سياسة الغابات
المقدمةتغطي الغابات  30في المائة من مساحة أراضي الكرة األرضية ،أو ما يقارب من أربعة مليارات هكتار  ،وهي
ضرورية لرفاهية اإلنسان والتنمية المستدامة وصحة األرض .توفر الغابات خدمات النظم البيئية األساسية  -مثل الغذاء
واألعالف والوقود واألخشاب والمنتجات غير الخشبية وخاصة األدوية والمأوى  ،وكذلك الحفاظ على االتربة والمياه
والهواء النقي .تمنع الغابات تردي األراضي والتصحر وتقلل مخاطر الفيضانات واالنهيارات األرضية واالنهيارات
الثلجية والجفاف والعواصف الترابية والرملية والكوارث األخرى.
يعتمد ما يقدر من  25بالمائة من سكان العالم على الغابات لمعيشتهم وأسباب معيشتهم وفرص عملهم وتوليد الدخل .من
الواقع  ،أنها تعد الغابات موطنًا لما يقدر من  80ب المائة من جميع األنواع البرية .تساهم الغابات بشكل كبير في التخفيف من
تغير المناخ والتكيف معه وفي الحفاظ على التنوع البيولوجي .يعد االستخدام المستدام لموارد الغابات شر ً
طا أساسيًا للحفاظ
على الطبيعة وضمان العالم المستدام للمستقبل.
الرؤيةتتمثل رؤية جرينس في تكوين عالم تكون فيه جميع مناطق النمو القديم والغابات الجديدة الطبيعية واألراضي
الرطبة مناطق محمية قانونيًا .وتكون الغابات واألشجار األخرى بشكل مستدام وتوفر فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية
وثقافية لألجيال الحالية والمقبلة .وكذلك تتمثل الرؤية في حماية وإدا رة جميع أنواع الغابات والمناطق الحساسة للبيئة على
أساس مبادئ التنمية المستدامة.
الهدفمن أهداف جرينس االعتناء بحماية الغابات األولية المتبقية في العالم (المقدرة بأقل من  20بالمائة من التغطية
األصلية) وتعزيز الحفاظ وإعادة زراعة األشجار من خالل تعزيز التعاون وااللتزام السياسي على سبيل المثال لوقف قطع
األشجار غير القانوني .باإلضافة إلى ذلك  ،تحتاج غابات النمو الثانوي إلى اإلدارة المستدامة  ،كما يجب إعادة استخدام
موارد الورق واألخشاب وإعادة تدويرها لتخفيف الضغط على غابات النمو الثانوية .تحتاج مصادر بديلة الى تعارفها مثل
ِّ
ومنظمات للمناخ.
التعبئة والتغليف .تحتاج الغابات إلى العمل كنظم إيكولوجية منتجة ومرنة
خطة العمل
يجب تنفيذ االلتزام بحماية غابات النمو القديمة  ،والحفاظ على استخدام األخشاب والورق  ،وإدارة الغابات المستدامة على
الصعيدين الوطني والدولي .لذلك  ،فإن جرنيس يقوم بما يلي- :
حماية الغابات
● االعتراف بحقوق الغابات كمفهوم قانوني لحماية النظم البيئية
● إنشاء آليات فعالة وتدابير لتحقيق االستعادة الكاملة للنظم البيئية الرئيسية والغابات ذات األشجار المعمرة ولمنع
االنتهاكات المستقبلية لحقوق الغابات في حالة انتهاك حقوق النظام البيئي
● إدارة موارد الغابات ذات األشجار الثانوية وفقًا للحفاظ على التنوع البيولوجي  ،والتشاور مع المجتمعات المحلية
بما في ذلك الشعوب األصلية وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي الصارمة
● دعم الجهود الرامية إلى تعزيز إطارات إدارة الغابات  ،وتوسيع المتنزهات الوطنية ومناطق التراث العالمي
لليونسكو
● حظر جميع عمليات قطع األشجار في الغابات المحلية وإنشاء مناطق حماية الغابات المحلية
● تطوير بدائل مستدامة للصناعات الورقية وأخشاب الغابات
● حظر بيع واستيراد المنتجات الخشبية المقطوعة بشكل غير قانوني  ،سواء المستوردة أو المحلية
● استخدام الغابات المدارة بشكل مستدام على النحو المعترف به من قبل آليات مجلس اإلشراف على الغابات )(FSC
● حظر تصدير جذوع األشجار الخام وغيرها من منتجات الغابات المعالجة بالحد األدنى مثل اللب والرقائق
والعربات واأللواح وما إلى ذلك لتعزيز الصناعة المحلية
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● تنفيذ معايير وملصقات مجلس اإلشراف على الغابات لتحديد منتجات الغابات السليمة بيئيًا بما في ذلك إمكانية تتبع
جميع المنتجات الورقية واألخشاب
● عدم تشجيع مزارع الصنوبر إلنتاج الورق والتخلص منها تدريجيا ً ألن هذه األشجار تسبب التعرية وتجعل األتربة
عقيمة بسبب إبرها المالحة
● سن التشريع لوقف ممارسات تدمير الغابات من أجل الحفاظ على الموائل وسالمة النظام اإليكولوجي ومصارف
الكربون
● تعريف موظفي الغابات المحليين كموظفين في السلطة المحلية لتقديم المشورة والتنسيق مع المجتمعات والقطاع
● الحفاظ على الغطاء الحرجي المناسب للنمو القديم في جميع المناطق أثناء زراعة غابات جديدة من األنواع
األصلية في األراضي المتدهورة.
● ضمان اإلدارة العلمية لجميع أنواع الغابات لزيادة قدرتها على الصمود كنظم إيكولوجية وفي الغابات التجارية
للحفاظ على اإلنتاجية وتعظيم إعادة النمو لكل هكتار
● إجراء بحث علمي لفهم مدى تعقيد جميع أنواع الغابات ولتسجيل وحماية التنوع البيولوجي لجميع أنواع النظم
اإليكولوجية للغابات
● وضع وتنفيذ خطط خاصة لحماية النظم البيئية البحرية واألراضي الرطبة
● ترويج سياحة الطبيعة والحياة البرية من أجل التنمية المستدامة للسكان المحليين
● دعم برامج التوعية بشأن حماية الغابات
● دعم السكان المحليين والمنظمات غير الحكومية إلنشاء المحميات المجتمعية
● إدارة المبادرات للحفاظ على التنوع البيولوجي واألنواع في كل من البرية والمحميات
● إنشاء وتعزيز مناطق حفظ النباتات الطبية
● دعم السكان المحليين للحد من النزاعات بين اإلنسان والحيوان والصيد الجائر
● وضع سياسة صارمة الستيراد وتصدير المنتجات القائمة على الجينات البرية
● حماية أنواع النباتات والحيوانات المهددة باالنقراض من خالل مبادرات حماية األراضي وإدارتها.
تغير المناخ والفرص االقتصادية المستدامة
● التعرف على القيمة التي ال تقدر بثمن للغابات المحلية إلدارة المناخ  ،و توفير المياه  ،والتنوع البيولوجي
● تشجيع استخدام منتجات األخشاب المزروعة محليًا والمستدامة المعتمدة  ،بما في ذلك في المباني العامة والمنشآت
الجديدة
● أن تكون ملصقات بلد المنشأ واضحة على المنتجات المستوردة
حماية الغابات والتعليم
● ضمان التنوع البيولوجي من خالل تنفيذ تدابير األمن البيولوجي على المستوى الوطني  ،مثل اتفاقية التنوع
البيولوجي
● تشجيع وصول األطفال والشباب إلى المناطق المشجرة ،وضم دور الغابات والتشجير في مناهج التعليم
● ضمان إدراج النظم اإليكولوجية للغابات وحمايتها وإدارتها في المناهج المدرسية والجامعية
● تشجيع مشاريع الغابات المجتمعية
● تعزيز الفوائد الصحية والرفاهية من الوصول إلى األشجار واألراضي المشجرة  ،وإيالء اهتمام خاص للحفاظ على
أو إنشاء األراضي المشجرة المجتمعية والحضرية ضمن عملية التخطيط.
النظم البيئية المتنوعة
● العمل على حفاظ وتعزيز واستعادة النظم اإليكولوجية للغابات والوظائف المتعددة  ،لتوفير الخدمات البيئية الرئيسية
 ،بما في ذلك التخفيف من حدة الفيضانات  ،وجودة الهواء والتربة والمياه
● فرض حظر على تدمير الغابات القديمة
● التشجيع على إعادة الطبيعة البرية  -استعادة العمليات الطبيعية والمناطق البرية األساسية وحمايتها وتشجيع التجديد
الطبيعي
● ترويج الزراعة المتنوعة المناسبة لتعزيز التنوع البيولوجي  ،سواء داخل غطاء الغابات والموائل ذات الصلة  ،ال
سيما ما تحت األرض
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● عدم تشجيع زراعة األشجار األحادية غير األصلية بدالً من تجديد النظم البيئية المحلية
●
● احتياج استخدام األنواع األصلية والمحلية أثناء إعادة التشجير وبرامج إعادة تأهيل النظام اإليكولوجي
البحث و التنمية
● االعتراف بأهمية البحث في هذا المجال  ،بما في ذلك رسم خرائط نظم المعلومات الجغرافية للممارسات غير
القانونية في مجال الغابات ،متبوعًا بإجراءات حكومية ضد هذه الممارسات
● دعم البحث في تنظيم وممارسة األمن البيولوجي لألنواع المستقدمة  ،وضمان تحديث وتحليل سجالت المخاطر ،
وتحسين التدريب على تحديد النباتات والمنتجات التي تسبب مشاكل  ،وتضمين إدارة األمن البيولوجي في مناهج
الدورة التدريبية ذات الصلة
● تمويل البحوث المبتكرة والموجهة إلمكانية عزل ثاني أكسيد الكربون كوسيلة فعالة لمواجهة تغير المناخ والتكيف
مع حاالت الطوارئ المناخية وفرص المرونة  ،وال سيما التخفيف من آثار الفيضانات وارتفاع مستوى سطح
البحر والتصحر.
حماية المستوطنات
● حظر التعدين واستكشاف الغاز في الغابات  -بما في ذلك غاز الفحم والغاز الصخري والغاز المحكم وتعدين الزيت
الصخري وتغويز الفحم تحت األرض  -ألنها تشكل مخاطر غير مقبولة على األراضي والمياه والزراعة
والرعي والسياحة والنظم اإليكولوجية للغابات.
● حظر استخدام أو تدمير الغابات المحلية لمشاريع الطاقة المائية
● تشجيع تنوع األنواع وسالمة النظام اإليكولوجي بدالً من الزراعة األحادية  ،مثل مزارع زيت النخيل  ،مما يؤدي
إلى إخالء مساحات شاسعة من األراضي
● تنفيذ المبادرات بما في ذلك التشريعات الحكومية الصارمة لمكافحة ممارسات قطع األشجار غير القانوني وإخالء
األراضي
● التقليل من استخدام المبيدات واألسمدة في الممارسات الزراعية
● االنتقال من قطع األشجار المحلية إلى تطوير صناعات ألياف بديلة ومستدامة.
● إعادة التدريب وتقديم المساعدة للعاملين في صناعة األخشاب.
● حظر إخالء األراضي على نطاق واسع من أجل حماية التنوع البيولوجي ووقف فقدان التربة وتدهور األنهار
والملوحة
● حظر قطع أشجار الطرق في الغابات الوطنية والمناطق المحمية
● حظر استيراد لحوم أبقار الغابات المطيرة والمنتجات الزراعية لتثبيط ممارسات إخالء األراضي
● الحفاظ على القيم واستعادتها مثل حماية موائل الحياة البرية ومصايد األسماك والتنوع البيولوجي وحماية مشهد
األنهار واالستجمام
● تشجيع العالقة التعاونية المستمرة بين القطاعين العام والخاص لحماية الغابات
● العمل ل تسهيل توفير عبوات وأسيجة مستدامة وغير ملوثة
التدابير االقتصادية
● زيادة االستثمار بشكل كبير في حماية الغابات واستعادتها وإدارتها من خالل آليات مثل اليونسكو وتشريعات
الحدائق الوطنية
● تحفيز مالكي األراضي على التحول إلى ممارسات العناية بالغابات دائمة ومدارة بشكل مستدام
● تحفيز العناية المستدامة بالغابات
● إنشاء صناعة منتجات خشبية مستدامة ومنتجة من الحراجة الثانوية المستدامة بحيث تتاح الوظائف الماهرة طويلة
األجل واالستدامة االجتماعية في المجتمعات اإلقليمية
حماية الغابات الدولية
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● العمل على الصعيد الدولي للحد من إزالة الغابات من خالل الحوافز مثل األمم المتحدة ومجموعة العشرين واتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واآلليات اإلقليمية مثل منتدى جنوب المحيط الهادئ
● تعزيز التنسيق بين المنظمات والمؤسسات واألدوات الدولية التي تعالج قضايا الغابات وحماية غابات النمو
القديمة
● عكس مسار فقدان الغطاء الحرجي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الحماية واإلصالح والتشجير وإعادة التحريج
 ،وزيادة الجهود لمنع تدهور الغابات والمساهمة في الجهد العالمي للتصدي لتغير المناخ
● المطالبة بإقامة نظام قاري فعال للوقاية من حرائق الغابات وإدراج المعارف التقليدية والمحلية بشأن منع الحرائق
وإدارتها
● بدء برنامج الستعادة وإصالح الغابات المتدهورة واألراضي التي أزيلت الغابات
حقوق المستخدمين واألوصياء التقليديين
● ضمان وصول السكان األصليين والمجتمعات المحلية إلى األراضي والغابات التقليدية
● دعم حقوق السكان األصليين في حماية غاباتهم األصلية
● في حالة عدم إعادتهم إلى ملكية السكان األصليين  ،التأكد من وصول السكان المحليين إلى غابات الوالية للحصول
على األخشاب الميتة واألعالف واألغذية واألدوية  ،وما إلى ذلك.
● ضمان التشاور مع السكان المحليين بطريقة شفافة وغير مضغوطة
● ضمان حقوق السكان األصليين والقبليين في االستخدام السليم بيئيًا للغابات  -مثل استخراج المطاط  ،وجمع الجوز
 ،وجمع األعشاب الطبية
المراجع:

خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات 2030-2017
حقوق الطبيعة مقاالت في دستور اإلكوادور
https://www.globalgreens.org/globalcharter-english
https://europeangreens.eu/content/save-european-forests
https://policy.greenparty.org.uk/fr.html
https://www.greenparty.ca/en/old-growth
https://greens.org.au/vic/policies/forests-policy
https://greens.org.au/policies/natural-resources-forests-and-mining
https://www.greens.org.nz/forestry_policy
https://www.cagreens.org/platform/forestry
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