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متهيد

بيد أن الزراعة ال تزال الدافع الرئييس إلزالة الغابات عىل املستوى
العاملي ،وكثريا ً ما تتعارض السياسات الزراعية والسياسات الحرجية
وسياسات األرايض.

إذ تستعد منظمة األغذية والزراعة للقيام بدورها الرئييس يف مساعدة
البلدان عىل تطوير خطط وسياسات وبرامج وطنية لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة ،ليس من وقت أفضل من هذا لصدور تقرير
حالة الغابات يف العامل عام  ،2016فخطة التنمية  2030تن ّوه بأنه مل
يعد باإلمكان النظر يف األغذية وسبل العيش وإدارة املوارد الطبيعية
كل عىل حدة .وتدعو إىل اتباع نهج لالستدامة متسق ومتكامل عرب
ٌ
القطاعات الزراعية والنظم الغذائية برمتها.

يبني تقرير حالة الغابات يف العامل عام  2016أن بعض البلدان متكّن من
التوفيق فيام بني تطلعات مختلف القطاعات وزيادة اإلنتاجية الزراعية
واألمن الغذايئ للسكان ،ويف الوقت ذاته أوقف ،بل عكَس ،إزالة الغابات.
ويعرض التقرير دراسات حالة لسبعة بلدان حققت ذلك وأخرى أجرت
تحوالت مشابهة .والتحدي اليوم هو تشجيع هذه الوجهات اإليجابية يف
البلدان  -وبخاصة البلدان املنخفضة الدخل – التي ال يزال االفتقار إىل
األمن الغذايئ مستفحالً فيها والتي ال تزال تخرس غاباتها.

يستكشف هذا التقرير التحديات والفرص التي متثلها العالقة املعقّدة
بني الغابات والزراعة والتنمية املستدامة .ويبني أن اإلدارة املستدامة
للغابات والزراعة معاً وإدماجها يف خطط استخدام األرايض أمر
رضوري رضورة حيوية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وضامن
األمن الغذايئ والتصدي لتغري املناخ.

ويوفر تخطيط استخدام األرايض املتكامل إطارا ً اسرتاتيجياً أساسياً
لتحقيق التوازن بني استخدامات األرايض .ومن األهمية مبكان أن تكون
عمليات التخطيط هذه تشاركية – ألن املزارعني وسائر سكان الريف
هم من ينبغي عليهم يف نهاية املطاف أن يضعوا الخطط موضع
التنفيذ ،وهم لن يفعلوا إال إذا لُبيت احتياجاتهم ومصالحهم.

إننا نعلم أن الغابات واألشجار تدعم الزراعة املستدامة ،مثالً عن
طريق تثبيت الرتبة وتحقيق استقرار املناخ وتنظيم تدفقات املياه
وتوفري الظل واملأوى وتأمني املوائل للملقحات وللمفرتسات الطبيعية
لآلفات الزراعية .ولذا ميكن للغابات واألشجار ،عندما تدمج بحكمة
يف املواقع الزراعية ،أن تزيد اإلنتاجية الزراعية .وتساعد الغابات
واألشجار أيضاً عىل ضامن األمن الغذايئ ملئات املاليني من الناس،
فهي مصدر هام للغذاء والطاقة والدخل ،مبا يف ذلك يف األوقات
العسرية.

منتدى محايدا ً
تســعى منظمة األغذية والزراعة جاهدة ألن تكون
ً
ميكــن للبلــدان أن تحصل منه عىل معلومات موضوعية وتجتمع
لتناقش رصاح ًة الخيارات املتاحة لتكثيف الزراعة عىل نحو مســتدام.
وســينري هذا التقرير ذلك الحوار .ويقدم تقرير حالة الغابات يف العامل
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إن للغابات والزراعة دورا ً هائالً يف تحقيق التزام خطة التنمية 2030
التاريخي بتخليص العامل من ويلتني توأم ،ويلة الفقر وويلة والجوع.
غري أن ذلك يتطلب بإلحاح توثيق التعاون والرشاكات عرب القطاعات
وعىل جميع املستويات .إنني عىل ثقة من أن هذا التقرير سيشجع
قطاعي الغابات والزراعة ،وغريهام من القطاعات الهامة ،كقطاعات
الطاقة واملياه والتنمية الريفية ،عىل العمل معاً بغية تحقيق أهداف
التنمية املستدامة.

عام  2016عدة توصيات ل ُنهج ميكن للبلدان أن تعتمدها ،مبســاعدة
املجتمــع الــدويل ،إلدماج الغابات مع الزراعة إدماجاً أفضل ويف آن
معاً زيادة األمن الغذايئ وخفض خســارة الغابات .وال مناص يف بعض
البلدان من أن تســتمر إزالة الغابات إلفســاح املجال أمام تحويل
األرايض إىل الزراعة .غري أن تغيري اســتخدام األرايض من الغابات إىل
الزراعة ســيكون ،إن نُفّذ بطريقة مخططة متكاملة ،أقل رضرا ً عىل
البيئة وســيتمخض عن نتائج اقتصادية واجتامعية أفضل.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

|v

|

شكر وتقدير
أرشفت  E. Mullerعىل تنسيق تقرير حالة الغابات يف العامل  2016مع إسهامات كبرية من كل من ( J. Baumgartnerالفصل  )3وI. Buttoud-
( Kouplevatskayaالفصل  )3و( D. Henderson Howatالفصول  1و 4و )5و( T. Linhares-Juvenalالفصل  )3و( K. MacDickenالفصل  )2و
( R. Mallettالفصل  )3و ( Rao Mattaالفصل  )3و( S. Mauloالفصل  )2و( O. Jonssonالفصل  )2و( E. Rametsteinerالفصل  )3وD. Reeb
(الفصل .)4
وق ّدم الفريق املعني بتحليل القرارات املتعلقة بسياسات األغذية والزراعة يف املنظمة ومكتب الشؤون القانونية ،ال سيام B. Kuemlangan
و E. Sartorettoو.A. Tomassiو ،A. Vatter Rubioمساهمة قيِّمة يف الفصل .3
وأعد دراسات الحالة القطرية الواردة يف الفصل  4كل من  J. Cabrera Perramonو( H. Grosseشييل)؛ وR. de Camino Velozo
و R. Villalobosو( J.P. Morales Aymerichكوستاريكا)؛ و( M. Jaitehغامبيا)؛ و( P. Torchinavaجورجيا)؛ و( E. Kuudaarغانا)؛ وH. Daly
(تونس)؛ و T.Q. Nguyenو( H.Q. Luongفييت نام).
كام استفاد التقرير من استعراضات وتعليقات العديد من الزمالء العاملني يف الشعب الفنية األخرى يف املنظمة.
وقام  A. Sarreبنسخ التقرير وتحريره بينام تولت  S. Lapstunتنسيق عملية إنتاجه .وقدمت دائرة برمجة االجتامعات والتوثيق لدى املنظمة
خدمات الطباعة والرتجمة ،مع تعقيبات من  N. Berrahmouniو Y. Chenو A. Hamidو V. Khristolyubovaو A. LebedysوY. Li
و  D. Moralesو .N. Picardو D. Reebو C. Sabogalباإلضافة إىل املساهمني املذكورين أعاله.
وق ّدم فرع املكتبة واملطبوعات التابع ملكتب االتصاالت املؤسسية يف املنظمة الدعم التحريري ويف مجايل التصميم وتخطيط الشكل الخارجي باللغات
الست.
الرسمية ِّ
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تحويل أر ٍ
اض كانت تستخدم للزراعة إىل غابات .ويبني استعراض
تاريخي موجز أن العالقة بني النمو السكاين وزيادة الطلب عىل
األرايض الزراعية وخسارة الغابات تعود إىل آالف السنني ،وأن
الغابات استعيدت طبيعياً يف بعض األحيان عندما خفتت ضغوط
إزالة الغابات .وكانت إزالة الغابات أكرث انتشارا ً يف املناطق املناخية
املعتدلة حتى أواخر القرن التاسع عرش ،لكنها اآلن أكرث انتشارا ً يف
املناطق املناخية املدارية .وقد ازدادت املساحة الصافية للغابات يف
تغي قليل نسبياً
املناطق املعتدلة يف السنوات األخرية ،ومل يطرأ سوى ّ
يف مساحات الغابات يف املناطق ذات املناخ الشاميل واملناطق ذات
املناخ شبه املداري.

الفصل 1
مقدمة
يسلط الفصل  1الضوء عىل أهمية تحقيق الزراعة املستدامة
واألمن الغذايئ ووقف إزالة الغابات .وهذه الطموحات جزء ال يتجزأ
من هدفني من أهداف التنمية املستدامة ،البالغ عددها  17هدفاً
الواردة يف «تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  ،»2030وهذان
الهدفان هام الهدف  2والهدف  .15وباإلضافة إىل ذلك ،تقوم الغابات
بأدوار رئيسية يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى ،كتلك التي
تتناول القضاء عىل الفقر وحامية النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه
تغي
واستعادتها وإمكانية الحصول عىل الطاقة املستدامة ومكافحة ّ
املناخ .كذلك ستكون اإلجراءات املتخذة يف مجاالت الزراعة والغابات
واستخدامات األرايض األخرى هامة للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها
تغي املناخ.
البلدان يف اتفاق باريس بشأن ّ

ويف الفرتة  ،2010–2000بلغت الخسارة الصافية يف الغابات يف البلدان
املدارية  7ماليني هكتار سنوياً ،بينام بلغ مكتسبات األرايض الزراعية
الصافية  6ماليني هكتار يف السنة .وعىل مدى تلك الفرتة ،حصلت
أكرب خسارات صافية يف الغابات وأكرب مكاسب صافية يف األرايض
الزراعية يف مجموعة البلدان املنخفضة الدخل ،التي يتنامى فيها
السكان الريفيون .ويف املناطق املدارية وشبه املدارية ،الزراعة التجارية
الواسعة النطاق مسؤولة عن نحو  40يف املائة من إزالة الغابات
وزراعة الكفاف املحلية عن  33يف املائة والبنية التحتية عن  10يف
املائة والتوسع الحرضي عن  10يف املائة والتعدين عن  7يف املائة .لكن
هناك اختالفات إقليمية كبرية :فمثالً ،الزراعة التجارية تتسبب بـنحو
 70يف املائة من إزالة الغابات يف أمريكا الالتينية ،ولكن بالثلث فقط يف
أفريقيا حيث تعترب الزراعة الصغرية قوة دافعة أكرب إلزالة الغابات.

الفصل 2
تغي
وجهات ّ
استخدام األراضي
تغي استعامل األرايض ،مركزا ً عىل
يحلّل الفصل  2وجهات ّ
خسارة الغابات عرب تحويلها إىل الزراعة واملكاسب التي تحققت يف

وتتضمن العوامل األساسية التي تؤثر عىل تحويل الغابات :النمو
وتغي أمناط استهالك األغذية؛ والتطورات الزراعية ،من
السكاين ّ
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وقد كشف تحليل للسياسات الوطنية لـ  35بلدا ً أن أقل من نصف
تلك البلدان بقليل عالج يف وثائق السياسات الرئيسية معالجة
تغي استخدام األرايض من الغابات إىل الزراعة ،والعكس
رصيحة ّ
تغي استخدام
بالعكس .وهناك حاجة متزايدة ألن تعالج البلدان ّ
األرايض يف سياساتها الوطنية ،مبا يف ذلك يف ضوء االتفاقات الدولية
األخرية مثل خطة التنمية املستدامة لعام  2030واتفاقية باريس
تغي املناخ.
بشأن ّ

املتغية والتحسينات التكنولوجية والتدخالت
قبيل األسواق
ّ
تغي استخدام
السياساتية الف ّعالة؛ وأمن حيازة األرايض؛ وحوكمة ّ
األرايض.
وقد عوضت خســائر الغابات يف الفرتة ( 2015-2010وكان معظمها
خســائر يف الغابات الطبيعية) جزئياً مبزيج من التوســع الطبيعي ،عىل
ٍ
أراض زراعية مهجورة ( 2,2مليون هكتار ســنوياً) يف كثري من األحيان،
وبإنشــاء غابات مزروعة ( 3,1مليون هكتار سنوياً).

وعزت سياسات الغابات يف سبعة بلدان شهدت انخفاضات يف مساحة
الغابات وزيادات يف الرقعة الزراعية يف الفرتة  2015-1990هذه
التغيات إىل :الضغوط الزراعية ،مبا يف ذلك التحول يف طرق الزراعة
ّ
واالعتداء واالستيالء عىل األرايض ورعي املاشية؛ واستغالل منتجات
الغابات ،مبا يف ذلك خشب الوقود؛ والعوامل االجتامعية ،مبا يف ذلك
النمو السكاين والفقر وتطور املستوطنات البرشية والصناعة .ويف تلك
السياسات الزراعية التي أشارت إىل الغابات ،كانت منافع الغابات التي
تردد ذكرها أكرث من غريها :استخدام املنتجات الحرجية غري الخشبية
لألغذية واألعالف الحيوانية؛ وتدابري حامية املحاصيل والرتبة؛ واحتجاز
الكربون؛ واملنافع املتصلة باملياه؛ والحراجة الزراعية.

الفصل 3
حوكمة وإدارة
تغي استخدام
ّ
األراضي
تغي استخدام
يبحث الفصل  3الطرق التي تعالج بها البلدان ّ
األرايض من الغابات إىل الزراعة ،والعكس بالعكس ،مثالً يف السياسات
الوطنية واألطر القانونية واالستثامرات يف الزراعة والحراجة واآلليات
املؤسسية .ويف كثري من األحيان ،يكون للقواعد بحكم الواقع تأثري قوي
عىل نتائج السياسات ،خاصة حيث تعجز السياسات الرسمية عن توفري
التوجيه الكايف أو تُنفّذ بطريقة ضعيفة أو ال تتوافق مع االحتياجات
املرشوعة ألصحاب املصلحة.

منسق ومتسق لسياسات استخدام
ورغم التسليم بأهمية اتباع نهج ّ
األرايض ،مل يق ّدم غري عدد قليل من وثائق السياسات التي قيُّمت،
يبي غري حوايل الربع منها أدلة
تفاصيل عن كيفية القيام بذلك ،وملا ّ
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واضحة عىل أن هناك تنسيقاً بني املصالح املتعلقة بالزراعة واملصالح
املتعلقة بالغابات .وق ّدم بعض وثائق السياسات ،مبا فيها تلك التي
تشمل األمن الغذايئ والتنمية الوطنية ،أمثلة جيدة عن تدابري
التنسيق.

بالحسبان الكامل آراء أصحاب املصلحة .وينبغي أن يشمل اإلطار
املؤسيس منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص ،فضالً عن الهيئات
الحكومية .ويساعد هذا االشتامل عىل إضفاء الرشعية عىل السياسات
تغي استخدام األرايض وتحفيز
الوطنية وعىل تحسني الحوكمة وإدارة ّ
الرشاكات التي تزيد فعالية التنفيذ.

وبي تحليل لألطر القانونية أهمية االعرتاف الرسمي بالحقوق
ّ
التقليدية املستندة إىل الحيازة العرفية ،خاصة للمنكشفني عىل املخاطر
واملعتمدين عىل الغابات .كام ق ّدم التحليل أيضاً معلومات عن األحكام
القانونية لتحويل الغابات إىل الزراعة والتحديات التي تواجه التنفيذ.

الفصل 4
إفساح اجملال
للغابات واألمن
الغذائي

وأوضّ ح تف ّحص لالســتثامرات يف الزراعة والحراجة ويف تأثرياتهام
تغيات الغطاء الحرجي
عىل اســتخدام األرايض العالقات بني ّ
واالســتثامرات يف الزراعة والغابات ،وبني الفقر .فعىل وجه
العموم ،تكون خســارة الغابــات يف البلدان املنخفضة الدخل أكرب
عندما تكون االســتثامرات يف الزراعة والغابات متدنية نســبيا.
ويتزايد تركيز االســتثامر العام املبارش عــى برامج الحامية البيئية
واالجتامعيــة وغريها من املنافــع العامة (مثل البحث والتطوير)،
وهنــاك مزيــد من الرتكيز عىل تهيئــة بيئات متكّن القطاع الخاص من
االســتثامر .وينبغي أن تكون هنــاك ضامنات اجتامعية وبيئية يف أية
خطة تهدف إىل حفز االســتثامرات.

يق ّدم الفصل  4دراســات حالة لســبعة بلدان ،هي شييل
وكوســتاريكا وغامبيا وجورجيــا وغانا وتونس وفييت نام ،تبني
الفــرص التــي تتيح تحســن األمن الغذايئ وتزيد يف آن معاً الغطاء
الحرجي وتحافظ عليه .وتبني أن البلدان التي شــملتها دراســات
تغيا ً إيجابياً يف الفرتة
الحالــة جميعهــا ،عدا واحدة منهــا ،حققت ّ
 2015-1990يف مؤرشين لألمن الغذايئ ،هام معدل انتشــار نقص
التغذيــة وعدد املصابني بســوء التغذية ،كام حققت هذه البلدان
زيادة يف مســاحة الغابات .وقد اختــرت هذه البلدان أيضاً لتقديم
أمثلة من مناطق مختلفة ومســتويات دخل مختلفة .وشــملت
العينــة بعد تخفيف معايري االختيــار األصلية ،بلدا ً منخفض الدخل
واحدا (غامبيا).

وبي التحليل أهمية التخطيط املتكامل الستخدام األرايض والنهج
ّ
التشاركية باستخدام أدوات مثل تقييامت قدرات األرايض واألخذ

| ix

|

موجز

وتقـ ّدم يف كل دراســة حالة معلومات عن الســياق االقتصادي
والدميغــرايف؛ ووجهات األمن الغــذايئ والزراعة والغابات؛ واألطر
السياســاتية والقانونيــة واملؤسســية؛ والعوامل الرئيســية التي
تســاهم يف الوجهــات اإليجابية يف األمن الغذايئ ومســاحة الغابات.

وتبني دراسات الحالة أهمية استخدام األدوات السياساتية الصحيحة
لزيادة اإلنتاجية الزراعية وتشجيع اإلدارة املستدامة للغابات .وقد
استخدمت بلدان دراسة الحالة تدابري مالية مختلفة ،كالحوافز
واإلعفاءات الرضيبية ،وأدوات تنظيمية لتحقيق ذلك .وب ّينت
دراسات الحالة جميعها الحاجة إىل أطر قانونية ومؤسسية ف ّعالة،
مقرتنة بحيازة لألرايض آمنة ميكن الركون إليها وتدابري لتنظيم
تغي استخدام األرايض ،مبا يف ذلك متطلبات القيام بتقييامت لألثر
ّ
البيئي وتوفري حامية خاصة ملناطق معينة .كام ب ّينت دراسات
الحالة أهمية التمويل الكايف عرب استثامر القطاع العام يف قطاع
الزراعة وقطاع الغابات وبرامج التنمية الريفية األوسع نطاقا.
وشملت مصادر التمويل التي ُح ّددت يف دراسات الحالة املوازنات
الحكومية ،واملدفوعات آلليات الخدمات البيئية ،وبيع منتجات
من غابات مملوكة للقطاع العام ،واإلتاوات ،ورسوم الرتخيص،
والرضائب املفروضة عىل منتجات الغابات ،والجبايات عىل الصادرات،
واملساعدة اإلمنائية الرسمية ،وأيضاً عىل صعيد اإلمكان إجراءات
تتعلق باملبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات يف البلدان النامية 1.وأشار بعض دراسات الحالة
إىل أن نقل حقوق إدارة الغابات إىل املجتمعات املحلية ساعد
عىل تحسني سبل املعيشة وتعزيز التأييد املحيل لإلدارة املستدامة
للغابات .ومن الرضوري لدى نقل حقوق اإلدارة أن تع ّرف بوضوح
أدوار ومسؤوليات الحكومات واملجتمعات املحلية املعنية.

وقد شــهدت بلدان دراســة الحالــة جميعها منــوا ً اقتصادياً إيجابياً،
وبي معظم
ارتبــط يف بعــض الحــاالت بإصالحات اقتصاديــة بنيويةّ .
دراســات الحالــة روابط بني الفقر وانعدام األمــن الغذايئ وأهمية
اتخــاذ القضاء عىل الفقر وخفض الالمســاواة أهدافاً للسياســات
االقتصاديــة الوطنية الرئيســية .ويبني عدد من دراســات الحالة
قيمــة اتبــاع نهــج متوازن يف قطاعي الزراعــة والغابات عند وضع
سياســات وأدوات سياســات ترمي إىل تحقيــق تطورات إيجابية
يف قطاع الغابات ويف الوقت نفســه تحســن األمن الغذايئ
واإلنتاجيــة الزراعيــة .وتقرتح دراســات الحالة أنــه ينبغي أن تتضمن
االقتصــادات الزراعيــة املوجهة نحو الســوق واالقتصادات الزراعية
املفتوحــة ،أوجه حاميــة اجتامعية وبيئيــة ،مثالً لحامية األرس
املنكشــفة عــى األخطار مــن آثار تقلبات الســوق العاملية ومنع
األرضار البيئيــة الناجمــة عن اإلنتاج الزراعــي املكثّف .وقد أدركت
البلــدان التي شــملتها دراســة الحالة املنافــع االقتصادية واالجتامعية
والبيئيــة الكاملــة للغابــات ،مبا يف ذلك مســاهامتها يف التنمية
تغي املناخ.
املســتدامة األوســع نطاقا ويف خفض الفقــر وبرامج ّ

 1املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات مبا يف ذلك
الحفاظ عىل الغابات واإلدارة املستدامة لها وتعزيز مخزونات الكربون فيها
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الفصل 5
حنو حوكمة
أفضل الستخدام
األراضي للحراجة
وللزراعة

كذلك بينت دراســات الحالة أهمية اتباع نهج متكاملة الســتخدام
األرايض عىل املســتويني الوطني واملحيل وعىل مستوى املواقع
الطبيعية .وتشــمل األمثلة عىل مثل هذه النهج وضع خطط رئيســية
الســتخدام األرايض؛ والتعاون بني معاهد البحوث الزراعية والحرجية
وخدمات اإلرشــاد؛ وإدارة مستجمعات املياه؛ ونظم الحراجة الزراعية.

يلخص الفصل  5االستنتاجات املستخلصة من الفصول السابقة
ويشري إىل املضامني السياساتية فيام يتعلق بتحسني حوكمة استخدام
األرايض للغابات والزراعة.
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الرسائل الرئيسية
 1تسـتوجب تلبيـة الطلـب املتزايـد يف العـامل على األغذيـة وغريهـا
مـن املنتجـات املعتمـدة على األرايض ،مسـاحات طبيعية عالية
اإلنتاجية تـدار على نحو مسـتدام.

 2تقـوم الغابـات بـأدوار رئيسـية يف الـدورة املائية ويف احلفاظ
علـى الرتبة واحتجـاز الكربـون ومحاية املوائـل ،مبا يف

ذلـك موائـل امللقحات ،وإلدارتها املسـتدامة أهمية حاسـمة لألمن الغذايئ
والزراعة املسـتدامة.

 3تظـل الزراعـة املحـرك األكثر أهميـة إلزالـة الغابـات العامليـة ،وهناك
حاجـة ملحـة إىل تعزيـز تفاعلات أكثـر إجيابيـة بين الزراعـة
والحراجـة.
 4أهـداف التنميـة املسـتدامة الــ 17التـي اتفقـت عليهـا البلـدان
يف عـام « 2015متكاملـة وغير قابلـة للتجزئـة» .وينبغـي
إحـراز تقـدم بالتزامـن نحـو تحقيـق الزراعـة املسـتدامة واألمـن الغـذايئ
واإلدارة املسـتدامة للغابـات ،وجميعهـا عنارص أساسـية ألهـداف التنمية
املسـتدامة.
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حالة الغابات في العالم عام 2016
 5املطلـوب حتسني التنسيق بين السياسات بشـأن الغابات والزراعة واألغذية
واسـتخدام األرايض والتنميـة الريفيـة .وبالقـدر نفسـه مـن األهميـة ،ينبغي وضع
تغير اسـتخدام األرايض ،مبـا يف ذلـك وضع نظـم آمنة
أطـر قانونيـة واضحـة تنظـم ّ
لحيـازة األرايض تعترف بالحقوق التقليدية العرفية يف اسـتخدام األرايض ومنتجات
الغابات.
لتغير اسـتخدام
 6حيـث تكـون الزراعـة التجاريـة الواسـعة النطـاق هـي املحـرك الرئيسي ّ
التغي تنظيماً ف ّعـاالً مقرتناً بضامنـات اجتامعية وبيئية
األرايض ،املطلـوب هـو تنظيم
ّ
مناسـبة .كذلـك تؤثـر تأثيراً إيجابيـاً مبـادرات الحوكمـة التـي يطلقهـا القطـاع الخـاص ،مـن من

قبيـل خطـط إصـدار الشـهادات الطوعية وااللتزامـات بالقضاء عىل إزالـة الغابات.
لتغير اسـتخدام
 7حيـث تكـون زراعـة الكفـاف املحليـة هـي املحـرك الرئيسي ّ
األرايض ،ينبغـي اتخـاذ تدابير أوسـع نطاقـا ً لتخفيـف حـدة الفقر والتنمية
الريفيـة ،جنباً إىل جنـب مع اتخاذ إجـراءات لتحسين الزراعة والحراجـة املحلية
ومامرسـات اسـتخدام األرايض األخـرى.
 8يوفـر ختطيط اسـتخدام األراضي إطـارا ً استراتيجياً لتحقيـق التوازن
بين اسـتعامالت األرايض على النطاقين الوطنـي ودون الوطني وعىل نطـاق املواقع
الطبيعيـة .وينبغـي أن يشـمل ذلـك مشـاركة ب ّنـاءة ألصحـاب املصلحـة لضمان
رشعيـة خطـط اسـتخدام األرايض والحصـول على دعم أصحـاب املصلحـة لتنفيذها
ومتابعتها.
 9ميكـن تحقيـق األمـن الغـذايئ مـن خلال التكثيف الزراعي واتخـاذ تدابري
أخـرى مثـل الحاميـة االجتامعيـة ،بـدالً مـن توسـيع الرقـع الزراعيـة على حسـاب
الغابات.
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الفصل 1
مقدمة

منغوليا
حارسة غابة متطوعة وإحدى أعضاء جامعة
مستخدمي الغابات يف جولة عىل ظهر حصانها.
© FAO/Sean Gallagher

مقدمة
إن وثيقة «تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام ( »2030األمم
املتحدة2015 ،أ) ،التي اتفق عليها زعامء العامل يف مؤمتر قمة األمم
املتحدة بشأن التنمية املستدامة الذي انعقد يف سبتمرب/أيلول ،2015
هي خطة عمل للناس وللكوكب وللرخاء .وهي تشدد عىل الحاجة إىل
اتخاذ خطوات جريئة وتحويلية لدفع العامل عىل مسار مستدام وقادر
عىل التكيف والصمود .وتتضمن الخطة  17هدفاً لتحقيق التنمية
املستدامة ،وتدل هذه األهداف عىل حجم وطموح الخطة .وتؤكد
خطة التنمية املستدامة لعام  2030عىل الطابع املتكامل لألهداف
وعىل األهمية الحاسمة ألوجه الرتابط فيام بينها.

تغي املناخ وتخفيف ح ّدته .ومن
e eالغابات رضورية للتكيف مع ّ
شأن الغابات التي ت ُدار إدارة مستدامة أن تزيد قدرة النظم
اإليكولوجية واملجتمعات عىل الصمود وأن تستفيد عىل أكمل
وجه من دور الغابات واألشجار يف امتصاص وتخزين الكربون ويف
آنٍ معاً توفري خدمات بيئية أخرى.
يفحص تقرير حالة الغابات يف العامل  2016مبزيد من التفصيل كيف
ميكن لهذه الرؤية أن تتحقق ،مركزا ً عىل تحويل الغابات إىل الزراعة
وتحويل األرايض الزراعية إىل غابات 2.وال تزال الزراعة أهم مسبب إلزالة
الغابات يف العامل؛ ونظرا ً إىل أهمية كل من الزراعة والغابات ملستقبل
كوكب األرض ،هناك حاجة ملحة إىل تعزيز التفاعالت اإليجابية بني
تغي املناخ
استخدامي األرايض هذين .وبسبب األخطار الناجمة عن ّ
وتزايد شح املياه وندرة األرايض وتدهور الرتبة واألرايض ،تزداد صعوبة
التصدي لتحدي تغذية سكان العامل ،الذين يتوقع أن يزيد عددهم من
أكرث من  7مليارات نسمة إىل أكرث من  9مليارات بحلول عام .2050
تغي املناخ وحامية
وباإلضافة إىل أن الغابات تساعد عىل تخفيف آثار ّ
الرتبة واملياه ،فإنها تحتفظ بأكرث من  75يف املائة من التنوع البيولوجي
األريض يف العامل ،وتقدم العديد من املنتجات والخدمات التي تسهم يف
التنمية االقتصادية واالجتامعية ،كام أن لها أهمية خاصة ملئات املاليني يف
املناطق الريفية ،مبا يف ذلك العديد ممن هم أكرث فقرا ً يف العامل (منظمة
األغذية والزراعة2014 ،أ) .وتعتمد املرأة الريفية الفقرية يف معيشتها
اعتامدا ً خاصاً عىل موارد الغابات (البنك الدويل ومنظمة األغذية
والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.)2009 ،

وقد جرى يف املؤمتر العاملي الرابع عرش للغابات الذي عقد يف ديربان يف
سبتمرب/أيلول  ،2015وحرضه ما يقرب من  4آالف مشارك من  138بلدا،
تسليط الضوء عىل الدور الهام للغابات يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ويف «إعالن ديربان» (املؤمتر العاملي للغابات ،)2015 ،وضع املؤمتر رؤية
ملساهمة الغابات يف تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030مؤكدا ً أنّ:
e eالغابات أكرث من مجرد أشجار ،فهي أساسية لألمن الغذايئ
ولتحسني سبل العيش .وستزيد الغابات يف املستقبل قدرة
املجتمعات املحلية عىل الصمود بتوفري الغذاء والطاقة الخشبية
واملأوى والعلف واأللياف؛ وتوليد الدخل وفرص العمل ،مبا يسمح
للمجتمعات املحلية واملجتمعات عامة باالزدهار؛ واحتضان التنوع
البيولوجي ودعم الزراعة املستدامة ورفاهية اإلنسان عرب ضامن
استقرار الرتبة واملناخ وتنظيم تدفقات املياه.
e eالنهج املتكاملة الستخدام األرايض توفّر سبيالً للميض قدماً يف
تحسني السياسات واملامرسات بغية :معالجة مسببات إزالة
الغابات والنزاعات حول استخدام األرايض؛ واالستفادة من مجمل
املنافع االجتامعية واالقتصادية والبيئية الناجمة عن دمج الغابات
مع الزراعة؛ واملحافظة عىل الخدمات الحرجية املتعددة يف سياق
املواقع الطبيعية.

ولتحقيق األمن الغذايئ واإلدارة املستدامة للغابات يف العامل أهمية
مركزية للهدفني التاليني من أهداف التنمية املستدامة:
 2ال تتناول هذه الوثيقة تدهور الغابات أو تغيريات تدريجية يف الغطاء الحرجي ال تشكّل
تغيريا ً الستخدام األرايض
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حالة الغابات يف العامل عام 2016

e eهدف التنمية املستدامة « 2-القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن
الغذايئ وتحسني التغذية وتشجيع الزراعة املستدامة»؛
e eوهدف التنمية املستدامة « 15-حامية واستعادة وتعزيز
االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية األرضية ،وإدارة الغابات
إدارة مستدامة ،ومكافحة التصحر ،ووقف وعكس اتجاه تدهور
األرايض ووقف خسارة التنوع البيولوجي».

تغي املناخ  )2015عىل صون بالوعات ومخزونات
اإلطارية بشأن ّ
انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيزها ،مبا يف ذلك الغابات .وبناء عىل
ذلك ،سيتطلب العديد من «املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً» ،التي
لتغي املناخ ،إجراءات تتعلق بالزراعة
تحدد البلدان بها استجاباتها ّ
والغابات واستخدامات األرايض األخرى.
ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة وتنفيذ اإلجراءات
تغي املناخ ،هناك حاجة ملحة إىل فهم الدوافع وراء
الالزمة ملكافحة ّ
3
تحويل الغابات إىل الزراعة وتحويل األرايض الزراعية إىل غابات .ويقع
التحدي املتمثل بتحقيق الهدف  2دون املساس بالهدف  15أو أهداف
التنمية املستدامة األخرى التي تشمل الغابات ،يف صميم تقرير حالة
الغابات يف العامل 2016؛ وميكن مواجهة التحدي عرب اتباع نهج أكرث
تكامالً لسياسات وتخطيط وإدارة استخدام األرايض واملوارد الطبيعية.
وقد أشارت رئيسة املنظمة العاملية للمزارعني ،الدكتورة Evelyn
 ،Ngulekaيف حديثها يف «املؤمتر العاملي الرابع عرش للغابات» إىل
نقطة تحول يف نهج استخدام األرايض:

وتقوم الغابات أيضاً ،نظرا ً لتعدد وظائفها ،بأدوار يف تحقيق عدة
أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة ،تشمل الهدف  ،1القضاء
عىل الفقر؛ والهدف  ،6حامية النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه
واستعادتها؛ والهدف  ،7ضامن حصول الجميع عىل الطاقة املستدامة؛
لتغي املناخ وآثاره .ويلخص اإلطار  1-1أهداف
والهدف  ،13التصدي ّ
التنمية املستدامة التي تشري رصاحة إىل الزراعة والغابات ،مبا يف ذلك
الهدف  ،2-15الذي يدعو إىل وقف إزالة الغابات بحلول عام .2020
كام تساهم اإلدارة املستدامة للغابات إىل حد كبري يف الغايات األخرى
للهدف  ،15مبا يف ذلك الغاية  ،3-15مكافحة التصحر واستعادة األرايض
والرتبة املتدهورة؛ والغاية  ،4-15املحافظة عىل النظم اإليكولوجية
الجبلية؛ والغاية  ،5-15الح ّد من تدهور املوائل الطبيعية ووقف
خسارة التنوع البيولوجي والقيام بحلول عام  2020بحامية األنواع
امله َّددة ومنع انقراضها .وتربز هذه التفاعالت املتبادلة أهمية اتباع
نهج متكاملة لوضع السياسات والتخطيط وإدارة املوارد الطبيعية.

«لقد حان الوقت لتغيري الوعي ،ويف الحقيقة ال ميكن معاملة الزراعة
والحراجة الواحدة مبعزل عن األخرى .فالربط بينهام أمر ال ب ّد منه
للتنمية االقتصادية واالجتامعية يف القرن الحادي والعرشين».
تغي استخدام
تساعد مناذج مفاهيمية مختلفة عىل إيضاح ديناميات ّ
األرايض من الغابات إىل الزراعة ،والعكس بالعكس .وقد تشمل
الدوافع املحركة غري املبارشة لتحويل الغابات يف مثل هذه النامذج:
النمو السكاين؛ والتنمية االقتصادية؛ وتوزيع الدخل؛ والطلب الزراعي
عىل األرايض؛ والتكنولوجيات الجديدة؛ وتوسع السوق؛ والحيازة غري »

إن خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها ،وحفظ
الغابات وإدارتها عىل نحو مستدام ،وتعزيز مخزون الكربون يف
الغابات (املعروف باملبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
األحراج وتدهور الغابات) ستكون جميعها ذات أهمية حيوية للجهود
تغي املناخ .وقد اتفقت البلدان يف اتفاق
العاملية الرامية إىل مكافحة ّ
باريس الذي عقد يف ديسمرب/كانون األول ( 2015اتفاقية األمم املتحدة

 3كام هو موضّ ح يف امللحق ،تشمل األرايض الزراعية األرايض املزروعة محاصيل وتلك التي
تستخدم للرعي.
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اآلمنة لألرايض؛ والحوكمة الضعيفة .فمثالً يشري منوذج يشار إليه أحياناً
بـ «منحنى كوزنتس البيئي» إىل أنه عندما يكون الدخل للفرد الواحد
متدنياً ،ينحو النمو االقتصادي إىل مفاقمة املشاكل البيئية ،مثل إزالة
الغابات ،لكن العكس يحدث عند تجاوز عتبة معينة من الدخل.
ويشري منوذج «تحول الغابات» أنه بعد إزالة الغابات لتحويل أراضيها
للزراعة ،ميكن يف نهاية املطاف التخيل عن األرايض األقل إنتاجية
ألغراض الزراعة ليعاد استخدامها كغابات ،إما من خالل التجدد
الطبيعي وإما غرس األشجار ،بينام يرجح أن تبقى األرايض األكرث
إنتاجاً يف االستخدام الزراعي .وقد تجري هذه العملية عىل مدى عدة
قرون أو قد تكون أكرث رسعة .وتتوفر من عدد من املناطق والبلدان،
مثل شامل أوروبا والصني والهند والواليات املتحدة األمريكية وفييت
نام ،أدلة تاريخية تدعم منوذج تحول الغابات .وهناك منوذج ثالث،
معروف باسم «فرضية بورلوج» ،يستند إىل االفرتاض أنه إذا ما بقيت
األوضاع عىل حالها ،فإن من شأن تحقيق زيادة يف اإلنتاجية الزراعية
تقليل مساحة األرايض الالزمة لإلنتاج الزراعي ،وبالتايل تخفيف الضغط
الذي يدفع إىل تحويل أرايض الغابات إىل الزراعة.

أن يخلق حافزا ً اقتصادياً إلزالة األشجار؛ وميكن أن يكون للفرص
التجارية تأثري حاسم عىل العالقة بني الطلب والعرض واألسعار؛ وميكن
أن تؤثر توقعات اإليرادات املتأتية من الغابات عىل حوافز االحتفاظ
باألرايض الستخدام الغابات أو عىل االفتقار إىل مثل هذه الحوافز .وقد
تغي استخدام األرايض معايري
تتضمن عوامل هامة أخرى تؤثر عىل ّ
ثقافية أساسية وأمن الحيازة ،إذ أن كليهام يؤثران عىل املقايضة بني
الكسب القصري األجل والخسارة عىل األجل الطويل .وميكن أن تختلف
تغي استخدام األرايض يف البلدان الصناعية عنها يف البلدان
ديناميات ّ
النامية.
تغي استخدام
وتتجىل الحاجة إىل فهم السياق الذي يجريها فيه ّ
األرايض يف التمييز الهام بني الزراعة التجارية الواسعة النطاق املدفوعة
أساسا بأهداف الربح ،وزراعة الكفاف املحلية التي تحركها االحتياجات
املعيشية .كذلك للسياسات والصكوك ذات الصلة تأثري كبري أيضا؛
فمثالً ،استخدمت يف بعض األحيان منح األرايض لتشجيع املزارعني عىل
إزالة األشجار من أرايض الغابات يف الحاالت التي كانت فيها لتوسيع
األرايض الزراعية أولوية سياساتية.

وميكن ملثل هذه النامذج توفري رسديات إيضاحية مفيدة لتحول
الغابات إىل الزراعة ،لكن الحقائق عىل أرض الواقع قد تكون أكرث
تعقيدا ً بكثري .فمثالً ،أنتجت مناذج اقتصادية تهدف إىل إظهار العالقة
والتغي التكنولوجي يف الزراعة نتائج مختلفة يف
بني إزالة الغابات
ّ
أوضاع مختلفة .ويبني من يسعون إىل تفسري السلوك مبعايري التفاعالت
بني العرض والطلب واألسعار أن :ارتفاع أسعار السلع الزراعية ميكن

يلقي تقرير حالة الغابات يف العامل  2016نظرة شاملة عىل اتجاهات
تغي استخدام األرايض والسياسات الوطنية ،ونظرة أدق عىل حاالت
ّ
سبعة بلدان محددة .ويختتم التقرير بتوصيات التباع نهج أكرث شموالً
لتخطيط استخدام األرايض ،وذلك أمر حيوي األهمية لتحقيق أهداف
تغي املناخn .
التنمية املستدامة وتنفيذ إجراءات فعالة بصدد ّ
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اإلطار 1-1

أهداف وغايات التنمية المستدامة التي
تشير صراحة إلى الزراعة والغابات
الهدف :2

القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية امل ّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.

وتشمل غايات هذا الهدف:
1-2

القضاء عىل الجوع وضامن حصول الجميع ،وال سيام الفقراء والفئات الضعيفة ،مبن فيهم الرضّ ع ،عىل ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذّي طوال
العام بحلول عام .2030

3-2

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ،وال سيام النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعون األرسيون والرعاة والصيادون ،مبا يف
ذلك عرب ضامن املساواة يف حصولهم عىل األرايض وعىل موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف والخدمات املالية وإمكانية وصولهم إىل األسواق
وحصولهم عىل الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم عىل فرص عمل غري زراعية ،بحلول عام .2030

4-2

ضامن وجود نظم إنتاج غذايئ مستدامة وتنفيذ مامرسات زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واملحاصيل ،وتساعد عىل الحفاظ عىل النظم
تغي املناخ وعىل مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحاالت الجفاف والفيضانات وغريها من الكوارث،
اإليكولوجية ،وتعزز القدرة عىل التكيّف مع ّ
وتحسن تدريجياً نوعية األرايض والرتبة ،بحلول عام .2030
ِّ
زيادة االستثامر ،مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل املع ّزز ،يف البنى التحتية الريفية ،ويف البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي ،ويف تطوير
التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية لتعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية ،وال سيام يف أقل البلدان منوا ً.

-2أ

-2ب منع القيود املفروضة عىل التجارة وتصحيح التشوهات يف األسواق الزراعية العاملية ،مبا يف ذلك من خالل اإللغاء املوازي لجميع أشكال إعانات دعم
الصادرات الزراعية ،وجميع تدابري التصدير ذات األثر املامثل ،وفقاً لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية.
-2ج

اعتامد تدابري لضامن سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها وتيسري الحصول عىل املعلومات عن األسواق يف الوقت املناسب ،مبا يف ذلك عن
االحتياطيات من األغذية ،وذلك للمساعدة عىل الح ّد من شدة تقلب أسعارها.

الهدف :6

ضامن توفر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
وتشمل غايات هذا الهدف:
6-6

حامية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه ،مبا يف ذلك الجبال والغابات واألرايض الرطبة واألنهار ومستودعات املياه الجوفية والبحريات ،بحلول
عام .2020

 الهدف :15

حامية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام ،وإدارة الغابات إدارة مستدامة ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور
األرايض وعكس مساره ،ووقف خسارة التنوع البيولوجي
وتشمل غايات هذا الهدف:
 1-15ضامن حفظ وترميم النظم اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها ،وال سيام الغابات واألرايض الرطبة والجبال
واألرايض الجافة ،وضامن استخدامها عىل نحو مستدام ،وذلك وفقا لاللتزامات مبوجب االتفاقات الدولية ،بحلول عام .2020
 2-15تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة لجميع أنواع الغابات ،ووقف إزالة الغابات ،وترميم الغابات املتدهورة وتحقيق زيادة كبرية يف نسبة زرع الغابات
وإعادة زرع الغابات عىل الصعيد العاملي ،بحلول عام .2020
-15ب تعبئة موارد هامة من جميع املصادر ،وعىل جميع املستويات لتمويل اإلدارة املستدامة للغابات ،وتوفري حوافز كافية للبلدان النامية للنهوض مبثل
هذه اإلدارة ،مبا يف ذلك حفظ وإعادة التحريج.
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الفصل 2
تغي
وجهات
ّ
استخدام األراضي

النيجر
حيوانات أثناء رحلتها من نيامي إىل تريا أَ َوت إىل
ظل األشجار احتام ًء من لهيب الشمس.
© FAO/Giulio Napolitano

الرسائل الرئيسية
 1منـذ آالف السـنني ،ال تـزال البرشيـة تحـ ّول األرايض الحرجيـة إىل االسـتخدام
الزراعـي كجـزء مـن عمليـة التنمية االقتصادية .وحتى أواخر القرن التاسـع
عشر ،كانـت إزالـة الغابـات أكثر انتشـارا ً يف املجـال املناخـي املعتـدل ،لكنهـا
أصبحـت اآلن أعظـم يف املجـال املناخـي املـداري.

 2يف املجـال املناخـي املـداري ،بلغـت اخلسـارة السـنوية الصافية يف
مسـاحة الغابات من عـام  2000إىل عام  2010حـوايل  7ماليني هكتار ،وبلغت
الزيادة السـنوية الصافية يف مسـاحة األراضـي الزراعية أكرث
مـن  6ماليين هكتار .وكانـت هنـاك تفاوتـات إقليميـة ملحوظة :إذ سـ ّجل

كل مـن وسـط وجنـوب أمريـكا وجنـوب الصحـراء األفريقيـة وجنوب رشق آسـيا
خسـارة صافية يف مسـاحة الغابات ومكاسب صافية يف مسـاحة األرايض الزراعية.
 3يف أوروبـا وأمريـكا الشـمالية وشـمال شـرق آسـيا ،كانت
هناك مكاسـب صافية يف مسـاحة الغابات وخسـارة صافية
يف املسـاحات الزراعيـة .ومـن العوامـل التـي سـاهمت يف الزيـادات

الصافيـة يف مسـاحة الغابـات ،تخفيـض الضغـط عىل الغابـات الناجم عـن النمو
تحسـن اإلنتاجيـة الزراعية؛ وتنفيذ
االقتصـادي ،وتناقـص عدد سـكان األرياف أو ّ
سياسـات ف ّعالـة تهـدف إىل توسـيع مسـاحة الغابات.
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الفصل 2

 4يف الفترة  ،2010-2000حصلـت أكرب خسـارة صافية يف
مسـاحة الغابات وأكرب مكاسـب صافية يف املسـاحات
الزراعية يف مجموعة البلدان املنخفضة الدخل ،حيث ارتبطت

الخسـارة الصافيـة يف مسـاحة الغابـات بتزايد عدد سـكان األرياف.

 5يف البلـدان املداريـة وشـبه املداريـة ،اسـتحوذت الزراعـة التجاريـة
الواسـعة النطـاق وزراعـة الكفـاف علـى  73يف املائـة
مـن مسـاحة الغابـات ،وإن بتفاوتـات إقليميـة كبيرة .فمثالً،
كانـت الزراعـة التجاريـة مسـؤولة عما يقـرب مـن  70يف املائـة مـن إزالة
الغابـات يف أمريـكا الالتينيـة ،ولكـن عـن الثلـث فقـط يف أفريقيـا ،حيـث
كانـت الزراعـة الصغيرة هـي القـوة الدافعـة األكبر.

 6سيسـتمر الطلـب العاملي على اإلنتـاج الزراعي يف
االرتفاع .وميكـن للتحسـينات التكنولوجيـة أن تزيد العـرض العاملي

مـن خلال زيـادة اإلنتاجية ،لكن هنـاك حاجة إىل اتباع نهج استراتيجي
ومتكامل لسياسـات الزراعـة والحراجة واملـوارد الطبيعية األخرى.
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الفصل 2

وجهات تغير
ّ
استخدام األراضي
 1-2مقدمة

التغيات يف استخدام األرايض–من الزراعة إىل الغابات ،والعكس بالعكس.
ّ
وعىل وجه العموم ،تص ّنف إحصائيات استخدام األرايض نظم الحراجة
الزراعية عىل أنها «أرض أخرى مع غطاء شجري» ،ومن ناحية أخرى،
تحسب أرايض الرعي يف الغابات عادة كجزء من مساحة الغابات ،ما مل
يكن الرعي مكثفاً إىل درجة تعترب األرض معها «أرضاً أخرى بغطاء شجري».

منذ آالف السنني ،بدأ الناس يحولون الغابات إىل استخدامات أر ٍاض أخرى،
مستخدمني النار واألدوات البدائية والرعي ،تيسريا ً للصيد والزراعة .أما اليوم،
فلدى البرشية قدرة تكنولوجية أكرب بكثري من ذي قبل متكنها من إحداث
تغيري رسيع يف استخدام األرايض عىل نطاق واسع جدا ً .ويبحث هذا الفصل يف
تغي استخدام األرايض ،مع الرتكيز عىل تحويل الغابات إىل استخدامات
وجهات ّ
أر ٍاض أخرى ،خاصة للزراعة ،وعىل تحويل املساحات الزراعية إىل غابات.

وقد تكون مسببات خسارة الغابات برشية وطبيعية عىل حد سواء.
واملسبب البرشي هو اآلن األكرث انتشارا ً ،وتحدث إزالة الغابات عندما
يزيل الناس األشجار ويستخدمون األرايض ألغراض أخرى ،كالزراعة
والبنية التحتية واملستوطنات البرشية والتعدين .وقد تؤدي الظواهر
الطبيعية ،وخاصة الكوارث ،إىل تحويل الغابات إىل استخدامات لألرايض
أخرى إذا مل تتجدد الغابات طبيعياً ومل يقم البرش بإعادة التشجري.
ومن ناحية أخرى ،تحدث مكاسب الغابات عرب التوسع الطبيعي أو
عرب الغرس أو البذر املقصود يف أراض غري حرجية ،مثالً يف أر ٍ
اض زراعية
مهجورة (تحريج) .وعندما تقطع أشجار غابة ويعاد غرسها باألشجار
(إعادة التحريج) ،أو عندما تنمو الغابة مرة أخرى وحدها دون تدخل
تغي يف
خالل فرتة قصرية نسبياً عرب التجدد الطبيعي ،ال يحدث أي ّ
استخدام األرايض .وتحدث خسارة الغابات ومكاسب الغابات باستمرار،
وميكن أن يشكّل جمع بيانات موثوقة عن هذه الديناميات تحدياً حتى
مع وجود صور باألقامر االصطناعية عالية الدقةn .

وفقاً لتقدير تقييم املوارد الحرجية يف العامل (منظمة األغذية والزراعة،
2015أ) ،انخفضت مساحة الغابات يف العامل يف الفرتة  2015–1990بـ 129
مليون هكتار ( 3,1يف املائة) ،لتصبح أقل بقليل من  4مليارات هكتار.
تغي الغطاء األريض نفسه.
تغي استخدام األرايض هو بالرضورة ّ
وليس ّ
فالغطاء األريض هو الغطاء الفيزيايئ الحيوي امللحوظ من سطح األرض،
أما استخدام األرايض فيعكس ترصفات الناس ومقاصدهم 4.فمثالً ،قد ال
تنطبق صفة الغطاء الحرجي عىل مساحة مزروعة حديثا باألشجار ،رغم
أن استخدام األرايض يوصف يف هذه الحالة عىل أنه استخدام لغرض الـ
«غابات» .وقد يكون من الصعب تحديد استخدام األرايض السائد ،مثالً ،يف
حالة نظم الحراجة الزراعية والغابات والرعي يف الغابات والزراعة الصغرية
الحجم .وهناك مساحات كبرية تسود فيها نظم مختلطة ،مثل وجود غابات
وأشجار يف أر ٍاض زراعية وزراعة يف أر ٍاض حرجية .كذلك فإن الحراجة
الزراعية بأشكالها الكثرية واألشجار خارج الغابات بالغة األهمية لتحقيق
األمن الغذايئ والتخفيف من شدة الفقر؛ وميكن للغابات خارج املزرعة أن
تساعد عىل دعم األنشطة اإلنتاجية عىل مستوى املزرعة .ولهذه األشكال
من االستخدام املتكامل لألرايض ،الذي يشمل أيضاً الزراعة املتنقلة ،تاريخ
طويل يف أجزاء كثرية من العامل .غري أن محور تركيز هذا التقرير ،هو

 2-2تاريخ عاملي لتحول
الغابات

لدى البرشية تاريخ طويل من تحويل الغابات إىل استخدامات لألرايض
التغيات يف مساحة
أخرى .ويوضح هذا القسم عوامل أثرت عىل ّ
5
الغابات يف القرون املاضية.

 4يشمل امللحق تعاريف استخدام األرايض والغابات واألرايض األخرى ذات الغطاء الشجري
واألرايض الزراعية واألرايض املزروعة محاصيل واألرايض األخرى وإزالة الغابات والتحريج
وإعادة التحريج والتوسع الطبيعي للغابات والغابات املزروعة وتدهور الغابات ونظام
حيازة األرايض

 5الكثري من املعلومات الواردة يف هذا القسم مستمد من منظمة األغذية والزراعة
(2012ب) و)2003( Williams
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حالة الغابات يف العامل عام 2016

من فجر التاريخ إىل عام 1900

وقد اتبع تحويل األرايض منطاً مامثالً يف آسيا .فقبل أربعة آالف سنة
مضت ،كان عدد سكان الصني حوايل  1,4مليون شخص ،وكانت
الغابات تغطي أكرث من  60يف املائة من مساحة األرايض .وبحلول
عام  ،1840بلغ عدد سكان الصني  413مليون نسمة وانخفض
الغطاء الحرجي بنسبة  17يف املائة (2001 ،Fan and Dong؛
 .)2010 ،Liu and Tianكام تحولت الغابات يف جنوب آسيا إىل
أر ٍ
اض زراعية لدعم تنامي السكان برسعة يف ذلك اإلقليم .ومن
املرجح أن مساحة الغابات يف جنوب آسيا انخفضت بأكرث من النصف
يف السنوات الـ 500األخرية .وكام يف أماكن أخرى ،كان لالستعامر أثر
عىل الغابات ،مع قيام املستعمرين األوروبيني باستغالل األخشاب
استغالالً شديدا ً الستخدامها يف أجزاء أخرى من العامل .ومع ذلك،
استمرت يف أجزاء كثرية من آسيا مامرسات التحويل املغرقة يف القدم
التي تعترب الغابات جزءا ً ال يتجزأ من املواقع الطبيعية األوسع التي
تلبي أيضاً االحتياجات الزراعية.

يشري بعض التقديرات إىل أن مساحة الغابات يف العامل انخفضت
بحوايل  1,8مليار هكتار يف السنوات الخمسة آالف املاضية (وهو
انخفاض يعادل ما يقرب من  50يف املائة من املساحة اإلجاملية
للغابات اليوم) .وتشري األدلة األثرية والتاريخية إىل أن جزءا ً كبريا ً من
خسارة الغابات هذه كان مقرتناً بالزيادات يف عدد السكان والطلب
عىل األرايض لزراعة املحاصيل والرعي ،وكذلك مبستويات استغالل
للموارد الحرجية غري مستدامة.
وحتى أواخر القرن التاسع عرش ،كانت أعىل معدالت إزالة الغابات
موجودة يف املناطق املعتدلة يف العامل؛ فمثالً ،كانت مساحة الغابات يف
الرشق األدىن وحول البحر األبيض املتوسط أكرب بكثري قبل  5آالف عام مام
هي عليه اليوم .وتعطي السجالت من الحضارات واإلمرباطوريات القدمية
صورة واضحة عن استغالل الغابات وتحويلها إىل استخدامات أخرى:
فمثالً ،استخدم اإلسكندر الكبري جزيرة قربص كموقع اسرتاتيجي لبناء
السفن بسبب وفرة غابات البلوط فيها .ويف أوروبا الغربية والوسطى،
مغطى بالغابات واملستنقعات قبل
كان ما يقدر بأربعة أخامس األرض
ً
 1 500عام ،ولكن أزيل حوايل نصف الغابات يف السنوات الـ  800الالحقة
( .)2003 ،Williamsوأدى مرض شديد تفىش يف أوروبا قبل حوايل 650
عاماً إىل انخفاض كبري يف عدد السكان؛ و ُهجر ربع األرايض الصالحة
للزراعة ،فنمت الغابات مجددا ً عىل األقل يف بعض تلك املساحات .وأدى
تجدد الضغوط عىل الغابات يف أوروبا يف قرون الحقة إىل نشوء مخاوف
يف بعض البلدان بشأن استنفاد املوارد الحرجية ،ودفع إىل إصدار قوانني
تهدف إىل الحيلولة دون خسارة الغابات وتشجيع غرس األشجار.

ويف األمريكتني ،هناك أدلة عىل أن الحضارات األصلية استخدمت النار
بصورة منتظمة لتحويل مساحات الغابات لزراعة املحاصيل أو كأداة
إلدارة الحياة الربية .غري أن تحويل الغابات بدأ يف قارة أمريكا الشاملية
عىل نطاق واسع بقدوم األوروبيني إليها يف أواخر القرن الخامس عرش.
وارتفع معدل تحويل الغابات ارتفاعاً حا ّدا ً مع منو عدد السكان؛ ومن
ناحية أخرى ،أدى اندفاع املستوطنني نحو الغرب يف القرن التاسع
العرش إىل عودة منو الغابات عىل األرايض الزراعية املهجورة يف الرشق.
ويف أمريكا الجنوبية والوسطى ،رمبا كان الغطاء الحرجي قد بلغ حوايل
 75يف املائة من مساحة األرايض قبل وصول األوروبيني؛ إالّ أن إزالة
الغابات يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش خفّضت هذا الغطاء إىل
حوايل  70يف املائة بحلول أوائل القرن العرشين.

وبرز مفهوم استدامة الغابات يف أوروبا قبل حوايل  300عام مع
صدور كتاب  Hans Carl von Carlowitzبعنوان الحراجة الزراعية
االقتصادية  Silvicultura Oeconomicaيف عام .1713

ويف أفريقيا ،كام يف أماكن أخرى ،أثرت تقلبات الكثافة السكانية عىل
الغطاء الحرجي .ومن املحتمل أنه كان النتشار الزراعة يف أنحاء أفريقيا
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تغي استخدام األرايض
الفصل  2وجهات ّ

أعقاب الحرب العاملية الثانية ،استمرت السياسات الحرجية يف كثري من
البلدان املستقلة حديثاً يف املناطق املدارية تعكس الرتكة التي خلّفها
االستعامر .فقد فقدت نيجرييا ،مثالً ،أكرث من  90يف املائة من غاباتها
األساسية بسبب مامرسات بدأت يف الحقبة االستعامرية ،مثل القطع
امليكانييك ملحميات الغابات وإنشاء مزارع كبرية مملوكة للدولة (مثل
مزارع الكاكاو ونخيل الزيت) والتعدين ( Enuohو.)2015 ،Bisong
ولكن عىل وجه العموم ،كانت إزالة الغابات يف أفريقيا جنوب الصحراء
أقل منها يف أماكن أخرى يف املناطق املدارية ،كام اختلفت دوافع تحويل
الغابات إىل استخدامات أخرى لألرايض (n .)2013 ،Rudel

يف العرص الحديدي تأثري عىل الغابات بسبب استخدام الفحم لصهر
الحديد وتوفر األدوات الحديدية .ورمبا أدى انخفاض السكان الدوري
بسبب املرض ،ويف القرون األخرية بسبب تجارة الرقيق عرب األطليس ،إىل
هجر األرايض الزراعية وعودة منو الغابات يف املناطق املتأثرة (Malhi
وآخرون.)2013 ،

 1900إىل 2000
تغي التوزيع الجغرايف إلزالة الغابات يف القرن العرشين ،لكن توسيع األرايض
ّ
وتيس بتعاظم امليكنة .ومن بني القوى
الزراعية بقي القوة الدافعة الرئيسيةّ ،
الدافعة األخرى التوسع الحرضي وتطور البنية التحتية والتعدين.

تغي
 3-2ديناميات ّ
استخدام األراضي يف
القرن احلادي والعشرين

تباطأت إزالة الغابات أو انعكست يف أواخر القرن التاسع عرش والقرن
العرشين يف املناطق املناخية املعتدلة والشاملية .ففي أوروبا الغربية،
انخفضت معدالت إزالة الغابات نتيجة عوامل عدة ،مثل تحسينات
إنتاجية األرايض الزراعية املوجودة؛ واعتبار أن األرايض الحرجية
املتبقية أقل مالءمة للزراعة؛ والتصنيع والتطور الحرضي املرتبط به؛
والزيادة يف واردات األخشاب من أجزاء أخرى من العامل؛ واستبدال
الخشب بالفحم مصدرا ً رئيسياً للوقود .ويف نهاية القرن العرشين،
كانت مساحة الغابات يف معظم بلدان أوروبا مستقرة أو متزايدة ،إذ
غطت الغابات حوايل ثلث إجاميل مساحة األرايض 6.وظلت مساحة
الغابات مستقرة يف أمريكا الشاملية منذ أوائل القرن العرشين بعد
قرنني من إزالة الغابات .وعىل الرغم من أن الغطاء الحرجي يف الصني
انخفض إىل أدىن مستوى تاريخي له ،فبلغ أقل من  10يف املائة من
مساحة األرايض قبل عام  ،1949إالّ أنه استعيد إىل ما يقرب من  20يف
املائة من مساحة األرايض يف نهاية القرن العرشين نتيجة تنفيذ برامج
رئيسية للتحريج وإعادة التحريج.

يبني الشكل  1-2نسب مجموع مساحة األرايض التي تشغلها الزراعة
والغابات واستخدامات األرايض األخرى يف مناطق مختلفة من العامل،
كام كانت عام  .2010فلدى آسيا أعىل نسبة من األرايض الزراعية (52
يف املائة) وأدىن نسبة من الغابات ( 19يف املائة) .ولدى أوروبا ،مبا يف
ذلك االتحاد الرويس ،ثاين أعىل نسبة من الغابات ( 46يف املائة) وأدىن
نسبة من األرايض الزراعية ( 21يف املائة) .وعىل الصعيد العاملي ،متثل
الزراعة أكرث من ثلث ( 37,7يف املائة) مساحة األرايض ،وميثل كل من
الغابات و»األرايض األخرى» أقل من الثلث بقليل ( 30,7يف املائة
و 31,6يف املائة ،عىل التوايل).

تغي استخدام األرايض حسب
ديناميات ّ
املجال املناخي

وعىل العموم ،ازدادت يف القرن الحادي والعرشين إزالة الغابات يف
املجال املداري ،وخاصة يف البلدان النامية؛ ففي أمريكا الالتينية ،مثالً،
انخفضت مساحة الغابات إىل حوايل  50يف املائة من مساحة األرايض
بحلول نهاية القرن .وعىل الرغم من اقتالع االستعامر عىل نطاق واسع يف

التغي السنوي الصايف 7يف مساحات الغابات
يبني الشكل  2-2متوسط ّ
واألرايض الزراعية يف الفرتة  2010–2000يف املجاالت املناخية الرئيسية
األربعة (الشاملية واملعتدلة ودون املدارية واملدارية) .يف املجال
الشاميل ،ازدادت مساحة الغابات عىل مدى العقد وانخفضت مساحة »

 6باستثناء االتحاد الرويس؛ يصبح الرقم  46يف املائة إذا ما اشتمل االتحاد الرويس

 7يأخذ صايف التغيري باالعتبار كالً من املكاسب والخسارات يف الغابات واألرايض الزراعية؛
أنظر امللحق لالطالع عىل مزيد من التفصيل عن التحليل.
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الشكل 1-2

مساحة األراضي حسب الفئة الرئيسية الستخدام األراضي2010 ،
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المصدر :منظمة األغذية والزراعة 2015أ2016 ،أ

الشكل 2-2

التغي السنوي
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ّ
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الشكل 3-2

الشاميل
املعتدل
شبه املداري
مداري
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المصدر :منظمة األغذية والزراعة 2015أ.
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2010-2005

2015-2010

تغي استخدام األرايض
الفصل  2وجهات ّ

ازدادت مساحة الغابات رغم الزيادات يف أعداد السكان يف املناطق
الريفية.

تغي مشابه يف املجال املعتدل – ترافقت
» األرايض الزراعية .وحصل ّ
زيادة مساحة الغابات مع انخفاض املساحة الزراعية .وميكن تفسري
هذه الوجهة إىل حد كبري بالتوسع الطبيعي للغابات يف األرايض
الزراعية املهجورة ،مبا يف ذلك املراعي ،يف األرايض التي كانت جزءا ً من
االتحاد السوفييتي .فمثالً ،كانت هناك زيادة يف مساحة الغابات بلغت
 26مليون هكتار يف األرايض الزراعية املهجورة يف بيالروس وكازاخستان
واالتحاد الرويس ( Lambinو.)2011 ،Meyfroidt

تغي استخدام األرايض حسب
ديناميات ّ
فئة الدخل
تغي استخدام األرايض يف
استكشــف املزيد من ديناميات ّ
لتغيات
الفرتة  2010-2000بدراســة املتوسط السنوي الصايف ّ
مســاحة الزراعة والغابات عندما ُص ّنفت البلدان حسب فئات
تبي يف بلدان فئة الدخل املرتفع ،عموماً،
الدخل (الشــكل  .)5-2فقد ّ
انخفاض يف املســاحة الزراعية وزيادة يف مســاحة الغابات عىل مدى
ســنوات الفرتة .وكان هناك انخفاض كيل يف مســاحة الغابات يف بلدان
الرشيحة العليا من فئة الدخل املتوســط وبلدان الرشيحة الدنيا من
فئة الدخل املتوســط والبلدان املنخفضة الدخل .وكانت الخسارة
الســنوية الصافية األكرب يف مســاحة الغابات واملكسب السنوي الصايف
األكرب يف املســاحة الزراعية يف فئة البلدان املنخفضة الدخل.

ويف الفرتة من عام  2000إىل  ،2010كان انخفاض مساحة الغابات أعىل
يف املجال املناخي املداري مام يف أي مجال آخر ،وكان هذا هو املجال
الوحيد الذي بدت فيه زيادة يف املساحة الزراعية ،إذ فُقد ما يقرب
من  7ماليني هكتار من الغابات يف السنة عىل مدى الفرتة يف املناطق
املدارية ،وازدادت مساحة األرايض الزراعية مبقدار  6ماليني هكتار يف
السنة .وستُبحث العالقة بني االنخفاض يف مساحة الغابات والزيادة يف
األرايض الزراعية يف القسم .4-2
يبني الشــكل  3-2أنه كان هناك انخفاض ٍ
صاف يف مســاحة الغابات يف
املجال املناخي املداري يف كل فرتة من فرتات الـ 5-3ســنوات بني عامي
 2000و .2015ويف املقابل ،زادت مســاحة الغابات الصافية يف املجال
تغيات طفيفة
املعتــدل يف كلٍ مــن تلك الفرتات ،ومل يكن هناك غري ّ
نســبياً يف مســاحة الغابات يف املجالني املناخيني املداري والشاميل.

تغي استخدام
ديناميات ّ
األرايض حسب املنطقة اإلقليمية الفرعية
التغي السنوي الصايف يف مساحات الغابات واألرايض
تم بحث متوسط ّ
الزراعية يف الفرتة  2010-2000حسب اإلقليم الفرعي .ويبني الشكالن
 6-2و 7-2وجود ترابط قوي بني التوسع الزراعي وإزالة الغابات يف
أمريكا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب رشق آسيا .ويتسق
ذلك مع النتائج التي توصل إليها  Hosonumaوآخرون (،)2012
الذين أفادوا أن  80-70يف املائة من تحويل الغابات يف أفريقيا وحوايل
 70يف املائة من تحويل الغابات يف آسيا شبه املدارية وأكرث من  90يف
املائة من تحويل الغابات يف أمريكا الالتينية نجم عن التوسع الزراعي.

وتغي عدد
تغي إجاميل مساحة الغابات ّ
يبني الشكل  4-2العالقة بني ّ
سكان الريف يف املجاالت املناخية الرئيسية األربعة يف الفرتة -2000
 .2010فقد ازداد عدد سكان الريف يف املجال املداري ،حيث يعيش
 64يف املائة من سكان الريف يف العامل ،وانخفض عددهم يف املجاالت
األخرى .وازدادت مساحة الغابات يف املجال املعتدل وانخفض إجاميل
عدد سكان الريف؛ ويف املجال شبه املداري ،انخفضت مساحة الغابات
وازداد عدد سكان املناطق الريفية .وال تنطبق العالقة الواضحة بني
زيادة عدد السكان الريفيني وخسارة الغطاء الحرجي عىل كل مكان؛
ففي بعض البلدان التي شملتها دراسات الحالة يف الفصل  ،4مثالً،

يبني الشكل  7-2أن هناك انخفاضاً صافياً يف مساحة األرايض الزراعية وزيادة
صافية يف الغابات يف رشق آسيا وغرب ووسط آسيا وأوروبا وأمريكا الشاملية» .
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الشكل 4-2

والتغي يف عدد سكان الريف حسب اجملال املناخي يف
التغي يف الغابات
النسبة املئوية لصايف
ّ
ّ
الفرتة 2010-2000
10

النسبة املئوية للتغري يف الغابات يف الفرتة 2010-2000
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الشاميل

الشبه مداري

املعتدل

مداري

الدائرة والرقم داخلها = الحصة النسبية من سكان األرياف في العالم في كل مجال مناخي خالل عام .2010
المصدر :منظمة األغذية والزراعة 2015أ2016 ،أ.

الشكل 5-2

التغي السنوي الصايف يف املساحة الزراعية ومساحة الغابات يف البلدان مصنفة حسب
متوسط
ّ
فئة الدخل يف الفرتة 2010-2000
4000
3000
2000

ألف هكتار

1000

متوسط التغري السنوي الصايف يف تغري
مساحة الغابات 2010-2000
متوسط التغري السنوي الصايف يف تغري
املساحة الزراعية 2010-2000

0
-1000
-2000
-3000
-4000

الرشيحة العليا من
الدخل املتوسط

املرتفع

المصدر :منظمة األغذية والزراعة 2015أ2016 ،أ.
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الرشيحة الدنيا من الدخل
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الشكل 6-2
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الشكل 7-2

متوسط التغري السنوي الصايف
يف تغري مساحة الغابات 2010-2000
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الجدول 1-2

البلدان ذات املكاسب الصافية يف املساحة الزراعية واخلسارة الصافية يف مساحة الغابات
يف 2010-2000
اإلقليم

البلد

أفريقيا

أنغوال ،بنن ،بوركينا فاسو ،الكامريون ،تشاد ،إثيوبيا ،غينيا ،ليربيا ،مدغشقر ،مالوي ،مايل ،النيجر،
السنغال ،سرياليون ،أوغندا ،جمهورية تنزانيا املتحدة ،زامبيا ،زمبابوي
كمبوديا ،إندونيسيا ،ميامنار ،الفلبني ،رسي النكا ،تايلند
فنلندا*
السلفادور ،هايتي ،هندوراس ،بنام
األرجنتني ،الربازيل ،باراغواي ،بريو

آسيا
أوروبا
أمريكا الوسطى
أمريكا الجنوبية
املجموع

* ميكن تفسري الكثري من هذه الخسارة بالخطأ يف أخذ العينات؛ وتعود الخسارة الفعلية أساساً إىل توسع املستوطنات الحرضية.
المصدر :منظمة األغذية والزراعة 2015أ2016 ،أ.
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الخسارة الصافية يف
الغابات
(ألف هكتار)
-19 821
-10 562
-227
-1 421
-29 834
865 -61

املكسب الصايف يف
األرايض الزراعية
(ألف هكتار)
31 190
13 484
74
545
32 068
77 287

حالة الغابات يف العامل عام 2016

 4-2القوى الدافعة
للتحول من الغابات إىل
الزراعة

» ويشري الشكل  8-2إىل املجموعات املؤتلفة املختلفة للمكاسب أو الخسارات
الصافية يف مساحة الغابات واملساحات الزراعية حسب البلدان/األرايض يف
جميع أنحاء العامل يف الفرتة .2010-2000
معظم البلدان واألرايض الـ 33املبينة باللون البني الداكن يف الشكل 8-2
(تشري إىل خسارة صافية يف مساحة الغابات ومكاسب صافية يف املساحة
الزراعية يف الفرتة  )2010–2000موجودة يف أفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا
الجنوبية وجنوب رشق آسيا (الجدول .)1-2

تنجم إزالة الغابات عن عمليات مدفوعة بأسباب متعددة تحدث بدرجات
مختلفة ومتباينة إىل حد كبري بني املواقع .وعىل الرغم من االهتامم العاملي،
هناك افتقار إىل املعلومات الكمية عن القوى الدافعة إىل إزالة الغابات.
وقد تكون مسببات إزالة الغابات قريبة (مبارشة) أو كامنة (غري مبارشة)
( Kaimovitzو1998 ،Angelsen؛  Kissingerو Heroldو،De Sy
 .)2012وتشمل املسببات املبارشة األنشطة البرشية ذات التأثري املبارش
عىل الغطاء الحرجي ،مثل التوسع الزراعي والنمو الحرضي وتطوير
البنية التحتية والتعدين .وعىل الرغم من أن إزالة الخشب عىل نحو
غري مستدام ،مبا يف ذلك قطع األشجار غري القانوين ،تعترب يف بعض
األحيان سبباً من أسباب إزالة الغابات ،إالّ أنها أحياناً كثرية ترتبط
ارتباطاً أكرب بتدهور الغابات ،ألن إزالة الخشب ال تؤدي بالرضورة إىل
تغيات يف استخدام األرايض .وتتعلق املسببات الكامنة إلزالة الغابات
ّ
بالتفاعالت عىل املستوى الكيل فيام بني عوامل دميوغرافية واقتصادية
وتكنولوجية واجتامعية وثقافية وسياسية ( Lambinو2001 ،Geist؛
 Heroldو De Syو)2012 ،Kissinger؛ تقييم النظام البيئي لأللفية.
 )2005قد تكون عىل مسافة من الغابات التي تتلقى أثرها .وترد
املسببات املبارشة والكامنة إلزالة الغابات مبزيد من التفصيل أدناه.

وقد أفاد سبعة عرش من البلدان واألرايض (مبينة باللون البني الفاتح يف
ٍ
انخفاض يف كل من مساحة الغابات واألرايض الزراعية وهي:
الشكل  )8-2عن
أسرتاليا ،بنغالديش ،كولومبيا ،إكوادور ،غوادلوب ،غينيا االستوائية ،غواتيامال،
جامايكا ،جمهورية كوريا ،موريشيوس ،نيبال ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،الربتغال،
سانت لوسيا ،ترينيداد توباغو ،وجزر فرجن التابعة للواليات املتحدة .وستة
من هذه البلدان دول نامية جزرية صغرية ال تظهر يف الشكل .8-2
وازدادت مساحة الغابات وانخفضت املساحة الزراعية يف البلدان أو األرايض
الـ 29املبينة باللون األخرض يف الشكل ( 8-2أساساً يف املجال املناخي املعتدل).
وبلغت الزيادة الكلية يف مساحة الغابات يف هذه البلدان  6يف املائة خالل
الفرتة ،مبا يف ذلك زيادة قدرها  25يف املائة يف مساحة الغابات املغروسة.
وازدادت مساحة األرايض الزراعية ومساحة الغابات عىل حد سواء من عام
 2000إىل عام  2010يف البلدان أو األرايض الـ 15املبينة باللون األخرض الداكن
يف الشكل  .8-2وبلغت الزيادة الكلية يف مساحة الغابات يف هذه البلدان 8
يف املائة ،مبا يف ذلك زيادة قدرها  31يف املائة يف مساحة الغابات املغروسة.

القوى الدافعة القريبة املبارشة
وفقا لبعض التقديرات ،التوسع الزراعي هو القوة الدافعة املبارشة لحوايل
 80يف املائة من إزالة الغابات يف العامل (Kissinger, Herold and De
 ،)Sy، 2012وإن كان مع اختالفات يف التوزيع الجغرايف ،كام هو موضح
أعاله .وكام ذكر يف الفصل األول ،هناك متييز هام بني الزراعة التجارية
الواسعة النطاق وزراعة الكفاف كقوتني دافعتني إلزالة الغابات .فعىل
الرغم من أن اإلنتاج التجاري الواسع النطاق للسلع الزراعية الذي يركز
عىل الصادرات قد يجلب منافع اقتصادية أخرى ويعزز األمن الغذايئ »

أما البلدان أو األرايض األخرى التي توفرت عنها بيانات فقد تبينت فيها
تغيات طفيفة فقط يف هذا االستخدام لألرايض أو ذاك.
ّ
ويتم بحث العوامل التي تؤثر عىل الوجهات العاملية يف مجال استخدام
األرايض مبزيد من التفصيل يف القسمني  4-2و .5-2وكام تبني دراسات الحالة
الواردة يف الفصل  ،4تتوقف األهمية النسبية للقوى الدافعة إلزالة الغابات
إىل حد كبري عىل ظروف كل بلدn .
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الشكل 8-2

التغيات يف مساحة الغابات واملساحات الزراعية حسب البلد/األراضي يف الفرتة 2010-2000
صايف
ّ

المصدر :منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ2016 ،أ.
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املكسب الصايف يف املساحة الزراعية ،الخسارة الصافية يف مساحة الغابات
املكسب الصايف يف مساحة الغابات ،الخسارة الصافية يف املساحة الزراعية
الخسارة الصافية يف املساحة الزراعية ومساحة الغابات
املكسب الصايف يف املساحة الزراعية ومساحة الغابات
ال يوجد تغري أو هناك تغري بسيط يف املساحة يف إطار االستخدام الواحد
لألرايض أو مستخدميها
البيانات غري متوفرة
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تغي استخدام األرايض
الفصل  2وجهات ّ

» العاملي ،إالّ أنه قد ال يساهم إالّ بالقليل يف اإلنتاج الغذايئ عىل الصعيد
املحيل أو الوطني .وقد كشف تحليل للبيانات الوطنية لـ  46بلدا ً مدارياً
وشبه مداري متثل حوايل  78يف املائة من مساحات الغابات يف تلك املناطق
( Hosonumaوآخرون )2012 ،أن الزراعة التجارية الواسعة النطاق هي
القوة الدافعة األكرث انتشارا ً إلزالة الغابات ،إذ تتسبب بـ  40يف املائة من
إزالة الغابات ،بينام تتسبب زراعة الكفاف بـ  33يف املائة والتوسع الحرضي
بـ  10يف املائة والبنية التحتية بـ  10يف املائة والتعدين بـ  7يف املائة .وقد
تغي استخدام األرايض قد سبقه
أشار  Hosonumaوآخرون ( )2012إىل أن ّ
يف بعض الحاالت تدهور للغابات ،مثالً بسبب إزالة الخشب عىل نحو غري
مستدام أو بشكل غري قانوين.

( DeFriesوآخرون2010،؛  .)2010، Fisherوهناك فرص لتحسني كفاءة
املحسنة والري وتخزين
مزارع الكفاف الصغرية ،مثالً عرب مامرسات الزراعة ّ
البذور والتحويل إىل سامد والحراجة الزراعية وتخزين املواد الغذائية ،لكن
هناك أيضاً قيودا ً كبرية عىل االبتكار .وميكن للعمل الجامعي عرب منظامت
املزارعني أن يساعد ،لكن تخفيف ح ّدة الفقر يتطلب أيضاً سياسات فعالة
للتنمية الريفية والحامية االجتامعية (منظمة األغذية والزراعة2014 ،ب).
ومن املحتمل أن تزداد الزراعة التجارية الواسعة النطاق يف أفريقيا
( Hosonumaوآخرون )2012 ،بسبب منو األسواق العاملية والسياسات
الرامية إىل تطوير صناعة زيت النخيل واملشاريع الزراعية الكبرية املقرتحة
يف أفريقيا الوسطى (.)2013 ،Megevand

ويبني الشكل  9-2كيف تختلف األهمية النسبية ملختلف القوى الدافعة
للتغيري املبارشة بني املناطق .فقد كانت الزراعة التجارية مسؤولة تقريباً
عن  70يف املائة من إزالة الغابات يف أمريكا الالتينية يف الفرتة .2010-2000
ويف منطقة األمازون ،عىل وجه الخصوص ،كان إنتاج الصناعات الزراعية
لألسواق الدولية ،مثل مراعي تربية املاشية ومزارع فول الصويا ونخيل
الزيت ،قوة دافعة رئيسية إلزالة الغابات يف الفرتة ما بعد عام 1990
( Rudelوآخرون 2009؛  Boucherوآخرون.)2011 ،

وقد سلطت دراسة حديثة عن إزالة الغابات يف سبعة بلدان يف أمريكا
الجنوبية ( De Syوآخرون )2015 ،الضوء عىل العالقة ما بني إزالة الغابات
وتوسيع مراعي تربية املوايش (الشكل  ،)10-2إذ كان  71يف املائة من إزالة
الغابات يف تلك البلدان يف الفرتة  2005-1990مدفوعاً بزيادة الطلب عىل
املراعي ،و 14يف املائة مدفوعاً بزيادة الطلب عىل أرايض زراعة املحاصيل
التجارية ،وكان أقل من  2يف املائة نتيجة التوسع يف البنية التحتية والتوسع
الحرضي .وكان التوسع يف املراعي السبب يف خسارة ثلث الغابات عىل األقل
يف البلدان جميعها ما عدا بريو ،حيث كانت القوة الدافعة األكرث هيمنة
هي التوسع يف أرايض زراعة املحاصيل ألصحاب الحيازات الصغرية ( 41يف
املائة) .أما يف األرجنتني ،فقد كان التوسع يف املراعي مسؤوالً عام يقرب من
 45يف املائة من خسارة الغابات عىل مدى الفرتة املذكورة وكان التوسع
يف أرايض زراعة املحاصيل التجارية مسؤوالً عن أكرث من  43يف املائة.
ويف الربازيل ،ارتبط أكرث من  80يف املائة من إزالة الغابات يف الفرتة ذاتها
بالتحول إىل أر ٍاض للمراعي.

ويف جنوب رشق آسيا ،حلّت مزارع نخيل الزيت املنشأة لدعم صناعة
املواد الغذائية ،وإىل حد ما ،إلنتاج الوقود األحيايئ محل مساحات كبرية
من الغابات الطبيعية .فمثالً ،ازدادت منطقة مزارع نخيل الزيت يف ماليزيا
من  2,4إىل  4,2مليون هكتار من عام  1990إىل عام  ،2005وحلّت محل
قرابة مليون هكتار من الغابات (أو أكرث) خالل تلك الفرتة .وازدادت
منطقة مزارع نخيل الزيت يف إندونيسيا من  1,7إىل  6,1مليون هكتار من
عام  1990إىل عام  ،2000وحلّت محل قرابة  1,7إىل  3مليون هكتار من
الغابات ( Fitzherbertوآخرون.)2008 ،

القوى الدافعة الكامنة
تشمل العوامل الكامنة التي تؤثر عىل تحويل الغابات إىل الزراعة النمو
تغي استخدام األرايض.
السكاين والتنمية الزراعية وأمن حيازة األرايض وحوكمة ّ

وتهيمن العمليات الزراعية الصغرية عىل إزالة الغابات يف أفريقيا ،إذ
تعتمد أرس معيشية فقرية كثرية ،خاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء ،عىل
الزراعة املنخفضة املخاطر والعائد وعىل اسرتاتيجيات أخرى مدرة للدخل
(منظمة األغذية والزراعة2015 ،ب) ،وال متثل الزراعة التجارية الواسعة
النطاق ،من ناحية أخرى ،إالّ الثلث فقط من إزالة الغابات يف أفريقيا

وعىل الرغم من أن النمو السكاين أخذ بالتباطؤ منذ أواخر سبعينات
القرن املايض ،إالّ أن عدد سكان العامل تضاعف منذ سبعينات القرن »
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الشكل 9-2

تغي استخدام األراضي املرتبط مبختلف القوى الدافعة املباشرة
تقدير (أ) نسبة إمجايل مساحة ّ
التغي املطلق الصايف يف مساحة الغابات املرتبط مبختلف القوى الدافعة
إلزالة الغابات ،و(ب)
ّ
املباشرة إلزالة الغابات ،حسب اإلقليم ،يف الفرتة 2010-2000
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المصدر :مقتبس من  Hosonumaوآخرون.2012 ،

الشكل 10-2

نسبة إزالة الغابات اليت تعزى إىل القوى الدافعة اخملتلفة يف سبعة بلدان يف أمريكا اجلنوبية
يف الفرتة 2005-1990
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محاصيل األشجار

تغي استخدام األرايض
الفصل  2وجهات ّ

» املايض ويبلغ اآلن حوايل  7,3مليار نسمة .كذلك ازداد أيضاً استهالك
األغذية للفرد الواحد–من متوسط  2 370سعر حراري (كيلو كالوري)
للشخص الواحد يف اليوم يف أواخر سبعينات القرن املايض إىل 2 770
سعر حراري للشخص الواحد يف اليوم يف عام –2012وتحولت النظم
الغذائية نحو استهالك املزيد من املنتجات الحيوانية والزيوت النباتية
( Alexandratosو .)2012 ،Bruinsmaوازداد عدد سكان العامل
بنسبة  37يف املائة منذ عام  ،1990بينام ازداد استهالك األغذية
بنسبة  40يف املائة .هكذا فإن الطلب عىل السلع الزراعية القائم عىل
املناطق الحرضية وعىل السوق الدويل قوة دافعة هامة إلزالة الغابات
( DeFriesوآخرون .)2010 ،ومع العوملة ،أصبح توفر األغذية يعتمد
بتزايد عىل التجارة الدولية.

نسبة للدخل املمكن الفوري من اإلنتاج الزراعي ،ما يؤدي بالتايل إىل
خلق حوافز لتحويل الغابات ( Barbierو.)2001 ،Burgess
كذلك قد يشــكل ســوء الحوكمة قوة دافعة إلزالة الغابات بطرق
عـ ّدة .وعندمــا تكون الروابط بني القطاعات ضعيفة ،قد يكون
للسياســات يف القطاعات ذات األولوية األعىل–مثل الزراعة والتعدين
والتطويــر الصناعي والطاقة–تأثري أكرب عىل الغابات من تأثري
السياســات يف مجال الغابات بحد ذاتها .وتشــمل الجوانب األخرى
املحتملة لســوء الحوكمة عدم كفاية استخدام األرايض وتخطيط
ورصد املوارد؛ وعدم وجود قدرات كافية إلنفاذ السياســات بصدد
الغابات ومكافحة قطع األشــجار غري القانوين؛ وعدم كفاية إرشاك
الســكان املحليني وأصحاب املصلحة الخارجيني يف عمليات صنع
القرار؛ والفســاد؛ واألطر القانونية أو التنظيمية غري املرتابطة أو
غري املكتملة أو غري املوجودة؛ وعدم كفاية االســتثامرات يف البحث
والتعليم ( Rademaekersوآخرونn .)2010 ،

تغيات أحوال السوق والسياسات الزراعية التي تزيد
وقد تؤدي ّ
الربحية إىل زيادة الطلب عىل األرايض الزراعية وإىل إزالة الغابات.
فمثالً ،قد تزيد الربحية الزراعية بسبب املعاملة التفضيلية يف الحصول
عىل األرايض؛ واالمتيازات الرضيبية والقروض امليرسة؛ وتوفري روابط
نقل أفضل وأرخص متكن من الوصول إىل األسواق الحرضية؛ وتطوير
أسواق جديدة ،مثل أنواع الوقود الحيوي؛ والعمالت األضعف ،ما
يؤدي إىل ارتفاع الطلب عىل الصادرات؛ والتكنولوجيات املحسنة.

 5-2القوى الدافعة
لتحويل األراضي
الزراعية إىل غابات

ومتيل الغابات األكرث عرضة للتحويل إىل الزراعة إىل أن تكون مسطحة
يسهل الوصول إليها وذات تربة عالية الخصوبة ،مثل الغابات
الساحلية وغابات الجزر التي لديها روابط نقل بحرية جيدة إىل
األسواق .كام أن مستويات الفقر العالية ونظم اإلنتاج الزراعي غري
الكفؤة ميكن أيضاً أن تفرض ضغوطاً عىل الغابات ،إذ يبحث الناس عن
فرص اقتصادية عىل حدود الغابات.

قد يكون تحويل األرايض الزراعية إىل غابات إما نتيجة للتوسع
الطبيعي للغابات وإما نتيجة لغرس األشجار .وقد يحدث التوسع
الطبيعي عندما تُهجر األرايض الزراعية ،مثالً عندما ينخفض عدد سكان
الريف أو عندما تصبح األرايض متدهورة إىل ح ّد ال تعود معه منتجة
اض زراعية أو عندما تتوفر أر ٍ
كأر ٍ
اض زراعية أكرث إنتاجية يف أماكن
أخرى .وقد توضع سياسات يف مجال الغابات لتشجيع غرس األشجار
بهدف تلبية االحتياجات املستقبلية املتوقعة من السلع الحرجية (مثل
الوقود الخشبي واألخشاب ومحاصيل األغذية املزروعة يف الغابات)
والخدمات البيئية (مثل تلك املتعلقة باحتجاز الكربون وحفظ التنوع
البيولوجي والتلقيح وحامية الرتبة واملوارد املائية).

وهناك أدلة تثبت أن أمن حيازة األرايض رشط رضوري للحيلولة
دون إزالة الغابات (وإن مل يكن كافياً مبفرده) (Naughton-Treves
و Hollandو .)2013 ،Robinsonفمن شأن حيازة األرايض غري
املؤكدة أو غري اآلمنة أن تقلل من قيمة إنتاج الغابات يف املستقبل
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ويتضح أثر «القوى الدافعة العكســية» كسياسات التحريج
عىل مســاحة الغابات ،بصورة خاصة يف البلدان املرتفعة الدخل
كالواليــات املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية ،حيث وصلت إزالة
الغابات إىل أدىن مســتوياتها منذ عقود كثرية ،لكن هناك اآلن أدلة
عــى وجــود وجهة مامثلة يف بعض البلدان النامية .ففي الفرتة
 ،2015–1990سـ ّجل  93بلدا ً خسارة صافية يف الغابات (بلغ
مجموعها  242مليون هكتار) ،لكن  88بلدا ً حققت مكاســب يف
الغابــات صافيــة (بلغ مجموعها حوايل  113مليون هكتار) (منظمة
األغذية والزراعة2015 ،أ).

ويتفاوت التوزيع اإلقليمي لهذه الزيادة الصافية يف مساحة الغابات
عرب املناطق .ففي آسيا ،يف الفرتة  ،2015–1990شهد  24بلدا ً زيادة
صافية يف مساحة الغابات ،بلغت  73,1مليون هكتار؛ ويعود ذلك
أساساً إىل تنفيذ برامج تشجري واسعة النطاق يف الصني .ويف أوروبا،
سجل  35بلدا ً زيادة صافية يف مساحة الغابات ،بلغت  21,5مليون
هكتار .كام كانت أيضاً خالل الفرتة ذاتها زيادات صافية يف مساحة
الغابات يف ثالثة عرش بلدا ً يف أفريقيا ومثانية بلدان يف أوسيانيا
وستة بلدان يف أمريكا الوسطى والشاملية وبلدين اثنني يف أمريكا
الجنوبيةn .
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الفصل 3
تغي
وإدارة
حوكمة
ّ
استخدام األراضي

فييت نام
مهندس محيل يبيِّ العالقة بني
إدارة الغابات وحامية الرتبة واملاء.
© FAO/Hoang Dinh Nam

الرسائل الرئيسية
 1رغـم أن لـدى معظـم البلـدان سياسـات رسـمية لقطاعـي الغابـات
والزراعـة ،إالّ أن هنـاك حاجة متزايدة إىل سياسـات بشـأن
تغير اسـتخدام األراضـي بين الغابـات والزراعـة ،يف ضـوء
ّ
االتفاقـات الدوليـة األخيرة ،كخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030
تغير املنـاخ.
واتفـاق باريـس بشـأن ّ

بإجـراء

تغير اسـتخدام األرايض
 2ميكـن خفـض تعقيـدات حوكمـة ّ
تنسـيق أفضل بين السياسـات املتعلقـة بالغابـات والزراعـة واألغذية
وتغي املناخ .ومن شـأن تنسـيق
واسـتخدام األرايض والتنمية الريفية واملياه ّ
كهـذا أن يشـمل تحديـد األولويـات عبر القطاعـات أو تحديـد أهـداف
لتغير اسـتخدامات األرايض وترتيبـات مؤسسـية مالمئـة.
استراتيجية ّ

 3يف أحيـان كثيرة ،تكـون األطـر القانونية لتحويـل الغابـات إىل
أراض زراعيـة معقـدة وقـد يكـون للمامرسـات املحلية غري الرسـمية تأثري
قـوي حيثما يكـون التنفيذ وإنفـاذ القوانني ضعيفـا .ودور القانون العريف،
املسـتند إىل الحقوق التقليدية ،هام بشـكل خاص للفئات املنكشـفة عىل
املخاطر.
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 4خسـارة الغابـات سـمة مـن سمات العديـد من بلـدان العجـز الغذايئ
ذات الدخـل املنخفـض حيـث االسـتثامر الحكومـي يف الزراعـة والحراجـة
منخفـض .أمـا البلـدان التي تشـجع االسـتثمار الزراعي وإضافة
القيمـة وتوفير بنيـة حتتية متكينيـة فقـد عالجـت مشـكلة
خسـارة الغابـات بفعاليـة أكبر مما فعلـت البلـدان التـي ينخفـض فيهـا
االستثامر.
تغير اسـتخدام األرايض نهجـاً متعدد
 5تتطلـب الحوكمـة وإدارة ّ
اجلوانـب يشـمل تطويـر سياسـات منسـقة؛ وحيـازة للأرايض آمنـة؛

وإنفـاذا ً ف ّعـاالً للقوانين؛ وحوافـز اقتصاديـة موجهـة لتشـجيع التكثيف
الزراعـي املسـتدام ،وإدارة الغابـات إدارة مسـتدامة ،واالسـتثامر
االجتامعـي يف املناطـق الريفيـة؛ ومشـاركة قوية من أصحـاب املصلحة؛
ورشاكات بين القطـاع العـام والخـاص؛ وتخطيطـاً متكاملاً السـتخدام
لتغير اسـتخدام األرايض.
األرايض؛ ورصـدا ً كافيـاً ّ
 6على العمـوم ،حيثام أمنت البلدان االسـتثمار يف قطـاع الغابات،
كانـت خسـارة الغابـات أقـل .ويسـتثمر بعـض البلـدان يف الغابـات بطرق
تسـاعد على تحقيـق األهـداف االجتامعيـة والبيئيـة األوسـع املتعلقـة
وتغير املنـاخ وتدهـور األرايض وترميـم املواقع الطبيعيـة وقدرة
بالعاملـة ّ
الزراعـة على الصمـود والتكيف.

 7تخطيط استخدام األرايض املتكامل هام إليجاد إطار اسرتاتيجي

لتحقيـق تـوازن بين اسـتخدامات األرايض املتنافسـة مـن جانـب أصحاب
املصلحـة .وينبغي أن يشـمل هذا اإلطار الـوكاالت الحكومية واملجتمعات
املحليـة ومنظمات املجتمع املدين ومصالح القطاع الخاص املسـؤولة.
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حوكمة وإدارة تغير
ّ
استخدام األراضي
 1-3مقدمة

القرارات املتعلقة باستخدام األرايض الخاضعة للسياسات والقوانني
واالسرتاتيجيات والربامج الرسمية التي تنفّذ وفقاً لألحكام القانونية
والعمليات املنصوص عليها ،مع موافقات رسمية من الحكومة املركزية
أو اإلقليمية .ويشمل املجال الذي ال يخضع للحوكمة القرارات املتعلقة
بتغي استخدام األرايض التي ال تخضع لهذه القواعد أو تتجاهلها عرب
ّ
إجراءات غري قانونية أو تلك التي تؤخذ يف سياق قواعد رسمية غري
واضحة أو متناقضة.

ميكن أن تؤثر السياسات الوطنية وقرارات إدارة األرايض الناجمة عنها
تغي استخدام األرايض .فمثالً ،ميكن تشجيع
تأثريا ً كبريا ً عىل أمناط ّ
التوسع يف األرايض الزراعية استجابة للحاجة إىل زيادة إنتاج األغذية أو
إيرادات الصادرات الزراعية ،وميكن تشجيع الزيادات يف مساحة الغابات
كوسيلة لتحسني مستويات املعيشة وحامية التنوع البيولوجي وتقديم
الخدمات البيئية .وال تستثني هذه السياسات بالرضورة بعضها بعضا.

ويف حني يركز هذا الفصل عىل املجال الخاضع للحوكمة والسياســات
الرســمية ،يتأثر تنفيذ السياســات الرسمية بالقواعد غري الرسمية
وبالقواعد املحددة بالســياق عىل أســاس املامرسات العرفية وبالتقاليد
الثقافيــة وغــر ذلك من املعايري االجتامعية ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة
بنوع الجنس والطبقة والدين .فمثالً ،قد يتوفر للنســاء إمكانية
الحصول عىل الوقود الخشــبي واملنتجات الحرجية غري الخشــبية ولكن
ليس الحصول عىل أخشــاب .وميكن أن يكون للتمييز القائم عىل
نوع الجنس يف حقوق امللكية واالســتخدام يف الغابات آثار رئيســية
عىل إدارة الغابات .وقد يترضر الشــباب أيضاً فيام يتعلق بإمكانية
الحصول عىل حيازة الغابات .وللقواعد غري الرســمية تأثري قوي بشــكل
خاص حيث تفشــل السياســات الرسمية يف توفري إرشادات واضحة
تغي اســتخدام األرايض أو عندما تكون املؤسسات املسؤولة عن
بشــأن ّ
تنفيذ السياســات ضعيفة أو عندما ال تســتوعب السياسات الرسمية
احتياجات أصحاب املصلحة .ويشـكّل املجال غري الخاضع للحوكمة
بنظامه غري الرســمي اعتبارا أساســياً يف تحديد نواتج التدخالت
السياســاتية يف املجال الرسميn .

لتغي استخدام األرايض
وتتطلب الحوكمة السليمة واإلدارة السليمة ّ
سياسات تعكس األولويات الوطنية ،وتكون متسقة قامئة عىل أدلة
ميكن الركون إليها وتنفذ بفعالية .وينبغي عىل هذه السياسات أن
تكون مدعومة بأدوات ومنهجيات مالمئة (كتقييم مدى مالءمة
األرايض وتخطيط استخدام األرايض) ملساعدة صناع القرار عىل توجيه
تدخالتهم وتوجيه استخدام األرايض مستقبال.
تغي استخدام األرايض
ويبحث هذا الفصل الطرق التي تعالج بها البلدان ّ
(من الغابات إىل الزراعة ومن الزراعة إىل الغابات) يف سياساتها الوطنية؛
ويوفر ملحة عامة عن استخدام األطر القانونية واالستثامرات يف الزراعة
تغي استخدام األرايض.
والغابات واآلليات املؤسسية لتنفيذ سياسات ّ
تغي استخدام األرايض متييز هام ما بني القرارات التي
ويوجد بشأن ّ
تتخذ يف املجال «الخاضع للحوكمة» وتلك التي تتخذ يف املجال
«غري الخاضع للحوكمة» .ويشمل املجال الذي يخضع للحوكمة
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 2-3سياسات حلوكمة
تغي استخدام األراضي
ّ
بني الغابات والزراعة

حدد بعض السياسات رضورة وضع اسرتاتيجيات لوقف أو عكس
خسارة الغابات :وهي قد شملت سياسة غانا للغابات وتقرير
جمهورية الو الدميقراطية الشعبية عن خصائص األرايض وسياسة مايل
الستخدام األرايض وسياسة رواندا الستخدام األرايض وسياسة السنغال
للغابات وخطة زامبيا لالستثامر الزراعي وسياسة الغابات.

تغي استخدام
تأثري السياسات الوطنية يف ّ
األرايض

وجرى تسليط الضوء عىل االستخدام املستدام لألرايض يف سياسات
كمبوديا وكينيا والنيجر ورومانيا وأوغندا وزامبيا .وشملت أهداف
السياسات رضورة زيادة مشاركة املجتمع املحيل يف النظم املتكاملة
الستخدام األرايض ،وخاصة حيث تكون املساحات الزراعية ومساحات
الغابات متجاورة؛ وتعزيز مستويات املعيشة مع األخذ باالعتبار رشوط
ومتطلبات املناطق املختلفة (يف البلد املعني)؛ وتحديد مناطق األرايض
ذات اإلمكانات الطبيعية للتنمية.

هناك بني البلدان وبني القطاعات يف البلدان تباين كبري يف النهج
تغي استخدام األرايض واألهمية امل ُعلّقة عىل التحويل من
املتبعة تجاه ّ
الغابات إىل الزراعة (والعكس بالعكس) .وقد ّبي تحليل للسياسات
يف  35بلدا ً 8أن أقل بقليل من النصف فقط ( )17عالج يف الوثائق
تغي استخدام األرايض بني الغابات
السياساتية الرئيسية رصاحة ّ
والزراعة ،والعكس بالعكس؛ وعالج  10من تلك البلدان هذه املسألة
يف سياسة واحدة أو أكرث من سياساتها الوطنية.

وتناول استخدام األرايض اتفاقات دولية كخطة التنمية املستدامة لعام
تغي املناخ؛ ويتعني عىل البلدان املوقعة
 2030واتفاق باريس بشأن ّ
عىل هذه االتفاقات ضامن إيالء اهتامم ٍ
كاف يف سياساتها الوطنية ويف
لتغي استخدام األرايض .فمثالً ،شمل  77يف املائة
تنفيذ السياسات القامئة ّ
من املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً املقدمة يف إطار اتفاق باريس
إجراءات تتعلق بالغابات و 88يف املائة إجراءات تتعلق بالزراعة .وتذكر
أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي أنه بحلول عام  ،2020ينبغي أن يصل
معدل خسارة املوائل الطبيعية كافة ،مبا يف ذلك الغابات ،عىل األقل إىل
النصف ،وحيثام كان ذلك ممكناً إىل ما يقرب من الصفر (الهدف ،)5
واملناطق الخاضعة للزراعة والحراجة ينبغي أن تدار إدارة مستدامة
وأن يضمن حفظ التنوع البيولوجي (الهدف  .)7وتهدف مبادرة االتحاد
األورويب إلنفاذ القوانني والحوكمة والتجارة الحرجية إىل الح ّد من قطع »

ويبي الشكل  1-3أنه يف البلدان الـ 27التي عالجت وثائقها السياساتية
ّ
تغي استخدام األرايض بني الغابات والزراعة (أنظر أيضاً الجدول أ 2يف
ّ
تغي استخدام األرايض يف معظم األحيان
امللحق) ،عولج هذا النوع من ّ
يف سياسات األرايض ( 67يف املائة) والسياسات الحرجية ( 50يف املائة).
وعولج بقدر أقل يف سياسات التنمية الوطنية والريفية والسياسات
الزراعية ،ونادرا ً ما عولج يف السياسات املتعلقة باألمن الغذايئ.

 8يورد امللحق هذه البلدان وتلك املستخدمة يف التحليالت املعروضة يف األشكال – 1-3
 5-3ويوفر مزيدا ً من التفاصيل عن التحليالت الواردة يف الفصل .3
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الشكل 1-3

تغي استخدام
النسب املئوية يف  60وثيقة من وثائق السياسات الوطنية (من  27بلداً) تعاجل ّ
األراضي بني الغابات والزراعة ،حسب نوع السياسة

67%
50%
44%
36%

14%

زراعة

غابات

أر ٍاض

االمن الغذايئ

الشكل 2-3

تنمية وطنية وريفية

العوامل املساهمة يف خسارة الغابات ،كما ترد (مرة واحدة) يف السياسات احلرجية لسبعة
بلدان تبني أن فيها اخنفاضات يف مساحة الغابات وزيادات يف املساحات الزراعية
يف الفرتة 2010-2000
العوامل التي تساهم يف خسارة الغابات
الزراعة ،تحول أمناط الزراعة
االعتداء واالستيالء عىل األرايض
رعي املاشية
استغالل منظّم
الحاجة إىل منتجات الغابات (مبا يف ذلك الوقود الخشبي)
انخفاض منتجات الغابات
الحيازة غري اآلمنة ألرايض الغابات
معدالت الحصاد غري املستدامة
الرتسيم غري الواضح لحدود عقارات الغابات
حرائق الغابات
القطع غري القانوين لألشجار
النقص يف األخشاب
النمو السكاين
املستوطنات ،التنمية الصناعية
تزايد الفقر
اإلنفاذ غري املنسق للقوانني ،النظم القضائية الضعيفة
ارتفاع الطلب عىل األرايض
النزاع األهيل

متعلقة بالزراعة

متعلقة بالغابات واألخشاب

اجتامعية ،متعلقة بالحوكمة
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كام ذكرت يف ( )%الوثائق
58%
50%
33%
8%
50%
25%
25%
25%
17%
17%
8%
8%
42%
42%
33%
25%
17%
8%

حالة الغابات يف العامل عام 2016

االختالفات يف األولويات واألهداف بني
السياسات الزراعية والسياسات الحرجية

» األشجار غري املرشوع بتعزيز اإلدارة الحرجية القانونية املستدامة،
وتحسني الحوكمة وتعزيز التجارة يف إنتاج األخشاب املنتجة قانونياً.
وتفرض البلدان أيضاً عىل نفسها التزامات مببادرات أخرى لتشجيع
تحقيق هدف القضاء عىل إزالة الغابات ،مبا يف ذلك إعالن نيويورك
بشأن الغابات لعام  2014الذي صادقت عليه  36حكومة وطنية و53
رشكة و 54منظمة من منظامت املجتمع املدين.

يف أي قطاع معني ،ت ُح ّدد أولويات السياسات يف ضوء القضايا ذات
الصلة بذلك القطاع .ولذا من غري املفاجئ أن تحليالً لـ  34سياسة
قطاعية يف  18بلدا ً (الشكل ّ )3-3بي أن السياسات الحرجية تعطي يف
معظم األحيان أولوية للحفاظ عىل مساحة الغابات أو زيادتها .وكانت
لدى معظم ( 17من أصل  ،19أو  89يف املائة) وثائق السياسات
الحرجية التي ُحلّلت أهداف سياساتية واضحة ترمي إىل زيادة الغطاء
الحرجي أو الحيلولة دون إزالة الغابات .فمثالً ،أشارت سياسة الغابات
لكمبوديا أن مساحات كبرية من الغابات غري املدارة معرضة ملخاطر
تدهور عالية وللتحويل إىل استخدامات أر ٍ
اض أخرى ،وسلطت الوثائق
الضوء عىل رضورة االعرتاف قانونياً بغابات املجتمعات املحلية ،مبا يف
ذلك إعطاء امتيازات يف مجال الغابات يف مناطق املجتمعات املحلية،
لخفض سهولة تحويلها إىل استخدامات بديلة لألرايض .وعىل الرغم
من أن  11من أصل  ،15أو  75يف املائة من وثائق السياسات الزراعية
التي ُحلّلت ،أشار إىل الغابات ،فإن القليل منها فحسب أدىل ببيانات
لتغي استخدام األرايض .ويقارن الشكل
محددة تتعلق ،مثالً ،بأهداف ّ
 3-3أولويات السياسات الزراعية والسياسات الحرجية يف  18بلدا.

تحديد أسباب خسارة الغابات يف
السياسات
يعترب إدراك أسباب خسارة الغابات خطوة أوىل حاسمة يف وضع
سياسات فعالة .وقد كشف تحليل للوثائق املتعلقة بالسياسات أن
تحويل الغابات إىل استخدامات أخرى لألرايض يقد يعترب مشكلة يف
السياسات الحرجية أكرث مام يف سياسات القطاعات األخرى.
وتورد وثائق السياسات يف زامبيا أن سبب إزالة الغابات أساساً هو
التوسع الزراعي يف األرايض الحرجية ،ويرد يف وثائق السياسات يف
كمبوديا وغانا وكينيا أن مامرسات استخدامات األرايض غري املالمئة
والسياسات البيئية شجعت عىل تجزئة األرايض وتوسيع نطاق التطوير
الحرضي يف األرايض الزراعية وإزالة الغابات واإلعتداء عىل مناطق
مستجمعات املياه واألرايض الرطبة.

يبني الشكل  4-3أن منافع الغابات التي كثريا ً ما ذكرت يف السياسات الزراعية
التي تشري إىل الغابات (سياسات عرشة بلدان) كانت استخدام املنتجات
الحرجية غري الخشبية يف األغذية واألعالف الحيوانية؛ وتدابري الحامية
للمحاصيل والرتبة؛ واحتجاز الكربون؛ وتحسني الري وحامية مستجمعات املياه.

وقد جرت دراسة وثائق السياسات الحرجية لسبعة بلدان شهدت
انخفاضاً يف مساحة الغابات وزيادات يف املساحة الزراعية من عام
 2000إىل عام  2010مبزيد من التفصيل إللقاء الضوء عىل أسباب
ويبي الشكل 2-3
خسارة الغابات ،كام ترد يف السياسات الحرجيةّ .
أن الزراعة (مبا يف ذلك التحويل إىل الزراعة واإلعتداء واالستيالء عىل
األرايض ورعى املاشية) اعتربت سبباً يساهم يف خسارة الغابات يف
السياسات الحرجية للبلدان السبعة جميعا ،واعترب أن تحويل الغابات
إىل أراض زراعية جرى بتحريض من الرشكات واملزارعني من أصحاب
الحيازات الصغرية عىل حد سواء .وحددت الوثائق بدرجات متفاوتة
الطلب عىل منتجات الغابات والنمو السكاين والفقر والتنمية أسباباً
أخرى لخسارة الغابات.

وسلّم بعض الوثائق املتعلقة بالسياسات الزراعية باملزايا التي يضفيها
التشجري وتضفيها الحراجة الزراعية عىل الزراعة ،وذكر بعض منها النظم
املختلطة للغابات والزراعة .وشملت أسباب زراعة األشجار الواردة يف وثائق
السياسات الزراعية ،باإلضافة إىل املنافع املوضحة يف الشكل  ،4-3توفري
الطاقة من الكتلة الحيوية وإيجاد مصادر دخل إضافية لسكان الريف.
وجرى تحليل وثائق سياسات تسعة بلدان من حيث ال ُنهج االسرتاتيجية
التي تتبعها للنمو الزراعي وزيادة اإلنتاج الغذايئ .ويبني الشكل » 5-3
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الشكل 3-3

األولويات املدرجة يف  34سياسة زراعية وحرجية يف  18بلداً

األولويات السياساتية

العلوم والتكنولوجيا
زيادة التجارة واالسواق
الوفاء باالتفاقيات الدولية
الحوكمة
خفض الفقر
التنمية االقتصادية
االستخدام املستدام للموارد
التنمية املستدامة
االمن الغذايئ
تغري املناخ

غابات
زراعة

10%

0%

20%

40%

30%

50%

60%

وجود األولويات الرئيسية يف السياسات

الشكل 4-3

منافع الغابات ،كما ذكرت يف السياسات الزراعية (عشرة بلدان)

اإلشارة إىل الغابات يف السياسات الزراعية

الحراجة الزراعية
الغطاء الشجري/الغرس
منتجات حرجية غري خشبية لألغذية واألعالف
الري وحامية مستجمعات املياه
تدابري الحامية للمحاصيل والرتبة
احتجاز الكاربون
0%

20%

10%

30%

50%

40%

نسبة ورودها يف السياسات التي خضعت للتحليل

الشكل 5-3

اسرتاتيجيات اإلنتاج الغذائي يف السياسات الزراعية (تسع دول)

40%
التوسع يف املساحة

40%

20%

اإلنتاج املكثَّف
غامضة ،متضاربة ،كالهام
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حالة الغابات يف العامل عام 2016

» نسب االسرتاتيجيات املوضوعة لإلنتاج الغذايئ يف السياسات الزراعية
التي تشمل تكثيف اإلنتاج يف األرايض الزراعية القامئة ،والتوسع يف
األرايض الصالحة للزراعة ،وخليط من كليهام .وقد ش ّجعت السياسات
الزراعية يف بلدين رصاحة التكثيف لالستفادة بشكل أفضل من األرايض
الزراعية الحالية ،وذكرت أن تحقيق زيادة يف اإلنتاج ميكن أن يتم عرب
تكثيف الزراعة ومامرسات استخدام األرايض عىل نحو مستدام .فلدى
غانا ،مثالً ،هدف منو سنوي يبلغ  6يف املائة من اإلنتاج الزراعي ،وتنص
سياسة الزراعة عىل أنه «ينبغي أن تكون زيادة اإلنتاجية بدالً من
التوسع يف األرايض املصدر الرئييس لهذا النمو».

نصت عىل أن «األرايض الزراعية التي تغطي حوايل  20يف املائة من
املساحة األرضية هي املساهم األكرب يف خسارة الغابات يف زامبيا[ ...و]
ستستهدف إدارة الغابات الح ّد من إزالة الغابات بسبب التحول إىل
الزراعة والتوسع فيها».
ويلخص الجدول  1-3تدابري التنسيق بني القطاعات التي جرى
تحديدها يف أنواع وثائق السياسات املختلفة.
ولدى عدد من السياسات  -مبا يف ذلك برنامج بوركينا فاسو
للتنمية ،وسياسة بوروندي للغابات ،وخطة أوغندا الوطنية للغابات
للفرتة  ،2022/2021-2012/2011والخطة الوطنية للتنمية للفرتة
–2015/2014–2011/2010فصول محددة أو فصول فرعية تتعلق
باملواءمة مع سياسات القطاعات األخرى ،كالزراعة والتنمية الوطنية
وخفض الفقر .ويشري عدد من الوثائق إىل إنشاء لجان مشرتكة بني
الوزارات أو بني أصحاب املصلحة املتعددين أو هيئات مشابهة
لتيسري أو تحسني التنسيق .وتحدد سياسة رواندا للغابات مهام
محددة إىل جانب موازنة وجدول زمني للتعاون فيام بني القطاعات؛
ولدى سياسة زامبيا لألرايض موازنة وإطار زمني لتطوير مشاركة
املجتمع املحيل يف االستخدام املتكامل لألرايض .وتربز سياسة
جمهورية تنزانيا املتحدة للغابات قيمة التنسيق بالنص عىل أن
«اإلدارة املستدامة للغابات تتأثر بعدد من القضايا الشاملة لعدة
قطاعات عىل املستويني اإلداري واملؤسيس ،ما يتطلب رشاكات
جديدة إليجاد حلول مبتكرة جديدة».

من ناحية أخرى ،شجعت ثالثة من البلدان التسعة التوسع يف
مساحة األرايض الزراعية ،ما من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من
الضغوط عىل الغابات ،وكانت سياسات بلدان أربعة أخرى إما
غامضة فيام يتعلق بهذه املسألة وإما تضمنت رسائل متضاربة أو
دعت إىل النهجني كليهام .ولتحقيق النمو الزراعي دون الدفع إىل
إزالة الغابات ،ينبغي عىل املزيد من السياسات الزراعية تشجيع
التكثيف املستدام للزراعة تشجيعاً رصيحاً بوصفه نهجها الرئييس
لتحقيق أهداف اإلنتاج.

تحقيق تنسيق السياسات
لدى كثري من البلدان التي جرى تقييمها أهداف مستدامة الستخدام
األرايض ال ميكن تنفيذها إال عرب نهج متكاملة تقرتن بتنسيق بني
قطاعي الغابات والزراعة وغريهام من قطاعات املوارد الطبيعية.
ويبقى تحقيق تنسيق هذه السياسات يشكّل تحديا ،ولكن بينام ورد
يف معظم الوثائق التي جرى تحليلها بعبارات عامة لقيمة املواءمة
بني السياسات والتعاون بني القطاعات ذات الصلة ،مل يعط غري القليل
منها نسبياً تفاصيل إلثبات أنه قد نُظر يف ذلك بعمق من خالل ،مثالً،
تقديم بيانات واضحة تتعلق بالرتتيبات املؤسسية لتنسيق السياسات
لتغي استخدام األرايض .وتبينت يف  28يف املائة فقط
أو بأهداف ّ
من الوثائق السياساتية املحلّلة أدلة واضحة عىل وجود تنسيق بني
تغي استخدام األرايض .ومن
املصالح املتعلقة بالغابات والزراعة بشأن ّ
ناحية أخرى ،كان هناك مثال جيد هو السياسة الزراعية لزامبيا ،التي

تغي استخدام األرايض إذا ما جرت
وميكن خفض تعقيدات حوكمة ّ
مواءمة وتنسيق سياسات القطاعات املتنافسة املحتملة ،كالغابات
والزراعة ،عىل املستوى الوطني .ومتيل أولويات السياسات القطاعية
إىل أن تكون ذات تركيز داخيل ،لكن وضع سياسات شاملة لعدة
قطاعات ميكن أن يعالج هذا القيد .وقد تضمنت أدوات املساعدة عىل
تنسيق نُهج تحقيق األهداف املستدامة الستخدام األرايض املدرجة
يف وثائق السياسات تخطيط استخدام األرايض وتقسيم األرايض إىل
تغي استخدام األرايض وترسيم حدود الغابات وإصالح
مناطق وتنظيم ّ
نظام الحيازةn .
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الجدول 1-3

أمثلة عن التنسيق بني القطاعات ،كما تظهر يف السياسات القطاعية
القطاع/نوع السياسات

قطاعات مذكورة للتنسيق

تدابري التنسيق

الزراعة

التنمية الريفية؛
الحراجة وإدارة األرايض والبيئة

أمانة/برامج لتنسيق السياسات القطاعية
مراجعة سياسات وترشيعات القطاعات األخرى لتتامىش مع أهداف السياسات الزراعية
إصالحات ترمي إىل التوفيق بني الحقوق القانونية واألهداف املتضاربة يف السياسة الوطنية لألرايض
االعرتاف الرسمي بأن التنفيذ الفعال يحتاج إىل التنسيق فيام بني القطاعات وداخل القطاعات

الغابات

وضع إطار للتخطيط والتنفيذ ملواءمة الغابات مع قطاعات اقتصادية أخرى وطنية وتنسيق تنفيذ الربامج
الزراعة ،استخدام األرايض،
الصناعة ،الطاقة ،السياحة ،األمن استخدام مشاورات أصحاب املصلحة املتعددين ومجموعات فرق عمل تقنية ومساعدة تقنية ورشكاء
تخطيط الستخدام األرايض كيل وشامل لقطاعات عدّة يشجع عىل التنسيق بني الواليات القضائية وعرب حدود
الغذايئ ،أخرى
الحكومات املحلية وتجنب تداخل املطالبات عىل األرايض الحرجية
املواءمة مع برامج ترسيم األرايض الوطنية

األمن الغذايئ

الزراعة ،الغابات ،التغذية ،املياه

إدارة تشاركية لإلجراءات السياساتية عرب إنشاء هيئات متعددة القطاعات وهيئات إدارية ألصحاب املصلحة
املتعددين
تنسيق السياسات والتناسق عرب مواءمة السياسات وخطط العمل مع سياسات التغذية واألمن الغذايئ ذات
الصلة األخرى
هيئات ولجان مشرتكة بني الوزارات لتحسني الحوار الوطني بشأن األمن الغذايئ

التنمية الوطنية

إنتاجية الزراعة،
األرايض ،مصايد األسامك ،الحراجة

تغي استخدام األرايض بني الغابات والزراعة
تدابري للحيلولة دون ّ

الشكل 6-3

التغيات يف حقوق إدارة الغابات اململوكة ملكية عامة يف الفرتة ()2010-1990
ّ
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المصدر :منظمة األغذية والزراعة 2015 ،أ.
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حالة الغابات يف العامل عام 2016

 3-3األطر القانونية
لتغي استخدام األراضي
ّ
من الغابات إىل الزراعة:
التعقيدات والتحديات

الريفية .ويزيد ذلك من خطر انعدام أمن حيازة األرايض واحتامل
ظهور نزاعات عىل األرايض.
وقد يكون االعرتاف بالحقوق العرفية ذا أهمية خاصة للمنكشفني
عىل املخاطر الذين يعتمدون عىل الغابات يف معيشتهم ،والذين
يفتقرون إىل حيازة مأمونة لألرايض ويعتمدون يف سبل عيشهم عىل
موارد امللكية املشرتكة التي توفرها الغابات .ويؤدي عدم وجود
آليات لالعرتاف بحقوق الحيازة ،مبا يف ذلك الحقوق العرفية ،إىل تزايد
احتامل حدوث نزاعات عىل األرايض ناجمة عن تداخل حقوق امللكية
واملطالبات باملصالح يف األرايض.

لتغي اســتخدام األرايض عىل اســتخدام
تعتمد الحوكمة الفعالة ّ
الصكــوك القانونية لتنفيذ أهداف السياســات الوطنية .وهناك
عىل الصعيد العاملي نقص يف املعلومات الشــاملة واملتســقة بشأن
األطــر القانونية املتعلقة بتحويل الغابات إىل االســتخدام الزراعي.
ويكشــف التحليل األويل الوارد أدناه اختالفات كبرية بني األطر
القانونية املســتخدمة يف أنحاء العامل (وآثارها عىل حيازة األرايض)؛
ويقــدم أمثلة من األحكام القانونيــة املتعلقة بتحويل الغابات إىل
اســتخدامات أخرى؛ ويســلط الضوء عىل أهمية االتساق والوضوح
واإلنفــاذ الف ّعال للقوانــن يف الحيلولة دون اإلزالة غري الرشعية
للغابات.

وتتضمن املبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة املسؤولة لحيازة األرايض
ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني (منظمة
األغذية والزراعة2012 ،د) ،التي اعتمدتها الدول األعضاء يف لجنة
األمن الغذايئ العاملي يف عام  ،2012توجيهات واضحة حول ضامن
أن تعمد أطر اإلدارة «إىل اإلقرار ،وفقاً للقوانني والترشيعات ،بحقوق
الحيازة املرشوعة واحرتامها ،مبا يف ذلك حقوق الحيازة العرفية
املرشوعة التي ال تتمتع يف الوقت الحارض بحامية القانون؛ وتيسري
مامرسة حقوق الحيازة ودعمها وحاميتها» .وينبغي أن تكون مثل
هذه األطر غري متييزية ،وأن تشجع املساواة بني الجنسني واإلنصاف
االجتامعي .كام ينبغي أن تكون عملية وضع السياسات والقوانني
تشاركية ومراعية للفوارق بني الجنسني ،وأن تسعى جاهدة إىل
توفري الدعم التقني والقانوين للمجتمعات املحلية املتأثرة ولألفراد
املتأثرين.

األطر القانونية
تختلف األطر القانونية لتنظيم استخدام األرايض بني البلدان وتكون
عادة معقدة ،ما يجعل من الصعب إجراء مقارنات عىل املستوى
الدويل .ويعتمد تعقيدها عىل الثغرات والتناقضات فيام بني وضمن
الترشيعات الخاصة بالقطاعات ،وهو يؤثر بصفة خاصة عىل إجراءات
تغيري استخدام األرايض الحرجية وإسناد الرتاخيص إلزالة الغابات.
وعالوة عىل ذلك ،قد يكون صعباً ضامن االمتثال لإلطار القانوين ذي
الصلة يف حالة عدم وجود خطة وطنية الستخدام األرايض .وميثل
االفتقار إىل مؤسسات قوية ووظيفية ثغرة كبرية أخرى ،فبدون هذه
املؤسسات قد يطبق املشغّلون قواعدهم الخاصة بهم دون أي ضامن
ألطراف ثالثة وللمصالح الوطنية.

وهناك اختالفات كبرية بني البلدان يف نسب الغابات يف أطر األنواع
املختلفة من امللكية ويف حقوق استخدام األرايض املرتبطة بها .ففي
عام  ،2010كان  74يف املائة من مساحة الغابات يف العامل مملوكاً
للقطاع العام و 19يف املائة للقطاع الخاص ،أما ملكية املساحة املتبقية
فغري معروفة أو غري مبلّغ عنها .غري أن الشكل  6-3يبني أن زيادة
نسبة الغابات اململوكة للقطاع العام وتحت اإلدارة العامة انخفضت
بني عامي  1990و 2010وأن النسبة املخصصة لألعامل التجارية
الخاصة ازدادت.

ويزداد الوضع تعقيدا ً عىل أرض الواقع إن مل يُعرتف بالقوانني العرفية
التي تحدد القواعد واملامرسات املشرتكة الخاصة باملجتمعات املحلية
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الجدول 2-3

أمثلة عن أسباب السماح بتحويل الغابات والشروط ذات الصلة
السبب وراء السامح بتحويل الغابات

الرشوط

القطر واملرجع القانوين

املصلحة العامة ،عندما تكون هناك منافع اجتامعية-اقتصادية للبلد و/أو لسبل املعيشة
جمهورية الو الشعبية الدميقراطية (قانون الغابات رقم
 .NA/06تاريخ النص 24 :ديسمرب/كانون األول ،2007
املادة )70

تغي استخدام األرايض املقرتح مدرجاً يف
ينبغي أن يكون ّ
الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتامعية

كولومبيا) القرار 269 :متطلبات وإجراءات إزالة مناطق ينبغي أن يدفع تغيري استخدام األرايض املقرتح قدماً
الغابات املحمية لربامج اإلصالح الزراعي والتنمية الريفية .برنامج إصالح زراعي أو تنمية ريفية
تاريخ النص 11 :مايو/أيار )2012
أغراض زراعية ،تعدينية ،صناعية ،مدينية وسياحية وأغراض أخرى
جمهورية الكونغو الدميقراطية (القانون رقم :2002-11
قانون الغابات .تاريخ النص 29 :أغسطس/آب ،2002
املادتان  53و)54

مطلوب ترصيح خاص بإزالة الغابات .لألنشطة الزراعية،
الترصيح مطلوب فقط عندما تغطي إزالة الغابات
هكتارين عىل األقل.

مرشوع استثامر موجود سبق أن وافقت عليه وكالة حكومية مختصة
فييت نام (املرسوم رقم  ND-CP/2006/23حول تنفيذ
قانون حامية وتنمية الغابات.
تاريخ النص 3 :مارس/آذار  ،2006املادة )29

تشمل املتطلبات تقرير تقييم لألثر البيئي؛ وتعويضاً عن
إزالة الغابات؛ وإعادة تحريج ملنطقة مختلفة

الشكل 7-3

مراحل منوذجية لعملية إلغاء تصنيف مساحة غابات معينة قبل منح تصاريح التحويل

تعويض
عن
أر ٍ
اض

تصنيف ملساحة األرايض
مكافئة

تقييم
األثر
البيئي

مطلوب لتقييم األثر
االجتامعي -االقتصادي
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رأي
الخرباء

عادة لجنة مخصصة أو
هيئة تعطي موافقة
نهائية

حالة الغابات يف العامل عام 2016

األحكام القانونية املتعلقة بتحويل
الغابات إىل الزراعة

أهمية االتساق والوضوح واإلنفاذ الفعال
للقوانني

يحظر معظم البلدان إزالة الغابات يف املناطق املحمية (كاملتنزهات
الوطنية ومحميات الحياة الربية ومستجمعات املياه املحمية) ،رغم
أن إزالة الغابات جائزة إذا اعترب أنها للمصلحة العامة 9.واألعم هو
أن تحدد األحكام القانونية املتصلة بتحويل األرايض الحرجية إىل
االستخدام الزراعي األسباب التي قد تربر التحويل والرشوط املرتبطة
به واملؤسسة/املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ وإنفاذ القانون .وقد
تكون األحكام العامة ذات الصلة بتحويل الغابات إىل الزراعة
متضمنة يف القانون األسايس ،لكن الرشوط التفصيلية والقواعد
املتعلقة بالتصاريح والتنازالت واإلجراءات اإلدارية عادة ما تكون
منصوصاً عليها يف مراسيم التنفيذ واللوائح التنظيمية ،وهناك رضورة
لتحليل التفاصيل اإلجرائية لتقدير مستوى الحامية املمنوحة تقديرا ً
تاما .ويعرض الجدول  2-3أمثلة عن األسباب املذكورة للسامح
بتحويل الغابات والرشوط ذات الصلة.

بتغي
يشري تحليل الوثائق القانونية إىل أن األحكام القانونية املتعلقة ّ
استخدام األرايض ليست دامئاً متوامئة أو منسقة بني القطاعات.
فمثالً ،رغم أن األكرث شيوعاً هو أن تكون األحكام املتعلقة بتحويل
الغابات موجودة يف قوانني الغابات ،قد تكون هناك أحكام ذات صلة
يف قوانني األرايض وقوانني الزراعة ،وهناك خطر أن تكون األحكام
املختلفة غري متناسقة أو حتى متناقضة.
بتغي
كام كشف تحليل الوثائق القانونية أيضاً أن األحكام املتصلة ّ
استخدام األرايض قد تفتقر إىل التفصيل والوضوح ،مع احتامل أن
يؤدي ذلك إىل االلتباس وزيادة النشاط غري املرشوع .ولذا ،ينبغي أن
تعطي األحكام املتعلقة بعملية إلغاء تصنيف الغابات (مثالً) تفاصيل
كافية عن اإلجراءات؛ وينبغي أن تتبنى لجان الخرباء املسؤولة عن
قرارات إلغاء تصنيف األرايض الحرجية معايري علمية واضحة أساساً
التخاذ القرارات؛ كام ينبغي أن تكون هناك أحكام واضحة للتشاور
مع أصحاب املصلحة .وينبغي أن تشمل التصاريح واالمتيازات التي
تأذن بإزالة الغابات أحكاماً محددة تحول دون استخدام أساليب
تتسبب بأرضار بيئية أو تتجاهل حقوق املجتمعات املحلية.

ويف البلدان التي ال تجيز تحويل األرايض الحرجية للزراعة إال إذا
ألغي تصنيفها ،تعترب إجراءات إلغاء التصنيف هذه حاسمة األهمية.
ويوجز الشكل  7-3املراحل النموذجية لعملية إلغاء التصنيف ،التي
تتضمن تصنيف مساحة أر ٍ
اض مكافئة كتعويض ،وتقييم األثر البيئي،
وقرارات الحقة لدى منح املوافقة .ومطلب تقييم األثر البيئي شائع
عندما يحصل املستثمرون عىل أر ٍ
اض حرجية ويرغبون يف تحويلها
إىل الزراعة .وتشمل البلدان التي تحتاج هذه املتطلبات إندونيسيا
والغابون وغانا وفييت نام وكمبوديا والكامريون وبلدان االتحاد
األورويب.

وال ميكن لتوفر إطار قانوين وتنظيمي شامل وكامل أن يؤدي بحد ذاته
إىل الحيلولة دون التحويل غري القانوين للغابات .ويف حني أن اإلجراءات
واآلليات األساسية رضورية ،إال أنها ال قيمة لها إن مل تنفذ أو تفرض
بفعالية .ويسلط اإلطاران  1-3و 2-3الضوء عىل التحديات التي تواجه
تنفيذ وإنفاذ القوانني يف بابوا غينيا الجديدة وحوض الكونغوn .

 9غري أن «املصلحة العامة» نادرا ً ما ت ُع ّرف يف الترشيعات املتعلقة بالغابات ،وقد تفرس
بطرق مختلفة يف البلدان املختلفة.
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اإلطار 1-3

أهمية إنفاذ القانون في الحيلولة دون التحويل غير
القانوني للغابات

أن املدونة الحرجية تفرض أن تكون مثل هذه الدراسة رشطاً أساسياً للمشاريع
التي تتضمن إزالة الغابات .كام أبلغت وحدة «الرصد املستقل» يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية (وحدة أنشأتها حكومة الكونغو يف عام  2007لإلرشاف
عىل تنفيذ الترشيعات املتعلقة بالغابات) عن عدم االمتثال للرشوط األساسية
إلصدار تصاريح إزالة الغابات بسبب الفشل يف تقديم تقييم أثر بيئي.

قام الرصد املستقل التفاقات الرشاكة الطوعية يف إطار «مبادرة االتحاد
األورويب إلنفاذ القوانني والحوكمة والتجارة الحرجية» بتسليط الضوء عىل
مخاطر الالمرشوعية يف حوض نهر الكونغو املرتبطة بعدم إنفاذ القوانني
القامئة .وأشار تقرير عن ثالثة تصاريح إلزالة الغابات ُوقّعت يف يونيو/حزيران
عام  2013أن من بني االنتهاكات األخرى مل تنفذ أية دراسة لألثر البيئي ،رغم

المصادر :التقرير  ،CAGDF/01البعثة من  23–6أبريل/نيسان  ،2014الصفحتان 11–10؛ التقرير رقم  ،REM/CAGDF/FM/16تقرير بعثة المراقبة المستقلة  ،-FLEG Observationنوفمبر/تشرين الثاني 2012

اإلطار 2-3

مثال على األحكام القانونية بشأن تحويل الغابات
والتحديات التي تواجه التنفيذ ،في بابوا غينيا
الجديدة
األحكام القانونية

إىل الوزير ومن ثم إىل املجلس التنفيذي الوطني باملصادقة عىل طلب تحويل
الغابات إىل الزراعة أو غري ذلك من استخدامات األرايض.

يتضمن قانون الغابات لعام  1991يف بابوا غينيا الجديدة أحكاماً تتعلق
بالتحويل الواسع للغابات إىل استخدامات زراعية أو غري ذلك من
االستخدامات .وحيث تغطي اإلزالة املقرتحة أكرث من  50هكتارا ،ينبغي أن
تتضمن الطلبات ما ييل:
e eخطة تطوير مفصلة وتقرير تقييم وشهادة موافقة من اإلدارة الحكومية
ذات الصلة؛
e eجدوالً ملرشوع االستخدام الزراعي لألرض أو غري ذلك من االستخدامات
يبني املناطق املحددة ومعدل الحصاد املقرتح الذي سيجري القيام به؛
e eتكاليف تفصيلية للمرشوع وشهادة مرصفية تثبت أن التكاليف الكاملة
لتمويل املرشوع ستكون متوفرة ملقدم الطلب؛
e eخريطة ووصفاً ملنطقة املرشوع تبني أية مناطق مبنحدرات تزيد عن 30
درجة ،وأية مساحات أخرى غري صالحة للزراعة أو لتطوير آخر الستخدام
األرايض ،وأية مناطق هامة للحفظ؛
e eإثبات ملكية وموافقة وكيل كل عشرية مالكة للموارد؛
e eاملوافقة عىل بيان األثر البيئي من اإلدارة املسؤولة عن مسائل البيئة
واملحافظة عليها.

المصدر :قانون الغاباتFAOLEX No: LEX-FAOC022285 ،1991 ،

التحديات التي تواجه التنفيذ
بينت دراسة أجريت مؤخرا ً أنه منحت يف بابوا غينيا الجديدة منذ عام 2007
تراخّيص لتحويل  5ماليني هكتار من الغابات (متثل  16يف املائة من مساحة
الغابات التجارية التي يتيرس الوصول إليها) إىل مزارع كبرية ،يف الغالب لنخيل
الزيت (ولكن أيضا للكاكاو وغريه من املحاصيل) .ووفقاً للدراسة« ،أ ّدت
احتجاجات العديد من مالك األرايض املحليني وسلسلة من عمليات اإلفشاء
قامت بها منظامت غري حكومية إىل إنشاء لجنة برملانية للتحقيق يف عام
 .2012وكانت نتائج التحقيق أن من بني  42عملية إيجار ألعامل زراعية ذات
غرض خاص جرى فحصها «أربعة فقط حظيت مبوافقة صحيحة من مالك
األرض وكانت مشاريع زراعية قابلة لالستمرار .أما الباقي ،أو أكرث من 90
يف املائة منها ،فقد تم الحصول عليها بوسائل احتيالية أو فاسدة ».وأشارت
الدراسة أيضاً أن من بني  36مرشوعاً من مشاريع زراعة نخيل الزيت «خمسة
فقط يحتمل أن تكون قد زرعت فعال ،بينام كانت املشاريع الباقية عىل
األرجح مجرد غطاء للحصول عىل أخشاب ّقيمة».

وعندما يق ّدم طلب ،ترفع لجنة إدارة الغابات يف املحافظة املعنية توصيات
إىل املجلس الوطني للغابات (الذي يشمل أيضا أصحاب املصلحة من القطاع
الخاص والحكومات املحلية ،وممثالً عن املرأة) للموافقة عىل الطلب أو رفضه.
وإذا اقتنع املجلس بالتوصية وبنتيجة جلسة االستامع العامة ،يويص تبعاً لذلك

المصدرForest Trends, 2014 :
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 4-3االستثمارات يف
الزراعة والغابات
وتأثرياتها على استخدام
األراضي

2013؛ و Demekeوآخرون ،)2013 ،يعاين العديد من بلدان العجز
الغذايئ ذات الدخل املنخفض كذلك من قلة إىل االستثامر يف البنية
التحتية الزراعية التكميلية والخدمات املالية ،كالتجهيز والتوزيع
والتسويق .وتستخدم هذه البلدان أساساً إعانات دعم للمدخالت
وتحويالت من املوازنة أخرى لدعم املنتجني ،بينام ال تبذل سوى الحد
األدىن من الجهود ملعالجة أوجه القصور يف سلسلة القيمة املضافة
للسلع .وميكن أن يؤدي اإلنفاق الحكومي املتواصل الذي يهدف فقط
إىل زيادة اإلنتاج دون معالجة مثل أوجه القصور هذه إىل توسيع
املنطقة الخاضعة للزراعة–رمبا عىل حساب الغابات–دون تحقيق
تحسن يذكر ذي شأن يف األمن الغذايئ.

آثار االستثامرات يف الزراعة
للعديد من البلدان النامية ،وخاصة بلدان العجز الغذايئ ذات الدخل
املنخفض ،تشكّل الزراعة أكرب قطاع من حيث العاملة والحصة من
الناتج املحيل اإلجاميل ،التي ميكن أن تصل إىل  30يف املائة .يف مثل
هذه البلدان ،اإلنفاق العام عىل الزراعة أداة سياسية هامة لتعزيز
منو الزراعة واألمن الغذايئ (منظمة األغذية والزراعة 2012ج) ،مع
ذلك ،وفقاً ملؤرش التوجه الزراعي الذي تستخدمه منظمة األغذية
والزراعة( 10منظمة األغذية والزراعة 2015ج) ،اإلنفاق الزراعي كنسبة
من مساهمة الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل آخذ يف التناقص يف
العديد من هذه البلدان .ويدفع الفقر والجوع اللذان يدميهام االفتقار
إىل الفرص االقتصادية ،الفقراء إىل استغالل املوارد الطبيعية املحيطة
بهم .ولذا ،فإن خسارة الغابات سمة مزمنة يف العديد من بلدان العجز
الغذايئ ذات الدخل املنخفض التي ينخفض فيها االستثامر الحكومي يف
الزراعة .ويبني الشكل  8-3أن خسارة الغطاء الحرجي أكرب يف البلدان
التي لديها «مؤرش توجه زراعي» منخفض والتي هي أيضاً بلدان
منخفضة الدخل .ويتفق هذا االستنتاج مع الدراسات السابقة التي
حددت زراعة الكفاف إىل جانب الزراعة التجارية الواسعة النطاق
كسببني رئيسيني إلزالة الغابات يف بعض البلدان واملناطق.

واإلنفاق الحكومي عىل خدمات الدعم الزراعي منخفض بشكل
خاص يف أفريقيا جنوب الصحراء (منظمة األغذية والزراعة2012 .ج،
2015ج) ،ولكن كان هناك تقدم كبري يف توفري مثل هذه الخدمات
يف آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .مثالً ،لدى جميع
بلدان آسيا مصارف متخصصة تخدم الزراعة .ويف الهند ،زادت
القروض للزراعة بني عامي  2005و 2010مبعدل منو سنوي مركب
يبلغ  18,5يف املائة .وأدى النمو الحاد يف عدد املصارف الريفية
والتعاونية وغريها من املصارف إىل زيادة كبرية يف حجم القروض
الزراعية يف الصني .واستأثر كل من الصني والهند معاً مبا يقرب من
نصف الزيادة العاملية يف اإلنفاق عىل البحث والتطوير الزراعي
العام بني عامي  2000و .2008وباإلضافة إىل تعزيز خدمات اإلرشاد
الزراعي لصغار املنتجني ،يش ّجع العديد من البلدان يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي التجارة من خالل متييز املنتجات وغري ذلك
من األنشطة ذات القيمة املضافة .غري أن منو اإلنتاج يف أفريقيا
جنوب الصحراء استند كلياً تقريباً منذ عام  1981إىل توسيع املساحة
املزروعة (األمم املتحدة.)2008 ،

وقد كانت البلدان التي تشجع االستثامر الزراعي والقيمة املضافة
وتدعم متكني البنية التحتية ،قادرة مبعظمها عىل معالجة خسارة
الغابات بفعالية أكرب .ووفقاً لتحليل شامل أجرته منظمة األغذية
والزراعة مؤخرا ً لسياسات األغذية والزراعة ( Angelucciوآخرون،

ربط االستثامر الزراعي مبعايري االمتثال
واألداء البيئي
ميكن أن يساعد تعديل الدعم امل ُق ّدم للزراعة التجارية بإدخال
ضامنات بيئية ،كتدابري االمتثال الشاملة ،عىل تجنب خسارة

 10انظر امللحق لالطالع عىل تعاريف لـ :مؤرش التو ّجه يف القطاع الزراعي ،واإلنفاق
الحكومي عىل الزراعة ،ومؤرش التنمية البرشية ،واالستثامر ،ونسبة الفقراء ،وفجوة الفقر،
وإنفاق القطاع العام عىل الزراعة والحراجة ،ومعونات الدعم.

| 39

|

تغي استخدام األرايض
الفصل  3حوكمة وإدارة ّ

( Demekeوآخرون2013 ،؛  Angelucciوآخرون .)2013 ،وتتضمن
القواعد واملعايري التي تطبق اآلن لضامن أن تكون برامج إعانات
الدعم وغريها من مخصصات املوازنة كفؤة وف ّعالة ومنصفة عىل
املدى الطويل ،معايري أداء ومعايري امتثال بيئي (مثالً فيام يتعلق بإزالة
الغابات وتخفيف الفقر) .ويُقدر أن إصالحاً واحدا ً جرى يف الربازيل
وربط إعانات دعم القروض الريفية باملعايري البيئية وفّر  1,4مليار
دوالر بتخفيض القروض املمنوحة يف الفرتة 2011–2008؛ وعالوة عىل
ذلك ،لوال هذا اإلصالح لوقعت خسارة يف الغابات تق ّدر بـ  270ألف
هكتار إضايف نتيجة لزيادة إنتاج لحوم البقر ( McFarlandوWhitley
و .)Kissinger، 2015ويهدف برنامج «الحقيبة الخرضاء» (Bolsa
 )Verdeالربازييل ،وهو مثال عىل برامج التحويالت النقدية املرشوطة،
إىل املحافظة عىل النظم اإليكولوجية الحرجية الهامة يف الربازيل ويف
الوقت نفسه تحسني سبل عيش من يعيشون يف فقر مدقع (ما يقرب
من  17يف املائة من سكان منطقة األمازون الربازيلية) .وتتلقى آالف
األرس الفقرية املعتمدة عىل الغابات منافع مالية من خالل برنامج
«الحقيبة الخرضاء» مقابل االلتزام باملحافظة عىل الغطاء النبايت وإدارة
املوارد الطبيعية عىل نحو مستدام (الربازيل .)2014

الغابات ،وخاصة يف البلدان التي أث ّرت فيها إعانات دعم الزراعة
الواسعة النطاق تأثريا ً كبريا ً عىل إزالة الغابات (أنظر الفصل  .)2فقد
أ ّدت الزراعة التجارية إىل خسارة الغابات يف األرجنتني واإلكوادور
وإندونيسيا والربازيل وجمهورية تنزانيا املتحدة وزمبابوي وجمهورية
فنزويال البوليفارية والجمهورية الدميقراطية للكونغو وموزامبيق
وميامنار ونيجرييا ،عىل سبيل املثال ( Rudelوآخرون2005 ،؛ Boucher
وآخرون .)2011 ،وتزيد إعانات دعم الزراعة ربحية السلع التي
تدعمها (بجعل إنتاجها أرخص) وتجذب املستثمرين .ويؤدي ذلك
إىل ضغط يدفع إىل توسيع األرايض الزراعية ،ويحتمل أن يكون
ذلك عىل حساب الغابات .وتشمل األمثلة مراعي تربية املاشية عىل
نطاق صناعي وإنتاج فول الصويا يف حوض األمازون ومزارع نخيل
الزيت التجارية يف جنوب رشق آسيا ( McFarlandوWhitley
و .)Kissinger2015وقد دفعت إندونيسيا والربازيل معاً أكرث من 40
مليار دوالر أمرييك من إعانات الدعم إىل قطاعات فول الصويا ولحم
البقر والوقود الحيوي والخشب وزيت النخيل يف الفرتة 2012–2009
()2015 ،Kissinger؛ واستأثر هذان البلدان أيضاً بأكرث من نصف
الخسارة من إجاميل الغابات يف العامل يف الفرتة  .2010–1990ويف بعض
البلدان ،كموزامبيق ،تحدث إزالة الغابات نتيجة لضغوط متارسها يف آن
معاً زراعة الكفاف والزراعة التجارية.

وقع االستثامرات عىل الغابات
اإلنفاق العام عىل الغابات مؤرش جيد عىل التزام البلد باإلدارة
املستدامة للغابات .نظرا ً إىل كون معظم الغابات يف العامل ملكية
عامة ،فإن التمويل من القطاع العام مصدر رئييس لتمويل األنشطة
الحرجية ،وخاصة تلك التي تركز عىل املنافع االجتامعية والبيئية .غري
أن اإلنفاق العام عىل الغابات يف العديد من البلدان منخفض انخفاضاً
غري متناسب باملقارنة مع مساهمة القطاع الحرجي يف الناتج املحيل
اإلجاميل ،وقد ساهم ذلك يف إزالة الغابات.

وال تؤدي إعانات دعم املنتجني املقدمة إىل الزراعة التجارية الواسعة
النطاق بحد ذاتها دامئاً إىل إزالة الغابات .ففي الصني والواليات
املتحدة األمريكية ،مثالً ،إعانات دعم الزراعة مرتفعة ،لكن مساحة
الغابات آخذة يف التزايد يف البلدين كليهام؛ وهذا هو الحال أيضاً يف
بعض البلدان األصغر حجامً ،مثالً ،يف االتحاد األورويب .وهناك حاجة
إىل أطر تنظيمية للتخفيف من اآلثار االجتامعية والبيئية السلبية
املحتملة إلعانات دعم الزراعة ،وخاصة يف البلدان التي تعترب جاذبة
للمستثمرين يف الزراعة التجارية الواسعة النطاق ،وحيث ترتفع
مخاطر أن تؤدي هذه االستثامرات إىل خسارة الغابات (لجنة األمن
الغذايئ العاملي.)2015 ،

يبني الشكل  9-3أن مساهمة قطاع الغابات يف الناتج املحيل اإلجاميل
يف البلدان املنخفضة الدخل ،مرتفعة نسبياً ،لكن اإلنفاق العام عىل
الغابات منخفضة ،وقد كانت تلك أيضاً نتيجة توصل لها تحليل
اإلنفاق العام عىل القطاع الحرجي الذي أجراه  Fowlerوآخرون.
( .)2011هكذا ت ُستغل الغابات يف تلك البلدان لتوليد إيرادات
»

وهناك اهتامم متزايد بتحسني كفاءة برامج إعانات دعم الزراعة
بتغيري تصميمها لتتحول من التغطية الشاملة إىل نُهج أكرث استهدافاً
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الشكل 8-3

وتغي مساحة الغابات والفقر
العالقة بني االستثمار يف الزراعة
ّ

معدل النمو ( )%يف مساحة الغابات ()2015-1990
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يمثل حجم كل دائرة نسبة عدد الفقراء
المصدر :منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ2015 ،ب

الشكل 9-3

اإلنفاق العام على الغابات ومعدالت منو الغابات ومساهمة القطاع احلرجي يف الناجت احمللي
اإلمجايل الوطين

معدل النمو ( )%يف مساحة الغابات ()2015-1990
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المصدر :استنادا ً إلى منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ
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» للدولة ،ولكن مع إعادة استثامر ضئيلة وخسارة يف مساحة الغابات.
ويفرض ارتفاع الطلب عىل الوقود الخشبي ضغوطاً متزايدة عىل تلك
البلدان .عىل النقيض من ذلك ،يف البلدان املرتفعة الدخل ،اإلنفاق
العام عىل الغابات وبرامج التنمية الريفية املرتبطة بها مرتفعة نسبياً
ومساحة الغابات آخذة يف التزايد .كام أن لدى بلدان الدخل املرتفع
أيضاً نصيباً أكرب من مساحة الغابات العاملية املخصصة لإلنتاج،
ويرتكز معظم اإلنتاج عىل املنتجات ذات القيمة العالية  -غالبية
القيمة العاملية املضافة يف القطاع الحرجي هي يف البلدان املتقدمة
النمو (منظمة األغذية والزراعة2014 ،ج) .كذلك فإن مساهمة قطاع
الغابات إىل إجاميل العاملة أعىل أيضاً يف البلدان املتقدمة النمو،
وذلك بسبب العدد الكبري من األشخاص الذين يعملون يف التجهيز
اإلضايف ،كام أن إنتاجية اليد العاملة أعىل .ويف الجهة األخرى ،رغم
املوارد الحرجية الوفرية ،حصة أفريقيا جنوب الصحراء من القيمة
املضافة يف املنتجات الحرجية ضئيلة؛ كام أن إنتاجية اليد العاملة يف
املنطقة منخفضة أيضا.

الغابات عىل نحو مســتدام .ويف فييت نام ،يشـكّل دعم الحكومة
لتطوير مشــاريع حرجية محلية مثاالً جيدا ً عىل التنمية الريفية
القامئة عىل الغابات.
ويف حني أن هناك تبايناً واســعاً يف طبيعة ونطاق اســراتيجيات
االســتثامر الحرجي ،تستخدم البلدان نهجني رئيسيني )1 :االستثامر
املبــارش مــن جانب القطاع العام؛ و )2تدابري تهدف إىل إيجاد وتعزيز
بيئة متكينية مواتية بهدف جذب اســتثامر القطاع الخاص املبارش يف
الغابــات .ونبحث هذين النهجني أدناه.

برامج االستثامر العام املبارش يف الحراجة
ســاعدت برامج االســتثامر العام املبارش القوية الطويلة املدى بعض
البلدان عىل وقف إزالة الغابات الناجمة عن التوســع يف الزراعة.
فمثالً ،أطلق كل من جمهورية إيران اإلســامية وتونس والصني
والكويت واملكســيك ومرص واملغرب والهند برامج وطنية للتحريج
أو إعادة تأهيل الغابات .وقد أعطيت األولوية السياســية الكربى
للغابــات يف تلــك البلدان نتيجة للقلق من أن يؤدي تدهورها إىل
زيادة التكاليف يف املســتقبل .وقد خصصت الصني موازنة تفوق
 40مليــار دوالر ألحد برامجها ،وهو «برنامج تحويل األرايض
املنحــدرة» الــذي يهدف إىل تحويل  14,67مليون هكتار من أرايض
زراعة املحاصيل إىل غابات كجزء من حملة تشــجري واســعة النطاق
( .)2005 ،Bennett and Xuويجــري تنفيذ برامج تحريج وإعادة
تحريج رئيســية يف الهند منذ اإلعالن عن السياســة الحرجية عام
 ،1988تلك السياســة التي شــملت هدف زيادة الغطاء الحرجي
وغطاء األشــجار ليشــمل ثلث مساحة أرايض البالد .فمثالً ،خصصت
«مهمة الهند األخرض» موازنة تبلغ  10,1مليار دوالر لزيادة مســاحة
الغابــات بـــ  5ماليني هكتار بحلول عام  Gregersen( 2020وآخرون،
.)2011

وال تتوفر بيانات عاملية شــاملة عن آليات الحوافز التي تســتخدمها
البلدان لتشــجيع الحراجة ،ما يجعل من الصعب تحليل الصالت بني
هذه اآلليات ونتائج اســتخدام األرايض .غري أن استعراض األدبيات
ذات الصلة ودراســات الحالة التي أجريت إلعداد هذا التقرير ،تشــر
إىل أن آليــات ماليــة محددة نجحت يف بعض البلدان يف وقف إزالة
الغابات أو زيادة مســاحتها .كام يشــر االستعراض إىل أن تلك البلدان
أصبحت أكرث اتقاناً بشــكل متزايد يف نُهج متويلها للقطاع الحرجي.
وهناك إدراك متزايد بأن االســتثامرات املبتكرة يف الغابات ميكن
أن تســاعد عىل تحقيق سياســات عامة رئيسية وأهداف اقتصادية،
تغي املناخ ومكافحة تدهور األرايض وتشــجيع
كالتخفيف من حدة ّ
ترميــم املواقــع الطبيعية وتعزيز قدرة الزراعة عىل الصمود والتكيف
وتوفــر إيرادات إضافية وفرص عمل للمجتمعات املحلية .وقد
ســاعدت سياسة حوافز تشجيع الحراجة املجتمعية واملؤسسات
الصغرية واملتوســطة الحجم عىل توليد منافع إضافية للســكان
املحليني .فمثالً ،صممت السياســات يف غامبيا لتحفيز املجتمعات
املحلية عىل تويل مســؤوليات أكرب والتعهد بالتزامات أقوى بإدارة

لقد جعل التكامل بني التنمية الريفية واألهداف البيئية الحاســمة من
االســتثامر يف الغابات حالً منطقياً للفقر يف بلدان مثل بوتان وغامبيا
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املســتثمرين من االســتثامر يف الغابات باتخاذ تدابري من مثل التأمني؛
وضامنات األســعار والرشاء؛ وتعزيز الرشاكات بني القطاع العام
والقطاع الخاص والرشاكات فيام بني القطاع الخاص؛ وتحســن الحصول
عىل األموال وخدمات الســوق واملعلومات.

وغانا وفييت نام واملكســيك والهند .وتشــكل الغابات واألشجار يف
العديد من البلدان النامية مصادر رئيســية للمعيشــة ،وخاصة للفقراء
والنســاء ،وتلبي احتياجات الكفاف وتوليد الدخل النقدي وتكون مبثابة
شــبكات أمان اقتصادية يف الفرتات الحرجة .وميكن أن يكون لتدهور
الغابات آثار ســلبية مبارشة عىل األشــخاص املعرضني للخطر وأن يؤدي
إىل اضطرابــات ونزاعــات اجتامعية حادة .وقد أدى إدراك ذلك إىل القيام
بعمليات نشــطة إلدماج الغابات يف اســراتيجيات خفض الفقر والتنمية
الريفيــة ( Gregersenوآخرون2011 ،؛  .)2015 ،Kissingerوكثريا ً ما
يعني متايز املهام واملســؤوليات بني الجنســن يف إنتاج األغذية وتوفري
وتوليــد الدخــل النقدي أن لدى كل من الرجل واملرأة احتياجات وفرص
وأولويات وشــواغل مختلفة .وعىل الرغم من أن املرأة متيل إىل تســويق
املنتجــات الحرجيــة أقل من الرجل ،إالّ أن بيع املنتجات الحرجية ميكن
أن يشـكّل مصدرا ً أساســياً للدخل النقدي للنساء ،الاليت يفتقرن إىل
العديــد مــن فرص توليد الدخل النقدي التي تكون عادة متاحة للرجال
( Sunderlandوآخرون .)2014 ،وتهدف االســراتيجية الجنسانية
الــواردة يف املبــادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات يف البلدان النامية إىل مســاعدة املجتمعات املحلية
التي تقطن يف الغابات والشــعوب األصلية والنســاء عىل املشاركة يف
تصميــم ورصــد وتقييم برامجها وضامن إمكان حصول من يقومون
بإدارة الغابات من ذوي الدخل املنخفض من النســاء الرجال عىل
األموال واملنافع املتاحة ،بالتســاوي.)2013 ،UN-REDD( .

وقد قادت أمريكا الالتينية الطريق بني البلدان النامية يف تشــجيع
القطاع الخاص عىل االســتثامر يف الغابات (الشــكل  .)10-3ومن بني
العوامل التي تدفع بهذه الوجهة النســبة العالية من امللكية الخاصة
للغابــات يف اإلقليــم .وقد قامت بلدان أمريكا الالتينية أيضاً بدور
رائــد يف الصكــوك املالية ،من قبيل الدفع مقابل الخدمات البيئية
(أو النظام اإليكولوجي) ،املصممة لتشــجيع تحســن الرعاية البيئية.
وتشــمل االسرتاتيجيات األخرى إنشاء صناديق وطنية مخصصة
للغابات وتعزيز تحالفات جديدة عرب اتباع نهج إنشــاء حافظات
لحشــد األموال .ففي أوروغواي ،مثالً ،ازدادت مســاحة زراعة الغابات
بحوايل  40ألف هكتار يف الفرتة  ،2011-2008ما ميثل اســتثامرا ً
ســنوياً يقدر بـ  48مليون دوالر.
نشــأت صكوك واستثامرات أسواق مالية جديدة تتيح ألصحاب
الغابــات تحويــل أصولهم الحرجية إىل نقد وزيادة دخلهم ،مثالً ،عرب
تحويل االســتثامرات إىل أوراق مالية مدعومة بالغابات (منظمة
األغذيــة والزراعة2015 ،د) .ووضعت آليات تأمني بالتعاون مع
مصارف االســتثامر ودمجت مع الخدمات املالية الوطنية .وتشمل
أهداف هذه التدابري خفض التكاليف األولية وتوفري الســيولة
والتخفيف من حدة املخاطر وعدم اليقني .ويف كوســتاريكا ،مثالً،
يســعى أصحاب املصالح يف الغابات واملمولون إىل الحصول عىل
قــروض صغرية ،وإبرام اتفاقات إعادة رشاء ،وتحويل التدفقات
املالية إىل أوراق مالية مدعومة بالغابات لتحســن متويل الحراجة
عــى نطــاق صغري (منظمة األغذية والزراعة2015 ،ج) .وقد تتطلب
املشــاريع الصغرية النطاق مســاعدة عىل تقوية جمعيات أصحابها
وتعاونياتهم لزيادة قدرتهم عىل التفاوض وحشــد الدعم والنفاذ إىل
األسواق والقروضn .

خلق بيئات متكينية الستثامر القطاع
الخاص يف الحراجة
أوجد العديد من البلدان بيئات متكينية ناجحة لزيادة اســتثامر
القطاع الخاص يف الحراجة .وأدت السياســات املحبذة لالستثامر
وظائف هامة يف تعزيز اســتثامرات القطاع الخاص ،يف أوروغواي
وتركيا وشــييل والصني وفييت نام وكوســتاريكا ،مثالً .وتشمل الحوافز
املوجهة إىل تشــجيع الحراجة قروضاً مدعومة وإعانات دعم لالســترياد
وإعفــاءات رضيبية ( Gregersenوآخرون .)2011 ،وخُففت مخاوف
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الشكل 10-3

إمجايل استثمار القطاع اخلاص يف الغابات يف البلدان النامية يف عام 2011
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 5-3اآلليات املؤسسية
تغي استخدام
حلوكمة ّ
األراضي

متعدد الوظائف يدمج اعتبارات املوارد الطبيعية باعتبارات سبل
املعيشة واالعتبارات البيئية .وقد يشمل مثل هذا التعدد الوظيفي
تغي املناخ تهدف إىل تعزيز قدرة صمود وتكيف
تدابري تك ّيف مع ّ
النظم اإليكولوجية الطبيعية وخفض انكشاف الناس عىل املخاطر
بالحفاظ عىل الخدمات البيئية (منظمة األغذية والزراعة2013 ،ج).

تخطيط استخدام األرايض

وهناك للمساعدة عىل التخطيط املتكامل الستخدام األرايض
وتحديد أنسب أنواع استخدامات األرايض يف مناطق معينة أدوات
ومنهجيات متاحة ،كالخرائط وقواعد البيانات وتقييامت مدى
مالءمة األرايض .وميكن عىل املستوى الوطني استخدام القدرة عىل
تفسري بيانات االستشعار عن بعد وتوفري معلومات ميكن الركون
إليها وتتسم بالشفافية للمساعدة عىل تصميم حوافز الستخدام
األرايض .كام ميكن أن يساعد توحيد قواعد البيانات التي تدعم
القرارات املتعلقة باستخدام األرايض عىل الحيلولة دون اتباع نُهج
غري متناسقة لتخطيط استخدام األرايض بني الوكاالت الحكومية
املختلفة .فمثالً ،وضعت الربازيل عام  2006خريطة للغابات العامة
جمعت طائفة واسعة من املعلومات املتعلقة باألرايض ،من تصاريح
التعدين إىل املستوطنات االجتامعية ،لتستخدم يف صياغة وتنفيذ
السياسات العامة .ويف عام  ،2014صادقت إندونيسيا عىل مبادرة
«خريطة واحدة» (أنظر اإلطار  )3-3لغرض مشابه ،وذلك كجزء من
اسرتاتيجيتها بشأن املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن
إزالة األحراج وتدهور الغابات.

تخطيط استخدام األرايض آلية مؤسسية تستخدمها البلدان لتحقيق
التوازن بني منافسات أصحاب املصلحة عىل استخدامات األرايض .وهي
تتضمن تقييامً منتظامً متكررا ً إلمكانيات األرايض واملياه بغية اختيار
واعتامد أفضل خيارات استخدام األرايض ،وتهيئة بيئة متكينية للتطوير
املستدام ملوارد األرايض .والهدف هو اختيار استخدامات األرايض التي
من شأنها أن تلبي احتياجات الناس عىل أفضل وجه ووضعها موضع
التنفيذ مع الحفاظ عىل املوارد للمستقبل ومتكني الناس من اتخاذ
قرارات حول كيفية تخصيص تلك املوارد (منظمة األغذية والزراعة،
 1993وبرنامج األمم املتحدة للبيئة .)1999
ويواجه تخطيط استخدام األرايض صعوبة عندما تضطلع الوزارات
التنفيذية واألجهزة املختلفة ،عىل املستويني املركزي والالمركزي ،بتخطيط
خاص بها الستخدام األرايض باستخدام عمليات ومعلومات وخرائط
منفصلة .هكذا ،بينام قد تكون هناك خطط لقطاع الغابات والزراعة
والقطاعات األخرى إالّ أن الروابط بينها قد تكون ضعيفة .ويتعاظم خطر
ال ُنهج غري املنسقة عندما يخضع قطاعا الغابات والزراعة لواليات وزارات
مختلفة؛ ويبني الشكل  11-3أن ذلك األمر ليس من غري املألوف.

والتحدي اآلخر لتخطيط اســتخدام األرايض هو تحقيق توازن بني
االعتبــارات العلميــة والتقنية (كتلك املتصلة بقدرة الرتبة ،ومالءمة
األرايض ،والطوبوغرافيا ،ومســتجمعات املياه ،واألهمية اإليكولوجية،
والقــرب من املدن ،واملعادن) واحتياجات ومطالب أصحاب املصلحة
املحليــن .وبينام كانــت ال ُنهج التكنوقراطية هي املهيمنة يف مثانينات
وتســعينات القرن املايض ،أصبحت املنهجيات التشــاركية التي تركز
عىل أصحاب املصلحة هي األكرث شــيوعاً اآلن (منظمة األغذية
والزراعــة2015 ،هـ؛  .)BMZ، 2012وهناك حاجة إىل محافل
وأدوات استشــارية كافية لعمليات تشاركية ف ّعالة بني أصحاب
املصلحة املتعددين.

وتربز مسألة صعوبة تنسيق إدارة تخطيط استخدام األرايض
ومستجمعات املياه يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو عىل حد
سواء .وقد توصل استعراض أجري مؤخرا ً لبلدان أوروبا الغربية ،أنه
بالرغم من أهمية التنسيق بني التخطيط يف قطاع الغابات والتخطيط
يف قطاعات أخرى ،مل تكن الخطط متسقة فيام بينها يف البلدان
جميعها التي جرت دراستها إال بالكاد ( Cullottaوآخرون.)2014 ،
ويتميز نهج املواقع الطبيعية ،كام تروجه «الرشاكة العاملية إلعادة
الغابات واملواقع الطبيعية إىل هيئتها األصلية» مبيزة تبني منظور
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اإلطار 3-3

مبادرة «خريطة واحدة» اإلندونيسية
وخارطة وطنية للخصائص البحرية ،وخريطة للمنغروف ملقاطعة سومطرة.
ومن شأن وجود خريطة معلومات جغرافية مكانية دقيقة وحديثة مساعدة
الحكومة عىل صياغة السياسات وحل النزاعات عىل األرايض وإدارة أصولها.

هدف مبادرة «خريطة واحدة» اإلندونيسية املساعدة عىل حل الخالفات
الناشئة عن استخدام بيانات وخرائط مختلفة ،كالتصاريح املتداخلة املمنوحة
للمزارع وعمليات التعدين .وقد أصدرت وكالة املعلومات الجغرافية املكانية
خارطة معلومات أساسية لتستخدمها الوكاالت الحكومية ،إىل جانب خريطة
وطنية للغطاء األريض ،وخارطة وطنية لألعشاب البحرية/الضحلة املائية،

المصدرSalim, 2014 :

اإلطار 4-3

سجل البرازيل البيئي الريفي
وجنائية .ومبوجب مدونة الغابات ،سيفرض عىل املصارف التجارية ،اعتبارا ً
من مايو/أيار  ،2017الطلب من مالك األرايض الريفية أو الحائزين عليها
تقديم إثبات عن التسجيل يف س ّجل الربازيل البيئي الريفي قبل منحهم قروضاً
لألرايض الزراعية.

أنشئ س ّجل الربازيل البيئي الريفي مبوجب مدونة الغابات الجديدة (القانون
االتحادي رقم  .)2012/12,651وهو سجل عام؛ ينبغي عىل من يحوزون أو
ميتلكون أراض يف املناطق الريفية التسجل فيه .وينبغي عىل ماليك األرايض يف
املناطق الريفية أو الحائزين عليها التصديق عىل عزمهم عىل االمتثال للوائح
البيئية ذات الصلة مبمتلكاتهم الريفية .وإذا مل ميتثل مالك األرض الريفية
أو الحائز عليها للوائح التنظيمية البيئية ،ترتبت عليه تبعات إدارية ومدنية

الجدول 3-3

تغي مساحة الغابات وجودة البيانات الواردة من 45
مقارنة بني القدرات القطرية على رصد ّ
املعززة خلفض االنبعاثات
بلداً عن القوى الدافعة املشتقة من تقارير االستعداد لـ «املبادرة
ّ
النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات»
للتغي يف مساحة الغابات
قدرات الرصد القطرية ّ
جودة البيانات الواردة عن القوى الدافعة
متدنية (جدولية)
متوسطة (تراتبية)
عالية (كمية)
املجموع

متوسطة
7
10
4
21

متدنية
8
3
2
13

المصدر Kissinger :و HeroldوDe Sy، 2012
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عالية
3
2
6
11

املجموع
18
15
12
45

حالة الغابات يف العامل عام 2016

الرصد واإلنفاذ

تحديات تواجه هذا الرشط ،وخاصة استخدام املصادر املختلفة للصور
وتفاوت القدرات التقنية عىل التفسري ( Soares-Filhoوآخرون،
حسنت
2014؛  .)2012 ،Rajao and Azevedoغري أن هذه اآللية ّ
الرصد واملساءلة وقدمت خطوط أساس لعدد من اتفاقات الحوكمة
الخاصة ،مبا يف ذلك تنفيذ وقف اختياري لنشاط زراعة فول الصويا
وتربية املاشية.

العمليات التشاركية لتخطيط استخدام األرايض عرب القطاعات رضورية
لالستخدام املستدام لألرايض والتخاذ قرارات متوازنة بشأن تحويل
الغابات ،إال أنها قد ال تكون كافية مبفردها .وميكن أن تعيق القدرة
املحدودة واملعلومات غري املتامثلة وإساءة استعامل السلطة العامة
تنفيذ خطط استخدام األرايض .وقد وجدت دراسة حديثة (Forest
 )2014 ،Trendsأن نسبة كبرية جدا ً من تحويل األرايض غري قانوين،
إما النتهاك القوانني املتعلقة بإصدار الرتاخيص وإما للطريقة التي تم
بها التحويل .وال يعتمد تخطيط استخدام األرايض الجيد عىل عملية
التخطيط فقط ،بل أيضاً عىل اإلنفاذ الف ّعال (واستخدام الحوافز
املناسبة) .ويتطلب اإلنفاذ الفعال قدرات كافية للرصد واستخدام
األدوات املؤسسية القادرة عىل ردع وكشف األنشطة غري املرشوعة
واتخاذ إجراءات قانونية ف ّعالة ضدها .وقد وجد مسح لقدرات رصد
التغيات يف مساحة الغابات أجري يف  45بلدا ً ( KissingerوHerold
ّ
و )2012 ،De Syأن لدى حوايل ربع البلدان التي شملها املسح
تغي مساحة
فقط القدرة عىل إنتاج بيانات عالية الجودة عن دوافع ّ
الغابات (الجدول .)3-3

مشاركة املجتمع املدين والقطاع الخاص
هناك اعرتاف متزايد يف مؤسسات القطاع العام بالحاجة إىل العمل
الوثيق مع املجتمع املدين والقطاع الخاص يف برامج متعددة القطاعات
ومتعددة املؤسسات كوسيلة إلضفاء الرشعية عىل السياسات الوطنية
تغي استخدام األرايض .وينبغي أن ينظر
وتحسني حوكمة وإدارة ّ
إىل اإلطار املؤسيس ليس فقط مبعايري اإلدارات الحكومية والهياكل
اإلدارية ،بل كنظام متكامل تعمل فيه مكونات اإلطار مع املجتمعات
املحلية ومنظامت املجتمع املدين ومصالح القطاع الخاص املسؤولة.
وعندما يكون السكان املحليون قادرين عىل الرتابط وتشكيل منظامت
واتحادات عىل الصعيدين املحيل والوطني ،ميكنهم االنخراط بقوة
أكرب يف حشد الدعم للحفاظ عىل حقوقهم .ويوفر االعرتاف بحقوق
الحيازة العرفية أو غري الرسمية للسكان املحليني دافعاً قوياً إلنفاذ
القوانني والقيام مبهام اإلرشاف ،ما يساعد عىل ضامن تطبيق األطر
التنظيمية .وهناك أيضاً أدلة عىل أن املجتمعات املحلية تكون عندما
تتوفر لها التحفيزات الكافية عىل األقل يف جودة الوكاالت الحكومية
يف خفض إزالة الغابات يف مناطق محمية برصامة ،ويف بعض األحيان
أفضل منها ( Porter-Bollandوآخرون .)2012 ،ففي فييت نام ،مثالً،
تعاطت الحكومة مع املجتمعات املحلية ودفعت لها لحامية الغابات
املحلية وزراعة األشجار؛ فأصبح السكان املحليون اآلن «الخط األمامي»
يف إنفاذ اللوائح التنظيمية لضبط قطع األشجار غري القانوين ،ما يبني
أهمية وفعالية تكلفة عمل الحكومات مع املجتمع املدين واملنظامت
املجتمعية للتصدي إلزالة الغابات.

ويقوم االستشعار عن بعد باملساعدة عىل زيادة توفر املعلومات
وتحسني اسرتاتيجيات الرصد .وتشمل «خطة العمل ملنع ومراقبة
إزالة الغابات يف منطقة األمازون القانونية» ،التي أطلقت يف عام
 ،2004إجراءات متكاملة بني املؤسسات الحكومية وإجراءات مبتكرة
لرصد ومراقبة البيئة وإدارة األرايض .وقد ساعد هذا النهج عىل
خفض إزالة الغابات من حوايل  2مليون هكتار يف عام  1998إىل أقل
من  0,5مليون هكتار يف عام 2013 ،PPCDAm( 2012؛ Midia
.)2015 ،Amazonia
وميكن ملستثمري القطاع الخاص استخدام االستشعار عن بعد لتحسني
إدارة ورصد أراضيهم ،وبإمكان منظامت املجتمع املدين استخدام
رصدها املستقل .وتجعل «مدونة الغابات» الجديدة يف الربازيل،
التي ُس ّنت عام  ،2012من اإللزامي تقديم بيانات جغرافية مرجعية
لتسجيل املمتلكات الريفية الخاصة (اإلطار  .)4-3وقد أُبلغ عن

ولقد أصبحت الحوكمة الطوعية من جانب القطاع الخاص أكرث
بروزا ً يف تشجيع االستخدام املستدام لألرايض ،وذلك مع تزايد عدد
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»

غرينادا – شجرة القابوق أو السيبا
وهي واحدة من بني األشجار
املدارية العمالقة ،تستعمل
منتجاتها ألغراض صحية وكقطن
لحشو األفرشة.
© FAO/Giuseppe Bizzarri
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» رشكات القطاع الخاص امللتزمة طوعا بإلغاء إزالة الغابات من سالسل
إمدادها .وتشمل املبادرات ترتيبات إصدار شهادات طوعية ،كتلك
الصادرة عن «مجلس رعاية الغابات» و»برنامج إعتامد الشهادات
الحرجية» و»املائدة املستديرة حول زيت النخيل املستدام» ،و»مزارع
النب املعتمدة من تحالف الغابات املطرية» .وأصدر منتدى السلع
االستهالكية ،الذي ميثل  400رشكة يف  70بلدا ،مبادئ توجيهية للمصادر
املستدامة لفول الصويا وزيت النخيل .كذلك يعمل منتدى السلع
االستهالكية أيضاً ،عرب «االتفاق الخاص بالسلع اللينة» ،مع القطاع
املرصيف للمساعدة عىل القضاء عىل إزالة الغابات متاماً .ويف عام ،2012
شكّل املنتدى «تحالف الغابات املدارية» بالرشاكة مع حكومة الواليات
املتحدة األمريكية ،مطلقاّ «مبادرة أفريقيا لزيت النخيل» يف عام .2015
وتشارك الغابون وغانا والكامريون وكوت ديفوار وليربيا ونيجرييا يف
هذه املبادرة ،التي تهدف إىل إقامة صناعة زيت نخيل مزدهرة تكون
مستدامة بيئياً واجتامعياً وتحمي غابات املنطقة.

تنسق إدارة الغابات «ميثاق تونس الخرضاء»،
للرشكات .ففي تونس ،مثالًّ ،
الذي يعمل كوسيط مشاريع للرشكات التي ترغب يف تقديم دعم طوعي
للتطوير القائم عىل الغابات (منظمة األغذية والزراعة واآللية العاملية
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر .)2015 ،

الحاجة إىل اتباع نهج متعدد الجوانب
ال ينبغي تقييم فعالية أدوات السياسة املفردة ،كاألحكام القانونية
والحوافز املالية وخطط استخدام األرايض وآليات الرصد واإلنفاذ
والرشاكات مع القطاع الخاص واملجتمع املدين ،مبعزل عن غريها.
فقد سلط استعراض للبلدان النامية التي حققت مؤخرا ً يف الوقت
نفسه زيادات يف اإلنتاج الغذايئ والغطاء الحرجي ،الضوء عىل أهمية
اآلليات املتعددة املتفاعلة ،كالتكثيف الزراعي والتحديد املناطقي
الستخدام األرايض وحامية الغابات وزيادة االعتامد عىل األغذية
واملنتجات الخشبية املستوردة واستثامرات رأس املال األجنبي
( Lambinو .)Meyfroid، 2011فمثالً ،تحقق االنخفاض امللحوظ يف
معدالت إزالة الغابات يف منطقة األمازون الربازيلية املشار إليه أعاله
جزئياً عرب مزيج من :االستثامر االجتامعي العام االشتاميل يف التنمية؛
والحوافز االقتصادية املوجهة توجيهاً جيدا ً وإدخال تغيريات عىل
الحوافز الزراعية؛ وزيادة املحاصيل الزراعية؛ وتحسني إنفاذ القوانني
ورصد إزالة الغابات؛ وإنشاء مناطق محمية؛ واالعرتاف القانوين بأرايض
الشعوب األصلية .كام أن العوامل الخارجية هامة أيضاً ،فقد عزى
بحث أجرته «مبادرة سياسات املناخ» ( Assuncaoو Gandour
و )Rocha، 2012حوايل نصف االنخفاض السنوي إلزالة الغابات يف
الربازيل منذ عام  2004إىل عوامل كانخفاض األسعار العاملية للحم
البقر وفول الصويا (والنصف اآلخر لإلجراءات الحكومية)n .

ومن األمثلة األخرى عىل الحوكمة من جانب القطاع الخاص «تعليق»
فول الصويا يف الربازيل ،الذي وافق مبوجبه تجار فول الصويا الرئيسيني
عىل االمتناع اعتبارا ً من يوليو/متوز  2006عن رشاء فول الصويا املزروع
يف أر ٍاض أزيلت أحراجها يف منطقة األمازون الربازيلية .ويف السابق ،كان
حوايل  30يف املائة من التوسع يف زراعة فول الصويا يجري بإزالة الغابات،
بدالً من الحلول محل املراعي أو أر ٍاض أخرى أزيلت منها األشجار سابقاً،
لكن تلك النسبة انخفضت اآلن إىل حوايل  1يف املائة ( Gibbsوآخرون،
2015أ) .كذلك ساعدت اتفاقات «املاشية دون إزالة الغابات» التي
وقعت عليها رشكات تجارة اللحوم الرئيسية عىل تخفيض إزالة الغابات يف
أجزاء من الربازيل (Gibbs، 2015ب) .ويتزايد استعداد الرشكات لدعم
املشاريع االجتامعية والبيئية كجزء من اسرتاتيجيات املسؤولية االجتامعية
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الفصل 4
إفساح اجملال للغابات
واألمن الغذائي

سرياليون
رئيسة مجموعة محلية لتجارة املنتجات الزراعية
تقف وسط مزرعة الكرنب تسريها املجموعة.
© FAO/Sebastian Liste/NOOR

الرسائل الرئيسية
 1تبين دراسـات الحالـة يف العديـد مـن البلـدان أن اإلصالحـات
االقتصاديـة ميكـن أن تسـاعد على زيـادة األمـن الغـذايئ وتحافظ

أيضـاً يف الوقـت نفسـه على الغطـاء الحرجـي أو زيادته .وقد سـاعدت
السياسـات الزراعيـة املوجهة نحو السـوق ،املقرتنـة بضامنات اجتامعية
وبيئيـة ،على زيـادة اإلنتاجيـة ،وذلـك بزيـادة االسـتثامر ،خاصـة مـن
القطـاع الخـاص ،دون الحاجـة إىل التوسـع يف األرايض الزراعيـة لزيـادة
اإلنتاج.

 2تسـلّم سياسـات اسـتخدام األرايض الف ّعالـة بالقيم االقتصادية
واالجتماعيـة والبيئية الكاملة للغابـات ،مبا يف ذلـك دورها يف

إنجـاز تنميـة اقتصادية أوسـع نطاقاً وبرامـج خفض الفقر.
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 3توفـر األطـر القانونيـة واملؤسسـية الف ّعالـة واالشـتاملية حيازة آمنة
لألراضـي والغابـات ميكـن التنبـؤ بهـا ،مـع حقـوق يف األشـجار

تغير اسـتخدام
ومنتجـات وخدمـات األشـجار وتدابير تهـدف إىل تنظيـم ّ
األرايض بفعاليـة .ويسـاهم بنـاء قدرات املنتجني ومنظمات املجتمع املحيل
يف تحسين األطـر املؤسسـية.

 4يسـاعد إسـناد حقـوق إدارة الغابـات إىل املجتمعـات
املحليـة وأصحـاب الحيـازات الصغرية عىل تحسين الحصـول عىل منافع
الغابـات ،مـا يـؤدي بـدوره إىل زيـادة إدراك قيمـة الغابـات .وتتطلـب
اإلدارة التعاونية الف ّعالة للغابات أن تفهم املؤسسـات العامة ومنظامت
املجتمـع املحلي أدوارهـا وأن تتوفـر لهـا القـدرة على القيـام بها.

 5نُهـج الدمـج بين اسـتخدامات األرايض وإدارة املواقـع الطبيعيـة ،مبا
يف ذلـك األطر االسرتاتيجية السـتخدام األراضي ،والتعاون
بين معاهـد البحـوث والتنميـة واإلرشـاد ،وتعزيـز الروابـط بين املزارع
والغابـات ،وتشـجيع الحراجـة الزراعية.
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إفساح المجال للغابات
واألمن الغذائي
 1-4خفض إزالة
الغابات وحتسني
الزراعة واألمن الغذائي

بســبب األدوار األساســية التي تؤديها يف الدورات املائية وامللقحات
واملكافحــة الطبيعيــة لآلفات وخصوبة الرتبة وتنظيم املناخ املحيل
املتغية .وتســاهم الغابات يف ســبل
والتكيّف مع الظروف البيئية ّ
املعيشــة الريفية ويف تخفيف حدة الفقر عرب الدخل املتولد عن
العاملة يف إنتاج الســلع الحرجية والخدمات البيئية .ويعتمد ماليني
النــاس عىل األغذية من النباتات والحيوانات املتنوعة املوجودة
يف الغابات ومن األشــجار خارج الغابات يف زيادة جودة وتنوع
أغذيتهــم؛ كــا أن منتجات األغذية من الغابات ميكن أن تكون
أيضاً مبثابة شــبكات أمان يف فرتات ندرة األغذية .وتســاهم الغابات
مســاهمة أخرى كبرية يف األمن الغذايئ تتمثل يف توفري الوقود
الخشــبي للطهي وتعقيم املياه؛ ويقدر أن  2,4مليار نســمة ،أي حوايل
 40يف املائة من ســكان البلدان األقل منوا ً ،يطهون باســتخدام الوقود
الخشــبي (منظمة األغذية والزراعة2014 ،أ).

إحدى القوى الدافعة الرئيسية إلزالة الغابات التي جرى التعرف
عليها يف الفصل الثاين هي تحويل أرايض الغابات إىل الزراعة ،ولكن
ليس هناك ما يدعو إىل أن تتسبب التدابري التي تهدف إىل تحسني
األمن الغذايئ بإزالة الغابات .يعرض هذا الفصل دراسات حالة من
بلدان نجحت يف تحسني األمن الغذايئ ويف الوقت نفسه زيادة مناطق
الغابات أو الحفاظ عليها ،كوسيلة لفهم العوامل األساسية التي
ساهمت يف هذه الوجهات اإليجابية.
وفقاً ملؤمتر القمة العاملي لألغذية يف عام « ،1966يتحقق األمن الغذايئ
عندما تتاح الفرصة لجميع الناس يف جميع األوقات للحصول بصورة
مادية واقتصادية عىل غذاء كاف وآمن ومغذ لتلبية احتياجاتهم
التغذوية واألغذية التي يفضلونها ليعيشوا حياة مليئة بالنشاط
والصحة» .وأبعاد األمن الغذايئ األربعة هي ( )1وتوافر األغذية؛ ()2
والحصول بصورة مادية واقتصادية عىل الغذاء؛ ( )3واالستفادة من
الغذاء؛ ( )4واالستقرار؛ كام أن التغذية هي أيضاً جزء ال يتجزأ من
األمن الغذايئ.

وتُستخدم مجموعة من مؤرشات األمن الغذايئ لقياس األبعاد األربعة
لألمن الغذايئ (منظمة األغذية والزراعة2013 ،ب) .ف ُيستخدم مؤرشان
اثنان إىل إمكان الحصول عىل الغذاء ،هام معدل انتشار نقص التغذية
وعدد من يعانون نقص التغذية .وقد استُخدم هذان املؤرشان ،عند
اختيار دراسات الحالة لهذا التقرير ،كمعياريني لتحديد البلدان التي
حسنت أمنها الغذايئ منذ عام  .1990واستخدمت البيانات من تقييم
ّ
املوارد الحرجية يف العامل لعام ( 2015منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ)
لتحديد البلدان التي ازدادت فيها الغابات يف املنطقة منذ عام .1990
وح ّدد تحليل عىل أساس هذه املعايري  23بلدا حس ّنت أمنها الغذايئ
وزادت مناطق الغابات أو حافظت عليها منذ عام  .1990وقد ص ّنفت
تلك البلدان يف مجموعات وفقا للمنطقة واستخدم تصنيف البنك
الدويل ملستوى الدخل؛ وألنه مل يكن يف قامئة البلدان الـ 23أي من

ورغم أنه ينظر أحياناً إىل الزراعة والحراجة عىل أنهام اســتخدامان
لــأرايض متعارضــان ،إالّ أن لدى الغابات املدارة جيدا ً إمكانيات هائلة
لتعزيز األمن الغذايئ .وتشـكّل الغابات ثلث مســاحة األرايض يف
العامل ،والخدمات البيئية للغابات حاســمة األهمية لإلنتاج الزراعي
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حالة الغابات يف العامل عام 2016

الجدول 1-4

الزيادات يف مساحة الغابات والتحسينات يف األمن الغذائي2015-1990 ،
التغي يف املساحة
ّ
الزراعية ()%
2010-1990
-1,0

1992-1990
9,0

2016-2014
<5,0

1992-1990
1,21

2016-2014
قليل ،ال أهمية له

كوستاريكا

+7,5

-19,1

5,2

<5,0

0,16

قليل ،ال أهمية له

غامبيا

+10,4

+5,0

13,3

5,3

0,13

0,104

جورجيا

+2,5

-23,2

56,5

7,4

3,02

0,32

غانا

+8,2

+23,9

47,3

<5,0

7,09

تونس

+61,9

+16,1

فييت نام

+57,8

+60,1

البلد
شييل

التغي يف مساحة
ّ
الغابات ()%
2015-1999
+16,2

معدل انتشار نقص التغذية ()%

<5,0

<5,0
45,6

بلدان الدخل املنخفض ،فقد أدرجت أيضاً بلدان دخل منخفض لبّت
تلب
معايري مساحة الغابات والهدف اإلمنايئ لأللفية 1ج ولكنها مل ّ
11
معايري مؤمتر القمة العاملي لألغذية.

11,0

عدد من يعانون نقص التغذية (باملاليني)

قليل ،ال أهمية له
32,13

قليل ،ال أهمية له
قليل ،ال أهمية له
10,294

 ،2015واستخدم للتقارير إطار موحد .وكانت البلدان املنتقاة لدراسات
الحالة هي:
e eأفريقيا -غامبيا وغانا وتونس؛
e eآسيا -جورجيا وفييت نام؛
e eأمريكا الالتينية -شييل وكوستاريكا.

من ثم ،اختريت من القامئة األطول سبعة بلدان بطريقة تحقق التوازن
الجغرايف ،وتضمن اشتامل بلدان تغطي طيفاً من املداخيل للفرد الواحد
وتوفر فرصة لدراسة سياسات وأطر مؤسسية وأدوات مختلفة .ووضعت
لكل من هذه البلدان دراسة حالة لتحليل العوامل التي ساهمت يف
الوجهات اإليجابية يف مساحة الغابات واألمن الغذايئ يف الفرتة -1990

ويبني الجدول  1-4الزيادات يف مساحة الغابات التي وردت يف تقرير
تبي تحسن األمن
منظمة األغذية والزراعة (2015أ) 12واملؤرشات التي ّ
التغي يف
الغذايئ يف البلدان السبعة منذ عام  .1990كام يرد يف الجدول ّ
املساحة الزراعية مع أنه مل يستخدم كمعيار انتقاءn .

 11يورد امللحق مزيدا ً من الرشح لكيفية انتقاء دراسات الحالة .كام يورد مزيدا ً من
التفسريات ملعدل انتشار نقص التغذية وعدد من يعانون نقص التغذية وصلتهام باألهداف
اإلمنائية لأللفية وأهداف القمة العاملية لألغذية.

 12لغرض االتساق ،تستخدم بيانات من منظمة األغذية والزراعة (2015أ) رغم أن بعض
دراسات الحالة استخدم مصادر بيانات مختلفة ،بتعاريف مختلفة ،مثالً ملا يشكل مساحة
الغابات.
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الفصل  4إفساح املجال للغابات واألمن الغذايئ

 2-4دراسات حاالت
قطرية

ذوي الدخل األعىل عىل  45,5يف املائة من الدخل الكيل والـ 10يف
املائة من السكان ذوي الدخل األدىن عىل  1,7يف املائة منه.
وقد تباطأ النمو السكاين من متوسط بلغ  1,45يف املائة سنوياً يف الفرتة
 2000-1990إىل  1,13يف املائة سنوياً يف الفرتة  .2014–2000كذلك
كانت هناك هجرة من الريف إىل املدن ،فانخفض عدد سكان الريف
من  2,21مليون نسمة ( 17يف املائة من مجموع السكان) يف عام 1990
إىل  1,82مليون نسمة ( 10يف املائة من مجموع السكان) يف عام .2014

يلخص هذا القسم كالً من دراسات الحالة ،استنادا ً إىل تقارير دراسة
الحالة 13وغريها من البيانات من مصادر منظمة األغذية والزراعة
والبنك الدويل 14.وتشري امللخصات إىل السياق االقتصادي والدميغرايف؛
وتبحث يف وجهات حالة األمن الغذايئ والزراعة والغابات؛ وتحدد
األطر السياساتية والقانونية واملؤسسية؛ وتشري إىل العوامل الرئيسية
التي ساهمت يف الوجهات اإليجابية يف مساحة الغابات واألمن الغذايئ.

وجهات األمن الغذايئ والزراعة وحالة الغابات

شييل

تحسن الغالت الزراعية
ميكن أن تُعزى التحسينات يف األمن الغذايئ إىل ّ
والظروف االقتصادية املؤاتية والحامية االجتامعية املوجهة توجيها جيدا.
وتشمل برامج الرعاية االجتامعية منحاً مخصصة لألغذية وأنواع اإلنفاق
األسايس األخرى ولتحسني اإلسكان .غري أن األمن الغذايئ ال يزال ميثل مشكلة
ألفقر الناس ،وهناك أيضاً مشاكل سمنة مرتبطة بسوء نوعية األغذية.

السياق االقتصادي والدميغرايف

شييل بلد من بلدان الدخل املرتفع يف أمريكا الجنوبية .وقد كان عدد سكانها
 17,76مليون شخص يف عام  2014وكان نصيب الفرد الواحد من الدخل
القومي اإلجاميل  14,910دوالر (ما يعادل  21,580دوالرا ً دولياً ،بأسعار رصف
تعادل القوة الرشائية) 14.وتبلغ مساحة أرايض شييل  74,35مليون هكتار.

وقد ارتفعت مساهمة القيمة املضافة للزراعة ،مبا يف ذلك الغابات
وصيد األسامك ،يف االقتصاد بنسبة  5يف املائة سنوياً خالل الفرتة
 ،2013-1990رغم أن إجاميل مساهمة القطاع يف الناتج املحيل
اإلجاميل انخفض قليالً ،من  3,7يف املائة عام  1990إىل  3,5يف املائة
عام  .2013كذلك انخفضت قليالً مساحة األرايض الزراعية خالل
الفرتة  ،2015-1990من  15,90مليون هكتار إىل  15,78مليون هكتار.
وارتفع متوسط قيمة اإلنتاج الغذايئ للفرد الواحد بنسبة  48يف املائة
16
بني فرتيت  1992-1990و.2013-2011

اقتصاد شييل قوي ،فقد تزايد إجاميل الناتج املحيل بنسبة  6,4يف املائة
سنوياً بني عامي  1990و 2000وبنسبة  4يف املائة سنوياً بني عامي
 2000و .2014ونجم ذلك عن سياسات شجعت تنمية اقتصاد مفتوح
يركّز عىل التجارة الدولية والتنافس الحر ،وعىل تخفيض التعريفات
الجمركية ،وعىل امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج .غري أنه ال تزال هناك
مشاكل المساواة ،ففي عام  ،2013حصل الـ 10يف املائة من السكان

تغيات كبرية يف
وتعود الزيادة يف قيمة اإلنتاج الزراعي جزئياً إىل حدوث ّ
أمناط اإلنتاج الزراعي ،وخاصة انخفاض إنتاج املحاصيل التقليدية ،كالحبوب
والخرضوات ،ومنو إنتاج النبيذ والفواكه والزهور .كام انخفضت مساحة األرايض
املزروعة محاصيل من عام  1990إىل عام  2013بـ  1,49مليون هكتار ( 53يف
املائة) وازدادت مساحة املحاصيل الدامئة بـ  0,21مليون هكتار ( 84يف املائة)،
كام ازدادت مساحة املروج واملراعي الدامئة بـ  1,16مليون هكتار ( 9يف املائة).

 13تتوفر عىل املوقع عىل اإلنرتنت التقارير القطرية كاملة واملراجع املرتبطة بها متاح عىل
http://www.fao.org/publications/sofo/
عب عن التغريات يف الناتج املحيل اإلجاميل والقيمة املضافة يف
 14يف جميع أنحاء التقريرّ ،
الزراعة والحراجة ومصايد األسامك باملعايري الحقيقية ،باستخدام الدوالرات األمريكية بأسعار
عام  .2005وما مل يذكر خالف ذلك ،تستثني البيانات عن واردات وصادرات األغذية األسامك؛
والنسب املئوية إلجاميل الواردات/الصادرات تتعلق بإجاميل الواردات/الصادرات السلعية.
 15نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل عىل أساس تعادل القوة الرشائية هو الدخل
القومي اإلجاميل مح ّوالً إىل دوالرات دولية باستخدام معدّالت تعادل القوة الرشائية .للدوالر
الدويل القوة الرشائية نفسها بالنسبة للدخل القومي اإلجاميل كام للدوالر األمرييك يف
الواليات املتحدة (البنك الدويل.)2016 ،

 16متوسط قيمة اإلنتاج الغذايئ للشخص الواحد باملعايري الثابتة هو مؤرش أمن غذايئ
متعلق بالتوفر (منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ).
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اإلطار 1-4

العوامل الرئيسية
المساهمة في
الوجهات اإليجابية
في األمن الغذائي
والغابات في شيلي

للتغيات يف الربحية النسبية
التغيات يف اإلنتاج استجابة ّ
وقد حدثت هذه ّ
للمنتجات املختلفة ،وخاصة يف أسواق التصدير .وكانت أسواق التصدير
رضورية القتصادات الحجم الكبري ألن السوق املحيل صغري نسبيا .وبلغت
قيمة صادرات األغذية  7,9مليار دوالر يف عام  ،2012مشكّلة  10يف املائة
من مجموع صادرات البالد؛ ومن ناحية القيمة ،كانت صادرات األغذية
الرئيسية يف تلك السنة النبيذ والعنب والتفاح وغريهام من الفاكهة .وق ّدرت
قيمة الواردات الغذائية بـ  3,9مليار دوالر يف عام  ،2012مشكّلة  5يف املائة
من إجاميل الواردات؛ وكانت الواردات الرئيسية من ناحية القيمة هي لحم
البقر ولحم العجل والذرة والقمح وأعالف املاشية .وقد تلقت شييل معونة
غذائية يف ظروف استثنائية ،كام حدث يف أعقاب زلزال عام .2010

e

e

كذلك ازدادت إنتاجية كثري من املحاصيل املزروعة والفواكه من عام 1990
إىل عام  2015بنسبة  50يف املائة .وشملت التدابري الرامية إىل زيادة اإلنتاجية
استعادة حيوية الرتبة التي تدهورت بفعل التعرية واالفتقار إىل املغذيات؛
وتحسني الري بإدخال نظم متطورة؛ 17وتطبيق تكنولوجيات علم الوراثة
الجديدة؛ واالستثامر يف املعدات .وشملت األدوات املالية لتحسني اإلنتاجية
حوافز لربامج األسمدة (بتكلفة بلغت  319مليون دوالر يف الفرتة –2005
 ،)2009وتحسني الري (بتكلفة بلغت  982مليون دوالر من عام  1990إىل عام
 ،)2014ورصف املياه ،واالستدامة الزراعية-البيئية للرتبة الزراعية .كام تحققت
أيضاً وفورات يف الحجم ،فمثالً ،ازدادت مساحة املمتلكات التي تزيد عىل
 2000هكتار من  60يف املائة من املساحة الزراعية يف عام  1997إىل  70يف
املائة يف عام  ،2007وتركّز التطور التكنولوجي يف تلك املزارع الكبرية.

e

e

e

e

وتبلغ مساحة حوايل  40يف املائة من الحيازات الريفية يف شييل أقل من 5
هكتارات؛ ويزرع أصحاب الحيازات الصغرية جزءا ً كبريا ً من األرايض الزراعية
األقل إنتاجية يف البالد عىل أساس يقرب من الكفاف .أما مساحة املزارع
املتوسطة فآخذة يف التزايد لالنتفاع من وفورات الحجم ،لكن ذلك ال ينطبق
عىل املزارع الصغرية جدا.

e

ويقوم معظم املزارعني بغالبية االستثامر يف الزراعة معتمدين عىل التمويل
من املصارف ،وإىل حد أقل من موردي املدخالت .وقد قدرت قيمة
»
 17النسبة املئوية لألرايض الصالحة للزراعة املجهزة بالري هي مؤرش أمن غذايئ متعلق
باالستقرار (منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ).
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eأدى النمو االقتصادي يف بيئة سوق مفتوحة وتنافسية إىل
زيادة الصادرات وتخفيض البطالة والفقر .ودعم النمو
االقتصادي وتوفري الحامية االجتامعية إطار من مؤسسات
موثوقة.
لتغي ظروف السوق،
eكان القطاع الزراعي مرناً يف استجابته ّ
مبا يف ذلك إمكانيات التصدير ،واستجاب إيجاباً لخفض
التعريفات الجمركية بأن استعاض عن املحاصيل التقليدية
ببدائل أكرث ربحية.
eازدادت إنتاجية املحاصيل باالستخدام األفضل للتكنولوجيات
املتاحة والزيادات يف مساحة املزارع ،ما أدى إىل اقتصادات
الحجم الكبري.
eكان التمويل متوفرا ً ،خاصة من املصارف التجارية .وقد
ركزت األدوات املالية الحكومية عىل تشجيع القطاع الخاص
عىل االستثامر ،وإصالح الرتبة املتدهورة وتحسني نُظم الري.
eدعمت برامج موجهة جيدا ً ،مقرتنة بأهداف اجتامعية
وإنتاجية ،املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم عىل حد
سواء ،مبا يف ذلك توفري املساعدة التقنية والدعم املايل
والتدريب لتحسني إنتاجية واستدامة املزارع األرسية.
eشُ جعت املزارع الحرجية عىل إنتاج األخشاب للتجهيز
الصناعي وتقديم منافع بيئية من مثل حامية الرتبة ،وذلك
عن طريق إعانات دعم التشجري ،واشرتاط القانون إعادة
الزراعة بعد الحصاد ،واستجابة القطاع الخاص لهذه الفرص.
eأدى إدراك السياسات إلمكانات الزراعة والحراجة ،عىل
أساس مالءمة األرايض لالستخدامات املختلفة ،إىل دعم قوي
وفعال للقطاعني كليهام.

الفصل  4إفساح املجال للغابات واألمن الغذايئ

» استثامرات املصارف بـ  7مليارات دوالر يف عام  .2012وكان هناك أيضاً
استثامر أجنبي مبارش ،تركّز يف املشاريع الزراعية املوجهة إىل التصدير.
ويضطلع القطاع الخاص بجميع األعامل الزراعية ،أما االستثامر العام
فرتكّز عىل تحسني الرتبة املتدهورة والري :ازدادت النسبة املئوية لألرايض
املزروعة املجهزة بالري من  42,9يف املائة يف الفرتة  1992-1990إىل 85,5
يف املائة يف الفرتة  .2012-2010ويساعد املرصف اململوك للدولة أيضاً يف
تحسني أوضاع صغار املزارعني.

رشكات األحراج وافقت اآلن عىل إعادة حوايل  40ألف هكتار من الغابات
الطبيعية إىل هيئتها األصلية .ويشكّل تأثري األنواع الرسيعة النمو عىل
املياه مصدر قلق يف بعض املناطق ،وتجري حالياً دراسات علمية ملعالجة
هذه املسألة ،مثالً ،من خالل اختيارات لألنواع األفضل.
ويقدر أنه ال يزال باإلمكان إنشاء  2–1,5مليون هكتار من املزارع
الحرجية .واألرايض من الدرجة  ،6وهي تلك التي تتميز بأنها حجرية
شديدة االنحدار ذات تربة رقيقة وإمكانية تعرية عالية ،ذات قيمة
متدنية فيام يتعلق بزراعة املحاصيل السنوية ،لكنها مناسبة ملحاصيل
الفاكهة الدامئة وللرعي والتحريج .كام أن بعض األرايض من الدرجة
 7مناسبة أيضاً للتحريج .ومن ناحية أخرى ،جرى تحويل بعض أرايض
غابات األشجار السكلريوفيلية ( esclerófiloذات األوراق القاسية الكثة
املناسبة للطقس الجاف) املتدهورة إىل الزراعة حيثام تكون الظروف
املناخية مواتية لزراعة كروم العنب والزيتون والفواكه.

تغطي الغابات نحو  24يف املائة من مساحة األرايض يف شييل .وقد ط ّور البلد
موردا ً رئيسياً يتمثل يف املزارع الحرجية التي تشكل أساس قطاع تصديري
ضخم .فمنذ عام  ،1990أنشئ أكرث من مليون هكتار من املزارع الحرجية،
أساساً عىل أر ٍاض كانت تخضع الستخدام زراعي واسع أو كانت مهددة
بالتعرية .وبحلول عام  ،2013بلغت مساهمة قطاع الغابات (والصناعات
املرتبطة به ،عدا لُب الورق والورق) يف الناتج املحيل اإلجاميل  2,7يف املائة.
وتضاعف حصاد األخشاب لألغراض الصناعية ثالث مرات تقريباً يف السنوات
الـ 25املاضية ،إذ وصل إىل  41مليون مرت مربّع يف عام 2013؛ ويتوقع بدءا ً من
عام  ،2025أن تنتج املزارع محصول خشب مستدام يبلغ حوايل  50مليون
مرت مربّع سنوياً .وبلغت قيمة صادرات منتجات الغابات  4,7مليار دوالر يف
عام  ،2013مقارنة بواردات بلغت  0,8مليار دوالر .وكانت منتجات التصدير
الرئيسية لُب الورق والورق والخشب املنشور واأللواح ورقائق الخشب.

األطر السياساتية والقانونية واملؤسسية

يجد نجاح شييل يف زيادة اإلنتاج وتحسني اإلنتاجية وتوسيع التجارة يف
املنتجات الزراعية والحرجية يف السنوات الـ 25املاضية تفسريه يف استخدام
أدوات سياسات موجهة جيدا ً قدمت الحوافز لقطاع خاص متجاوب .وبلغ
اإلنفاق الحكومي عىل الزراعة والحراجة وصيد األسامك  751مليون دوالر
يف عام  ،2012ما ميثّل  1,54يف املائة من إجاميل اإلنفاق الحكومي.

ويأيت معظم االستثامر يف الحراجة من القطاع الخاص ،الذي استثمر منذ
عام  1990حوايل  0,6مليار دوالر يف التحريج و 11,7مليار دوالر يف تجهيز
األخشاب .وساعدت الحوافز الحكومية التي بلغ مجموعها  762مليون
دوالر من عام  1974إىل عام  2014عىل تحفيز هذا االستثامر الخاص،
وقد قامت هذه الحوافز عىل أساس إدراك املنافع البيئية للغابات.
وتشكل املزارع الحرجية ،املزروعة أساساً بأنواع أشجار الصنوبر والكافور،
 98يف املائة من الناتج االقتصادي للغابات .وقد خفض ذلك الضغط
عىل الغابات الطبيعية ،إذ انخفض حصاد األخشاب الصناعية من 16,1
يف املائة من إجاميل محصول األخشاب يف عام  1990إىل  0,8يف املائة يف
عام  .2013ويف املجمل ،كانت هناك منذ عام  1990زيادة قدرها  8يف
املائة يف مساحة الغابات األولية وغريها من الغابات املجددة طبيعياً.
ويف بعض الحاالت ،حلّت املزارع الحرجية محل الغابات الطبيعية ،لكن

وقد زادت برامج التحسني الزراعي اإلنتاجية وح ّولت األرايض غري
املنتجة سابقاً إىل استخدام زراعي منتج ومربح .وباإلضافة إىل ذلك ،دعم
املعهد الوطني للتنمية الزراعية املنتجني الصغار واملتوسطني من خالل:
التمويل املشرتك ملشاريع االستثامر يف الزراعة الحراجة الزراعية؛ وبرنامج
تعزيز الزراعة والحراجة واألنشطة املتصلة بهام يف مجتمعات السكان
األصليني لتحسني الدخل ونوعية الحياة مع احرتام نظرة تلك املجتمعات
إىل العامل؛ وتقديم الدعم لتحسني األداء التشغييل واالقتصادي واملايل
لرابطات األعامل التجارية؛ وتنمية مهارات وبناء قدرات منظامت
أصحاب الحيازات الصغرية؛ وتقديم قروض للري وإدارة الغابات األصلية.
كام يقدم املعهد مساعدة تقنية وتدريبا ،ولديه مكاتب إرشاد يف جميع
أنحاء البالد لتوصيل املشورة العلمية من الجامعات ومزارع األبحاث إىل
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وقد انخفض معدل النمو السكاين ،من  2,4يف املائة سنوياً يف الفرتة
 2000-1990إىل  1,38يف املائة سنوياً يف الفرتة  .2014–2000ويعود
معظم النمو السكاين اليوم إىل الهجرة من البلدان املجاورة ،ويعمل
العديد من املهاجرين يف املناطق الريفية .وعىل الرغم من أن نسبة
السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفية يف كوستاريكا انخفض من
 50يف املائة إىل  31يف املائة منذ عام  ،1990فإن العدد املطلق ظل
مستقرا ً نسبياً ،عند حوايل  1,5مليون.

املزارعني ،مبا يف ذلك إىل املزارع األرسية واملنتجني املتوسطي الحجم.
ولوضع نهج متكامل ألعامل اإلرشاد ،يتعاون املعهد مع معهد الغابات
يف تدريب العاملني املهنيني يف اإلرشاد.
وينظم القانون إدارة الغابات الطبيعية واملزارع الحرجية ،ويشرتط
تشجري كافة املناطق املحصودة ،مبا يف ذلك املزارع الحرجية .وقد
وضعت خطط عمل الغابات اسرتاتيجيات لقطاع الغابات ،تغطي
اإلنتاجية والوظائف االجتامعية والبيئية .وهناك قيد اإلعداد سياسة
غابات لـمدة  20عاماً ،طلبها وزير الزراعة ،ستوفر إطارا ألدوات
السياسات يف املستقبل ،ويعمل القطاعان العام والخاص معاً عىل
وضعها .كام يجري العمل عىل تحسني فعالية الحوافز إلعادة تأهيل
الغابات الطبيعية املتدهورة.

وجهات األمن الغذايئ والزراعة وحالة الغابات

مؤرشات األمن الغذايئ يف كوستاريكا إيجابية عموما ،لكن أفقر الناس
– مبن فيهم األرس الريفية التي ال متلك أراض– ما زالوا يعانون انعدام
تحسن األمن الغذايئ عموماً منذ تسعينات القرن
األمن الغذايئ .وقد ّ
املايض بسبب زيادات اإلنتاجية الزراعية ،واسترياد األغذية من بلدان
لديها تكاليف إنتاج منخفضة (رغم أن ذلك يزيد من رسعة التأثر
بالتقلبات العاملية يف أسعار األغذية) .وقد توقفت الخسارة الصافية
للغابات الناجمة عن تحويلها إىل مزارع كربى لرتبية املاشية وأنواع
أخرى من الزراعة؛ وكانت الغابات تعترب يف السابق «بنوك أر ٍ
اض» ميكن
تحويلها حسب الرضورة لتلبية االحتياجات الزراعية.

يعرض اإلطار  1-4العوامل الرئيسية املساهمة يف الوجهات اإليجابية يف
األمن الغذايئ والغطاء الحرجي يف شييل.

كوستاريكا
السياق االقتصادي والدميغرايف

وقد زادت مساهمة القيمة املضافة من الزراعة ،مبا يف ذلك الحراجة
وصيد األسامك ،يف االقتصاد بنسبة  3,2يف املائة يف السنة بني عامي 1990
و ،2013لكن نسبة مساهمة القطاع يف الناتج املحيل اإلجاميل انخفضت
من  12يف املائة إىل  6يف املائة خالل تلك الفرتة .كذلك انخفضت مساحة
األرايض الزراعية من  2,3مليون هكتار يف عام  1990إىل  1,82مليون
تحسن اإلنتاجية ،ازداد متوسط قيمة
هكتار يف عام 2015؛ ولكن مع ّ
اإلنتاج الغذايئ للفرد بنسبة  26يف املائة بني الفرتتني  1992-1990و–2011
 .2013ونجم انخفاض األرايض الزراعية إىل حد كبري عن انخفاض مساحة
املروج واملراعي الدامئة من  1,79مليون هكتار يف عام  1990إىل 1,26
مليون هكتار يف عام  .2015وكان هذا االنخفاض بدوره مرتبطاً بانخفاض
عدد رؤوس املاشية – من  2,2مليون يف عام  1990إىل  1,3مليون يف عام
 - 2010بسبب سياسات التكيف الهيكيل التي خفضت الدعم املبارش
لرتبية املاشية وأث ّرت عىل األسعار .وانخفضت املساحة املزروعة محاصيل
بـ  28ألف هكتار ( 11يف املائة) بني عامي  1990و ،2013لكن املساحة

كوستاريكا أحد بلدان الرشيحة العليا من فئة الدخل املتوسط وهي
تقع يف أمريكا الوسطى .وقد بلغ عدد سكانها  4,76مليون نسمة يف
عام  2014ونصيب الفرد الواحد من الدخل القومي اإلجاميل 10 120
دوالرا ً (ما يعادل  14 240دوالرا ً دولياً بأسعار رصف تعادل القوة
الرشائية) .وتبلغ مساحة أرايض للبالد  5,11مليون هكتار.

وال يزال اقتصاد كوستاريكا ينمو باطراد ،فقد تزايد الناتج املحيل اإلجاميل
بنسبة  5,2يف املائة سنوياً من عام  1990إىل عام  2000وبنسبة  4,3يف
املائة سنوياً من عام  2000إىل عام  .2014ويتزايد استناد االقتصاد إىل
قطاع الخدمات والسياحة والتكنولوجيات الجديدة .وخفضّ ت كوستاريكا،
من ضمن برامج التكيف البنيوي يف مثانينات القرن املايض والتسعينات،
حجم القطاع العام ،وسحبت تدخالت الحكومة يف السوق ،وش ّجعت
الصادرات غري التقليدية ،وش ّجعت االستثامر األجنبي املبارش ،ودخلت يف
عدد من اتفاقات التجارة الحرة هامة.
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املزروعة محاصيل دامئة ارتفعت بـ  70ألف هكتار ( 28يف املائة) يف الفرتة
املتغية.
ذاتها .وقد عكست تحوالت اإلنتاج هذه ظروف السوق ّ

املستوردة الرخيصة ،خاصة من شييل ،عىل السوق .وهناك بعض
الحراجة الزراعية ،مثالً ،لتوفري الظل ملحصول النب والرثوة الحيوانية.

ويقوم مبعظم اإلنتاج الزراعي يف كوستاريكا مالك األرايض الكبار والرشكات
عرب الوطنية التي تتخصص يف اإلنتاج املكثف وتصدير السلع ،كاألناناس
واملوز واملنتجات الحيوانية والنب والسكر وزيت النخيل .وقد ازدادت
النسبة املئوية لألرايض الصالحة للزراعة املجهزة بالري من  30,4يف املائة
يف الفرتة  1992-1990إىل  41,7يف املائة يف الفرتة  .2012-2010ويواصل
املزارعون الصغار إنتاج األغذية لألسواق املحلية ،وأصبحت زراعة الكفاف
أقل أهمية .وارتفع إنتاج املحاصيل الزيتية والحبوب واللحوم بني عامي
 1996و ،2011بينام انخفض إنتاج النب .وقدرت قيمة صادرات كوستاريكا
من األغذية يف عام  2011بـ 2,9مليار دوالر ( 28يف املائة من إجاميل
الصادرات) ،بينام بلغت واردات األغذية  1,3مليار دوالر ( 8يف املائة
من إجاميل الواردات) .ومن ناحية القيمة ،الصادرات الرئيسية هي املوز
واألناناس والنب ،والواردات الرئيسية هي الذرة وفول الصويا والقمح.

وقد انخفضت مساهمة قطاع الغابات يف االقتصاد يف كوستاريكا من
 0,5يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام  1994إىل  0,2يف املائة
يف عام  2015بسبب زيادة واردات األخشاب وزيادة استخدام منتجات
بديلة يف البناء ،غري أن هذه النسب الرسمية ال تتضمن قيمة الوقود
الخشبي أو تجهيز األخشاب أو توفري الخدمات البيئية .وعالوة عىل
ذلك ،رغم أن السياحة الدولية متثل  18يف املائة من إجاميل الصادرات،
وأن الغابات تستخدم عىل نطاق واسع يف الحمالت الرتويجية للسياحة،
ال تنعكس منافع الغابات هذه يف الحسابات القومية .وقد كانت
اإلزالة السنوية لألخشاب من الغابات ثابتة نسبياً منذ عام  ،1990إذ
بلغت حوايل  4,7مليون مرت مربّع 74 ،يف املائة منها للوقود الخشبي.
وانخفضت إزالة الغابات الطبيعية من  248ألف مرت مربع يف عام 1998
إىل  23ألف مرت مربع يف عام  2015نتيجة تزايد الحامية البيئية .وهناك
عجز تجاري كبري يف املنتجات الخشبية .ففي عام  ،2013كانت قيمة
الواردات  550,1مليون دوالر ،وقيمة الصادرات (الفحم النبايت وأخشاب
الساج املستديرة واملنتجات الخشبية املص ّنعة)  62,4مليون دوالر.

وكانت إزالة الغابات وصلت ذروتها يف كوستاريكا يف مثانينات القرن
املايض ،لكنها انعكست منذ ذلك الحني ،إذ ازدادت مساحة الغابات
من نقطة متدنية يف عام  2000لتصل إىل ما يقرب من  54يف املائة من
مساحة األرايض يف البالد يف عام  .2015وشكّل إنتاج املحاصيل السلعية
للتصدير دافعاً هاماً إلزالة الغابات ،لكن هذه الضغوط انخفضت
التغيات البنيوية يف االقتصاد واألولوية املعطاة لحفظ الغابات
بسبب ّ
وإدارتها املستدامة .كذلك أدى انخفاض عدد املوايش إىل هجرة األرايض
وفيام بعد إىل إحياء غابات ثانوية .ورغم أن مساحة الغابات الثانوية
آخذة يف التزايد ،إال أن إزالة الغابات غري القانونية ال تزال مستمرة،
وباإلضافة إىل ذلك يحول بعض املزارعني دون منو الغابات مجددا ً
ألنهم ال يريدون أن يفقدوا فرصة استخدام األرايض للزراعة (يحظر
قانون الغابات تغيري استخدام األرايض من الغابات الطبيعية ،ما عدا يف
ظروف استثنائية) .أما مساحة املزارع الحرجية ،التي أقيم الكثري منها
بحوافز قدمت يف سبعينات ومثانينات القرن املايض ،فقد انخفضت.
ويعود ذلك يف كثري من األحيان إىل عدم زرعها ثانية بعد حصادها،
وذلك جزئياً يك ميكن استخدام األرايض ألغراض أخرى ،مثل زراعة
أشجار الفواكه أو التطوير الحرضي ،وجزئياً بسبب تأثري األخشاب

األطر السياساتية والقانونية واملؤسسية

يجري تنفيذ سياسات الزراعة والغابات يف كوستاريكا يف سياق أهداف
سياسات أوسع تهدف إىل تطوير اقتصاد مفتوح ناجح وتأمني مصداقية
بيئية قوية .وقد كانت لربامج التكيف البنيوي  -مبا يف ذلك خفض تعريفات
االسترياد وإعانات الدعم – آثار كبرية يف السنوات الـ 25املاضية األخرية ،إذ
انخفض متوسط نصيب الزراعة من اإلنفاق العام من  14يف املائة يف الفرتة
 2000-1990إىل  5يف املائة يف الفرتة 2013-2001؛ وأنفقت الحكومة 827
مليون دوالر يف الزراعة والحراجة وصيد األسامك يف عام .2011
وتهدف سياسات األغذية والزراعة يف البالد إىل زيادة القدرة التنافسية
عىل جميع مستويات األعامل الريادية ومساعدة املزارعني عىل االبتكار
وتطوير أعامل تجارية مربحة تستطيع الوصول إىل األسواق الداخلية
والخارجية .كام تشجع السياسات أيضاً اإلنتاج املحيل :فمثالً ،اتخذت
الحكومة تدابري محدودة لدعم األسعار يف الفرتة  2010–2008للمساعدة
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اإلطار 2-4

العوامل الرئيسية
المساهمة في
الوجهات اإليجابية
في األمن الغذائي
والغطاء الحرجي
في كوستاريكا

عىل زيادة اإلمدادات املحلية لألغذية األساسية مثل األرز والذرة
والفاصوليا .وكان العنرصان الرئيسيان من الخطة الوطنية لألغذية ،التي
أدخلت يف أعقاب االرتفاع العاملي يف أسعار األغذية يف عام  ،2008تعزيز
إنتاج األغذية واملساعدة االجتامعية لألرس املنكشفة عىل األخطار.
لدى كوستاريكا سياسة وطنية إلدارة األرايض منذ عام  .2012وتعمل
وزارة اإلسكان واملستوطنات البرشية مع مجلس استخدام األرايض
ومجموعة من الوزارات والهيئات العامة األخرى عىل صياغة سياسات
وخطوط توجيهية بشأن تخطيط استخدام األرايض واإلسكان يف
سياق الخطة الوطنية للتنمية .غري أن رسعة التنمية تتجاوز يف كثري
من األحيان قدرات وضع وتنفيذ خطط تنظيمية .ويشجع معهد
التنمية الريفية التنمية يف املناطق الريفية ،لكنه مييل إىل الرتكيز عىل
تشجيع الزراعة وبإمكانه بذل املزيد من الجهود إلدماج الغابات يف
اسرتاتيجيات التنمية املحلية.

e

e

e

وقد تحول تركيز سياسة الغابات بعيدا ً عن إنتاج الخشب ونحو حامية
الغابات والحيلولة دون إزالة الغابات وزيادة الغطاء الحرجي .ويف
عام  ،1996أنشئ النظام الوطني للمناطق املحمية كوكالة يف وزارة
البيئة والطاقة واالتصاالت مسؤولة عن الغابات واملناطق املحمية.
وبينام ر ّوجت املديرية العامة السابقة للغابات (يف وزارة الزراعة)
إنتاج األخشاب ،أصبح النظام الوطني يركّز بصورة رئيسية عىل الحفظ.
فحوايل  50يف املائة من مساحة الغابات يف البالد مناطق محمية يحظر
قانون الغابات تغيري استخدام األرايض فيها .غري أنه قد تكون هناك
صعوبات يف تحديد املرحلة التي يعترب فيها قانونياً تجدد النمو عىل
أراض زراعية مهجورة غابات ثانوية ،ومن الرضوري أن مييز القانون
بقدر من الوضوح أكرب بني نظم اإلدارة املناسبة للغابات األولية وتلك
املناسبة للغابات الثانوية.

e

e

e

وقد استبدلت يف منتصف تسعينات القرن املايض الحوافز الرامية
إىل تحويل الغابات إىل مزارع بنظام الدفع مقابل الخدمات البيئية،
ويتلقى الصندوق الوطني لتمويل الغابات جزءا ً من الرضيبة املفروضة
عىل استهالك الوقود األحفوري ،ويعكس ذلك إدراك كوستاريكا ألن
الغابات تقدم خدمات بيئية هامة تتطلب متويالً عاما .وقد كان نظام »
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التغيات البنيوية يف الزراعة الضغوط عىل تحويل
eخفّضت ّ
الغابات إىل استخدام زراعي ،ما أدى إىل زيادة مساحة
الغابات الثانوية.
eهدفت سياسات الزراعة واألغذية إىل زيادة القدرة التنافسية
للمشاريع الريادية عىل جميع املستويات ،مبا يف ذلك
عىل مستوى اإلنتاج املحيل .ور ّدت الحكومة عىل تصاعد
أسعار األغذية يف عام  2008بتشجيع إنتاج األغذية وتقديم
مساعدة اجتامعية إىل األرس املنكشفة عىل املخاطر.
eأُدخلت ضوابط قانونية للحيلولة دون تغيري استخدام أرايض
الغابات الطبيعية.
eقُ ّدم متويل مستقر للغابات منذ عام  1997من خالل نظام
الدفع مقابل الخدمات البيئية .وتشمل أولويات متويل نظام
املدفوعات حامية الغابات ومستجمعات املياه وحفظها،
وتطوير نظامي الحراجة الزراعية والحراجة الرعوية ،وإعادة
التحريج بأنواع محلية.
eتم توحيد املناطق املحمية اململوكة للقطاع العام ،وهناك
استعداد بني بعض املالكني من القطاع الخاص العتامد نُهج
مشابهة يف أراضيهم يك يستفيدوا من السياحة اإليكولوجية
ونظام الدفع مقابل الخدمات البيئية.
eتعني أهمية الغابات األولية لقطاع السياحة اإليكولوجية
وإدراك أن الغابات حاسمة األهمية للمصداقية البيئية
القوية ،أن السياسة الحرجية والسياسة الزراعية وسياسة
األغذية تشكل جميعها أولويات للحكومة.

الفصل  4إفساح املجال للغابات واألمن الغذايئ

» الدفع مقابل الخدمات مصدر متويل هاماً ومستقرا ً لتمويل الغابات
ملا يقرب من  20عاماً .وتشمل أولويات تخصيص املدفوعات مبوجب
النظام حامية الغابات ومستجمعات املياه وحفظها ،ونظامي الحراجة
الزراعية والحراجة الرعوية ،وإعادة التحريج بأنواع محلية.

 2014بسبب االنخفاض يف السياحة (رغم أن غامبيا خالية من فريوس
إيبوال ،إال أن احتامل انتشار املرض إليها أثر عليها كوجهة للسياح)،
شح هطول
وانخفاض إنتاج املحاصيل بنسبة  30-15يف املائة بسبب ّ
األمطار .وقد أصبحت التحويالت املالية أحد أكرب مصادر البالد من العملة
األجنبية ،إذ منت من  4–3يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف تسعينات
القرن املايض إىل  20يف املائة تقريباً يف عام  .2013وكانت قيمة الواردات
من األغذية أعىل بنسبة  142يف املائة من قيمة مجمل صادرات البضائع يف
الفرتة  ،1992-1990وأعىل بنسبة  313يف املائة من مجمل صادرات البضائع
18
يف الفرتة  2001-1999وبنسبة  181يف املائة يف الفرتة .2011-2009

وقد استخدم نظام الدفع مقابل الخدمات البيئية لتعزيز نظام املناطق
املحمية ،مبا يف ذلك عن طريق الرشاء الطوعي لألرايض من جانب الدولة؛
وتطوير ممرات بيولوجية تغطي  437ألف هكتار؛ وحوافز للمزارعني
لزراعة األشجار ،الذين زرعوا  5,4مليون شجرة؛ ودعم املحافظة عىل
الغابات يف أرايض الشعوب األصلية .ويف املجمل ،بني عامي 1996
و ،2015استثمر  318مليون دوالر يف مشاريع تتعلق بالغابات ضمن
نظام الدفع مقابل الخدمات البيئية؛ ويأيت  64يف املائة من التمويل من
الرضيبة املفروضة عىل الوقود األحفوري و 22يف املائة من قروض البنك
الدويل والباقي من مصادر أخرى .وتقصد كوستاريكا من نظام الدفع
مقابل الخدمات البيئية توفري هيكل للمدفوعات ضمن املبادرة املعززة
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات ،ودعم
أهداف البلد بأن يصبح اقتصادا ً خالياً من الكربون ،واملحافظة عىل
التنوع البيولوجي ،وإمناء القطاع السياحي القائم عىل الطبيعة.

وزاد عدد سكان غامبيا بنسبة  2,97يف املائة يف السنة (يف املتوسط)
يف الفرتة  2000-1990وبنسبة  3,27يف املائة يف السنة خالل الفرتة
 .2014–2000وعىل الرغم من الهجرة إىل املناطق الحرضية ،استمر تزايد
عدد سكان الريف .ويعيش حوايل  1,47مليون نسمة أو  78يف املائة من
مجموع السكان بالقرب من الغابات ويعتمدون عىل األقل إىل حد ما عىل
املوارد الحرجية يف األغذية والطاقة املنزلية والعلف ومواد البناء واألعمدة.

وجهات األمن الغذايئ والزراعة وحالة الغابات

يعترب حوايل  11يف املائة من الشعب الغامبي غري آمن غذائياً أو معرضاً
النعدام األمن الغذايئ أثناء عادي األوقات .والعامل الرئييس النعدام األمن
الغذايئ هو الفقر ،وانعدام األمن الغذايئ أعىل عموماً يف األرس التي ترأسها
نساء .ويؤثر انخفاض هطول األمطار وتوزيعه غري املتساوي أيضاً تأثريا ً سلبياً
عىل األمن الغذايئ لألرس ،ما يؤدي إىل انخفاض اإلنتاج وخسارة يف الدخل
وانخفاض ملخزونات األغذية .ويحتاج معظم املنتجني الزراعيني إىل رشاء بعض
الواردات الغذائية ،ما يجعلهم عرضة لتقلبات األسعار الخارجية .وعندما تكون
مخزونات األغذية منخفضة ،تعتمد األرس املعيشية عىل الدخل املتولد من بيع
الفول السوداين وغريه من املحاصيل النقدية األخرى أو عىل التحويالت املالية.

يعرض اإلطار  2-4العوامل الرئيسية املساهمة يف الوجهات اإليجابية يف
األمن الغذايئ والغطاء الحرجي يف كوستاريكا.

غامبيا
السياق االقتصادي والدميغرايف

غامبيا أحد بلدان الدخل املنخفض وهي تقع يف غرب أفريقيا .ويف عام ،2014
بلغ عدد سكانها  1,93مليون نسمة ونصيب الفرد الواحد من الدخل القومي
اإلجاميل  440دوالرا ً أمريكياً (ما يعادل  1 560دوالرا ً دولياً بأسعار رصف
تعادل القوة الرشائية) .وتبلغ املساحة األرضية للبالد  1,01مليون هكتار.

ارتفعت مساهمة القيمة املضافة للزراعة ،مبا يف ذلك الحراجة وصيد األسامك،
يف االقتصاد الغامبي بنسبة  2,6يف املائة يف السنة من عام  1990إىل عام

قاعدة االقتصاد يف غامبيا ضيقة؛ والقطاعات الهامة هي تجارة إعادة
التصدير والسياحة والبناء والزراعة .وقد منا الناتج املحيل اإلجاميل مبعدل
 3,4يف املائة يف السنة من عام  1990إىل عام  ،2013لكنه انخفض يف عام

 18قيمة واردات األغذية كنسبة من إجاميل صادرات السلع هي مؤرش أمن غذايئ متعلق باالستقرار؛
وهو يبني قدرة البلد املعني عىل متويل واردات األغذية بتصدير السلع والخدمات (منظمة األغذية
والزراعة2016 ،أ) .عىل سبيل املقارنة ،يف الفرتة  ،2010-1990كانت قيمة واردات األغذية كنسبة من
إجاميل صادرات السلع  6يف املائة أو أقل يف شييل و 11يف املائة أو أقل يف كوستاريكا.
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اإلطار 3-4

العوامل الرئيسية
المساهمة في
الوجهات اإليجابية
في األمن الغذائي
والغطاء الحرجي
في غامبيا

 ،2013رغم أن املساهمة الكلية للقطاع يف الناتج املحيل اإلجاميل انخفضت
من  28يف املائة إىل  23يف املائة يف الفرتة ذاتها .وتوفر الزراعة حوايل  75يف
تغي كيل طفيف يف مساحة األرايض
املائة من العاملة يف البالد .وكان هناك ّ
الزراعية من عام  1990إىل عام  ،2015رغم أن مساحة األرايض املزروعة
ازدادت من  200ألف هكتار يف عام  1997إىل  440ألف هكتار يف عام .2012
وقد تقلّب متوسط قيمة اإلنتاج الغذايئ للفرد الواحد يف الفرتة 1992-1990
إىل  2013-2011دون وجهة واضحة .غري أن كمية الواردات الغذائية ازدادت
19
بنسبة  166يف املائة بني الفرتتني  1992-1990و.2010-2008

e

تغيت أمناط زراعة املحاصيل يف غامبيا ،خاصة مع زيادة مساحة حقول
وقد ّ
األرز .ويف عام  ،2012كانت أهم السلع الزراعية حسب القيمة :الفول
السوداين والدخن واألرز غري املقشور ولحم البقر والذرة والحليب ولحوم
الطرائد والفاكهة الطازجة وجوز الكاجو والخضار .وازداد إنتاج األرز ،الذي
ّعزز بإدخال نوع «األرز الجديد ألفريقيا» ،من  34 300طن عام  2008إىل
 69 700طن عام 2013؛ غري أن ذلك تسبب مبشاكل من مثل انخفاض توفر
املياه للمحاصيل األخرى والتعرية .ورغم تزايد اإلنتاج ،ازدادت أيضاً الواردات
من متوسط قدره  63 300طن يف السنة يف الفرتة  1999-1990إىل 89 300
طن يف السنة يف الفرتة  2009–2000وإىل  93 600طن يف السنة يف الفرتة
2013-2010؛ كام ازدادت أيضاً الواردات األخرى ،مثل السكر والدقيق يف
عام  ،2011ويف عام  2012بلغت قيمة الواردات الغذائية  108ماليني دوالر،
شكلّت  31يف املائة من الواردات جميعها ،وبلغت قيمة الصادرات 20
مليون دوالر ،شكّلت  21يف املائة من الصادرات جميعها .وصادرات األغذية
الرئيسية الصافية هي الفول السوداين وزيت الفول السوداين وجوز الكاجو.

e

e

e

e

ويعتمد اإلنتاج الزراعي يف غامبيا اعتامدا ً كبريا عىل هطول األمطار ،ولذا
يتقلب اإلنتاج كثريا .وقد انخفض متوسط هطول األمطار يف السنوات الـ30
املاضية ،ومن العوامل األخرى التي تؤثر تأثريا ً سلبياً عىل اإلنتاجية الزراعية
انخفاض خصوبة الرتبة ،والتقنيات الزراعية غري املناسبة ،واملدخالت املكلفة
(هناك استخدام محدود لألسمدة بسبب تدين أسعار املنتجات الزراعية)،
وصعوبة الوصول إىل األسواق ،والحيازة غري اآلمنة ،ومنظامت املنتجني
الضعيفة .وتتواجد نظم حيازة األرايض التقليدية والحديثة معا ً ،وسلطات »
 19متوسطات ثالث سنوات ملؤرش كمية االسترياد (منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ).
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eأدى تطوير الزراعة املحلية (مثالً ،من خالل زيادة مساحة
األرايض املزروعة وزيادة إنتاج األرز) وتخفيض الزيادة يف
الواردات الغذائية عىل حد سواء إىل خفض معدل انتشار
نقص التغذية وعدد من يعانون نقص التغذية.
eساعد نقل ملكية الغابات إىل املجتمعات املحلية لتديرها
إدارة مستدامة ،وزيادة إدراك أهمية اإلدارة التشاركية
للغابات ،عىل تخفيف الضغط عىل املوارد الحرجية وزيادة
منافع الغابات للمجتمعات املحلية.
eساعد الدعم الخارجي عىل تعزيز االبتكار والتنمية يف قطاعي
الزراعة والغابات ،مثالً ،عن طريق تعزيز منظامت املنتجني
القامئة عىل املجتمع املحيل.
eيعكس دمج اإلدارة املستدامة للغابات يف خطة غامبيا
الوطنية لالستثامر الزراعي أهمية اتباع نهج كيل ،يدرك،
مثالً ،أن تعرية املرتفعات تتسبب بتآكل األرايض الواطئة،
وأن التوسع الزراعي ينبغي أن يجري عىل أر ٍاض غري مزروعة
لتجنب االعتداء عىل الغابات.
eازداد الوعي للمشاكل املرتبطة بتدهور األرايض وأسباب هذا
والتغيات املناخية).
التدهور (مثالً األنشطة البرشية ّ

الفصل  4إفساح املجال للغابات واألمن الغذايئ

إالّ أن اإلدارة التشاركية للغابات ،إىل جانب حقوق حيازة الغابات الصارمة،
زادت اإلدراك لقيمة اإلنتاج املستدام للمنتجات الحرجية الخشبية وغري
الخشبية وأوضحت أنه ال ينبغي اعتبار مناطق الغابات «أدغاالً ال قيمة لها».

» املقاطعات املحلية هي املسؤولة عن تخصيص األرايض العرفية للزراعة
وحدائق الخرضوات والحدائق السكنية والغابات املجتمعية ،بينام الحكومات
املحلية هي املسؤولة عن نظام الحيازة الحديث .ويواجه صغار املنتجني
واملزارعني الفقراء المساواة وانعداماً لألمن يف ظل نظم حيازة األرايض هذه.

وبلغت مساهمة قطاع الغابات يف الناتج املحيل اإلجاميل  0,5يف املائة يف عام
 ،2011لكن هذا ال يشمل قيمة السلع غري امل ُسوقة والخدمات البيئية .فمثالً،
ال تشري اإلحصاءات الرسمية إىل التجارة عرب الحدود مع السنغال يف املنتجات
الحرجية ،رغم أن غامبيا تعتمد اعتامدا ً كبريا ً عىل السنغال يف استرياد الوقود
الخشبي .وقد ازداد متوسط إزالة األخشاب السنوي يف غامبيا من  0,57مليون
مرت مربع يف الفرتة  1994-1990إىل  0,8مليون مرت مربع يف الفرتة -2007
 .2011وكان معظم عمليات اإلزالة لتوفري الوقود الخشبي؛ أما عمليات اإلزالة
لألخشاب الصناعية فبقيت ثابتة نسبياً عند حوايل  0,12مليون مرت مكعب
يف السنة ،واستخدم معظمها لبناء املنازل .ويف عام  ،2013بلغت صادرات
املنتجات الحرجية  68,3مليون دوالر ووارداتها  4,3مليون دوالر.

وقد بلغت القيمة اإلجاملية الستثامرات املساعدة اإلمنائية الرسمية
يف الزراعة يف الفرتة  2015-2008حوايل  375مليون دوالر .وم ّولت
مثل هذه املساعدة مشاريع متعلقة باألرايض الزراعية وإدارة املياه؛
وبتنمية الرثوة الحيوانية والبستنة؛ واالستغالل التجاري لسلسلة
القيمة الزراعية؛ واإلدارة املستدامة لألرايض؛ وإنتاج األرز؛ واإلدارة
املتكاملة التشاركية ملستجمعات املياه؛ والتمويل الريفي .وكجزء من
هذه الربامج ،استفادت منظامت املنتجني من التمويل لتحسني اإلنتاج
الزراعي ،مثالً ،عن طريق التنمية املؤسسية وبناء القدرات ،وبنوك
الحبوب ،والزراعة األرسية ،وحوكمة واألرايض والحيازة.

ويتسبب الجفاف وتتسبب الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات
بخسارات يف األرواح واملمتلكات .فمثالًُ ،حرق يف املتوسط 170 600
هكتار من األرايض سنوياً يف الفرتة .2012-2003

وم ّد برنامج األغذية العاملي غامبيا باإلغاثة الغذائية يف أعقاب الكوارث
الطبيعية مثل الجفاف وفشل املحاصيل نتيجة لغزوات اآلفات ،والنقص يف
الحبوب بسبب األمطار الغزيرة .وشملت الربامج األخرية مرشوع الوجبات
املدرسية بقيمة  9,8مليون دوالر يف الفرتة  ،2015-2012والعملية «
املمتدة لإلغاثة واإلنعاش» لألرس املعيشية التي تعاين انعدام األمن الغذايئ
واملنكشفة عىل املخاطر بقيمة  5,5مليون دوالر يف الفرتة .2015–2013

األطر السياساتية والقانونية واملؤسسية

تشمل أهداف السياسة االقتصادية لحكومة غامبيا القضاء عىل الفقر،
وزيادة الدخل القومي من خالل تحقيق منو اقتصادي مستقر ،وخفض أوجه
الالمساواة .وتسعى سياسات الزراعة واملوارد الطبيعية إىل إيجاد قطاع زراعة
حديث متنوع مقرتن بأمن غذايئ مستدام عن طريق زيادة التجارة الزراعية
واالستثامر وتحسني اإلنتاجية واالستغالل التجاري واملشاركة الفعالة للقطاع
الخاص .وتهدف خطة غامبيا الوطنية لالستثامر الزراعي ( )2015–2011إىل
تحقيق منو يبلغ  8يف املائة عىل األقل يف قطاع الزراعة ،مع برامج تهدف إىل
تحسني إدارة املياه واألرايض الزراعية؛ وتحسني إدارة املوارد املشرتكة األخرى،
مبا يف ذلك الغابات؛ وتطوير سالسل زراعية وتعزيز السوق؛ وتحقيق أمن
غذايئ وتغذية عىل املستوى الوطني؛ وتنمية زراعية مستدامة.

ويتشكل معظم الغابات يف غامبيا من أشجار وشجريات سافانا عرضة
للتدهور نتيجة ضغوط املجتمعات املحلية املجاورة املتمثلة بالتوسع الزراعي
وتوسع املستوطنات .وهناك أيضا حوايل  1 000هكتار من بقايا الغابات
األولية .ومتلك الدولة جميع األشجار التي تنمو طبيعياً ،لكن األرايض التي
تنمو عليها خاضعة للحيازة العرفية .وهناك  357ألف هكتار من محميات
الغابات؛ و 34ألف هكتار من «متنزهات الغابات» ومتنزهات الغابات
املدارة إدارة تشاركية»؛ و 32ألف هكتار من «غابات املجتمعات املحلية».
وكان هناك يف السنوات األخرية تحول كبري يف حيازة الغابات نتيجة نقل
أجزاء من الغابات الدامئة إىل املجتمعات املحلية لتديرها إدارة تشاركية.
ورغم أنه ال يزال هناك بعض عمليات إزالة للغطاء الحرجي ألغراض الزراعة،

وتهدف السياسة الحرجية ( )2010إىل إخضاع إدارة  75يف املائة من
أرايض الغابات للمجتمع املحيل أو قطاع الحراجة الخاص بغرض التنمية
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دوالر .وقد ساعد هذا الدعم الخارجي عىل بناء قدرات إدارة الغابات،
وتطوير قدرات املزارعني ،وتشجيع النهج التشاركية التي زادت مساهمة
الغابات يف التنمية االجتامعية-االقتصادية لفقراء الريف.

البيئية واالجتامعية -االقتصادية .ويركز عنرص «اإلدارة املستدامة للموارد
الحرجية» يف «خطة غامبيا الوطنية لالستثامر الزراعي» عىل زيادة مشاركة
املجتمعات املحلية يف اإلدارة املستدامة للغابات؛ وتنمية الحراجة الزراعية؛
وتعزيز إدارة الغابات؛ وعىل البحوث التعاونية وتبادل املعلومات.

يعرض اإلطار  3-4العوامل الرئيسية املساهمة يف الوجهات اإليجابية يف
األمن الغذايئ والغطاء الحرجي يف غامبيا.

وتنص اللوائح التنظيمية ألرايض الدولة ( )1995عىل أنه تنبغي حامية
الغابات وفقاً لقانون الغابات وقانون الحكومة املحلية ( ،)2002اللذين
يوليان هيئات الحكم املحيل الالمركزي مسؤولية حامية ومراقبة وإدارة
موارد الغابات يف مجاالت اختصاصها .ويهدف مرشوع قانون الغابات،
وهو حالياً قيد النظر ،إىل تنظيم مشاركة املجتمعات املحلية يف إدارة
الغابات عن طريق تحديد التزامات الحكومة والرشكاء يف اإلدارة وعن
طريق توفري أحكام لحل النزاعات وتقديم حوافز رضيبية.

جورجيا
السياق االقتصادي والدميغرايف

جورجيا أحد بلدان الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط وهي تقع
يف منطقة القوقاز .وقد بلغ عدد سكانها  4,5مليون نسمة يف عام ،2014
منخفضاً من  4,91مليون يف عام  .1993وبلغ نصيب الفرد الواحد من الدخل
القومي اإلجاميل  3 720دوالرا ً أمريكياً يف عام ( 2014ما يعادل 7 510
دوالرات دولية بأسعار الرصف تعادل القوة الرشائية) .وتبلغ املساحة األرضية
للبالد  6,95مليون هكتار.

ويف أحيان كثرية ،تضمن تطوير البنية التحتية وبناء املستوطنات والفنادق
يف غامبيا إزالة الغابات ،ما أدى إىل تضارب بني هيئات التخطيط وإدارة
الغابات .وعىل الرغم من أن للمنافع االقتصادية عادة أولوية فوق
االعتبارات البيئية ،يسعى قانون التنوع البيولوجي والحياة الربية ()2003
إىل حل مثل هذه التضاربات عن طريق اشرتاط أن تراعي إدارة استخدام
األرايض الحفاظ عىل التنوع البيولوجي .وهناك مجال كبري لتشجيع
مشاركة الجمهور يف عمليات صنع القرار املتعلقة ،مثالً ،بتخطيط وتحديد
األرايض كأرايض دولة (ما ستكون له تبعات عىل الحقوق العرفية) وبعمل
مجالس األرايض وهيئات التخطيط وبصياغة قوانني استخدام األرايض.

خالل الفرتة من عام  1993إىل عام  ،2014ازداد الناتج املحيل اإلجاميل
لجورجيا مبعدل  4,3يف املائة سنوياً ،رغم توقف النمو يف الفرتة –2008
 2009بسبب النزاع املسلح واألزمة االقتصادية العاملية .وتلعب التحويالت
املالية دورا ً هاماً يف االقتصاد ،إذ يبلغ متوسطها حوايل  9–7يف املائة من
الناتج املحيل اإلجاميل .وبلغت قيمة الواردات الغذائية  299يف املائة من
إجاميل صادرات السلع يف الفرتة  ،1992-1990و 56يف املائة يف الفرتة
 2002-2000و 44يف املائة يف الفرتة .2011-2009

وعىل مستوى القرية ،املنظامت املجتمعية املحلية هي املسؤولة عن إدارة
غابات املجتمع املحيل يف إطار اللوائح الداخلية التي توفر مبادئ توجيهية
لإلدارة املستدامة.

وقد انخفض عدد سكان جورجيا مبعدل واحد يف املائة سنوياً من عام 1991
إىل عام  ،2000أساساً بسبب الهجرة إىل الخارج ألسباب اقتصادية ،لكنه
ارتفع بنسبة  1.37يف املائة سنوياً من عام  2000إىل عام  .2014وهناك يف
جورجيا حوايل  253 000مرشد والجئ داخيل .ويعيش نصف السكان تقريباً
يف املناطق الريفية ،رغم أن عدد سكان الريف انخفض من  2,22مليون يف
عام  1991إىل  1,85مليون يف عام  .2014ويعتمد العديد من سكان املناطق
الريفية يف معيشتهم جزئياً عىل األقل عىل مزارع ذات إنتاجية منخفضة.
ومعظم القرى قريبة من غابات ،ويف كثري من األحيان ،املنتجات الحرجية

ويف الفرتة  ،2015-2012بلغت مخصصات املوازنة الحكومية السنوية
للغابات  0,45مليون دوالر ،وبلغت مساهمة مبيعات املنتجات الحرجية
والرضائب يف أموال الحكومة  0,55مليون دوالر سنويا .وشمل دعم
الوكاالت املانحة الخارجية للغابات يف الفرتة  2015-2008مشاريع بقيمة
 0,9مليون دوالر؛ وتشمل املشاريع القادمة مرفق بيئة عاملي/مرشوع
منظمة األغذية والزراعة إلدارة أرايض الغابات الجافة بقيمة  6,5مليون
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الخشبية وغري الخشبية (املشرتاة أساساً بطريقة غري مرشوعة) مصادر هامة
للدخل .والخشب مصدر طاقة هام للتدفئة والطهي لسكان الريف.

املاضية انخفاض مطرد يف اإلنتاج الزراعي بسبب االفتقار إىل سياسات
زراعية ف ّعالة .وحوايل  25يف املائة من األرايض الزراعية اآلن ملكية خاصة،
لكن حيازة األرايض مج ّزأة بشدة 70 :يف املائة من الحيازات أقل من هكتار
واحد و 98يف املائة أقل من  5هكتارات .وميكن استخدام املراعي مقابل
رسوم سنوية صغرية ،لكن الكثري منها تعرض إلفراط يف الرعي .وبلغ متوسط
االستثامر األجنبي املبارش يف الزراعة  13,7مليون دوالر سنوياً يف الفرتة
 ،2014-2007لكن االستثامر األجنبي مثار جدل ،وكان هناك حظر عىل بيع
األرايض لألجانب من عام  2012إىل عام .2014

وجهات األمن الغذايئ والزراعة وحالة الغابات

حدث معظم تحسن مؤرشات األمن الغذايئ يف جورجيا يف مرحلة التحول الفوري
إىل اقتصاد السوق .فقد انخفض معدل انتشار نقص التغذية تدريجيا من 56,5
يف املائة يف الفرتة  1992-1990إىل  11,1يف املائة يف الفرتة  1999-1997وإىل
 7,4يف املائة يف الفرتة  ،2016-2014وانخفض عدد من يعانون نقص
التغذية من أكرث من  3مليون يف الفرتة  1992-1990إىل  0,5مليون يف
الفرتة  1999-1997وإىل  0,32مليون يف الفرتة  .2016-2014وعىل الرغم
من أن جورجيا تستفيد من قدرتها عىل إنتاج أصناف كثرية من األغذية ،إالّ
أنها ال تزال عرضه النعدام األمن الغذايئ ،ويعود ذلك أساسا إىل الفقر .وقد
انخفضت مساحة األرايض الزراعية من  3,23مليون هكتار يف عام 1990
إىل  2,55مليون هكتار يف عام  .2015وتقلّب متوسط قيمة اإلنتاج الغذايئ
للفرد الواحد خالل الفرتة من  1992-1990إىل الفرتة  ،2013-2011دون
وجهة واضحة ،كام ازدادت كمية الواردات الغذائية بنسبة  34يف املائة من
الفرتة  1993-1992إىل الفرتة .2013-2012

ومنذ عام  ،2013ال زال دعم الزراعة من أولويات الحكومة ،وذلك لهدف
توفري األمن الغذايئ والتغلب عىل الفقر يف املناطق الريفية من خالل اإلنتاج
الزراعي العايل الجودة .وقد ازداد متويل الزراعة من الحكومة والجهات
املانحة الدولية لتحسني البنية األساسية (مبا يف ذلك الري)؛ وزيادة استخدام
اآلالت الزراعية؛ وتقديم املساعدة للمزارع الصغرية؛ ولوضع تدابري وقائية
بيطرية؛ واتخاذ إجراءات لتطوير قطاع التجهيز؛ ولتشجيع التصدير ،مبا يف
ذلك للحصول عىل معدات مختربية لتيسري االعتامد الدويل.
تغطي الغابات أكرث من  40يف املائة من مساحة األرايض يف جورجيا،
معظمها يف املناطق الجبلية ،ويعترب  20يف املائة فقط منها مناسباً لإلنتاج
التجاري .ومل تكن هناك أية خسارة حديثة العهد للغابات بالتحويل إىل
االستخدام الزراعي ،وهناك يف بعض األماكن إحياء لها .وقد خفضت الهجرة
بعيدا ً عن املناطق الريفية ،وخاصة الجبال ،الضغوط املرتبطة بقطع الغابات
والرعي املفرط.

وقد انخفضت مساهمة القيمة املضافة للزراعة ،مبا يف ذلك الغابات
ومصايد األسامك ،يف االقتصاد يف جورجيا مبعدل  10,6يف املائة يف السنة
من عام  1991إىل عام  2000ومبعدل  0,4يف املائة يف السنة من عام
 2000إىل عام  .2013وبلغت مساهمة الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل
 29يف املائة يف عام  1991و 9يف املائة يف عام  .2013وتشمل املحاصيل
الزراعية تقليدياً العنب والقمح والذرة واللحوم والحليب والفواكه
والخرضوات .ويف عام  ،2011بلغت قيمة واردات األغذية  896مليون
دوالر وقيمة صادرات األغذية  227مليون دوالر؛ ومثّلت األغذية  13يف
املائة من الواردات جميعها و 10يف املائة من الصادرات جميعها .وكانت
واردات األغذية الرئيسية يف ذلك العام ،حسب القيمة ،القمح ولحوم
الدجاج وزيت عباد الشمس والسكر ،والصادرات الرئيسية البندق
والنبيذ واملرشوبات الروحية.

وقد كانت الغابات وعملياتها تدار مركزياً حتى عام 1999؛ وال تزال
الغابات مملوكة ملكية عامة ،لكن العمليات تف ّوض اآلن إىل القطاع
الخاص .وأدى منح تصاريح قصرية األجل إىل اإلفراط يف قطع األخشاب،
إذ ليس لدى الحاصلني عىل هذه التصاريح أي حافز لالستثامر يف الغابات.
ولكن منذ عام  ،2005منحت تصاريح ملدة تصل إىل  20عاماً وأصبح
مطلوباً من الحاصلني عىل ترخيص االستثامر يف إدارة الغابات .ويدير
القطاع الخاص بعض مساحات الغابات يف إطار منح لألرايض تشمل
حيازة طويلة األجل .ومتثّل الغابات املزروعة  2,5يف املائة فقط من
مساحة الغابات.

وهناك إمكانية لزيادة اإلنتاج الزراعي .فبوجود الرتبة الخصبة واملناخ
املالئم ،الظروف مهيأة جدا ً للزراعة ،ولكن كان هناك يف السنوات الـ20
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حالة الغابات يف العامل عام 2016
اإلطار 4-4

العوامل الرئيسية
المساهمة في
الوجهات اإليجابية
في األمن الغذائي
والغطاء الحرجي
في جورجيا

وتبلغ مساهمة قطاع الغابات يف الناتج املحيل اإلجاميل  1,3يف املائة (لكن
ذلك ال يشمل املنتجات الحرجية غري الخشبية) .ووفقا للبيانات الرسمية،
أزيل منذ عام  1998يف املتوسط  0,58مليون مرت مربع من األخشاب يف
السنة 78 ،يف املائة منها للوقود الخشبي .ومن الصعب تحديد الكميات
الفعلية التي أزيلت بسبب األنشطة غري املرشوعة؛ وتشري بعض التقديرات
غري الرسمية إىل أن حجم عمليات اإلزالة للحصول عىل الوقود الخشبي يبلغ
حوايل  2,5مليون مرت مربع .وتباع األخشاب املجهزة يف األسواق املحلية.
وقد بدأت جورجيا بعد استقاللها تصدير أخشاب مثل النري والتنوب
والبيسية ،ولكن فرضت يف أواخر تسعينات القرن املايض قيود مؤقتة عىل
حصاد وصادرات األخشاب لتخفيف الضغوط عىل الغابات .كذلك أُدخلت
لوائح تنظيمية لالستخدامات الحرجية وصادرات األخشاب وازدادت التجارة
الدولية منذ عام  .2006ويف عام  ،2013بلغت قيمة صادرات املنتجات
الحرجية  23مليون دوالر ،وبلغت قيمة الواردات  92مليون دوالر.

e
e

e

األطر السياساتية والقانونية واملؤسسية

e

تحدد االسرتاتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتامعية «جورجيا
عام ( »2020املعتمدة يف عام  )2014أولويات الوزارات .وهي تستند إىل
مبادئ منو اقتصادي اشتاميل مدفوع من القطاع الخاص وإىل االستخدام
املستدام للموارد الطبيعية ،ومن بني أولوياتها تطوير البنية التحتية
الزراعية ،كام أنها تسلّم بأن الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية والسياحة
تنتفع جميعها من نظم إيكولوجية حرجية صحية .وتشمل التدابري
املحددة (املوجودة أيضاً يف اسرتاتيجية التنمية الزراعية يف جورجيا) تعزيز
القدرة التنافسية للمشاريع الريادية الريفية؛ وتحسني االستغالل التجاري
للمنتجات التي تنتجها مزارع الكفاف؛ وتحسني قدرات تجهيز وتخزين
املنتجات الزراعية؛ وتحسني شبكات النقل؛ والتطوير املؤسيس؛ وإعادة
تأهيل البنية التحتية للري والرصف الصحي؛ وتطوير سالسل القيمة؛
وتدابري للحامية البيطرية والنباتية؛ وسالمة األغذية .وستفتح «اتفاقية
منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة» آفاق التجارة مع االتحاد األورويب
يف املنتجات الزراعية والحرجية.

e

وتتقاسم مسؤولية موارد األرايض وزارة حامية البيئة واملوارد الطبيعية،
املسؤولة عن تخطيط وتنسيق األنشطة الرامية إىل مكافحة التصحر
وتدهور األرايض ،ووزارة الزراعة ،التي تعزز االستخدام املستدام لألرايض» ،
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eخفّضت الهجرة بعيدا ً عن مناطق الغابات الضغط عىل
الغابات املتمثل بقطع األشجار والرعي املفرطني.
حسن استبدال التصاريح القصرية األجل لحصاد األخشاب
ّ e
برتاخيص طويلة األجل (ملدة تصل إىل  20عاماً) إدارة
الغابات.
eأدى التسليم بأن الترشيع الحايل ال ميتثل ملبادئ اإلدارة
املستدامة للغابات إىل العمل عىل إعداد مدونة جديدة
للغابات ،كام كان هناك بناء للقدرات يف الوكالة الحرجية
الوطنية.
eساعد إرشاك أصحاب املصلحة يف وضع وتنفيذ سياسات
حرجية وطنية عىل توليد الدعم ملبادئ اإلدارة املستدامة
للغابات.
eمنذ عام  ،2013أصبح تقديم املساعدة للتنمية الزراعية
إحدى األولويات الرئيسية للحكومة ،ما أدى إىل زيادة
االستثامر من الدولة من خالل املساعدة اإلمنائية الرسمية.

الفصل  4إفساح املجال للغابات واألمن الغذايئ

غانا

» ووزارة االقتصاد والتنمية املستدامة ،التي تتعامل مع خصخصة أرايض
الدولة ومسائل حيازة األرايض ذات الصلة ،ووزارة العدل ،وهي املسؤولة
عن تسجيل األرايض .وباإلضافة إىل ذلك ،تع ّد اإلدارات املحلية خطط
التطوير املكاين.

السياق االقتصادي والدميغرايف

غانا أحد بلدان الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط وهي تقع غرب
أفريقيا .ويف عام  ،2014بلغ عدد سكانها  26,79مليون نسمة ،وبلغ
نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي اإلجاميل  1600دوالر (ما يعادل
 3190دوالر دويل بأسعار رصف تعادل القوة الرشائية) .وتبلغ مساحة
أرايض البالد للبالد  22,75مليون هكتار.

وجرى فصل املسؤوليات املتعلقة بالسياسة الحرجية عن إدارة الغابات.
فمكتب السياسات الحرجية وإدارة اإلرشاف البيئي موجود يف وزارة حامية
البيئة واملوارد الطبيعية ،بينام تتحمل الوكالة الحرجية الوطنية ووكالة
املناطق املحمية مسؤولية إدارة غابات الدولة .وقد بلغت قيمة مشاريع
املساعدة اإلمنائية الرسمية املتعلقة بالغابات والتنوع البيولوجي 38
دوالر أمرييك يف الفرتة 2015–2002؛ وساهمت هذه املشاريع يف اإلدارة
املستدامة للغابات ،وبناء القدرات ،والحراجة املجتمعية ،وإنفاذ قانون
الغابات ،ويف الحوكمة.

منا الناتج املحيل اإلجاميل لغانا بنسبة  4,3يف املائة سنوياً من عام 1990
إىل عام  2000وبنسبة  6,6يف املائة يف السنة من عام  2000إىل عام .2014
وكانت القوى الدافعة لهذا النمو االقتصادي االستقرار السيايس واالتساق
والتغيات البنيوية يف االقتصاد وزيادة الصادرات (مبا
يف تنفيذ السياسات
ّ
يف ذلك النفط منذ عام  .)2010لكن شامل غانا متخلف عن بقية البالد،
والفقر هو السبب الرئييس النعدام األمن الغذايئ هناك.

وقد أعد «مفهوم جورجيا الوطني للحراجة» يف عام  2013مبشاركة
فعالة من أصحاب املصلحة .وتشمل أولويات «السياسة الحرجية
الوطنية» ،كام اعتمدت يف عام  ،2013إعادة التشجري وإعادة الغابات
املتدهورة إىل هيئتها األصلية .وكخطوة أوىل نحو هذا الهدف األخري،
ستح ّدد املناطق املتدهورة املعرضة لتعرية الرتبة ولالنهيارات األرضية
وتع ّد خطط عمل لها .ومبا أن القوانني الحالية التي تنظم قطاع الغابات
ال متتثل ملبادئ اإلدارة املستدامة للغابات ،فقد بدأ العمل يف عام 2014
عىل إعداد مدونة جديدة للغابات .ويجري العمل أيضا ،بدعم من
منظامت مانحة ،عىل وضع ترشيعات تهدف إىل تشجيع االستخدام
املستدام للموارد الحرجية غري الخشبية .وستوفر االتفاقات الدولية
إطارا ً لترشيع جديد للغابات .والهدف يف إطار سياسة التنوع البيولوجي
وخطة عمل جورجيا للفرتة  2020-2014هو حامية التنوع البيولوجي
للغابات من خالل إدخال أفضل املامرسات يف مجال الحراجة املستدامة
بحلول عام .2020

خالل الفرتة  ،2013–1990بلغ معدل النمو السكاين  2,55يف املائة يف
السنة .وعىل الرغم من الهجرة الصافية من املناطق الريفية إىل املناطق
الحرضية ،ازداد عدد سكان الريف من  9,3مليون نسمة يف عام  1990إىل
 12,2مليون يف عام  .2014ويقدر أن هناك  2,5مليون شخص يعيشون يف
الغابات ويعتمدون عليها.

اتجاهات األمن الغذايئ والزراعة وحالة الغابات

حققت غانا العديد من أهدافها يف مجال األمن الغذايئ يف العقود األخرية
نتيجة لتدخالت يف مجال السياسات الوطنية والقطاعية واالستثامرات يف
الزراعة وما يرتتب عليها من مضاعفة اإلنتاج الزراعي .غري أن ازدياد عدد
السكان يشكل تحدياً مستمرا.
من عام  1990إىل عام  ،2013ازدادت مساهمة القيمة املضافة للزراعة ،مبا
يف ذلك الحراجة وصيد األسامك ،يف اقتصاد غانا مبتوسط قدره  3,9يف املائة
يف السنة ،رغم أن مساهمتها اإلجاملية يف الناتج املحيل اإلجاميل انخفضت
خالل تلك الفرتة من  34يف املائة إىل  23يف املائة .ازدادت مساحة األرايض
الصالحة للزراعة من  2,7مليون هكتار يف عام  1990إىل  4,7مليون هكتار يف

يعرض اإلطار  4-4العوامل الرئيسية املساهمة يف الوجهات اإليجابية يف
األمن الغذايئ والغطاء الحرجي يف جورجيا.
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حالة الغابات يف العامل عام 2016
اإلطار 5-4

العوامل الرئيسية
المساهمة في
الوجهات اإليجابية
في األمن الغذائي
والغطاء الحرجي
في غانا

عام  ،2013وازدادت مساحة األرايض املزروعة محاصيل دامئة من  1,5مليون
هكتار إىل  2,7مليون هكتار .وازداد متوسط قيمة اإلنتاج الغذايئ للفرد
الواحد بنسبة  68يف املائة من الفرتة  1992-1990إىل الفرتة .2013-2011
يف السنوات الـ 25املاضية ،ركزت االستثامرات الحكومية يف قطاع الزراعة
عىل البحث والتطوير الزراعي ،فبلغت  95مليون دوالر ( 0,4يف املائة
من إجاميل اإلنفاق الحكومي) يف عام  .2007وقد ط ّورت معاهد البحوث
املتخصصة تقنيات زراعية وش ّجعت تحسينها وعالجت أمراض املحاصيل
بهدف زيادة الغلة .وازدادت مساحة األرايض الزراعية املروية من 10
آالف هكتار يف عام  1997إىل  34ألف هكتار يف عام  .2012وعىل الرغم
من إلغاء تدخل الحكومة يف إمداد املدخالت يف عام  ،1990إال أن إعانات
دعم األسمدة ( 50يف املائة) أعيدت يف عام  2008لتحسني إنتاجية
محاصيل أصحاب الحيازات الصغرية؛ ف ُدعم أكرث من  730ألف طن من
األسمدة من خالل هذه الخطة يف الفرتة  .2013-2008وشملت الربامج
الرامية إىل تطوير اإلنتاج الزراعي الحديث وقطاع التجهيز أيضاً االستثامر
يف سلسلة القيمة ،وتحسني اإلرشاد والخدمات ،وتقوية رابطات املزارعني،
وبناء طرق نفاذ .وبلغت املساعدة اإلمنائية الرسمية لقطاع الزراعة 146
مليون دوالر يف عام  2000و 126مليون دوالر يف عام .2010

e
e

e

e
e
e
e

ويف عام  ،2012كانت أهم السلع الزراعية من حيث القيمة اليام والكسافا
وحبوب الكاكاو واملوز .وقد زاد إنتاج األرز بأكرث من الضعف من عام
 1996إىل عام  ،2011كام ازداد أيضاً إنتاج الكاكاو ومحاصيل الزيوت ،بينام
انخفض إنتاج النب .وبلغت قيمة صادرات األغذية  2,9مليار دوالر يف عام
 ،2011مشكّلة حوايل  23يف املائة من إجاميل الصادرات ،وبلغت واردات
األغذية  1,6مليار دوالر ،مشكّلة  10يف املائة من الواردات .وشكّل الكاكاو
 82يف املائة من قيمة صادرات املواد الخام الزراعية ،وكانت الواردات
الرئيسية السكر ولحم الدجاج والقمح .وخفضّ ت املعونة الغذائية املقدمة
عىل شكل حبوب وأرز ودقيق قمح تخفيضاً كبريا ً منذ عام .2010

e

يتألف قطاع الزراعة أساساً من صغار املزارعني .ويف املجتمعات الزراعية
املحلية ،يوجه القانون العريف وراثة الحقوق يف األرض واالتفاقات املحلية
لحيازة األرايض ،رغم أن ذلك نادرا ً ما يوثق .ويه ّمش نظام املرياث املرأة
ويؤثر عىل سيطرتها عىل األرايض الزراعية املنتجة.
»
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eال يزال هناك استقرار سيايس واتساق يف تنفيذ السياسات
العامة.
eأق ّر برنامج اإلنعاش االقتصادي بأهمية اإلنتاج الزراعي
الحديث واإلنتاج الزراعي املستدام واإلدارة املستدامة
للغابات كجزء من رؤية التحويل البنيوي لالقتصاد.
eازدادت اإلنتاجية الزراعية بتطبيق نتائج البحوث والتنمية
واالستثامر يف البنية التحتية (كالري) واستخدام األسمدة
والدعم املوجه ألصحاب الحيازات الصغرية.
eتستخدم تقييامت األثر البيئي لتنظيم تحويل أرايض الغابات
إىل أراض زراعية والعكس بالعكس.
eتحسنت إدارة الغابات بفعل اإلصالح املؤسيس وتعزيز
القدرات.
eإصالح نظام حيازة األشجار جا ٍر إلعطاء املزارعني حق ملكية
األشجار التي يزرعونها واالنتفاع منها.
eيجري تشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر يف املزارع من
خالل أدوات مالية (كتلك التي مت ّول من الرضائب املفروضة
عىل تصدير األخشاب املجففة بالهواء) وتخصيص األرايض يف
األجزاء املتدهورة يف محميات الغابات.
eيجري تشجيع مشاركة أصحاب املصلحة يف وضع السياسات
واتخاذ سياسات لحامية مصالح املجتمعات املحلية ورشكات
الغابات الصغرية واملتوسطة الحجم .ويستخدم نهج اإلدارة
التعاونية للغابات لتحسني حصول املجتمعات املحلية عىل
منافع الغابات.
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ثم انخفض إىل  13,8مليون مرت مربع يف الفرتة  .2011-2007وكان معظم
عمليات اإلزالة يرمي إىل الحصول عىل الوقود الخشبي ،رغم أن حجم إزالة
األخشاب الصناعية بقي ثابتاً نسبيا ،مبتوسط بلغ  1,3مليون مرت مربع يف
السنة .وبلغت مساهمة قطاع الغابات يف الناتج املحيل اإلجاميل  3,38يف املائة
يف عام  .2011وشملت إجراءات اتفاقية الرشاكة الطوعية مع االتحاد األورويب
مبوجب املبادرة األوروبية إلنفاذ القوانني والحوكمة والتجارة الحرجية مبادرات
تهدف إىل الحد من قطع األشجار غري القانوين ،وتحسني كفاءة إنتاج األخشاب
يف منارش األخشاب الح َرفية .وغانا مصدر ٍ
صاف للمنتجات الحرجية ،إذ بلغت
قيمة صادرات املنتجات الحرجية  283,2مليون دوالر يف عام  2013وقيمة
الواردات (أساساً منتجات ورقية)  80,7مليون دوالر.

» وتغطي الغابات  41يف املائة من مساحة األرايض يف غانا ومعظمها مملوك
ملكية عامة ،ويعني ذلك يف غانا أن الغابات ملك للشعب وتديرها
وتراقبها الحكومة ملصلحة الشعب واملصلحة العامة .ويتمتع احتياطي
الغابات واملتنزهات الوطنية بحامية قانونية .واألشجار املجددة طبيعياً
منوطة برئيس الجمهورية نيابة عن شعب غانا ،وتديرها لجنة الغابات،
ولكن يتمتع األفراد ومتتع املجموعات الخاصة بحقوق األشجار التي تزرع
يف مناطق خارج املناطق املحمية .وتخصص الحكومة أراض يف األجزاء
املتدهورة من محميات الغابات لرشكات القطاع الخاص لتقوم بتطويرها
وللمزارعني ليزرعوها مبحاصيل أغذية متناوبة يف السنوات األوىل من إنشاء
املزارع (وهذا نظام يدعى نظام تونغيا  taungyaمع ّدل).

األطر السياساتية والقانونية واملؤسسية

وأنشئ الصندوق اإلمنايئ للزراعة الحرجية يف عام  1999لتشجيع القطاع
الخاص عىل االستثامر يف املزارع التجارية؛ وازدادت مساحة الغابات املزروعة
من  60ألف هكتار يف عام  2000إىل  325ألف هكتار يف عام .2015
وي ّول الصندوق اإلمنايئ للزراعة الحرجية من الرسوم املفروضة عىل تصدير
ُ
األخشاب املجففة بالهواء .وأطلق برنامج تطوير املزارع الحرجية الوطنية
مجددا ً يف عام  2010بهدف زرع  30ألف هكتار من الغابات يف السنة.

وفّر كل من برنامج اإلنعاش االقتصادي وبرنامج التنمية الزراعية املع ّجلة
األساس لزيادة اإلنتاج الزراعي .ويق ّر برنامج اإلنعاش االقتصادي وتق ّر
اسرتاتيجية خفض الفقر بأهمية الغابات وصناعة تجهيز األخشاب.
وتركز السياسات الزراعية وسياسات استخدام األرايض عىل زيادة
اإلنتاجية الزراعية من خالل التحديث والتكثيف واملامرسات املستدامة
الستخدام األرايض وتطبيق العلوم والتكنولوجيا لتوفري األمن الغذايئ وفرص
العمل وخفض الفقر .وقد شملت اإلصالحات منذ أواخر مثانينات القرن
املايض تعزيز القدرات املؤسسية؛ وخصخصة الخدمات كتسويق األسمدة
وتزويد الجرارات واألدوية البيطرية؛ والتمويل الريفي؛ وإصالح الحيازة؛
وتدابري لتحسني اإلنتاجية.

وقد ازداد التوجه نحو الزراعة املستدامة وترويج إصدار شهادات الكاكاو من
استخدام الحراجة الزراعية يف قطاع الكاكاو وأدى ذلك إىل إنشاء مزارع بحوث
للحراجة الزراعية .كام يجري تشجيع حامية الغابات املجتمعية يف مناطق
خارج املحميات ،حيث تدعم مناطق إدارة املوارد املجتمعية تكييف املامرسات
الزراعية لتعزيز الحفاظ عىل الحياة الربية واملنافع االقتصادية املحلية.
وعىل الرغم من أن مساحة الغابات ازدادت نتيجة تطوير املزارع والحراجة
الزراعية ،إالّ أن قطع األشجار الخشبية والتوسع يف األرايض الزراعية أديا إىل
تدهور الغابات القامئة .فقد انخفضت مساحة الغابات املغلقة مبعدل  46ألف
هكتار يف السنة يف الفرتة  ،2010–1990يف حني ازدادت مساحة الغابات املفتوحة
مبقدار  74ألف هكتار يف السنة .وترتتب عىل ذلك آثار عىل التنوع البيولوجي يف
مناطق «الغابات العالية» ،كام حظر قطع األشجار يف بعض املحميات الحرجية.

وتشمل أهداف السياسات الحرجية  ،2012التي وضعت من خالل عملية
تشاورية شفافة قبلها أصحاب املصلحة عىل نطاق واسع ،إعادة تأهيل
واستعادة املواقع الطبيعية املتدهورة من خالل تطوير املزارع والحراجة
املجتمعية؛ وإدامة إمدادات املواد الخام الالزمة لالستهالك املنزيل
والصناعي؛ والحامية البيئية.
وتتعامل الترشيعات املتصلة باألرايض والزراعة والغابات بقضايا وقطاعات
محددة ،مبا يف ذلك حقوق األرايض وتسجيلها والصحة الحيوانية والحامية
البيئية وحفظ الرتبة وحرائق األدغال والحفاظ عىل الحياة الربية

وازداد متوسط إزالة األخشاب يف السنة من  17,1مليون مرت مربع يف الفرتة
 1994-1990إىل  25,2مليون مرت مربع يف السنة يف الفرتة ،1999-1995
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وصناعات الكاكاو والفاكهة وتسويق األخشاب .وهناك أيضا متطلب
قانوين ينص عىل انخراط أصحاب املصلحة ،مثل املجالس املحلية ،يف
إعداد خطط التنمية املحلية ،رغم أن ذلك ال ينطبق عموماً عىل الزراعة
أو الحراجة .وعموما ،البيئة القانونية معقدة ومل تواكب الترشيعات دامئاً
تطورات السياسات .وعىل الرغم من أن املزارعني قد يقطعون األخشاب
إلعداد األرايض الزراعية ،فإن األخشاب ال تستخدم لتحقيق مكاسب
اقتصادية ،وقد يُطلب من املستثمرين الذين يحصلون عىل أراض حرجية
ويرغبون يف استخدامها ألغراض زراعية إجراء تقييم لألثر البيئي وتأمني
الحصول عىل إذن .وينطبق اإلجراء نفسه عىل تحويل األرايض الزراعية
إىل غابات .ومبوجب أنظمة التقييم البيئي ،قد يكون من املطلوب اتخاذ
إجراءات تخفيف أو تعويض إذا كانت خسارة الغابات أو األرايض الزراعية
أمرا ً ال مفر منه.

نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي اإلجاميل  4210دوالرات أمريكية
(10,600دوالر دويل بأسعار رصف تعادل القوة الرشائية) .وتبلغ مساحة
أراضيها  15,54مليون هكتار.
منا الناتج املحيل اإلجاميل لتونس مبعدل  4,7يف املائة يف السنة من عام
 1990إىل عام  2000ومبعدل  3,9يف املائة من عام  2000إىل عام 2014
حسنت
(فرتة تأثر فيها النمو االقتصادي بثورة يناير/كانون الثاين) .وقد ّ
الصناعة قدرتها التنافسية منذ عام  ،1990واستجابت إيجابياً إللغاء التحاد
األورويب تعريفات الواردات عن املنتجات الصناعية.
انخفض معدل النمو السكاين يف تونس من متوسط قدره  1,59يف املائة
يف السنة يف الفرتة  2000-1990إىل واحد يف املائة يف السنة يف الفرتة
 .2014–2000وانخفضت نسبة إجاميل السكان الذين يعيشون يف املناطق
الريفية من  42يف املائة يف عام  1990إىل  33يف املائة يف عام  ،2013رغم
أن العدد املطلق ازداد من  3,4مليون إىل  3,6مليون .ويقدر أن  734ألفاً
يعيشون يف غابات أو بالقرب من غابات ،ومتوسط دخل هؤالء أقل من
ثلث املتوسط الوطني؛ ومع ذلك ،توفر الغابات لهم فرص الحصول عىل
دخل وهي مصدر هام للغذاء والطاقة.

ووزارة األرايض واملوارد الطبيعية مسؤولة عن السياسة العامة للغابات،
ولجنة الغابات مسؤولة عن تنظيم استخدام وحفظ وإدارة املوارد
تحسنت إدارة الغابات نتيجة
الحرجية وموارد الحياة الربية .وقد ّ
اإلصالحات املؤسسية ،التي تضمنت تشديدا ً أكرب عىل مشاركة أصحاب
املصلحة واإلدارة التعاونية للغابات.

وجهات األمن الغذايئ والزراعة وحالة الغابات

وبلغ متوسط املساعدة اإلمنائية الرسمية املتعلقة بالغابات  32مليون
دوالر يف السنة يف الفرتة  .2009-1989والربنامج الرئييس هو «برنامج إدارة
املوارد الحرجية ( ،»)1997-1989الذي عزز قدرات املؤسسات التنظيمية
وقام بتدخالت أخرى يف إدارة الغابات وإعادة التحريج وإصالح السياسات
ودعم سبل املعيشة والتنوع البيولوجي.

عىل الرغم من أن تونس تتمتع عموماً بدرجة عالية من األمن الغذايئ ،إال
أن السكان األفقر يعانون انعدام األمن الغذايئ.

وقد ازدادت مساهمة القيمة املضافة للزراعة ،مبا يف ذلك الحراجة
وصيد األسامك ،يف اقتصاد تونس مبعدل  2,6يف املائة يف السنة من عام
 1990إىل عام  ،2013رغم أن مساهمتها اإلجاملية يف الناتج املحيل
اإلجاميل انخفضت من  12يف املائة إىل أقل من  9يف املائة يف الفرتة
تغي طفيف يف مساحة األرايض
نفسها .وبالرغم من أنه مل يحدث سوى ّ
الصالحة للزراعة ،ازدادت املساحة املزروعة محاصيل دامئة من 1,94
مليون هكتار يف عام  1990إىل  2,28مليون هكتار يف عام ،2013
ويشمل ذلك التوسع يف زراعة أشجار الزيتون يف أرايض املراعي .وازداد
متوسط قيمة اإلنتاج الغذايئ للفرد بنسبة  15يف املائة من الفرتة -1990
 1992إىل الفرتة .2013-2011

يعرض اإلطار  5-4العوامل الرئيسية املساهمة يف الوجهات اإليجابية يف
األمن الغذايئ والغطاء الحرجي يف غانا.

تونس
السياق االقتصادي والدميغرايف

تونس أحد بلدان الرشيحة العليا من فئة الدخل املتوسط وهي تقع يف
أفريقيا الشاملية .ويف عام  ،2014بلغ عدد سكانها  11مليون شخص وبلغ
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تحسن املحاصيل ،وتحسني
وميكن أن تُعزى الزيادة يف اإلنتاج الزراعي إىل ّ
استخدام األرايض الزراعية القامئة وزيادة الري واستخدام األسمدة وامليكنة
املحسنة وتحسني املامرسات الزراعية .وميكن أن يخفّض الجفاف
والبذور ّ
اإلنتاج يف بعض السنوات .وتساهم األرايض املروية بـ  40-30يف املائة من
اإلنتاج الزراعي ،رغم أنها متثل أقل من  10يف املائة من إجاميل مساحة
األرايض املزروعة محاصيل دامئة.

الغابات الخاضعة للحامية من التعرية أو حامية مصادر املياه أو الحفاظ
عىل األنواع املهددة باالنقراض .وقد أنشئ معظم الغابات الخاصة يف
ستينات القرن املايض ،ويف كثري من األحيان لتثبيت الكثبان الرملية أو
إقامة مص ّدات للرياح .ويستمر التوسع يف الغابات يف املناطق الهامشية
املنخفضة القيمة من الناحية الزراعية؛ ويساعد ذلك أيضاً عىل زيادة إنتاج
األعالف لألغنام واملاعز .واملساحة اإلجاملية للغابات آخذة بالتزايد ،أساساً
من خالل إنشاء الغابات املزروعة ،فقد ازدادت مساحة الغابات املزروعة
من  293ألف هكتار يف عام  1990إىل  725ألف هكتار يف عام .2015
وبلغ متوسط إزالة الغابات حوايل  500هكتار يف السنة منذ عام .2010

ويف عام  ،2012كانت أهم السلع الزراعية من حيث القيمة هي الزيتون
والبندورة والحليب والقمح واللوز ولحم الدجاج والفلفل الحار والفلفل
ولحم البقر والتمور .وقد ازداد منذ عام  1990إنتاج املنتجات الحيوانية
والزيتون والبندورة والبطيخ .غري أن امليزان التجاري يف املنتجات الزراعية
ومنتجات األغذية سلبي عموما .والواردات الرئيسية من حيث القيمة هي
القمح والسكر وزيت فول الصويا والذرة ،والصادرات الرئيسية هي زيت
الزيتون والتمور وزيت الذرة .ويف عام  ،2011مثّلت األغذية حوايل  10يف
املائة من الواردات و 8يف املائة من الصادرات .وكانت آخر شحنات املعونة
الغذائية إىل تونس يف أواخر تسعينات القرن املايض .ويك تساعد الحكومة
عىل حامية املنتجني ،مبن فيهم صغار املزارعني ،من آثار تقلبات األسواق،
فإنها تحافظ عىل حواجز استرياد معينة وتوفر دعامً ألسعار منتجات محددة
(كالحبوب والحليب وبنجر السكر) وتقدم بعض إعانات الدعم للمدخالت.

وكانت مساهمة قطاع الغابات يف الناتج املحيل اإلجاميل  0,1يف املائة يف
عام  ،2011لكن العديد من السلع الحرجية والخدمات البيئية غري مس ّوقة
وال تندرج بالتايل يف هذا الرقم .ويف الفرتة من عام  1990إىل عام ،2010
بلغ املتوسط السنوي إلزالة األخشاب  0,23مليون مرت مربع (تراوح من
 0,11مليون مرت مربع إىل  0,37مليون مرت مربع يف السنة) ،وكان نصفه
لغرض توفري الوقود الخشبي .واملنتجات الحرجية الرئيسية هي الفلني
( 49يف املائة من القيمة اإلجاملية) ،واألخشاب ( 25يف املائة) وغريها من
املنتجات غري الخشبية .وكسبت الحكومة  10ماليني دينار تونيس 20من
املنتجات الحرجية يف عام  ،2012لكن القيمة االقتصادية الكاملة للسلع
الحرجية والخدمات البيئية قدرت بـ  182مليون دينار تونيس ،مبا يف ذلك
كالً من املنافع االجتامعية (قيمتها  208مليون دينار تونيس) وتكلفة
التدهور (قيمتها  26مليون دينار تونيس) .وتشمل املنافع االجتامعية
علف املاشية ( 38يف املائة) ،واحتجاز الكربون ( 24يف املائة) ،واملنتجات
الحرجية غري الخشبية ( 12يف املائة) ،والحامية من التعرية وتغرين
خزانات املياه ( 12يف املائة) ،واألخشاب ( 5يف املائة) ،وقيمة النباتات
الطبية ( 6يف املائة) ،والقيمة الثقافية ( 2يف املائة).

يف تونس ،هناك  4,7مليون هكتار من األرايض الخاصة ،منها  54ألف
هكتار من الغابات؛ وحوايل  4مليون هكتار من املراعي اململوكة جامعياً؛
و 1,3مليون هكتار من األرايض اململوكة للدولة ،منها  0,9مليون هكتار
من الغابات .ومساحة  3يف املائة فقط من املزارع أكرب من  50هكتارا،
إال أنها تحتل  34يف املائة من األرايض الزراعية .ومساحة  54يف املائة من
املزارع أقل من  5هكتارات وتغطي  11يف املائة من األرايض الزراعية؛
ويتزايد عدد املزارع الصغرية مع توايل تقسيم األرض عرب املرياث.

وعىل الرغم من زيادة الغطاء الحرجي ،تظل تونس تعتمد اعتامدا ً كبريا ً
عىل الواردات من املنتجات الحرجية .ففي عام  ،2013بلغت قيمة واردات
املنتجات الحرجية  388مليون دوالر ،وبلغت قيمة صادرات املنتجات
الحرجية  37مليون دوالر .والواردات الرئيسية هي الخشب املنشور ولب

وتغطي الغابات  6,7يف املائة من مساحة تونس .وتعترب األرايض الحرجية،
وهي يف كثري من األحيان يف املناطق الجبلية ،غري صالحة للزراعة ،إما
ألسباب بيئية وإما ألن اإلنتاج الزراعي سيكون متدنياً جدا ً .ومعظم
الغابات مملوكة ملكية عامة ،لكن الغابات عىل األرايض الخاصة واملحتفظ
بها جامعياً تخضع للتنظيم .ويلزم الحصول عىل إذن خاص لحصاد

 20يف  31ديسمرب/كانون األول  ،2012كان الدوالر األمرييك الواحد =  1,55دينارا ً تونسياً.
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اإلطار 6-4

العوامل الرئيسية
المساهمة في الوجهات
اإليجابية في األمن
الغذائي والغطاء
الحرجي في تونس

الورق الكيميايئ ،أما الصادرات الرئيسية فهي منتجات الورق والفلني؛ كام
تصدر أيضاً منتجات غري خشبية ،كالزيوت العطرية من إكليل الجبل والزعرت.

األطر السياساتية والقانونية واملؤسسية

تعطي خطة التنمية االجتامعية واالقتصادية ( ،)2014-2010وخطة
جديدة هي اآلن قيد اإلعداد ،أولوية للنمو االقتصادي وخفض الفقر
والتكامل اإلقليمي والتنمية املستدامة .وتقر الخطتان بدور الغابات يف
حامية األرايض من التعرية والتصحر والحاجة إىل إرشاك السكان املحليني
لتحقيق حامية ناجحة للغابات .ومن أولويات السياسة الزراعية االكتفاء
الذايت من األغذية والقدرة التنافسية والصادرات والحفاظ عىل املوارد
الطبيعية.

e
e

e

e

والسياسة الحرجية جزء ال يتجزأ من السياسة الزراعية بسبب دور الغابات الهام
يف حامية مستجمعات املياه .ومع ذلك ،هناك مجال كبري لزيادة فعالية تنسيق
السياسات وتحقيق تكامل أفضل بني السياسات الحرجية والسياسات األخرى
التي تتعلق ،مثالً ،بالزراعة وإدارة مستجمعات املياه والحفاظ عىل التنوع
تغي املناخ والتخفيف من حدته والتنمية
البيولوجي والرتفيه والتكيف مع ّ
املستدامة.

e
e

e

وتهدف االسرتاتيجية الحرجية الحالية إىل زيادة مساحة الغابات من  8,2يف
املائة يف عام  2014إىل  9,2يف املائة يف عام  .2024ويستعرض رئيس البالد
شخصياً التقدم املحرز نحو تحقيق هذا الهدف سنوياً (يف االحتفال بيوم
الشجرة) .وميكن أن يعزى النجاح الذي تحقق يف زيادة الغطاء الحرجي
إىل دعم واضعي السياسات ،الذي أدى إىل متويل املخصصات يف املوازنات
العامة واملساعدة اإلمنائية الرسمية.
واملديرية العامة للغابات يف وزارة الزراعة مسؤولة عن تطبيق مدونة
الغابات ،وإدارة أرايض الغابات اململوكة للدولة ،وتشجيع التوسع يف
الغابات ،ولديها  424مهندساً وفنياً وحوايل  12ألف عامل ،نصفهم
من حراس الغابات .ويراقب حراس الغابات األنشطة غري املرشوعة،
مثل إزالة الغابات لتحويلها إىل الزراعة .ويُقاىض الجناة إال إذا أُبدي
تسامح تجاه مخالفات بسيطة ناجمة عن سوء األوضاع االقتصادية
واالجتامعية.
»
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eانخفض كل من الفقر والنمو السكاين.
eإقرار خطط التنمية الوطنية بدور الغابات املفيد يف حامية األرايض من
التعرية والتصحر .فالغابات جزء ال يتجزأ من السياسة الزراعية بهدف
الحفاظ عىل املوارد املائية وحامية األرايض الزراعية من االنجراف
والحيلولة دون خطر الفيضانات وزيادة اإلنتاج الزراعي.
يحسن استخدام األرايض
eازدياد اإلنتاج الزراعي عن طريق التكثيف الذي ّ
الزراعية القامئة ،من خالل ،مثالً ،الري واألسمدة وامليكنة وتحسني البذور
واملامرسات الزراعية.
eاستثامر أموال الحكومة واملساعدة اإلمنائية الرسمية استثامرا ً كبريا ً يف
حسن ذلك اإلنتاجية الزراعية مع توسيع
الزراعة والتنمية الحرجية .فقد ّ
نطاق الغطاء الحرجي لتوفري منتجات حرجية وخدمات بيئية وفرص عمل
للفقراء الذين يعيشون يف غابات أو بالقرب منها.
eتوفري حوافز إلنشاء مزارع ،تشمل تقديم شتالت مجانية والتعويض عن
خسارة الدخل الزراعي.
eالتنمية الحرجية أولوية سياسية ،وهناك اسرتاتيجية متويل للغابات
للمساعدة عىل حشد األموال ،مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائية الرسمية،
لتنفيذ السياسات الحرجية.
تغي استخدام األرايض وحامية الغابات.
اقبة
eفرض لوائح تنظيمية ملر
ّ

الفصل  4إفساح املجال للغابات واألمن الغذايئ

يعرض اإلطار  6-4العوامل الرئيسية املساهمة يف الوجهات اإليجابية يف األمن
الغذايئ والغطاء الحرجي يف تونس.

» واستحدث يف عام  2005نظام إلسناد أنشطة الحراجة إىل املجتمعات
املحلية واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص يك تدار املوارد الحرجية
إدارة مشرتكة .ويجوز أن مينح الوزير مبوجب مدونة الغابات تصاريح
إشغال مؤقت وامتيازات طويلة األجل لألرايض الحرجية عندما تكون يف
ذلك مصلحة عامة أو لتعزيز التنمية الرعوية أو ملشاريع اإلدارة املستدامة
للغابات .وتتعلق االمتيازات مثالً باملشاتل الحرجية وإنشاء املزارع وتحسني
املراعي واالستثامرات يف السياحة البيئية .وتنطبق قواعد املشرتيات العامة
عىل منح االمتيازات.

فييت نام
السياق االقتصادي والدميغرايف

فييت نام أحد بلدان الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط وهي تقع
يف جنوب رشق آسيا .وبلغ عدد سكانها  90,73مليون نسمة يف عام ،2014
ويف عام  2012بلغ نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي اإلجاميل 1 890
دوالرا ً أمريكياً ( 5 350دوالرا ً بأسعار رصف تعادل القوة الرشائية) .وتبلغ
مساحة أراضيها  31,01مليون هكتار.

ويف عام  ،2012أنفقت الحكومة  791مليون دوالر عىل الزراعة والحراجة
وصيد األسامك ،أي  4,2يف املائة من اإلنفاق اإلجاميل؛ باملقارنة مع نسبة 7,7
يف املائة يف عام  .2002وميول هذا اإلنفاق البحث والتطوير والري وتحسني
إدارة مستجمعات املياه واإلنتاج الزراعي والربامج الحرجية.

يف عام  ،1990كانت فييت نام من بني أفقر بلدان العامل ،ولكن منذ ذلك
الحني منا الناتج املحيل اإلجاميل مبعدل  6,9يف املائة يف السنة .وتعود
اإلنجازات التي تحققت يف السنوات الـ 25املاضية إىل حد كبري إىل عملية
اإلصالح االقتصادي املعروفة باسم دوي موي  Doi Moiالتي بدأت يف عام
 .1986فقد ألغت عملية اإلصالح النظام املدار مركزياً ،الذي كان يعتمد
عىل إعانات الدعم التي تقدمها الدولة ،وح ّولت الرتكيز إىل اقتصاد يقوده
السوق يتميز بتحرير التجارة وإصالح نظام حيازة األرايض واإلصالحات يف
قطاعي الزراعة والحراجة.

وقد ساعد تطوير اسرتاتيجية متويل للغابات عىل تعبئة األموال من املوازنة
الوطنية وعائدات الغابات للمهام ذات األولوية ،والتغلب عىل االعتامد عىل
املساعدة اإلمنائية الرسمية.
ويف الفرتة  ،2015-1992استخدم  61يف املائة من املوازنة الوطنية
املخصصة للغابات واملساحات الرعوية للمزارع الكربى ،و 13يف املائة
للحامية من الحرائق والحرشات ،و 10يف املائة للبنية التحتية .ويتوقع
من التمويل املتعلق بالغابات أيضاً توفري فرص عمل لألشخاص الفقراء
والعاطلني عن العمل يف املناطق الريفية الهامشية (مع أن ذلك ميكن
أن يقلل من فعالية تكلفة برامج العمل) .وعىل الرغم من أن حوافز
إنشاء املزارع تغطي  50-30يف املائة من تكاليف القيام بذلك ،يبقى
مالك األرايض قلقني بشأن خضوعهم لنظام صارم للغابات وبشأن ربحية
املزارع الحرجية باملقارنة مع استخدامات لألرايض أخرى ،مثالً إلنتاج
الفاكهة أو الجوز أو العسل .كام تشمل الحوافز للمزارع الحرجية تقديم
شتالت مجانية والتعويض عن خسارة الدخل للسنوات الثالث األوىل.
وعىل الرغم من االنخفاض العام يف املساعدة اإلمنائية الرسمية باملعايري
الحقيقية ،متكنت تونس من تسخري أموال دولية للغابات ألنها حددت
تنمية الغابات كأولوية.

انخفض معدل النمو السكاين من  1,63يف املائة يف السنة يف الفرتة -1990
 2000إىل  1,12يف املائة يف الفرتة  .2014-2000وانخفضت النسبة املئوية
ملن يعيشون يف املناطق الريفية إىل مجموع السكان من  80يف املائة يف
عام  1990إىل  68يف املائة يف عام  ،2014رغم أن العدد املطلق ازداد
من  54,96مليون إىل  62,06مليون .ويقدر أن حوايل  25مليون شخص
يعيشون يف الغابات أو بالقرب منها.

وجهات األمن الغذايئ والزراعة وحالة الغابات

ازداد األمن الغذايئ زيادة ملحوظة يف السنوات الـ 25املاضية؛ فبعد أن
كانت فييت نام مستوردا ً صافياً لألغذية األساسية ،أصبحت إحدى أكرب
الدول املصدرة لألرز يف العامل.
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وقد ساهم اإلنتاج الزراعي بـ  34يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف
تغيت ،ومتثل الخدمات اآلن  44يف املائة
عام  .1990غري أن بنية االقتصاد ّ
من االقتصاد ،والصناعة  38يف املائة ،والزراعة ،مبا يف ذلك الحراجة وصيد
األسامك 18 ،يف املائة .وازدادت القيمة املضافة للزراعة والحراجة وصيد
األسامك باملعايري الحقيقة مبعدل  3,9يف املائة يف السنة من عام  1990إىل
عام  .2013وازدادت مساحة األرايض الصالحة للزراعة من  5,34مليون
هكتار يف عام  1990إىل  6,41مليون هكتار يف عام  ،2013وازدادت
األرايض املزروعة محاصيل دامئة من  1,04مليون هكتار إىل  3,82مليون
هكتار ،وازدادت منطقة املروج واملراعي الدامئة من  0,33مليون هكتار
إىل  0,64مليون هكتار .وتضاعف متوسط قيمة اإلنتاج الغذايئ للشخص
الواحد من الفرتة  1992-1990إىل الفرتة .2013-2010

 30يف املائة؛ وتقديم الدعم لرشاء اآلالت واملعدات؛ وحوافز لخفض
خسائر ما بعد الحصاد؛ ومساهامت يف أقساط التأمني الزراعي .وتشكّل
آليات الدعم هذه جزءا ً من برامج التنمية الريفية وتخفيف ح ّدة الفقر،
التي تشمل برنامجاً إمنائياً لألقليات اإلثنية واملجتمعات املحلية يف املناطق
النائية والجبلية .وبلغ اإلنفاق الحكومي املحيل عىل الزراعة  1.68مليار
دوالر يف عام  .2013وينبغي أن متتثل الجهات املتلقية للدعم املقدم
من الدولة لـ «املامرسات الزراعية الجيدة الفيتنامية» ،التي متثل املعايري
الوطنية لإلنتاج وسالمة األغذية والعمل البيئي وتتبع املنتج.
تغيت أمناط اإلنتاج تبعاً إلشارات السوق وغالت املحاصيل .ففي عام
وقد ّ
 ،2012كانت أهم السلع الزراعية األساسية ،من حيث القيمة ،األرز ولحم
الخنزير والخرضوات والنب والفواكه الطازجة والكاجو والكسافا واملطاط
ولحوم األبقار والدجاج ،وكانت صادرات املواد الخام الزراعية الرئيسية من
حيث القيمة النب والكاجو والكسافا والفلفل والفواكه الطازجة والشاي ،يف
حني كانت الواردات الرئيسية كعك فول الصويا وفول الصويا ولحم الدجاج
والقمح وزيت النخيل واملرشوبات الكحولية املقطرة .ويف عام  ،2011كانت
قيمة الصادرات من األغذية (باستثناء األسامك)  6,9مليار دوالر ،شكّلت
حوايل  7يف املائة من قيمة جميع الصادرات (وإذا أدرجت األسامك ،أصبحت
األغذية متثل حوايل  12يف املائة من جميع الصادرات) ،وكانت قيمة واردات
األغذية  7,1مليار دوالر ،شكّلت  7يف املائة من جميع الواردات .وعىل الرغم
من أن فييت نام تعترب بلدا ً مصدرا ً صافياً لألغذية ،إال أنها تلقت معونة
غذائية يف السنوات الـ 25املاضية ،تألفت أساساً من الحبوب ودقيق القمح.

ومع إصالحات دوي موي  ،Doi Moiأصبحت األرس املعيشية الزراعية
وحدات إنتاج مستقلة ،وأُعطي املزارعون أمن حيازة أر ٍاض وسمح لهم
بنقل حقوقهم يف األرض .وفرتة ضامن الحيازة ،القابلة للتجديد ،هي اآلن
 30سنة للمحاصيل السنوية و 70سنة لألشجار واملحاصيل املعمرة .ويف
السابق ،كانت التعاونيات تحتفظ مبعظم األرايض الزراعية .ولكن يف عام
 ،2013أصبح األفراد واألرس املعيشية يحتفظون بـ  53يف املائة من األرايض
الزراعية ،بينام تحتفظ وكاالت الدولة بـ  20يف املائة واللجان الشعبية
املحلية بـ  13يف املائة واملنظامت االقتصادية املحلية بـ  11يف املائة.
وقد ازداد االستثامر يف قطاع الزراعة ،إذ بلغت استثامرات املصادر الخاصة
املحلية  73يف املائة من االستثامرات يف عام 2005؛ كام أن االستثامر
األجنبي املبارش كبري أيضا .كذلك تضاعف االستثامر العام يف البحوث
الزراعية والتنمية الزراعية إىل أكرث من الضعف باملعايري الحقيقية بني
عامي  2000و .2010وازدادت أيضاً النسبة املئوية لألرايض الصالحة
للزراعة امل ُج ّهزة بالري ،من  53,7يف املائة يف الفرتة  1992-1990إىل 71,7
يف املائة يف الفرتة .2012-2010

ازداد الغطاء الحرجي لفييت نام من نقطة منخفضة بلغت  28يف املائة
يف تسعينات القرن املايض إىل حوايل  40يف املائة 21يف عام  ،2013رغم
استمرار إزالة الغابات وتدهورها .وتناقصت مساحة الغابات األولية من
 384ألف هكتار يف عام  1990إىل  85ألف هكتار يف عام  ،2005لكنها
استقرت اآلن .وازدادت مساحة الغابات األخرى املجددة طبيعياً زيادة
مطردة من  8مليون هكتار يف عام  1990إىل  11مليون هكتار يف عام
 .2015وازدادت مساحة الغابات املزروعة أيضاً من  0,97مليون هكتار

وتشمل أدوات السياسة الزراعية إعفاءات محددة من الرضائب والرسوم
عىل استخدام األرايض الزراعية؛ وقروضاً ميرسة؛ وترويج الصادرات؛ وتوفري
ضامنات أسعار ملزارعي األرز عىل مستويات تعكس تكلفة اإلنتاج زائدا ً

 21وفقاً لإلحصاءات الوطنية وباستثناء أشجار املطاط وأشجار املنتجات الخاصة.
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يف عام  1990إىل  3,66مليون هكتار يف عام 2015؛ ويشمل ذلك مزارع
املطاط ،التي ازدادت مساحتها من  0,22مليون هكتار يف عام  1990إىل
 0,91مليون هكتار يف عام .2012

إىل مساحات إنتاج علف للامشية وهدف تغطية حرجية تبلغ 45–43
يف املائة يف عام .2020
وتنظم قوانني األرايض تحويل األرايض ،مبا يف ذلك األرايض الزراعية
واألرايض الحرجية ،إىل استخدامات أخرى؛ وتنص القوانني عىل أن ذلك
ينبغي أن يقوم عىل خطط استخدام األرايض والخطط الرئيسية املوافق
عليها ،التي تشكّل جزءا ً من وثائق تخطيط استخدام األرايض عىل املستوى
الوطني .وهناك التزام قانوين بإرشاك أصحاب املصلحة يف عمليات
استخدام األرايض وإمكانية معالجة تضاربات استخدام األرايض تعاونياً،
سعياً إىل تجنب حاالت الفوز–الخسارة ويك تؤخذ بالحسبان حقوق
ومصالح جميع الجهات الفاعلة .وهناك أيضاً مجال لتشجيع منظامت
املجتمع املدين عىل املزيد من مشاركة أصحاب املصلحة يف أنشطة التنمية
الزراعية والحرجية.

وكان هناك تحول كبري يف حيازة الغابات يف السنوات الـ 25املاضية ،إذ
جرى االبتعاد عن حراجة الدولة باتجاه حراجة محورها الناس .وكانت
رشكات حراجة الدولة ،البالغ عددها  ،152تدير يف عام  2013غابات
بلغت مساحتها حوايل  1,9مليون هكتار ،وكان السكان املحليون يديرون
أكرث من  28يف املائة من املساحة اإلجاملية للغابات .أما اآلن فهناك ما
يقدر بـ  4 500رشكة غابات خاصة ،وأنشئت مجالس إدارة للغابات عىل
مستوى القرية يف أكرث من  10آالف قرية .ويف عام  ،2012كان هناك
 2,14مليون هكتار من «غابات االستخدام الخاص» (املتنزهات الوطنية
واملحميات الطبيعية والسياحة والغابات الروحية وغابات البحوث)
و 5,83مليون هكتار من الغابات لحامية مستجمعات املياه .وقد انخفض
املتوسط السنوي لعمليات إزالة األخشاب من  31,2مليون مرت مربع
(كان  85يف املائة منها لتوفري الوقود الخشبي) يف الفرتة  1994-1990إىل
 27,1مليون مرت مربع (كان  75يف املائة منها لتوفري الوقود الخشبي) يف
الفرتة  .2011-2007وازدادت عمليات إزالة األخشاب الصناعية خالل
الفرتة نفسها من  4,67مليون مرت مربع يف السنة إىل  6,7مليون مرت
مربع يف السنة .وازداد إنتاج األلواح الليفية املتوسطة الكثافة والحبيبات
الخشبية واملنتجات الورقية زيادة أرسع .ففي عام  ،2013بلغت قيمة
واردات املنتجات الحرجية  2,49مليار دوالر وبلغت قيمة صادرات
املنتجات الحرجية  1,86مليار دوالر .وقد منت قيمة الصادرات مبعدل
 30-25يف املائة يف العقد املايض ،وفييت نام يف طريقها ألن تصبح منتجاً
رئيسيا لألثاث الخشبي.

وتشمل تحديات إنفاذ الترشيعات النزاعات حول استخدام األرايض ،إذ
يواجه املزارعون ضغوطاً لتحويل األرايض إىل استخدامات أخرى؛ والفساد
والعيوب يف نظام إدارة األرايض ،وملفات األرايض غري املكتملة لتحديد
حقوق استخدام األرايض؛ وااللتباس الناجم عن سياسات تغيري األرايض
وأنظمة حقوق استخدام األرايض؛ وعدم اعرتاف القانون الترشيعي
بالحيازة العرفية ،ويشكّل ذلك مشكلة خاصة يف املناطق الجبلية ،حيث
توجد نسب عالية من جامعات األقليات اإلثنية.
إدارة الحراجة الفيتنامية هي وكالة تابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية،
ولديها حوايل  20ألف موظف ،من بينهم  180عىل املستوى الوطني،
وهي ترصد إنفاذ قانون الحراجة .وكام ذكر أعاله ،تحوز املجتمعات
املحلية حوايل  28يف املائة من املساحة اإلجاملية للغابات ،لكن ذلك
ال يؤدي إىل النتائج املرجوة إال إذا وضعت املجتمعات املحلية حقوقها
موضع تنفيذ .وليس لدى إدارة الحراجة غري قدرة محدودة عىل دعم
اإلدارة املحلية للغابات وتيسري العمليات التشاركية وتلبية احتياجات
املجموعات اإلثنية التي ال تفهم اللغة الفيتنامية.

األطر السياساتية والقانونية واملؤسسية

شملت أهداف «االسرتاتيجية الشاملة للنمو وخفض الفقر إىل عام
 2005ونحو عام  »2010تحقيق إنتاج زراعي أكفأ وأكرث تنوعاً ،وتنمية
الحراجة لتصبح أعامالً تجارية تساهم يف العاملة الريفية وتحسني
إمكان الحصول عىل خدمات مالية وقروض ريفية ،وتنمية اقتصادية
طويلة األجل لألرس املعيشية .ولدى وثائق السياسات الزراعية
والحرجية أهداف محددة ،مثل نسبة األرايض الزراعية التي ستح ّول

وقد ازدادت االستثامرات العامة يف مجال الحراجة .وشملت الربامج إعادة
تخضري لألرايض الجرداء والتالل الجرداء؛ وبرنامج إعادة تشجري لخمسة
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حالة الغابات يف العامل عام 2016
اإلطار 7-4

العوامل الرئيسية
المساهمة في
الوجهات اإليجابية
على صعيد األمن
الغذائي والغطاء
الحرجي في فييت نام

ماليني هكتار (لتطوير غابات إنتاجية)؛ وتقديم دعم عىل شكل أرايض
ومخصصات للغابات ،ودعم األسعار ،وقروضاً مخفضة الفائدة ،ومشورة
تقنية مجانية لصغار املزارعني واملجتمعات املحلية اإلثنية وملن يعيشون
يف مناطق جبلية نائية .وقد أُدخلت اإلدارة املجتمعية للغابات إلرشاك
السكان املحليني يف أنشطة الحراجة ،مثالً ،من خالل برنامج تخصيص
األرايض الحرجية وإبرام عقود مع األرس املعيشية املحلية لحامية الغابات.
وأصبحت خطة الدفع مقابل الخدمات البيئية ،التي أدخلت كتجربة عام
 2008لدعم اإلدارة املستدامة للغابات وتحسني سبل املعيشة وحامية
البيئة ،جزءا ً من السياسة الوطنية عام .2010

e

وتلعب املساعدة اإلمنائية الرسمية دورا ً هاماً يف االستثامر الحرجي،
وتتجاوز مساهمتها بكثري إنفاق الحكومة عىل الغابات .وقد ساعدت
املساعدة اإلمنائية الرسمية ،التي بلغت  85مليون دوالر يف عام ،2010
عىل متويل اإلدارة املستدامة للغابات الطبيعية؛ وتجهيز وتجارة وتسويق
املنتجات الحرجية؛ وتنمية القدرات املؤسسية؛ واتخاذ إجراءات تتعلق
باتفاق الرشاكة الطوعية يف إطار مبادرة االتحاد األورويب إلنفاذ القوانني
والحوكمة والتجارة الحرجية؛ واألنشطة املتعلقة باملبادرة املعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات يف البلدان النامية.

e

e

e

e

اإلطار  7-4يعرض العوامل الرئيسية املساهمة يف الوجهات اإليجابية يف
األمن الغذايئ والغطاء الحرجي يف فييت نام.

e

يقدم اإلطار  8-4تقريرا ً عن دراسة مستقلة أجريت يف جمهورية
كوريا ،تقدم العديد من األفكار ذاتها كدراسات الحالة املعروضة أعاله.
ويسلط التقرير الكامل لتلك الدراسة 22الضوء عىل منافع إعادة تأهيل
الغابات يف تحسني األمن الغذايئ وسبل املعيشة املستدامة.

e

e

 22متوفر عىل املوقع اإللكرتوين لتقرير حالة الغابات يف العامل.
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eأدمج اإلصالح االقتصادي ،مبا يف ذلك تحرير التجارة ،فييت
نام يف االقتصاد العاملي؛ ووضع اإلصالح الزراعي األرس
الزراعية يف مركز األنشطة االقتصادية؛ وأُعيدت هيكلة
املؤسسات الحرجية للدولة لتصبح مؤسسات أعامل شبيهة
باألعامل التجارية.
eال تزال هناك إرادة سياسية للحفاظ عىل الغطاء الحرجي
وزيادته ،وقد تُرجمت التوجهات السياساتية إىل اسرتاتيجيات
وبرامج وخطط قطاعية.
eاستخدمت وثائق تخطيط استخدام األرايض عىل املستوى
الوطني لتنوير القرارات بشأن تحويل األرايض ،مبا يف ذلك
أر ٍاض زراعية وحرجية ،إىل استخدامات أخرى.
eقُ ّدم دعم لكل من قطاع الزراعة والحراجة ،باالقرتان مع
أهداف واضحة للتنمية الزراعية وإنتاج األغذية وحامية
الغابات والتنمية.
eأُصلحت حيازة األرايض لتوفري ضامنات لحيازة األرايض
كوسيلة لتشجيع االستثامر الطويل األجل.
eطبقت أدوات سياساتية لتعزيز تنفيذ سياسة زراعية تهدف
إىل زيادة اإلنتاجية الزراعية .وتشمل هذه إعفاءات رضيبية
لألرايض؛ وقروضاً ميرسة؛ وترويج الصادرات؛ وضامنات
األسعار؛ ودعم امليكنة وتخفيض الفاقد بعد الحصاد؛
واملساهامت يف أقساط التأمني الزراعي.
eاستخدمت األدوات املالية ،مثل الدفع مقابل الخدمات
البيئية الحرجية ،لدعم اإلدارة املستدامة للغابات وتحسني
سبل املعيشة وحامية البيئة.
eكان هناك تحول من حراجة الدولة إىل حراجة أصحاب
املصلحة املتعددين ،مع الرتكيز عىل املشاركة الف ّعالة للسكان
املحليني واإلدارة املجتمعية للغابات ،مبا يف ذلك برنامج
تخصيص األرايض الحرجية وعقود مربمة مع األرس املحلية
لحامية الغابات.

الفصل  4إفساح املجال للغابات واألمن الغذايئ
اإلطار 8-4

سياسة متكاملة للغابات واألمن الغذائي وسبل
المعيشة المستدامة  -دروس مستفادة من
جمهورية كوريا
اعتمد الكوريون تقليدياً اعتامدا ً كبريا ً عىل الغابات لألخشاب والوقود
الخشبي واملنتجات الحرجية غري الخشبية ،مثل الفطر والخرض الربية
الصالحة لألكل .ويف خمسينات وستينات القرن املايض ،كانت جمهورية
كوريا أحد أشد البلدان يف العامل فقرا ً وأقلها منوا ً ،وفقد نصف الغطاء
الحرجي فيها ،بفعل مامرسات زراعية قامئة عىل القطع والحرق،
والتحويل الواسع النطاق لألرايض واالستخراج املفرط لألخشاب والوقود
الخشبي .وتسببت إزالة الغابات يف تعرية حادة فاقمت آثار موجات
الجفاف والفيضانات ،ما أدى إىل انخفاض اإلنتاج الزراعي وخسائر يف
األرواح واملمتلكات .وأدت املحاوالت الرامية إىل تلبية االحتياجات من
األغذية إىل مزيد من إزالة الغابات وإىل املزيد من التهديدات لألمن
الغذايئ.

املحلية الريفية والحرضية .وساهمت الحركة يف إعادة التشجري من خالل
مشاريع عون ذايت عىل مستوى القرية صغرية الحجم مثل مشاتل ومزارع
لخشب الوقود الخشبي وضبط التعرية .ووفرت هذه املشاريع املجتمعية
أيضاً وظائف ومدفوعات (إما عىل شكل أجور أو أغذية) ساعدت الناس
عىل التغلب عىل الجوع وجلبت الحيوية إىل االقتصاد الريفي .ولتقليل
الضغط عىل الغابات ،حظر برنامج إعادة التأهيل استخدام الوقود
الخشبي يف  20مدينة وأدخل مصادر بديلة للطاقة ألغراض الطهي.
ساعدت إعادة تأهيل الغابات عىل توفر األغذية من خالل زراعة أشجار
وحسنت اإليرادات املتأتية من
الفاكهة والجوز ،وخصوصا الكستناءّ .
مشاريع إعادة تأهيل الغابات إمكان الحصول عىل األغذية عن طريق
متكني الناس من رشائها .وساهمت إعادة الغابات الجبلية إىل هيئتها
األصلية يف االستفادة من األغذية عن طريق توفري مياه نظيفة ألغراض
الطهي وساعدت األغذية من أشجار الفاكهة والجوز عىل تنويع النظم
وتحسن األمن الغذايئ إذ ضبطت الغابات التآكل ووفرت حامية
الغذائيةّ .
ملستجمعات املياه.

وكان كرس هذه الحلقة املفرغة األساس املنطقي للربنامج املكثف
إلعادة تأهيل للغابات الذي بدأ يف ستينات القرن املايض وأدى إىل
خطتني عرشيتني ناجحتني يف السبعينيات والثامنينيات .وقد رأت
الحكومة أن إعادة الغابات إىل هيئتها األصلية وخاصة يف مستجمعات
املياه الجبلية ،ستساعد عىل الحيلولة دون الكوارث الزراعية وعىل
توفري أساس متني إلنتاج األغذية وستكون أساسية للتغلب عىل الفقر
وتنمية االقتصاد الوطني .ونتيجة لهذا الجهد الضخم إلعادة تأهيل
الغابات ،ازدادت موجودات األحراج النامية  14مرة تقريبا يف الفرتة
 2010-1955من  58مليون مرت 3إىل  800مليون مرت مربع.

الدروس املستفادة
تثبت التجربة يف جمهورية كوريا أن تحقيق األمن الغذايئ من خالل
إعادة تأهيل الغابات واإلدارة املستدامة للغابات يرجح أن تنجح يف حال
توفر:
e eنهج متكامل لضامن أن تعمل القطاعات ذات الصلة معاً؛
e eمشاركة الناس مع تزويدهم بفرص لالستفادة وكسب الدخل؛
e eإرادة سياسية وقيادة قويتني؛
e eنهج شامل كيل للتنمية االقتصادية واالجتامعية.

وقد أدمجت الحكومة خطط إعادة التأهيل مع «حركة املجتمع املحيل
الجديد» ( ،)Saemaul Undongوهذه الحركة برنامج تنمية ريفية
متكامل قائم عىل املجتمعات املحلية ،يهدف إىل تحسني ظروف القرى
وإدخال توجهات ومهارات جديدة إليها وخفض الفجوة بني املجتمعات
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 3-4موضوعات ودروس
مستفادة مشرتكة:
كيفية حتسني األمن
الغذائي وزيادة اإلنتاج
الزراعي دون ختفيض
مساحة الغابات

وتونس وفييت نام؛ وارتفاع قيمة الغابات للســياحة اإليكولوجية
يف كوستاريكا.

الظروف االقتصادية املواتية
شهدت بلدان دراسة الحالة جميعاً منوا ً اقتصادياً باملعايري الحقيقية
منذ عام  ،1990رغم أن معدل النمو مل يكن ألسباب متنوعة ثابتاً دامئاً.
واقرتن الكثري من النمو بإصالحات اقتصادية بدأت يف مثانينات أو
تسعينات القرن املايض .وأحدثت هذه اإلصالحات ،التي اشتملت عىل
تعزيز القطاع الخاص وعىل تدابري لتحرير التجارة والتحول من القطاع
العام ،تغيريات بنيوية يف االقتصاد ،وعادة بنسبة أعىل من القيمة
املضافة يف قطاع الخدمات .وكان من نتائج مثل هذه اإلصالحات أيضاً
أن سحب عىل األقل بعض الحواجز التجارية التي تحمي املنتجني
املحليني.

تبني دراســات الحالة الســبع املعروضة يف هذا الفصل طرقاً ميكن
بواســطتها تحســن األمن الغذايئ وخفض الفقر من خالل نهج
متكاملة إلدارة املواقع الطبيعية تشــمل تطوير تآزرات أقوى بني
الزراعة والحراجة .كام كشــفت الدراســات عن عدد من املوضوعات
املشــركة ،مبا يف ذلك أهمية :الظروف االقتصادية املواتية؛
والسياســات التي تأخذ باالعتبار قطاعي الزراعة والحراجة بطريقة
متوازنة؛ والسياســة الزراعية املوجهة نحو السوق التي تشمل
ضامنات حامية اجتامعية وبيئية؛ والسياســات التي تسـلّم باملنافع
االقتصادية واالجتامعية والبيئية الكاملة للغابات؛ واســتخدام
أدوات سياســات صحيحة لزيادة اإلنتاجية الزراعية وتشجيع اإلدارة
املســتدامة للغابات؛ وإطار قانوين ومؤسيس فعال؛ ومتويل ٍ
كاف
للتنفيذ؛ وإســناد حقوق إدارة الغابات إىل املجتمعات املحلية؛
وتشجيع االستخدام املتكامل لألرايض.

ويف قطاع الغابات ،نقل معظم البلدان مسؤوليات اإلدارة من الدولة
إىل القطاع الخاص وإىل صغار املزارعني واملجتمعات املحلية ،عىل
األقل إىل حد ما .ويف معظم البلدان ،منت القيمة املضافة يف قطاع
الزراعة (مبا يف ذلك الرثوة الحيوانية والغابات ومصايد األسامك)
باملعايري الحقيقية منذ عام  ،1990لكنها انخفضت كنسبة مئوية
من الناتج املحيل اإلجاميل بسبب النمو األرسع يف قطاعات االقتصاد
األخرى.

غــر أن مــن املهم مالحظة أن هناك أيضاً اختالفات كبرية بني
بلدان دراســة الحالة ،مثالً ،من حيث الجغرافيا؛ واملزايا الطبيعية
ملنتجــات زراعيــة وأنواع غابات معينة؛ والتاريخ مع ما يرتتب عىل
ذلك من آثار عىل النظم السياســية وحيازة األرايض؛ والرتكيبة
الدميوغرافية؛ ومســتوى التنمية االقتصادية .وتشمل األمثلة
املحددة لهذه االختالفات التباين الواســع ألحجام املزارع (مثالً
تفوق مســاحة كثري من املزارع يف شــييل  2000هكتار ،بينام تشيع
يف فييت نام وجورجيا املزارع التي تقل مســاحتها عن  1هكتار)؛
وأهمية واردات األغذية األكرب نســبياً لتحقيق األمن الغذايئ يف
غامبيا وجورجيا؛ وتنمية زراعة املوارد الحرجية يف شــييل وغانا

وسلط معظم دراسات الحالة الضوء عىل الروابط بني الفقر وانعدام
األمن الغذايئ وعىل أهمية القضاء عىل الفقر وخفض الالمساواة كهدفني
سياسيني اقتصاديني وطنيني رئيسيني .فمثالً ،الفقر سبب رئييس النعدام
األمن الغذايئ يف شامل غانا ،الذي يتخلف عن بقية البالد يف منوه
االقتصادي؛ ويف كوستاريكا ،ال يزال األفقر من الناس – مبن فيهم األرس
الريفية التي ال متلك أرضا – يعانون انعدام األمن الغذايئ .ويف غامبيا،
يحتاج معظم املنتجني الزراعيني إىل رشاء أغذية مستوردة ،ما يزيد
من تعرضهم للتأثر بتقلبات األسعار الخارجية؛ وانعدام األمن الغذايئ
أكرب عموماً يف األرس املعيشية التي ترأسها نساء .ويف حني انتفع بعض
البلدان من برامج املعونة الغذائية ،تعني الظروف االقتصادية املواتية
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أن الحكومات قادرة بتزايد عىل معالجة األمن الغذايئ يف املجتمعات
املحلية املنكشفة عىل املخاطر دون الحاجة إىل مثل هذه املساعدة.

العام عىل ،مثالً ،تطوير الخدمات املالية والقروض الصغرية الريفية
وتشجيع الصادرات .وثبت أن باإلمكان زيادة اإلنتاج الزراعي من خالل
التكثيف بدالً من توسيع األرايض الزراعية.

النهج السياسايت املتوازن لقطاعي الزراعة والحراجة

تغيات كبرية يف نســب األرايض
ومنذ عام  ،1990كانت هناك ّ
املســتخدمة للزراعة واملحاصيل الدامئة واملروج واملراعي الدامئة
التغيات
التغيات ،وكذلك ّ
للامشــية .وتعزو دراسات الحالة هذه ّ
يف أمناط إنتاج املحاصيل ،إىل اســتجابات املزارعني إىل إشارات
األســعار من األســواق املحلية والدولية عىل حد سواء ،وكذلك إىل أثر
سياســات الحكومة عىل الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية
ونظم الدعم.

يثبت عدد من دراسات الحالة قيمة قيام الحكومات بوضع سياسات
وأدوات سياساتية تق ّر بأهمية الغابات للزراعة واألمن الغذايئ .وقد
ساعد هذا النهج عىل تحقيق تطورات إيجابية يف قطاع الحراجة ويف
الوقت نفسه أيضاً عىل تحسني األمن الغذايئ واإلنتاجية الزراعية.
ويف شييل وغانا وفييت نام ،مثالً ،أدى إقرار السياسات بإمكانات كل
من الزراعة والحراجة إىل دعم قوي وف ّعال للقطاعني كليهام .ويف
كوستاريكا ،وضع دور الغابات األولية يف السياحة البيئية ،وبشكل
أعم كعنرص رئييس يف املصداقية البيئية القوية ،السياسة الحرجية
عىل قدم املساواة مع سياسات الزراعة واألغذية .كذلك فإن منافع
الغابات للزراعة أمر مسلّم به جيدا ً يف تونس ،وتعترب سياسة الغابات
يتحسن األمن
هناك جزءا ً ال يتجزأ من السياسة الزراعية .وميكن أن ّ
الغذايئ أيضاً حيثام تكون سياسات داعمة للغابات تعود بالنفع عىل
سبل املعيشة يف الريف ،وتساعد عىل التخفيف من حدة الفقر ،وتوفر
مصدرا لألغذية والوقود الخشبي وتحافظ عىل خدمات بيئية أساسية.

وأظهر عدد من دراسات الحالة أن التحول نحو اقتصاد زراعي مفتوح
حديث ينبغي أن يشمل توفري ضامنات لفئات السكان املنكشفة عىل
املخاطر ولصغار املزارعني وللبيئة .وهذه الضامنات هامة لعدد من
األسباب ،مبا فيها ضامن أال تؤدي السياسات إىل تفاقم الفقر وانعدام
األمن الغذايئ ،وتوفري حامية من أثر تزايد التعرض لتقلبات السوق
العاملية الناجمة عن تحرير التجارة ،والحيلولة دون وقوع أرضار بيئية
ناجمة عن اإلنتاج الزراعي املكثف (ذكرت دراسة حالة غامبيا إنتاج
األرز كمثال عىل ذلك) .وتشمل هذه الضامنات املعونة الغذائية
(التي انخفضت عموماً مع تحسن األمن الغذايئ يف بلدان دراسات
الحالة)؛ وأشكاالً مختلفة من املساعدة االجتامعية لألرس املعيشية
املنكشفة عىل املخاطر ،وتدابريا ً موجهة مثل دعم األسعار ،وإعانات
دعم للمدخالت وقواعد مشرتيات عامة لتشجيع اإلنتاج املحيل
لألغذية .وشملت برامج دعم أصحاب الحيازات الصغرية يف شييل ،مثالً،
تقديم حوافز مالية ال تُسرتجع للحراجة الزراعية واالستثامر الزراعي؛
وبرنامجاً لتحسني الزراعة والدخل ونوعية الحياة يف مجتمعات
الشعوب األصلية؛ وبرنامجاً لتنمية املهارات املالية واألعامل التجارية يف
منظامت أصحاب الحيازات الصغرية؛ وبرامج للقروض املرتبطة بالري
وإدارة الغابات الطبيعية .ويف فييت نام ،تقدم برامج التنمية الريفية
وبرامج التخفيف من ح ّدة الفقر ،مبا يف ذلك تلك التي تعزز التنمية
االجتامعية االقتصادية لدى األقليات اإلثنية واملجتمعات املحلية النائية »

الزراعة املوجهة نحو السوق مع ضامنات اجتامعية
وبيئية
كجزء من برامج اإلصالح االقتصادي األوسع ،سعت سياسات الزراعة
واملوارد الطبيعية عادة إىل إنشاء قطاعات زراعة حديثة متنوعة توفر
األمن الغذايئ املستدام عن طريق تحسني اإلنتاجية وزيادة االستثامر
(خاصة من جانب القطاع الخاص) ومن خالل درجة ما من تحرير
التجارة .ومن خالل عمليات اإلصالح هذه ،تح ّول تركيز استثامرات
القطاع العام عموماً نحو البحث والتطوير واإلرشاد بهدف تحسني
القدرة التنافسية ،وحفز االبتكار ،وإيصال أفضل املامرسات القامئة عىل
العلوم إىل املزارعني .ويف العادة ،خُفض الدعم املبارش لألسعار وخفضت
إعانات دعم املدخالت ،رغم أنها مل تل َغ دامئاً؛ وركّزت تدخالت القطاع
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» التي تعاين من مصاعب خاصة ،الدعم لألسعار وإعانات دعم مالية
لرشاء اآلالت واملعدات والتأمني الزراعي.

تغي املناخ وتنظيم تدفقات املياه والحفاظ عىل الرتبة .ويف تونس،
ّ
مثالً ،تغطي الغابات السليمة  75يف املائة من املواقع الطبيعية ،كام
أنها خفضت إمكان تغرين خزانات املياه بنسبة  35يف املائة ،لكن
هذه املنفعة ال تنعكس يف الحسابات القومية للبالد .ولتأمني االلتزام
السيايس الالزم لتنفيذ السياسات الرامية إىل خفض إزالة الغابات
وزيادة الغطاء الحرجي زيادة فعالة ،من الرضوري اإلقرار باملنافع غري
السوقية للغابات إقرارا ً صحيحا ،رغم صعوبة إعطائها قيمة نقدية.

السياسات التي تق ّر باملنافع االقتصادية واالجتامعية
والبيئية الكاملة للغابات
يف معظم بلدان دراسات الحالة ،تساهم السياسات الحرجية بربامج
تنمية اقتصادية وبرامج خفض للفقر أوسع .فمثالً ،أق ّر برنامج اإلنعاش
االقتصادي يف غانا بأهمية كل من الحراجة والزراعة لتحقيق رؤية
البلد املتمثلة باقتصاد متحول بنيوياً ،وأق ّرت شييل أيضاً بالقيمة
االقتصادية للغابات املزروعة .ويف تونس ،تسلط خطة التنمية
االقتصادية واالجتامعية الضوء عىل دور الغابات يف حامية األرض
من التعرية والتصحر ،ويستعرض رئيس البالد سنوياً التقدم املحرز
نحو تحقيق هدف توسيع الغابات .ومن بني أهداف «اسرتاتيجية
فييت نام الشاملة للنمو وخفض الفقر لعام  2005ونحو  »2010أن
تصبح الغابات مشاريع تجارية ف ّعالة تساهم يف العاملة الريفية.
ويف «جورجيا عام ( »2020اسرتاتيجية جورجيا للتنمية االقتصادية
واالجتامعية) ،ترد حامية املوارد الحرجية واستخدامها الرشيد كأولوية
سيحسن األوضاع االجتامعية واالقتصادية
إقرارا ً بأن االهتامم بالغابات
ّ
للناس تحسيناً هاماً وأن التنمية الزراعية تعتمد عىل صحة النظم
اإليكولوجية للغابات.

استخدام أدوات السياسة الصحيحة لزيادة اإلنتاجية
الزراعية وتشجيع اإلدارة املستدامة للغابات
باإلضافة إىل وضع سياسات مناسبة لتحسني اإلنتاجية الزراعية
والنهوض باإلدارة املستدامة للغابات ،تحتاج البلدان إىل نرش األدوات
املناسبة لتعزيز التنفيذ .وللقيام بذلك ،استخدم العديد من بلدان
دراسة حالة تدابري مالية (كالحوافز واإلعفاءات الرضيبية) وأدوات
تنظيمية.
مثالً ،قدمت شــييل حوافز كبرية للتوســع يف استخدام األسمدة
وتركيب معدات الري املتطورة واســتصالح الرتبة املتدهورة وتوفري
خدمات إرشــادية موجهة خصوصاً إىل صغار املنتجني .وركزت
االســتثامرات الحكومية يف قطاع الزراعة يف غانا عىل البحث
والتطويــر الزراعيني بهدف تطوير وتشــجيع التكنولوجيات التي
ميكن أن تحســن اإلنتاجية الزراعيــة وتكافح املخاطر التي تتهدد
بهــا األمراض املحاصيــل .وقد ازدادت اإلنتاجية الزراعية يف تونس
من خالل تحســن اســتخدام األرايض الزراعية القامئة وزيادة الري
وزيادة اســتخدام األســمدة وامليكنة والبذور املحسنة وتحسني
املامرســات الزراعية .وضاعفت فييت نام االســتثامر العام يف البحث
والتطوير الزراعيني بني عامي  2000و .2010وتشــمل األدوات
السياســاتية الزراعية يف فييت نام إعفاءات من الرضائب عىل
االســتخدام الزراعي لألرايض ،وتقديم قروض ميرسة ،واتخاذ تدابري
لتشــجيع التصدير ،وضامنات لألســعار ،ودعم امليكنة ،وتقديم
حوافز لخفض الفاقد بعد الحصاد واملســاهمة يف أقســاط التأمني

وعىل الرغم من أن نسبة مساهمة الغابات يف الناتج املحيل اإلجاميل
منخفضة يف جميع بلدان دراسات الحالة ،فإن هذه النسب املئوية،
التي تقوم عىل الحسابات القومية ،ال تعكس املساهامت االقتصادية
الكاملة للحراجة .ففي غامبيا ،مثالً ،حيث تساهم الحراجة رسمياً
بحوايل  0,5يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل ،يعتمد أكرث من ثالثة
أرباع السكان اعتامدا ً كبريا ً عىل املوارد الحرجية للطاقة املنزلية والغذاء
والعلف ومواد البناء واألعمدة .ويف كوستاريكا ،تساهم الغابات
مساهمة كبرية يف قطاع السياحة ،لكن الحسابات القومية ال تتضمن
القيمة االقتصادية لهذه املساهمة .ونادرا ً ما تدرج يف الحسابات
االقتصادية املنافع غري السوقية البيئية للغابات ،كالتخفيف من وطأة
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ميكن أن تنشأ عندما تتواجد معاً ترتيبات حيازة عرفية وأخرى قانونية.
كام ميكن أن تؤدي ترتيبات حيازة األرايض أيضاً إىل تهميش املرأة،
وحتى يف الحاالت التي تتمتع فيها املرأة بحقوق ملكية لألرايض ،قد ال
تكون قدرتها عىل الحصول عىل املنتجات الحرجية وفرص در الدخل
من الغابات مضمونة .وقد تخفّض تقاليد املرياث متوسط مساحة
الحيازات الزراعية ،مؤثرة سلباً عىل الكفاءة الزراعية .ويف فييت نام،
يؤدي عدم االعرتاف بالحيازة العرفية يف القانون الترشيعي إىل مشاكل،
خاصة يف املناطق التي توجد فيها نسبة عالية من الجامعات اإلثنية.
وتشمل التحديات األخرى يف فييت نام االرتباك الناجم عن كرثة تغيري
ترتيبات حيازة األرايض؛ والحاجة إىل مساعدة املجتمعات املحلية عىل
فهم كيف ميكنها االستفادة من حقوق الحيازة القانونية؛ وامللفات غري
املكتملة التي تسجل الحقوق يف األرايض .ويف شييل ،أخذت مجتمعات
تعب عن مخاوفها بشأن حقوقها يف أرايض أسالفها
الشعوب األصلية ّ
التي تحتلها اآلن املزارع الحرجية.

الزراعــي .ويتعني عىل مــن يتلقون الدعم من الدولة أن ميتثلوا
ملدونة «املامرســات الزراعية الجيدة الفيتنامية».
ويف كوستاريكا ،ساعدت خطة الدفع مقابل الخدمات البيئية عىل
تعزيز املناطق املحمية وتطوير ممرات بيولوجية ،وتزويد املزارعني
بحوافز لزراعة األشجار ،ودعمت املحافظة عىل الغابات يف أرايض
الشعوب األصلية .ويف غانا ،جرى تشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر
يف املزارع عن طريق «صندوق تنمية املزارع الحرجية» (الذي مي ّول من
الرضائب املفروضة عىل تصدير األخشاب املجففة بالهواء) ،وتخصيص
األرايض يف املناطق املتدهورة من محميات الغابات .وشملت حوافز
إنشاء مزارع يف تونس تقديم شتالت مجاناً والتعويض عن خسارة
الدخل الزراعي.

األطر القانونية واملؤسسية
ّ
تدل حالة البلدان املشمولة بالدراسات كافة عىل أهمية األطر القانونية
واملؤسسية الفعالة يف تعزيز األمن الغذايئ وضامن قطاع زراعي منتج
وإدارة مستدامة للموارد الحرجية .وتشمل العنارص الهامة يف تحسني
األمن الغذايئ واملحافظة يف الوقت نفسه عىل الغطاء الحرجي أو
زيادته رضورة توفري حيازة لألرايض آمنة ميكن التنبؤ بها يك تتوفر
ألصحاب الحيازات الحوافز لتحسني إنتاجية األرايض وإدارتها إدارة
مستدامة وكذلك اتخاذ تدابري تهدف إىل تنظيم استخدام األرايض.
وقد ّبي بعض دراسات الحالة الدور الهام ملنظامت املنتجني كجزء من
اإلطار املؤسيس ورضورة تعزيزها من خالل برامج بناء القدرات .وعىل
الرغم من نجاح األطر القانونية واملؤسسية يف تحسني األمن الغذايئ
دون خفض مساحة الغابات ،إال أن هناك حاجة مستمرة يف معظم
البلدان إىل تحسني هذه األطر.

وتوفر دراسات الحاالت أمثلة عن استخدام اللوائح التنظيمية يف تغيري
استخدام األرايض .فلدى كوستاريكا ضوابط قانونية للحيلولة دون
تغيري استخدام أرايض الغابات الطبيعية .وتتطلب غانا القيام بتقييامت
اض حرجية إىل أر ٍ
لألثر البيئي قبل إجراء أي تحويل كبري ألر ٍ
اض زراعية
اض زراعية إىل أر ٍ
أو أر ٍ
اض حرجية .وتنظّم قوانني األرايض يف فييت نام
تحويل األرايض ،مبا يف ذلك األرايض الزراعية والحرجية ،إىل استخدامات
أخرى .ويف تونس ،يلزم الحصول عىل إذن خاص لحصاد الغابات
املخصصة للحامية للحيلولة دون التعرية أو حامية املوارد املائية أو
الحفاظ عىل األنواع املهددة باالنقراض.
واليزال إنفاذ مثل هذه القوانني يشكّل تحديا ،إذ قد تنشأ مشاكل عن
االفتقار إىل قدرة املوظفني عىل رصد األنشطة الجارية عىل األرض ،ثم
هناك الفساد ،واالفتقار إىل فهم األساس املنطقي لألنظمة ،ما يؤدي
إىل عدم الحصول عىل دعم املجتمع املحيل وأصحاب املصلحة إلنفاذ
تغي استخدام
القوانني .وحتى عندما تكون هناك عملية فعالة لتنظيم ّ
األرايض ،قد يكون ملصالح من يقرتحون تحويل الغابات أو استغاللها
ثقل أكرب من مصالح من يسعون إىل حامية الغابات.

يف فييت نام ،أجري إصالح لحيازة األرايض لتشجيع االستثامر الطويل
األجل يف األرض .ويف غانا ،تجري عملية إصالح لحيازة األشجار تهدف
إىل إعطاء املزارعني حق حصاد األشجار التي يزرعونها .وتوضح دراستا
الحالة يف غامبيا وغانا التعقيدات وأوجه عدم اليقني والالمساواة التي
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الفصل  4إفساح املجال للغابات واألمن الغذايئ

التمويل الكايف للتنفيذ

(رغم أنها كانت تتناقص) ألنها حددت تنمية الغابات كأولوية قوية.
ويف غانا ،كان للمساعدة اإلمنائية الرسمية أثر كبري بتعزيزها للقدرات
املؤسسية ودعمها لإلصالح السياسايت .وحددت دراسة حالة فييت نام
املساعدة التقنية من املجتمع الدويل عىل أنها عامل رئييس يساهم يف
وجهات إيجابية.

تؤكد دراسات الحالة جميعها عىل أهمية توفري التمويل الكايف لتنفيذ
السياسات وتعزيز الزراعة والحراجة املستدامتني من خالل أطر
وأدوات قانونية ومؤسسية .وتشمل مصادر األموال القطاع الخاص
املحيل والدولة واالستثامر األجنبي املبارش واملساعدة اإلمنائية الرسمية.
وعىل الرغم من االفتقار إىل معلومات شاملة ،هناك عىل ما يبدو تحول
عام يف بلدان دراسات الحالة نحو تشجيع استثامر القطاع الخاص
والحصول عىل قروض بهدف تحسني اإلنتاجية الزراعية وإنشاء املزارع
الحرجية وتطوير صناعات التجهيز.

كذلك ب ّينت دراسات الحالة أهمية استثامر القطاع العام استثامرا ً
متزامناً يف قطاعي الزراعة والحراجة ويف التنمية الريفية لتحقيق األمن
الغذايئ مع املحافظة عىل الغطاء الحرجي أو زيادته.

إسناد حقوق إدارة الغابات إىل املجتمعات املحلية

وباإلضافة إىل املخصصات من امليزانيات الوطنية ،ميكن أن يستمد
التمويل الحكومي للغابات من مصادر شبه رضيبية ،من مثل بيع
املنتجات من الغابات اململوكة للقطاع العام ومن اإلتاوات ورسوم
الرتخيص والرضائب املفروضة عىل املنتجات الحرجية ورسوم التصدير.
وقد نفذت كوستاريكا يف منتصف تسعينات القرن املايض خطة الدفع
مقابل الخدمات البيئية ،التي تخصص مبوجبها نسبة من الرضيبة
املفروضة عىل أنواع الوقود األحفوري لألنشطة ذات الصلة بالغابات.
ونفذت فييت نام أيضاً خطة الدفع مقابل الخدمات البيئية يف عام
 2010لدعم اإلدارة املستدامة للغابات وتحسني سبل املعيشة وحامية
البيئة .وتبني دراسات الحالة أن مثل هذا اإلنفاق الحكومي موجه
أحياناً كثرية إىل أولويات الحكومة األوسع ،مثل توفري فرص العمل يف
األجزاء األفقر من البالد أو إىل أهداف بيئية مثل حامية مستجمعات
املياه واملحافظة عليها .غري أن هذا قد يؤدي إىل ثغرات يف متويل
األنشطة الروتينية املتعلقة بالغابات األساسية هي أيضا لكنها أقل
بروزا .وقد ُحددت املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
األحراج وتدهور الغابات يف عدد من بلدان دراسات الحالة عىل أنها
مصدر متويل هام ممكن يف املستقبل.

ّبي عدد من دراسات الحالة أهمية إسناد حقوق إدارة الغابات إىل
املجتمعات املحلية ،مشرية إىل أن التنفيذ الفعال للسياسات الحرجية
صعب دون دعم أصحاب املصلحة وإرشاك املجتمع املحيل .وب ّينت
دراسة حالة غانا أهمية السياسات التي تحمي مصالح املجتمعات
املحلية ،مبا يف ذلك رشكات الغابات الصغرية واملتوسطة الحجم ،وقيمة
اإلدارة التعاونية للغابات يف تحسني إمكان حصول املجتمعات املحلية
عىل منافع الغابات .وأظهرت دراسة حالة فييت نام أن التحول من
حراجة الدولة إىل حراجة أصحاب املصلحة املتعددين مع مشاركة
ف ّعالة من السكان املحليني كان عامالً رئيسياً يف تحقيق وجهات
إيجابية؛ واستخدمت عقود حامية الغابات املربمة مع أرس معيشية
إلرشاك السكان املحليني يف أنشطة متعلقة بالغابات وتطوير إدارة
للغابات قامئة عىل املجتمع املحيل .ويف غامبيا ،أدركت الدولة قيمة
اإلدارة الحرجية التشاركية وهي تقوم بنقل جزء من احتياطيها من
الغابات إىل املجتمعات املحلية (بهدف وضع  75يف املائة من األرايض
الحرجية يف نهاية املطاف يف أيدي املجتمع املحيل) متوقعة أن يزيد
ذلك تقدير املجتمع املحيل ألهمية اإلنتاج املستدام للغابات .ويف
تونس ،تشارك املجتمعات املحلية واملنظامت غري الحكومية والقطاع
الخاص يف اإلدارة املشرتكة للموارد الحرجية ضمن نظام إسناد مسؤولية
أنشطة الحراجة .وتبني دراستا حالتي فييت نام وغانا أنه ينبغي
توخي الرعاية الالزمة يك تح ّدد بوضوح مسؤوليات كل من الحكومة

وقد تكون املساعدة اإلمنائية الرسمية مؤثرة يف تطوير وتنفيذ سياسات
تغي استخدام األرايض .ففي تونس ،مثالً،
الزراعة والغابات وسياسات ّ
كانت الحكومة قادرة عىل االستفادة من املساعدة اإلمنائية الرسمية
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واملجتمعات املحلية عند الدخول يف ترتيبات إدارة غابات قامئة عىل
املجتمع املحيل .ويف فييت نام ،قد يحتاج موظفو إدارة الغابات إىل
دعم لتطوير قدراتهم لتيسري العمليات التشاركية بطرق تأخذ باالعتبار
حقوق ومصالح كافة الجهات الفاعلة.

الرملية وإقامة مص ّدات للرياح وزيادة إنتاج العلف للامشية .ويف
شييل ،جرى تطوير املزارع أساساً عىل ٍ
أراض فقرية استخدمت يف
السابق للزراعة املكثفة وأصبحت متدهورة ،بينام تركز اإلنتاج
الزراعي املكثف عىل األرايض املروية .وتشجع شييل التكامل
بني الزراعة والحراجة من خالل تعاون وثيق بني معاهد الزراعة
ومعاهد الحراجة التي توفر خدمات البحث واإلرشاد .وقد شجعت
كوستاريكا الحراجة الزراعية كوسيلة لتوفري الظل لزراعة النب
وتربية املاشية (وبالتايل زيادة اإلنتاجية)؛ كام زاد تشجيع إصدار
الشهادات للكاكاو يف غانا من توسع الحراجة الزراعية للكاكاو.
وهناك مثال آخر للتكامل الف ًعال ،يف غانا أيضاً ،هو تخصيص
األرايض يف األجزاء املتدهورة من محميات الغابات للمزارعني
إلعادة التشجري الحراجة الزراعية ،مبا يف ذلك الزراعة البينية يف
بضع السنوات األوىل .وعىل الرغم من منافع ال ًنهج املتكاملة ،فإن
انعدام أمن الحيازة ميكن أن يشكّل عائقا ،ويدل إصالح حيازة
األرايض يف فييت نام عىل أن تأمني ترتيبات حيازة طويلة األجل
قد يكون رضورياً يك يضمن املزارعون (أو من يخلفوهم) أنهم
سيكونون قادرين عىل حصد األشجار التي يربّونهاn .

تشجيع االستخدام املتكامل لألرايض
ميكن لنهج للزراعة والغابات وغريها من استخدامات األرايض
متكامل عىل نطاق املواقع الطبيعية أن يولّد تآزرات ق ّيمة .ويوجز
عدد من دراسات الحالة تدابري اتخذت لتشجيع تكامل وتنسيق
استخدامات األرايض يف مواقع اإلنتاج الطبيعية .ولدى فييت نام
نظام خطط رئيسية الستخدام األرايض ينبغي اتباعه عند تخصيص
استخدامات األرايض .ولدى تونس أيضاً نهج اسرتاتيجي ،إذ أنها
تعترب األرايض الحرجية غري صالحة للزراعة ألسباب بيئية وكذلك
بسبب تدين إمكاناتها الزراعية ،وها هي مساحة الغابات تتسع
لتشمل مناطق هامشية قيمتها الزراعية محدودة أو حيث ميكن
للغابات أن تحقق منافع للمزارعني ،مثالً عن طريق تثبيت الكثبان
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الفصل 5
حنو حوكمة أفضل
الستخدام األراضي
للحراجة وللزراعة

اليمن
تعد إدارة األرايض الحرجية جزءا هام يف مرشوع منظمة
األغذية والزراعة باملنطقة والذي يشمل كذلك تثبيت
الكثبان الرملية املتحركة وإدارة تقسيم املياه السطحية
وتقوية املؤسسات.
© FAO/Rosetta Messori

الفصل 5

نحو حوكمة أفضل
الستخدام األراضي
للحراجة وللزراعة
 1-5االستنتاجات
الرئيسية

املدارية ( 7ماليني هكتار يف السنة) مشابهة للزيادة يف املساحة الزراعية
( 6ماليني هكتار يف السنة) .وكان معظم هذه الخسارة يف الغابات
والزيادة يف املساحة الزراعية يف أمريكا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء
وجنوب رشق آسيا .ويُق ّدر أن الزراعة التجارية الواسعة النطاق يف املناطق
املدارية وشبه املدارية مسؤولة عن  40يف املائة من إزالة الغابات ،وأن
زراعة الكفاف املحلية مسؤولة عن  33يف املائة والتوسع الحرضي والبنية
األساسية والتعدين عن  27يف املائة.

يف الفرتة من عام  1990إىل عام  ،2015انخفضت مساحة الغابات يف العامل
بـ  129مليون هكتار ( 3,1يف املائة) وهي اآلن أقل بقليل من  4مليارات
هكتار .وعىل الرغم من تباطؤ معدل خسارة الغابات العاملي الصايف
من متوسط قدره  7,3مليون هكتار يف السنة يف تسعينات القرن املايض
إىل  3,3مليون هكتار يف السنة يف الفرتة ( 2015-2010منظمة األغذية
والزراعة 2015 ،أ) ،تبقى إزالة الغابات مبعث قلق عميق (األمم املتحدة،
2015ب) .وسينفع وقف خسارة الغابات مئات املاليني من الناس ،مبن
فيهم األفقر يف العامل ،الذين يعتمدون يف معيشتهم عىل السلع والخدمات
تغي املناخ ،وحامية املوائل
البيئية .كام أن الغابات ستساعد عىل مكافحة ّ
لـ 75يف املائة من التنوع البيولوجي األريض يف العامل وتحافظ عىل قدرة
النظم اإليكولوجية عىل الصمود ،فتدعم بذلك الزراعة املستدامة.

ويف أحيان كثرية ،تكون التطويرات الزراعية الواسعة النطاق موجهة إىل
التصدير وال تساهم إال بالقليل نسبياً يف اإلمدادات الغذائية املحلية ،رغم أنها
ميكن أن تحقق منافع اقتصادية أوسع .والزراعة التجارية مسؤولة عن  70يف
املائة تقريباً من إزالة الغابات يف أمريكا الالتينية؛ ويف منطقة األمازون كانت
مراعي تربية املاشية ومزارع فول الصويا ونخيل الزيت الدافع الرئييس إلزالة
الغابات منذ عام  .1990وتحل مزارع نخيل الزيت محل مساحات كبرية من
الغابات الطبيعية يف جنوب رشق آسيا .وهناك حاجة إىل ضامنات اجتامعية
وبيئية الجتناب العواقب السلبية؛ وقد كانت التدابري الطوعية التي تبناها
القطاع الخاص ،مثل خطط إصدار الشهادات والتوقف االختياري عن رشاء
املنتجات التي تزرع يف املناطق التي أزيلت منها الغابات ،مفيدة يف تحقيق
نتائج إيجابية (كخفض إزالة الغابات يف منطقة األمازون).

كان معظم الخسارة يف مساحة الغابات يف السنوات الـ 25املاضية يف املجال
املناخي املداري ،حيث ال يزال السكان ينمون ،مبا يف ذلك يف املناطق الريفية.
عىل النقيض من ذلك ،تحققت مكاسب يف املساحة الصافية للغابات يف
املناطق املعتدلة ،حيث يتناقص عموماً سكان املناطق الريفية .وهناك روابط
واضحة بني خسارة الغابات والدخل الوطني :يف عام  ،2010–2000سجلت
البلدان املرتفعة الدخل زيادة عامة يف مجال الغابات ،بينام سجلت يف بلدان
الرشيحة العليا من فئة الدخل املتوسط والرشيحة الدنيا من فئة الدخل
املتوسط والبلدان املنخفضة الدخل جميعها انخفاضات عامة يف مساحة
الغابات (وكان أكرب االنخفاضات يف الفئة املنخفضة الدخل).

والزراعة التجارية الواسعة النطاق مسؤولة عن ثلث إزالة الغابات يف أفريقيا.
وزراعة الكفاف هامة لسبل معيشة العديد من األرس املعيشية الفقرية يف
أفريقيا؛ وينبغي أن ترتافق الفرص املتاحة لتحسني كفاءة هذا النوع من
الزراعة ،مثل تعزيز منظامت املزارعني ،مع التنمية الريفية وبرامج الحامية
االجتامعية األوسع نطاقا .وقد زو ّدت دراسات الحالة بعض األمثلة عن برامج
دعم تهدف إىل ،مثالً ،املشاركة يف متويل مشاريع الحراجة الزراعية ومشاريع
االستثامر الزراعي؛ وتعزيز منظامت املنتجني؛ وتنمية املهارات؛ وإمكانية

وال يزال تحويل أرايض الغابات إىل االستخدام الزراعي الدافع الرئييس
إلزالة الغابات .ففي الفرتة  ،2010–2000كانت خسارة الغابات يف املناطق
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الحصول عىل قروض صغرية ،وحوافز مالية ،وقروض ميرسة وضامنات
األسعار .وتشكل هذه التدابري يف أحيان كثرية جزءا ً من التنمية االجتامعية
واالقتصادية وبرامج التخفيف من حدة الفقر األوسع نطاقاً املوجهة للفئات
املنكشفة عىل املخاطر واملناطق التي تواجه صعوبات خاصة.

لتغي استخدام األرايض
وتنشأ مشاكل عندما يكون اإلطار القانوين الناظم ّ
مجزأً وغري متسق .وقد يحدث ذلك عندما تكون السياسات الوطنية
الناظمة الستخدام األرايض ضعيفة أو غري موجودة أو عندما ال يكون
هناك تنسيق ٍ
كاف لدى صياغة الصكوك القانونية .وقد يزيد مثل هذه
التجزئة وعدم االتساق صعوبة إنفاذ القوانني بفعالية واحتامل خسارة
الغابات ،مبا يف ذلك من خالل التحويل غري املرشوع للغابات إىل الزراعة
أو إىل استخدامات لألرايض أخرى .ومن املحتمل أن يكون إنفاذ القانون
أكرث فعالية عندما تفهم املتطلبات القانونية ويدعمها أصحاب املصلحة
جميعهم .واملتطلبات األخرى لإلدارة املستدامة لألرايض هي أمن حيازة
األرايض ،واالعرتاف الرسمي بالحقوق العرفية يف استخدام األرايض والسلع
الحرجية ،وتعزيز حقوق الفئات املنكشفة عىل املخاطر كالنساء الفقريات
املعتمدات عىل الغابات.

وتشمل العوامل األساسية التي تؤثر عىل تحويل الغابات النمو السكاين
تغي استخدام األرايض .وكام
والتنمية الزراعية وحيازة األرايض وإدارة ّ
يتضح من دراسات الحالة ،تعتمد أهمية برامج معينة عىل ظروف كل
بلد .وقد زاد عدد سكان العامل بنسبة  37يف املائة منذ عام  ،1990وزاد
استهالك األغذية بنسبة  40يف املائة .وسيستمر استهالك األغذية يف التزايد
تغي أمناط استهالك األغذية؛ ومن املحتمل
مع منو السكان وأيضاً مع ّ
كذلك أن يزيد الطلب عىل األرايض إلنتاج منتجات أخرى مثل أنواع
الوقود الحيوي .ويرتبط األمن الغذايئ بتزايد بالعالقات التجارية الدولية،
كام هو الحال أيضاً بالنسبة لتعرض الغابات للمخاطر؛ ذلك أن الزراعة يف
بلدان الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط تتطور يف كثري من األحيان
استجابة ملتطلبات البلدان املرتفعة الدخل.

كذلك فإن اختيار األدوات املناسبة لدعم تنفيذ السياسات أمر حيوي.
لتغي
فمثالً ،إذا كانت الزراعة التجارية الواسعة النطاق الدافع الرئييس ّ
استخدام األرايض ،فإن األدوات السياساتية الهامة تشمل العمليات
الف ّعالة لتنظيم تغيري استخدام األرايض ،مثل استخدام تقييامت األثر
االجتامعي والبيئي ،لضامن أال يؤدي مثل هذا التغيري إىل إزالة للغابات
غري مرغوب فيها .ومن ناحية أخرى ،قد تشمل أدوات السياسة،
حيث تكون زراعة الكفاف املحلية الدافع الرئييس ،تدابري أوسع نطاقاً
ملعالجة الفقر ،إىل جانب اتخاذ إجراءات لتحسني مامرسات استخدام
األرايض الزراعية املحلية وأخرى غريها .ويف بعض بلدان دراسات
الحالة ،ساعد تحليل أسباب إزالة الغابات عىل تنوير تصميم األدوات
السياساتية املناسبة.

وعىل الرغم من أن األمن الغذايئ والزراعة املستدامة واإلدارة املستدامة
للغابات جميعها من األولويات العاملية ،يشري تحليل الوثائق السياساتية
املعروض هنا إىل أن القرارات املتعلقة بأولويات استخدام األرايض واملوارد
الطبيعية مل تعالج دامئاً بطريقة متكاملة عىل املستوى الوطني .وهناك
حاجة إىل تحسني التنسيق بني السياسات املتعلقة بالغابات والزراعة
واألغذية واستخدام األرايض والتنمية الريفية والتنمية الوطنية .فمثالً،
ينبغي أن تكون سياسات الزراعة أكرث وضوحاً بشأن اآلثار املحتملة
السرتاتيجيات اإلنتاج الغذايئ عىل اإلدارة املستدامة للغابات واألرايض .وقد
أوضح عدد من دراسات الحالة أهمية إدراك قيمة الغابات ،وكذلك أهمية
الزراعة واألمن الغذايئ ،يف االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية االقتصادية
والتنمية الريفية وخفض الفقر األوسع نطاقاً.

وكثريا ً ما ترتبط خسارة الغابات بانخفاض مستويات االستثامر يف
الزراعة والغابات .وقد يتضمن تشجيع االستثامر الزراعي البحث
واإلرشاد ،وكذلك تدابري تهدف إىل تحسني التوزيع والتسويق ،ومعالجة
| 89

|

الفصل  5نحو حوكمة أفضل الستخدام األرايض للحراجة وللزراعة

أوجه القصور يف سالسل القيمة ،وزيادة فرص الحصول عىل أشكال
مناسبة من التمويل .وقد يساعد االستثامر املبتكر يف الحراجة عىل
تحقيق أهداف سياسات عامة اجتامعية وبيئية أوسع نطاقا؛ وتشمل
األمثلة عىل ذلك برامج التحريج الرئيسية وإعادة تأهيل الغابات
عىل نطاق املواقع الطبيعية؛ وإدماج الحراجة يف اسرتاتيجيات خفض
الفقر والتنمية الريفية .وقد أنشأ بعض البلدان بيئات متكينية ناجحة
الستثامرات القطاع الخاص يف مجال الحراجة وكانت الس ّباقة يف إطالق
آليات متويل مبتكرة كخطة الدفع مقابل الخدمات البيئية .ويف عدد من
بلدان دراسات الحالة ،تح ّول دعم القطاع العام بعيدا ً عن دعم اإلنتاج
نحو البحث والتطوير ،والخدمات املالية الريفية ،وتشجيع الصادرات،
وتعزيز منظامت املنتجني .وكثريا ً ما يستهدف االستثامر املبارش الذي
يقوم به القطاع العام األولويات البيئية مثل استصالح الرتبة وزراعة
األشجار؛ واألولويات االجتامعية ،مبا يف ذلك برامج الحامية االجتامعية؛
وتحفيز استثامر القطاع الخاص.

بني معاهد البحوث الزراعية ومعاهد البحوث الحرجية وتعزيز نظم
الحراجة الزراعية.
والرشاكات مع املجتمع املدين والقطاع الخاص جزء رئييس من الرتتيبات
املؤسسية .والتزام أصحاب املصلحة رضوري لتنفيذ سياسة فعالة .وهناك
إمكانية لتطوير مبادرات الحوكمة الخاصة ،مثل الخطط الطوعية إلصدار
الشهادات والوقف االختياري إلزالة الغابات واستخدام سالسل التوريد
امللتزمة بالقضاء عىل إزالة الغابات ،من خالل تعزيز الرشاكات بني
منظامت القطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين والهيئات الحكومية
الوطنية واملحلية واملنظامت الدولية.
يحسن إسناد حقوق إدارة الغابات إىل املجتمعات املحلية
وميكن أن ّ
وصغار املزارعني إمكانية الحصول عىل منافع الغابات وإدراكها من
خالل اإلدارة التعاونية للغابات .وقد أدى ذلك يف بلدان دراسات
الحالة أيضاً إىل تزايد إدراك املجتمعات املحلية لقيمة الغابات.
وتتطلب اإلدارة التعاونية الفعالة للغابات تعريفاً واضحاً ألدوار
ومسؤوليات الهيئات العامة ومنظامت املجتمع املحيل وضامن أن
تتوفر لها قدرات اإلنجاز.

وهناك فرصة لتعميم تخطيط استخدام األرايض املتكامل كأداة لتحقيق
اإلدارة املستدامة لألرايض ،وتحسني قدرة النظم اإليكولوجية ،وتعزيز
التآزرات وأوجه التكامل بني استخدامات األرايض عىل النطاقات
املختلفة ،ومعالجة النزاعات املحتملة .وبوسع تخطيط استخدام األرايض
املتكامل أن يستحدث إطارا ً اسرتاتيجياً ميكن من خالله تحقيق التوازن
بني استخدامات األرايض املتنافسة والجمع بني الهيئات الحكومية ذات
الصلة وأصحاب املصلحة لتقييم املعلومات التقنية بشأن ،مثالً ،إمكانيات
األرايض ،وتوفر املوارد الطبيعية ،واالحتياجات املستقبلية املتوقعة .وهناك
أداة أخرى لتحسني اتساق إدارة استخدام األرايض وهي توحيد الخرائط
وقواعد البيانات التي تجمع معلومات موثوقة عن األرايض من وكاالت
مختلفة .وتشمل التدابري املتخذة يف بلدان دراسات الحالة لتحقيق
نُهج متكاملة الستخدامات األرايض عىل درجات مختلفة تطوير أطر
الستخدامات األرايض اسرتاتيجية شاملة لتنوير القرارات وتحسني التعاون

وينبغي اتباع نهج متعدد الجوانب لتحقيق العديد من أهداف
استخدامات األرايض واملوارد الطبيعية املتعددة ،يتضمن تنسيق وضع
السياسات وتخطيط استخدام األرايض؛ وحامية قانونية ف ّعالة للغابات؛
وأمناً للحيازة أكرب؛ ومشاركة قوية من أصحاب املصلحة؛ وتحسني
رصد إزالة الغابات؛ وتعاوناً متيناً مع القطاع الخاص واملجتمع املدين
يف املبادرات الطوعية؛ واستخدام أدوات مالية مصممة تصميامً جيدا
وهادفة .وتوفر دراسات الحالة أدلة عىل كيفية تحقيق ذلك ،وتثبت أيضاً
أهمية تبني نهج مختلفة يف السياقات املختلفة والحاجة إىل التكيف مع
املتغيةn .
الظروف ّ
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 2-5اآلثار املرتتبة على
السياسات

الفجوات الهامة يف املعلومات التي يتوجب ردمها لتحسني الحوكمة وإدارة
تغي استخدام األرايض.
ّ

تنسيق أفضل شامل لعدة قطاعات لسياسات الزراعة
واألغذية والغابات

لتلبية األولويات العاملية ،مبا يف ذلك تلك الواردة يفتحويل عاملنا :خطة
تغي املناخ ،هناك
التنمية املستدامة لعام  2030واتفاق باريس بشأن ّ
حاجة ملحة إىل التعجيل بإحراز تقدم نحو تحقيق الزراعة املستدامة
واألمن الغذايئ واإلدارة املستدامة للغابات .وسيكون مثل هذا التقدم
هاماً يف تحقيق الهدفني  2و 15من أهداف التنمية املستدامة واملادة 5
من اتفاق باريس ،وكذلك األهداف االسرتاتيجية الخمسة الواردة يف اإلطار
االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة (منظمة األغذية والزراعة2013 ،د).

ينبغي عىل السياسات االقتصادية واالجتامعية والبيئية الوطنية الرفيعة
املستوى أن تسلّم بأهمية الزراعة املستدامة واألمن الغذايئ واإلدارة
املستدامة للغابات ،مبا يف ذلك مساهامتها يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ذات الصلة والغايات املرتبطة بها ويف إجراءات اتفاق باريس
تغي املناخ .ويشكّل مثل هذا التسليم خطوة أوىل عىل سبيل
بشأن ّ
تحسني تنسيق السياسات وسيساعد أيضاً يف تحديد التوترات يف السياسات
بحيث ميكن ملزيد من التحليل للنزاعات املحتملة أن ين ّور القرارات
السياسية بشأن األولويات .وحيثام توجد شواغل تتعلق باآلثار املرتتبة
عىل النمو السكاين (مثالً) عىل الزراعة واألغذية والغابات ،ميكن للتحليالت
فحص املدى الذي ميكن أن تلبي فيه الزراعة املكثفة والحراجة الزراعية
ُحسنة احتياجات األمن الغذايئ كأساس لوضع أهداف رصيحة بشأن
امل ّ
تحويل استخدام األرايض.

وتؤكد خطة التنمية املستدامة لعام  2030من جديد أن « لكل دولة
سيادة دامئة كاملة متارسها بحرية عىل كل ثرواتها ومواردها الطبيعية
وأنشطتها االقتصادية» .وتنص عىل أنه ينبغي عىل كل حكومة أن تقرر
سبل إدماج هذه الغايات العاملية الطموحة ضمن عمليات التخطيط
والسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية .وتشري خطة التنمية املستدامة
لعام  2030إىل أن جميع أهداف التنمية املستدامة وغاياتها «متكاملة
وغري قابلة للتجزئة» :ولذلك آثار حاسمة عىل وضع السياسات بسبب
أوجه الرتابط بني الهدفني  2و ،15وأيضاً بسبب رضورة إحراز تقدم نحو
عدة أهداف أخرى لتحقيق الزراعة املستدامة واألمن الغذايئ واإلدارة
املستدامة للغابات .مثالً ،تحقيق املساواة بني الجنسني (الهدف )5
والنمو االقتصادي املستدام (الهدف  )8ومجتمعات سلمية وشاملة لديها
مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع (الهدف  )16جميعها
أساسية إليجاد إطار كيل رضوري لتحقيق الهدفني  2و .15وينبغي أن تُقرأ
آثار السياسات املبينة يف هذا القسم يف هذا السياق.

االستثامر العام يف الزراعة والغابات
هناك حاجة إىل استثامرات عامة متزامنة يف الزراعة املستدامة واإلدارة
املستدامة للغابات كجزء من برامج تنمية ريفية أوسع نطاقاً أو تكون
مك ّملة لها .وينبغي أن تركز هذه االستثامرات عىل تدابري تحفز استثامرات
وتحسن تجهيز وتوزيع وتسويق البنية التحتية؛ وتش ّجع
القطاع الخاص؛ ّ
عىل االبتكار وعىل أفضل املامرسات من خالل البحث والتطوير واإلرشاد؛
وتطوير قدرات منظامت املنتجني واملجتمع املحيل .وينبغي عىل
االستثامر العام املبارش يف ،مثالً ،برامج التشجري أن يهدف إىل تحقيق
تغي املناخ ،ومكافحة
منافع اجتامعية وبيئية أوسع ،مثل تخفيف ح ّدة ّ
تدهور األرايض ،وتعزيز قدرة الزراعة عىل الصمود والتكيف ،وتحسني
سبل املعيشة .ويحتمل أن يأيت التمويل من مجموعة من املصادر ،من
مثل الرضائب والدخل من الغابات اململوكة للدولة وآليات الدفع مقابل
الخدمات البيئية وآليات املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن

واستنادا ً إىل املواد التي جرى تحليلها لهذا التقرير ،تهدف التوصيات
تغي استخدام األرايض من
املقدمة هنا إىل تحسني حوكمة وإدارة ّ
خالل :تحسني التنسيق الشامل لعدة قطاعات لسياسات الزراعة
واألغذية والغابات؛ وزيادة االستثامرات العامة يف الزراعة والغابات؛
وأدوات سياساتية لتعزيز الزراعة املستدامة واإلدارة املستدامة للغابات؛
وتحسينات يف حقوق الحيازة واإلطار القانوين؛ ومؤسسات قوية ومشاركة
أصحاب املصلحة؛ واالستخدام املتكامل لألرايض .كام يجري أيضاً تحديد
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إزالة األحراج وتدهور الغابات ،كام من الرشاكات الطوعية مع القطاع
الخاص واملجتمع املدين واملوازنات الحكومية واملساعدة اإلمنائية الرسمية.

سياق األمن الغذايئ» (منظمة األغذية والزراعة2012 ،د) معايري مقبولة
دولياً ملامرسات الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض وتوفر إطارا ً للبلدان يف
وضعها لالسرتاتيجيات والسياسات والترشيعات والربامج واألنشطة.

ينبغي توفري ضامنات اجتامعية وبيئية من خالل تدابري امتثال شاملة
لتخفيف اآلثار السلبية املحتملة لالستثامرات يف الزراعة والغابات.

تعزيز املؤسسات وإرشاك أصحاب املصلحة

استخدام األدوات السياساتية الصحيحة لتعزيز الزراعة
املستدامة واإلدارة املستدامة للغابات

تتطلب الحوكمة الرشيدة مؤسسات فعالة وكذلك سياسة سليمة وإطارا ً
قانونيا .وينبغي أن يشمل اإلطار املؤسيس املجتمعات املحلية ومنظامت
املجتمع املدين ومصالح مسؤولة من جانب القطاع الخاص ،باإلضافة إىل
اإلدارات والوكاالت الحكومية .وقد يتطلب األمر بناء قدرات املنظامت
التي تدعم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وأصحاب الحيازات
الصغرية ،وكذلك تعزيز منظامت القطاع العام (مبا يف ذلك قدرتها عىل
تيسري ال ُنهج التشاركية).

يف أي بلد معني ،ينبغي أن يعكس اختيار األدوات السياساتية لدعم
االستخدام املستدام لألرايض الظروف وأن يو ّجه تبعاً لذلك .ويتطلب ذلك
تحليالً دقيقاً لألسباب الكامنة األساسية للمشاكل التي ُح ّددت ولعواقبها.
فمثالً ،إذا كان إنتاج السلع التجارية عىل نطاق واسع يشكل دافعاً قوياً
تغي استخدام
إلزالة الغابات ،قد تشمل األدوات املناسبة تدابري لتنظيم ّ
األرايض ،مبا يف ذلك رضورة تقييم األثر البيئي ،وتدابري تهدف إىل الحيلولة
دون نشوب نزاعات مع حقوق حيازة األرايض القامئة ،وتدابري امتثال
متعلقة بالدعم املايل .وحيث يتسبب التوسع يف زراعة الكفاف الصغرية
الحجم بإزالة الغابات ،ينبغي النظر يف استخدام األدوات السياساتية ،مثالً،
لتحسني املامرسات الزراعية وتشجيع الحراجة الزراعية ،يف سياق التنمية
الريفية األوسع وتنويع سبل املعيشة وبرامج تخفيف ح ّدة الفقر.

تنبغي استشارة أصحاب املصلحة (مبن فيهم النساء) أثناء وضع وتنفيذ
سياسات استخدام األرايض ،وينبغي إضفاء الطابع الرسمي عىل هذه
السياسات والربامج والخطط بحيث تأخذ باالعتبار بالكامل احتياجات
مستخدمي الغابات وغريهم من أصحاب املصلحة .وينبغي أن تعمم
االعتبارات الجنسانية يف السياسات والربامج واملؤسسات الوطنية املعنية
بالغابات ،التي ينبغي بدورها أن تعزز بفعالية تكافؤ فرص حصول املرأة
عىل ملكية األرايض وغريها من املوارد.

تحسني اإلطار القانوين وحقوق الحيازة

ينبغي تشجيع الرشاكات بني القطاع العام والقطاع الخاص واملجتمع املدين
كوسيلة لتعزيز اإلدارة املستدامة لألرايض من خالل ،مثالً ،تدابري طوعية
مثل إصدار الشهادات ،واملبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة
وبرامج املسؤولية االجتامعية للرشكات.

بتغي استخدام األرايض واضحة
ينبغي أن تكون القوانني واألنظمة املتعلقة ّ
ومتسقة مع أهداف السياسات .وقد يتطلب ذلك جهدا ً كبريا ،وخاصة
حيث توجد تناقضات بني ،مثالً ،األحكام القانونية التي تتعامل مع
الحقوق يف األرايض وحامية البيئة وحفظ الحياة الربية والغابات.

ينبغي إيالء االعتبار للفرص املتاحة إلسناد حقوق إدارة الغابات إىل
يحسن إدارة
املجتمعات املحلية وأصحاب الحيازات الصغرية ،ما يرجح أن ّ
الغابات ويعطي السكان املحليني مزيدا ً من فرص الحصول عىل منافع
الغابات .وينبغي تحديد حقوق ومسؤوليات األطراف جميعها بوضوح.

ينبغي أن يوفر اإلطار القانوين اليقني بشأن حيازة األرض والحق يف
استخدام األرايض واملوارد الحرجية .وتحدد «املبادئ التوجيهية الطوعية
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف
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تعزيز نهج متكاملة الستخدام األرايض وإدارة املواقع
الطبيعية

الزراعية ومعاهد البحوث الحرجية ومن خالل منظامت املنتجني يف
الغابات واملزارع.

يوفر التخطيط املتكامل الستخدام األرايض فرصة لوضع إطار اسرتاتيجي
لتحقيق التوازن بني االستخدامات املتنافسة فيام بني أصحاب املصلحة.
وقد يشمل ذلك عىل املستوى الوطني أو دون الوطني أو عىل مستوى
تغي املناخ تهدف إىل زيادة قدرة
املواقع الطبيعية أيضاً تدابري للتكيف مع ّ
النظم اإليكولوجية عىل الصمود والتكيف .ويتطلب التخطيط املتكامل
الستخدام األرايض بيانات تقنية تتعلق باألرايض واملوارد الطبيعية ،كام
يتطلب التعاون فيام بني الهيئات العامة ذات الصلة واملشاركة الفعالة
ألصحاب املصلحة.

توفري مزيد من املعلومات الشاملة لتلبية االحتياجات
إىل األدلة
جمع وتحليل وتفسري البيانات واملعلومات رضوري التخاذ قرارات مستنرية
تستند إىل األدلة .وهناك حاجة إىل أدلة أكرث منهجية وشموالً عىل الصعيد
العاملي بشأن فعالية الحوكمة وآليات إنفاذ القوانني واالمتثال املتعلقة
بتغي استخدام األرايض من الغابات إىل الزراعة؛ وبشأن القيم االقتصادية
ّ
واالجتامعية والبيئية للغابات .وهناك إمكانية للبناء عىل التحليل الوارد يف
هذا التقرير عن طريق القيام بعمل أكرث تفصيالً عىل الصعيد الدويل بشأن
آليات إنفاذ القوانني واالمتثال ،واإلضافة إىل التحليل الوارد يف تقرير حالة
الغابات يف العامل ( 2014منظمة األغذية والزراعة )2014 ،مع تقديم مزيد
من املعلومات عن القيم االقتصادية واالجتامعية والبيئية للغاباتn .

ينبغي تشجيع اعتامد نُهج خاصة باإلدارة املتكاملة ،كالحراجة الزراعية
والزراعة اإليكولوجية والزراعة الذكية مناخياً ،وتكييف نظم رعي املاشية،
مثالً ،من خالل التعاون يف البحث والتطوير واإلرشاد بني معاهد البحوث
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التعاريف

الزراعية وتنميتها وتوسيعها؛ والسيطرة عىل الفيضانات والري؛ وبرامج
أسعار املزرعة وتحقيق استقرار األسعار والدخل؛ وخدمات اإلرشاد والطب
البيطري ومكافحة اآلفات والتفتيش عىل املحاصيل وتصنيفها؛ وإصدار
ونرش معلومات عامة وتقنية عن الزراعة؛ والتعويضات أو املنح أو القروض
أو إعانات الدعم للمزارعني (منظمة األغذية والزراعة2012 ،ج؛ منظمة
األغذية والزراعة2015 ،ب).

التحريج هو إنشاء الغابات بالغرس و/أو البذر املتعمد عىل أرض مل تكن
حتى ذلك الحني مص ّنفة كغابة (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ) 
األرايض الزراعية تشمل األرايض الصالحة للزراعة واألرايض املزروعة محاصيل دامئة
(كالكاكاو والنب) واملروج واملراعي الدامئة (منظمة األغذية والزراعة2016 ،ب).

الناتج املحيل اإلجاميل هو مجموع إجاميل القيمة املضافة لجميع املنتجني
املقيمني يف االقتصاد ،زائدا ً أي رضائب إنتاج ،ناقصاً أي إعانات دعم غري
متضمنة يف قيمة املنتجات .ويحسب دون حسم اهتالك األصول امل ُص ّنعة
أو استنفاد أو تدهور املوارد الطبيعية.

مؤرش التو ّجه يف القطاع الزراعي هو نسبة حصة الزراعة من اإلنفاق الحكومي
إىل مساهمة الزراعة يف االقتصاد (منظمة األغذية والزراعة2015 ،ب)
أرايض زراعة املحاصيل هي األرايض الصالحة للزراعة واألرايض املزروعة
محاصيل دامئة (منظمة األغذية والزراعة2016 ،ب)

الدخل القومي اإلجاميل هو مجموع القيمة املضافة لجميع املنتجني
املقيمني ،زائدا ً أي رضائب (ناقصاً إعانات الدعم) غري متضمنة يف تقييم
املخرجات إضافة إىل املتحصالت الصافية من الدخل األويل (تعويضات
املوظفني والدخل من املمتلكات) من الخارج.

إزالة الغابات هي تحويل الغابات إىل استخدامات لألرايض أخرى أو
التخفيض الدائم من الغطاء الشجري إىل ما هو أقل من الحد األدىن البالغ
 10يف املائة (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).

مؤرش التنمية البرشية مؤرش مركب يقيس متوسط اإلنجاز يف ثالثة أبعاد
أساسية للتنمية البرشية )1( :حياة طويلة وصحية؛ ( )2املعرفة؛ ()3
مستوى معييش الئق (املزيد من التفاصيل متاح يف املذكرة التقنية  1عىل
املوقع .)http://hdr.undp.org/en

الغابات هي أراض مساحتها أكرث من  0,5هكتار فيها أشجار يزيد ارتفاعها
عن  5أمتار وتوفر غطاء تظليل يزيد عىل  10يف املائة أو أشجار قادرة عىل
الوصول إىل هذه الحدود يف املوقع .وال تشمل األرايض التي تكون يف الغالب
مستخدمة استخداماً زراعياً أو حرضياً (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ)

االستثامر يعرف عموماً عىل أنه يشمل األنشطة التي ينجم عنها تراكم
لرأس املال الذي يدر سلسلة من العائدات عىل مدى زمني .وقد يكون
من الصعب من الناحية املفاهيمية والتجريبية عىل حد سواء تحديد ما
إذا كان اإلنفاق يشكل استثامرا ً ،وال يكون األمر يف بعض الحاالت واضحاً
متاماً .وميكن أن يصنف االستثامر يف الزراعة عىل أنه استثامر عام أو خاص،
وأجنبي أو محيل (منظمة األغذية والزراعة2012 ،ج)

تدهور الغابة هو انخفاض قدرة الغابة املعنية عىل توفري سلع وخدمات
(منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).
اإلنفاق الحكومي عىل الزراعة يشمل املشاريع والربامج املتعلقة بإدارة
الزراعة واإلرشاف عليها وتنظيمها؛ واإلصالح الزراعي وتوطيد األرايض
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نظام حيازة األرايض هو العالقة ،سواء أكانت محددة قانونياً أم عرفياً،
القامئة بني الناس ،أفرادا ً أو جامعات ،فيام يتعلق باألرايض واملوارد
الطبيعية املرتبطة بها (مبا يف ذلك املياه واألشجار واملعادن والحياة الربية).
وتحدد قواعد الحيازة كيفية تخصيص حقوق ملكية األرايض ضمن
املجتمعات وقد تحدد من الذي يستطيع استخدام املوارد وألية فرتة وبأية
ط( .منظمة األغذية والزراعة.)2002 ،
رشو 

الغابات املزروعة هي غابات تتشكل عىل نحو غالب من أشجار وجدت
بالغرس و/أو البذر املتعمد (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).
نسبة عدد الفقراء عند  1,90دوالر أمرييك يف اليوم هي النسبة املئوية
للسكان الذين يعيشون عىل أقل من  1,90دوالر أمرييك يف اليوم
حسب األسعار الدولية لعام ( 2011يتوفر رشح أكرث تفصيالً عىل املوقع:
)www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report

استخدام األرايض يتسم بالرتتيبات واألنشطة واملدخالت التي يضطلع
بها الناس يف غطاء أريض معني إلنتاجه أو تغيريه أو الحفاظ عليه (أنظر
.)www.fao.org/nr/land/use/en/

فجوة الفقر عند  1,90دوالر أمرييك يف اليوم (بأسعار تعادل القوة
الرشائية لعام  )2011هي النقص يف الدخل أو االستهالك تحت خط
الفقر  1,90دوالر أمرييك يف اليوم (تحتسب الفجوة لغري الفقراء عىل
أنها صفر) ،ويعرب عنها كنسبة مئوية من خط الفقر .ويعكس هذا
املقياس عمق الفقر وكذلك انتشاره (يتوفر رشح أكرث تفصيالً عىل املوقع:
)www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report

التوسع الطبيعي للغابات هو توسع الغابات عن طريق التتابع الطبيعي عىل
أرض كانت حتى ذلك الحني مستخدمة استخداماً آخر (مثل ،تتابع الغابات
عىل أر ٍاض كانت تستخدم سابقاً للزراعة (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).
عدد من يعانون نقص التغذية هو العدد املقدر لألشخاص املعرضني لخطر
نقص التغذية.

معدل انتشار نقص التغذية يقيس احتامل أن يستهلك فرد يتم اختياره
عشوائياً من فئة سكانية مرجعية أقل من احتياجاته من السعرات
الحرارية ليعيش حياة نشطة وصحية؛ وهذا هو مؤرش الجوع التقليدي
الذي تتبناه منظمة األغذية والزراعة.

أر ٍ
اض أخرى هي األرايض التي ال تصنف كغابات أو أر ٍاض حرجية أخرى.
وتشمل األرايض الزراعية واملروج واملراعي واملناطق املبنية واألرايض
الجرداء واألرايض الواقعة تحت جليد دائم ،وكذلك األرايض املص ّنفة عىل
أنها «أر ٍاض أخرى ذات غطاء شجري» (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).

يشمل إنفاق القطاع العام عىل الزراعة إنفاق الوحدات املختلفة من
القطاع العام ،من مثل الوكاالت الحكومية ومؤسسات القطاع العام
والرشكاء يف التنمية (منظمة األغذية والزراعة2012 ،ج).

أر ٍ
اض أخرى ذات غطاء شجري هي أر ٍاض ،ال تُص ّنف كغابات أو أر ٍاض
حرجية أخرى ،تكون يف الغالب مستخدمة استخداماً زراعياً أو حرضياً
ولديها ُرقع من الغطاء الشجري ميتد إىل أكرث من  0,5هكتار مع غطاء
تظليل يزيد عىل  10يف املائة أو أشجار قادرة عىل الوصول إىل ارتفاع 5
أمتار عند نضجها (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).

إنفاق القطاع العام عىل الحراجة هو اإلنفاق عىل أنشطة الغابات من
كافة املؤسسات الحكومية (مبا يف ذلك عىل املستويات دون الوطنية)،
ولكن باستثناء الكيانات التجارية اململوكة ملكية عامة (الصناعات املؤممة
أو املؤسسات التابعة للدولة) .وهي تشمل املوازنة اإلجاملية املخصصة
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األغذية والزراعة2016 ،أ) ومساحة الغابات (منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ).
واستبعدت من التحليل البلدان التي ظهرت يف البيانات التي أوردتها تناقضات
كبرية .يدرج الشكل  1-2بيانات عن  214بلدا ً ،واألشكال  2-2و  5-2و6-2
و 7-2عن  213بلدا ً والشكل  3-2عن  234بلدا ً ،والشكل  4-2عن  151بلدا.
ويستخدم الشكل  5-2فئات الدخل حسب تعريف البنك الدويل 25،وال يأخذ
تغيات فئات الدخل خالل الفرتة  .2010-2000وتستند الخريطة يف
باالعتبار ّ
الشكل  8-2والتفاصيل اإلضافية يف الجدول  1-2إىل تحليل أجرى لـ  145بلدا.
واستبعدت الدراسات املكتبية التي أجريت لتقييم املوارد الحرجية يف العامل
لعام  2015والتي نتجت عنها بيانات منخفضة املوثوقية عن مساحة الغابات
(باإلضافة إىل البلدان التي بدت يف بياناتها تناقضات كبرية) ،كام استبعدت
مفصلة
رصبيا والجبل األسود والسودان وجنوب السودان لعدم توفر بيانات ّ
التغيات التي تقل عن واحد يف املائة.
عن الزراعة فيها .كام مل تُحلّل ّ

للحراجة والتي تنفقها جميع املؤسسات املعنية ،مبا يف ذلك اإلنفاق املتعلق
باملهام اإلدارية وصناديق إعادة التحريج والدعم املبارش للقطاع (كاملنح
وإعانات الدعم) وتقديم الدعم ملؤسسات أخرى معنية بالغابات (مثل
مراكز التدريب والبحث) (منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ).
إعادة التحريج تع ّرف عىل أنها إعادة إنشاء الغابات بالغرس أو البذر
املتعمد عىل أر ٍاض مصنفة كغابات (منظمة األغذية والزراعة2012 ،أ).
معونة الدعم تع ّرفها منظمة التجارة العاملية عىل أنها أية مساهمة مالية من
الحكومة أو من وكيل للحكومة تنتج عنها منفعة للمتلقني لها .وتستخدم
منظمة األغذية والزراعة تعريفاً أوسع نطاقاً يصنف اإلعانات إىل أربع فئات
رئيسية )1 :تحويالت مالية مبارشة؛ و )2خدمات وتحويالت مالية غري مبارشة؛
و )3لوائح تنظيمية؛ و )4غياب التدخل .وتشمل البدائل أو العبارات امللطفة
األخرى إلعانات الدعم :الحوافز ،والدعم املايل ،والعون ،واملساعدة ،والتحويالت
املالية الحكومية .األرقام املتعلقة باعانات دعم الزراعة التي ذكرت يف هذه
الدراسة مأخوذة من  McFarlandو Whitleyو ،)Kissinger (2015الذين
استخدموا نسخة مع ّدلة من تعريف منظمة األغذية والزراعة.

وص ّنف تحليل استخدام األرايض حسب املجال املناخي البلدان التي تقع
يف أكرث من مجال مناخي وفقاً للمجال املناخي األكرث هيمنة عىل املستوى
القطري .مثالً ،لدى الواليات املتحدة األمريكية غابات شاملية ومعتدلة ودون
مدارية ،ولكن ألن أكرب فئة من الغابات هي الغابات املعتدلة ،يورد البلد هنا
عىل أنه يف املجال املناخي املعتدل .ويبني الشكل ألف 1-التصنيف املستخدم.

املنهجية

الفصل 3

الفصل 2

تحليل وثائق السياسات

أجرى تحليل كمي ونوعي لوثائق السياسات الوطنية للغابات والزراعة
واألرايض واألغذية والتنمية باستخدام البحث بواسطة الكلمة الرئيسية باللغة
اإلنجليزية .واستخدمت مجموعات من الكلامت الرئيسية التي تعترب ذات
بتغي استخدام أر ٍاض يشمل الغابات والزراعة .وتشمل هذه الكلامت:
صلة ّ
تحويل األرايض ،تخطيط األرايض ،الغابات املهجورة ،أرايض زراعية ،تزايد
تغيات استخدام
الزراعة يف أر ٍاض حرجية والعكس بالعكس ،تضاربات ّ
تغي املناخ،
األرايض ،نظم الحراجة الزراعية ،منتجات حرجية ،منو سكاينّ ،
أمن غذايئ ،تعاون وتنسيق بني القطاعات ،اتساق بني مختلف السياسات
القطاعية ،التحريج ،إزالة الغابات .وأجري للبلدان التي وف ّرت أكرث من ثالث
وثائق وطنية للسياسات القطاعية تحليل أعمق للنظر يف األولويات الداعمة
واالفتقار إىل االتساق بني األولويات الوطنية.

تغي استخدام األرايض الوارد يف
يستند تحليل الديناميات الكامنة خلف ّ
الفصل  2عىل بيانات املوارد الحرجية التي أبلغت عنها البلدان ونرشت يف
تقييم املوارد الحرجية يف العامل لعام ( 2015منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ)،
كام عىل البيانات عن الزراعة وفئات الدخل والسكان التي نرشتها منظمة
األغذية والزراعة (2016أ) 23والبنك الدويل 24.وعىل الرغم من أن البيانات تأيت
من مصادر متعددة ،ومن أن مستويات موثوقيتها متفاوتة ،إالّ أنها مع ذلك
تغي استخدام األرايض عىل املستوى العاملي.
توفر فكرة جلية عن نطاق ّ
تغطي التحليالت التي توردها األشكال من  1-2إىل  ،8-2والنصوص املرتبطة بها
البلدان واملناطق التي توفرت بيانات لها عن ك ٍل من املساحة الزراعية (منظمة
 23أنظر .http://faostat3.fao.org/home

 25أنظر http://data.worldbank.org/news/new-country-classifications

 24أنظر http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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تم الحصول عىل الوثائق أساساً من مكتب الشؤون القانونية ومن برنامج
تحليل القرارات املتعلقة بسياسات األغذية والزراعة ومن قواعد بيانات
السياسات الحرجية ،وكلها تابعة ملنظمة األغذية والزراعة .كام تم تلقي بعض
الوثائق من مكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية .واستند
التحليل النوعي الكامل إىل وثائق السياسات باللغات اإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية والروسية املتوفرة عىل شكل  PDFأو  .Wordوعند االقتضاء ،تم
الحصول عىل معلومات تكميلية من مكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية
الفرعية والتقارير القطرية من وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة
عن استخدام األرايض ،ومن تحليالت القرارات املتعلقة بسياسات األغذية
والزراعة والتقارير القطرية لـ تقييم املوارد الحرجية يف العامل لعام ،2015
واملبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور
الغابات ،وغريها من األدبيات ،ومن البحث عىل شبكة اإلنرتنت .ويبني الجدول
ألف 1-عدد الوثائق التي جرى تحليلها (والعدد اإلجاميل للوثائق التي ُحصل
عليها (الجدول ألف.)1-

وأجريت دراسة أعمق لإلطار القانوين يف عدد صغري من البلدان يف حوض
الكونغو وأمريكا الالتينية.

تحليل االستثامرات يف الزراعة والحراجة

يركز هذا التحليل عىل االستثامر يف الزراعة والحراجة وأثره عىل استخدام
األرايض يف جميع البلدان .ونظرا ً لعدم توفر بيانات شاملة مناسبة إلجراء
مقارنات منهجية ،استخدمت البيانات واملعلومات املوجودة أحسن
استخدام .وشكّل ذلك عددا ً من التحديات ألن مصادر البيانات املتاحة
استخدمت تعاريف مختلفة ومستويات مختلفة من التجميع ومصطلحات
مختلفة .وبصفة عامة ،البيانات املتعلقة بالغابات أقل موثوقية من تلك
املتعلقة بالزراعة ،خاصة حيثام توجد نسبة عالية من النشاط االقتصادي
غري الرسمي أو غري القانوين .وبناء عىل ذلك ،يستخدم هذا التحليل بدائل
إلجراء مقارنات بني القطاعني ولإلشارة إىل الوجهات العامة واآلثار عىل
استخدام األرايض.

الفصل 4

اختريت الوثائق ذات الصلة من قواعد البيانات عندما كانت نتائج البحث
بتغي استخدام األرايض
باستخدام الكلامت الرئيسية تتعلق عىل وجه التحديد ّ
من الغابات إىل الزراعة أو من الزراعة إىل الغابات .وقرئت كل وثيقة منتقاة
واختري النص ذو الصلة ولُخّص كل من النصوص يف جملتني وجمعت البيانات
الناجمة عن ذلك يف جدول نتائج .وحيثام أمكن ،كانت البيانات اقتباسات
مبارشة مع إشارات مرجعية .وأُخذت مالحظات عن البيانات املتضاربة تضارباً
شديدا ً أو غري املكتملة.

معايري تحديد بلدان دراسة الحالة املحتملة

حددت بلدان دراسة الحالة املحتملة باستخدام بيانات من مصادر األمم
املتحدة الرسمية ،وهي أساساً تقييم املوارد الحرجية يف العامل لعام 2015
(منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ) ،والبيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية
والزراعة ( FAOSTAT3منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ)( ،بيانات
البنك الدويل.)2016 ،

ويبني الجدول ألف 2-البلدان التي استخدمت للتحليالت الواردة يف األشكال
 1-3إىل .5-3

استندت املعايري التي تدل عىل حدوث تحسن يف األمن الغذايئ إىل
مؤرشين ،هام معدل انتشار نقص التغذية وعدد من يعانون نقص
التغذية (منظمة األغذية والزراعة2013 ،ب) .ومعدل انتشار نقص
التغذية هو مؤرش الجوع التقليدي الذي تتبناه منظمة األغذية
والزراعة ،وعدد من يعانون نقص التغذية هو املؤرش الرسمي الذي تبناه
مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف عام  .1996وكان الهدف اإلمنايئ لأللفية
1ج هو خفض نسبة السكان الذين يعانون نقص التغذية مبقدار النصف
أقل من  5يف املائة خالل الفرتة  ،2015-1990وكان هدف
أو خفّضه إىل ّ
مؤمتر القمة العاملية لألغذية خفض عدد من يعانون نقص التغذية إىل
النصف عىل مدى الفرتة  1992-1990إىل  .2015وكانت املعايري التي

تحليل األطر القانونية

أجري تحليل عام لألطر القانونية والتنظيمية الوطنية ذات الصلة لتقييم
ولتغي استخدام األرايض.
وضوح وشمولية اللوائح املنظّمة لتحويل الغابات ّ
واستخدم التحليل عينة من بلدان يف مناطق مختلفة من العامل .وكان من
الرضوري اتباع نهج أخذ عينات بسبب طبيعة النصوص القانونية الخاصة جدا ً
(البحث بواسطة الكلمة الرئيسية غري ٍ
كاف ألن النص برمته يحتاج إىل دراسة)
وألن املعلومات الرضورية متضمنة يف عدد كبري من اللوائح واألنظمة كام يف
الترشيعات األساسية.
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الشكل ألف1-
امللحق املنهجية والتعاريف
البلدان مصنفة حسب اجملال املناخي السائد

المصدر :منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ.

استخدمت هنا لتحديد البلدان التي أظهرت تحسناً يف مجال األمن
الغذايئ هي تحقيق كل من الهدف اإلمنايئ لأللفية 1ج وهدف القمة
العاملية لألغذية ،أو تحقيق الهدف اإلمنايئ لأللفية  1بخفض معدل
انتشار نقص التغذية إىل أقل من  5يف املائة.

ولتيسري انتقاء البلدان التي أجريت عليها دراسات الحالة ،اقترص التحليل عىل
بلدان لديها مساحة أر ٍاض ترتاوح بني  650ألف هكتار و 900مليون هكتار
ونسبة مئوية من مساحة الغابات (يف عام  )2015ترتاوح من  80–6يف املائة.
وح ّدد التحليل البلدان الـ 22التالية التي حافظت عىل مساحة الغابات أو زادتها
وحسنت األمن الغذايئ خالل الفرتة  2015-1990وهي :أوروغواي ،أوزبكستان،
ّ
جمهورية إيران اإلسالمية ،بريو ،تايلند ،تركيا ،تونس ،جورجيا ،جنوب أفريقيا،
الجمهورية الدومينيكية ،شييل ،فيجي ،فييت نام ،غابون ،غانا ،غيانا ،كوستاريكا،

وكانت معايري الداللة عىل زيادة مساحة الغابات أو الحفاظ عليها يف بلد
معني إما زيادة املساحة وإما حدوث خسارة فيها ال تزيد عىل  5,5يف املائة
خالل الفرتة .2015-1990
| 100

|

حالة الغابات يف العامل عام 2016

الشاميل
الشاميل
القطبي
القطبي
شبه املداري
شبه املداري
املعتدل
املعتدل
املداري
املداري

جمهورية كوريا ،لبنان ،ماليزيا ،املغرب ،املكسيك .وج ّمعت هذه البلدان يف
فئات حسب اإلقليم وحسب تصنيف البنك الدويل للبلدان عىل أساس مستوى
الدخل 26.ومبا أنه مل تكن هناك يف هذه القامئة بلدان ذات دخل منخفض ،أخذت
باالعتبار لدراسات الحالة البلدان املنخفضة الدخل التي تلبي معايري مساحة

الغابات و الهدف اإلمنايئ لأللفية 1ج ولكن ليس مؤمتر القمة العاملي لألغذية؛
27
وكانتا بنغالديش وغامبيا.
وكانت البلدان التي اختريت لدراسات الحالة شييل وكوستاريكا وغامبيا
وجورجيا وغانا وتونس وفييت نام .وتستند ملخصات دراسات الحالة إىل
تقارير دراسات الحالة وغريها من البيانات من مصادر منظمة األغذية
والزراعة والبنك الدويل (منظمة األغذية والزراعة2013 ،أ؛ منظمة األغذية
والزراعة2015 ،أ؛ منظمة األغذية والزراعة2016 ،أ؛ البنك الدويلn .)2016 ،

 26البنك الدويل،
http://data.worldbank.org/news/new-country-classifications-2015
 27منذ أن أجرى التحليل ،أعيد تصنيف بنغالديش ووضعت يف مجموعة بلدان الرشيحة
الدنيا من فئة الدخل املتوسط.
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الجدول ألف1-

عدد وثائق السياسات اليت جرى حتليلها وحمتويات قواعد بيانات السياسات
اإلقليم

البلد

األرجنتني
أمريكا الجنوبية
بوليفيا (دولة متعددة القوميات)
أمريكا الجنوبية
بوركينا فاسو
أفريقيا
بوروندي
أفريقيا
كمبوديا
آسيا
الكامريون
أفريقيا
كندا
أمريكا الشاملية
شييل
أمريكا الجنوبية
كولومبيا
أمريكا الجنوبية
كوستاريكا
أمريكا الوسطى
كرواتيا
أوروبا
مرص
أفريقيا
إثيوبيا
أفريقيا
غامبيا
أفريقيا
جورجيا
أوروبا
أملانيا
أوروبا
غانا
أفريقيا
غرينادا
الكاريبي
كينيا
أفريقيا
قريغيزستان
آسيا
مالوي
أفريقيا
مايل
أفريقيا
مولدوفا
أوروبا
ميامنار
آسيا
النيجر
أفريقيا
نيجرييا
أفريقيا
بريو
أمريكا الجنوبية
رومانيا
أوروبا
رواندا
أفريقيا
السنغال
أفريقيا
جمهورية تنزانيا املتحدة
أفريقيا
تونس
أفريقيا
أوغندا
أفريقيا
فييت نام
آسيا
زامبيا
أفريقيا
العدد اإلجاميل للوثائق التي جرى تحليلها
العدد اإلجاميل للوثائق يف قاعدة البيانات

أغذية

غابات
2
1

1

1
1
1
1

نوع السياسة
زراعة
تنمية وطنية
1
1
2
1
1
1
1
1

3

1

1
1
1
1

1
2

1
1
1
1
1

1

1
1
2

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
2

1

1
2
1

1

1

1

1

1

1
25

21

1
19

8

19

11

1

1
1

1

1
1

1

2

1
1

1

1

2

1
1

1
1

1

107

أراض
1

تقرير قطري

26

34

10

1
1
8
غري متوافر

مالحظة :الوثائق هي وثائق سياسات رسمية على المستوى الوطني مكتوبة باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو الروسية متوفرة على شكل  Wordأو  .PDFوباإلضافة إلى تحليالت لوثائق السياسات من هذه
البلدان البالغ عددها  ،35جرى تفحص أولويات السياسات في وثائق السياسات من البلدان الخمسة التالية :البرازيل والسلفادور وغواتيماال وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وباراغواي.
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الجدول ألف2-

البلدان املستخدمة للتحليالت الواردة يف األشكال  1-3إىل 5-3
الشكل 1-3
بوركينا فاسو
بوروندي
كمبوديا
الكامريون
كندا
كرواتيا
مرص
إثيوبيا
جورجيا
أملانيا
غانا
غرينادا
كينيا
قريغيزستان
جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية
مالوي
مايل
مولدوفا
ميامنار
النيجر
نيجرييا
رومانيا
رواندا
السنغال
جمهورية تنزانيا املتحدة
أوغندا
زامبيا
 27بلدا ً

الشكل 2-3
كمبوديا
بريو
النيجر
السنغال
أوغندا
جمهورية تنزانيا املتحدة
زامبيا

الشكل 4-3
الشكل 3-3
بوروندي
األرجنتني
بوليفيا (دولة متعددة القوميات) مرص
جورجيا
الربازيل
غانا
كمبوديا
كينيا
كوستاريكا
رومانيا
مرص
السنغال
السلفادور
رواندا
جورجيا
أوغندا
غانا
زامبيا
غواتيامال
كينيا
النيجر
نيجرييا
باراغواي
رومانيا

الشكل 5-3
مرص
جورجيا
غانا
كينيا
رومانيا
رواندا
السنغال
أوغندا
زامبيا

رواندا
السنغال
أوغندا

 7بلدان

 18بلدا ً

 10بلدان
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حالةالغابات
في العامل

الغابات والزراعة :استخدام
األراضي ،التحديات والفرص
الظل
تدعم الغابات واألشجار الزراعة املستدامة .فهي تثبّت الرتبة واملناخ وتنظّم تدفق املياه وتؤ ّمن ّ
واملأوى وتوفر موئالً للملقحات والحيوانات املفرتسة الطبيعية لآلفات الزراعية .وهي تساهم أيضاً يف تحقيق
األمن الغذايئ ملئات ماليني األشخاص الذين تشكل بالنسبة إليهم مصادر هامة لألغذية والطاقة والدخل.
ومع ذلك ،ال تزال الزراعة تشكّل الدافع الرئييس للتص ّحر يف العامل وغالباً ما تكون السياسات الزراعية
والحرجية واملتعلقة باألرايض مخالفة لها.
يظهر تقرير حالة الغابات يف العامل لعام  2016أنه باإلمكان زيادة اإلنتاجية الزراعية وتعزيز األمن الغذايئ
كل من
مبوازاة وقف التص ّحر أو حتى عكس اتجاهه ،مع تسليط الضوء عىل الجهود الناجحة التي بذلتها ّ
تونس وجورجيا وشييل وغامبيا وغانا وفييت نام وكوستاريكا يف هذا الصدد .ويُعترب التخطيط املتكامل
الستخدام األرايض املدخل إىل تحقيق التوازن بني أوجه استخدام األرايض ،مدعوماً بالصكوك الصحيحة
الخاصة بالسياسات لتعزيز استدامة الغابات والزراعة.
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