة عليها

اللجنة التوجيهية
لفريق الخبراء الرفيع المستوى

تُحال المسودة النهائية المعتمدة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي وتُنشر علنا
يقدم تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى إلى لجنة األمن الغذائي العالمي
لمناقشته وإجراء حوار بش ن السياسات
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لجنة األمن والغذائي العالمي

العالمي
لجنة األمن الغذائي العالمي
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