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حالة الـمـوارد 

الـحـرجـية – تحليل 
إقـلـيـمي

آسيا واحمليط الهاديأفريقياأوروباأمريكا الشمالية

الشرق األدنى أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

الشكل 1: حالة غابات العالم: تقسيم األقاليم الفرعية 

أوروباأمريكا الشمالية

جنوب آسيا غرب أفريقيا

جنوب شرق آسيا وسط أفريقيا 

االحتاد الروسي

أمريكا الوسطى

أوسيانيا شرق أفريقيا

شرق آسيا شمال أفريقيا

منطقة البحر الكاريبي

جنوب أفريقيا
غرب آسيا

أمريكا اجلنوبية
آسيا  الوسطى

شمال أفريقيا

 1946 سنة  منذ  والزراعة  األغذية  منظمة  دأبت 
على إجراء تقييم للموارد احلرجية في العالم كل 5 
إلى 10 سنوات وذلك بالتعاون مع البلدان األعضاء فيها. وتوفر 
السياسات  لواضعي  قيِّمة  العاملية معلومات  التقييمات  هذه 
على املستويني الوطني والدولي، ولعامة اجلمهور ولغيرهم من 

اجملموعات واملنظمات املعنية بالغابات.

هو   2010 لعام  احلرجية  املوارد  حلالة  العاملي  التقييم  كان  وقد 
أكثر هذه التقييمات شموالً )FAO, 2010a(. فقد تناول الوضع 
متغيراً   90 من  بأكثر  يتعلق  فيما  احلالية  واالجتاهات  الراهن 
متعلقاً مبساحة مختلف أنواع الغابات وحالتها واستخداماتها 
وقيمها في 233 بلداً على مدى أربع نقاط زمنية وهي األعوام: 

العاملي حلالة  التقييم  أفادنا  وقد  1990 و2000 و2005 و2010. 
للموارد احلرجية لعام 2010 بأن إجمالي مساحة غابات العالم 
يزيد قليالً عن 4 مليارات هكتار، وميثل نسبة قدرها 31 في املائة 
من إجمالي مساحة اليابسة أو ما يبلغ في املتوسط 0.6 هكتار 
االحتاد  )وهي  بالغابات  بلدان  خمسة  أغنى  وكانت  فرد.  لكل 
والصني(  األمريكية  املتحدة  والواليات  والبرازيل وكندا  الروسي 
متثل أكثر من نصف إجمالي مساحة الغابات. وكانت هناك 10 
بلدان أو مناطق ليس لديها أية غابات على اإلطالق، كما كان 
هناك 54 بلداً ومنطقة تغطي الغابات أقل من 10 في املائة من 

إجمالي مساحة أراضيها.

وكانت الرسالة الرئيسية  للتقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية 

لقد
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a 2010-1990 ،اجلدول1: مساحة الغابات في أفريقيا

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

0.26-0.25-660-676-854 455254 214261 268وسط أفريقيا

1.01-0.92-783-784-197 02773 86581 88شرق أفريقيا

0.05-0.72-41-590-814 22478 12379 85شمال أفريقيا

0.53-0.50-056 1-057 1-320 879194 447204 215جنوب أفريقيا

1.12-1.10-875-961-234 97973 58981 91غرب أفريقيا

0.49-0.56-414 3-067 4-419 564674 238708 749إجمالي أفريقيا

0.13-0.20-216 5-334 8-905 032 0634 085 3994 168 4العالم

تستند جميع اجلداول والرسوم البيانية التي تُظهر االجتاهات جميعها إلى البلدان التي قدمت معلومات فيما يتعلق بجميع النقاط الزمنية )1990 و2000 و2005 و2010(. وقد تتوافر معلومات أوفى عن الوضع في سنة   a
2010 فيما يتعلق ببعض املتغيرات. ومعدل التغير السنوي هو النسبة املئوية للزيادة أو اخلسارة بالنسبة ملساحة الغابات املتبقية كل سنة في الفترة الزمنية املعيّنة.

إزالة الغابات وفقدانها  لعام 2010 هي أنه في حني أن معدل 
نتيجة ألسباب طبيعية ما زال مرتفعاً بدرجة تنذر باخلطر، فإنه 
يتباطأ. فعلى املستوى العاملي، انخفض ذلك املعدل من حوالي 
16 مليون هكتار سنوياً في تسعينيات القرن العشرين إلى نحو 
13 مليون هكتار سنوياً في العقد األخير. وفي الوقت نفسه، 
بعض  في  للغابات  الطبيعي  والتوسع  التحريج  عمليات  أدت 
مساحة  في  اخلسارة  صافي  انخفاض  إلى  واملناطق  البلدان 
الغابات انخفاضاً كبيراً على املستوى العاملي. فقد ُقّدر صافي 
بنحو   2010-2000 الفترة  في  الغابات  مساحة  في  التغيُّر 
مساحة  نحو  تبلغ  مساحة  )وهي  سنوياً  هكتار  مليون   5.2  —
كوستاريكا(، بعد أن كانت تبلغ — 8.3 مليون هكتار سنوياً في 
فقدان  معظم  حدوث  استمر  ذلك،  ومع   .2000-1990 الفترة 
الغابات في البلدان واملناطق الواقعة في األقاليم االستوائية، 
والشمالية،  املعتدلة  املناطق  في  الزيادة  أغلبية  حدثت  بينما 

وفي بعض البلدان التي حتقق منواً اقتصادياً كبيراً.

وقد حتقق تقدم كبير في تطوير السياسات والقوانني احلرجية 
والبرامج احلرجية الوطنية. فقد قامت نحو 76 بلداً بوضع بيانات 
سياساتها احلرجية أو قامت بتحديث تلك السياسات منذ سنة 
2000، وأفاد 69 بلداً — خاصة في أوروبا وأفريقيا — بأن قوانينها 
ما  وكان  ُعدلت منذ سنة 2005.  أو  ُسنت  قد  احلالية  احلرجية 

يقرب من 75 في املائة من غابات العالم خاضعاً لبرنامج وطني 
لتطوير  الوطني  املستوى  على  تشاركية  عملية  أي  للغابات، 

وتنفيذ السياسات وااللتزامات الدولية املتعلقة بالغابات.

املوارد  حلالة  العاملي  التقييم  في  تفصيالً  أكثر  نتائج  وتُعرض 
لإلدارة  رئيسية  جوانب  لسبعة  وفقاً   ،2010 لعام  احلرجية 
والتنوع  احلرجية؛  املوارد  مساحة  وهي:  املستدامة  احلرجية 
احليوي للغابات؛ وصحة الغابات وحيويتها؛ والوظائف اإلنتاجية 
للموارد احلرجية؛ والوظائف الوقائية للموارد احلرجية؛ والوظائف 
االجتماعية واالقتصادية للغابات؛ واالإلطار القانوني والسياسي 
مناقشة  ستجري  التقرير،  هذا  وألغراض  للغابات.  واملؤسسي 
عدة استنتاجات رئيسية متعلقة بهذه العناصر املوضوعية، مما 

يقدم فكرة عامة على املستوى اإلقليمي.

أفريقيا2
مساحة الموارد الحرجية

احلرجية لعام 2010، قدرت  املوارد  العاملي حلالة  للتقييم  وفقاً  
مساحة الغابات في أفريقيا3 بنحو 675 مليون هكتار )اجلدول  
1(، متثل نحو 17 في املائة من املساحة العاملية للغابات و23 في 
املائة من إجمالي مساحة اليابسة في اإلقليم. وعلى مستوى 
املائة، وكان  أفريقيا ميثل 37 في  الفرعية، كان وسط  األقاليم 

ألغراض هذه االستعراض، تُصنف البلدان واملناطق املوجودة في إقليم أفريقيا ضمن األقاليم الفرعية التالية:  2

وسط أفريقيا: بوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الدميوقراطية وغينيا االستوائية والغابون وجمهورية الكونغو ورواندا وسانت هيلينا   -  
وأسنسيون وتريستان دا كونها وساو تومي وبرينسيبي   

شرق أفريقيا: جزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وموريشيوس ومايوت وريونيون وسيشيل والصومال وأوغندا وجمهورية تنزانيا االحتادية  -  
شمال أفريقيا: اجلزائر ومصر واجلماهيرية العربية الليبية وموريتانيا واملغرب والسودان وتونس والصحراء الغربية  -  
جنوب أفريقيا: أنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومالوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيلند وزامبيا وزمبابوي  -  

غرب أفريقيا: بنني وبوركينا فاسو والرأس األخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا — بيساو وليبريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو  -  
البلدان واملناطق التي تشّكل جزءاً من إقليم »شمال أفريقيا« الفرعي )وهي اجلزائر ومصر واجلماهيرية العربية الليبية وموريتانيا واملغرب والسودان وتونس والصحراء الغربية( ترد أيضاً في   3

قسم إقليم الشرق األدنى. وقد كان إدراج هذه البلدان واملناطق في كال اإلقليمني متعمداّ وضرورياً، ألنه يعكس تصنيف البلدان املتبع داخل الهيئات اإلقليمية للغابات التابعة ملنظمة 
األغذية والزراعة.
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جنوب أفريقيا ميثل 29 في املائة، وكان شمال أفريقيا ميثل 12 
في املائة، وكان كل من شرق وغرب أفريقيا ميثل 11 في املائة من 

إجمالي مساحة الغابات.

من  مساحة  أكبر  لديها  توجد  التي  اخلمس  البلدان  وكانت 
والسودان،  الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  )وهي  الغابات 
نصف  من  أكثر  معاً  تضم  وموزمبيق(  وزامبيا،  وأنغوال، 
البلدان  وكانت  املائة(.  في   55( القارة  في  الغابات  مساحة 
في  الغابات  مساحة  من  نسبة  أعلى  بوجود  أف��ادت  التي 
في   85( والغابون  املائة(،  في   88( سيشيل  هي  أراضيها 
الكونغو  وجمهورية  املائة(،  في   72( وغينيا — بيساو  املائة(، 

الدميوقراطية )68 في املائة(، وزامبيا )67 في املائة(.

في  الغابات  فقدان  صافي  معدل  في  انخفاض  هناك  وكان 
اإلقليم، من 4.0 ماليني هكتار سنوياً في العقد 2000-1990 
إلى 3.4 مليون هكتار سنوياً أثناء الفترة 2000-2010. ولوحظ 
انخفض  حيث  أفريقيا،  شمال  من  أجزاء  في  كبير  اختالف 

إلى 41000 هكتار  صافي اخلسارة من 590000 هكتار سنوياً 
اجلهود  إلى  الغالب  في  االنخفاض  هذا  ويعزو  فقط.  سنوياً 
التغيرات  التي بذلها السودان مؤخراً جلمع بيانات سنوية عن 
 2010-2000 الفترة  أرقام  انخفاض  عن  أسفر  مما  الفعلية، 
 ،2000-1990 للفترة  املقّدرة  األرق��ام  عن  كبيراً  انخفاضاً 
والتي استندت إلى بيانات قدمية إلى حد ما. وكان لدى جنوب 
الفرعية  األقاليم  مستوى  على  خسارة  صافي  أعلى  أفريقيا 
تباطأ  قد  املعدل  كان  وإن  املاضية،  العشرين  السنوات  خالل 

في السنوات األخيرة.

والبلدان التي توجد لديها أكبر مساحات من الغابات هي البلدان 
البلدان  على  وعالوة  خسائر.  أكبر  بحدوث  أيضاً  أفادت  التي 
اخلمس التي توجد لديها أكبر مساحة من الغابات، أفادت أيضاً 
عن  وزميبابوي  االحتادية  تنزانيا  وجمهورية  ونيجيريا  الكاميرون 
صافي  أعلى  ذات  البلدان  وكانت  لديها.  كبيرة  خسائر  حدوث 
خسارة من حيث النسبة املئوية هي جزر القمر، وتوغو، ونيجيريا، 
وموريتانيا، وأوغندا. وأفادت عشرة بلدان بحدوث زيادة صافية في 

اجلدول  2: مساحة الغابات املزروعة في أفريقيا، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

48260670912102.321.58وسط أفريقيا

4777220.611.62 2581 1841 1شرق أفريقيا

09152780.741.01 3158 7947 6شمال أفريقيا

63912210.490.82 4312 3162 2جنوب أفريقيا

494461154.266.35 3482 8881غرب أفريقيا

4091292451.061.75 95815 66312 11مجموع أفريقيا

9251.882.09 6534 0843 839264 307214 178العالم

اجلدول  3: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لصيانة التنوع احليوي في أفريقيا، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

711781471.001.65 2439 4638 7وسط أفريقيا

8651301762.432.56 1107 8066 4شرق أفريقيا

0.560.14-7317-769 59712 32512 13شمال أفريقيا

0.25-0.24-23-23-199 4299 6619 9جنوب أفريقيا

32830360.200.24 97215 67214 14غرب أفريقيا

8731423520.280.67 35154 92751 49إجمالي أفريقيا

3341.141.92 2506 2553 916366 413302 270العالم
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مساحة غاباتها خالل الفترة ما بني سنة 1990 و2010 وعلى 
رأسها تونس وكوت ديفوار ورواندا وسوازيلند واملغرب.

األراضي  من  شاسعة  مساحات  أيضاً  أفريقيا  لدى  وكانت 
املصنفة في فئة »األراضي احلرجية األخرى«، حيث تنمو أشجار 
وكان  غابة.  بأنها  تعريفها  الصعب  من  جتعل  بدرجة  متفرقة 
إجمالي مساحة هذه األراضي يتجاوز 350 مليون هكتار، وهي 
متثل 31 في املائة من إجمالي مساحة األراضي احلرجية األخرى 
في العالم، وقد انخفضت هذه املساحة مبا يقرب من 1.9 مليون 
الفترة 2010-1990.  أثناء  املائة سنوياً(  )0.5 في  هكتار سنوياً 
تنزانيا  وجمهورية  والسودان،  مالي،  في  اخلسائر  أكبر  وحدثت 

االحتادية، ونيجيريا، ومدغشقر.

إنتاجية  ألغراض  عديدة  بلدان  في  للتحريج  برامج  وأُقيمت 
ووقائية. وقد بلغ إجمالي مساحة الغابات املزروعة في أفريقيا 
مساحة  إجمالي  من  املائة  في   2.3 )أو  هكتار  مليون   15 نحو 
الغابات(، مع وجود أكبر مساحة في شمال أفريقيا )اجلدول  2(. 
والتي  املزروعة  الغابات  أكبر مساحة من  السودان  وكانت لدى 
حكومية  حتريج  مخططات  وتشمل  هكتار،  ماليني   6 تتجاوز 
مليوني  حوالي  أفريقيا  جنوب  لدى  وكان  ومجتمعية.  وخاصة 
هكتار من الغابات املزروعة وكان ما يقرب من ثالثة أرباعها مملوكاً 

ملكية خاصة )لشركات زراعية ومزارعني أفراد أو جتاريني(.

لتحديد  الكربون  وتخزين  النامي  اخمل��زون  تقييم  مت  كما 
أن  حني  وفي  املناخ،  بتغيُّر  يتعلق  فيما  الصلة  ذات  االجتاهات 
الغابات  إحياء  وإعادة  والتحريج  املستدامة  احلرجية  اإلدارة 
إزالة  فإن  زيادتها،  أو  احلرجية  الكربون  مخزونات  صون  ميكنها 
إلى  تؤدي  قد  إلدارتها  السيئة  واملمارسات  وتدهورها  الغابات 
خفض تلك اخملزونات. وقد ساهم اإلقليم بنسبة قدرها 21 في 
الكتلة  املوجود في  الكربون  العاملي خملزون  اإلجمالي  املائة من 
احليوية احلرجية، مع احتواء وسط أفريقيا على أكبر كمية من 
الكربون في الكتلة احليوية احلرجية. )الشكل 2(. وأفادت كوت 
ديفوار بوجود أعلى مستوى خملزون الكربون للهكتار الواحد في 
الكونغو.  جمهورية  تليها  للهكتار(  طناً   177( لديها  اإلقليم 
وباستثناء شمال أفريقيا، شهدت األقاليم الفرعية جميعها 
احليوية  الكتلة  في  املوجودة  الكربون  مخزونات  في  انخفاضاً 
بسبب   2010 وسنة   1990 سنة  بني  ما  الفترة  خالل  احلرجية 

فقدان مساحات من الغابات.

 التنوع الحيوي والوظائف الوقائية
أفادت التقارير بأن نحو 10 في املائة من إجمالي مساحة الغابات 
في اإلقليم هي غابات أولية )أي غابات تتكون من أنواع محلية 
تتعرض  ولم  البشري  النشاط  على  واضحة  دالئل  بها  وليس 
العمليات البيئية بها الضطرابات(. بيد أن هذا الرقم قد يكون 
تقديراً بخساً ألن الكاميرون وجمهورية الكونغو الدميوقراطية، 
اللتني متثالن معاً 26 في املائة من إجمالي مساحة الغابات في 
اإلقليم، لم تُبلغا عن هذه الفئة. وكانت هناك أدلة على حدوث 
اإلقليم  في  األولية  الغابات  مساحة  في  عام  بوجه  انخفاض 
)الشكل 3(، حيث انخفضت مساحة الغابات األولية بأكثر من 
وكانت   .2010-2000 الفترة  خالل  سنوياً  هكتار  مليون  نصف 

البلدان اخلمس التي أبلغت عن وجود أكبر مساحة من الغابات 
الكونغو،  وجمهورية  والسودان،  الغابون،  هي  لديها  األولية 
التي  البلدان  وكانت  أفريقيا.  وسط  وجمهورية  ومدغشقر، 
أبلغت عن أن احلصة األكبر من غاباتها هي غابات أولية )بنسب 
هي:  التنازلي(  )بالترتيب  كانت  املئة(  في  و24   65 بني  تتراوح 
الكونغو  وبرينسيبي  وجمهورية  وريونيون وساو تومي  الغابون 
في  أكبر خسارة سنوية  الغابون  ومدغشقر. وسجلت  ومالوي 
الغابات األولية، إذ بلغت تلك اخلسارة مساحة جتاوزت 330000 
تصنيف  إعادة  إلى  كبير  حد  إلى  ذلك  ويرجع  سنوياً،  هكتار 
بسبب  طبيعياً«  متجددة  أخرى  »غابات  إلى  األولية  الغابات 
التدخالت البشرية مثل قطع األشجاراالنتقائي  وغيرها خالل 

فترة إعداد التقارير.

وكان نحو 14 في املائة من إجمالي مساحة الغابات في أفريقيا 
التنوع احليوي )اجلدول  3(. وأظهرت غالبية  مخصصاً لصيانة 
اخملصصة  الغابات  مساحة  في  زيادة  حدوث  اإلقليم  بلدان 
تغيُّر  أي  حدوث  تُظهر  لم  أو  احليوي  التنوع  صيانة  ألغراض 
سلبياً  اجتاهاً  فقط  بلدان  ستة  وأظهرت   .1990 سنة  منذ 
والسنغال،  الكونغو،  وجمهورية  وموزمبيق،  موريشيوس،  )هي 
والسودان، وتوغو(. وعلى املستوى اإلقليمي، حدثت زيادة كبيرة 
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زيادات في وسط  نتيجة حلدوث  املنصرم، ال سيما  العقد  أثناء 
أفريقيا وشرق أفريقيا. بيد أن جنوب أفريقيا أظهرت تغيُّراً سلبياً 

بسبب فقدان مساحة الغابات الذي أبلغت عنه موزمبيق.

وكان حوالي 3 في املائة فقط من مساحة الغابات مخصصاً 
بالدرجة األولى حلماية التربة واملياه، مقارنًة بنسبة قدرها 8 في 
أكبر  وجود  عن  موزمبيق  وأبلغت  العاملي.  املستوى  على  املائة 
مساحة )ما يقرب من 9 ماليني هكتار( مخصصة لذلك الغرض، 
وهي متثّل 22 في املائة من إجمالي الغابات املوجودة لديها. ومن 
بأن  الليبية  العربية  اجلماهيرية  أبلغت  املئوية،  النسبة  حيث 
غاباتها مخصصة جميعها بالدرجة األولى حلماية التربة واملياه، 
بينما أدرجت كينيا 94 في املائة من مساحة الغابات املوجودة 
لديها ضمن هذه الفئة، وهي نسبة متثل جميع ما لديها من 
الغابات  مساحة  ثلثي  بأن  القمر  جزر  وأفادت  طبيعية.  غابات 
املوجودة لديها مخصصان لصيانة التربة واملياه بينما سجلت 
املوجودة  الغابات  مساحة  من  املائة  في   50 نحو  ومصر  اجلزائر 
لديهما ضمن هذه الفئة؛ وفي اجلزائر كان معظم تلك الغابات 

هي غابات يتعذر الوصول إليها، وفي مصر كانت هذه الغابات 
اخملصصة  املوجودة  الغابات  مساحة  إجمالي  وأظهر  مزروعة. 
حلماية التربة واملياه في أفريقيا خسارة صافية قدرها 0.9 مليون 
هكتار في العقد املاضي، بينما زادت هذه املساحة عاملياً بأكثر 

من 27 مليون هكتار خالل الفترة نفسها )اجلدول  4(.

الوظائف اإلنتاجية واألغراض االجتماعية واالقتصادية
املنتجات  إلنتاج  اخملصصة  الغابات  مساحة  انخفضت  لقد 
السنوات  خالل  أفريقيا  في  اخلشبية  وغير  اخلشبية  احلرجية 
اخملصصة  املساحات  زيادة  فمع   .)5 )اجلدول   املاضية  العشرين 
الغابات  انخفاض مساحة  إلى  ذلك  أدى  رمبا  الصيانة،  ألغراض 
ألغيت  قد  االمتيازات  أن  إلى  إشارة  أيضاً  يكون  وقد  املنتجة. 
إلى  أراضيها  لتحويل  إزالتها  جرى  قد  املنتجة  الغابات  أن  أو 

استخدامات غير حرجية.

األولى  بالدرجة  اخملصصة  الغابات  مساحات  انخفضت  وقد 
كبيراً  انخفاضاً  أفريقيا  وغرب  وسط  في  اإلنتاجية  للوظائف 

اجلدول  4: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى حلماية التربة واملياه في أفريقيا، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

1.27-98.20-34275266241وسط أفريقيا

0.34-0.29-12-11-475 5963 7033 3شرق أفريقيا

21n.s.-0.54-0.01-851 8553 0683 4شمال أفريقيا

0.61-0.58-58-59-136 7159 3009 10جنوب أفريقيا

0.45-110.97-41723 5292 2972 2غرب أفريقيا

0.45-0.13-91-26-540 44719 70920 20إجمالي أفريقيا

7681.230.97 1272 3783 699299 433271 240العالم

اجلدول  5: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لإلنتاج في أفريقيا، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

1.00-0.11-635-75-844 19759 94466 66وسط أفريقيا

1.07-0.97-317-320-957 12727 33031 34شرق أفريقيا

0.760.05-29218-819 63736 55736 39شمال أفريقيا

0.48-0.59-163-212-199 83433 95034 36جنوب أفريقيا

1.82-5690.22-20873 89828 16433 33غرب أفريقيا

0.85-0.40-667 1-825-027 693186 944202 210إجمالي أفريقيا

0.25-0.18-911 2-125 2-210 131 3251 160 5761 181 1العالم
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خالل الفترة ما بني سنة 2000 و2010. وفي وسط أفريقيا، كان 
احلرجية  التشريعات  تغيير  إلى  كبيرة  بدرجة  يرجع  االنخفاض 
في الغابون في سنة 2001 وإعادة تخصيص الوظائف احلرجية 
بها، مما أدى إلى انخفاض املساحة احلرجية اخملصصة لألغراض 
اإلنتاجية بها مبقدار النصف. وفي اإلقليم الفرعي ذاته، أظهرت 
لإلنتاج  اخملصصة  الغابات  مساحة  في  زيادة  أعلى  الكاميرون 
امتيازات  لتخصيص  نتيجة  األخيرة،  العشر  السنوات  خالل 
احمللية،  واجلماعات  للمجتمعات  غابات  وتخصيص  حرجية، 
ومحميات صيد إضافية مؤخراً. وفي غرب أفريقيا، حدثت أكبر 
حاالت النقصان في ليبريا ونيجيريا. وفي ليبريا، كان النقصان 

املُبلغ عنه ناجماً عن إلغاء امتيازات حرجية بعد سنة 2005.

األخشاب  من  املائة  في   10 تتجاوز  ال  نسبة  استُخدمت  وقد 
صناعية  كأخشاب  أفريقيا  في  الغابات  من  املستخرجة 
خشبي  كوقود  املتبقية  الكمية  استُخدمت  بينما  مستديرة، 
الوقود  من  املائة  في   33 متثل  أفريقيا  وكانت   .)4 )الشكل 
اخلشبي املستخرج عاملياً ومتثل 5 في املائة فقط من األخشاب 
الصناعية املستخرجة عاملياً. ولكن كان هناك تباين كبير بني 
األقاليم الفرعية، ويرجع ذلك إلى حد كبير للفروق في إمكانية 
الوصول إلى األنواع التجارية ونسبة تلك األنواع. وزادت كمية 
النمو  مع  متاشياً  الغابات  من  املستخرجة  اخلشبي  الوقود 
السكاني، على الرغم من االنخفاض الذي حدث في مساحة 
الغابات اخملصصة لألغراض اإلنتاجية. وبالنظر إلى عدم توافر 
سنوياً،  بحصادها  املسموح  األخشاب  كمية  عن  معلومات 
األخشاب  كميات  كانت  إذا  ما  استنتاج  الصعب  من  كان 
التي يجري استخراجها من الغابات حالياً مستدامة. وبالنظر 
احملددين  كانا  الوصول  وإمكانية  السوق  في  الطلب  أن  إلى 
عمليات  كانت  فقد  االستخراج،  عمليات  لكثافة  الرئيسيني 
أكثر  إليها  الوصول  يسهل  التي  املناطق  في  األخشاب  قطع 

كثافة من تلك التي جرت في مناطق نائية.

وكانت االجتاهات االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا متفاوتة 
وقد أبلغ عن قيمة املنتجات احلرجية 27 بلداً فقط في اإلقليم، 
متثل 33 في املائة فقط من مساحة الغابات في أفريقيا. وقد 
زادت قيمة األخشاب املستخرجة من الغابات )الوقود اخلشبي 

واألخشاب الصناعية املستديرة( في اإلقليم من 2.6 مليار دوالر 
في  أمريكي  دوالر  مليار   2.9 نحو  إلى   1990 سنة  في  أمريكي 
غرب  في  انخفضت  قد  النسبة  هذه  كانت  وإن   ،2005 سنة 
القيمة  أفريقيا من  ذلك، فإن حصة  )الشكل 5(. ومع  أفريقيا 
بدرجة  أقل  ظلت  الغابات  من  املستخرجة  لألخشاب  العاملية 
كبيرة من إمكانياتها. وفي سنة 2005، ُقدِّرت  قيمة األخشاب 
الصناعية املستخرجة من الغابات في اإلقليم مبا ال يتجاوز 11 
في املائة فقط من القيمة العاملية، بينما كان الوقود اخلشبي 
تقريباً  املائة  في   50 ميثّل  اإلقليم  في  الغابات  من  املستخرج 
من قيمة الوقود اخلشبي املستخرج من الغابات على املستوى 
العاملي. وبالنظر إلى محدودية توافر املعلومات عن هذا املتغير، 

من املرجح أن هذه القيَم أقل من احلقيقة.

االقتصادي  القطاع  في  اخلشبية  املنتجات  قيمة  تركزت  وقد 
املمكن  من  يكن  ولم  البلدان،  من  ضئيل  عدد  في  الرسمي 
حصادها  جرى  التي  األخشاب  من  الناجتة  القيمة  استنتاج 
واألخشاب  اخلشبية،  غير  احلرجية  واملنتجات  قانونية،  بطريقة 
املستخرجة من الغابات ألغراض كفافية وذلك بسبب ضعف 
وكانت  عديدة.  رئيسية  بلدان  في  واإلبالغ  الرصد  على  القدرة 

غرب أفريقيا جنوب أفريقيا شمال أفريقيا شرق أفريقيا وسط أفريقيا

الشكل 4: حجم األخشاب املستخرجة من الغابات في أفريقيا، 1970-2008 )مليون متر مكعب(

)FAOSTAT( املصدر: قواعد البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة

100

200

300

400

500

600

700

ب
كع

 م
تر

 م
ون

لي
م

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

300

400

500

600

700

0

19
70

19
70

19
75

19
75

19
80

19
80

19
85

19
85

19
90

19
90

19
95

19
95

20
00

20
00

20
05

20
05

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

إجمالي األخشاب املستديرة الوقود اخلشبي األخشاب الصناعية املستديرة

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

ي
ك

ري
أم

الر 
دو

ار 
لي

م

وسط أفريقيا

199020002005

شرق أفريقيا شمال أفريقيا جنوب أفريقيا غرب أفريقيا
0.0

الشكل 5: قيمة األخشاب املستخرجة من الغابات في 
أفريقيا، 1990-2005 )مليار دوالر أمريكي(



8 | الفصل األول

املواد املفرزة واألغذية واحليوانات احلية هي أهم املنتجات احلرجية 
غير اخلشبية املستخرجة من مناطق الغابات األفريقية. ولكن 

أُبلغ عن قدر ضئيل للغاية من املعلومات عن هذا املتغير.

كانوا  شخص  مليون  نصف  من  أكثر  أن  عن  اإلبالغ  مت  وقد 
أفريقيا  في  الغابات  في  للسلع  األولي  اإلنتاج  في  يعملون 
العمالة  البلدان عن حدوث منو في  وأبلغ عدد من  )اجلدول  6(. 
في قطاع الغابات الرسمي لديه بينما أبلغت بلدان أخرى عن 
املثال،  سبيل  فعلى  لديها.  العمالة  تلك  في  انخفاض  حدوث 
سنة  من  الفترة  خالل  اجلزائر  في  احلرجية  العمالة  تضاعفت 
2000 إلى سنة 2005. بيد أن ليبريا أشارت إلى حدوث انخفاض 
في العمالة لديها، ويرجع ذلك بصفة رئيسية للعقوبات التي 

فرضها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة في سنة 2003 على 
البلد، والتي أوقفت اإليرادات احلكومية من قطع األخشاب مما 

َّر على مستويات العمالة. أث

غير  القطاع  في  والعمالة  اإلنتاج  عن  املعلومات  ندرة  وتعني 
أهمية  عن  دقيقة  صورة  تعطي  ال  التقارير  هذه  أن  الرسمي 
القطاع بالنسبة لالقتصادات الوطنية. فنسبة كبيرة من إنتاج 
األخشاب )خشب الوقود، بوجه خاص( والتصنيع )ومن ذلك مثالً 
احلرجية  املنتجات  النباتي، وجمع  الفحم  وإنتاج  بالشق،  النشر 
غير اخلشبية واالجتار بها( حدثت في القطاع غير الرسمي ولم 
يتم تقييمها تقييماً كافياً. ويلزم إدخال حتسينات فيما يتعلق 
بفهم القطاع غير الرسمي من أجل اقتراح سياسات وممارسات 

أفضل حتقيقاً الستدامة أكبر.

آسيا والمحيط الهادي4
مساحة الموارد الحرجية

تغطي الغابات ما يقل قليالً عن ثلث إجمالي مساحة اليابسة 
في إقليم آسيا واحمليط الهادي. واستناداً إلى تقديرات التقييم 
العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010، بلغت مساحة األراضي 
املغطاة بالغابات في اإلقليم 740 مليون هكتار في سنة 2010، 
في  الغابات  مساحة  من  املائة  في   18 نحو  متثل  كانت  بحيث 
أكبر  على  يحتوي  آسيا  شرق  إقليم  وكان   .)7 )اجلدول   العالم 
شرق  جنوب  يليه  هكتار(،  مليون   255( الغابات  من  مساحة 
آسيا )214 مليون هكتار(، ثم أوسيانيا )191 مليون هكتار(، ثم 
التي  اخلمسة  البلدان  وكانت  هكتار(.  مليون   80( آسيا  جنوب 
بالغابات )وهي  توجد فيها أكبر مساحة من األراضي املغطاة 
في   74 متثل  وميامنار(  والهند،  وإندونيسيا،  واستراليا،  الصني، 

ألغراض هذا االستعراض، تُصنَّف البلدان واملناطق املوجودة في إقليم آسيا واحمليط الهادي ضمن األقاليم الفرعية التالية:  4
شرق آسيا: الصني وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان ومنغوليا وجمهورية كوريا  -  

جنوب آسيا: بنغالديش وبوتان والهند واملالديف ونيبال وباكستان وسري النكا  -  
جنوب شرق آسيا: بروناي وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وماليزيا وميامنار والفلبني وسنغافورة وتايالند وتيمور الشرقية وفيتنام  -  

أوسيانيا: ساموا األمريكية واستراليا وجزر كوك واحتاد واليات ميكرونيزيا وفيجي وبولينيزيا الفرنسية وغوام وكيريباس وجزر مارشال وناورو وكاليدونيا اجلديدة ونيوزيلندا ونيوي   -  
وجزيرة نورفولك وجزر ماريانا الشمالية وباالو وبابوا غينيا اجلديدة وبيتكيرن وساموا وجزر سليمان وتوكيالو وتونغا وتوفالو وفانواتو وجزر واليس وفوتونا

اجلدول  7: مساحة الغابات في آسيا واحمليط الهادي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

7810.811.16 7622 6261 815254 198226 209شرق آسيا

0.010.28-7221-309 09880 16378 78جنوب آسيا

0.41-1.03-898-422 2-064 045214 260223 247جنوب شرق آسيا

0.36-0.02-700-36-384 381191 744198 198أوسيانيا

0.100.19-404 7031-383 339740 364726 733إجمالي آسيا واحمليط الهادي

0.13-0.20-216 5-334 8-905 032 4 063 085 4 399 168 4 العالم

اجلدول  6: العمالة في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية في 
أفريقيا، 2005، )1000  مكافئ دوام كامل(

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع، 2005 اإلقليم الفرعي

30وسط أفريقيا

12شرق أفريقيا

209شمال أفريقيا

139جنوب أفريقيا

181غرب أفريقيا

571إجمالي أفريقيا

537 10العالم
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الصني  ومتثل  اإلقليم،  في  املوجودة  الغابات  مساحة  من  املائة 
واستراليا وحدهما ما يقرب من نصف مساحة الغابات املوجودة 
في اإلقليم. وأبلغ احتاد واليات ميكرونيزيا بأن 92 في املائة من 
مساحة أراضيه تغطيها الغابات بينما أبلغت ستة بلدان بأن 
الغابات تغطي ما ال يتجاوز 10 في املائة من إجمالي مساحة 
األراضي املوجودة لديها. وأبلغ بلَدان اثنان وهما، ناورو وتوكيالو، 

عن عدم وجود أية  غابات على اإلطالق لديهما.

خسارة  معدل  كان  ككل،  الهادي  واحمليط  آسيا  إقليم  وفي 
القرن  تسعينيات  في  سنوياً  هكتار  مليون   0.7 هو  الغابات 
العشرين ولكن مساحة الغابات زادت مبقدار 1.4 مليون هكتار 
سنوياً خالل الفترة 2000-2010. ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى 
ما بُذل من جهود على نطاق واسع لزراعة الغابات في الصني، 
في  سنوياً  هكتار  مليوني  مبقدار  الغابات  مساحة  زادت  حيث 
هكتار  ماليني   3 قدره  ومبتوسط  العشرين  القرن  تسعينيات 
سنوياً منذ سنة 2000. وسجلت بوتان والهند والفلبني وفيتنام 

أيضاً زيادات في مساحة الغابات لديها في العقد املنصرم.

املُبلغ  الغابات  مساحة  في  الصافية  الزيادة  من  الرغم  وعلى 
إزالة الغابات مبعدالت  عنها على املستوى اإلقليمي، استمرت 
أكبر  آسيا  شرق  جنوب  وشهد  البلدان.  من  كثير  في  عالية 
انخفاض في مساحة الغابات في اإلقليم في السنوات العشر 
األخيرة، بحيث جتاوز صافي الفقدان السنوي للغابات 0.9 مليون 
هكتار. ومع ذلك، عند مقارنة هذا الرقم باألرقام اخلاصة بالفترة 
2.4 مليون هكتار سنوياً(، فإنه ميثل انخفاضاً   -( 2000-1990
كبيراً. وشهدت أوسيانيا أيضاً اجتاها سلبياً، وذلك يرجع بالدرجة 
وحرائق  شديد  جفاف  من  استراليا  شهدته  ما  أن  إلى  األولى 
غابات مما أدى إلى تفاقم فقدان الغابات منذ سنة 2000 وتسبب 
اإلقليم  في  الغابات  في  سنوية  خسارة  أكبر  تسجيلها  في 
خالل الفترة ما بني سنة 2000 وسنة 2010. وأبلغت إندونيسيا 
عن خسائر كبيرة  أيضاً  اجلديدة  غينيا  وبابوا  وكمبوديا  وميامنار 

في الغابات في العقد املنصرم.

وكانت الغابات املزروعة )أي الغابات التي تنشأ عن طريق الزرع 

األشجار(  من  مجلوبة  أو  محلية  ألنواع  املتعمد  الغرس  و/أو 
وقد  اإلقليم.  في  الغابات  مساحة  من  املائة  في   16 متثل 
العشر  السنوات  خالل  كبيرة  زيادة  املزروعة  الغابات  شهدت 
وأُنشئت   .)8 )اجلدول   الهادي  واحمليط  آسيا  إقليم  في  األخيرة 
حتريج.  برامج  خالل  من  اإلقليم  في  املزروعة  الغابات  معظم 
من  العديد  خالل  من  النمو  هذا  مبعظم  الصني  وساهمت 
مواردها  نطاق  توسيع  إلى  تهدف  التي  الكبيرة  البرامج 
تآكل  احلرجية، وحماية مستجمعات مياه األمطار، ومكافحة 

التربة والتصحر، وصيانة التنوع احليوي.

على  الغابات  لزرع  أهدافاً  وفيتنام  والهند  الصني  وضعت  وقد 
احليازات  ألصحاب  حتفيز  برامج  أيضاً  ووضعت  واسع  نطاق 
الصني  وتخطط  األشجار.  من  مزيداً  يزرعوا  لكي  الصغيرة 
غاباتها  مساحة  في  هكتار  مليون   50 قدرها  زيادة  إلحداث 
املزروعة بحلول سنة 2020، وذلك بهدف تغطية 23 في املائة 
بالغابات، وهو هدف قد يتسنى  أراضيها  من إجمالي مساحة 
احلالية.  الزرع  معدالت  استمرت  إذا   2015 سنة  بحلول  بلوغه 
وحددت الهند هدف تغطية 33 في املائة من إجمالي مساحة 
 ،2012 سنة  بحلول  األشجار  من  وبغطاء  بالغابات  أراضيها 
واستناداً إلى األرقام  املقدمة في التقييم العاملي حلالة املوارد 
احلرجية لعام 2010، كان نحو 25 في املائة من مساحة أراضي 
أخرى  بأراٍض  أو  أخرى  بأراٍض حرجية  أو  بالغابات  الهند مغطى 
إلى  تضاف  أن  وينبغي   .2010 سنة  في  شجري  غطاء  ذات 
من  وغيرها  اخلطية  الزراعات  من  معروفة  غير  مساحة  هذا 
فيتنام  وكان هدف حكومة  الغابات«.  خارج  املوجودة  »األشجار 
هو إعادة الغطاء احلرجي إلى نسبة قدرها 43 في املائة بحلول 
سنة 2010، وقد حتقق هذا الهدف طبقاً للمعلومات املقدمة  

للتقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010.

أيضاً  هامني  مقياسني  الكربون  وتخزين  النامي  اخملزون  وكان 
في حتديد االجتاهات املتعلقة مبساحة املوارد احلرجية. فقد كان 
غيغا   44 احلرجية  احليوية  الكتلة  في  اخملزون  الكربون  إجمالي 
طن في إقليم آسيا واحمليط الهادي ككل. وانخفضت مخزونات 
بنحو  يقّدر  مبا  احلرجية  احليوية  الكتلة  في  املوجودة  الكربون 

اجلدول  8: مساحة الغابات املزروعة في آسيا واحمليط الهادي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

2742.062.95 2442 2321 49490 04967 55شرق آسيا

0191533022.143.25 99911 4727 6جنوب آسيا

5331682801.562.16 73714 05911 10جنوب شرق آسيا

10174782.552.12 3234 5833 2أوسيانيا

9332.022.85 6392 8841 553119 16390 74إجمالي آسيا واحمليط الهادي

9251.882.09 6534 0843 839264 307214 178العالم
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الرغم  على   ،2010-2000 الفترة  أثناء  سنوياً  طن  مليون   159
حدث  وقد  اإلقليم.  في  الغابات  مساحة  في  زيادة  حدوث  من 
هذا التناقص ألن الغابات التي جرى حتويلها إلى استخدامات 
أخرى كانت حتتوي على كتلة حيوية وكربون أكثر مما حتتوي عليه 
اجتاها  املنشأة حديثاً. وسجل شرق آسيا وجنوب آسيا  الغابات 

 اجلدول  9: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لصيانة التنوع احليوي في آسيا واحمليط الهادي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

889634090.603.26 79814 16710 10شرق آسيا

191496660.323.63 53022 03715 15جنوب آسيا

6553203180.950.86 47538 27535 32جنوب شرق آسيا

0.21-181.57-234122 4128 1968 7أوسيانيا

3750.831.80 9695541 21583 67570 64إجمالي آسيا واحمليط الهادي

3341.141.92 2506 2553 916366 413302 270العالم

10

20

30

40

50

60

70

تار
ك

 ه
ون

لي
م

شرق آسيا جنوب آسيا جنوب شرق آسيا أوسيانيا
0

الشكل 7: مساحة الغابات األولية في آسيا واحمليط 
الهادي، 1990 - 2010 )مليون هكتار(

الشكل 6: مساحة الغابات األولية في آسيا واحمليط 
الهادي، 1990-2010 )مليون هكتار(
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إيجابيا في مخزونات الكربون املوجودة في الغابات خالل الفترة 
1990-2010، بينما شهد جنوب شرق آسيا وأوسيانيا خسارة 

صافية )الشكل 6(.

التنوع الحيوي والوظائف الوقائية
إجمالي مساحة  من  املائة  في   19 متثل  األولية  الغابات  كانت 
الغابات املوجودة في اإلقليم. وقد أشارت البيانات إلى أن مساحة 
الغابات األولية انخفضت في جميع أقاليم آسيا واحمليط الهادي 
الغابات  في  خسارة  آسيا  شرق  جنوب  شهد  فقد  الفرعية. 
األولية، ولكن االجتاه تباطأ في السنوات األخيرة. وفي أوسيانيا، 
تسارع االنخفاض في مساحة الغابات األولية منذ تسعينيات 
ُجمعت  التي  البيانات  تتح  ولم   .)7 )الشكل  العشرين  القرن 
الناجمة  األولية  الغابات  خسارة  صافي  لنسبة  حتليل  إجراء 
عن إزالة الغابات وحتويلها إلى استخدامات أخرى مقارنًة بفتح 
أبواب غابات أولية أمام القطع االنتقائي لألخشاب أو األنشطة 
الغابات إلى فئة »الغابات  البشرية األخرى، مما يؤدي إلى حتويل 
األخرى املتجددة طبيعياً« في نظام التصنيف اخلاص بالتقييم 

العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010.

لصيانة  األولى  بالدرجة  اخملصصة  الغابات  مساحة  وكانت 
التنوع احليوي متثل 14 في املائة من إجمالي مساحة الغابات. 
مليون   14 من  يقرب  مبا  املساحة  هذه  زادت   ،2000 ومنذ سنة 
هكتار في إقليم آسيا واحمليط الهادي ككل )اجلدول  9(. وسجلت 
أوسيانيا انكماشاً ضئيالً في املساحة اخملصصة لصيانة التنوع 
احليوي منذ سنة 2000. وكانت مساحة الغابات املوجودة ضمن 
مساحة  من  املائة  في   22 متثل  رسمياً  احملددة  احملمية  املناطق 
الغابات في اإلقليم. وأبلغ جنوب شرق آسيا عن أن لديه أعلى 
نسبة مئوية من الغابات ضمن املناطق احملمية في اإلقليم )32 
في املائة( بينما أبلغت أوسيانيا عن وجود أدنى نسبة من تلك 

الفئة من الغابات لديها )16 في املائة(.

في  الغابات  مساحة  من  املائة  في   19 قدرها  نسبة  وكانت 
املياه.  وموارد  التربة  حلماية  األولى  بالدرجة  مخصصة  اإلقليم 
وزادت مساحة الغابات اخملصصة للوظائف الوقائية مبقدار 17 
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مليون هكتار في تسعينيات القرن العشرين ومبقدار 26 مليون 
هكتار خالل الفترة ما بني سنة 2000 وسنة 2010 وكان ذلك 
يرجع بالدرجة األولى إلى القيام بعمليات زرع على نطاق كبير 
اجتاه غريب في جنوب شرق  )اجلدول  10(. ولوحظ   في الصني 
آسيا، حيث زادت مساحات الغابات ذات األغراض الوقائية خالل 
الفترة من سنة 1990 إلى سنة 2000 ثم انخفضت مرة أخرى 
خالل الفترة من سنة 2000 إلى سنة 2010 بسبب تباين الوضع 
داخل هذا اإلقليم الفرعي. فقد حدثت زيادة مطردة في الغطاء 
احلرجي ذي الوظيفة الوقائية في الفلبني وتايالند، بينما لوحظ 
الدميقراطية  الو  وجمهورية  إندونيسيا  في  العكسي  االجتاه 
اخملصصة  الغابات  مساحة  وزادت  الشرقية.  وتيمور  الشعبية 
للوظائف الوقائية خالل الفترة 1990-2000 في ماليزيا وميامنار 
املناطق  هذه  في  انخفضت  قد  كانت  وإن  وأوسيانيا،  وفيتنام 

طيلة العقد التالي.

الوظائف الوقائية واألغراض االجتماعية واالقتصادية
في   32 نسبة  تخصيص  مت  الهادي،  واحمليط  آسيا  إقليم  في 
إلنتاج  األولى  بالدرجة  الغابات  مساحة  إجمالي  من  املائة 
احلرجية  املنتجات  و/أو  احليوية،  والطاقة  واأللياف،  األخشاب، 

في  لإلنتاج  اخملصصة  املساحة  انخفضت  فقد  اخلشبية.  غير 
إدارية  ألغراض  غابات  بتخصيص   2000 سنة  منذ  اإلقليم 
واملياه.  التربة  وحماية  احليوي  التنوع  صيانة  قبيل  من  أخرى 
فيما  متزايداً  اجتاهاً  فقط  وأوسيانيا  آسيا  جنوب  وأظهر 

يتعلق بهذه الفئة )اجلدول  11(.

وكانت األخشاب املستخرجة من الغابات ومن األراضي احلرجية 
األخرى متثل مكوناً هاماً من مكونات  الوظيفة  الوقائية التي 
تؤديها الغابات. وفي إقليم آسيا واحمليط الهادي ككل، انخفض 
إجمالي األخشاب املستخرجة من الغابات بنسبة قدرها 10 في 
املائة، من 1.16 مليار متر مكعب في سنة 1990 إلى 1.04 مليار 
االنخفاضات  وكانت   .)8 )الشكل   2010 سنة  في  مكعب  متر 
عن  املسؤولة  هي  الغابات  من  املستخرج  اخلشبي  الوقود  في 
معظم هذا االنخفاض. وظلت األخشاب الصناعية املستديرة 
املستخرجة من الغابات في اإلقليم مستقرة إلى حد كبير )حوالي 
280 مليون متر مكعب سنوياً( خالل العقدين املنصرمني. وظلت 
إمدادات األخشاب املستديرة دون تغيُّر على الرغم من فرض حظر 
جزئي على قطع األخشاب وقيود على تصدير األخشاب في بعض 
البلدان )الصني وإندونيسيا وماليزيا وتايالند( بسبب تزايد إمدادات 

اجلدول  10: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى حلماية التربة واملياه في آسيا واحمليط الهادي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

7214.825.49 4452 7191 65 514 38 061 24 شرق آسيا

76017460.140.37 12 296 12 125 12 جنوب آسيا

0.42-1900.44-741195 43 636 45 686 43 جنوب شرق آسيا

1.92-190.28-0788883 1 048 1 أوسيانيا

5581.882.36 6602 1081 123 524 97 920 80 إجمالي آسيا واحمليط الهادي

7681.230.97 1272 3783 299 699 271 433 240 العالم

اجلدول  11: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لإلنتاج في آسيا واحمليط الهادي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

2.31-0.59-488 2-734-711 94 592 119 936 126 شرق آسيا

713431030.230.54 19 684 18 255 18 جنوب آسيا

0.51-5451.31-342 5261 104 973 109 554 96 جنوب شرق آسيا

569394394.440.34 11 180 11 241 7 أوسيانيا

1.17-8910.41 2-044 5191 230 429 259 986 248 إجمالي آسيا واحمليط الهادي

0.25-0.18-911 2-125 2-210 131 1 325 160 1 576 181 1 العالم
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القيود تشملها(  تكن  لم  )التي  املزروعة  الغابات  األخشاب من 
وحلول الواردات محل اإلمدادات من الغابات الطبيعية.

احلرجية  واملنتجات  األخشاب  استخراج  عمليات  قيمة  ومتثل 
الغير خشبية مؤشراً على مساهمة الغابات في االقتصادات 
من  واالقتصادية  االجتماعية  املنافع  على  وكذلك  الوطنية 
استخراج  لعمليات  اإلجمالية  القيمة  بلغت  وقد  الغابات. 
اخلشبي(  والوقود  املستديرة  األخشاب  ذلك  في  )مبا  األخشاب 
في عام 2005 حوالي 29 مليار دوالر في منطقة آسيا واحمليط 
الهادي ككل. وكانت اجتاهات قيم عمليات استخراج األخشاب 
في األقاليم الفرعية بني سنة 1990 وسنة 2005 متذبذبة وقد 
ذكرت أوسيانيا فقط اجتاها متزايدا في قيمة عمليات استخراج 
األخشاب منذ عام 1990 )الشكل 9(. كما قدمت الغابات في 
غير  احلرجية  املنتجات  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  اإلقليم 
اخلشبية التي مت جمعها أساسا لالستهالك احمللي، والتي كانت 
لها قيمة اقتصادية هامة وقد مت متثيلها جزئيا فقط. وقدمت 
اإلقليم  في  الغابات  مساحة  من  املائة  في   70 متثل  بلدا   16
إجمالي  وبلغ  األخشاب.  استخراج  عمليات  قيمة  عن  بيانات 
املبلغ عنها  اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات  استخراج  عمليات 

7.4 مليار دوالر في اإلقليم ككل.

لقيمة هذا  الغابات مؤشراً  العمالة في قطاع  وميثل مستوى 
القطاع االجتماعية ولقيمته االقتصادية بالنسبة للمجتمع. 
احلرجية  للسلع  األولي  اإلنتاج  في  العمالة   12 اجلدول   ويبني 
وما يرتبط به من خدمات )باستثناء عمليات تصنيع األخشاب 
واملنتجات احلرجية غير اخلشبية(. وكان مستوى العمالة املبلغ 
عنه في اإلقليم عالياً جداً )8.2 مليون( مقارنًة باإلجمالي العاملي 
)10.5 مليون( نتيجة إلدراج األشخاص الذين يجرى توظيفهم 
من أجل إقامة زراعات حرجية وغيرها من األعمال بدوام جزئي. 
البلدان  لم تشمل إحصاءات معظم  ذلك،  العكس من  وعلى 
احلرجية  واملنتجات  اخلشبي  الوقود  يجمعون  الذين  األشخاص 
غير اخلشبية لألغراض الكفافية، وإن كانت بعض هذه البلدان 
انخفضت  الكفافية. وقد  قد قدمت تقديرات جزئية للعمالة 
العمالة في قطاع الغابات انخفاضاً طفيفاً خالل الفترة من 
سنة 1990 إلى سنة 2005، ويرجع ذلك بصفة رئيسية لفرض 
حظر جزئي على قطع األخشاب في الصني في أواخر تسعينيات 
القرن العشرين وحدوث زيادات عامة في إنتاجية العمل )مثالً 

زيادة ميكنة عمليات احلصاد(.

أوروبا5
مساحة الموارد الحرجية

اجلدول  12: العمالة في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية في 
آسيا واحمليط الهادي، 2005 )1000 مكافئ دوام 

كامل( 

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع، 2005اإلقليم الفرعي

293 1شرق آسيا

396 6جنوب آسيا

457جنوب شرق آسيا

27أوسيانيا

172 8إجمالي آسيا واحمليط الهادي
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الشكل 9: قيمة األخشاب املستخرجة من الغابات في 
آسيا واحمليط الهادي، 1990-2005 )مليار دوالر 

أمريكي(

جنوب شرق آسيا جنوب آسيا أوسيانيا شرق آسيا

الشكل 8: حجم األخشاب املستخرجة من الغابات في آسيا واحمليط الهادي، 1970-2008 )مليون متر مكعب(
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يتكون إقليم أوروبا من 50 بلداً ومنطقة يبلغ إجمالي مساحة 
الغابات فيها ما يتجاوز قليالً مليار هكتار أو نحو 25 في املائة من 
مساحة الغابات في العالم. واستناداً إلى إحصاءات مستمدة 
كانت   ،2010 لعام  احلرجية  املوارد  حلالة  العاملي  التقييم  من 
الغابات تغطي نحو 45 في املائة من إجمالي مساحة اليابسة 
في أوروبا، وكانت مساحتها تتراوح من 0 في املائة في موناكو 
إلى 73 في املائة في فنلندا. وسيطر على مساحة الغابات في 
أوروبا االحتاد الروسي الذي يحتوي على أكبر مساحة من الغابات 
تبلغ  كانت  لديه  الغابات  مساحة  بأن  أفاد  والذي  العالم،  في 
املائة من  أو ما يتجاوز 80 في  ما يقرب من 810 ماليني هكتار 
مساحة الغابات في أوروبا وُخمس مساحة الغابات في العالم. 
وألسباب عملية، يقدم هذا التقرير أرقاماً تتعلق بأوروبا، وبأوروبا 

باستثناء االحتاد الروسي، وباالحتاد الروسي على حدة.

وقد واصلت مساحة الغابات في أوروبا منوها خالل الفترة ما بني 
سنة 1990 وسنة 2010، وإن كان معدل الزيادة قد تباطأ خالل 
التوسع في مساحة  )اجلدول  13(. وكان  اجلاري حتليلها  الفترة 
الطبيعي  وللتوسع  جديدة  غابات  لزرع  نتيجة  هو  الغابات 
املنصرم،  العقد  وفي  سابقاً.  زراعية  كانت  أراٍض  في  للغابات 
كانت الزيادة السنوية الصافية في مساحة الغابات تقل قليالً 
عن 700000 هكتار سنوياً، بعد أن كانت تقارب 900000 هكتار 
باألقاليم  ومقارنًة  العشرين.  القرن  تسعينيات  أثناء  سنوياً 
األخرى، كانت أوروبا هي اإلقليم الوحيد الذي حدثت فيه زيادة 
صافية في مساحة الغابات خالل الفترة 1990-2010 بأكملها. 
ثابتة تقريباً، حيث  الروسي  الغابات في االحتاد  وكانت مساحة 
حدثت فيها زيادة ضئيلة في تسعينيات القرن العشرين وحدث 
التذبذب  وهذا   .2010-2000 الفترة  في  ضئيل  هبوط  فيها 
الطفيف لم يكن ذا أهمية من الناحية اإلحصائية بالنظر إلى 
املساحة الكبيرة للغابات املوجودة في االحتاد الروسي. وقد بلغت 
مساحة الغابات املبلغ عنها في أوروبا باستثناء االحتاد الروسي 

196 مليون هكتار في سنة 2010.

خالل  أوروبا  في  الغابات  مساحة  في  الصافية  الزيادة  وكانت 
الفترة 2000-2010 تعزو إلى حد كبير لبضعة بلدان، تأتي في 
 81400( والسويد  سنوياً(  هكتار   118500( إسبانيا  مقدمتها 
ومع  وبلغاريا.  وفرنسا  والنرويج  إيطاليا  تليهما  سنوياً(،  هكتار 
ذلك، فإن ما يبدو كزيادة في مساحة الغابات في السويد خالل 
الفترة ما بني سنة 2000 وسنة 2005 كان يرجع إلى حد كبير 
حلدوث تغيُّر في منهجية التقييم وليس حلدوث تغيُّر فعلي في 
للزيادات في  أكبر نسب مئوية  أبلغ عن  الغابات. وقد  مساحة 
وهما:  منخفض  حرجي  غطاء  لديهما  بلَدان  املنصرم  العقد 
في   1.8( مولدوفا  وجمهورية  سنوياً(  املائة  في   5.0( أيسلندا 
هي  الروسي  واالحتاد  وفنلندا  إستونيا  وكانت  سنوياً(.  املائة 
في  عن خسارة صافية  أبلغت  التي  الوحيدة  األوروبية  البلدان 
مساحة الغابات لديها خالل الفترة 2000-2010، وبلغ متوسط 
مجتمعة  البلدان  هذه  في  الغابات  مساحة  في  االنخفاض 
املساحة كانت متثل  فإن هذه  ذلك،  ومع  51000 هكتار سنوياً؛ 

خسارة تقل عن 0.01 في املائة سنوياً. 

في  أوروبا  في  املزروعة  الغابات  مساحة  في  الزيادة  كانت  كما 
العقد املنصرم أبطأ عند مقارنتها باالجتاه العاملي خالل الفترة 
الزمنية ذاتها )اجلدول  14(. وفي سنة 2010، كان ما يقرب من 
7 في املائة من مساحة الغابات في اإلقليم مكوناً من غابات 
مزروعة. وكان نحو نصف الزيادة الصافية في مساحة الغابات 
التي حدثت خالل السنوات العشرين املاضية هو نتيجة حلدوث 
الزيادة  نصف  نحو  وكان  املزروعة.  الغابات  مساحة  في  زيادة 
السنوات  خالل  الغابات  مساحة  في  حدثت  التي  الصافية 
العشر املاضية كان نتيجة للتحريج، وكانت بقية الزيادة ناجمة 
أراٍض  إلى  رئيسية  وبصفة  للغابات،  الطبيعي  االتساع  عن 

كانت زراعية في السابق.

الكتلة  في  املوجود  الكربون  مخزون  إجمالي  ُقدر  أوروبا،  وفي 
احليوية احلرجية مبا يبلغ 45 غيغا طن أو ما يقرب من 16 في املائة 

البلدان واملناطق املدرجة في هذا القسم اإلقليمي ألغراض هذا االستعراض هي: ألبانيا وأندورا والنمسا وبيالروسيا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك   5
والدمنارك وإستونيا وجزر فارو وفنلندا وفرنسا وأملانيا وجبل طارق واليونان وغويرنسي والكرسي الرسولي وهنغاريا وآيسلندا وآيرلندا وجزيرة مان وإيطاليا وجيرسي والتفيا وخلتنشتاين 

وليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة وموناكو واجلبل األسود وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وجمهورية مولدوفا ورومانيا واالحتاد الروسي وسان مارينو وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا 
وجزيرتا سفالبارد ويان ماين والسويد وسويسرا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وأوكرانيا واململكة املتحدة..

اجلدول  13: مساحة الغابات في أوروبا، 2010-1990

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

.18n.s.n.s-09032 269809 950809 808االحتاد الروسي

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

180 521188 971195 9118456940.460.36

0018776760.090.07 005 2391 471998 989إجمالي أوروبا

0.13-0.20-216 5-334 8-905 032 0634 085 3994 168 4العالم
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من اإلجمالي العاملي )الشكل 10(. وكانت أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي متثل ما يقرب من 13 غيغا طن وبلغت الزيادة  السنوية 
هنا نحو 145 طناً سنوياً في الفترة 2000-2010 مقارنًة بنحو 
135 طناً سنوياً في تسعينيات القرن العشرين. أما في االحتاد 
احلرجية  احليوية  الكتلة  في  املوجود  الكربون  فكان  الروسي 
تسعينيات  في  طفيف  انخفاض  حدوث  مع  نسبياً  مستقراً 

القرن العشرين وزيادة طفيفة خالل العقد املنصرم.

التنوع الحيوي والوظائف الوقائية
أوروبا  في  الغابات  مساحة  من  املائة  في   26 نحو  نصنيف  مت 

املائة  في   36 قدرها  بنسبة  مقارنًة  األولية،  الغابات  فئة  في 
في العالم ككل. وكانت الغالبية العظمى من هذه املساحة 
صنِّف  الروسي،  االحتاد  وباستثناء  الروسي.  االحتاد  في  موجودة 
األولية.  الغابات  فئة  أوروبا في  غابات  املائة من  في   3 أقل من 
مساحة  في  طفيفة  زيادة  حدوث  إلى  البيانات  أشارت  وقد 
الغابات األولية في أوروبا باستثناء االحتاد الروسي )الشكل 11(. 
وأبلغ االحتاد الروسي عن حدوث نقصان قدره 1.6 مليون هكتار 
سنوياً في تسعينيات القرن العشرين، انقلب إلى زيادة قدرها 
سنة  إلى   2000 سنة  من  الفترة  في  سنوياً  هكتار   164000
تغيير  حلدوث  رئيسي  بالشكل  يرجع  التغيُّر  هذا  وكان   .2010
في نظام التصنيف بدأ تطبيقه في سنة 1995، وليس نتيجة 
حلدوث تغيرات فعلية. وأبلغ عدد من البلدان عن حدوث زيادة في 
عندما  يحدث  أن  ميكن  ما  وهو  لديه،  األولية  الغابات  مساحة 
أن  ينبغي  الطبيعية ال  الغابات  الدول مساحات من  تخصص 
يحدث فيها أي تدخل بشري. ومبرور الوقت، تتحول هذه املناطق 
إلى غابات ال توجد فيها دالئل مرئية بوضوح على حدوث نشاط 
بشري وال حتدث أية اضطرابات للعمليات احليوية فيها إلى حد 
في  املستخدم  األولية  الغابات  تعريف  تستوفي  بحيث  كبير، 
عملية تقييم املوارد احلرجية. وجدير بالذكر أنه لم تكن تتوافر 

معلومات من بعض البلدان الغنية بالغابات مثل فنلندا.

القرن  من  األول  والعقد  العشرين  القرن  تسعينيات  وطيلة 
مساحة  في  إيجابي  عاملي  اجتاه  هناك  كان  والعشرين  احلادي 
النظم احليوية احلرجية اخملصصة لصيانة التنوع احليوي، بحيث 
كان إجمالي الزيادة التي حتققت على مدى السنوات العشرين 
بنسبة  ارتفاعاً  يعادل  ما  أي  هكتار،  مليون   100 حوالي  هذه 
قدرها 35 في املائة في املساحة اخملصصة للصيانة. وفي أوروبا، 
لصيانة  األولى  بالدرجة  اخملصصة  الغابات  مساحة  تضاعفت 
حدثت  وقد   .)15 )اجلدول   نفسها  الفترة  خالل  احليوي  التنوع 
ولكن  العشرين،  القرن  تسعينيات  في  الزيادة  هذه  معظم 
وسنة   2000 سنة  ما بني  الفترة  خالل  منوها  واصلت  املساحة 
2010 مبعدل يتجاوز قليالً 2 في املائة سنوياً. وكان نحو 10 في 
املائة من مساحة الغابات في أوروبا )باستثناء االحتاد الروسي( 
مخصصاً لصيانة التنوع احليوي، مقارنًة مبتوسط عاملي قدره 12 
في املائة. وفي االحتاد الروسي، زادت مساحة الغابات اخملصصة 
للصيانة من 1.5 في املائة في سنة 1990 إلى 2.2 في املائة من 

اجلدول  14: مساحة الغابات املزروعة في أوروبا، 2010-1990

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

9912711631.961.01 36016 65115 12االحتاد الروسي

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

46 39549 95152 3273562380.740.47

3186274011.010.60 31269 04665 59إجمالي أوروبا

9251.882.09 6534 0843 839264 307214 178 العالم
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الشكل 11: مساحة الغابات األولية في أوروبا باستثناء 
االحتاد الروسي، 1990-2010 )مليون هكتار(
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الشكل 10: مخزون الكربون في الكتلة احليوية احلرجية 
في أوروبا، 1990-2010 )غيغا طن (
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إلى حد  ويرجع ذلك  الغابات في سنة 2010،  إجمالي مساحة 
كبير للسياسات الوطنية التي عززت صيانة الطبيعة.

مساحة  إجمالي  من  املائة  في   4 نسبة  كانت  أوروب��ا،  وفي 
رسمياً.  مقامة  محمية  مناطق  داخل  موجودة  الغابات 
املائة.  إلى 12 في  الرقم  ارتفع هذا  الروسي،  وباستثناء االحتاد 
مساحة  في  السنوية  الزيادة  بلغت  املنصرم،  العقد  وخالل 
من  يقرب  ما  محمية  مناطق  نظام  ضمن  املوجودة  الغابات 
سنوياً  هكتار   910000 بنحو  مقارنًة  سنوياً،  هكتار   560000

في العقد السابق )2000-1990(.

وكانت مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى حلماية التربة 
واملياه متثل 9 في املائة من إجمالي مساحة الغابات في اإلقليم. 
من  املمتد  العقد  في  املساحة  هذه  في  كبيرة  زيادة  وُسجلت 
سنة 1990 إلى سنة 2000 )اجلدول  16(. وكان االحتاد الروسي 
هو املسؤول بصفة رئيسية عن هذه الزيادة الكبيرة، وعلى الرغم 
من مالحظة اجتاه مماثل في أوروبا باستثناء االحتاد الروسي فإنه 

كان أقل وضوحاً.

اخملصصة  الغابات  مساحة  في  اإليجابية  االجتاهات  وتشير 
أدركت  أوروبا  بلدان  أن  إلى  واملياه  التربة  األولى حلماية  بالدرجة 
أهمية الوظائف الوقائية التي تؤديها الغابات. فقد كان احلرص 
القوة  هو  الغابات  تؤديها  التي  الوقائية  الوظائف  على صيانة 

احملركة وراء القوانني احلرجية التي صدرت في كثير من البلدان، 
إجراء قدر كبير  الرغم من  املناطق اجلبلية. وعلى  ال سيما في 
من البحوث بشأن فوائد حماية الغابات، من الصعب حتديدها 
حتديداً كمياً ألنها نادراً ما تقدر قيمتها في األسواق وتكون عادةً 

قاصرة إلى حد كبير على مواقع محددة.

الوظائف اإلنتاجية واألغراض االجتماعية واالقتصادية
إجمالي  من  املائة  في   52 قدرها  نسبة  كانت  أوروب��ا،  في 
في   57( لإلنتاج  األولى  بالدرجة  مخصصة  الغابات  مساحة 
قدره  عاملي  مبتوسط  مقارنًة  الروسي(،  االحتاد  باستثناء  املائة 
اخملصصة  أوروبا  غابات  مساحة  انخفضت  وقد  املائة.  في   30
القرن  انخفاضاً كبيراً في تسعينيات  األولى لإلنتاج  بالدرجة 
األخير  العقد  خالل  طفيفة  زيادة  زادت  ولكنها  العشرين، 
زيادة في  )اجلدول  17(. وأشارت البيانات القطرية إلى حدوث 
البلدان، ال سيما  النامي في كثير من  اخملزون  إجمالي  حجم 
الصافية  النتيجة  وكانت  الوسطى.  أوروب��ا  مناطق  في 
للمستوى اإلقليمي هي حدوث زيادة في إجمالي حجم اخملزون 
النامي باألمتار املكعبة وفي األمتار املكعبة لكل هكتار خالل 

األخيرة. العشرين  السنوات 

وتوفر األخشاب التي يجري استخراجها من الغابات مؤشراً آخر 
للوظائف اإلنتاجية التي تؤديها الغابات. وفي أوائل تسعينيات 
من  املستخرجة  األخشاب  إجمالي  انخفض  العشرين،  القرن 

اجلدول  15: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لصيانة التنوع احليوي في أوروبا، 2010-1990

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

5724381383.200.82 19017 81516 11االحتاد الروسي

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

6 84013 20319 4076366206.803.93

0747594.652.32 9791 39336 65529 18إجمالي أوروبا

3341.141.92 2506 2553 916366 413302 270العالم

اجلدول  16: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى حلماية التربة واملياه في أوروبا، 2010-1990

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

1691051.830.15 4361 38671 69570 58االحتاد الروسي

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

18 23720 40321 5592171161.130.55

3862211.670.24 9951 78892 93290 76إجمالي أوروبا

7681.230.97 1272 3783 699299 433271 240العالم
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الغابات في أوروبا وذلك بسبب انهيار اقتصادات أوروبا الشرقية 
االستخراج  عمليات  انتعاش  من  الرغم  وعلى   .)11 )الشكل 
مرة  انخفضت  فإنها  الالحقة،  السنوات  في  طفيفاً  انتعاشاً 
الذي شهدته  االقتصادي  بالتراجع  اقتراناً  حاداً  انخفاضاً  أخرى 
أوروبا في 2008-2009 نتيجة النخفاض الطلب على األخشاب. 
وانخفضت أيضاً قيمة األخشاب املستخرجة من الغابات في 
القرن  تسعينيات  نهاية  في  الروسي  االحتاد  باستثناء  أوروبا 
العشرين، ثم ارتفعت مرة أخرى خالل الفترة ما بني سنة 2000 
وسنة 2005 )الشكل 12(. وباستثناء االحتاد الروسي، كانت أوروبا 
متثل 24 في املائة من األخشاب الصناعية املستديرة املستخرجة 
من غابات العالم، ولكنها كانت متثل نسبة قدرها 5 في املائة 
أوروبا،  وكانت  العالم.  في  املوجودة  الغابات  فقط من مساحة 
شاملة االحتاد الروسي، متثل 32 في املائة من مساحة األخشاب 
الصناعية املستديرة املستخرجة من الغابات في العالم. ومع 
حدوث توسع في مساحة الغابات وحجم اخملزون النامي املوجودة 
في أوروبا، يبدو أن املستوى املرتفع من استخراج األخشاب من 
احلرجية  اإلدارة  مع  يتعارض  ال  أمر  هو  اإلنتاج  الغابات ألغراض 
متقدمة  اقتصادات  لديها  توجد  التي  البلدان  في  املستدامة 
التي  األخشاب  حجم  تزايد  وقد  نسبياً.  مستقرة  ومؤسسات 
مستوى  من  أقل  ظل  أنه  إال  أوروبا،  غابات  في  حصادها  جرى 

.)UNECE/FAO, 2007( الزيادة العادية إلى حد كبير

وقد جرى حصاد كمية كبيرة من املنتجات احلرجية غير اخلشبية 
ألغراض االستهالك الذاتي في أوروبا، وإن كان من النادر دخولها 
أو تسجيلها في اإلحصاءات الوطنية. واملنتجات  إلى األسواق 
أبلغ 29  احلرجية غير اخلشبية لها قيمة اقتصادية هامة. وقد 
اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات  كمية  بشأن  بيانات  عن  بلداً 
البيانات الشاملة  املستخرجة من الغابات وقيمتها وإن كانت 
محدودة في معظم البلدان. وقدمت بعض البلدان بيانات عن 
عدد محدود من املنتجات. وبلغت القيمة اإلجمالية املبلغ عنها 
 8.4 الغابات  من  املستخرجة  اخلشبية  غير  احلرجية  للمنتجات 
مليار دوالر أمريكي في أوروبا، وهو ما يُعتبر مع ذلك تقديراً غير 
كامل. وعاملياً، بلغت القيمة املبلغ عنها للمنتجات احلرجية غير 
اخلشبية املستخرجة من الغابات 18.5 مليار دوالر أمريكي في 

سنة 2005.

وكان هناك نحو 1.1 مليون شخص يعملون في اإلنتاج األولي 
مستويات  أن  بيد   .)18 )اجل��دول   أوروب��ا  في  احلرجية  للسلع 
 .2005-1990 الفترة  خالل  كبير  بالشكل  انخفضت  العمالة 
طبقاً للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا/منظمة األغذية 
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الشكل 13: قيمة األخشاب املستخرجة من الغابات 
في أوروبا باستثناء االحتاد الروسي )مليار دوالر 

أمريكي(

الشكل 12: األخشاب املستخرجة من الغابات في أوروبا، 
1970-2009 )مليون متر مكعب(
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اجلدول  17: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لإلنتاج في أوروبا، 2010-1990

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

0.820.11-524435 3-791 437415 679411 446االحتاد الروسي

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

111 363111 229108 829-13-240-0.01-0.22

0.650.04-538195 3-620 666524 042522 558إجمالي أوروبا

0.25-0.18-911 2-125 2-210 131 3251 160 5761 181 1العالم
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أكبر  بسرعة  ترتفع  العمل  إنتاجية  “كانت   ،)2005( والزراعة 
الغابات  قطاع  في  العمالة  إجمالي  كان  ثم  ومن  اإلنتاج،  من 
ينخفض باطراد”. وكان من املرجح أيضاً أن يُسفر تأثير التراجع 
االقتصادي في أوروبا عن حدوث انخفاض في العمالة بعد أواخر 

سنة 2008.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي6
مساحة الموارد الحرجية

توجد لدى إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي موارد حرجية 
مساحة  إجمالي  من  املائة  في   49 حوالي  كان  حيث  وفيرة، 
اليابسة به مغطى بالغابات في سنة 2010. وقدرت مساحة 
املائة  في   22 ميثل حوالي  مما  مليون هكتار،   891 بنحو  الغابات 
من  واحدة  البرازيل  وكانت  العالم.  في  الغابات  مساحة  من 
العالم، حيث كان لديها 13  بالغابات في  بلدان  أغنى خمسة 
البلد  هي  وكانت  العالم،  في  الغابات  مساحة  من  املائة  في 
وكانت  االستوائية.  الغابات  من  مساحة  أكبر  به  يوجد  الذي 
البلدان اخلمسة التي توجد لديها أكبر مساحة من الغابات في 
اإلقليم هي )البرازيل، وبيرو، وكولومبيا، ودولة بوليفيا املتعددة 
القوميات، وجمهورية فنزويال البوليفارية( وهي متثل مجتمعة 

84 في املائة من إجمالي مساحة الغابات في اإلقليم.

وقد واصلت مساحة الغابات انخفاضها في أمريكا الوسطى 
حتويل  هو  الغابات  إلزالة  الرئيسي  السبب  وكان  واجلنوبية، 
اإلقليم،  وداخل  احلضري.  والزحف  الزراعة  إلى  الغابات  أراضي 
حدث  الذي  ذلك  هو  الغابات  مساحة  في  انخفاض  أكبر  ظل 
في أمريكا اجلنوبية وإن كان قد تباطأ وظل مستقراً من حيث 
واستمر حدوث  )اجلدول  19(.  املئوية منذ سنة 1990  النسبة 
أكبر نسبة مئوية من اخلسارة في مساحة الغابات في أمريكا 
الوسطى، وإن كان املعدل قد انخفض في هذا اإلقليم الفرعي 

منذ سنة 2000. وكانت شيلي وكوستاريكا وأوروغواي من بني 
لديها.  املوجودة  الغابات  مساحات  بزيادة  قامت  التي  البلدان 
الكاريبي،  البحر  في منطقة  أيضاً  الغابات  زادت مساحة  وقد 
بصفة رئيسية من خالل االمتداد الطبيعي للغابات إلى أراٍض 
زراعية مهجورة. وكان إجمالي مساحة األراضي احلرجية األخرى 
في اإلقليم يبلغ 187 مليون هكتار أو 10 في املائة من إجمالي 
الكاريبي  ومنطقة  الوسطى  أمريكا  وفي  األراضي.  مساحة 
بينما حدث  األخرى مستقرة،  احلرجية  األراضي  كانت مساحة 
في أمريكا اجلنوبية انخفاض يتجاوز نصف مليون هكتار سنوياً 

خالل الفترة ما بني سنة 1990 وسنة 2010.

وعاملياً، كانت الغابات املزروعة متثل نحو 7 في املائة من إجمالي 
الغابات. وفي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي كانت  مساحة 
وكان  الغابات  مساحة  إجمالي  من  املائة  في   2 من  أقل  متثل 
اإلقليم ميثل أقل من 6 في املائة من املساحة العاملية للغابات 

ألغراض هذا التقرير، تصّنف البلدان واملناطق املوجودة في إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ضمن األقاليم الفرعية التالية:  6
أمريكا الوسطى: بليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما  -  

أمريكا اجلنوبية: األرجنتني ودولة بوليفيا املتعددة القوميات والبرازيل وشيلي وكولومبيا واإلكوادور وجزر فوكالند )مالفيناس( وغينيا الفرنسية وغيانا وباراغواي وبيرو وسورينام   -  
وأوروغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية. )جتدر اإلشارة إلى أن هناك نزاعاً قائماً بني حكومة األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند 

)مالفيناس(.
البحر الكاريبي: أنغيال وأنتيغوا وبربودا وأروبا وجزر البهاما وبربادوس وبرمودا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كاميان وكوبا ودومينيكا وجمهورية الدومينيكيان وغرينادا وغوادالوب   -  

وهايتي وجامايكا ومارتينيك ومونتسيرات وجزر األنتيل الهولندية وبورتوريكو وسان كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسان مارتن )اجلزء الفرنسي( وسان فنسنت وجزر غرينادين وسانت بارثليمي 
وترينيداد وتوباغو وجزر تركس وكايكوس وجزر فيرجن التابعة للواليات املتحدة.

اجلدول  18: العمالة في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية في 
أوروبا، 2005، )1000  مكافئ دوام كامل( 

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع، 2005اإلقليم

444االحتاد الروسي 

665أوروبا باستثناء االحتاد الروسي

109 1إجمالي أوروبا

433 10العالم

اجلدول  19: مساحة الغابات في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

93253500.870.75 4336 9016 5الكاريبي

1.19-1.56-248-374-499 98019 71721 25أمريكا الوسطى

0.45-0.45-997 3-213 4-351 322864 454904 946أمريكا اجلنوبية

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

978 072932 735890 782-4 534-4 195-0.47-0.46

0.13-0.20-216 5-334 8-905 032 0634 085 3994 168 4العالم
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مبعدل  املزروعة  الغابات  مساحة  زادت  فقد  ذلك،  ومع  املزروعة. 
األخير  العقد  اإلقليم خالل  في  املائة سنوياً  في   3.2 نحو  بلغ 
وأوروغواي  واألرجنتني  وشيلي  البرازيل  وأظهرت   .)20 )اجلدول  
وبيرو أكبر زيادة في مساحة الغابات املزروعة خالل الفترة ما بني 

سنة 2000 وسنة 2010.

ر أن إجمالي مخزون الكربون في الكتلة احليوية احلرجية  وقد قدِّ
الالتينية والبحر الكاريبي كان نحو 104 غيغا طن   في أمريكا 
وقد انخفض مبا يقّدر بنحو 424 مليون طن سنوياً أثناء الفترة 
خسارة  واجلنوبية  الوسطى  أمريكا  وسجلت   .2010-1990
منطقة  أظهرت  بينما   ،2010-1990 الفترة  خالل  صافية 
الكاريبي زيادة إجمالية في مخزون الكربون في الكتلة احليوية 

احلرجية )الشكل 14(.

التنوع الحيوي والوظائف الوقائية
مثلت الغابات األولية في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 75 
به  وكان  اإلقليم  في  الغابات  مساحة  إجمالي  من  املائة  في 
57 في املائة من غابات العالم األولية. وكانت معظم الغابات 
مناطق  أو  إليها  الوصول  يتعذر  مناطق  في  موجودة  األولية 
محمية. وعلى الرغم من ذلك، فقد حدثت خسارة كبيرة للغابات 
في  وال سيما  احملمية،  املناطق  نطاق  خارج  املوجودة  األولية 
أمريكا اجلنوبية. وأفادت البلدان الكاريبية بأن مساحة الغابات 
زاد صافي  األولية لديها كانت مستقرة منذ سنة 1990. وقد 
خسارة أمريكا الوسطى من الغابات من 54000 هكتار سنوياً 
في العقد 1990-2000 إلى 74000 هكتار سنوياً خالل الفترة 
من سنة 2000 إلى سنة 2010 )الشكل 15(. ولم تتح البيانات 
الناجمة  الصافية  اخلسارة  لنسبة  حتليل  إجراء  ُجمعت  التي 
مقارنًة  أخرى،  استخدامات  إلى  وحتويلها  الغابات  إزالة  عن 
عمليات  أمام  األولية  الغابات  أبواب  فتح  عن  الناجمة  بتلك 
قطع األخشاب االنتقائية أو األنشطة البشرية األخرى، مما من 
شأنه إعادة تصنيف الغابات في فئة »الغابات األخرى املتجددة 
طبيعيا« حسب نظام التصنيف اخلاص بالتقييم العاملي حلالة 

املوارد احلرجية لعام 2010.

وفي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، كانت هناك نسبة تبلغ 

األولى  بالدرجة  مخصصة  الغابات  مساحة  من  املائة  في   14
 3 من  بأكثر  املساحة  هذه  زادت  وقد  احليوي.  التنوع  لصيانة 
)أو 4.5 في املائة سنوياً( منذ سنة 2000  ماليني هكتار سنوياً 
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الشكل 15: مساحة الغابات األولية في أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي، 1990-2010 )مليون هكتار(

20

40

100

80

60

120

طن
غا 

غي

الكاريبي أمريكا الوسطى أمريكا اجلنوبية
0

الشكل 14: مخزون الكربون في الكتلة احليوية احلرجية 
في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 1990-

)غيغا طن(   2010

199020002010

199020002010

اجلدول  20: مساحة الغابات املزروعة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

391394547n.s.150.093.34الكاريبي

0.373.14-216-445428584أمريكا الوسطى

8211783761.973.23 05813 27610 8أمريكا اجلنوبية

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

9 11110 88014 9521774071.793.23

9251.882.09 6534 0843 839264 307214 178العالم
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الزيادة  هذه  من  العظمى  الغالبية  حدوث  مع   )21 )اجلدول  
املائة  في   18 إجماالً  تبلغ  نسبة  وكانت  اجلنوبية.  أمريكا  في 
من إجمالي مساحة الغابات في اإلقليم موجودة في مناطق 

محمية مقامة رسمياً.

وكانت مساحة الغابات اخملصصة حلماية التربة وموارد املياه متثل 
اإلقليم، مقارنًة  الغابات في  إجمالي مساحة  املائة من  7 في 
زيادة  املساحة  زادت هذه  وقد  عاملياً.  املائة  في   8 قدرها  بنسبة 
)اجلدول   بني سنة 1990 وسنة 2010  ما  الفترة  طفيفة خالل 
22(، مع حدوث جميع هذه الزيادات تقريباً في منطقة الكاريبي. 
الغابات  مساحة  من  نسبة  أعلى  لديها  التي  البلدان  وكانت 
التنازلي(:  الترتيب  )حسب  هي  الوقائية  للوظائف  اخملصصة 

كوبا، وشيلي، واإلكوادور، وترينيداد وتوباغو، وهندوراس.

الوظائف اإلنتاجية واألغراض االجتماعية واالقتصادية
مساحة  إجمالي  من  املائة  في   14 نحو  كان   ،2010 سنة  في 
الغابات املوجودة في اإلقليم مخصصاً بالدرجة األولى لإلنتاج، 
أمريكا  إقليم  وكان  املائة.  مقارنًة مبتوسط عاملي قدره 30 في 
إجمالي  من  املائة  في   10 يضم  الكاريبي  والبحر  الالتينية 

وأبلغت  عاملياً.  اإلنتاجية  لألغراض  اخملصصة  الغابات  مساحة 
بالدرجة  اخملصصة  الغابات  مساحة  من  نسبة  أكبر  عن  غيانا 
املائة(،  في   64( أوروغواي  تليها  املائة(،  في   97( لإلنتاج  األولى 
ثم هايتي )54 في املائة(، ثم جمهورية فنزويال البوليفارية )49 
في املائة(، ثم شيلي )46 في املائة(. وبينما انخفضت مساحة 
العاملي،  املستوى  على  اإلنتاجية  للوظائف  اخملصصة  الغابات 
فقد زادت في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، وبالدرجة األولى 

في أمريكا اجلنوبية )اجلدول  23(.

منواً  اإلقليم  في  الغابات  من  املستخرجة  األخشاب  وأظهرت 
الوقود اخلشبي ميثل  مستمراً خالل العقدين املنصرمني. وكان 
املائة( من إجمالي األخشاب  أكثر من النصف بقليل )57 في 
الوسطى  أمريكا  وفي  اإلقليم.  في  الغابات  من  املستخرجة 
من  املستخرجة  األخشاب  غالبية  كانت  الكاريبي،  ومنطقة 
املائة(،  في   90( خشبي  كوقود  استخدامها  أجل  من  الغابات 
أمريكا  في  الغابات  من  املستخرجة  األخشاب  كانت  بينما 
املستديرة  الصناعية  األخشاب  بني  بالتساوي  موزعة  اجلنوبية 

والوقود اخلشبي )الشكل 16(. 

اجلدول  21: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لصيانة  التنوع احليوي

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

617671711540.850.58الكاريبي

0.90-0.75-35-31-677 0233 3374 4أمريكا الوسطى

1672.594.83 1873 2221 54884 68352 40أمريكا اجلنوبية

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

45 63757 24388 6101 1613 1372.294.47

3341.141.92 2506 2553 916366 413302 270العالم

اجلدول  22: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى حلماية التربة واملياه في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

42824322.442.58 1061 8691الكاريبي

2.33-0.90-2-1-12411490أمريكا الوسطى

11n.s.-0.02-5491 66148 65648 48أمريكا اجلنوبية

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

49 65049 88150 06623190.050.04

7681.230.97 1272 3783 699299 433271 240العالم
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املوارد  بشأن  كبير  حد  إلى  محدودة  معلومات  عن  اإلبالغ  ومت 
أي  استخالص  الصعب  من  كان  بحيث  اخلشبية  غير  احلرجية 
استنتاجات بشأن استخراج هذه املنتجات من الغابات. وبيّنت 
املفرزة  واملواد  احلية،  واحليوانات  الغذائية،  املنتجات  أن  التقارير 
استُخرجت  التي  الرئيسية  اخلشبية  غير  احلرجية  املوارد  هي 
الكاريبي. وكان جمع  والبحر  الالتينية  أمريكا  الغابات في  من 
أشخاص  رئيسية  بصفة  ميارسه  اخلشبية  غير  احلرجية  املوارد 
يعتمدون على الغابات وكان ال يسّجل عموماً في اإلحصاءات 

الرسمية. التجارية 

ومت تقدير قيمة األخشاب املستخرجة من الغابات في اإلقليم 
بنحو 6.8 مليار دوالر أمريكي أو 7 في املائة من اإلجمالي العاملي 
في سنة 2005. وقد أظهر حتليل االجتاهات اإلقليمية )استناداً 
إلى البلدان التي قدمت معلومات فيما يتعلق بجميع سنوات 
اإلبالغ( انخفاضاً في القيمة خالل الفترة من سنة 1990 إلى 
سنة 2000، ثم حدث انتعاش مرة أخرى في تلك القيمة خالل 
وظلت   .)17 )الشكل   2005 وسنة   2000 سنة  بني  ما  الفترة 

وأشار معظم  اخلشبي شحيحة.  الوقود  قيمة  املعلومات عن 
البيانات  أن  إلى  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  البلدان في 
الكمية املتعلقة باستخراج الوقود اخلشبي من أجل األغراض 
حد  إلى  محدودة  كانت  سواء  حد  على  والصناعية  املنزلية 

كبير أو غير متوفرة.

كما مت اإلبالغ عن وجود أكثر من 350000 وظيفة للعمل على 
أساس دوام كامل في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية )وتستثني 
هذه األرقام العمالة في صناعات جتهيز األخشاب( )اجلدول  24(. 
الفترة  خالل  الغابات  قطاع  في  العاملية  العمالة  وانخفضت 
والبحر  الالتينية  أمريكا  في  ارتفاع  حدث  ولكن   ،2005-1990
سنة  من  الفترة  خالل  املائة  في   3.4 قدرها  بنسبة  الكاريبي 
أن  في  والبرازيل  سورينام  جنحت  فقد   .2005 سنة  إلى   2000
تضاعفا تقريباً العمالة على أساس دوام كامل بقطاع الغابات 
ونيكاراغوا  هندوراس  وأظهرت  األخيرة.  اخلمس  السنوات  خالل 
تقدم معظم  ولم  االرتفاع.  إلى  مائالً  اجتاهاً  أيضاً  والسلفادور 

البلدان األخرى في اإلقليم بيانات كافية لإلفادة عن االجتاه.

الكاريبيأمريكا الوسطىأمريكا اجلنوبية

الشكل 16: حجم األخشاب املستخرجة من الغابات في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 1970-2008 )مليون متر 
مكعب(

)FAOSTAT( املصدر: قواعد البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة
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اجلدول  23: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لإلنتاج في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

0.211.80-217-028 8798601الكاريبي

0.62-0.73-10-12-522 6201 7431 1أمريكا الوسطى

8275014960.690.64 86680 85775 70أمريكا اجلنوبية

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

73 47878 34683 3784875030.640.62

0.25-0.18-911 2-125 2-210 131 3251 160 5761 181 1العالم
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الشرق األدنى7
مساحة الموارد الحرجية

املائة  في   16 حوالي  ميثّل  األدنى8   الشرق  أن  من  الرغم  على 
املائة فقط  العالم، فإنه ميثل 3 في  اليابسة في  من مساحة 
من مساحة الغابات املوجودة في العالم في سنة 2010. ومن 
 ،33 وعددها  اإلقليم  هذا  يشملها  التي  واملناطق  البلدان  بني 
تصنف 26 منها على أنها »بلدان ذات غطاء حرجي منخفض« 
حيث حتتل الغابات أقل من 10 في املائة من مساحة اليابسة 
بها، وأبلغ بلد واحد )قطر( عن عدم وجود أي غابات لديه على 
اإلطالق. ووفقاً  للتقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010، 
بلغ إجمالي مساحة الغابات في اإلقليم 122 مليون هكتار، أو 6 

في املائة من مساحة اليابسة باإلقليم، في سنة 2010.

من  املائة(  في   65( حصة  أكبر  يضم  أفريقيا  شمال  وكان 
املائة(،  في   22( آسيا  غرب  يليه  اإلقليم،  في  الغابات  مساحة 
الشرق  وفي   .)25 )اجل��دول   املائة(  في   13( الوسطى  وآسيا 
الغابات  يتعلق مبساحة  االجتاهات فيما  األدنى، حدث حتول في 
من خسارة صافية قدرها 518000 هكتار سنوياً في تسعينيات 
سنوياً  90000 هكتار  قدرها  زيادة صافية  إلى  العشرين  القرن 
خالل العقد األخير. ومع ذلك، ينبغي اعتبار هذا االجتاه تقديراً 
عاماً، بالنظر إلى قلة البلدان التي ميكنها أن توفر بيانات ميكن 
مبرور  للمقارنة  قابلة  تقييمات  من  ومستمدة  عليها  االعتماد 
الوقت. وكانت االجتاهات في آسيا الوسطى وغرب آسيا مستقرة 
إلى حد كبير: فقد انخفضت مساحة الغابات انخفاضاً طفيفاً 
في بعض البلدان وزادت زيادة طفيفة في بلدان أخرى، باستثناء 
 .2000-1990 الفترة  خالل  سريعة  زيادات  شهدت  التي  تركيا، 
ومع ذلك، كانت االجتاهات متذبذبة في شمال أفريقيا وأشارت 
مليون  نصف  جتاوزت  التي  الصافية  اخلسارة  أن  إلى  البيانات 
هكتار من الغابات سنوياً في تسعينيات القرن العشرين حتولت 
إلى زيادة صافية في العقد األخير. وكان هذا يعزو، جزئياً على 

اجلدول  24: العمالة في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية في 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 2005،  

)1000  مكافئ دوام كامل(

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية، 2005اإلقليم الفرعي

41الكاريبي

83أمريكا الوسطى

239أمريكا اجلنوبية

أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي

363

537 10العالم
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الشكل 17: قيمة األخشاب املستخرجة من الغابات في 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )مليار دوالر 

أمريكي(

199020002005

ألغراض هذا التقرير، تصّنف البلدان واملناطق املوجودة في إقليم الشرق األدنى ضمن األقاليم الفرعية التالية:  7
غرب آسيا: أفغانستان والبحرين وقبرص وإسرائيل وجمهورية إيران اإلسالمية والعراق واألردن والكويت ولبنان واألراضي الفلسطينية احملتلة وعمان وقطر واململكة العربية     -  

السعودية واجلمهورية العربية السورية وتركيا واإلمارات العربية املتحدة واليمن  
آسيا الوسطى: أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان  -  
شمال أفريقيا: اجلزائر ومصر واجلماهيرية العربية الليبية وموريتانيا واملغرب والسودان وتونس، الصحراء الغربية  -  

البلدان واملناطق التي تشّكل جزءاً من إقليم شمال أفريقيا الفرعي )وهي اجلزائر، ومصر، واجلماهيرية العربية الليبية، وموريتانيا، واملغرب، والسودان، وتونس، والصحراء الغربية( ترد أيضاً في   8
قسم إقليم أفريقيا. وكان إدراج هذه البلدان واملناطق في كال اإلقليمني متعمداً وضرورياً، وذلك ألنه يعكس تصنيف البلدان املتبع في الهيئات اإلقليمية للغابات التابعة ملنظمة األغذية 

والزراعة.

اجلدول  25: مساحة الغابات في الشرق األدنى، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

016840.050.02 98016 90115 15آسيا الوسطى

0.05-0.72-41-590-814 22478 12379 85شمال أفريقيا

498641270.250.47 22627 58826 25غرب آسيا

0.420.07-51890-327 431122 612121 126إجمالي الشرق األدنى

0.13-0.20-216 5-334 8-905 032 0634 085 3994 168 4العالم
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األقل، إلى حدوث تغيُّر في منهجية التقييم في السودان.

في   12 الغرس  أو  الزرع  خالل  من  املقامة  الغابات  ومثلت 
تتكون بصفة  وكانت  اإلقليم.  الغابات في  املائة من مساحة 
مساحة  وأظهرت  املائة(.  في   95( محلية  أنواع  من  رئيسية 
الغابات املزروعة زيادة في جميع األقاليم الفرعية في السنوات 

العشرين األخيرة )اجلدول  26(. 

األدنى  الشرق  في  املوجودة  الغابات  أن  إلى  التقديرات  وأشارت 
كانت تخزن 3.5 غيغا طن من الكربون في الكتلة احليوية في 
العشر  السنوات  خالل  زادت  قد  الكمية  هذه  وأن   2010 سنة 
فقط  أفريقيا  شمال  في  الكربون  مخزون  وانخفض  األخيرة. 
في السنوات العشرين األخيرة، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى 

انخفاض مساحة الغابات )الشكل 18(.

التنوع الحيوي والوظائف اإلنتاجية
مساحة  إجمالي  من  املائة  في   14 األولية  الغابات  مثلت 
املائة  في   80 من  أكثر  وجود  مع  األدنى،  الشرق  في  الغابات 
مساحة  وانخفضت  السودان.  في  األولية  اإلقليم  غابات  من 
تسعينيات  في  سنوياً  هكتار   100000 بنحو  األولية  الغابات 
منذ  كبير  حد  إلى  مستقرة  ظلت  ولكنها  العشرين،  القرن 

ذلك احلني )الشكل 19(.

احليوي  التنوع  لصيانة  اخملصصة  الغابات   مساحة  زادت  وقد 
السنوات  األدنى مبقدار 85000 هكتار سنوياً خالل  الشرق  في 
العشر األخيرة وبحلول سنة 2010 كانت متثل نحو 13 في املائة 
الغابات في اإلقليم. وقد حدثت معظم  من إجمالي مساحة 
هذه الزيادة في آسيا الوسطى )اجلدول  27(. وإجماالً، كان نحو 
مناطق  ضمن  موجودة  اإلقليم  في  الغابات  من  املائة  في   16
مئوية  نسبة  أعلى  وجود  مع  القانون،  مبوجب  مقامة  محمية 

في شمال أفريقيا )18 في املائة(.

اجلدول  27: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لصيانة التنوع احليوي في الشرق األدنى، 2010-1990 

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

56624532.714.19 0391 7951آسيا الوسطى

0.560.14-7317-769 59712 32512 13شمال أفريقيا

20814151.451.35 0561 9151غرب آسيا

0.230.56-3485-544 69215 03514 15إجمالي الشرق األدنى

3341.141.92 2506 2553 916366 413302 270العالم
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الشكل 18: مخزون الكربون في الكتلة احليوية احلرجية 
في الشرق األدنى، 1990-2010 )غيغا طن (

199020002010

اجلدول  26: مساحة الغابات املزروعة في الشرق األدنى، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

91830151.890.80 7711 4701 1آسيا الوسطى

09152780.741.01 3158 7947 6شمال أفريقيا

073721152.042.60 9265 2083 3غرب آسيا

0821542071.271.49 01215 47113 11إجمالي الشرق األدنى

9251.882.09 6534 0843 839264 307214 178العالم
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في  الغابات  مساحة  من  املائة  في   14 قدرها  نسبة  وكانت 
املياه.  وموارد  التربة  حلماية  األولى  بالدرجة  مخصصة  اإلقليم 
وإجماالً، ازدادت هذه املساحات في اإلقليم بنحو 60000 هكتار 
وعلى   .)28 )اجلدول   األخيرة  العشرين  السنوات  خالل  سنوياً 
مستوى األقاليم الفرعية، انخفض معدل الزيادة في مساحة 
الوقائية في آسيا الوسطى خالل  الغابات اخملصصة لألغراض 
وحتققت  السابق.  بالعقد  مقارنًة  األخيرة  العشر  السنوات 
الثاني من تسعينيات القرن العشرين  زيادات هنا في النصف 

من  جزء  بتخصيص  جورجيا  لقيام  كبير  حد  إلى  ذلك  ويرجع 
تخصصه  كانت  أن  بعد  املياه  وتنظيم  التربة  حلماية  غاباتها 
للخدمات االجتماعية. وعلى العكس من ذلك، حدث توسع في 
مساحة الغابات اخملصصة لألغراض الوقائية في غرب آسيا في 
العقد األخير، ويعزو ذلك بصفة رئيسية لزيادة ما توليه تركيا 
من اهتمام ملشاكل تآكل التربة مما جعل البلد يخصص حصة 

أكبر من غاباته لصيانة التربة واملياه.

الوظائف اإلنتاجية واألغراض االجتماعية واالقتصادية
في إقليم الشرق األدنى كانت نسبة 38 في املائة من مساحة 
واملنتجات  األولى إلنتاج األخشاب  بالدرجة  الغابات مخصصة 
مساحة  في  العام  االنخفاض  وبعد  اخلشبية.  غير  احلرجية 
تلك  ظلت  العشرين،  القرن  تسعينيات  في  املنتجة  الغابات 
وعلى  فصاعداً.   2000 سنة  من  اعتباراً  مستقرة  املساحة 
باملساحة  يتعلق  فيما  االجتاه  كان  الفرعية،  األقاليم  مستوى 
فقد  كبير:  حد  إلى  متبايناً  لإلنتاج  األولى  بالدرجة  اخملصصة 
السنوات  في  تسارع  إيجابياً،  اجتاهاً  الوسطى  آسيا  سجلت 
العشر األخيرة؛ وانخفضت مساحة الغابات املنتجة في شمال 
أفريقيا خالل الفترة 1990-2000 وارتفعت ارتفاعاً طفيفاً خالل 
الفترة ما بني سنة 2000 و2010؛ وفي غرب آسيا، زادت املساحة 
في  أخرى  مرة  انخفضت  ثم  العشرين  القرن  تسعينيات  في 

السنوات العشر األخيرة )اجلدول  29(.

اجلدول  28: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى حلماية التربة واملياه في الشرق األدنى، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

9836110.580.01 97410 36110 10آسيا الوسطى

21n.s.-0.54-0.01-851 8553 0683 4شمال أفريقيا

68522601.152.56 0862 8612 1غرب آسيا

52062610.380.35 91417 29016 16إجمالي الشرق األدنى

7681.230.97 1272 3783 699299 433271 240العالم

اجلدول  29: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لإلنتاج في الشرق األدنى، 2010-1990 

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

272890n.s.60.3612.37آسيا الوسطى

0.760.05-29218-819 63736 55736 39شمال أفريقيا

0.23-220.12-43912 6579 5399 9غرب آسيا

0.590.01-2803-348 32346 12346 49إجمالي الشرق األدنى

0.25-0.18-911 2-125 2-210 131 3251 160 5761 181 1العالم
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الشكل 19: مساحة الغابات األولية في الشرق األدنى، 
1990-2010 )مليون هكتار(

199020002010
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األخشاب  من  املائة  في   2 تتجاوز  ال  نسبة  ميثل  اإلقليم  وكان 
املستخرجة من الغابات في العالم، واستُخدم أكثر من 70 في 
املائة منها كوقود خشبي )الشكل 20(. وكانت تركيا هي البلد 
الصناعية  األخشاب  كمية  كانت  الذي  اإلقليم  في  الوحيد 
 14( كبيرة  فيه  املوجودة  الغابات  من  املستخرجة  املستديرة 
اخلام  للمواد  كمصدر  هاماً  دوراً  ولعبت  مكعب(  متر  مليون 
يعملون في  نحو 296000 شخص  وكان  اخلشبية.  للصناعات 
اإلنتاج األولي للسلع في اإلقليم في سنة 2005 )اجلدول  30(. 
ومن هؤالء، كان 209000 شخص موجودين في شمال أفريقيا.

ولم يٌقدِّم سوى 13 بلداً معلومات عن قيمة املوارد احلرجية غير 
اخلشبية في اإلقليم، وبلغ إجمالي تلك القيمة 126 مليون دوالر 
عنها  املبلغ  السنوية  القيمة  وكانت   .2005 سنة  في  أمريكي 
للمنتجات اخلشبية في إقليم الشرق األدنى تقارب ملياري دوالر 
أمريكي في سنة 2005. ومع ذلك، لم تكن معلومات متوافرة 
من معظم بلدان آسيا الوسطى، ومن ثم من املرجح أن تكون 
األردن  سّجل  آسيا،  غرب  وفي  كثيراً.  أعلى  احلقيقية  القيمة 
وسجلت تركيا انخفاضاً حاداً في قيمة املنتجات اخلشبية خالل 
الفترة ما بني سنة 1990 وسنة 2000، ولكن حدث انتعاش جزئي 

فقط في تلك القيمة أثناء الفترة 2000-2005 )الشكل 21(.

أمريكا الشمالية9
مساحة الموارد الحرجية

املائة من  الغابات تغطي نسبة 34 في  في سنة 2010 كانت 
مساحة األراضي في أمريكا الشمالية وكانت متثل نسبة 17 في 
املائة من املساحة العاملية للغابات. وفي إقليم أمريكا الشمالية، 
أشارت التقديرات إلى أن مساحة الغابات كانت أكبر قليالً في 
سنة 2010 عما كانت عليه في سنة 1990 )اجلدول  31(. وبينما 
أفادت كندا بعدم حدوث أي تغير في مساحة الغابات املوجودة 
لديها، سجلت املكسيك معدال متناقصا خلسارة الغابات لديها 
الصافية  الزيادة  األخيرة، فاقه معدل  العشرين  السنوات  خالل 

في مساحة الغابات في الواليات املتحدة األمريكية.

وعاملياً، كانت الغابات املزروعة متثل نحو 7 في املائة من إجمالي 
في   6 نسبة  كانت  الشمالية،  أمريكا  وفي  الغابات.  مساحة 
املائة من مساحة الغابات، )أكثر من 37 مليون هكتار( هي غابات 
مزروعة، مما ميثّل 14 في املائة من اإلجمالي العاملي )اجلدول  32(. 
وفي كندا، كانت الغابات املزروعة متثّل 3 في املائة من إجمالي 
وفي  املائة،  في   5 متثل  كانت  املكسيك  وفي  الغابات،  مساحة 
املائة. وقد واصلت مساحة  املتحدة كانت متثل 8 في  الواليات 

الغابات املزروعة في هذه البلدان الثالثة تزايدها.

ألغراض هذا التقرير، تشمل أمريكا الشمالية كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية )باستثناء أقاليم الواليات املتحدة املوجودة في الكاريبي(.  9
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الشكل 21: قيمة األخشاب املستخرجة من الغابات في 
الشرق األدنى، 1990-2005 )مليار دوالر أمريكي(

199020002005

اجلدول  30: العمالة في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية في 
الشرق األدنى، 2005 )1000 مكافئ دوام كامل( 

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع، 2005 اإلقليم الفرعي

38آسيا الوسطى

209شمال أفريقيا

49غرب آسيا

296إجمالي الشرق األدنى

آسيا الوسطىشمال أفريقياغرب آسيا

الشكل 20: حجم األخشاب املستخرجة من الغابات في الشرق األدنى، 1970-2008 )مليون متر مكعب(
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وأفادت كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية جميعها 
 )22 )الشكل  احلرجية  احليوية  الكتلة  في  املوجود  الكربون  عن 

مشيرة إلى اجتاه إيجابي بوجه عام بالنسبة لإلقليم.

التنوع الحيوي والوظائف الوقائية
في  األولية  الغابات  املائة من  الشمالية 25 في  أمريكا  مثلت 
من  املائة  في   41 ميثل  كان  ما  وهو   ،2010 سنة  في  العالم 
مساحة الغابات في اإلقليم. وفي كندا واملكسيك، مت تصنيف 
53 في املائة من مساحة الغابات في البلدين في فئة الغابات 
األولية، بينما كانت تلك الفئة في الواليات املتحدة األمريكية 
الغابات  مساحة  زادت  وقد   .)23 )الشكل  املائة  في   25 متثل 
األولية في اإلقليم بوجه عام زيادة طفيفة في العقد األخير. 
من  مساحات  البلدان  تخصص  عندما  يحدث  أن  ميكن  وهذا 

الغابات الطبيعية ينبغي أال يحدث فيها أي تدخل بشري. 

وقد خصصت أمريكا الشمالية 15 في املائة من غاباتها لصيانة 
التنوع احليوي، مقارنًة بنسبة 12 في املائة على املستوى العاملي. 
وعلى املستوى الوطني، صّنفت الواليات املتحدة األمريكية 25 
في املائة من غاباتها ضمن هذه الفئة وكانت هذه النسبة هي 
األعلى في اإلقليم، تليها املكسيك )13 في املائة( وكندا )5 في 
املائة(. ولم تظهر كندا أي تغير خالل الفترة التي جرى حتليلها، 

في  املساحة  ونقصت  املكسيك  في  املساحة  ارتفعت  بينما 
الواليات املتحدة األمريكية )اجلدول  33(. وتندرج نسبة قدرها 
تسعة في املائة من مساحة الغابات في اإلقليم ضمن نظام 
 8 من  احملمية  املناطق  نسبة  تتراوح  بحيث  محمية،  مناطق 

اجلدول  31: مساحة الغابات في أمريكا الشمالية، 2010-1990

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

1340000 134310 134310 310كندا

0.30-0.52-195-354-802 75164 29166 70املكسيك

0223863830.130.13 195304 335300 296الواليات املتحدة األمريكية

95832188n.s.0.03 080678 760677 676إجمالي أمريكا الشمالية

0.13-0.20-216 5-334 8-905 032 0634 085 3994 168 4العالم

اجلدول  32: مساحة الغابات املزروعة في أمريكا الشمالية، 2010-1990 

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

96344631415.674.41 8208 3575 1كندا

11.71- 203106215 0583 3501املكسيك

3634622802.321.18 56025 93822 17الواليات املتحدة األمريكية

5299798094.132.46 43837 64529 19إجمالي أمريكا الشمالية

9251.882.09 6534 0843 839264 307214 178العالم
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الشكل 22: مخزون الكربون في الكتلة احليوية احلرجية 
في أمريكا الشمالية، 1990-2010* )غيغا طن(

1990 2000 2010

* األرقام املقدمة عن كندا هي تقديرات ملنظمة األغذية والزراعة وذلك ألن كندا لم تبلغ إال عن الكربون في 
الكتلة احليوية احلرجية املوجودة في »الغابات اخلاضعة خلطة إدارة« وفقاً ملتطلبات اإلبالغ اخلاصة باتفاقية 

األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ.
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املائة من  إلى 13 في  الغابات في كندا  املائة من مساحة  في 
مساحة الغابات في املكسيك.

يتجزأ  ال  جزء  هي  واملياه  التربة  حماية  الشمالية،  أمريكا  في 
اخلاصة  والتوجيهات  السياسات  ومن  احلرجي  التشريع  من 
مبمارسات اإلدارة احلرجية السليمة. وتعتبر حماية التربة واملياه 
من االعتبارات األساسية في وضع اخلطط واملمارسات احلرجية. 

لتحديد  وسياسات  وأنظمة  تشريعات  هناك  أن  حني  وفي 
الغرض، فإن  يتعيني تخصيصها لهذا  التي  الغابات  مساحات 
على  تظهر  وال  القانون  مبوجب  ليست محددة  املساحات  هذه 
تضمني  يتم  لذلك،  ونتيجة  األراض��ي.  استخدامات  خرائط 
مساحات الغابات اخملصصة ألغراض احلفاظ على التربة واملياه 

في  الغابات اخملصصة أساساً لالستخدام املتعددة.

الوظائف اإلنتاجية واألغراض االجتماعية واالقتصادية
كانت نسبة 14 في املائة تقريباً من مساحة الغابات املوجودة 
في  لإلنتاج  األولى  بالدرجة  مخصصة  الشمالية  أمريكا  في 
املائة على املستوى  سنة 2010، مقارنًة بنسبة قدرها 30 في 
هذه  من  العظمى  الغالبية  وكانت   .)34 )اجل��دول   العاملي 
املساحة )93 في املائة( موجودة في الواليات املتحدة األمريكية، 
حيث كانت نسبة 30 في املائة من مساحة الغابات مخصصة 
 5 تتجاوز  ال  بنسبة  مقارنًة  إنتاجية،  ألغراض  األولى  بالدرجة 
في املائة من مساحة الغابات في املكسيك وبنسبة قدرها 1 
في املائة من مساحة الغابات في كندا. وكانت نسبة إضافية 
قدرها 68 في املائة من مساحة الغابات في اإلقليم مخصصة 
لالستخدامات املتعددة، وهي تشمل في معظم احلاالت إنتاج 
تباين  هناك  وكان  اخلشبية.  غير  احلرجية  واملنتجات  األخشاب 
كبير في نسبة الغابات اخملصصة لالستخدامات املتعددة داخل 

اجلدول  34: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لإلنتاج في أمريكا الشمالية، 2010-1990 

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

928000 9283 9283 3كندا  0  

-203106215 0583 01املكسيك  11.71

0075897490.740.87 52090 63282 76الواليات املتحدة األمريكية

1386959630.831.05 50697 56087 80إجمالي أمريكا الشمالية

0.25-0.18-911 2-125 2-210 131 3251 160 5761 181 1العالم
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الشكل 23: مساحة الغابات األولية في أمريكا 
الشمالية، 1990-2010 )مليون هكتار(

199020002010

اجلدول  33: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لصيانة التنوع احليوي في أمريكا الشمالية، 2010-1990 

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

284000 28415 28415 15كندا  0  

0.206.65-9403-488 4578 5474 4املكسيك

2772902400.410.32 87875 98072 69الواليات املتحدة األمريكية

0492816430.310.67 61999 81192 89إجمالي أمريكا الشمالية

3341.141.92 2506 2553 916366 413302 270العالم
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املتحدة  الواليات  في  املائة  في   46 من  تتراوح  وبقيم  اإلقليم 
األمريكية إلى 87 في املائة في كندا. ومن ثم قد يعطي اجلمع 
ما بني اجملالني )اإلنتاج إلى جانب االستخدامات املتعددة( صورة 
أفضل عن املساحة املتاحة لإلمداد باألخشاب في هذا اإلقليم.

املائة فقط من  إلى 15 في  تتراوح من 10  واستُخدمت نسبة 
األخشاب املستخرجة من الغابات في أمريكا الشمالية كوقود 
كأخشاب  استهالكها  مت  فقد  املتبقية  الكمية  أما  خشبي. 
الورق.  ولب  األخشاب  جتهيز  صناعات  في  مستديرة  صناعية 
ويتبني من االجتاهات الطويلة األجل )الشكل 23( أن األخشاب 
وجه  )وعلى  الشمالية  أمريكا  في  الغابات  من  املستخرجة 
تذبذباً  تذبذبت  وكندا(  األمريكية  املتحدة  الواليات  اخلصوص 
كبيراً خالل العقود األربعة املنصرمة. وهذا يشير إلى أن مالك 
اخلشبية  اإلم��دادات  تكييف  إلى  سارعوا  ومديريها  الغابات 
وقد  وأسعارها.  احلرجية  املنتجات  على  الطلب  ملستوى  تبعاً 
مؤخراً  حدثتا  اللتان  اإلسكان  وأزمة  االقتصادية  األزمة  أدت 
في  حاد  هبوط  حدوث  إلى  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 
الغابات )بنسبة  استخراج األخشاب الصناعية املستديرة من 

عن  املتوافرة  املعلومات  تكن  ولم  املائة(.  في   30 حوالي  بلغت 
املنتجات احلرجية غير اخلشبية على املستوى اإلقليمي كافيًة 
الستخالص استنتاجات أو لتحديد االجتاهات. وكانت املنتجات 
)الكريسماس(،  امليالد  عيد  أشجار  هي  عنها  املبلغ  الرئيسية 
املدبوغة،  وغير  املدبوغة  واجللود  والراتينج،  القيقب،  ومنتجات 
ما  الفترة  باطراد خالل  املنتجات اخلشبية  وزادت قيمة  والثمار. 
انخفضت  )الشكل 25(. ولكنها  بني سنة 1990 وسنة 2005 

انخفاضاً حاداً منذ ذلك احلني.

الدوام  بنظام  العمالة  عن  تبلغ  أن  البلدان  من  ُطلب  وقد 
الكامل في مجال اإلنتاج األولي للسلع احلرجية )اجلدول  35(. 
ولم تقدم املكسيك بيانات فيما يتعلق بهذا املتغير. وأظهرت 
العمالة  في  متواصالً  انخفاضاً  األمريكية  املتحدة  الواليات 
لديها خالل الفترة من سنة 1990 حتى سنة 2005. وأشارت 
بنسبة  ارتفع  العمالة  مستوى  أن  إلى  بكندا  اخلاصة  األرقام 
18 في املائة خالل الفترة ما بني سنة 1990 وسنة 2000 ثم 
انخفض بعد ذلك بنسبة قدرها 20 في املائة خالل الفترة ما 

بني سنة 2000 وسنة 2005.
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الشكل 25: قيمة املنتجات اخلشبية في أمريكا 
الشمالية )مليار دوالر أمريكي(

199020002005

كندااملكسيكالواليات املتحدة

الشكل 24: حجم األخشاب املستخرجة من الغابات في أمريكا الشمالية، 1970-2009 )مليون متر مكعب(

FAOSTAT :املصدر
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إجمالي األخشاب املستديرة الوقود اخلشبي األخشاب الصناعية املستديرة
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اجلدول  35: العمالة في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية في 
الواليات املتحدة األمريكية وكندا، 2005-1990 

)1000 مكافئ دوام كامل( 

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع

199020002005

738770كندا

الواليات املتحدة األمريكية 
بأجر فقط( )العمالة 

1039884




