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vii

تقديم

عن  بيانات  العالم"  في  الغابات  "حالة  تقرير  من  اإلصدار  هذا  يحلل 

المدارة  للغابات  أن  مبيناً  للغابات،  االجتماعية-االقتصادية  المنافع 

األمن  وتعزيز  المستدامة  التنمية  في  للمساهمة  هائلة  إمكانات  جيداً 

والزراعة  األغذية  منظمة  والية  صميم  في  هدفان  وهما  الغذائي: 

المتحدة. لألمم 

مستودع  أكبر  تشّكل  الغابات  أن  واسع  نطاق  على  المعروف  ومن 

حيوياً  دوراً  أيضاً  تلعب  أنها  كما  قاطبًة،  األرضي  البيولوجي  للتنوع 

على  الحفاظ  في  وتساهم  العالمي  المناخ  تغّير  آثار  من  التخفيف  في 

الهشة. اإليكولوجية  النظم  من  كثير  في  والمياه  التربة 

الغذائي  األمن  في  كبير  حد  إلى  الغابات  تساهم  ذلك،  على  عالوة 

ومن  الغابات  من  الغذاء  على  الناس  ماليين  يعتمد  إذ  عّدة،  بطرق 

وهذا  الغذائية.  نظمهم  وتنوع  جودة  لزيادة  الغابات  خارج  األشجار 

المناخية  واألحداث  لألغذية  الموسمي  النقص  فترات  أثناء  خاصًة  هام 

في  المعيشة  سبل  توفير  في  تساهم  أنها  كما  النزاع.  وفترات  القصوى 

عن  المتولد  الدخل  عبر  الفقر  حدة  تخفيف  وفي  الريفية  المناطق 

الحرجية. والخدمات  السلع  إنتاج  في  العمل 

حوالي  يعتمد   ،"2014 عام  العالم  في  الغابات  "حالة  تقرير  وبحسب 

الخشب  على  نمواً  البلدان  أقل  في  يعيشون  الذين  العالم  سكان  ثلث 

الخشبي  الوقود  يستخدمون  فهم  للطاقة.  وحيد  أو  رئيسي  كمصدر 

لتعقيم  الحاالت،  من  كثير  وفي  والمغذية،  اآلمنة  األغذية  لتحضير 

الفقر  حدة  تخفيف  في  الغابات  تساهم  أن  ويمكن  غليها.  عبر  المياه 

التكلفة. وميسور  مستدام  مأوى  توفير  خالل  من 

فهمنا  تحسين  إلى  نحتاج  أوفى،  بشكل  الغابات  أهمية  قياس  وبغية 

الحاالت  من  كثير  في  والذين   – وحولها  الغابات  في  يعيشون  لمن 

السبب،  لهذا  الغابات.  على  مباشراً  اعتماداً  معيشتهم  في  يعتمدون 

عام  العالم  في  الغابات  "حالة  لـ  الرئيسية  التوصيات  إحدى  تفيد 

على  ال  األشخاص–  على  يرّكز  أن  ينبغي  البيانات  جمع  أّن   "2014

فحسب. األشجار 

االحتفال  يجري  إذ  جداً،  مناسب  وقت  في  التوصية  هذه  جاءت  وقد 

الذي  االحتفال  هذا  األسريَّة،  للزراعة  الدولية  بالسنة   2014 عام  في 

المتحدة. األمم  منظومة  عن  نيابة  بتنسيقه  تقوم  أن  المنظمة  يشرّف 

والرعاة  األسريين  المزارعين  مجموعة  من  جزءاً  الغابات  سكان  يعّد 

ضمان  في  هاماً  دوراً  بالفعل  يلعبون  الذين  الحرفيين  والصيادين 

التنوع  على  والحفاظ  المستدامة  التنمية  وتعزيز  الغذائي  األمن 

من  نفسه  الوقت  في  أنهم  غير  البلدان،  من  العديد  في  البيولوجي 

العالم. في  للمخاطر  تعرضا  السكان  أكثر 

عام  العالم  في  الغابات  "حالة  تقرير  بقراءة  تستمتعوا  بأن  آمل 

بين  المتعددة  العالقات  بشأن  جديدة  أفكاراً  يحفز  وبأن   ،"2014

لتعزيز  بها  النهوض  على  معاً  العمل  كيفية  وحول  والغابات  األشخاص 

المستدامة. والتنمية  الغذائي  األمن 
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وتقدير شكر 

كل  وقّدم   .E. Muller العام  التنسيق  على  وأشرف   ،A. Whitemanو  ،E. Rametsteiner من  كّل   "2014 عام  العالم  في  الغابات  "حالة  أعّد 

أيضا  ساهم  كما  هامة.  مساهماٍت   Y. Liو  ،A. Lebedysو  ،D. Kneelandو  ،D. Judge-Lordو  ،J. Baumgartnerو  ،I. Animon من 

 J. Tissariو  J. Mbairamadjiو  I. Kouplevatskayaو  F. Kafeeroو  F. Bojangو  C. Münkeو  A. Halloranو  A. Ferrazzo من  كل 

استفاد  وقد   .R. d’Annunzioو  Q.Maو  M. Wilkieو  M. Hogarthو  M. Boscoloو  L. Pettinottiو  L. Jinو  K. MacDickenو

منظمة  في  األخرى  الفنية  والُشعب  الغابات،  مجال  في  التعاونية  الشراكة  في  األعضاء  من  العديد  قبل  من  والتعليقات  المراجعات  من  اإلصدار 

الطباعة  خدمات  المنظمة  لدى  والتوثيق  االجتماعات  برمجة  دائرة  وقدمت   .S. Lapstun إنتاجها  ونّسق  المطبوعة  وحّرر  والزراعة.  األغذية 

 ،D. Reebو  ،D. Moralesو  ،A. Hamidو  ،N. Berrahmouni من  كل  مالحظات  قّدم  أعاله،  المذكورة  المساهمات  إلى  وباإلضافة  والترجمة. 

التابع  للتدريب  الدولي  المركز  المونتاج  وأجرى  والتحرير.  للتصميم  الدعم  المنظمة  في  االتصاالت  مكتب  وقدم   .C. Sabogalو  ،D. Rozasو

بلبل. عمر  وضعه  تصميم  على  بناًء  الدولية  العمل  لمنظمة 
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الموجز

فجوة   "2014 عام  العالم  في  الغابات  "حالة  من  اإلصدار  هذا  يتناول 

المنافع  حول  بيانات  وتحليل  بجمع  وذلك  األهمية،  حاسمة  معرفية 

قبل. من  منهجية  بصورة  تبحث  لم  للغابات  االجتماعية-االقتصادية 

الرغم  وعلى  منه.  والغرض  سياقه  التقرير  من  األول  الفصل  يعرض 

ومجموعة  المغذية  واألطعمة  والطاقة  العمالة  توفر  الغابات  أن  من 

كان  أنه  إال  اإليكولوجي،  النظام  وخدمات  األخرى  السلع  من  واسعة 

ضرورية  األدلة  وهذه  ذلك.  على  الواضحة  األدلة  إلى  افتقار  هناك 

واستخدامها،  الغابات  بإدارة  المتعلقة  السياساتية  القرارات  لتنوير 

خطة  في  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  مراعاة  وضمان 

 .2015 عام  بعد  لما  التنمية 

االجتماعية- المنافع  عن  معروف  هو  ما  الثاني  الفصل  ويصف 

المنافع  لهذه  مبدئياً  تعريفاً  ويقدم  الغابات.  من  المتأتية  االقتصادية 

والتحسينات  األساسية  البشرية  "االحتياجات  أي  اإلصدار،  هذا  ألغراض 

طريق  عن  ُتلبى  التي  مستوى(  األرفع  )االحتياجات  الحياة  نوعية  في 

بشكل  ُتدعم  التي  أو  واألشجار  الغابات  من  والخدمات  السلع  استهالك 

الُنهج  أن  غير  الغابات.«"  قطاع  في  والعمالة  الدخل  من  مباشر  غير 

في  كافية  االجتماعية-االقتصادية  ليست  المنافع  لقياس  حالياً  المتوافرة 

بيانات  إلى  واالفتقار  المنهجية  القصور  أوجه  بسبب  األحيان،  من  كثير 

عليها. يعّول 

الغابات  »حالة  تقرير  أجل  من  جمعت  بيانات  الثالث  الفصل  يقّدم 

تساهم  كيف  تبّين  التي  التحليل  ونتائج   ،»2014 عام  العالم  في 

منفعة  إال  ليس  القطاع  هذا  من  والدخل  الرفاه.  تحقيق  في  الغابات 

منافع  إلى  وينظر  الغابات.  توفرها  التي  العديدة  المنافع  من  واحدة 

على  والصحة  الغذائي  واألمن  والمأوى  بالطاقة  المتعلقة  االستهالك 

الحصول  يصعب  أنه  رغم  أهمية،  أكثر  اجتماعية-اقتصادية  منافع  أنها 

المنافع. بهذه  المتعلقة  البيانات  على 

في  هي  الريفية  المناطق  في  الخشبية  الطاقة  المثال،  سبيل  على 

وهي  نمواً  البلدان  أقل  في  الوحيد  الطاقة  مصدر  األحيان  من  كثير 

يكتسب  ذاتها،  المناطق  هذه  وفي  للفقراء.  خاصة  بصفة  هامة 

الحاجة  لتلبية  المساكن  تشييد  في  الحرجية  المنتجات  استخدام 

المواد  هذه  تكون  حيث  خصوصاً  خاصة،  أهمية  للمأوى  األساسية 

األخشاب  أيضاً  المتقدمة  البلدان  من  كثير  ويستخدم  التكلفة.  ميسورة 

االستخدام  ذلك  في  بما  االحتياجات،  هذه  لتلبية  مكثفاً  استخداماً 

الخشبية. للطاقة  المتزايد 

األرقام  انخفاض  من  الرغم  على  الغذائي،  باألمن  يتعلق  وفيما 

الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  استهالك  يوفر  قد  اإلجمالية، 

أّن  هو  ذلك  من  األهم  ولعّل  حيوية.  تغذوية  منافع  لألكل  الصالحة 

الوقود  يستخدمون  نمواً  البلدان  أقل  سكان  من  المائة  في   40 حوالي 

واستخدام  الطبية  النباتات  استخدام  أن  كما  الطهي،  ألغراض  الخشبي 

الصحية  المنافع  من  أيضاً  هو  وتعقيمها  المياه  لغلي  الخشبي  الوقود 

الرئيسية.

البلدان  تستخدمها  التي  والتدابير  السياسات  الرابع  الفصل  ويصف 

السياساتية  التحوالت  وتتضمن  المنافع.  هذه  إنتاج  تعزيز  أو  لدعم 

اعتماد  الهامة  الحرجية  الموارد  ذات  البلدان  حالياً  تشهدها  التي 

لإلدارة  أوسع  مفهوماً  للغابات  الوطنية  السياسات  أو  البرامج 

العمليات  في  المشاركة  على  أكبر  وتركيزاً  للغابات،  المستدامة 

النهج  على  االنفتاح  من  ومزيداً  الغابات،  إدارة  وفي  السياساتية 

السوق. على  القائمة  وتلك  الطوعية 
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الفقر  خفض  في  البلدان  أحرزته  الذي  التقدم  الفصل  هذا  ويغطي 

وبيئة  الحرجية،  الموارد  على  الحصول  وإمكانات  الريفية،  والتنمية 

تحسين  إلى  الرامية  والتدابير  الطوعية،  األدوات  واستخدام  االستثمار 

تدويرها(  وإعادة  النفايات  خفض  ذلك  في  )بما  اإلنتاج  كفاءة 

أصول  بقيم  السوق  واعتراف  بالغابات،  المتصلة  التقليدية  والمعارف 

من  الرغم  وعلى  الغابات.  توفرها  التي  اإليكولوجي  النظام  وخدمات 

مزيد  إحراز  يتعين  أنه  الواضح  من  كلها،  المجاالت  هذه  في  التقدم 

تترجم  كي  والرصد،  التنفيذ  قدرات  تعزيز  في  خصوصاً  التقدم،  من 

ملموسة. نتائج  إلى  السياسات 

تعزيز  كيفية  حول  التوصيات  ويقدم  النتائج  الختامي  الفصل  يستخلص 

حقوق  تعزيز  أهمية  يبحث  فهو  والمنافع.  السياسات  بين  الصالت 

الحظر  من  التركيز  بتغيير  منها،  واالنتفاع  الغابات  إدارة  في  األشخاص 

كفاءة  تحسين  سيكون  الصدد،  هذا  وفي  المستدام.  اإلنتاج  إلى 

المستقبل  في  الطلب  تلبية  من  للتمكن  حاسماً  واالستخدام  اإلنتاج 

مراعاة  أكثر  اقتصاد  إلى  والتوجه  متضائلة(  )أو  ثابتة  موارد  قاعدة  من 

للبيئة.

الغابات  إدارة  قدرات  في  االستثمار  لدعم  الحجج  تقديم  يتطلب 

وستكون  الغابات.  تقدمها  التي  المنافع  على  أدلة  السكان  لمصلحة 

المعلومات  توافر  لتعزيز  تضافراً  أكثر  جهود  بذل  إلى  حاجة  هناك 

تنفيذ  فعاًل  يجري  أنه  على  األدلة  ذلك  في  بما  العالقة،  ذات 

إلى  المطاف  نهاية  في  أدت  السياسات  هذه  وأن  المعّدلة،  السياسات 

الرفاه. تحقيق  في  تحسينات 
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الرئيسية االستنتاجات 

مستمدة  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  معظم 
الحرجية. والخدمات  السلع  استهالك  من 

احتياجاتهم  لتلبية  الغابات  مخرجات  يستخدمون  من  عدد  يبلغ 

قد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المليارات.  والمأوى  والطاقة  األغذية  من 

من  مباشرة  غير  بطريقة  حالياً(  معروف  غير  )لكنه  كبير  عدد  ينتفع 

من  ينتفعون  من  عدد  أما  الغابات.  توفرها  التي  البيئية  الخدمات 

غير  األنشطة  أدرجت  إذا  ولكن  نسبياً،  فصغير  والعمالة  الدخل  توليد 

الماليين.  - مئات  يكن  لم  إن   - عشرات  إلى  العدد  يصل  فقد  الرسمية 

فرد  مليون   13.2 حوالي  الرسمي  الغابات  قطاع  في  يعمل 
القطاع  في  األقل  على  آخرين  مليوناً   41 ويعمل  العالم،  حول 

الرسمي. غير 
غير  العمالة  األحيان  من  كثير  في  الوطنية  اإلحصاءات  تشمل  ال 

تقرير  يوردها  التي  التقديرات  لكن  الحراجة،  قطاع  في  الرسمية 

أقل  في  هامة  أنها  تبين   »2014 عام  العالم  في  الغابات  »حالة 

في   12 أي  شخص،  مليون   840 حوالي  أن  أيضاً  ويقدر  نمواً.  المناطق 

النباتي  والفحم  الخشبي  الوقود  يجمعون  العالم،  سكان  من  المائة 

الخاص. الستخدامهم 

الطاقة  مصدر  األحيان  من  كثير  في  الخشبية  الطاقة  تعد 
ذات  وهي  نمواً،  البلدان  أقل  في  الريفية  المناطق  في  الوحيد 

للفقراء. خاصة  أهمية 
إمدادات  إجمالي  من  المائة  في   27 بـ  الخشبية  الطاقة  تستأثر 

والبحر  الالتينية  أمريكا  في  المائة  في  و13  أفريقيا،  في  األولية  الطاقة 

أيضاً  تستخدم  أنها  غير  وأوسيانيا.  آسيا  في  المائة  في  و5  الكاريبي 

على  االعتماد  خفض  بهدف  المتقدمة  البلدان  في  متزايدة  بصورة 

مليون   90 حوالي  يستخدم  المثال،  سبيل  فعلى  األحفوري.  الوقود 

كمصدر  الخشبية  الطاقة  اآلن  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  في  شخص 

المنازل. لتدفئة  رئيسي 

مليار   1.3 إيواء  في  كبيرة  مساهمة  الغابات  منتجات  تساهم 
العالم. سكان  من  المائة  في   18 أي  األقل،  على  فرد 

أنحاء  جميع  في  المساكن  تشييد  في  الغابات  منتجات  تستخدم 

منتجات  فيها  تشّكل  مساكن  في  يعيشون  من  عدد  ويبلغ  العالم. 

أو  األسقف  أو  للجدران  المستخدمة  الرئيسية  المواد  الغابات 

شخص  مليون  و150  وأوسيانيا  آسيا  في  شخص  مليار  حوالي  األرضيات 

فقط،  جزئية  معلومات  إلى  يستند  التقدير  هذا  أن  غير  أفريقيا.  في 

بكثير. أعلى  الحقيقي  العدد  يكون  قد  ولذا 

والصحة  الغذائي  األمن  في  للغابات  الكبيرة  المساهمات  إحدى 
المياه. وتعقيم  الطهي  ألغراض  الخشبي  الوقود  توفير  هي 

الخشبي،  الوقود  باستخدام  يطهون  شخص  مليار   2.4 حوالي  أن  يقدر 

وباإلضافة  نمواً.  البلدان  أقل  سكان  عدد  من  المائة  في   40 حوالي  أي 

ويدعم  الماء.  لغلي  الخشب  منهم  مليوناً   764 يستخدم  قد  ذلك،  إلى 

األمن  أيضاً  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  جمع 

األفراد. من  كبير  لعدد  األساسية  المغذية  المواد  ويوفر  الغذائي، 
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أن  ينبغي  الغابات،  االجتماعية-االقتصادية  من  المنافع  لقياس 
األشجار. على  فقط  وليس  األشخاص،  على  البيانات  جمع  يركز 

غير  الغابات  إلدارات  يتوافر  ال  الرسمية،  العمالة  أرقام  باستثناء 

والبيانات  الغابات،  من  المنتفعين  األشخاص  عدد  عن  ضئيلة  معلومات 

البيانات  جمع  تكملة  وتنبغي  األحيان.  من  كثير  في  ضعيفة  المتوافرة 

تتعلق  بيانات  بجمع  واألشجار،  الغابات  على  يركز  الذي  الحالية، 

مع  التعاون  هي  لذلك  طريقة  وأفضل  األشخاص.  يجنيها  التي  بالمنافع 

المسوحات. هذه  بمثل  تقوم  التي  العامة  الهيئات 

في  الغابات  دور  صراحة  الحرجية  السياسات  تتناول  أن  ينبغي 
والمأوى. والطاقة  األغذية  توفير 

حيازة  حقوق  تعزيز  في  كبيراً  تقدماً  البلدان  من  العديد  أحرز 

الغابات.  مستخدمي  مجموعات  دعم  وفي  استخدامها  وحقوق  الغابات 

بين  ما  رئيسي  انقطاع  يبدو  ما  على  هناك  يزال  ال  اآلن  حتى  ولكن 

واألعداد  الرسمي  الغابات  قطاع  أنشطة  على  ترّكز  التي  السياسات 

الغذاء  من  احتياجاتهم  لتلبية  الغابات  يستخدمون  الذين  من  الهائلة 

والمأوى. والطاقة 

التعرية  من  الحماية  مثل  الغابات،  خدمات  بقيمة  االعتراف 
للقرارات. السليم  لالتخاذ  أساسي  أمر  والتلقيح، 

فإن  مراعاتها،  أو  المقدمة  الخدمات  قيمة  قياس  يجِر  لم  إذا 

ستكون  الغابات  على  تؤثر  التي  والسياساتية  االقتصادية  القرارات 

األهمية  حاسم  أمر  وهذا  ومنحازة.  ناقصة  معلومات  على  مبنية 

الخدمات  من  بدءاً  مستداماً،  توفيراً  الخدمات  من  العديد  لتوفير 

التعرية  من  كالحماية  الزراعية،  واإلنتاجية  الغذائي  لألمن  الضرورية 

التي  الراحة  وسائل  من  وغيره  االستجمام  إلى  وصوالً  والتلقيح، 

للناس. الغابات  توفرها 

اإلدارة  تشمل  أن  ينبغي  والمتغيرة،  المتزايدة  المطالب  لتلبية 
كفاءة. أكثر  إنتاجاً  للغابات  المستدامة 

المنافع  من  العديد  على  الطلب  تزايد  يتواصل  أن  المرجح  من 

السكان،  تزايد  تواصل  مع  الغابات  منتجات  استهالك  من  المستمدة 

الطبقة  بسبب  سواء  الحياة،  أنماط  تغير  مع  الطلب  هذا  يتغير  وأن 

العيش  إلى  أجمع  العالم  صعيد  على  التحول  أم  الناشئة  المتوسطة 

تلبية  من  بد  وال  أخرى.  عوامل  أم  الحضري  الطابع  عليه  يغلب  الذي 

المورد  هذا  تدهور  ولتجنب  متضائل.  أو  ثابت  مورد  من  الطلب  هذا 

ذلك  في  بما  كفاءة،  أكثر  إنتاج  أساليب  اعتماد  ينبغي  كبير،  حد  إلى 

الرسمي. غير  القطاع  في 

واألسواق  الحرجية  الموارد  إلى  األشخاص  وصول  إمكانية  توفير 
االجتماعية-االقتصادية . المنافع  لتعزيز  قوية  وسيلة 

توفر  والخدمات،  السلع  توفير  لتشجيع  أخرى  عديدة  تدابير  بين  من 

الحرجية  الموارد  على  الحصول  فرص  من  المزيد  لألشخاص  البلدان 

على  الخصوص  وجه  على  فعال  أمر  وذلك  األسواق.  إلى  والوصول 

منظمات  وصول  تيسير  يدعم  أن  ويمكن  المحلية.  المستويات 

وكفاءة. شموال  أكثر  إنتاجاً  األسواق  إلى  المنتجين 

االجتماعية-االقتصادية  المنافع  تعزيز  في  حقيقي  تقدم  إلحراز 
القدرات. ببناء  السياسات  ُتدّعم  أن  ينبغي  الغابات،  من 

إلى  الرامية  والتدابير  السياسات  من  العديد  وضع  تم   ،2007 عام  منذ 

تبني  نحو  االتجاه  ذلك  في  بما  للغابات،  المستدامة  اإلدارة  تعزيز 

مشاركة  وزيادة  عريض  وطني  كهدف  للغابات  المستدامة  اإلدارة 

الطوعية  الُنهج  على  االنفتاح  من  المزيد  وتحقيق  المصلحة  أصحاب 

في  ضعيفة  تزال  ال  التنفيذ  قدرات  لكن  السوق.  على  القائمة  وتلك 

البلدان. من  كثير 
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السكان  معيشة  سبل  في  هامة  أدواراً  العالم  مناطق  معظم  في  الحرجية  الزراعة  ونظم  المزارع  في  واألشجار  الغابات  تؤدي 

ولدى  اإليكولوجي.  النظام  وخدمات  السلع  من  واسعة  ومجموعة  المغذية  واألغذية  والطاقة  العمالة  توفير  خالل  من  الريفيين، 

ينقصنا  ما  أن  غير  للبيئة.  مراعاة  أكثر  اقتصاد  وفي  المستدامة  التنمية  في  للمساهمة  هائلة  إمكانات  جيداً  الُمدارة  الغابات 

الغابات  "حالة  والزراعة  األغذية  منظمة  تقرير  من  الطبعة  هذه  تعالج  ذلك.  على  واضحاً  دلياًل  توفر  التي  التجريبية  البيانات  هو 

المنافع  عن  المتوفرة  للبيانات  المنهجيين  والتحليل  الجمع  طريق  عن  الحاسمة  المعرفية  الثغرة  هذه    "2014 عام  العالم  في 

الغابات. من  االجتماعية-االقتصادية 

عام  في  العالم  زعماء  وضعها  التي  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  ألزمت 

من  المدقع  الفقر  من  للحّد  عالمية  شراكة  بإقامة  البلدان   ،2000

عام  ينتهي  موعد  وفي  زمنياً  المحددة  الغايات  من  مجموعة  خالل 

غير  أو  مباشرة  مساهمة  تساهم  الغابات  أن  من  الرغم  وعلى   .2015

كمؤشر  تعتبر  ال  أنها  إاّل  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  معظم  في  مباشرة 

ومن  البيئية.  الموارد  في  الخسائر  من  الحّد  بشأن  السابع  للهدف  إال 

والمحتملة  الفعلية  المساهمات  عن  البيانات  إلى  االفتقار  فإن  هنا، 

المحتملة  األسباب  أحد  هو  عليها،  األضواء  تسليط  وبالتالي  للغابات، 

لأللفية.  األخرى  اإلنمائية  األهداف  في  ُتضّمن  لم  لكونها 

أنه  إاّل  الماضي،  العقد  في  العالمية  الغابات  إزالة  معدل  تباطأ  لقد 

القلق،  إلى  يدعو  ارتفاعاً  مرتفعاً  العالم  من  كثيرة  أجزاء  في  يزال  ما 

بالغابات.  المتعلق  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  مؤشر  بعد  يتحقق  ولم 

في  الغابات  من  العديد  مساهمات  على  مقنعة  أدلة  توفر  وبدون 

السياسات  واضعو  يتخذ  أن  المرجح  غير  من  فإنه  المستدامة،  التنمية 

تحويل  تحبذ  التي  األراضي  استخدام  سياسات  لوقف  حاسمة  إجراءات 

األراضي. استعماالت  من  وغيرها  الزراعة  إلى  الغابات 

عام  في  )ريو+20(  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  مؤتمر  في 

وضع  عملية  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  أطلقت   ،2012

االقتصادية  األبعاد  لمعالجة  المستدامة  التنمية  أهداف  من  مجموعة 

وينبغي  متوازنة.  بطريقة  المستدامة  للتنمية  والبيئية  واالجتماعية 

المتحدة  األمم  خطة  مع  هذه  المستدامة  التنمية  أهداف  تتسق  أن 

أهداف  وضع  ويوفر  فيها.  ُتدمج  وأن   2015 عام  بعد  لما  اإلنمائية 

الغابات  بدور  صحيحاً  إقراراً  لإلقرار  عظيمة  فرصة  المستدامة  التنمية 

االجتماعية-االقتصادية.  مساهماتها  وخصوصاً  المستدامة،  التنمية  في 

إلى  هذا   "2014 عام  العالم  في  الغابات  "حالة  تقرير  ويهدف 

المعلومات  وإتاحة  وتحليل  بجمع  الفرصة  هذه  اغتنام  على  المساعدة 

من  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  بشأن  الموجودة 

الغابات. قطاع  خارج  منها  العديد  يقع  المصادر،  من  متنوعة  مجموعة 

األمم  لمنتدى  عشرة  الحادية  الدورة  ستستعرض   ،2015 عام  في 

بما  بالغابات،  المتعلق  الدولي  الترتيب  بالغابات  المعني  المتحدة 

بشأن  األربعة  العالمية  األهداف  تحقيق  في  المحرز  التقدم  ذلك  في 

جميعها  الغابات  أنواع  بشأن  قانوناً  ملزم  غير  صك  وتنفيذ  الغابات 

االقتصادي  المجلس  اعتمده  طوعي  اتفاق  وهو  الغابات(،  صك  )أي 

خمسا  الغابات"  "صك  ويحدد   .2007 عام  المتحدة  لألمم  واالجتماعي 

على  للغابات  المستدامة  اإلدارة  لتحقيق  وإجراًء  سياسة  وعشرين 

ووسائل  الدولي  بالتعاون  يتعلق  إجراء  عشر  وتسعة  الوطني،  الصعيد 

هي: األخيرة  وهذه  بالغابات.  تتعلق  عالمية  أهداف  وأربعة  التنفيذ، 

من  العالمي  الصعيد  على  الحرجي  الغطاء  فقدان  اتجاه  عكس   -1

واإلحياء  الحماية  ذلك  في  بما  للغابات،  المستدامة  اإلدارة  خالل 

مقدمة 1
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الغابات.  تدهور  منع  جهود  وزيادة  التشجير  وإعادة  والتشجير 

في  بما  الغابات،  من  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  المنافع  تعزيز   -2

الغابات. على  حياتهم  في  يعتمدون  من  معيشة  سبل  تحسين  ذلك 

ملحوظ،  بشكل  مستدامة  إدارة  ُتدار  التي  الغابات  مساحة  زيادة   -3

الحرجية  المنتجات  نسبة  وزيادة  المحمية،  الغابات  ذلك  في  بما 

مستدامة.  إدارة  ُتدار  غابات  من 

المستدامة  لإلدارة  الرسمية  اإلنمائية  المعونة  انخفاض  اتجاه  عكس   -4

هامة  زيادة  وزيادتها  وإضافية  جديدة  مالية  موارد  وحشد  للغابات، 

المستدامة.  الحرجية  اإلدارة  لتنفيذ  المصادر  كافة  من 

البيانات  من  بالغابات  المعني  الدولي  الترتيب  استعراض  وسيستفيد 

 2015 العالم  في  الحرجية  الموارد  لتقدير  ُجمعت  التي  األولية 

تقدمها  التي  التقارير  ومن  والزراعة،  األغذية  منظمة  تعده  الذي 

عن  بالغابات  المعني  المتحدة  األمم  منتدى  في  األعضاء  البلدان 

واألهداف  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  في  أحرزته  الذي  التقدم 

تحٍد  أكبر  أن  غير  الغابات".  "صك  وتنفيذ  الغابات  بشأن  العالمية 

بشأن  الثاني  العالمي  الهدف  تحقيق  تقييم  سيكون  االستعراض  يواجه 

الذي   2015 العالم  في  الحرجية  الموارد  تقدير  أن  ذلك  الغابات، 

إلجراء  المطلوبة  المعلومات  من  جزء  سوى  يوفر  لن  المنظمة  تعده 

بصورة  يجمع  البلدان  من  قلياًل  عدداً  ألن  نظراً  التقدير،  هذا  مثل 

عن  أو  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  عن  بيانات  منهجية 

المعيشة. سبل  تحسين  في  مساهماتها 

ما  هو  للغابات  واالقتصادي  االجتماعي  بالدور  االهتمام  إلى  االفتقار  إن 

تقديم  على   "2014 عام  العالم  في  الغابات  "حالة  تقرير  تركيز  إلى  يدعو 

للتقدم  مستقلة  فنية  مراجعة  عن  فضاًل  الدور،  هذا  أهمية  على  أدلة 

في  يرد  كما  الغابات،  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  تعزيز  نحو 

الغابات  "حالة  تقرير  ويهدف  بالغابات.  المعني  الثاني  العالمي  الهدف 

الدولي  الحوار  في  المساهمة  إلى  التركيز  هذا  من   "2014 عام  العالم  في 

ألبعاد  المناسب  االهتمام  إيالء  ضمان  على  المساعدة  وإلى  الغابات  بشأن 

المستدامة.  التنمية  أهداف  في  النظر  عند  جميعها  الغابات 

الفعلية  للمنافع  الواسع  والنطاق  البيانات  على  الحصول  لصعوبة  ونظراً 

 "2014 عام  العالم  في  الغابات  "حالة  تقرير  يقدم  ال  والمحتملة، 

بل  للغابات،  االجتماعية-االقتصادية  المساهمات  عن  شاملة  صورة 

الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  على  ذلك  من  بدالً  يرّكز 

العالمي،  الصعيد  على  إليها  الركون  يمكن  بيانات  عنها  تتوفر  التي 

الستخالص  كافية  الحالة  دراسات  من  المعلومات  تكون  حيث  أو 

"حالة  تقرير  يشمل  كذلك  العالمية.  التوجهات  بشأن  استنتاجات 

فحص  ممكن،  حد  أقصى  إلى   ،"2014 عام  العالم  في  الغابات 

االجتماعية-االقتصادية  المنافع  لتعزيز  البلدان  اتخذتها  التي  اإلجراءات 

النسبية.  لفعاليتها  وتقييماً  الغابات  من 

فصول،  أربعة   "2014 عام  العالم  في  الغابات  "حالة  تقرير  يتضمن 

تحديد  يمكن  كيف  الثاني  الفصل  يعالج  المقدمة.  هذه  إلى  باإلضافة 

عن  المعروف  هو  وما  الغابات،  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع 

عن  خالصة  الثالث  الفصل  ويقّدم  الراهن.  الوقت  في  المنافع  هذه 

مع  واإلقليمية،  العالمية  وتوجهاتها  الغابات  لمنافع  الراهنة  الحالة 

البيانات  باستخدام  تقييمها  يمكن  التي  الملموسة  المنافع  على  التركيز 

ويستعرض  نمواً.  االقل  للبلدان  أهميتها  على  والتأكيد  حالياً،  المتاحة 

واألقل  المتقدمة  البلدان،  اتخذتها  التي  اإلجراءات  الرابع  الفصل 

االجتماعية-االقتصادية  المنافع  من  واسعة  مجموعة  لتحقيق  نمواً، 

من  الكثير  تقييم  الصعب  من  يزال  ال  أنه  مع  وزيادتها،  الغابات  من 

الرئيسية  للنتائج  موجزاً  الخامس  الفصل  يعرض  وأخيراً،  المنافع.  هذه 

األمام.  إلى  الطريق  بشأن  واالقتراحات  واالستنتاجات 

مقدمة | 3   
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المختلفة  االستدامة  أبعاد  في  المحرز  التقدم  قياس  المهم  من  للغابات،  المستدامة  اإلدارة  تحقيق  إلى  جاهدة  البلدان  تسعى  إذ 

االجتماعية- أو  االجتماعية  المنافع  قياس  لكن  الغابات،  واالقتصادية إلدارة  البيئية  الجوانب  روتينياً عن  المعلومات  ُتجمع  جميعها. 

بالضبط.  قياسه  ينبغي  لما  واضح  تعريف  إلى  واالفتقار  البيانات  لندرة  نظراً  بكثير،  أكبر  تحدياً  يشّكل  الغابات  من  االقتصادية 

األثر  تقييمات  في  مثاًل   – المفردة  المشاريع  مستوى  على  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  للمنافع  التقييمات  بعض  هناك 

تقدير  مثل  النطاق  واسعة  أعمال  في  البيانات  بعض  جمع  وُيدرج   – القرية  مستوى  على  الحالة  ودراسات  االقتصادي  االجتماعي- 

المعلومات  وتحليل  جمع  يظل  ذلك،  مع  اإلقليمية.  والمؤشرات  المعايير  وضع  وعمليات  العالم  في  الحرجية  للموارد  المنظمة 

المجتمع  إلى  الغابات  تقدمها  التي  للمساهمة  كان  إذا  ذلك  معالجة  وتنبغي  نسبياً،  ضعيفاً  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  حول 

صحيحا. إدراكاً  تدرك  أن 

الرئيسية الرسالة 

لقياس المنافع االجتماعية-االقتصادية من الغابات، ينبغي 
أن يرّكز جمع البيانات على األشخاص، وليس فقط على 

األشجار 
غير  الغابات  إلدارات  يتوفر  ال  العمالة،  بشأن  الرسمية  األرقام  باستثناء 

الغابات.  من  األشخاص  من  العديد  انتفاع  كيفية  عن  ضئيلة  معلومات 

الغابات  على  يرّكز  الذي  الحالية،  البيانات  جمع  تكملة  وتنبغي 

وأفضل  األشخاص.  يجنيها  التي  بالمنافع  تتعلق  بيانات  بجمع  واألشجار، 

هذه  بمثل  تقوم  التي  العامة  الهيئات  مع  التعاون  هي  لذلك  طريقة 

المسوحات.

االجتماعية-االقتصادية المنافع  تعريف 
االجتماعية-االقتصادية  أو  االجتماعية  المنافع  إلى  المتكررة  اإلشارات  رغم 

ومتفق  واضح  تعريف  هناك  ليس  البحث،  مجاالت  من  العديد   في 

ما  المثال،  سبيل  على  بالضبط.  المنافع  هذه  تعنيه  لما  عموماً  عليه 

أيضاً  تشمل  لكنها  االقتصادية،  المنافع  بعض  تشمل  أنها  في  شك  من 

على  والحفاظ  االجتماعية؛  العدالة  مثل:  جوهرية،  أكثر  اجتماعية  منافع 

المنافع  هذه  أن  غير  العام.  واألمن  والحرية؛  االجتماعي؛  والوئام  الثقافة؛ 

عن  تنتج  مما  أكثر  المجتمعي  التغيير  عن  كثيرة  أحيان  في  تنتج  األخيرة 

المنافع  على  أساساً  هنا  التحليل  سيركز  ولذا  مفردة.  قطاعات  في  أنشطة 

بأنها:  تعريفها  يمكن  التي  االجتماعية(،  من  )بدالً  االجتماعية-االقتصادية 

المجتمع". على  تعود  التي  االقتصادي  النشاط  "منافع 

معين  بلد  في  والخدمات  السلع  جميع  إنتاج  هو  االقتصادي  النشاط 

عند  المطلوب  لكن  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  أنه  على  عادة  ويقاس 

يصبح  إذ  المنظور؛  عكس  االجتماعية-االقتصادية"  "المنافع  إلى  اإلشارة 

االهتمام،  محور  هو  إنتاجها(  من  )بدالً  والخدمات  السلع  استهالك 

االجتماعية-االقتصادية  المنافع  في  معين  قطاع  مساهمة  تكون  وقد 

الزراعة  وتوفر  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  حصته  عن  جداً   مختلفة 

أحيان  في  تستأثر  أنها  حيث  من  االختالف،  هذا  على  جيداً  مثاالً 

منافع  توفر  لكنها  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  ضئيلة  بنسبة  كثيرة 

الريفية  المناطق  ودعم  السكان  تغذية  خالل  من  للمجتمع  كبيرة 

نمواً(. أقل  كثيرة  أحياناً  تكون  )التي 

االجتماعية-االقتصادية   للمنافع  تعريف  لوضع  النهائي  التحدي  أن  على 

فتقييمات  للمجتمع".  "منافع  عبارة  تعنيه  ما  تعريف  هو  الغابات  من 

مجموعة  إلى  تشير  صدرت  التي  العديدة  االجتماعي-االقتصادي  األثر 

محددة  تكون  أن  إلى  تميل  المذكورة  المنافع  لكن  المنافع،  من 

المتأثرة  البشرية  الحياة  من  الجوانب  تلك  على  وتركز  بالسياق 

والكتيبات  األطر  فحص  وهو  آخر  بديل  وهناك  المعني.1  بالمشروع 

تقييمات  إلنتاج  مختلفة  مؤسسات  تستخدمها  التي  والمنهجيات 

واحدة  دراسة  بالضبط  بذلك  قامت  وقد  االجتماعي-االقتصادي.  األثر 

مفيداً  مبدئياً  تعريفاً  تقدم   )2007  ،Tiwariو  Arora( وشاملة  حديثة 

فرص العمل وتوليد الدخل، التي تدرج في الدراسات كلها تقريباً، هي استثناء. على الرغم من أن هذا   1

يبدو متناقضاً مع العبارة التي تفيد بأن المنافع تتعلق باالستهالك في المقام األول بدالً من اإلنتاج، إاّل 
أنه ليس هناك تناقض حقيقي نظراً إلى أن الدخل يوفر الوسائل لشراء السلع والخدمات لالستهالك.

الثاني 6 | الفصل 
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المؤلفات  استعراض  إلى  واستناداً  الغابات.  لقطاع  تكييفه  يمكن 

تقييمات  وممارسات  االقتصادي  االجتماعي-  األثر  تقييمات  حول 

وفي  رئيسية  دولية  وكاالت  خمس  في  االجتماعي-االقتصادي  األثر 

الرفاه  الدراسة  هذه  تعرّف  حكومية،  غير  ومنظمات  حكومية  منظمات 

أنه:  على  االجتماعي-االقتصادي 

االجتماعية- االحتياجات  فيه  تلبى  الذي  المعيشية  األسرة  وضع 

على  القدرة  المعيشية  األسرة  يمنح  والذي  للبقاء  األساسية  االقتصادية 

حياتها. نوعية  تحسين 

المنافع  إلى  مباشرة  يشير  ال  التعريف  هذا  أن  من  الرغم  على 

المنافع  هذه  مثل  أن  ضمناً  يعني  أنه  إال  االجتماعية-االقتصادية ، 

ثم  الحياة.  نوعية  وُتحّسن  األساسية  االحتياجات  تلبى  عندما  يحدث 

أنه: إلى  الدراسة  تشير 

بالقراءة  اإللمام  بمعايير  االجتماعي-االقتصادي  الرفاه  قياس  يمكن 

والخدمات  والمأوى  واالستهالك،  والدخل  والعمالة،  والتعليم،  والكتابة 

واألمن،  والسالمة  البيئية،  والشواغل  والتغذية،  والصحة  الحضرية، 

واستخدامه. الوقت  وتوفر 

االجتماعي-االقتصادي  الرفاه  قياس  أهمية  على  الضوء  ذلك  ويسلط 

لكل  المؤشرات  من  مجموعة  الدراسة  تقترح  مختلفة،  أبعاد  عدة  عبر 

بالسياق،  محددة  تزال  ال  المعايير  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  منها. 

على  )تذكر،  النقل  قطاع  على  ينصب  تركيزها  أن  إلى  ذلك  ويعود 

بعض  تغطي  أنها  إال  واستخدامه(،  الوقت  توفر  المثال،  سبيل 

بالحراجة. صلة  على  تكون  أن  يمكن  التي  األساسية  االحتياجات 

االجتماعية-االقتصادية  المنافع  حول  عمومية  أكثر  مالحظة  هناك 

كبيرة.  منفعة  أنه  على  المساواة  تزايد  إلى  ينظر  أصبح  أنه  وهي 

رّكز  الذي  العام،  اإلنفاق  في  التغيرات  في  ذلك  إلى  ينظر  أن  ويمكن 

الدخل  توزيع  إعادة  على  بتزايد  الماضية   50 الـ  السنوات  مدى  على 

المنافع  حجم  أن  هي  ذلك  وأهمية  االجتماعي.  األمان  شبكات  وإيجاد 

المنافع.  هذه  يتلقى  من  على  جزئياً  يعتمد  االجتماعية-االقتصادية 

من  المستمد  للدخل  االجتماعية-االقتصادية  المنفعة  تكون  هكذا، 

األنواع  بين  التمييز  وهذا  نسبيا.  الفقراء  يكسبه  عندما  أعلى  الحراجة 

المحلي  الناتج  إحصاءات  في  يظهر  ال  المنتفعين  من  المختلفة 

تقييم  أي  في  فحصه  ينبغي  ولكن  القومي،  الدخل  وحسابات  اإلجمالي 

االجتماعية-االقتصادية . للمنافع 

على  الدراسات  من  العديد  أجري  الماضية،  القليلة  العقود  مدى  على 

أظهرت  وقد  الفقر.  على  الغابات  بأثر  يتعلق  فيما  القرية  مستوى 

عدم  على  الحراجة  أثر  لدراسة  محاولة  أية  أن  الدراسات  هذه 

وتحليلها  البيانات  جمع  من  كبيراً  قدراً  األغلب  على  تتطلب  المساواة 

الطريقة  أما  ومكلفاً.  صعباً  أوسع  نطاق  على  تنفيذه  سيكون  والذي 

وكيف  للفقراء  منافع  توفر  الغابات  كانت  إذا  ما  لفحص  األبسط 

فقراء  عموماً  أنهم  المعروف  المنتفعين  تحديد  محاولة  فهي  توفرها، 

وتحليل  جمع  أهمية  تبرز  هنا  ومن  ما.  نحو  على  نسبياً  محرومون  أو 

)مثل  المحرومة  الجماعات  تنتفع  أن  يمكن  كيف  عن  مفّصلة  بيانات 

أفضل  مؤشر  إلعطاء  الغابات  من  األصليين(  والسكان  والشباب  المرأة 

االجتماعية-االقتصادية . المنافع  عن 

من  االجتماعية-االقتصادية  للمنافع  الحالية  المقاييس 
الغابات

االجتماعية-االقتصادية  من  للمنافع  المقاييس  بعض  اقتراح  قبل 

حول  حالياً  تجمع  التي  المعلومات  في  النظر  المفيد  من  الغابات، 

كمية  ُتجمع  البلدان.  من  لكثير  بسهولة  والمتاحة  الموضوع  هذا 

للسكان  الوطني  التعداد  عمليات  من  كجزء  المعلومات  من  صغيرة 

استخدام  مسوحات  )مثل  واسع  نطاق  على  تجري  التي  والمسوحات 

جمع  يتم  ذلك،  بخالف  الحقاً.  وصفه  سيرد  ما  وهذا  الخشبية(  الطاقة 

في  الحرجية  الموارد  تقدير  في  بسهولة  المتوفرة  المعلومات  معظم 

اإلقليمية. والمؤشرات  المعايير  وضع  وعمليات  العالم 

نوعية  باالعتبار  األخذ  مع  أدناه،  المعلومات  هذه  وتقييم  فحص  يرد 

انظر  التقييم،  لهذا  التوضيح  من  )لمزيد  حالياً  تتوفر  التي  البيانات 

من  الكثير  صحة  على  الخصوص  وجه  على  التحليل  ويرّكز   .)1 الملحق 

االجتماعية-االقتصادية . للمنافع  كمقاييس  حالياً  اُلمجّمعة  البيانات 

البيانات التي جمعت في تقدير المنظمة للموارد 
الحرجية في العالم، وعمليات وضع المعايير والمؤشرات 

اإلقليمية 
كل  البلدان  من  المعلومات  العالم  في  الحرجية  الموارد  تقدير  يجمع 

دولياً،  عليها  المتفق  التعاريف  من  مجموعة  مستخدماً  سنوات،  خمس 

باإلدارة  الصلة  ذات  المواضيع  من  واسعة  مجموعة  تغطي  والتي 

تقدير  في  طرحت  التي  األسئلة  من  عدد  ويتعلق  للغابات.  المستدامة 

التي  االجتماعية-االقتصادية   بالوظائف  العالم  في  الحرجية  الموارد 

الغابات. تؤديها 

الثالث  الرئيسية  والمؤشرات  بالمعايير  الخاصة  العمليات  تجمع 

الغابات  بإدارة  المتعلقة  الجوانب  من  عدد  بشأن  معلومات  أيضاً 

التقدم  لقياس  مؤشرات  المعايير  من  معيار  لكل  وتستخدم  المستدامة، 

فيها،  البيانات  جمع  وتواتر  عملية  كل  تشملها  التي  والبلدان  المحرز. 

يلي: كما  هي 

مؤشراً 	   11 عن  معلومات  بجمع  تقوم  األوروبية،  الغابات  هيئة 

الغابات  تؤديها  التي  االجتماعية-االقتصادية   الوظائف  تُخص 

وقد  الروسي(.  االتحاد  ذلك  في  )بما  أوروبي  بلد  كل  في  وحالتها 

في  وقدمت   2010 للعام  أو   2005 للعام  بيانات  أحدث  جمعت 

.2011 لعام  أوروبا  في  الغابات  حالة  تقرير 

وتغطي 	  االستوائية،  لألخشاب  الدولية  المنظمة  ومؤشرات  معايير 

 85 حوالي  معاً  تمثل  استوائياً  بلداً   33 تجمع  التي  البيانات 

وتقدم  العالم.  في  المدارية  الغابات  مساحة  من  المائة  في 

االجتماعية- الجوانب  من  جانباً   14 حوالي  عن  معلومات  البلدان 

واستخدامها  الغابات  إلدارة  المختلفة  والثقافية  االقتصادية 
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آخر  غطى  وقد   )2005 االستوائية،  لألخشاب  الدولية  )المنظمة 

.)2011  ، االستوائية  لألخشاب  الدولية  )المنظمة   2010 عام  تقدير 

والشمالية 	  المعتدلة  البلدان  من   12 تغطي  التي  مونتريال،  عملية 

يزيد  ما  تمثل  أخرى(  مرة  الروسي  االتحاد  ذلك  في  )بما  الباردة 

أو  والشمالية  المعتدلة  المناطق  من  المائة  في   80 على  قلياًل 

التقارير  إطار  ويشمل  العالمية.  الغابات  مساحة  نصف  حوالي 

معياراً  للغابات  المستدامة  اإلدارة  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  عن 

االجتماعية-االقتصادية  المتعددة  المنافع  وتعزيز  “صيانة  بشأن 

من   20 مع  المجتمعات”  باحتياجات  للوفاء  األجل  والطويلة 

.)2009 مونتريال،  )عملية  الصلة  ذات  المؤشرات 

األربع  العمليات  هذه  من  كل  في  جمعت  التي  للبيانات  موجز  ويرد 

.1 الجدول  في 

تقييم جودة البيانات وصحة وسالمة المؤشرات
من  مختلفة  أنواع  تحت   1 الجدول  في  تظهر  التي  المقاييس  صّنفت 

جمعت: التي  للبيانات  موجز  تقييم  أدناه  ويرد  المؤشرات، 

أو  اإلنتاج  قيمة  حول  المعلومات  تجمع  االقتصادية:  المؤشرات 

تقدير  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الغابات  قطاع  مساهمة 

المعايير  وضع  عمليات  جميع  وفي  العالم  في  الحرجية  الموارد 

الناتج  في  الغابات  قطاع  مساهمة  عن  بيانات  وتتوفر  والمؤشرات. 

حسابات  من  كجزء  تجمع  إذ  تقريباً،  البلدان  لجميع  اإلجمالي  المحلي 

من  العديد  في  تماماً  دقيقة  تكون  أن  المرجح  ومن  القومي،  الدخل 

قد  أنها  فهو  البيانات  هذه  حول  الرئيسي  القلق  مصدر  أما  البلدان. 

الوقود  إنتاج  )مثل  الرسمي  غير  اإلنتاج  في  المضافة  القيمة  تبين  ال 

كبيرة  أهمية  لها  التي  الخشبية(  غير  الحرجية  والمنتجات  الخشبي 

المعلومات  تكون  قد  ذاته  وللسبب  المدارية.  البلدان  من  العديد  في 

البلدان. من  للعديد  دقيقة  غير  لإلنتاج  اإلجمالية  القيمة  حول 

الغابات  قطاع  مساهمة  فإن  المقاييس،  هذه  بصالحية  يتعلق  وفيما 

مالكو  يتلقاه  الذي  الصافي  للدخل  مؤشر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 

وهي  الحراجة،  قطاع  في  والعاملون  ملكيتها  في  والمساهمون  الغابات 

االجتماعية-االقتصادية  التي  للمنافع  سليم  مقياس  األساس  هذا  على 

لإلنتاج  اإلجمالية  القيمة  أما  القطاع.  هذا  في  المنخرطون  يتلقاها 

ألنها  وذلك  االجتماعية-االقتصادية ،  للمنافع  صحيحاً  مقياساً  فليست 

األخرى  االقتصادية  المؤشرات  أما  الدخل.2  صافي  تقيس  ال  أساساً 

واالستثمار(  بالتجارة  تتعلق  )والتي  العمليات  هذه  في  جمعت  التي 

للمنافع  جيدة  مقاييس  ليست  لكنها  مفيدة،  اقتصادية  مؤشرات  فهي 

يتلقاها  التي  المنافع  على  تركز  ال  أنها  إذ  االجتماعية-االقتصادية، 

الناس.

القيمة المضافة في اإلنتاج هي المقياس الصحيح للدخل، ألنها تطرح تكلفة جميع المواد األخرى   2
التي تم شراؤها من قطاعات أخرى من قيمة اإلنتاج إلعطاء فائض اإليرادات الذي يقّسم بعد ذلك 

إلى دخل لرأس المال )الربح( واألرض )اإليجار( والعمل )األجور والمرتبات(.

الثاني 8 | الفصل 

SOFO_2014_ArabicBOOK.indb   8 04/06/2014   03:38:39



ت
ابا

لغ
ن ا

  م
ية

اد
ص

قت
اال

ة-
عي

ما
جت

اال
ع 

ناف
لم

ن ا
 ع

ام
تظ

بان
ياً 

حال
ع 

جم
ي ت

الت
ت 

ما
لو

مع
 ال

:1
ل 

دو
لج

ا

شر
مؤ

 ال
وع

ن
لم

عا
 ال

ي
 ف

ية
رج

لح
د ا

وار
لم

ر ا
دي

تق
)6

ر 
عيا

لم
 )ا

ية
وب

ور
األ

ت 
ابا

لغ
ة ا

هيئ
)7

ر 
عيا

لم
 )ا

ية
وائ

ست
اال

ب 
شا

ألخ
ة ل

ولي
لد

ة ا
ظم

من
ال

)6
ر 

عيا
لم

 )ا
ال

ري
ونت

 م
ية

مل
ع

ية
اد

ص
القت

ت ا
شرا

مؤ
ال

ت.
ابا

لغ
ن ا

 م
جة

خر
ست

لم
ت ا

جا
منت

 ال
مة

قي
ي.

مال
إلج

ي ا
حل

لم
ج ا

نات
 ال

ي
 ف

جة
حرا

 ال
مة

اه
س

م
ي 

حل
لم

ج ا
نات

 ال
ي

 ف
ت

ابا
لغ

ع ا
طا

 ق
مة

اه
س

 م
2-

6
ي.

مال
إلج

ا
ة.

جي
حر

 ال
يع

ار
ش

لم
ن ا

 م
ت

دا
يرا

اإل
ي 

صاف
 3

-6
ت 

جا
منت

وال
ب 

شا
ألخ

ت ا
درا

صا
 و

ت
ردا

 وا
8-

6
ب.

ش
لخ

ن ا
 م

قة
شت

لم
ا

ي 
حل

لم
ج ا

نات
 ال

ي
 ف

ت
ابا

لغ
ع ا

طا
 ق

مة
اه

س
 م

1-
7

ي
مال

إلج
ا

ت(
ما

خد
وال

ت 
جا

منت
)ال

ي 
حل

لم
ج ا

نتا
اإل

ة 
يم

 ق
2-

7

ج.
نتا

اإل
م 

حج
 و

مة
قي

ب  
-أ-

1-
6

ة 
ئم

قا
 ال

ية
بيئ

 ال
ت

ما
خد

 ال
ن

 م
ت

دا
يرا

اإل
   

ج 
-1

-6
ت.

ابا
لغ

ى ا
عل

رة.
جا

الت
م 

حج
 و

مة
قي

ز  
و-

-1
-6

د.
يرا

ست
اال

 و
ير

صد
الت

ص 
ص

 ح
   

ح 
-1

-6
ف 

ختل
 م

ى
عل

ق )
فا

إلن
 وا

ار
ثم

ست
اال

ب 
-أ-

2-
6

ت(.
ابا

لغ
 با

قة
عل

مت
 ال

طة
ش

ألن
ا

لة
ما

لع
ت ا

شرا
مؤ

ة.
اج

حر
 ال

ي
 ف

لة
ما

لع
ا

ن.
ملي

عا
 ال

ص
خا

ألش
د ا

عد
 5

-6
ة.

هني
لم

ض ا
مرا

األ
 و

ث
واد

لح
ر ا

وات
6 ت

-6
ل.

عم
وال

ب 
ري

تد
 ال

ير
طو

ج ت
رام

7 ب
-7

ة.
الم

س
وال

ة 
صح

 ال
ت

اءا
جر

ذ إ
في

وتن
د 

جو
 و

8-
7

ة .
اج

حر
 ال

اع
قط

ي 
 ف

لة
ما

لع
  ا

-أ 
3-

6
ل 

دخ
 ال

ط
وس

مت
 و

ور
ألج

ت ا
دال

مع
   

ب
-3

-6
ث.

واد
بح

ة 
صاب

اإل
ت 

دال
مع

و

ك
هال

ست
اال

ت 
شرا

مؤ
ب. 

شا
ألخ

ج ا
خرا

ست
ا

ي 
 ف

دم
تخ

س
 لت

ال
تز

ي 
الت

ت 
ابا

لغ
ة ا

اح
س

م
ي 

ض
ألرا

ى ل
خر

ت أ
اال

عم
ست

ا

ن 
وم

ب 
ش

لخ
ن ا

 م
حد

لوا
د ا

فر
 ال

ك
هال

ست
7 ا

-6
ب.

ش
لخ

ن ا
 م

قة
شت

لم
ت ا

جا
منت

ال
ي 

مال
إلج

ك ا
هال

ست
اال

ي 
 ف

ية
شب

لخ
ة ا

طاق
 ال

صة
 ح

9-
6

ب.
ش

لخ
ل ا

ص
ب أ

س
 ح

فة
صن

 م
ة،

طاق
لل

ب 
س

 ك
ي

 ف
ون

مد
عت

ن ي
ذي

 ال
ص

خا
ألش

د ا
عد

 6
-7

ت.
ابا

لغ
ى ا

عل
م 

قه
رز

ض 
غرا

 أل
دم

تخ
س

ي ت
الت

ت 
ابا

لغ
ة ا

اح
س

 م
9-

7
ة.

ود
عه

لم
 وا

ية
يد

قل
الت

ة 
حيا

 ال
ط

ما
وأن

ة 
ش

عي
لم

ا

ة 
جي

حر
 ال

ت
جا

منت
وال

ب 
شا

ألخ
ك ا

هال
ست

ـ ا
-ه

-د
1-

6
ة. 

شبي
لخ

ر ا
غي

ت 
ابا

لغ
ة ل

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

 و
ت

ابا
لغ

ة ا
اح

س
 م

د 
-3

-6
ف.

فا
لك

ض ا
غرا

 أل
دم

تخ
س

ي ت
الت

ى 
خر

األ
ت 

اال
عم

ست
اال

ت 
شرا

مؤ
ة.

عي
ما

جت
اال

ت 
ما

خد
 لل

صة
ص

مخ
 ال

بة
غا

 ال
حة

سا
م

ق 
قو

 ح
ور

مه
لج

ك ا
مل

ي ي
الت

ة 
اح

س
لم

ا  1
0-

6
ض 

غر
 ال

ذا
له

ها 
مال

تع
اس

ة 
ثاف

وك
ه 

رفي
للت

ها 
إلي

ل 
خو

لد
ا .

و 
ة أ

في
قا

م ث
قي

ها 
دي

ي ل
الت

ع 
واق

لم
د ا

عد
 1

1-
6

ة.
حي

رو

ث 
بح

 لل
ساً:

سا
ة أ

اح
مت

 ال
ت

ابا
لغ

ق ا
طا

ون
د 

عد
 1

0-
7

ه.
رفي

الت
 و

يم
عل

الت
و

ة 
حي

رو
وال

ة 
في

قا
الث

 و
ية

ثر
األ

ع 
واق

لم
د ا

عد
 1

1-
7

ة. 
مي

مح
 ال

مة
ها

ال

ن 
 م

ية
ئو

لم
ة ا

سب
الن

 و
ت

ابا
لغ

ة ا
اح

س
م  

-أ 
4-

6
ه.

رفي
الت

ض 
غر

ة ل
دار

لم
ة/ا

اح
مت

 ال
ت

ابا
لغ

ا
ق 

راف
لم

 وا
ت

ابا
لغ

ت ل
ارا

زي
 ال

وع
ون

د 
عد

ب  
-4

-6
رة.

وف
مت

ال
م 

قي
 ال

ض
غرا

 أل
رة

دا
لم

ت ا
ابا

لغ
ة ا

اح
س

 م
-أ 

5-
6

ة.
حي

رو
وال

ة 
عي

ما
جت

اال
 و

ية
قاف

الث

كة
ار

ش
لم

 وا
مة

وك
لح

ت ا
شرا

مؤ
ت 

سا
سيا

ع 
ض

 و
ي

 ف
حة

صل
لم

ب ا
حا

ص
ك أ

شرا
إ

ت.
ابا

لغ
ا

ت.
ابا

لغ
ة ا

دار
ي إ

 ف
حة

صل
لم

ب ا
حا

ص
ك أ

شرا
إ

ع.
ناف

لم
 وا

فة
كل

الت
م 

اس
تق

ت 
ليا

4 آ
-7

ت.
عا

نزا
 ال

حل
ت 

ليا
5 آ

-7
ي 

 ف
ي

ض
ألرا

م ا
دا

تخ
اس

 و
زة

حيا
ق 

قو
 ح

12
-7

ة.
ام

لع
ت ا

ابا
لغ

ا
ت.

ابا
لغ

ة ا
دار

ي إ
 ف

ن
ليي

مح
 ال

ان
سك

 ال
ط

خرا
 ان

14
-7

رة 
دا

ن إ
 ع

ية
تأت

لم
ت ا

دا
يرا

اإل
ع 

زي
تو

ـ  
-ه

3-
6

ت.
ابا

لغ
ا

رى
أخ

ت 
شرا

مؤ
ة(.

ام
لع

ت ا
ابا

لغ
ي ا

)ف
رة 

إلدا
 وا

ية
لك

لم
ق ا

قو
ح

ة.
ام

لع
ت ا

دا
يرا

اإل
ع 

جم
 و

ام
لع

ق ا
فا

إلن
ا

ة 
كي

مل
 ال

ت
فئا

ب 
س

بح
ت، 

ابا
لغ

ت ا
ازا

حي
د 

عد
 1

-6
م.

حج
وال

ت.
ابا

لغ
ت ا

ما
خد

ر 
في

تو
ى 

عل
ق 

فا
إلن

ع ا
مو

مج
 4

-6

ه.
ءت

فا
وك

ي 
رج

لح
ع ا

طا
لق

ل ا
يك

 ه
3-

7
رة 

دا
ي إ

 ف
ية

صل
األ

ب 
عو

ش
 ال

ف
ار

مع
م 

دا
تخ

اس
 1

3-
7

ت.
ابا

لغ
ا

ت 
جا

منت
 ال

ير
دو

ة ت
اد

إع
و 

ة أ
اد

تع
اس

ط  
-1

-6
ة. 

جي
حر

ال
ت 

عا
تم

مج
 ال

ف
كي

وت
د 

مو
ص

 ال
ى

عل
رة 

قد
 ال

-ج
1-

6
ت.

ابا
لغ

ى ا
عل

ة 
مد

عت
لم

ة ا
حلي

لم
ا

س.
لنا

ت ل
ابا

لغ
ة ا

مي
أه

ب 
-1

-6

ة.
ملي

 ع
كل

ي 
 ف

مة
خد

ست
لم

ت ا
شرا

مؤ
وال

ر 
ايي

مع
 ال

ام
رق

م أ
رقي

الت
س 

عك
: ي

ظة
الح

 م
.)2

00
9(

ل 
ريا

ونت
 م

ية
مل

وع
 ،)

20
05

ة )
ائي

تو
الس

ب ا
شا

ألخ
ة ل

ولي
لد

ة ا
ظم

من
وال

 )2
01

1(
ة  

وبي
ور

األ
ت 

ابا
لغ

ة ا
هيئ

ن 
 م

دة
تم

س
 م

ر:
اد

ص
لم

ا
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الذين  األشخاص  عدد  حول  المعلومات  ُتجمع  العمالة:  مؤشرات 

العالم  في  الحرجية  الموارد  تقدير  في  الحراجة  قطاع  في  يعملون 

البلدان  معظم  ويقّدم  والمؤشرات،  المعايير  وضع  عمليات  وجميع 

دقيقة  المتقدمة  البلدان  تقدمها  التي  العمالة  وبيانات  البيانات.3  هذه 

في  العمالة  استبعاد  يثير  نمواً،  البلدان  أقل  في  ولكن  معقول،  بشكل 

مسألة  األخرى  القلق  دواعي  بين  ومن  إشكاال.  الرسمية  غير  األنشطة 

مكافئ  كامل  دوام  إلى  تحّول  جزئي  بدوام  العمالة  أرقام  كانت  إذا  ما 

البلدان. بعض  يقدمها  التي  األرقام  في 

االجتماعية-االقتصادية   للمنافع  كمؤشر  مفيدة  العمالة  وإحصاءات 

هذا  في  األنشطة  من  المنافع  بعض  يجنون  من  عدد  تبين  ألنها 

إلى  تشير  ال  المضافة،  القيمة  لبيانات  خالفاً  أنها،  غير  القطاع. 

المنافع  توزيع  على  كمؤشر  مفيدة  فإنها  ولذا  المنافع.  تلك  حجم 

المنافع.4  تلك  حجم  على  مؤشر  هي  أكثر  مما  االجتماعية-االقتصادية 

هذه  في  تجمع  التي  بالعمالة  المتعلقة  األخرى  المؤشرات  وتقيس 

وإحصاءات  البشرية.  الموارد  وتنمية  والسالمة  الصحة  العمليات، 

االجتماعية-االقتصادية  للقضايا  تقييم  بأي  كثيراً  تتصل  والسالمة  الصحة 

وبالمثل،  جداً.  ضعيف  البيانات  إتاحة  أّن  غير  الحراجة،  قطاع   في 

لألخشاب  الدولية  المنظمة  تجمعها  التي  للمعلومات  أيضاً  يمكن 

كبيرة،  بدرجة  مفيدة  تكون  أن  البشرية  الموارد  تنمية  حول  االستوائية 

الغالب  في  وهي  قليلة،  كهذه  معلومات  تقدم  التي  البلدان  ولكن 

كمية. وليست  نوعية 

ُتقدم العديد من البلدان بيانات عن العمالة كجزء من مؤشر المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية   3

بالنسبة لعدد األشخاص الذين يعتمدون على الغابات في معيشتهم.

تشمل مؤشرات عملية مونتريال قسماً عن معدالت األجور ومتوسط الدخل المتوسط، ولكن العديد   4

من البلدان ال ُتقدم هذه المعلومات.

■ الصين.	 في  الرقائقي  للخشب  مصنع  في  يعملن  نساء 
©

 FA
O

/A
. Lebedys

وعملية  للغابات  األوروبية  الهيئة  مؤشرات  تجمع  االستهالك:  مؤشرات 

تجمع  إذ  الخشبية؛  المنتجات  استهالك  حول  معلومات  مونتريال 

بيانات  وتجمع  أوروبا؛  في  الخشبية  الطاقة  استخدام  حول  البيانات 

عملية  مؤشرات  من  كجزء  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  استهالك 

دقيقة  بيانات  البلدان  معظم  لدى  األخيرة،  هذه  وباستثناء  مونتريال.5 

االجتماعية- المنافع  اعتبرت  وإذا  االستهالك.  عن  معقول  بشكل 

هذه  فإن  سابقاً،  بحثنا  كما  استهالك،  منافع  أنها  االقتصادية  على 

من  الناس  يتلقاها  التي  للمنافع  صالحة  قياسات  تعتبر  األرقام 

االجتماعية-االقتصادية  المنافع  عرّفت  إذا  ولكن  الغابات.  استخدام 

الحياة،  نوعية  في  ومساهمة  األساسية  لالحتياجات  تلبية  أنها   على 

طائفة  تشمل  ألنها  دقيقة  غير  عندئذ  ستكون  المقاييس  هذه  فإن 

يكون  قد  التي  الغابات  لمنتجات  النهائية  االستخدامات  من  واسعة 

هذا  يلبي  كيف  ولتقييم  التعريف.  لهذا  وفقاً  تقييمها  الصعب  من 

إحصاءات  إنتاج  أكبر  بقدر  المفيد  من  مختلفة،  احتياجات  االستهالك 

الخشبية. للطاقة  بالنسبة  أوروبا  في  الحال  هو  كما  مفّصلة، 

وعملية  االستوائية  لألخشاب  الدولية  المنظمة  مؤشرات  تجمع 

لكسب  المستخدمة  الغابات  مساحة  حول  معلومات  أيضاً  مونتريال 

البلدان  من  االستوائية  لألخشاب  الدولية  المنظمة  وتطلب  العيش، 

معيشتهم  في  يعتمدون  الذين  األشخاص  عدد  عن  تقارير  إرسال 

تقديم  يستطيع  البلدان  من  جداً  قلياًل  عدداً  لكن  الغابات.  على 

بسبب  دقيقة  غير  المقدمة  البيانات  تكون  قد  كما  المعلومات،  هذه 

التي  البلدان  أوردت  المثال،  سبيل  على  واضح.  تعريف  وجود  عدم 

عن  معلومات  االستوائية  لألخشاب  الدولية  المنظمة  إلى  قدمت 

االفتراضات  من  واسعة  طائفة  الغابات  على  المعتمدين  السكان  أعداد 

صحة  في  شكوك  هناك  ذلك،  إلى  وباإلضافة  االحتساب.  ومنهجيات 

للمعيشة  المستخدمة  الغابات  مساحة  عن  فالتقارير  المقاييس.  هذه 

كميات  أو  األشخاص  أعداد  من  بدالً  الغابات  مساحة  قياس  على  ترّكز 

كذلك  البشرية.  االحتياجات  لتلبية  منها  المستمدة  والخدمات  السلع 

بيانات  مثل  مثله  أيضاً،  هو  الغابات  على  يعتمدون  من  عدد  فإن 

مستوى  على  مؤشر  هو  مما  أكثر  المنافع  توزيع  على  مؤشر  العمالة، 

للغابات. استعمالهم  من  الناس  يجنيها  التي  المنافع 

العالم  في  الحرجية  الموارد  تقدير  يطلب  األخرى:  االستخدام  مؤشرات 

معلومات  تقديم  البلدان  من  والمؤشرات،  المعايير  عمليات  وجميع 

اجتماعية  ألغراض  استخدمت  أو  ُخصصت  التي  الغابات  مساحات  عن 

والبحوث  للتعليم  أيضاً  ولكن  لالستجمام،  شيوعاً  )األكثر  مختلفة 

لجمع  المستخدمة  والتعاريف  الروحية(.  أو  الثقافية  المواقع  وحفظ 

بعض  يوفر  البلدان  معظم  أن  كما  تماماً،  دقيقة  المعلومات  هذه 

أو  فقط  جزئية  المعلومات  تكون  الحاالت  بعض  في  ولكن  البيانات، 

الموارد  تقدير  في  أثيرت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  كمية.  وليست  نوعية 

إلى  أشار  البلدان  من  العديد  أن  هي  قضية  العالم  في  الحرجية 

باإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن منظمة األغذية والزراعة والمنظمة الدولية لألخشاب   5

االستوائية تجمعان أيضاً معلومات حول إنتاج وتجارة منتجات الغابات جميعها في كل عام، والتي 
يمكن احتساب االستهالك منها .

الثاني 10 | الفصل 
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وفي  الغابات  من  كبير  جزء  في  يجري  االستعماالت  من  عدداً  أن 

بدالً  متعددة(  الستخدامات  الغابات  تدار  )حيث  نفسها  المساحات 

البيانات  جمع  يؤدي  وال  محددة.  قليلة  مساحات  على  يقتصر  أن  من 

إلى  أيضاً  بل  هذه،  الدقة  عدم  مشكلة  إلى  فقط  الغابات  مساحة  عن 

مساحة  أن  حيث  من  سابقاً(،  الحظناها  )التي  البيانات  صحة  مشكلة 

المنافع. الستهالك  وليس  المحتملة  للمنافع  مقياس  الغابات 

وعملية  األوروبية  الغابات  هيئة  تجمعها  التي  البيانات  وتتضمن 

المنافع  عن  مؤشر  وهذا  الغابات.  زوار  لعدد  تقديرات  أيضاً  مونتريال 

أكثر  يكون  أن  يحتمل  الغابات  توفرها  التي  االجتماعية-االقتصادية 

من  قلياًل  عدداً  فإن  ذلك،  ومع  الغابات.  الستخدام  مقياس  ألنه  فائدة 

المعلومات  أن  كما  منهجي،  بشكل  المعلومات  هذه  يجمع  البلدان 

التي  الغابات  مساحة  األحيان  من  كثير  في  تغطي  ال  تجمع  التي 

بأكملها. الزائرون  يستخدمها 

الدولية  المنظمة  مؤشرات  تتضمن  والمشاركة:  الحوكمة  مؤشرات 

تقاسم  عن  معلومات  مونتريال  وعملية  االستوائية  لألخشاب 

لتوزيع  مؤشر  العمالة،  إحصاءات  غرار  على  وهذا،  المعلومات. 

لتبيان  مفيد  فإنه  ولذا  لحجمها،  وليس  االجتماعية-االقتصادية   المنافع 

السكان  على  القطاع  هذا  من  المتولدة  اإليرادات  بعض  توزيع  كيفية 

)الذين  وحولها  الحرجية  المناطق  في  يعيشون  الذين  المحليين 

نسبيا(. فقراء  يكونوا  أن  يحتمل 

إلى  المرفوعة  القطرية  التقارير  في  البلدان،  من  العديد  يقدم 

عن  معلومات  مونتريال،  وعملية  االستوائية  لألخشاب  الدولية  المنظمة 

السياسات  يصف  المعلومات  هذه  من  الكثير  لكن  المنافع،  تقاسم 

للقياس.  القابلة  اإلنجازات  من  بدالً  الموجودة  التنظيمية  واللوائح 

معظم  يكون  حقيقية،  لنتائج  وصف  يرد  حيث  ذلك،  على  وعالوة 

مقدار  حساب  يمكن  ال  ولذا  كمياً،  وليس  نوعياً  المعطاة  المعلومات 

أو  المحليين  السكان  نحو  بالتحديد  الموجه  القطاع  هذا  في  الدخل 

يستحق  موضوع  وهذا  عليها.  يحصلون  قد  التي  األخرى  المنافع  قيمة 

المستقبل. في  االهتمام  من  مزيداً 

لألخشاب  الدولية  المنظمة  تجمعها  التي  األخرى  البيانات  وتشير 

السكان  حقوق  إلى  العالم  في  الحرجية  الموارد  وتقدير  االستوائية 

ورغم  الغابات.  إدارة  في  فيها  يشاركون  التي  والطرق  المحليين 

المنافع  بموضوع  صلة  ذا  األولى  للوهلة  يبدو  ال  قد  هذا  أن 

واألمن  والسالمة  االجتماعية  العدالة  أن  إال  االجتماعية-االقتصادية، 

البلدان  من  كثير  في  تتأثر  قد  لإلنسان  أساسية  احتياجات  هي 

البلدان  من  العديد  ويّقدم  الغابات.  قطاع  في  باألنشطة  االستوائية 

والسكان  المحليون  السكان  كان  إذا  ما  تصف  معلومات  بالفعل 

يتم  وكيف  القرار  وصنع  والتخطيط  اإلدارة  في  يشاركون  األصليون 

المعلومات  معظم  المنافع،  تقاسم  مع  الحال  هي  كما  ولكن،  ذلك. 

أن  ينبغي  ما  على  أكبر  بقدر  ويركز  كمياً  وليس  نوعي  المقدمة 

للقياس. القابلة  النتائج  على  التركيز  من  بدالً  يحدث 

المعلومات  من  مجموعة  األربع  العمليات  تجمع  أخرى:  مؤشرات 

إلدارة  االقتصادية  أو  االجتماعية  بالجوانب  الصلة  ذات  األخرى 

الكفاءة  عن  للمعلومات  الكمي  القياس  العموم،  وفي  الغابات. 

العديد  أن  ويبدو  سهل،  التدوير  وإعادة  اإليرادات  وتحصيل  والنفقات 

هذه  أن  رغم  بسهولة،  إحصاءات  توفير  على  قادر  البلدان  من 

االجتماعية- المنافع  بقياس  خاص  بشكل  صلة  ذات  ليست  المقاييس 

لبعض  الكمي  القياس  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى  االقتصادية. 

بكثير،  أصعب  للسكان(  الغابات  أهمية  )مثاًل  صلة  األكثر  المتغيرات 

المعلومات. هذه  توفير  يستطيع  البلدان  من  قلياًل  عدداً  أن  ويبدو 

الموارد  تقدير  يجمعها  التي  المعلومات  من  اآلخر  الجزء  يتعلق 

الدولية  والمنظمة  األوروبية  الغابات  وهيئة  العالم  في  الحرجية 

مساحة  عن  معلومات  وتجمع  الغابات.6  بملكية  االستوائية  لألخشاب 

توفير  البلدان  معظم  ويستطيع  الخاص،  للقطاع  المملوكة  الغابات 

في  الحرجية  الموارد  تقدير  بيانات  تحليل  ويشير  المعلومات.  هذه 

يتلقوا  أن  يفترض  الذين  المحليين  السكان  أن  إلى   2010 عام  العالم 

يديرون  أو  يملكون  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  بعض 

 .)2013  ،Whiteman( العالم  في  مساحتها  من  المائة  في   25 حوالي 

المستفيدين  السكان  ألعداد  وليس  للمساحة  مقياس  هذا  ألن  ولكن 

كمقياس  خاص  بشكل  مفيداً  ليس  فإنه  واإلدارة،  الملكية  حقوق  من 

االجتماعية-االقتصادية . للمنافع 

حول  معلومات  للغابات  األوروبية  الهيئة  تجمع  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

يكون  أن  يمكن  وهذا  المعين.  البلد  في  الغابات  حيازات  عدد 

عدد  من  األرجح  على  قريب  العدد  هذا  أن  ذلك  أكثر،  مفيداً 

األشخاص  لعدد  تقريبي  كتقدير  استخدامه  ويمكن  الغابات،  مالكي 

تجمع  التي  المعلومات  لكن  الغابات.  ملكية  من  المستفيدين 

هذه  جمع  في  أكبر  صعوبة  تواجه  البلدان  أن  إلى  يشير  ما  ناقصة، 

عنها.  تقارير  ووضع  المعلومات 

السكان المعتمدون على الغابات
في  األولى  للمرة  الغابات”  على  يعتمدون  “من  عدد  مفهوم  ظهر 

الزمن  من  عقدين  من  يقرب  ما  منذ  الحراجة  حول  المناقشات 

 ،Ruiz Pérez and Arnold  ;1995  ،Lynch and Talbott(

االجتماعية- المنافع  عن  المناقشات  في  يذكر  ما  وكثيراً   ،)1996

في  بارزاً  مكاناً  أيضاً  المفهوم  هذا  احتل  كما  للغابات.  االقتصادية 

يذكر  المثال،  سبيل  فعلى  الحراجة.  حول  والدولية  الوطنية  المناقشات 

األهداف  من  كجزء  الغابات  على  المعتمدين  عيش  سبل  تحسين 

جميع  بشأن  قانوناً  الملزم  غير  الصك  في  للغابات  األربعة  العالمية 

في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدته  الذي  الغابات  أنواع 

 .)2008 المتحدة،  )األمم   2007 األول  كانون  ديسمبر/ 

جمعت المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية هذه المعلومات كمؤشر للبيئة التمكينية لإلدارة   6

المستدامة للغابات )المؤشر 1-2( وليس كمؤشر اجتماعي- اقتصادي.

االجتماعية-االقتصادية | 11 المنافع  قياس    
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تقدير  أول  المستدامة  والتنمية  للغابات  العالمية  اللجنة  أصدرت 

مليون   350 أن  إلى  مشيرة  الغابات،  على  يعتمدون  من  لعدد  عالمي 

يعتمد  كما  الغابات،  على  معيشتهم  في  تقريباً  كلياً  يعتمدون  شخص 

واألشجار  المشجرة  األراضي  على  األساسية  احتياجاتهم  في  آخر  مليار 

للغابات  العالمية  )اللجنة  واألعالف  واألغذية  الخشبي  بالوقود  للتزود 

البنك  قّدر  قصيرة،  بفترة  ذلك  وبعد   .)1997 المستدامة،  والتنمية 

على  يعتمدون  الريفيين  السكان  من  مليار   1.6 أن   )2002( الدولي 

مستخدمة  مختلفة  أخرى  تقديرات  أجريت  الحين  ذلك  ومنذ  الغابات، 

التقديرات  لهذه  مراجعة  أحدث  وتشير  مختلفة.  وافتراضات  تعاريف 

على  يعتمدون  من  عدد  أن  إلى   )2012  ،Chao( جميعها  لها  وتوليف 

في   20 من  أقل  بالكاد  أي  فرد،  مليار  و1.4   1.2 بين  يتراوح  الغابات 

العالم. سكان  من  المائة 

الغابات  على  يعتمدون  ممن  األشخاص  عدد  أن  األولى  للوهلة  ويبدو 

عدد  قياس  يحاول  ألنه  االجتماعي،  للرفاه  الغابات  أهمية  على  مؤشر 

الغابات.  من  مباشرة  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  بعض  يجنون  من 

عدد  من  )بدالً  الغابات  من  منافع  يجنون  من  عدد  قياس  أن  والواقع 

األخرى  المؤشرات  بعض  من  أكثر  دقيق  الغابات(  من  الهكتارات 

فهناك  ذلك،  ومع  سابقا.  الموصوفة  االجتماعية-االقتصادية   للمنافع 

وتفسيرها. التقديرات  هذه  بقياس  تتعلق  مسائل  عدة 

ماهية  يعرّف  لم  الدراسات  من  العديد  أن  هي  األولى  المسألة 

الواضح  من  ليس  تعريفه،  جرى  حيث  وحتى  الغابات،  على  االعتماد 

المستخدمة.  التعاريف  مع  تتوافق  جمعت  التي  البيانات  كانت  إذا  ما 

سكان   )2012  ،Chao( تشاو  دراسة  تعرّف  المثال،  سبيل  فعلى 

ويعتمدون  الغابات  في  عادة  يعيشون  “من  أنهم  على  الغابات 

التقرير  يوضح  ثم  ومباشرة”.  األول  المقام  في  الرزق  لكسب  عليها 

)انظر  المختلفة  االعتماد  ومستويات  أنواع  من  العديد  هناك  أن 

إذا  ما  الواضح  غير  ومن   ،)1997  ،Byron and Arnold أيضاً 

الدراسات  من  العديد  )من  التقرير  في  المعروضة  التقديرات  كانت 

نظراً  الخصوص،  وجه  وعلى  فيه.  الوارد  التعريف  مع  تتوافق  القطرية( 

في  بدقة  كمياً  مقّدرين  غير  االعتماد  مستوى  أو  االستخدام  كثافة  ألن 

العالم  سكان  خمس  بأن  االدعاء  أن  يبدو  البيانات،  مصادر  من  العديد 

المقام  في  الرزق  لكسب  عليها  ويعتمد  الغابات  في  يعيش  تقريباً 

.)1 اإلطار  )انظر  ما  حد  إلى  طموح  األول 

بنوعية  تتعلق  ثانية  مسألة  هناك  التعاريف،  مشكلة  إلى  باإلضافة 

التقديرات.  هذه  الحتساب  المستخدمة  والتقنيات  األساسية  البيانات 

المستخدمة  البيانات  لنوعية  الوحيدة  الشاملة  الدراسة  خلصت  فقد 

 ،University of Reading( الغابات  على  يعتمدون  من  عدد  لتقدير 

للبيانات  إقليمية  أو  عالمية  مصادر  أي  هناك  ليست  أنه  إلى   )2000

بشأن  واإلقليمية  العالمية  البيانات  بعض  وتتوفر  إليها.  الركون  يمكن 

من  العديد  هناك  لكن  الغابات،  على  االعتماد  من  مختلفة  جوانب 

اإلحصاءات.  جمع  كيفية  حول  يقين  وقلة  البيانات  في  الثغرات 

توليف  أو  تجميع  الصعب  من  سيكون  أنه  أيضاً  التقرير  واقترح 

والوطنية.  المحلية  الدراسات  من  العديد  من  تتوفر  التي  البيانات 

والمنهجيات  والمقاييس  التعاريف  في  االختالفات  عن  وبمعزل 

يعيشون  من  عدد  بين  الجمع  جداً  الصعب  من  سيكون  المستخدمة، 

يستخدمون  من  أو  الحراجة  في  يعملون  من  أو  الغابات  في 

من  مختلفة  ألنواع  قياسات  جميعها  هذه  أن  ذلك  الحرجية،  المنتجات 

الغابات.  منافع 

يعتمدون  من  لعدد  المتاحة  بالتقديرات  تتعلق  مشكلة  أخطر  ولعل 

السياسات.  وضع  في  الفائدة  قليلة  األرقام  أن  هي  الغابات  على 

للسكان  التقديري  العدد  دقة  من  للتحقق  واحدة  طريقة  هناك 
يعيشون  من  بعدد  مقارنته  وهي  الغابات،  على  يعتمدون  الذين 
المعلومات  أحدث  كان  بذلك،  وللقيام  منها.  بالقرب  أو  الغابات  في 
تعداد  ببيانات  مثقاًل  )النبات(  العالمي  األرضي  الغطاء  عن  المتاحة 
مستويات  ذات  مناطق  في  يعيشون  من  عدد  لفحص  السكان 

كالتالي: النتائج  وجاءت  الحرجي.  الغطاء  من  مختلفة 
متوفر 	  غير  أو  قليل  النباتي  الغطاء  حيث  يعيشون  فرد  مليار   1.3

المائة( في   5<(
1.9 مليار فرد يعيشون حيث هناك بعض النباتات )5–10 في المائة(	 
وغطاء 	  الشجيرات  بعض  هناك  حيث  يعيشون  فرد  مليون   600

المائة( في   15–10( متفرق  خشبي  نباتي 
500 مليون فرد يعيشون في الغابات المفتوحة )15–25 في المائة(	 

المائة( 	  في   25>( المغلقة  الغابات  في  يعيشون  مليوناً   750

أو  الغابات  في  يعيشون  من  عدد  أن  إلى  األرقام  هذه  تشير 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  فرد.  مليون   750 يكون حوالي  قد  منها  بالقرب 
الغابات  في  يعيشون  الذين  فرد  مليون   500 الـ  بعض  يعتمد  قد 
المفتوحة عليها لكسب الرزق. وحتى في ظل االفتراض األكثر تفاؤالً 
سيكون  عليها(،  يعتمد  المفتوحة  الغابات  في  يعيش  فرد  كل  )أن 
فرد  مليار   1.25 الغابات  على  المعتمدين  للسكان  اإلجمالي  العدد 
فقط، أي في نهاية الجزء السفلي للنطاق الذي ورد في دراسة تشاو 
يعتمدون  من  عدد  أن  إلى  النتائج  تشير  وهكذا،   .)Chao  2012(

حاليا. ُمقّدر  هو  مما  بكثير  أقل  يكون  قد  الغابات  على 

2010  ،LandScan Global Land Cover Facility؛  المصادر: 

اإلطار 1: كم عدد السكان الذين يعيشون في الغابات أو بالقرب منها؟
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الزيادة  أن  إلى  فيه  لبس  ال  بشكل  عموماً  ُينظر  المثال،  سبيل  فعلى 

االجتماعية- المنافع  تحّسن  الحراجة  في  العمالة  في  أو  الدخل  في 

الزيادة  كانت  إذا  ما  الواضح  من  ليس  أنه  إاّل  الغابات،  من  االقتصادية 

الناس  رفاه  في  زيادة  تمثل  الغابات  على  يعتمدون  من  عدد  في 

من  كثير  في  الغابات  على  الناس  اعتماد  يعود  الواقع،  وفي  ال.  أم 

يتحّسن  وقد  العيش،  لكسب  بديلة  سبل  إلى  االفتقار  إلى  األحيان 

الغابات. على  اعتمادهم  انخفض  لو  رفاههم 

أدلى  التي  البيانات  مع  الموجز  التحليل  هذا  من  االستنتاج  يتفق 

من  عدد  بأن   )1997(  Byron and Arnold وأرنولد  بايرون  بها 

للمنافع  خاص  بشكل  مفيداً  مقياسا  ليس  الغابات  على  يعتمدون 

معلومات  إلى  حاجة  هناك  تكون  قد  ذلك،  من  بدالً  الغابات.  من 

هذه  من  والمنافع  االستعماالت  من  المختلفة  األنواع  حول  مفّصلة 

بين  المعقدة  العالقات  لتحديد  المنافع  تلك  وتوزيع  االستعماالت 

ووضع  الغابات  إلدارة  مفيدة  تكون  أن  يمكن  بطرق  والغابات  الناس 

المجال. هذا  في  السياسات 

موجز التقييم
لقياس  الجارية  المحاوالت  من  استنتاجات  أربعة  استخالص  يمكن 

الغابات. من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع 

االجتماعية- المنافع  على  جداً  ضعيف  مؤشر  المساحة  إحصاءات 

بمساحات  المتعلقة  البيانات  من  كبيرة  كمية  تجمع  االقتصادية 

أن  من  وبالرغم  مختلفة.  ألغراض  تستخدم  أو  تدار  التي  الغابات 

للمنافع  )كمؤشر  صالحيتها  أن  إاّل  جداً،  مرتفعة  البيانات  هذه  دقة 

يتلقون  من  عدد  تبين  ال  األرقام  ألن  متدنية،  االجتماعية-االقتصادية ( 

يتلقونها. التي  المنافع  مقدار  أو  المنافع  هذه 

االجتماعية- المنافع  لقياس  البيانات:  لجمع  جديدة  ُنهج  المطلوب 

االهتمام،  محور  الغابات  وليس  السكان  يكون  أن  ينبغي  االقتصادية ، 

تملك  ال  الحراجة  إدارات  أن  يبدو  العمالة،  إحصاءات  باستثناء  ولكن 

أنواعاً  يتلقون  من  عدد  عن  نسبياً  المعلومات  من  القليل  سوى 

المعلومات  جمع  يمكن  ذلك،  ومع  الغابات.  من  المنافع  من  مختلفة 

يؤدي  أن  ويمكن  أخرى،  مسوحات  في  البلدان  في  الصلة  ذات 

فائدة. أكثر  نتائج  إلى  الجهود  هذه  في  التعاون 

يحتمل  والمناطق:7  البلدان  بين  المختلفة  المنافع  أهمية  ستتفاوت 

كبير  حد  إلى  الرفاه  في  الغابات  بها  تساهم  التي  الطرق  تعتمد  أن 

المنافع  مؤشرات  المثال،  سبيل  فعلى  البلد.  في  التنمية  مستوى  على 

األعضاء  البلدان  عليها  ووافقت  وضعتها  التي  االجتماعية-االقتصادية 

التي  تلك  عن  جداً  مختلفة  االستوائية  لألخشاب  الدولية  المنظمة  في 

تكون  أن  المحتمل  من  ببساطة،  األوروبية.  الغابات  هيئة  تستخدمها 

أقل  في  أهمية  أكثر  األساسية  االحتياجات  تلبية  في  الغابات  مساهمة 

مفيدة  تكون  قد  الحياة  نوعية  على  التحسينات  وأن  نمواً،  البلدان 

إلى  المنافع  من  المختلفة  األنواع  هذه  قياس  وسيؤدي  فرد.  لكل 

الكفاف  وأنشطة  الرسمية  غير  األنشطة  قياس  )مثل  مختلفة  تحديات 

األقاليم الواردة في هذا اإلصدار هي: أفريقيا، وآسيا وأوسيانيا، وأوروبا، وأمريكا الالتينية والبحر   7

الكاريبي، وأمريكا الشمالية. وتشمل أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي جنوب أمريكا، ووسط أمريكا، 
والبحر الكاريبي. وُضّمت أوسيانيا إلى آسيا نظراً لحجمها الصغير نسبيا. والبلدان المدرجة في كل 

إقليم يمكن الرجوع إليها في الجداول الملحقة.

■ الغابات.	 على  يعتمدون  من  عدد  تقدير  الصعب  من  للطهي.  الخشب  بجمع  يقوم  النيجر،  اّدروا،  في  رجل 
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تساهم  كيف  مقدار  تحديد  محاولة  أو  نمواً،  األقل  البلدان  في 

مختلفة  بمستويات  تتمتع  التي  البلدان  في  الحياة  نوعية  في  الغابات 

النمو(. من 

من  عدد  تقييم  على  بناء  المختلفة:  المقاييس  من  عدد  المطلوب 

ال  السابقة،  الفقرة  في  وردت  التي  واآلراء  الغابات  على  يعتمدون 

من  العديد  تجميع  أو  دمج  محاولة  المجدي  أو  المفيد  من  أن  يبدو 

مقياس  في  الغابات  من  المختلفة  االجتماعية-االقتصادية  المنافع 

من  قليل  عدد  تحديد  هو  فائدة  األكثر  ذلك،  من  بدالً  بسيط.  واحد 

مؤشرات  هي  والتي  بدقة  وقياسها  تعريفها  يمكن  التي  المقاييس 

في  الغابات  بها  تساهم  أن  يمكن  التي  المختلفة  للطرق  صحيحة 

المقاييس. من  القليل  العدد  هذا  على  والتركيز  الرفاه  تحقيق 

من  االجتماعية-االقتصادية  للمنافع  مقترح  تعريف 
الغابات

البشرية  االحتياجات  هي  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع 

مستوى(  األرفع  )االحتياجات  الحياة  نوعية  في  والتحسينات  األساسية 

الغابات  من  والخدمات  السلع  استهالك  طريق  عن  تلبى  التي 

في  والعمالة  الدخل  من  مباشر  غير  بشكل  تدعم  التي  أو  واألشجار، 

الحراجة. قطاع 

للتحليل  مبدئي  كتعريف  التعريف،  هذا  استخدام  على  بناًء  ُيقترح 

المنافع  تقدير  يرّكز  أن  التقرير،  هذا  بقية  في  سيعرض  الذي 

الناجمة  البشري  الرفاه  في  التحسين  أوجه  االجتماعية-االقتصادية  على 

أعاله  الوارد  التعريف  يشمل  هكذا،  الغابات.8  نواتج  استهالك  عن 

األحيان  من  كثير  في  تكون  التي  جميعها،  األساسية  االحتياجات 

مستوى  األعلى  واالحتياجات  النامية،  البلدان  في  أكبر  أهمية  ذات 

ويشمل  مكان.  كل  في  األشخاص  حياة  تحّسن  أن  يمكن  التي 

تمّكن  التي  القطاع  هذا  في  والعمالة  الدخل  منافع  أيضاً  التعريف 

والخدمات  السلع  استهالك  خالل  من  احتياجاتهم  تلبية  من  األشخاص 
التسويقية.9

يليه  الذي  والتحليل  أعاله  المذكور  التعريف  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

لالستعمال  ليست  التي  والمنافع  المباشرة  غير  المنافع  يشمالن  ال 

الغابات  أن  المعروف  فمن  الغابات.  توفرها  قد  التي  البقاء  ومنافع 

تفيد  أن  يمكن  التي  البيئية  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  توّفر 

الحالية  لألجيال  منافع  توفر  أن  ويمكن  مباشرة  غير  بصورة  الناس 

المنافع  هذه  الغابات.  لنواتج  المباشر  االستهالك  عن  عدا  والمقبلة، 

وهو  العملي،  االعتبار  هناك  أوالً،  أسباب.  لعدة  هنا  مدرجة  ليست 

التي  الشاملة  المعلومات  إلى  البلدان  من  العديد  حالة  في  االفتقار 

تبعاً لتعريف تقدير الموارد الحرجية في العالم، تستثنى محاصيل األشجار الزراعية )باستثناء أشجار   8

المطاط( من هذا التحليل، ولكن يتضمن التعريف إشارة إلى منافع األشجار خارج الغابات، ألنه 
سيكون من المستحيل عملياً تحديد ما إذا كانت المنافع قد أتت من الغابات أو من أشجار أخرى. 

سيحتسب أيضاً الدخل وفرص العمل في تجهيز المرحلة األولى من نواتج الغابات )مثل العمالة في   9

النجارة( كمنافع اجتماعية واقتصادية من الغابات، ألن هذه األنشطة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالغابات، 
وعادة يمكن ان تقاس أو تقدر بسهولة تامة.

هو  الهدف  وثانياً،  المنافع.  هذه  مثل  قيمة  حول  إليها  الركون  يمكن 

الغابات،  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  بين  بوضوح  التفريق 

تقاس  التي  العالمية  للبيئة  الغابات  تقدمها  التي  المساهمة  وبين 

الموارد  تقدير  مثل  عمليات  في  المختلفة  الطرق  من  بالعديد  بالفعل 

يحتمل  التي  المنافع  تلك  على  بالتركيز  وأخيراً،  العالم.  في  الحرجية 

سيوفر  الناس،  حياة  على  للقياس  وقابل  مباشرة  أكثر  أثر  لها  يكون  أن 

أن  ينبغي  السياسات  لواضعي  مفيدة  جديدة  معلومات  التحليل  هذا 

توفرها  التي  المتعددة  المنافع  عن  بالفعل  معروف  هو  ما  تكّمل 

الغابات.

التحليلي  اإلطار  سيتبع  بالحراجة،  صلة  األكثر  باالحتياجات  يتعلق  فيما 

 Maslow ماسلوف  افترضها  التي  لالحتياجات  الهرمي  التسلسل 

البشرية.  االحتياجات  يصف  عاماً  إطارا  يقدم  والذي  أوالً،   )1943(

أن  أكبر  بقدر  يحتمل  التي  لالحتياجات  ملخصاً   1 الشكل  ويعرض 

هذا  مثل  ويشبه  الغابات.  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  تلبيها 

اإلنسان  احتياجات  بين  روابط  حددت  التي  الدراسات  من  غيره  النهج 

عام  لأللفية  البيئي  النظام  “تقييم  مثل  البيئية،  والخدمات  والسلع 

.”2005

األساسية،  الفسيولوجية  الحاجات  الهرم  من  السفلي  الجزء  في  يبين 

الغابات  وتوفر  والمأوى.  )الطاقة(  والدفء  والماء  الغذاء  حاجات 

هذه  بعض  لتلبية  استخدامها  يمكن  التي  والخدمات  السلع  من  عدداً 

وقد  واألمن.  السالمة  لدينا  يعلوه،  الذي  الجزء  وفي  االحتياجات. 

جمع  )مثل  الطرق  من  بعدد  البشرية  الصحة  في  الغابات  تساهم 

وتعقيمها(.  المياه  لغلي  الخشبي  الوقود  واستخدام  الطبية  النباتات 

السياسات  تساهم  قد  ولكن  األمن،  في  مباشرة  الغابات  تساهم  وال 

في  واستخدامها  الغابات  على  الحصول  بشأن  القانوني  اإلطار  ويساهم 

المناطق  في  األساسيين  والنظام  القانون  وسيادة  الملكية  حقوق  تأمين 

الحرجية.

بعض  تلبية  في  للغابات  والروحية  الثقافية  األغراض  تساهم  أن  يمكن 

الحصول  إمكانية  ضمان  تحاول  التي  والتدابير  النفسانية:  الحاجات 

أو  الغابات  منافع  وتقاسم  ومنصفة  عادلة  بطرق  الغابات  موارد  على 

أكثر  مجتمع  إقامة  تدعم  الفقراء  يتلقاها  التي  منها  المنافع  زيادة 

الرفاه  توزيع  على  التركيز  فإّن  سابقاً،  لوحظ  وكما  وإنصافاً.  عدالً 

الرامية  التدابير  سمات  من  رئيسية  سمًة  يعتبر  المجتمع  في  البشري 

األخيرة. السنوات  في  االجتماعية-االقتصادية   التنمية  دعم  إلى 

المتوسط  المستويين  على  بالغابات  الروابط  تكون  أن  واألرجح 

قياسها  ويكون  مباشرة  أقل  لالحتياجات  الهرمي  التسلسل  من  واألعلى 

والمنتجات  الغابات  وجود  يساعد  قد  المثال،  سبيل  على  أصعب. 

وقد  والطبيعة،  الناس  بين  الروابط  دعم  على  ما  بلد  في  الخشبية 

تحقيق  على  الطبيعة  وفي  غابة  في  العمل  أو  غابة  امتالك  يساهم 

المنافع  هذه  قياس  الصعب  من  يكون  أن  األرجح  لكن  الذات. 

المعلومات  توفر  يكون  أن  يرجح  كما  داللة،  ذات  قوية  بطريقة 
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هنا  المحتملة  المنافع  هذه  إلى  يشار  وبالتالي،  للغاية.  محدوداً  حولها 

التالي. التحليل  في  تبحث  ولن  الصورة  إكمال  لغرض 

قياس المنافع االجتماعية-االقتصادية من الغابات
لقياس  ستستخدم  التي  المقاييس  ستركز  أعاله،  الوارد  للتعريف  وفقا 

أعداد  على  كبير  حد  إلى  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع 

متنوعة  بطرق  الحرجية  والخدمات  السلع  يستخدمون  الذين  السكان 

إنتاج  يساهم  كيف  يبين  ملخص   2 الجدول  في  ويرد  مختلفة. 

الخشبية  غير  الحرجية  والمنتجات  الخشبية  المنتجات  واستهالك 

ممكناً  ذلك  كان  وحيثما  المختلفة.  االحتياجات  في  الغابات  وخدمات 

سيرد  األقل  على  أو  كثافته  أو  االستخدام  مدى  أيضاً  سيقّدر  ومناسباً، 

ذلك. وصف 

الحرجية  والخدمات  السلع  استهالك  حول  المعلومات  معظم  وألن 

بمنهجية  التحليل  سيفحص  المخرجات،  نوع  بحسب  وينّظم  ُيجمع 

أكثر.  أو  واحد  احتياج  في  المخرجات  من  مخرج  كل  يساهم  كيف 

يحدث  وحيث  االحتياجات،  من  عدد  في  المنتجات  بعض  وتساهم 

يشّكل  ال  المثال،  سبيل  فعلى  المختلفة.  المنافع  إلى  سيشار  ذلك، 

بالنسبة  للطاقة  الرئيسي  المصدر  واستهالكه  الخشبي  الوقود  إنتاج 

والعمالة  الدخل  أيضاً  يولد  هو  بل  فحسب،  السكان  من  لكثير 

المستخدم  للوقود  رئيسي  )كمصدر  الغذائي  األمن  في  ويسهم 

وتعقيمها(.  المياه  لغلي  يستخدم  )حيث  اإلنسان  وصحة  للطهي( 

االحتياجات  أنواع  حسب  النتائج  التحليل  يلّخص  ذلك،  وبعد 

الحرجية  والخدمات  السلع  مختلفة  بطرق  تلبيها  التي  المختلفة 

المعلومات. في  الثغرات  ويحدد 

الشكل 1: التسلسل الهرمي لالحتياجات التي قد تلبى باستهالك السلع والخدمات الحرجية

.)1943(  Maslow من  مقتبس  المصدر: 

ت 
االحتياجا

األساسية
ت 

االحتياجا
سيكولوجية

ال
ى 

ت الرض
احتياجا

س
ن النف

ع

تحقيق الذات
 صلة محدودة 

بالغابات

الفسيولوجية

األمن والسالمة

االنتماء

االحترام

االحتياجات المعرفية والجمالية

الغذاء والماء والدفء والموى

الصحة وحقوق الملكية والقانون والنظام األساسيان وخفض الكوارث والمخاطر

استعماالت ثقافية وروحية

العدالة واإلنصاف

ارتباط بالطبيعة

االجتماعية-االقتصادية | 15 المنافع  قياس    
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الجدول 2: الصالت القائمة بين إنتاج واستهالك سلع وخدمات الغابات والوفاء باالحتياجات البشرية 

المجاالت الرئيسية التي يمكن فيها أن 
تسهم الغابات في تلبية االحتياجات 

المختلفة

 الدخل من 
الحراجة

الترتيبات المؤسسية جمع أو شراء أو استخدام مخرجات الغابات
للحراجة

منتجات الغابات غير المنتجات الخشبية
الخشبية

خدمات الغابات

االحتياجات الفسيولوجية

xxxxالغذاء	 

xxالماء	 

xxxالطاقة	 

xxxالمأوى	 

السالمة واألمن

xxxالصحة	 

xخفض الكوارث والمخاطر	 

xتأمين حقوق الملكية	 

xالقانون والنظام األساسيان	 

االنتماء )حاجة اجتماعية(

xاستعماالت ثقافية وروحية	 

احترام الذات

xxxالعدل واإلنصاف	 

الحاجات الجمالية

xxxاالرتباط بالطبيعة	 

الثاني 16 | الفصل 
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غير  الحرجية  والمنتجات  الخشبية  المنتجات  واستهالك  إنتاج  يلبي  إذ  للقياس،  وقابلة  مباشرة  األشخاص  حياة  على  آثار  للغابات 

وعلى  الدخل.  توليد  عن  فضاًل  الصحية،  واالحتياجات  والمأوى  والطاقة  الغذاء  من  االحتياجات  الحرجية  والخدمات  الخشبية 

أقل  في  خاصة  شأن،  ذات  تظل  أنها  إال  منخفضة،  منه  ينتفعون  من  وعدد  القطاع  هذا  في  المتولد  الدخل  أرقام  أن  من  الرغم 

أثرا.  أبلغ  منها  منافع  يجنون  من  وعدد  الحرجية  والخدمات  المنتجات  استهالك  من  المستمدة  المنافع  فإن  كذلك  نموا.  البلدان 

في  بما  محددة،  لفئات  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  وتطوير  تقييم  في  التقدم  من  مزيد  إحراز  ينبغي  أنه  على 

والفقراء. األصليون  والسكان  النساء  ذلك 

 .1 الملحق  في  مفصل  وبشكل   3 الجدول  في  موجز  بشكل  ترد  التقييم  هذا  في  المستخدمة  البيانات  مصادر  إن 

الرئيسية االستنتاجات 

يوظف قطاع الغابات الرسمي حوالي 13.2 مليون شخص 
في أنحاء العالم، ويوظف على األقل 41 مليوناً آخرين 

يعملون في القطاع غير الرسمي
غير  العمالة  األحيان  من  كثير  في  الوطنية  اإلحصاءات  تشمل  ال 

أنها  تبين  هنا  الواردة  التقديرات  لكن  الحراجة،  قطاع  في  الرسمية 

مليون   840 حوالي  أن  أيضاً  ويقدر  نمواً.  المناطق  أقل  في  هامة 

الخشبي  الوقود  يجمعون  العالم،  سكان  من  المائة  في   12 أي  شخص، 

الخاص. الستخدامهم  النباتي  والفحم 

الطاقة الخشبية هي في كثير من األحيان مصدر الطاقة 
الوحيد في المناطق الريفية في أقل البلدان نمواً، وهي 

ذات أهمية خاصة للفقراء
الطاقة  إمدادات  إجمالي  من  المائة  في   27 بـ  الخشبية  الطاقة  تستأثر 

الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  المائة  في  و13  أفريقيا،  في  األولية 

متزايدة  بصورة  أيضاً  تستخدم  أنها  غير  وأوسيانيا.  آسيا  في  المائة  في  و5 

األحفوري.  الوقود  على  االعتماد  خفض  بهدف  المتقدمة  البلدان  في 

أوروبا  في  شخص  مليون   90 حوالي  يستخدم  المثال،  سبيل  فعلى 

المنازل. لتدفئة  رئيسي  كمصدر  الخشبية  الطاقة  اآلن  الشمالية  وأمريكا 

تساهم منتجات الغابات مساهمة كبيرة في توفير 
المأوى لـ 1.3 مليار شخص على األقل، أي 18 في المائة 

من سكان العالم 
جميع  في  المساكن  تشييد  في  الغابات  منتجات  تستخدم 

فيها  تشّكل  مساكن  في  يعيشون  من  عدد  ويبلغ  العالم.  أنحاء 

أو  للجدران  المستخدمة  الرئيسية  المواد  الغابات  منتجات 

وأوسيانيا  آسيا  في  شخص  مليار  حوالي  األرضيات  أو  األسقف 

يستند  التقدير  هذا  أن  غير  أفريقيا.  في  شخص  مليون  و150 

أعلى  الحقيقي  العدد  يكون  قد  ولذا  فقط،  جزئية  معلومات  إلى 

بكثير.

إحدى المساهمات الكبيرة للغابات في األمن الغذائي 
والصحة هي توفير الوقود الخشبي ألغراض الطهي 

وتعقيم المياه 
أي  مليار،   2.4 بحوالي  الوقود  باستخدام  يطهون  من  عدد  يقدر 

وباإلضافة  نمواً.  البلدان  أقل  سكان  عدد  من  المائة  في   40 حوالي 

الماء.  لغلي  الخشب  منهم  مليوناً   764 يستخدم  قد  ذلك،  إلى 

أيضاً  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  جمع  ويدعم 

األشخاص. من  كبير  لعدد  أساسية  مغذية  مواد  ويوفر  الغذائي،  األمن 

الثالث 18 | الفصل 
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ت
ن الغابا

صادية م
ن المنافع االجتماعية-االقت

ت المتوفرة ع
الجدول 3: موجز للمعلوما

نوع المنفعة 
صادر(

صدر )الم
الم

سنة 
ال

ت( 
سنوا

)ال
المرجعية 

ت
تقييم نوعية البيانا

الدقة
التغطية

ت
تعليقا

المنافع المتعلقة بالدخل 
 

 
 

 
 

 	
ت

ن قطاع الغابا
ضافة م

القيمة الم
 

ي(
)اإلنتاج الرسم

ي 
ت األمم المتحدة للدخل القوم

سابا
ح

2011
عالية

عالية
ق )األرجح أن تكون 

سكان الواسعة النطا
ت ال

ت وتعدادا
سوحا

ن الم
صاء الوطنية م

ت اإلح
جمعتها وكاال

ن األحيان.
ي كثير م

ي ف
ى القطاع غير الرسم

ستثن
ن ي

ت عالية(، ولك
نوعية البيانا

 	
ن تقاسم المنافع

 الدخل م
التقارير الوطنية

2010–2000
متدنية 

متدنية
ط.

ت نوعية فق
ال تتوفر إال معلوما

 	
ت البيئية

ت لقاء الخدما
المدفوعا

ت
ي المؤلفا

ث ف
البح

2011–2005
متوسطة

متوسطة
شاريع القديمة 

ت الم
ضح ما إذا كان

ن الوا
س م

ت، ولي
س المدفوعا

ت ولي
ت الموازنا

ض الدراسا
ض بع

يعر
ن أوروبا قليلة جداً.

ت المتوفرة ع
ت. البيانا

ال تزال تقدم مدفوعا

 	
ي 

ن اإلنتاج غير الرسم
الدخل م

ب 
شا

لألخ
ضافة واإلنتاج 

ن القيمة الم
ستمدة م

م
2011

متوسطة
متدنية

ن. وال 
ساك

ي الم
ب ف

ش
ي واستخدام الخ

شب
ن إنتاج الوقود الخ

ط الدخل التقديري م
شمل األرقام فق

ت
ت شأن.

ي قد تكون ذا
شطة الحرفية األخرى الت

تقدر األن

 	
ن إنتاج لحوم الطرائد 

الدخل م
صائية لمنظمة األغذية والزراعة

ت اإلح
قاعدة البيانا

2011
متوسطة

متدنية
ى أنه قيمة 

س الدخل عل
ت المتوفرة شحيحة. يقا

ن البلدان وتبدو البيانا
ن العديد م

ت ع
ال توجد بيانا

ك مبالغة.
ي ذل

ي، وقد تكون ف
اإلنتاج اإلجمال

 	
ت الطبية

ن إنتاج النباتا
الدخل م

ي العالم
تقدير الموارد الحرجية ف

2005
متدنية

متدنية
ى وجه التحديد( 

ي عل
ى القطاع الحرج

ب عزو الدخل إل
صع

ن ال
ن النظم )م

صلة بي
شاكل الحدود الفا

م
ي.

ى أنه قيمة اإلنتاج اإلجمال
س عل

والدخل مقا

 	
ت غير 

ن إنتاج المنتجا
الدخل م

شبية األخرى
الخ

صائية لمنظمة األغذية والزراعة
ت اإلح

قاعدة البيانا
2011

متدنية
متوسطة

شبية. 
ت الحرجية غير الخ

ق الكامل للمنتجا
س للنطا

ن لي
ن البلدان، ولك

ن كثير م
ت متوفرة ع

البيانا
ت الطبية.

ي حالة النباتا
ي أشير لها ف

سها الت
شاكل نف

ك الم
ك، هنا

وباإلضافة لذل

المنتفعون
 

 
 

 
 

ي
ي القطاع الرسم

 العمالة ف
ت العمالة لمنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة 

صاءا
إح

صناعية
للتنمية ال

2011
عالية

عالية
ي.

ى القطاع غير الرسم
ستثن

ن األحيان ي
ي كثير م

ن ف
ت عالية، ولك

األرجح أن تكون نوعية البيانا

 العمالة غير الرسمية
ت اإلنتاج 

ت وبيانا
ي المؤلفا

ث ف
البح

2011
متوسطة

متدنية
ن. تقدر إنتاجية العمل 

ساك
ي الم

ب ف
ش

ي واستخدام الخ
شب

ي إنتاج الوقود الخ
ى العمالة ف

صرة عل
مقت

ت.
سوحا

ض الم
ن نتائج بع

ي م
شب

ي الوقود الخ
ف

ت 
مالكو الغابا

ت الزراعية
ي أوروبا والتعدادا

ت ف
تقرير حالة الغابا

2010–2000
متوسطة

متدنية
ض البلدان األخرى.

ن أوروبا وبع
ط ع

ت متوفرة فق
ت ملكية الغابا

صائيا
إح

ك
منافع االستهال

 
 

 
 

 

ت
ن الغابا

ك األغذية م
استهال

صائية لمنظمة األغذية والزراعة
ت اإلح

قاعدة البيانا
2011

متوسطة
متدنية

ي 
شبية الت

ت الحرجية غير الخ
ن المنتجا

ن أنواع كثيرة م
ن البلدان وع

ن العديد م
ت ع

ال توجد بيانا
ت المتوفرة شحيحة جداً.

تؤكل؛ وتبدو البيانا

شبية
ك الطاقة الخ

استهال
ي األمم المتحدة

صائية ف
شعبة اإلح

الوكالة الدولية للطاقة، وال
2011–2010

متوسطة
عالية

ت.
شمل تقديرا

صائية الوطنية، لكنها قد ت
ت اإلح

ي تجمعها الوكاال
ت الت

البيانا

ستخدمون الطاقة 
ن ي

أعداد م
ب

ش
ن الخ

ستمدة م
الم

ت 
سوحا

صحة العالمية، الم
ت الوطنية، منظمة ال

التعدادا
ت

ت العنقودية المتعددة المؤشرا
سوحا

صحية، الم
الديموغرافية وال

2011–2000
عالية

عالية
ق )األرجح أن تكون 

ت سكانية واسعة النطا
ت وتعدادا

سوحا
ن م

صائية الوطنية م
ت اإلح

جمعتها الوكاال
ت عالية(.

نوعية البيانا

ت 
ستخدمون منتجا

ن ي
عدد م

ى
ت للمأو

الغابا
ت 

سوحا
صحية، الم

ت الديموغرافية وال
سوحا

ت الوطنية، الم
التعدادا

ت
العنقودية المتعددة المؤشرا

2011–2000
متوسطة

عالية
ب للقيم المفقودة.

سا
ض االحت

ن مع بع
ق، ولك

ت واسعة النطا
ت وتعدادا

سوحا
ن م

ت م
جمع

صحة 
ى 

ت عل
ت الغابا

آثار منتجا
سان

اإلن
صحية، 

ت الديموغرافية وال
سوحا

صحة العالمية، الم
منظمة ال

ت 
ي األدبيا

ث ف
ت، البح

ت العنقودية المتعددة المؤشرا
سوحا

الم
2011–2000

متدنية
متدنية

ي 
ت الت

ن البيانا
صحية(، لك

ت الطبية )والمنافع ال
ك النباتا

ن استهال
ن الركون إليها ع

ك أرقام قليلة يمك
هنا

ضعة أمثلة محددة للغاية.
ن الركون إليها متوفرة لب

يمك

ت
ى البيانا

حيثما ُيفتقر إل
ب أو تقدير األرقام 

سا
الحت

ستخدمة 
ت الم

ف اإلجراءا
ص

وي
هنا 

ستخدمة 
ت الم

صالحية البيانا
و

ضاً نوعية 
ق أي

هذا الملح
ويقّيم 

 .1
ق 

ي الملح
ت ف

صادر البيانا
م

صيل 
ن تفا

ى مزيد م
عل

ن االطالع 
ويمك

هذا التقدير. 
ي 

ستخدمة ف
ت الم

صادر البيانا
م

هذا الجدول 
ص 

مالحظة: يلخ
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والحراجة بالغابات  المتعلقة  األنشطة  من  الدخل 
األجور  والحراجة  بالغابات  المتعلقة  األنشطة  من  الدخل  يشمل 

باإلضافة  الرسمي،  القطاع  في  المحققة  األخشاب  وإيرادات  واألرباح 

الخشبي  الوقود  كإنتاج  الرسمية  غير  األنشطة  في  المحقق  الدخل  إلى 

الخشبية.  غير  الحرجية  والمنتجات 

الدخل في قطاع الغابات الرسمي 
في  المحققة  اإليرادات  كافة  مجموع  هو  المضافة  القيمة  إجمالي 

األخرى.  القطاعات  من  المشتريات  جميع  تكلفة  ناقصاً  القطاع،  هذا 

العاملة  اليد  الثالثة:  اإلنتاج  عوامل  لمالكي  الفائض  هذا  ويدفع 

والمدفوعات  األراضي  )إيجارات  واألراضي  واألجور(؛  الموظفين  )رواتب 

للمساهمين،  األسهم  وأرباح  )األرباح  المال  ورأس  القائمة(؛  لألشجار 

من  المتأتي  للدخل  سليم  صحيح  مقياس  فإنه  ولذا  ذلك(.  وغير 

القطاع. هذا  في  األنشطة 

الغابات  قطاع  في  المضافة  القيمة  عن  معلومات   4 الجدول  يعرض 

من  ويتبين  المحلي.  الناتج  إجمالي  في  القطاع  هذا  مساهمة  وعن 

وإنتاج  المستديرة  األخشاب  إنتاج  في  المضافة  القيمة  أن  الجدول 

الخشبية(  واأللواح  المنشورة  )األخشاب  الصلبة  الخشبية  المنتجات 

القطاع،  في  المضافة  القيمة  ربع  من  بقليل  أكثر  منها  لكل  تمثل 

وتبلغ  بقليل.  الباقي  النصف  من  أقل  والورق  اللب  إنتاج  ويمثل 

مليار   600 من  بقليل  أكثر  عموما  الغابات  قطاع  في  المضافة  القيمة 

العالمي. االقتصاد  من  المائة  في   0.9 حوالي  وتمثل  أمريكي  دوالر 

هي  الرسمي  الغابات  قطاع  في  األنشطة  اإلقليمي،  الصعيد  على 

على  وعالوة  وأوسيانيا.  آسيا  منطقة  في  الدخل  في  األكبر  المساهم 

مكون  كل  وفي  الغابات  قطاع  في  المضافة  القيمة  إجمالي  ذلك، 

مما  المنطقة  هذه  في  أيضاً  أعلى  القطاع  لهذا  الثالثة  المكّونات  من 

باستثناء  المناطق،  جميع  في  الحراجة  أنشطة  تساهم  وال  عداها.  في 

منتجات  لكن  الدخل،  في  نسبياً  صغيرة  مساهمة  سوى  أفريقيا، 

في   0.9 إلى  كبير،  حد  إلى  القطاع  هذا  مساهمة  من  تزيد  الغابات 

في  و0.7  الكاريبي(،  والبحر  الالتينية  وأمريكا  أوروبا  )في  المائة 

يمّثل  حيث  أفريقيا،  في  الحالة  وتنعكس  الشمالية.  أمريكا  في  المائة 

أمريكي  دوالر  مليار   11( الدخل  معظم  المستديرة  األخشاب  إنتاج 

أمريكي  دوالر  مليارات   6 الغابات  تجهيز  يولد  بينما   ،)2011 عام  في 

 0.9 إلى  القطاع  هذا  مساهمة  إجمالي  يرفع  ما  الدخل،  من  إضافية 

المائة. في 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الغابات  قطاع  مساهمة   2 الشكل  يبين 

)حوالي  الدخل  في  األعلى  والمساهمة  العالم.  في  البلدان  جميع  في 

األخرى،  البلدان  من  قليل  عدد  وفي  ليبيريا.  في  هي  المائة(  في   15

)التفيا  الدخل  من  المائة  في  و10   5 بين  بما  الغابات  قطاع  يستأثر 

أخرى  بلدان  في  الدخل  في  المساهمة  أما  سليمان(،  وجزر  وسيراليون 

األماكن. من  كثير  في  الصفر  من  وقريبة  المائة،  في   5 من  فأقل 

الدخل  في  جداً  متدنية  مساهمة  يساهم  القطاع  أن  الخريطة  وتبين 

الغطاء  حيث  آسيا،  ووسط  األدنى  والشرق  أفريقيا  شمال  معظم  في 

دخاًل  االقتصادات  من  كثير  يحقق  وحيث  عموماً  منخفض  الحرجي 

مساهمة  أن  يتضح  أوروبا،  وفي  والغاز.  النفط  إنتاج  من  نسبياً  مرتفعاً 

هذا  يلعب  كما  نسبياً،  عالية  وشرقها  أوروبا  شمال  في  الغابات  قطاع 

من  وأجزاء  أفريقيا  غرب  في  الدخل  توليد  في  أيضاً  هاماً  دوراً  القطاع 

الالتينية. وأمريكا  آسيا  شرق  وجنوب  الوسطى  أفريقيا 

الجدول 4: القيمة المضافة في قطاع الغابات والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2011، حسب اإلقليم والقطاع الفرعي 

إجمالي القيمة المضافة في قطاع الغابات اإلقليم
)بمليارات الدوالرات األمريكية بأسعار 2011(

حصة إجمالي القيمة المضافة لقطاع الغابات 
في الناتج المحلي اإلجمالي )%(

الحراجة 
وقطع األشجار

الخشب 
المنشور 
واأللواح 
الخشبية

إنتاج اللب 
والورق

الحراجة المجموع
وقطع األشجار

الخشب 
المنشور 
واأللواح 
الخشبية

إنتاج اللب 
والورق

المجموع

1133170.60.20.10.9أفريقيا

84661112600.30.30.51.1آسيا وأوسيانيا

3561681640.20.30.40.9أوروبا

2629611150.20.20.40.7أمريكا الشمالية

141224490.30.20.40.9أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

1691702666060.30.30.40.9العالم

قطرية مصادر  من  القومي  الدخل  حساب  ببيانات  مكملة  )2012أ(،  المتحدة  األمم  المصادر: 

الثالث 20 | الفصل 

SOFO_2014_ArabicBOOK.indb   20 04/06/2014   03:38:45



قطرية مصادر  من  القومي  الدخل  حساب  ببيانات  مكملة  )2012أ(،  المتحدة  األمم  المصادر: 

الشكل 2: مساهمة قطاع الغابات في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2011 = )%(

الجدول  في  تظهر  التي  الدخل  لتوليد  اإلقليمية  المتوسطات  أن  غير 

اإلجمالي  بالحجم  مرجحة  أنها  ذلك  ما.  حد  إلى  قلياًل  مضللة   4

ما  وإذا  منطقة.  كل  في  اإلجمالي(  المحلي  الناتج  )أي  لالقتصاد 

المتولد  الدخل  من  المنتفعين  السكان  حسب  المعلومات  عرضت 

القطاع  مساهمة  عندئذ  تصل  الرسمي،  الغابات  قطاع  أنشطة  من 

الشكل  يبين  المثال،  سبيل  على  تقريباً.  الضعف  إلى  العادي  للشخص 

)المساهمة  القطاع  أهمية  حسب  مرتبة  العالم  في  بلد  لكل  النتائج   3

كنسبة  )مبيناً  بلد  كل  في  السكان  وعدد  اإلجمالي(  المحلي  الناتج  في 

المائة  في   1.6 يشّكل  الغابات  قطاع  أن  ذلك  ويبين  تراكمية(.  مئوية 

العالم.  سكان  نصف  من  أكثر  تمثل  بلدان  في  الدخل  من  أكثر  أو 

 – نسبياً  أكبر  القطاع  أهمية  حيث  البلدان  معظم  ذلك،  على  وعالوة 

البلدان  هما  والصين  )الهند  نمواً  البلدان  أقل  هي  الشكل–  يسار  إلى 

من  المائة  في   2 من  بقليل  أقل  فيهما  الغابات  قطاع  يشّكل  اللذان 

البلدان  أما  الشكل(.  في  مسطحة  طويلة  كخطوط  ويظهران  الدخل، 

ففي  نسبياً(  أهمية  أقل  الغابات  قطاع  )حيث  الشكل  يمين  إلى 

حرجي  غطاء  ذات  نمواً  أقل  وبلدان  النمو  متقدمة  بلدان  معظمها 

صغيرة.  جزرية  ودول  منخفض 

مساهمة قطاع الغابات في الناتج المحلي اإلجمالي في   الشكل 3: 
عام 2011

قطرية. مصادر  من  القومي  الدخل  حساب  ببيانات  مكملة  )2012أ(،  المتحدة  األمم  المصادر: 

النسبة من سكان العالم )%(

ي )%(
ي اإلجمال

ج المحل
ي النات

ساهمة قطاع الحراجة ف
م
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الدخل المتولد من مدفوعات الخدمات البيئية
يتلقى  قد  الُمسّوقة،  النواتج  بيع  عن  الناتجة  اإليرادات  إلى  باإلضافة 

الخدمات  لقاء  المدفوعات  من  دخاًل  أيضاً  الغابات  مالكي  بعض 

لقاء  المدفوعات  هذه  مديروها  أو  الموارد  مالكو  ويتلقى  البيئية. 

الكربون  تخزين  أو  المياه  مستجمعات  كحماية  بيئية  خدمات  إنتاج 

تكاليف  إلى  الترتيبات  هذه  مثل  تؤدي  أن  ويمكن  الموائل.  حفظ  أو 

أو  الموارد  إدارة  في  تغييرات  أحدثت  إن  حقيقية  اقتصادية  ومنافع 

فإن  ولذا  الدفعات.  تلك  يسددون  لمن  الصافية  اإليرادات  في  زيادة 

القطاع. في  الدخل  أو  المضافة  القيمة  مكونات  من  المدفوعات  هذه 

السنوات  في  البيئية  الخدمات  لقاء  بالمدفوعات  االهتمام  ازداد  وقد 

كواحدة  بالكربون  التجارة  سوق  آليات  تطوير  مع  وخصوصاً  األخيرة، 

أن  يحتمل  وال  المناخ.  تغير  بشأن  القلق  لتنامي  االستجابات  من 

أعاله،  الواردة  األرقام  في  البيئية  الخدمات  لقاء  المدفوعات  تظهر 

غير  اكتماال.  أكثر  للدخل  تقييم  إلجراء  إليها  تضاف  أن  يمكن  لكن 

لقاء  المدفوعات  ترتيبات  اآلن  حتى  ولدتها  التي  الدخل  مقادير  أن 

تحدث  لن  أنها  درجة  إلى  جداً  صغيرة  الحراجة  من  البيئية  الخدمات 

)انظر  القطاع  هذا  في  اإلجمالي  الدخل  في  جداً  ضئيل  فارق  غير 

.)2 اإلطار 

الدخل من اإلنتاج غير الرسمي لألخشاب 
إنتاج  من  المتأتية  اإليرادات  ّقّدرت  األخشاب،  من  الرسمي  غير  لإلنتاج 

المستخدمة  الغابات  لمنتجات  المسجل  غير  واإلنتاج  الخشبي  الوقود 

التقديرات  واستندت  نمواً.  األقل  الثالثة  األقاليم  في  للبلدان  للبناء 

هو  )كما  األنشطة  هذه  في  العمل  إلى  الخشبي  للوقود  بالنسبة 

المكتسب  الدخل  تقديرات  استندت  بينما  التالي(،  القسم  في  موضح 

والقيمة  لإلنتاج  التقديري  الحجم  إلى  البناء  منتجات  إنتاج  من 

الرسمي القطاع  في  المسجلة  المخرجات  من  وحدة  لكل  المضافة 

اإلطار 2: أثر المدفوعات لقاء الخدمات البيئية على الدخل من الحراجة

متوسط الدخل السنوي من المدفوعات لقاء اإلقليم
الخدمات البيئية )مليون دوالر أمريكي(

إجمالي المدفوعات 
منذ عام 2005 
)مليون دوالر 

أمريكي(

عدد األشخاص 
المدفوع لهم منذ 
عام 2005 )باآلالف(

المدفوعات للفرد 
الواحد )دوالر 

أمريكي( 2010–20052011

252>4241أفريقيا

75027 792217 1815 7791آسيا وأوسيانيا

غير متوفرغير متوفرغير متوفر57138أوروبا

غير متوفرغير متوفرغير متوفر027 9331أمريكا الشمالية

91164399987404أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

73928 191218 5356 8632 1العالم

المدفوعات  التي ُجمعت عن  للمعلومات  أدناه موجز  الجدول  يرد في 
لقاء الخدمات البيئية. ويتفاوت الدخل من سنة إلى أخرى تبعاً لتوقيت 
ومدة الترتيبات، لكن الوجهة العامة وجهة صعود. فعلى سبيل المثال، 
كان المستوى العالمي للمدفوعات لقاء الخدمات البيئية من عام 2005 

السنة،  في  دوالر  أمريكي  مليار   1.9 على  قلياًل  يزيد   2010 عام  إلى 
ولكن في عام 2011 كان الرقم 2.5 مليار دوالر أمريكي. ويستأثر بلدان 
المدفوعات  من  الدخل  بمعظم  األمريكية(  المتحدة  والواليات  )الصين 

وكوستاريكا. المكسيك  من  كل  يليهما  البيئية،  الخدمات  لقاء 

حزمة  البيئية  الخدمات  لقاء  المدفوعات  ترتيبات  غالبية  تشمل 
الترتيبات  بعض  أن  من  الرغم  على  اإليكولوجي،  النظام  من خدمات 
مستجمعات  حماية  تكون  ما  )عادة  واحدة  خدمة  على  أكثر  يركز 
 3 )تشّكل  نسبياً  ثانوية  الغابات  كربون  لقاء  المدفوعات  المياه(. 
أنها  رغم   ،)2005 عام  منذ  المدفوعات  جميع  من  فقط  المائة  في 
 2011 منذ  التزايد  في  واستمرت  األخيرة  السنوات  في  بسرعة  زادت 

.)2013  ,Peters-Stanley, Gonzales and Yen(
ال يسّجل العديد من خطط المدفوعات لقاء الخدمات البيئية عدد 
من تلقوا مدفوعات )المنتفعين(، ولكن للخطط التي تقوم بالتسجيل، 
الخدمات  لقاء  المدفوعات  من  دخاًل  تلقوا  لمن  اإلجمالي  العدد  بلغ 
البيئية منذ عام 2005 حوالي 220 مليوناً )معظمهم تقريباً في الصين(. 
دوالر  أمريكي  مليار   6.2 حوالي  لهؤالء  اإلجمالية  المدفوعات  وبلغت 
الواحد،  للشخص  أمريكياً  دوالراً   28 يعادل  ما  أي  ذاتها،  الفترة  طوال 

السنة. في  الواحد  للشخص  أمريكية  دوالرات   4 المتوسط  في  أو 

إلجمالي  صحيحاً  تقديراً  أعاله  الواردة  األرقام  تعطي  ال  وقد 
المثال،  سبيل  فعلى  البيئية.  الخدمات  لقاء  المدفوعات  من  الدخل 
)انظر  البيئية  الخدمات  لقاء  للمدفوعات  أوروبا  في  خطة  هناك 
الكربون  الطباعة(، ولكن، بمعزل عن مدفوعات  المتحدة، قيد  األمم 
بسهولة  تتوفر  ال  األوروبي،  االتحاد  من  الممولة  الخطط  وبعض 
معلومات عن مستوى المدفوعات. وباإلضافة إلى ذلك، من الصعب 
العامة  واإلعانات  البيئية  الخدمات  لقاء  المدفوعات  بين  التمييز 
ليست  األرقام  هذه  أن  لو  حتى  ذلك،  مع  كبيرة(.  )وهي  للحراجة 
من  الدخل  أن  االفتراض  المعقول  من  يبدو  صحيحاً،  تقديراّ  مقّدرة 
إنتاج  من  بالدخل  مقارنة  صغير  البيئية  الخدمات  لقاء  المدفوعات 

سنة.  كل  الغابات  منتجات 

وحالة  www.ecosystemmarketplace.com؛  األيكولوجي  النظام  لمحفل  اإللكتروني  الموقع  المصادر: 

http://www.watershedconnect.com؛  وموقع  مختلفة(؛  )سنوات  العالم  في  الغابات  في  الكربون  سوق 

البيئية. الخدمات  لقاء  المدفوعات  عن  المنشورة  التقارير  من  وغيره 
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عموماً،  األنشطة.  هذه  من  التقديري  الدخل  مجموع   5 الجدول  يبين 

نسبياً،  صغير  األنشطة  هذه  عن  المتولد  للدخل  اإلجمالي  المبلغ 

الخشبي  الوقود  إنتاج  من  تقريباً  ثلثه  أمريكي،  دوالر  مليار   33 حوالي 

غير  اإلنتاج  من  الدخل  وكمية  النباتي.  الفحم  إنتاج  من  وثلثاه 

ويمكن  مؤكد  غير  التقدير  هذا  لكن  جداً،  صغيٌرة  البناء  لمواد  الرسمي 

بكثير. أعلى  الحقيقي  الرقم  يكون  أن 

من  بقليل  أقل  األنشطة  هذه  من  فالدخل  اإلقليمي،  الصعيد  على  أما 

وفي  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  أمريكي  دوالر  مليار   10

مساهمة  إاّل  المناطق  هذه  في  يساهم  وال  وأوسيانيا،  آسيا  منطقة 

أفريقيا،  في  ولكن  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  في  جداً  صغيرة  إضافية 

المحلي  الناتج  في  اإلضافية  المساهمة  وتقرب  بكثير  أعلى  الدخل 

المائة.  في   1 من  اإلجمالي 

مساهمة  إجمالي  يصبح  الرسمي،  غير  الدخل  هذا  أضيف  ما  وإذا 

المائة،  في   2 أفريقيا  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الغابات  قطاع 

هذا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما  األقاليم.  بين  األعلى  النسبة  وهي 

الغابات  قطاع  في  المضافة  القيمة  ارتفاع  بدرجة  تقريباً  مرتفع  الدخل 

الرواتب  كافة  من  أعلى  أنه  إلى  يشير  ما  بأكملها،  أفريقيا  في  الرسمي 

يتعلق  فيما  سواء  هكذا،  الرسمي.  القطاع  في  المدفوعة  واألجور 

تتمثل  الدخل،  بتوفير  يتعلق  وفيما  الحقاً(  )موضحة  االحتياجات  بتلبية 

في  الغابات  توفرها  التي  االجتماعية-االقتصادية  الرئيسية  المنافع 

الخشبية. المنتجات  إنتاج  في  وليس  الطاقة  إنتاج  في  أفريقيا 

الدخل من المنتجات الحرجية غير الخشبية
قّسمت  الخشبية،  غير  الحرجية  المنتجات  إنتاج  من  الدخل  لتقدير 

والمنتجات  الطبية؛  النباتات  فئات:  ثالث  إلى  المنتجات  هذه 

األدغال  حيوانات  )لحوم  الحيوان  على  القائمة  الخشبية  غير  الحرجية 

القائمة  الخشبية  غير  الحرجية  والمنتجات  والعسل(؛  الطرائد،  أو 

البيانات  قاعدة  من  الدخل  تقديرات  معظم  أخذ  وقد  النبات.  على 

يشمل  ال  المصدر  هذا  لكن  والزراعة،  األغذية  لمنظمة  اإلحصائية 

أرقام  من  المنتجات  هذه  عن  البيانات  أخذت  فقد  الطبية،  النباتات 

هذه  جمعت  وقد   ."2010 عام  العالم  في  الحرجية  الموارد  "تقدير 

لكنها   ،2005 لعام  الخبراء(  رأي  إلى  الغالب  في  تستند  )التي  األرقام 

ويرد   .2011 عام  بأسعار  األرقام  إلى  للتوصل  التضخم  حسب  ُحّدثت 

 .6 الجدول  في  للنتائج  موجز 

الجدول 5: الدخل التقديري المتأتي من اإلنتاج غير الرسمي للوقود الخشبي ومنتجات الغابات المستخدمة في بناء المساكن في عام 2011 

الدخل )بماليين الدوالرات األمريكية بأسعار عام 2011(اإلقليم

المجموعالبناءالفحم النباتيالوقود الخشبي

402 58511214 70510 3أفريقيا

896 403479 4465 4آسيا وأوسيانيا

976 06708 9095 3أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

274 05515933 06021 12العالم

لمنظمة  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  )من  الصلبة  الخشبية  والمنتجات  الخشبي  الوقود  استهالك  عن  والتقارير  البناء(  ومواد  الخشبي  الوقود  استخدام  )عن  للسكان  الوطني  التعداد  بيانات  بين  المقارنة  من  مستمدة  المصادر: 

المخرجات من  وحدة  لكل  المضافة  القيمة  أو  والدخل  والزراعة(  األغذية 

الجدول 6: الدخل التقديري من إنتاج المنتجات الحرجية غير الخشبية في عام 2011 

الدخل )بماليين الدوالرات األمريكية بأسعار عام 2011(اإلقليم

المنتجات الحرجية غير النباتات الطبية
الخشبية القائمة على الحيوان

المنتجات الحرجية غير 
الخشبية القائمة على النبات

المجموع

299 0825 1652 523أفريقيا

408 68867 54963 1713آسيا وأوسيانيا

026 4508 1305 4462أوروبا

643 6273 0162 01أمريكا الشمالية

638 9633 296462أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

013 81088 50676 69710العالم

لمنظمة  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  )من  الصلبة  الخشبية  والمنتجات  الخشبي  الوقود  استهالك  عن  والتقارير  البناء(  ومواد  الخشبي  الوقود  استخدام  )عن  للسكان  الوطني  التعداد  بيانات  بين  المقارنة  من  مستمدة  المصادر: 

المخرجات من  وحدة  لكل  المضافة  القيمة  أو  والدخل  والزراعة(  األغذية 

الغابات | 23 توفرها  التي  المتعددة  المنافع    

SOFO_2014_ArabicBOOK.indb   23 04/06/2014   03:38:47



 88 حوالي   2011 عام  في  األنشطة  هذه  من  الدخل  إجمالي  بلغ 

من  أمريكي(  دوالر  مليار   77( معظمها  أتى  أمريكي،  دوالر  مليار 

ويولد  النبات.  على  القائمة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  إنتاج 

من  أخرى  أمريكي  دوالر  مليار   10.5 الحيوانية  المنتجات  إنتاج 

كله  بالمبلغ  الطرائد  أو  األدغال  حيوانات  لحوم  وتستأثر  الدخل، 

أمريكي  دوالر  مليون   700 حوالي  الطبية  النباتات  جمع  ويولد  تقريباً. 

من  المتولد  الدخل  سوى  تشمل  ال  األرقام  هذه  أن  رغم  الدخل،  من 

امتداد  على  المتولد  الدخل  وليس  أدوية  إلنتاج  الخام  المواد  جمع 

القيمة.  سلسلة 

قيمة  إلى  تستند  أعاله  المقدمة  التقديرات  أن  من  الرغم  على 

المبلغ  فإن  للدخل(،  مبالغ  تقدير  )وهو  اإلجمالي  اإلنتاج 

غير  الحرجية  المنتجات  إنتاج  من  المتولد  للدخل  اإلجمالي 

ورد  مما  بكثير  أعلى  يكون  قد  الحيوان  على  القائمة  الخشبية 

وقيمة  حجم  عن  بيانات  الخصوص  وجه  على  تتوفر  وال  هنا. 

التي  البلدان  من  للعديد  الطرائد  أو  األدغال  حيوانات  لحوم  إنتاج 

تقدير  يكون  أن  المحتمل  )ومن  فيها  هام  اإلنتاج  هذا  أن  ُيعرف 

يبدو  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الواقع(.  من  أقل  المتوفرة  األرقام  بعض 

يظهر  ال  )مثاًل،  مفقودة  النباتية  المنتجات  بعض  عن  البيانات  أن 

والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإلحصائية  البيانات  في  تقريباً  أبداً 

أن  العالم  في  الحرجية  الموارد  تقدير  أشار  الذي  الطبيعي  الصمغ 

جداً(.  مرتفعة  إنتاجه  قيمة 

إنتاج  من  المتولد  الدخل  معظم  فيظهر  اإلقليمي،  الصعيد  على  أما 

 67.4( وأوسيانيا  آسيا  منطقة  في  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات 

أوروبا  تليها،  المجموع(.  من  المائة  في   77 أو  أمريكي  دوالر  مليار 

هذه  من  الموّلد  الدخل  مستويات  أعلى  لديهما  اللتان  وأفريقيا 

يساهم  الحراجة،  قطاع  في  األخرى  باألنشطة  ومقارنة  األنشطة. 

مساهمة  أكبر  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  إنتاج  من  الدخل 

وأوسيانيا  آسيا  منطقة  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  إضافية 

المائة  في  و0.3  المائة  في   0.4 بنسبة  يستأثر  حيث  أفريقيا،  ومنطقة 

التوالي. على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

تقاسم المنافع
من  المتأتي  الدخل  بعض  ُينقل  إذ  الحراجة،  في  للمنافع  تقاسم  هناك 

أو  اإلنتاج  مناطق  في  يعيشون  من  )عادة  آخرين  إلى  الغابات  إنتاج 

الرسوم  ُتحّول  )مثاًل  اإليرادات  تقاسم  ذلك  يشمل  أن  ويمكن  حولها(. 

بموجبها  تقدم  اتفاقات  أو  آخرين(  إلى  الحكومات  تجمعها  التي 

للمجتمعات  عينية  منافع  أو  مالية  مبالغ  القطاع  في  العاملة  الشركات 

فيها.10  تعمل  التي  المحلية 

من  دخاًل  وليس  القطاع  في  للدخل  توزيع  إعادة  هو  المنافع  وتقاسم 

األخرى  األرقام  إلى  إضافته  تمكن  ال  ولذا  مستقل،  اقتصادي  نشاط 

كان  إذا  ما  لتقييم  استخدامه  يمكن  ذلك،  مع  أعاله.  المعروضة  للدخل 

محددة. مجموعات  يفيد  الحراجة  من  الدخل 

البلدان  من  قليل  لعدد  إال  المنافع  تقاسم  عن  معلومات  تتوفر  وال 

وليست  نوعية  الغالب  في  فإنها  المعلومات  هذه  توجد  وحيث  فقط، 

خالل  من  المنقول  الدخل  مقدار  تقدير  باإلمكان  يكن  لم  ولذا،  كمية. 

هذه  من  تستفيد  التي  السكان  أعداد  أو  المنافع  تقاسم  ترتيبات 

الترتيبات. 

10  آليات الغابات المجتمعية هي النوع الثالث من تقاسم المنافع، حيث يعطي مالكو الغابات 

 Morrison( المجتمعات المحلية حقوق الحصول على منتجات الغابات واستخراجها من مساحة معينة
وآخرون، 2009(. وهذا غير مشمول هنا، لكنه مشمول في تحليل المنتفعين.

■ الهند.	 في  الخشب  من  مخزونه  يرتب  وقود  خشب  بائع 
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الدخل توليد  من  المستفيدين  األفراد  أعداد 
الغابات  مالكي  على  الغابات  قطاع  في  المتولد  الدخل  يوّزع 

من  المستفيدين  أعداد  تقديرات  هنا  وترد  والمساهمين،  والموظفين 

أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  للغابات.  مالكين  أو  كموظفين  اإليرادات  هذه 

واحد  بسيط  مقياس  سوى  ليست  هنا  المعروضة  العمالة  إحصاءات 

األكثر  التقييم  ويتطلب  الغابات،  من  االجتماعية-االقتصادية   للمنافع 

ليست  الحاضر،  الوقت  في  ولكن،  تفصياًل.  أكثر  وتحلياًل  بيانات  اكتماالً 

الجنس(  نوع  حسب  المصّنفة  اإلحصاءات  عدا  )ما  المطلوبة  البيانات 

المسائل.  هذه  في  التعمق  يتسن  لم  ولذا  البلدان،  معظم  في  متوفرة 

العمالة في قطاع الغابات الرسمي
القوى  وحصة  الغابات  قطاع  في  العمالة  مجموع   7 الجدول  يبين 

العاملة.  للقوى  الكلي  المجموع  من  فيه  المستخدمة  العاملة 

مجموع  يبلغ  التي  الصلبة،  األخشاب  لمنتجات  المنتجة  والمشاريع 

على  األكبر  المستخدم  هي  شخص،  مليون   5.4 حوالي  فيها  العمالة 

في  ويليها  أفريقيا.  باستثناء  المناطق  جميع  وفي  العالمي  الصعيد 

ويبلغ  المستديرة.  األخشاب  إنتاج  وبعده  والورق،  اللب  إنتاج  األهمية 

أي  شخص،  مليون   13.2 حوالي  الغابات  قطاع  في  العمالة  إجمالي 

العالم. في  العاملة  القوى  من  المائة  في   0.4 حوالي 

آسيا  في  مستوياتها  أعلى  في  فالعمالة  اإلقليمي،  الصعيد  على  أما 

أيضاً  والعمالة  العالمي.  اإلجمالي  نصف  بحوالي  تستأثر  إذ  وأوسيانيا 

الثالثة.  الفرعية  القطاعات  جميع  في  اإلقليم  هذا  في  األعلى  هي 

حصة  فإّن  اإلقليم،  في  في  األكبر  السكان  عدد  وبسبب  ذلك،  ومع 

العاملة  للقوى  الكلي  المجموع  من  الغابات  قطاع  في  العاملة  القوى 

القطاعات  من  لكل  المائة  في   0.1 حوالي  تبلغ  إذ  نسبياً،  منخفضة 

ككل. الرئيسي  للقطاع  المائة  في   0.3 أو  الثالثة،  الفرعية 

إذ  الحراجة،  قطاع  في  العمالة  من  مستوى  أعلى  ثاني  أوروبا  ولدى 

من  نسبة  أعلى  أيضاً  أوروبا  ولدى  شخص.  مليون   3.2 فيه  يعمل 

المتوسط  ضعف  تقريباً  الحراجة،  قطاع  في  المستخدمة  العاملة  القوى 

ككل. القطاع  وفي  جميعاً  الثالثة  الفرعية  القطاعات  في  العالمي 

فهناك  تواضعاً،  أكثر  األمريكتين  في  الغابات  قطاع  في  العمالة 

الشمالية  أمريكا  في  مستخدمة  العاملة  القوى  من  مليون   1.1 حوالي 

غالبية  وتعمل  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  مليون  و1.3 

العاملة  القوى  وحصة  الفرعية،  التجهيز  قطاعات  في  العمالة  هذه 

في  المائة  في   0.6 اإلجمالي  من  الغابات  قطاع  في  المستخدمة 

والبحر  الالتينية  أمريكا  في  المائة  في  و0.5  الشمالية  أمريكا 

نسبياً  المنخفض  التطور  لمستوى  ونظراً  أفريقيا،  في  أما  الكاريبي. 

شخص،  مليون  من  أقل  العاملة  القوى  مجموع  يبلغ  التجهيز،  لقطاع 

القوى  نسبة  فإن  كذلك  المستدير.  الخشب  إنتاج  في  غالبيتهم  تعمل 

العالمي  المتوسط  نصف  أيضاً  هي  القطاع  في  المستخدمة  العاملة 

المائة. في   0.2 أي  فقط، 

الجدول 7: مجموع العمالة ومتوسط نسبة القوى العاملة المستخدمة في قطاع الغابات في عام 2011، حسب اإلقليم والقطاع الفرعي 

حصة القوى العاملة المستخدمة في القطاع من المجموع العمالة في قطاع الغابات بالمالييناإلقليم
الكلي )%(

الحراجة 
وقطع األشجار

الخشب 
المنشور 
واأللواح 
الخشبية

إنتاج اللب 
والورق

الحراجة المجموع
وقطع األشجار

الخشب 
المنشور 
واأللواح 
الخشبية

إنتاج اللب 
والورق

المجموع

0.30.20.10.60.10.10.00.2أفريقيا

1.82.62.56.90.10.10.10.3آسيا وأوسيانيا

0.81.50.93.20.20.40.20.9أوروبا

0.20.40.51.10.10.20.30.6أمريكا الشمالية

0.40.60.41.30.10.20.10.5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

3.55.44.313.20.10.20.10.4العالم

قطرية مصادر  من  العمالة  بإحصاءات  مكّملة  )2013أ(،  الدولية  العمل  منظمة  المصادر: 
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الغابات  قطاع  في  المستخدمة  العاملة  القوى  نسبة   4 الشكل  يورد 

 3.9 حوالي  األعلى،  النسبة  أن  منه  ويتبين  العالم.  بلدان  جميع  في 

في  العاملة  اليد  غالبية  وتعمل  سليمان،  جزر  في  هي  المائة،  في 

أكثر  الغابات  قطاع  ويستخدم  الصناعية.  المستديرة  األخشاب  إنتاج 

معظمها  آخر،  بلداً   12 في  العاملة  القوى  من  المائة  في   2 من 

وغيانا  وغابون  الكاميرون  في  أيضاً  ولكن  أوروبا،  وشرق  شمال  في 

هذا  في  العاملة  القوى  من  المائة  في   1 حوالي  ويستخدم  وسورينام. 

أما  كندا.  في  وكذاك  األخرى،  األوروبية  البلدان  من  عدد  في  القطاع 

 0.5 من  فأقل  األخرى  البلدان  معظم  في  الغابات  قطاع  في  العمالة 

بكثير. ذلك  من  أقل  الحاالت  من  كثير  وفي  المائة،  في 

قطاع  في  العمالة  فيها  ترتفع  التي  البلدان  أن  الخريطة  وتبّين 

في  المضافة  القيمة  فيها  تستأثر  التي  لتلك  مشابهة  نسبياً  الغابات 

الشكل  )انظر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  نسبياً  عالية  بنسبة  القطاع 

هي  األولى  مالحظتهما.  تنبغي  هامتان  نقطتان  هناك  ذلك،  ومع   .)2

 5–0 بنسبة  يتراوح  نطاقاً  يغطي  العمالة  خريطة  على  التظليل  أن 

تبين  التي  الخريطة  على  المائة  في   15–0 بـ  مقارنة  المائة،  في 

الغابات  قطاع  أن  والثانية  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  في  المساهمة 

ووسط  غرب  في  نسبياً  األشخاص  من  قلياًل  عدداً  يستخدم  الرسمي 

في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  القطاع  هذا  مساهمة  أن  مع  أفريقيا، 

تدني  إلى  ببساطة  ذلك  ويعود  جداً.  مرتفعة  البلدان  هذه  من  العديد 

تصدير  على  البلدان  هذه  من  العديد  في  والتركيز  التجهيز  مستوى 

كبيراً،  دخاًل  تدر  التي  التجهيز  البسيطة  والمنتجات  المستدير  الخشب 

قليلة.   عمل  فرص  سوى  توفر  ال  لكنها 

العمالة غير الرسمية
ال  التي  العمالة  الغابات  قطاع  في  الرسمية  غير  العمالة  تشمل 

الخشبي  الوقود  إنتاج  المثال  سبيل  )على  الرسمية  اإلحصاءات  تغطيها 

المساكن،  بناء  في  تستخدم  مسّجلة  غير  مواد  وإنتاج  النباتي،  والفحم 

الحرفية  والمنتجات  اليدوية  للحرف  الصغيرة  التجارية  والمشاريع 

المنتجات  إنتاج  في  يعملون  من  إلى  باإلضافة  المسجلة(،  غير  األخرى 

من  القليل  سوى  يتوفر  وال  التجارة.  ألغراض  الخشبية  غير  الحرجية 

دوراً  تلعب  أنها  ُيعرف  التي  األنشطة  هذه  في  العمالة  عن  البيانات 

نمواً.11  البلدان  أقل  في  هاما 

البلدان  أقل  في  الرسمية  غير  األنشطة  قّدرت  المشكلة،  هذه  لمعالجة 

وحدة  لكل  )العمالة  العاملة  اليد  إنتاجية  معدالت  باستخدام  نمواً 

بإنتاجية  المتعلقة  المعلومات  تندر  الحظ،  ولسوء  المخرجات(.12  من 

الوقود  إنتاج  في  فقط  العمالة  تقدير  يمكن  ولذا  أيضاً،  العاملة  اليد 

يقتصر التحليل هنا على البلدان األقل نمواً على افتراض أن معظم العمالة في إنتاج الوقود الخشبي   11

والمنتجات الحرجية غير الخشبية والمشاريع الصغيرة مدرجة بالفعل في اإلحصاءات الرسمية في 
البلدان المتقدمة، وبالتالي، أدرجت بالفعل في أرقام العمالة الرسمية .

12  هذا النهج هو منهجية تقدير غير مباشرة. وتجدر اإلشارة إلى أن من شأن المسوح عن العمالة غير 

الرسمية أن تنتج المزيد من المعلومات المفيدة لصانعي السياسات وتزود منظمة العمل الدولية 
)2013ب( بإرشادات مفيدة ِبشأن الكيفية التي يمكن بها تنفيذ هذه المسوح.

قطرية مصادر  من  العمالة  بإحصاءات  مكّملة  )2013أ(  الدولية  العمل  منظمة  المصادر: 

الشكل 4: مساهمة قطاع الغابات في العمالة في عام 2011 = )%(

الثالث 26 | الفصل 
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المستخدمة  المسجلة  غير  الغابات  ومنتجات  النباتي  والفحم  الخشبي 

على  أدناه  الواردة  األرقام  تعطي  ذلك  ومع  المساكن.  بناء  في  كمواد 

هذه  في  للعمالة  الرسمي  غير  اإلنتاج  أهمية  عن  جزئية  صورة  األقل 

البلدان.13 

للمؤلفات  استعراض  بّين  الخشبي،  والوقود  الفحم  إلنتاج  بالنسبة 

من  واحد  مكعب  متر  لجمع  المطلوب  الوقت  مقدار  متوسط  أن 

أمريكا  في  ساعات   106 حوالي  من  يتفاوت  حطباً  الخشبي  الوقود 

 139 إلى  أفريقيا  في  ساعات  و110  الكاريبي  والبحر  الالتينية 

النباتي،  الفحم  إلنتاج  بالنسبة  أما  وأوسيانيا.  آسيا  منطقة  في  ساعة 

نمواً  المناطق  أقل  في  جداً  متشابهة  العاملة  اليد  إنتاجية  فتقديرات 

من  5.25كغم  حوالي  كانت  أنها  االستعراض  وبّين  جميعها،  الثالث 

بإحصائيات  األرقام  هذه  ضربت  وقد  الواحدة.  للساعة  النباتي  الفحم 

البيانات  في  موضح  هو  )كما  النباتي  والفحم  الخشبي  الوقود  إنتاج 

الوقود  إلنتاج  المستخدم  الوقت  كمية  لتقدير  للمنظمة(  اإلحصائية 

النباتي. والفحم  الخشبي 

الريفي  السوقين  بين  اإلنتاج  إجمالي  لتقسيم  آخر  حساب  وأجري 

سترد  التي  الخشبي  الوقود  استهالك  بيانات  إلى  )استناداً  والحضري 

ال  )الذي  للعيش  الخشبي  الوقود  جمع  بين  للتمييز  وذلك  الحقاً(، 

الفحم،  وإنتاج  الحضرية  لألسواق  وجمعه  عمالة(  يحسب  أن  يمكن 

للدخل. مدر  نشاط  أنه  افترض  الذي 

التقديري  العدد   8 الجدول  يبين  أعاله،  الموصوفة  اإلجراءات  باتباع 

األرقام  هذه  وتبين  الخشبي.  والوقود  النباتي  الفحم  ينتجون  للذين 

الخشبي  الوقود  إنتاج  أن  الكامل(  الدوام  أساس  على  )المحتسبة 

يتطلب  الثالثة  األقاليم  هذه  في  حالياً  المستخدمين  النباتي  والفحم 

الخشبي  الوقود  إنتاج  يتطلب  بينما  عمل،  سنة  مليون   115 حوالي 

الفحم  إنتاج  ويتطلب  عمل،  سنة  مليون   75 حوالي  الريفي  لالستخدام 

المسألة األخرى هي عدد المستخدمين في هذه األنشطة على امتداد سلسلة القيمة. ال   13

تشمل التقديرات للوقود الخشبي والفحم النباتي المبينة هنا العمالة في نقل وتجارة وتسويق 
هذين المنتجين والتي يحتمل أن تكون عالية. ولذا ربما تقلل هذه األرقام كثيراً مجموع أعداد 

المستخدمين على امتداد سلسلة القيمة بأكملها. 

سنة  مليون   40 الحضري  لالستخدام  الخشبي  الوقود  وإنتاج  النباتي 

للدخل  مدرة  أنشطة  األخيرة  األنشطة  هذه  أن  افتراض  وعلى  عمل. 

القوى  من  المائة  في   1.2 حوالي  يعمل  كعمالة،  تحسب  أن  يمكن 

حوالي  هذا  يشّكل  المقارنة،  ولغاية  األنشطة.  هذه  في  الكلية  العاملة 

الرسمي.  الغابات  قطاع  في  المستخدمين  عدد  أضعاف  ثالثة 

وآسيا  أفريقيا  أّن  يبّين  الجدول  فإن  اإلقليمي،  الصعيد  على  أما 

إنتاج  في  األشخاص  يقضيه  الذي  الوقت  معظم  عن  مسؤولة  وأوسيانيا 

من  كبيراً  جزءاً  ألن  نظراً  ذلك،  ومع  النباتي.  والفحم  الخشبي  الوقود 

لالستخدام  الخشبي  الوقود  لجمع  يذهب  وأوسيانيا  آسيا  في  ذلك 

نسبياً  متدنية  العمالة  في  األنشطة  هذه  مساهمة  فإن  المعيشي، 

الفحم  إنتاج  في  أفريقيا  في  كثير  وقت  ينفق  المقابل،  وفي  هناك. 

في  كبيرة  مساهمة  األنشطة  هذه  مساهمة  إلى  يؤدي  ما  النباتي، 

اإلقليم. ذلك  في  العمالة 

االجتماعية-االقتصادية   المنافع  دراسات  تقّدم  األحيان،  من  الكثير  في 

الوقود  منتجي  ألعداد  جداً  عالية  تقديرات  الخشب  من  للطاقة 

القاضي  المتبع  بالتقليد  تتقيد  ال  الدراسات  هذه  ألن  وذلك  الخشبي، 

وهذا  )تفرغ(.  كامل  دوام  مكافئ  إلى  المستنفد  الوقت  بتحويل 

جزء  غير  يقضون  ال  الخشبي  الوقود  يجمعون  من  معظم  ألن  مضلل 

مهام  تصحبه  األحيان  من  كثير  وفي  النشاط،  هذا  في  وقتهم  من 

إجمالي  تقديرات  فإن  ذلك،  ومع  الريفية.  حياتهم  من  كجزء  أخرى 

من  لعدد  كمؤشر  مفيدة  الخشبي  الوقود  إنتاج  في  العاملين  عدد 

المجموع.  في  األنشطة  هذه  في  يشاركون 

والفحم  الخشبي  الوقود  إنتاج  في  للعاملين  اإلجمالي  العدد  تقدير  ويرد 

جزئي(  بدوام  الخشبي  الوقود  يجمعون  من  ذلك  في  )بما  النباتي 

األسواق  يزّودون  الذين  المنتجين  أن  يفترض  وهو   .9 الجدول  في 

الخشبي  الوقود  يجمعون  من  وأن  كامل،  بدوام  يعملون  الرسمية  غير 

بمدخالت  الرقم  هذا  وبمقارنة  جزئي.  بدوام  يعملون  الريفي  لالستخدام 

الدوام  بمكافئ  )محتسبة  الخشبي  الوقود  إلنتاج  الالزمة  العاملة  اليد 

جامع  كل  يقضيه  الذي  الوقت  نسبة  احتساب  أيضاً  يمكن  الكامل(، 

الجدول. في  مبّين  هو  كما  الخشبي  الوقود  جمع  في  جزئي  بدوام 

الجدول 8: تقدير كمية العمل المستخدم في إنتاج الوقود الخشبي والفحم النباتي في 2011

مساهمة الوقود العدد التقديري لألشخاص المطلوبين إلنتاج الوقود الخشبي والفحم النباتي )بماليين المتفرغين(اإلقليم
الخشبي والفحم 

النباتي في العمالة 
)نسبة مئوية(

المجموعلالستخدام الريفيلالستخدام الحضري

الفحم النباتيالوقود الخشبيالفحم النباتيالوقود الخشبي

4.911.226.22.945.34.6أفريقيا

7.12.642.61.754.00.6آسيا وأوسيانيا

6.32.35.71.816.03.6أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

18.316.174.56.4115.31.2المجموع

المساهمة  هي  الجدول  من  السفلي  الجزء  في  المبينة  والمساهمة  الحضرية،  لألسواق  الخشبي  الوقود  جمع  أو  النباتي  الفحم  إنتاج  في  المستغرق  الوقت  فقط  العمالة  في  الخشبي  الوقود  مساهمة  احتساب  يشمل  مالحظة: 

الكلية(.  العاملة  القوى  مجموع  على  مقسومة  الثالثة  األقاليم  هذه  في  العمالة  )أي  الكلية  العمالة  في 

)2013ب(. والزراعة  األغذية  ومنظمة  )2013أ(،  الدولية  العمل  منظمة  إلى  استناداً  المصادر: 

الغابات | 27 توفرها  التي  المتعددة  المنافع    
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من  المائة  في   13 أو  شخص،  مليون   880 حوالي  أن  الجدول  يبين 

النباتي،  والفحم  الخشبي  الوقود  إنتاج  في  يعملون  العالم،  سكان 

المناطق  في  الخشبي  الوقود  تجمع  هؤالء  من  العظمى  والغالبية 

النشاط. هذا  في  وقتها  من  المائة  في   5 حوالي  وتقضي  الريفية، 

النباتي  والفحم  الخشبي  الوقود  فينتج  اإلقليمي،  الصعيد  على  أما 

من  المائة  في  و15  أفريقيا،  سكان  من  المائة  في   20 من  يقرب  ما 

لكنه  متدنياً،  ذلك  يبدو  وقد  وأوسيانيا.  آسيا  منطقة  في  السكان 

في  يعيش  األقاليم  هذه  في  السكان  من  كبيراً  جزءاً  أن  إلى  يعود 

المعيشية  األسر  تستخدم  أن  احتمال  يزيد  حيث  الحضرية،  المناطق 

سكان  بأن  االفتراض  أيضاً  يعكس  وهو  الوقود.  من  أخرى  أنواعاً 

معظمهم  يشتري  بل  الخشبي،  الوقود  يجمعون  ال  عادة  المدن 

لجمع  بالنسبة  أما  اآلخرين.  من  النباتي  الفحم  أو  الخشبي  الوقود 

في  لذلك  المخصص  الوقت  فإن  جزئي،  بدوام  الخشبي  الوقود 

آسيا  إقليم  في  هو  مما  تقريباً  الضعف  من  بأكثر  أعلى  أفريقيا 

استهالك  في  االختالفات  إلى  كبير  حد  إلى  ذلك  ويعود  وأوسيانيا، 

الواحد. للفرد  الخشبي  الوقود 

الوقود  ينتجون  من  عدد  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  في 

أقل  الكامل(  الدوام  وبمكافئ  المجموع  )في  النباتي  والفحم  الخشبي 

األصغر  السكان  حجم  بسبب  وذلك  اآلخرين،  اإلقليمين  في  مما  بكثير 

الوقود  فيها  يكون  التي  المعيشية  األسر  من  نسبياً  المتدنية  والنسبة 

للطهي.  المستخدم  الرئيسي  الوقود  نوع  الخشبي 

الغابات  لمنتجات  الرسمي  غير  اإلنتاج  في  للعمالة  وبالنسبة 

لهذه  اإلنتاج  تقديرات  ضربت  المساكن،  بناء  في  كمواد  المستخدمة 

)من  بلد  كل  في  العاملة  اليد  إنتاجية  بمتوسط  المسّجلة  غير  المواد 

على  للحصول  الرسمي(  القطاع  في  بالعمالة  المتعلقة  اإلحصاءات 

للعمالة.  تقديرات 

الرسمية  غير  األنشطة  هذه  في  العمالة  أن  الحسابات  هذه  بّينت  وقد 

 000  146 حوالي  إلى  تصل  إذ  الكامل(،  الدوام  )بمكافئ  نسبياً  صغيرة 

وأوسيانيا،  آسيا  منطقة  في  شخص   112 و000  أفريقيا،  في  شخص 

ولكن  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  شخص   1  000 وفقط 

العدد  يكون  فقد  جزئي،  بدوام  العمل  هذا  من  كبير  جزء  كان  إذا 

مرات. بعدة  أعلى  األنشطة  هذه  في  للمنخرطين  اإلجمالي 

الطلب  بشأن  افتراضات  إلى  تستند  تكهنية  أعاله  المذكورة  األرقام 

في  بالفعل  منها  يظهر  ما  وكمية  الحرجية  المنتجات  على  المحلي 

واضح  بشكل  كبيرة  الرسمية  غير  األسواق  أن  غير  الرسمية.  اإلحصاءات 

اإلحصاءات  تشير  المثال،  سبيل  فعلى  البلدان.  من  قليل  عدد  في 

أن  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  األخشاب  الستهالك  الرسمية 

من  مكعب  متر   100  000 فقط  يستخدمون  هناك  شخص  مليون   67

يتطلبه  ما  واحتساب  سنة.  كل  الخشبية  واأللواح  المنشور  الخشب 

لهذا  الغابات  منتجات  استهالك  أن  إلى  يشير  المساكن  على  الحفاظ 

مكعب  متر  مليون  من  أكثر  إلى  يصل  أن  يمكن  وحده  االستخدام 

البلدان  وبعض  عنها.  أبلغ  التي  االستهالك  أرقام  من  بكثير  أعلى  أو 

األرقام  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  مشابه.  وضع  في  الهند  مثل  الكبيرة 

كميات  تولد  قد  الرسمية  غير  األنشطة  أن  تظهر  أنها  إاّل  مؤكدة،  غير 

تحسين  المجدي  من  يكون  قد  وأنه  )والدخل(  العمالة  من  كبيرة 

والدخل  العمالة  لمجموع  أفضل  تقدير  على  للحصول  المعلومات  هذه 

البلدان. في  بالغابات  المتعلقين 

مالكو الغابات
يمكن  التي  األخرى  الرئيسية  المجموعة  الغابات  مالكو  يشكل 

أخذت  وقد  الحراجة.  قطاع  في  المتولد  الدخل  من  تستفيد  أن 

)حالة  أوروبا"  في  الغابات  "حالة  تقرير  من  الغابات  ملكية  إحصائيات 

نفذت  التي  الزراعية  التعدادات  ونتائج   )2011 أوروبا،  في  الغابات 

من  أعداد  إلى  الحيازات  أعداد  حّولت  ثم  الماضي،  العقد  خالل 

النتائج.  10 الجدول  ويعرض  غابات.  يملكون 

المعيشية  األسرة  أو  العائلة  ملكية  من  يستفيدون  من  عدد  يبلغ 

ينظر  أن  ينبغي  الرقم  هذا  أن  رغم  شخصاً،  مليون   30 حوالي  للغابات 

متوفرة  المعلومات  ليست  فببساطة  أدنى،  للحد  تقدير  أنه  على  إليه 

من  أكثر  يبلغ  الرقم  هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  البلدان.  من  لكثير 

القطاع. هذا  في  يعملون  من  عدد  ضعف 

الجدول 9: تقدير عدد المنخرطين في إنتاج الوقود الخشبي والفحم النباتي في 2011

إجمالي عدد السكان المنتجين للفحم النباتي والوقود الخشبي اإلقليم
)بالماليين(

نسبة منتجي الوقود 
الخشبي والفحم النباتي 
إلى مجموع السكان )%( عدد العاملين المتفرغين العدد اإلجمالي

بدوام كامل
دوام جزئي

تخصيص الوقت )%(العدد

19519176819أفريقيا

64211631415آسيا وأوسيانيا

45103598أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

88241841513المجموع

الريفي   لالستخدام  الخشبي  الوقود  يجمعون  من  تستثني  وهي  الحضرية،  لألسواق  الخشبي  الوقود  أو  النباتي  الفحم  إنتاج  في  تعمل  التي  العاملة  القوى  من  الحصة  هي  العمالة  في  الخشبي  الوقود  مساهمة  مالحظة: 

)2013ب(. والزراعة  األغذية  ومنظمة  )2013أ(،  الدولية  العمل  منظمة  إلى  استناداً  المصادر: 
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أفريقيا،  في  موجود  مليون(   8.2( الغابات  مالكي  من  عدد  أكبر 

في  الحرجية  الموارد  "تقدير  إحصاءات  ألن  لالهتمام  مثير  وهذا 

الخاص  القطاع  من  المملوكة  الغابات  بمساحات  المتعلقة  العالم" 

يرجع  وقد  أفريقيا.  في  نسبياً  شائعة  غير  الخاصة  الملكية  أن  تبين 

مساحات  إلى  تشير  الزراعية(  التعدادات  )من  النتائج  أن  إلى  ذلك 

الحرجية  الموارد  تقدير  في  تحتسب  ال  التي  جداً  الصغيرة  الغابات 

العالم. في 

موجود  مليون(   7.2( خاصة  ملكية  الغابات  ماّلك  من  عدد  أكبر  وثاني 

حوالي  من  معلومات  إلى  يستند  التقديري  الرقم  هذا  لكن  أوروبا،  في 

الرقم  من  أقل  يكون  أن  ويحتمل  فقط،  اإلقليم  هذا  بلدان  نصف 

الغابات  لمالكي  األوروبي  االتحاد  يدعي  المثال،  سبيل  فعلى  الفعلي. 

األوروبي  )االتحاد  أوروبا  في  الغابات  مالكي  من  مليوناً   16 هناك  أن 

واضح. غير  التقدير  هذا  أساس  أن  ولو   ،)2013 الغابات،  لمالكي 

يملك  الغابات،  ملكية  من  المستفيدين  السكان  نسبة  حيث  ومن 

المستوى  على  ولكن  غابات.  العالم،  سكان  من  المائة  في   0.4 حوالي 

الغابات  ملكية  من  السكان  من  المائة  في   1 حوالي  ينتفع  اإلقليمي، 

نسبة  حيث  وأوسيانيا،  آسيا  إقليم  هو  واالستثناء  األربعة.  األقاليم  في 

بكثير.  أدنى  السكان،  مجموع  على  غابات  يملكون  من 

عدد  من  األدنى  للحد  تقديرات  سوى  أعاله  الواردة  األرقام  وليست 

من  يستفيدون  قد  من  تغفل  أيضاً  لكنها  الخاصة،  الغابات  مالكي 

نتائج  وتبين  استخدامها.  حقوق  من  أو  للغابات  الجماعية  الملكية 

جماعياً  المملوكة  الغابات  مساحات  أن  الحرجية  الموارد  تقدير 

من  بكثير  أكبر  استخدامها  حقوق  األشخاص  يملك  التي  والمناطق 

ال  ولكن  الشخصية.  بصفتهم  أفراد  يملكها  التي  الغابات  مساحات 

أّن  وبما  الترتيبات.  هذه  من  يستفيدون  قد  من  عدد  تقدير  يمكن 

عدة  أعلى  الملكية  من  منافع  يتلقون  من  عدد  يكون  أن  األرجح 

إحصاءات  جمع  يكون  قد  القطاع،  هذا  في  العمالة  حجم  من  مرات 

المستقبل  في  تقييم  ألي  رئيسية  أولوية  الغابات  ملكية  عن  دقة  أكثر 

الغابات. من  االجتماعية-االقتصادية  للمنافع 

االستهالك منافع 

استهالك األغذية من الغابات
غير  الحرجية  المنتجات  استهالك  عن  جمعت  التي  اإلحصاءات  حّولت 

الغابات  من  األغذية  إلمدادات  تقديرات  إلى  لألكل  الصالحة  الخشبية 

الحتساب  والزراعة  األغذية  منظمة  تستخدمها  التي  المنهجيات  باتباع 

)باألطنان(  المنتجات  استهالك  تحويل  حّول  فأوالً،  األغذية.  ميزانيات 

حّولت  ثم  بلد؛  كل  في  سنوياً  الواحد  للفرد  بالكيلوغرام  استهالك  إلى 

الجدول 10: تقدير عدد المستفيدين من ملكية الغابات

الحصة من مجموع السكان )%(عدد األشخاص )بالماليين(اإلقليم

8.20.8أفريقيا

4.70.1آسيا وأوسيانيا

7.21.0أوروبا

3.31.0أمريكا الشمالية

5.70.9أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

29.00.4العالم

)انظر  البلدان  من  بلد  كل  في  المعيشية  األسرة  حجم  متوسط  باستخدام  األشخاص  عدد  إلى  العدد  ذلك  حّول  وقد  غابات،  تملك  التي  المعيشية  األسر  لعدد  تقريباً  مساو  الغابات  حيازات  عدد  أن  األرقام  هذه  تفترض  مالحظة: 

التفاصيل( من  لمزيد   1 المرفق 

الماضي العقد  من  المختلفة  الزراعية  التعدادات  ونتائج   ،)2011 أوروبا،  في  الغابات  )حالة  المصدر: 

الجدول 11: استهالك األغذية من الغابات في عام 2011، حسب اإلقليم والمصدر 

نصيب الفرد الواحد من االستهالك )بالكيلوغرام(إجمالي االستهالك )بآالف األطنان(اإلقليم

المنتجات الحرجية 
غير الخشبية 
القائمة على 

الحيوان 

المنتجات الحرجية 
غير الخشبية 

القائمة على النبات 

المنتجات الحرجية المجموع
غير الخشبية 
القائمة على 

الحيوان 

المنتجات الحرجية 
غير الخشبية 

القائمة على النبات 

المجموع

2931.22.94.1 0014 2923 1أفريقيا

0950.314.414.6 93762 15860 1آسيا وأوسيانيا

8790.73.23.9 3742 5052أوروبا

2391.02.63.6 3518881أمريكا الشمالية

6310.59.09.4 3605 2715أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

1380.510.410.9 56076 57872 3العالم

)2013ب(. والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 
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مع  مقارنة  اليوم  في  للشخص  حرارية  سعرات  إلى  األرقام  هذه 

األغذية. استهالك  مجموع 

عام  في  استهلكت  التي  الغابات  من  األغذية  كمية   11 الجدول  يبين 

للمنظمة.  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  في  مسجلة  هي  كما   ،2011

أغلبية  النبات  على  القائمة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  وتمّثل 

جوز  زيت  مثل  الهند  جوز  )ومنتجات  الهند  جوز  ويستأثر  االستهالك، 

 62 فُيستهلك  اإلقليمي،  المستوى  على  أما  منها.  كبير  بجزء  الهند( 

آسيا  منطقة  في  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  من  طن  مليون 

االستهالك  من  بالمائة   80 بحوالي  اإلقليم  هذا  يستأثر  إذ  وأوسيانيا، 

أيضاً  اآلخران  نمواً  األقل  اإلقليمان  ويستهلك  العالمي.  اإلجمالي 

أفريقيا،  واستهالك  الخشبية،  غير  الحرجية  المنتجات  من  كبيرة  كميات 

مرتفع  األدغال(  حيوانات  لحوم  )أي  الحيوانية  المنتجات  من  خاصة 

نسبياً.

استهلك  فقد  االستهالك،  من  الواحد  الفرد  نصيب  حيث  من  أما 

الحرجية  المنتجات  من  10.9كغم  حوالي  العالمي  المستوى  على 

وكان   .2011 عام  في  المتوسط  في  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير 

للفرد،  14.6كغم  وأوسيانيا،  آسيا  في  االستهالك  من  مستوى  أعلى 

في  االستهالك  وكان  وأفريقيا.  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  تلتها 

المستوى  على  أما  الواحد.  للفرد  4كغم  من  أدنى  المتقدمة  المناطق 

باستهالك  مقارنة  متدنياً  الحيوانية  المنتجات  استهالك  فكان  العالمي، 

هذا  لكن  النبات،  على  القائمة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات 

في  وكذلك  الشمالية  وأمريكا  أفريقيا  في  نسبياً  هاماً  كان  االستهالك 

أقل(.  حّد  )إلى  أوروبا 

الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  استهالك   12 الجدول  ويبين 

بمتوسط  ومقارنته  كالوري(  )كيلو  حرارية  سعرات  إلى  محّوالً  لألكل 

المستوى  وعلى  إقليم  كل  في  الواحد  للفرد  الحرارية  السعرات 

متدنية  الغابات  من  الغذائية  اإلمدادات  مساهمة  عموماً،  العالمي. 

األغذية  جميع  من  المائة  في   0.6 حوالي  إلى  تصل  إذ  نسبياً، 

أن  األرجح  سابقاً،  الحظنا  وكما  العالمي.  الصعيد  على  المستهلكة 

الغذاء  استهالك  إجمالي  من  بأقل  مقدرة  أعاله  الواردة  األرقام  تكون 

هذه  )واستهالك(  إنتاج  عن  المعلومات  ألن  نظراً  الغابات،  من 

كانت  إذا  حتى  ذلك،  مع  االكتمال.  عن  تكون  ما  أبعد  المنتجات 

فإن  هنا،  موضح  هو  مما  مرات  بعدة  أكبر  الحقيقية  االستهالك  كمية 

نسبياً  متواضعة  تظل  الغذائي  األمن  تحقيق  في  الغابات  مساهمة 

الطريقة.  بهذه  تقاس  عندما 

الحصول  وإمكان  التوفر  )أي  الغذائي  لألمن  أربعة  أبعاد  هناك 

لتوفر  مقياس  أعاله  المقدمة  والمعلومات  واالستقرار(.  واالستفادة 

الدخل  ويوفر  نسبيا.  متدٍن  أنه  يبدو  الذي  الغابات،  من  األغذية 

على  للحصول  اقتصادية  إمكانية  بالغابات  تتعلق  أنشطة  من  المتأتي 

من  ويبدو  األغذية(،  شراء  من  الناس  تمكين  طريق  )عن  األغذية 

فيما  نسبياً  أهمية  أكثر  الغابات  من  منفعة  يشّكل  ذلك  أن  المرجح 

الغابات.  موارد  من  مباشرة  الغذاء  جمع  من  الغذائي  باألمن  يتعلق 

الخشبي  الوقود  الستخدام  فإن  الحقاً،  سيظهر  كما  ذلك،  على  وعالوة 

من  االستفادة  ُبعد  في  الغذائي  لألمن  أهمية  أكثر  منفعة  للطهي 

األمن. هذا  أبعاد 

األغذية  جمع  أن  على  قولية  أدلة  هناك  باالستقرار،  يتعلق  وفيما 

فيها  تفشل  التي  الحاالت  في  جداً  مهماً  يكون  قد  الغابات  من 

المنفعة  هذه  تكون  أن  المرجح  من  لكن  األخرى.  األغذية  مصادر 

محددة  الغذائي  األمن  تحقيق  في  الغابات  بها  تساهم  التي  الخاصة 

مستوى  على  قياسها  محاولة  الصعب  من  وسيكون  بالموقع  جداً 

األخرى  االجتماعية-االقتصادية   للمنافع  بالنسبة  هنا  فعلنا  كما  أوسع 

من  أوفى  بشكل  التحقق  المجدي  من  لعله  ذلك،  مع  الغابات.  من 

مساهماتها  حيث  من  الغابات  االجتماعية-االقتصادية  من  المنافع 

أعمق  بدراسة  القيام  هو  آخر  بحث  خط  وهناك  الغذائي.  األمن  في 

التغذية  في  الغابات  من  األغذية  بها  تساهم  التي  األخرى  للطرق 

الجدول 12: مساهمة المنتجات الحرجية غير الخشبية الصالحة لألكل في إمدادات األغذية، حسب اإلقليم والمصدر 

إمدادات األغذية من المنتجات الحرجية غير الخشبية الصالحة اإلقليم
لألكل )بآالف السعرات الحرارية/للشخص/في اليوم(

المساهمة في إجمالي إمدادات األغذية )مبينة في ميزانيات 
األغذية التي تعّدها منظمة األغذية والزراعة(  )%(

المنتجات الحرجية 
غير الخشبية 
القائمة على 

الحيوان 

المنتجات الحرجية 
غير الخشبية 

القائمة على النبات 

المنتجات الحرجية المجموع
غير الخشبية 
القائمة على 

الحيوان 

المنتجات الحرجية 
غير الخشبية 

القائمة على النبات 

المجموع

4.72.47.02.30.10.3أفريقيا

1.818.820.60.40.80.8آسيا وأوسيانيا

4.74.99.60.50.20.3أوروبا

4.66.210.90.50.20.3أمريكا الشمالية

3.312.415.70.50.50.5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2.813.716.50.60.60.6العالم

)2009 عام  من  )بدءاً  األغذية  ميزانيات  بأحدث   )2011 عام  )في  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  من  األغذية  إمدادات  مقارنة  جرت  مالحظة: 

)2013ب( والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 
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المتنوعة  الغذائية  والنظم  الدقيقة  المغذيات  توفير  طريق  عن  )مثاًل 

والصحية(.

أعاله  الواردة  األرقام  أن  هي  إليها  اإلشارة  تجدر  أخيرة  نقطة  وهناك 

أظهر  إذ  ذاتها،  البلدان  في  وحتى  بل  البلدان،  بين  التفاوت  تحجب 

الغابات  من  األغذية  أن  مفردة  لبلدان  االستهالك  إلحصاءات  بحث 

األغذية  إمدادات  من  أكبر  بحصة  تستأثر  البلدان  من  العديد  في 

لحوم  استهالك  الخصوص  وجه  فعلى  أعاله.  الجدول  من  يتبين  مما 

في  هو  مما  أقل  اإلحصاءات  هذه  في  أفريقيا  في  األدغال  حيوانات 

إمدادات  من  المائة  في   10 من  بأكثر  يستأثر  ذلك  مع  لكنه  الحقيقة، 

أن  وينبغي  بلدان.  عدة  في  الحيوانية  المصادر  من  الحرارية  السعرات 

األدغال  حيوانات  لحوم  باستهالك  المتعلقة  المعلومات  تحسين  يكون 

الغذائي،  األمن  في  يساهم  كيف  لتقييم  بالنسبة  أولوية  أفريقيا  في 

الهام. المورد  هذا  إدارة  لتحسين  وكذلك 

استهالك الطاقة الخشبية 
المنافع  من  منفعة  هو  للطاقة  كمصدر  الخشب  استخدام  إن 

كثير  ففي  الغابات.  توفرها  التي  االجتماعية-االقتصادية  الرئيسية 

في  الوحيد  الطاقة  مصدر  هي  الخشبية  الطاقة  األحيان،  من 

للشعوب  خاصة  أهمية  ولها  نمواً،  البلدان  أقل  في  الريفية  المناطق 

دوراً  تلعب  أنها  كما  البدائل،  كلفة  تحمل  على  القادرة  غير  الفقيرة 

االعتماد  من  الحّد  إلى  تسعى  التي  المتقدمة  البلدان  في  متنامياً 

األحفوري. الوقود  على 

الستخدام  إجمالي  مقياس  هو  األولية  الطاقة  من  اإلمدادات  مجموع 

الطاقة  إحصاءات  في  عادة  يقاس  وهو  معين،  بلد  في  الطاقة 

استهالك   13 الجدول  ويبين  النفط.  من  المكافئة  األطنان  بماليين 

الطاقة  من  اإلمدادات  مجموع  في  ومساهمتها  الخشبية  الطاقة 

على  الغابات  من  الخشبي  الوقود  ويوفر   .2011 عام  في  األولية 

النفط،  من  مكافئ  طن  مليون   496 الطاقة  من  العالمي  المستوى 

النفط  من  مكافئ  طن  مليون   277 الغابات  تجهيز  قطاع  وينتج 

ويمثل  النفط.  من  مكافئ  طن  مليون   772 اإلجمالي  فيكون  إضافيا 

األولية،  الطاقة  من  اإلمدادات  مجموع  من  المائة  في   6 حوالي  ذلك 

من  اآلخر  والثلث  الخشبي  الوقود  من  منها  الثلثين  قرابة  يتأتى  حيث 

الغابات. تجهيز  صناعة 

إذ  الهامة،  االختالفات  بعض  فهناك  اإلقليمي،  المستوى  على  أما 

حصتين  بأصغر  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  في  الخشبية  الطاقة  تستأثر 

المائة  في   2 و  المائة  في   5( األولية  الطاقة  إمدادات  مجموع  من 

من  المناطق  تلك  في  الخشبية  الطاقة  غالبية  وتأتي  التوالي(،  على 

■ روسيا.	 موسكو،  في  دوروجوميلوفسكي"  األغذية  "سوق  في  للبيع  بري  وتوت  فطر 
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وأوسيانيا  آسيا  إقليم  في  الخشبية  الطاقة  أن  كما  الغابات.  قطاع 

الطاقة  إمدادات  مجموع  من  فقط  المائة  في   5 بحوالي  أيضاً  تستأثر 

الخشبي  الوقود  استخدام  من  يتأتى  منها  الثلثين  حوالي  لكن  األولية، 

وإندونيسيا(. والهند  الصين  في  )خصوصاً 

من  اإلمدادات  مجموع  إلى  الخشبية  الطاقة  مساهمة  وتعتبر 

وفي  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  األكبر  هي  األولية  الطاقة 

ويستأثر  التوالي(.  على  المائة  في  و27  المائة  في   13( أفريقيا 

الخشبية  الطاقة  بأغلبية  اإلقليمين  في  الغابات  من  الخشبي  الوقود 

إذ  أفريقيا،  في  فهي  األعلى  المساهمة  أما  جميعها،  المستخدمة 

من  اإلقليم  هذا  في  جميعها  المستخدمة  الطاقة  ربع  حوالي  ُيستمّد 

واألشجار. الغابات 

البلدان،  بين  الخشبية  الطاقة  أهمية  في  التفاوت   5 الشكل  ويبين 

سبيل  فعلى  األفريقية.  البلدان  من  عدد  في  الخاصة  وأهميتها 

من  أكثر  أو  المائة  في   90 بـ  الخشبية  الطاقة  تستأثر  المثال، 

أيضاً  وكذلك  أفريقياً،  بلداً   13 في  المستخدمة  الطاقة  مجموع 

إلى  وباإلضافة  الديمقراطية.  الشعبية  الو  وجمهورية  بوتان  في 

الخشبية  الطاقة  تستأثر  والوسطى،  الغربية  أفريقيا  من  كبير  جزء 

في  األولية  الطاقة  من  اإلمدادات  مجموع  من  عالية  بنسبة  أيضاً 

والمحيط  آسيا  شرق  وجنوب  الوسطى  أمريكا  في  البلدان  من  عدد 

الهادئ.

)القيمة  الرسمي  الغابات  قطاع  في  الدخل  تحليل  غرار  على 

ذلك  مضّللة،  أعاله  المعروضة  المتوسطات  تكون  أن  يمكن  المضافة(، 

بدالً  مختلفة،  بلدان  في  المستخدمة  الطاقة  إجمالي  تعكس  أنها 

مساهمة  بحثت  ما  وإذا  العادي.  للفرد  الخشبية  الطاقة  أهمية  من 

لسكان  األولية  الطاقة  من  اإلمدادات  مجموع  في  الخشبية  الطاقة 

أكثر  أو  المائة  في   30 تمثل  أنها  يبدو   ،)6 رقم  الشكل  )انظر  العالم 

العالم  سكان  من  المائة  في   10 يستخدمها  التي  الطاقة  مجموع  من 

في  )بما  آخرين  المائة  في   40 استخدام  من  المائة  في   30–10 وتمثل 

تمثل  ربما  وهكذا،  المائة(.  في   13 بحوالي  تستأثر  حيث  الهند،  ذلك 

الحياة  في  المستخدمة  للطاقة  مصدر  أهم  اآلن  حتى  الخشبية  الطاقة 

األشخاص. من  كبير  لعدد  اليومية 

الجدول 13: استهالك الطاقة الخشبية في عام 2011، حسب اإلقليم والمصدر 

مساهمة الطاقة الخشبية في مجموع إمدادات الطاقة األولية استهالك الطاقة الخشبية )مليون طن مكافئ من النفط(اإلقليم
)%(

المجموعمن الصناعةمن الغاباتالمجموعمن الصناعةمن الغابات

1661618125227أفريقيا

20291293325آسيا وأوسيانيا

4187128235أوروبا

115061022أمريكا الشمالية

76331099413أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

496277772426العالم

.)2010( المتحدة  واألمم   )2013( للطاقة  الدولية  الوكالة  )2013ب(،  والزراعة  األغذية  منظمة  من  مستمد  المصادر: 

الثالث 32 | الفصل 

SOFO_2014_ArabicBOOK.indb   32 04/06/2014   03:38:52



أعداد مستخدمي الطاقة الخشبية
الطاقة  استخدام  من  االجتماعية-االقتصادية   للمنافع  بديل  كمقياس 

الخشبي  الوقود  يستخدمون  من  عدد  عن  معلومات  جمعت  الخشبية، 

الغابات  لمساهمة  مؤشر  وذلك  الطهي،  ألغراض  للطاقة  رئيسياً  مصدراً 

الوقود  بها  يساهم  التي  للطريقة  ومؤشر  الطاقة  احتياجات  تلبية  في 

الالزمة  الطاقة  بتوفير  الغذائي  األمن  في  االستخدام  ُبعد  في  الخشبي 

تقييمه  اآلن  حتى  يجِر  لم  ما  )وذلك  ومغذية  آمنة  أغذية  إلعداد 

جمعت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  العالمي(.  المستوى  على  منهجية  بصورة 

وأمريكا  أوروبا  في  للتدفئة  الخشبي  الوقود  استخدام  عن  معلومات 

يعتمد  ال  البلدان  هذه  من  أياً  ألن  جزئياً  ذلك  جرى  وقد  الشمالية. 

أن  يمكن  كيف  لبيان  أيضاً  ولكن  للطهي،  الخشبي  الوقود  على 

البلدان  في  للطاقة  المنزلية  الحاجة  تلبية  في  الخشبي  الوقود  يساهم 

المتقدمة.

يشّكل  التي  المعيشية  األسر  نسبة  عن  معلومات   14 الجدول  يعرض 

أن  يبين  وهو  للطهي.  المستخدم  للوقود  الرئيسي  النوع  الخشب  فيها 

الخشبي  الوقود  على  يعتمد  العالم  في  المعيشية  األسر  ثلث  حوالي 

كل  في  المعيشية  األسرة  حجم  متوسط  أساس  على  يمثل  ما  للطهي، 

شخص. مليار   2.4 حوالي  بلد 

)2010( المتحدة  واألمم   )2013( للطاقة  الدولية  والوكالة  )2013ب(،  والزراعة  األغذية  منظمة  من  مستمدة  المصادر: 

الشكل 5: مساهمة الطاقة الخشبية في مجموع اإلمدادات من الطاقة األولية في 2011 = )%(

المتحدة  واألمم   )2013( للطاقة  الدولية  الوكالة  )2013ب(،  والزراعة  األغذية  منظمة  من  مستمدة  المصادر: 

.)2010(

مساهمة الطاقة الخشبية في مجموع اإلمدادات من الطاقة  الشكل 6: 
األولية لسكان العالم في عام 2011

النسبة من سكان العالم )%(

ت الكلية للطاقة األولية )%(
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الوقود  تستخدم  التي  المعيشية  األسر  نسبة  اإلقليمي،  المستوى  على 

آسيا  إقليم  يليها  أفريقيا،  في  األعلى  هي  الطهي  ألغراض  الخشبي 

األسر  نسبة  وتبلغ  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  أمريكا  ثم  وأوسيانيا، 

هذه  في  الطهي  ألغراض  الخشبي  الوقود  تستخدم  التي  المعيشية 

ونيوزيلندا  أستراليا  )باستثناء  مجتمعة  نمواً  األقل  الثالثة  األقاليم 

البلدان  من  نسبياً  صغير  عدد  أيضاً  وهناك  المائة.  في   42 واليابان( 

الخشبي  الوقود  المعيشية  األسر  بعض  فيها  يستخدم  أوروبا  في 

الطهي. لوقود  رئيسي  كمصدر 

في   10 حوالي  في  النباتي  الفحم  ُيستخدم  العالمي  المستوى  وعلى 

 90 ونسبة  الخشبي،  الوقود  تستخدم  التي  المعيشية  األسر  من  المائة 

على  الوقود،  حطب  تستخدم  المعيشية  األسر  من  األخرى  المائة  في 

أغلب  ويستخدم  األقاليم.  بين  كبيرة  اختالفات  هناك  أن  من  الرغم 

من  المائة  في   10 حوالي  يستخدمه  إذ  أفريقيا،  في  النباتي  الفحم 

بكثير،  أهمية  أقل  النباتي  الفحم  أخرى،  أقاليم  وفي  للطهي.  السكان 

أقل. أو  المعيشية  األسر  من  المائة  في  واحد  لدى  فقط  يستخدم  إذ 

أفريقيا  في  النباتي  للفحم  نسبياً  العالي  االستخدام  مستوى  لوحظ  وقد 

حد  إلى  يعود  وهو  الماضي  العقد  مدى  على  قبل  من  مرات  عدة 

في  تغييرات  التحضر  عن  ينجم  إذ  القارة،  في  التحضر  إلى  كبير 

لديهم  الحضرية  المناطق  في  السكان  ألن  للطاقة،  المنزلي  االستهالك 

مكلفة  بديلة  وقود  أنواع  على  الحصول  وإمكانية  أعلى  دخل  عموماً 

معظم  وفي  فيها.  متوفرة  غير  ببساطة  أو  الريفية  المناطق  في  للغاية 

استخدام  إلى  الحضرية  المناطق  إلى  ينتقلون  من  يتحول  المناطق، 

في  ولكن  الطهي.  وقود  من  احتياجاتهم  لتلبية  الكيروسين  أو  الغاز 

هذه  األخرى  الوقود  أنواع  تزال  ال  األحيان  من  كثير  في  أفريقيا، 

المناطق  سكان  يستخدم  ولذا  عليها،  الحصول  يصعب  أو  للغاية  مكلفة 

المنخفض  للدخل  ونظراً  الوقود.  خشب  من  بدالً  الفحم  الحضرية 

المتوقع  واالستمرار  الحضرية(،  المناطق  في  )حتى  أفريقيا  في  نسبياً 

تنامي  يستمر  أن  يحتمل  المستقبل،  في  الحضرية  المناطق  نمو  في 

للطهي. النباتي  الفحم  تستخدم  التي  المعيشية  األسر  ونسبة  عدد 

ألغراض  الخشبي  الوقود  ألهمية  تفصياًل  أكثر  صورة   7 الشكل  يقدم 

الوقود  أهمية  أن  منه  ويتبين  العالم.  من  مختلفة  أجزاء  في  الطهي 

إجمالي  في  مساهمته  من  بكثير  أعلى  عموماً  للطهي  الخشبي 

اختالفات  هناك  أن  يتبين  كما   .)5 الشكل  )انظر  الطاقة  استخدام 

القارات.  من  قارة  كل  في  للطهي  الخشبي  الوقود  استخدام  في  كبيرة 

يتركز  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  المثال،  سبيل  فعلى 

قليل  وعدد  وهايتي  الوسطى  أمريكا  في  الخشبي  الوقود  استخدام 

الوقود  فيها  يستخدم  التي  والبلدان  الجنوبية.  أمريكا  في  البلدان  من 

من  المائة  في   80 من  )أكثر  عالية  بدرجة  الطهي  ألغراض  الخشبي 

نسبة  لكن  أفريقيا،  في  تقريباً  جميعها  موجودة  المعيشية(  األسر 

أقل  الطهي  ألغراض  الخشبي  الوقود  تستخدم  التي  المعيشية  األسر 

تظهر  مشابه،  وبشكل  والشمالية.  الجنوبية  أفريقيا  في  عامة  بصفة 

استخدام  يزال  ال  التي  أوروبا  في  البلدان  الخريطة  هذه  على  بوضوح 

تماما. شائعاً  فيها  الخشبي  الوقود 

الخشبي  الوقود  استخدام  عن  جمعت  التي  المعلومات  شملت  وقد 

بالمائة   80 )تمثل  أوروبا  في  بلداً  و23  كلها  الشمالية  أمريكا  للتدفئة 

واسعة  مسوحات  من  المعلومات  هذه  وجاءت  فيها(.  السكان  من 

تماما.  دقيقة  تكون  أن  بالتالي  ويرجح  حديثة،  النطاق 

تكون  قد  توردها  التي  األرقام  أن  من  الرغم  على  اإلحصاءات،  وأظهرت 

للتدفئة  الرئيسي  المصدر  هو  الخشبي  الوقود  أن  الواقع،  في  مما  أقل 

من  المائة  في   11 أو  أوروبا،  في  األقل  على  شخص  مليون   80.6 لـ 

الخشبية  للطاقة  المنزلي  فاالستخدام  الشمالية،  أمريكا  في  أما  سكانها. 

مليون   7.9 حوالي  للتدفئة  الخشبي  الوقود  يستخدم  إذ  شيوعاً،  أقل 

األرقام  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  السكان.  من  المائة  في   2 أو  شخص 

تستخدم  التي  نمواً  األقل  للبلدان  النظيرة  األرقام  من  بكثير  أقل 

أيضاً  يساهم  الخشبي  الوقود  أن  تبّين  أنها  إاّل  للطهي،  الخشبي  الوقود 

المناطق  في  السكان  من  كبير  لعدد  الطاقة  من  االحتياجات  تلبية  في 

النمو. المتقدمة 

الجدول 14: نسبة األسر المعيشية التي استخدمت الوقود الخشبي للطهي في عام 2011، حسب اإلقليم ونوع الوقود  

حصة األسر المعيشية التي يكون فيها الخشب نوع الوقود اإلقليم
الرئيسي المستخدم للطهي )%(

العدد التقديري للسكان الذين يستخدمون الوقود الخشبي 
للطهي )باآلالف(

الوقود الخشبيالفحم النباتيخشب الوقودالوقود الخشبيالفحم النباتيخشب الوقود

632 535659 098104 531063555أفريقيا

257 630 0341 22359 571 371381آسيا وأوسيانيا

157 00115619 30319أوروبا

000000أمريكا الشمالية

952 38394 5695 1511689أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

998 403 1082 890169 234 322342العالم

المؤشرات. المتعددة  العنقودية  والمسوحات  والصحية  الديموغرافية  والمسوحات  العالمية  الصحة  منظمة  مسوحات  ونتائج  للسكان  الوطني  التعداد  بيانات  المصادر: 
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استعمال المنتجات الحرجية في بناء المساكن 
البناء  في  فيها  تستخدم  التي  األمكنة  في  الغابات  منتجات  تساهم 

المناطق  في  خاصة  أهمية  ولذلك  للمأوى.  األساسية  الحاجة  تلبية  في 

المواد  هذه  أسعار  كانت  إذا  وخاصة  نمواً،  البلدان  أقل  في  الريفية 

مصدرها  كان  أو  األخرى  البناء  مواد  من  غيرها  من  أكثر  ميسورة 

الستخدامها  المعيشية  األسر  جمعتها  أو  نظاميين  غير  منتجين 

ومسوحات  الوطنية  التعدادات  من  المعلومات  جمعت  ولذا  الخاص. 

المستخدمة  المواد  ألنواع  واسع  نطاق  على  األخرى  المعيشية  األسر 
المساكن.14 من  مختلفة  ألجزاء  الرئيسية 

المساكن بناء  في  الحرجية  المنتجات  استخدام  عن  المعلومات  ترد 

منتجات  استعمال  هو  شيوعاً  األكثر  أن  على  تدل  وهي   ،15 الجدول  في 

السقوف  يتبعها  المعيشية(،  األسر  من  المائة  في   15( الجدران  في  الغابات 

تستعمل  العموم،  وعلى  المائة(.  في   4( األرضيات  ثم  المائة(،  في   7(

من  المائة  في   18 في  بأخرى  أو  بطريقة  المساكن  في  الغابات  منتجات 

مليار شخص.  1.3 لحوالي  المأوى  توفير  في  وتساهم  المعيشية  األسر 

تجدر اإلشارة إلى أن منتجات الغابات تستخدم في بناء المساكن في عدد من البلدان أكبر بكثير مما   14

هو مبين هنا. ومع ذلك، لتبيان االرتباط القوي بين الغابات وتوفير المأوى، يركز هذا التحليل فقط 
على الملكيات التي تكون فيها منتجات الغابات هي النوع الرئيسي من المواد المستخدمة في البناء.

المؤشرات المتعددة  العنقودية  والمسوحات  والصحية،  الديموغرافية  والمسوحات  العالمية،  الصحة  منظمة  مسوحات  ونتائج  للسكان،  الوطني  التعداد  بيانات  المصادر: 

الشكل 7: نسبة األسر المعيشية التي تستخدم الوقود الخشبي ألغراض الطهي في عام 2011 = )%(

الجدول 15: نسبة األسر المعيشية التي استخدمت منتجات الغابات كمواد رئيسية للمساكن في عام 2011، حسب اإلقليم ونوع االستخدام 

نسبة األسر المعيشية التي تستخدم منتجات الغابات في بناء اإلقليم
المساكن )%(

العدد التقديري للسكان الذين يستخدمون منتجات الغابات 
كمواد رئيسية في بناء المساكن )باآلالف(

أي استعمالالسقوفاألرضياتالجدرانأي استعمالالسقوفاألرضياتالجدران

225 613148 197124 96020 92121493أفريقيا

590 589996 007313 960194 205723830آسيا وأوسيانيا

461 61غير متوفر739 72128 832غير متوفر44أوروبا

غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرأمريكا الشمالية

374 62473 32343 45125 11471268أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

649 279 8271 266481 092268 026 1547181العالم

المؤشرات. المتعددة  العنقودية  والمسوحات  والصحية،  الديموغرافية  والمسوحات  العالمية،  الصحة  منظمة  مسوحات  ونتائج  للسكان،  الوطني  التعداد  بيانات  المصادر: 
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تستخدم  التي  المعيشية  األسر  نسبة  تعّد  اإلقليمي،  المستوى  على 

وأوسيانيا،  آسيا  إقليم  في  األعلى  المساكن  بناء  في  الغابات  منتجات 

األسر  نسبة  وتبلغ  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  وتليها 

هذه  في  المساكن  بناء  في  الغابات  منتجات  تستخدم  التي  المعيشية 

عدد  أيضاً  وهناك  المائة.  في   21 مجتمعة،  نمواً  األقل  الثالثة  األقاليم 

من  مصنوعة  مساكن  في  يعيش  أوروبا  في  السكان  من  نسبياً  صغير 

والوسطى. الشرقية  أوروبا  في  ومعظمهم  الغابات،  منتجات 

في  هم  المساكن  بناء  في  الغابات  منتجات  يستخدمون  من  معظم 

جزئي  تقدير  الرقم  وهذا  نسمة(.  مليار  )تقريباً  وأوسيانيا  آسيا  إقليم 

معظم  ألن  نظراً  الصحيح  المجموع  من  قريباً  يكون  قد  لكنه  فقط، 

األدنى  الشرق  إقليم  في  هي  بيانات  عنها  تتوفر  ال  التي  البلدان 

يكون  وقد  نسبياً،  مرتفع  والدخل  منخفض  الحرجي  الغطاء  )حيث 

وبالنسبة  منخفضا(.  المساكن  بناء  في  فيها  الغابات  منتجات  استخدام 

استخدام  يكون  قد  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  وأمريكا  ألفريقيا 

هنا،  موضح  هو  مما  بكثير  أكبر  المساكن  بناء  في  الغابات  منتجات 

الغطاء  ذات  البلدان  من  لعدد  متوفرة  تكن  لم  المعلومات  ألن  نظراً 

المرتفع. الحرجي 

في  الغابات  منتجات  استخدام  عن  تفصياًل  أكثر  صورة   8 الشكل  يقدم 

األسر  نسبة  يوضح  وهو  العالم.  من  مختلفة  أجزاء  في  المساكن  بناء 

الغابات  منتجات  تستخدم  التي  البلدان  من  بلد  كل  في  المعيشية 

السقوف(.  أو  األرضيات  أو  )الجدران  المباني  أجزاء  من  جزء  ألي 

استخدام  في  البلدان  بين  ضخماً  تبايناً  هناك  أن  الشكل  هذا  ويبين 

إلى  جزئياً  يعود  ذلك  أن  رغم  المساكن،  بناء  في  الغابات  منتجات 

هذه  تفسير  صعوبة  أيضاً  تبرز  كما  المعلومات.  توفر  في  التباين 

المثال،  سبيل  فعلى  االجتماعية-االقتصادية .  للمنافع  كمؤشر  األرقام 

المائة  في   80 عن  يزيد  ما  لدى  وتركمانستان،  وأذربيجان  أرمينيا  في 

لمنتجات  المرتفع  االستخدام  يفسر  ما  خشبية،  أرضيات  المساكن  من 

سقوف  أن  إلى  تشير  التي  بالنتيجة  ذلك  مقارنة  وعند  الغابات. 

جمهورية  في  المعيشية  األسر  من  المائة  في   66 حوالي  في  المساكن 

اآلثار  تكون  الغابات،  منتجات  من  مصنوعة  الديمقراطية  الكونغو 

جداً. مختلفة  عندئذ  االجتماعية-االقتصادية 

أن  إاّل  جداً،  ومتغايرة  فقط  جزئية  األرقام  هذه  أن  من  الرغم  على 

الغابات  منتجات  أن  النتائج  وتبين  عالية  المتوفرة  البيانات  نوعية 

العالم. من  كثيرة  أجزاء  في  المأوى  توفير  في  كبيرة  مساهمة  تساهم 

معلومات. عنها  تتوفر  ال  التي  هي  تظليل  أي  بال  تظهر  التي  البلدان  مالحظة: 

المؤشرات المتعددة  العنقودية  والمسوحات  والصحية  الديموغرافية  والمسوحات  العالمية  الصحة  منظمة  مسوحات  ونتائج  للسكان  الوطني  التعداد  بيانات  المصادر: 

الشكل 8: نسبة األسر المعيشية التي تستخدم منتجات الغابات كمواد رئيسية في بناء المساكن في عام 2011 = )%(
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مساهمة استهالك منتجات الغابات في الصحة البشرية 
الغابات  مخرجات  واستهالك  استخدام  فيها  يؤدي  عديدة  طرق  هناك 

النباتات  استخدام  هي  وضوحاً  األكثر  والمنافع  صحية.  منافع  إلى 

لغلي  الخشبي  الوقود  واستعمال  التقليدي  للطب  كمصدر  الطبية 

الجودة  عالية  معيشية  بيئة  لتوفر  يكون  وقد  وتعقيمها.  المياه 

من  كل  على  مفيدة  آثار  ترفيهية  ألغراض  الغابات  استعمال  وإمكانية 

االعتراف  تزايد  وقد  سواء.  حد  على  العقلية  والصحة  الجسدية  الصحة 

المنافع  هذه  قياس  يصعب  ولكن  المتقدمة،  البلدان  في  ذلك  بأهمية 

التحليل  هذا  يركز  ولذا،  بموقعه.  محدداً  منها  كل  يكون  أن  ويحتمل 

الغابات. منتجات  الستهالك  الصحية  المنافع  تقدير  محاولة  على 

الغابات  منتجات  لمساهمة  مختلفة  مؤشرات  ثالثة  دراسة  جرت  وقد 

اإلنسان: صحة  في 

للرعاية 	  رئيسياً  مصدراً  التقليدي  الطب  على  يعتمدون  من  عدد 

األولية؛ الصحية 

وتعقيمها؛ 	  المياه  لغلي  الخشبي  الوقود  يستخدمون  من  وعدد 

لعالج 	  األعشاب  طب  أو  المنزلي  العالج  يستخدمون  من  وعدد 

األطفال. عند  اإلسهال 

تقديرات  جرت  الماضية،  الثالثة  العقود  مدى  على  التقليدي.  الطب 

المثال،  سبيل  فعلى  التقليدي.  الطب  يستخدمون  من  لعدد  كثيرة 

حوالي  أن  إلى  الماضي  القرن  ثمانينيات  في  بارزتان  دراستان  أشارت 

األولية  الصحية  الرعاية  في  يعتمدون  العالم  سكان  من  المائة  في   80

 ،Bannerman( التقليدية  العالجات  على  كبير  حد  إلى  أو  فقط 

وفي   .)1985  ،Bingelو  Akereleو  Farnsworth 1982؛ 

 Srivastavaو  Lambert أشار  الماضي،  القرن  تسعينات  منتصف 

 4 عن  يزيد  ما  أن  قدروا  إذ  مشابه  رقم  إلى   )1997(  Vietmeyerو

النامية.  البلدان  في  العشبية  األدوية  يستخدمون  شخص  مليارات 

للطب  العالمية  الصحة  منظمة  استراتيجية  زّودت  األخيرة،  اآلونة  وفي 

تفصياًل  أكثر  تقديرات   )2002 العالمية،  الصحة  )منظمة  التقليدي 

 80 إلى  يصل  ما  أن  أفادت  فقد  مشابه،  بشكل  المرتفع  الستخدامه 

إلى  التقليدي،  الطب  يستخدمون  أفريقيا  في  الناس  من  المائة  في 

من  المائة  في  و40  الهند  في  السكان  من  المائة  في   65 جانب 

األقاليم  هذه  في  المستخدمين  عدد  بلغ  وقد  الصين.  في  السكان 

.2011 عام  في  شخص  مليار   2.8 وحدها  الثالثة 

كتلك  التقليدي،  الطب  يستخدمون  من  لعدد  التقديرات  تميل 

األحيان،  من  كثير  في  وهي،  الدقة،  إلى  االفتقار  إلى  أعاله،  المذكورة 

الحصول  إمكانية  بعدم  المتعلقة  المعلومات  على  أساساً  تعتمد 

جديرة  تبدو  ذلك  مع  لكنها  الصحية،  الرعاية  من  أخرى  أنواع  على 

الوحيد  المصدر  يشّكل  التقليدي  الطب  أن  إلى  تشير  وهي  بالتصديق، 

نمواً. البلدان  أقل  في  السكان  من  كبير  لعدد  الصحية  للرعاية  الممكن 

الكبير  التعقيد  على  أيضاً  الضوء  الدراسات  هذه  من  العديد  ويسلط 

مجموعة  التقليدي  الطب  يشمل  المثال،  سبيل  فعلى  الموضوع.  لهذا 

العشبية،  األدوية  استخدام  تتضمن  المختلفة،  العالج  ُنهج  من  واسعة 

كالوخز  أخرى  وعالجات  والتمارين  والروحية،  اليدوية  والعالجات 

الطبية،  النباتات  الستخدام  مرادفاً  التقليدي  الطب  ليس  ولذا،  باإلبر. 

العالجات  أن  إلى  أشارت  العالمية  الصحة  منظمة  أن  من  الرغم  على 

التقليدي.  الطب  في  واسع  نطاق  على  استخداماّ  األكثر  هي  العشبية 

ما  في  كمكونات  مستخدمة  الطبية  النباتات  أن  إلى  أيضاً  أشير  وقد 

عدد  فإن  ولذا   )2001  ،Rates( جميعاً  الطبية  العقاقير  ربع  إلى  يصل 

أكبر  العالج(  من  لجزء  األقل  )على  الطبية  النباتات  يستخدمون  من 

التقليدي. الطب  يستخدمون  من  عدد  مجرد  من  بكثير 

يكون  أن  المحتمل  غير  من  يبدو  الموضوع،  هذا  لتعقيد  ونظراً 

حيث  من  الغابات  االجتماعية-االقتصادية  من  المنافع  تقدير  باإلمكان 

التركيز  بدون  إليه  الركون  يمكن  تقديراً  اإلنسان  صحة  في  مساهمتها 

أو  الغابات  من  بوضوح  تأتي  التي  المحددة  المنتجات  بعض  على 

يستخدمونها(  من  عدد  حيث  )من  أثرها  قياس  يمكن  والتي  األشجار، 

قامت  وقد  إيجابية.  عالجية  آثار  لها  أن  بشدة  يعتقد  أو  عنها  ويعرف 

كثير  )في  المحلي  المستوى  على  الصغيرة  الدراسات  بعض  بذلك 

عادة(،  المستخدمة  التقليدية  األدوية  فعالية  لتقييم  األحيان  من 

أوسع.15  نطاق  على  جرى  قد  الدراسات  هذه  مثل  أن  يبدو  ال  ولكن 

يمكن  بسيطين  تحليلين  نتائج  القسم  هذا  من  تبقى  ما  يعرض  ولذا، 

استخدام  من  المنتفعين  عدد  تقدير  يمكن  كيف  لتبيان  استخدامهما 

صحتهم(.  )لتحسين  الغابات  منتجات 

تقترب بعض الدراسات مما هو مقترح هنا. فعلى سبيل المثال، من الواضح أن لحاء شجرة خوخ   15

أفريكانا هو أحد منتجات الغابات، ومن المعروف أن له خصائص عالجية، لكن الدراسات ركزت على 
القيمة السوقية إلنتاجه بدالً من عدد من يستفيدون من استخدامه )وينطبق الشيء نفسه بالنسبة 

لعدد من النباتات الطبية األخرى المعروفة اآلتية من الغابات(.
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المياه  غلي  يعتبر  وتعقيمها.  المياه  لغلي  الخشبي  الوقود  استخدام 

الشرب  ولمياه  نمواً.  البلدان  أقل  في  شيوعاً  األكثر  تعقيمها  طرق  من 

خفض  حيث  من  اإلنسان  لصحة  واضحة  منافع  المأمونة  النظيفة 

استخدم  ما  وإذا  المياه،  طريق  عن  المنقولة  باألمراض  اإلصابة  معدل 

باستخدامه. المنافع  هذه  ربط  يمكن  المياه،  لغلى  الخشبي  الوقود 

المسوحات  في  الشرب  مياه  معالجة  عن  المعلومات  تجمع 

المؤشرات،  المتعددة  العنقودية  والمسوحات  والصحية  الديموغرافية 

المسوحات  من  المياه  ويغلون  يعالجون  من  عدد  تقدير  جرى  وقد 

المجموع،  وفي   .)2011–2006 الفترة  خالل  نفّذت  )التي  األخيرة 

من  المائة  في   78 مّثلت  بلداً   76 المتوفرة  المعلومات  شملت 

النتائج  واستخدمت  نمواً.  األقل  الثالثة  األقاليم  في  السكان  مجموع 

جميع  في  ويغلونها  المياه  يعالجون  من  لعدد  تقديرات  إلى  للتوصل 

األقاليم. هذه  بلدان 

البيانات  مع  معاً  ومعالجتها  المياه  غلي  عن  المعلومات  جمعت 

للطهي  الخشبي  الوقود  تستخدم  التي  المعيشية  األسر  عدد  عن 

الوقود  تستخدم  التي  المعيشية  األسر  لعدد  تقديرات  إلى  للتوصل 

بضرب  األدنى  الحد  تقدير  وُحّدد  بلد.  كل  في  المياه  لغلي  الخشبي 

التي  المعيشية  األسر  بنسبة  المياه  تغلي  التي  المعيشية  األسر  نسبة 

النسبة  بأخذ  األقصى  الحد  تقدير  واحتسب  الخشبي  الوقود  تستخدم 

التقديرين  متوسط  أيضاً  احتسب  كما  النسبتين.  هاتين  من  األقل 

 16 الجدول  يعرض  والذي  هنا،  نقدمه  الذي  التحليل  في  واستخدم 

نتائجه.

■ الطاقة.	 كفاءة  لزيادة  عليها  تحسينات  بإدخال  الزراعية  التنمية  في  المرأة  إدارة  قامت  مواقد  مستخدمة  غانا  في  الماء  تغلي  امرأة 

©
 FA

O
/P. C

enini

الجدول 16: عدد من يستخدمون الوقود الخشبي لغلي المياه وتعقيمها 

حصة من يستخدمون الوقود الخشبي لغلي المياه من مجموع عدد من يعالجون المياه )باآلالف(اإلقليم
السكان )%( استخدام الوقود الغليالمجموع

الخشبي 

8918 29681 32493 187أفريقيا

51615 994644 197 4491 620 1آسيا وأوسيانيا

5766 12438 77684 202أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

98311 415764 375 5491 010 2المجموع

.)2011–2006( الفترة  مدى  على  أجريت  التي  المسوحات  نتائج  من  األرقام  هذه  جمعت  مالحظة: 

المؤشرات. متعددة  العنقودية  والمسوحات  والصحية  الديموغرافية  المسوحات  من  مستمدة  المصادر: 

الثالث 38 | الفصل 
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يعالجون  األقاليم  هذه  في  شخص  مليار   2 حوالي  أن  الجدول  يبين 

 1.4( المائة  في   70 حوالي  ويقوم  بأخرى،  أو  بطريقة  الشرب  مياه 

عن  المعلومات  إلى  واستناداً  الغلي.  طريق  عن  بذلك  شخص(  مليار 

من  مليوناً   764 حوالي  أن  يقّدر  للطهي،  الخشبي  الوقود  استخدام 

 11 حوالي  يمثل  ما  الخشب،  باستخدام  المياه  يغلون  األشخاص  هؤالء 

هذه. الثالثة  األقاليم  في  السكان  مجموع  من  المائة  في 

الصحية  المنافع  تحديد  كيفية  على  مثاالً  أعاله  الوارد  التحليل  يقدم 

إلى  يذهب  ال  أنه  إاّل  كمّياً،  تحديداً  الغابات  منتجات  استخدام  من 

التغيرات  أو  الوفيات  معدالت  انخفاض  حيث  من  بذلك  القيام  حد 

ممكناً  التحديد  هذا  مثل  يكن  وإن  المتوقع،  العمر  متوسط  في 

عن  مثال  ويرد  الكافية.  والمعلومات  المعرفة  توفرت  إذا  أيضاً 

أحد  على  الضوء  يسلط  الذي   3 اإلطار  في  القبيل  هذا  من  دراسة 

في  الهواء  تلوث  تأثير  أي  الخشبي،  الوقود  الستخدام  السلبية  اآلثار 

بأن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقّدر  الصحة.  على  المغلقة  األماكن 

العامة،  الصحة  تهدد  التي   10 عددها  البالغ  المخاطر  أهم  أحد  ذلك 

سوء  بعد  النامية،  البلدان  في  الصحة  على  خطر  عامل  أهم  ورابع 

المياه  إلى  واالفتقار  البشرية/اإليدز،  المناعة  نقص  وفيروس  التغذية، 

العالمية،  الصحة  )منظمة  المناسبة  الصحي  الصرف  ومرافق  المأمونة 

اجتماعية-اقتصادية  بتكلفة  يتعلق  هذا  أن  من  الرغم  وعلى   .)2007

استخدام  يمكن  كيف  الدراسة  تبّين  الخشبي،  الوقود  استخدام  من 

قوية.  رسائل  لنقل  جيداً  معروضة  إليها  الركون  يمكن  كمية  معلومات 

اإلطار 3: اآلثار التقديرية على الصحة البشرية من الطهي باستخدام الوقود الخشبي في عام 2011 

عدد حاالت الوفاة الناجمة عن تلوث اإلقليم
الهواء في األماكن المغلقة )باآلالف(

سنوات العمر 
المفقودة المعدلة 
بالمرض )باآلالف(

الوفيات بسبب تلوث الهواء في 
األماكن المغلقة )%(

عبء المرض 
بسبب تلوث 

الهواء في األماكن 
المغلقة )%(

مرض التهابات 
الجهاز التنفسي 

الحادة

مرض انسداد 
الرئتين المزمن

الكباراألطفال

3411463.5 47953217أفريقيا

1631042.1 17719 3141آسيا وأوسيانيا

>1.0  >1>02311أوروبا

000000.0أمريكا الشمالية

1228691510.6أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2261232.2 73937 8051العالم

اآلثار  عن  تقديرات  العالمية  الصحة  منظمة  أصدرت   ،2007 عام  في 
المغلقة لعام 2002، والتقديرات  الهواء في األماكن  الناجمة عن تلوث 
العالمية  الصحة  منظمة  موقع  على  متاحة   2004 لعام  المحّدثة 
للوفيات  التقديري  العدد  التقديرات  هذه  وتبين   .)www.who.int(
انسداد  ومرض  الحادة،  التنفسي  الجهاز  التهابات  مرض  من  السنوية 
كما  المغلقة،  األماكن  في  الهواء  تلوث  عن  الناجمين  المزمن  الرئتين 
الوفاة  بسبب  المفقودة  العمر  سنوات  من  التقديري  العدد  تبين 
)سنوات  المغلقة  األماكن  في  الهواء  تلوث  بسبب  العجز  أو  المبكرة 
الحادة  التنفسي  الجهاز  التهابات  ومرض  بالمرض(.  المعّدلة  العمر 
مرض  أن  حين  في  الخامسة،  سن  دون  األطفال  عند  شيوعاً  األكثر  هو 
يزيد  الذين  البالغين  عند  شيوعاً  األكثر  هو  المزمن  الرئتين  انسداد 
ال  العالمية  الصحة  منظمة  أن  من  الرغم  وعلى  عاما.   30 على  عمرهم 

المرأة  أن  يعتقد  أنه  إاّل  الجنس،  نوع  حسب  مفّصلة  إحصاءات  تقدم 
األماكن  في  الهواء  تلوث  بسبب  هذه  الكبار  وفيات  غالبية  من  تعاني 
الصلب  الوقود  حرق  عن  الناجم  للدخان  أكثر  معرّضة  ألنها  المغلقة 

المعيشية. األسر  في 
 ،2011 لعام  المنّقحة  التقديرات  بعض  التالي  الجدول  يعرض 
منظمة  بيانات  من  الوفيات  عن  عهداً  األحدث  البيانات  باستخدام 
العمر  وسنوات  للوفيات  المنّقحة  والتقديرات  العالمية  الصحة 
المغلقة(، استناداً  الهواء في األماكن  بالمرض )بسبب تلوث  المعدلة 
الوقود  تستخدم  التي  المعيشية  األسر  عدد  في  التغييرات  إلى 
منظمة  تقديرات  أيضاً  األرقام  وتستثني  الطهي.  ألغراض  الخشبي 
في  النباتي  الفحم  حرق  عن  الناجم  الرئة  لسرطان  العالمية  الصحة 

وحدها.  الوقود  خشب  أرقام  إلى  للتوصل  المغلقة  األماكن 

مليون   2.5 حوالي  أن  إلى  التقديرات  تشير  العالمي،  المستوى  على 
الدخان  الستنشاق  األجل  الطويلة  اآلثار  بسبب  عام  كل  يموتون  شخص 
نتيجة استخدام الوقود الخشبي للطهي، وفي حاالت قليلة، نتيجة استخدامه 
آسيا  وإقليم  أفريقيا  في  تقريباً  جميعها  الوفيات  هذه  وتحدث  للتدفئة. 
األطفال  وفيات  من  المائة  في   12 حوالي  األرقام  هذه  وتمثل  وأوسيانيا. 

السنة. في  الكبار  وفيات  من  المائة  في  و3  الخامسة(  سن  )دون 
أما سنوات الحياة المفقودة بسبب استنشاق الدخان فهي مقياس 
صحة  على  المغلقة  األماكن  في  الهواء  لتلوث  األجل  الطويل  لألثر 
الحياة  من  سنة  مليون   37 حوالي  تضيع  المجموع،  وفي  اإلنسان. 
نصف  من  أكثر  ويحدث  المغلقة،  األماكن  في  الهواء  تلوث  بسبب 

معظم  ويحدث  وأوسيانيا،  آسيا  منطقة  في  بقليل  الخسائر  هذه 
المفقودة  الحياة  سنوات  من  وكنسبة  أفريقيا.  في  المتبقية  النسبة 
للمسببات جميعها )عبء المرض(، تلوث الهواء في األماكن المغلقة 
مسؤول عن حوالي 2.2 في المائة من العبء العالمي للمرض، وعن 
في  المائة  في  و2.1  أفريقيا،  في  المرض  عبء  من  المائة  في   3.5
الهواء  تلوث  آثار  المنطقتين،  هاتين  غير  وفي  وأوسيانيا.  آسيا  إقليم 
بسبب  وذلك  بكثير،  أقل  البشرية  الصحة  على  المغلقة  األماكن  في 
للطهي. مختلفة  تقنيات  واستخدام  الخشبي  الوقود  استخدام  تدني 

)2007( العالمية  الصحة  منظمة  من  مستمدة  المصدر: 
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تطرح  األطفال.  عند  اإلسهال  لعالج  العشبية  األدوية  استخدام 

الصحة،  عن  األسئلة  من  عدداً  والصحية  الديموغرافية  المسوحات 

المنزلي  العالج  باستخدام  األطفال  عند  اإلسهال  بعالج  أحدها  ويتعلق 

مدى  على  أجري  وقد  الممكنة.  اإلجابات  كإحدى  العشبية  األدوية  أو 

األقل  الثالثة  األقاليم  بلدان  في  مسحاً   45 مجموعه  ما  الماضي  العقد 

هذا  يستخدمون  لمن  اإلجمالي  العدد  لتقدير  النتائج  واستخدمت  نمواً 

إقليم. كل  في  العالج  من  النوع 

التي  المعيشية  األسر  من  المائة  في   22 أن  التحليل  نتائج  وأظهرت 

الماضي  العقد  مدى  على  استخدمت  أفريقيا  في  المسح  شملها 

أحد  فيها  عانى  حادثة  آخر  في  العشبية  األدوية  أو  المنزلي  العالج 

المائة،  في   15 وأوسيانيا  آسيا  إلقليم  الرقم  وكان  اإلسهال.  أطفالها 

تكون  وقد  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  المائة  في  و28 

الذي  نسبياً  الصغير  البلدان  عدد  بسبب  دقيقة  غير  األرقام  هذه 

استخدموا  من  عدد  أن  إلى  تشير  لكنها  منطقة،  كل  في  المسح  شمله 

قد  األطفال  عند  اإلسهال  لعالج  العشبية  األدوية  أو  المنزلية  العالجات 

معروفاً  وليس  معروفة،  العالج  هذا  فعالية  وليست  المليار.  من  يقرب 

المثال  هذا  لكن  للعالج،  استخدمت  قد  الغابات  منتجات  كانت  إذا  ما 

المنافع  عن  المستقبل  في  أفضل  معلومات  جمع  يمكن  كيف  يبّين 

الغابات. منتجات  الستخدام  الصحية 

محددة لجماعات  الغابات  منافع  أهمية 
االجتماعية- المنافع  توزيع  تحليل  جرى  التقييم،  هذا  من  كجزء 

محددة،  لجماعات  المعلومات(  توفرت  )حيثما  الغابات  من  االقتصادية  

دخل  مستويات  على  األشخاص  أو  األصليين  والسكان  النساء  مثل 

مختلفة.

توزيع منافع الغابات بين الجماعات ذات الدخل
التحليل  لهذا  جمعت  التي  البيانات  من  أي  استخدام  يمكن  ال 

الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  توزيع  يتم  كيف  لتبيان 

استخدام  يمكن  ذلك،  ومع  معين.  بلد  في  المختلفة  الجماعات  بين 

في  نسبياً  أعلى  المنافع  هذه  بعض  كان  إذا  ما  لدراسة  البيانات 

في  منه  الريفية  المناطق  في  أعلى  كان  إذا  ما  أو  فقراً،  األكثر  البلدان 

عموما(. فقيرة  الريفية  المناطق  أن  افتراض  )على  الحضرية  المناطق 

الرسمي،  الغابات  قطاع  في  والعمالة  بالدخل  بدءاً   ،9 الشكل  يبين 

في  الدخل  في  القطاع  هذا  ومساهمة  الدخل  متوسط  بين  العالقة 

جميع  أن  تقريباً  ويتبين  نمواً.  األقل  الثالثة  األقاليم  بلدان  جميع 

من  المائة  في   2 من  بأكثر  القطاع  هذا  فيها  يساهم  التي  البلدان 

دوالر   2  000 من  أقل  فيها  السنوي  الدخل  متوسط  يبلغ  بلدان  الدخل 

البلدان  جميع  في  ذلك،  من  العكس  وعلى  الواحد.  للشخص  أمريكي 

دوالر   2  000 من  أكثر  فيها  السنوي  الدخل  متوسط  يبلغ  التي  تقريباً 

المائة  في   2 من  بأقل  القطاع  هذا  يساهم  الواحد،  للشخص  أمريكي 

الدخل. من 

قد  الرسمي  الغابات  قطاع  في  األنشطة  أن  إلى  االرتباط  هذا  يشير 

فقراً،  األكثر  البلدان  في  الدخل  توليد  في  نسبياً  أهمية  أكثر  تكون 

أظهر  الواقع،  وفي  ضعيفة.  ذلك  على  األدلة  أن  من  الرغم  على 

توليد  بغية  تكافح  الفقيرة  البلدان  أن  للبيانات  تفصياًل  أكثر  تحقيق 

بسبب  الغابات  قطاع  في  والعمالة  الدخل  من  عالية  مستويات 

المثال،  سبيل  فعلى  فيها.  الغابات  تجهيز  لمرافق  المحدود  التطوير 

البلدان  لدى  مما  العمالة  من  أعلى  مستويات  الغنية  البلدان  لدى 

مرافق  في  تعمل  التي  الكبيرة  األعداد  إلى  ذلك  ويعود  فقراً،  األكثر 

التجهيز.

الحرجي  القطاع  في  األنشطة  فيها  تعود  أخرى  طرق  هناك  تكون  وقد 

المنافع  تقاسم  آليات  خالل  من  مثاًل  الفقراء،  على  بالمنفعة  الرسمي 

غير  المحلي.  المجتمع  على  القائمة  الحرجية  المشاريع  تطوير  أو 

فقط  متوفرة  الفقراء  على  الترتيبات  هذه  آثار  عن  المعلومات  أن 

هذا  كان  إذا  ما  تقييم  الممكن  من  ليس  ولذا  البلدان،  من  قليل  لعدد 

الصدد. هذا  في  ال  أم  جيد  بأداء  يقوم  عموماً  القطاع 

تتوفر  فال  الحرجي،  القطاع  في  الرسمية  غير  لألنشطة  بالنسبة  أما 

ومع  الفقراء.  على  والعمالة  الدخل  آثار  عن  كمية  معلومات  عموماً 

الريفية،  المناطق  في  تجري  األنشطة  هذه  معظم  ألن  نظراً  ذلك، 

الرسمي  غير  القطاع  في  والعمالة  للدخل  أن  بثقة  االفتراض  يمكن 

مما  أكبر  الفقر  حدة  من  التخفيف  في  إيجابي  أثر  البلدان  معظم  في 

الرسمي. القطاع  في  لألنشطة 

والوقت  الرسمية  غير  العمالة  بين  بوضوح  التمييز  أيضاً  المهم  ومن 

للمعيشة.  الحرجية  المنتجات  جمع  في  األشخاص  يقضيه  الذي 

ولكن  اقتصادية،  اجتماعية-  منافع  يولدان  كالهما  النشاطان  فهذان 

منتجات  جمع  يستغرقه  الذي  الوقت  يعّد  دخاًل،  السابق  يولد  بينما 

بمعيار  الضائعة(  الفرصة  )تكلفة  إنتاج  تكلفة  للمعيشة  الستخدامها 
أخرى.16  إنتاجية  أنشطة  في  استخدامه  بالوسع  كان  الذي  الوقت 

أن  للمعيشة  الغابات  موارد  على  يعتمدون  الذين  للفقراء  ويمكن 

في  يقضونه  الذي  الوقت  خفض  ما  إذا  كبير  حد  إلى  يستفيدوا 

الموارد  على  حصولهم  إمكانية  زيادة  طريق  عن  مثاًل  األنشطة،  هذه 

األحيان،  من  كثير  وفي  أفضل.  وتكنولوجيا  لتقنيات  واستخدامهم 

المعيشي  اإلنتاج  في  العاملة  اليد  إنتاجية  تحسين  عن  التغاضي  يتم 

االقتصادية  أو  المالية  العائدات  غياب  بسبب  المشاريع،  تطوير  عند 

لمن  الكبيرة  اإلعداد  إلى  نظراً  ولكن  التحسينات.  هذه  جراء  الواضحة 

أن  يمكن  الخشبي(،  الوقود  جمع  )مثل  األنشطة  هذه  في  يشاركون 

في  كبيرة  زيادات  إلى  المجاالت  هذه  في  تحسينات  إدخال  يؤدي 

الغابات. االجتماعية-االقتصادية  من  المنافع 

ال يشمل ذلك فقط األنشطة التي قد تولد الدخل، ولكن أيضاً األنشطة التي يمكن أن يكون لها منافع   16

أطول أجال. فعلى سبيل المثال، الوقت الذي تقضيه المرأة في جمع الوقود الخشبي يمكن استخدامه 
في رعاية األطفال وتحسين تعليمهم أو تحسين صحة األسرة بأكملها.
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منتجات  استهالك  االجتماعية-االقتصادية  من  بالمنافع  يتعلق  وفيما 

في  الفقراء  أن  تبين  التي  الدراسات  من  العديد  هناك  الغابات، 

الحرجية.  المنتجات  استهالك  من  كثيراً  يستفيدون  الريفية  المناطق 

مناطق  أو  مفردة  قرى  مستوى  على  المنافع  هذه  الدراسات  وتبين 

من  مختلفة  أجزاء  في  السكان  من  معينة  مجموعات  أو  صغيرة 

على  المنافع  هذه  لتقييم  استخدامها  ذلك  مع  يمكن  ال  ولكن  العالم، 

لهذا  جمعت  التي  البيانات  استخدام  يمكن  أنه  غير  أوسع.  نطاق 

أهمية  أكثر  هذه  االستهالك  منافع  من  بعضاً  أن  كيف  إلظهار  التحليل 

الريفية. المناطق  في  يعيشون  لمن  نسبياً 

التي  المعيشية  األسر  نسبة   17 الجدول  يبين  المثال،  سبيل  على 

األقاليم  في  والريفية  الحضرية  المناطق  في  الخشبي  الوقود  تستخدم 

في  مرات  بعدة  أعلى  النسبة  أن  منه  ويتبين  نمواً.  األقل  الثالثة 

على  الضوء  ذلك  ويسلط  الحضرية،  المناطق  في  مما  الريفية  المناطق 

الريف.  االجتماعية-االقتصادية  لسكان  المنافع  لهذه  الكبيرة  األهمية 

آنفا،  ذكر  كما  إذ،  قلياًل،  الوضع  فيختلف  النباتي  للفحم  بالنسبة  أما 

الوقود  من  أفضل  أنواع  شراء  الحضرية  المناطق  سكان  يستطيع  قد 

الفحم  استخدام  يزال  ال  ولذا،  عليها.  الحصول  إمكانية  لهم  تتوفر  أو 

الريفية.  المناطق  في  مما  الحضرية  المناطق  في  شيوعاً  أكثر  النباتي 

تستخدم  الحضرية  المناطق  في  السكان  من  نسبة  تزال  ال  ذلك،  مع 

ومن  أفريقيا(،  في  الخصوص  وجه  )على  للطهي  النباتي  الفحم 

الحضرية. للمناطق  المتوسط  من  أقل  هؤالء  دخل  يكون  أن  المحتمل 

أعلى  نسبة  أن   18 الجدول  يبين  المأوى،  بتوفير  يتعلق  فيما  وبالمثل، 

بيوت  في  تعيش  الريفية  المناطق  في  المعيشية  األسر  من  بكثير 

المناطق  في  مما  الغابات  منتجات  من  مصنوعة  سقوفها  أو  جدرانها 

)2012أ(. المتحدة  األمم  المصدر: 

الشكل 9: العالقة بين مساهمة القطاع الحرجي في الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في 2011 )بالدوالر األمريكي(

ي )%(
ي اإلجمال

ج المحل
ي النات

ساهمة قطاع الحراجة ف
م

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 000

أفريقيا
آسيا وأوسيانيا

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

الجدول 17: تقدير كمية العمل المستخدم في إنتاج الوقود الخشبي والفحم النباتي في 2011

العدد التقديري للسكان الذين يستخدمون الوقود الخشبي للطهي حصة األسر المعيشية التي تستخدم الوقود الخشبي للطهي )%(اإلقليم
)باآلالف( 

المناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمناطق الريفيةالمناطق الحضرية

فحم نباتي وقود خشبي فحم نباتي وقود خشبي فحم نباتي وقود خشبي فحم نباتي وقود خشبي 

961 21624 573455 88179 241973499أفريقيا

393 14431 365 6411 07927 112561206آسيا وأوسيانيا

522 9101 86265 6593 5155123أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

876 27157 886 0761 619111 124602329المجموع
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تعيش  التي  المعيشية  األسر  نسبة  المثال،  سبيل  فعلى   17 الحضرية. 

بحوالي  أعلى  الغابات  منتجات  من  مصنوعة  جدرانها  بيوت  في 

في  الحضرية  المناطق  في  منها  الريفية  المناطق  في  مرات  خمس 

وبالنسبة  اآلخرين.  اإلقليمين  في  مما  أعلى  مرتين  وحوالي  أفريقيا، 

تستخدم  التي  المعيشية  األسر  حصة  أن  إذ  أكبر،  االختالفات  للسقوف، 

مما  مرات  ست  حوالي  أعلى  الريفية  المناطق  في  الغابات  منتجات 

على  األدلة  من  مزيداً  النتائج  هذه  وتقدم  الحضرية.  المناطق  في 

استخدام  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  تتركز  أن  األرجح  أن 

يعيشون  الذين  فقراً  األكثر  على  المساكن  بناء  في  الغابات  منتجات 

الريفية. المناطق  في 

منتجات  من  واالستهالك  الدخل  بين  العالقة  عن  أخير  مثال  ويرد 

الدخل  مستوى  متوسط  بين  يقارن  الذي   10 الشكل  في  الغابات 

نمواً.  البلدان  أقل  في  الطهي  ألغراض  الخشبي  الوقود  واستخدام 

الدخل  فمتوسط  المتغيرين.  بين  جداً  قوي  ارتباط  وجود  منه  ويتبين 

المائة  في   50 من  أكثر  فيها  يستخدم  التي  تقريباً  البلدان  جميع  في 

دوالر   2  000 من  أقل  يبلغ  الخشبي  الوقود  المعيشية  األسر  من 

يزيد  ذلك،  من  العكس  وعلى  السنة.  في  الواحد  للفرد  أمريكي 

أقل  فيها  يستخدم  التي  البلدان  معظم  في  السنوي  الدخل  متوسط 

 2  000 عن  الخشبي  الوقود  المعيشية  األسر  من  المائة  في   20 من 

الواحد.  للفرد  أمريكي  دوالر 

االجتماعية- المنافع  هذه  أن  كيف  فقط  أعاله  الشكل  يبين  وال 

ينخفض  كيف  أيضاً  بل  نسبياً،  للفقراء  خاصة  أهمية  ذات  االقتصادية  

الغابات  منتجات  استهالك  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  بعض 

النسب متشابهة بالنسبة لمواد األرضيات، ذلك أن معظم األسر المعيشية ليس لديها تغطية أرضية   17

)األسر المعيشية الفقيرة( أو لديها أرضية من اإلسمنت )األسر المعيشية الغنية(، ولذا فإن وجود 
أرضية خشبية ليس مؤشراً جيداً على الثروة.

السكان  سيبدأ  كيف  يبرز  ألنه  هام  أمر  وهذا  البلدان.  تطور  مع 

وأقل  ثراًء  أكثر  يصبحون  حين  مختلفة  بطرق  الغابات  استخدام  في 

األساسية. االحتياجات  بتلبية  انشغاالً 

توزيع منافع الغابات بين الرجال والنساء
منافع  على  يحصل  والمرأة  الرجل  من  كاًل  أن  جيداً  المعروف  من 

خصوصاً  جيداً،  موثق  وهذا  الغابات،  من  مختلفة  واقتصادية  اجتماعية 

المستويين  على  البيانات  توفر  أن  غير  المحلي.  المستوى  على 

محدود  الجنس  ونوع  الغابات  منافع  عن  والعالمي  واإلقليمي  الوطني 

على  أساساً  هنا  التحليل  سيرّكز  ولذا  بالعمالة،  أساساً  ويتعلق  أكثر 

بالعمالة. المتعلقة  المنافع 

العديد  في  العمالة  إحصاءات  تشمل  الرسمي،  الغابات  لقطاع  بالنسبة 

الرجال  عمالة  عن  الجنس  نوع  حسب  مصّنفة  معلومات  البلدان  من 

بيانات  تتوفر  إذ  األخشاب،  تجهيز  لصناعة  توفراً  أكثر  وهذه  والنساء. 

العمالة  مجموع  من  المائة  في   90 بحوالي  تستأثر  التي  البلدان  عن 

مجال  في  والنساء  الرجال  عمالة  عن  والمعلومات  الصناعة.  هذه  في 

سوى  الجنس  نوع  حسب  مصّنفة  بيانات  تتوفر  ال  إذ  أقل،  الغابات 

هناك  اإلقليمي،  المستوى  على  أما  جميعها.  العمالة  نصف  لحوالي 

باستثناء  جميعها  األقاليم  في  متوفرة  المعلومات  من  مشابهة  كميات 

فيها. بكثير  أقل  الجنس  نوع  حسب  المصّنفة  البيانات  حيث  أفريقيا، 

الغابات  قطاع  في  الوظائف  نسبة  عن  معلومات   19 الجدول  يعرض 

اليد  ربع  من  يقرب  ما  يمثلن  النساء  أن  ويبين  النساء.  تشغلها  التي 

معلومات(.  فيها  توفرت  التي  البلدان  )في  القطاع  هذا  في  العاملة 

الجدول 18: عدد ونسبة األسر المعيشية في المناطق الحضرية والريفية التي استخدمت منتجات الغابات للمساكن في عام 2011

المناطق الريفيةالمناطق الحضريةاإلقليم

السقوفاألرضياتالجدرانالسقوفاألرضياتالجدران

العدد التقديري للسكان الذين يستخدمون منتجات الغابات للمساكن )باآلالف(

859 721110 74510 75479 47613 2149 14أفريقيا

554 881279 107121 036626 12634 85372 204آسيا وأوسيانيا

006 42911 4936 61920 89432 95718 47أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

418 030401 345139 409726 49780 025100 267المجموع

نسبة األسر المعيشية التي تستخدم منتجات الغابات للمساكن )%(

32313218أفريقيا

114226512آسيا وأوسيانيا

10471759أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

83221412المجموع
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المستوى  على  النساء  تشغلها  التي  الحراجة  في  الوظائف  ونسبة 

أنها  من  الرغم  على  نسبياً،  منخفضة  المناطق،  معظم  وفي  العالمي، 

اللب  إنتاج  في  واألعلى  الصلبة  األخشاب  تجهيز  صناعة  في  أعلى 

هي  الحصة  حيث  وأوسيانيا  آسيا  إقليم  هو  الوحيد  واالستثناء  والورق. 

أساسي  بشكل  هذا  ويعكس  الصلبة.  األخشاب  تجهيز  قطاع  في  أعالها 

إنتاج  في  النساء  من  كبيرة  أعداد  تعمل  حيث  الصين،  في  الوضع 

إلى  متشابهة  المرأة  تشغلها  التي  الوظائف  ونسبة  الرقائقي.  الخشب 

في  المرأة  عمالة  حيث  أفريقيا،  باستثناء  األقاليم  معظم  في  كبير  حد 

األخرى.  األقاليم  في  هي  عما  كثيراً  متخلفة  اآلن  الغابات  قطاع 

في  المرأة  تشغلها  التي  الوظائف  نسبة  أن  أيضاً  الجدول  ويبين 

لمنظمة  العمالة  إحصاءات  من  عليها  ُحصل  التي  االقتصاد  مجموع 

معظم  في  ذلك،  قبل  سنوات  لبضع  أو   2008 )لعام  الدولية  العمل 

نسبة  أن  يتبين  ككل،  باالقتصاد  الغابات  قطاع  مقارنة  ولدى  الحاالت(. 

لكن  عموما.  بكثير  أقل  القطاع  في  المرأة  تشغلها  التي  الوظائف 

مشابه  بشكل  منخفضة  العمالة  مجموع  من  كنسبة  اإلناث  عمالة 

الطاقة،  وإنتاج  والتعدين  الزراعة  مثل  األساسية  القطاعات  سائر  في 

األخرى  القطاعات  من  أسوأ  الغابات  قطاع  في  المرأة  عمالة  وليست 

هذه. 

)2012أ(. المتحدة  األمم  المصدر: 

العالقة بين نسبة األسر المعيشية التي استخدمت الوقود الخشبي للطهي في بلد معين ونصيب الفرد الواحد من إجمالي الناتج  الشكل 10: 
المحلي في عام 2011

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 )بالدوالر األمريكي(

ي )%(
ي للطه
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شية الت

سبة األسر المعي
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01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 000

أفريقيا
آسيا وأوسيانيا

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

الجدول 19: عمالة اإلناث كنسبة من مجموع العمالة في عام 2011، حسب اإلقليم والقطاع الفرعي  

عمالة اإلناث كنسبة من مجموع العمالة )%(اإلقليم

الخشب المنشور وألواح الحراجة
الخشب

جميع األنشطة قطاع الحراجةاللب والورق
االقتصادية

810942غير متوفرةأفريقيا

2130282739آسيا وأوسيانيا

1520272046أوروبا

16242047غير متوفرةأمريكا الشمالية

1014281740أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

1823272441العالم

متوفرة. سنة  آلخر  هي  االقتصادية  األنشطة  جميع  في  العمل  من  المرأة  حصة  مالحظة: 

البلدان. من  العمالة  بإحصاءات  مكّمل   ،)2013( الدولية  العمل  منظمة  المصدر: 
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البعد  تحليل  أمكن  الرسمي،  غير  القطاع  في  لألنشطة  وبالنسبة 

عن  بيانات  توفر  لعدم  نظراً  الخشبي،  الوقود  لجمع  فقط  الجنساني 

إنتاجية  لتقدير  استخدمت  التي  الدراسات  بّينت  وقد  األخرى.  األنشطة 

 60 حوالي  يجمعن  العالمي  المستوى  على  النساء  أن  العاملة  اليد 

حصة  أفريقيا  في  النساء  وتجمع  الخشبي،  الوقود  من  المائة  في 

كما  أقل.  حصة  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  وفي  بكثير،  أعلى 

جمع  على  أكثر  التركيز  إلى  يميلون  الرجال  أن  الدراسات  بّينت 

الخشبي  الوقود  يجمعن  النساء  أن  حين  )في  للبيع  الخشبي  الوقود 

كبيرة  مشاركة  أية  عن  الدراسات  من  أي  ُيفد  ولم  للعيش(،  الستخدامه 

النباتي. الفحم  إنتاج  في  للمرأة 

األنشطة  مختلف  في  والمرأة  الرجل  مشاركة  عن  المعلومات  وجمعت 

والفحم  الخشبي  الوقود  إنتاج  تقديرات  مع  الخشبي  بالوقود  المتعلقة 

سابق  وقت  في  عرضت  التي  والحضرية(  الريفية  )للمناطق  النباتي 

الفحم  إنتاج  أن  وبافتراض  الجدول 20.  في  المبينة  التقديرات  إلنتاج 

الغالب  في  هو  الحضرية  المناطق  في  لألسواق  الخشبي  والوقود 

هذه  تبين  الرجال(،  عليه  )ويهيمن  دخاًل  تولد  كامل  بدوام  عمالة 

العمالة.  هذه  من  المائة  في   10 بحوالي  فقط  تستأثر  قد  المرأة  أن 

جمع  في  األجر(  المدفوع  )غير  الوقت  من  لجزء  للعمل  وبالنسبة 

المائة  في   80 المرأة  تمثل  الريفية،  لالستخدامات  الخشبي  الوقود 

أفريقيا  في  بكثير  أعلى  والنسبة  العاملة،  اليد  مجمل  من  تقريباً 

المعلومات  إلى  استناداً  وهكذا،  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  وأمريكا 

الوقود  جمع  من  تكلفة  أكبر  تتحمل  المرأة  أن  يبدو  المتوفرة، 

في  جداً،  كبير  بفارق  الضائعة(  الفرص  تكلفة  حيث  )من  الخشبي 

الدخل  كسب  إمكانيات  من  جداً  قليلة  منافع  على  إاّل  تحصل  ال  حين 
اإلنتاج.18 من 

تنبغي مالحظة أن هذا ال يشير فحسب إلى إنتاج الوقود الخشبي والفحم النباتي. هناك أدلة تشير   18

إلى أن المرأة أكثر انخراطاً بكثير في تجارة وتسويق الطاقة الخشبية، على الرغم من أن قدرتها على 
االنخراط في أي أنشطة مدرة للدخل مقيدة في كثير من األحيان بسبب مسؤولياتها المنزلية في 

األسرة المعيشية.

منتجات  استهالك  من  االجتماعية-االقتصادية   بالمنافع  يتعلق  فيما 

توزيع  كيفية  عن  المعلومات  من  جداً  القليل  سوى  يتوفر  ال  الغابات، 

المتوفرة  الوحيدة  والمعلومات  والنساء.  الرجال  بين  المنافع  هذه 

الصحة  منظمة  دراسة  نتائج  من  تأتي  إليها  الركون  يمكن  التي 

وهي  الصحة،  على  المغلقة  األماكن  في  الهواء  تلوث  لتأثير  العالمية 

الجهاز  أمراض  من  أشد  معاناة  يعانون  واألطفال  النساء  أن  تبين 

بسبب  المغلقة  األماكن  في  للهواء  السيئة  بالنوعية  المرتبطة  التنفسي 

للطهي.  الخشبي  الوقود  استخدام 

المنافع االجتماعية-االقتصادية التي يتلقاها السكان 
األصليون

السكان  يتلقاها  التي  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  تحليل  يعاني 

إليها  المشار  البيانات  بتوفر  المتعلقة  ذاتها  المشاكل  من  األصليون 

عن  الدراسات  من  العديد  هناك  أخرى،  مرة  للجنسين.  بالنسبة  أعاله 

ما  نادراً  ولكن  محددة،  أماكن  في  للغابات  األصليين  السكان  استخدام 

على  منتظم  بشكل  عليها  يحصلون  التي  المنافع  عن  معلومات  تجمع 

الوطني. المستوى 

تحدد  ال  القطاع،  هذا  في  المتولدة  العمل  وفرص  الدخل  حيث  من 

من  أياً  يتلقون  األصليون  السكان  كان  إذا  ما  المتوفرة  اإلحصاءات 

تقاسم  آليات  أن  يفترض  ما  كثيراً  النظرية،  الناحية  ومن  المنافع.  هذه 

المنافع  بعض  تقاسم  على  تركز  وجدت(  )حيثما  البلدان  في  المنافع 

يتوفر  ال  ولكن  األصليين،  السكان  مع  الرسمي  القطاع  في  المتولدة 

أي  هناك  وليست  المخططات  هذه  آثار  على  األدلة  من  القليل  سوى 

األشخاص  عدد  عن  حتى  أو  المتقاسمة،  المنافع  مقدار  عن  بيانات 

الموارد  "تقدير  في  المعلومات  وتشير  الترتيبات.  هذه  من  المنتفعين 

إلى  أيضاً  وإدارتها(  الغابات  ملكية  حقوق  )بشأن  العالم"  في  الحرجية 

من  بأخرى  أو  بطريقة  يستفيد  قد  األصليين  السكان  من  العديد  أن 

بيانات  من  أعدادهم  تقدير  الممكن  غير  من  ولكن  الغابات،  ملكية 

العالم. في  الحرجية  الموارد  تقدير 

الجدول 20: العدد التقديري للمنخرطين في إنتاج الفحم النباتي والوقود الخشبي في عام 2011، حسب نوع الجنس ونوع االنخراط

 دوام كاملاإلقليم
)بالماليين(

 دوام جزئي )غير مدفوع األجر( 
)بالماليين(

النساءالرجالالنساءالرجال

23152>191أفريقيا

110521>111آسيا وأوسيانيا

73233أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

374135706المجموع

)2013ب( والزراعة  األغذية  ومنظمة  )2013أ(،  الدولية  العمل  منظمة  إلى  استناداً  المصدر: 

الثالث 44 | الفصل 
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قليل  عموماً  أيضاً  هناك  الرسميين،  غير  والدخل  بالعمالة  يتعلق  وفيما 

ومع  األنشطة.  هذه  في  األصليين  السكان  مشاركة  عن  المعلومات  من 

قد  األصليين  السكان  من  كبيرة  أعداداً  أن  المرجح  من  يبدو  ذلك، 

االفتراض.  هذا  تدعم  القولية  األدلة  أن  ويبدو  األنشطة  هذه  في  تنخرط 

جمع  في  هاماً  دوراً  الخصوص  وجه  على  األصليون  السكان  يلعب  وقد 

الغابات. بموارد  لمعرفتهم  نظراً  البلدان،  بعض  في  الطبية  النباتات 

المنتجات  استهالك  االجتماعية-االقتصادية  من  بالمنافع  يتعلق  وفيما 

المناطق  في  الخشب  منتجات  استخدام  تحليل  يبّين  الحرجية، 

في  يتركزون  المنافع  هذه  يتلقون  من  أن  والحضرية  الريفية 

األصليين  السكان  أن  األرجح  على  يبدو  ولذا،  الريفية.  المناطق 

المنتجات  استهالك  من  المنافع  متوسط  من  أعلى  مستوى  يتلقون 

الحرجية. 

الغابات | 45 توفرها  التي  المتعددة  المنافع    
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ومن  عليها  يحصلون  التي  المنافع  نوع  ذلك  في  بما  الحكومية،  باإلجراءات  قوياً  تأثراً  الغابات  من  السكان  استفادة  مدى  يتأثر 

االجتماعية- المنافع  على  الطلب  في  التغيرات  مع  السياسات  تكييف  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  انتفاعهم.  ومقدار  بها  ينتفع 

بل  فحسب،  كبير  بشكل  يتزايدون  ال  العالم  فسكان  يتبدل.  وأن  الطلب  هذا  يتنامى  أن  المتوقع  ومن  الغابات.  من  االقتصادية 

من  أكثر  عاش  التاريخ،  في  األولى  وللمرة   2008 عام  في  فمثاًل،  أبويهم.  عن  جداً  مختلفاً  نمواً  ينمون  الشباب  من  الكثير  إن 

وتغير  المحلية  كالسياحة  حديثاً  الناشئة  للفرص  سياساتية  استجابات  ذلك  ويتطلب  والمدن.  البلدات  في  العالم  سكان  نصف 

من  الخلفية  هذه  على  بناء  الريفية.  للتنمية  الالزمة  الماهرة  العاملة  اليد  كهجرة  محتملة  سلبية  لوجهات  كما  االستهالك،  أنماط 

للغابات. االقتصادية  االجتماعية  للمنافع  تعزيزاً  البلدان  اتخذتها  التي  والتدابير  السياسات  استعراض  المناسب 

األساسية الرسائل 

ينبغي أن تأخذ سياسات الغابات باالعتبار التغييرات التي 
يشهدها العالم، من الزيادة في عدد السكان إلى التحول 
إلى العيش الذي يغلب عليه الطابع الحضري والطبقات 

المتوسطة الناشئة 
تزايد  إلى  كالهما  أو  الحياة  أنماط  تغير  أو  السكان  عدد  تزايد  يؤدي 

من  االجتماعية–االقتصادية  المنافع  على  المجتمعي  الطلب  تغير  أو 

تعكس  أن  للغابات  الوطنية  والبرامج  السياسات  على  وينبغي  الغابات. 

للوجهات  وتتصدى  للفرص  تستجيب  وأن  المتغيرة،  االحتياجات  هذه 

االستدامة  تحقيق  إلى  عينه  الوقت  في  السعي  مع  المحتملة،  السلبية 

الغابات. منافع  من  واسعة  طائفة  تزويد  في 

وضعت البلدان العديد من السياسات والتدابير الرامية 
إلى تعزيز اإلدارة المستدامة للغابات منذ عام 2007، 

وتكمن في الكثير من هذه السياسات والتدابير إمكانية 
تعزيز المنافع االجتماعية-االقتصادية 

وطني  كهدف  للغابات  المستدامة  اإلدارة  تبني  نحو  توجه  هناك 

من  المزيد  وتحقيق  المصلحة،  أصحاب  مشاركة  وزيادة  عريض، 

هناك  أن  غير  السوق.  على  القائمة  وتلك  الطوعية  الُنهج  على  االنفتاح 

تعزيز  إمكانية  فعاًل  تتحقق  كي  التنفيذ،  قدرات  تقوية  إلى  حاجة 

االجتماعية-االقتصادية. المنافع 

اتخذت البلدان تدابير عديدة لتشجيع توفير السلع 
والخدمات، بما في ذلك توفير الحصول على الموارد 

الحرجية والوصول إلى األسواق
األسواق  إلى  والوصول  الحرجية  الموارد  على  الحصول  تأمين  يشّكل 

المستويات  على  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  لتعزيز  قوية  وسيلة 

أن  ويمكن  المعيشي.  االستخدام  خالل  من  ذلك  في  بما  المحلية، 

أكثر  إنتاجاً  األسواق  إلى  المنتجين  منظمات  وصول  تيسير  يدعم 

فعالية. وأكثر  اشتماالً 

ينبغي أخذ قيمة الخدمات باالعتبار وقياسها لضمان 
اتخاذ قرارات سليمة

فإن  بالحسبان،  تؤخذ  أو  المقدمة  الخدمات  قيمة  قياس  يجِر  لم  إذا 

ستكون  الغابات  على  تؤثر  التي  والسياساتية  االقتصادية  القرارات 

لتوفير  األهمية  حاسم  أمر  وهذا  ومنحازة.  ناقصة  معلومات  على  مبنية 

األهمية  الحيوية  الخدمات  من  مستداماً،  توفيراً  الخدمات  من  العديد 

إلى  والتلقيح،  التعرية  من  كالحماية  الزراعية،  واإلنتاجية  الغذائي  لألمن 

لألشخاص. الغابات  توفرها  التي  الراحة  وسائل  من  وغيرها  االستجمام 

الرابع 48 | الفصل 
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الغابات  منافع  واستدامة  تأمين 
الكثيرون  انتشل  وقد  الريفية.  المناطق  في  العالم  فقراء  معظم  يعيش 

الحضرية.  المناطق  إلى  كثيرون  وهاجر  األخيرة،  العقود  في  الفقر  من 

منتجي  صغار  من  األحيان  من  كثير  في  فهم  فقراء  ظلوا  من  أما 

ال  الذين  الزراعيين  العمال  أو  األسريين  المزارعين  أو  الكفاف  زراعة 

الذين  السكان  من  كثير  ويعاني  السن.  كبار  أو  النساء  أو  أرضاً  يملكون 

الوصول  أو  الموارد  على  الحصول  عوائق  الريفية  المناطق  في  يعيشون 

الرسمي.  القطاع  في  الئقة  وظائف  على  الحصول  أو  األسواق  إلى 

القطاعات  في  اإلنتاجية  وتعزيز  الموارد  على  حصولهم  إمكان  وزيادة 

التي  األسواق،  إلى  الوصول  وتعزيز  الغابات،  ذلك  في  بما  الزراعية، 

هي  الحضرية،  المناطق  وفي  محلية  األحيان  من  كثير  في  تكون 

الريفية  المناطق  في  الفقر  لخفض  فعالية  الوسائل  أكثر  من  بعض 

الدخل  إلى  إضافة  الغابات،  وتوفر  الريفية.  المجتمعات  تنمية  وتعزيز 

كثير  في  توفر  نقدية  غير  إيرادات  لجني  الفرص  من  مجموعة  النقدي، 

االجتماعية-االقتصادية .  المنافع  من  بكثير  أكبر  حصة  الحاالت  من 

النباتي  والفحم  والحطب  واألثاث  للبناء  الخشب  استخدام  ذلك  ويشمل 

الترفيه.  ذلك  في  بما  األخرى،  االستعماالت  من  والعديد  واألغذية 

للمياه  الحاسمة  للحياة  الداعم  النظام  وظائف  على  الغابات  تحافظ 

جودة  وتؤثر  األخرى.  والموارد  البيولوجي  والتنوع  والتربة  والهواء 

حضريين  للسكان،  اليومية  الحياة  على  شديداً  تأثيراً  الخدمات  هذه 

ظلت  طالما  كمسلمات  المنافع  تؤخذ  ذلك  من  وبالرغم  وريفيين، 

مجال  في  السياسات  صانعو  يصارع  األحيان،  من  كثير  وفي  متوفرة. 

هذه  لتوفير  فيها  واالستثمار  الغابات  إدامة  قضية  عن  دفاعاً  الغابات 

بعوائد  تعد  التي  لألراضي  البديلة  االستعماالت  مواجهة  في  المنافع، 

ومباشرة.  بروزاً  أكثر  أو  األجل  قصيرة  أعلى  اقتصادية 

صانعو  فّكر  العالمي،  المستوى  وعلى  الماضية،  العقود  مدى  على 

منافع  وإدامة  تأمين  بكيفية  ملّياً  الغابات  مجال  في  السياسات 

بشأن  قانوناً  الملزم  غير  "الصك   2007 عام  في  فاعتمدوا  الغابات. 

هذا  ويعتبر  بالغابات(،  الخاص  الصك  )أو  الغابات"  أنواع  جميع 

أهدافه  وأحد  للغابات.  العالمية  السياسة  في  بارزاً  معلماً  الصك 

والبيئية  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  "تعزيز  هو  األربعة  الشاملة 

على  يعتمدون  لمن  العيش  ُسبل  تحسين  ذلك  في  بما  الغابات،  من 

حياتهم."  في  الغابات 

البلدان.  بها  لتضطلع  وتدبيراً  سياسة   25 بالغابات  الخاص  الصك  يحدد 

االجتماعية- بالمنافع  بينها  من  صلة  األكثر  على  الفصل  هذا  وسيركز 

 .21 الجدول  في  مدرجة  وهي  االقتصادية، 

الجدول 21: المنافع االجتماعية-االقتصادية والسياسات الوطنية ذات الصلة وإجراءات الصك الخاص بالغابات

السياسات والتدابير الوطنية ذات الصلة

تطوير وتنفيذ سياسات تشجع اإلدارة المستدامة للغابات بغرض توفير طائفة واسعة من السلع والخدمات تسهم أيضاً في خفض الفقر وتنمية المجتمعات   .1
الريفية. )الفقرة 6-د(

تعزيز إمكان حصول األسر المعيشية وصغار مالكي الغابات والمجتمعات المحلية ومجتمعات السكان األصليين المعتمدة على الغابات، الذين يعيشون في   .2 
الغابات وخارجها، على موارد الغابات والوصول إلى األسواق ذات الصلة لدعم سبل العيش وتنويع مصادر الدخل من إدارة الغابات، بما يتماشى مع اإلدارة 

المستدامة للغابات. )الفقرة 6-ذ(

تهيئة بيئات تمكينية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومشاركة المجتمعات المحلية ومجتمعات السكان األصليين والجهات المستعملة للغابات ومالكي   .3
الغابات وأصحاب المصلحة اآلخرين في اإلدارة المستدامة للغابات من خالل وضع إطار للسياسات والحوافز واألنظمة. )الفقرة 6-ح( 

تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومالكي الغابات على وضع وتعزيز وتنفيذ أدوات طوعية بطريقة تتسم بالشفافية، مثل نظم الترخيص الطوعي   .4
أو غيرها من اآلليات األخرى المناسبة لتطوير وتعزيز المنتجات الحرجية من الغابات التي تدار بطريقة مستدامة وتحصد وفقاً للتشريعات المحلية، وتحسين 

شفافية األسواق. )الفقرة 6-خ( 

تعزيز إنتاج المنتجات الحرجية وتجهيزها على نحو يتسم بالكفاءة ألغراض منها الحّد من النفايات وتحسين عملية إعادة التدوير. )الفقرة 6-هـ(  .5

دعم حماية واستعمال المعارف والممارسات التقليدية المتصلة بالغابات في اإلدارة المستدامة للغابات بموافقة أصحاب تلك المعارف ومشاركتهم وتعزيز تقاسم   .6
المنافع واالستفادة منها بطريقة عادلة ومنصفة، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية ذات الصلة. )الفقرة 6-و(

تشجيع االعتراف بمجموعة القيم المستمدة من السلع والخدمات التي توفرها كل أنواع الغابات واألشجار الموجودة خارج الغابات، فضالً عن سبل تجلّي هذه   .7
القيم في السوق، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والسياسات ذات الصلة. )الفقرة 6-ي(

بالغابات | 49 المتعلقة  المنافع  لتعزيز  السياسات  تدابير    
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المستوى  على  المتخذة  اإلجراءات  عن  عامة  لمحة  الفصل  هذا  يقدم 

السبعة  المختارة  والتدابير  السياسات  ويتناول   ،2007 عام  منذ  الوطني 

مصادر  ترد  به.  التزمت  التي  البلدان  في  بالغابات  الخاص  الصك  من 

في  المعلومات  من  المزيد  مع   22 الجدول  في  الرئيسية  البيانات 

المنافع  لضمان  السياسات  لصانعي  المتاحة  الخيارات  تعدد   .4 الملحق 

التدخل  عدم  من  تتراوح  وهي  الغابات.  من  االجتماعية-االقتصادية 

قيود  تحدد  أنظمة  إلى  الطوعية،  واالتفاقات  الحكومية  والحوافز 

األجل  قصيرة  إجراءات  تشمل  وهي  المفردة.  اإلجراءات  ومقتضيات 

كتعديل  األجل  الطويلة  اإلجراءات  عن  فضاًل  مؤقتة،  مخصوصة  أو 

والمؤسسية.  القانونية  األطر  مواءمة  أو  واالستراتيجيات  السياسات 

الجوانب  من  مجموعة  على  والتدابير  السياسات  من  العديد  ويؤثر 

يعزز  أن  يمكن  فمثاًل،  سواء.  حد  على  مباشرة  وغير  مباشرة  والمنافع، 

معا. آن  في  االستثمار  ويحفز  العيش  سبل  الحيازة  قضايا  توضيح 

البيانات  لتجميع  بذلت  التي  الجهود  من  بالرغم  أنه  المالحظة  وتجدر 

تغطي  ال  البيانات  هذه  فإن  التحليل،  هذا  في  لالستخدام  الموضوعية 

بشأن  البلدان  اتخذتها  التي  والتدابير  السياسات  من  صغير  جزء  غير 

إلجراء  كافياً  المتاح  الوقت  يكن  ولم   .2007 عام  منذ  المواضيع  هذه 

النتائج  اعتبار  ينبغي  ولذا  موضوع.  لكل  شاملين  كاملين  وتحليل  بحث 

شاماًل  جرداً  ليست  وأنها  داللة  ذات  الفصل  هذا  في  ذكرت  التي 

للبلدان  بالنسبة  ذلك،  على  وعالوة  القطرية.  السياساتية  لإلجراءات 

القضايا  بشأن  بالفعل  موجودة  سليمة  سياسات  لديها  أن  تعتقد  التي 

إجراءات. التخاذ  يدعوها  وجيه  سبب  من  هناك  ليس  المختلفة، 

الوطنية  البرامج  للتحليل:  المستخدمة  األدلة  طبيعة  النتائج  تعكس 

المستقبلية،  النوايا  عن  تعبر  التي  والخطط  والسياسات،  للغابات 

الدولية.  الهيئات  على  وتعرضها  البلدان  تضعها  التي  التقارير  وكذلك 

للدرجة  مستقل  تقييم  إجراء  من  المستخدمة  المواد  تمّكن  وال 

تنفيذاً  والتدابير  السياسات  تنفيذ  على  السياسية  واإلرادة  والقدرات 

ونظراً  الواقع.  أرض  على  التغييرات  عن  األدلة  تقّيم  ال  أنها  كما  كاماًل، 

السياسات  من  العديد  عن  تتمخض  لم  نسبياً،  القصير  الزمني  لإلطار 

ملموسة.  نتائج   2007 عام  منذ  اتخذت  التي  والتدابير  أرسيت  التي 

شامل  تقييم  إجراء  المستخدمة  البيانات  تتيح  ال  ذلك،  على  وعالوة 

لكننا   ،2007 عام  قبل  الفترات  من  والتدابير  السياسات  في  للتغيرات 

مقارنة  إزاءه  تمكن  أساس  خط  وضع  في  التقرير  يساهم  أن  نأمل 

المستقبلية. الفترات  في  السياسات 

خفض  في  تساهم  التي  والخدمات  السلع  توفير  تشجيع 
الريفية المجتمعات  وتنمية  الفقر 

االستنتاجات الرئيسية
للغابات . 1 الوطنية  سياساتها  أو  برامجها  عّدلت  التي  البلدان  قامت 

كهدف  للغابات  المستدامة  اإلدارة  بإدراج  جميعها   2007 عام  منذ 

االقتصادية  الجوانب  بين  التوازن  تحقيق  إلى  يرمي  سياساتي 

والبيئية. واالجتماعية 

والخدمات، . 2 السلع  توفير  تشجع  أنها  تقريباً  جميعها  البلدان  تفيد 

الوطنية  البرامج  بتعديل  قامت  التي  البلدان  نصف  حوالي  ويعالج 

الفقر. خفض  مسألة   2007 عام  منذ  الغابات  سياسات  أو  للغابات 

إجراءات . 3 خالل  من  الريفية  التنمية  البلدان  من  العديد  يدعم 

المنتجات  وخاصة  والخدمات،  السلع  من  االستفادة  تعزز  سياساتية 

على  التدابير  هذه  ترّكز  ما  نادراً  ولكن  الخشبية.  غير  الحرجية 

الجنسانية.  القضايا  على  أو  الالئقة  الريفية  العمالة 

وسيتطلب  الغابات.  من  والخدمات  السلع  على  الطلب  تنامي  يتواصل 

العالم  سكان  من  المتنامي  للعدد  والطاقة  المأوى  وتوفير  إطعام 

 -  2050 عام  بحلول  نسمة  مليارات   9 إلى  يصل  أن  يتوقع  الذي   -

وتتعامل  األراضي.  استعمال  كفاءة  وفي  اإلنتاجية  في  كبيرة  زيادة 

الُنهج  من  مزيجاً  مطبقة  مختلفة،  بطرق  التحدي  هذا  مع  البلدان 

واسع  نطاق  على  للغابات  المستدامة  اإلدارة  تعزيز  إلى  ترمي  التي 

األراضي.  الستخدام  والتخطيط 

الجدول 22: المصادر الرئيسية المستخدمة للفصل 4

نوع التحليلعدد الوثائقنوع الوثيقة

البرامج الوطنية للغابات والسياسات الحرجية الوطنية الصادرة منذ عام 2007 )ِمرفق برامج 
الغابات الوطنية لمنظمة األغذية والزراعة/قاعدة بيانات وثيقة سياسات الغابات(

كمي ونوعي22 

التقارير القطرية المقدمة إلى منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات منذ 2007 )منتدى 
األمم المتحدة المعني بالغابات الثامن والتاسع والعاشر(

كمي ونوعي45 

التقارير القطرية المقدمة إلى الهيئات اإلقليمية أو عمليات المعايير والمؤشرات )المنظمة 
الدولية لألخشاب االستوائية وهيئة الغابات األوروبية وعملية مونتريال ولجنة غابات 

أفريقيا الوسطى( منذ عام 2007

كمي ونوعي49

)FAOLEX كمي ونوعي45التشريعات الوطنية للغابات التي ُسّنت منذ عام 2007 )قاعدة بيانات

النشرة اإلخبارية نصف الشهرية لمنظمة األغذية والزراعة InfoSylva، والقائمة اإلخبارية 
 IISD Forest Policy and Practice FORESTS-L listserv للمعهد الدولي للتنمية

 RRI Quarterly ونشرة الحقوق والموارد الفصلية ،Mongabay والنشرة اإلخبارية
Newsletter، والنشرات اإلخبارية لخطة عمل إنفاذ القوانين واإلدارة الرشيدة والتجارة في 

قطاع الغابات، والنشرات اإلخبارية +FLEGT and REDD للفترة 2007–2013

نوعي243 مقطعاً إخبارياً
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قامت البلدان التي عّدلت برامجها أو سياساتها الوطنية 
للغابات منذ عام 2007 جميعها بإدراج "اإلدارة 

المستدامة للغابات" كهدف سياساتي
رائجة  ومصطلح،  كمفهوم  للغابات،  المستدامة  اإلدارة  أصبحت 

القطرية.  التقارير  في  وخصوصاً  للغابات،  الوطنية  السياسات  في 

كما  للغابات،  المستدامة  لإلدارة  واسعاً  مفهوماً  البلدان  وتستخدم 

اتباع  على  يشدد  الذي  بالغابات"،  الخاص  "الصك  في  مبين  هو 

باألدوار  ويقّر  والبيئية  االجتماعية-االقتصادية   للمنافع  متوازن  نهج 

وتواصل  المصلحة.  أصحاب  مختلف  مع  بالعالقة  للغابات  المتعددة 

مركزة  بالغابات،  المتعلقة  القانونية  وأطرها  سياساتها  تعديل  البلدان 

يقل  ال  ما  وأقّر  وضع   ،2007 عام  ومنذ  مستدامة.  إدارة  إدارتها  على 

للغابات  المستدامة  اإلدارة  لتعزيز  جديدة  سياسات  بلداً   37 عن 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  االجتماعية-االقتصادية .  التنمية  تحقيق  بهدف 

كوسيلة  ومؤشرات  معايير  أضافت  بأنها  األقل  على  بلدان  ستة  أفادت 

والقيام  السياسات  تطوير  ودعم  للغابات  المستدامة  اإلدارة  لتطبيق 

الجدول 23(. )انظر  التقارير  وإعداد  بالرصد 

البلدان التي عّدلت برامجها أو سياساتها الوطنية للغابات  الجدول 23: 
فيما يتعلق باإلدارة المستدامة للغابات أو وضعت معايير 

ومؤشرات لإلدارة المستدامة للغابات منذ عام 2007

البرامج 
والسياسات 

الوطنية للغابات 

األرجنتين وأستراليا وألمانيا وأوغندا وأوزبكستان وبنما 
وبوتان وبوليفيا والبوسنة والهرسك وبوروندي وبيرو 

وتركيا والجبل األسود والجزائر واالتحاد الروسي وزمبابوي 
وسلوفينيا وصربيا وغامبيا وغواتيماال وغيانا وفرنسا وفنلندا 

وقيرغيزستان وكمبوديا والكاميرون وكندا وكوستاريكا 
وكوت ديفوار وكوسوفو1 وكينيا ولبنان والمغرب ونيوزيلندا 

ونيكاراغوا والنيجر وهندوراس

المعايير 
والمؤشرات 

الوطنية لإلدارة 
المستدامة 

للغابات 

البرازيل وغواتيماال والجمهورية الديمقراطية للكونغو 
والفلبين وماليزيا والمكسيك 

.)1999(  1244 األمن  مجلس  قرار  سياق  في  كوسوفو  إلى  اإلشارات  اعتبار  يجب   1

.22 الجدول  في  أدرجت  كما  البيانات  ومصادر   2010 والزراعة،  األغذية  منظمة  المصدر: 

تناول تسعون في المائة من البلدان أهمية زيادة إنتاج 
السلع والخدمات في سياساتها أو في التقارير التي 

صدرت منذ عام 2007
لإلدارة  والخدمات  السلع  إنتاج  تعزيز  على  عدة  بلدان  شددت 

النكا  سري  عّدلت  فمثاًل،  الفقر.  على  تركز  التي  للغابات  المستدامة 

التشاركية  اإلدارة  لتيسير   2009 عام  في  للغابات  الوطنية  سياستها 

سياستها  في  بوروندي  وتركز  المنافع.  لتقاسم  إضافية  أدوات  وإدخال 

في  الغابات  قطاع  مساهمة  تحسين  على  رؤيتها  للغابات  الجديدة 

اإلدارة  خالل  من  الوطني  واالقتصاد  المحلية  المجتمعات  احتياجات 

إلدارة  الوطنية  "استراتيجيتها  ليبريا  وعّدلت  للغابات.  المستدامة 

خالل  من  والخدمات  للسلع  المستدام  اإلنتاج  لتشمل  الغابات" 

كينيا،  في  للغابات  الجديدة  السياسة  وتهدف  المجتمعية.  الحراجة 

في  الغابات  قطاع  مساهمة  "تعزيز  إلى   2007 عام  اعتمدت  التي 

)جمهورية  والبيئية"  واالجتماعية  االقتصادية  والسلع  الخدمات  توفير 

الغابات  برنامج   2012 عام  في  تنزانيا  وأطلقت   .)2007 كينيا، 

األشجار  قطع  ومكافحة  األشخاص  تمكين  إلى  يهدف  الذي  المجتمعي 

أو  السياسات  في  النظر  أعادت  التي  البلدان  وركزت  القانوني.  غير 

في  كما  المجتمعية،  الحراجة  على  بشدة  أيضاً   2007 عام  بعد  البرامج 

 .)2013 نيبال،  حكومة  )انظر  نيبال  في  المستأجرة  الغابات  برنامج 

كوسيلة  الغابات  تعاونيات  ودعم  إلنشاء  تدابير  المغرب  واتخذ 

كجزء  الخشبية  غير  الحرجية  والمنتجات  المستدامة  الحراجة  لتشجيع 

التنمية  خطة  في  أوغندا  ووضعت  للغابات.  الوطني  برنامجه  من 

وذلك  للتنمية،  عملها  برنامج  صميم  في  الحراجة   2010 لعام  الوطنية 

العمالة  توليد  في  يساهم  أساسياً  نمو  قطاع  الغابات  قطاع  بتصنيف 

)بوركينا  البلدان  بعض  واعتمد  للبالد.  االقتصادي  النمو  وفي  والدخل 

استراتيجية  )بنبن(  اعتماد  بصدد  هي  أو   )4 اإلطار  انظر  فاسو، 

الخشبية  غير  الحرجية  للمنتجات  المستدام  لالستخدام  محددة  وطنية 

الخشبية  غير  الحرجية  للمنتجات  المستدام  االستخدام  وتشجيع 

وأسواق  الصغيرة  الخشبية  غير  الحرجية  المشاريع  تطوير  وتعزيز 

الخشبية. غير  الحرجية  المنتجات 

أستراليا  باستثناء  البلدان،  إشارات  ترد  ال  األحيان،  من  كثير  وفي 

الحرجية  والمنتجات  الريفية  المداخيل  إلى  أفريقيا،  وجنوب  وكندا 

وأقسام  مقدمات  في  إال  والخدمات  السلع  من  وغيرها  الخشبية  غير 

محددة  سياسات  هناك  تكون  وحيث  والتقارير.  السياسات  مسوغات 

في  )مثاًل  المتقدمة  البلدان  في  والخدمات  السلع  توفير  لتعزيز 

على  عموماً  تشدد  فإنها  األمريكية(،  المتحدة  والواليات  فنلندا 

كل  وقدمت  االقتصادية.  التنمية  لتحقيق  والتمويل  واالبتكار  البحوث 

التقدم  عن  إضافية  تقارير  والهند  والصين  وإندونيسيا  أستراليا  من 

كانت  وإن  الريفية،  والتنمية  والفقر  العمالة  معالجة  في  المحرز 

المشاريع  تطوير  أهمية  على  فاسو  بوركينا  حكومة  تشدد 
الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  على  القائمة  المجتمعية 
على  العيش  سبل  قدرة  وزيادة  الريفي  الفقر  من  للتخفيف 
أيضا. وقد  المدني  المجتمع  التكيف والصمود، مشركة منظمات 
الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  أهمية  وضع  في  ذلك  ساهم 
وأدى  السياسية،  األجندة  على  المزارعين  صغار  عيش  لسبل 
القيمة  إضفاء  على  تركز  التي  اإلجراءات  من  سلسلة  اتخاذ  إلى 
السياساتية  والنواتج  الخشبية.  غير  الحرجية  المنتجات  على 

هي:  كله  لهذا  الرئيسية 
الخشبية 	  غير  الغابات  منتجات  على  ترّكز  وكالة  مأسسة 

 L'Agence des produits( الحكومي  المستوى  على 
2009؛  عام  في   )forestiers non ligneux, APFNL

 	 ،2015–2010 للفترة  وطنية،  عمل  وخطة  استراتيجية  وضع 
الخشبية  غير  الحرجية  للمنتجات  المستدام  لالستخدام 
في  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  على  القيمة  وإضفاء 

.2010 عام 

بوركينا فاسو – تعزيز المنافع االجتماعية- اإلطار 4: 

االقتصادية من المنتجات الحرجية غير الخشبية
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التي  القوانين  من  مجموعة  الصين  أصدرت  فقد  مختلفة.  بطرق 

والبناء  التنمية  في  ومساهمتها  للغابات  المستدامة  اإلدارة  على  تركز 

والطاقة. والصناعة 

تشير حوالي نصف البرامج أو السياسات الوطنية للغابات 
المنّقحة منذ عام 2007 إشارة صريحة إلى الفقر

موارد  بأن  التمهيدية  أقسامها  في  والتقارير  السياسات  تنوه  ما  كثيراً 

تتضمن  فمثاًل،  الفقر.  ولخفض  الريفية  للمداخيل  ضرورية  الغابات 

هدفاً   "2020–2011 وتنميتها  الغابات  لحماية  نام  فييت  "خطة 

الدخل  وتحسين  العمل  فرص  من  المزيد  توليد  في  يتمثل  صريحاً 

القضاء  في  المساهمة  بغية  الغابات،  على  المعتمدين  للسكان 

يشار  ال  التقريب،  وجه  على  ولكن  الفقر.  وخفض  الجوع  على 

تفصيلية  بعناية  تحظى  هي  وال  صراحة  الفقر  خفض  أهداف  إلى 

من  كل  يحدد  فمثاًل،  التقارير.  أو  للسياسات  الرئيسية  الفصول  في 

تعريف  ُيترك  ولكن  شامل،  كهدف  الفقر  خفض  وكندا  األسود  الجبل 

واستراتيجيات  خطط  إلى  الفقر  لخفض  المحددة  واإلجراءات  األهداف 

المستقبل. 

اإلدارة  والتقارير  السياسات  من  المائة  في   58 مجموعه  ما  ارتبط  وقد 

وخاصة  الريفية،  وبالتنمية  الفقر  بخفض  مباشرة  للغابات  المستدامة 

من  عشرة  وتناولت  انتشارا.  أكثر  الفقر  حيث  النامية،  البلدان  في 

صراحًة،  الفقر   ،22 عددها  البالغ  للغابات  الوطنية  البرامج  أحدث 

وأوغندا.  والنيجر  وكينيا  وهندوراس  وغامبيا  كمبوديا  برامج  أبرزها 

اتخذت  أنها  أيضاً  الفقر  خفض  على  ركزت  التي  البلدان  جميع  وأفاد 

وخاصة  الحرجية،  الموارد  على  الحصول  إمكانية  لزيادة  تدابير 

بعض  وقاربت  الخشبية.  غير  الحرجية  والمنتجات  الخشبي  الوقود 

الحرجية  والخدمات  السلع  خالل  من  الريفية  العيش  سبل  البلدان 

للتنمية،  خططها  وفي  الفقر  على  تركز  التي  المحددة  سياساتها  في 

وفي   .)5 اإلطار  أيضاً  )انظر  ونيبال  ومدغشقر  وكندا  بنغالديش  ومنها 

المبذولة  السياسية  والجهود  المشاريع  من  كثير  يتعلق  إندونيسيا، 

وُيضّمن  للغابات.  المستدامة  اإلدارة  خالل  من  الفقر  على  بالقضاء 

الفقر  لخفض  كاستراتيجية  البيئية  السياحة  االستوائية  البلدان  من  عدد 

وسانت  الدومينيكية  والجمهورية  وتوغو  الجديدة  غينيا  بابوا  )مثل 

أوروبا  وأيضاً  وهندوراس(  والنيجر  ومدغشقر  ديفوار  وكوت  لوسيا 

وتركيا.  وألمانيا(  وفنلندا  )قبرص 

اإلدارة  على  صريحاً  قوياً  تركيزاً  المتقدمة  البلدان  من  العديد  تركز 

الروابط  بالتفصيل  تتناول  ال  لكنها  سياستها،  في  للغابات  المستدامة 

للغابات  أفريقيا  وجنوب  أستراليا  سياسات  وتركز  والفقر.  الغابات  بين 

التدريب.  وفرص  التعليم  توفير  خالل  من  الفقر  من  التخفيف  على 

باهتمام  إال  يحظيان  ال  الريفية  والتنمية  الفقر  خفض  أن  ويبدو 

مقارنة  الوسطى،  آسيا  في  العهد  الحديثة  الغابات  سياسات  في  قليل 

األخرى. باألقاليم 

■ صراحة.	 الفقر  هندوراس  في  للغابات  الوطنية  البرامج  أحدث  يتناول 
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والسكان  المزارعين  نيبال  في  المستأجرة  الغابات  برنامج  يدعم 
من  للتخفيف  الغابات  على  يعتمدون  الذين  فقراً  األكثر 
األراضي  لتخصيص  فرعية  كمجموعة  فقراً  األشد  ويحدد  الفقر. 
مع  المجتمعية"،  الغابات  ضمن  المستأجرة  "الغابات  باسم 
والفئات  وللنساء  فقراً  لألشد  الدخل  المائة من  35 في  تخصيص 
واحد  على هكتار  الحصول  المعيشية  لألسرة  ويمكن  المحرومة. 
عاماً   40 لمدة  إيجار  بعقد  الغابات  أراضي  من  األقل  على 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  واستخدامها.  النباتات  لزراعة  كاستحقاق 
العيش(  سبل  تحسين  )خطة  إلزامية  خطة  البرنامج  يتضمن 

الفقر. لخفض 

تدابير محددة لخفض الفقر في السياسات   اإلطار 5: 

الوطنية للغابات - نيبال

تفيد غالبية البلدان التي نشرت سياسات أو تقارير 
منذ عام 2007 أنها اتخذت تدابير رامية إلى تعزيز 

المجتمعات المحلية الريفية 
للمجتمعات  والخدمات  السلع  توفير  لتشجيع  السائدة  التدابير  أحد 

للسماح  والحقوق  واالمتيازات  التصاريح  تعديل  هو  الريفية  المحلية 

الغابات،  على  تعتمد  التي  تلك  خصوصاً  المحلية،  للمجتمعات 

الوطنية  البرامج  عالجت  وقد  الحرجية.  المنتجات  باستخدام 

في  و90  جميعها   2007 عام  منذ  المعدلة  السياسات  أو  للغابات 

المحليين  السكان  حصول  تعزيز  تقاريرها  في  البلدان  من  المائة 

واتخذ  الخشبية.  غير  الحرجية  المنتجات  على  األصليين  والسكان 

موارد  على  الحصول  فرص  لتوفير  إجراءات  البلدان  من  أقل  عدد 

أخرى  إصالحات  أجرت  التي  البلدان  ومن  األخشاب.  مثل  قيمة  أكثر 

وغينيا  وبيرو  المكسيك  المجتمعية  الحراجة  أو  الحيازة  مجال  في 

تحافظ  التي  أفريقيا(  من  )معظمها  البلدان  بعض  ورّكز  االستوائية. 

الرابع 52 | الفصل 
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لتعزيز  االمتيازات  إصالح  على  جميعها  للغابات  الدولة  ملكية  على 

جمهورية  دستور  يمنح  فمثاًل،  الريفية.  المحلية  للمجتمعات  المنافع 

وتقّر  للدولة  الغابات  ملكية   2008 لعام  الديمقراطية  الكونغو 

وتتطلب  االستخدام،  حقوق  باالمتيازات  المتعلقة  األخيرة  التشريعات 

بين  مفاوضات  إجراء   2010 عام  في  اعتمدت  التي  الجديدة  القواعد 

في  االمتياز  حقوق  ُعّدلت  كما  المحلية.  والمجتمعات  المشّغلين 

أفريقيا  وجمهورية  البرازيل  فيها  بما  األخرى،  البلدان  من  مجموعة 

وليبريا  وغيانا  وغينيا-بيساو  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  الوسطى 

وسلوفينيا. وبنما 

بهدف  اإليرادات  ونظم  الضرائب  البلدان  من  مجموعة  عّدلت  كذلك 

وجه  على  أو  المحلي،  المجتمع  تنمية  إلى  األموال  توجيه  إعادة 

المحرومة.  والفئات  والنساء  الريف  فقراء  على  التركيز  إلى  التحديد 

 2005 لعام  للغابات  المستدامة  لإلدارة  الكاميرون  سياسة  وتتطلب 

الغابات  من  الضريبية  اإليرادات  من  جزء  استخدام  العامة  لألراضي 

ومجلس  المجتمعية  الحراجة  خالل  من  وخصوصاً  الريفية،  للتنمية 

المجالس  أو  البلديات  تديرها  أن  يمكن  التي  )الغابات  الحراجة 

وتتطلب  المحلية(.  التنمية  لدعم  وتستخدمها  الريفية  المناطق  في 

وفقاً  الحراجة  مشاريع  وضع  الجديدة  غينيا  بابوا  في  الغابات  سلطة 

هذه  تساهم  وأن  للغابات  المقاطعات  وخطط  الوطنية  الخطط  إلطار 

الريفية.  المجتمعات  تنمية  تحقيق  في  المشاريع 

 2013 عام  في  للغابات  شاملة  استراتيجية  األوروبي  االتحاد  واعتمد 

في  لدمجها  بالغابات  تتعلق  تدابير  اتخاذ  األعضاء  الدول  من  تطلب 

للغابات  المستدامة  اإلدارة  دعم  على  وترّكز  الريفية  التنمية  برامج 

االقتصادي. التنويع  وتشجيع  الريفية  المناطق  في  الحياة  نوعية  وتحسين 

تعتمد  نسبياً  قليلة  مجتمعات  غير  فيها  ليس  أنه  نيوزيلندا  وتؤكد 

خفض  أو  الريفية  التنمية  تتناول  ال  وبالتالي  اقتصادياً،  الغابات  على 

تاريخ  ذلك  مع  لها  لكن  للغابات،  المستدامة  لإلدارة  دليلها  في  الفقر 

الريفية.  األراضي  لمستخدمي  منصفة  معاملة  ضمان  في  طويل 

بلدان عدة ُتفيد بخلق فرص عمل من خالل التوظيف 
المباشر في التحريج وزراعة الغابات 

عليها  تشرف  التي  التحريج  برامج  في  المحتاجين  توظيف  يؤدي 

كل  بدأ  فمثاًل،  البيئية.  والمنافع  العيش  سبل  تحسين  إلى  الدولة 

وكينيا  وغامبيا  وسلوفاكيا  أفريقيا  وجنوب  وبنغالديش  أرمينيا  من 

وخفض  الريفية  العمالة  لتعزيز  النطاق  واسعة  تشجير  إعادة  برامج 

عمل  فرص  وّفر  الصين  في  التحريج  برنامج  أن  ويقدر  الفقر. 

البالد  في  ماليين   3 على  يزيد  بما  تقدر  مباشرة  وغير  مباشرة 

وأفادت   .)2011  ،Zhangو  Maو  Pan(  2013–2007 الفترة  خالل 

أيضاً  بل  فحسب،  الفقر  يخفض  لم  التحريج  برنامج  أن  الصين 

أطلقت   ،2013 عام  وفي  الريف.  لفقراء  اإليكولوجية  الظروف  حّسن 

 ،2016 عام  بحلول  للبالد  الحرجي  الغطاء  لمضاعفة  حملة  هايتي 

أن  يتوقع  الذي  الوطني"  الشجر  زراعة  "برنامج  زامبيا  وأطلقت 

محور  أيضاً  هو  األشجار  غرس  أن  كما  عمل،  فرصة   200 000 يوفر 

الدخل  لتوليد  فرصاً  توفر  التي  الصغيرِة  المشاريع  من  العديد  تركيز 

جبل  منطقة  في  شجرة  مليون  لزراعة  أوغندا  مشروع  مثل  المحلي، 

إلغون.

وتعزيز  الغابات  إزالة  دون  الحيلولة  إلى  البلدان  بعض  ويهدف 

خارج  دخل  وتحقيق  عمل  فرص  بتوفير  للغابات  المستدامة  اإلدارة 

والية  في  الغابات  إدارة  أطلقت  مثاًل،  الهند،  ففي  الغابات.  قطاع 

لتوفير   2012 عام  في  المزارع  مع  العقود  مبادرة  براديش  مادهيا 

مجموعة  وتتيح  الوقود.  خشب  يقطعون  لمن  بديلة  عيش  سبل 

المشاركة  المنتجين  صغار  أو  الريفية  للمجتمعات  المبادرات  من 

ذلك  في  بما  الدخل،  لتوليد  البيئية  والسياحة  الحراجة  عمليات  في 

 Khula Nathiو  Project Grow مثل  المستقلين  المزارعين  خطط 

أستراليا  في  المستقلين  المزارعين  وشراكات  أفريقيا،  جنوب  في 

الزراعة  نظم  جذبت  وقد  ونيوزيلندا.  والفلبين  وغانا  وإندونيسيا 

وآسيا،  أفريقيا  في  وخصوصاً  السياسات،  واضعي  اهتمام  الحراجية 

التجهيز  بسالسل  المنتجين  وصغار  المحلية  المجتمعات  لربط  كوسيلة 

الشعبية  الو  وجمهورية  زامبيا  في  ذلك  في  بما  المضافة،  القيمة  ذات 

األمريكية  المتحدة  الواليات  وحددت  والهند.  ومالوي  الديمقراطية 

يوفر  الذي  االستصالح  على  تركز  الغابات  إلدارة  جديدة  مبادئ  أيضاً 

 .)6 اإلطار  )انظر  عمل  فرص 

إلى  الغابات  التعاوني إلعادة  البرنامج  المتحدة  الواليات  أنشأت 
الوظيفي،  االستقرار  تعزيز  بهدف   2009 عام  الطبيعية  هيئتها 
وتحسين  إليها،  الركون  يمكن  الخشب  من  إمدادات  وتأمين 
الغابات  حرائق  ومخاطر  تكاليف  وتخفيض  الغابات،  صحة 
في  طبيعية  هيئة  ذات  غابة   23 في  البرنامج  وينشط  الطارئة. 
البرنامج  وفر  وقد  األمريكية.  المتحدة  الواليات  أنحاء  جميع 
أخرى  وظيفة   4 و500   2011 عام  في  وظيفة   3  000 من  أكثر 
كدخل  أمريكي  دوالر  مليون   290 حوالي  مدراً   ،2012 عام  في 

العاملة. لليد 

برامج الغابات العامة التي توفر فرص عمل –  اإلطار 6: 
برنامج الواليات المتحدة األمريكية التعاوني 

إلعادة الغابات إلى هيئتها األصلية

بالغابات | 53 المتعلقة  المنافع  لتعزيز  السياسات  تدابير    
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تتناول 37 ورقة من أصل 41 من أوراق استراتيجية خفض 
الفقر التي صدرت بين عامي 2007 و2013 الغابات 
وتشير إلى أن البلدان أخذت بتزايد تدرك مساهمة 

الغابات في خفض الفقر
الهدف  لبلوغ  رئيسية  كأداة  الفقر  خفض  استراتيجيات  إلى  ينظر 

إلى  المدقع  الفقر  يعانون  من  نسبة  خفض  وهو  لأللفية  اإلنمائي 

استراتيجية  أوراق  تطرقت  وبينما  و2015.   1990 عامي  بين  النصف 

فقط،  الغابات  موارد  إلى  كثيرة  أحيان  في  األولى  الفقر  خفض 

الدور  الحاالت  من  قليل  عدد  في  الالحقة  االستراتيجيات  أضافت 

من  أكبر  بقدر  وأشارت  الفقر  مكافحة  مجال  في  للغابات  الممنوح 

التدابير   24 الجدول  ويعرض  الوطنية.  الغابات  برامج  إلى  االتساق 

شيوعاً. األكثر  الفقر  على  القضاء  في  المستخدمة  بالغابات  المتصلة 

لدعم  واألسواق  الحرجية  الموارد  إلى  الوصول  تحسين 
الدخل مصادر  وتنويع  العيش  سبل 

االستنتاجات الرئيسية
في . 1 تدابير  المسح  شملها  التي  البلدان  نصف  حوالي  اتخذ 

المحلية  المجتمعات  حصول  سبل  لتحسين  األخيرة  السنوات 

الوصول  وفرص  الحرجية  الموارد  على  واألفراد  المعيشية  واألسر 

حيازة  إصالح  مسألة  بلداً   26 عن  يقل  ال  ما  وعالج  األسواق.  إلى 

المحلية. العيش  سبل  دعم  لتحسين  أساساً  األراضي 

المنتجين . 2 منظمات  قدرات  تعزيز  على  البلدان  من  العديد  رّكز 

إلى  الوصول  فرص  وتحسين  كفاءة  أكثر  منافع  لتقديم  كوسيلة 

األسواق.

الجنسانية . 3 للقضايا  صراحة  البلدان  من  قليل  عدد  غير  يتطرق  لم 

االقتصادات  إلى  البلدان  تطرقت  ما  ونادراً  الالئقة،  العمالة  وقضايا 

في  للمعيشة  الرئيسي  المصدر  أنها  مع  الرسمية،  غير  واألسواق 

الريفية. المناطق  من  العديد 

المسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  أكدت  كما 

الغذائي  األمن  سياق  في  والغابات  األسماك  ومصايد  األراضي  لحيازة 

ضرورية  األراضي  أن  2012ب(  والزراعة  األغذية  )منظمة  الوطني 

الحصول  في  وإنصافاً  مأمونة  حيازة  حقوق  بدوره  يتطلب  ما  للتنمية، 

الحرجية  الموارد  على  الحصول  فرص  زيادة  فإن  ولذا  الموارد.  على 

إمكانية  لزيادة  األهمية  حاسم  الصلة  ذات  األسواق  إلى  والوصول 

ألغراض  الغابات،  من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  على  الحصول 

ووفقاً  سواء.  حد  على  والعمالة  للدخل  فرص  وتوفير  المعيشة 

العالم  في  الحكومات  أقرّت   ،)2013( والموارد  الحقوق  لمبادرة 

حقوق  أو  المحلية  المجتمعات  بملكية   2012 عام  بحلول  النامي 

النامي  العالم  غابات  من  المائة  في   31 لـ  األجل  الطويل  االستخدام 

أو  البرامج  نصف  حوالي  ويتناول  هكتار.  مليون   490 من  أكثر   –

تناوالً  العيش  سبل  مؤخراً  صدرت  التي  للغابات  الوطنية  السياسات 

 )72 أصل  من   55( البلدان  أرباع  ثالثة  من  أكثر  تناول  وقد  مباشراً. 

الجدول 24: التدابير ذات الصلة بالغابات في أوراق استراتيجية خفض الفقر الصادرة منذ عام 2007

البلدانتدابير ذات صلة بالغابات في أوراق استراتيجية خفض الفقر

تنفيذ تقنيات اإلدارة المستدامة للغابات لتلبية الطلب على المنتجات الحرجية 
وغيرها من التدابير لدعم التحريج )بما في ذلك خفض االنبعاثات الناجمة عن 

إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية(

ألبانيا وأفغانستان وأوغندا وبنغالديش وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وغامبيا وغانا ومدغشقر وهايتي 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وليبريا ومدغشقر ومالويتحسين نظام اإليرادات الحرجية وإصالح قانون الضرائب 

بنغالديش وزامبيا وغامبيا والكونغو وليبريا ومدغشقر ومالوي إمكانية الوصول إلى األسواق وإيجاد أسواق للمنتجات الحرجية

ألبانيا وأوغندا وبنغالديش وغانا وقيرغيزستان وليبريا استخدام الغابات لتنمية السياحة

مشاركة القطاع الخاص في اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين 
االستثمارات وتوفير القروض/االعتمادات للمشاريع القائمة على الغابات 

المستدامة

ألبانيا وأوغندا وبنغالديش وزامبيا وغانا وقيرغيزستان والكونغو وجمهورية الو 
الديمقراطية الشعبية وليبريا ومالوي ومالي ونيكاراغوا 

أوغندا وبنغالديش وغامبيا وليبريا ومالي والكونغو المنتجات الحرجية غير الخشبية كمولد للدخل واألمن الغذائي

ألبانيا وبنغالديش وتوغو وغامبيا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو الالمركزية وإدارة الغابات المجتمعية 
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وليبريا ومالي

بنغالديش وغينيا وهايتي والكونغو وروانداتعزيز الطاقة من األخشاب وخزن الكربون في الغابات

زيادة فرص العمل وتوليد الدخل من الغابات، بما في ذلك من خالل مشاريع 
التحريج/إعادة التحريج

أفغانستان وبنغالديش ورواندا وغامبيا وجمهورية الكونغو وليبيريا ومالي

بنغالديش وليبريا وماليخلق فرص جديدة للمرأة في القطاع الحرجي

بنغالديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبرياإصالحات لسياسات األراضي، بما في ذلك الغابات
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اإلقليمية.  أو  العالمية  الهيئات  إلى  المقدمة  التقارير  في  العيش  سبل 

اتخاذها  المزمع  أو  اتخذت  التي  التدابير  من  العديد  ويهدف 

أو  الريف  فقراء  دخل  مصادر  وتنويع  العيش  سبل  دعم  إلى  صراحة 

المحلية. المجتمعات 

اتخذت تدابير لتعزيز إمكان الحصول على موارد الغابات 
على المستوى المحلي في غالبية البرامج أو السياسات 

الوطنية للغابات الـ 22 التي جرى تحديثها مؤخراً 
تجاه  مختلفة  ُنهجاً  الحكومات  تتبع  الوطنية،  واألعراف  للقوانين  تبعاً 

شاماًل  نزوعاً  هناك  أن  رغم  الحرجية،  الموارد  على  الحصول  حقوق 

استعماالت  قوانين  خالل  من  عليها  الحصول  إمكان  توسيع  إلى 

أو  لزيادة  خطوات  البلدان  من  العديد  ويتخذ  والحراجة.  األراضي 

األفراد  أو  المعيشية  األسر  أو  المحلية  المجتمعات  حقوق  تحسين 

مشاركة  وتعزيز  واستخدامها،  الحرجية  الموارد  على  الحصول  في 

أفاد  وقد  العام.  للقطاع  المملوكة  الغابات  إدارة  في  جميعاً  هؤالء 

الغابات  ملكية  حقوق  لمنح  تدابير  اتخاذه  عن  البلدان  من  عدد 

الو  وجمهورية  بنما  في  مثاًل  المصير،  وتقرير  العيش  سبل  لتحسين 

من  أقل  ورّكز  ونيبال.  وغامبيا  النكا  وسري  الديمقراطية  الشعبية 

الشعوب  على  أو  الصغار  الماّلك  فرادى  على  البلدان  عدد  نصف 

األصلية.

على  الحصول  فرص  لتعزيز  نطاقاً  األوسع  التدبير  الحيازة  إصالح  وُيعد 

اتفاقات  ومراجعة  وتوضيحها،  الحقوق،  منح  يتضمن  فهو  الغابات، 

لتعزيز  اإلرشاد  وخدمات  المجتمعية  الحراجة  وإنشاء  االمتيازات، 

على  القائمة  االقتصادية  والحوافز  الحصول  حقوق  استخدام  قدرات 

خفض  إلى  كثيرة  أحيان  في  األراضي  حيازة  إصالح  ويهدف  الحيازة. 

والكاميرون  والصين  نام  وفييت  وفيجي  البرازيل  في  كما  الفقر، 

خفض  إلى  تهدف  التي  البلدان  أما   .)7 اإلطار  أيضاً  )انظر  والمكسيك 

أال  لضمان  معينة  جماعات  تحديد  األحيان  من  كثير  في  فتختار  الفقر 

هندوراس  حكومة  منحت  )مثاًل،  تجاهلها  يجري  أو  مزاحمتها  تجري 

األصليين،  السكان  لمجتمعات  أراضيها  من  المائة  في   7 حوالي 

عموماً  قليل  المحلي  الفقر  حيث  البلدان  حاولت  كذلك  الميسكيتو(. 

استخدام  زيادة  تشجيع  طريق  عن  للغابات  االجتماعية  القيمة  زيادة 

المتحدة  والواليات  أستراليا  )مثل  للترفيه  ذلك  في  بما  لها،  السكان 

األمريكية(. 

وكينيا  وغيانا  السودان  منها  بلدان،  رّسخت  كثيرة،  أحيان  وفي 

باالقتران  نطاقها  وّسعت  أو  المجتمعية  الحراجة  حقوق  وليبيريا، 

الريفية.  المحلية  المجتمعات  قدرات  تنمية  تدعم  إرشاد  برامج  مع 

إلى  ليبريا  في   2009 لعام  المجتمعية  الحقوق  قانون  يهدف  فمثاًل، 

والمواد  كالنباتات،  الحرجية،  الموارد  على  الحصول  فرص  إتاحة 

للمجتمعات  والعلف،  والتخزين  والوقود  للغذاء،  المستخدمة  النباتية 

غابة   369 من  أكثر  لإلرشاد  السودان  برنامج  وأنشأ  الريفية.  المحلية 

أنشأ   ،2010 عام  وفي   .2007 عام  منذ  سجلت  وتعاونية  مجتمعية 

 )Instituto Nacional de Bosques( للغابات  الوطني  المعهد 

ألصحاب  حوافز  وبرنامج  البالد،  في  الغابات  هيئة  غواتيماال  في 

الغابات  إدارة  في  يشاركوا  أن  يحتمل  ممن  الصغيرة19  الحيازات 

غابات  برنامج  إنشاء  أدخل  البرازيل،  وفي  الحرجية.  والزراعة  الطبيعية 

 Programa de Manejo Florestal( واألسرة  المحلي  المجتمع 

المجتمع  إدارة  مفهوم   2009 عام  في   )Comunitário e Familiar

توفرت  كما  البرازيلي،  القانوني  النظام  في  للغابات  واألسرة  المحلي 

المجتمعية  الغابات  حقوق  لتوسيع  سياساتية  تدابير  وجود  على  أدلة 

ونيبال. والكاميرون  الفلبين  في 

اتخذ ما ال يقل عن 26 بلداً المزيد من التدابير الرامية 
إلى توضيح حقوق الحيازة القانونية غير الواضحة 

واالعتراف بترتيبات الحيازة العرفية
وغامبيا  وبوليفيا  البرازيل  ذلك  في  بما  البلدان،  من  العديد  اتخذ 

ونيكاراغوا  ونيبال  ومنغوليا  وكينيا  وكوستاريكا  وكمبوديا  النكا  وسري 

المسائل  ذلك  في  بما  الغابات،  حيازة  حقوق  لتوضيح  تدابير  والهند، 

التشريعات  البرازيل  أجازت   ،2009 عام  في  فمثاًل،  بالتعدي.  المتعلقة 

من  هكتار  مليون   67.4 حوالي  ومنحت  األراضي  بحيازة  المتعلقة 

شرعيين.  غير  ولمستوطنين  أراٍض  على  اليد  لواضعي  األراضي 

أكثر  وترسيم  لمسح  مشروعاً   2009 عام  في  النكا  سري  واستكملت 

ترسيم  إلى  تفتقر  التي  الطبيعية  الغابات  من  هكتار   400  000 من 

لغرضي  األشجار  إزالة  من  عانت  قد  كانت  والتي  للحدود  صحيح 

والزراعة. السكن 

المعيشي  واالستخدام  التجاري  غير  الحصاد  على  الحصول  يحّسن 

وفي  المحليين.  وللسكان  تعرضاً  األكثر  للفئات  خاصة  العيش،  سبل 

ذلك  في  بما  قرون،  منذ  العرفية  الحقوق  توجد  البلدان،  من  العديد 

قطف  مثل  للمعيشة،  المحدود  االستخدام  أو  للتخشيب  أو  للرعي 

أفريقيا  في  خصوصاً  البلدان،  من  العديد  ويقّر  والفطر.  التوتية  الثمار 

المحليين  الريف  لسكان  تسمح  النطاق  واسعة  بحقوق  وأوروبا، 

الغابات  من  محددة  بكميات  محددة  منتجات  حصاد  أو  باستخدام 

أصحاب  يملكها  أو  المحلية  المجتمعات  أو  الدولة  تملكها  التي 

من دون سند ملكية قانوني.  19

الحرجية  األراضي  لتوزيع حصص  سياسات  نام  فييت  في  نّفذت 
األول  ديسمبر/كانون  من  فبدءاً  المحافظات.  من  عدد  في 
2010، صدر نحو 1.8 مليون شهادة استخدام أراٍض تقر بحقوق 
من  يقرب  ما  الشهادات  هذه  وتغطي  باألراضي،  المستخدمين 
الشهادات  من هذه  العظمى  الغالبية  ومنحت  ماليين هكتار.   9
حوالي  الممنوحة  األراضي  حجم  متوسط   وكان  معيشية،  ألسر 
حقوق  تطبيق  األراضي  على  حصل  لمن  ويمكن  هكتارات.   3

أكثر. أو  عاماً   50 لمدة  عليها  األراضي  استخدام 

اإلطار 7: توزيع حصص األراضي الحرجية في فييت نام
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خطوات  البلدان  بعض  اتخذ  وقد  الخاص.  القطاع  من  الحيازات 

سياسات  خالل  من  رسمياً  بها  واإلقرار  الحقوق  هذه  لتوضيح  إضافية 

على   2008 عام  في  بوليفيا  حكومة  وافقت  فمثاًل،  قانونية.  وتدابير 

مع  لمشاورات  نتيجة  للغابات"،  المتكاملة  لإلدارة  الوطنية  "السياسة 

المنتجين  وجماعات  الرئيسية،  المنّظمة  األصليين  السكان  جماعات 

من  والغرض  للغابات.  المتكاملة  اإلدارة  بشأن  بوليفيا  في  الحرجيين 

هو: السياسات  هذه 

فقراً؛	  األشد  خصوصاً  الغابات،  مستعملي  جميع  رفاه  دعم 

االقتصادية؛ 	  التنمية  في  الغابات  مساهمة  تحسين 

الغابات.	  على  المحافظة  ضمان 

عّدلت بلدان عديدة اتفاقيات االمتيازات أو التشريعات، 
ووسعت حقوق المجتمعات المحلية والسكان األصليين 
في الحصول على موارد الغابات واستخدامها والمشاركة 

في إدارتها 
البلدان  بين  من  والكاميرون  وسلوفينيا  وبيرو  إندونيسيا  من  كل  كان 

على  تشترط  التي  االمتيازات،  اتفاقيات  وتعديل  تقييم  أعادت  التي 

منافع  توفير  لحقوقهم  كشرط  صراحة  أكثر  بشكل  االمتيازات  أصحاب 

المنافع.  تلك  بشأن  التفاوض  في  المحلية  المجتمعات  وإشراك  محددة 

أصحاب  على  اشترطت  أنها   2011 عام  في  ماليزيا  ذكرت  فقد 

في  المحلي  المجتمع  الستخدام  مناطق  تعيين  األخشاب  امتيازات 

حقوق  ذلك  يشمل  المناطق  بعض  وفي  المرّخصة.  الحرجية  المناطق 

المنتجات  من  واسعة  متنوعة  مجموعة  جمع  في  المحلي  المجتمع 

عقد  ليبريا  وتشترط  والدواء.  للغذاء  ذلك  في  بما  للمعيشة،  الحرجية 

تخصيص  ذلك  في  بما  االمتيازات،  أصحاب  مع  اجتماعية  اتفاقات 

التحتية.  والبنية  المتضررة  للمجتمعات  أموال 

موافقة  الجديدة  غينيا  بابوا  في  الغابات  إدارة  اتفاقات  وتشترط 

منغوليا  في  الجديد  االمتيازات  قانون  وينص  العرفيين.  الُماّلك 

القطاعين  بين  الشراكة  اتفاقات  من  مجموعة  على  صراحة   )2010(

رابطات  غيانا  وأنشأت  ضمان.  صكوك  على  وكذلك  والخاص،  العام 

استغالل  امتيازات  على  الحصول  على  القادرة  المجتمعية  الحراجة 

 .)8 اإلطار  )انظر  الدولة  تمتلكها  التي  الغابات  حيازات  من  الغابات 

الغابات  في  مناطق  لتخصيص  متبعة  إجراءات  هناك  إندونيسيا،  وفي 

إيجارات  أساس  على  إلدارتها  األخشاب  وزراعة  األشجار  قطع  لشركات 

التنظيمية  اللوائح  إلى  افتقار  هناك  زال  ما  لكن  األجل،  طويلة 

الدولة  حوزة  في  التي  الغابات  مناطق  لتخصيص  النظيرة  واإلجراءات 

المعّدلة  الوطنية  والقوانين  السياسات  وتشترط  المحلية.  للمجتمعات 

في  األصلية  الشعوب  مشاركة  األحيان  من  كثير  في   2007 عام  منذ 

وقانون  فيجي  في   2007 لعام  الغابات  سياسة  )مثاًل  الغابات  إدارة 

غيانا(. في   2009 لعام  الحراجة 

■ وتعزيز 	 للغابات  امتيازات  حقوق  لمنح  التدابير  من  عدداً  البرازيل  اتخذت 
والفقراء. األصليين  السكان  حقوق 
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استغالل  امتيازات  اتفاقات  لعقد  المجال  البرازيل  فتحت 
الذي  للغابات  العامة  اإلدارة  قانون  خالل  من  العامة  الغابات 
أهداف  أحد  وكان   .)11.284 رقم  )القانون   2006 عام  في  ُسّنّ 
المنتجة  األخشاب  توفير  لضمان  أساس  توفير  القانون  هذا 
لألسواق  العامة  الغابات  أراضي  من  وقانوني  مستدام  نحو  على 
على  السياسة  في  التغيير  هذا  يساعد  أن  وينبغي  المحلية. 
الرامية  التدابير األخرى  للغابات، وتكملة  اقتصادية  إضافة زيادة 
القانوني.  غير  األشجار  قطع  وخفض  القانون  إنفاذ  تعزيز  إلى 
الغابات  الستغالل  امتيازات  سبعة  منحت   ،2013 عام  وبحلول 
اتحادية وأربعة الستغالل غابات مملوكة  )ثالثة الستغالل غابات 
القضايا  من  مجموعة  تناول  على  تنطوي  عملية  وهي  للدولة( 

األراضي. بحيازة  المتعلقة 
غيانا  في   2009 لعام  الغابات  قانون  مشروع  ويوفر 
الغابات  من  االنتفاع  لتأمين حقوق  وسيلة  المحلية  للمجتمعات 
المحلية وفي الوقت نفسه تأمين االستدامة وحفز توليد الدخل 
المجتمعية  الحراجة  مبادرة  وتسمح  البيئي.  االستقرار  وتعزيز 
وإدارتها  الغابات  الستغالل  امتيازات  المحلية  المجتمعات  بمنح 
عام  نهاية  وبحلول  العيش.  سبل  لتحسين  تجاري  أساس  على 
مجتمعية  غابات  منظمة   60 على  يزيد  ما  هناك  كان   ،2011
زالت  وال  للغابات،  الدولة  أذونات  من   400 على  يزيد  وما 

تتزايد. األرقام  هذه 

اإلطار 8: تعديل امتيازات استغالل الغابات – البرازيل
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إصالح حيازة الغابات هو مجال من مجاالت سياسات 
الغابة تذكر فيه مجتمعات السكان األصليين صراحة

التي  القليلة  الحرجية  السياسات  مجاالت  أحد  هو  الحيازة  نظام  إصالح 

المكسيك  تعترف  فمثاًل،  صراحة.  األصلية  المجتمعات  تناول  فيها  يتم 

تشكل  والتي  لألراضي  المالكة  األصليين  السكان  مجتمعات  من  بآالف 

إدارة  اعترفت   ،2007 عام  وفي  الرئيسي.  االقتصادي  نشاطها  الحراجة 

رفاهيتهم  بـ"تحقيق  األصليين  السكان  بحقوق  الفلبين  في  البيئة 

من  المتأتية  للمنافع  العادل  التقاسم  وتمكين  والثقافية  االقتصادية 

وفي  أجدادهم".20  أراضي/ملكيات  في  الموجودة  الطبيعية  الموارد 

الغابات  بحقوق  االعتراف  قانون  تنفيذ  شمل   ،2009 عام  في  الهند، 

هذه  تنشأ  وقد  القبائل.  لممثلي  ُملكية  شهادات  إصدار   2006 لعام 

"أقزام  استعادة  مثل  المبذولة،  المحلية  للجهود  كنتيجة  أيضاً  الحقوق 

ويخًول  عليها.  الحفاظ  بذريعة  منهم  أخذت  أراٍض  أوغندا  في  باتوا" 

الحمر  الهنود  مجتمعات   2006 لعام  غيانا  في  الحمر"  الهنود  "قانون 

الدخول  ضبط  وكذلك  أراضيهم،  على  محمية  مناطق  وفرض  بإنشاء 

 ،2007 عام  وفي  التقليدية.  معارفهم  على  والحفاظ  أراضيهم  إلى 

التنمية  تعزيز  الرئيسي  هدفها  وطنية  سياسة  البرازيل  اعتمدت 

التركيز  مع  التقليدية21  المحلية  والمجتمعات  للشعوب  المستدامة 

واالجتماعية  والثقافية  واالقتصادية  البيئية  بالحقوق  االعتراف  على 

وتعزيزها. وضمانها  األراضي  وحقوق 

الجماعات  ُتستشار  أن  يشترط  قانوناً   ،2011 عام  في  بيرو،  وأجازت 

في  والغاز  النفط  ومشاريع  األشجار  وقطع  التعدين  قبل  األصلية 

والمسبقة  الحرة  الموافقة  حق  األصليون  السكان  وأعطي  أراضيها، 

وقد  نقضها.  حق  ليس  ولكن  المشاريع،  هذه  مثل  على  والمستنيرة 

في  واإلقليمية  الوطنية  المحاكم  في  القرارات  من  مجموعة  اتخذت 

المحلي  والمجتمع  األصليين  السكان  حقوق  لصالح  األخيرة  السنوات 

كما  وإندونيسيا.  إكوادور  في  صدرت  أحكام  ذلك  في  بما  الغابات،  في 

وزارة البيئة والموارد الطبيعية )DENR( - اللجنة الوطنية للشعوب األصلية )NCIP( في الفلبين،   20

األمر اإلداري رقم 01-2008. 

المرسوم الرئاسي رقم 6.040 من عام 2007.  21

على  الحصول  بإمكانية  المتعلقة  القضايا  يتابع  الدول  من  العديد  أن 

إمكانية  يتناول  الذي  ناغويا"  "بروتوكول  سياق  في  وتقاسمها  المنافع 

ذلك.  من  أبعد  إلى  يذهب  ولكن  الحرجية  الموارد  على  الحصول 

أحد التدابير المتواترة التي تتخذ لزيادة الوصول إلى 
األسواق الموجودة هو تيسير تشكيل منظمات المنتجين 

والمشاريع التعاونية
إلى  الوصول  لتعزيز  تدابير  لديها  أن  تقريباً  جميعها  البلدان  ذكرت 

تصاريح  على  المفروضة  القانونية  القيود  إزالة  ذلك  في  بما  األسواق، 

الخشبية  غير  الحرجية  للمنتجات  أساساً  تخّص  أنها  )ولو  الحصاد 

القدرات.  تنمية  ودعم  المالية  الحوافز  وتعديل  األخشاب(  وليس 

بتشكيل  السماح  على  الخصوص  وجه  على  البلدان  من  العديد  وشّدد 

األصليين  السكان  دخل  لتعزيز  قوي  حافز  وهو  المنتجين،  منظمات 

الصغيرة  الحيازات  وأصحاب  الخاص  والقطاع  المحلية  والمجتمعات 

من  كثير  في  ذلك  ويتضمن   .)25 الجدول  )انظر  الخاص  القطاع  من 

المنتجين،  اتحادات  خالل  من  المنتجين  صغار  قدرات  بناء  األحيان 

والسودان  التشيكية  والجمهورية  األسود  والجبل  إثيوبيا  في  مثاًل 

ونيبال  وموزامبيق  والكاميرون  نام  وفييت  وغيانا  وغانا  والصين 

وهنغاريا.

أو  المحلي  المجتمع  وصول  فرص  لدعم  الشائعة  المسارات  أحد 

في  )كما  القدرات  تنمية  مسار  هو  األسواق  إلى  الصغيرة  المشاريع 

والدعم  وليبريا(  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  والكاميرون  غانا 

وهندوراس(  والكاميرون  والبرازيل  بوليفيا  في  )كما  االستشاري 

شركاء  من  فريق  وقدم   .)9 اإلطار  )انظر  الخدمات  من  غيرها  أو 

الغابات  منتدى  ذلك  في  بما  الخصوص،  هذا  في  الدعم  التنمية 

وبيرو  وبوليفيا  البرازيل  من  كل  اتخذ  وقد  المنظمة.  تستضيفه  الذي 

المنتجين  منظمات  وحصول  المعلومات  نطاق  لتوسيع  خطوات  وكندا 

في  بما  محلية،  صغيرة  قروض  وترتيبات  صغيرة  منح  على  الصغار 

االتحاد  ويدعم  المنظمات.  هذه  قدرات  تنمية  خالل  من  ذلك 

سياق  في  جديدة  تجارية  أعمال  بدء  في  المنتجين  صغار  األوروبي 

الجدول 25: أمثلة على البلدان التي تناولت جوهرياً منظمات المنتجين وتطوير مشاريع الغابات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2007 

اإلجراءاتالبلدان 

رعاية تشكيل رابطة أوغندا لمزارعي األخشاب، وهي مجموعة دعم وضغط مستقلة من القطاع الخاص.أوغندا

دعم منظمات المنتجين من خالل الحوافز االقتصادية وبناء القدرات وربطها بالقطاع الخاص. البرازيل 

الدعم الحكومي إلنشاء هيكل للتنسيق على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي والوطني للمنتجات الحرجية غير الخشبية.بوركينا فاسو 

إنشاء الحكومة لوكالة تنمية للمشاريع الصغيرة التي تقدم خدمات غير مالية للشركات الصغيرة عبر شبكة من المكاتب.جنوب أفريقيا 

دعم تشكيل 000 115 تعاونية للمزارعين الحرجيين )بحلول عام 2012(؛ ودعم بناء القدرات التنظيمية؛ وتطوير األعمال والحصول على الصين 
التمويل، بما في ذلك من خالل تمكين استخدام الغابات كضمانات للحصول على قروض؛ وخطط جديدة للتأمين على الغابات؛ واالستثمار في 

تنمية قدرات المزارعين الحرجيين.

تدابير إلنشاء ودعم تعاونيات الغابات كوسيلة لتعزيز اإلدارة المستدامة للغابات والمنتجات الحرجية غير الخشبية.المغرب 

إنشاء الحكومة التحاد الواليات للمنتجات الحرجية الصغيرة للجمع بين التعاونيات المحلية ودعم جمع المنتجات الحرجية غير الخشبية.الهند 
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الغابات  مالكي  جمعيات  قدرات  بناء  طريق  عن  مثاًل  الريفية،  التنمية 

والسويد  إيطاليا  في  الوطنية  البرامج  بارز  بشكل  تدعمها  )التي 

للمشاريع  الدعم  تقديم  أو  وهنغاريا(  المتحدة  والمملكة  وفرنسا 

وهنغاريا(.  وفنلندا  ورومانيا  وبولندا  بلغاريا  في  )خاصة  الصغيرة 

المنتجين  مجموعات   Tikonel تيكونيل  رابطة  تدعم  غواتيماال،  وفي 

مشاريع  تطوير  في  األصليين  السكان  ومن  المحليين  الحرجيين 

منتجات  تطوير  على  األعمال  رجال  وُيشجع  ومبتكرة.  فّعالة  للغابات 

من  قبولها  ناحية  من  تيكونيل  من  بمساعدة  تختبر  أولية  كنماذج 

وجودتها. وتكلفتها  السوق 

االقتصادية  الحوافز  بتعديل  أيضاً  البلدان  من  العديد  يقوم  كذلك 

إكوادور  من  كل  ويدعم  األسواق.  إلى  الوصول  تكلفة  لخفض 

غير  الحرجية  المنتجات  وصول  وفنزويال  وغواتيماال  وبيرو  والبرازيل 

المنتجات  ألسعار  األدنى  الحّد  البرازيل  وتضمن  األسواق.  إلى  الخشبية 

والصين،  أستراليا  ذلك  في  بما  أخرى،  بلدان  وتشجع  الخشبية.  غير 

الضريبية-المالية  األدوات  خالل  من  الخشبية  المنتجات  في  التجارة 

العالقات  خالل  من  الدولية  األسواق  إلى  الوصول  فرص  نطاق  وتوسيع 

األطراف. والمتعددة  الثنائية  التجارية 

اتخذت خمسة بلدان على األقل تدابير لتعزيز تنمية 
سوق منتجات وخدمات محددة

معينة  منتجات  أسواق  لتعزيز  مبادرات  أطلقت  التي  البلدان  تتضمن 

وكندا  وغامبيا  الروسي  واالتحاد  األسود  الجبل  من  كال  الغابات  من 

على  عزمه  الروسي  االتحاد  جدد   ،2013 عام  في  فمثاًل،  وليتوانيا. 

التنافسية  القدرة  وتحسين  األخشاب  لمنتجات  المحلي  السوق  تطوير 

سياسته  من  كجزء   ،2030 عام  بحلول  الروسية  الغابات  لصناعة 

"تدريجياً  األسود  الجبل  في  الغابات  إدارة  وستقوم  بالغابات.  الخاصة 

ومنتجات  المستدير  للخشب  بالشفافية  وتتسم  مربحة  سوق  بإنشاء 

للمنتجات  سوق  وأيضاً  األخرى،  والمنتجات  المصّنعة  شبه  األخشاب 

.)2008 األسود،  الجبل  )حكومة  والخدمات"  الخشبية  غير 

السياساتية  المبادرات  من  العديد  خاصة  وأوروبا  أفريقيا  شهدت  وقد 

على  السياسات  تركز  أفريقيا،  ففي  الخشبية.  الطاقة  تتناول  التي 

)انظر  الغابات  تدهور  ومنع  الخشب  وقود  استخدام  كفاءة  زيادة 

سياسات  تشجع  أوروبا،  في  البلدان  من  العديد  وفي   .)10 اإلطار  مثاًل 

حجم  تزايد  إلى  أدى  ما  المتجددة،  للطاقة  كمصدر  الخشب  الطاقة 

كبير. حد  إلى  الحيوية  للكتلة  والدولية  الوطنية  األسواق 

في  الجماعية  الغابات  أراضي  لحيازة  الجاري  اإلصالح  سياق  في 
الصين، تلقت حوالي 88 مليون أسرة معيشية بحلول عام 2011 
الشهادات  هذه  وتمنح  الغابات.  في  حقوقها  بشأن  شهادات 
المتعاقد  الغابات  أراضي  إلدارة  الحرية  من  المزيد  المزارعين 
بما  عاماً،   70 لمدة  المتوسط(  في  هكتار   0.73 )حوالي  عليها 
الرهن  أو  النقل  أو  اإليجار  أو  الباطن  من  للتعاقد  ذلك  في 

الغابات.  أراضي  لقطع  العقاري 
نحو  شّكل  المعيشية،  لألسر  الشهادات  هذه  إصدار  ولغرض 
000 1 مركز تجارة لحيازة األراضي في 27 مقاطعة، توفر مجموعة 
من  والتعاقد  الحيازة،  حقوق  تجارة  ذلك  في  بما  الخدمات،  من 
المعيشية  األسر  من  العديد  ويختار  السوق.  ومعلومات  الباطن، 
إدارة الغابات عن طريق التعاقد من الباطن أو أن تصبح جزءاً من 
تعاونيات المزارعين الحرجيين. وبحلول نهاية عام 2011، انضمت 
الحرجيين  المزارعين  تعاونيات  إلى  معيشية  أسرة  مليون   12.6
القرى  وزعماء  التجهيز،  مشاريع  ماّلك  من  العديد  أنشأها  التي 
)إدارة  الحرجيين.  المزارعين  من  المشاريع  وأصحاب  والشركات 

.)2012 الصين،  في  الحكومية  الحراجة 

الصين– مراكز تجارة حيازة الغابات وتعاونيات  اإلطار 9: 

المزارعين الحرجيين

تمثل الكتلة الحيوية في كينيا 68 في المائة من مجموع إمدادات 
من  المائة  في   82 لـ  الطاقة  النباتي  الفحم  يوّفر  إذ  الطاقة، 
األسر  من  المائة  في  و34  الحضرية  المناطق  في  المعيشية  األسر 
الفحم  من  الكبيرة  الغالبية  وتأتي  الريفية.  المناطق  في  المعيشية 
وتمّكن  بهم.  الخاصة  أراضيهم  أو  المنتجين  مزارع  من  النباتي 
اللوائح التنظيمية للغابات )الفحم النباتي( لعام 2009 المجتمعات 
المجتمعية،  الغابات  الغابات من خالل رابطات  إدارة  المحلية من 
بتشكيل  أنفسهم  التجاري  النباتي  الفحم  ينظم منتجو  أن  وتشترط 
التسويق  وكفاءة  المستدام  اإلنتاج  لتعزيز  الفحم  منتجي  رابطات 
من   110 حوالي  تشّكلت  وقد  الخشبي.  الوقود  من  واالستفادة 

.2013 عام  بحلول  وسّجلت  هذه  المنتجين  رابطات 

تعزيز أسواق طاقة أكثر كفاءة: رابطات منتجي  اإلطار 10: 

الفحم في كينيا

جديدة،  أسواق  تنمية  لدعم  إجراءات  البلدان  من  العديد  اتخذ  وقد 

أو  الخشبية  غير  الحرجية  والمنتجات  اإليكولوجية  السياحة  مثل 

العام  الشراء  سياسات  خالل  من  وذلك  المعتمدة،  لألخشاب  أسواق 

من  بالمزيد  القيام  على  البلدان  بعض  وركز  الوسائل.  من  وغيرها 

العيش  سبل  لدعم  كوسيلة  اإليكولوجي  النظام  خدمات  أسواق  تطوير 

أمريكا  بلدان  من  عدد  في  ذلك  في  بما  الدخل،  مصادر  وتنويع 

نام. وفييت  تنزانيا  وكذلك  الالتينية، 

لالستعمال  التحتية  البنية  لتحسين  تدابير  البلدان  من  العديد  واتخذ 

ومكننة  والمطاحن  الطرق  لتحسين  الموجهة  البرامج  مثل  والتجهيز، 

ترقيات  أخرى  بلدان  ودعمت  ونيوزيلندا.  وليبريا  فرنسا  في  الحصاد 

فمثاًل،  والشفافية.  األسواق  إلى  الوصول  فرص  تعزيز  بغية  التكنولوجيا 

على  وليتوانيا  بيالروس  من  كل  في  األخشاب  مزادات  اآلن  تجري 

لتتبع  والترخيص  التوسيم  نظم  وأوغندا  سورينام  وتستخدم  اإلنترنت؛ 
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"اتفاق  عملية  استخدام  إلى  المغرب  ويهدف  المسؤوليات؛  سلسلة 

في  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  أسواق  لتعزيز  الطوعية"  الشراكة 

أوروبا. 

ذي  واالنخراط  االستثمار  لتشجيع  تمكينية  بيئات  تهيئة 
األصليين  والسكان  المحلية  للمجتمعات  به  الصلة 

االستنتاجات الرئيسية
في . 1 تدابير  دراستها  جرت  التي  البلدان  نصف  حوالي  اتخذ 

تمكين  لكن  الغابات،  استثمار  لتشجيع  الماضية  الخمس  السنوات 

ال  األصليين  السكان  ومجتمعات  المحلية  االستثمارات  وتشجيع 

محدود. باهتمام  إاّل  اآلن  حتى  يحظى 

هي . 2 حاالً  وأفضل  مستقرة  سياساتية  بيئات  لديها  التي  البلدان 

ذلك  في  بما  الدولية،  االستثمارات  تدفقات  من  استفادة  األكثر 

بالمناخ. المتعلق  التمويل 

االستثمارية . 3 األموال  الستخدام  المحدودة  الوطنية  القدرات  تظل 

الحرجية. االستثمارات  زيادة  أمام  رئيسية  عقبة  بفعالية  المتاحة 

ضرورية  والعام  الخاص  االستثمارين  لتشجيع  التمكينية  البيئات  تعّد 

المحليين  الصغيرة  الحيازات  وأصحاب  للغابات.  المستدامة  لإلدارة 

فيما  الغابات،  قطاع  في  الخاص  لالستثمار  الرئيسي  المصدر  هم 

ويفسح  أكبر  عمل  فرص  يوفر  أن  حجماً  األكبر  لالستثمار  يمكن 

حجماً  األكبر  االستثمار  يعزز  كما  للدخل.  جديدة  لمصادر  مجاالً 

خدمات  وتوفير  السلع  إلنتاج  التنافسية  والقدرة  واإلنتاجية  الخبرة 

لخفض  المعززة  المبادرة  خالل  من  )مثاًل،  اإليكولوجي  النظام 

من  )أي  الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 

إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  من  للحد  المتحدة  األمم  مبادرة  خالل 

تكون  قد  ولكن   ،)REDD+ النامية  البلدان  في  وتدهورها  الغابات 

أن  والواقع  فعالة.  إدارة  إدارته  تجِر  لم  إن  وبيئية  اجتماعية  آثار  له 

أن  وينبغي  سواء.  حد  على  أساسية  والكبيرة  الصغيرة  االستثمارات 

لضمان  بفعالية  وتنفذ  التنظيمية  واللوائح  والقوانين  السياسات  تصمم 

مستدامة. اجتماعية-اقتصادية  منافع  للبالد  االستثمارات  تحقق  أن 

عزز ما يقرب من نصف البلدان التي أعادت النظر في 
برامجها الوطنية أو سياساتها للغابات منذ عام 2007 

تدابير زيادة االستثمار، ولكن ال تتوفر غير أمثلة قليلة 
على تدابير تشجع بشكل مباشر قيام المجتمعات 

المحلية أو السكان األصليين باالستثمار
 )72 أصل  من  بلداً   61( البلدان  من  المائة  في   85 حوالي  تناول 

اإلجراءات  مستوى  ويتفاوت  القطرية.  تقاريرهم  في  االستثمار  قضايا 

األمثلة  من  العديد  وهناك  كبيراً،  تفاوتاً  البلدان  هذه  في  المتخذة 

الخاص.  القطاع  في  االستثمار  زيادة  تشجيع  إلى  الرامية  التدابير  على 

المجتمعات  لقيام  الصريح  التشجيع  على  األمثلة  هي  قليلة  ذلك،  مع 

الوطني  البرنامج  هو  ذلك  على  واحد  مثال  وهناك  باالستثمار.  المحلية 

الصغار  األشجار  مزارعي  يشجع  الذي   2012 لعام  أوغندا  في  للغابات 

الحرجية  المزارع  خطط  سياق  في  المحلية  المجتمعات  واستثمارات 

الخشب  زند  إلنتاج  المنح  مخطط  وكان  الكبيرة.  بالمزارع  المحيطة 

مليون   20 على  يزيد  بما  الخاص  القطاع  الستثمار  حافزاً  أوغندا  في 

يزيد  لما  صغيرة  منحاً  قّدم  إذ  األخشاب،  مزارع  في  أمريكي  دوالر 

هكتار   37  000 من  أكثر  وأنشأ   ،2013 عام  بحلول  مستثمر   400 على 

عام  في  الحكومة  أصدرت  نام،  فييت  وفي  األخشاب.  مزارع  من 

ومنح  إنتاجية  ألغراض  الغابات  بترويج  القاضي   147 القرار   2007

 250,000 بإنشاء  المتعلقة  الخطة  في  محورياً  دوراً  المعيشية  األسر 

بأسعار  ميّسرة   ،2015 عام  حتى  سنوياً  الجديدة  المزارع  من  هكتار 

المزارعين.  لصغار  المقدمة  للقروض  منخفضة  فائدة 

تشجيعاً  تلقت  فقد  األصليين  السكان  جانب  من  االستثمارات  أما 

بمشاريع  المتعلقة  المشاورات  في  إشراكها  عن  عدا  صراحة،  أقل 

أشار  الذي  الوحيد  البلد  هي  وكندا  السابق(.  القسم  )انظر  االستثمار 

موارد  في  األصليين  السكان  استثمارات  لدعم  صريحة  سياسات  إلى 

السكان  واستثمارات  المحلية  االستثمارات  تشجيع  ويجري  الغابات. 

األراضي  حيازة  إصالح  خالل  من  مباشر  غير  تشجيعاً  األصليين 

يكون  ال  األحيان،  من  كثير  في  ولكن  القدرات،  وبناء  الريفية  والتنمية 

على  الحفاظ  في  كبيرة  استثمارات  لدعم  كافياً  الغابات  من  الدخل 

السياسات  أو  البرامج  في  بعد  تظهر  لم  البلدان،  معظم  وفي  الموارد. 

استثمارات  إلى  موجهة  أوسع  وسياسات  مبادرات  للغابات  الوطنية 

برامج  خالل  من  ذلك  في  بما  األصليين،  والسكان  المحلي  المجتمع 

أصحاب  مشاركة  زيادة  إلى  الرامية  والتدابير  األصغر.  التمويل 

امتيازات  مثل  الخاص،  القطاع  استثمارات  في  المحليين  المصلحة 

ذلك  في  بما  كبيرة،  حكومية  إجراءات  تتطلب  الغابات،  استغالل 

التمويل  فيجي  حكومة  توفر  فمثاًل،  التشاركية.  للعمليات  الدعم  تقديم 

العقود.  تسجيل  في  األراضي  مالكي  النخراط 

تميل سياسات االستثمار في البلدان التي لديها نسبة 
مئوية عالية من الملكية العامة للغابات إلى تركيز 

االهتمام على اجتذاب االستثمار المباشر األجنبي العام 
والخاص، أساساً من خالل أدوات ضريبية-مالية

من  عالية  مئوية  نسبة  لديها  التي  البلدان  من  مجموعة  تحاول 

العامة،  أو  الخاصة  الدولية  االستثمارات  تجنيد  للغابات  العامة  الملكية 

والبرازيل  إندونيسيا  )مثل  ضريبية  حوافز  خالل  من  ذلك  في  بما 

من  أو  وماليزيا(،  والتفيا  والكاميرون  وغانا  وفنلندا  والصين  وبولندا 

خالل  من  التمويل  في  المشاركة  أو  الفائدة  منخفضة  قروض  خالل 

في  األعضاء  والدول  واليابان  ومدغشقر  نام  وفييت  الصين  )مثل  المنح 

لخفض  المعززة  بالمبادرة  متعلقة  تمويل  آليات  أو  األوروبي(،  االتحاد 

)مثل  )ريد+(   الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 

الكونغو  وجمهورية  وغيانا  وتنزانيا  وبنما  وبوليفيا  والبرازيل  إندونيسيا 

و  )بنما  المستثمر  حقوق  تعزيز  إلى  رامية  تدابير  أو  الديمقراطية(، 

القطاع  استثمارات  تكون  األحيان،  من  كثير  وفي  غيرها.  أو  ميانمار( 
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وتوفير  جديدة  تكنولوجيا  إلدخال  المفضل  النهج  حجماً  األكبر  الخاص 

في  المباشر  األجنبي  االستثمار  غيانا  تشجع  فمثاًل،  العمل.  فرص 

ومشاريع  المال  رأس  الكثيفة  كالمشاريع  محددة،  أولوية  ذات  مجاالت 

ومشاريع  البالد  خارج  التسويق  بشبكات  المرتبطة  الرفيعة  التكنولوجيا 

البلدان،  بعض  وفي  المضافة.  القيمة  ذات  الحرجية  المنتجات  تطوير 

من  االستخراجي،  االستثمار  عدا  الغابات،  استثمار  يأتي  ميانمار،  مثل 

األجنبي. العام  القطاع  من  ممولة  مشاريع 

في  األجنبي  االستثمار  تشجيع  سياسات  تثير  أن  من  األمر  يخلو  وال 

تنمية  مشاريع  في  االستثمار  يلحق  فقد  الجدل.  الحراجة  مجال 

البيئية  وبالقيمة  المحلية  الريفية  بالمجتمعات  أذى  الغابات  في 

توسيع  إلى  األجنبية  للشركات  الكاميرون  دعوة  أثارت  فمثاًل،  للغابات. 

بالتنمية  النهوض  إلى  البالد  حاجة  مؤيدي  بين  الجدل  النخيل  مزارع 

هامة. غابات  فقدان  يخشون  الذين  البيئة  حماية  دعاة  وبين  االقتصادية 

اجتذب بعض البلدان التي لديها مساحات كبيرة من 
الغابات استثمارات محلية عامة كبيرة

المكرّس  لالستثمار  الخزينة  موارد  تعبئة  في  البلدان  من  عدد  نجح 

القانون  ذلك  على  األمثلة  وتشمل  المستدامة.  الحراجة  لتدابير 

أكثر  وّجه  الذي   ،2009 لعام  االستثمار  وإعادة  للتعافي  األمريكي 

األمريكية؛  المتحدة  الواليات  في  الغابات  قطاع  إلى  دوالر  مليار  من 

المحلية  الحرجية  للمجتمعات  كحافز  كندا  في  التكّيف  وصناديق 

التي  الصين  في  الحرجية  واالستثمارات  الغابات؛  على  تعتمد  التي 

في  دوالر  مليار   42.5 إلى   2007 عام  في  دوالر  مليار   10.4 من  زادت 

ويرّكز  السودان.  في  الوطني  الزراعي  اإلنعاش  وبرنامج  2011؛  عام 

الغابات  على  القائمة  المنتجات  في  االستثمار  على  الروسي  االتحاد 

 2020–2014 الريفية  التنمية  برنامج  ويتوقع  مضافة.  قيمة  لديها  التي 

في  واالبتكار  المعارف  نقل  على  التركيز  األوروبي  االتحاد  في 

وكفاءة  التنافسية  القدرة  وتعزيز  الريفية  والمناطق  والحراجة  الزراعة 

في  المناخ  لتغير  االستئماني  الصندوق  هناك  كذلك  الموارد.  استخدام 

طرق  لتطوير  الحكومة  أنشأته  وطني  تمويل  كيان  وهو  إندونيسيا، 

في  الوطنية  االستثمار  باستراتيجيات  الدولي  التمويل  لربط  مبتكرة 

األموال  من  مزيداً  البرازيل  خصصت  كما  للغابات.  المستدامة  اإلدارة 

للغابات.  المستدامة  اإلدارة  لدعم  العامة 

أنها  المسح  شملها  التي  جميعها  البلدان  نصف  من  يقرب  ما  أفاد 

المحلي الخاص  االستثمار  وتيسير  االستثمار  لتشجيع  إجراءات  اتخذت 

الصغيرة،  الفردية  االستثمارات  تجميع  البلدان  من  العديد  يشجع 

غير  األحيان  من  كثير  في  تكون  الغابات  من  المداخيل  ألن  نظراً 

وقد  أجاًل.  األطول  االستثمار  من  المحليين  المستخدمين  لتمكن  كافية 

للغابات  الوطنية  البرامج  في  الموضوع  البلدان  من  مجموعة  تناولت 

بلدان  واتخذت   ،)26 الجدول  )انظر  مؤخراً  مراجعتها  جرت  التي 

خطوات  ونيكاراغوا،  وكندا  وغواتيماال  وبيرو  وبوليفيا  كالبرازيل  أخرى، 

ومشاريع  المحلية  الصغيرة  المنح  عن  المعلومات  نطاق  لتوسيع 

قدرات  وتطوير  وتنظيم  عليها،  الحصول  إمكان  وعن  الصغرى  القروض 

المصارف  بين  للحوار  فرص  وتوفير  المنتجين،  صغار  تعاونيات 

بالغابات.  المعنية  والجهات 

القروض  وضمانات  السداد  وفترات  الفائدة  أسعار  استخدام  يمكن 

كالسماح  أخرى  وسائل  جانب  إلى  الخاص،  لالستثمار  كحوافز  جميعها 

زادت  مثاًل،  للقروض.  إضافي  كضمان  النامية  الموجودات  باستخدام 

كضمان  الغابات  باستخدام  وأذنت  القروض  تسديد  فترة  البرازيل 

إعانات   ،2013 عام  من  بدءاً  منحت،  الروسي،  االتحاد  وفي  للقروض. 

استثمارية  مشاريع  تنفذ  التي  للمنظمات  القروض  على  الفائدة  لسعر 

رفيعة.  تكنولوجيا  ذات  تصنيع  مرافق  تطوير  إلى  تهدف  أولوية  ذات 

منخفضة  قروضاً  واليابان  األمريكية  المتحدة  الواليات  من  كل  ويقدم 

كل  وأنشأ  للغابات.  المستدامة  اإلدارة  في  االستثمار  لتشجيع  الفائدة 

الصغيرة  للقروض  ترتيبات  تطبيق  شّجع  أو  وغيانا  وغانا  توغو  من 

بالغابات.  المتعلقة  لالستثمارات 

تعزيز  وتيسير  بدعم  ُكّلفت  جديدة  مؤسسات  البلدان  بعض  وأنشأ 

وبيرو  وباراغواي  أوغندا  ومنها  الغابات،  في  المحلي  االستثمار 

خصوصاً،  الالتينية،  أمريكا  وفي  وهندوراس.  والنيجر  ونيكاراغوا 

المنتجين  حصول  فرص  لزيادة  مخصصة  برامج  إلعداد  جهود  بذلت 

أقوى  تعاون  طريق  عن  ذلك  في  بما  قروض،  على  الصغار  الحرجيين 

هذه  وتشمل  الزراعي.  القطاع  تخدم  التي  الوطنية  المصارف  مع 

في   PRONAF األسرية  الزراعة  لتعزيز  الوطني  البرنامج  الجهود 

لمالكي  الحوافز  وبرنامج   PINFOR الغابات  حوافز  برنامج  و  البرازيل، 

الزراعية  الحراجة  أو  الغابات  مجال  في  والعاملين  الصغيرة  األراضي 

نيكاراغوا،  في   Banco Produzcamosو غواتيماال،  في   PINPEP

البلدان التي لديها برامج أو سياسات وطنية للغابات حديثة  الجدول 26: 
العهد )2009–2013( وتتناول االستثمار في موارد الغابات

سكان أصليونمحليعامخاص

   xأوغندا

 x xبوروندي

 x xالجبل األسود

 xxxسلوفينيا

 xxxفنلندا

   xغيانا

  xxكمبوديا

xxxxكندا

  xxكوستاريكا

 x xكوت ديفوار

   xالنيجر

  xxهندوراس
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 PROFORESTAL التشجير  وإعادة  للمنتجات  التجاري  والتمويل 

الزراعي  البنك  طريق  عن  للغابات  القروض  وبرنامج  باراغواي،  في 

 2010 عام  في  غواتيماال  في  الوطني  الكونغرس  أقر  ومثاًل،  بيرو.  في 

إلعادة  الصغيرة  الغابات  لماّلك  حوافز  لتقديم   PINPEP قانون 

عن  يزيد  ما  يستفيد  أن  ويتوقع  الغابات.  إدارة  وألنشطة  التحريج 

والزراعة  األغذية  )منظمة  الخطة  هذه  من  مباشرة  شخص   400  000

الموارد  إلى  االفتقار  األحيان  من  كثير  في  المشكلة  وليست  2012ج(. 

يعيقه  الذي  التمويل  على  الحصول  في  هي  بل  المحلية،  المالية 

البيروقراطية  والمتطلبات  المعرفة  إلى  المحتملين  المستفيدين  افتقار 

تعقيداً. المشكلة  تزيد  التي  القدرات  ومحدودية 

شراكات  إقامة  في  البحث  بصدد  أنهم  البلدان  ثلث  حوالي  وأفاد 

البلدان  وبحثت  االستثمار.  لتطوير  والخاص  العام  القطاعين  بين 

إقامة  في  األراضي  من  كبيرة  حصصاً  الدولة  فيها  تملك  التي 

"خطة  إعداد  لوسيا  سانت  طلبت  مثاًل،  الخاص.  القطاع  مع  شراكات 

في  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  فرص  لتحديد  لألعمال"  استراتيجية 

عن  فقط  أمثلة  بضعة  وهناك  فيها.  مشاركته  وتعزيز  الغابات  إدارة 

في  حقيقية  بشراكة  تتميز  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 

مؤسسات  بإنشاء  أو  وفنلندا(  كندا  في  )مثاًل،  واإلدارة  االستثمار 

عن  غيانا(  )مثل  أخرى  بلدان  وتفيد  ديفوار(.  كوت  )مثل  مشتركة 

الخاص  القطاع  كإدارة  والخاص  العام  القطاعين  بين  شراكات  وجود 

العامة. لألراضي 

قام نحو نصف جميع البلدان بإصالح حيازة الغابات 
لتأمين حقوق الحيازة للمستثمرين

االستثمار  حشد  في  أساسي  عامل  للمستثمرين  الحيازة  حقوق   تأمين 

األسواق  إلى  الوصول  إمكانية  تحسين  بشأن  السابق  القسم  )راجع 

تتعلق  قواعد  وضع  ذلك  ويتضمن  الحرجية(.  الموارد  على  والحصول 

المركزي  المستويين  على  والحماية  واإلدارة  األراضي  حقوق  بتوزيع 

بإصالح  المسح  شملها  التي  البلدان  نصف  حوالي  قام  وقد  والمحلي. 

آليات  ونيكاراغوا  وغواتيماال  بوليفيا  من  كل  وأنشأ  الغابات.  حيازة 

إصالح  وأدى  الغابات.  الستغالل  امتيازات  المحلي  المجتمع  لمنح 

مساحات  لعرض  الظروف  تهيئة  إلى  البرازيل  في  الغابات  قانون 

الخاصة  األخشاب  شركات  على  بالمزاد  األمازون  غابات  من  واسعة 

على  الطلب  لتقليل  محاولة  في  وذلك  بإدارتها،  لتقوم  والتعاونيات 

مدغشقر  وعززت   .)8 اإلطار  أيضاً  )انظر  المشروع  غير  األشجار  قطع 

"احتياطي  تنفيذ  خالل  من  الخاص  واالستثمار  الخاصة  الملكية 

التشجير".  إلعادة  األراضي 

الجدول 27: أمثلة عن الصناديق الوطنية للغابات التي أنشئت أو عززت منذ عام 2007

التعليقاتاالسمالبلد

الصندوق الوطني إلثراء الغابات األرجنتين
األصلية والحفاظ عليها 

 Fondo Nacional para
 el Enriquecimiento y
 la Conservación de

 los Bosques Nativos
(FNCBN)

صدر القانون األرجنتيني 26.331 عام 2007 وأنشئ بموجبه صندوق خاص للغابات بموارد عامة مخصصة 
للمقاطعات التي تعزز االستخدام المستدام للغابات األصلية/المحلية ولسداد تكاليف الخدمات البيئية. ويمّول 

الصندوق عن طريق اقتطاعات بنسبة 2 في المائة من إيرادات الصادرات الزراعية األولية. وفي السنوات 
األخيرة، حّول إليه 55 مليون دوالر سنوياً. 

صندوق خفض االنبعاثات إندونيسيا
الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها

صندوق من مجموعة صناديق أنشئ على أساس الالئحة الرئاسية رقم 2011/80 كحساب أمانة عام. وتعرّف 
الالئحة الرئاسية رقم 2013/62 طرائقه. ومن المتوقع أن يحشد الصندوق ما يصل إلى 20 مليار دوالر أمريكي 

بحلول عام 2020. وليس هذا الصندوق عامالً حتى اآلن.

الصندوق الوطني لتنمية البرازيل
للغابات )FNDF( وصندوق 

األمازون
 Fundo Nacional de

 Desenvolvimento
 Florestal (FNDF) and

Fundo Amazônia

أنشئ عام 2006 وصدرت الئحته التنظيمية عام 2010. وتديره إدارة الغابات البرازيلية، وقد بلغت الميزانية 
التقديرية لعام 2012 ما مجموعه 3 ماليين دوالر أمريكي لدعم المشاريع المتعلقة باإلدارة المستدامة 

للغابات. ويهدف صندوق األمازون، الذي أنشيء عام 2008، إلى جذب التبرعات لالستثمارات غير القابلة 
لالسترداد في مجال منع إزالة الغابات.

صندوق استئماني عام لحفظ الموارد أصبح عامالً في يوليو/تموز 2011، أنشئ كآلية لتوفير الدعم المالي صندوق تنزانيا للغاباتتنزانيا
يُعّول عليها ومستدامة وطويلة األجل لحفظ الغابات واإلدارة المستدامة لها.

صندوق البيئة وتغير المناخ- رواندا
FONERWA

مؤسسة عامة أنشأها في عام 2012 القانون رقم 2012/16 كآلية تمويل عبر القطاعات. ويجري دعم اإلدارة 
المستدامة للغابات في إطار النافذة 1: حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها إدارة مستدامة.

أنشيء في يناير/كانون الثاني 2008 من خالل المرسوم رقم ND-CP/2008/05. كان حجم الصندوق في عام صندوق تنمية وحماية الغاباتفييت نام
2012 حوالي 55 مليون دوالر أمريكي.

جمهورية الو 
الديمقراطية 

الشعبية

صندوق تنمية الحراجة 
والموارد الحرجية 

أنشئ عام 2005: 1,916,932 دوالر أمريكي في 2013-2012.

ُشّكل هذا الصندوق بناًء على أمر المحكمة العليا في الهند في 5 مايو/أيار 2006، وصّرح له بصرف األموال في صندوق التحريج التعويضيالهند
عام 2009، ومنح حوالي 5 مليارات دوالر أمريكي.
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بّلغ أربعون بلداً عن بعض التدابير بشأن صناديق خاصة 
بالغابات

بالغابات  خاصة  وطنية  صناديق  أنشأت  بلداً   40 حوالي  أن  ُيعرف 

اعتمد  وقد   .)27 الجدول  )انظر  2013أ(،  والزراعة  األغذية  )منظمة 

وتنزانيا  وآيرلندا  وإندونيسيا  األرجنتين  ذلك  في  بما  البلدان،  من  العديد 

وكينيا،  وغواتيماال  وغابون  نام  وفييت  وسلوفينيا  وسلوفاكيا  ورواندا 

أو  إنشاء  أو  االستثمار  تعزيز  تدعم  الوطني  المستوى  على  تشريعات 

مزيجاً  البلدان  بعض  ويستخدم  بالغابات.  خاصة  للتمويل  صناديق  تعزيز 

أو  الخاصة  المانحة  الجهات  وصناديق  الخاص  االستثمار  صناديق  من 

اآلخر  البعض  يعتمد  بينما  وبيرو(،  وأوغندا  إكوادور  )مثل  لذلك  يخطط 

ويرتبط  وميانمار(.  بوتان  )مثل  المانحة  الجهات  على  كبيراً  اعتماداً 

النظيفة"  التنمية  "آلية  بعمليات  الدوليين  المانحين  صناديق  من  العديد 

الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  و" 

ومع  الفصل(.  هذا  في  الحقاً  يوضح  )كما  النامية"  البلدان  في  وتدهورها 

أن  إاّل  بالغابات،  خاصة  صناديق  إنشاء  عن  الواسع  اإلبالغ  رغم  ذلك، 

بالنسبة  حتى  العهد،  الحديثة  للغابات  الوطنية  البرامج  في  ُتبرز  لم  هذه 

صناديق  بإنشاء  تتعلق  تشريعات  أو  مبادرات  عن  أبلغت  التي  للبلدان 

وكندا(. وسلوفينيا  أوغندا  )مثل  بالغابات  خاصة 

أشار ربع البلدان في تقاريرهم إلى األدوات الضريبية، حيث 
تناول اثنان من إجمالي 22 برنامج أو سياسات وطنية حديثة  

خاصة بالغابات موضوع الضرائب كوسيلة لتشجيع االستثمارات
عّدل  أو  ضريبية  آليات  أنشأ  البلدان  من  نسبياً  قلياًل  عدداً  أن  يبدو 

فقد  الغابات.  في  االستثمار  لحفز  كوسيلة  هاماً  تعدياًل  كهذه  آليات 

األدوات  المسح  شملها  التي  البلدان  من  فقط  المائة  في   18 ذكر 

للغابات  الوطنية  البرامج  من  أي  الضرائب  يتناول  ولم  الضريبية، 

أدخل   ،2007 عام  منذ  أنه  غير  حداثة.  واألكثر   16 عددها  البالغ 

األخرى  المبيعات  إيرادات  أو  األخشاب  على  ضرائب  البلدان  بعض 

أو  الطرق  مثل  األجل،  طويلة  منافع  لتحقيق  االستثمار  إلعادة  مخصصة 

والبرازيل  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  ومنها  الغابات،  إلدارة  التخطيط 

وكوستاريكا  شيلي  مثل  بلدان  وأدخلت  والنرويج.  وكرواتيا  والغابون 

الحراجة.  أنشطة  في  المستخدمة  األموال  من  لالستفادة  المياه  رسوم 

محلية  ضرائب  نظم  المحافظات  حكومات  أدخلت  اليابان،  وفي 

عليها.  والمحافظة  الغابات  إدارة  أنشطة  لتمويل  حصراً  ُتستخدم 

وفنلندا  وغابون  وسلوفينيا  وبولندا  وبوروندي  أوغندا  من  كل  ويهدف 

قطاع  إلى  التوصل  إلى  ونيوزيلندا  والنمسا  والمغرب  والتفيا  وفرنسا 

فرض  استراتيجيات  من  مزيج  خالل  من  اقتصادية  أكثر  خاص  حرجي 

وزارة  وعّدلت  األوجه.  من  عدد  على  تخفيضها  وكذلك  الضرائب 

الناظم  الحالي  القانون  نيبال  في  التربة  على  والحفاظ  الغابات 

مستخدميها  فئات  من  الضريبية  اإليرادات  بزيادة  المجتمعية  للغابات 

محاولة  في  وذلك  المائة،  في   50 إلى  كانت  كما  المائة  في   15 من 

الغابات. هذه  أراضي  في  وتدهورها  الغابات  إزالة  من  للحّد 

والقدرات  والمؤسسي  القانوني  اإلطار  إلى  البلدان  من  العديد  ويفتقر 

الضرائب  فإن  جمعت،  إذا  وحتى  بفعالية.  والرسوم  الضرائب  لجمع 

مستعملي  إلى  الحاالت  معظم  في  تعود  ال  بالغابات  المتعلقة 

جباية  لتحسين  التكنولوجيا  استخدام  في  تنزانيا  وتبحث  الغابات. 

الحرجية.  المنتجات  شركات  تدفعها  التي  العائدات  بتعقب  الضرائب 

وكينيا  نام  وفييت  زامبيا  منها  البلدان،  من  قليل  عدد  قام  كما 

يشير  ما  بحسب  يبدو،  ولكن  العامة.  النفقات  بمراجعة  وهندوراس، 

للغابات  الوطنية  البرامج  في  الضريبية  األدوات  إلى  االفتقار  إليه 

الضريبية  السياسة  عّدل  فحسب  نسبياً  قلياًل  عدداً  أن  العهد،  الحديثة 

األخيرة.  السنوات  في  بالغابات  الصلة  ذات 

تطّبق البلدان مجموعة واسعة من التدابير األخرى 
لتشجيع وتيسير االستثمار، بما في ذلك ابتكارات 

في تمويل اإلدارة وتخطيط األعمال التعاونية 
والتأمين

بإدارة  الحكم  لوحدات  جورجيا  في  الجديدة  التنظيمية  اللوائح  تسمح 

وأنشأت  المحلية.  المجتمعات  تستخدمها  أن  يمكن  التي  األموال 

حساب  إنشاء  خيار  لماّلكها  يوّفر  الغابات،  على  تأمين  نظام  فرنسا 

طبيعية.  أزمة  حدوث  بعد  التحريج  مشاريع  تكاليف  لتمويل  خاص 

)إندونيسيا  الصغيرة  للشركات  الدعم  البلدان  من  العديد  ويوّفر 

وفنلندا  وسلوفينيا  وسلوفاكيا  لوسيا  وسانت  وبيرو  وبوليفيا  وأوغندا 

ومدغشقر(.  وليتوانيا  والتفيا 

الحكومة،  تدخل  بعدم  تقضي  متعمدة  سياسة  البلدان  بعض  ولدى 

افتقارها  إلى  نيوزيلندا  تشير  فمثاًل،  الحرة.  السوق  مبادئ  أساس  على 

تناول  على  كمثال  الغابات  إدارة  لدعم  االستثمار  لتعزيز  مؤسسة  إلى 

اإلمكان." قدر  بالتساوي  جميعها  "القطاعات 

وتعزيز  لتطوير  كوسيلة  الطوعية  األدوات  تشجيع 
نحو  على  المدارة  الغابات  من  الحرجية  المنتجات 

األسواق شفافية  وتحسين  مستدام 

االستنتاجات الرئيسية
يطبقها . 1 أداة  بوصفه  اآلن  تماماً  راسخاً  الطوعي  الترخيص  أصبح  لقد 

العامة  السياسة  صكوك  وتكمل  واسع،  نطاق  على  الخاص  القطاع 

بالغابات. المتعلقة 

المشتريات . 2 خطط  تعزيز  المتقدمة  البلدان  في  الحكومات  تواصل 

الطلب  حوافز  بذلك  معززة  الخضراء،  البناء  برامج  وتطوير  العامة 

مستدامة. مصادر  من  المنتجات  على 

المقطوعة، . 3 األخشاب  مشروعية  من  التحقق  في  بطيء  توسع 

المستدامة  اإلدارة  تعزيز  في  الخاص  القطاع  لدور  وتدعيم 

للغابات.
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مجموعة  لتوفير  ومستدامة  فعالة  وسائل  إيجاد  إلى  الحاجة  وتشّكل 

بحثت  وقد  رئيسيا.  تحدياً  متنام  لمجتمع  المنافع  من  واسعة 

أصحاب  ذلك  فعل  كما  للحوكمة،  جديدة  آليات  إيجاد  في  الحكومات 

النهج  بتزايد  الطوعية  األدوات  وتكّمل  الحكوميين.  غير  المصلحة 

الحكومات  تشترك  البلدان،  من  العديد  وفي  تقليدية.  األكثر  التنظيمية 

القطاعين  بين  الشراكة  ترتيبات  من  أشكال  في  أيضاً  الخاص  والقطاع 

كشريك  الخاص  القطاع  دور  زال  ما  العموم،  وعلى  والخاص.  العام 

قطع  أو  للغابات  المستدامة  غير  كاإلدارة  قضايا  معالجة  في  حاسم 

برامج  أرباع  ثالثة  غطت  وقد  النمو.  في  آخذاً  القانوني،  غير  األخشاب 

األدوات  مؤخراً  مراجعتها  تمت  التي  الوطنية  الغابات  سياسات  أو 

تقاريرها  في  أوردتها  البلدان  من  فقط  المائة  في   30 لكن  الطوعية، 

الدولية. الهيئات  إلى  المقدمة 

ذكرت برامج إصدار الشهادات الحرجية وبرامج 
تعزيز الغابات في ما يزيد على ثلثي البرامج الوطنية 

للغابات المنقحة حديثا، وثالثة أرباع التقارير القطرية، 
وبدءاً من عام 2013، أصدرت شهادات للغابات العامة 

في 61 بلداً
نطاق  على  معروفة  طوعية  أداة  الحرجية  الشهادات  إصدار  يعتبر 

من  العالمية  اإلمدادات  نسبة  وتقّدر  الغابات،  قطاع  في  واسع 

أي  المائة،  في   28.3 بـ  المعتمدة  الغابات  من  المستديرة  األخشاب 

األغذية  ومنظمة  ألوروبا  االقتصادية  )اللجنة  مكعب  متر  مليون   501

مراحل  في  الوطنية  الحكومات  تشارك  ما  وكثيراً   .)2013 والزراعة، 

وقد  الطوعية.  الحرجية  الشهادات  إصدار  وإدارة  وضع  في  مختلفة 

إلصدار  وطنية  معايير  العالم  أنحاء  جميع  في  بلداً   39 في  وضعت 

وصادق  الغابات"،  رعاية  "مجلس  إلى  وقدمت  الحرجية  الشهادات 

معياراً   32 على  الحرجية"  الشهادات  إصدار  خطط  إقرار  "برنامج 

رعاية  "مجلس  من  رسمي  التزام  أي  يوجد  ال  حين  وفي  وطنياً. 

على  الحرجية"  الشهادات  إصدار  خطط  إقرار  "برنامج  أو  الغابات" 

يشترط  المعايير،  وضع  هيئات  في  الوطنية  الحكومة  ممثلي  إشراك 

هذه  تأخذ  العادة  وفي  الوطنية،  بالتشريعات  المعايير  تلتزم  أن 

بعض  وفي  الصلة.  ذات  الوطنية  العامة  السياسات  باعتبارها  الهيئات 

الحرجية  الشهادات  إصدار  يعتبر  وإندونيسيا،  الصين  مثل  البلدان، 

للغابات.  الدولة  سياسات  من  جزءاً 

الشهادات  على  للحصول  الترويج  على  الحكومات  تساعد  أن  ويمكن 

تشجع  فمثال،  للغابات.  المستدامة  اإلدارة  لتشجيع  طوعية  كأداة 

ألغراض  الشهادات  إصدار  نيكاراغوا  في  الوطنية  الحرجية  السياسات 

الكندية  اإلقليمية  الحكومات  وتوّفر  للغابات.  المستدامة  اإلدارة 

"سلسلة  شهادة  على  الحصول  على  الشركات  لمساعدة  التمويل 

هندوراس  في  للغابات  الوطنية  السياسة  وتشمل  المسؤوليات". 

إلى  يهدف  الحراجة  مجال  في  االقتصادية  للتنمية  فرعياً  برنامجاً 

العالمي  الصندوق  ينّسق  بيرو،  وفي  الشهادات.  إصدار  عمليات  تعزيز 

كأداة  الحكومة  وتشجعه  الحرجية  الشهادات  إصدار  البرية  للحياة 

للغابات. المستدامة  لإلدارة 

يستخدم  ما  كثيراً  فهو  فعاًل،  متطوراً  الشهادات  إصدار  يكون  وحيثما 

المحمية  والمناطق  للغابات  المستدامة  لإلدارة  جاهزة  كسياسة 

رعاية  "مجلس  من  المعتمدة  المنطقة  أغلبية  فمثاًل،  للدولة.  المملوكة 

للمايا،  الحيوي  المحيط  محمية  في  موجودة  غواتيماال  في  الغابات" 

للغابات  المستدامة  اإلدارة  في  تقدم  إحراز  عن  ليتوانيا  أفادت  كما 

من  وبدءاً  الغابات".  رعاية  "مجلس  من  المعتمدة  للدولة  المملوكة 

رعاية  "مجلس  من  معتمدة  غابات  بلداً   61 لدى  كان   ،2013 عام 

إقرار  برنامج  من  معتمدة  عامة  غابات  بلداً   30 نحو  ولدى  الغابات" 

بلدان  من  البلدان  هذه  ومعظم  الحرجية،  الشهادات  إصدار  خطط 

الشمالية. وأمريكا  أوروبا 

يواصل حوالي 20 بلداً – معظمها من بلدان اقتصادات 
السوق المتقدمة – تشجيع وتعزيز المشتريات الخضراء 

وتطوير نظم إصدار الشهادات، بما في ذلك المعايير 
التي تشجع استخدام األخشاب من مصادر مستدامة 

المشتريات  سياسات  المتقدمة  البلدان  في  الحكومات  شجعت 

األخشاب  ومنتجات  األخشاب  على  الطلب  لزيادة  كوسيلة  الخضراء 

ما  لدى  كان   ،2010 عام  نهاية  وبحلول  والمستدامة.  القانونية 

جاهزة  شراء  سياسات  العالم  أنحاء  جميع  في  بلداً   14 مجموعه 

بالنسبة  المركزية  الحكومة  مستوى  على  العام  القطاع  في  للعمل 

وسويسرا  والدانمرك  وبلجيكا  )ألمانيا  الخشبية  والمنتجات  لألخشاب 

والمكسيك  وهولندا  والنرويج  ونيوزيلندا  والنمسا  وفرنسا  وفنلندا 

المعنية  الدائمة  األوروبي  االتحاد  )لجنة  واليابان(  المتحدة  والمملكة 

بحلول  قوانين  أو  سياسات  لديها  كان  التي  والبلدان  بالحراجة،2010(. 

كوريا  وجمهورية  والصين  وسلوفينيا  وإيطاليا  أستراليا  هي   2013 عام 

والهند. 

للبناء  الطوعية  والمعايير  ومدونات  برامج  تشجع  مشابه،  وبشكل 

وعلى  قانوني  بشكل  المقطوعة  األخشاب  منتجات  للبيئة  المراعي 

للبيئة  المراعي  البناء  مدونة  وضع  استكمل  فمثال،  مستدام.  نحو 

آذار  مارس/  في  المتحدة  الواليات  في  حكومية  غير  منظمات  بقيادة 

والبرنامج  واليات.  عشر  جزئياً  أو  كلياً  اآلن  واعتمدته   ،2012 عام 

"برنامج  وكذلك  البيئي"  والتصميم  الطاقة  مجال  في  "القيادة  الطوعي 

واسع  نطاق  على  بهما  معترف  للبيئة"  المراعي  البناء  شهادات  إصدار 

البيئي  التقييم  "طريقة  وكذلك  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في 

في  قطرية  خططاً  وضعت  التي  البناء"  بحوث  مؤسسة  من  المتبناة 

والنمسا  والنرويج  والسويد  وألمانيا  )إسبانيا  أوروبية  بلدان  سبعة 

المتحدة(.  والمملكة  وهولندا 
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تم تناول األدوات الطوعية غير إصدار الشهادات الحرجية 
في 4 برامج أو سياسات وطنية للغابات من أصل 22 

فقط منذ عام 2007 وفي 35 في المائة فقط من التقارير 
القطرية، في حين يتزايد تنفيذ أنظمة للتحقق من 

مشروعية األخشاب المتداولة في البلدان المستوردة 
والمصدرة وإصدار شهادات لها

إنفاذ  عمل  "خطة  هي  المشروعية  من  للتحقق  الرئيسية  األدوات 

لالتحاد  الغابات"  قطاع  في  والتجارة  الرشيدة  واإلدارة  القوانين 

"قانون  على  المتحدة  الواليات  أجرتها  التي  والتعديالت  األوروبي، 

لعام  القانوني  غير  األخشاب  قطع  حظر  وقانون   ،2008 عام  السي" 

المقطوعة  األخشاب  استيراد  أيضاً  يحظر  الذي  أستراليا،  في   2012

الثاني  نوفمبر/تشرين  من  اعتباراً  البالد  خارج  من  قانونية  غير  بطريقة 

 .2014

والتجارة  الرشيدة  واإلدارة  القوانين  إنفاذ  عمل  "خطة  من  وكجزء 

المشروعية  من  التحقق  ُيدعم  األوروبي،  لالتحاد  الغابات"  قطاع  في 

ترغب  التي  البلدان  في  الطوعي"  الشراكة  "اتفاق  عمليات  خالل  من 

ستة  كانت   ،2013 عام  وبحلول  األوروبي.  االتحاد  إلى  التصدير  في 

أفريقيا  )جمهورية  الطوعي  الشراكة  اتفاق  تنفيذ  مرحلة  في  بلدان 

الكونغو  وجمهورية  والكاميرون  وليبريا  وغانا  وإندونيسيا  الوسطى 

عدة  وكانت  حوله،  تتفاوض  زالت  ال  بلدان  تسعة  كانت  بينما   ،)

’العناية  شرط  ويحظر  بشأنه.  للتشاور  اإلعداد  طور  في  أخرى  بلدان 

باألخشاب"،  الخاصة  األوروبي  االتحاد  "الئحة  في  المتضمن  الواجبة‘ 

أو  األخشاب  تداول   ،2013 مارس/آذار  في  التنفيذ  حيز  دخل  الذي 

مخالفة  بطرق  المقطوعة  األخشاب  من  المستمدة  الخشبية  المنتجات 

يطرح  شخص  أي  على  وينبغي  المنشأ.  بلد  في  السارية  للتشريعات 

الواجبة  العناية  بذل  مرة  ألول  السوق  في  أخشاب  منتجات  أو  أخشاباً 

معظم  وعّين  القانونية.  غير  األخشاب  إدخال  مخاطر  من  للتقليل 

عن  مسؤولة  مختصة  سلطة  اآلن  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول 

باالمتثال  وُيعترف  باألخشاب".  الخاصة  األوروبي  االتحاد  "الئحة  تنفيذ 

من  ترخيصاً  تحمل  التي  لألخشاب  بالنسبة  األوروبي  االتحاد  لالئحة 

قطاع  في  والتجارة  الرشيدة  واإلدارة  القوانين  إنفاذ  عمل  "خطة 

الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  “اتفاقية  ًمن  إذنا  أو   – الغابات" 

يصدر  لم   ،2013 عام  وبحلول  باالنقراض".  المهددة  البرية  والنباتات 

الدولية.  التجارة  التفاقية  ترخيص  أي 

المشروعية،  ضمان  نظام  عناصر  تشمل  المصدرة  البلدان  بدأت  وقد 

للغابات،  الوطنية  السياسات  أو  البرامج  في  والتحقق،  التتبع  مثل 

وكوت  وكندا  وغيانا  وسورينام  األسود  والجبل  أوغندا  في  حدث  مثلما 

البلدان  وتشمل   .)11 اإلطار  )انظر  وهندوراس  ونيوزيلندا  ديفوار 

األخشاب  لتتبع  معلومات  ونظم  التنظيمية  األطر  بتحسين  تقوم  التي 

وتحسين  المضافة  القيمة  سالسل  عبر  قانونية  بصورة  المقطوعة 

وليبريا. وغانا  والبرازيل  إندونيسيا  من  كالًّ  السوق  شفافية 

لمكافحة  ترتيباً   2012 أغسطس/آب  في  ونيوزيلندا  أستراليا  وقعت 

وتعزيز،  المستدامة،  الغابات  إدارة  وتعزيز  القانوني  غير  األشجار  قطع 

والمنتجات  األخشاب  مشروعية  من  التحقق  نظم  أخرى،  أمور  بين  من 

الهادئ  والمحيط  آسيا  ومنطقة  ونيوزيلندا  أستراليا  في  الخشبية 

األوسع. 

وما  الغابات  منتجات  وتجهيز  إنتاج  في  الكفاءة  تعزيز 
التدوير وإعادة  النفايات  من  الحّد  من  بها  يتصل 

االستنتاجات الرئيسية
سياساتها . 1 أو  برامجها  راجعت  التي  البلدان  نصف  حوالي  تناول 

على  البلدان  وتشدد  اإلنتاج.  كفاءة   2007 منذ  للغابات  الوطنية 

الكفاءة. على  تحسينات  إجراء  من  بدالً  التجهيز  قدرات  في  التوسع 

الكتلة . 2 من  االستفادة  زيادة  إلى  البلدان  غالبية  سعت  حين  في 

غير  تشر  لم  و2013،   2007 عامي  بين  اإلنتاج  وقدرات  الحيوية 

التدوير،  إعادة  أو  النفايات  من  الحّد  إلى  صراحة  البلدان  من  أقلية 

وأفريقيا. أوروبا  في  البلدان  هذه  معظم  ويقع 

نسبياً . 3 الوفيرة  الحرجية  الموارد  ذات  البلدان  من  العديد  في 

يتجاهلون  السياسات  واضعو  يزال  ما  الضعيفة  التجهيز  وقدرات 

النفايات. وقضايا  الكفاءة  تدني  كبير  حد  إلى 

كما  الطبيعية  الموارد  من  هائلة  كميات  العالمي  االقتصاد  يستخدم 

االقتصادية.  التنمية  لدعم  الموارد  هذه  على  كبيراً  اعتماداً  يعتمد 

بقدر  الحرجية  المواد  وتجهيز  استخراج  خالل  من  اإلنتاجية  وتعزيز 

للغابات.  المستدامة  اإلدارة  في  هام  عنصر  أقل  وهدر  أكبر  كفاءة  من 

األخشاب  جميع  من  كبيرة  مئوية  نسبة  التجهيز  سلسلة  عبر  وتفقد 

ألغراض  أو  الطاقة  إنتاج  في  المخلفات  تستخدم  ال  إذ  المقطوعة، 

أكثر  أن  إلى  القولية  األدلة  تشير  االستوائية،  البلدان  بعض  وفي  أخرى. 

التجارية  العمليات  في  ُتجمع  التي  الحيوية  الكتلة  طاقة  نصف  من 

النفايات  من  للحّد  هكذا،  المطاف.  نهاية  في  ُيستهلك  ال  النموذجية 

في غيانا، أحرز تقدم كبير في قانونية الغابات، بما في ذلك إنشاء 
التحقق  يتضمن  وهو  )القانونية(.  المشروعية  لضمان  غيانا  نظام 
نظام  وضع  طريق  عن  الحرجية  والمنتجات  العمليات  شرعية  من 
لتتبع قطع الخشب في النقاط الرئيسية على امتداد سلسلة اإلنتاج. 
وفي عام 2011، نفّذت غيانا رصداً مستقاًل للغابات على المستوى 
يوليو/تموز  في  أجري  أولي  تدقيق  النشاط  هذا  وسبق  الوطني. 
2012 لضمان تحقق يتسم بالشفافية واالستقاللية من طرف ثالث 
لالمتثال القانوني ومراقبة نظم إنفاذ قانون الغابات الرسمي )بيان 
العاشر  )المنتدى  لعام 2011  للغابات  الوطنية  السياسة  بشأن  غانا 

بالغابات(. المعني  المتحدة  لألمم 

اإلطار 11: نظام تتبع قطع األخشاب في غيانا
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في  بما  المنافع،  لتوفير  هائلة  إمكانات  بالغابات  الغنية  البلدان  في 

البلدان  في  ما  مع  ملحوظ  بشكل  ذلك  ويتناقض  العمل.  فرص  ذلك 

األحيان  من  كثير  في  تستخدم  حيث  المتدني  الحرجي  الغطاء  ذات 

وقودا.  الخشب  من  قطعة  كل 

يتناول اثنا عشر بلداً راجعت برامجها أو سياساتها 
الوطنية للغابات منذ عام 2007 صراحة التعامل مع 

كفاءة اإلنتاج، بينما يذكر العديد من البلدان تشجيع 
تحسين تكنولوجيات وممارسات االستخراج والتجهيز

التي  للغابات  الوطنية  السياسات  أو  البرامج  من   22 من   12 يشير 

ما  وعادة  الكفاءة،  إلى  صراحة  و2013   2007 عامي  بين  نشرت 

االستخراج  وممارسات  تكنولوجيات  تحسين  خالل  من  الكفاءة  تتحقق 

والجبل  وبوروندي  وأوغندا  ألمانيا  هي  البلدان  وهذه  والتجهيز- 

ديفوار  وكوت  وكمبوديا  وغيانا  وغامبيا  وفنلندا  وسلوفينيا  األسود 

األوروبي  االتحاد  اعتمد   ،2013 عام  وفي  وهندوراس.  وكرواتيا 

صراحة.  القيمة  سلسلة  جوانب  تتناول  للغابات  جديدة  استراتيجية 

مساهمة  وتعظيم  الموارد،  "كفاءة  الجديدة  االستراتيجية  هذه  وتحدد 

في  العمل  وفرص  والنمو،  التنمية  في  الحرجي  والقطاع  الغابات 

من   1-3 الفصل   ،2013 األوروبية،  )المفوضية  الريفية"  المناطق 

المستدامة  اإلدارة  جانب  إلى  توجيهي،  كمبدأ  التوجيهية(  المبادئ 

للغابات.

أسواق  توسيع  إلى  جميعاً  البلدان  نصف  على  يزيد  ما  ويسعى 

ذلك،  ومع  الحيوية.  الكتلة  استخدام  وتعزيز  الحرجية  المنتجات 

الناتج  زيادة  على  تركيز  مع  التجهيز،  كفاءة  فقط  الثلث  حوالي  ذكر 

األدوات  على  بلدان  عدة  وتركز  النفايات.  من  الحّد  على  مما  أكبر 

)مثل  التجهيز  على  القدرة  تحسين  إلى  تهدف  التي  االقتصادية 

المنتجات  وتصدير  ديفوار(  وكوت  وفرنسا  وفيجي  الروسي  االتحاد 

والنرويج(،  الجديدة  غينيا  وبابوا  أوغندا  )مثل  المضافة  القيمة  ذات 

التدوير  إعادة  أو  األكفأ  بالتجهيز  صراحة  ترتبط  ال  التدابير  هذه  لكن 

األفضل.

األدوات  في  التغييرات  البلدان  من  المائة  في   20 حوالي  وحلل 

غينيا  بابوا  ذلك  في  بما  البلدان،  من  العديد  واستخدم  الضريبية. 

تنمية  لتعزيز  ضريبية  تخفيضات  ومدغشقر،  ديفوار  وكوت  الجديدة 

استثمار  إلعادة  ذكر  هناك  ليس  ذلك،  ومع  أسرع.  تنمية  القطاع 

للطرق. التحتية  البنية  أو  الكفاءة  توفير  تدابير  في  الضريبية  اإليرادات 

اتخذ العديد من البلدان تدابير لزيادة كفاءة اإلنتاج 
بتعديل قواعد السوق واآلليات المتعلقة بالمبيعات 

والمزادات
لتوزيع  المزادات  نظم  تعزيز  تم  أو  البلدان  من  مجموعة  في  استحدثت 

كفاءة  في  كبير  تحسين  إمكانات  ذلك  ورافقت  المستديرة،  األخشاب 

شفافية  لزيادة  مستقلة  هيئة  مؤخراً  إكوادور  أنشأت  فمثاًل،  اإلنتاج. 

برنامج  وبموجب  األسواق.  إلى  الغابات  من  الحرجية  المنتجات  تدفق 

الغابات  مستعملو  أصبح   ،2008 لعام  للغابات  الوطني  األسود  الجبل 

بتقديم  ملزمين  عليه  المتعاقد  الحجم  يجهزون  ال  الذين  طويل  ألجل 

تنزانيا،  وفي  الغابات.  إدارة  إشراف  تحت  مزادات  في  األخشاب  تلك 

المائة  في   70 يباع  أن   2013 عام  في  صدر  جديد  توجيه  يتوخى 

المزاد  طريق  عن  للحكومة  المملوكة  المزارع  من  اللين  الخشب  من 

من  المائة  في   25 توفير  كندا،  في  كيبيك  حكومة  وقررت  العلني. 

 2013 عام  من  المزادات  خالل  من  المتاحة  السنوية  الخشب  إمدادات 

الخام.  بالمواد  الصناعة  إمداد  في  المرونة  من  مزيد  وإدخال  فصاعداً، 

تعزيز  وسائل  كإحدى  المنتجين  تعاونيات  البلدان  من  العديد  ويدعم 

وسلوفاكيا  األسود  والجبل  ألمانيا  أنشأت  فمثال  السوق.  صفقات  كفاءة 

إلمداد  األخشاب  من  الحصاد  لتجميع  الغابات  لماّلك  منظمات  وفرنسا 

بها.  الصناعات 

أشار تسعة وثالثون بلداً إلى تدابير ترمي إلى زيادة 
استخدام الكتلة الحيوية

استخدام  لزيادة  تدابير  اتخاذ  إلى  تقاريرها  في  البلدان  أغلبية  أشارت 

أو  برامج  نشرت   22 أصل  من  بلدان   9 وتناولت  الحيوية،  الكتلة 

الحيوية،  الكتلة  استخدام  إلى   2007 عام  منذ  للغابات  وطنية  سياسات 

وخاصة  الحيوية،  الكتلة  من  الطاقة  إنتاج  زيادة  على  معظمها  ورّكز 

)خصوصاً  المتقدمة  البلدان  من  العديد  وكّثف  وكندا.  أوروبا  في 

■ المراجل. 	 في  متجدد  كوقود  كوريا  جمهورية  في  تستخدم  خشبية،  كريات 
المتوفرة  الحيوية  الطاقة  الستخدام  طموحة  أهدافاً  كوريا  جمهورية  وضعت 

الغابات. من 
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حصة  لزيادة  الطاقة  ألغراض  الحيوية  الكتلة  استخدام  أوروبا(  في 

نهاية  في  ُتحرق  التي  النفايات  وحصة  ُتستهلك  التي  المتجددة  الطاقة 

النفايات.  مدافن  إلى  تنتهي  التي  النفايات  من  والحّد  الحياة،  دورة 

األوروبي"  االتحاد  في  المتجددة  "الطاقة  استراتيجية  تضع  فمثاًل، 

متجددة  مصادر  من  الطاقة  من  المائة  في   20 يكون  أن  هو  هدفاً 

في   42 حوالي  الحيوية  الكتلة  تشكل  أن  ويتوقع   ،2020 عام  بحلول 

المستخدمة  الخشب  كمية  ستعادل  ذلك،  تحقق  ما  وإذا  منها.  المائة 

الحالي.  األخشاب  حصاد  إجمالي  األوروبي  االتحاد  في  الطاقة  ألغراض 

متعلقة  حيوية  كتلة  استراتيجيات  مؤخراً  أصدرت  التي  والبلدان 

المتحدة.  والمملكة  وهولندا  وكرواتيا  وكندا  سلوفاكيا  هي  بالطاقة 

المنتجة  الكهرباء  لقدرة  طموحاً  هدفاً  كوريا  جمهورية  ووضعت 

يسعى  الصين،  وفي   .2030 عام  بحلول  للغابات  الحيوية  الطاقة  من 

عام  في  صدر  الذي  البالد،  في  الطاقة  بسياسة  المعني  األبيض  الكتاب 

التوليد  قدرة  في  األحفوري  غير  الوقود  من  الحصة  زيادة  إلى   ،2012

بما  عشر،  الثانية  الخمسية  الخطة  بنهاية  المائة  في   30 إلى  المثبتة 

الخشبية.22  الحيوية  الكتلة  من  الطاقة  توليد  طريق  عن  ذلك  في 

برامجها  في  الحيوية  الكتلة  من  الطاقة  تتناول  التي  األخرى  والبلدان 

ديفوار  وكوت  وكوستاريكا  وغامبيا  أوغندا  هي  للغابات  الوطنية 

أنها  الخصوص  وجه  على  أفريقيا  وسط  بلدان  وذكرت  وهندوراس. 

المنزلية.  الطاقة  لتوفير  الخشب  على  تركز 

الطاقة  لتعزيز  والتدابير  السياسات  من  العديد  البلدان  وتستخدم 

تشمل  ما  وكثيراً  الخشبية.  الحيوية  الكتلة  على  تنطوي  التي  المتجددة 

الحسومات،  أو  والمنح  الرأسمالية،  اإلعانات  مثل  مالية  حوافز  هذه 

تنظيمية  وسياسات  الطاقة،  إنتاج  لقاء  مدفوعات  أو  ضريبية  وحوافز 

الطاقة  وحصة  المتجددة  الطاقة  إلمدادات  التفضيلية  التعرفة  مثل 

العامين.  واالستثمار  والتمويل  االلتزامات،  من  وغيرها  المتجددة 

المالي  دعمها  كثيرة،  أخرى  بلدان  بين  من  سويسرا،  زادت  فمثاًل، 

إلنشاء  عامة  حمالت  أعقاب  في   ،2010 عام  في  الخشبية  للطاقة 

في  تركز  التي  البلدان  ووضعت  الحيوية.  الكتلة  لطاقة  أسواق  وتعزيز 

حوافز  برامج  الطاقة  إلنتاج  الحيوية  الكتلة  على  األحيان  من  كثير 

"مشاريع  تعزز  إذ  األمريكية  المتحدة  الواليات  ومنها  اقتصادية، 

صحة  الحيوية"  الكتلة  واستخدام  الخشب-إلى-الطاقة  لمنح  اإلنعاش 

خام  مواد  لتوفير  الحيوية  الكتلة  إزالة  استخدام  يمكن  حيث  الغابات 

الحيوية. والطاقة  الخشبية  للمنتجات 

Biomass magazine news  22، 8 يناير/كانون الثاني 2013.  

أشار عدد قليل جداً من البلدان إشارة صريحة إلى الحّد 
من النفايات أو إعادة التدوير في تقاريره المقدمة إلى 

الهيئات الدولية، رغم أهمية هذه المواضيع لتعزيز 
اإلدارة المستدامة للغابات

في  الحيوية  الكتلة  استخدام  تزايد  البلدان  معظم  تناول  بينما 

في   25 حوالي  غير  يربط  لم   ،2013 و   2007 عامي  بين  تقاريرهم 

بالحّد  صراحة  ذلك  وأفريقيا،  أوروبا  في  ومعظمها  البلدان،  من  المائة 

للغابات  الوطنية  السياسات  أو  البرامج  تتناول  وال  النفايات.  من 

إعادة  أو  ونيوزيلندا(  وكندا  بوروندي  )باستثناء  النفايات  عموماً 

أحياناً  ألنها  ذلك  يكون  وقد  ونيكاراغوا(.  ألمانيا  )باستثناء  التدوير 

إليها  ينظر  وال  المختلفة،  المحلية  الوكاالت  إشراف  تحت  تكون  كثيرة 

للغابات. المستدامة  اإلدارة  بسياسة  صلة  ذات  أنها  على  بالضرورة 

تشمل التدابير التي يتواتر استخدامها لمعالجة كفاءة 
اإلنتاج والتجهيز الحمالت اإلعالمية وبحوث االبتكار 

والتدريب والخدمات االستشارية والتشريعات
الكفاءة  قضايا  تعالج  التي  المعلومات  إلى  المستندة  األدوات  ذكر  ورد 

وسويسرا.  بيالروس  تقريرا  أبرزها  القطرية،  التقارير  من   34 في 

التوجيهية  الخطوط  األدوات  من  النوع  هذا  يتضمن  أن  ويمكن 

المعلومات  على  الحصول  وتحسين  االستشارية  والخدمات  واالستشارات 

من  المائة  في   25 من  أقل  وذكر  المعلومات.  تكنولوجيا  خالل  من 

اإلنتاج  كفاءة  لتحسين  البحوث  لبرامج  الدعم  تقديم  صراحة  البلدان 

تدعمها  التي  األخيرة  البحوث  من  كثير  يركز  أوروبا،  وفي  والتجهيز. 

من  والحّد  الغابات  من  الخشبية  الطاقة  فرص  على  الحكومات 

المنتج.  حياة  دورة  نهاية  في  النفايات  تدوير  إعادة  وتحسين  النفايات 

استخدام  زيادة  بشأن  ببحوث  نيوزيلندا  في  األخشاب  صناعة  وتقوم 

للتحري  تدابير  كندا  وتذكر  الغابات.  مخلفات  خصوصاً  الحيوية،  الكتلة 

تطوير  وتعزيز  التنافسية  القدرة  وزيادة  للغابات  جديدة  منتجات  عن 

ذلك  في  بما  البلدان،  من  العديد  وأدخل  المتجدد.  الحيوي  االقتصاد 

البناء.  في  للخشب  المبتكر  لالستخدام  برامج  النرويج، 

من  العهد  حديثة  للغابات  وطنية  سياسات  أو  برامج  ثالثة  وتضمن 

وفنلندا  )غيانا  التنظيمية  اللوائح  كفاءة  إلى  إشارات  برنامجاً   22 بين 

أوروبية،  بلدان  ومعظمها  البلدان،  من  العديد  وأشار  وهندوراس(. 

وتشمل  والكفاءة.  الغابات  نفايات  تتناول  إضافية  تنظيمية  لوائح  إلى 

قانون  الثانوي  أو  األساسي  التشريع  في  األخيرة  التغييرات  عن  األمثلة 

الثاني  المستويين  على  التجهيز  يتناول  الذي  الغابات  بشأن  غيانا 

الغابات  إدارة  محددات  على  تغييرات  البرازيل  وأدخلت  والثالث. 

باستخدام  سامحة  السواء،  على  والخاصة  العامة  األراضي  من  كل  على 

األخشاب.  نفايات 

الرابع 66 | الفصل 
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استخدام  من  للمنافع  والمنصف  العادل  التقاسم  تعزيز 
بالغابات  المتعلقة  التقليدية  والممارسات  المعارف 

االستنتاجات الرئيسية
الوطنية . 1 السياسات  في  البلدان  من  فقط  قليل  عدد  غير  يتناول  لم 

والممارسات  المعارف  مباشراً  تناوالً  مؤخراً  نفّذت  التي  للغابات 

بالغابات. المتصلة  التقليدية 

المعارف . 2 فهم  لتحسين  خطوات  البلدان  من  مجموعة  اتخذت 

ذلك  في  بما  وتوثيقها،  بالغابات  المتصلة  التقليدية  والممارسات 

بشأن  ناغويا"  "بروتوكول  إطار  في  المنشأة  اآلليات  خالل  من 

وتقاسمها. المنافع  على  الحصول  إمكانية 

المتصلة . 3 التقليدية  والممارسات  المعارف  البلدان  تعزز  ما  غالباً 

على  الحصول  وإمكان  الحيازة  حقوق  تحسين  طريق  عن  بالغابات 

الطبيعية. الموارد 

المتصلة  التقليدية  والممارسات  المعارف  أهمية  من  الرغم  على 

واالجتماعية- االجتماعية-االقتصادية   المنافع  في  ومساهمتها  بالغابات 

درجة  أن  كما  البلدان،  من  العديد  في  ضغوطاً  تواجه  فإنها  الثقافية، 

جيداً،  مفهومة  ليست  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  في  مساهمتها 

لفقدانها.  السلبية  باآلثار  كبير  حد  إلى  السياسات  واضعو  يقّر  وال 

لم يشر غير عدد قليل من البلدان إلى تدابير تركز على 
المعارف والممارسات التقليدية المتصلة بالغابات، لكن 

هناك اعترافاً واسع النطاق بأهمية األبعاد االجتماعية-
الثقافية بالنسبة لإلدارة المستدامة للغابات

والممارسات  للمعارف  هام  استخدام  إلى  إشارات  هناك  تكن  لم 

من  المائة  في   25 من  أقل  في  إاّل  بالغابات  المتصلة  التقليدية 

غالبية  أن  إلى  يشير  ما  قّيمت،  التي  والتقارير  الوطنية  السياسات 

التي  للغابات  الوطنية  السياسات  في  المجال  هذا  تتناول  لم  البلدان 

السياسات  أو  البرامج  بين  ومن  و2013.   2007 عامي  بين  نفّذت 

يذكر  لم  عهداً،  22 واألحدث  عددها  البالغ  للغابات  الوطنية 

المعارف  حماية  وهندوراس  وكوستاريكا  وأستراليا  األرجنتين  غير 

طائفة  هناك  ذلك،  ومع  بالغابات،  المتصلة  التقليدية  والممارسات 

بها. المرتبطة  والمشاريع  السياساتية  التدابير  من  واسعة 

السياسات  أو  البرامج  أرباع  ثالثة  حوالي  في  المنافع  تقاسم  تناول  تم 

أرباع  ثالثة  من  يقرب  وما   ،2007 عام  منذ  الصادرة  للغابات  الوطنية 

يذكر  لم  ذلك،  ومع  الدولية.  الهيئات  إلى  تقاريرها  في  البلدان 

بالغابات  المتصلة  التقليدية  والممارسات  المعارف  تقريباً  منها  أّي 

العادل  التوزيع  دعم  والبرامج  السياسات  من  العديد  وادعى  صراحة. 

في  التنفيذ  وكان  متنوعة  كانت  التعريفات  لكن  للمنافع،  المنصف  أو 

واضح.  غير  األحيان  من  كثير 

تميل اإلجراءات التي اتخذتها البلدان إلى التركيز على 
توثيق وحماية ونشر المعارف والممارسات التقليدية 

المتصلة بالغابات كمساهمة في االستدامة االجتماعية- 
الثقافية

بالغابات  المتصلة  التقليدية  والممارسات  المعارف  جوانب  تتعلق 

والتوثيق  بالبحوث  االجتماعية-االقتصادية   بالمنافع  عالقة  األكثر 

أياً   28 الجدول  ويبين  النشر/التعليم/التدريب.  عن  فضاًل  والحماية، 

المسح. شملها  التي  البلدان  وسياسات  مشاريع  في  ُذكر  هذه  من 

المعارف  تطبيق  لزيادة  بذلتها  التي  الجهود  إلى  الصين  تقارير  تشير 

المستدامة  اإلدارة  في  بالغابات  المتصلة  التقليدية  والممارسات 

البحوث.  ومؤسسات  الحرجية  المشاريع  في  وكذلك  للغابات، 

للحصاد  مقارنة  دراسة  إلى  لوسيا  سانت  أشارت  مشابه،  وبشكل 

األساليب  مقابل  التقليدية  الطرق  باستخدام  اللبان  لمحصول  التقليدي 

النباتات  بشأن  مشروعاً  نيوزيلندا  وذكرت  والمحًسنة.  الجديدة 

بالغابات  المتصلة  التقليدية  والممارسات  المعارف  لتعزيز  الطبية 

المقبلة  األجيال  إلى  المعرفة  هذه  نقل  خالل  من  المجال  هذا  في 

المتحدة  الواليات  وترعى  الحديثة.  التكنولوجيا  باستخدام  بتسجيلها 

المتعلقة  األصلية  الشعوب  حكمة  لتوثيق  الجامعية  البحوث  األمريكية 

التقني  اإلرشاد  ترعى  كما  التقليدية،  الخشبية  غير  الحرجية  بالمنتجات 

القبلية.  المحلية  للمجتمعات 

التقليدية  والممارسات  المعارف  لتوثيق  المتخذة  اإلجراءات  ومعظم 

في  )كما  خاصة  برامج  من  جزء  وتقاسمها  بالغابات  المتصلة 

واإلرشاد  النمسا(،  في  )كما  الغابات  متاحف  ذلك  في  بما  نيوزيلندا(، 

األطفال  إلى  المعارف  إليصال  التعليمية  والبرامج  الحراجة  مجال  في 

التقليدية  والممارسات  المعارف  وإدماج  النرويج(،  في  )كما  والشباب 

)كما  اإلدارة  خطط  في  األصلية  الشعوب  ومشاركة  بالغابات  المتصلة 

البلدان التي تناولت التدابير المتعلقة بالمعارف التقليدية  الجدول 28: 
المتصلة بالغابات في سياساتها أو تقاريرها

التعليم/الحمايةالتوثيق البحوث
التدريب

xx  سانت لوسيا

x xxالصين

  x كندا

x x النرويج

x x النمسا

xxx نيوزيلندا

الواليات المتحدة 
األمريكية

x   
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كما  الغابات،  شركات  مع  وبالشراكة  األصليين  السكان  أراضي  على 

آسيا،  شرق  بلدان  من  غيرها  مع  كوريا،  جمهورية  وأنشأت  كندا(.  في 

مؤسسي  كنهج  بالغابات  المتصلة  التقليدية  للمعارف  اآلسيوي  المركز 

التي  األخرى  التدابير  من  مجموعة   29 الجدول  ويدرج  عليها.  للحفاظ 

التقارير. ذكرتها 

من  وخصوصاً  وتقاسمها،  التقليدية  المعارف  توثيق  بلدان  عدة  تتوقع 

التفاقية  وفقاً  البيولوجي  للتنوع  الوطنية  وخططها  استراتيجياتها  خالل 

عن  المعلومات  تبادل  بسياق  الصلة  ذات  وأعمالها  البيولوجي  التنوع 

السكان  مجتمعات  شاركت  فمثاًل،  وتقاسمها.  المنافع  على  الحصول 

لتوثيق  المحلي  المجتمع  مبادرات  في  الوسطى  أفريقيا  في  األصليين 

منظمات  من  )بدعم  األراضي  استعماالت  خرائط  شكل  في  معارفهم 

ودولية(. محلية  حكومية  غير 

ظهر انخراط المستخدمين التقليديين في السياسات 
والتخطيط المتعلق بالغابات في أكثر من نصف البرامج 

أو السياسات الوطنية للغابات المنقحة منذ عام 2007 
وفي التشريعات الجديدة في مجموعة من البلدان

تدابير  دولية  هيئات  إلى  قّدمت  بلداً  وأربعين  اثنين  تقارير  شملت 

الغابات  قانون  ذلك  مثال  التقليديين.  المستخدمين  بإشراك  تتعلق 

بالحقوق  يعترف  الذي  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في   2008 لعام 

على  وينص  المحمية  المناطق  في  المحليين  للمستخدمين  التقليدية 

االمتيازات  مناطق  في  يعيشون  الذين  المحليون  السكان  يشارك  أن 

النكا  سري  غّيرت  وقد  التراخيص.  إصدار  عملية  في  منها  بالقرب  أو 

التشاركية  لإلدارة  اتفاقات  إدخال  طريق  عن  الغابات"  "قانون  مؤخراً 

في  األمازون  حديقة  ميثاق  ويستخدم  المنافع.  وتقاسم  للغابات 

التقليدية  المعارف  ألصحاب  المسبقة  الموافقة  مبدأ  الفرنسية  غيانا 

المضمونة  الطبيعية  للموارد  المستدام  واالستخدام  الحفظ  لضمان 

في  المشاركة  حقوق  ميانمار  وعززت   .2007 عام  منذ  مرسوم  بموجب 

وينص  أنشئت.  التي  الحرجية  والمزارع  الغابات  موارد  على  المحافظة 

اإلضافية  التنظيمية  اللوائح  أن  على  للغابات  الوطني  هندوراس  برنامج 

الدراسات  من  كل  إلى  سواء  حد  على  ستستند  المستدام  لالستخدام 

المحلية.  المجتمعات  من  العلمية  والمعارف 

إكوادور  في  السياساتية  اإلجراءات  بشأن  معلومات   12 اإلطار  ويوفر 

وبيرو.

الجدول 29: إجراءات المعارف والممارسات التقليدية المتصلة بالغابات التي أبلغت البلدان الهيئات الدولية عنها 

اإلجراءات المبلغ عنهاالبلدان 

ينص البرنامج الوطني للغابات على التوزيع العادل للمنافع )بما في ذلك الرسوم المدفوعة لمالّك غابات الدولة والغابات الخاصة( من خالل الجبل األسود
انخراط ومشاركة مستعملي الغابات ومالّكها في رصد وحماية موارد الغابات.

ترجمة السياسة الحرجية إلى اللغات المحلية لتعبئة المجتمعات المحلية الريفية لتتحمل مسؤولية أكبر في صيانة وحفظ واستغالل الموارد غامبيا
الطبيعية واالنتفاع منها على نحو مستدام.

سياسة تعترف بالخدمات االجتماعية-الثقافية التي توفرها الغابات للهنود الحمر.غيانا

النتيجة المرجوة في البرنامج الوطني للغابات: مشاركة السكان األصليين مشاركة مفيدة في قطاع ابتكاري للغابات، بما في ذلك باستخدام كندا
أفكارهم وخبراتهم.

إنشاء منبر التحالف النمساوي لتنفيذ نقل المعارف عن الغابات واألخشاب كجزء من البرنامج الوطني للغابات.النمسا

صندوق الماوري Mâtauranga Mâori الحكومي الذي يهدف إلى "زيادة مشاركة اإليوي والهابو في إدارة التنوع البيولوجي )بما في ذلك نيوزيلندا
في غابات أراضي الماوري( بطرق تتسق مع المعارف والممارسات العرفية".

ينص البرنامج الوطني للغابات على ترجمة خطط إدارة الغابات إلى اللغات المحلية، وإشراك السكان المحليين في اإلدارة.النيجر

والحياة  للغابات  جديد  قانون   2011 عام  في  بيرو  في  ُأقّر 
بمفهوم  يعترف   )Ley Forestal y de Fauna Silvestre( البرية 
استخدام  في  التقليدية  معارفهم  ويحترم  األصليين  السكان  غابات 
معارف  إدراج  على  ينص  كما  وإدارتها،  البرية  والحياة  الغابات 
الغابات  إدارة  تنظم  التي  الفنية  األنظمة  في  األصليين  السكان 
المجتمعات  تدير  أن  القانون  ويتوخى  المحلية.  المجتمعات  في 
وبمبادئ  العالم  إلى  لنظرتها  وفقاً  باستقاللية،  الغابات  األصلية 

والروحية.  الثقافية  قيمها  إلدماج  توجيهية 
األصليين  السكان  لعام 2008 مشاركة  إكوادور  ويضمن دستور 
التي  األنشطة  بشأن  القرارات  اتخاذ  في  المحلية  والمجتمعات 
اإلدارة  وقانون  الُمدّون  الغابات  قانون  وينص  أراضيهم.  في  تنفذ 
أفريقي  أصل  من  والمنحدرين  األصليين  للسكان  يكون  أن  البيئية 
المحلية  المجتمعات  أراضي  استخدام  في  األولوية  إكوادور  في 
تتشاور  أن  المحلية  السلطات  ينبغي على  الغابات، وأنه  ومنتجات 
وتنظيم  لترسيم  وسياسات  بيئية  سياسات  تصدر  أن  قبل  معهم 

المحمية.  المناطق  وإدارة 

االعتراف بحقوق السكان األصليين وقيمهم  اإلطار 12: 

الثقافية والروحية - إكوادور وبيرو
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تناول 17 من البرامج أو السياسات الوطنية للغابات 
الصادرة منذ عام 2007، و54 من البلدان في تقاريرها 
المقدمة إلى الهيئات الدولية آليات لتقاسم اإليرادات 
والمنافع بين أصحاب االمتيازات والمجتمعات المحلية

أو  األشجار  قطع  شركات  تتقاسم  أن  البلدان  من  العديد  يشترط 

عن  الناجمة  والمنافع  العائدات  المحمية  المناطق  إدارة  وكاالت 

من  أقل  غير  يذكر  لم  ذلك،  ومع  المحلية.  المجتمعات  مع  أنشطتها 

للمنافع.  "المنصف"  أو  "العادل"  التوزيع  تقاريره  في  البلدان  ثلث 

الصندوق  مجلس  هي  المنافع  تقاسم  في  المستخدمة  اآلليات  وإحدى 

عام  في  فمثاًل،  األموال.  استخدام  في  الشفافية  لتعزيز  المستقل 

لتقاسم  صندوق  مجلس  ليبريا  في  الحراجة  تنمية  هيئة  أنشأت   ،2011

تأجير  رسوم  من  المائة  في   30 لـ  الشفاف  التوزيع  لتمكين  المنافع 

تحتفظ  غواتيماال،  وفي  المتضررة.  المحلية  المجتمعات  على  األراضي 

وتراخيص  االمتيازات  من  العائدات  من  المائة  في   50 بـ  البلديات 

 ،2004 عام  في  جرت  الالمركزية  لتطبيق  عملية  بعد  األخشاب  قطع 

نيكاراغوا  في   2008 لعام  للغابات  الوطني  البرنامج  يتناول  كما 

المصلحة. ألصحاب  للمنافع  المنصف  التوزيع 

الدولية،  االلتزامات  أساس  على  الحكومات،  من  العديد  ويقصد 

لتوفير  وأيضاً  منافعها،  وتقاسم  الموارد  على  للحصول  إجراءات  وضع 

من  كثير  في  يزال  ال  التقدم  لكن  الفكرية،  الملكية  لحقوق  الحماية 

الموارد  على  الحصول  بشأن  ناغويا  "بروتوكول  ويدفع  محدوداً.  األحيان 

استخدامها  عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف  العادل  والتقاسم  الجينية 

حد  إلى  لالتفاقية  الثالث  بالهدف  البيولوجي"  التنوع  باتفاقية  الملحق 

لكل  الشفافية  من  مزيد  وتحقيق  أقوى  لتشريعات  أساس  بتوفير  كبير 

بشأن  معلومات  تتوفر  كما  الوراثية.  الموارد  ومستخدمي  مقدمي  من 

معلومات  تبادل  آلية  خالل  من  منافعها  وتقاسم  الموارد  على  الحصول 

ووضعت  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  على  صادقت  التي  البلدان  في 

البيولوجي. للتنوع  وطنية  استراتيجيات 

الخدمات  من  المستمدة  القيم  بمجموعة  االعتراف 
السوق  في  وإبرازها  بالغابات  المتعلقة  والسلع 

االستنتاجات الرئيسية
بمجموعة . 1 واسع  نطاق  على  للغابات  الوطنية  السياسات  أو  البرامج  تقر 

من  يتجزأ  ال  كجزء  الغابات  توفرها  التي  والمنافع  القيم  من  واسعة 

في  اتخذ  البلدان  من  فقط  قلياًل  عدداً  لكن  للغابات،  المستدامة  اإلدارة 

المسألة. هذه  مع  للتعامل  ملموسة  تدابير  التشغيلي  التخطيط 

من . 2 نطاقاً  أوسع  مجموعة  تحديد  إلى  األقل  على  بلداً   13 يسعى 

وقد  للمحاسبة.  الوطنية  األطر  في  بها  واإلقرار  الحرجية  القيم 

عامة  سلع  لتوفير  حكومية  تعويضية  خططاً  البلدان  بعض  أنشأ 

التعويض  خطط  مثل  كثيرة  بلدان  وعّدلت  األسواق،  تقّدرها  ال 

هذه. الحكومية 

النظم . 3 خدمات  لقاء  المدفوعات  استخدام  البلدان  بعض  يواصل 

البلدان  من  العديد  ويتحرى  األسواق،  خالل  من  اإليكولوجية 

أجل  من  خصوصاً  المدفوعات،  هذه  مثل  ويجرب  عنها  األخرى 

والكربون. المياه  على  والحصول  الترفيه 

لتحقيق  محوري  أمر  الحرجية  القيم  من  كبيرة  بمجموعة  اإلقرار  إن 

الحرجية،  السلع  قيم  أن  حين  ففي  للغابات.  المستدامة  اإلدارة 

تنعكس  ما  وكثيراً  نسبياً  جيداً  معروفة  األخشاب،  منتجات  وخاصة 

كذلك.  ليس  الحرجية  الخدمات  من  كثيراً  أن  إاّل  األسواق،  في 

تدابير  وأنواع  للخدمات  االستعمال  شائع  تصنيفاً   30 الجدول  ويعرض 

غير  المقدمة  المنافع  قيم  ظلت  وطالما  المتخذة.  العامة  السياسات 

والسياساتية  االقتصادية  القرارات  فإن  قدرها،  حق  مقّدرة  وغير  مقاسة 

حاسمة  مسألة  وهذه  ومتحيزة.  ناقصة  معلومات  أساس  على  تتخذ 

اإليكولوجية  النظم  وخدمات  األصول  قيمة  أن  إذ  للغابات،  بالنسبة 

سياق  في  خصوصاً  حالياً،  مقّدر  هو  مما  بكثير  أعلى  المقدمة 

الحكومية. العامة  والميزانية  الحكومي  العام  التخطيط 

الجدول 30: أنواع التدابير للتنويه بمجموعة القيم الخاصة بالغابات واألشجار، وترجمة هذه القيم في السوق

أنواع التدابيرخدمات النظام اإليكولوجي1

 خدمات الدعم 
)مثل توزيع المغذيات وإعادة تدويرها ونشر البذور واإلنتاج األولي(

<--->

تحديد نوع وحجم قيم السلع والخدمات 

 خدمات تنظيمية 
)مثل عزل الكربون وتنظيم المناخ، تحلل النفايات وإزالة السموم، تنقية 

المياه والهواء، تلقيح المحاصيل، مكافحة اآلفات واألمراض(

تقدير القيم في األطر المحاسبية وخطط التعويض 

 خدمات التوفير 
)مثل الغذاء والمياه والمعادن والكيمياء الحيوية والطاقة(

<--->

إنشاء األسواق حيث ال توجد 

 خدمات ثقافية 
)مثل األنشطة الترفيهية )بما في ذلك السياحة اإليكولوجية(، واإللهام 

الثقافي والفكري والروحي(

تعزيز األسواق حيث ال تكون متطورة أو فّعالة

من  فئات  أربع  وتميز  اإليكولوجية،  النظم  من  الناس  عليها  يحصل  التي  الفوائد  أنها  على  اإليكولوجي  النظام  خدمات   )http://www.maweb.org/en/Reports.aspx )انظر  اإليكولوجية  للنظم  األلفية  تقييم  تقارير  تعرف   1

.30 رقم  الجدول  في  مبين  هو  كما  اإليكولوجية،  النظم  خدمات 
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صدر أربعة عشر برنامجاً أو سياسة وطنية للغابات منذ 
عام 2007 تناولت قيم النظام اإليكولوجي صراحة، لكن 

عدداً قلياًل فقط اتخذ إجراءات ملموسة
ضريبية-مالية  وآليات  قانونية  وأطر  سياسات  البلدان  معظم  لدى 

التي  السوقية  غير  المنافع  كافة،  يكن  لم  إن  بعض،  وحماية  لتشجيع 

لتعزيز  وتدابير  سياسات  تقريباً  بلد  كل  لدى  فمثاًل،  الغابات.  توفرها 

بموجب  البرامج  هذه  تدار  العادة،  وفي  والمياه.  التربة  حماية 

موازنة  من  أو  مالية  ترتيبات  خالل  من  لها  ويدفع  محددة  أنظمة 

ولذا  الهيدرولوجية.  بالخدمات  يتعلق  فيما  كما  محددة،  حكومية 

المياه  مستجمعات  تحمي  الغابات  بأن  وتنوه  عادة  السياسات  تشير 

وغير  التحتية  البنية  وتحمي  التربة  تعرية  دون  الحيلولة  على  وتساعد 

لتنمية  اإليكولوجي  الغابات  نظام  خدمات  أهمية  على  وتشدد  ذلك، 

الفقر.  وخفض  المحلية  المجتمعات 

وبيرو  بنما  أصدرتها  التي  للغابات  الوطنية  السياسات  أو  البرامج  وتشير 

من  تناولها  تم  وقد  اإليكولوجي.  النظام  قيم  إلى  صراحة  والنيجر 

محددة.  تدابير  اتخاذ  طريق  عن  البرامج  من  أخرى  مجموعة  خالل 

 )2009( للغابات  الوطني  برنامجها  يتوخى  التي  كمبوديا  يشمل  وهذا 

الغابات  صحة  على  الحفاظ  على  المكتسبة  الدولة  إيرادات  من  اإلنفاق 

بالمياه،  اإلمداد  مثل  البيئية  الخدمات  مقابل  مدفوعات  طريق  عن 

من  المحتملة  واإليرادات  البيولوجي،  والتنوع  التحتية  البنية  وحماية 

إلى   )2011( للغابات  الوطني  أوغندا  برنامج  ويهدف  الكربون.  عزل 

بما  اإليكولوجي،  النظام  خدمات  توفير  لتمويل  المالية  األدوات  تطوير 

الجمالية  القيم  لزيادة  والضواحي،  الحضرية  المناطق  في  ذلك  في 

التنوع  استراتيجية  وتهدف  البيئي.  للتعليم  فرص  وتوفير  والبيئية 

 2020 عام  بحلول  يتم  أن  إلى   2011 لعام  األوروبي  لالتحاد  البيولوجي 

ذلك  في  بما  وخدماتها،  اإليكولوجية  بالنظم  المتعلقة  المعارف  تحسين 

االقتصادية  القيم  بتقييم  وذلك  االتحاد،  في  األعضاء  الدول  في  الغابات، 

على  واإلبالغ  المحاسبة  نظم  في  القيم  هذه  دمج  وتعزيز  للخدمات 

األوروبية،  )المفوضية  األوروبي  االتحاد  مستوى  وعلى  الوطني  المستوى 

االعتراف  زيادة  إلى  تهدف  رؤية  وثيقة  أستراليا  نشرت  وقد   .)2011

االستخدام. خالل  القيم  هذه  على  والحفاظ  الغابات  بقيم 

اتخذ العديد من البلدان تدابير لتعزيز وتحسين مجاالت 
االستجمام والسياحة البيئية لتوفير منافع اجتماعية 

-اقتصادية قّيمة للمواطنين 
القطرية  التقارير  في  الترفيهية  األنشطة  تشجيع  عن  عديدة  أمثلة  ترد 

لزيادة  تدابير  البلدان  تتخذ  إما  الغالب،  وفي  الوطنية.  والوثائق 

سبق(  ما  )انظر  الغابات  من  القانونية  و/أو  المادية  االستفادة  إمكانية 

البيئية.  السياحة  وخاصة  الغابات،  على  القائمة  السياحة  تشجيع  أو 

االستجمام  ألهمية  البلدان  من  العديد  في  الحكومات  إدراك  ويزداد 

المحلية  السياحة  ذلك  في  بما  الغابات،  مع  بالعالقة  والسياحة 

استراتيجيتها  كوستاريكا  تبنت  فمثال،  الحضرية.  بالكتل  المحيطة 

المناخ  تغير  آثار  من  التخفيف  بين  المزج  أساس  على  الحرجية 

التي  مدغشقر،  في  اإليكولوجية  السياحة  وتمّول  البيئية.  والسياحة 

مجموعة  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  المائة  في   13 بنسبة  تساهم 

وفي  الوطنية.  المتنزهات  داخل  المحمية  المناطق  من  جديدة 

السياحة  دعم  على  األخير  للغابات  الوطني  البرنامج  ينص  النيجر 

في  المائة  في  تبلغ25  زيادة  هدف  فنلندا  وحددت  اإليكولوجية، 

عام  من  بداية  الريفية  المناطق  في  واالستجمام  السياحة  خدمات 

عن  ونيوزيلندا  وكينيا  وغامبيا  ألمانيا  أيضاً  وأبلغت   .2015 إلى   2004

البيئية. السياحة  لتشجيع  تدابير 

لتطوير صناعة  في عام 2009، أعلن مجلس الدولة الصيني خططاً 
تطورت  وقد  الوطني.  لالقتصاد  استراتيجية  دعامة  لتكون  السياحة 
السياحة المرتبطة بالغابات تطوراً هائاًل منذ عام 2001، إذ جذبت 
مباشر  )دخل  الدخول  رسوم  وبلغت  زائر،  مليون   300 حوالي 
دوالر  مليار   3.3( )رنمينبى(  يوان  مليار   22.6 الغابات(  لحدائق 
للغابات، سينشأ  الحكومية  لإلدارة  أمريكي( في عام 2009. وطبقاً 
المتوقع  العدد  ويقدر  الغابات،  حدائق  من   3  000 مجموعه  ما 
 2015 عام  في  زائر  مليون   500 حوالي  الغابات  لزوار  المقدر 
ومتنزهات  الغابات  حدائق  أن  وقدر   .)2012  ،Nakamaو  Chen(
كامل  بدوام  العاملة  اليد  من   140 000 وّظفت  الوطنية  الغابات 
في عام 2008، ومن المتوقع أن توّظف مباشرة 000 273 من اليد 
.)2011 ،Zhangو Maو Pan( بدوام كامل في عام 2015  العاملة 

السياحة المرتبطة بالغابات كدعامة اقتصادية -  اإلطار 13: 

الصين

■ االستراتيجية 	 تعطي  ريكا.  كوستا  في  ضبابية  غابة  في  مغطى  للمشاة  ممر 
وللسياحة  المناخ  تغير  آثار  من  للتخفيف  األولوية  كوستاريكا  في  الحرجية 

البيئية.
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خالل  من  وتؤدي،  االقتصادية  التنمية  توفير  إمكانية  السياحة  وتقدم 

وتوليد  الطبيعة  على  المحافظة  في  هاماً  دوراً  والعمالة،  الدخل  زيادة 

الصين  في  الحال  هو  كما  الوطنية،  الحدائق  لصيانة  الالزم  التمويل 

مثل  بلدان،  شددت  وقد  ومدغشقر.  وكوستاريكا   )13 اإلطار  )انظر 

اقتصاد  تنويع  في  السياحة  مساهمة  على  ونيوزيلندا،  وفنلندا  ألمانيا 

ومناطق  إيكولوجياً  مستدامة  سياحة  إنشاء  خالل  من  محددة  مناطق 

لالستجمام. وأنشطة 

هناك برامج بحوث متقدمة على المستوى الوطني 
لتصنيف وتحديد حجم خدمات النظام اإليكولوجي في 
ستة بلدان على األقل، وأحرز 13 بلداً أو أكثر مزيداً من 

التقدم بصدد تضمين قيمة الغابات في أنظمة الحسابات 
الوطنية

بالواقع  صلة  أكثر  أصبحت  اإليكولوجي  النظام  خدمات  أن  بما 

الوطني  المستويين  على  المبادرات  هدفت  السياسية،  الناحية  من 

بعض  تقدمها  التي  اإلنسانية  القيم  وتوضيح  تقييم  إلى  والدولي 

اإليكولوجي. النظام  وظائف 

الوطني  المستوى  على  بحوث  برامج  البلدان  من  قليل  عدد  وضع  وقد 

البرنامج  مثل  اإليكولوجي،  النظام  خدمات  حجم  وتحديد  لتصنيف 

الوطني  والبرنامج  إسرائيل،  في  اإليكولوجي  النظام  لتقييم  الوطني 

المحاسبة  ونظام  المتحدة،  المملكة  في  اإليكولوجي  النظام  لتقييم 

التي  المراجعة  وكذلك  حداثة،  األكثر  األسترالي  االقتصادية  البيئية- 

في  للغابات  الوطني  البرنامج  ويتضمن  الهند.  حكومة  بها  قامت 

والخدمات  للمنتجات  كامل  اقتصادي  تقييم  إجراء   )2009( كمبوديا 

ذلك  في  بما  األراضي،  باستعمال  المتعلقة  القرارات  لدعم  الحرجية 

البنية  وحماية  المياه  بإمدادات  المتعلقة  اإليكولوجية  النظم  وظائف 

الكربون.  عزل  من  المحتمل  والدخل  البيولوجي  والتنوع  التحتية 

القيم  في  البحوث  للغابات  الوطني  البرنامج  يشجع  بوروندي،  وفي 

الحرجية. الموارد  من  والبيئية  االجتماعية-االقتصادية 

وهي  المجال،  هذا  تناولت  التي  البلدان  أوائل  من  كوستاريكا  وكانت 

ذلك  في  بما  الطبيعية،  الرأسمالية  المحاسبة  تطبيق  لتجربة  تخطط 

نحو  تقدماً  كولومبيا  أحرزت  كما   .)14 اإلطار  )انظر  الغابات  على 

على  ومرّكزة  للغابات  أولوية  معطية  المتجددة،  الموارد  محاسبة 

بيرو  حكومة  وأصدرت  التجربة.  سبيل  على  مياه  مستجمعات  ثالث 

في  بما  الفرعية،  البيئية  المحاسبة  تنفيذ  دليل  من  أولى  نسخة  مؤخراً 

وفي  التجربة.  سبيل  على  الحرجية  للموارد  المادية  المحاسبة  ذلك 

البيئية  المحاسبة  مجال  في  رائدة  كانت  التي  وهي  اآلن،  الفلبين 

تعزيز  على  الحكومة  تعمل  آسيا،  في  الماضي  القرن  تسعينيات  في 

اإليكولوجية،  المحاسبة  مع  والطبيعية،  البيئية  الرأسمالية  المحاسبة 

وفي  المنغروف.  لشجر  الحرجية  اإليكولوجية  النظم  ذلك  في  بما 

هيماشال  والية  في  الحرجية  المحاسبة  على  العمل  يجري  الهند، 

في  أفريقيا  بلدان  بين  رائدة  وهي  اآلن،  بوتسوانا  وتعمل  براديش. 

الطبيعية،  بالموارد  المتعلقة  والمحاسبة  البيئية  الوطنية  المحاسبة 

لألراضي/ ذلك  في  بما  الطبيعية،  الرأسمالية  المحاسبة  تجربة  على 

اعتماد  بشأن  تقنية  بدراسات  مدغشقر  وقامت  اإليكولوجية.  النظم 

تونس  وقامت  للحراجة.  ذلك  في  بما  الطبيعية،  الرأسمالية  المحاسبة 

بهدف  الحرجية  والخدمات  للسلع  اقتصادي  بتقييم   2012 عام  في 

بلد  وهي  جورجيا،  وفي  للغابات.  اإلجمالية  االقتصادية  القيمة  تقدير 

نظام  من  جزءاً  الطبيعية  والموارد  البيئة  تعتبر  الوسطى،  آسيا  في  رائد 

الوطنية. المحاسبة 

بتجميع  التسعينات  بداية  في  لإلحصاءات  األسترالي  المكتب  بدأ  وقد 

الغابات  ذلك  في  بما  البيئية،  األصول  من  لعدد  البيئية  الحسابات 

وعمل  القومية.  الحسابات  نظام  من  أساسي  جزء  اآلن  وهي  واألراضي. 

وخاصة  الطبيعية،  الموارد  ثروات  دمج  على  الكندي  اإلحصاء  جهاز 

السنوية  التقديرات  وفي  الكندية  الوطنية  الميزانيات  في  األخشاب، 

القيم  بشمل  المتحدة  المملكة  حكومة  والتزمت  الوطنية.  للثروة 

دراسة  الوطني  اإلحصاءات  مكتب  ونشر  البالد،  ميزانية  في  الطبيعية 

بالغابات  المتعلق  الطبيعي  المال  رأس  قياس  عن   2013 عام  في 

الثروة  النرويجي  اإلحصاء  جهاز  احتسب   ،2005 عام  وفي  والمياه. 

من  كل  من  إحصاءات  باستخدام  الواحد،  للفرد  النرويجية  الوطنية 

الغابات. ذلك  في  بما  الطبيعية،  الموارد  وحسابات  القومية  الحسابات 

يستمر العديد من البلدان في استخدام برامج مدفوعات 
الحكومة لتعويض مقدمي الخدمات في القطاع الخاص 

لتغطية تكاليف الخدمات العامة التي ال يقّدرها السوق، 
وفي كثير من األحيان في سياق مخططات حماية التنوع 

البيولوجي 
القطاع  من  مملوكة  غابات  أراضي  لديها  التي  البلدان  وضعت 

آليات  المحلي،  المجتمع  أو  الدولة  من  مملوكة  غير  أو  الخاص 

عن  الناشئة  التكاليف  بعض  عن  األراضي  هذه  مثل  أصحاب  لتعويض 

أو  الغابات  ملكية  حقوق  تقيد  التي  التعاقدية  أو  القانونية  االلتزامات 

وتكون  وتوفيرها.  العامة  السلع  صيانة  لضمان  إجراءات  اتخاذ  تتطلب 

لموارد  بالنسبة  األصول  محاسبة  بإعداد  كوستاريكا  بدأت 
الطبيعي  المال  رأس  قيمة  تقدير  وتشجيع  والمياه،  الغابات 
البيئية  االقتصادية-  والمحاسبة  اإليكولوجي  النظام  وخدمات 
الحالي  االستخدام  بشأن  دقيقة  معلومات  لتوليد  المتكاملة 
المتكاملة.  الوطنية  السياسات  لتخطيط  الطبيعية  للموارد 
مادية  قيماً  تتضمن  التي  الحرجية  المحاسبة  النتائج  وستشمل 
السياسات  قرارات  لتنوير  اإليكولوجي  النظام  لخدمات  ونقدية 
استراتيجية  ذلك  في  )بما  الغابات  بإدارة  المتعلقة  المتخذة 
األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة 

 .)2013 الدولي،  )البنك   )REDD+ الغابات  وتدهور 

كوستاريكا - المحاسبة الرأسمالية الطبيعية اإلطار 14: 
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الجمهور  عن  بالنيابة  الخدمات  "يشتري"  ثالث،  طرف  بمثابة  الحكومة 

البيولوجي  التنوع  برنامج  من  كل  ويقدم  للخدمات.  كمستهلك 

في   )KOMET( وبرنامج  فنلندا  في   )2016-2008(  )METSO II(

لمصلحة  الغابات  إدارة  على  المفروضة  القيود  عن  تعويضاً  السويد 

المتعلقة  التعويض  برامج  تشّكل  كثيرة،  أحيان  وفي  الطبيعة.  حفظ 

أو  زراعية-بيئية  خــطط  من  جزءاً  الصناعيــة  البلدان  في  بالغابات 

الريفية  التنمية  "برامج  ذلك  في  بما  البيولوجي،  التنوع  لحماية  خطط 

حفظ  على  اإلشراف  "برنامج  و   "2013-2007" األوروبي  االتحاد  في 

البلدان  من  العديد  وفي  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  الطبيعة" 

الغابات  إزالة  وتجنب  التحريج  إعادة  على  الخطط  هذه  تركز  النامية، 

برنامج  ذلك  في  بما  أوسع،  نطاق  على  للغابات  المستدامة  واإلدارة 

الغابات  حفظ  و"برنامج  البرازيل،  في   Proambiente البيئة  تحبيذ 

برنامج  و  الصين،  في  المنحدرة"  األراضي  تحويل  و"برنامج  الطبيعية" 

المكسيك. في   Pro-Árbol األشجار  تحبيذ 

يتابع بعض البلدان تجربة وبحث الدفع على أساس 
السوق لقاء خدمات النظم اإليكولوجية، خصوصاً 

للخدمات المتعلقة بالمياه والكربون
بين  وعقود  ثنائية  مفاوضات  إلى  استناداً  الدفع  خطط  تزال  ال 

أساساً  االهتمام  ويتركز  نسبيا.  قليلة  ومستخدميها  للخدمات  المقدمين 

الدوليين  المشترين  ربط  بهدف  الكربون،  وعزل  المياه  خدمات  على 

المحليين.  الخدمات  بمقدمي 

المدفوعات  عن  بحثي  مشروع  بتنفيذ  المتحدة  المملكة  قامت  وقد 

تغير  مع  التكيف  في  تساهم  التي  اإليكولوجية  النظم  خدمات  لقاء 

مستجمعات  إلدارة  الحوافز  بشأن  توصيات  المشروع  وأصدر  المناخ، 

مالك  مشاركة  تيسير  إلى  األمريكية  المتحدة  الواليات  وتهدف  المياه. 

بوضع  اإليكولوجي  النظام  لخدمات  الناشئة  األسواق  في  األراضي 

تابع  البيئية  لألسواق  جديد  مكتب  وانشاء  تقنية،  توجيهية  خطوط 

النظام  خدمات  لتحقيق  األسواق  تطوير  بتحفيز  مكلف  الزراعة  لوزارة 

اإليكولوجي.

ال تزال المدفوعات لعزل الكربون في سياق المبادرة 
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 

وتدهور الغابات )+REDD( في المرحلة التجريبية
األزمات  من  للكربون  بالنسبة  السوق  على  القائمة  األنظمة  عانت 

في  سياسية  عقبات  ومن  أوروبا،  في  الممتدة  واالقتصادية  المالية 

بشأن  المفاوضات  في  بطيء  تقدم  ومن  األمريكية،  المتحدة  الواليات 

غياب  ومن  المناخ"،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  "اتفاقية 

االنبعاثات  لخفض  المعززة  للمبادرة  الكاملة  التشغيلية  التفاصيل 

أواخر  حتى   REDD+ الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة 

مشروع   100 من  أكثر  قام   2007 عام  ومنذ  ذلك،  ومع   .2013 عام 

تصاميم  وتجريب  واختبار  بتنفيذ  هذه  المعززة  المبادرة  سياق  في 

أواخر  وبحلول  إندونيسيا.  في  منها  الكثير  تنفيذ،  وآليات  دفع  أنظمة 

في  مدفوعات  لتلقي  مؤهلة  أراٍض  لديه  بلداً   17 أصدر   ،2013 عام 

استراتيجيات  اعتمد  أو  وطنية  سياسات  المعززة  المبادرة  سياق 

على  المعززة  المبادرة  بمشاريع  بلداً   31 وقام  وطنية،  معززة  مبادرة 

سوابق  إلى  )تستند  قانونية  إجراءات  بلداً   44 واتخذ  التجربة.  سبيل 

وبالتالي  الكربون،  حقوق  تعريف  بشأن  المدني(  القانون  أو  قضائية 

بشأن  إجراءات  بلدان  سبعة  حوالي  واتخذ  الكربون.  أرصدة  حقوق 

والمجتمعات  األصليين  السكان  إلعالم  جهوداً  بذل  أو  الضمانات، 

العمل  من  كجزء  المعززة  المبادرة  بشأن  معهم  التشاور  أو  المحلية 

من  المزيد  وأنشأ  المبادرة.  هذه  سياق  في  دفع  أنظمة  إنشاء  على 

أستراليا  ومنها  باالنبعاثات،  لإلتجار  وطنية  كربون  أسواق  البلدان 

نشط  كما  كوريا.  وجمهورية   )2013 عام  )في  وكوستاريكا  والصين 

حيثما  الطوعي"،  الكربون  "سوق  في  أيضاً  للتعويضات  المشترين  كبار 

المبادرة  مشاريع  من  مشروعين  أول  وكان  الحراجة.  مشاريع  تسود 

في  الطوعي"  الكربون  "معيار  إطار  في  قروضاً  يصدران  المعززة 

انبعاثات  خفض  اعتمادات  أول  وصدرت   .2011 عام  في  وكينيا  بليز 

عام  في  البرازيل  في  المعززة  المبادرة  بموجب  المؤقتة  الكربون 

 .2012

الدفع  خطط  في  المناخ  تغير  جوانب  البلدان  من  مجموعة  وأدمجت 

تشمل  استراتيجية  خطة  غواتيماال  وضعت  فقد  بالغابات.  المتعلقة 

التحريج،  إلعادة  التشجيعية  الحوافز  مدفوعات  مثل  مالية،  آليات 

ومدفوعات  النظيفة"  التنمية  "آلية  إطار  في  التحريج،  والتحريج/إعادة 

المكسيك،  وفي  المياه.  وخاصة  اإليكولوجية،  النظم  خدمات  لقاء 

األراضي  من  المزيد  إدراج   Pro-Árbol األشجار  تحبيذ  برنامج  يدعم 

لخفض  المعززة  المبادرة  وفي  المجتمعية  الغابات  إدارة  من  كل  في 

البرازيل،  وفي  الغابات.  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 

األمازون"  "صندوق  خالل  من  ُيمّول  مشروع  أي  يمتثل  أن  ينبغي 

حوافز  نظام  البرازيل  لدى  كما  المناخ،  تغير  بشأن  الوطنية  بالخطة 

االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  برنامج  تشمل  البيئية  للخدمة 

الغابات. وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة 

األحيان  من  كثير  في  البيئية  الخدمات  لقاء  المدفوعات  برامج  وتواجه 

والسياقات  المكتملة  غير  العلمية  المعلومات  قبيل  من  تحديات، 

والصعوبات  الخارجي  التمويل  على  واالعتماد  الصعبة  التعاقدية 

من  كثير  تحّرى  ولذا  والمستخدمين.  الخدمات  مقدمي  تحديد  في 

برامج  تصاميم  من  متنوعة  مجموعة  التجربة  سبيل  على  ونفّذ  البلدان 

اإلدارية  المستويات  مختلف  على  البيئية  الخدمات  لقاء  المدفوعات 

األساسية.  للخدمات  الكافي  التمويل  ضمان  بهدف 
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حالة  عن  التقرير  هذا  يعرض  أخرى،  ووثائق  السياسات  وبيانات  الوطنية  والتقارير  لإلحصاءات  مستفيض  استعراض  إلى  استناداً 

السياسات  وقرارات  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  عن  المعلومات  من  كبيراً  قدراً   2014 عام  العالم  في  الغابات 

ويقدم  التحليل  نتائج  النهائي  القسم  هذ  ويولف  المنافع.  تلك  لتعزيز   2013–2007 الفترة  خالل  الحكومات  اتخذتها  التي  العامة 

حاجة  هناك  ستكون  الخصوص،  وجه  وعلى  المستقبل.  في  والمنافع  السياسات  بين  الروابط  تعزيز  كيفية  بشأن  التوصيات  بعض 

المطاف،  نهاية  وفي  السياسات،  تنفيذ  على  األدلة  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  المعلومات  توفر  لتعزيز  تضافراً  أكثر  جهد  إلى 

الرفاه. في  التحسينات  على  األدلة 

الرئيسية واالستنتاجات  الرسائل 

معظم المنافع االجتماعية-االقتصادية من الغابات 
مستمد من استهالك السلع والخدمات الحرجية

من  احتياجاتهم  لتلبية  الغابات  مخرجات  يستخدمون  من  عدد  يبلغ 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  البشر.  من  المليارات  والمأوى  والطاقة  األغذية 

مباشرة  غير  بطريقة  حالياً(  معروف  غير  )لكنه  كبير  عدد  ينتفع  قد 

من  ينتفعون  من  عدد  أما  الغابات.  توفرها  التي  البيئية  الخدمات  من 

غير  األنشطة  أدرجت  إذا  ولكن  نسبياً،  فصغير  والعمالة  الدخل  توليد 

الماليين.  - مئات  يكن  لم  إن   – عشرات  إلى  العدد  يصل  قد  الرسمية 

ينبغي أن تتناول السياسات الحرجية صراحة دور الغابات 
في توفير األغذية والطاقة والمأوى

حيازة  حقوق  تعزيز  في  كبيراً  تقدماً  البلدان  من  العديد  أحرز 

الغابات.  مستخدمي  مجموعات  دعم  وفي  استخدامها  وحقوق  الغابات 

بين  ما  رئيسي  انقطاع  يبدو  ما  على  هناك  يزال  ال  اآلن  حتى  ولكن 

واألعداد  الرسمي،  الغابات  قطاع  أنشطة  على  ترّكز  التي  السياسات 

الغذاء  من  احتياجاتهم  لتلبية  الغابات  يستخدمون  الذين  من  الهائلة 

والمأوى. والطاقة 

يتوافق العديد من المنافع االجتماعية-االقتصادية من 
الغابات مع تطوير اقتصادات أكثر اخضرارا وأكثر استدامة
والطاقة  الغذاء  لتوفير  الغابات  مخرجات  يستخدمون  من  معظم  يعيش 

أيضاً  تتزايد  ذاتها  االستخدامات  هذه  لكن  نمواً،  البلدان  أقل  في  والمأوى 

مراعاة  أكثر  اقتصادات  تحقيق  نحو  تطمح  التي  المتقدمة  البلدان  في 

االستخدامات.  هذه  واستدامة  كفاءة  هو  بينهما  الرئيسي  والفرق  للبيئة. 

إدخال  خالل  من  هذه  الضعف  نقاط  لبعض  البلدان  تتصدى  أن  وينبغي 

إمكانية  تتحقق  كي  والتكنولوجيا  المعرفة  ونقل  سياساتية  إصالحات 

أوسع. نطاق  على  المستدامة  التنمية  في  الغابات  مساهمة 

قد يساعد توفير المزيد من المعلومات الموثوقة عن 
المنافع االجتماعية-االقتصادية من الغابات على رفع 

مستوى الوعي ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة 
المستدامة للغابات

المنافع  عن  السياسات  لصناع  المتوفرة  المعلومات  تكون  ما  كثيراً 

في  نقص  وهناك  ضعيفة.  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية 

من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  عن  خاصة  الكمية،  المعلومات 

وستكون  المباشرة.  غير  المنافع  أو  الخدمات  توفرها  التي  الغابات 

الوجهات،  ورصد  البيانات  لجمع  أقوى  جهود  بذل  إلى  حاجة  هناك 

المتخصصة. الوطنية  الوكاالت  مع  بالتعاون 
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لتلبية ارتفاع وتحول الطلب على منافع الغابات، هناك 
ضرورة ألن تكون سياسات الغابات موجهة بقوة أكبر نحو 

احتياجات األشخاص، وأن تعزز اإلنتاج األكثر كفاءة 
العديد  على  الطلب  تزايد  المستقبل  في  يستمر  أن  المرجح  من 

السكان،  عدد  تزايد  مع  الغابات  منتجات  استهالك  من  المنافع  من 

من  الطلب  هذا  توفير  وسيتعين  الحياة.  أنماط  تغير  مع  يتغير  وأن 

في  كبير  تدهور  إحداث  والجتناب  متضائلة.  أو  ثابتة  موارد  قاعدة 

أساليب  يعتمدوا  كي  الرسميين  غير  المنتجين  دعم  سيتعين  الموارد، 

الهيئات  قدرات  وتعزيز  توجيه  إعادة  ذلك  ويتطلب  كفاءة.  أكثر  إنتاج 

المصلحة  أصحاب  استخدام  وضمان  بتعزيز  المكّلفة  والعامة  الخاصة 

مستداماً. استخداماً  للغابات  المتعددين 

من  االجتماعية-االقتصادية  الرئيسية  للمنافع  ملخص 
الغابات

االجتماعية-االقتصادية   المنافع  بين  العالقة  بوصف  التقرير  هذا  بدأ 

تزيد  أن  يمكن  الغابات  أن  إلى  وأشار  األشخاص،  رفاه  أو  ازدهار  وبين 

القطاع  في  الدخل  توليد  خالل  من  األولى  رئيسيتين.  بطريقتين  ذلك 

لحاجات  الغابات  نواتج  استهالك  بتلبية  والثانية  اإلنتاج(،  )منافع 

)منافع  أخرى  بطرق  الحياة  نوعية  في  مساهمتها  أو  أساسية  إنسانية 

المنافع  هذه  بعض  قياس  التحليل  من  تبقى  ما  حاول  ثم  االستهالك(. 

من  وعدد  الموّلدة  المنافع  مقدار  بالتحديد  هما  اثنين،  بعدين  على 

المنافع. هذه  على  يحصلون 

الغابات،  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع   31 الجدول  ويلّخص 

الوطنية  التعدادات  نتائج  في  حالياً  المتوفرة  المعلومات  إلى  استناداً 

حيث  األخرى،  البيانات  مصادر  أو  واسع  نطاق  على  والمسوحات 

إنتاج  حالة  في  وينبغي  نوعيتها.  في  الثقة  من  معقولة  درجة  تتوفر 

بسبب  أدنى  حّد  تقديرات  الجدول  في  المبينة  األرقام  اعتبار  المنافع، 

األرقام  أما  والبلدان.  المنتجات  بعض  عن  معلومات  إلى  االفتقار 

محدود  نطاقها  لكن  موثوقية،  أكثر  عموماً  فهي  المنافع  الستهالك 

تساهم  كيف  الخصوص  وجه  على  تبين  أنها  من  الرغم  وعلى  جداً. 

تشمل  ال  أنها  إاّل  األساسية،  االحتياجات  تلبية  في  مباشرة  الغابات 

الخدمات  )مثل  أقل  بدرجة  الملموسة  الغابات  من  المنافع  من  العديد 

من  غيرها  في  أو  االحتياجات  هذه  في  أيضاً  تسهم  قد  التي  البيئية( 

الحياة. نوعية  على  التحسينات 

الدخل والمستفيدون من الدخل
بلغ  الرسمي  الحرجي  القطاع  في  المتولد  الدخل  أن   31 الجدول  يبّين 

حوالي  يشّكل  ما  أمريكي،  دوالر  مليار   606 حوالي   2011 عام  في 

الدخل  ويرتفع  العالمي.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   0.9

المحلي  الناتج  من  المائة  في   1.2 أو  أمريكي  دوالر  مليار   730 إلى 

الرسمية،  غير  اإلنتاج  أنشطة  من  الدخل  احتسب  ما  إذا  اإلجمالي 

الرسمية  غير  اإليرادات  تقديرات  تكون  أن  المرجح  من  أنه  رغم 

االفتقار  بسبب  الحقيقية  المبالغ  من  شأن  ذي  بقدر  أقل  هنا  الواردة 

المتاحة.  البيانات  إلى 

في  مساهمة  أعلى  الغابات  قطاع  يقدم  اإلقليمي،  المستوى  على 

الدخل  أن  إذ  نمواً،  األقل  الثالثة  األقاليم  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

وآسيا  أفريقيا  في  كبيرة  مساهمة  يساهم  الرسمي  القطاع  خارج  من 

غير  الدخل  يعتبر  الخصوص،  وجه  على  أفريقيا  وفي  وأوسيانيا. 

عن  يسفر  ما  الرسمي،  القطاع  في  الموّلد  الدخل  من  أعلى  الرسمي 

في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الغابات  لقطاع  مساهمة  أعلى 

جميعا. الخمسة  األقاليم 

موضح  هو  مما  األرجح  على  أعلى  الدخل  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 

حساب  في  تدرج  )لم  الغابات  لمالكي  إعانات  دفع  بسبب  هنا 

مقابل  المدفوعات  هو  الدخل  مصادر  وأحد  اإلجمالي(.  المحلي  الناتج 

دوالر  مليار   2.4 حوالي   2011 عام  بلغت  التي  البيئية  الخدمات 

أمريكي.

يستفيدون  الذين  السكان  أعداد  الجدول  من  التالي  الجزء  ويبين 

القطاع  في  العمالة  وتبلغ  القطاع.  هذا  من  المتولدة  اإليرادات  من 

 0.4 حوالي  أو  الكامل،  الدوام  بمكافئ  شخص  مليون   13.2 الرسمي 

يعملون  من  عدد  أن  غير  العالم.  في  العاملة  القوى  من  المائة  في 

على  مليوناً   41 بنحو  ويقدر  بكثير  أعلى  الرسمية  غير  األنشطة  في 

 1.7 حوالي  أي  مليون،   54.3 إلى  العمالة  إجمالي  يرتفع  وبذلك  األقل، 

العالم. في  العاملة  القوى  من  المائة  في 

غير  الحرجية  للمنتجات  التجاري  اإلنتاج  في  العمالة  تقدير  يمكن  وال 

ولذا  حالياً،  المتوفرة  البيانات  من  إليه  الركون  يمكن  تقديراً  الخشبية 

تقدير  كبير  حد  إلى  هو  هنا  الوارد  الرسمية  غير  العمالة  تقدير  فإن 

ألن  نظراً  ولكن،  الخشبي.  الوقود  إنتاج  في  الرسمية  غير  للعمالة 

بثالث  أعلى  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  إلنتاج  التقديرية  القيمة 

إلنتاج  المقدرة  القيمة  )وأن  الخشبي  الوقود  إنتاج  قيمة  من  مرات 

على  الممكن  من  غير(،  ال  جزئية  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات 

الحرجية  المنتجات  إنتاج  في  الرسمية  غير  العمالة  تمثل  أن  يبدو  ما 

المجموع  فيكون  إضافي،  شخص  مليون   100 األقل  على  الخشبية  غير 

هنا. موضح  هو  مما  مرات  ثالث  بحوالي  أعلى 

األقاليم  الثالث  المناطق  في  بخاصة  هامة  الرسمية  غير  والعمالة 

يعملون  ممن  المائة  في   80 حوالي  تشّكل  أنها  إذ  نمواً،  األقل  الثالثة 

ذلك  أخذ  وبعد  مليونا.   50 وعددهم  بالغابات  المتعلقة  األنشطة  في 

يزيد  ما  توظف  بالغابات  المتعلقة  األنشطة  أن  يتبين  الحسبان،  في 

ومنطقة  الالتينية  أمريكا  في  العاملة  القوة  من  المائة  في   4 على 

آسيا  في  أما  أفريقيا.  في  المائة  في   5 من  يقرب  وما  الكاريبي،  البحر 

معظم  أن  إلى  بالنظر  ولكن  بكثير،  أقل  المقدرة  فالحصة  وأوسيانيا 
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الجدول 31: موجز المنافع االجتماعية-االقتصادية من الغابات في 2011

آسيا والمحيط أفريقيا
الهادئ

أمريكا أوروبا
الشمالية

أمريكا 
الالتينية 
والكاريبي

العالم

منافع اإلنتاج

  توليد الدخل )بمليارات الدوالرات األمريكية(

16.6260.4164.1115.549.4606.0القطاع الرسمي )القيمة المضافة(	 

9.033.3––14.49.9اإلنتاج غير الرسمي )للبناء والوقود(	 

0.7ليس كبيراليس كبيرا0.10.20.4ًالنباتات الطبية 	 

المنتجات الحرجية غير الخشبية القائمة على النبات )باستثناء 	 
الطبية منها(

2.163.75.52.63.076.8

3.23.52.11.00.610.5المنتجات الحرجية غير الخشبية القائمة على الحيوان	 

1.00.22.4ليس كبيرا1.2ليس كبيراالمدفوعات مقابل الخدمات البيئية	 

36.3338.8172.2120.162.2729.6المجموع

1.1%1.2%0.7%0.9%1.4%2.0%)كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

      المستفيدون )بالماليين(

0.66.93.21.11.313.2العمالة في القطاع الرسمي	 

10.341.0––19.211.6العمالة غير الرسمية )للبناء والوقود(	 

19.818.53.21.111.754.3مجموع الموظفين

1.7%4.1%0.6%0.9%0.9%4.8%)كنسبة مئوية من القوة العاملة(

8.24.77.23.35.729.0مالّك الغابات )األسر واألفراد(	 

28.023.210.44.417.383.3مجموع المستفيدين )بما في ذلك الموظفين(

1.2%2.9%1.3%1.4%0.5%2.7%)كنسبة مئوية من عدد السكان(

منافع االستهالك

      األمن الغذائي: توفر األغذية )كيلو كالوري/شخص/في اليوم(

إمدادات األغذية من المنتجات الحرجية غير الخشبية القائمة 	 
على النبات )كيلو كالوري/شخص/في اليوم(

2.418.84.96.212.413.7

إمدادات األغذية من المنتجات الحرجية غير الخشبية القائمة 	 
على الحيوان )كيلو كالوري/شخص/في اليوم(

4.71.84.74.63.32.8

7.020.69.610.915.716.5إجمالي اإلمدادات الغذائية من الغابات

0.6%0.5%0.3%0.3%0.8%0.3%)كنسبة مئوية من إجمالي اإلمدادات الغذائية(

   األمن الغذائي: االستخدام )بالماليين(

234.9 89.62ليس كبيرا571.219.0 555.11عدد من يستخدمون حطب الوقود لطهي الطعام	 

5.4169.1ليس كبيرا104.559.00.2عدد من يستخدمون الفحم النباتي لطهي الطعام	 

404.0 95.02ليس كبيرا630.319.2 659.61المجموع

34.5%15.9%ليس كبيرا2.6%38.4%63.1%)كنسبة مئوية من عدد السكان(

      إمدادات الطاقة )بمليون طن مكافئ من النفط(

165.7202.241.411.075.6495.9– من الغابات

15.691.286.749.833.1276.5– من تجهيز الغابات

181.2293.4128.160.8108.8772.4المجموع

6.1%13.4%2.5%4.9%4.8%26.9%)كنسبة مئوية من إجمالي إمدادات الطاقة األولية(

      المأوى )بماليين األفراد من مستخدمي المنتجات الحرجية(

026.1 68.51–94.0831.032.7استخدام المنتجات الحرجية لجدران المنازل	 

25.3268.3–20.2194.028.7استخدام المنتجات الحرجية ألرضيات المنازل	 

43.6481.8––124.6313.6استخدام المنتجات الحرجية لسقوف المنازل	 

279.6 73.41–148.2996.661.5استخدام المنتجات الحرجية في أي جزء من المسكن

18.3%12.3%–8.3%23.5%14.2%)كنسبة مئوية من عدد السكان(

      الصحة )بماليين األشخاص(

38.6765.0––81.9644.5استخدام الوقود الخشبي لغليوتعقيمالمياهلغلي المياه وتعقيمها	 

032.9 169.51––232.6630.8استخدام العالجات العشبية/المنزلية لعالج اإلسهال عند األطفال	 

الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في األماكن المغلقة )بسبب 	 
استخدام الوقود الخشبي(

1.7ليس كبيراً–ليس كبيرا0.51.2ً

الرسمي.  القطاع  من  جزء  أنه  على  ويسّجل  الرسمية،  اإلحصاءات  يظهرفي  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  في  الخشب  ووقود  الخشب  إنتاج  في  والعمالة  الدخل  من  كل  يظهر  كافة  أن  التحليل  هذا  يفترض  مالحظة: 
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تكون  قد  المنطقة،  هذه  في  تنتج  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات 

مشابه. بشكل  عالية  العمالة  لقطاع  الحقيقية  المساهمة 

إلى  للغابات  الخاصة  الحيازات  عدد  عن  المتاحة  المعلومات  وتشير 

اإليرادات  بعض  كماّلك  أيضاً  تلقوا  شخص  مليون   29 حوالي  أن 

بكثير  أقل  أخرى،  مرة  الرقم،  هذا  أن  غير  القطاع.  هذا  في  المتولدة 

إلى  لالفتقار  )نظراً  العالم  في  الغابات  لماّلك  اإلجمالي  العدد  من 

التقدير  ذلك  ليس  ذلك،  إلى  وباإلضافة  البلدان(.  من  للعديد  بيانات 

ممن  محتملة  كبيرة  أعداداً  أيضاً  يستثني  إنه  بل  فحسب،  جزئياً 

تقاسم  آليات  من  غيرها  أو  للغابات  الجماعية  الملكية  من  يستفيدون 

عن  العالم"  في  الحرجية  الموارد  "تقدير  من  البيانات  وتشير  المنافع. 

وحقوق  إدارة  حقوق  المحلية  المجتمعات  لدى  التي  الغابات  مناطق 

الماليين. بمئات  يكون  قد  العدد  هذا  أن  إلى  فيها  ملكية 

منافع االستهالك
المنافع  لبعض  تقديرات  أعاله  الجدول  من  السفلي  النصف  يقدم 

على  مبيناً  الغابات،  نواتج  استهالك  من  االجتماعية-االقتصادية  

األساسية  االحتياجات  بعض  النواتج  هذه  تلبي  كيف  الخصوص  وجه 

وصحة. ومأوى  وطاقة  وماء  غذاء  من  لألشخاص 

الغابات  نواتج  تسهم  كيف  الغذائي،  لألمن  أعاله  الواردة  األرقام  وتبين 

توفر  أساساً  وهما  األربعة،  الغذائي  األمن  أبعاد  من  اثنين  بعدين  في 

فليست  للتوفر،  بالنسبة  أما  منها.  واالستفادة  ومغذية  آمنة  أغذية 

العالمي،  المستوى  على  الغذائية  لإلمدادات  رئيسياً  مصدراً  الغابات 

حوالي  غير  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  تمثل  وال 

بالسعرات  )مقاساً  األغذية  استهالك  مجموع  من  المائة  في   0.6

الواقع  في  مما  أقل  تقدير  الرقم  هذا  أن  فيه  شك  ال  ومما  الحرارية(. 

يساوي  الصحيح  الرقم  كان  لو  حتى  ولكن  المفقودة،  البيانات  بسبب 

تظل  الطريقة  بهذه  مقاسة  المساهمة  فإن  إضعاف،  أربعة  أو  ثالثة 

مساهمة  هو  بكثير  أهمية  أكثر  يكون  قد  وما  األدنى.  الحّد  في 

فهي  التغذية،  في  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات 

وإدخال  محددة  مغذيات  توفير  حيث  من  كبيرة  فوائد  تقدم  قد 

إحصاءات  تتوفر  ال  لألسف  ولكن  الغذائية،  النظم  على  تحسينات 

الوطني  المستويات  على  الغذائية  اإلمدادات  من  الجانب  هذا  عن 

والعالمي. واإلقليمي 

المنتجات  أهمية  أن  رغم  اإلقليمي،  المستوى  على  شبيهة  والحالة 

بعض  في  الظهور  في  تبدأ  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية 

تساهم  أفريقيا،  في  فمثاًل،  أعلى.  التفصيل  من  مستوى  على  الحاالت 

في  كبيرة  مساهمة  البلدان  من  عدد  في  األدغال  حيوانات  لحوم 

المائة(.  في   25 من  )أكثر  الوطني  المستوى  على  اللحوم  استهالك 

لحوم  استهالك  أرقام  تكون  أن  المحتمل  من  ذلك،  على  وعالوة 

من  كثير  في  الواقع  في  هي  مما  بأقل  مقدرة  األدغال  حيوانات 

في  األماكن  بعض  وفي  البلدان.  من  عدد  في  معدومة  أو  الحاالت 

للسكان  الخصوص  وجه  وعلى  الريفية  المناطق  في  )مثاًل  البلدان 

المنتجات  تكون  قد  الغابات(،  مناطق  في  يعيشون  الذين  األصليين 

األخرى  هي  نسبياً  أهمية  أكثر  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية 

ضمنا.  هنا  أشير  مما 

من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  فإن  باالستخدام،  يتعلق  وفيما 

استناداً  ويقدر  موثوقية.  أكثر  والبيانات  وضوحاً  أكثر  تبدو  الغابات 

العهد  الحديثة  المسوحات  من  وغيرها  الوطنية  التعدادات  نتائج  إلى 

ثلث  حوالي  أي  شخص،  مليار   2.4 أن  واسع  نطاق  على  أجريت  التي 

للطاقة  رئيسي  كمصدر  الخشبي  الوقود  يستخدمون  العالم،  سكان 

في  تقريباً  كله  الخشبي  الوقود  استخدام  ويجري  الطهي.  ألغراض 

الوقود  شخص  مليون   1630 ويستخدم  نمواً،  األقل  الثالث  المناطق 

سكان  المائة  في   38( وأوسيانيا  آسيا  في  الطهي  ألغراض  الخشبي 

في  السكان  من  المائة  في   63 أي  شخص،  مليون  و660  المنطقة( 

يمكن  ولكن  المتقدمة،  البلدان  لمعظم  بيانات  تتوفر  وال  أفريقيا. 

لوقود  رئيسي  كمصدر  الخشبي  الوقود  استخدام  أن  ثقة  بكل  االفتراض 

البلدان،  هذه  معظم  في  األدنى  الحّد  عند  يكون  أن  يحتمل  الطهي 

من  قريباً  هنا  المبين  التقديري  المجموع  يكون  أن  األرجح  ولذا 
الحقيقي.23   المقدار 

استهالك  عن  الوطني  المستوى  على  اإلحصاءات  على  بناًء  يمكن  وال 

مساهمة  تقييم  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات 

وافرة  القولية  األدلة  لكن  الغذائية،  اإلمدادات  استقرار  في  الغابات 

في  مهماً  دوراً  تلعب  ربما  الغابات  من  األغذية  أن  إلى  تشير  وهي 

الغابات  ودور  األخرى.  األغذية  مصادر  تندر  عندما  األحيان  بعض 

في  مساهماتها  من  أخرى  هامة  مساهمة  والمياه  التربة  حفظ  في 

هذه  مقدار  تحديد  حالياً  يمكن  ال  أنه  رغم  األغذية،  إمدادات  استقرار 

القطاع  في  المتولد  الدخل  ويلعب  العالمي.  المستوى  على  المنفعة 

االقتصادية  اإلمكانيات  توفير  في  هاماً  دوراً  أيضاً  أعاله(  )المذكور 

هو  الذي  األغذية(،  لشراء  الدخل  )أي  األغذية  على  للحصول  الالزمة 

الغذائي  األمن  تحقيق  في  للغابات  مساهمة  أهم  ثاني  األرجح  على 

الخشبي. الوقود  استخدام  بعد 

الطاقة  إلى  الحاجة  توفير  في  الغابات  لمساهمة  األوسع  والمقياس 

األولية.  الطاقة  إمدادات  إجمالي  من  الخشبية  الطاقة  حصة  هو 

ويأتي  المائة،  في   6 بحوالي  العالمي  المستوى  على  الغابات  وتستأثر 

الخشبي  الوقود  استخدام  من  مباشرة  المساهمة  هذه  ثلثي  حوالي 

في  ثانوي(  )كمنتج  الطاقة  إنتاج  من  الثلث  ويأتي  النباتي،  والفحم 

الطاقة  فتساهم  اإلقليمي،  المستوى  على  أما  الغابات.  تجهيز  قطاع 

في  األولية  الطاقة  إمدادات  إجمالي  في  كبيرة  مساهمة  الخشبية 

بالنسبة للبلدان المتقدمة، استخدام الوقود الخشبي للتدفئة مقياس أكثر أهمية لكيفية استخدام   23

األخشاب لتلبية الحاجة األساسية للطاقة. غير أن المعلومات عن ذلك غير مكتملة، لكن األرقام 
المتوفرة تشير إلى أن حوالي 90 مليون شخص على األقل في أوروبا وأمريكا الشمالية يستخدمون 

الحطب مصدراً رئيسياً للتدفئة المنزلية.
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الالتينية  أمريكا  في  جداً  مهمة  أيضاً  وهي  المائة(،  في   27( أفريقيا 

من  المائة  في  خمسة  حالياً  أيضاً  وتمثل  الكاريبي.  البحر  ومنطقة 

تستمر  أن  المرجح  ومن  أوروبا،  في  األولية  الطاقة  إمدادات  إجمالي 

المحددة  بالغايات  الوفاء  البلدان  هذه  تستهدف  إذ  الزيادة  في 

المتجددة. الطاقة  الستخدام 

الحاجة  توفير  في  الغابات  بها  تساهم  التي  الطريقة  على  وكمؤشر 

تعيش  التي  المعيشية  األسر  عدد  عن  إحصاءات  ُجمعت  المأوى،  إلى 

المتوفرة  المعلومات  وكانت  مختلفة.  مواد  من  مصنوعة  بيوت  في 

باإلمكان  يكن  لم  ولذا  بكثير،  أقل  الحرجية  المنتجات  استخدام  عن 

نمواً(،  األقل  للبلدان  بالنسبة  )حتى  البيانات  من  كاملة  مجموعة  إنشاء 

األدنى. للحّد  تقديرات  الجدول  في  الواردة  األرقام  اعتبار  وينبغي 

من  المائة  في   18 أو  مليار،   1.3 عن  يقل  ال  ما  أن  الجدول  ويبين 

حرجية،  منتجات  من  مصنوعة  بيوت  في  يعيشون  العالم،  سكان 

مصنوعة  جدرانها  بيوت  في  شخص  مليار  ويعيش  جزئياً.  األقل  على 

هذه  فيها  تستخدم  بيوت  في  مليون  و500  حرجية  منتجات  من 

بيوت  في  يعيشون  من  عدد  أن  إلى  يشير  وهذا  لألسطح.  المنتجات 

 800 وأن  مليون   500 يبلغ  ربما  حرجية  منتجات  من  مصنوع  معظمها 

حرجية. منتجات  من  جزئياً  مصنوعة  بيوت  في  يعيشون  آخرين  مليون 

ممن  نسبة  وأعلى  عدد  أكبر  أن  فيبدو  اإلقليمي،  المستوى  على  أما 

وأوسيانيا  آسيا  في  هم  المأوى  لتوفير  الحرجية  المنتجات  يستخدمون 

المنتجات  استخدام  أما  السكان(.  ربع  حوالي  أي  شخص،  )مليار 

البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  في  المأوى  لتوفير  الحرجية 

أقل  البيانات  مجموعات  أن  إلى  جزئياً  ذلك  )ويعزى  فأقل  الكاريبي 

استخدمت  الحرجية  المنتجات  أن  ويبدو  المناطق(،  هذه  في  اكتماالً 

من  المائة  في  و12  األفريقية،  البيوت  من  المائة  في   14 بناء  في 

الكاريبي. البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  في  البيوت 

الغابات  مساهمة  على  ما  حد  إلى  دقيق  غير  مؤشر  المقياس  وهذا 

تجمع  الحرجية  المنتجات  أن  ذلك  المأوى،  إلى  الحاجة  توفير  في 

يعطي  فإنه  ذلك،  ومع  المنازل،  بناء  في  أخرى  مواد  مع  كثيرة  أحياناً 

وخاصة  المأوى،  توفير  في  الغابات  منتجات  أهمية  عن  عامة  فكرة 
نمواً.24 األقل  األقاليم  في 

يعّول  مقياس  إنتاج  الممكن  غير  من  والصحة،  بالغابات  يتعلق  وفيما 

تعدد  بسبب  الغابات  من  الكلية  االجتماعية-االقتصادية   للمنافع  عليه 

صحة  تحسين  في  الغابات  بها  تساهم  قد  التي  المختلفة  الطرق 

من  لعدد  جداً  عامة  تقديرات  هناك  ذلك،  على  وعالوة  اإلنسان. 

24  يرّكز التحليل المقدم هنا على األقاليم األقل نمواً ألن من المفترض أن المنتجات الحرجية تستعمل 

في معظم الحاالت ألنها المصدر الوحيد أو المصدر الميسور الوحيد لمواد البناء. ومن هنا فإنها 
تساهم بفعالية في تلبية الحاجة إلى المأوى. وتستعمل األخشاب أيضاً كثيراً في بناء المنازل في 

البلدان المتقدمة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لوضع مقياس صالح للمنافع االجتماعية- 
االقتصادية من ذلك.

األولية،  الصحية  للرعاية  رئيسياً  مصدراً  التقليدي  الطب  على  يعتمدون 

درجة  إلى  عامة  أنها  كما  واضح،  غير  األرقام  هذه  اشتقاق  أن  إال 

هكذا،  الغابات.  من  يتأتى  المنافع  هذه  من  كم  تقدير  معها  يصعب 

تتوفر  محددة  أمثلة  ثالثة  على  أعاله  الجدول  في  الواردة  األرقام  تركز 

مثبتة  والصحة  الغابات  بين  الروابط  فيها  تكون  وقد  جيدة،  بيانات  لها 

بجالء.

الوقود  يستخدمون  شخص  مليون   765 حوالي  أن  األول  الرقم  يوضح 

الوقود  أرقام  إلى  ذلك  ويستند  وتعقيمها.  المياه  لغلي  الخشبي 

تبين  التي  نفسها  المسوحات  نتائج  وإلى  سابقاً  قدمت  التي  الخشبي 

سأل  كذلك  )وكيف(.  بهم  الخاصة  الشرب  مياه  يعاملون  من  أعداد 

وتشير  العشبية،  العالجات  استخدام  عن  المسوحات  هذه  من  عدد 

العالجات  يستخدمون  شخص  مليار  على  يزيد  ما  أن  إلى  اإلجابات 

من  الرغم  وعلى  األطفال.  عند  اإلسهال  لعالج  والمنزلية  العشبية 

من  الطبية  النباتات  أن  إاّل  معروف،  غير  العالجات  هذه  مصدر  أن 

العدد. هذا  من  بحصة  تستأثر  الغابات 

يستخدمون  من  لعدد  تقديرات  الدراستين  هاتين  من  كل  يقّدم 

تعرضان  ال  لكنهما  الصحية،  حالتهم  لتحسين  الحرجية  المنتجات 

الدراسة  الحاضر،  الوقت  وفي  الصحية.  اآلثار  حيث  من  النتائج 

الوقود  الستخدام  السلبية  اآلثار  فحصت  بذلك  قامت  التي  الوحيدة 

أن  وأظهرت  الدخان(،  استنشاق  )من  اإلنسان  صحة  على  الخشبي 

وعلى  ذلك.  جّراء  عام  كل  يموتون  قد  شخص  مليون   1.7 حوالي 

يرد  أنه  إاّل  اجتماعية-اقتصادية،  منفعة  يشّكل  ال  ذلك  أن  من  الرغم 

عن  وسالمة  صحة  أكثر  إحصاءات  احتساب  كيفية  على  كمثال  هنا 

البيانات  جمعت  لو  فيما  المستقبل  في  والصحة  الغابات  بين  الروابط 

الالزمة. الصحيحة 

أهمية منافع الغابات لفئات محددة
كيفية  الغالب  في  التحليل  لهذا  جمعت  التي  اإلحصاءات  تبين 

االحتياجات  مختلف  لتلبية  الحرجية  والمنتجات  الغابات  استخدام 

الدقيق  التحديد  هو  صعوبة  األكثر  لكن  الوطني.  المستوى  على 

يمكن  ذلك،  مع  محددة.  فئات  رفاه  في  الغابات  مساهمة  لحجم 

في  الغابات  ومساهمة  البلدان  في  الدخل  متوسط  بين  العالقة  إظهار 

أن  المقارنات  تبين  الحاالت،  من  العديد  وفي  المختلفة،  االحتياجات 

في  االحتياجات  تلبية  في  أو  الدخل  في  أكبر  مساهمة  تسهم  الغابات 

األخرى. البلدان  في  مما  فقراً  األكثر  البلدان 

تحجب  هنا  المعروضة  اإلجمالية  األرقام  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 

معاً  جمعت  إذا  فمثاًل،  إقليم.  كل  ضمن  البلدان  بين  االختالفات 

عدد  في  الغابات  أن  تبين  المختلفة،  الحاجات  بأنواع  الخاصة  النتائج 

الساحقة  األغلبية  تلبي  أفريقيا(  في  )أساساً  نسبياً  الفقيرة  البلدان  من 

ما  إذا  ذلك،  على  وعالوة  جميعا.  األساسية  البشرية  االحتياجات  من 

مستوى  على  )مثاًل  الوطني  دون  المستوى  على  البيانات  تحليل  جرى 
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الحرجية  المنتجات  استخدام  بين  العالقة  فإن  المعيشية(،  األسرة 

كامن  الواقع  في  وهذا  أقوى.  تبدو  أن  يحتمل  الدخل  ومستويات 

التي  النطاق  الواسعة  االجتماعية  المسوحات  من  العديد  تصميم  في 

معلومات  جمعت  فحيثما  التقرير،  هذا  في  للبيانات  كمصدر  تستخدم 

البناء  في  األخشاب  استخدام  أو  الخشبي  الوقود  استخدام  عن  كثيرة 

الفقر. على  مؤشر  ألنها  تحديداً  جمعت  قد  تكون  فإنها 

عموماً  فإنها  الجنس،  نوع  حسب  المفّصلة  باإلحصاءات  يتعلق  وفيما 

غير  لألنشطة  بالنسبة  أما  الرسمي.  القطاع  في  لألنشطة  جداً  متوفرة 

نطاق  على  أجريت  مسوح  من  متوفرة  المعلومات  فإن  الرسمية، 

بشكل  تجمع  ال  هذه  أن  حين  وفي  حالة،  دراسات  ومن  صغير 

التي  البيانات  تشير  وعموماً،  مشابهة.  وجهات  النتائج  تبين  منتظم، 

في  نسبياً  صغيراً  دوراً  تلعب  المرأة  أن  إلى  التقرير  لهذا  جمعت 

الدخل.  تولد  التي  الرسمية  غير  األنشطة  وفي  الرسمي  الغابات  قطاع 

من  الدخل  توليد  )مثل  القليلة  االستثناءات  بعض  هناك  يكون  وقد 

ولكن  شيا(،  جوزيات  مثل  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  بعض 

جمع  على  كبير  حد  إلى  يقتصر  اإلنتاج  في  المرأة  دور  أن  يبدو 

المعيشي.  لالستعمال  الحرجية  المنتجات 

)وخاصة  الحرجية  المنتجات  استهالك  يكون  أن  المرجح  ومن 

الجامعين؛  كالصيادين  السكانية:  الفئات  لبعض  أيضاً  مهماً  الخشبية( 

ال  والذين  والمحرومين  جوارها؛  في  والساكنين  الغابات  وقاطني 

كمالذ  الغابات  موارد  في  الكفاف  قوت  عن  ويبحثون  أرضاً  يملكون 

كيف  صغير  نطاق  على  الحالة  دراسات  من  العديد  ويبّين  أخير. 

لكن  محددة،  مواقع  في  الغابات  من  تستفيد  المجموعات  هذه  أن 

الوطني.  المستوى  على  منتظم  بشكل  تجمع  ال  الصلة  ذات  البيانات 

المستويين  على  المنافع  هذه  مقدار  تحديد  باإلمكان  ليس  وهكذا، 

والعالمي. اإلقليمي 

2007 عام  منذ  الرئيسية  السياساتية  للتطورات  موجز 
وطني  برنامج  هامة  حرجية  موارد  يملك  بلد  كل  لدى  تقريباً  يوجد 

من  عدداً  تتناول  التي  والبرامج  للسياسات  مشابه  نظام  أو  للغابات 

وأدوات  سياسات  البلدان  لدى  العادة،  وفي  للغابات.  الحيوية  القضايا 

التي  والتدابير  السياسات  وعدد  االجتماعية-االقتصادية .  المنافع  تتناول 

للغابات  المستدامة  اإلدارة  لتعزيز   2007 عام  منذ  البلدان  اتخذتها 

لإلعجاب. مثير 

المشهد السياساتي المتحول
على  الحرجية  السياسات  مجاالت  بعض  شهد  البلدان،  من  العديد  في 

المتبعة،  النهج  في  جوهرية  تحوالت  الماضية  القليلة  العقود  مدى 

من  ومزيداً  للغابات  المستدامة  لإلدارة  أوسع  مفهوم  اعتماد  تشمل 

وإدارة  بالسياسات  المتعلقة  العمليات  في  المشاركة  على  التركيز 

إلى  والمستندة  الطوعية  النهج  على  االنفتاح  من  ومزيداً  الغابات، 

حد  إلى  التحليل  هذا  وأكد  والتحكم.  القيادة  ألدوات  كتكملة  السوق 

.2013–2007 الفترة  في  األجل  طويلة  الوجهات  هذه  استمرار  كبير 

إلى  للغابات  الوطنية  السياسات  أو  البرامج  تعّدل  التي  البلدان  تميل 

خطوة  وتلك  عاماً،  وطنياً  هدفاً  للغابات  المستدامة  اإلدارة  اعتماد 

على  يستمر  أن  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  لتوفير  كان  إذا  ضرورية 

أصحاب  دور  لتعزيز  تدابير  البلدان  من  العديد  اتخذ  وقد  الزمن.  مر 

توجهاً  يعكس  ما  السياسات،  هذه  مثل  وتنفيذ  وضع  في  المصلحة 

مشاركة  تشجع  حوكمة  باتجاه  للدولة  الحصري  التحكم  من  أوسع 

إلى  الرامية  الجهود  أيضاً  الوجهة  هذا  وتعكس  المصلحة.  أصحاب 

واالجتماعية  واإليكولوجية  االقتصادية  الجوانب  بين  التوازن  تحقيق 

لالستدامة.

عند  الفقر  معالجة  بالتحديد  البلدان  من  نسبياً  قليل  عدد  يتناول 

إلى  يشير  وهذا  للغابات.  الوطنية  السياسات  أو  البرامج  تعديل 

نموذج  من  بدالً  الغابات،  إلدارة  التقني  النموذج  هيمنة  استمرار 

الغابات  إدماج  تحّسن  أخرى،  ناحية  من  الناس.  محوره  اجتماعي 

تحتل  وبينما  نطاقا.  األوسع  الوطنية  الفقر  خفض  استراتيجيات  في 

ال  الريفية،  التنمية  استراتيجيات  من  العديد  في  مكانة  الغابات 

مع  للغابات  الوطنية  السياسات  أو  البرامج  مواءمة  ضعيفة  تزال 

الغذائي.  واألمن  الطاقة  أمن  ومع  للتنمية  الوطنية  االستراتيجيات 

الكافية  وغير  المناسبة  غير  القدرات  أن  البلدان  من  كثير  في  ويبدو 

السياسات  أو  البرامج  في  عنها  أعرب  التي  والنوايا  األهداف  لتنفيذ 

تغييرات  تحقيق  طريق  في  رئيسية  عقبة  تشّكل  للغابات  الوطنية 

تعديل  صراحة  تتناول  نسبياً  قليلة  تدابير  عن  وُبّلغ  الواقع.  أرض  على 

الحكم.  وأساليب  الجديدة  االحتياجات  مع  لتتوافق  المؤسسية  األطر 

■ الهند.	 في  الطعام  إلعداد  وقوداً  الشجر  أوراق  يستخدمن  نساء 
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مستدامة  إدارة  لتنفيذ  ومختلفة  جديدة  قدرات  إلى  حاجة  وهناك 

باستخدام  المصلحة  أصحاب  تنوع  تزايد  مع  تتماشى  للغابات 

الماضي.  في  مما  األدوات  من  أوسع  مجموعة 

تركيز السياسات
التركيز  إلى  عنها  البلدان  أبلغت  التي  التدابير  من  العديد  يشير 

المناطق  في  خصوصاً  األجل،  متوسطة  إلى  قصيرة  تدابير  على 

وتستخدم  الخبرة.  الكتساب  جديدة  طرقاً  البلدان  فيها  تتحرى  التي 

النهج  من  واسعة  مجموعة  متزايد  نحو  على  الحكومية  اإلدارات 

تشريعية  أدوات  ذلك  في  بما  الحراجة،  قطاع  لحوكمة  واألدوات 

المصلحة.  أصحاب  مع  طوعية  واتفاقات  ومعلوماتية  واقتصادية  ومالية 

يضع  البلدان  من  قلياًل  عدداً  أن  إلى  المتوفرة  المعلومات  وتشير 

للقياس  مستهدفة  فئات  ويحدد  للقياس،  قابلة  محددة  بغايات  أهدافا 

وتنفيذ  رصد  من  يمكنه  ما  القدرات  من  ويملك  النتائج،  ولسالسل 

والتدابير. السياسات 

فرص  توفير  طريق  عن  المباشرة  المنافع  تتناول  ال  العادة،  وفي 

شأن  ومن  كأهداف.  صراحة  تعالج  أو  منتظماً  تناوالً  والدخل  العمل 

الدخل  عن  المتوفرة  البيانات  وضعف  محددة  أهداف  وجود  عدم 

اإلدماج  تعترض  عقبة  يشكال  أن  بالغابات  يتعلق  فيما  والعمالة 

األوسع  الريفية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجيات  في  للغابات  األفضل 

وقضايا  الجنسانية  بالقضايا  األحيان  من  كثير  في  يعترف  وال  وغيرها. 

وال  الرسمي  غير  االقتصاد  عليه  يهيمن  سياق  في  الالئقة  العمالة 

مجال  في  العاملين  عمل  ظروف  تحسين  أن  على  القضايا.  هذه  تعالج 

لزيادة  حاسم  نظامية،  غير  مهن  في  يعملون  من  خاصة  الغابات، 

لتعزيز  جهود  بذل  إلى  حاجة  وهناك  القطاع.  والستدامة  اإلنتاجية 

من  األدنى  الحد  وضمان  التمييز  على  والقضاء  المهارات  تطوير  فرص 

على  والقضاء  والرجل  المرأة  بين  الفرص  وتكافؤ  المعيشية  األجور 

مساهمة  تعزيز  كبير  حد  إلى  ويمكن  القسري.  والعمل  األطفال  عمالة 

الحماية  على  الحصول  إمكان  بتوسيع  الريفية  التنمية  في  الغابات 

فرص  خالل  من  مثاًل  المحليين،  للسكان  عمل  فرص  وتوفير  االجتماعية 

التحريج. التحريج/إعادة  برامج  خالل  من  العجاف  المواسم  في  عمل 

المنتجات  على  التركيز  إلى  والتدابير  السياسات  تميل  عموماً، 

)وإلى  خشبية  منتجات  تطوير  األحيان  من  كثير  في  ويغفل  األولية، 

ال  نموذجاً  ذلك  يعكس  وقد  أعلى.  قيمة  ذات  خشبية(  غير  ما  حد 

لإلنتاج،  ميّسر  من  بدالً  كمنتج  الدولة  دور  نموذج  هو  مهيمناً  يزال 

التجهيز.  قيمة  بسالسل  يتعلق  سياساتي  تفكير  إلى  االفتقار  ويعكس 

بها  معترفاً  أو  جيداً  مفهومة  غير  الخدمات  خالل  من  المنافع  وتظل 

محوكمة.  أو 

القيمة  لتعزيز  كوسيلة  اإلنتاج  قدرات  زيادة  البلدان  بعض  ويشّجع 

االجتماعية-االقتصادية .  المنافع  وبالتالي  الحرجية  للمنتجات  المضافة 

إنتاج  كفاءة  تعزيز  الحكومات  من  العديد  يتناول  ال  وبالمقارنة، 

حيث  من  فعالة  طريقة  ذلك  أن  رغم  الحرجية،  المنتجات  وتجهيز 

أكبر  إنتاجاً  أن  حين  في  للغابات،  المضافة  القيمة  لزيادة  التكلفة 

المزيد  توفير  إلى  السعي  في  هاماً  عنصراً  يكون  أن  بد  ال  أقل  بتكلفة 

قاعدة  تدمير  بدون  متنام  لمجتمع  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  من 

طويل  طريق  هناك  يزال  ال  أنه  إلى  الحالي  الوضع  ويشير  الموارد. 

مستدامة،  موارد  مدخالت  إلى  استناداً  أخضر  اقتصاد  نحو  التقدم  أمام 

سالسل  باالعتبار  تأخذ  للغابات  وطنية  سياسات  أو  برامج  تصمم  وقلما 

الحرجية. المنتجات  قيمة 

تطورات مستجدة في التدابير واألدوات
هناك  كان  رسمياً،  للدولة  مملوكة  كبير  حد  إلى  الغابات  ظلت  بينما 

فرص  من  مزيد  توفير  إلى  ملحوظ  توجه  الماضية  القليلة  العقود  في 

المحلية،  المجتمعات  ذلك  في  بما  حكومية،  غير  فاعلة  جهات  حصول 

منطقة  في  خصوصاً  منها،  واالستفادة  وإدارتها  الحرجية  الموارد  على 

الحصول  فرص  توفير  أن  شك  وال  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  أمريكا 

على  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  لتعزيز  قوية  وسيلة  الموارد  على 

للمعيشة  االستخدام  طريق  عن  ذلك  في  بما  المحلية،  المستويات 

يدار  حيث  البلدان  من  عدد  وفي  نقدية.  غير  مداخيل  على  وللحصول 

اتخذت  لالستغالل،  امتيازات  خالل  من  العامة  الغابات  من  كبير  جزء 

التجارية  االمتيازات  أصحاب  بين  العالقات  طرائق  لضبط  خطوات 

المحلية. والمجتمعات 

مختلفة  أنواع  عبر  األسواق  إلى  الوصول  البلدان  من  العديد  ويدعم 

منتجين  منظمات  بتشكيل  والسماح  المنتجين.  منظمات  من 

■ كجزء 	 لزرعها  الغابة  إلى  السنط  أشجار  شتالت  يحمل  مزارع  نام،  فييت  في 
قبل  سنوات،  خمس  غرسها  بعد  الشتالت  نمو  يستغرق  التشجير.  جهد  من 
األثاث. تصنيع  وفي  بناء  أخشاب  إلى  وتحويلها  قطعها  باإلمكان  يصبح  أن 
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وفرص  اجتماعية-اقتصادية  منافع  لتوفير  قوية  وسيلة  وتيسيرها 

تعني  األحيان،  من  كثير  وفي  كفاءة.  أكثر  األسواق  إلى  وصول 

الرسمي  غير  االقتصاد  في  المشاركة  األسواق  إلى  الوصول  إمكانية 

خصوصاً  الحرجية،  المنتجات  سوق  من  كبيرة  حصة  يشكل  الذي 

االقتصاد  إلى  إشارات  وجود  عدم  ويدل  المحلية.  المستويات  على 

على  يتعين  يزال  ال  أنه  إلى  والتدابير  السياسات  في  الرسمي  غير 

في  بناءة  بطرق  الواقع  هذا  لمعالجة  طرق  إيجاد  الحكومات 

والتدابير.  السياسات 

االستثمار  تشجيع  طريق  عن  للغابات  المستدامة  اإلدارة  تمويل  كان 

اآلليات  من  واحدة  وكانت  الدولي.  السياسي  العمل  برنامج  أعلى  في 

اعترافاً  للغابات،  وطنية  صناديق  إنشاء  خاصاً  اهتماماً  اجتذبت  التي 

وفي  والصغير.  الكبير  المحلي،  التمويل  الجتذاب  الجامعة  باألهمية 

مصادر  على  والموثوقة  الميسورة  الحصول  فرص  تظل  نفسه،  الوقت 

على  تتعين  مسألة  األصليين  والسكان  المحلية  للمجتمعات  تمويل 

معالجتها.  السياسات  واضعي 

مثل  الطوعية،  األدوات  قبول  على  بتزايد  البلدان  أقدمت  وقد 

وتكملة  تعزيز  على  تساعد  مفيدة  كأداة  الحرجية،  الشهادات  إصدار 

كما  للغابات،  المستدامة  اإلدارة  إلى  الهادفة  الحكومية  السياسات 

هناك  تظل  ذلك،  مع  مسؤول.  كشريك  الخاص  القطاع  دور  تعزز  أنها 

إلصدار  الباهظة  التكاليف  ذلك  في  بما  عديدة،  سياساتية  تحديات 

الطلب  نقص  ومعالجة  المنتجين،  صغار  يتحملها  التي  الشهادات 

عن  المستخرجة  المنتجات  من  تكلفة  األكثر  المنتجات  على  المحلي 

للحكومات  الشرائية  القوة  واستخدام  المسؤول،  غير  االستغالل  طريق 

القانوني.  غير  األشجار  وقطع  الغابات  إزالة  ومكافحة  األسواق،  في 

ذات  الغابات  من  االجتماعية-الثقافية  المنافع  تكون  كثيرة  وأحياناً 

طرق  ومن  األصلبين.  والسكان  المحلية  للمجتمعات  عالية  أهمية 

التقليدية  والممارسات  المعارف  على  الحفاظ  التحدي  هذا  مواجهة 

من  الملموسة  وغير  الملموسة  المنافع  وتقاسم  بالغابات  المتعلقة 

مشاركة  لتعزيز  تدابير  البلدان  من  العديد  اتخذ  وقد  استخدامها. 

منها  قلياًل  عدداً  لكن  الغابات،  إدارة  في  التقليديين  المستخدمين 

والممارسات  المعارف  على  الحفاظ  التحديد  وجه  على  تناول 

على  البلدان  ركزت  الحالة  هذه  وفي  بالغابات،  المتعلقة  التقليدية 

حقوق  وضبط  والممارسات  المعارف  هذه  وتوثيق  فهم  تحسين 

التقليدية  والممارسات  المعارف  على  الحفاظ  باالعتبار  لتأخذ  الحيازة 

الفعالية.  من  أكبر  بقدر  بالغابات  المتعقلة 

على  الضوء  بتسليط  البلدان  من  يتزايد  لكنه  صغير،  عدد  بدأ  وقد 

الغابات(،  إلزالة  السلبية  )واآلثار  الوطنية  الثروة  في  الغابات  مساهمة 

بلدان  وتقوم  والبيئية.  االقتصادية  المحاسبة  أطر  وضع  خالل  من  مثاًل 

ترتيبات  ومراجعة  بتطوير  أيضاً  الالتينية،  أمريكا  في  خصوصاً  عديدة، 

لفقاء  الدفع  ترتيبات  أن  من  الرغم  )على  الخدمات  لقاء  الدفع 

الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  سياق  في  الخدمات 

مرحلة  في  كبير  حد  إلى  تزال  ال  الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن 

التي  الخدمات  من  العديد  يزال  ال  ذلك،  مع  واالستكشاف(.  االختبار 

اآلفات  وضبط  والتلقيح  التعرية  مكافحة  آليات  )مثل  الغابات  تقدمها 

السياسات  في  كبير  حد  إلى  باالعتبار  مأخوذ  غير  واألمراض(  الطبيعية 

البلدان  من  جداً  قلياًل  عدداً  أن  ذلك،  من  واألهم  الوطنية.  والتدابير 

مثل  هنا،  عليها  الضوء  سلطنا  التي  المتعددة  الكبرى  المنافع  يتناول 

الطبية. النباتات  وإنتاج  األدغال  حيوانات  ولحوم  الخشب  وقود 

الغابات من  االجتماعية-االقتصادية  المنافع  تعزيز  فرص 
يستفيدون  من  أن  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  تحليل  يبين 

تلك  حجم  وأن  عديدون،  الحرجية  المنتجات  واستهالك  إنتاج  من 

يستخدم  التي  المختلفة  للطرق  تبعاً  كبيراً  اختالفاً  يختلف  المنافع 

المستوى  على  مثاًل،  هكذا،  رفاههم.  لتحسين  الغابات  األشخاص  بها 

في  الدخل  توليد  من  للمستفيدين  التقريبي  العدد  يبلغ  العالمي، 

المستفيدين  عدد  يبلغ  قد  حين  في  الماليين،  عشرات  الرسمي  القطاع 

وأعداد  الماليين،  مئات  الرسمي  غير  القطاع  في  األنشطة  من 

األساسية،  االحتياجات  بعض  لتلبية  الحرجية  المنتجات  مستخدمي 

المليارات.

الجوانب  بعض  إدراك  في  تحسناً  هناك  أن  السياسات  تحليل  ويبين 

الجمهور  مشاركة  زيادة  )مثل  الغابات  إلدارة  االجتماعية-االقتصادية  

لإلدارة  نطاقاً  أوسع  نهجاً  البلدان  اعتمدت  كما  القطاع(،  هذا  في 

المنافع  توليد  يكون  ما  نادراً  ذلك،  مع  للغابات.  المستدامة 

السياسات  هذه  من  تركيز  موضع  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  

الغابات.  إلدارة  الفنية  الجوانب  على  التركيز  إلى  تميل  تزال  ال  التي 

ركز  اإلنتاج،  منافع  الحرجية  سياساتها  في  البلدان  تناولت  وحيث 

المستفيدين  عدد  )حيث  الرسمي  القطاع  في  األنشطة  على  معظمها 

وتدابيرها  سياساتها  في  منها  جداً  قليل  عدد  وتناول  نسبياً(،  منخفض 

الغابات.  منتجات  استهالك  أو  الرسمية  غير  األنشطة 

االجتماعية-االقتصادية   المنافع  حجم  بين  االختالفات  هذه  وتشير 

إلدارة  المختلفة  االجتماعية-االقتصادية  للجوانب  المعطى  واالهتمام 

االجتماعية- المنافع  لتعزيز  الفرص  من  عدداً  هناك  أن  إلى  الغابات 

السياسات  في  تغييرات  إجراء  خالل  من  الغابات  من  االقتصادية  

الحرجية.  والتدابير 

زيادة التشديد على المنافع االجتماعية-االقتصادية في 
السياسات والتدابير الحرجية 

الوطنية  وتدابيرها  سياساتها  في  متزايد  نحو  على  تنظر  البلدان  أخذت 

هذه  فإن  ذلك،  ومع  للغابات.  المستدامة  اإلدارة  إلى  واسعة  نظرة 

التي  بالمنافع  يتعلق  فيما  مبهمة  تكون  ما  كثيراً  والتدابير  السياسات 

إلى  الهامة  الخطوة  وستكون  الغابات.  استخدام  من  الناس  يجنيها 

صراحة  تؤخذ  بحيث  الغابات  وسياسات  استراتيجيات  تعديل  األمام 

والمنافع | 81 السياسات  بين  الروابط  تعزيز    
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وخطط  والبرامج  واألهداف  الحرجية  السياسات  رؤى  في  باالعتبار 

يتطلب  وهذا  الغابات.  الناس  بها  يستخدم  التي  الطرق  العمل 

الموارد  على  كوصي  الدولة  على  أقل  وتركيزاً  المنظور  في  تغييراً 

ومزيداً  األشخاص(  من  الغابات  كثيرة  أحيان  في  )يحمي  الحرجية 

وفيما  والمجتمع.  الناس  وتفضيالت  احتياجات  عن  المعلومات  من 

القيام  أيضاً  البلدان  على  ينبغي  والعمالة،  الدخل  من  بالمنافع  يتعلق 

العمالة  وقضايا  الجنسانية  القضايا  لمعالجة  الجهود  من  بالمزيد 

المصدر  تشّكل  التي  الرسمية  غير  األنشطة  في  وخصوصاً  الالئقة، 

الريفية. المناطق  من  العديد  في  للمعيشة  الرئيسي 

االتجاه.  هذا  في  هامة  خطوات  بالفعل  البلدان  من  العديد  اتخذ  وقد 

أقوى  حقوق  ومنح  الموارد  على  الحصول  فرص  تحسين  ذلك  ويشمل 

الرغم  )على  الحرجية  المنتجات  بعض  واستخراج  إدارة  في  للسكان 

وتأمين  الكفاف(  لغرض  فقط  تستخدم  كثيرة  أحيان  في  أنها  من 

وأصحاب  المحلية  والمجتمعات  األصليين  السكان  حصول  إمكانية 

واألشجار  واألراضي  الغابات  على  الخاص  القطاع  من  الصغيرة  الحيازات 

على  أيضاً  البلدان  بعض  وساعد  لها.  حيازتهم  وضمان  طويل  ألجل 

بتعزيز  مثاًل،  والعمالة(،  الدخل  )لتوليد  األسواق  إلى  الوصول  تحسين 

ومنظمات  الصغيرة  الحرجية  للمشاريع  والقدرات  القانونية  األطر 

تصبح  أن  لضمان  اآلن  التطورات  هذه  تعزيز  وينبغي  المنتجين. 

الريفية. المناطق  في  والنمو  للتنمية  حقيقية  محركات 

معالجة استدامة اإلنتاج
تناول  في  الغابات  إدارات  تردد  يكون  قد  النواحي،  من  كثير  في 

في  متجذراً  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  بعض 

إدارة  استدامة  على  المنتجين  صغار  من  العديد  تأثير  من  المخاوف 

منتجات  استهالك  من  المنافع  أهم  من  ثالث  مثاًل،  هكذا،  الغابات. 

للبروتين  هام  كمصدر  األدغال  حيوانات  لحوم  استخدام  هي  الغابات 

واستخدام  محلية،  بناء  كمواد  الحرجية  المنتجات  واستخدام  الحيواني 

الصيد  البلدان،  من  العديد  في  ولكن،  للطهي.  الخشبي  الوقود 

كثيرة  أحيان  وفي  بشدة(،  مقّيد  األقل  على  )أو  كبير  حد  إلى  محظور 

الطولي(  بالنشر  أو  )بالمنشار  المنشور  للخشب  المحلي  اإلنتاج  ُيحظر 

هنا  ومن  الخشبي.  الوقود  جمع  الحاالت  بعض  في  أيضاً  يقيد  وقد 

الناحية  من  قانونية  غير  الغابات  استخدامات  أهم  من  ثالثة  فإن 

األماكن. من  العديد  في  التقنية 

حظر  خالل  من  الغابات  إدارة  استدامة  تعزيز  محاوالت  تخفق  وال 

االجتماعية-االقتصادية  المنافع  هذه  أهمية  إدراك  في  معينة  أنشطة 

الُنهج  هذه  أن  كما  أيضاً.  تنجح  لن  األرجح  على  إنها  بل  فحسب، 

البلدان  تبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  مقارنة  التبسيط  في  مغرقة 

في  كثيراً  الرسمي)األصغر  الغابات  قطاع  في  اإلنتاج  استدامة  لتحسين 

األحيان(. غالب 

باإلنتاج  الحظر  على  الحالي  التركيز  عن  االستعاضة  وستشكل 

بسبب  كثيرة  أماكن  في  الغابات  إلدارات  كبيراً  تحدياً  المستدام 

فإن  ذلك،  مع  نظامية.  غير  أنشطة  في  للمنخرطين  الكبيرة  األعداد 

على  المحلية  والسيطرة  الملكية  حقوق  لتعزيز  اتخذت  التي  التدابير 

في  أكبر  مصلحة  المحليين  المنتجين  بالفعل  أعطت  الحرجية  الموارد 

التنظيم  في  التحسينات  توفر  وقد  للموارد،  األجل  الطويلة  االستدامة 

غير  المنتجين  مع  مشاركة  آلية  ذلك(  وغير  المنتجين،  )تعاونيات 

التقنية  المساعدة  تقديم  هو  اآلن  والمطلوب  فعالية.  أكثر  الرسميين 

والمنظمات  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  واسع،  نطاق  على  واإلرشاد 

األنشطة.  هذه  استدامة  وتعزيز  المدني،  والمجتمع  الحكومية  غير 

تواجهه  الذي  والتحدي  الحاالت،  بعض  في  بالفعل  ذلك  جرى  وقد 

األمثلة  هذه  بين  من  األفضل  أخذ  هو  اآلن  التنمية  ووكاالت  البلدان 

أوسع. نطاق  على  المستفادة  الدروس  وتطبيق 

زيادة كفاءة اإلنتاج واالستهالك
من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع  الستدامة  الهامة  الجوانب  أحد 

تزايد  يستمر  أن  المرجح  ومن  واستخدامها.  إنتاجها  كفاءة  هو  الغابات 

في  الغابات  منتجات  استهالك  من  المنافع  من  العديد  على  الطلب 

من  الطلب  هذا  توفير  وسيتعين  السكان.  عدد  تزايد  مع  المستقبل 

الوقت  في  األحيان(،  من  كثير  في  متضائلة  )أو  ثابتة  موارد  قاعدة 

ال  كان  وإذا  بالغابات.  المتعلقة  األخرى  المطالب  فيه  تتزايد  الذي 

الموارد،  في  كبير  تدهور  بدون  تتحقق  أن  من  المطالب  لهذه  بّد 

أساليب  اعتماد  في  الرسميين  غير  المنتجين  دعم  عندئذ  فسيتعين 

كفاءة. أكثر  إنتاج 

مقدار  هو  االعتبار  في  يؤخذ  أن  ينبغي  صلة  ذو  آخر  عامل  وهناك 

لنواتج  الرسمي  غير  اإلنتاج  على  األشخاص  ينفقه  الذي  الوقت 

التحليل  في  هنا  العامل  هذا  ويرد  للمعيشة.  وإّما  للبيع  إّما  الغابات، 

أنشطة  في  المنخرطين  أعداد  )أي  المنافع  هذه  أهمية  على  كمؤشر 

خفضها،  ينبغي  إنتاج  تكلفة  الواقع  في  هو  الوقت  لكن  مختلفة(، 

أخرى.  أنشطة  في  لالنخراط  الفرصة  إلتاحة  ممكناً،  ذلك  كان  إن 

اليد  من  المدخالت  بتخفيض  اإلنتاج  كفاءة  زيادة  تؤدي  أن  ويمكن 

الموارد  استخدام  استدامة  حيث  من  كبيرة  منافع  إلى  والمواد  العاملة 

ولذلك  األخرى.  األنشطة  من  الدخل  لتوليد  الوقت  تحرير  وإمكانية 

ماليين  مئات  ينفق  إذ  الخشبي،  الوقود  جمع  حالة  في  خاصة  أهمية 

تلبية  في  الوقت  من  كبيرة  كميات  النساء(  من  )معظمهم  األشخاص 
الطاقة.25  من  األساسية  االحتياجات 

على سبيل المثال، تخفيض قدره واحد في المائة من كمية الوقود الخشبي المطلوبة لتلبية   25

احتياجات الطاقة )مثاًل عن طريق تحسين مواقد الطهي( سيزيد توفر اليد العاملة ألنشطة أخرى بما 
يعادل حوالي مليون شخص يعملون بدوام كامل.
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إذ  التكاليف،  خفض  مجرد  من  أبعد  إلى  أكبر  آخر  مطمح  ويذهب 

فمثاًل،  األنشطة.  هذه  بعض  من  المنافع  مستوى  تحسين  يستهدف 

مراعاة  األكثر  االقتصاد  بمنافع  متزايد  بشكل  المتقدمة  البلدان  تهتم 

وتتمتع  المعيشية.  والبيئة  الحياة  بنوعية  يتعلق  فيما  سيما  ال  للبيئة 

خصائص  من  بشيء  بالفعل  نمواً  األقل  البلدان  من  العديد  اقتصادات 

والطاقة  المتجددة  للمواد  المرتفع  )االستخدام  األخضر  االقتصاد 

إنتاج  في  المنخرطين  أعداد  وارتفاع  الطبيعية  والمنتجات  الحيوية 

متطورة  ليست  القيمة  وسالسل  اإلنتاج  عمليات  لكن  المواد(،  هذه 

بعض  في  نمواً  البلدان  ألقل  تتوفر  قد  ولكن  البلدان.  تلك  في  جيداً 

اتباع  من  بدالً  األخضر،  االقتصاد  نحو  للتوجه  أكبر  فرصة  المناطق 

اللجوء  زيادة  إلى  كثيرة  أحياناً  يؤدي  الذي  التقليدي  التنمية  مسار 

كما  المتجددة،  غير  الموارد  من  وغيرها  األحفوري  الوقود  أنواع  إلى 

وبيئية. اجتماعية  مشاكل  إلى 

اقتصادياً  ومجزية  خضراء  تنمية  تحقيق  في  المضي  إمكانات  وتختلف 

أن  ويمكن  البلدان،  بين  فيما  ذلك،  مع  وتتفاوت،  سواء  حد  على 

غيرها.  من  المجال  هذا  في  أفضل  بشكل  الغابات  نواتج  بعض  تساهم 

وتمكن  البلدان.  من  لكثير  واعد  مجال  ذلك،  مع  الخشبية،  والطاقة 

األشجار  زراعة  طريق  عن  المستدامة  اإلمدادات  زيادة  كثيرة  أحياناً 

إدخال  نسبياً  السهل  ومن  الزراعية؛  والحراجة  الصغيرة  الغابات  في 

هناك  تكون  وقد  الفحم؛  صنع  وتقنيات  تكنولوجيات  على  تحسينات 

من  الخشب  مخلفات  باستخدام  الطاقة  لتوليد  مستغلة  غير  إمكانات 

فرص  تتاح  أن  المحتمل  من  االستخدام،  حيث  ومن  التجهيز.  صناعة 

شأنها  من  أفضل  طهي  مواقد  توفير  مثاًل،  خالل،  من  تحسينات  إلدخال 

احتياجات  لتلبية  الالزمة  األخشاب  كمية  سواء  حد  على  تخفض  أن 

الوقود  باستخدام  الطهي  عن  الناجمة  السلبية  الصحية  واآلثار  الطاقة 

واستخدام  الكربون  انبعاثات  تخفض  ذاته  الوقت  وفي  الخشبي، 

المنتجات  تساهم  أن  يمكن  مشابه،  وبشكل  األحفوري.  الوقود 

والصحة  والمأوى  الغذائي  األمن  تحقيق  في  أفضل  مساهمة  الحرجية 

استخدامها  ولكيفية  حقاً  األشخاص  انتفاع  لكيفية  أوضح  فهم  خالل  من 

أكبر. بفعالية 

قياس األداء ورفع مستوى الوعي
يتطلب  أن  ويرجح  طموح  أعاله  المطروحة  األفكار  من  العديد 

ذلك  تحقيق  ويحتاج  بالغابات.  المتعلقة  السياسات  تركيز  في  تحوالت 

إدارات  قدرات  تطوير  في  كبيرة  باستثمارات  مدعوماً  يكون  أن  إلى 

مع  باالشتراك  والبرامج،  السياسات  هذه  وتنفيذ  تقديم  على  الغابات 

العديد  يواجه  الذي  الرئيسي  والتحدي  وخاصة.  عامة  أخرى،  هيئات 

على  المؤسسات  قدرات  وتعزيز  توجيه  إعادة  كيفية  هو  البلدان  من 

االحتياجات  ذوي  المتعددين  المصلحة  أصحاب  استخدام  ضمان 

التمويل.  مسألة  يثير  وهذا  مستداماً.  استخداماً  للغابات  المختلفة 

الغابات  إلدارة  الالزمة  القدرات  في  االستثمار  قضية  تدعيم  ويتطلب 

نهاية  وفي  ذلك،  عن  المتأتية  المنافع  على  أدلة  الناس  لمصلحة 

في  تحسينات  إلى  تؤدي  المعّدلة  السياسات  أن  على  دلياًل  المطاف، 

اإلنسان.  رفاه 

االجتماعية- المنافع  من  العديد  عن  المعلومات  سابقاً،  أوضحنا  كما 

الدخل  )توليد  بالفعل  متوفرة  األخشاب  إنتاج  عن  الناجمة  االقتصادية  

نادراً  ولكن  والمأوى(.  للطاقة  الخشب  واستخدام  الرسمية  والعمالة 

ينتفعون  الذين  السكان  أعداد  عن  معلومات  الغابات  إدارات  تنتج  ما 

إلى  تميل  التنمية  سياسات  وألن  مختلفة.  وبطرق  عملياً  الغابات  من 

من  أعداد  عن  واإلبالغ  البيانات  جمع  فإن  محورها  الناس  يكون  أن 

حاسم. أمر  واقتصادية  اجتماعية  منافع  على  يحصلون 

في  المنخرطين  بعدد  المتعلقة  اإلحصائيات  في  نقص  وهناك 

تحسين  عملياً  ويمكن  القطاع.  في  مختلفة  نظامية  غير  أنشطة 

تحسين  الغابات  إدارات  على  ينبغي  أدنى،  وكحد  المعلومات.  هذه 

تقاسم  عن  الناجمة  المنافع  إلظهار  المنافع  تقاسم  عن  تقاريرها 

الغابات.  في  اإلنتاج  مناطق  في  المشابهة  والترتيبات  اإليرادات 

من  المنافع  تقاسم  قياس  تحسين  أيضاً  ممكناً  يكون  أن  وينبغي 

فيها  يتمتع  التي  األخرى  والمناطق  المحلية  المجتمعية  الغابات  خالل 

ذكر  ما  ولكل  الغابات.  وإدارة  استخدام  بحقوق  المحليون  السكان 

عنه،  واإلبالغ  المستفيدين  عدد  قياس  األولوية  تكون  أن  ينبغي  أعاله، 

هذه  مثل  فيها  توجد  التي  الغابات  مناطق  عن  الحديث  من  بدالً 

الترتيبات.

اإلحصاءات  تحسين  محاولة  هي  أخرى  أولوية  هناك  تكون  أن  وينبغي 

عن  معلومات  وإصدار  والنساء  الرجال  بين  المنافع  بتوزيع  المتعلقة 

السكان  مثل  المحرومة  للفئات  خاصة  أهمية  تكتسب  التي  األنشطة 

الريف. وفقراء  األصليين 

األخرى  الرسمية  غير  األنشطة  أهمية  لقياس  الضروري  من  وسيكون 

السكان  تعدادات  مثل  أخرى،  إحصائية  جهود  مع  التعاون  القطاع  في 

ومستوى  المعيشية  األسرة  دخل  ومسوحات  الزراعي  والتعداد 

وقد  البلدان،  من  العديد  في  المسوحات  هذه  وتتوفر  المعيشة. 

القائمة  األنشطة  أهمية  لمدى  تبعاً  عنها،  المسؤولة  الوكاالت  تكون 

المعلومات  هذه  بجمع  مهتمة  المحلية،  العيش  لسبل  الغابات  على 

في  االجتماعية-االقتصادية   للتطورات  اكتماالً  أكثر  صورة  على  للحصول 

المعني. البلد 

من  والصحة  الغذائي  األمن  بمنافع  المتعلقة  الموجودة  المعلومات  إن 

جهد  بذل  يلزم  ولذا  وضعيفة،  محدودة  الحرجية  المنتجات  استهالك 

هناك  ذلك،  مع  الصلة.  ذات  المعلومات  توفر  لتعزيز  تضافراً  أكثر 

البلدان  في  والتغذية  للصحة  الموجودة  المسوحات  من  العديد  أيضاً 

وإذا  دولية(،  مانحة  جهات  من  مدعومة  كثيرة  أحيان  في  )تكون 

هناك  يكون  فقد  بوضوح،  المحتملة  المنافع  تحديد  الممكن  من  كان 
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أن  ينبغي  االتجاه،  هذا  في  أولى  وكخطوة  للتعاون.  مجال  عندئذ 

وتحديد  المجاالت  هذه  في  القضايا  أهم  تحديد  على  البلدان  تشّجع 

معالجتها. في  الغابات  تساهم  أن  يمكن  كيف 

توجيه  إعادة  على  للمساعدة  أفضل  أدلة  توفر  إلى  حاجة  وهناك 

االجتماعية- المنافع  تعزيز  نحو  فعالية  أكثر  توجيهاً  السياسات 

بشكل  السياسات  تنفيذ  تعزيز  ويمكن  الغابات.  االقتصادية  من 

المطاف،  نهاية  وفي  تنفيذها.  رصد  تعزيز  طريق  عن  وبكفاءة  كبير 

إدخال  إلى  أدت  المعّدلة  السياسات  أن  على  أدلة  أيضاً  المطلوب 

على  تعديالت  إدخال  يتطلب  هذا  وكل  اإلنسان.  رفاه  على  تحسينات 

لتنوير  البلدان  تستخدمها  التي  الموجودة  والمعلومات  الرصد  نظم 

السياسات. صنع 

بشأن  المعلومات  لتحسين  التمويل  تأمين  يظّل  أن  المحتمل  ومن 

كثير  في  التحديات  أحد  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية   المنافع 

المتعلقة  البيانات  جمع  تجارب  بّينت  كما  ذلك،  مع  األماكن.  من 

على  التركيز  يشّكل  أن  المحتمل  من  والتعليم،  والتغذية  بالصحة 

للوكاالت  جاذبية  أكثر  اقتراحاً  الغابات  مناطق  من  بدالً  الناس  قياس 

وباإلضافة  المسوحات.  من  األنواع  هذه  تدعم  التي  والدولية  الوطنية 

الالزمة  الموارد  فيها  تتوفر  التي  البلدان  تنظر  أن  يمكن  ذلك،  إلى 

القطاع،  هذا  في  األنشطة  من  غيرها  أو  الحرجية  الموارد  لقياس 

المنافع  لقياس  أهمية  أكثر  معلومات  تجمع  أن  يمكن  كيف  في 

العملية. هذه  من  االجتماعية-االقتصادية  كجزء 

بناء مستقبل أفضل مع الغابات
األشخاص  من  كبيرة  أعداد  تنتفع  كيف  هنا  المقدم  التحليل  أظهر 

أساسا  ركّز  التحليل  أن  من  الرغم  وعلى  شتى.  بطرق  الغابات  من 

األكثر  )وهي  األساسية  االحتياجات  تلبية  في  الغابات  مساهمة  على 

المنافع  أن  إلى  أيضاً  اإلشارة  تجدر  نمواً(،  األقل  البلدان  في  أهمية 

هكذا،  البلدان.  تطور  مع  تتغير  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  

المتقدمة  البلدان  في  للطهي  الخشبي  الوقود  على  االعتماد  مثاًل، 

المنتجات  باستخدام  متزايداً  اهتماماً  هناك  لكّن  تقريباً،  معدوم 

البيئية  آثارها  انخفاض  بسبب  الخضراء  المباني  في  الخشبية 

التسليم  يتزايد  مشابه،  وبشكل  الحياة.  نوعية  تحسين  في  ومساهمتها 

الطبية  النباتات  على  الطلب  ارتفاع  مع  للصحة  الغابات  بمنافع 

لمن  المتزايدة  األعداد  عن  ناهيك  الطبيعية،  العضوية  واألغذية 

بالتفصيل  األمور  هذه  ُتدرس  لم  والترفيه.  لالستجمام  الغابات  يزورون 

األخرى  االستعماالت  هذه  لكن  المعلومات،  إلى  االفتقار  بسبب  هنا 

المتقدمة،  البلدان  في  متزايد  باهتمام  تحظى  أصبحت  للغابات 

المناطق  وإدارة  االستخدامات  المتعددة  الحراجة  على  بتركيزها 

حرجية. كخدمات  عادة  تصنف  نواتج  على  للحصول  الحرجية 

للبيئة،  مراعاة  وأكثر  استدامة  أكثر  مستقبل  نحو  البلدان  تعمل  وإذ 

من  تنتج  أن  يمكن  التي  المنافع  من  العديد  على  الطلب  سيزداد 

في  أكبر  مساهمة  الغابات  تقّدم  أن  إمكانية  هناك  ولذا  الغابات. 

المستقبل. االجتماعية-االقتصادية  في  التنمية 

■ على 	 تقع  التي  الكبيرة  للمدينة  للقوارب  رئيسيون  مزودون  وهم  الكبيرة.  القوارب  تشييد  في  الستخدامه  الخشب  مالي  في  بوزو  نون  في  القوارب  ُبناة  يشّكل 
النهر. أسفل  في  كم   75 حوالي  بعد  على  موبتي  نهر 
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في  يتمثل  بمجمله  التقرير  هذا  أنحاء  تخلل  الذي  الموضوع  كان 

االجتماعية-االقتصادية،   المنافع  لقياس  الناس  على  التركيز  أهمية 

حالة  وفي  المنافع.  هذه  لتعزيز  وتدابير  سياسات  وضع  وعلى 

المنافع  تطوير  باإلمكان  يكون  أن  المحتمل  من  يبدو  بذلك،  القيام 

المتزايدة  المجتمع  طلبات  لتلبية  الغابات  من  االجتماعية-االقتصادية  

ذلك  شأن  ومن  الحرجية.  الموارد  قاعدة  سالمة  على  الحفاظ  مع 

تنبغي  كيف  يبين  وأن  للغابات  المستدامة  التنمية  آفاق  يحّسن  أن 

وقد  تقدمها.  التي  المتعددة  المنافع  لتحقيق  الغابات  على  المحافظة 

وقد  ذلك،  بها  يتم  أن  يمكن  التي  الطرق  بعض  التقرير  هذا  اقترح 

للبلدان. متروكاً  أمراً  اإلجراءات  اتخاذ  اآلن،  أصبح 
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المنافع  لتقييم  المستخدمة  البيانات  مصادر   .1 الملحق 
الغابات  من  االجتماعية–االقتصادية 

التقرير  هذا  في  المستخدمة  البيانات  معظم  على  الحصول  جرى 

ومسوحات  القومية  الحسابات  وإحصاءات  الوطنية  التعدادات  من 

الدولي  البنك  مثل  الدولية،  الوكاالت  تنفذها  النطاق  واسعة  أخرى 

والزراعة  األغذية  ومنظمة  العالمية  الصحة  ومنظمة  واليونيسيف 

إلى  وباإلضافة  المتحدة.  للواليات  التابعة  الدولية  التنمية  ووكالة 

للتزود  اإلنترنت  على  والبحث  المؤلفات  مراجعة  استخدمت  ذلك، 

وتقاسم  البيئية  الخدمات  لقاء  المدفوعات  مثل  منافع  عن  بمعلومات 

الرسمية. غير  األنشطة  في  والعمالة  والدخل  المنافع 

األخرى  والمعلومات  البيانات  تقييم  يمكن  كيف  الملحق  هذا  ويصف 

مصادر  عن  تفاصيل  يوفر  ثم  االجتماعية-االقتصادية،  المنافع  عن 

هذا  في  الوارد  التحليل  في  المستخدمة  التقدير  ومنهجيات  البيانات 

التقرير.

تقييم نوعية البيانات
معايير  االجتماعية-االقتصادية  مقابل  للمنافع  قياس  أي  تقييم  ينبغي 

االعتبارات  مقابل  وكذلك  اإلحصاء،  نظرية  في  المحددة  الجودة 

وفهمها.  وعرضها  تحليلها  وسهولة  البيانات  جمع  كتكاليف  العملية، 

)الموثوقية  ثالثة  رئيسية  معايير  مقابل  عادة  البيانات  نوعية  وتقّيم 

المعايير: لهذه  موجز  تفسير  يلي  وفيما  والصحة(.  والدقة 

البيانات  تمثيل  مدى  اإلحصاء  علم  في  الموثوقية  تعكس  الموثوقية: 

أن  عندئذ  يقال  ممثلة،  البيانات  تكن  لم  وإذا  للسكان.  اُلمجّمعة 

البيانات  تكون  وقد  منحاز.  مقياس  البيانات  هذه  أساس  على  المقياس 

بسبب  التحيز  هو  شيوعاً  األكثر  لكن  مختلفة،  بأشكال  منحازة 

من  البيانات  تجمع  عندما  )مثاًل  العينة  باختيار  المتعلقة  المشاكل 

في  فمثاًل،  للسكان(.  ممثلين  ليسوا  أفراد  أو  ممثلة  ليست  شركات 

البيانات  الصناعية  والعمالة  اإلنتاج  مسوحات  تجمع  األحيان،  من  كثير 

هناك  كان  فإذا  أدنى،  حد  من  أكبر  حجمها  يكون  شركات  من  فقط 

البلدان(،  بعض  في  الحرجي  القطاع  في  )كما  كبير  رسمي  غير  قطاع 

ككل. للقطاع  ممثلة  عندئذ  البيانات  تكون  ال 

البيانات  جمع  بين  اإلحصائي  االرتباط  يؤدي  أن  يمكن  مشابه،  وبشكل 

من  والفطر  العسل  فمثاًل،  أخرى.  تحيز  مشاكل  إلى  اإلنتاج  وطبيعة 

من  البرية"  "في  جمعها  يمكن  التي  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات 

تجمع  أن  واألرجح  تجارياً.  المزارعون  ينتجها  أن  يمكن  أو  الغابات 

الحرجية  المنتجات  إنتاج  من  والعمالة  بالدخل  المتعلقة  البيانات 

األسهل  من  ألن  )المزارعين(  األخيرة  الجماعة  هذه  من  الخشبية  غير 

مناطق  خارج  اإلنتاج  احتساب  حقاً  يمكن  وال  بالمسح.  شملهم 

بـ  تتعلق  )مشكلة  الغابات  من  -اقتصادية  اجتماعية  كمنفعة  الغابات 

األنظمة"(. بين  "الحدود 

المنافع  تقديرات  تستمد  عندما  تنشأ  ثالثة  مشكلة  وهناك 

الشائع  من  فمثاًل،  المؤلفات.  مراجعة  من  االجتماعية-االقتصادية  

على  الحالة  دراسات  من  العديد  من  نتائج  الدراسات  تجمع  أن  جداً 

اإلقليم.  أو  للبلد  تقديرات  األساس  هذا  على  لتضع  القرية،  مستوى 

من  كجزء  االجتماعية-االقتصادية   البيانات  جمع  هو  آخر  مثال  وثمة 

البلد  في  الغابات  لتمثل  العينات  تصمم  إذ  الغابات،  جرد  عمليات 

كلتيهما،  الحالتين  وفي  السكان.  تمثل  أن  المحتمل  غير  ومن  المعني، 

البيانات  جمعت  إذا  األعلى  نحو  منحازة  األرجح  على  التقديرات  تكون 

المتعلقة  األنشطة  في  مشاركين  يكونوا  أن  أكثر  يحتمل  أشخاص  من 

السكان. عموم  من  مما  بالغابات 

وكمية  األساسية  البيانات  تقلبية  تقدير  أي  دقة  مستوى  يعكس  الدقة: 

وتزيد  العينة(.  حجم  )أي  التقديرات  إلنتاج  المستخدمة  البيانات 

)أي  أكبر  العينة  حجم  كان  أو  تقلباً  أقل  البيانات  كانت  إذا  الدقة 

أقل(.  عشوائي  خطأ  بسبب  التقدير  صحة  عدم  احتمال  كان  كلما 

كبير  تعداد  أو  مسح  من  بيانات  جمع  يكون  أن  األرجح  هنا،  ومن 

وبشكل  حجماً.26  أصغر  عمليات  من  جمعت  بيانات  من  دقة  أكثر 

ذاتية  تقديرات  من  المحتسبة  المقاييس  تكون  العادة،  في  شبيه، 

ألن  نظراً  دقة،  أقل  موضوعية  بيانات  من  وليس  مثاًل(  الخبراء  )رأي 

26  تحدث مسألة مشابهة عندما تتوافر بيانات من عدد من البلدان، ثم تستخدم هذه البيانات إلنتاج 

تقديرات عالمية بتوليد نتائج باالستكمال اإلحصائي للبلدان التي ال تتوافر عنها بيانات. ويؤدي ذلك 
إلى تقديرات أقل دقة، ويمكن أن يؤدي إلى االنحياز إذا لم ينظر بعناية إلى اإلجراءات المستخدمة 

لتوليد البيانات باالستكمال اإلحصائي. وينطبق الشيء ذاته إذا استخدم خليط من بيانات حديثة 
وقديمة من البلدان إلنتاج تقديرات إقليمية أو عالمية.

المالحق | 91   

المالحق

SOFO_2014_ArabicBOOK.indb   91 04/06/2014   03:39:26



االحتساب.  في  يدخل  الخبير(  )أي  عشوائي  خطأ  لحدوث  ثانياّ  مصدراً 

االجتماعية-االقتصادية   للمنافع  المثالي  القياس  يكون  أن  وينبغي 

متحيز(  )غير  موثوقاً  سواء  حد  على  يكون  أن  يعني  وهذا  دقيقاً، 

ودقيقا.

وهناك  والدقة،  الموثوقية  مفهومي  من  أوسع  مفهوم  الصحة  الصحة: 

الصحة: من  رئيسية  أنواع  ثالثة 

فيه 	  يعكس  الذي  المدى  إلى  االفتراضي  المفهوم  صحة  تشير 

منفعة  العام  االستجمام  كان  إذا  مثاًل،  المعني.  المتغير  المقياس 

االستخدام  حجم  تقدير  يكون  الغابات،  من  -اقتصادية  اجتماعية 

التي  الغابات  مساحة  من  أفضل  مؤشراً  الغابات(  زوار  عدد  )مثاًل 

فعاًل  الغابات  استخدام  لكيفية  أفضل  مؤشر  ألنه  لالستجمام  تدار 

الحياة. نوعية  لتحسين 

يغطي 	  المقياس  كان  إذا  بما  تتعلق  وهي  مشابهة،  المحتوى  صحة 

قد  اإلشارة  سبقت  كما  مثاًل،  األساسي.  المفهوم  جوانب  جميع 

مقياسين  بمفردهما  فيها  والعمالة  الزراعة  من  الدخل  يكون  ال 

ال  ألنهما  للزراعة،  االجتماعية-االقتصادية  للمنافع  صالحين 

كافية.  معين  بلد  في  األغذية  إمدادات  كانت  إذا  ما  يعكسان 

قد  التي  المختلفة  الطرق  وتعدد  الغابات  نواتج  لتعدد  ونظراً 

أن  المحتمل  من  االجتماعي-االقتصادي،  الرفاه  في  بها  تسهم 

الغابات  االجتماعية-االقتصادية  من  المنافع  كافة  عكس  يتطلب 

المقاييس. من  مزيجاً 

تعكس 	  وهي  الصحة،  من  الثالث  النوع  هي  النتائج  تقارب  صحة 

أخرى  شبيهة  مقاييس  مع  يتسق  المعني  المقياس  كان  إذا  ما 

في  العمالة  تقديرات  تكون  أن  ينبغي  مثاًل،  النظرية.  ومع 

للسكان  تعداد  ومن  لألعمال  مسح  من  المستنتجة  معين  بلد 

المسح.  منهجية  في  مشكلة  وجود  إلى  ذلك  أشار  وإال  متشابهة، 

إحصائي  ارتباط  هناك  يكون  أن  معين  بلد  في  يتوقع  وبالمثل، 

المناطق  في  الحرجي  الغطاء  وبين  الخشبي  الوقود  استخدام  بين 

يشير  قد  ذلك  فإن  االرتباط،  هذا  يظهر  لم  وإذا  المختلفة، 

ينبغي  أخرى  عوامل  إلى  )أو  المسح  منهجية  في  مشاكل  إلى 

مهمة  النتائج  تقارب  وصحة  التحليل(.  في  بالحسبان  تؤخذ  أن 

مختلفة،  متعددة  مصادر  من  البيانات  وتولف  تجمع  عندما 

تعكس  قد  األرقام  أن  يعني  موحد  نهج  إلى  االفتقار  أن  ذلك 

البيانات  نقاط  كانت  وإذا  مختلفة.  وتقنيات  ومنهجيات  تعاريف 

االختالفات  تفسير  أمكن  أو  متقاربة  الطريقة  بهذه  جمعت  التي 

على  عندئذ  البيانات  تلك  أساس  على  الحسابات  تكون  بالنظرية، 

التقارب. صحة  من  عالية  درجة 

االجتماعية-االقتصادية   المنافع  عن  حالياً  جمعت  التي  البيانات  قّيمت 

)موصوفة  التقرير  لهذا  جمعت  التي  والبيانات  الثاني(  الفصل  )انظر 

المتوفرة  المعلومات  لتحسين  محاولة  في  المعايير  هذه  مقابل  أدناه( 

الغابات. من  االجتماعية-االقتصادية  المختلفة  المنافع  عن 

منافع الدخل والعمالة
عن  معلومات  على  الحصول  تم  الحراجة:  لقطاع  المضافة  القيمة 

في  اإلحصاءات  شعبة  من   2011 عام  في  اإلجمالية  المضافة  القيمة 

من  البيانات  تجمع  التي  2012أ(،  المتحدة،  )األمم  المتحدة  األمم 

تجميع  من  كجزء  يجري  ذلك  أن  وبما  الوطنية.27  اإلحصائية  األجهزة 

كما  عموما.  جداً  مرتفعة  البيانات  نوعية  فإن  القومي،  الدخل  حسابات 

اإلنتاج  من  المائة  في   99 غّطى  إذ  جداً  مرتفعاً  المعلومات  توفر  كان 

.2011 عام  في  الحرجية  المنتجات  من  العالمي 

أفريقيا(،  في  )معظمها  معلومات  فيها  تتوفر  لم  التي  البلدان  وفي 

لكل  المضافة  القيمة  باستخدام  اإلجمالية  المضافة  القيمة  قدرت 

كاملة  بيانات  مجموعة  إلعطاء  المجاورة  البلدان  في  إنتاج  وحدة 

البيانات  بتلك  المتعلقة  األخرى  الرئيسية  المشكلة  وكانت  كله.  للعالم 

في  الرسمي  وغير  الصغير  اإلنتاج  من  المضافة  القيمة  استثناء  هي 

القيمة  عن  معلومات  يجمع  ال  البلدان  بعض  أن  كما  البلدان.  بعض 

الصين  )مثل  معين  حجم  من  أدنى  حجمها  شركات  من  المضافة 

المضافة  القيمة  إجمالي  من  األرقام  هذه  تقلل  ولذلك  والهند(، 

واأللواح  المنشور  والخشب  المستدير  الخشب  إنتاج  في  الحقيقي 

والورق. واللب  الخشبية 

في  موجودة  المنافع  تقاسم  خطط  معظم  أن  بما  المنافع:  تقاسم 

المنظمة  تقرير  من  أساساً  المعلومات  جمعت  االستوائية،  البلدان 

ومن  والمؤشرات  المعايير  بشأن   )2011( االستوائية  لألخشاب  الدولية 

األغذية  )منظمة  أفريقيا  في  الحرجية  اإليرادات  لنظم  سابقة  دراسة 

آليات  عن  نوعية  معلومات  التقارير  هذه  وقدمت   .)2001 والزراعة، 

كمية  أو  قيمة  عن  كمية  معلومات  تقدم  لم  لكنها  المنافع،  تقاسم 

ولذا  المنافع،  هذه  يتلقون  من  أعداد  عن  حتى  أو  المنافع  تحويالت 

التحليل. من  بمزيد  للقيام  مفيدة  تكن  لم  فإنها 

المدفوعات  عن  المعلومات  جمعت  البيئية:  الخدمات  لقاء  المدفوعات 

ومن  المؤلفات  بحث  خالل  من  الحراجة  في  البيئية  الخدمات  لقاء 

الخطط  على  البحث  واقتصر  اإلنترنت.  على  البيانات  قواعد  من  عدد 

من  كثير  وفي   .2005 عام  منذ  مدفوعات  قدمت  قد  كانت  التي 

إلى  البيئية  الخدمات  لقاء  المدفوعات  خطط  تفاصيل  أشارت  الحاالت، 

توزعت  المدفوعات  أن  افترض  ولذا  سنوات،  عدة  مدى  على  مدفوعات 

في  المعروضة  النتائج  تقلل  وقد  المختلفة.  السنوات  على  بالتساوي 

لقاء  المدفوعات  عن  المتولدة  الحقيقة  اإليرادات  إجمالي  من  التقرير 

على  أوروبا،  وفي  البيانات.  مصادر  محدودية  بسبب  البيئية  الخدمات 

عن  المعلومات  من  جداً  القليل  سوى  ُيكتشف  لم  الخصوص،  وجه 

الدخل  مجموع  يكون  أن  يحتمل  إذ  البيئية،  الخدمات  لقاء  المدفوعات 

مبين. هو  مما  أعلى  المدفوعات  هذه  عن  المتولد 

يتطابق قطاع الحراجة مع األقسام 2 و16 و17 من " التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع   27

األنشطة االقتصادية "، التنقيح 4.
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الخدمات  لقاء  مدفوعات  خطة   31 مجموعه  ما  تحّديد  جرى  وقد 

و7  أفريقيا  في   3 ذلك  في  بما  الوطنية،  بالغابات  المتعلقة  البيئية 

كل  وفي  الالتينية.  أمريكا  في  و16  الشمالية  أمريكا  في  و5  آسيا  في 

الخطط  من  بكثير  البلدان  من  صغير  عدد  استأثر  األقاليم،  من  إقليم 

األمريكية(  المتحدة  والواليات  والمكسيك  وكوستاريكا  الصين  )مثل 

من  ماليين  عدة  بين  يتراوح  متغيراً،  الفردية  الخطط  حجم  وكان 

الصين،  في  بيئية  خدمات  لقاء  مدفوعات  على  أنفقت  التي  الدوالرات 

إلى  وباإلضافة  األماكن.  بعض  في  فقط  الدوالرات  من  آالف  وبضعة 

الكربون  مدفوعات  عن  أيضاً  معلومات  جمعت  الوطنية،  الخطط  هذه 

منطقة. كل  في 

إنتاج  من  الدخل  قّدر  الرسمي:  غير  األخشاب  إنتاج  من  الدخل 

النباتي  والفحم  الخشبي  الوقود  إنتاج  من  الرسمي  غير  األخشاب 

في  المستخدمة  المسجلة  غير  الحرجية  المنتجات  إنتاج  من  وأيضاً 

من  إذ  نمواً،  األقل  األقاليم  على  التحليل  اقتصر  وقد  المساكن.  بناء 

الحسابات  في  يدرج  لم  األنشطة  هذه  من  الدخل  أن  المحتمل 

وآخرون،   Schure( المعلومات  هذه  جمع  في  لصعوبات  القومية 

.)2013

الوقود  )إنتاج(  جمع  يستغرقه  الذي  الوقت  عن  المعلومات  وجمعت 

في  بحث  من  النباتي  الفحم  عمل  يستغرقه  الذي  والوقت  الخشبي 

من  المحّكمة  المجالت  من  مجلة   90 على  يزيد  ما  في  المؤلفات 

ووثائق  كتب  وفصول  العمل،  حلقات  وقائع  ومن  األقران،  الخبراء 

النتائج  وصّفيت  نقدية  لمراجعة  المعلومات  وخضعت  مشاريع. 

ومشاكل  المزدوج  العّد  الجتناب  المكتبية  أو  الثانوية  البحوث  من 

دراسة   74 نتائج  البحث  هذا  من  استخدمت  وقد  المحتملة.  الموثوقية 

الخشبي  الوقود  جمع  في  المستغرق  الوقت  الحتساب  بلداً   33 من 

األقاليم  من  بلدان  العينة  هذه  في  وتمّثلت  النباتي،  الفحم  وإنتاج 
جميعها.28 نمواً  األقل  الثالثة 

مشتركة  قياس  وحدة  إلى  ذلك  بعد  الدراسات  هذه  نتائج  وُحّولت 

مكعب  متر  إلنتاج  المطلوبة  الساعات  )عدد  العمل  إنتاجية  عن  تعبر 

واستخدمت  الفحم(  من  واحد  كيلوغرام  أو  الخشبي  الوقود  من  واحد 

من  الخشبي  الوقود  إنتاج  في  العمالة  لتقدير  اإلقليمية  المتوسطات 

التي  البيانات  واستخدمت  منطقة.  كل  في  للبلدان  اإلنتاج  إحصاءات 

اإلنتاج  لتقدير  أدناه(  )انظر  الخشبي  الوقود  استخدام  عن  جمعت 

من  كاًل  أن  وافترض  سواء،  حد  على  والريفية  الحضرية  للمناطق 

الحضرية  للمناطق  المنتج  الخشبي  الوقود  من  يتولد  والعمالة  الدخل 

الغالب  في  الريفية  المناطق  في  المستخدم  الخشبي  الوقود  )ُيجمع 

كذلك  للدخل(.  مدراً  نشاطاً  اعتباره  يمكن  وال  للمعيشة  الستخدامه 

والنساء  الرجال  من  كل  حصة  احتساب  على  اإلجراء  هذا  انطوى 

أتى حوالي 35 في المائة من البيانات من المسوح التي نفذت خالل العقد الماضي، وأتى ربعها من   28

تسعينيات القرن الماضي والربع اآلخر من الثمانينيات، وعدد قليل من النتائج من السبعينيات. وعلى 
الرغم من أن بعض هذه األرقام قديم اآلن، إاّل أنها استخدمت بسبب ندرة المعلومات المتاحة.

مفّصلة  تقديرات  إلى  التوصل  الحقاً  يمكن  كي  العمل،  مدخالت  من 

البشري. النوع  حسب 

أن  يمكن  الذي  الدخل  تقدير  التحليل  من  النهائية  المرحلة  وكانت 

تكاليف  عن  التفصيلية  المعلومات  وليست  العمالة.  هذه  من  يتولد 

متوفرة  الصافي(  الدخل  )الحتساب  الخشبي  الوقود  إنتاج  وأسعار 

في  المضافة  القيمة  عن  المعلومات  فحّصت  ولذا  عام،  بشكل 

بيانات  قاعدة  )من  الخشبي  الوقود  وأسعار  الرسمية  الحرجية  األنشطة 

الذي  الدخل  عن  عامة  فكرة  على  للحصول  والزراعة(  األغذية  منظمة 

من  اليومي  الدخل  وُقّدر  الخشبي.  الوقود  إنتاج  من  يتولد  أن  يمكن 

في  دوالر  و2.50  أفريقيا  في  دوالرات   3 بمبلغ  الوقود  خشب  إنتاج 

النباتي  الفحم  إنتاج  من  اليومي  الدخل  وقدر  اآلخرين،  اإلقليمين 

اآلخرين.  اإلقليمين  في  دوالرات  و5  أفريقيا  في  دوالرات   3 بمبلغ 

الحتساب  العمالة  مجموع  تقديرات  مع  التقديرات  هذه  وجمعت 

الخشبي. الوقود  إنتاج  من  المتولد  الدخل  مجموع 

بناء  في  المستخدمة  الحرجية  المنتجات  من  للدخل  وبالنسبة 

مواد  عن  ُجمعت  التي  المعلومات  استخدمت  فقد  المحلية،  المساكن 

بلد.  كل  في  الحرجية  للمنتجات  المحلي  السوق  حجم  لتقدير  السكن 

حساب  إحصاءات  تغفل  األحيان  من  كثير  في  سبق،  فيما  أشير  وكما 

منظمة  بيانات  قاعدة  أن  ويبدو  الرسمي،  غير  اإلنتاج  القومي  الدخل 

الحرجية  للمنتجات  المحلي  باالستهالك  المتعلقة  والزراعة  األغذية 

منخفضة  تقديرات  عن  أسفر  ما  المحلي،  السوق  حجم  من  أيضاً  تقلل 

في  الواحد  للفرد  الخشبية  المنتجات  الستهالك  واقعي  غير  حد  إلى 

البلدان. بعض 

بناء  في  المستخدمة  الحرجية  للمنتجات  السنوي  االستهالك  وقدر 

البلدان  في  الواحد  للشخص  األرضية  المساحة  متوسط  من  المساكن 

فيها  تستخدم  التي  المساكن  نسبة  ومن   )2000 المتحدة،  )األمم 

تقديرات  ومن  والسقوف،  واألرضيات  للجدران  الحرجية  المنتجات 

المساكن  مكونات  من  كل  في  المستخدمة  الحرجية  المنتجات  كميات 

هذه  فيها  استبدلت  التي  المرات  عدد  تقدير  ومن  هذه  الثالثة 

قورن  لالستهالك  تقديراً  النهائية  النتيجة  وكانت  )اإلهالك(.  المكونات 

كان  وحيث  بلد.  لكل  والزراعة  األغذية  منظمة  إحصائيات  بقاعدة 

المحلي  االستهالك  إجمالي  نصف  من  أكثر  بلد  أي  في  التقدير  هذا 

غير  اإلنتاج  أن  افترض  للمنظمة،  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  في  الوارد 

للمتر  المضافة  القيمة  واستخدمت  الفرق  عن  مسؤوالً  كان  الرسمي 

الدخل  لتقدير  الرسمي(  القطاع  )في  اإلنتاج  من  الواحد  المكعب 

اإلنتاج. هذا  من  المتولد 

تقديرات  استندت  الخشبية:  غير  الحرجية  المنتجات  إنتاج  من  الدخل 

الموارد  تقدير  من  النتائج  إلى  الطبية  النباتات  إنتاج  من  المتأتي  الدخل 

هذا  تضمن  فقد   .)2010 والزراعة،  األغذية  )منظمة  العالم  في  الحرجية 

وقد   ،2005 عام  في  الطبية  النباتات  لجمع  اإلجمالية  القيمة  التقرير 
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األرقام  تحديث  ممكناً  يكن  ولم  للدخل.  كتقدير  األرقام  هذه  استخدمت 

اإلنتاج،  تكاليف  باالعتبار  تأخذ  ال  األرقام  هذه  أن  وبما   ،2011 لعام 

مؤلفات  في  البحث  وأظهر  للدخل.  جداً  دقيقاً  تقديراً  تقدم  ال  فإنها 

بكثير  أكبر  يكون  أن  يمكن  الدخل  أن  أيضاً  الطبية  النباتات  إنتاج  حول 

على  اعتماداً  العالم،  في  الحرجية  الموارد  تقدير  في  عنه  أبلغ  مما 

امتداد  على  تولدت  التي  العمل  وفرص  الدخل  مقدار  من  احتسب  ما 

االفتقار  ويشّكل  الغابات.  من  اجتماعية-اقتصادية  كمنفعة  القيمة  سلسلة 

كافة  في  اليقين  لقلة  رئيسياً  مصدراً  األنظمة  بين  واضحة  حدود  إلى 

الطبية. بالنباتات  المتعلقة  المؤلفات  في  الواردة  األرقام 

المنتجات  من  وغيرها  الطرائد(  )أو  األدغال  حيوانات  للحوم  وبالنسبة 

اإلجمالي  اإلنتاج  قيمة  عن  اإلحصاءات  أخذت  الخشبية،  غير  الحرجية 

األغذية  لمنظمة  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  من   2011 عام  في 

وتشمل  للدخل.  كتقديرات  واستخدمت   )FAOSTAT( والزراعة 

منظمة  إحصاءات  في  الواردة  الزراعي  باإلنتاج  المتعلقة  اإلحصاءات 

الحاالت،  بعض  في  يمكن،  المنتجات  من   90 حوالي  والزراعة  األغذية 

هذه  من  العديد  ُينتج  أن  المحتمل  من  لكن  الغابات.  من  ُتجمع  أن 

وليس  مزروع  إنتاج  أنه  )أي  زراعية  أراٍض  في  الغالب  على  المنتجات 

ُجمعت  التي  البيانات  اقتصرت  هنا،  من  الغابات(.  من  مجموعاً 

يحتمل  أو  الغابات  أشجار  من  إما  مستخرجاً  منتجاً   11 على  وحللت 
الغابات.29 مناطق  في  كبيرة  بكميات  تستخرج  أن 

كالدخل،  نفسها  هي  اإلجمالي  اإلنتاج  قيمة  ليست  أعاله،  لوحظ  وكما 

واإلنتاج  الغابات  من  اإلنتاج  بين  الفاصل  الخط  رسم  صعوبة  وتعني 

المقارنة  من  أيضاً  ويبدو  دقيقة.  غير  التقديرات  أن  أخرى  مناطق  من 

الموارد  تقدير  في  وردت  شبيهة  بيانات  وبين  األرقام  هذه  بين 

الحرجية  المنتجات  وحجم  قيمة  أن   )2005 )لعام  العالم  في  الحرجية 

إلى  حقيقتها  من  أقل  هذا(  البيانات  مصدر  من  )مقدرة  الخشبية  غير 

البلدان.  من  للعديد  بيانات  وجود  لعدم  نظراً  كبير  حد 

في  العمالة  عن  المعلومات  جمعت  الرسمي:  القطاع  في  العمالة 

منظمة  إحصاءات  بيانات  قاعدة  من   2011 لعام  الحرجي  القطاع 

قاعدة  ومن  2013أ(  الدولية،  العمل  )منظمة  الدولية  العمل 

األمم  )منظمة  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  بيانات 

الصناعية  اإلحصاءات  مجال  في   )2013 الصناعية،  للتنمية  المتحدة 

للحصول  الوطنية  اإلحصائية  المصادر  واستخدمت   .)INDSTAT 4(

العالميتان  البيانات  قاعدتا  تشملها  لم  التي  البلدان  عن  معلومات  على 

جيدة. المعلومات  هذه  نوعية  تكون  أن  األرجح  وعلى  هاتان 

عن  المتوفرة  المعلومات  مثلت  إذ  عالياً،  المعلومات  توفر  وكان 

المستديرة  األخشاب  إلنتاج  العالمي  اإلنتاج  من  المائة  في   96 البلدان 

تشمل هذه المنتجات: الجوز البرازيلي؛ ولحوم حيوانات األدغال )الطرائد(؛ والكستناء؛ وجوز الهند؛   29

ولب جوز الهند المجفف؛ والكريتة )بذور شيا(؛ وجوز الكوال؛ والفطر؛ والكمأة؛ والصموغ الطبيعية؛ 
والعسل الطبيعي؛ والمطاط الطبيعي؛ والجوز.

ولسد  األخرى.  الحرجية  المنتجات  إنتاج  من  المائة  في  و99  الصناعية 

المستخدمة  اإلجراءات  كانت  التقديرات،  انخفاض  وتفادي  الثغرات 

المستخدمة  نفسها  هي  بيانات  لها  تتوفر  لم  التي  للبلدان  قيم  إلسناد 

أعاله(. )انظر  المضافة  القيمة  عن  البيانات  مجموعة  الستكمال 

الرسمي  غير  القطاع  في  األنشطة  استثناء  كان  الرسمية:  غير  العمالة 

تقديرات  وّلدت  ولذا  الرسمية.  اإلحصاءات  في  رئيسية  ضعف  نقطة 

اليد  إنتاجية  تقديرات  باستخدام  أمكن،  حيثما  الرسمية،  غير  العمالة 

اإلنتاج.  وإحصاءات  المخرجات(  من  وحدة  لكل  )العمالة  العاملة 

من  كثير  في  هي  الرسمية  غير  العمالة  وألن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

غير  العمالة  تقديرات  حّولت  فقط،  الوقت  من  لجزء  عمل  األحيان 

الرسمية  اإلحصاءات  مع  للمقارنة  الكامل  الدوام  مكافئ  إلى  الرسمية 

ذلك  األمر،  هذا  إلى  اإلشارة  المهم  ومن  التقدير.  في  المبالغة  وتجنب 

والعمالة  الدخل  لتوليد  الحراجة  أهمية  في  تبحث  التي  الدراسات  أن 

األرقام  تحويل  في  األحيان  من  كثير  في  تخفق  الريفية  المناطق  في 

مضللة. أرقاماً  فتقّدم  الكامل  الدوام  مكافئ  إلى 

النباتي  الفحم  إنتاج  في  الرسمية  غير  العمالة  تقديرات  أنتجت 

يجمعون  من  عدد  قدر  كما  أعاله،  موضح  هو  كما  الخشبي  والوقود 

وفي  المجموع  من  كٍل  )في  المعيشي  لالستخدام  الخشبي  الوقود 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  أيضاً(.  الكامل  الدوام  مكافئ  إلى  التحويل 

هو  كما  أيضاً  البناء  لمواد  الرسمي  غير  اإلنتاج  في  العمالة  قّدرت 

الرسمي  القطاع  في  العاملة  اليد  إنتاجية  باستخدام  أي  أعاله،  موضح 

المسجل. غير  اإلنتاج  وتقديرات 

عن  المعلومات  من  قليل  على  إاّل  الحصول  يمكن  ال  الحظ،  ولسوء 

غير  الحرجية  المنتجات  جمع  في  العمالة  أو  العاملة  اليد  إنتاجية 

الحرف  )مثل  الثانوية  الخشبية  المنتجات  من  غيرها  أو  الخشبية 

ومن  األنشطة،  هذه  في  العمالة  تقدير  يمكن  ال  ولذا  اليدوية(. 

لمن  اإلجمالي  العدد  من  المقدمة  األرقام  تنتقص  أن  المحتمل 

الرسمية. غير  األنشطة  في  يعملون 

من  للغابات  الخاصة  الملكية  عن  المعلومات  جمعت  الغابات:  ملكية 

حالة  تقرير  من  أساساً  جمعت  ألوروبا،  بالنسبة  رئيسيين.  مصدرين 

إلى  وباإلضافة   .)2011 أوروبا،  في  الغابات  )حالة  أوروبا  في  الغابات 

نشرت  التي  الزراعية  التعدادات  نتائج  من  معلومات  جمعت  ذلك، 

غيرها  من  الحاالت،  من  قليل  عدد  وفي  فصاعداً،   2000 عام  منذ 

الغابات  ماّلك  منظمات  مواقع  )مثل  الوطنية  اإلحصائية  المصادر  من 

الغابات  حيازات  عدد  عن  تبّلغ  المصادر  أن  وبما  اإلنترنت(.  على 

أن  افترض  فقد  الغابات،  تمتلك  التي  المعيشية  األسر  عدد  عن  وليس 

إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  ومع  الثاني.  للعدد  جيد  بديل  السابق  العدد 

الحيازات  إطار  في  الغابات  ملكية  عن  تبّلغ  الزراعية  التعدادات  أن 

قد  البيانات  هذه  أساس  على  التقديرات  فإن  ولذا  فحسب،  الزراعية 

غابات. تمتلك  التي  المعيشية  لألسر  اإلجمالي  العدد  من  تنتقص 
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ما  يغطي  ما  بلداً،   42 لعدد  الغابات  ملكية  عن  معلومات  توفرت  وقد 

الخاص،  للقطاع  المملوكة  الغابات  من  هكتار  مليون   200 من  يقرب 

للقطاع  المملوكة  للغابات  العالمية  المساحة  من  المائة  في   27 أو 

)منظمة  العالم  في  الحرجية  الموارد  تقدير  في  وردت  التي  الخاص 

اكتماالً  األكثر  هي  بأوروبا  الخاصة  واألرقام   .)2010 والزراعة،  األغذية 

الخاص  للقطاع  المملوكة  الغابات  من  المائة  في   62 حوالي  )تغطي 

عن  نسبياً  قليلة  معلومات  غير  تتوفر  لم  ولكن  اإلقليم(،  هذا  في 

وأوسيانيا. وآسيا  أفريقيا  في  خصوصاً  أخرى،  أقاليم 

من  يستفيدون  قد  الذين  السكان  أعداد  لتقدير  محاولة  جرت  كما 

مفصلة  إحصاءات  جمع  خالل  من  وذلك  للغابات،  الجماعية  الملكية 

تقدير  )من  المختلفة  الملكية  فئات  في  الغابات  مساحات  عن 

)أي  السكانية  الكثافة  عن  إحصاءات  مع  العالم(  في  الحرجية  الموارد 

ملكية  فئات  في  الغابات  في  يعيشون  الذين  السكان  أعداد  تقدير 

القطاع  من  لألفراد  بالنسبة  النتائج  مقارنة  أشارت  ذلك،  ومع  مختلفة(. 

بأرقام  الطريقة  بهذه  المحتسبة  الغابات  يمتلكون  الذين  الخاص 

إلى  المعلومات(  هذه  فيها  تتوفر  التي  البلدان  )في  الغابات  حيازات 

غياب  وفي  وهكذا،  بها.  موثوق  تقديرات  عن  يسفر  لن  النهج  هذا  أن 

لم  مناسبة،  أخرى  بيانات  أي  أو  للتقدير  أخرى  معقولة  منهجية  أية 

المحتمل  ومن  األشخاص،  من  المجموعة  لهذه  تقديرات  إنتاج  يتسن 

الغابات  ملكية  من  يستفيدون  لمن  التقديري  العدد  يكون  أن 

الحقيقي. العدد  من  بكثير  أقل  الحقاً(  هنا  )معروض 

منافع االستهالك
من  األشخاص  يتلقاها  االجتماعية-االقتصادية  التي  المنافع  لقياس 

أنواع  لبعض  قّدر  فقد  مختلفان.  نهجان  اتبع  الغابات،  نواتج  استهالك 

محددة  بشرية  حاجة  لتلبية  الغابات  يستخدمون  من  عدد  المنافع 

لمنافع  وبالنسبة  للطهي(.  الخشبي  الوقود  يستخدمون  من  عدد  )مثاًل 

تلبية  في  فقط  جزئياً  الغابات  نواتج  استخدام  يساهم  حيث  أخرى، 

في  االستخدام  هذا  مساهمة  وكذلك  االستهالك  كمية  قدرت  الحاجة، 

استهالك  إجمالي  في  الخشبية  الطاقة  حصة  )مثاًل،  الحاجة  هذه  تلبية 

الذهاب  ممكناً  يكن  لم  البيانات،  إلى  االفتقار  وبسبب  الطاقة(. 

االحتياجات  تلبية  في  الغابات  نواتج  تستخدم  كيف  إظهار  من  أبعد 

النتائج  تقدم  ولذا  ذلك(،  وغير  والمأوى،  والطاقة  )للغذاء  األساسية 

الغابات،  توفرها  التي  االستهالك  منافع  إلى  محدودة  نظرة  المعطاة 

نمواً. األقل  باألقاليم  فقط  صلة  ذات  الحاالت  من  كثير  في  تكون  والتي 

المنتجات  وتجارة  إنتاج  إحصاءات  أخذت  الغابات:  من  األغذية  استهالك 

قاعدة  من   2011 عام  في  لألكل  الصالحة  الخشبية  غير  الحرجية 

هذه  استخدمت  وقد  والزراعة.  األغذية  لمنظمة  اإلحصائية  البيانات 

سنوياً،  الواحد  للفرد  الواحد  غرام  الكيلو  في  الغذائية  اإلمدادات  لحساب 

للشخص  حراري  سعر  بكيلو  غذائية  إمدادات  إلى  ذلك  بعد  وحّولت 

في  مساهمتها  لتقدير  كالوري/لشخص/اليوم(  )كيلو  اليوم  في  الواحد 

والزراعة(.  األغذية  لمنظمة  األغذية  موازين  )من  الكلي  الغذائي  المتناول 

المعلومات  أن  يبدو  اإلنتاج(،  هذا  بقيمة  يتعلق  )فيما  سابقاً  ذكر  وكما 

من  الحقاً  المعروضة  األرقام  تقلل  وقد  االكتمال،  عن  بعيدة  المتوفرة 

كبير. حد  إلى  الغابات  من  األغذية  من  العالمي  االستهالك  قدر 

لتلبية  الخشبية  الطاقة  مساهمة  لتقييم  الخشبية:  الطاقة  استهالك 

مجموع  من  الخشبية  الطاقة  حصة  احتسبت  الطاقة،  احتياجات 

البلدان،  في  المصادر(  جميع  )من  األولية  الطاقة  من  اإلمدادات 

الحالة،  هذه  وفي  مشتركة.  قياس  وحدة  باستخدام  المجموع  وقيس 

الخشبية  الطاقة  واستهالك  األولية  الطاقة  من  اإلمدادات  مجموع  قيس 

من  مكافئ  طن  مليون  ويساوي  النفط،  من  المكافئة  األطنان  بماليين 

الخشب. من  مكعب  متر  مليون   3.8 حوالي  النفط 

األولية  الطاقة  من  اإلمدادات  مجموع  عن  معلومات  وجمعت 

والشعبة  الدولية  الطاقة  وكالة  تنتجها  التي  الطاقة  إحصاءات  من 

الدولية  الطاقة  وكالة  تقرير  ويقدم  المتحدة.  األمم  في  اإلحصائية 

إلى   2011 عام  في  األولية  الطاقة  من  اإلمدادات  مجموع  إحصاءات 

المتحدة  األمم  في  اإلحصائية  الشعبة  إحصاءات  وتبين  بلداً،   134

آخر.  بلداً   81 لـ   2010 عام  في  األولية  الطاقة  من  اإلمدادات  مجموع 

األولية  الطاقة  من  اإلمدادات  لمجموع  كتقديرات  األخيرة  واستخدمت 

)من  أخرى  بلدان  لسبعة  إحصائيات  إضافة  ومع   ،2011 عام  في 

اإلمدادات  مجموع  عن  معلومات  على  الحصول  تم  وطنية(،  مصادر 

العالم. في  بلد  لكل  األولية  الطاقة  من 

استهالك  إحصاءات  أخذت  الخشبية،  الطاقة  الستهالك  وبالنسبة 

هذه  وتشمل  والزراعة.  األغذية  منظمة  إحصاءات  من  الخشبي  الوقود 

تقديراً  الحاالت  من  كثير  في  تقدر  لكنها  العالم،  بلدان  كل  اإلحصاءات 

ويؤثر   ،)2002 وآخرون،   Whiteman انظر  التوضيح،  من  )لمزيد 

الطاقة  كمية  تقديرات  أخذت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  دقتها.  على  ذلك 

الغابات  تجهيز  صناعة  في  ثانوي  كمنتج  والمستخدمة  المنتجة  الخشبية 

والزراعة  األغذية  ومنظمة  الدولي  البنك  أصدرها  حديثة  دراسة  من 

الدراسة  هذه  في  البيانات  جمعت  وقد   .)2009 وآخرون،   Cushion(

 ،2005 عام  إلى  وترجع  للطاقة،  الدولية  الوكالة  بيانات  قاعدة  من  أصاًل 

التغييرات  االعتبار  في  باألخذ   2011 لعام  تقديرات  إلنتاج  حّدثت  لكنها 

.2011 إلى   2005 عام  من  الحرجية  المنتجات  إنتاج  مستوى  في 

التي  القياس  وحدة  كانت  الخشبية:  الطاقة  يستخدمون  من  أعداد 

الخشبي  الوقود  يستخدمون  من  )وعدد(  نسبة  المنفعة  لهذه  اختيرت 

للطهي. رئيسي  كمصدر 

الوقود  تستخدم  التي  المعيشية  األسر  نسبة  عن  المعلومات  وأخذت 

وعدد  للسكان  الوطنية  التعدادات  نتائج  من  الطهي  ألغراض  الخشبي 

األخيرة:  وشملت  واسع.  نطاق  على  أجريت  التي  المسوحات  من 

الدولي؛  البنك  من  المدعومة  المعيشة  مستويات  قياس  دراسات 

والمسح  لليونيسيف؛  المؤشرات  المتعددة  العنقودية  والمسوحات 
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الديموغرافية  والمسوحات  العالمية؛  الصحة  لمنظمة  العالمي  الصحي 

معظم  وجاء  للتنمية.  األمريكية  الوكالة  من  المدعومة  والصحية 

في  نفذت  التي  المسوحات  من  التحليل  في  المستخدمة  البيانات 

إلى  المستخدمة  األرقام  جميع  وحّولت  الحق،  وقت  في  أو   2005 عام 

الوقود  استهالك  في  بالتغيرات  المسح  نتائج  بضرب   2011 لعام  تقدير 

من  )حسبت  المسح  وعام   2011 عام  بين  الواحد  للفرد  الخشبي 

السكان  إحصاءات  و  والزراعة  األغذية  منظمة  إحصاءات  بيانات  قاعدة 
المتحدة(.30  لألمم 

األسر  لنسبة  تقديرات  أعاله  المذكورة  المصادر  من  توفرت  وقد 

ما  بلداً،   134 لـ  للطهي  الخشبي  الوقود  تستخدم  التي  المعيشية 

لم  التي  البلدان  معظم  وكان  العالم.  سكان  من  المائة  في   83 يمثل 

تلك  فيها  تجمع  لم  )ربما  المتقدمة  األقاليم  في  بيانات  لها  تتوفر 

الخشبي  الوقود  يستخدمون  لمن  الضئيلة  األعداد  بسبب  المعلومات 

لها  تتوفر  لم  التي  القليلة  نمواً  األقل  البلدان  حالة  وفي  للطهي(. 

من  ولذا  كتقديرات.  اإلقليمية  المتوسطات  استخدمت  بيانات، 

ككل. للعالم  ممثلة  النهائية  البيانات  مجموعة  تكون  أن  المحتمل 

نسبة  استخدمت  للمأوى:  الحرجية  المنتجات  يستخدمون  من  عدد 

لهذه  كمقياس  لمساكنهم  الحرجية  المنتجات  يستخدمون  من  )وعدد( 

في  يعيشون  بمن  صلة  أكثر  وهي  االجتماعية-االقتصادية .  المنفعة 

الرسمي  غير  اإلنتاج  يكون  أن  المرجح  من  حيث  نمواً،  البلدان  أقل 

معلومات  جمعت  ولكن  شيوعاً.  أكثر  للبناء  الحرجية  المنتجات  وجمع 

التحليل. في  وُشملت  توفرت(  )حيث  كذلك  المتقدمة  البلدان  عن 

تعيش  التي  المعيشية  األسر  نسبة  عن  المعلومات  وأخذت 

التعدادات  نتائج  من  حرجية  منتجات  من  مبنية  ممتلكات  في 

ذكرها(.  )سبق  واسع  نطاق  على  أجريت  التي  األخرى  والمسوحات 

المواد  نوع  عن  أسئلة  المسوحات  هذه  من  العديد  ويشمل 

تعيش  الذي  المكان  في  والسقوف  والجدران  لألرضية  المستخدمة 

األخشاب  وتذكر  ثروتها.  على  مؤشر  ذلك  ألن  المعيشية،  األسرة  فيه 

هذه  عن  الممكنة  اإلجابات  في  مراراً  األخرى  الحرجية  والمنتجات 

ضخمة  مجموعة  توفر  المسوحات  هذه  نتائج  فإن  ولذا  األسئلة، 

المعيشية  األسر  عدد  لتقدير  استخدامها  يمكن  التي  البيانات  من 

من  كلياً  أو  جزئياً  مصنوعة  أبنية  في  يعيشون  الذين  واألشخاص 

حرجية. منتجات 

الحرجية  المنتجات  الستخدام  تقديرات  المسوحات  هذه  من  توفرت  وقد 

العالم،  سكان  من  المائة  في   75 تمثل  بلداً،   90 لـ  المساكن  لبناء 

أخرى،  ومرة  نمواً.  البلدان  أقل  من  تقريباً  جميعها  المعلومات  وأتت 

جرى تأكيد صحة هذا التحويل في البلدان التي تتوفر نتائج تعداد السكان فيها لسنتين اثنتين   30

مختلفتين. مثاًل، تتوافر نتائج التعداد السكاني للهند لعامي 2001 و2011، وللصين لعامي 2000 
و2010، وتطابق االنخفاض في نسبة األسر المعيشية التي تستخدم الوقود الخشبي للطهي )ذكر في 

التعدادين( تماماً تقريباً مع انخفاض إنتاج الوقود الخشبي للفرد الواحد في كل من هذين البلدين.

في  أو   2005 عام  في  نفذت  التي  المسوحات  من  البيانات  معظم  أخذ 

البيانات،  تعديل  ممكناً  يكن  لم  الحالة،  هذه  في  ولكن  الحق،  وقت 

وتتفاوت   .2011 لعام  كتقدير  المتوفرة  األرقام  أحدث  استخدم  ولذا 

إلنتاج  محاولة  أية  تجر  لم  ولذا  البلدان،  بين  كبيراً  تفاوتاً  النتائج 

التي  النتائج  وكانت  بيانات،  أي  لها  تتوفر  لم  التي  للبلدان  تقديرات 

إذا  ولكن  ككل.  وللعالم  منطقة  لكل  األدنى  للحد  تقديرات  الحقاً  قدمت 

الحرجية  المنتجات  استخدام  عن  ما  بلد  في  المتوفرة  المعلومات  كانت 

والجدران  األرضية  )أي  مبنى  من  فقط  جزئين  في  أو  واحد  جزء  في 

تقديرات  إلنتاج  اإلقليمية  المتوسطات  استخدمت  فقد  والسقف(، 

جميعها. الثالثة  المبنى  ألجزاء  األرقام  تتوفر  كي  المفقودة  للبيانات 

عن  المعلومات  جمعت  اإلنسان:  صحة  على  الحرجية  المنتجات  آثار 

في  خصوصاً،  المؤلفات،  في  البحث  من  الطبية  النباتات  استخدام 

ويورد  العالمية.  الصحة  منظمة  تدعمها  أو  تنتجها  التي  الدراسات 

النباتات  يستخدمون  من  لعدد  تقديرات  الدراسات  هذه  من  كثير 

األرقام  لدعم  األدلة  أن  رغم  األولية،  الصحية  للرعاية  كمصدر  الطبية 

هذه  بعض  يقّدم  أخرى،  أرقام  توفر  لعدم  ولكن،  ضعيفة.  المقتبسة 

التي  المسوحات  نتائج  فحصت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الحقاً.  األرقام 

المؤشرات  المتعددة  العنقودية  )المسوحات  واسع  نطاق  على  أجريت 

باإلمكان  كان  إذا  ما  لمعرفة  والصحية(  الديموغرافية  والمسوحات 

تحديد  باإلمكان  كان  إذا  وما  موثوقية  أكثر  أرقام  على  الحصول 

المعيشية  األسر  عدد  هذه  وكانت  محددتين.  اثنتين  منفعتين  وقياس 

األسر  وعدد  وتعقيمها،  المياه  لغلي  الخشبي  الوقود  تستخدم  التي 

العشبية  األدوية  تستعمل  أو  المنزلي  العالج  تستخدم  التي  المعيشية 

األطفال. عند  اإلسهال  لعالج 

جمعاً  الموضوع  بهذا  المتعلقة  البيانات  جمع  انعدام  عن  عدا  عموماً، 

المتوفرة  بالبيانات  تتعلقان  أخريان  رئيسيتان  مشكلتان  هناك  منهجياً، 

الذي  المنتج  أن  هي  األولى  الطبية.  النباتات  استعمال  عن  عادة 

هذه  مثل  في  بوضوح  محدد  غير  األحيان  من  كثير  في  يكون  يقاس 

في  التقليدي،  الطب  إلى  الدراسات  بعض  يشير  فمثاًل،  الدراسات. 

العشبية.  األدوية  أو  المنزلية  العالجات  إلى  أخرى  دراسات  تشير  حين 

بوضوح  تحدد  أن  يمكن  معينة  منتجات  إلى  الدراسات  بعض  ويشير 

عادة  تكون  هذه  لكن  الغابات،  من  متأتية  طبية  نباتات  أنها  على 

الدراسات  هذه  وتسلط  المنتجات.  هذه  لفعالية  صيدالنية  دراسات 

تؤدي  الطبية  النباتات  أن  وهي  الثانية،  المشكلة  على  الضوء  األخيرة 

من  الهائل  للعدد  ونظراً  فّعالة،  كانت  إذا  فقط  البشرية  للصحة  منافع 

بدقة.  المنافع  هذه  قياس  يصعب  المستخدمة،  المختلفة  المنتجات 

والقياس،  بالتعريف  تتعلق  والتي  أعاله  المذكورة  الصعوبات  ضوء  في 

ترد  التي  بالصحة  المتعلقة  األرقام  وصحة  دقة  تكون  أن  المحتمل  من 

باإلمكان  سيكون  أنه  المحتمل  غير  من  ويبدو  متدنية،  التقرير  في 

لجمع  اتساقاً  أكثر  نهج  اتباع  دون  من  المنافع  هذه  قياس  تحسين 

البيانات.
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3.2  71  0  58  0.012  2  0  0  1بوروندي

 2.82   695  68  108  0.3519  22  2  9  11الكاميرون

3.5  72  1  10  0.361  6  0  2  4جمهورية أفريقيا الوسطى

0.7  73–  0  0.073  1–  0  1تشاد

0.9  149–  102  0.547  9  0  3  7الكونغو

جمههورية الكونغو 
الديمقراطية

15  1  –16  0.129  56  –85  0.6

0.3  36–  3  0.233  1–  0  1غينيا االستوائية

1.8  422  1  347  3.474  21  0  6  14غابون

2.5  148–  8  0.0140  2–  1  2رواندا

سانت هيالنة وأسنسيون 
وتريستان دا كونها

––––––––––

––––––––––سان تومي وبرينسيبي

1.6 752 1  71  693  0.1988  80  3  23  55مجموع أفريقيا الوسطى

3.9  26––  26–––––جزر القمر

0.0  0––  0–––––جيبوتي

0.0  1  0  0  0.00  0  0  0  0إريتريا

3.2  894  30  4  0.0860  9  4  2  2إثيوبيا

1.2  365  89  25  0.1251  18  7  10  1كينيا

4.3  401  8  23  0.4371  45  1  41  4مدغشقر

0.3  26  18  2  0.36  2  1  1  1موريشيوس

  0  0–––  0  0–––مايوت

0.2  36  16  16  0.15  0  0  0  0رييونيون

0.0  0––  0  0  0––  0سيشيل

2.6  24–  0  0.024  1–  1  0الصومال

––––––––––جنوب السودان

3.4  590  5  15  0.1570  12  1  8  3أوغندا

2.7  613  2  13  0.0598  7  3  1  3جمهورية تنزانيا المتحدة

2.1 977 2  167  97 713 0.12  94  17  64  14مجموع شرق أفريقيا

0.1  229  68  122  0.140  13  2  11  1الجزائر

0.2  443  344  22  0.177  39  24  3  12مصر

0.1  46  3  10  0.133  2  0  1  1ليبيا

0.1  2–  0  0.02  0  0  0  0موريتانيا

0.3  330  138  85  0.2106  25  4  9  12المغرب

0.2  117  57  34  0.026  5  1  3  1السودان

0.8  337  99  175  0.662  23  3  17  3تونس

––––––––––الصحراء الغربية

0.2 504 1  710  447  0.1346  107  33  44  29مجموع أفريقيا الشمالية

0.1  51  1  18  0.033  2  0  1  1أنغوال

0.7  97  8  0  0.290  2  0  1  1بوتسوانا
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األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

النسبة المئوية 
للمساهمة )في 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

0.8  19––  0.019  0–  0  0ليسوتو

0.8  53  6  5  0.042  3  0  1  1مالوي

2.8  330  17  9  0.2305  22  0  3  19موزامبيق

0.1  10  0  9–0.1  0  0  0  0ناميبيا

7021.0 3 326 1 989  386 1 0.8  147  41  43  63جنوب أفريقيا

652.0  44  10  10  1.4  6  2  2  2سوازيلند

2036.2 1 159  192  851  0.1  5  2  1  2زامبيا

2663.4  63  21  182  0.1  9  6  2  1زمبابوي

7951.1 5 624 1 254 1 917 2 0.3  197  52  56  89مجموع أفريقيا الجنوبية

1452.2  0  16  129  20.0  –0  2  بنن

3093.5  –0  308  170.2  0  15  2  بوركينا فاسو

100.6  –1  8  10.6  –1  1  الرأس األخضر

3771.7  44  187  146  330.4  1  11  21  كوت ديفوار

50.6  0  0  5  20.3  0  0  2  غامبيا

2873.5 1 13  249  025 1 370.3  1  27  8  غانا

2204.3  –14  206  100.2  –1  9  غينيا

212.4  –2  19  10.1  –0  1  غينيا - بيساو

16015.2  –16  144  30.2  –1  2  ليبريا

4234.4  –0  423  10.0  –0  1  مالي

1492.5  –0  149  10.0  –0  1  النيجر

9920.4  72  14  906  440.1  11  3  30  نيجيريا

1621.3  16  16  130  140.3  1  0  13  السنغال

2257.9  0  1  224  10.0  0  0  1  سيراليون

531.6  –9  43  10.0  –1  1  توغو

527146.545371.3 864 3 131680.2  60 94  مجموع غرب آفريقيا

5650.9 16 719 2 018 3 828 10 6460.2  118  246  282  مجموع أفريقيا

170.2  8  2  8  50.3  1  1  3  أرمينيا

160.0  10  5  1  40.1  1  2  2  أذربيجان

610.5  6  7  49  110.5  1  3  8  جورجيا

1730.1  48  40  86  110.1  3  1  7  كازاخستان

90.2  3  2  3  40.2  0  1  3  قيرغيزستان

50.1  0  4  2  20.1  0  0  2  طاجيكستان

10.0  –0  1  90.4  –0  9  تركمانستان

140.0  6  2  5  70.1  0  0  7  أوزبكستان

61812970.1 155  5540.1  8 41  مجموع آسيا الوسطى

5191.6 126 013 53 120 41 386 32 8410.5 3 516 1 304 1 021 1 الصين

جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية

  11  2  1  140.1  340  74  42  4562.9

9990.7 39 757 28 247 9 995 1 3750.6  181  124  70  اليابان

160.2  3  8  5  20.2  0  1  0  منغوليا 

1860.8 8 632 5 309 1 246 1 1010.4  53  17  31  جمهورية كوريا

1761.2 175 446 87 758 97251 35 75143330.5 1 449 1321 1 مجموع شرق آسيا
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4581.3 1 49  60  349 1 440.1  20  23  1  بنغالديش

673.8  –8  58  30.7  –2  1  بوتان

9581.7 30 509 2 352  097 28 7070.1  215  246  246  الهند

––––––––––ملديف

1050.6  37  14  55  200.1  3  4  12  نيبال

3190.6 1 670  110  539  530.1  17  4  32  باكستان

3950.7  46  24  326  230.3  5  3  15  سري النكا

3021.6 34 311 3 568 424 30 2628510.1  282 307  مجموع جنوب آسيا

100.1  –8  2  20.8  –0  1  بروني دار السالم

3903.2  43  10  338  70.1  0  7  0  كمبوديا

5701.7 14 860 6 805 1 904 5 4450.4  131  211  103  إندونيسيا

جمهورية الو الشعبية 
الديمقراطية

  5  3  0  80.2  162  3  0  1642.1

7022.0 5 038 1 613 1 051 3 2101.7  63  104  43  ماليزيا

2540.5  7  24  223  360.1  3  6  27  ميانمار

5290.2  248  191  89  490.1  14  24  10  الفلبين

2580.1  190  67  –60.2  4  2  0  سنغافورة

1690.9 3 693 1 168 1 308  2350.6  79  125  31  تايلند

40.1  ––4  –––––تيمور - ليشتي

3561.7 2 915  598  843  2510.5  93  129  29  فييت نام

4061.2 27 995 10 487 9235 10 38712490.4  613 249  مجموع جنوب شرق آسيا

350.2  –3  32  0  1  –1  –أفغانستان

90.0  7  1  –00.0  0  0  –البحرين

1110.5  26  84  1  40.7  1  3  1  قبرص

إيران )جمهورية - 
اإلسالمية(

  6  10  19  350.1  429  295  473 1 1970.2

220.0  11  11  –50.1  5  0  –العراق

7410.3  538  203  –130.4  7  5  1  إسرائيل

1290.5  96  34  –80.5  4  4  0  األردن

1150.1  91  24  –40.3  2  1  –الكويت

1550.4  118  37  1  60.4  4  1  0  لبنان

األراضي الفلسطينية 
المحتلة

–  2  1  30.3–  32  29  610.7

1110.2  59  52  –30.3  1  3  –عمان

1300.1  12  117  –70.5  0  7  –قطر

المملكة العربية 
السعودية

  1  20  17  380.4–  306 2 414 2 7200.4

الجمهورية العربية 
السورية

  2  25  4  300.5  6  197  50  2530.4

6320.8 5 497 1 058 1 077 3 1520.6  48  68  37  تركيا

4800.1  480  ––70.1  6  1  –اإلمارات العربية المتحدة

1410.5  45  96  –190.3  3  15  –اليمن

0410.4 12 946 5 550 5452 3 1223370.3  166 48  مجموع آسيا الغربية

2221.1 249 780 107 424 60 019 81 8230.3 6 527 2 518 2 778 1 مجموع آسيا
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830.7  17  8  59  30.2  0  1  2  ألبانيا

–––––00.7  0  0  –أندورا

1431.9 7 411 2 017 3 716 1 651.5  15  33  17  النمسا

5751.1  94  195  286  1132.5  29  47  36  بيالروس

6670.6 2 441 1 066 1 160  280.6  13  13  3  بلجيكا 

2541.6  14  81  159  130.9  1  5  7  البوسنة والهرسك

4821.0  196  151  135  501.4  10  22  18  بلغاريا

7821.5  143  302  336  261.3  3  12  10  كرواتيا

4771.8 3 767  257 1 453 1 1092.1  19  64  27  الجمهورية التشيكية

5110.5 1 481  652  378  190.7  5  9  5  الدانمرك

8474.3  77  460  310  213.1  1  15  6  إستونيا

0  0  ––0  0  0  ––0  جزر فارو

6454.3 9 045 4 581 1 019 4 752.8  23  27  25  فنلندا

5550.6 14 310 6 736 4 509 3 1610.6  63  69  29  فرنسا

1350.8 26 901 13 189 9 044 3 3170.7  135  134  48  ألمانيا

0  0  ––––––––جبل طارق

0380.4 1 313  654  71  330.6  8  21  4  اليونان

––––––––––غوينسي

––––––––––الكرسي الرسولي

0050.9 1 436  288  280  561.3  15  22  19  هنغاريا

290.2  3  26  0  00.3  0  0  0  آيسلندا

7440.4  230  295  218  100.5  2  5  3  آيرلندا

0  0  –––0  0  –––جزيرة مان

0110.8 15 063 7 127 7 821  2581.0  82  149  27  إيطاليا

––––––––––جيرسي

6576.5 1 53  741  863  413.5  2  23  17  التفيا

140.2  –12  2  02.1  0  0  0  لختنشتاين

9162.4  173  517  225  291.7  3  17  8  ليتوانيا

1390.3  60  62  17  10.5  0  1  0  لكسمبرغ

150.2  10  5  0  10.3  0  0  0  مالطة

0  0  –––00.0  –––موناكو 

180.5  4  13  2  20.6  0  1  0  الجبل األسود

5350.5 3 003 2 453 1 79  360.4  19  15  2  هولندا

4340.6 2 239  349 1 846  240.9  5  14  6  النرويج

0701.6 7 325 2 919 2 826 1 2511.4  57  147  48  بولندا

2811.6 3 251 1 075 1 956  631.1  12  41  10  البرتغال

290.5  6  11  12  60.5  1  0  5  جمهورية مولدوفا

0791.9 3 357  806 1 917  1121.1  14  76  22  رومانيا

0750.8 13 200 5 108 5 767 2 6000.8  111  261  228  االتحاد الروسي

–––––02.2  0  0  –سان مارينو

4011.1  202  113  85  360.9  14  15  6  صربيا

0462.4 2 421  894  731  622.2  7  30  25  سلوفاكيا
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المستديرة

 تجهيز 
األخشاب

لب الورق 
والورق

مجموع القطاع الحرجي

النسبة المئوية )باآلالف()باآلالف()باآلالف()باآلالف(
)من مجموع 
القوة العاملة(

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

النسبة المئوية 
للمساهمة )في 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

7881.8  214  306  269  252.4  4  10  11  سلوفينيا

5960.7 9 800 4 242 3 554 1 1620.7  54  75  33  إسبانيا

––––––––––جزر سفالبارد ويان ماين

8412.9 13 266 5 681 2 894 5 1002.0  32  35  33  السويد

1750.8 5 313 1 460 3 401  481.1  10  33  5  سويسرا

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة

  3  2  2  70.7  30  14  17  610.7

5081.0 1 646  423  439  1420.6  29  48  65  أوكرانيا

4880.4 9 593 5 416 3 479  1340.4  58  58  18  المملكة المتحدة

1470.9 164 095 68 705 60 347 35 2380.9 3 860  550 1 828  مجموع أوروبا

00.0  ––0  –––––أنغويال

––––––––––أنتيغوا وبربودا

–––––00.3  0  0  –أروبا

30.0  3  0  0  00.1  0  0  0  جزر البهاما

561.5  46  10  0  21.1  1  0  0  بربادوس

10.0  –1  0  00.1  0  0  –برمودا

––––––––––بونير وسان يوستاتيوس وسابا

00.0  ––0  0  0  –––جزر فرجن البريطانية

0  0  –––0  0  –––جزر كايمان

1040.2  2  87  15  250.5  2  8  15  كوبا

––––––––––كوراساو

10.3  ––1  –––––دومينيكا

210.0  15  –6  110.2  9  2  0  الجمهورية الدومينيكية

20.2  ––2  00.3  0  0  0  غرينادا

00.0  –0  0  –––––غوادالوب

80.1  1  1  6  10.0  0  0  1  هايتي

640.5  58  3  4  20.2  1  1  0  جامايكا

00.0  –0  0  00.0  ––0  مارتينيك

0  0  ––0  –––––مونتيسيرات

1280.1  72  55  –30.2  2  1  –بورتوريكو

––––––––––سان بارتليمي 

00.1  ––0  0  0  ––0   سانت كيتس ونيفيس

50.4  4  0  0  0  0  –––سانت لوسيا

سان مارتن )الجزء 
الفرنسي(

––––––––––

سانت فنسنت وجزر 
غرينادين

––  0  00.2  0––  00.1

سان مارتن )الجزء 
الهولندي(

––––––––––

870.4  62  8  17  40.6  2  2  1  ترينيداد وتوباغو

–––––0  0  –––جزر تركس وكايكوس

جزر فرجن التابعة 
للواليات المتحدة

–  0  0  00.1–––––

4790.2  263  165  52  490.3  18  14  17  مجموع الكاريبي
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القيمة المضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/اإلقليم

إنتاج األخشاب 
المستديرة

 تجهيز 
األخشاب

لب الورق 
والورق

إنتاج األخشاب مجموع القطاع الحرجي
المستديرة

 تجهيز 
األخشاب

لب الورق 
والورق

مجموع القطاع الحرجي

النسبة المئوية )باآلالف()باآلالف()باآلالف()باآلالف(
)من مجموع 
القوة العاملة(

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

النسبة المئوية 
للمساهمة )في 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

151.1  1  10  4  21.4  0  2  0  بليز

3911.0  202  53  136  150.7  7  5  2  كوستاريكا

3451.6  171  2  172  190.7  4  6  9  السلفادور

4621.0  51  8  403  150.3  2  1  13  غواتيماال

1460.8  25  34  87  130.4  2  9  2  هندوراس

1401.6  8  28  104  160.7  –1  15  نيكاراغوا

920.3  32  7  53  50.3  2  1  2  بنما

5921.0 1 491  143  958  850.5  17  25  44  مجموع أمريكا الوسطى

7891.2 19 351 7 679 6 759 5 2341.2  75  112  47  كندا

–––––0  0  ––0  غرينالند

9540.6 6 908 3 866 1 180 1 430.1  15  19  9  المكسيك

–––––00.0  ––0  سان بيير إي ميكلون

الواليات المتحدة 
األمريكية

  122  327  378  8270.5 20 264 22 100 53 300 95 6640.6

4070.7 122 559 64 645 30 203 27 1040.5 1 469  458  177  مجموع أمريكا الشمالية

مجموع أمريكا الشمالية 
والوسطى

  238  497  503 1 2390.5 28 213 30 952 65 314 124 4790.7

––––––––––ساموا األمريكية

6820.9 7 587 2 975 3 119 1 670.6  15  40  11  أستراليا

––––––––––جزر كوك

622.0  15  24  22  41.0  1  1  1  فيجي

–––––00.2  0  0  0  بولينيزيا الفرنسية

–––––00.0  ––0  غوام

––––0  –––––كيريباتي

––––––––––جزر مارشال

ميكرونيزيا )واليات - 
الموحدة(

––––––––––

––––––––––ناورو

50.1  –1  4  00.1  0  0  0  كاليدونيا الجديدة

9192.7 2 706  066 1 147 1 281.2  5  16  7  نيوزيلندا

––––––––––نيوي

––––––––––جزيرة نورفولك

––––––––––جزر ماريانا الشمالية

––––––––––باالو

3582.8  –30  328  110.4  –4  7  بابوا غينيا الجديدة

––––––––––جزر بيتكيرن

20.3  –0  2  00.2  –0  0  ساموا

9911.5  –6  93  93.9  –0  8  جزر سليمان

––––––––––توكيالو

30.7  0  0  3  00.2  0  0  0  تونغا

––––––––––توفالو

111.6  –3  8  10.7  –1  0  فانواتو
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القيمة المضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/اإلقليم

إنتاج األخشاب 
المستديرة

 تجهيز 
األخشاب

لب الورق 
والورق

إنتاج األخشاب مجموع القطاع الحرجي
المستديرة

 تجهيز 
األخشاب

لب الورق 
والورق

مجموع القطاع الحرجي

النسبة المئوية )باآلالف()باآلالف()باآلالف()باآلالف(
)من مجموع 
القوة العاملة(

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

)بماليين 
الدوالرات 
األمريكية

النسبة المئوية 
للمساهمة )في 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

0  0  –0  0  0  0  –0  0  جزر واليس وفوتونا

1401.1 11 308 3 106 5 726 2 1200.6  21  63  36  مجموع أوسيانيا

0550.5 2 453 1 312  290  700.4  21  32  17  األرجنتين

بوليفيا )دولة - المتعددة 
القوميات(

  3  4  2  90.2  218  145  69  4312.2

5131.1 22 676 9 802 5 036 7 7720.7  205  434  133  البرازيل

5963.3 7 039 4 057 2 500 1 851.0  16  27  42  شيلي

8260.6 1 098 1 186  542  480.2  18  7  24  كولومبيا

7412.3 1 322  563  856  260.4  7  6  13  إكوادور

––––––––––جزر فوكالند )مالفيناس(

210.5  –10  11  10.9  0  0  1  غيانا الفرنسية

964.1  –28  67  92.8  –4  5  غيانا

5662.4  101  128  337  50.2  1  2  3  بارغواي

3160.8 1 912  192  212  610.4  10  14  37  بيرو

792.0  1  37  41  94.5  0  6  4  سورينام

7301.8  441  94  194  171.0  2  4  11  أوروغواي

فنزويال )جمهورية - 
البوليفارية(

  3  25  28  560.4  49  371 1 009 1 4300.5

4001.1 40 119 19 926 9 355 11 1680.6 1 309  564  295  مجموع أمريكا الجنوبية

9530.9 605 334 266 131 170 488 169 2330.4 13 339 4 439 5 456 3 مجموع العالم

الطبع(. )تحت  والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 
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2011 الغابات،  من  االقتصادية  االجتماعية  المنافع  مؤشرات   .3 الملحق 
المأوىالطاقةاألمن الغذائيالقيمة المضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/اإلقليم

المجموع للقطاعين الرسمي 
وغير الرسمي

المجموع للقطاعين الرسمي 
وغير الرسمي

عدد األضخاص الذين يستخدمون 
حطب الوقود في الطبخ

 إمدادات الطاقة
األولية من الخشب

األشخاص الذين يعيشون في 
 بيوت مصنوعة جزئياً 
من منتجات الغابات

النسبة المئوية )باآلالف(
)من مجموع 
القوة العاملة(

)بماليين 
الدوالرات(

)% من مجموع 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)% من مجموع )باآلالف(
السكان(

)المعادل لمليون 
طن من النفط(

)% من أجمالي 
المعروض من 
الطاقة األولية(

)% من مجموع )باآلالف(
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

861,0  399,0  89292,0 7 1125,1  561,3  بوروندي

--341,4  61067,9 13 4505,9 1 483209,4  الكاميرون

--184,0  05090,3 4 1647,9  1296,1  جمهورية أفريقيا الوسطى

--297,6  58083,1 9 2782,8  2736,0  تشاد

00624,3 1 022,6  84868,8 2 1721,1  362,1  الكونغو

جمههورية الكونغو 
الديمقراطية

 1 9957,7 1 62610,6 61 55490,8  2083,4 44 92366,3

--06,6  45563,1  460,3  102,8  غينيا االستوائية

251,6  016,7  37424,4  4572,0  6711,1  غابون

--1100,0  07782,9 9 2273,8  681,3  رواندا

سانت هيالنة وأسنسيون 
وتريستان دا كونها

----------

11568,7  039,7  2313,6  41,5  58,8  سان تومي وبرينسيبي

15535,5 46 3070,8  46384,3 109 5364,0 4 1236,9 3 مجموع أفريقيا الوسطى

--050,0  57075,6  426,3  218,6  جزر القمر

--036,2  11212,3  201,8  268,7  جيبوتي

--043,1  42744,8 2 732,9  973,6  إريتريا

6780,8  2779,2  38980,7 68 04110,9 3 7356,5 2 إثيوبيا

97052,8 21 1155,1  81771,7 29 9173,0  5863,7  كينيا

86022,8 4 497,9  00498,5 21 93910,1  7387,0  مدغشقر

35827,4  00,1  564,3  270,3  20,3  موريشيوس

6731,8  --13363,1  --00,5  مايوت

--00,5  54063,1  ----رييونيون

--00,3  5563,1  --00,3  سيشيل

--496,6  50899,5 9 52656,0  66922,3  الصومال

--------00,0  جنوب السودان

49750,7 17 1199,0  26887,7 30 0266,0 1 6144,4  أوغندا

75627,6 12 732,5  39089,6 41 3466,0 1 9744,3  جمهورية تنزانيا المتحدة

18623,5 58 6365,3  27182,5 204 9565,6 7 4645,7 6 مجموع شرق أفريقيا

--25,2  4251,2  2590,1  130,1  الجزائر

--67,2  1690,2  5050,2  390,1  مصر

--01,9  02493,8 6 900,2  612,6  ليبيا

--045,4  19762,0 2 832,0  1028,9  موريتانيا

--210,3  4427,6 2 6570,7  910,8  المغرب

--530,0  89071,4 31 6260,8  6834,7  السودان

--16,1  390,4  4701,1  1945,0  تونس

----------الصحراء الغربية

--168,9  18719,9 43 6890,4 2 1821,6 1 مجموع أفريقيا الشمالية

590,3  17,9  27352,4 10 1720,2  1632,2  أنغوال

--08,9  87543,1  1300,9  454,3  بوتسوانا
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المأوىالطاقةاألمن الغذائيالقيمة المضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/اإلقليم

المجموع للقطاعين الرسمي 
وغير الرسمي

المجموع للقطاعين الرسمي 
وغير الرسمي

عدد األضخاص الذين يستخدمون 
حطب الوقود في الطبخ

 إمدادات الطاقة
األولية من الخشب

األشخاص الذين يعيشون في 
 بيوت مصنوعة جزئياً 
من منتجات الغابات

النسبة المئوية )باآلالف(
)من مجموع 
القوة العاملة(

)بماليين 
الدوالرات(

)% من مجموع 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)% من مجموع )باآلالف(
السكان(

)المعادل لمليون 
طن من النفط(

)% من أجمالي 
المعروض من 
الطاقة األولية(

)% من مجموع )باآلالف(
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

60127,4  195,0  11650,9 1 602,6  566,1  ليسوتو

21627,4 4 161,7  58281,8 12 2744,1  2984,3  مالوي

5262,2  443,1  65269,6 16 6545,6  3503,1  موزامبيق

63727,4  013,7  21352,2 1 570,5  343,6  ناميبيا

2714,5 2 85,6  42414,7 7 2371,2 4 5402,9  جنوب أفريقيا

33027,4  026,9  64353,4  832,5  307,2  سوازيلند

130,1  330,9  90580,9 10 6148,3 1 5519,6  زامبيا

1531,2  327,0  78668,9 8 3023,8  570,8  زمبابوي

8076,1 8 2111,2  46849,2 70 5841,4 7 1253,5 2 مجموع أفريقيا الجنوبية

49427,4 2 244,3  61183,6 7 3074,6  2195,9  بنن

65027,4 4 399,8  72692,7 15 6737,6  4625,9  بوركينا فاسو

--030,9  18737,4  261,6  160,2  الرأس األخضر

52427,4 5 222,1  03979,6 16 5767,1 1 3864,8  كوت ديفوار

--051,6  48483,6 1 414,8  455,8  غامبيا

84327,4 6 1097,1  17984,8 21 6787,3 2 23711,6 1 غانا

510,5  397,2  94787,5 8 4538,9  2967,0  غينيا

--199,0  47095,0 1 576,6  497,3  غينيا - بيساو

07750,3 2 299,0  93495,3 3 29027,6  17912,5  ليبريا

160,1  194,0  82487,3 13 6516,8  1543,5  مالي

--153,7  05881,3 13 4868,2  3596,8  النيجر

3538,2 13 2017,0  96168,3 110 3412,2 5 9215,7 2 نيجيريا

510,4  142,7  00254,8 7 3042,4  1953,5  السنغال

180,3  289,0  54892,5 5 42514,8  26711,5  سيراليون

--142,3  27485,7 5 1785,5  1464,8  توغو

07811,4 35 5030,6  24375,2 232 4873,7 13 9305,9 6 مجموع غرب آفريقيا

22514,2 148 18126,9  63263,1 659 2522,0 36 8254,8 19 مجموع أفريقيا

64785,4 2 125,1  34843,5 1 951,0  845,8  أرمينيا

31089,3 8 00,0  7998,6  1060,2  40,1  أذربيجان

--114,9  73540,1 1 950,8  170,7  جورجيا

8565,3  00,1  6053,7  1860,1  130,2  كازاخستان

--00,3  79033,2 1 220,4  50,2  قيرغيزستان

--01,0  84426,4 1 170,3  20,1  طاجيكستان

14581,2 4 00,0  98719,3  230,1  110,5  تركمانستان

--00,0  06914,7 4 140,0  70,1  أوزبكستان

95920,4 15 10,8  17716,9 13 5580,2  1430,4  مجموع آسيا الوسطى

14237,8 521 582,1  85332,1 442 6941,9 152 0920,7 6 الصين

جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية

  2211,5  6364,1 11 52647,1  28,3--

--61,3  --5400,7 40 3750,6  اليابان

--05,6  92433,0  410,6  332,7  منغوليا 

--52,1  --8020,9 8 1010,4  جمهورية كوريا

14233,0 521 712,0  30328,8 455 7131,4 202 8210,7 6 مجموع شرق آسيا
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المأوىالطاقةاألمن الغذائيالقيمة المضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/اإلقليم

المجموع للقطاعين الرسمي 
وغير الرسمي

المجموع للقطاعين الرسمي 
وغير الرسمي

عدد األضخاص الذين يستخدمون 
حطب الوقود في الطبخ

 إمدادات الطاقة
األولية من الخشب

األشخاص الذين يعيشون في 
 بيوت مصنوعة جزئياً 
من منتجات الغابات

النسبة المئوية )باآلالف(
)من مجموع 
القوة العاملة(

)بماليين 
الدوالرات(

)% من مجموع 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)% من مجموع )باآلالف(
السكان(

)المعادل لمليون 
طن من النفط(

)% من أجمالي 
المعروض من 
الطاقة األولية(

)% من مجموع )باآلالف(
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

3010,2  722,8  44539,5 59 0111,7 2 7341,0  بنغالديش

11515,5  191,9  26535,9  27315,6  31884,7  بوتان

19015,4 191 9612,8  71250,4 625 5112,0 36 7511,0 4 الهند

13542,1  01,1  4413,6  ----ملديف

77425,5 7 331,5  50764,0 19 2121,2  1250,8  نيبال

21033,5 59 1214,3  12457,2 101 5600,8 1 3800,6  باكستان

--112,9  48468,8 14 2982,2 1 470,5  سري النكا

72416,0 258 12113,6  58250,6 820 8641,9 41 3551,0 6 مجموع جنوب آسيا

--00,3  30,6  100,1  20,8  بروني دار السالم

54373,7 10 245,2  96283,6 11 5314,4  801,0  كمبوديا

61137,8 91 3717,7  37838,5 93 1542,9 24 4821,2 1 إندونيسيا

جمهورية الو الشعبية 
الديمقراطية

  1063,3  2353,0 4 45070,8  2100,0--

30725,3 7 22,4  1830,6  9553,5 9 3953,2  ماليزيا

--1180,0  73688,4 42 6461,2  5762,0  ميانمار

32838,3 36 717,8  12339,1 37 5602,5 5 4271,1  الفلبين

------2590,1  60,2  سنغافورة

2416,1 4 129,8  07631,8 22 1355,0 18 0142,5 1 تايلند

716,1  031,7  44538,5  50,1  10,3  تيمور - ليشتي

31024,0 21 1423,5  69552,6 46 2133,8 5 4400,8  فييت نام

41028,6 171 8815,5  04943,2 259 7022,9 64 5291,5 4 مجموع جنوب شرق آسيا

320,1  013,6  84255,1 17 1140,6  680,8  أفغانستان

705,3  --10,1  90,0  --البحرين

--06,2  --1310,6  40,7  قبرص

إيران )جمهورية - 
اإلسالمية(

  350,1 3 8900,7 17 95224,0  10,2--

63814,2 4 00,1  0383,2 1 220,0  60,1  العراق

--00,5  60,1  8280,4  130,4  إسرائيل

320,5  01,8  50,1  1350,5  80,5  األردن

----20,1  1150,1  40,3  الكويت

--01,1  40,1  2000,5  60,4  لبنان

األراضي الفلسطينية 
المحتلة

  30,3  680,8------

----20,1  1110,2  30,3  عمان

----20,1  1300,1  70,5  قطر

المملكة العربية 
السعودية

  380,4 2 7210,4  230,1----

الجمهورية العربية 
السورية

  300,5  2530,4  770,4----

08032,7 24 33,0  23419,3 14 7761,1 7 1950,7  تركيا

----70,1  --70,1  اإلمارات العربية المتحدة

--01,7  67499,5 24 2560,8  490,7  اليمن

8538,8 28 50,6  86823,2 75 2390,5 17 4770,4  مجموع آسيا الغربية

08823,7 996 2864,8  97938,6 623 0761,41 327 3250,9 18 مجموع آسيا
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2287,1  018,8  84857,5 1 1191,0  30,2  ألبانيا

--------00,7  أندورا

--412,5  --2661,9 7 651,5  النمسا

27023,7 2 13,7  3253,4  6131,1  1132,5  بيالروس

--23,4  --7580,6 2 280,6  بلجيكا 

--04,9  80348,1 1 3042,0  130,9  البوسنة والهرسك

--16,6  3925,3  5241,1  501,4  بلغاريا

--18,8  53712,2  8101,5  261,3  كرواتيا

64315,6 1 24,7  1001,0  5371,8 3 1092,1  الجمهورية التشيكية

--210,8  --5670,5 1 190,7  الدانمرك

--118,6  21416,0  8544,3  213,1  إستونيا

--00,0  ------جزر فارو

--925,3  --6694,3 9 752,8  فنلندا

--197,7  --8910,6 14 1610,6  فرنسا

--154,7  --7720,8 26 3170,7  ألمانيا

----------جبل طارق

--26,2  --3620,5 1 330,6  اليونان

----------غوينسي

----------الكرسي الرسولي

200,2  26,9  --1040,9 1 561,3  هنغاريا

--00,0  --310,3  00,3  آيسلندا

--14,3  --9170,4  100,5  آيرلندا

----------جزيرة مان

--53,1  --2580,9 17 2581,0  إيطاليا

----------جيرسي

39917,8  239,5  27212,1  6656,5 1 413,5  التفيا

--04,0  ----02,1  لختنشتاين

70321,3  116,1  1745,3  9482,4  291,7  ليتوانيا

--00,1  --1410,3  10,5  لكسمبرغ

--02,7  --150,2  10,3  مالطة

--------00,0  موناكو 

--015,7  ----20,6  الجبل األسود

--22,6  --0540,5 4 360,4  هولندا

--25,6  --4570,6 2 240,9  النرويج

--66,2  0185,3 2 4821,7 7 2511,4  بولندا

--314,1  --3761,6 3 631,1  البرتغال

30164,9 2 02,5  41011,6  1923,2  60,5  جمهورية مولدوفا

8018,4 1 410,6  1295,3 1 3432,1 3 1121,1  رومانيا

85318,1 25 111,5  0862,9 4 6490,8 13 6000,8  االتحاد الروسي

--------02,2  سان مارينو

--210,3  15832,1 3 4951,3  360,9  صربيا

50,1  13,2  1332,4  0652,4 2 622,2  سلوفاكيا
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اإلجمالي(

271,3  110,5  1497,3  8121,9  252,4  سلوفينيا

--86,0  6971,5  0400,8 10 1620,7  إسبانيا

----------جزر سفالبارد ويان ماين

--1021,0  --9093,0 13 1002,0  السويد

--14,3  --3610,9 5 481,1  سويسرا

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة

  70,7  951,0  53025,7  04,9--

21058,0 26 32,0  1792,6 1 9811,4 1 1420,6  أوكرانيا

--52,8  --7110,4 9 1340,4  المملكة المتحدة

4618,3 61 1284,9  1572,6 19 1750,9 172 2380,9 3 مجموع أوروبا

----------أنغويال

3944,2  00,5  ----00,0  أنتيغوا وبربودا

3128,7  00,3  00,3  --00,3  أروبا

--01,8  10,3  30,0  00,1  جزر البهاما

--00,5  10,3  591,6  21,1  بربادوس

------10,0  00,1  برمودا

بونير وسان يوستاتيوس 
وسابا

----------

--01,3  ----00,0  جزر فرجن البريطانية

--00,1  ----00,0  جزر كايمان

09527,5 3 19,6  ----250,5  كوبا

----------كوراساو

--07,1  00,3  10,3  00,0  دومينيكا

67526,6 2 113,2  9599,5  890,2  250,5  الجمهورية الدومينيكية

--01,0  --20,2  00,3  غرينادا

--01,7  ------غوادالوب

--260,5  95288,4 8 320,5  270,6  هايتي

51618,7  117,7  37213,5  1251,0  90,7  جامايكا

--01,0  ----00,0  مارتينيك

--00,8  ------مونتيسيرات

--06,5  --1290,1  30,2  بورتوريكو

----------سان بارتليمي 

--00,7  --00,1  -- سانت كيتس ونيفيس

--03,1  2011,4  50,4  --سانت لوسيا

سان مارتن )الجزء 
الفرنسي(

----------

سانت فنسنت وجزر 
غرينادين

  00,2  00,1  1211,4  04,7--

سان مارتن )الجزء 
الهولندي(

----------

--00,0  40,3  1180,5  40,6  ترينيداد وتوباغو

--00,9  00,3  --00,0  جزر تركس وكايكوس
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جزر فرجن التابعة 
للواليات المتحدة

  00,1--------

35615,2 6 58,3  32224,7 10 6690,2  950,5  مجموع الكاريبي

--012,6  4815,0  171,2  32,0  بليز

62413,2  119,0  47610,1  5371,4  1566,9  كوستاريكا

--130,1  33421,4 1 4061,8  772,9  السلفادور

--547,6  83559,9 8 6311,4  2754,7  غواتيماال

12814,5 1 247,3  52245,4 3 2201,3  1153,7  هندوراس

58527,0 1 255,6  37557,5 3 2172,5  1325,4  نيكاراغوا

3299,2  08,2  45012,6  1110,4  221,3  بنما

6668,5 3 1136,2  04041,7 18 1391,3 2 7804,3  مجموع أمريكا الوسطى

--114,2  --1951,2 20 2341,2  كندا

----------غرينالند

8389,4 10 116,1  19314,1 16 4040,7 8 5781,1  المكسيك

--00,7  ------سان بيير إي ميكلون

الواليات المتحدة 
األمريكية

  8270,5 99 9280,6--  502,3--

8382,3 10 722,7  1933,5 16 5270,7 128 6380,7 1 مجموع أمريكا الشمالية

مجموع أمريكا الشمالية 
والوسطى

 2 5130,9 131 3350,7 44 5558,1  883,2 20 8593,8

----------ساموا األمريكية

--53,7  --0691,0 8 670,6  أستراليا

------20,7  --جزر كوك

--01,8  39044,9  872,8  51,4  فيجي

--00,4  17764,7  --00,2  بولينيزيا الفرنسية

----------غوام

--03,3  --158,9  --كيريباتي

----------جزر مارشال

ميكرونيزيا )واليات - 
الموحدة(

----  5852,2  02,7--

----------ناورو

--00,3  16564,7  --00,1  كاليدونيا الجديدة

--15,2  --0772,9 3 281,2  نيوزيلندا

----024,5  ----نيوي

----------جزيرة نورفولك

----------جزر ماريانا الشمالية

838,0  --------باالو

--157,3  68066,7 4 3963,1  601,9  بابوا غينيا الجديدة

----------جزر بيتكيرن

6233,7  025,7  7440,0  20,4  11,3  ساموا

34161,8  023,7  49489,4  10211,8  114,7  جزر سليمان

----------توكيالو
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6864,6  01,2  4139,0  30,7  00,2  تونغا

----------توفالو

239,5  033,4  19981,0  121,7  21,9  فانواتو

----------جزر واليس وفوتونا

5021,4  74,8  27816,9 6 7711,2 11 1740,9  مجموع أوسيانيا

--34,2  5736,3 2 4850,6 2 2571,4  األرجنتين

بوليفيا )دولة - المتعددة 
القوميات(

  420,9  5602,9 2 77827,5  110,6 1 46814,5

75819,2 37 6022,1  55810,5 20 2791,4 30 5907,4 7 البرازيل

44131,5 5 514,6  51914,6 2 2403,6 8 84110,3  شيلي

4309,4 4 413,8  45413,8 6 4290,8 2 4932,2  كولومبيا

--110,1  46110,0 1 8292,4 1 731,0  إكوادور

--00,8  ------جزر فوكالند )مالفيناس(

--023,3  2510,4  260,6  55,4  غيانا الفرنسية

46661,6  171,7  7910,4  1466,2  4915,9  غيانا

--248,5  21133,7 2 9704,1  32910,4  بارغواي

8529,7 2 210,8  46128,8 8 4970,9 1 2551,6  بيرو

--03,3  5510,4  912,3  94,5  سورينام

1003,0  114,6  1654,9  8832,1  1448,4  أوروغواي

فنزويال )جمهورية - 
البوليفارية(

  1140,8 1 5570,5 3 05810,4  11,5--

51513,2 52 8115,1  39712,7 50 9911,4 50 2025,1 10 مجموع أمريكا الجنوبية

64918,3 279 7726,11  99834,5 403 6021,12 729 2781,7 54 مجموع العالم

الطبع(. )تحت  والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 
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على  للحصول  المستخدمة  البيانات  مصادر   .4 الملحق 
اتخذتها  التي  السياساتية  التدابير  بشأن  معلومات 

بالغابات المتعلقة  المنافع  لتعزيز  البلدان 
والتدابير  السياسات  عن  عامة  لمحة  يقدم  الذي  الرابع،  الفصل  يستند 

 ،2007 منذ  بالغابات  المتعلقة  المنافع  لتعزيز  البلدان  اتخذتها  التي 

التي  التغييرات  تغطي  ثانوية  مصادر  من  المستمدة  البيانات  إلى 

مرفق  المصادر  وتشمل   .2013-2007 الفترة  خالل  البلدان  أجرتها 

بيانات  والزراعة/قاعدة  األغذية  القطرية لمنظمة  الحرجية  البرامج 

الهيئات  إلى  المقدمة  القطرية  والتقارير  الغابات31،  سياسات  وثيقة 

والتاسع  الثامن  بالغابات  المعني  المتحدة  األمم  )منتدى  العالمية 

عمليات  أو  اإلقليمية  الهيئات  إلى  القطرية  والتقارير  والعاشر(، 

وهيئة  االستوائية،  لألخشاب  الدولية  )المنظمة  والمؤشرات  المعايير 

الوسطى(،  أفريقيا  غابات  ولجنة  مونتريال،  وعملية  األوروبية،  الغابات 

المتعلقة  التشريعات  بيانات  )قاعدة   FAOLEX بيانات  قاعدة  وكذلك 

معلومات  عنها  توافرت  بلداً   72 المصادر  هذه  وتغطي  بالغابات(. 

الوثائق  حللت  وقد  اإلسبانية.  أو  الفرنسية  أو  اإلنكليزية  باللغات 

الكلمات  من  مجموعة  أساس  على  الكمي  التحليل  باستخدام  أوالً 

ببرمجيات  مدعوماً  المشمولة  المواضيع  من  موضوع  لكل  المفتاحية 

الحق،  وقت  وفي   .)MaxQDA, ATLAS.ti( النصوص  لتحليل 

نوعيا.  تحلياًل  المواضيع  هذه  تناولت  التي  الوثائق  أقسام  حللت 

لمنظمات  المشاريع  بيانات  قواعد  من  إضافية  مصادر  جمعت  كذلك 

والشراكات  والزراعة،  األغذية  ومنظمة  الدولي،  كالبنك  رئيسية  دولية 

التي  القطرية  الصحفية  التقارير  ومن  التنمية،  مجال  في  الثنائية 

.http://www.fao.org/forestry/country/61838/en/ :متاح على  31

والزراعة  األغذية  لمنظمة  شهرية  النصف  اإلخبارية  النشرات  تجمعها 

المستدامة  للتنمية  الدولي  للمعهد  اإلخبارية  والقائمة   ،InfoSylva

 ،IISD Forest Policy and Practice FORESTS-L listserv

الفصلية  والموارد  الحقوق  ونشرة   ،Mongabay اإلخبارية  والنشرة 

عمل  لخطة  اإلخبارية  والنشرات   ،RRI Quarterly Newsletter

 FLEGT الغابات  قطاع  في  والتجارة  الرشيدة  واإلدارة  القوانين  إنفاذ 

عن  إضافية  معلومات  فزودت  نوعياً  تحلياًل  هذه  وحللت   .REDD+و

مشمول  غير  بلداً   41 عن  كما  الوثيقة،  تحليل  في  المشمولة  البلدان 

المستوى  على  المتخذة  اإلجراءات  فإن  هكذا  الوثيقة.  تحليل  في 

في  تؤخذ  لم  اإلقليمية  الهيئات  أو  العمليات  خالل  من  اإلقليمي 

وطنية  فوق-  سلطة  اإلقليمية  للهيئة  حيث  الحاالت  في  إال  االعتبار 

الدول  على  األوروبي  االتحاد  )مثل  محددة  موضوعية  مجاالت  على 

فيه(. األعضاء 

على  المفردة  البلدان  في  والتدابير  السياسات  بشأن  النتائج  ونظمت 

لفحصها  وبرامج  سياسات  عينة  واختيرت  أوسع.  ناشئة  وجهات  أساس 

عن  عامة  لمحة   22 الجدول  ويعرض  الحالة.  كدراسات  أدق  فحصاً 

المتوافرة  البيانات  وتغطي  الفصل.  لهذا  المستخدمة  الرئيسية  المصادر 

إجمالي  من  المائة  في   95 تمثل  أدناه(،  )انظر  بلداً   121 مجموعه  ما 

نسب  تستخدم  وحيثما  العالمي.  المستوى  على  الغابات  مساحة 

المشّكلة  المجموعة  إلى  تشير  فإنها  الرابع،  الفصل  في  للبلدان  مئوية 

من  التحقق  وجرى  ونوعية.  كمية  معلومات  عنه  توفرت  بلداً   72 من 

الوطنية  الحكومات  مواقع  في  بالبحث  التحليل  ونتائج  المعلومات 

مالحظات  خالل  ومن  المواضيعية،  التقارير  وفي  اإلنترنت،  على 

الخبراء.

1= البيانات مدرجة بما فيها البيانات البلد
القولية )مثل القصاصات اإلخبارية(

1بوروندي

1الكاميرون

1جمهورية أفريقيا الوسطى

1تشاد

1الكونغو

1جمهورية الكونغو الديمقراطية

1غينيا االستوائية

1غابون

1رواندا

سانت هيالنة وأسنسيون وتريستان دا كونها

سان تومي وبرينسيبي

9أفريقيا الوسطى

جزر القمر

جيبوتي

إريتريا

إثيوبيا

1كينيا

1مدغشقر

1= البيانات مدرجة بما فيها البيانات البلد
القولية )مثل القصاصات اإلخبارية(

موريشيوس

مايوت

رييونيون

سيشيل

الصومال

جنوب السودان

1أوغندا

1جمهورية تنزانيا المتحدة

4شرق أفريقيا

الجزائر

مصر

ليبيا

موريتانيا

1المغرب

1السودان

1تونس

الصحراء الغربية

3أفريقيا الشمالية
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1= البيانات مدرجة بما فيها البيانات البلد
القولية )مثل القصاصات اإلخبارية(

1الهند

ملديف

1نيبال

1باكستان

1سري النكا

6جنوب آسيا

بروني دار السالم

1كمبوديا

1إندونيسيا

1جمهورية الو الشعبية الديمقراطية

1ماليزيا

1ميانمار

1الفلبين

سنغافورة

1تايلند

تيمور - ليشتي

1فييت نام

8جنوب شرق آسيا

1أفغانستان

البحرين

1قبرص

1إيران )جمهورية - اإلسالمية(

العراق

1إسرائيل

األردن

الكويت

1لبنان

األراضي الفلسطينية المحتلة

عمان

قطر

1المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

1تركيا

اإلمارات العربية المتحدة

اليمن

7آسيا الغربية

28آسيا

ألبانيا

أندورا

1النمسا

1بيالروس

1بلجيكا 

1البوسنة والهرسك

1بلغاريا

1كرواتيا

1= البيانات مدرجة بما فيها البيانات البلد
القولية )مثل القصاصات اإلخبارية(

أنغوال

1بوتسوانا

ليسوتو

مالوي

1موزامبيق

1ناميبيا

1جنوب أفريقيا

سوازيلند

1زامبيا

1زمبابوي

6أفريقيا الجنوبية

بنن

1بوركينا فاسو

الرأس األخضر

1كوت ديفوار

1غامبيا

1غانا

غينيا

1غينيا - بيساو

1ليبريا

مالي

1النيجر

1نيجيريا

1السنغال

1سيراليون

1توغو

11غرب آفريقيا

33أفريقيا

1أرمينيا

أذربيجان

1جورجيا

كازاخستان

قيرغيزستان

1طاجيكستان

تركمانستان

أوزبكستان

3آسيا الوسطى

1الصين

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

1اليابان

1منغوليا 

1جمهورية كوريا

4شرق آسيا

1بنغالديش

1بوتان
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1= البيانات مدرجة بما فيها البيانات البلد
القولية )مثل القصاصات اإلخبارية(

1الجمهورية التشيكية

1الدانمرك

1إستونيا

جزر فارو

1فنلندا

1فرنسا

1ألمانيا

جبل طارق

اليونان

غوينسي

الكرسي الرسولي

1هنغاريا

آيسلندا

1آيرلندا

جزيرة مان

1إيطاليا

جيرسي

1التفيا

لختنشتاين

1ليتوانيا

لكسمبرغ

مالطة

موناكو 

1الجبل األسود

1هولندا

1النرويج

1بولندا

1البرتغال

1جمهورية مولدوفا

1رومانيا

1االتحاد الروسي

سان مارينو

1صربيا

1سلوفاكيا

1سلوفينيا

1إسبانيا

جزر سفالبارد ويان ماين

1السويد

1سويسرا

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

أوكرانيا

1المملكة المتحدة

32أوروبا

أنغويال

أنتيغوا وبربودا

1= البيانات مدرجة بما فيها البيانات البلد
القولية )مثل القصاصات اإلخبارية(

أروبا

جزر البهاما

بربادوس

برمودا

جزر فرجن البريطانية

جزر كايمان

كوبا

دومينيكا

1الجمهورية الدومينيكية

غرينادا

غوادالوب

1هايتي

1جامايكا

مارتينيك

مونتيسيرات

كوراكاو وسانت مارتن

 بونير، سينت أوستاتيوس وسابا

بورتوريكو

 سانت كيتس ونيفيس

1سانت لوسيا

سان مارتن )الجزء الفرنسي(

سانت فنسنت وجزر غرينادين

سان بارتليمي 

ترينيداد وتوباغو

جزر تركس وكايكوس

جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة

4الكاريبي

بليز

1كوستاريكا

1السلفادور

1غواتيماال

1هندوراس

1نيكاراغوا

1بنما

6أمريكا الوسطى

1كندا

غرينالند

1المكسيك

سان بيير إي ميكلون

1الواليات المتحدة األمريكية

3أمريكا الشمالية

9أمريكا الشمالية والوسطى

ساموا األمريكية

1أستراليا

جزر كوك
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1= البيانات مدرجة بما فيها البيانات البلد
القولية )مثل القصاصات اإلخبارية(

1فيجي

بولينيزيا الفرنسية

غوام

كيريباتي

جزر مارشال

ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

ناورو

كاليدونيا الجديدة

1نيوزيلندا

نيوي

جزيرة نورفولك

جزر ماريانا الشمالية

باالو

1بابوا غينيا الجديدة

جزر بيتكيرن

ساموا

جزر سليمان

توكيالو

تونغا

توفالو

فانواتو

جزر واليس وفوتونا

4أوسيانيا

1األرجنتين

1بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

1البرازيل

1شيلي

1كولومبيا

1إكوادور

جزر فوكالند )مالفيناس(*

غيانا الفرنسية

1غيانا

1بارغواي

1بيرو

1سورينام

أوروغواي

1فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

11أمريكا الجنوبية

121العالم

حول  الشمالية  وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  والمملكة  األرجنتين  حكومتي  بين  قائم  نزاع  هناك   *

)مالفيناس(. فوكالند  جزر  . على  السيادة  
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