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اليوم الدولي للتنوع
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البيولوجي للغابات

جان ل .ماكالبين — مديرة منتدى األمم
المتحدة المعني بالغابات

حتتوي الغابات على بع�ض النظم الإيكولوجية الأكرث
ازدهارا على وجه الأر�ض� ،إذ تت�ضمن تنوعا رائعا من الطيور
واحليوانات والنباتات .والغابات متثل الأ�سا�س ملا يزيد على
 5 000منتج ،ت�شمل زيت العطور املقطر من �أوراق الأ�شجار،
والأدوية الع�شبية ،والوقود ،والغذاء ،والأثاث وامللب�س ،ومتنع
الغابات ت�آكل الرتبة وت�ساعد يف تنظيم �أحوال املناخ ،وهي
توفر املياه النقية ،وت�شكل م�صدر �إلهام لنا يف جماالت
الفنون والبحوث والديانات ،وهي �ضرورية حلياة ال�شعوب
ورفاهيتها يف جميع �أنحاء العامل – �أي جلميع �سكان
املعمورة البالغ عددهم  7مليارات ن�سمة.

ومع ذلك ،تتعر�ض غابات العامل ل�ضغوط وحتديات هائلة.
�إذ تظهر النتائج الرئي�سية تقدير املوارد احلرجية 2010
�أنه بينما تباط�أت �أن�شطة �إزالة الغابات بع�ض ال�شيء
يف ال�سنوات الأخرية ،باملقارنة �إىل �أعوام الت�سعينيات،
�إال �أنها ما زالت مرتفعة على نحو يثري الإزعاج .وقد
أحمد جغالف — األمين التنفيذي ،اتفاقية �أدى ا�ستمرار �أن�شطة �إزالة الغابات �إىل ن�شوء انبعاثات
التنوع البيولوجي
الكربون ،ونق�ص يف �إمدادات املياه والغذاء ،وفقدان غري
م�سبوق للتنوع البيولوجي .ولكن العامل مل يقف مكتوف الأيدي �إزاء ذلك .فاحلكومات واملنظمات
الدولية وجماعات �أ�صحاب امل�صلحة يف الغابات تتخذ عدة تدابري — لإيجاد ال�سبل الكفيلة بحفظ
الغابات و�إدارتها امل�ستدامة ،وذلك ل�صالح الأجيال احلالية واملقبلة.
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ولهذا ال�سبب� ،أعلنت الأمم املتحدة � 2011سنة دولية للغابات (الغابات  ،)2011وقررت �أن
تكون الغابات هي مو�ضوع اليوم الدويل للتنوع البيولوجي يف  22مايو�/أيار  .2011ويف هذه
ال�سنة اخلا�صة ،يعمل منتدى الأمم املتحدة املعني بالغابات ( )UNFFواالتفاقية املتعلقة بالتنوع
البيولوجي معا لإبراز �أهمية التنوع البيولوجي للغابات بالن�سبة لبني الب�شر .ومو�ضوع ال�سنة الدولية
للغابات  2011هو "ت�سخري الغابات مل�صلحة النا�س" ،احتفاال بالدور املركزي لل�شعوب يف �إدارة
غابات املعمورة وحفظها وتنميتها على نحو م�ستدام.
ويهدف هذا الكتيب �إىل زيادة التوعية بالتهديدات والتحديات التي تواجهها الغابات ،و�إىل
النهو�ض باجلهود الرامية �إىل حفظ الغابات و�إدارتها امل�ستدامة .والواقع �أن الإبقاء على التنوع
البيولوجي الغني للغابات يف العامل �سي�ساعدنا على مكافحة الأزمة املناخية ،والتخفيف من وط�أة
الفقر ،ودعم �صحة الإن�سان ،ومنح �أبنائنا و�أحفادنا الرتاث الوفري واملمتع للغابات احلية ،ذلك
الرتاث الذي نتمتع به الآن .ومن الوا�ضح �أن هذا العمل ال يباريه �أي عمل �آخر يف الأولوية والأهمية.
وتهدف اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي �إىل خف�ض معدل
�إزالة الغابات مبقدار الن�صف على الأقل بحلول عام  ،2020و�إن �أمكن جعل هذا املعدل قريبا من
ال�صفر ،وا�ستعادة ما ن�سبته  15يف املائة من الغابات املتدهورة ،و�إدارة جميع الغابات على نحو
م�ستدام ،وزيادة تغطية املناطق املحمية �إىل  17يف املائة .و�سيتطلب حتقيق هذه الأهداف الطموحة
عمال حا�سما وتعاونا وثيقا على جميع امل�ستويات .ونحن يف منتدى الأمم املتحدة املعني بالغابات
ويف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي نتطلع �إىل العمل مع املجتمع الدويل لتمكني �أع�ضائهما على
النحو الكامل من التحرك �إىل الأمام نحو م�ستقبل �أف�ضل للغابات وال�شعوب.

جان ماكالبني
مديرة �أمانة منتدى الأمم املتحدة املعني بالغابات

�أحمد جغالف
الأمني التنفيذي
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
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السنة الدولية للغابات
�أعلنت الأمم املتحدة يوم  22مايو�/أيار اليوم الدويل للتنوع البيولوجي
ت�شجيعا على فهم �أف�ضل لق�ضايا التنوع البيولوجي والتوعية بها.
وتقرر �أن يكون مو�ضوع اليوم الدويل للتنوع البيولوجي لعام
هو التنوع البيولوجي للغابات .وحتث �أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع
البيولوجي احلكومات واملجتمع املدين يف جميع �أنحاء العامل على تنظيم
�أن�شطة ومنا�سبات لالحتفال بهذا اليون ،وزيادة التوعية العامة ،و�إبراز
املمار�سات احل�سنة ،وحتفيز الأعمال الأخرى الرامية حلفظ التنوع
البيولوجي للغابات.

2011

كيف تشترك
حتث �أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي جميع الأطراف يف االتفاقية وجميع املنظمات التي
تعالج التنوع البيولوجي للغابات على تنظيم �أن�شطة ومنا�سبات لالحتفال باليوم الدويل للتنوع
البيولوجي لعام  .2011وتتاح مواد مرجعية على املواقع ال�شبكية للمنظمات الأع�ضاء يف ال�شراكة
التعاونية ب�ش�أن الغابات (انظر املعلومات يف نهاية هذا الكتيب) ،ف�ضال عن املوقع ال�شبكي التفاقية
التنوع البيولوجي.www.cbd.int/idb :
وتوجد مواد مرجعية عن التنوع البيولوجي ال�ستخدام املدار�س واملعلمني والطالب على العنوان
التايل ،http://greenwave.cbd.int :وميكن طلبها من خالل املوقع .secretariat@cbd.int
وترجو �أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي �إبالغها ب�أن�شطتكم املنظمة لالحتفال باليوم
الدويل للتنوع البيولوجي بالربيد الإلكرتوين (� )secretariat@cbd.intأو بالفاك�س على الرقم
 ،+1 514 288 6588ل�ضمان ن�شر املعلومات عن �أن�شطتكم على املوقع ال�شبكي لالتفاقية.
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لماذا تعتبر الغابات مهمة
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-1

الغابات �أكرث تنوعا من الوجهة البيئية عن �أي نظام �إيكولوجي �أر�ضي �آخر .وي�سهم حفظ
غاباتنا وا�ستخدامها على نحو م�ستدام يف حماية �أكرث من ثلثي الأنواع احليوانية والنباتية
الأر�ضية كافة.

-2

يوفر التنوع البيولوجي �أ�سا�سا ل�صحة الغابات وحيويتها ،ويقوم عليه طائفة عري�ضة من
خدمات النظام الإيكولوجي ال�ضرورية ل�سبل عي�ش ال�شعوب ورفاهيتها.

-3

وميكن للموارد البيولوجية الغنية للغابات� ،إذا ا�ستخدمت بحكمة� ،أن تنتج منافع
اقت�صادية واجتماعية وثقافية ال حت�صى� .أما تدمري هذا الكنز الطبيعي فهو ينطوي على
تداعيات بعيدة املدى لل�سكان ،وخ�صو�صا الكثري من الفقراء الذين يعتمدون على الغابات
يف �سبل عي�شهم.

-4

تتال�شى الغابات ب�سرعة لأنها ال حتظي بالتقييم الكامل ،ويعجز اقت�صادنا القائم على
ال�سوق عن االعرتاف بخدمات النظام الإيكولوجي التي توفرها الغابات البكر .ولوقف
�ضياع هذا الكنز احلي يف كوكبنا ،علينا �أن نفهم ونقدر النطاق الكامل لقيمة الغابات
و�أهميتها لرفاهية الإن�سان والتنمية.
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وميكن النجاح يف حفظ التنوع البيولوجي للغابات وا�ستخدامها على نحو م�ستدام �إذا
وجدت �إرادة �سيا�سية كافية للقيام بذلك .ويقوم �أنا�س على امل�ستويات املحلية والوطنية
والإقليمية باتخاذ التدابري لإنقاذ التنوع البيولوجي للغابات حول العامل .ومن املهم تبادل
اخلربات وق�ص�ص النجاح للحفاظ على زخم هذه اجلهود.

-6

وميكن يف الغالب النجاح يف ا�ستعادة التنوع البيولوجي للغابات املتدهورة �إذا �أمكن التحكم
بفاعلية يف جميع العوامل التي ت�ؤدي �إىل تدهور الغابات .وتوفر املناظر الطبيعية للغابات
امل�ستعادة الغذاء واملاء وامل�أوى والعديد من خدمات النظام الإيكولوجي ال�ضرورية.

-7

وميكن لل�شعوب يف العامل �أجمع �أن ت�ؤثر مبا�شرة يف م�صري التنوع البيولوجي للغابات
من خالل خياراتها الفردية .فامل�ستهلكون يتحملون م�س�ؤولية االلتزام بال�سلوك امل�ستدام
واحلد من ب�صمتهم البيئية .ويقدم الف�صل الأخري من هذا الكتيب بع�ض املعلومات عن
تلك الأعمال الفردية.
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حقائق رئيسية
•

تغطي الغابات حوايل  31يف املائة من م�ساحة الكرة الأر�ضية؛ �أي حوايل  4مليارات
هكتار ،وحتتوي على �أكرث من ثلثي الأنواع الأر�ضية يف العامل .ويوجد يف حو�ض الأمازون
وحده ما يقدر بن�سبة  25يف املائة من جميع الأنواع التي تعي�ش على الياب�سة.

•

يقع ما ن�سبته  53يف املائة من غابات العامل يف خم�سة بلدان فقط ،هي الربازيل وال�صني
وكندا واالحتاد الرو�سي والواليات املتحدة الأمريكية.

• يعتمد �أكرث من  1.6مليارات ن�سمة على الغابات يف معي�شتهم؛ وي�سكن الغابات حوايل 300

مليون ن�سمة حول العامل.
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•

يعتمد  80يف املائة من �سكان البلدان النامية على الأدوية التقليدية ،التي ي�أتي ن�صفها
تقريبا من النباتات املوجودة �أ�سا�سا يف الغابات املدارية.

•

التنوع البيولوجي للغابات ي�شكل الأ�سا�س ملا يزيد على  5 000منتج جتاري ،مثل زيت
العطور املقطر من �أوراق ال�شجر �إىل الأدوية الع�شبية والغذاء وامللب�س.

•

ي�أتي ثالثة �أرباع كميات املياه العذبة املتوافرة يف العامل من م�ستجمعات املياه يف الغابات؛
وتنقي الغابات مياه ال�شرب لثلثي املدن الرئي�سية يف البلدان النامية.

•

يتعر�ض التنوع البيولوجي يف الغابات للفقدان مبعدل يثري الفزع� :إذ يندثر حوايل  100نوع
من احليوانات والنباتات يوميا يف الغابات املدارية.

•

تغطي الغابات الأولية  36يف املائة من امل�ساحة الكلية للغابات — �أي الغابات املكونة من
الأنواع الأ�صلية التي مل ي�صيبها ا�ضطراب كبري يف عملياتها الإيكولوجية ب�سبب الأن�شطة
الب�شرية .وقد انخف�ضت م�ساحات الغابات الأولية ب�أكرث من  40مليون هكتار منذ عام
 ،2000معظمها ب�سبب قطع الأ�شجار والتو�سع الزراعي.
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وتباط�أ معدل �إزالة الغابات بع�ض ال�شيء على مدى العقد الأخري،
ومع ذلك يفقد العامل كل �سنة حوايل  13مليون هكتار من غاباته،
وهي م�ساحة ت�ساوي حجم م�ساحة اليونان �أو نيكاراغوا� ،أو �أن هذه
امل�ساحات تتعر�ض للتدهور .وت�ستمر مبعدل يثري االنزعاج �أن�شطة
�إزالة الغابات وتدهور الغابات املدارية الأولية ،التي تكت�سب قيمة
عالية من منظور التنوع البيولوجي ،وت�ؤدي هذه الأن�شطة �إىل �إزالة
 6ماليني هكتار يف ال�سنة.

•

ورمبا �أ�سهمت االنبعاثات الناجتة عن �إزالة الغابات وتدهورها
ب�أكرث من  15يف املائة يف انبعاثات غازات االحرتار العاملي
ال�سنوية.

•

وت�شري التقديرات �إىل �أن ما ي�صل �إىل مليار هكتار� ،أو حوايل رقع
م�ساحة �أرا�ضي الغابات ،يف حاجة �إىل ا�ستعادة لتح�سني �إنتاجيتها
وحت�سني �إي�صال خدمات النظام الإيكولوجي ،وا�سرتداد مناطق
الغابات هذه �سيعود مبنافع جمة على التنمية امل�ستدامة.

•

وعلى ال�صعيد العاملي ،مت تعيني �أكرث من  460مليون هكتار من
الغابات� ،أي  12يف املائة من امل�ساحة الكلية للغابات ،حلفظ التنوع
البيولوجي كوظائف �أولية ،وميثل ذلك زيادة بن�سبة  32يف املائة
منذ عام .1990

هل تعلم؟
أطول شجرة في العالم :شجرة

الخشب األحمر الساحلي (Sequoia

 )sempervirensالتي يبلغ ارتفاعها
 115.55مترا.

أضخم شجرة في العالم :شجرة الخشب
األحمر العمالقة (Sequoiadendron
 )giganteumالتي يطلق عليها اسم

"الجنرال شيرمان" ،ويبلغ حجمها 1487

مترا مكعبا.

أقدم شجرة حية معروفة في العالم:
شجرة الصنوبر الكبرى ذات الثمرة

الشعرية ( ،)Balfourianaeالتي تسمى
"ميثوسيال" ،ويبلغ عمرها حوالي

 4 058سنة.

وجميع هذه األشجار توجد في والية

كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية.
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مقدمة
والتنوع البيولوجي ا�صطالح ي�ستعمل لو�صف تنوع احلياة على ثالثة م�ستويات خمتلفة :اجلينات
والأنواع والنظم الإيكولوجية .ويرتكز مفهوم التنوع البيولوجي على الت�سليم ب�أن جميع الكائنات
تتفاعل ،مثل �شبكة حياتية ،مع كل عن�صر �آخر موجود يف بيئتها املحلية .وعلى �سبيل املثال ،ي�صف
ا�صطالح "غابة مطرية" نوعا عري�ضا من النظام الإيكولوجي للغابات ميتاز ب�سقوط �أمطار غزيرة
وبتنوع وا�سع للأنواع .وهناك الكثري من �أنواع النظم الإيكولوجية للغابات ،ميتاز كل منها بتنوع
خمتلف الأنواع ووجود جينات خمتلفة وظروف بيئية خمتلفة.
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تعريف "التنوع البيولوجي"
التنوع البيولوجي يمثل التباين بين الكائنات الحية من
جميع المصادر ،ومن بينها نظم إيكولوجية أرضية وبحرية
وغيرها من النظم اإليكولوجية المائية والمنظومات
اإليكولوجية التي تشكل هي جزءا منها ،ويشمل ذلك
التنوع داخل األنواع ،والتنوع فيما بين األنواع ،وتنوع
النظم اإليكولوجية.
ويعني "النظام اإليكولوجي" منظومة ديناميكية من
مجموعات النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة وبيئتها
غير الحية التي تتفاعل فيما بينها كوحدة وظيفية.
— االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،المادة 2

والغابات غنية بالتنوع البيولوجي ب�صورة مثرية للده�شة .وت�شري التقديرات �إىل �أن ثلثي الأنواع

الأر�ضية تعي�ش يف الغابات �أو يعتمد بقا�ؤها على الغابات .ويف الوقت الراهن ،هناك حوايل 1.75

ماليني من �أنواع النباتات واحليوانات والفطريات املعروفة علميا .غري �أن التقديرات ت�شري �إىل
احتمال وجود ما ي�صل �إىل  100مليون نوع ،معظمها يف الغابات املدارية املطرية.
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إن التنوع الغني للحياة على كوكبنا هو نتاج لما يزيد على  3.5مليار سنة

من التطور .وقد شكلت هذا التنوع قوى مثل التغيرات في قشرة األرض،
والعصور الجليدية ،والحرائق ،والتفاعل بين األنواع .وفي اآلونة الراهنة،

يحدث التغيير على نحو متزايد على يد البشر ...وقد اختفى حوالي  45في
المائة من غابات األرض األصلية ،وأزيل معظمها خالل القرن الماضي.
— االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

ويدعم التنوع البيولوجي للغابات رفاهية الب�شر من خالل الكثري من خدمات النظام الإيكولوجي،
مثل تنقية املياه ،وتوفري الأك�سجني ،واملنافع الروحانية والثقافية .ويعد التنوع البيولوجي دعامة
�ضرورية لثقافة الكثري من املجتمعات الأ�صلية وهويتها (ال�شكل .)1
الشكل  :1أمثلة لخدمات النظام اإليكولوجي التي يوفرها التنوع البيولوجي للغابات
خدمات التنظيم هي المنافع

الخدمات التموينية هي

الخدمات الثقافية هي المنافع

المنتجات التي يتم الحصول

غير المادية التي يحصل عليها

تنقية المياه والهواء ،وتلقيح

فيها مثال الموارد الجينية،

من خالل اإلثراء الروحاني،

والمياه ومكافحة اآلفات

والمستحضرات الصيدالنية،

المترتبة على عمليات النظام

اإليكولوجي ،بما فيها ،مثال،
المحاصيل ،وتنظيم المناخ،
واألمراض.

يعتمد ثلثا المدن الرئيسية
في البلدان النامية على
مستجمعات المياه في

الغابات والمناطق المحمية

عليها من الغابات ،بما

الناس من النظم اإليكولوجية

واألخشاب ،واألغذية واأللياف

والتنمية اإلدراكية ،والتأمل،

والمواد الكيميائية البيولوجية،

والخبرات الجمالية ،بما

والطاقة والمياه العذبة.

الغابات هي أساس أكثر من

خمسة آالف منتج تجاري.

لتوفير مياه الشرب.

والترفيه ،واالكتشاف العلمي
في ذلك نظم المعارف،

والعالقات االجتماعية ،والقيم
الجمالية.

التنوع البيولوجي للغابات
أساس للهوية الروحانية

والثقافية لكثير من الشعوب

األصلية حول العالم.

خدمات الدعم هي خدمات النظام اإليكولوجي الضرورية إلنتاج جميع خدمات النظام اإليكولوجي األخرى.

وتشمل بعض األمثلة إنتاج الكتلة البيولوجية األساسية ،وإنتاج األكسجين في الجو ،وتكوين التربة واإلبقاء
عليها ،ودورة المغذيات ،ودورة المياه ،وتوفير الموئل .والتنوع البيولوجي هو أساس و”محرك” جميع

خدمات النظام اإليكولوجي هذه.

(المصدر :تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية  /الحقائق الخضراء)2005 ،
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أنواع األشجار وممستودعاتها الجينية غالبا ما تتكيف بدرجة عالية مع بيئات محددة ،مثل أشجار
الباوباب في أفريقيا جنوب الصحراء ،والتي يمكن أن تخزن الماء داخل ساقها المتضخم (لكميات
تصل إلى  120 000لتر) وذلك لكي تتحمل ظروف الجفاف الشديد الذي يصيب المناطق القاحلة في
فصول معينة .ولكي تحفظ الماء ،تسقط هذه األشجار أوراقها خالل فصل الجفاف.

إنسان الغابة من
الحيوانات المتوطنة
في إندونيسيا وماليزيا،
وهي ال توجد حاليا إال
في الغابات المطيرة
في جزيرتي بورنيو
وسومطرة .وتأتي
كلمة "اورانغوتان"
من الكلمة الماليزية
"أورانغ" (ومعناها
إنسان) والكلمة "هوتان"
(ومعناها غابة) ومن هنا
جاء اسم "إنسان الغابة".

الغابات شديدة التنوع
الغابات املدارية هي من بني �أكرث النظم الإيكولوجية تنوعا على وجه الأر�ض .وغابة الأمازون
املطرية هي �أكرب غابة مطرية يف العامل� ،إذ تزيد م�ساحتها على  800مليون هكتار ومتتد عرب ت�سعة
بلدان .ويدعم حو�ض الأمازون �أغنى تنوع يف العامل للطيور ،و�أ�سماك املياه العذبة والفرا�شات،
وت�شري التقديرات �إىل �أن ربع الأنواع التي تعي�ش على الياب�سة توجد يف هذا احلو�ض ،الذي ميثل
على �سبيل املثال ،املوئل لأنواع نادرة مثل النمر الأمريكي اال�ستوائي املرقط ،والن�سر اخلطاف
والدلفني النهري الوردي.
ويف قلب القارة الأفريقية ،تغطي الغابات املدارية يف حو�ض الكونغو منطقة تزيد م�ساحتها على
 400مليون هكتار ،وحتتوي على جمموعة متنوعة من النظم الإيكولوجية – ت�شمل الأنهار والغابات
وامل�ستنقعات والغابات املغمورة – وهي جميعا تفي�ض باحلياة .وتعد غابات حو�ض الكونغو ملج�أ
لفيل الغابات والغوريال و�أنواع احلياة الربية الأخرى حتت ظالل الأ�شجار العتيقة ال�شاهقة .وتعد
الغوريال عابرة النهر ( )Gorilla gorilla diehliاملوجودة يف غابات حو�ض الكونغو املطرية على
احلدود بني نيجرييا والكامريون ،واحدة من �أكرث القرود املهددة باالنقرا�ض يف العامل� ،إذ ال يوجد
فيها �سوى  300تعي�ش يف الربية.
وت�أوي جزيرتي بورنيو و�سومطرة بع�ضا من الغابات املطرية الأكرث تنوعا يف العامل ،وت�شكالن �آخر
الغابات الأولية وا�سعة النطاق يف جنوب �شرق �آ�سيا .وقد �ساعد املناخ املداري للجزيرتني ونظمها
الإيكولوجية بالغة التنوع موائل لطائفة وا�سعة من الكائنات .وتعترب غابات بورنيو و�سومطرة بع�ضا
من املوائل الأكرث تنوعا من الوجهة البيولوجية على وجه الأر�ض� ،إذ حتوز �أعدادا هائلة من الأنواع
النباتية واحليوانية الفريدة .وقد و�صف ت�شالز داروين غابات بورنيو مرة ب�أنها "واحدة من البيوت
الدافئة الفاخرة العظيمة التي �صنعتها الطبيعة لنف�سها" ،وهي ت�شكل موطنا لأكرث من  200نوع من
الثدييات ،ومن بينها الفيل ،و�إن�سان الغابة ،والفهد املرقط ،ووحيد القرن ،و�أكرث من  350نوعا من
الطيور ،و 150نوعا من الزواحف والربمائيات ،وعدد مده�ش من �أنواع النباتات يبلغ  10 000نوع.
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الغوريال
عابرة النهر

الدلفين
النهري
الوردي في
األمازون

Courtesy of Julie Langford
and the Limbe Wildlife Centre
http://www.limbewildlife.org

حفظ أنواع األشجار
بالرغم من معرفة التهديدات التي يتعرض لها بقاء
األنواع الجذابة المتوطنة في الغابات ،مثل النمور والباندا
العمالقة ،إال أن الكثير من الناس ال يدركون الحالة
الخطيرة التي يوجد فيها بعض أشجار العالم .وتشير
القائمة العالمية لألشجار المهددة ( )1988إلى أن أكثر
من  8 000من أنواع األشجار ،أي ما تبلغ نسبته  10في
المائة من المجموع العالمي ،مهددة باالنقراض في
الوقت الراهن.
ويتعرض الكثير من أنواع األشجار ذات األهمية
االقتصادية في الوقت الحاضر لخطر االنقراض ،ومن
بينها بعض أنواع أشجار الصنوبر ،والبلوط ،والتنوب،
واألرز ،والماهوغاني ،والميرانتي ،بسبب االستعمال
© Cristóbal Alvarado Minic, flikr.com
غير المستدام .كما أن أكثر من واحد من ست من
أنواع المنغروف في العالم مسجلة في القائمة الحمراء لألنواع المهددة
يهدد االنقراض الكثير من أنواع
باالنقراض التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة .وهي مهددة باالندثار
األشجار القيمة ،مثل شجرة
بسبب عوامل مثل التنمية الساحلية وتغير المناخ ،وقطع األشجار والزراعة.
لنغوم-فيتا ذات اللحاء الخشن
(،)Guaiacum officinale
ويرد اسمها في التذييل رقم 1
لالتفاقية بشأن االتجار الدولي
بأنواع الحيوانات والنباتات
البرية المهددة باالنقراض
(.www.cites.org )CITES

ومن أجل النهوض بحفظ أنوع األشجار ،وضع المركز العالمي لرصد الحفظ
التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEP-WCMCأطلسا عالميا لحفظ
األشجار في عام  ،2003وهو يحتوي على وصف ألنواع األشجار المهددة
باالنقراض حول العالم على شكل خريطة (.)http://www.unep-wcmc.org

وتعد منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( )FAOحاليا أول تقرير من نوعه بعنوان حالة الموارد
الوراثية لغابات العالم .ومن المقرر نشر هذا التقرير في عام  ،2013وسيمثل أكثر الجهود شموال
التي نفذت حتى اآلن لوضع خريطة تصور التنوع الوراثي لألشجار وغيرها من الموارد الحرجية
(.)http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-globass/en
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تقدير قيمة التنوع
البيولوجي للغابات
التنوع البيولوجي له
قيمة ذاتية ،وثمة
أسباب إيكولوجية
وجمالية وروحانية
وثقافية وأخالقية
واقتصادية تدعو إلى
حفظه.

�إن احلياة لها قيمة ومعنى يتجاوزان املقيا�س النقدي ،وينطبق نف�س ال�شيء على
التنوع البيولوجي .وبينما ال ميكن يف الواقع و�ضع رقم نقدي على قيمة الغابات،
�إال �أنه من املعرتف به الآن على نطاق وا�سع �أننا بحاجة �إىل حت�سني الطريقة التي
ت�ستخدمها جمتمعاتنا واقت�صاداتنا حل�ساب قيمة خدمات النظام الإيكولوجي.
وغالبا ما ن�أخذ هذه اخلدمات كق�ضية م�س ّلم بها ،مثل قدرة الغابات على ر�شح
املياه �أو �إنتاج الأك�سجني .وتعتمد رفاهية الإن�سان على ال�سلع اخلدمات التي توفرها الطبيعة
— �أي على "الر�أ�سمال الطبيعي" لكوكب الأر�ض .وقد �أوجدت املبادرات الأخرية ،مثل الدرا�سة
العاملية ب�ش�أن "اقت�صاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ( ")TEEBفهما �أف�ضل للقيمة
االقت�صادية التي توفرها الغابات من النظم الإيكولوجية ملجتمعاتنا.

"الرأسمال الطبيعي"
لألرض
ت�شري درا�سة اقت�صاديات النظم الإيكولوجية
والتنوع البيولوجي �إىل �أن هكتارا واحدا من
الغابات املدارية ينتج ،يف املتو�سط ،ما قيمته
 6 120دوالرا �أمريكيا من خدمات النظم
الإيكولوجية ،مثل حماية م�ستجمعات املياه،
و�ضبط �أحوال املناخ ،وتثبيت الرتبة ،وحماية
ال�سواحل ،ودورة املغذيات ،وخزن الكربون
(انظر اجلدول  .)1وهذه تت�ضمن �أي�ضا
املنتجات العديدة من الغابات املدارية ،مثل
اخل�شب والغذاء الربي،
الغابات تدعم
ومنتجات الغابات غري
رفاهية البشر.
اخل�شبية — مثل املطاط،
16
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والزيوت والألياف املهمة من الوجهة االقت�صادية �سواء على امل�ستوى املحلي �أو الوطني يف الكثري
من بلدان الغابات املدارية .ومع ذلك ،ف�إن جزءا �ضئيال من هذه القيمة ي�ؤخذ يف احل�سبان عندما
نتخذ قرارات اقت�صادية حول م�ستقبل الغابات .وتنفذ حاليا مبادرة االقت�صاد الأخ�ضر التابعة
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ،وغريها من اجلهود من �أجل حت�سني الطريقة التي ن�ستخدمها يف
تقييم الطبيعة وت�ضمينها يف ح�ساباتنا عند اتخاذ قراراتنا االقت�صادية.
الجدول  :1قيمة خدمات النظام اإليكولوجي في الغابات المدارية
قيمة خدمات النظام اإليكولوجي

(دوالر اميركي /هكتار /السنة ـ حسب القيمة في عام )2007

خدمات النظام اإليكولوجي
توفير الخدمات
الغذاء
المياه

المواد الخام

المتوسط

الحد األقصى

75

552

143

411

431

1 418

483

1 756

الموارد الدوائية

181

562

خدمات تنظيمية
التأثير على نوعية الهواء

230

449

الموارد الجينية

ضبط أحوال المناخ

تنظيم تدفق المياه

معالجة النفايات/تنقية المياه

1 965

3 218

1 360

5 235

177

506

منع تآكل التربة

694

1 084

خدمات ثقافية
فرص الترفيه والسياحة

381

1 171

المجموع

6 120

16 362

(المصدر :تحديث قضايا المناخ لعام .)2009
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الغابات المدارية تضخ الماء في الجو ،وترسل األمطار إلى مناطق بعيدة مثل
أوروبا وأمريكا الشمالية ،كما يبين هذا التحليل ألنماط سقوط األمطار الذي
أجراه المركز الوطني األمريكي ألبحاث الغالف الجوي.

المدفوعات مقابل خدمات النظام اإليكولوجي — نهج جديد
في أغلب الحاالت ال ينتفع من خدمات النظام اإليكولوجي السكان الذين يساعدون في صيانة
النظام اإليكولوجي .ويوفر نهج "المدفوعات مقابل خدمات النظام اإليكولوجي" وسيلة لتحويل
الموارد من المنتفعين بخدمات النظام اإليكولوجي إلى أنشطة اإلبقاء على وظائف النظام
اإليكولوجي .وقد ساعد هذا النهج في الوقت الحاضر على ظهور حوافز جديدة وأساليب تمويلية
مبتكرة لحماية النظام اإليكولوجي .ويتضمن ذلك على نحو متزايد مدفوعات لحماية وصيانة
مستجمعات المياه في الغابات ،مثل سلسلة جبال كاتسكيل في والية نيويورك ،التي تزود
مدينة نيويورك بمعظم ما تحتاجه من مياه الشرب (لإلطالع على مزيد من المعلومات انظر
).)http://www.nycwatershed.org/

وعلى م�ستوى العامل ،تتمتع الغابات القائمة
بالقدرة على �إزالة حوايل  15يف املائة من
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون التي يولدها الب�شر
يف اجلو كل عام ،وذلك من خالل احتجازها
للكربون :وبذلك �أ�صبحت الغابات "بلوعات
للكربون" .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن للغابات
�أي�ضا �أن "تلطف" حرارة الأر�ض من خالل
تبخر �أحجام �ضخمة من املياه ،وتكون ال�سحب
التي تعك�س �ضوء ال�شم�س يف اجتاه الف�ضاء.
وتطلق غابة الأمازون املطرية وحدها حوايل 8
تريليونات �أطنان من بخار املاء يف اجلو كل عام.
واجلدير بالذكر �أن النظم الإيكولوجية املتنوعة
من الوجهة البيولوجية ال حتافظ فقط على تدفق
خدمات النظام الإيكولوجي بل تزيد �أي�ضا من
تدفقه .وت�شري التقديرات يف درا�سة اقت�صاديات
النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي �إىل �أن
املراتع الوطنية واملناطق املحمية يف العامل
تولد الرثوة من خالل ال�سلع واخلدمات ذات
امل�صدر الطبيعي التي ت�صل قيمتها �إىل حوايل 5
تريليونات دوالر �أمريكي يف ال�سنة.
Karen White
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ومن ناحية �أخرى ،ف�إن احل�صاد الزائد ل�سلع
النظام الإيكولوجي �سي�ؤدي �إىل ا�ستنفاد ر�أ�س
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املال الطبيعي و�إىل ن�ضوب �إمدادات كل من �سلع وخدمات النظام الإيكولوجي .وت�شري التقديرات
�إىل �أن التكلفة التي ميكن قيا�سها لفقدان التنوع البيولوجي ترتاوح بني  1و 4تريليونات دوالر
�أمريكي �سنويا .ومن �أجل التكيف مع �آثار تغري املناخ وت�أمني �إمدادات ميكن االعتماد عليها من
خدمات النظام الإيكولوجي� ،سيكون من احليوي احلفاظ على النظم الإيكولوجية املتنوعة من
الوجهة البيولوجية.

"تأمين" ضد تغير المناخ
�إن الغابات البكر ميكن �أن تقدم "ت�أمينا" يت�سم بفاعلية التكلفة �ضد �آثار تغري املناخ .فالطبيعة،
على �سبيل املثال ،ميكن �أن تدافع عن املجتمعات ال�ساحلية �ضد �آثار العوا�صف والكوارث الطبيعية
�إذا ظلت النظم الإيكولوجية ال�ساحلية يف حالة �سليمة متاما .وباملقارنة �إىل البنية التحتية ال�صلبة،
مثال حوائط البحار واحلواجز ال�ساحلية ،ف�إن ا�ستعادة غابات املنغروف ميكن حتملها اقت�صاديا
وذلك حلماية مناطق �ساحلية وا�سعة ،وتتطلب قدرا �أقل من ال�صيانة .وت�شمل املنافع الإ�ضافية
تزويد املجتمعات بالغذاء واملواد اخلام و�سبل العي�ش ف�ضال عن املنافع الأخرى املرتتبة على التنوع
البيولوجي.
•

فييت نام :ا�ستزرعت  12 000هكتار من املنغروف (خالل الفرتة  )2002-1994بتكلفة
�إجمالية قدرها  1.1ماليني دوالر �أمريكي ،ولكنها وفرت جراء ذلك تكاليف قدرها
 7.3ماليني دوالر �أمريكي ل�صيانة احلواجز ال�ساحلية �سنويا ،وحجبت مناطق برية
من �إع�صار ووكنغ يف عام  ،2000وا�ستعادت فر�ص العمل يف ا�ستزراع وح�صاد الأ�سماك
ال�صدفية.

• ماليزيا :كانت تكلفة احلماية ال�ساحلية التي توفرها املنغروف احلالية �ستبلغ 300 000

دوالر �أمريكي لكل كيلومرت �إذا حل حملها تركيبات �إ�صطناعية .وتوفر املنغروف �أي�ضا
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المنغروف
"خفر السواحل
الطبيعي".

Roly Guti

لل�سكان املحليني م�صدرا للأ�سماك وحيوانات ال�صيد ،وخ�شب الوقود ،والأدوية ،والتانني
والعلف للما�شية .وتعد غابات املنغروف مهمة �أي�ضا ك�أرا�ضي ت�ستخدمها �أر�صدة الأ�سماك
البحرية لو�ضع البي�ض والرتبية.
وهناك الكثري من الأمثلة الأخرى امل�شابهة على دور الغابات يف التكيف مع تغري املناخ ،منها التقليل
من الكوارث ،و�أمن املياه ،والأمن الغذائي ،و�صحة الإن�سان .وقد �أعدت �أمانة االتفاقية املتعلقة
بالتنوع البيولوجي قائمة بهذه الأمثلة يف �سل�سلة وثائقها التقنية رقم  41بعنوان "التنوع البيولوجي
وتخفيف �آثار تغري املناخ والتكيف معه" ،وهي متاحة على املوقع .www.cbd.int
تخفيف مخاطر السيول والجفاف
تتحكم جذوع األشجار وجذورها في تدفق المياه السطحية والجوفية في نظم األنهار ،وهذا
بدوره يساعد في تنظيم دورات السيول والجفاف .فالغابات التي تعيد تدوير بخار الماء إلى
موجات هوائية ،تساعد في الحفاظ على أنظمة سقوط األمطار فوق مساحات شاسعة .فعلى
سبيل المثال ،فإن معظم األمطار التي تسقط في جبال األنديز ،وتزود سكان المرتفعات العالية
بمياه الشرب ،وتغذي أنهارا جليدية ،أعيد تدويرها فوق غابات األمازون في األراضي الواطئة.
كما أن الغابات تحمي التربة وتقلل من معدالت التآكل وتؤدي إلى تباطؤ توصيل الرواسب
إلى األنهار .وتعمل الغابات واألشجار على الوقاية من تدهور األراضي والتصحر من خالل
تثبيت التربة وتقليل التآكل من المياه والرياح والحفاظ على دورة المغذيات في التربة.
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الغابات البكر يمكنها
أن تنقي المياه العذبة
وتخزنها ثم تطلقها
تدريجيا .ويعتمد ثلثا
السكان في جميع المدن
الكبرى في البلدان النامية
على المناطق المحمية،
والتي يشكل معظمها
مستجمعات المياه في
الغابات ،للحصول على
إمداداتهم من المياه.

عالم تحت البحر:
غابات المنغروف
مهمة كمناطق لتكاثر
األسماك.

Courtesy of Katie Fuller and the Marine Photobank

دعم سبل عيش السكان
تكت�سب الغابات ،مبا لها من تنوع بيولوجي
غني� ،أهمية كربى ل�سبل عي�ش الب�شر،
وللتنمية امل�ستدامة .ومثال ذلك �أن خ�شب
الوقود هو م�صدر الطاقة الأويل للتدفئة
والطبخ ملا يقدّر بحوايل  2.6مليارات
ن�سمة .وت�شري تقديرات البنك الدويل �إىل
�أن الغابات ت�سهم مبا�شرة يف ت�أمني �سبل
العي�ش حلوايل  90يف املائة من ال�سكان
البالغ عددهم  1.2مليارات ن�سمة الذين
يعي�شون يف فقر مدقع .ووجد تقييم الألفية
للنظم الإيكولوجية �أن ما ي�صل �إىل 300
مليون ن�سمة ،والكثري منهم يعانون من
الفقر املدقع ،يعتمدون اعتمادا كبريا يف
�إعا�شتهم وبقائهم على خدمات النظام
الإيكولوجي للغابات .والكثري من منتجات
الغابات غري اخل�شبية امل�شتقة من التنوع
البيولوجي للغابات ،مثل الكاكاو الربي،

Eko Bambang Subiyantoro

الغابات من أجل صحة
اإلنسان — إزالة الغابات
وانتشار األمراض
يمكن للغابات المدارية التي لم يصيبها أي
اضطراب أن تلعب دورا هاما في تخفيف
تأثيرات األمراض المعدية .وفي المناطق
التي أزيلت منها الغابات أو المناطق المدارية
التي أصيبت بالتدهور الشديد ،وجد أن
خطر اإلصابة بالمالريا يزيد بمقدار  300مرة
بالمقارنة إلى مناطق الغابات البكر ،ألن
الغابات المتدهورة بها مسطحات أكثر من
المياه الضحلة كمناطق لتكاثر البعوض
وغيرها من ناقالت األمراض ،وألن الكائنات
الطبيعية المفترسة للحشرات ،مثل الطيور،
1
هي أقل تكرارا منها في حالة الغابات البكر.
1

Cf. J.A. Foley et al., 2007: Amazonia
revealed: forest degradation and loss of
ecosystem goods and services in the
Amazon Basin. Frontiers in Ecology and
the Environment.
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نحلة ريغونا سكابتوتريغونا
على زهرة نبات البن .وتستفيد
نباتات البن من التلقيح التي
تقوم به حشرات الغابات ،ومن
ظالل الغابات القريبة وما توفره
من ظروف مناخية خاصة.

Eduardo Agusto Muylaert
Antunes – UNEP/Still Pictures

© courtesy of Eric Tourneret/ www.TheBeePhotographer.com

وع�سل النحل ،وال�صمغ ،واملك�سرات ،والفاكهة ،والزهور ،والبذور ،والروطان ،والفطريات ،وحلوم
حيوانات الأدغال والتوت ،تعترب �ضرورية للغذاء والأدوية ومواد البناء التي ت�ستخدمها املجتمعات
الأ�صلية واملحلية لدعم �سبل عي�شهم ،مبا يف ذلك ثقافتها وتقاليدها الدينية.

النحل والغابات والسكان
يمكن للتنوع البيولوجي للغابات أن يعزز من الكفاءة اإلنتاجية الزراعية .فالنحل وغيره من
حشرات الغابات تلقح المحاصيل الزراعية مثل البن ،ونتيجة لذلك ،تساعد في زيادة غلة البذور
والفاكهة ،مع إنتاجها للعسل ،وشمع النحل وغيره من مصادر الغذاء والدخل القيمة .ويلعب
تلقيح النحل دورا بشكل أو بآخر ،في إنتاج حوالي ثلث جميع النباتات أو المنتجات النباتية في
غذائنا ،وأكثر من نصف الدهون والزيوت المشتقة من البذور الزيتية .وال يسهم النحل في
إنتاج النباتات فحسب ،بل يسهم أيضا في حيوية وتنوع النظام اإليكولوجي للغابات.

الموارد الجينية للغابات والتقاسم العادل
والمنصف للمنافع
يتمثل �أحد الأهداف الرئي�سية الثالثة لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف التقا�سم العادل
واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية .وتكت�سب املوارد اجلينية �أهمية يف
البحث العلمي ويف تطوير منتجات جتارية يف طائفة متنوعة من القطاعات ،مبا فيها �صناعات
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،والتكنولوجيا الأحيائية ،وم�ستح�ضرات التجميل ،والبذور واملحا�صيل.
ويف حاالت كثرية ،يت�شاور م�ستخدمو املوارد اجلينية مع املجتمعات الأ�صلية واملحلية ب�ش�أن معارفها
التقليدية بالتنوع البيولوجي للح�صول على معلومات عن حتديد ال�صفات املفيدة للموارد اجلينية.
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سبل العيش المستدامة:
صيد األسماك في غابات
المنغروف.

وبا�ستخدام هذه املعلومات ،ت�ستطيع ال�صناعات تطوير منتجات جديدة مل�صلحة الب�شر ،و�ساعدت
العلماء على فهم التنوع البيولوجي ب�شكل �أف�ضل.
وي�شري "احل�صول وتقا�سم املنافع" �إىل طريقة احل�صول على املوارد اجلينية وكيف يتو�صل
م�ستخدموها وموردوها �إىل اتفاق حول تقا�سم املنافع التي تن�ش�أ عن ا�ستخدامها:
•

ينبغي للم�ستخدمني الذين ي�سعون للح�صول على املوارد �أن يح�صلوا �أوال على �إذن من البلد
القائم بالتوريد (وهو ما يعرف باملوافقة امل�سبقة عن علم)

•

ينبغي للم�ستخدمني واملوردين �أن يتفقوا على تقا�سم املنافع النا�شئة (وهو ما يعرف
بال�شروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة).

ويف كل مرة ت�ستخدم فيها املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية ،يجب احل�صول على املوافقة
امل�سبقة عن علم من املجتمعات الأ�صلية واملحلية املعنية ،ويجب و�ضع �شروط متفق عليها ب�صورة
متبادلة لتقا�سم املنافع مع هذه املجتمعات.
ويف عام  ،2010اعتمد م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،خالل اجتماعه العا�شر الذي
عقد يف مدينة ناغويا باليابان ،بروتوكول ناغويا ب�ش�أن احل�صول على املوارد اجلينية والتقا�سم
العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدامها ،وهو ينظم العالقة بني موردي املوارد اجلينية
وم�ستخدميها داخل القطاعات العلمية واالقت�صادية وفيما بينها .وي�ؤمن الربوتوكول تقا�سم املنافع
مع البلدان النامية الغنية بالتنوع البيولوجي من خالل نقل التكنولوجيا ،ونتائج البحوث والتدريب
والأرباح .ولأن الغابات من بني النظم الإيكولوجية الأكرث تنوعا من الوجهة البيولوجية يف العامل،
فهي ت�أوي ثروة متنوعة من املوارد اجلينية التي ميكن �أن ي�ؤثر الربوتوكول اجلديد يف ا�ستعمالها.
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وفي عام  ،2005وصلت قيمة المبيعات العالمية من المستحضرات

الصيدالنية المشتقة من الحيوانات والنباتات أو الكائنات الحية الدقيقة
إلى  14مليارات دوالر أمريكي.

الحصول وتقاسم المنافع على أرض الواقع
يمكن إظهار الحصول وتقاسم المنافع ،على سبيل المثال ،من خالل استخدام المنتجات غير
الخشبية من الغابات .ويحتوي لحاء وخشب ساق شجرة الماماال ( )Homalanthus nutansفي
ساموا على جين ينتج طبيعيا مادة البروستراتن ،وهي المركب الفعال الذي له صفات مضادة
للفيروسات .ولسنوات عدة ،صنع أطباء ساموا التقليديين الشاي من هذه الشجرة واستخدموه
لعالج مرضى التهاب الكبد .وقام عالم نباتات من جامعة كاليفورنيا في بركلي يعكف على
دراسة أدوية ساموا التقليدية بإرسال بعض عينات من الشجرة الختبارها ضد فيروس نقص
المناعة البشرية .وعندما عزل الباحثون مادة البروستراتن في المختبر ،اكتشفوا أنها منعت
إصابة الخاليا بالفيروس ،وطردت الفيروس خارج خاليا المناعة في الجسم ليصبح تحت تأثير
العقاقير األخرى المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية .وقبل إرسال عينات من الشجرة
الختبارها ،وقبل المضي في إنتاج البروستراتن ،اتبع المستخدمون مبادئ الموافقة المسبقة
عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،ووافقوا على منح نسبة كبيرة من صافي
اإليرادات المحققة مباشرة من البحوث إلى شعب ساموا .وقدمت أموال أيضا للقرى المحلية،
لصالح المدارس والعيادات الطبية ومحطات المياه ،على سبيل المثال ،فضال عن منحة للغابة
المطيرة المحلية.

االستخدام المستدام :الربط بين السكان والغابات
ميكن �أن توفر الغابات منافع متعددة للمجتمع طاملا ظلت بعيدة عن اال�ستغالل املفرط .ويعترب
مفهوم اال�ستخدام امل�ستدام للتنوع البيولوجي �أ�سا�سيا يف هذا اخل�صو�ص :وهو يعني �أن الأنواع
يف الغابات والنظم الإيكولوجية واجلينات ت�ستخدم بطريقة ومبعدل ال ي�ؤديان �إىل تراجع التنوع
البيولوجي على املدى البعيد ،وهذا من �ش�أنه �أن يبقي على قدرته لتلبية احتياجات وتطلعات
الأجيال احلالية واملقبلة .واجلدير بالذكر �أن اال�ستخدام امل�ستدام ميثل ق�ضية ت�شمل عدة قطاعات
من جميع جوانب االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي� ،إذ �أنها تتعلق بالعديد من جماالت ال�سيا�سة
والأن�شطة على امل�ستويات املحلي والوطني والإقليمي والدويل .كما �أن االتفاقية املتعلقة بالتنوع
البيولوجي حتمي بالتحديد وت�شجع اال�ستخدام امل�ألوف للموارد البيولوجية وفقا للممار�سات
الثقافية التقليدية التي تتم�شى مع متطلبات احلفظ واال�ستخدام امل�ستدام .وغالبا ما يكون
اال�ستخدام امل�ستدام امل�ألوف للتنوع البيولوجي للغابات ،مثل ال�صيد الربي� ،ضروريا ملعي�شة الكثري
24
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الغابات البكر توفر ثروة
من الموارد الجينية ،بما
فيها موارد المستحضرات
الصيدالنية.

من املجتمعات الأ�صلية واملحلية وهويتها الثقافية والروحانية .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن الغابات
التي متلكها �أو تديرها جمتمعات �أ�صلية �أو حملية تكون يف حاالت كثرية من بني الغابات الأكرث
فاعلية من حيث حفظها و�إدارتها على نحو م�ستدام.
مبادرة ساتوياما :من أجل التنوع البيولوجي ورفاهية البشر
أقر مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ،في أكتوبر/تشرين األول  ،2010مبادرة
ساتوياما باعتبارها أداة يحتمل أن تكون مفيدة في إيجاد فهم أفضل ودعم أكثر للبيئات
الطبيعية التي تتأثر بالنشاط البشري ،وذلك بما يعود بالفائدة على التنوع البيولوجي ورفاهية
البشر .وتشجع مبادرة ساتوياما ،التي أعلنتها الحكومة اليابانية وقدمت الدعم لها ،تشجع
وتدعم المنظر الطبيعية المنتجة للخدمات االجتماعية واإليكولوجية ،تلك المناطق التي
تشكلت على مر السنين من خالل التفاعل بين البشر والطبيعة .وتهدف المبادرة إلى تحقيق
االنسجام بين المدن والطبيعة ،بحيث يمكن الحفاظ على التنوع البيولوجي ورفاهية البشر على
نحو بتميز باالنسجام ،من خالل توفير إطار للتعاون والتعلم والدعم.
وتعد كاناكورا ،المعروفة كمجتمع يتسم بالهدوء في اليابان ،مثاال ممتازا على ذلك .فالتنوع
في جمال المناظر الطبيعية مع تغير الفصول في كاناكورا ،والتنوع البيولوجي القائم فيها،
واألشكال المحلية لالستخدام المستدام ساعدت على تكوين مناظرها الطبيعية وثقافتها
التقليدية ،بما في ذلك النظم اإليكولوجية المائية والزراعية والحرجية ،وعناصر من تاريخ
المجتمع المحلي ،ومسارات المشاه ،والخصائص والمناسبات والشبكات المحلية .والواقع أن
إنشاء وصيانة هذه المناظر الطبيعية المستدامة المنتجة للخدمات االجتماعية واإليكولوجية
يعود بالفائدة على السكان وعلى التنوع البيولوجي (.)http://satoyama-initiative.org
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حفل وطني
للسكان
األصليين ،بابوا
غينيا الجديدة.

ساتوياما :العيش في
انسجام مع الطبيعة.

Courtesy of Eric Lafforgue Islas

United Nations University—Institute of Advanced Studies

غابة شمالية في
متيونن في فنلندا.

EtäKärppä

حريق أحراش في مرتع
كاكادو الوطني ،اإلقليم
الشمالي ،أستراليا.

أطفال في بابوا غينيا الجديدة .تدير
المجتمعات األصلية والمحلية أكثر من
 80في المائة من غابات المكسيك
وبابوا 26
غينيا الجديدة .اليوم الدولي للتنو ع البيولوجي · التنوع البيولوجي للغابات
Thomas Schoch

اإلدارة المجتمعية للغابات والمعارف التقليدية واالستخدام
المستدام المألوف
تمتلك مجتمعات محلية أو تدير من أربعة إلى ثمانية ماليين كيلومترات مربعة في العالم (ويشير
الرقم األعلى إلى مساحة أكبر من مساحة أستراليا) .وفي  18بلدا ناميا بها أكبر غطاء حرجي،
تمتلك المجتمعات ما يزيد نسبته على  22في المائة من الغابات ،أو يقتصر استخدام تلك
الغابات عليها .وفي بعض هذه البلدان (مثل المكسيك وبابوا غينيا الجديدة) ،تغطي الغابات
المجتمعية ما نسبته  80في المائة من المجموع .وهذا ال يعني مطلقا أن جميع المناطق
الخاضعة لسيطرة المجتمعات تحظي بالحماية على نحو فعال ،ولكن نسبة كبيرة منها تتمتع
بالحماية .وقد أشارت في واقع األمر بعض الدراسات المذكورة في نشرة التوقعات العالمية
للتنوع البيولوجي ( )2010إلى أن مستويات الحماية أعلى في الحقيقة في ظل إدارة المجتمعات
المحلية أو األصلية عنها في ظل اإلدارة الحكومية وحدها.
وتشير المعارف التقليدية إلى المعارف واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية
والمحلية حول العالم .وتوجد معظم المجتمعات األصلية والمحلية في مناطق تتمتع بمعظم
مظاهر التنوع البيولوجي العالمي .وقد استزرع الكثير منها واستخدم موارد التنوع البيولوجي
على نحو مستدام آلالف من السنين .وثبت أن بعضا من هذه الممارسات يعزز التنوع البيولوجي
وينهض به على المستوى المحلي ،ويساعد في الحفاظ على صحة النظم اإليكولوجية .غير
أن مساهمة المجتمعات األصلية والمحلية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
تتعدى دورها في إدارة الموارد الطبيعية .ذلك أن مهاراتها وأساليبها توفر معلومات قيمة
للمجتمع العالمي ،وتقدم نموذجا مفيدا لسياسات التنوع البيولوجي .وعالوة على ذلك ،فإن
المجتمعات األصلية والمحلية ،باعتبارها مجتمعات قائمة في الموقع وتتمتع بمعارف واسعة
بالبيئات المحلية ،تشارك مباشرة في جهود الحفظ في الموقع الطبيعي وفي االستخدام
المستدام.
وعلى سبيل المثال ،طور الكثير من المجتمعات األصلية والمحلية طرائق للحفاظ على التنوع
البيولوجي والنهوض به ،بل وزيادته في أقاليمها التقليدية وذلك من خالل مكافحة الحرائق.
وقد أدت السياسات التقليدية لمكافحة الحرائق في المناطق المدارية الرطبة في أقصى شمال
كوينزالند بأستراليا ،مثال ،إلى زيادة التنوع البيولوجي من مناطق الغابات ،من خالل التشجيع على
حيوانات الرعي ،مثل الكنغرو والوالبي ،في مناطق الحشائش المفتوحة التي أوجدتها الحرائق في
الغابة المطيرة .كما أن الحيوانات الجرابية الصغيرة ،مثل البتونغ الشمالي ،تعتمد على الفطريات
وعيش الغراب التي تنمو على حواف المناطق الخالية من األشجار .وبدون هذه الممارسات،
فسوف يندثر حيوان البيوتنغ عما قريب .وجاري حاليا النظر في هذه الممارسات وتنفيذها ،على
نطاق واسع ،غالبا في صورة شراكات بين السكان األصليين والسلطات المسؤولة عن المناطق
المحمية .والواقع أن مكافحة الحرائق تعد من الممارسات القائمة منذ وقت طويل في المناظر
الطبيعية التقليدية في أستراليا ،حتى أن الكثير من بذور النباتات ،مثل أحراش الوتل ،قد تطور
بهذه الطريقة لدرجة أنها لن تنبت إال إذا تعرضت للنار .ولكن حرائق الغابات المهولة المباشرة
ستبيدها .والواقع أن إنباتها يقتضي ما يطلق عليه اسم «النار الباردة» ،والتي تنتج عن االحتراق
المنتظم والمراقب لألحراش بدون تراكم كثيف لنبت األحراج والجنبات.
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التهديدات والتحديات
World Bank

إزالة الغابات وتدهورها
متثل �إزالة الغابات �سببا رئي�سيا لفقدان التنوع البيولوجي ،وت�ستمر حاليا مبعدل يثري االنزعاج،
مدفوعة يف معظمها بالتو�سع الزراعي .ويف كل عام ،من عام � 2000إىل عام  2010،جرى حتويل
ما يقرب من  13ماليني هكتار من �أرا�ضي الغابات حول العامل �إىل ا�ستخدامات �أخرى� ،أو �أنها
تعر�ضت للتدهور ،وذلك باملقارنة �إىل  16ماليني هكتار �سنويا من � 1990إىل .2000
وبينما تباط�أ �صايف فقدان الغابات يف العقد الأخري — وذلك �أ�سا�سا بف�ضل ا�ستزراع الأ�شجار
يف املناطق املعتدلة ،والتو�سع الطبيعي للغابات — ف�إن �إزالة الغابات ما زالت م�شكلة رئي�سية.
وقد خل�ص تقدير املوارد احلرجية العاملية (� )2010إىل �أن معدل �إزالة الغابات قد تباط�أ
ب�شكل طفيف يف العقد الأخري ،وذلك يف معظمه بف�ضل �أن�شطة �إعادة الت�شجري .غري �أن ذلك
ال يعني بال�ضرورة �أنه ميثل �أنباء طيبة يف �صالح التنوع البيولوجي ،لأن الغابات التي �أعيد ا�ستزراع
�أ�شجارها من جديد والتي حتل حمل الغابات الأ�صلية غالبا ما تكون ذات قيمة منخف�ضة بالن�سبة
للتنوع البيولوجي ورمبا ال تت�ضمن الكثري من �أنواع الأ�شجار.
�أما الغابات املتدهورة فهي الغابات التي فقدت بع�ضا من قدرتها الأ�صلية على توفري خدمات
النظام الإيكولوجي .وهي �أكرث تعر�ضا للإ�صابة بالآفات والأمرا�ض وتغري املناخ .ويقلل تدهور
الغابات �أي�ضا من قدرة الغابات ،على املدى الطويل ،على ا�ستيعاب الكربون من اجلو .وتقدّر
ال�شراكة العاملية ال�ستعادة هيئة الغابات �أن ما ي�صل �إىل مليار هكتار من املناظر الطبيعية للغابات،
الذي يعادل حوايل ربع جميع �أرا�ضي الغابات ،قد �أ�صيب بالتدهور ،ويحتاج �إىل اال�ستعادة .و�سوف
يرتتب على النجاح يف ا�ستعادة هذه املناطق فوائد جمة لل�سكان وللتنوع البيولوجي.
وحتتوي الغابات الأولية على بع�ض من النظم الإيكولوجية الأر�ضية الأكرث تنوعا والأكرث ثراء يف
الأنواع .وقد انكم�شت الغابات الأولية خالل الأعوام الع�شرة الأخرية بحوايل  40مليون هكتار،
ومبعدل يبلغ حوايل  0.4يف املائة كل عام ،وذلك يف الغالب ب�سبب التحول �إىل ا�ستخدام الأرا�ضي
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قطع األشجار في
الغابات األولية.

الزراعية ،مثل مزارع �أ�شجار الزيت �أو تربية املوا�شي يف املزارع ،بعد فرتة من قطع الأ�شجار
ب�شكل انتقائي.

آثار تغير المناخ
ي�ؤثر تغري املناخ يف منو الغابات وميكن �أن يت�سبب يف "�سقام" الغابات� ،أي انهيار الغابات على
نطاق وا�سع واحتمال حتولها �إىل حالة متغرية ومتدهورة ،مثل حتول الغابات �شبه املدارية �إىل
�أرا�ضي �سفانا .وي�ؤثر تغري املناخ �أي�ضا يف حركة التنوع البيولوجي للغابات .ومع تغري توزيع الأنواع
الأ�صلية ،يحدث انت�شار للأنواع الغازية ،وتتغري الأمناط املو�سمية يف عمليات النظام الإيكولوجي.
وميكن لتطبيق ممار�سات الإدارة امل�ستدامة للغابات �أن يزيد من قدرة الغابات على حتمل �آثار
تغري املناخ ،وذلك مثال بزيادة التنوع البنيوي وتنوع الأنواع واجلينات يف الغابات اخلا�ضعة
للإدارة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الغابات تت�أثر �سريعا بتغري املناخ .ف�أي تغري طفيف يف درجة احلرارة ال يزيد
على درجة مئوية واحدة ميكن �أن يعدّل كيفية ت�شغيل الغابات وتكوينها .ومثال ذلك �أن الغابات
ال�شمالية (البوريال) ت�أثر بالفعل ت�أثرا �شديدا بتغري املناخ .و�أدت زيادة درجة احلرارة �إىل انت�شار
خنف�س ال�صنوبر يف الغابات ال�شمالية الكندية خالل العقد الأخري ،مما �أدى �إىل �سقام الغابات
على نحو كبري .ومن املعتقد �أن حرائق الغابات على نطاق وا�سع يف االحتاد الرو�سي خالل عام
 2010ميكن �أن تن�سب �أي�ضا لتغري املناخ.

االستغالل المفرط وأزمة لحوم حيوانات األدغال
ميثل ال�صيد التجاري بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة قطع الأ�شجار غري امل�ستدامة تهديدات رئي�سية للحياة
الربية يف الغابات املدارية ،وللأمن الغذائي و�سبل العي�ش املحلية .وتق ّو�ض �ضغوط ال�صيد �أي�ضا
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حرائق الغابات يتوقع أن تزداد
بسبب تغير المناخ.

نقاط التحول :ما الذي يحدث إذا تغير المناخ بشكل زائد؟
إن قدرة الغابات على التحمل لها حدود .فإذا زادت شدة الضغوط البيئية ،يمكن الوصول إلى “نقطة
تحول” ،يحدث عندها تغير جذري للنظام اإليكولوجي إلى حالة التغير والتدهور .ومن الحاالت التي تمت
دراستها بعناية حالة السقام المتوقع لغابات األمازون المطيرة .ويمكن أن ينتج عن نقطتي تحول
متفاعليتين سقام واسع النطاق للغابات المدارية الرطبة في منطقة األمازون:
 -1يؤدي تحويل الغابات إلى أراض زراعية وحرائق الغابات إلى تغير أنماط سقوط األمطار وزيادة
الجفاف .ومن المتوقع أن يزيد تفتيت الغابات والجفاف من تعرض الغابات ألخطار الحرائق والموت
التدريجي (السقام) ،مما يقود إلى حلقة مفرغة يزداد فيها انتشار الحرائق والموت التدريجي للغابات.
 -2تتوقع بعض النماذج المناخية حدوث تخفيضات كبيرة في سقوط األمطار في منطقة األمازون.
ويترتب على انخفاض سقوط األمطار مع ارتفاع درجات الحرارة سقام الغابات وانخفاض نقل المياه
إلى الجو ،مما يؤدي إلى مناخ أكثر جفافا تحل فيها الغابات الجافة واألحراش و/أو النباتات التي
تغلب عليها الحشائش بصورة دائمة محل الغابات المدارية الرطبة.
وتشير دراسة أجريت مؤخرا بشأن التأثيرات المزدوجة لهاتين العمليتين إلى أن أجزاء من منطقة األمازون قد
تكون قريبة من نقطة تحول الغابات إلى حالة السقام.
والجدير بالذكر أن غابات األمازون ،وخصوصا حافتها الغربية ،هي من بين المناطق األكثر ثراء بمختلف
األنواع في العالم .ومن شأن الموت التدريجي لهذه الغابات المدارية الرطبة على نطاق واسع أن يحدث
انخفاض كبير في وفرة األنواع ويؤدي إلى حاالت انقراض كثيرة .وعالوة على ذلك ،فإن حرائق الغابات
وسقامها يمكن أن يؤدي إلى تدهور شديد في خدمات النظم اإليكولوجية التي تدعم استمرار التنوع
البيولوجي وتنظيمه ،مثل فقدان الكربون المختزن في الغطاء النباتي والتربة ،هذا الفقدان الذي يمكن أن
يكون كبيرا لدرجة يؤثر معها في تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الجو ،وفي المناخ العالمي ،بينما يقلل
في نفس الوقت من كمية األكسجين التي تنتجه هذه المنطقة.
وهناك قدر كبير من عدم اليقين تجاه آلية الوصول إلى نقطة التحول في استخدام األراضي ،ولكن العديد
من دراسات النماذج يشير إلى وجود خطر كبير لحدوث الموت التدريجي للغابات عندما تتجاوز نسبة إزالة
الغابات من  20إلى  40في المائة من مساحة الغابات األصلية.
ويوحي نهج تحوطي بأن إزالة الغابات ينبغي أال تزيد عن  20في المائة من المساحة األصلية للغابات،
ويجب تقليل الحرائق الرامية إلى إزالة الغابات إلى أقصى حد ،واإلبقاء على احترار المناخ العالمي تحت
 2درجة مئوية ،وذلك لتجنب الوصول إلى نقطة التحول هذه .وسيتطلب ذلك جهودا منسقة لتنفيذ
ممارسات زراعية مستدامة ،وإنشاء مناطق محمية ضخمة ،والحد من الضغوط الوطنية والعالمية لزيادة
إنتاج اللحوم والعلف الحيواني ،وخالفه .والواقع أن تطبيق المبادرات المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة الغابات وتدهور الغابات (( )REDD-plusانظر اإلطار في الصفحة  )36يمكن أن يقود إلى وضع
يعود بالفائدة على كل من التنوع البيولوجي والمناخ ،إذا نفذت هذه المبادرات على نحو سليم .وبما أنه
من المرجح ،حسب االتجاهات الحالية ،أن يصل الحجم الكلي إلزالة الغابات إلى  20في المائة من غابات
األمازون البرازيلية بحلول عام  2020أو ما يقرب من ذلك ،فسوف يكون من الحكمة وضع برنامج ضخم
الستعادة الغابات من أجل إيجاد هامش أمان معقول.
(المصدر :الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي)2010 ،
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تراجع الغطاء الحرجي في
هايتي من  80في المائة منذ
خمسة قرون إلى أقل من 3
في المائة اليوم.

يعود سقام غابات الصنوبر
الملتفة في غرب كندا إلى الضرر
الواسع النطاق الذي يحدثه
خنفس الصنوبر ،الذي يعزى إلى
درجات الحرارة األكثر ارتفاعا.
T. George

الكثري من الأنواع املعر�ضة لالنقرا�ض ،مبا فيها القردة .وقد �أ�صبحت "متالزمة الغابة اخلالية"
الناجتة عن اال�ستغالل املفرط للثدييات والطيور والزواحف والربمائيات يف الكثري من البلدان
املدارية و�شبه املدارية� ،أ�صبحت ت�شكل تهديدا للغابات املدارية ،ول�سبل عي�ش املجتمعات الأ�صلية
واملحلية:
• يعتمد ما ت�صل ن�سبته �إىل  75يف املائة من �أنواع الأ�شجار املدارية على نرث البذور بوا�سطة
احليوانات .ولن يتمكن الكثري من �أنواع الأ�شجار من النمو بدون احليوانات التي تنرث بذورها.
•

يتعر�ض الأمن الغذائي بني ال�شعوب الأ�صلية واملجتمعات املحلية للخطر .وي�أتي ما ت�صل
ن�سبته �إىل  80يف املائة من الربوتني الذي ت�ستهلكه الأ�سر الريفية يف و�سط �أفريقيا من
حلوم احليوانات الربية.

•

ي�ؤدي فقدان املوائل �إىل زيادة ال�صراع بني الإن�سان والأحياء الربية ويقلل من �إمكانية
الإدارة امل�ستدامة للأحياء الربية.
اليوم الدولي للتنو ع البيولوجي · التنوع البيولوجي للغابات
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يعتمد الكثير من النباتات
المدارية على الحيوانات لنثر
بذورها ،مثل نبته ليانا هذه
التي تنبت من روث الفيل.

بائع لحوم
حيوانات
األدغال في
الكاميرون.

E. Bennett. WCS

Courtesy of Ian Redmond

وتعالج �أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي و�شركا�ؤها "�أزمة حلوم حيوانات الأدغال" مبجموعة من
التدابري املو�صى بها والتي ينبغي للأطراف القيام بها على امل�ستوى الوطني والإقليمي (CBD
 ،)2009مبا يف ذلك �إبراز �أهمية حلوم حيوانات الأدغال بالن�سبة لالقت�صادات املحلية والوطنية،
وتطوير �سبل عي�ش بديلة.

األنواع الغريبة الغازية
الأنواع الغريبة الغازية هي �أنواع ي�شكل �إدخالها و�/أو انت�شارها خارج موائلها الطبيعية تهديدا
للتنوع البيولوجي .وبينما ال ي�صبح �سوى ن�سبة �ضئيلة من الكائنات التي تنقل �إىل بيئات جديدة،
�أنواعا غازية� ،إال �أن ت�أثرياتها ال�سلبية على الأمن الغذائي ،و�صحة النباتات واحليوانات والإن�سان،
والتنمية االقت�صادية ،ميكن �أن تكون وا�سعة النطاق وكثيفة .ويعد انت�شار الأنواع الغريبة الغازية
واحدا من التهديدات الرئي�سية التي يتعر�ض لها التنوع البيولوجي على امل�ستوى العاملي ،وتكون
الآثار قا�سية بوجه خا�ص على اجلزر والنظم الإيكولوجية امل�شتتة.
ويف النظم الإيكولوجية للغابات ،تنت�شر الأنواع الغريبة الغازية بوجه خا�ص يف الغابات الثانوية
والتي تعر�ضت لال�ضطرابات .ومثال ذلك �أن �أحد الأنواع الغازية اخلطرية "نتانا كامارا التي تعرف
�أي�ضا با�سم الراية الأ�سبانية �أو لنتانا جزر الهند الغربية ،بد�أت تظهر حتى يف الغابات الطبيعية
التي تعر�ضت ال�ضطرابات طفيفة يف �أفريقيا ،ونقلتها الطيور التي تقتات على الفطريات .وتقطن
لنتانا �أوال يف املناطق التي �أزيلت منها الأ�شجار يف الغابات ،ثم تنتقل �إىل �أحرا�ش �أكرث كثافة.
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األنواع الغريبة الغازية هي أحد مصادر
التهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي
في العالم :لنتانا كامارا ،التي تعرف
أيضا باسم “الراية األسبانية” أو
لنتانا الهند الغربية ،هي أحد األنواع
الغريبة الغازية التي تحل محل النباتات
المحلية وتتسبب في تدهور النظم
اإليكولوجية للغابات في الكثير من
المناطق المدارية وشبه المدارية.
ولنتانا كامارا على قائمة الغزاة األكثر
خطرا ،وهي القائمة التي يحتفظ بها
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

Junko Shimura

وميكنها �أن تكون �أحرا�شا وحيدة النوع ،وت�ؤثر يف منطقة وا�سعة ويف طائفة من الأنواع لأن �أوراقها
تنتج موادا كيميائية بيولوجية حتد من منو نباتات �أخرى ،وتوفر �أغ�صانها ظال كثيفا.
وجتدر الإ�شارة �إىل ال�ضرورة امللحة لعالج م�شكلة الأنواع الغريبة الغازية التي يرتتب عليها
�آثار اقت�صادية وبيئية �شديدة .وت�ستمر حدة هذه امل�شكلة ب�سبب التجارة العاملية والنقل وال�سفر
الدوليني ،مبا يف ذلك ال�سياحة ،وتنطوي على تكلفة هائلة ل�صحة الإن�سان واحليوان والرفاهية
االقت�صادية واالجتماعية والإيكولوجية للعامل .وينبغي �أن ي�شكل التعامل مع الغزوات البيولوجية
جانبا �أ�سا�سيا من جوانب الإدارة الر�شيدة للغابات .وميثل االكت�شاف املبكر و�سرعة اتخاذ التدابري
الإدارية للت�صدي للأنواع الغازية قبل �أن تر�سخ وجودها� ،أف�ضل خطوط الدفاع .فمن ال�صعب
للغاية مكافحة الغزوات التي تثبت �أقدامها ،ويعترب الر�صد املنتظم للغابات �ضروريا الكت�شاف �أنوع
جديدة من النباتات واحليوانات و�/أو الأ�ضرار.
إن فقدان التنوع البيولوجي لم يعد قضية بيئية فحسب .فهو أيضا قضية
اقتصادية .وال يمثل إرجاء العمل لحماية الحياة على األرض خيارا متاحا.
فالحاجة تدعو إلى العمل اآلن.

— على عبد السالم التريكي ،رئيس الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة
لألمم المتحدة.2010 ،
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اآلمال المعلقة على
التنوع البيولوجي
شاغل يزداد حدة
ظلت الغابات على جدول الأعمال ال�سيا�سي الدويل ل�سنوات عديدة .وقد �أن�ش�أ م�ؤمتر الأمم املتحدة
ب�ش�أن البيئة والتنمية ( ،)UNCEDاملعقود يف عام  1992يف ريو دي جانريو ،االتفاقية املتعلقة
بالتنوع البيولوجي خلدمة ثالثة �أهداف )1( :حفظ التنوع البيولوجي )2( ،اال�ستخدام امل�ستدام
ملكوناته ،و( )3التقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية.
ومنذ قمة ريو� ،أحرز تقدم كبري بخ�صو�ص التنوع البيولوجي للغابات� ،إذ عقدت عدة اجتماعات
دولية ،و�أن�شئ العديد من العمليات املتعلقة بها .ونظرا لأهمية الغابات ،قررت اتفاقية التنوع
البيولوجي �أن هناك حاجة �إىل برنامج عمل يت�سم بالفاعلية يف جمال التنوع البيولوجي للغابات،
وذلك ملعاجلة امل�شكالت التي تواجه نظم الغابات .وت�ساعد �أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
الأطراف يف تنفيذ برنامج العمل هذا.
برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي للغابات

يعترب برنامج العمل املو�سع ب�ش�أن التنوع البيولوجي للغابات التابع التفاقية التنوع البيولوجي،
واملعتمد يف عام  ،2002خطة عمل عاملية حلماية التنوع البيولوجي يف الغابات .وميكن للأطراف
�أن تنفذ التدابري التي يحتوي عليها الربنامج وعددها  ،130وفقا لأولوياتها الوطنية .وترتاوح
الأن�شطة بني �إن�شاء �شبكات فعلية من املناطق املحمية� ،إىل حت�سني �إطار الإدارة الر�شيدة من �أجل
�إدارة الغابات على نحو م�ستدام� ،إىل مكافحة الأنواع الغريبة الغازية (.)www.cbd.int/forest
ومنذ عام � ،1992شهد العامل تكثيفا للجهود الرامية �إىل �إنقاذ التنوع البيولوجي للغابات .وا�ستنادا
�إىل االلتزامات الدولية للأطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي البالغ عددها  ،193اعتمدت هذه
الدول ونفذت �سيا�سات تاريخية على امل�ستوى الوطني حلفظ التنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك �إحداث
زيادة كبرية يف عدد املناطق املحمية ،التي تغطي الآن ما ن�سبته  12يف املائة من جميع الغابات.
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. نزرع بذور السالم وبذور األمل،عندما نزرع أشجارا
— ونغاري ماثاي

 املن�شورة يف،)GBO-3( وقد خل�صت الطبعة الثالثة من ن�شرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي
 يف حالة القيام، ورمبا �إىل عك�سه، �إىل �أن فقدان التنوع البيولوجي ميكن وقفه،2010 �أيار/مايو
 وت�سرد الن�شرة العديد من ق�ص�ص النجاح.بعمل من�سق على امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية
التي ت�صور كيف ا�ستطاعت املجتمعات املحلية وغريها من الفاعلني الرئي�سيني حتويل امل�سار
 اعتمدت اتفاقية التنوع البيولوجي خطة،2010 ت�شرين الأول/ ويف �أكتوبر.�إىل االجتاه العك�سي
، وتت�ضمن �أهدافا خلف�ض �إزالة الغابات مبقدار الن�صف،2020-2011 ا�سرتاتيجية جديدة للفرتة
 و�ضمان �إدارة جميع الغابات على نحو، يف املائة17 وزيادة تغطية املناطق املحمية �إىل ما ن�سبته
 وتهدف اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة �أي�ضا �إىل ا�ستعادة ما ال.2020 م�ستدام وذلك بحلول عام
.2020  يف املائة من املناظر الطبيعية للغابات املتدهورة بحلول عام15 يقل عن

cbD PROGRAMMe OF WORK ON FORest biODiveRsitY
GOAL 1.1

GOAL 2.1

Apply the ecosystem approach to the management of all types
of forests.

enhance the institutional enabling
environment.

Objective

Objectives

1. Develop practical methods, guidelines, indicators and strategies to apply
the ecosystem approach to forests.

1. Improve the understanding of the
various causes of forest biological
diversity losses.

GOAL 1.2

2. Parties, Governments and organizations
to integrate biological diversity conservation
and sustainable use into forest and other sector
policies and programmes.

Address socio-economic failures and
distortions that lead to decisions that
result in loss of forest biological
diversity.
Objective

3. Mitigate the negative impacts of climate change on forest biodiversity.
4. Prevent and mitigate the adverse effects of forest fires and fire
suppression.
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2. Develop national forest classification systems and maps.
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Promote the sustainable use of forest biological diversity.
Objectives
1. Promote sustainable use of forest resources to enhance the
conservation of forest biological diversity.
2. Prevent losses caused by unsustainable harvesting of timber and nontimber forest resources.
3. Enable indigenous and local communities to develop and implement
adaptive community-management systems to conserve and sustainably
use forest biological diversity.
4. Develop effective and equitable information systems and strategies,
and promote implementation of those strategies.

GOAL 1.5
Access and benefit-sharing of forest genetic resources.
Objective
1. Promote the fair and equitable sharing of benefits resulting from
the utilization of forest genetic resources and associated traditional
knowledge.

For more information, see the CBD website: www.cbd.int
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GOAL 1.4
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1

characterize and analyse forest ecosystems and develop
a general classification of forests at various scales, in
order to improve the assessment of status and trends of
forest biological diversity.
1. Review and adopt a harmonized global to regional forest classification
system, based on harmonized and accepted forest definitions, and
addressing key forest biological diversity elements.
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3. Ensure adequate and effective protected forest area networks.
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2. Promote forest management practices that further the conservation of
endemic and threatened species.

GOAL 3.1

Objectives

s tA

1. Restore forest biological diversity in degraded secondary forests and
in forests established on former forestlands and other landscapes,
including in plantations.

1. Increase public support and understanding of the
value of forest biological diversity and its goods
and services at all levels.
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Objectives

Objective

N,

Protect, recover and restore forest biological diversity.

tiO

GOAL 1.3

R vA

6. Prevent and mitigate losses due to fragmentation and conversion to
other land uses.
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5. Mitigate effects of the loss of natural disturbances necessary to
maintain biodiversity in regions where these no longer occur.

increase public education, participation, and
awareness.
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3. Develop, where appropriate, specific forest ecosystems surveys in priority
areas for conservation and sustainable use of forest biodiversity.

GOAL 3.2
improve knowledge on and methods for the assessment of the
status and trends of forest biological diversity.
Objective
1. Advance the development and implementation of international, regional
and national criteria and indicators, based on key regional, subregional
and national measures.

GOAL 3.3
improve understanding of the role of forest biodiversity and
ecosystem functioning.
Objective
1. Conduct key research programmes on the role of forest biodiversity and
ecosystem functioning.

GOAL 3.4
improve the infrastructure for data and information
management for accurate assessment and monitoring of global
forest biological diversity.
Objective
1. Enhance and improve the technical capacity at the national level to
monitor forest biological diversity and develop associated databases as
required on a global scale.

This publication has been produced
with financial support from the
Spanish Government
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4. Promote forest law enforcement and address
related trade.

eN

2. Mitigate the impact of pollution such as acidification and eutrophication
on forest biodiversity.

Objectives

1. Mitigate the economic failures and
distortions that lead to decisions that result
in loss of forest biological diversity.

GOAL 2.3

NM

1. Prevent the introduction of invasive alien species that threaten
ecosystems, and mitigate their negative impacts on forest biological
diversity.

3. Parties and Governments to develop good
governance practices, review and revise and
implement forest and forest-related laws, tenure
and planning systems, to provide a sound basis
for conservation and sustainable use of forest
biological diversity.

RO

Reduce the threats and mitigate the impacts of
threatening processes on forest biological diversity.

GOAL 2.2
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يمكن اإلطرع على برنامج
العمل بشأن التنوع
البيولوجي للغابات في
اتفاقية التنوع البيولوجي
على الموقع الشبكي
.www.cbd.int/forest

 :REDD-plusطريقة جديدة إلنقاذ الغابات
جاري حاليا االضطالع بجهود ،في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
( ،)UNFCCCإلنشاء آلية لمكافأة الحكومات والسلطات المحلية ومالك الغابات في البلدان
النامية على حفظ غاباتهم في حالة سليمة بدال من إزالتها .وهذه اآللية ،المسماة «خفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات ،ودور الحفظ واإلدارة المستدامة للغابات،
وزيادة مخزونات الكربون في الغابات في البلدان النامية» ( ،)REDD-plus1تستند إلى فكرة
أن األشجار تخزن الكربون ،إذ أنها تمتص ثاني أكسيد الكربون وتخزنه في جذورها وساقها
وفروعها وأوراقها وفي التربة ،كما أنها “تفرز” األكسجين .وتسهم إزالة الغابات وتدهور النظم
يقدر بحوالي  15في المائة من انبعاثات غازات االحترار العالمي
اإليكولوجية للغابات في ما ّ
السنوية التي تدخل الجو من النشاط البشري ،وتسهم بالتالي في التغير المناخي واالحترار
العالمي .وتشير التقديرات إلى أن التدفقات المالية الموجهة للبلدان النامية من آلية REDD-
 plusناجحة ،بما يخفض هذه االنبعاثات من خالل الحد من إزالة الغابات وتدهور الغابات،
يمكن أن تصل إلى  30مليار دوالر أمريكي سنويا.
وتعتبر مبادرة  REDD-plusأول األدوات التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات االحترار في
الجو وبالتالي تخفيف آثار تغير المناخ العالمي .غير أن هذه المبادرة إذا صممت بشكل جيد
ونفذت بنجاح ،ستوفر أيضا فوائد غير مسبوقة للتنوع البيولوجي .وعلى سبيل المثال ،فإن
إنشاء مناطق محمية وإدارتها بشكل فعال ،ال يحمي فحسب األشجار والكربون المختزن فيها،
ولكنه يحمي أيضا جميع األنواع األخرى في الغابات ،ومن بينها الحيوانات .كما أن إنشاء شبكة
كاملة من المراتع والممرات اإليكولوجية ،واستعادة المناظر الطبيعية للغابات ،ستوفر للحياة
البرية وغيرها من األنواع مساحات كافية لالنتقال بحرية والحفاظ على أعدادها عند مستويات
تضمن بقاءها .ويمكن أن تواصل الغابات القيام بدور مهم في تنقية المياه وحفظ التربة،
وتوفير العديد من خدمات النظام اإليكولوجي األخرى.
 1لما كانت المفاوضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ما زالت جارية ،يستخدم تعبير " "REDD-plusبدون

أي محاولة الستباق المفاوضات الجارية أو المستقبلية أو إصدار حكم مسبق عنها.

اإلدارة المستدامة للغابات

تع ّرف الأمم املتحدة الإدارة امل�ستدامة للغابات (“ )SFMكمفهوم ديناميكي ومتطور هدفه حفظ
وتعزيز القيمة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية جلميع �أنواع الغابات ،وذلك ملنفعة الأجيال
احلالية واملقبلة” .وقد اهتدى بهذا املفهوم الكثري من اجلهود على امل�ستوى املحلي والوطني
والإقليمي لتح�سني �إدارة موارد الغابات.
ويف عام  ،2007اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة االتفاق غري امللزم من الوجهة
القانونية ب�ش�أن جميع �أنواع الغابات ،بهدف حت�سني الإدارة امل�ستدامة للغابات يف العامل .وت�شكل
الإدارة امل�ستدامة للغابات العن�صر الأ�سا�سي “للأهداف العاملية ب�ش�أن الغابات” (انظر �أدناه)،
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وخ�صو�صا كو�سيلة "لعك�س فقدان الغطاء احلرجي يف جميع �أنحاء العامل" ،وذلك "لتعزيز الفوائد
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية و�سبل عي�ش ال�سكان القائمة كلها على �أ�سا�س الغابات ".وت�شكل
الإدارة امل�ستدامة للغابات �أداة رئي�سية ملعاجلة العالقة بني الغابات وال�سكان مبا يعود بالنفع على
اجلانبني .وحتقيقا لهذا الهدف ،تدعو احلاجة �إىل �إقامة توازن بني احلفظ واال�ستخدام امل�ستدام،
مت�شيا مع �أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي .وقد ن�شرت �أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واالحتاد
الدويل حلفظ الطبيعة دليال باملمار�سات اجليدة ،الإدارة امل�ستدامة للغابات ،التنوع البيولوجي
و�سبل العي�ش ،وهو يت�ضمن درا�سات حالة من �أجل التنفيذ الناجح لهذا املفهوم يف خمتلف البلدان
واملناطق (.)www.cbd.int/development/training/guides
األهداف العالمية بشأن الغابات الواجب تحقيقها بحلول عام 2015

يف عام  ،2007وافقت اجلمعية العامة للأمم املتحدة على �أربعة �أهداف عاملية ب�ش�أن الغابات ،من
�أجل حتقيقها بحلول عام :2015
•

عك�س االجتاه �إىل فقدان الغطاء احلرجي على النطاق العاملي من خالل الإدارة امل�ستدامة
للغابات مبا يف ذلك احلماية والإ�صالح والت�شجري و�إعادة زراعة الغابات ،وزيادة اجلهود
املبذولة ملنع تدهور الغابات؛

•

تعزيز املزايا االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للغابات ،بطرق منها حت�سني م�صادر رزق
ال�سكان املعتمدين على الغابات؛

•

حتقيق زيادة كبرية يف م�ساحة الغابات املحمية على النطاق العاملي ،وغريها من امل�ساحات
التي بها غابات تدار على نحو م�ستدام ،وزيادة ن�سبة املنتجات احلرجية امل�ستمدة من
الغابات التي تدار على نحو م�ستدام؛

•

عك�س م�سار االجتاه التنازيل للم�ساعدة الإمنائية الر�سمية املخ�ص�صة للإدارة امل�ستدامة
للغابات ،وح�شد موارد مالية جديدة و�إ�ضافية كبرية من جميع امل�صادر من �أجل حتقيق
الإدارة امل�ستدامة للغابات.
اليوم الدولي للتنو ع البيولوجي · التنوع البيولوجي للغابات
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منشورات بشأن اإلدارة المستدامة للغابات والتنوع البيولوجي
اإلدارة المستدامة للغابات ،التنوع البيولوجي وسبل العيش :دليل الممارسات الجيدة
( ،)www.cbd.int/development/training/guides/أصدرتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لدعم حفظ التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر في عدد من
القطاعات اإلنمائية المختلفة.
المبادئ التوجيهية لإلدارة المستدامة للغابات ،أعدتها المنظمة الدولية لألخشاب المدارية
( ،)ITTOوتعالج جوانب اإلدارة المستدامة للغابات ،مثل التخطيط ،وخفض اآلثار الناتجة
عن قطع األشجار ،والغابات المجتمعية ،ومكافحة الحرائق ،وأنشطة الحفظ عبر الحدود
الوطنية .وأعدت المنظمة الدولية أيضا وثائق إرشادية بشأن معايير ومؤشرات اإلدارة
المستدامة للغابات ،واستعادة الغابات والغابات المزروعة ،وإنفاذ قانون الغابات النظم
اإليكولوجية للمنغروف واستخدامها المستدام ) . (www.itto.intوبصفة خاصة ،تقدم
المبادئ التوجيهية المشتركة بين المنظمة الدولية لألخشاب المدارية واالتحاد الدولي
للحفظ بصدد حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في الغابات المدارية المنتجة
لألخشاب ،تقدم إرشادات قيمة لمديري الغابات المدارية ( .)www.itto.intوتحتوي قاعدة
بيانات دراسات الحالة بخصوص اإلدارة المستدامة للغابات ،التي أعدتها منظمة األغذية
والزراعة (الفاو) ،تحتوي على دراسات الحالة للممارسات القطرية على مدى أكثر من  20سنة
(.)www.fao.org/forestry/39137/en/
حزمة أدوات التمويل المستدام للغابات ،أعدت باالشتراك مع برايس ووترهاوس-
كوبرز ( )PwCوالمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة
( ،)WBCSDوهي أول مبادرات القطاع الخاص تتضمن معايير اإلدارة
المستدامة للغابات والنظر في صنع القرار بشأن االستثمار في القطاع المالي
(.)www.pwc.co.uk/eng/issues/forest_finance_home.html
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في هذه السنة الدولية ،يجب أن نقاوم الفكرة القائلة بأن الناس منفصلون عن
بيئتنا الطبيعية .ويجب أن نزيد من الفهم بتداعيات فقدان التنوع البيولوجي....
وأدعو كل بلد وكل مواطن على كوكبنا إلى أن نقف صفا واحدا في تحالف

عالمية من أجل حماية الحياة على كوكب األرض ...إن التنوع البيولوجي هو
الحياة .والتنوع البيولوجي هو حياتنا.

— بان كي -مون ،األمين العام لألمم المتحدة

السنة الدولية للتنوع البيولوجي ( )2010والسنة الدولية للغابات ()2011

�أعلنت الأمم املتحدة  2010ال�سنة الدولية للتنوع البيولوجي و 2011ال�سنة الدولية للغابات،
وذلك لتجديد اجلهود العاملية نحو التنمية امل�ستدامة وموا�صلة الزخم من �أجل الت�صدي الثنتني
من الق�ضايا املرتابطة وذات املدى البعيد .و�ستوفر ال�سنة الدولية للغابات فر�صا كثرية لالحتفال
بالتنوع البيولوجي للغابات من زاوية �أهميته لل�شعوب على امل�ستويات املحلية والوطنية والعاملية ،مثل
املهرجان الدويل لأفالم الغابات .وميكن الإطالع على مزيد من املعلومات على العنوان ال�شبكي
.www.un.org/en/events/iyof2011/

إلهام وعمل واحتفال
�إن العديد من الأعمال الداعمة للتنوع البيولوجي يرتتب عليها نتائج مهمة وقابلة للقيا�س يف
جماالت و�أنواع ونظم �إيكولوجية على وجه اخل�صو�ص .وبتوافر املوارد الكافية والإدارة الدولية،
هناك �أدوات لإنقاذ التنوع البيولوجي .وعلى �سبيل املثال ،ترتب على ال�سيا�سات احلكومية الأخرية
للحد من �إزالة الغابات انخفا�ض معدالت فقدان الغابات يف بع�ض البلدان املدارية .و�ساعدت
التدابري الرامية ملكافحة الأنواع الغريبة الغازية عددا من الأنواع يف االنتقال �إىل فئة �أدنى من
بني فئات خطر االنقرا�ض .و�أظهرت ق�ص�ص النجاح من خمتلف �أنحاء العامل كيف تقوم ال�شعوب
بحماية التنوع البيولوجي .وميكن للحكومات وال�سلطات املحلية وامل�ؤ�س�سات واملواطنني والقطاع
اخلا�ص �أن ي�شاركوا جميعا يف اجلهد الرامي لإنقاذ الغابات وغريها من النظم الإيكولوجية .وفيما
يلي بع�ض الأمثلة.
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معدل إزالة
الغابات في
غابة األمازون
المطيرة هبط
في السنوات
األخيرة.

Fernando Cavalcanti

فهد بورنيو المرقط
()neofelis diardi
يجلس بين األوراق
ونباتات السرخس،
في كاليمنتان (بورنيو
اإلندونيسية)،
إندونيسيا .ويوجد فهد
بورنيو المرقط أيضا
في سومطرة.

Alain Compost, courtesy of WWF-Canon

البرازيل :إخضاع إزالة الغابات للسيطرة

تبني �آخر البيانات امل�أخوذة من ا�ستطالعات الأقمار اال�صطناعية �أن �إزالة الغابات �سنويا يف اجلزء
الربازيلي من غابات الأمازون املطرية قد تباط�أ ب�شكل كبري ،من ما يزيد على  2.7ماليني هكتار يف
� 2004-2003إىل  700 000هكتار فقط يف  ،2009-2008وهو �أقل معدل م�سجل للر�صد على مدى
 20عاما .وت�شري الدالئل الأولية ،ا�ستنادا �إىل ال�شواهد ال�شهرية� ،إىل �أن هذا االجتاه نحو الهبوط
قد ا�ستمر يف  .2010-2009وهذا يعني �أن الربازيل �ستكون قد خف�ضت معدل �إزالة الغابات ب�أكرث
من الهدف الوطني املقرر يف عام  2006وهو“ :خف�ض �إزالة غابات الأمازون بن�سبة  75يف املائة
بحلول عام ( ”2010التقرير الوطني الرابع من الربازيل �إىل اتفاقية التنوع البيولوجي).
مركز بذور الغابات في كينيا :حماية التنوع الجيني للغابات

�أن�شئ مركز بذور الغابات يف كينيا ( )KFSCيف عام  1985لتقدمي بذور معتمدة ذات جودة
عالية .وجتمع البذور بوا�سطة �شبكة من ثمانية مراكز للجمع موزعة يف جميع املناطق الإيكولوجية
يف كينيا .ويتم احل�صول على البذور من مزارع �أ�شجار خمتارة وقائمة منذ وقت طويل لإنتاج
البذور الغريبة والأ�صلية .ويجمع املركز ما يزيد على  4 000كيلوغرام من البذور النظيفة �سنويا
من �أكرث من  120من الأنواع املختلفة .ويحتفظ املركز باملجموعة الوراثية الوطنية للغابات يف
�شكل بذور �سائبة لتلبية الطلب على البذور من قبل برامج ا�ستزراع الأ�شجار .وتر�سل البذور
ملختلف العمالء ،مبا يف ذلك �إدارة الغابات الكينية ،واملزارعني الفرديني ،واملنظمات املحلية
والدولية العاملة يف ا�ستزراع الأ�شجار وحفظ البيئة (التقرير الوطني الرابع من كينيا �إىل اتفاقية
التنوع البيولوجي.)2009 ،
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من بين األنواع الكثيرة الجديدة التي
اكتشفت مؤخرا في غابات بورنيو المطيرة
هناك الضفدع بدون رئة (Barbourala
 ،)kalimantanensisوهو ننجا طويلة الذيل.
البزاق ( ،)Ibycus rachelaeوهو ثعبان
ناري اللون (،)Dendrelaphis kopsteini
ونوع جديد غير متوقع من السحالي
(.)Lipinia inexpectata

David Bickford, courtesy of WWF

Peter Koomen, courtesy of WWF

Christopher Austin, courtesy of WWF

Gernot Vogel, courtesy of WWF

نشاط محلي من أجل التنوع البيولوجي للغابات في كمبوديا

تقع قرية متاتبوي على حدود ملج�أ احلياة الربية يف كولني برومتيب �شمال كمبوديا ،وهي منطقة
معروفة بطيورها املهددة باالنقرا�ض ،مثل طائر �أيبي�س �أبي�ض الكتف (.)Pseudibis davisoni
ونظرا لقرب هذه القرية من ملج�أ احلياة الربية ،ف�إن ال�سياحة الإيكولوجية تعد مهمة لها بوجه
خا�ص .ومن �أجل النهو�ض باال�ستخدام امل�ستدام للملج�أ ،قامت جلنة املنطقة املحمية املجتمعية يف
متاتبوي� ،ضمن �أمور �أخرى ،بو�ضع خطة �شاملة ال�ستخدام الأرا�ضي يف القرية ،وفر�ضت حظرا
على ال�صيد .ونتيجة جلهود اللجنة ،توقف تراجع �أعداد بع�ض �أنواع احلياة الربية املهددة تهديدا
�شديدا ،بل ومت عك�س هذا الرتاجع ،بينما انخف�ض ن�شاط �إزالة الغابات والتعديات على مناطق
احلياة الربية الرئي�سية .ومبا �أن الإيرادات من ال�سياحة الإيكولوجية يعاد ا�ستثمارها يف البنية
الأ�سا�سية املحلية ،فقد �ساعدت جهود اللجنة �أي�ضا يف النهو�ض بالتنمية امل�ستدامة يف القرية
(التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي.)2010 ،
قلب غابات بورنيو :بلدان ثالثة تنضم إلى الجهود من أجل رؤية واحدة
لحفظ الغابات

متتد الغابات املدارية املطرية والكثيفة يف جزيرة بورنيو عرب حدود بروناي و�إندوني�سيا وماليزيا.
وعلى مدى ال�سنوات الـ 15املا�ضية ،اكت�شف �أكرث من ثالثة �أنواع جديدة كل �شهر يف هذه املواقع
ال�ساخنة الغنية بالتنوع البيولوجي .ول�ضمان عدم فقدان هذا الكنز احلياتي� ،أعلنت حكومات
البلدان الثالثة �أنها ملتزمة بحماية "قلب بورنيو" .وتدعو اجلهود املوحدة التي بد�أتها هذه البلدان
�إىل اتباع نهج �إدارة من�سق عرب احلدود وتعاون مع ال�شركاء الدوليني ،مبا فيها ال�صندوق العاملي
حلفظ الطبيعة ( )WWFو�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ،لت�أمني اال�ستدامة البيئية واالقت�صادية
(.)www.panda.org/heart_of_borneo
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الوادي الذهبي
في كوستاريكا.

Roberto-Faidutti

الموجة الخضراء :مدرسة واحدة وشجرة واحدة،
هدية واحدة للطبيعة

املوجة اخل�ضراء هي عبارة عن حملة متعددة ال�سنوات لزيادة التوعية
بالتنوع البيولوجي .ففي كل يوم دويل للتنوع البيولوجي ( 22مايو�/أيار)
منذ عام  ،2007يجتمع التالميذ حول العامل يف ال�ساعة العا�شرة �صباحا
بالتوقيت املحلي ،ال�ستزراع �شجرة �أو ري الأ�شجار يف �ساحات مدار�سهم
�أو القيام بعمل �آخر من �أجل دعم الأ�شجار والغابات .وهكذا ي�ؤدي جمموع هذه الأن�شطة املحلية �إىل
�إن�شاء "موجة خ�ضراء" جمازية تبد�أ يف ال�شرق الأق�صى ومتتد غربا حول العامل.
وتبعث املوجة اخل�ضراء ر�سالة مهمة من اجليل ال�صاعد حول العامل تقول" :نحن نريد م�ستقبال
�صحيا ويت�سم بالتنوع البيولوجي ،و�سوف نتحد للقيام بعمل من �أجل التنوع البيولوجي ،ونحن نعمل
معا لتقليل فقدان التنوع البيولوجي" .وميكن الإطالع على مزيد من املعلومات يف املوقع ال�شبكي
للموجة اخل�ضراء.http://greenwave.cbd.int/en/map_2008 :

ما الذي يستطيع كل منا أن يفعله؟
يتحمل كل واحد منا م�س�ؤولية �إزاء ذلك الكنز احلي الذي يذخر به كوكبنا .وقد �أ�صدر فريق
ال�سنة الدولية للتنوع البيولوجي دليال يحتوي على � 52إجراء ميكن �أن ننفذها جميعا خالل ال�سنة
 1.
للت�شجيع على حفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام .
وت�شمل هذه الإجراءات تقليل ب�صمتنا الإيكولوجية من خالل �شراء الأغذية املحلية واملنتجات
الأخرى املحلية ،و�إعادة ا�ستخدام وتدوير املنتجات التي ن�ستعملها يف حياتنا اليومية ،وتقليل
ا�ستهالكنا من الطاقة ،واالنخراط بن�شاط يف املنظمات البيئية ويف بلدياتنا لتح�سني طريقة
 1ميكن طلب ن�سخ من هذا الدليل بالربيد الإلكرتوين على العنوان التايل .secretariat@cbd.int :وهناك بالإ�ضافة �إىل ذلك مواقع �شبكية
كثرية تقدم الن�صح حول �أمناط اال�ستهالك الأكرث ا�ستدامة ،مثل  .www.wikihow.com/Help-Protect-Biodiversityوهناك موارد خم�ص�صة
للمدار�س على العنوان .http://greenwave.cbd.int/en/home
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تفاعلنا مع بيئتنا الطبيعية وطريقة �إدارتها .وبتعلم املزيد حول ت�أثريات ما نتخذه من تدابري على
التنوع البيولوجي� ،سواء الت�أثريات الإيجابية �أو ال�سلبية ،ف�إننا نتحمل م�س�ؤولية �أكرب من �أجل تغيري
�سلوكنا ك�أفراد وكمجتمعات .ومن �أجل ال�شروع يف العمل ،ميكن للأفراد �أو الأ�سر �أو املجتمعات �أن
تتبع عددا قليال من اخلطوات الب�سيطة للت�أكد من �أن ما نقوم به من �أعمال ي�سهم يف حفظ التنوع
البيولوجي للغابات وا�ستخدامه امل�ستدام:
 -1التعلم� .أن نعلم املزيد عن الأنواع والغابات وغريها من النظم الإيكولوجية يف بيئتنا ،ومعرفة
الروابط بني �صحة وحيوية بيئتنا الطبيعية و�صحتنا وحيويتنا نحن .وهناك الكثري من م�صادر
املعلومات املختلفة ،ومن بينها مثال �أن ت�س�أل �سلطات مدينتك �أو احلكومة املحلية� ،أو احلكومة
الوطنية عن �أهمية التنوع البيولوجي والغابات ،وكيف ميكنك �أن حت�سن من حفظ الغابات
وا�ستخدامها امل�ستدام يف منطقتك.
 -2كن على دراية .ف�أمناط ا�ستهالكنا ميكن �أن تت�سبب يف �إزالة الغابات .وعليك بتجنب الأطعمة
التي تقوم على " :اال�ستخدام املكثف للكربون" (�أي املنتجات التي تتطلب الكثري من املوارد والطاقة
�سواء يف �صنعها و�/أو نقلها) مثل اللحوم واملنتجات التي ت�ؤثر ت�أثريا �سلبيا ب�شكل مبا�شر يف التنوع
البيولوجي للغابات ،مثل زيت النخيل .واعرف الرابطة بني الأغذية واملنتجات الأخرى التي
ت�شرتيها ،وتعلم معنى الب�صمة البيئية (فهناك مثال معلومات متاحة لدى �شبكة الب�صمة البيئية
العاملية .)www.footprintnetwork.org ،وعند الت�سوق ل�شراء اخل�شب �أو املنتجات الورقية،
عليك ب�شراء املنتجات من م�صادر معتمدة فح�سب .وهناك العديد من العالمات املعقولة لرتخي�ص
الإدارة الر�شيدة للغابات ،مثل جمل�س رعاية الغابات ((www.fsc.org).)FSC
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 -3قم بالعمل .بعد �أن حت�صل على فهم �أف�ضل لق�ضايا التنوع البيولوجي املحلية ،يحل وقت
العمل .ومن بني الأن�شطة التي تدخل ال�سرور على النف�س وتعود يف الوقت ذاته بفائدة كبرية
للتنوع البيولوجي ا�ستزراع �شجرة .فا�ستزرع نوع من الأ�شجار املحلية يف منطقة تنمو فيها مثل
هذه الأنواع طبيعيا ،يوفر فر�صة طيبة لزيادة الإدراك بني �أفراد �أ�سرتك و�أ�صدقائك وجمتمعك
حول القيم املتعددة للأ�شجار والغابات .ومن الأعمال املهمة للغاية لإنقاذ التنوع البيولوجي احلد
من ا�ستهالكنا للطاقة واملوارد .ف�إزالة الغابات مدفوعة �أ�سا�سا باحلاجة �إىل �إنتاج ال�سلع الزراعية.
وعليك �إدراك �أ�صل الأغذية واملنتجات التي ت�شرتيها ،و�سل�سلة �إمداداتها ،و�أن حتد من ا�ستعمال
املنتجات ذات الكثافة الكربونية .وعليك با�ستعمال و�إعادة ا�ستعمال وت�صليح الأ�شياء وعليك
ب�إعادة تدويرها بعد �أن ي�صيبها الإهالك ،وعليك بتوفري الطاقة بتقليل ا�ستهالكك للكهرباء.
� -4شارك خرباتك مع الآخرين .عليك ب�إطالع �أفراد �أ�سرتك و�أ�صدقائك و�أفراد جمتمعك مبا
لديك من خربات .و�شجعهم على العمل معك للم�ساعدة يف حماية التنوع البيولوجي .وميكن �أن
يكون ذلك من خالل م�شروع مدر�سي مع زمالئك يف ال�صف الدرا�سي �أو �أفراد احلي الذي تقطن
فيه� ،أو النادي �أو اجلماعة املحلية .وعليك بالتفكري بدعم املنظمات غري احلكومية املحلية التي
تعالج ق�ضايا التنوع البيولوجي واالن�ضمام �إليها .وعليك بالتحدث مع م�س�ؤويل حكومتك املحلية،
واملزارعني املحليني و�أفراد املجتمع ،يف �ش�ؤون التنوع البيولوجي .وابحث يف الأولويات املحلية ب�صدد
التنوع البيولوجي وكيف ميكنك �أن متد يد امل�ساعدة .وا�س�أل م�س�ؤويل حكومتك الوطنية وال�سلطات
املحلية والإقليمية عما تقوم به هذه اجلهات حلماية التنوع البيولوجي للغابات.
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معلومات أخرى
مواقع شبكية للمنظمات الدولية األعضاء في الشراكة
التعاونية في مجال الغابات ()CPF
مركز البحوث احلرجية الدولية (www.cifor.cgiar.org :)CIFOR
منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)www.fao.org :
املنظمة الدولية للأخ�شاب املدارية (www.itto.int :)ITTO
االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية (www.iufro.org :)IUFRO
االحتاد الدولية حلفظ الطبيعة (www.iucn.org :)IUCN
�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي (www.cbd.int :)CBD
�أمانة مرفق البيئة العاملية (www.thegef.org :)GEF
�أمانة اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر (www.unccd.int :)UNCCD
�أمانة منتدى الأمم املتحدة املعني بالغابات (www.un.org/esa/forests :)UNFFS
�أمانة اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ (www.unfccc.int :)UNFCCC
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي (www.undp.org :)UNDP
برنامج الأمم املتحدة للبيئة (www.unep.org :)UNEP
املركز العاملي للزراعة احلراجية (www.icraf.org :)ICRAF
البنك الدويلwww.worldbank.org :
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المراجع ومصادر أخرى للمعلومات
منظمة احلفظ الدولية (www.conservation.org :)CI
املوقع ال�شبكي التفاقية التنوع البيولوجيwww.cbd.int :
�سوق النظم الإيكولوجيةwww.ecosystemmarketplace.com :

برنامج املنتجات احلرجية غري اخل�شبية التابع ملنظمة الأغذية
والزراعةwww.fao.org/forestry/nwfp/en :
منظمة الأغذية والزراعة .2010 ،تقدير املوارد احلرجية العاملية

www.fao.org/forestry/fra/en

2010

(:)FRA2010

منظمة الأغذية والزراعة .2005 ،تقدير املوارد احلرجية العاملية :)FRA2005( 2005
www.fao.org/forestry/fra/en

منظمة الأغذية والزراعة .2009 ،حالة الغابات يف العامل (:)SOFO
www.fao.org/forestry/sofo/en

جمل�س رعاية الغابات (www.fsc.org :)FSC

الربنامج العاملي للغطاء النباتي .2010 ،الكتيب ال�صغري ب�ش�أن متويل التنوع البيولوجي:
www.globalcanopy.org/main.php?m=117&sm=225&t=1

القائمة احلمراء التابعة لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعةwww.iucnredlist.org :

االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ،2004 ،موجز �سيا�سة حفظ التنوع البيولوجي من خالل
�إيكولوجيا املناظر الطبيعية :نهج املراتع:

http://cmsdata.iucn.org/downloads/parc_biodiversity.pdf

االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية ( :2009 ،)IUFROتهيئة الغابات لتغري املناخ:

www.iufro.org/download/file/4486/4496/Policy_Brief_ENG_final.pdf
تقييم الألفية للنظم الإيكولوجيةwww.maweb.org :2005 ،
عملية مونرتيالwww.rinya.maff.go.jp/mpci :

�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة� .2009 ،إر�شادات ب�ش�أن
املمار�سات اجليدة :الإدارة امل�ستدامة للغابات ،والتنوع البيولوجي و�سبل العي�ش:
www.cbd.int/development/training/guides
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�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ال�سل�سلة التقنية الأعداد  4و 33و 39و 41و 43و:47
www.cbd.int/ts

�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .2007 ،التنوع البيولوجي وتغري املناخ ،اليوم الدويل للتنوع
البيولوجيwww.cbd.int/idb :
�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .2008 ،التنوع البيولوجي والزراعة ،اليوم الدويل للتنوع
البيولوجيwww.cbd.int/idb :
�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .2009 ،الأنواع الغازية ،اليوم الدويل للتنوع البيولوجي:
www.cbd.int/idb

�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .2010 ،التنمية والتخفيف من وط�أة الفقر ،اليوم الدويل للتنوع
البيولوجيwww.cbd.int/idb :
�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .2010 ،الطبعة الثالثة من ن�شرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي:
http://gbo3.cbd.int

�أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .2010 ،تقرير الر�صد العاملي:
www.cbd.int/financial/doc/global-monitoring-report-2010-en.pdf
اقت�صاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي (www.teebweb.org :)TEEB
املوجة اخل�ضراءhttp://greenwave.cbd.int :
منظمة حفظ الطبيعةwww.nature.org :

برنامج الأمم املتحدة التعاوين ب�ش�أن خف�ض االنبعاثات الناجمة عن �إزالة الغابات وتدهورها يف
البلدان النامية (www.un-redd.org :)UN-REDD
م�ستخل�صات علمية لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ب�ش�أن تغري املناخ:
www.unep.org/compendium2009

برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،ومنتدى الأمم املتحدة املعني بالغابات ،ومنظمة الأغذية والزراعة،
 .2009ر�سوم بيانية حيوية عن الغاباتwww.unep.org/vitalforest :
االحتاد الدويل لر�صد احلفظ التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة .2003 ،نحو �أطل�س عاملي
حلفظ الأ�شجار:
_www.unep-wcmc.org/resources/publications/treeatlas/WCMC%20GTCA
screen.pdf
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االحتاد الدويل لر�صد احلفظ التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ،وال�صندوق العاملي حلفظ
الطبيعة ،ومعهد املوارد العاملية ( .2010 ،)WRIالت�صنيف الإيكولوجي العاملي للغابات وحتليل
الفجوات يف املناطق املحمية احلرجية:

www.unep-wcmc.org/protected_areas/docs/Forest_Gap_Analysis_June08.pdf

اليون�سكو 2005، ،مبادرة غابات الرتاث العاملي :زيادة احلفظ على م�ستوى املناظر الطبيعية:
تقارير الرتاث العاملي ،رقم http://whc.unesco.org/en/series/21 :21
ال�صندوق العاملي حلفظ الطبيعة (www.panda.org :)WWF

الب�صمة الإيكولوجية التابعة لل�صندوق العاملي حلفظ الطبيعة (:)WWF
http://footprint.wwf.org.uk
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www.cbd.int
Secretariat of the Convention on Biological Diversity
413 Saint Jacques Street, Suite 800, Montreal, Quebec, Canada H2Y 1N9
Tel. +1 514-288-2220 Fax: +1 514-288-6588
secretariat@cbd.int
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