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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت ومعظم . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 الغابات جلنة

 احلادية والعشرونالدورة 

 4024أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا، 

 إىل إجراءات 40+ ريو مؤمترترمجة نتائج 

 من أجل مستقبل مستدام يةطاقة اخلشبال

 

 املستدامة والتنمية اخلشبية الطاقة  -أوال
 

 مستدامة خدمات لىع شخص مليار 1.1قرابة  صولح تحسنيب ،02+ ريو إعالن يف ،العامل التزم قادة- 1

أعادوا  املستدامة، التنميةلتحقيق  ابأهميتهولدى إقرارهم . الراهن الوقت يف يفتقرون إليهايف جمال الطاقة  وحديثة

 استخدام خالل من التنمية احتياجات تليب اليتالطاقة  واسرتاتيجيات لسياسات الدعمتقديم التأكيد أيضا على 

: يلي ما شملي أن ميكنفإن ذلك  احمللية، لظروفورهنا با. الطاقة من خمتلفة وأنواع ومصادر املالئمة التكنولوجيات

 استخدامزيادة و ؛اقةالط استخدام كفاءة وزيادة ؛االنبعاثات منخفضة والتكنولوجيات املتجددة الطاقة استخدام زيادة

 .التقليدية الطاقة ملصادر املستدام واالستخدام ؛(نظ األ األحفوري لوقودا تكنولوجيات مثل) املتقدمة التكنولوجيات

 

 مساهمتهوإن . العامل يف املتجددة للطاقة مصدر أهميشكل  زالي وال البشر هاستخدم وقودأول  شباخل كانلقد - 0

 أكثرميثل  اخلشبف .جمتمعة األخرى املتجددة الطاقة مصادر مجيعمساهمة  من أعلى األولية الطاقة إمدادات جمموع يف

 الطاقة إمدادات جمموع من ئةاامل يف مثانية حنو أو" والنفايات احليوي الوقود" مناملتأتية  الطاقة من ئةاامل يف 02 من

 الدولية احلكومية اهليئةي أجرته مؤخرا ذال 1املتجددة لطاقةا استعراضيرى  ،باإلضافة إىل ذلكو. العامل يف األولية

 بضعفني إىل ستةأعلى  كوني أن ميكن 0202 عام يف لطاقةنتا  اإل احليوية الكتلة استخدام أن املناخ بتغري املعنية

 .لياحلا الوقت يفأضعاف قياسا إىل ما عليه األمر 

                                                           
1
  IPCC, 2011, IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Prepared by 

Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 

Cambridge, UK and New York, USA 
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 يف 02 من أكثرميكن أن متثل  حيث النامية، البلدان من العديد يف خاصة أهمية اخلشبية الطاقةوتكتسي - 3

 أسعارالوحيد املتوفر ب وقودال هو اخلشبغالبا ما يكون  البلدان، هذه يفو. األولية الطاقة إمدادات جمموع من ئةاامل

 أهدافحتقيق  يدعم ،ءاملاغلي و ساخنة وجباتمن حتضري  كانالس متكنيوإن . والتدفئةهي للط حمليا واملتاح معقولة

 .الغذائي واألمن والتغذية الصحة حتسني مثل أخرى، إمنائية

 
صناعة و الغابات وإدارة للغابات بالنسبةأهمية  الطاقة على حلصولمن أجل ا اخلشب استخدامكما يكتسي - 1

 بعض يفو املبلغ عنه، اخلشب إنتا  نص ما يقرب من  اخلشب وقود إنتا يشكل  العاملي، الصعيد علىو. الغابات

 مبا الغابات، إىل باإلضافةعديدة لوقود اخلشب  أخرى مصادروتوجد . ئةاامل يف 02 من أكثر الرقم هذاقد يبلغ  البلدان،

 .واملستهلكني الغابات جتهيز صناعة مناملتأتية  اخلشب ونفايات الغابات خار  األشجار ذلك يف
 

 اخلشبية الطاقة على لطلبااملتعلقة ب والتوقعات االجتاهات- ثانيا

 

فيما  اخلشب لوقود( رفيعة تكنولوجيااليت ال تعتمد على  أي) التقليديةيف االستخدامات  جتاهاتالاتتفاوت - 0

ال  الطهي، ألغراضيف معظم األحيان  الفحم يستخدم املثال، سبيل علىف. العامة األمناط بعض ها تتبعلكن البلدان، بني

 يفضلعادة ما و الريفية، املناطق يف للطهيأن يستخدم وقود اخلشب  ميكن حني يف ؛احلضرية املناطق يفسيما 

استخدام  إىل كانالسحتول و الدخل ارتفاع مع اخلشب لوقود التقليدية االستخدامات عموماوترتاجع . لتدفئةاستخدامه ل

 يفشب كثريا اخللوقود  التقليدية االستخداماتع ارتفاال يتوقع  االجتاهات، هذهواستنادا إىل . الوقود من أخرى أنواع

 ومستويات السريعمدن التحيتمل أن يؤدي  حيث أفريقيا، هو هلذا الرئيسي واالستثناء. املستقبل يف البلدان معظم

  .البلدان من العديد يف الفحم على الطلب ارتفاع استمرار إىل نسبيااملنخفضة  الدخل

 

 أنواع معاملشرتك  لاالشعا ذلك يف مبا) والطاقة احلرارةوقود اخلشب إنتا  ل احلديثة االستخداماتوتشمل - 6

 ويتوقع. الثاني اجليل من احليوي الوقود وأنواع اخلشب رقباستخدام أجهزة حديثة حل والتدفئة ،(الوقود من أخرى

 يةاخلشب طاقةلل احلديثة االستخدامات لكن الشمالية، وأمريكا أوروبا يف احلديثة االستخدامات يف النمو معظمأن حيدث 

 .2كوريا ومجهورية الصني مثل ،األخرى البلدان بعض يف أيضا بسرعة تتوسع

 
 للطاقة ديثةاحل نظمالهي اليت تقود استحداث  البلدان، منالعديد  يف ،املتجددة الطاقة سياساتنظرا إىل أن و- 7

عالوة و. السياسات هذه علىعليها تتوق  إىل حد بعيد  والطلب اخلشبية الطاقة إمداداتآفاق عرض  فإنية، اخلشب

وهذا يعزى يف جزء منه إىل ) آسيا وشرق الشمالية وأمريكا أوروبا يف للغابات احليوية الكتلة تراكمعلى ذلك، أدى 

من و الطاقة استخداميناسب  احليوية لكتلةل موردإىل ( املاضي العقد يف احلجم صغريال اخلشب على الطلب اخنفاض

 .الغابات أشجار تخفي ل االقتصاديةاجلدوى  يزيدشأنه أن 

                                                           
2
لي احلا الوقت يفهناك  تركز احليوية الطاقة تطوراتفإن  الالتينية، أمريكا يفاخلشب  لوقود احلديثة االستخداماتهتمام باال بعض هناك أن رغم  

 .الزيتية والبذور السكر قصب من( احليوي والديزل اإليثانول) السائل احليوي قودالو على رئيسي بشكلو
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 ألوروبا االقتصادية املتحدة األمم جلنةو (الفاو) والزراعة األغذية منظمة ؤخراتها مأجر اليت الدراساتوتشري - 0

 عام حبلول( مرت مكعب مليون 132 قدرها زيادة) تقريبا تضاع ي أن ميكن أوروبا يف اخلشب وقود استهالك أن إىل

 يف أضعاف أربعةب زيادة الشمالية ألمريكا دراسةوتبّين . 3اخلشبية الطاقة استخدام تشجيعفيه  يتم سيناريو يف 0232

 دراسة ترى  العاملي، الصعيد علىو. 4مماثل سيناريو يف( مرت مكعب إضافية مليون 102) 0232 عام حبلول ستهالكالا

مرت  مليار 1 واليح أو ئةاامل يف 00 بنسبةيرتفع  أن كنوقود اخلشب مي استخدام أنالفاو و الدولي البنك مؤخرااها أجر

بدور  اخلشب وقوداليت يضطلع  املتجددة لطاقةاملتعلقة با هدافاأل مجيع تحتقق ما إذا 0232 عام حبلولمكعب 

 .5بلوغها يف رئيسي

 

 وحديثة يف جمال الطاقة مستدامة خدمات على احلصول حتسني- ثالثا

 
 قطاعبالنسبة ل والتحديات الفرص من عددا 02+ ريو مت التعهد بها يف اليت لتزاماتاالب الوفاءشكل سي- 0

 والسياسات املستدام، واالستهالك للغابات، املستدامة واإلدارة التكنولوجيا، نقل جماالت يف سيما ال الغابات،

 .واملعلومات

 
 يف املتوقعة لزيادةميكن أن تكون ل اخلشب، لوقود التقليدية باالستخدامات يتعلق فيما: التكنولوجيا نقل- 12

تسبب  و فعالة ريغ الفحم نتا إل احالياملعتمدة  التقنياتنظرا إىل أن  والبيئة، الغابات على كبريةآثار  الفحم على الطلب

من املمكن  ألنه احلضرية املناطق عن بعيدا الغابات ؤثر هذه اآلثار يفت قد ذلك،فضال عن و. يف كثري من األحيان تلوثال

 .طويلة ملسافات الفحم نقل

 

عاجل بعض هذه القضايا باإلضافة إىل بعض التحديات يوالسياسات الداعمة أن  التكنولوجياوميكن لنقل - 11

 :ة عن استخدام الوقود اخلشيب التقليدي، من قبيلئاالجتماعية والصحية والبيئية األخرى الناش

  به طهيالو احلطب مجع يف الوقت من اكبريحيزا  واألطفال النساءختصص  عندما ،الفرص تكالي، 

 أخرى؛ هامللقيام مب أو للتعليم متاح أقليظل وقت بالتالي و

 (واألطفال لنساءالسيما بالنسبة ل) ةحاد ةتنفسي مشاكليف  سببنازل الذي يتامل يف اهلواء تلوث، 

 ؛املبكرة لوفاةاالت احل الرئيسية األسباب بعضمتثل 

 يف وتدهورها الغابات إزالة إىل ؤديتاليت وقود اخلشب  معستدامة جلغري املو دارةامل غريعملية الو 

 (.متناثرة أشجار مواردهلا اليت  القاحلة البلدان املثال سبيل على) املناطق بعض

 

                                                           
3
  UN, 2011, The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030, Geneva Timber and Forest Special Paper 

-  ECE/TIM/SP/28, United Nations, Geneva, Switzerland. 

 UN, 2012, The North American Forest Sector Outlook Study 2006-2030, Geneva Timber and Forest Special  l4 

Paper -  ECE/TIM/SP/29, United Nations, Geneva, Switzerland 
5
  Cushion, E, Whiteman, A, and Dieterle, G, 2010, Bioenergy Development: Issues and Impacts for Poverty 

and Natural Resource Management, World Bank, Washington DC, USA. 
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 ىعل صولاحل لتحسني كبرية إمكانات على اخلشبية الطاقة من الكهرباء لتوليد التكنولوجيا نقلكما ينطوي - 10

بدرجة عالية من  ،والطاقة للحرارة املشرتك والتوليد تغويزال تكنولوجيا مثل ،احلديثة التكنولوجياتوتتسم . الطاقة

 من النامية البلدان لتمكني السرعةوجه  على التكنولوجيات نقلستلزم ت هالكن ،ءاملاو اقةالكفاءة من حيث استخدام الط

 .املستورد األحفوري الوقود مناملتأتية  الكهرباءعصر  جتاوزالعمل جزئيا على 

 

كي ل املواتية احمللية الظروفيتوق  إىل حد كبري على  اخلشب من الكهرباء توليد أن إىلأيضا  اإلشارة نبغيوت- 13

 البلدان يف ةبيئيمن الناحية ال ومقبوال ةجتماعياالو ةقتصادياال تنيومستداما من الناحي معقولة وبأسعار اموثوقيكون 

 مياتمقرتنا بك ،احليوية الكتلة من مباشرة الكهرباء توليد كفاءةيشري االخنفاض النسيب ل املثال، سبيل علىف. النامية

 والتوليد الطاقةاحلرارة و إنتا على  مركزيةتطبيق الال أن إىل ،(عالية نقل تكالي  مع) الالزمة احليوية الكتلة من كبرية

 علىيفرتض على العموم تفادي التنافس  ذلك، إىل وباإلضافة. مفضال خياراستشكل  ما غالبا احلرارة إنتا  أو املشرتك

 .الصناعي تجهيزألغراض ال اخلشب

 

 أيضاطرح تاخلشب أن  لوقود احلديثة االستخدامات يف السريعة لزيادةل ميكن :للغابات املستدامة اإلدارة - 11

 املمكن من سيكون أنه اسابقإليها  املشار األوروبيةاالستشرافية  دراسةبّينت ال املثال، سبيل علىف. املستقبل يف حتديات

 السوق ظروفإال أن . ألوروبيةرجية ااحل واردامل من اخلشب وقود علىاألوروبي  الطلب يف املتوقعة لزيادةاالستجابة ل

 البحري النقلونظرا إىل أن . اخلشبية الكريات يفال سيما  الدولية، التجارة يف هائلة زيادةتسبب  أن املرجح من احلالية

 البلدان من املتزايد الطلب هذا تلبية املمكن منفإنه  ،(بعيدة ملسافات حتى) التكلفةيتسم بفعالية عالية من حيث 

 غابات نم أنتج وقود اخلشب إذا إال امستدام كوني نل هولكن املصدرة، للبلدان اقتصادية فرصةذلك  وسيشكل. البعيدة

 .مستدام بشكلتتم إدارتها 

 

 اخلشبية الطاقة منتجي بني املنافسةبات تزايد  اخلشب، وقود على الطلب ارتفاع مع: املستدام االستهالك- 10

العديد من  تدويره إعادةو هاستخدام إعادة ميكنفاخلشب . تم إثارتهايأخرى  قضية لخشبل احلاليني واملستخدمني

رجية إىل أنه احل مواردلل الفعال االستخدامشري يو. واحدة مرة الإ هحرق ميكن ال لكنحرجية و منتجات لتصنيع راتامل

 .ألغراض الطاقة املطاف نهاية يف يستخدمأن  قبل املادية السلع إلنتا  قيمتهتعظم  طريقةب اخلشب استخداميتعني 

  املوارد استخدام كفاءة لتعزيز تنفيذهإمكانية  مدى لكن البلدان بعض يف هذا "تتاليامل ستخدامالا مبدأ"شجيع ت وجيري

  .ال زال من غري الواضح

 

 حمسنة وتكنولوجيات تقنياتباعتماد  أعاله أثريت اليت التحديات من العديد معاجلة ميكن :السياسات رسم- 16

 على الطلبمع تزايد  البلدان بعض يف التكي  أيضا الغابات إدارةوقد يتعني على . واستخدامه اخلشب وقود إلنتا 

 عند ،اتاالستثماريسري ت خالل من التغيريات هذه دعم احلرجية للسياسات وينبغي. مستدامةلكي تظل  6اخلشب وقود

                                                           
6
  :انظر على سبيل املثال  

FAO, 2010, Criteria and indicators for sustainable woodfuels, FAO Forestry Paper 160, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Rome, Italy. 
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 حتدياشكل ذلك ي قد ماحيثال سيما  واستخدامه، اخلشب وقود إلنتا  األجل طويلةال سرتاتيجياتالا تعزيزو االقتضاء،

 اإلمنائية األهداف من عددل اخلشبية لطاقةإىل إمكانية حتقيق ا ونظرا ذلك، إىل وباإلضافة. الينياحل شباخل ستخدميمل

 الدفيئة غازات انبعاثات وخفض اجلنسني بني واملساواة الدخل وتوليد والعمالة الفقر وطأة ختفي  مثل) نطاقا األوسع

يف  اخلشبية الطاقةمراعاة  ضمان املهم من سيكون ،(وغريها ئيالغذا األمنالصحة والتغذية و تجماال يف والتحسينات

 .وغاياتها أهدافهابلوغ  اخلشبية الطاقة وإمكانات اخلشبية الطاقة علىآثارها  حيث من األخرى، سياساتال

 

 والتوقعات االجتاهات عن ةموثوق معلوماتامتالك  أيضا املهم من السياسات،لرسم  ادعم :املعلومات حتسني- 17

مؤخرا بإعداد وتنفيذ  يةألوروبا االقتصاديةاألمم املتحدة  وجلنةالفاو  قامت املثال، سبيل علىف. يةاخلشب للطاقة بالنسبة

 بعض وضعل املعلومات هذه تستخدماو ،7األوروبية للبلدان بالنسبة اخلشبية الطاقةدراسة استقصائية عن 

 قد( املصادر مجيع من) اخلشب وقود إنتا  أنوبّينت أحدث دراسة استقصائية . اابقاليت عرضت س السيناريوهات

 إنتا  من ئةاامل يف 62متثل  اخلشبجتهيز  نفاياتنظرا إىل أن  ،8سابقا عنه املبلغأضعاف من اإلنتا   عدةب أعلى كوني

. والغابات األشجار من مباشرةتأتية امل ئةاامل يف 30 ىلإ ئةاامل يف 00 بنسبة مقارنة وروبية،األ بلدانال يف اخلشب وقود

املستعادة  اخلشب نفاياتكأن  السياسات، لواضعي بالنسبةمهمة  أخرى معلومات أيضاالدراسة االستقصائية  وقدمت

 يف سيما ال ،على سبيل املثال لطاقةل ستخدمامل اخلشب من ئةاامل يف 02 ىلإ يصل مبا تساهم أن ميكن املستهلكنيمن 

 مقالب يف العضوية النفايات من التخلص حتظر وتدابري النفايات تدوير إلعادة فعالة سياساتتعتمد  اليت البلدان

  .النفايات

 

 فيها للنظرمطروحة  مسائل -رابعا

 
 على احلصول حتسني اخلشبية لطاقةلتطوير ا ميكن كي  يف النظر إىل البلدان دعوة يف اللجنة ترغب قد- 10

 .للغابات املستدامة اإلدارة وتعزيز الطاقةيف جمال  وحديثة مستدامة خدمات

                                                           
7
  UNECE-FAO, 2009, Results of the Joint Wood Energy Enquiry (JWEE) 2009, United Nations, Geneva, 

Switzerland.  

 .0211دراسة استقصائية لعام  للتوصدرت و 0220 و 0227دراسة االستقصائية لعامي نتائج التوجد أيضا 
8
 .رجيةاحل نتجاتامل إحصاءات يف سابقا عنه مبلغبعشرين ضعفا قياسا إىل ما هو  واحدة، حالة يف ،ولكنأضعاف  ةمخس إىل ةثالثب عموما أعلى  
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 الطاقةاخلاصة ب اإلمنائية أهدافها تحقيقالبلدان ل إىل دعمبتقديم ال الفاو توصي أن يف اللجنة ترغب قدو- 10

 :خيص ما يليال سيما فيما و اخلشبية،

 والدولية؛ الوطنية اإلحصاءات يف هواستهالك اخلشب وقود إنتا املتعلقة ب علوماتامل •

يف جمال  وحديثة مستدامة خدمات على احلصول تعززوشاملة للطاقة اخلشبية  مستهدفة سياسات صياغة •

 ؛هاورصد هاوتنفيذ، الطاقة

بطريقة  هافي والتجارة هاواستهالك اخلشبية الطاقة نتا إ لدعم قطاعاتاملشرتكة بني ال االتصاالتالتعاون و •

  ؛املواردمتسمة بالكفاءة يف استخدام و ةمستدام

 الكربون وتوازنات والعمالةاملضافة  القيمة حيث من اخلشب استخداماتخمتل   تحسنيب السبل الكفيلة •

 .الستخداماتختل  امل الكاملة احلياة دورة مدى على


