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تقديم

�سنتين،	 كل	 مرة	 ت�سدر	 �لتي	 �لعالم،	 في	 �لغابات	 حالة	 تقارير	 �سل�سلة	 ُتقدم	

وم��س�ع	 بالغابات.	 تتعلق	 �لتي	 �لرئي�سية	 �لتط�ر�ت	 على	 �ساملة	 نظرة	

�لتكيُّف	 �لحرجي:	 و�لقطاع	 و�لغابات	 "�لمجتمع	 ه�	 	2009 عام	 طبعة	

�لم�ستقبل". �أجل	 من	
�لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 نح�	 "�لتقدم	  2007 عام	 طبعة	 ��ستعر�ست	 وقد	

�لحرجية.	 �لم��رد	 ل�سيما	 �لعر�ض"،	 "جانب	 على	 �لتركيز	 مع	 للغابات" 
"جانب	 على	 �أكبر	 تركيز�ً	 	2009 �لعالم	 في	 �لغابات	 حالة	 تقرير	 ويركز	

�ستحدث	 �لتي	 �لزياد�ت	 على	 �سيترتب	 �لذي	 �لأثر	 ه�	 ما	 �لطلب":	

بالن�سبة	 و�لع�لمة	 �لقت�سادية،	 و�لتنمية	 �لعالم،	 �سكان	 عدد	 في	 م�ستقباًل	

�أو	 �إيجابية	 تاأثير�ت	 �لعالمية	 �لتجارة	 في	 �لكبيرة	 للزيادة	 وهل	 للغابات؟	

في	 رئي�سي	 دور	 �لغابات	 لقطاع	 �سيظل	 وهل	 �لعالم؟	 غابات	 على	 �سلبية	

�لريفية؟ للمجتمعات	 �لعي�ض	 ك�سب	 �سُبل	 ت�فير	

منها	 �لأول	 فالجزء	 �لم�ستقبل.	 ت�ست�سرف	 �لثامنة	 �لطبعة	 وهذه	

من	 �إقليم	 كل	 في	 �لحرجي	 و�لقطاع	 بالغابات	 �لمتعلقة	 �لت�قعات	 يلّخ�ض	

�إقليمية	 در��سات	 دوريًا	 و�لزر�عة	 �لأغذية	 منظمة	 وتجري	 �لعالم.	 �أقاليم	

�لبلد�ن	 مع	 بالتعاون	 وذلك	 �لغابات،	 بقطاع	 �لمتعلقة	 �لت�قعات	 ت�ستطلع	

مطب�عة	 في	 �لأولى	 للمرة	 هنا	 ويرد	 �إقليم.	 كل	 في	 �لم�ج�دة	 و�لمنظمات	

جميع	 ب�ساأن	 �أُجريت	 �لتي	 �لدر��سات	 لنتائج	 وعر�ض	 تلخي�ض	 و�حدة	

�لتنمية	 بين	 ق�ي	 �رتباط	 وج�د	 ه�	 ينبثق	 �لذي	 �لرئي�سي	 و�لنمط	 �لأقاليم.	

�سريعًا	 �قت�ساديًا	 نم��ً	 ت�سهد	 �لتي	 فالبلد�ن	 �لغابات.	 وحالة	 �لقت�سادية	

�لعك�ض	 وعلى	 غاباتها.	 على	 هائلة	 �سغ�ط	 م��جهة	 في	 عادة	 تجاهد	

من	 مرتفعًا	 م�ست�ى	 بالفعل	 حققت	 �لتي	 �لأقاليم	 عادة	 تك�ن	 ذلك،	 من	

�أن	 بيد	 غاباتها.	 م�ساحة	 زيادة	 �أو	 تثبيت	 على	 قادرة	 �لقت�سادية	 �لتنمية	

يجعل	 مما	 ومعقدة،	 متعددة	 ع��مل	 هي	 �لغابات	 في	 ت�ؤثر	 �لتي	 �لع��مل	

يمكن	 ت�قعات	 �إلى	 �لت��سل	 �أو	 ب�سيطة	 ��ستنتاجات	 ��ستخال�ض	 �ل�سعب	 من	

�إليها. �لرك�ن	

�لم�ستقبل.	 في	 �لحرجي	 �لقطاع	 تكيُّف	 كيفية	 �لثاني	 �لجزء	 ويتناول	

حتى	 �لأخ�ساب	 منتجات	 على	 للطلب	 �لعالمية	 �لت�قعات	 بعر�ض	 يبد�أ	 وه�	

ويلي	 و�لتجارة.	 و�ل�ستهالك	 �لإنتاج	 �أنماط	 تغير	 �إلى	 م�سير�ً	 	،2030 �سنة	

�لآليات	 مختلف	 ي�ستك�سف	 للغابات	 �لبيئية	 �لخدمات	 عن	 ف�سل	 ذلك	

�أد�ء	 على	 و�لأ�سجار	 �لغابات	 لم�ساعدة	 �لنا�سئة	 �ل�س�قية	 وغير	 �ل�س�قية	

�لحي�ي	 و�لتن�ع	 و�لمياه	 �لأر�ض	 حماية	 في	 �لمتمثلة	 �لبيئة	 خدمة	 وظائف	

تكيُّف	 في	 �لمحرز	 �لتقدم	 ويبين	 �لمهام.	 من	 ذلك	 وغير	 �لكرب�ن،	 وتخزين	

مع	 �لتكيف	 في	 �سع�بة	 ت��جه	 كثيرة	 حرجية	 م�ؤ�س�سات	 �أن	 �لم�ؤ�س�سات،	

وت�قعات	 و�لع�لمة	 �لت�سالت	 مجالت	 في	 تحدث	 �لتي	 �ل�سريعة	 �لتغير�ت	

�لأرجح	 من	 عليه،	 و�لقادرة	 �لتكّيف	 في	 �لر�غبة	 و�لم�ؤ�س�سات	 �لمجتمع.	

مجال	 في	 �لتط�ر�ت	 �لثاني	 �لجزء	 يتناول	 و�أخير�ً،	 �لم�ستقبل.	 في	 تنجح	 �أن	

�لغابات	 م�ستقبل	 على	 هائل	 �أثر	 لها	 �سيظل	 �لتي	 و�لتكن�ل�جيا،	 �لعلم	

رئي�سيًا	 م�سدر�ً	 �لأ�سجار	 فيه	 ت�سّكل	 عالمًا	 ولنتخيَّل	 �لحرجي.	 و�لقطاع	

كان	 فقط،	 �أع��م	 ب�سعة	 فقبل	 �لنفط.	 محل	 تحل	 بحيث	 �ل�سيار�ت،	 ل�ق�د	

�لحتمال. هذ�	 في	 جديًا	 �لنظر	 فيجب	 �لآن	 �أما	 خياًل،	 يبدو	 هذ�	

بد�أ	 	،2008 عام	 �أو�خر	 في	 �لمطب�ع	 هذ�	 طباعة	 في	 �لبدء	 ومع	

قطاع	 �نكما�ض	 ب�سبب	 كبيرة	 بدرجة	 �لهب�ط	 في	 �لعالمي	 �لقت�ساد	

�لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لم�سم�نة	 غير	 �لعقارية	 �لره�ن	 و�أزمة	 �لإ�سكان	

هذه	 �أن	 وبما	 �لهب�طي.	 �لتجاه	 بهذ�	 �لبلد�ن	 معظم	 وتاأثرت	 �لأمريكية.	

�لن�ض	 في	 تظهر	 �أن	 يمكن	 ل	 بحيث	 متاأخر،	 وقت	 في	 وقعت	 �لأحد�ث	

ذلك	 بعد	 تعقيب	 �أ�سيف	 فقد	 	،2009 �لعالم	 في	 �لغابات	 لحالة	 �لرئي�سي	

�لغابات	 قطاع	 بالفعل	 لها	 تعر�ض	 �لتي	 �لقت�سادية	 �لأزمة	 تاأثير�ت	 يتناول	

ويبين	 �لم�ستقبل.	 في	 لها	 يتعر�ض	 �أن	 يمكن	 �لتي	 وتلك	 و�لحر�جة،	

هذ�	 من	 �لخروج	 كيفية	 في	 كبير	 �سك	 وج�د	 من	 �لرغم	 على	 �أنه	 �لتعقيب	

طريق	 لفتح	 فر�سة	 �أي�سا	 تتيح	 قد	 �لأزمة	 فاإن	 �لمقبلة،	 �ل�سن��ت	 في	 �ل��سع	

�لغابات. قطاع	 لتنمية	 جديد	

فالمق�س�د	 رئي�سيان.	 هدفان	 له	 	2009 �لعالم	 في	 �لغابات	 حالة	 وتقرير	

م�سدر�ً	 يك�ن	 �أن	 ه�	 �ل�سابقة،	 بالطبعات	 يتعلق	 ما	 في	 �لحال	 كان	 كما	 به،	

على	 وعالوة	 بالغابات.	 �لمتعلقة	 و�لبح�ث	 �ل�سيا�سات	 لدعم	 للمعل�مات	

و�لنقا�ض	 �لخاّلق	 �لفكر	 تحفيز	 على	 �لتقرير	 هذ�	 ي�ساعد	 �أن	 �آمل	 فاإني	 ذلك،	

�لعالم. غابات	 م�ستقبل	 ب�ساأن	

Jan Heino
�لم�ساعد �لعام	 �لمدير	

�لغابات �إد�رة	

و�لزر�عة �لأغذية	 منظمة	
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وتقدير شكر 

2009.	ونخ�ض	 �لعالم	 �لغابات	في	 تجميع	حالة	  C.T.S. Nair �ل�سيد	 ت�لى	

�لذي	قدم	دعمًا	بحثيًا. 	R. Ruttو	لمطب�ع،� �لتي	حررت	 	A. Perlis بال�سكر	

�أق�سام	 كتابة	 �أ�سماوؤهم	 �لتالية	 و�لزر�عة	 �لأغذية	 منظمة	 م�ظف�	 ت�ّلى	 وقد	

و�لر�س�م	 و�لخر�ئط	 �لجد�ول	 �إعد�د	 في	 �ساعدو�	 �أو	 مر�جعتها	 �أو	 �لتقرير	 من	

 M. Achouri, G. Allard, B. Amado, �أخرى:	 معل�مات	 �أو	 �لبيانية	

 S. Appanah, J.L. Blanchez, M. Boscolo, S. Braatz, A. Branthomme,

 J. Broadhead, C. Brown, J. Carle, C. Carneiro, F. Castañeda,

 M. Chihambakwe, R. Czudek, P. Durst, C. Eckelmann,

 T. Etherington, P. Evans, V. Ferreira, B. Foday, M. Gauthier,

 A. Gerrand, S. Grouwels, J. Heino, S. Hetsch, T. Hofer,

 P. Holmgren, A. Inoguchi, O. Jonsson, R. Jonsson, F. Kafeero,

 W. Killmann, D. Kneeland, P. Koné, M. Laverdiere, A. Lebedys,

 M. Lobovikov, Q. Ma, L. Marklund, R.M. Martin, M. Morell,

 E. Muller, F. Padovani, M. Paveri, E. Pepke, J.A. Prado, C. Prins,

 D. Reeb, D. Rugabira, O. Serrano, O. Souvannavong, R. Suzuki,

 T. Vahanen, P. Vantomme, A. Whiteman, M.L. Wilkie and

.J. Zapata-Andia

ذكرهم	 �لتالي	 �لأ�سخا�ض	 تحديد�ً	 و�لزر�عة	 �لأغذية	 منظمة	 وت�سكر	

��ستعر��سات:	 من	 �أجروه	 ولما	 م�ساهمات،	 من	 قدم�ه	  لما	

 L. Alden Wily, D. Baskaran Krishnapillay, S. Boucher,

 M. Boyland, J. Campbell, J. Cinq-Mars, A. Kaudia, R. Keenan,

 L. Langner, J. Maini, E. Mansur, P. O”Neill, J. Parrotta,

 R. Persson, F. Raga Castellanos, M.A. Razak, R. Sedjo, J. Severino

.Romo, H.C. Sim and E. Sirin

لأع�ساء	 تقديرها	 عن	 �أي�سًا	 و�لزر�عة	 �لأغذية	 منظمة	 وُتعرب	

م�ساهمات	 من	 قدم�ه	 لما	 �لغابات	 مجال	 في	 �لتعاونية	 �ل�سر�كة	

�لتن�ع	 �تفاقية	 تحديد�ً	 بذلك	 وتخ�ض	 �لثاني،	 �لجزء	 في	 معرو�سة	

�لدولية	 و�لمنظمة	 �لدولية،	 �لحرجية	 �لبح�ث	 ومركز	 �لبي�ل�جي،	

�لحرجية،	 �لبح�ث	 لمنظمات	 �لدولي	 و�لتحاد	 �ل�ست��ئية،	 لالأخ�ساب	

وبرنامج	 �لت�سحر،	 لمكافحة	 �لمتحدة	 �لأمم	 لتفاقية	 �لعالمية	 و�لآلية	

بالغابات،	 �لمعني	 �لمتحدة	 �لأمم	 ومنتدى	 للبيئة،	 �لمتحدة	 �لأمم	

�لمناخ. تغير	 ب�ساأن	 �لإطارية	 �لمتحدة	 �لأمم	 و�تفاقية	

منظمة	 في	 ودعمه	 �لإلكتروني	 �لن�سر	 �سيا�سات	 فرع	 م�ظف�	 وقدم	

و�لإنتاج. �لتحرير	 عمليات	 في	 دعمًا	 و�لزر�عة	 �لأغذية	
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المـوجـز

كل	 ت�سدر	 �لتي	 �لعالم،	 في	 �لغابات	 حالة	 من	 �لثامنة	 �لطبعة	 ت�ستعر�ض	

�لإقليمي	 �لم�ست�ى	 على	 �لحرجي	 و�لقطاع	 �لغابات	 م�ستقبل	 �سنتين،	

دورية	 در��سات	 �أحدث	 �إلى	 و��ستناد�ً	 و�لعالمي.	 و�لإقليمي	 �لفرعي	

�لغابات،	 بقطاع	 �لمتعلقة	 �لت�قعات	 ب�ساأن	 و�لزر�عة	 �لأغذية	 لمنظمة	

مثل	 خارجية،	 ع��مل	 على	 تترتب	 قد	 �لتي	 �لآثار	 �لتقرير	 هذ�	 يتناول	

بالن�سبة	 و�لتكن�ل�جية،	 و�لم�ؤ�س�سية	 و�لقت�سادية	 �ل�سكانية	 �لتغير�ت	

بين	 �لتر�بط	 �سيتز�يد	 �لت�سالت،	 ن	 وتح�سُّ �لع�لمة	 فمع	 للغابات.	

��ستعد�د�ً	 �أكثر	 و�لأقاليم	 �لبلد�ن	 بع�ض	 �أن	 غير	 �لإقليمية.	 �ل�سيناري�هات	

بينما	 �لنا�سئة،	 �لفر�ض	 من	 ولال�ستفادة	 �لمقبلة	 �لتحديات	 لم��جهة	

و�لقان�نية	 �لم�ؤ�س�سية	 �ل�سروط	 �إلى	 تفتقر	 �أخرى	 و�أقاليم	 بلد�ن	 ز�لت	 ما	

بطريقة	 �لحرجية	 م��ردها	 لإد�رة	 �لالزمة	 �لأ�سا�سية	 و�لقت�سادية	

م�ستد�مة.

الجزء الأول: التوقعات الإقليمية

اأفريقيا

وج�د	 يعك�ض	 مما	 هائلة،	 تحديات	 �أفريقيا	 في	 �لغابات	 حالة	 تمّثل	

و�سعف	 �لدخل،	 �نخفا�ض	 في	 تتمثل	 �لقارة	 تلك	 في	 �أكبر	 مع�قات	

�ل�سكان	 �أعد�د	 تز�يد	 و�سي�ؤدي	 �لم�ؤ�س�سات.	 تط�ر	 وق�س�ر	 �ل�سيا�سات،	

�إف�ساء	 مع	 ل�سيما	 �ل��سع،	 تفاقم	 �إلى	 و�لطاقة	 �لأغذية	 �أ�سعار	 و�رتفاع	

ومن	 جديدة.	 مجالت	 فتح	 �إلى	 �لأ�سا�سية	 �لبنية	 في	 �ل�ستثمار�ت	 زيادة	

بطيئًا،	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 تنفيذ	 في	 �لتقدم	 يك�ن	 �أن	 �لمت�قع	

�لر�هنة. بالمعدلت	 �لغابات	 فقد�ن	 ي�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 من	 بحيث	

على	 كبير	 حد	 �إلى	 �ستت�قف	 بالغابات	 �لمتعلقة	 و�لت�قعات	

و�لم�ساءلة	 �لكفاءة	 تح�ّسن	 على	 �أي	 و�لم�ؤ�س�سية،	 �ل�سيا�سية	 �لتط�ر�ت	

و�ل�سفافية	 �لمناف�سة	 على	 و�لقدرة	 �ل�سم�لية	 وزيادة	 �لعام؛	 �لقطاع	 في	

من	 مزيد�ً	 ي�ّفر	 ر�سمي	 غير	 قطاع	 ووج�د	 �لأ�س��ق؛	 م�ؤ�س�سات	 في	

�لمنتجات	 على	 و�لتركيز	 �لفقر�ء.	 �أجل	 من	 �لعي�ض	 ك�سب	 فر�ض	

يمكن	 �لمحلية	 �لم�ؤ�س�سات	 وتعزيز	 وعالميًا	 محليًا	 �لالزمة	 و�لخدمات	

�لحرجية.	 �لم��رد	 ل�ستنفاد	 للت�سدي	 هامتين	 و�سيلتين	 يك�نا	 �أن	

ب�ساأن	 �لمحليتين	 و�لخبرة	 �لمعرفة	 على	 �لجه�د	 هذه	 تبنى	 �أن	 وينبغي	

وتربية	 �لزر�عة	 بين	 �لتكامل	 تحقق	 م�ستد�مة	 �إد�رة	 �لم��رد	 �إد�رة	

و�لحر�جة. �لحي��ن	

اآ�سيا والمحيط الهادي

من	 �لهادي،	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	 �لم�ج�د	 �ل�سديد	 �لتن�ع	 �إلى	 بالنظر	

�لغابات	 م�ساحة	 �ست�ستقر	 فبينما	 عديدة.	 �سيناري�هات	 تتك�ّسف	 �أن	 �لمت�قع	

�ل�ساعدة،	 �لقت�ساد�ت	 بع�ض	 وفي	 �لمتقدمة	 �لبلد�ن	 معظم	 في	 وتزيد	

هب�طًا	 و�لمت��سط	 �لمنخف�ض	 �لدخل	 ذ�ت	 بالم��رد	 �لغنية	 �لبلد�ن	 �ست�سهد	

ُت�ستخدم	 �لتي	 �لم��د	 �إنتاج	 ذلك	 في	 بما	 �لزر�عة،	 لت��سع	 نتيجة	 م�ستمر�ً	

�لحي�ي. �ل�ق�د	 �إنتاج	 في	

تم�سيًا	 �لخ�سبية	 و�لمنتجات	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 تز�يد	 و�سي�ستمر	

�لنم�	 ي�سفر	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 �لدخل.	 وفي	 �ل�سكان	 عدد	 في	 �لنم�	 مع	

�لقت�ساد�ت	 في	 �ل�سريع	 للت�سنيع	 نتيجة	 �لأولية	 �ل�سلع	 على	 �لطلب	 في	

وخارجه.	 �لإقليم	 د�خل	 �أخرى	 بلد�ن	 في	 �لغابات	 تح�يل	 عن	 �ل�ساعدة	

�سيظل	 فاإنه	 �لمزروعة،	 �لغابات	 تنمية	 مجال	 في	 ر�ئد�ً	 �لإقليم	 ُيعتبر	 وبينما	

�لمع�قات	 لأن	 وذلك	 �أخرى،	 �أقاليم	 من	 �لم�ستجلبة	 �لأخ�ساب	 على	 يعتمد	

�لأخ�ساب	 من	 ذ�تيًا	 �كتفائه	 نطاق	 من	 �ستحد	 و�لمياه	 �لأر��سي	 حيث	 من	

للغابات	 �لبيئية	 �لخدمات	 على	 �لطلب	 و�سيزيد	 �لخ�سبية.	 و�لمنتجات	

ي�سمل	 �لذي	 �لبيئة	 حفظ	 ينال	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 �لدخل،	 �رتفاع	 مع	

�أكبر. تركيز�ً	 �لمحلية	 �لمجتمعات	

اأوروبا

�إلى	 بالنظر	 �أوروبا	 في	 �لحرجية	 �لم��رد	 في	 �لت��سع	 ي�ستمر	 �أن	 �لمت�قع	 من	

�لبيئة،	 بحماية	 و�لهتمام	 �لدخل،	 وتز�يد	 �لأر��سي،	 على	 �لعتماد	 هب�ط	

ت�فير	 و�سيظل	 جيد.	 ب�سكل	 متط�رة	 م�ؤ�س�سية	 و�أطر	 �سيا�سات	 ووج�د	

و�ست�ؤدي	 �لغربية،	 �أوروبا	 في	 ل�سيما	 �أ�سا�سيا،	 �ساغاًل	 �لبيئية	 �لخدمات	

في	 �لمناف�سة	 على	 قدرة	 �أقل	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 جعل	 �إلى	 و�لل��ئح	 �لق��عد	

�لأخرى. بالأقاليم	 مقارنة	 �لإقليم	 هذ�	

�لمرجح	 ومن	 �لأغر��ض.	 من	 و��سعة	 طائفة	 تحقق	 �لغابات	 �إد�رة	 و�ستظل	

بالن�سبة	 ل�سيما	 تحديًا،	 ت�سكل	 �لقت�سادي	 �ل�سم�د	 على	 �لقدرة	 تظل	 �أن	

�أن	 يمكن	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 على	 �لطلب	 زيادة	 ولكن	 �لغابات،	 ماّلك	 ل�سغار	

�أوروبا	 في	 ل�سيما	 �لحرجية،	 �ل�سناعة	 فقد�ن	 ي�ستمر	 قد	 وبينما	 ذلك.	 تغّير	

كثيفة	 �لقطاعات	 في	 �لأخرى	 �لأقاليم	 مع	 �لمناف�سة	 على	 قدرتها	 �لغربية،	

بمركز	 �ل�سناعة	 تلك	 تحتفظ	 �أن	 �لمرجح	 من	 �لعاملة،	 لليد	 �ل�ستخد�م	

�لإقليم،	 ود�خل	 تكن�ل�جيًا.	 �لمتقدمة	 �لمنتجات	 �إنتاج	 مجال	 في	 �لقيادة	

الموجز
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�ل�سرقية	 �أوروبا	 بين	 �لحرجي	 �لقطاع	 في	 �لفروق	 تت�ساءل	 �أن	 �لمرجح	 من	

�قت�ساديًا. �لغربية	 باأوروبا	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 لحاق	 مع	 �لغربية،	 و�أوروبا	

اأمريكا الالتينية والكاريبي

و�لكاريبي	 �لالتينية	 �أمريكا	 في	 �لحرجي	 �لقطاع	 ويتاأثر	 �لغابات	 �ستتاأثر	

ففي	 �لأر��سي.	 على	 �لعتماد	 في	 و�لتغير�ت	 �لقت�سادي	 �لتن�ع	 ب�تيرة	

�سي�ؤدي	 مرتفعة،	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 حيث	 و�لكاريبي،	 �ل��سطى	 �أمريكا	

�لغابات،	 �إز�لة	 عمليات	 و�ستقل	 �لزر�عة،	 عن	 �لتحّ�ل	 �إلى	 �لتح�سر	 تز�يد	

في	 ولكن،	 �لغابات.	 �إلى	 تطهيرها	 جرى	 �لتي	 �لم�ساحات	 بع�ض	 و�سترتد	

�لغابات	 �إز�لة	 معدلت	 تنخف�ض	 �أن	 �لمرجح	 من	 لي�ض	 �لجن�بية،	 �أمريكا	

�لمنخف�سة	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 من	 �لرغم	 على	 �لقريب،	 �لم�ستقبل	 في	

�إز�لة	 ��ستمر�ر	 �سالح	 في	 �سيك�ن	 و�ل�ق�د	 �لأغذية	 �أ�سعار	 فارتفاع	 فيها.	

و�لعلف	 �لطعام	 �أجل	 من	 �لزر�عية	 و�لمحا�سيل	 �لما�سية	 لإنتاج	 �لغابات	

�لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 و�ستظل	 �لعالمي.	 �لطلب	 لتلبية	 �لحي�ي	 و�ل�ق�د	

ملكية	 فيها	 د	 ُتحدَّ ل	 �لتي	 �لبلد�ن	 من	 عدد	 في	 تحديًا	 تمّثل	 للغابات	

جيد�ً. تحديد�ً	 �لأر��سي	

تز�يد	 من	 لال�ستفادة	 كبيرة	 فر�ض	 و�لكاريبي	 �لالتينية	 لأمريكا	 وُتتاح	

عزل	 ل�سيما	 �لغابات،	 ت�فرها	 �لتي	 �لعالمية	 �لعامة	 �لمنافع	 على	 �لطلب	

تح�سينات	 �سيتطلب	 �لإمكانات	 هذه	 تحقيق	 ولكن	 وتخزينه،	 �لكرب�ن	

�لغابات	 م�ساحة	 و�ستزيد	 �لم�ؤ�س�سية.	 و�لأطر	 �ل�سيا�سات	 �أطر	 في	 كبيرة	

�لطلب	 و��ستمر�ر	 �لخا�ض	 �لقطاع	 ��ستثمار�ت	 من	 بت�سجيع	 �لمزروعة،	

من	 لي�ض	 ولكن	 �آ�سيا.	 من	 �لخ�سبية	 و�لمنتجات	 �لأخ�ساب	 على	 �لعالمي	

��ستمر�ر	 لم��زنة	 كافية	 �لغابات	 زرع	 معّدل	 زيادة	 تك�ن	 �أن	 �لمرجح	

�لغابات. �إز�لة	

اأمريكا ال�سمالية

�لمدى	 في	 �ل�سمالية	 �أمريكا	 في	 �لحرجي	 �لقطاع	 م�ستقبل	 �سيت�قف	

�لقت�سادي	 �لهب�ط	 وقف	 �لإقليم	 بها	 يحقق	 �لتي	 �ل�سرعة	 على	 �لقريب	

�لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 على	 �أثره	 ووقف	 م�ؤخر�ً،	 �سهده	 �لذي	

�لأمريكية.	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 ل�سيما	 �لخ�سبية،	 و�لمنتجات	

تغّير	 لتحديات	 يت�سدى	 �أن	 �لغابات	 قطاع	 على	 �أي�سًا	 و�سيت�جب	

�لذي	 و�ل�سرر	 �لغابات،	 حر�ئق	 و�سدة	 وتيرة	 تز�يد	 ي�سمل	 بما	 �لمناخ،	

�لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 و�سيتز�يد	 �لآفات.	 من	 �لغازية	 �لأن��ع	 عن	 ينجم	

�ل�سيل�ل�زي	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 �أ�سبح	 �إذ�	 ل�سيما	 للطاقة،	 كم�سدر	

عن	 ي�سفر	 �أن	 �لمرجح	 من	 �لتط�ر	 وهذ�	 تجاريًا؛	 �ل�سم�د	 على	 قادر�ً	

�لمزروعة. �لغابات	 في	 كثير�ً	 �أكبر	 ��ستثمار�ت	 ت�ظيف	

م�ستقرة	 م�ساحات	 �لأمريكية	 �لمتحدة	 و�ل�ليات	 كند�	 لدى	 و�ستظل	

�لغابات	 �أر��سي	 ��ستثمار�ت	 ت�سفية	 كانت	 و�إن	 �لغابات،	 من	 تقريبًا	

تلك	 �إد�رة	 في	 ت�ؤثر	 �أن	 يمكن	 �لكبيرة	 �لحرجية	 لل�سركات	 �لممل�كة	

�لغابات	 �إز�لة	 معدل	 في	 �لتغير�ت	 �ستت�قف	 �لمك�سيك،	 وفي	 �لأر��سي.	

و�نخفا�ض	 �سناعي،	 �قت�ساد	 �إلى	 زر�عي	 �قت�ساد	 من	 �لتحّ�ل	 وتيرة	 على	

تتذبذب	 قد	 وبينما	 و�لعمالة.	 للدخل	 كم�سدر	 �لأر��سي	 على	 �لعتماد	

�سيظل	 تهبط،	 وقد	 بل	 �قت�ساديًا	 �ل�سم�د	 على	 �لحرجية	 �ل�سناعة	 قدرة	

�لعام. �لهتمام	 من	 بد�فع	 �أهمية،	 يكت�سب	 �لبيئية	 �لخدمات	 ت�فير	

غرب وو�سط اآ�سيا

وو�سط	 غرب	 في	 �لحرجي	 و�لقطاع	 بالغابات	 �لمتعلقة	 �لت�قعات	 �إن	

�لغابات	 حالة	 �أن	 �إلى	 ي�سير�ن	 ر	 و�لتح�سّ �لدخل	 فنم�	 متفاوتة.	 �آ�سيا	

�أقل	 �ل�س�رة	 لكن	 �لبلد�ن،	 بع�ض	 في	 م�ستقرة	 �ستظل	 �أو	 �ستتح�سن	

�لمعتمدة	 �لدخل	 منخف�سة	 �لبلد�ن	 من	 عدد	 حالة	 في	 للتفاوؤل	 مدعاة	

حالتها	 تك�ن	 �لتي	 �لبلد�ن	 في	 �سي�ستمر	 �لغابات	 فتده�ر	 �لزر�عة.	 على	

ُتعطى	 �لإجمال،	 وجه	 وعلى	 �سعيفة.	 م�ؤ�س�ساتها	 ولكن	 ن�سبيًا،	 مي�س�رة	

�لعامة. �ل�ستثمار�ت	 في	 منخف�سة	 �أول�ية	 �لغابات	 لقطاع	

لالأخ�ساب.	 �لتجاري	 �لإنتاج	 �حتمالت	 من	 تحد	 �لمناوئة	 و�لظروف	

ي�سير�ن	 �ل�سكاني	 �لنم�	 معدلت	 و�رتفاع	 �لدخل	 تز�يد	 و�سرعة	

على	 فيه	 �لطلب	 لتلبية	 �ل��رد�ت	 على	 معتمد�ً	 �سيظل	 �لإقليم	 �أن	 �إلى	

�لمبرر	 �لبيئية	 �لخدمات	 ت�فير	 و�سيظل	 �لخ�سبية.	 �لمنتجات	 معظم	

وحماية	 و�لت�سحر،	 �لأر��سي	 تده�ر	 وقف	 ل�سيما	 للحر�جة،	 �لرئي�سي	

�لم�ؤ�س�سات،	 بناء	 ويلزم	 �لح�سرية.	 �لبيئة	 وتح�سين	 �لمياه،	 م�ستجمعات	

ما	 في	 متكامل	 نهج	 �إتباع	 يتي�سر	 حتى	 �لمحلي،	 �لم�ست�ى	 على	 خا�سة	

�لم��رد. باإد�رة	 يتعلق	

الجزء الثاني: التكّيف من اأجل الم�ستقبل

الطلب العالمي على المنتجات الخ�سبية

على	 �لطلب	 لتلبية	 �لغابات	 �إد�رة	 من	 �لماّلك	 عليه	 يح�سل	 �لذي	 �لدخل	 �إن	

�لغابات.	 �إد�رة	 في	 لال�ستثمار	 �لرئي�سي	 دد	 �لمحِّ ه�	 و�لخدمات	 �ل�سلع	

�لقت�سادية	 و�لتح�لت	 �لقت�سادي،	 و�لنم�	 �ل�سكانية،	 �لتغير�ت	 و�ستك�ن	

هامة	 محدد�ت	 هي	 بالطاقة،	 و�لمتعلقة	 �لبيئية	 و�ل�سيا�سات	 �لإقليمية،	

�لط�يل. �لمدى	 على	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 على	 �لعالمي	 للطلب	

�لأ�سا�سية	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 و��ستهالك	 �إنتاج	 يرتفع	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

تاريخية	 لتجاهات	 وفقا	 	،2030 عام	 حتى	 �لآن	 من	 �لخ�سبية	 و�لطاقة	

��ستخد�م	 في	 �ل�سريعة	 �لزيادة	 ه�	 �لأبرز	 �لتغّير	 و�سيك�ن	 كبير.	 حد	 �إلى	

�لتي	 لل�سيا�سات	 نتيجة	 �أوروبا،	 في	 ل�سيما	 للطاقة،	 كم�سدر	 �لأخ�ساب	

معدلت	 �أعلى	 و�ستظل	 �لمتجددة.	 �لطاقة	 م�سادر	 ��ستخد�م	 لزيادة	 ترّوج	

�لرئي�سي	 و�لم�ستهلك	 �لمنتج	 �ستك�ن	 �لتي	 �آ�سيا،	 في	 م�ج�دة	 �لنم�	

من	 �لفرد	 ن�سيب	 كان	 )و�إن	 �لمقّ�ى	 و�ل�رق	 و�ل�رق	 �لخ�سبية	 لالأل��ح	

�إنتاج	 و�سيك�ن	 �ل�سمالية(.	 و�أمريكا	 �أوروبا	 في	 �أعلى	 �سيظل	 �ل�ستهالك	

مما	 �ل�ستهالك،	 عن	 كثير�ً	 قا�سر�ً	 �آ�سيا	 في	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	

�ل��رد�ت. على	 �لعتماد	 من	 يزيد	

�لحي�ي	 لل�ق�د	 �لنطاق	 كبير	 �لتجاري	 �لإنتاج	 لإمكانات	 و�ستك�ن	

تز�يد	 �أي�سًا	 و�سي�ؤثر	 �لغابات.	 قطاع	 على	 م�سب�قة	 غير	 �آثار	 �ل�سيل�ل�زي	



� الموجز

�لع��مل	 وهذه	 �لخ�سبية.	 �لمنتجات	 على	 �لطلب	 على	 �لنقل	 تكاليف	

قطاع	 قدرة	 في	 �ست�ؤثر	 �ل�سرف،	 �أ�سعار	 في	 �لتغير�ت	 بينها	 ومن	 وغيرها،	

�لمنتجات	 معظم	 و��ستهالك	 �إنتاج	 في	 و�ست�ؤثر	 �لمناف�سة،	 على	 �لغابات	

�لحرجية.

لالأخ�ساب	 م�سدر�	 �لمزروعة	 �لغابات	 تك�ن	 �أن	 �حتمال	 و�سيتز�يد	

فر�سًا	 يتيح	 �لم�ستمر	 �لتح�ل	 وهذ�	 �لم�ستقبل.	 في	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	

�لغابات. لإد�رة	 بالن�سبة	 تحديات	 ويطرح	 مهمة	

تلبية الطلب على الخدمات البيئية للغابات

على	 �لطلب	 زيادة	 �إلى	 �سي�ؤدي	 �ل�عي	 بزيادة	 �لمقترن	 �لدخل	 نم�	 �إن	

�لنظيفين،	 و�لماء	 �له��ء	 مثل	 �لغابات	 ت�فرها	 �لتي	 �لبيئية	 �لخدمات	

يف�سدها	 ل	 طبيعية	 مناظر	 ووج�د	 �لمناخ،	 تغير	 �آثار	 من	 و�لتخفيف	

ل	 تحمُّ على	 �لمجتمع	 قدرة	 �لدخل	 نم�	 �أي�سًا	 يح�ّسن	 وبينما	 �سيء.	

بزيادة	 م�سح�بًا	 �لقت�سادي	 �لنم�	 يك�ن	 ما	 كثير�ً	 �لبيئة،	 حماية	 تكاليف	

�لتي	 �لبلد�ن	 ت�سهد	 ما	 كثير�ً	 �لخ�س��ض،	 وجه	 وعلى	 �لبيئة.	 على	 �لآثار	

وتتدنى	 �لغابات،	 م��رد	 فيها	 ُت�ستغل	 فترة	 �سريعًا	 نم��ً	 �قت�ساد�تها	 تنم�	

�لبيئية	 �لخدمات	 على	 �لحفاظ	 ويتطلب	 �لبيئية.	 خدماتها	 ذلك	 على	 بناء	

�لخدمات. وت�فير	 �ل�سلع	 �إنتاج	 بين	 ت��زن	 تحقيق	 للغابات	

�لغابات	 قدرة	 �سمان	 على	 للم�ساعدة	 �لتنظيمية	 �لُنُهج	 بين	 ومن	

محمية،	 مناطق	 تخ�سي�ض	 �لبيئية	 �لخدمات	 على	 �لطلب	 تلبية	 على	

�سيا�سات	 و�إتباع	 م�ستد�مة،	 �إد�رة	 �لغابات	 لإد�رة	 �أدو�ت	 و�بتكار	

عامة. خ�سر�ء	

و�أ�س��ق	 �ل�سهاد�ت،	 �إ�سد�ر	 ت�سمل	 فهي	 �لأ�س��ق	 ُنهج	 �أما	

و�سي�ستمر	 �لبيئية.	 �لخدمات	 مقابل	 مدف�عات	 وتقديم	 �لكرب�ن،	

كان	 و�إن	 ثالثة،	 �أطر�ف	 من	 للغابات	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 �نت�سار	

ي�سكل	 يظل	 �لتنفيذ	 تكاليف	 لتغطية	 مالي	 مك�سب	 على	 �لح�س�ل	

ك��سيلة	 �لغابات،	 لماّلك	 منا�سبة	 مدف�عات	 تقديم	 ُنُظم	 وتنال	 تحديًا.	

�لُنظم	 هذه	 كانت	 وقد	 �لهتمام؛	 من	 كبير�ً	 قدر�ً	 �لغابات،	 حفظ	 لدعم	

ويجري	 ترويحية،	 خدمات	 تقديم	 لأغر��ض	 ط�يل	 �أمد	 منذ	 م�ج�دة	

�لتن�ع	 على	 و�لحفاظ	 �لمياه،	 م�ستجمعات	 حماية	 �أجل	 من	 تبنيها	 �لآن	

�لُنظم؛	 هذه	 عدد	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 �لكرب�ن.	 وعزل	 �لحي�ي،	

لنجاحها. م�سبقًا	 �سرطًا	 م�ستقرة	 وقان�نية	 م�ؤ�س�سية	 �أطر	 وج�د	 وي�سّكل	

�لنبعاثات	 من	 للحد	 خيار�ت	 �إدر�ج	 ب�ساأن	 �لجارية	 و�لمناق�سات	

ب�ساأن	 �لعالمية	 �لمفاو�سات	 �سمن	 وتده�رها	 �لغابات	 �إز�لة	 من	

�إز�لة	 عن	 للثني	 ح��فز	 ت�فير	 ولكن	 كثيرة.	 �آمال	 تبعث	 �لمناخ	 تغير	

معقدة	 و�أخالقية	 وم�ؤ�س�سية	 �سيا�ساتية	 ق�سايا	 على	 ينط�ي	 �لغابات	

فيها. �لنظر	 يجب	

ر الموؤ�س�سات تغيُّ

�ل�كالت	 �أي	 	- �لغابات	 قطاع	 م�ؤ�س�سات	 بين	 �لت��زن	 تغّير	 �إن	

و�لقطاع	 �لمدني،	 �لمجتمع	 ومنظمات	 �لخا�ض،	 و�لقطاع	 �لعامة،	

تكّيف	 في	 هامًا	 دور�ً	 �سيلعب	 	- �لدولية	 و�لمنظمات	 �لر�سمي،	 غير	

ظه�ر	 فمع	 و�لبيئي.	 و�لقت�سادي	 �لجتماعي	 �لتغّير	 مع	 �لمجتمع	

وب�جه	 تعقيد�ً.	 �أكثر	 �لم�ؤ�س�سي	 �لم�سهد	 �أ�سبح	 جديدة،	 فاعلة	 عنا�سر	

كنتيجة	 �ل�ساحة،	 ت��زن	 يتز�يد	 �لبلد�ن(،	 جميع	 في	 يكن	 لم	 )و�إن	 عام	

�لجديدة.	 و�لت�سالت	 �لمعل�مات	 تكن�ل�جيات	 بينها	 من	 لع��مل،	

للم�ؤ�س�سات	 جديدة	 فر�سًا	 تتيح	 كبير،	 حد	 �إلى	 �لالزمة،	 و�لتعددية	

مع	 تتكيف	 لم	 و�إذ�	 �لمجتمعية.	 وللمنظمات	 و�لمت��سطة	 �ل�سغيرة	

تاريخيًا،	 م�سيطرة	 كانت	 �لتي	 �لحك�مية	 �لحرجية	 �ل�كالت	 �لتغيُّر	

�أهميتها. �ستفقد	 لأنها	 �ستتال�سى	 فاإنها	

	- جديدة	 فاعلة	 عنا�سر	 تغّير	 �أن	 يمكن	 �لع�لمة،	 وتيرة	 تز�يد	 ومع	

وهيئات	 �لأخ�ساب،	 مجال	 في	 �ل�ستثمار�ت	 �إد�رة	 منظمات	 مثل	

�لتجار	 وم�ؤ�س�سات	 �ل�سيادية،	 �لثروة	 و�سناديق	 �لعقاري،	 �ل�ستثمار	

�لم�ؤ�س�سات	 و�ست��جه	 �لعالمية.	 �لم�ؤ�س�سية	 �لخريطة	 	- بالكرب�ن	

دها. وت�حُّ �لجه�د	 تفتت	 بين	 ت��زن	 لكي	 هائاًل	 �سغطًا	

التطورات في علم وتكنولوجيا الغابات

�إلى	 بالنظر	 �لغابات	 وتكن�ل�جيا	 علم	 م�ستقبل	 ت�سّ�ر	 �ل�سعب	 من	

قطاع	 قدرة	 كبير�ً	 تح�سينًا	 �لبتكار	 ن	 ح�سَّ فقد	 �لتغير.	 وتيرة	 �سرعة	

تحقيق	 و�سي���سل	 �لمتغيرة،	 �لمجتمع	 مطالب	 تلبية	 على	 �لغابات	

�إلى	 تفتقر	 �أو	 �سئيلة،	 قدرتها	 كثيرة	 نامية	 بلد�ن	 ت�جد	 ولكن	 ذلك.	

�لمدى	 على	 تنميتها	 يع�ق	 �لفتقار	 وهذ�	 �لعلم،	 مجال	 في	 �لم�سد�قية،	

في	 �لقدرة	 تاآكلت	 �لمتقدمة،	 �لبلد�ن	 من	 كثير	 في	 وحتى	 �لط�يل.	

�لغابات. وتكن�ل�جيا	 علم	 مجال	

جميع	 في	 جديدة	 دروب	 �سق	 في	 �لبح�ث	 ت�ستمر	 ذلك	 ومع	

و�لت�سنيع	 و�لح�ساد	 �لإنتاج	 من	 بدء�ً	 �لحرجي،	 �لقطاع	 مجالت	

مجالت	 وت�ساهم	 �لبيئية.	 �لخدمات	 وت�فير	 �لخ�سبية	 بالطاقة	 و�نتهاًء	

�لنان�،	 وتكن�ل�جيا	 �لحي�ية،	 �لتكن�ل�جيا	 قبيل	 من	 ن�سبيًا،	 جديدة	

ويتز�يد	 �لتط�ر�ت.	 هذه	 في	 و�لت�سالت،	 �لمعل�مات	 وتكن�ل�جيات	

معرفة. من	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 لدى	 ي�جد	 ما	 بقيمة	 �لإقر�ر	

�أهد�ف	 ور�ءها	 تقف	 �لتي	 �لخا�ض،	 �لقطاع	 بح�ث	 نم�	 ويثير	

من	 عدد�ً	 �لبحثية،	 �لعام	 �لقطاع	 قدرة	 هب�ط	 جانب	 �إلى	 تجارية،	

قطاعات	 �لخا�ض	 �لقطاع	 بح�ث	 ثمار	 من	 ُت�ستبعد	 ما	 وكثير�ً	 �لق�سايا.	

تكن�ل�جيات	 على	 للح�س�ل	 ثمنًا	 تدفع	 �أن	 تملك	 ل	 و��سعة	 �سكانية	

ما	 مع	 �لمعرفة،	 على	 �لح�س�ل	 في	 �لتفاوتات	 ُيبرز	 وهذ�	 مح�ّسنة.	

و�لمعي�سة. �لدخل	 م�ست�يات	 حيث	 من	 ع��قب	 من	 ذلك	 على	 يترتب	

�لت��زن	 لختاللت	 للت�سدي	 ت�سافر�ً	 �أكثر	 جه�د	 بذل	 ويلزم	

�لتحديات	 وت�سمل	 و�لتكن�ل�جية.	 �لعلمية	 �لقدرة	 في	 �لق�س�ر	 ولأوجه	

بين	 �لتكن�ل�جيات	 تدفق	 طريق	 في	 تقف	 �لتي	 �لح��جز	 من	 �لحد	

وتجاوز	 و�لبيئية،	 �لجتماعية	 �لق�سايا	 تعميم	 وكفالة	 ود�خلها،	 �لبلد�ن	

�لعلمية	 �لتط�ر�ت	 من	 �ل�ستفادة	 �أجل	 من	 �لتقليدية	 �لقطاعية	 �لحدود	

�لغابات. قطاع	 خارج	 تحدث	 �لتي	 و�لتكن�ل�جية	
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عام	 )�أو�خر	 	2009 �لعالم	 في	 �لغابات	 حالة	 طباعة	 في	 �لبدء	 عند	

فانكما�ض	 �لعالم.	 في	 كبير	 �قت�سادي	 تده�ر	 مرحلة	 بد�أت	 	)2008

�ل�ليات	 في	 �لم�سم�نة	 غير	 �لعقارية	 �لره�ن	 و�أزمة	 �لإ�سكان	 قطاع	

في	 وت�سببا	 �لمالية،	 �لأ�س��ق	 على	 كبير�ً	 تاأثير�ً	 �أثر�	 �لأمريكية	 �لمتحدة	

�لقت�سادية	 �لتنب�ؤ�ت	 وعك�سا	 تقريبا،	 �لبلد�ن	 جميع	 في	 �لقت�ساد	 تباط�ؤ	

قبل. من	 متفائلة	 كانت	 �لتي	

�أدى	 لقد	 �لغابات؟	 قطاع	 على	 �لتغير�ت	 هذه	 تاأثير�ت	 هي	 فما	

من	 كبيرة	 مجم�عة	 على	 �لطلب	 �نخفا�ض	 �إلى	 �لإ�سكان	 قطاع	 �نهيار	

�لأخ�ساب	 م�سانع	 �إغالق	 �إلى	 �أدى	 مما	 �لخ�سبية،	 و�لمنتجات	 �لأخ�ساب	

جميع	 في	 ي�ؤثر	 مما	 �ل�ستثمار�ت،	 تباط�ؤ	 هي	 و�لنتيجة	 �لبطالة.	 و�إلى	

�لأخ�ساب. �سناعات	

على	 �لقدرة	 �نخفا�ض	 ب�سبب	 �لبيئية	 �لخدمات	 على	 �لطلب	 تغير	 كما	

�أ�سعار	 وظلت	 ذلك.	 في	 �لرغبة	 و�نخفا�ض	 �لخدمات،	 هذه	 مقابل	 �لدفع	

بتغير	 �لخا�سة	 �لترتيبات	 ت��جه	 وقد	 كبيرة.	 بدرجة	 متقلبة	 �لكرب�ن	

لمعالجة	 �لأول�ية	 �ست�جه	 �لبلد�ن	 لأن	 تحديات،	 �لم�ستقبل	 في	 �لمناخ	

�لقت�سادية. �لأزمة	

�لحرجية،	 �لم��رد	 قطاع	 في	 تظهر	 �أن	 يمكن	 �لتي	 �ل�سلبية	 �لآثار	 ومن	

عمليات	 و�رتفاع	 �لم�ستد�مة	 �لحرجية	 �لإد�رة	 في	 �ل�ستثمار	 �نخفا�ض	

�لقطاع	 ن�ساط	 �نخفا�ض	 لأن	 وذلك	 م�سروعة،	 غير	 ب�س�رة	 �لأ�سجار	 قطع	

�لر�سمي.	 غير	 �لقطاع	 ت��سع	 �أمام	 �لفر�ض	 يتيح	 �لر�سمي	  �لقت�سادي	

من	 يزيد	 مما	 منخف�سًا،	 كان	 �أن	 بعد	 �لأر��سي	 على	 �لعتماد	 يرتفع	 وقد	

�إز�لة	 و�أخطار	 �لغابات،	 �أر��سي	 ح�ساب	 على	 �لزر�عي	 �لت��سع	 �أخطار	

قد	 ذلك،	 ومع	 قبل.	 من	 �لغابات	 حققتها	 �لتي	 �لمكا�سب	 وزو�ل	 �لغابات	

ربما	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 فانخفا�ض	 	- �أي�سًا	 �إيجابية	 �آثار	 هناك	 تك�ن	

على	 �لغابات	 �أر��سي	 تح�يل	 �أن	 حين	 في	 �لغابات،	 على	 �ل�سغط	 يقلل	

�ل�س�يا	 وف�ل	 �لزيت	 نخيل	 مثل	 تجارية،	 محا�سيل	 زر�عة	 �إلى	 و��سع	 نطاق	

�ل�سلع. هذه	 �أ�سعار	 �نخفا�ض	 ب�سبب	 يتباطاأ	 ربما	 و�لمطاط،	

في	 �لعالمي	 �لقت�ساد	 �سيبد�أ	 متى	 معرفة	 �لممكن	 من	 ولي�ض	

جديدة	 طرق	 لفتح	 فر�سًا	 �أي�سًا	 تتيح	 �لأزمات	 هذه	 مثل	 ولكن	 �لنتعا�ض.	

"طريق	 في	 �ل�سير	 من	 �لغابات	 قطاع	 ي�ستفيد	 �أن	 ويمكن	 �لتنمية.	 في	

�لم��رد	 من	 مال	 ر�أ�ض	 بناء	 خالل	 من	 وذلك	 	- �لتنمية	 نح�	 �أخ�سر" 
�ل�ستثمار�ت	 وزيادة	 �لت�سجير	 و�إعادة	 �لت�سجير	 ب���سطة	 )مثاًل	 �لطبيعية	

�لريف،	 في	 �لعمل	 فر�ض	 وت�ليد	 �لم�ستد�مة(،	 �لحرجية	 �لإد�رة	 في	

�لبناء	 ممار�سات	 في	 �لأخ�ساب	 ��ستخد�م	 ترويج	 على	 بن�ساط	 و�لعمل	

بهذ�	 �لم�سار	 تغيير	 �أن	 �لم�ؤكد	 ومن	 �لمتجددة.	 �لطاقة	 وفي	 �لأخ�سر	

�لأزمة	 ولكن	 �لم�ؤ�س�سات،	 على	 كبيرة	 تغيير�ت	 �إدخال	 �سيتطلب	 �لطريق	

�أمد	 طال	 �لتي	 �لإ�سالحات	 قب�ل	 في	 رغبة	 ظه�ر	 �إلى	 ت�ؤدي	 ربما	

�لإ�سالحات. هذه	 تنفيذ	 وفي	 �نتظارها،	
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�لنم�	 مع	 �لأخيرة	 �لعق�د	 في	 ت�سارعت	 �لتي	 �لمجتمع،	 في	 �لتغير�ت	 ُتحدث	

هامة	 تغير�ت	 و�لع�لمة،	 و�لت�سالت	 �لمعل�مات	 تكن�ل�جيات	 في	 �ل�سريع	

�ل�سكانية	 �لتغير�ت	 �أ�سفرت	 فقد	 �لم�ست�يات.	 جميع	 على	 �لغابات	 قطاع	 في	

على	 �لطلب	 نمط	 في	 تغير	 عن	 و�لتكن�ل�جية	 و�لم�ؤ�س�سية	 و�لقت�سادية	

�لغابات. وخدمات	 منتجات	

�لأف�سل	 �لفهم	 فاإن	 �لحرجي،	 للقطاع	 �لأجل	 ط�يل	 �لطابع	 �إلى	 وبالنظر	

�لأول�يات	 لتحديد	 �لأهمية	 حا�سم	 �أمر	 ه�	 للتغير	 �لمحتملة	 لالتجاهات	

وجه	 وعلى	 �لقطاع.	 هذ�	 م�ستقبل	 �أجل	 من	 �لمنا�سبة	 و�ل�ستر�تيجيات	

�لم�ستغلين	 �لع�لمة	 خالل	 من	 �لمجتمعات	 تفاعل	 تز�يد	 ُيجبر	 �لخ�س��ض،	

�لقطرية. �لحدود	 يتجاوز	 نطاقًا	 �أو�سع	 منظ�ر	 �كت�ساب	 على	 �لحرجية	 بالمهن	

�إقليمية	 ��ست�سر�فية	 در��سات	 �إلى	 كبير	 حد	 �إلى	 ��ستناد�ً	 �لأول	 �لجزء	 �أُعد	 وقد	

�أوًل	 يتم	 �إقليم،	 بكل	 ما	يتعلق	 وفي	 �لغابات.	 قطاع	 ب�ساأن	 ومنجزة	 جارية	

�ل�سكان،	 مجالت	 في	 للتغيير	 �لمحركة	 �لغابات	 قطاع	 خارج	 �لق�ى	 ��ستعر��ض	

�ل�سكانية	 و�لبيانات	 و�لتكن�ل�جيا.	 �لعلم	 �لم�ؤ�س�سات،	 �ل�سيا�سات،	 �لقت�ساد،	

تنقيح	 �لعالم:	 في	 ر	 �لتح�سّ لت�قعات	 �ل�سكانية	 �لبيانات	 قاعدة	 من	 جميعها	 م�ستمدة	

�لم�سافة	 و�لقيمة	 �لمحلي	 �لناتج	 �إجمالي	 �أرقام	 �أما	 	.)UN, 2008a(  2007 عام	

.2006 عام	 في	 �لأمريكية	 للدولر�ت	 �لثابتة	 بالأ�سعار	 جميعها	 عنها	 معّبر	 فهي	

لتغير�ت	 عامًا	 �سيناري�	 يبيِّن	 ق�سم	 هناك	 �إقليم،	 بكل	 يتعلق	 ما	 وفي	

�لعتبار	 في	 �لأخذ	 ومع	 	.2030 عام	 حتى	 ت�قعها	 يمكن	 �لتي	 �لمجتمع	

قطاع	 لم�ستقبل	 ت�قع	 ي��سع	 �ل�سابقة،	 و�لتجاهات	 �لمت�قعة	 �لتغير�ت	

يلي: ما	 في	 �لتط�ر�ت	 يتتبَّع	 �لغابات	

�ل�سامل	 �لتقييم	 من	 م�ستمدة	 �إح�ساء�ت	 �إلى	 ��ستناد�ً	 �لغابات،	 م�ساحة	 	•

ذلك؛ خالف	 ُيذكر	 لم	 ما	 	،)FAO, 2006a( 	2005 �لغابات	 لم��رد	

على	 �لمزروعة	 و�لغابات	 �لطبيعية	 �لغابات	 تناول	 مع	 �لغابات،	 �إد�رة	 	•

�س��ء؛ حد	

مع	 فيها(،	 و�لتجارة	 و��ستهالكها	 )�إنتاجها	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 	•

�لأخذ	 مع	 �لقت�سادي،	 �لقيا�ض	 نماذج	 و�سع	 �إلى	 ت�ستند	 ت�قعات	

من	 وغيرهما	 �لدخل	 وفي	 �ل�سكان	 عدد	 في	 �لتغير�ت	 �لعتبار	 في	

خا�ض؛ ب�جه	 �لطلب	 في	 ت�ؤثر	 �لتي	 �لع��مل	

�لتقليدي	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 من	 كل	 ��ستعر��ض	 مع	 �لخ�سبي،	 �ل�ق�د	 	•

�لحديثة،	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 و�أن��ع	 �لنباتي(	 و�لفحم	 �ل�ق�د	 )حطب	

لل�ق�د	 م�ستقباًل	 �لتجاري	 لالإنتاج	 �لبرية"  "�لبطاقة	 بينها	 ومن	
�ل�سيل�ل�زي؛ �لحي�ي	

�لعامة	 �لأنماط	 تحديد	 مع	 �لخ�سبية،	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 	•

يجعل	 �لأقاليم	 جميع	 في	 �لمنتجات	 تلك	 تن�ع	 لأن	 وذلك	 فقط،	

�ساملة؛ ت�قعات	 تقديم	 بمكان	 �ل�سع�بة	 من	

�لتن�ع	 على	 �لحفاظ	 ذلك	 في	 بما	 للغابات،	 �لبيئية	 �لخدمات	 	•

�لت�سحر	 من	 و�ل�قاية	 �لمناخ،	 تغير	 �آثار	 من	 و�لتخفيف	 �لحي�ي،	

و�ل�سياحة	 �لمياه،	 م�ستجمعات	 وخدمات	 �لأر��سي،	 وتده�ر	

�لحفظ؛	 لحالة	 عام	 كم�ؤ�سر	 �لمحمية	 �لمناطق	 وُتعر�ض	 �لطبيعية.	

كل	 بح�سب	 م�ث�قة	 حديثة	 �إح�ساء�ت	 وج�د	 عدم	 �إلى	 وبالنظر	

�لمناطق	 ب�ساأن	 �أرقام	 ُتعر�ض	 �لمحمية،	 �لغابات	 مناطق	 ب�ساأن	 بلد	

تقت�سر	 ل	 ولكنها	 �لغابات	 ت�سمل	 )�لتي	 �لأر�سية	 �لمحمية	

.) عليها

من	 �لرغم	 على	 �لرئي�سية	 �لتجاهات	 عن	 �لتعبير	 ه�	 �لهدف	 كان	 وقد	

تمثل	 �لمهمة	 جعل	 �لذي	 بينها،	 ما	 وفي	 و�لبلد�ن	 �لأقاليم	 د�خل	 �لتن�ع	

�لتغير�ت	 بين	 مت��زن	 منظ�ر	 لتقديم	 �أي�سًا	 جهد	 وُبذل	 كبير�ً.	 تحديًا	

�لط�يلة	 و�لتغير�ت	 �لهتمام،	 بمعظم	 عادة	 ت�ستاأثر	 �لتي	 �لأجل،	 �لق�سيرة	

تك�ن	 ما	 كثير�ً	 و�لتي	 �أقل،	 �إدر�كها	 على	 �لقدرة	 تك�ن	 �لتي	 �لأجل	

تجاهل. م��سع	

ء لجـز ا
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)�نظر	 ومنطقة	 بلد�ً	 	58 من	 تتك�ن	 �لتي	 	،)1 )�ل�سكل	 �لأفريقية	 �لقارة	 تحت�ي	

�لمائة	من	عدد	 في	 	14 �لقارة	 وتمثل	 �لتن�ع.	 �سديدة	 بيئية	 نظم	 �لملحق(،	على	

ملي�ن	هكتار	 	635 قدرها	 م�ساحة	 ت�سغل	 �لتي	 �لإقليم	 غابات	 وتمّثل	 �لعالم.	 �سكان	

�أكبر	 ثاني	 �لك�نغ�	 في	ح��ض	 �أر��سيها.	وت�جد	 �لمائة	من	مجم�ع	 في	 	21.4

.)2 )�ل�سكل	 �ل�ست��ئية	 �لغابات	 مت�سلة	من	 كتلة	

عوامل التغير

العوامل ال�سكانية

ملي�نًا	 	943 �إلى	 	1980 عام	 في	 ملي�نًا	 	472 من	 �أفريقيا	 �سكان	 عدد	 ز�د	 لقد	

 2020 �سنة	 بحل�ل	 مليار	 	1.2 �إلى	 يرتفع	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 	،2006 عام	 في	

)من	 �لهب�ط	 في	 �آخذ	 �ل�سن�ي	 �لنم�	 معدل	 �أن	 من	 �لرغم	 وعلى	 	.)3 )�ل�سكل	

مت�قع	 معّدل	 �إلى	 	2000 عام	 حتى	 	1990 عام	 من	 �لفترة	 �لمائة	خالل	 في	 	2.5

فاإن	 	،)2020 عام	 حتى	 	2010 عام	 من	 �لفترة	 �لمائة	خالل	 في	 	2.1 قدره	

�لم��رد. على	 �ل�سغط	 من	 مزيد	 تعني	حدوث	 �لمطلقة	 �لأعد�د	 في	 �لزيادة	

 48 نح�	 �سيك�ن	 	،2020 عام	 فبحل�ل	 ب�سرعة.	 ر	 �لتح�سّ في	 �آخذة	 و�أفريقيا	

�أفريقيا،	 �سمال	 معظم	 با�ستثناء	 ولكن،	 ح�سريين.	 �سكانها	 مجم�ع	 من	 �لمائة	 في	

�أن	 �لمت�قع	 ومن	 بعده.	 وما	 �لمقبل	 �لعقد	 في	 كبير	 حد	 �إلى	 ريفية	 �أفريقيا	 �ستظل	

حتى	 	2005 عام	 من	 �لفترة	 ملي�نًا	خالل	 	94 بمقد�ر	 �لريف	 �سكان	 عدد	 يزيد	

.2020 عام	

�لب�سرية	 �لم��رد	 على	 ي�ؤثر	 �لب�سرية/�لإيدز	 �لمناعة	 نق�ض	 فيرو�ض	 و�سيظل	

.)1 )�لإطار	 �لبلد�ن	 من	 لعدد	 و�لمالية	

القت�ساد

�إجمالي	 من	 �لمائة	 في	 	2.3 نح�	 على	 ت�ستح�ذ	 �أفريقيا	 كانت	 	،2006 عام	 في	

ب�جه	 �لقت�سادي	 و�سعها	 ن	 تح�سَّ 	،2000 عام	 ومنذ	 �لعالمي.	 �لمحلي	 �لناتج	

في	 	2.3 من	 فيها	 �لمحلي	 �لناتج	 �إجمالي	 نم�	 معدلت	 �رتفعت	 فقد	 عام.	

�أكثر	 �إلى	 	1999 وعام	 	1990 عام	 ما	بين	 �لفترة	 �لمت��سط	خالل	 في	 �لمائة	

 2007 عام	 في	 �لمائة	 في	 	6.2 بلغ	 بحيث	 	،2000 عام	 منذ	 �لمائة	 في	 	5 من	

�لأجل	 في	 �لمرتفعة	 �لنم�	 معدلت	 ت�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 	.)IMF, 2008(

�لمحلي،	 �لناتج	 �إجمالي	 نم�	 تز�يد	 من	 �لرغم	 على	 ولكن،	 	.)4 )�ل�سكل	 �لمت��سط	

عد�	 )ما	 �ل�سكاني	 �لنم�	 ب�سبب	 منخف�سًا	 �لدخل	 نم�	 معدل	 من	 �لفرد	 ن�سيب	 يظل	

�أفريقيا(. جن�ب	 في	

مالحظة:	انظر	الجدول	1	الوارد	في	الملحق	لالطالع	على	قائمة	البلدان	والمناطق	بح�شب	الإقليم	الفرعي.

أفريقيا

حجم الموارد الحرجيةال�سكل 2التق�سيم الإقليمي الفرعي الم�ستخدم في هذا التقريرال�سكل 1

الغابات

الأرا�شي	الحرجية	الأخرى

الغطاء	النباتي	الآخر

اأفريقيا	الو�شطى

اأفريقيا	ال�شرقية

اأفريقيا	ال�شمالية

اأفريقيا	الجنوبية

اأفريقيا	الغربية



الإقليمية التوقعات	 الأول:  3الجزء 

هبوط	�شديد	في	الموارد	-	الب�شرية	والمالية	– يقلل	المتاح	 	•

لال�شتثمارات	طويلة	الأجل

زيادة	العتماد	على	المنتجات	الحرجية،	ل�شيما	تلك	التي	ي�شهل	جمعها 	•

فقدان	المعرفة	التقليدية 	•

نق�ص	اليد	العاملة	الماهرة	وغير	الماهرة،	مما	يقّو�ص	القطاع	الحرجي	 	•

بتاأثيره	على	جميع	القطاعات	الأ�شا�شية	مثل	ال�شناعات	الخ�شبية،	

البحوث،	التعليم،	التدريب،	الإر�شاد	واإدارة	الغابات

زيادة	تكاليف	ال�شناعة	ب�شبب	التغيُّب	وارتفاع	فواتير	العالج 	•

انخفا�ص	ا�شتثمارات	القطاع	العام	في	القطاع	الحرجي،	بالنظر	اإلى	اأن	 	•

اأغلبية	الحكومات	�شيتعين	عليها	اأن	تخ�ش�ص	قدرًا	كبيرًا	من	ميزانياتها	

للرعاية	ال�شحية	ولمكافحة	فيرو�ص	نق�ص	المناعة	الب�شرية/الإيدز

.FAO, 2003a	:الم�سدر
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�لنم�،	 وتفاوت	 �لمحلية،	 و�ل�ستثمار�ت	 �لمدخر�ت	 �نخفا�ض	 ز�ل	 وما	

هي	 م�ؤخر�ً	 �لتي	حدثت	 �لنم�	 وطفر�ت	 للقلق.	 مدعاة	 �لدخل	 ت�زيع	 و�ختالل	

�لأولية. �ل�سلع	 من	 وغيره	 �لنفط	 �أ�سعار	 لرتفاع	 جزئيًا	 نتيجة	

في	 	20 نح�	 من	 �لم�سافة	 �لقيمة	 �إجمالي	 في	 �لزر�عة	 ح�سة	 �نخف�ست	 وقد	

ولكن	 	.2006 عام	 في	 �لمائة	 في	 	15 �إلى	 �لما�سي	 �لقرن	 ت�سعينيات	 في	 �لمائة	

�لريفية	 �لعمالة	 من	 �لمائة	 في	 	70 تمّثل	 كانت	 فقد	 �لعي�ض؛	 لك�سب	 حي�ية	 �لزر�عة	

مقارنة	 للغاية	 منخف�ض	 �لزر�عة	 �إنتاجية	 من	 �لفرد	 ون�سيب	 	.2005 عام	 في	

�لعمالة	 على	 �لعتماد	 زيادة	 �إلى	 �لزر�عي	 �لدخل	 هب�ط	 و�أدى	 �لأخرى،	 بالأقاليم	

�لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 و�لمنتجات	 �لحطب	 جمع	 ي�سمل	 بما	 �لمزرعة،	 خارج	

�لنباتي. �لفحم	 و�إنتاج	

 2000 �أفريقيا	منذ	عام	 �لذي	تحقق	في	 �لنم�	�لقت�سادي	 وقدر	كبير	من	

�إلى	�لقت�ساد�ت	�لآ�سي�ية	�ل�ساعدة،	 �ل�سلع	�لأولية	 كانت	تقف	ور�ءه	�سادر�ت	

�أفريقيا	تحديات	كبرى،	 �ل�سناعات	في	 �أن	ي�ستمر	ذلك.	وت��جه	 ومن	�لمرجح	

�أن	 ل�سيما	من	تز�يد	�لمناف�سة	في	�لأ�س��ق	�لمحلية	و�لعالمية.	ومن	�لمت�قع	

�أطر	 �أوجه	�لق�س�ر	في	 �لعالمية	متفاوتة	ب�سبب	 �أفريقيا	في	�لأ�س��ق	 تظل	م�ساركة	

�ل�سيا�سات	و�لم�ؤ�س�سات،	و�لبنية	�لأ�سا�سية،	وتنمية	�لم��رد	�لب�سرية،	وب�سبب	�لمناخ	

.UN, 2008a	:الم�سدر.UN, 2008b; World Bank, 2007a	اإلى	ا�شتنادا	الم�سادر:
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�ل�ستثماري	و�لقدرة	على	�لمناف�سة.	وما	ز�لت	�لأ�س��ق	�لأفريقية	�سغيرة	ومجّز�أة،	

�آليات	�لتكامل	�لإقليمي	و�لإقليمي	�لفرعي	من	قبيل	�لجماعة	�لقت�سادية	 و�إن	كانت	

ُتثمر. �أفريقيا	و�لجماعة	�لإنمائية	للجن�ب	�لأفريقي	قد	بد�أت	 لدول	غرب	

ال�سيا�سات والموؤ�س�سات

في	 �أ�سا�سية	 تغير�ت	 �لر�سيد	 و�لحكم	 بال�سفافية	 �لمدني	 �لمجتمع	 مطالبة	 تحقق	

�لم��رد	 باإد�رة	 يتعلق	 ما	 في	 �لت�ساركية	 و�لُنهج	 �ل�سلطة	 لمركزية	 وتجد	 �أفريقيا.	

عدد	 في	 و�لقت�سادية	 �لجتماعية	 �لتنمية	 تقّ��ض	 �ل�سر�عات	 ولكن	 �أو�سع.	 قب�ًل	

�لبلد�ن. من	

في	 ط�يل	 تاريخ	 �لطبيعية	 �لم��رد	 �إد�رة	 في	 �لمحلي	 �لمجتمع	 ولم�ساركة	

�ل�سن��ت	 في	 حدثت	 �لتي	 و�لقان�نية	 �ل�سيا�ساتية	 �لتغير�ت	 �ساعدت	 وقد	 �أفريقيا،	

�لقطاع	 ولكن	 لمركزي.	 �سعيد	 على	 �ل�سلطات	 تف�ي�ض	 تعجيل	 على	 �لأخيرة	

مثل: �لم�ستمرة،	 �لم�ؤ�س�سية	 �ل�سع�بات	 بع�ض	 ي��جه	 �لحرجي	

�لأول�ية	 ذ�ت	 �لقطاعات	 ت�ؤثر	 بحيث	 �لقطاعات،	 بين	 �لرو�بط	 �سعف	 	•

على	 فعليًا	 تاأثير�ً	 و�لطاقة	 �ل�سناعية	 و�لتنمية	 و�لتعدين	 �لزر�عة	 مثل	 �لعالية	

�لغابات؛ �سيا�سات	 تاأثير	 من	 �أكبر	 �لغابات	

تحكم	 �لتي	 وتلك	 �لبيئة	 تحكم	 �لتي	 �لق��نين	 في	 �لت�ساق	 عدم	 �أوجه	 	•

�ل�ستثمار�ت؛

�لبلد�ن؛ بع�ض	 في	 و�لف�ساد	 �لح�كمة	 �س�ء	 	•

�أوجه	عدم	�ليقين	�لمتعلقة	بحيازة	�لأر��سي،	و�سعف	�لأطر	�لقان�نية،	 	•

�لمناف�سة؛ �لتي	تح�ل	دون	ن�س�ء	قطاع	خا�ض	قادر	على	 و�لع��ئق	�لأخرى	

�لبح�ث	 مجالت	 ذلك	 في	 بما	 �لعامة،	 �لحرجية	 �ل�كالت	 قدرة	 هب�ط	 	•

و�لإر�ساد. و�لتدريب	 و�لتعليم	

العلم والتكنولوجيا

با�ستثناء	جن�ب	�أفريقيا	وبع�ض	بلد�ن	�أفريقيا	�ل�سمالية،	كان	تط�ر	�لعلم	و�لتكن�ل�جيا	

في	�لإقليم	بطيئاً	ن�سبياً،	وكان	هذ�	يرجع	بدرجة	كبيرة	�إلى	ما	يلي:

�لبح�ث؛ وفي	 �لعل�م	 مجال	 في	 �لتعليم	 في	 �ل�ستثمار�ت	 �نخفا�ض	 	•

مما	 �لر�سمي،	 غير	 �لقطاع	 في	 �لباقية	 �لقت�سادية	 �لأن�سطة	 ح�سة	 �رتفاع	 	•

�لبتكار�ت؛ في	 بال�ستثمار	 �لهتمام	 يكبح	

�لمعرفة	 من	 ق�ية	 قاعدة	 من	 لأفريقيا	 ما	 و��ستخد�م	 تنمية	 عن	 �لعجز	 	•

�لحديثة. �لم�ساكل	 مع	 للتعامل	 �لتقليدية	

تندمج	 �أن	 �إلى	 �لمنهجي	 و�ل�ستق�ساء	 �لبح�ث	 تميل	 ل	 ذلك،	 على	 وعالوة	

�ل�سيا�سات. و�سنع	 للتنمية	 �لتخطيط	 في	 كامال	 �ندماجا	

على	 �لح�س�ل	 �إمكانية	 ن	 تح�سِّ و�لإنترنت	 �لمتنقلة	 �لت�سالت	 و�سائل	 ولكن	

�لمعل�مات.

�لإطار	 لإ�سالح	 كبيرة	 جه�د	 تلزم	 �إذ	 �لعام.	 �ل��سع	 �لغابات	 قطاع	 ويعك�ض	

و�لتكن�ل�جيا.	 �لعلم	 حيث	 من	 �لحرجي	 �لقطاع	 قاعدة	 لتعزيز	 ت�خيًا	 �لم�ؤ�س�سي	

�لأفريقي	 �لغابات	 قطاع	 �لكبرى	 �لتقدم	 �أوجه	 تتجاوز	 �أن	 �لمرجح	 من	 فمن	 و�إل،	

�ل�سكان. من	 فقط	 �سغيرة	 �سريحة	 على	 �لأح��ل	 �أف�سل	 في	 بالفائدة	 تع�د	 �أن	 �أو	

ال�سيناريو العام

�لمتعلقة	 �لت�قعات	 على	 تاأثير	 �أكبر	 و�لم�ؤ�س�سية	 �ل�سيا�سية	 للتط�ر�ت	 �سيك�ن	

درجة	 �أق�سى	 �إلى	 فيها	 �لم�سك�ك	 هي	 و�ستك�ن	 �لحرجي،	 بالقطاع	

يك�ن	 �أن	 �ساأنه	 من	 تحّ�ل	 وه�	 �لرئي�سي-	 �لتح�ل	 و�سيت�قف	 	.)FAO, 2003a(

�لكفاءة	 ن	 تح�سُّ على	 	- �لطبيعية	 للم��رد	 و�لعادلة	 �لمت��زنة	 �لإد�رة	 �سالح	 في	

و�ل�سفافية	 �لمناف�سة	 على	 و�لقدرة	 �ل�سم�ل	 وزيادة	 �لعام؛	 �لقطاع	 في	 و�لم�ساءلة	

�لمجال	 خارج	 ترتيبات	 )�أية	 ر�سمي	 غير	 قطاع	 ووج�د	 �لأ�س��ق؛	 م�ؤ�س�سات	 في	

حيثما	 ل�سيما	 للفقر�ء،	 بالن�سبة	 �لعي�ض	 لك�سب	 فر�سًا	 ي�ّفر	 �لأ�س��ق(	 ومجال	 �لعام	

في	 تح�سينات	 تجري	 وبينما	 �لر�سمي.	 �لقطاع	 في	 �لفر�ض	 تلك	 �إلى	 �فتقار	 ي�جد	

وفي	 	.2020 عام	 قبل	 حقيقي	 تحّ�ل	 لتحقيق	 كبيرة	 جه�د	 �ستلزم	 �لتجاه،	 هذ�	

�أي	 �لحالي،	 �لتنمية	 لم�سار	 ��ستمر�ر	 �لأرجح	حدوث	 من	 يبدو	 �لحالت،	 معظم	

كالمعتاد". �لأم�ر	 "�سير	 �سيناري�	

التوقعات

م�ساحة الغابات

في	 �لغابات	 م�ساحة	 من	 فقط	 �لمائة	 في	 	16 تمثل	 �أفريقيا	 �أن	 من	 �لرغم	 على	

 4 نح�	 	2005 عام	 حتى	 	2000 عام	 من	 �لفترة	 فاإنها	خ�سرت	خالل	 �لعالم،	

�أُزيلت	 �لتي	 �لم�ساحة	 ثلث	 من	 يقرب	 ما	 �أي	 �سن�يًا،	 �لغابات	 من	 هكتار	 ماليين	

�لغابات	 خ�سارة	 معظم	 ويحدث	 	.)1 )�لجدول	 �لعالم	 �سعيد	 على	 �لغابات	 منها	

الجدول	1

م�ساحة الغابات: الم�ساحة والتغير

الم�ساحةالإقليم الفرعي

)000	1	هكتار(

التغير ال�سنوي

)000	1	هكتار(

معدل التغير ال�سنوي

)%(

1990200020052000–19902005–20002000–19902005–2000

-0.28-0.37-673-070910	433236	538239	248اأفريقيا	الو�شطى

-0.97-0.94-771-109801	96577	97480	88اأفريقيا	ال�شرقية

-0.69-0.64	-544-805526	52676	79079	84اأفريقيا	ال�شمالية	

-0.66-0.63	-154	1-152	1161	884171	402176	188اأفريقيا	الجنوبية

-1.17-1.17-899-312985	80574	65678	88اأفريقيا	الغربية

-0.62-0.64 -040 4-375 4124 613635 361655 699اإجمالي اأفريقيا 

-0.18-0.22-317 7-868 0258 952 6103 988 3 291 077 4العالم 

مالحظة:	البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.

.FAO, 2006a	:الم�سدر
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فريقيا أ

تح�يل	 كان	 �لآن،	 وحتى	 ن�سبيًا.	 كبيرة	 غابات	 م�ساحة	 فيها	 ت�جد	 بلد�ن	 في	

في	 �لرئي�سي	 �لم�ساهم	 ه�	 �سغير	 نطاق	 على	 �لد�ئمة	 للزر�عة	 �أر��ض	 �إلى	 �لغابات	

كبير	 نطاق	 على	 �لزر�عة	 في	 �ل�ستثمار	 ولكن	 	،)5 )�ل�سكل	 �لغابات	 خ�سارة	

�لم�ستقبل. في	 �لغابات	 �إز�لة	 ع��مل	 من	 رئي�سيًا	 عاماًل	 ي�سبح	 �أن	 يمكن	

�لطلب	 وتز�يد	 �لحالية.	 بالمعدلت	 �لغابات	 خ�سارة	 ت�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 ومن	

ل�سيما	 �ل��سع،	 تفاقم	 �إلى	 ي�ؤديان	 �أ�سعارهما،	 و�رتفاع	 و�لطاقة،	 �لأغذية	 على	

و�سيك�ن	 جديدة.	 مجالت	 �لأ�سا�سية	 �لبنية	 في	 �لمتز�يدة	 �ل�ستثمار�ت	 تفتح	 عندما	

�لمياه،	 �إمد�د�ت	 وتدني	 �لجفاف،	 حالت	 وتيرة	 فتز�يد	 تاأثير.	 �لمناخ	 لتغير	 �أي�سًا	

�ل�سعيدين	 على	 م��جهتها	 على	 �لتاأقلم	 �آليات	 تقدر	 ل	 ع��مل	 هي	 و�لفي�سانات،	

م�ستد�مة. �إد�رة	 �لغابات	 �إد�رة	 �إلى	 �لر�مية	 �لجه�د	 وتقَ��ض	 و�لقطري	 �لمحلي	

يلي: كما	 �ل�س�رة	 تك�ن	 �أن	 �لمرجح	 من	 �لفرعي،	 �لإقليم	 وبح�سب	

�أفريقيا	 �سمال	 في	 �لقت�سادي	 �ل��سع	 في	 ن	 تح�سُّ ي�ساعد	حدوث	 �أن	 يمكن	 	•

�لتجاهات	 �نح�سار	 �إلى	 ي�ؤدي	 و�أن	 �لأر��سي،	 �ل�سغط	على	 من	 �لحد	 على	

يمكن	 �ل�س�د�ن.	ولكن	 في	 �لغابات،	ل�سيما	 �إز�لة	 في	 �لمتمثلة	 �ل�سابقة	

��ستجابة	 كبير،	 نطاق	 �لزر�عة	على	 في	 �لخارجية	 لال�ستثمار�ت	 تك�ن	 �أن	

�لغابات. �سلبي	على	 تاأثير	 �رتفاعًا	حاد�ً،	 �لأغذية	 �أ�سعار	 لرتفاع	

�رتفاع	 ي�ؤدي	 �أن	 �لمرجح	 من	 �لجن�بية،	 �أفريقيا	 وفي	 �أفريقيا	 �سرق	 في	 	•

بنز�عات	 �لمقرون	 �لأر��سي،	 على	 �لعتماد	 و�رتفاع	 �ل�سكانية	 �لكثافة	

زيادة	 �إلى	 �لقت�سادي،	 �لتن�ع	 فر�ض	 وبمحدودية	 �لأر��سي	 ��ستخد�م	 على	

�لغابات. م�ساحة	 من	 �لحد	

ووج�د	 �ل�سكانية،	 �لكثافة	 �نخفا�ض	 ي�سّجع	 قد	 �ل��سطى،	 �أفريقيا	 في	 	•

على	 �إليها،	 �ل��س�ل	 �إمكانية	 ن	 وتح�سُّ �لأر��سي،	 من	 كبيرة	 م�ساحات	

ن	 تح�سُّ يف�سي	 وقد	 و�لمعي�سية.	 �لتجارية	 �لزر�عة	 �أجل	 من	 �لغابات	 �إز�لة	

�لأخ�ساب	 قطع	 �إلى	 للت�س�يق	 �لتجاري	 بالطابع	 �ت�سامًا	 �لأقل	 �لأن��ع	 قابلية	

�ل�سيا�سات	 �سعف	 �سياق	 في	 ل�سيما	 لال�ستد�مة،	 قابلة	 وغير	 مكثفة	 بطريقة	

و�لم�ؤ�س�سات.

�لح�سري	 �لطلب	 نم�	 �سرعة	 ُت�سفر	 �أن	 �لمرجح	 من	 �أفريقيا،	 غرب	 في	 	•

��ستمر�ر	حدوث	 عن	 �لزر�عي	 �لطلب	 وتز�يد	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 على	

�لحرجي. �لغطاء	 في	 �نخفا�ض	

اإدارة الغابات

وقد	 �لخ�سبية.	 لالإمد�د�ت	 �لرئي�سي	 �لم�سدر	 هي	 �لطبيعية	 �لغابات	 ز�لت	 ما	

في	 	6 نح�	 �أن	 	)ITTO, 2006( �ل�ست��ئية	 لالأخ�ساب	 �لدولية	 �لمنظمة	 وجدت	

لدى	 �لد�ئمة	 �لغابات	 �سْمن	 �لطبيعية	 �ل�ست��ئية	 �لإنتاج	 غابات	 من	 فقط	 �لمائة	

قطع	 فق��نين	 م�ستد�مة.	 �إد�رة	 ُتد�ر	 �لتي	 هي	 فيها	 �لأع�ساء	 �لع�سرة	 �لأفريقية	 �لبلد�ن	

نطاق	 على	 �لآن	 حتى	 تطبَّق	 لم	 �أقل	 تاأثير�ً	 يترك	 نح�	 على	 وجمعها	 �لأخ�ساب	

منها	 �لأخ�ساب	 ُقطعت	 �لتي	 �لم�ساحات	 �إحياء	 في	 �ل�ستثمار	 �أن	 عن	 ف�ساًل	 و��سع،	

هزيل.

�إد�رة	 تد�ر	 مناطق	 من	 �لأخ�ساب	 على	 �لح�س�ل	 �سرورة	 ب�ساأن	 �لعالمي	 و�لقلق	

�إ�سد�ر	 مدى	 ولكن	 �أفريقيا.	 في	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 نظم	 تبّني	 على	 ي�سّجع	 م�ستد�مة	

.)2 )�لإطار	 تكاليفه	 �رتفاع	 ب�سبب	 منخف�سًا	 ز�ل	 ما	 �ل�سهاد�ت	

�لمت�قع	 من	 كالمعتاد"،	 �لأم�ر	 "�سير	 �سيناري�	 يتحقق	 �أن	 �حتمال	 �إلى	 وبالنظر	
ب�سبب	 بطيئًا،	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 تنفيذ	 في	 �لمحرز	 �لتقدم	 يك�ن	 �أن	

�لأول: �لمقام	 في	 يلي	 ما	

عم�مًا؛ �لم��تي	 غير	 �ل�ستثمار	 مناخ	 	•

قدرة	 دون	 تح�ل	 �لتي	 �ل�سديدة	 و�لتقنية	 و�لمالية	 �لم�ؤ�س�سية	 �لمع�قات	 	•

ما	 كثير�ً	 �لتي	 �لأخ�ساب،	 قْطع	 �متياز�ت	 �إد�رة	 على	 �لحرجية	 �لإد�ر�ت	

�لق��عد	 �إنفاذ	 ت�ستطيع	 ل	 �لحك�مات	 �أن	 لدرجة	 فيها	 �سريع	 ت��ّسع	 حدث	

كاماًل؛ تح�سياًل	 �لمحتمل	 �لدخل	 تح�سيل	 ول	ت�ستطيع	 و�لل��ئح	

و�لف�ساد؛ �لقان�نية	 غير	 �لأن�سطة	 	•

تبّني	 من	 تحد	 �لتي	 و�لقت�سادية	 و�لتقنية	 �لم�ؤ�س�سية	 و�لعقبات	 �ل�سيا�سات	 	•

نقل	 �إلى	 �تجاه	 ووج�د	 �أو�سع،	 نطاق	 على	 للغابات	 �لجماعية	 �لإد�رة	

�إلى	 تفتقر	 �لتي	 �لمحلية،	 �لمجتمعات	 �إلى	 فقط	 �لمتده�رة	 �لغابات	 ملكية	

�لغابات. تلك	 تاأهيل	 لإعادة	 �لالزمة	 �ل�ستثمارية	 �لقدرة	

.FAO, 2001	:الم�سدر

التحول	المبا�شر	اإلى	الزراعة	الدائمة	على	نطاق	�شغير

)اأ(

التحول	المبا�شر	اإلى	الزراعة	الدائمة	على	نطاق	كبير

تكثيف	الزراعة	في	مناطق	ال�شتزراع	المتنقل

التو�شع	في	الزراعة	المتنقلة	داخل	الغابات	الغير	متدهورة

الزيادات	في	م�شاحة	الغابات	والغطاء	التاجي

اأ�شباب	اأخرى

%4

%8

%59

%12

%8

%9

ي�شمل	الثروة	الحيوانية	واإزالة	الغابات	لإقامة	مزارع	اأ�شجار	لالأغرا�ص	ال�شناعية. )اأ(	

الأ�سباب المبا�سرة للتغير في م�ساحة الغابات في البلدان ال�سكل 5

المدارية في اأفريقيا، 2000-1990

من	غابات	العالم	الم�شّدق	عليها	ب�شهادات،	والتي	تبلغ	م�شاحتها	306	ماليين	

هكتار	)يونيو/حزيران	2007(،	تمثل	اأفريقيا	نحو	3	ماليين	هكتار	)نحو	1	في	

المائة(.	واأغلبية	غابات	اأفريقيا	الم�شّدق	عليها	ب�شهادات	هي	غابات	مزروعة،	

ويوجد	نحو	ن�شفها	في	جنوب	اأفريقيا.

.ITTO, 2008	:الم�سدر

اإ�شدار	�شهادات	الغابات	في	اأفريقياالإطار 2
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�لم�ستد�م.	 غير	 �ل�ستغالل	 على	 جميعها	 ت�سجع	 �آنفًا	 �لمذك�رة	 و�لع��مل	

في	 �لتقدم	 من	 قدر	 تحقيق	 �لمت�قع	 من	 �لمجتمعية،	 �لقدرة	 بناء	 لكيفية	 وتبعًا	

و�أفريقيا	 �أفريقيا	 �سرق	 في	 ل�سيما	 �ل�سافانا،	 غابات	 في	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	

�لغابات. هذه	 من	 �لمنخف�سة	 �لمردود�ت	 ذلك	 �ستعيق	 كانت	 و�إن	 �لجن�بية،	

 14.8 يبلغ	 بما	 تقّدر	 �لتي	 لديها	 �لمزروعة	 �لغابات	 بم�ساحة	 �أفريقيا،	 وتمثل	

م�ساحة	 مجم�ع	 من	 فقط	 �لمائة	 في	 	5 نح�	 	،)FAO, 2006b( هكتار	 ملي�ن	

�لغابات	 م�ساحة	 من	 فقط	 هكتار	 ماليين	 	3 وُقر�بة	 �لعالم.	 في	 �لمزروعة	 �لغابات	

لإنتاج	 كان	 فقد	 �لباقي	 �أما	 �لحماية،	 ه�	 منها	 �لهدف	 كان	 لديها	 �لمزروعة	

وُينتج	 �لعربي(.	 �ل�سمغ	 مثال	 )ومنها	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 و�لمنتجات	 �لأخ�ساب	

��ستثمار�ت	 ت�ظيف	 وجرى	 �لطبيعية؛	 �لغابات	 من	 �أفريقيا	 في	 �لأخ�ساب	 معظم	

�لحرجي	 غطائها	 بانخفا�ض	 تت�سم	 بلد�ن	 في	 رئي�سية	 ب�سفة	 �لمزروعة	 �لغابات	 في	

مت��سط	 ُقّدر	 وقد	 و�ل�س�د�ن(.	 �أفريقيا	 وجن�ب	 ونيجيريا	 و�لمغرب	 )�لجز�ئر	 ن�سبيًا	

 1990 عام	 من	 �لفترة	 �أفريقيا	خالل	 في	 بالغابات	 �سن�يًا	 ُزرعت	 �لتي	 �لم�ساحة	

معّدل	 من	 �لمائة	 في	 	2 من	 �أقل	 �أي	 هكتار،	 	70  000 بنح�	 	2005 عام	 حتى	

�لغابات	 م�ساحة	 �نخف�ست	 عديدة،	 بلد�ن	 وفي	 �لعالم.	 �سعيد	 على	 �لغابات	 مز�رع	

�لأخيرة. �ل�سن��ت	 في	 �لمزروعة	

�لغابات	 معظم	 عامة	 حرجية	 وكالت	 وتدير	 ُتن�سئ	 �أفريقيا،	 جن�ب	 وبا�ستثناء	

�سيت�قفان	 منها	 لالإنتاج	 �لمكثفة	 و�لإد�رة	 �لغابات	 زرع	 في	 و�لت��سع	 �لمزروعة.	

�لعتبار	 في	 �أخذ�ً	 �لخا�ض،	 �لقطاع	 يت�س�رها	 كما	 ربحيتها	 على	 كبير	 حد	 �إلى	

بع�ض	 في	 �لإمكانات	 تحقيق	 ويتطلب	 �لخ�سبية.	 �لمنتجات	 على	 �لعالمي	 �لطلب	

ي�سمل	 بما	 و�لم�ؤ�س�سات،	 �ل�سيا�سات	 �أطر	 في	 كبيرة	 تح�سينات	 �إجر�ء	 �لبلد�ن	

�لأر��سي. ملكية	

�لبلد�ن،	 معظم	 في	 مز�رع	 �إقامة	 على	 ع	 �سجَّ قد	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 ونم�	

لالأخ�ساب	 �لأهمية	 متز�يد	 م�سدر�ً	 �لغابات	 خارج	 �لم�ج�دة	 �لأ�سجار	 و�أ�سبحت	

�ل�سن��ت	 في	 �لتجاه	 هذ�	 يق�ى	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 	.)3 )�لإطار	 �ل�ق�د	 ولحطب	

�إلى	 �ل�سناعية،	 �لم�ستديرة	 بالأخ�ساب	 لالإمد�د	 مز�رع	 �إقامة	 فاإمكانية	 �لمقبلة.	

هما	 �لنطاق،	 كبيرة	 مزروعة	 غابات	 لإقامة	 �أر��ٍض	 على	 �لح�س�ل	 مع�قات	 جانب	

�لمحلية،	 �لمجتمعات	 مع	 �سر�كات	 في	 �لدخ�ل	 على	 �ل�سناعات	 �سجعا	 عامالن	

د�عمة	 ت�سريعات	 ووج�د	 �لأر��سي	 حيازة	 وتح�ّسن	 �أفريقيا.	 جن�ب	 في	 مثاًل	

في	 فعاًل	 يحدث	 مثلما	 مز�رع،	 في	 �لأ�سجار	 زرع	 كبير	 حد	 �إلى	 يعزز�	 �أن	 يمكن	

و�أوغند�(. وكينيا	 غانا	 مثاًل	 )منها	 �لبلد�ن	 من	 كثير	

المنتجات الخ�سبية: اإنتاجها وا�ستهالكها والتجارة فيها

عام	 في	 �لعالمية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 من	 �لمائة	 في	 	19 �أفريقيا	 �أنتجت	 لقد	

عام	 بين	 ما	 �لفترة	 طفيفة	خالل	 زيادة	 �لأخ�ساب	 تلك	 �إنتاج	 وز�د	 	.2006

متر	 ملي�ن	 	658 �إلى	 مكعب	 متر	 ملي�ن	 	568 من	 	،2006 وعام	 	1995

�ل�ق�د	 �أن	 بيد	 �لغابات.	 ت�سغلها	 �لتي	 �لم�ساحة	 ن�سبة	 تقريبًا	 يقابل	 ما	 �أي	 مكعب،	

وكلما	 �لم�ستديرة.	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 من	 �لمائة	 في	 	90 نح�	 يمثل	 �لخ�سبي	

ومن	 �أفريقيا.	 م�ساهمة	 ح�سة	 �نخف�ست	 كلما	 �لأخ�ساب،	 ت�سنيع	 درجة	 �رتفعت	

فاإن	 �لخ�سبي،	 �ل�ق�د	 من	 �لعالمي	 �لإنتاج	 ربع	 من	 �أكثر	 �أفريقيا	 ت�ؤمن	 فبينما	 ثم،	

.)2 )�لجدول	 جد�ً	 منخف�سة	 �لأخرى	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 من	 ح�ستها	

�لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 من	 �لمائة	 في	 	20 نح�	 �أفريقيا	 جن�ب	 �أنتجت	 وقد	

�لمزروعة.	 �لغابات	 من	 معظمها	 وكان	 	،2006 عام	 في	 �لأفريقية	 �ل�سناعية	

�لمائة. في	 	13 قدرها	 ن�سبة	 نيجيريا	 و�أنتجت	

و�نخفا�ض	 فيها	 �لغابات	 مدى	 محدودية	 �إلى	 بالنظر	 �ل�سمالية،	 �أفريقيا	 وُتنتج	

�لأفريقية،	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 من	 �لمائة	 في	 	6 من	 �أقل	 �إنتاجيتها،	

�ل��رد�ت. على	 �سديد�ً	 �عتماد�ً	 تعتمد	 فاإنها	 ثم	 ومن	

�إنتاج	�لأخ�ساب	�لم�ستديرة	�ل�سناعية	من	 وفي	�ل�سن��ت	�لأخيرة،	�نخف�ض	

�أفريقيا	�ل��سطى	 �أفريقيا،	وز�د	في	بلد�ن	 �لغابات	�لطبيعية	في	معظم	بلد�ن	غرب	

)�لكاميرون،	جمه�رية	�لك�نغ�	�لديمقر�طية	وغاب�ن(	نتيجة	لمنح	�متياز�ت	كبيرة.

الجدول	2

اإنتاج المنتجات الخ�سبية، 2006

الح�سةاأفريقياالعالميالإنتاج

)%(

63569.04	1الأخ�شاب	الم�شتديرة	ال�شناعية	)مليون	متر	مكعب(

4248.32الأخ�شاب	المن�شورة	)مليون	متر	مكعب(

2622.51الألواح	الخ�شبية	)مليون	متر	مكعب(

1953.92لب	الورق	)مليون	طن(

3642.91الورق	والورق	المقوى	)مليون	طن(

871589.046	1الوقود	الخ�شبي	)مليون	متر	مكعب(

.FAO, 2008a	:الم�سدر

ت�شكل	الأ�شجار	التي	ُتزرع	في	المزارع	المحيطة	بالمنازل،	وفي	الم�شاحات	

الحرجية،	وفي	الأرا�شي	الم�شاع،	م�شدرًا	هامًا	لالأخ�شاب	وغيرها	من	

المنتجات.	ففي	بلدان	اأفريقيا	الغربية	الموجودة	في	مناطق	رطبة،	مثل	بوروندي	

ورواندا	واأوغندا	على	وجه	الخ�شو�ص،	تلبي	الأ�شجار	التي	ُتزرع	في	الحدائق	

المنزلية	معظم	احتياجات	الأ�شر	المعي�شية	من	حيث	الحطب	والأخ�شاب.	وفي	

كثير	من	نظم	المحا�شيل	النقدية،	ُتزرع	الأ�شجار	من	اأجل	ظلها	وتوّفر	في	

	Grevillea robusta	�شجرة	زراعة	ذلك	اأمثلة	ومن	اأخ�شابًا،	المطاف	نهاية

في	مزارع	ال�شاي	في	كينيا.	وفي	ال�شودان،	ُتزرع	اإلى	حد	كبير	�شجرة	اأكا�شيا	

ال�شنغال	)Acacia senegal(،	وهي	م�شدر	ال�شمغ	العربي،	في	نظم	الزراعة	

الحراجية،	واإن	كانت	بع�ص	المزارع	التي	تعمل	اآليًا	قد	�شرعت	اأي�شًا	في	زراعتها	

على	نطاق	اأكبر	في	ال�شنوات	الأخيرة.

FAO, 2003a	:الم�سدر

الأ�شجار	خارج	الغاباتالإطار 3



الإقليمية التوقعات	 الأول:  7الجزء 

فريقيا أ

ت�سجيعًا	 وذلك	 �لخ�سبية	 �لكتل	 ت�سدير	 على	 قي�د�ً	 �لبلد�ن	 بع�ض	 فر�ست	 وقد	

�إ�سافة	 وه�	 منه	 �لمن�س�د	 �لهدف	 بال�سرورة	 يحقق	 لم	 هذ�	 ولكن	 محليًا،	 لت�سنيعها	

�لت�سنيع	 في	 �ل�ستثمار�ت	 بع�ض	 ت�ظيف	 �إلى	 �لأح��ل،	 �أف�سل	 في	 �أدى،	 بل	 قيمة.	

�لأولى.

عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	12 نح�	 من	 �لم�سافة	 �لقيمة	 �إجمالي	 ز�د	 وقد	

وحدثت	 	.)6 )�ل�سكل	 	2006 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	14 �إلى	 	2000

ت�سنيع	 في	 قيمة	 �إ�سافة	 �أما	 �لم�ستديرة؛	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 في	 كليًا	 �لزياد�ت	

ر�كدة. فكانت	 و�ل�رق	 �ل�رق	 ولب	 �لأخ�ساب	

�لعقدين	 في	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 ينم�	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

�لإقليمي	 �ل�سعيد	 على	 �لتح�لت	 بع�ض	 و�ست�سبح	 	،)3 )�لجدول	 �لمقبلين	

�لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 من	 �لجن�بية	 �أفريقيا	 فح�سة	 و�س�حًا.	 �أكثر	 �لفرعي	

�أن	 �لمت�قع	 من	 �لأول(	 �لمقام	 في	 �أفريقيا	 جن�ب	 �إلى	 ُيعزى	 )�لذي	 �ل�سناعية	

في	 )ل�سيما	 �لأخ�ساب	 قطع	 في	 زياد�ت	 حدوث	 �حتمال	 �إلى	 بالنظر	 ترتفع،	

�لغربية	 �أفريقيا	 في	 هام�سية	 زياد�ت	 حدوث	 �لمت�قع	 ومن	 وم�ز�مبيق(.	 �أنغ�ل	

وتبرز	 �ل�سرقية.	 �أفريقيا	 في	 هب�ط	 حدوث	 �لمت�قع	 ومن	 �ل�سمالية؛	 و�أفريقيا	

و�سيت�قف	 �ل�سناعية.	 �لم�ستديرة	 لالأخ�ساب	 رئي�سي	 كمنتج	 �ل��سطى	 �أفريقيا	

مالحظة:	التغيرات	في	القيمة	الم�شافة	هي	تغيرات	في	القيمة	الحقيقية	)اأي	المعّدلة	مراعاة	للت�شخم(.

.FAO, 2008b	:الم�سدر

اإجمالي	القيمة	الم�شافة	)مليار	دولر	اأمريكي( الم�شاهمة	في	اإجمالي	الناتج	المحلي	)ن�شبة	مئوية(

الإجماليلب	الورق	والورقت�شنيع	الأخ�شاباإنتاج	الأخ�شاب	الم�شتديرة
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الجدول	3

اإنتاج المنتجات الخ�سبية وا�ستهالكها

الأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةال�سنة

)مليون	متر	مكعب(

الأخ�ساب المن�سورة

)مليون	متر	مكعب(

الألواح الخ�سبية

)مليون	متر	مكعب(

الورق والورق المقوى

)مليون	طن(

ال�ستهالكالإنتاجال�ستهالكالإنتاجال�ستهالكالإنتاجال�ستهالكالإنتاج

200069648112245

200572689123357

20108177101534710

20209388111944914

.FAO, 2008c	:الم�سدر

الجدول	4

ح�سة اأفريقيا من تجارة المنتجات الخ�سبية، 2006

الواردات كن�سبة مئوية من قيمة الإنتاج

الواردات العالمية

ال�سادرات كن�سبة مئوية من قيمة 

ال�سادرات العالمية

الواردات كن�سبة مئوية من الكمية 

الم�ستهلكة في اأفريقيا

ال�سادرات كن�سبة مئوية من الكمية 

الم�ستهلكة في اأفريقيا

0.78.41.06.0الأخ�شاب	الم�شتديرة	ال�شناعية

3.33.045.023.0الأخ�شاب	المن�شورة	

1.41.945.037.0الألواح	الخ�شبية	

0.81.026.036.0لب	الورق

2.50.651.012.0الورق	والورق	المقوى

.FAO, 2008a	:الم�سدر

القيمة الم�سافة في القطاع الحرجيال�سكل 6
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�لتنمية	 وفي	 �لدخل	 في	 زياد�ت	 حدوث	 على	 �لمحتمل	 �لطلب	 ق	 تحقُّ

عام. ب�جه	 و�لقت�سادية	 �لجتماعية	

منخف�سة	 �لعالم	 �سعيد	 على	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 تجارة	 في	 �أفريقيا	 وح�سة	

م�سافة	 قيمة	 ذ�ت	 �أ�سناف	 �إنتاج	 �إلى	 م�ّجهة	 وهي	 	)4 )�لجدول	 بالغ	 حد	 �إلى	

�لخ�سبية	 �لمنتجات	 في	 �لإقليم	 د�خل	 و�لتجارة	 �أفريقيا(.	 جن�ب	 في	 )�إل	 منخف�سة	

مجم�ع	 ز�د	 	،2006 عام	 �إلى	 	1980 عام	 من	 �لفترة	 �أي�سًا.	وخالل	 منخف�سة	

�إلى	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	1.6 من	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 من	 �أفريقيا	 �سادر�ت	 قيمة	

�لمجم�ع	 من	 ح�ستها	 �نخف�ست	 بينما	 �لأمريكية،	 �لدولر�ت	 من	 مليار�ت	 	4

ق	 تحقُّ ويت�قف	 �أمريكي(.	 دولر	 مليار	 	200 �لآن	 يتجاوز	 )�لذي	 �لعالمي	

م��تية	 بيئة	 تهيئة	 على	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 ب�سناعة	 يتعلق	 ما	 في	 �أفريقيا	 �إمكانات	

�لمناف�سة. على	 قدرتها	 ن	 تح�سُّ وعلى	 و�لم�ؤ�س�سات،	 �ل�سيا�سات	 �سعيد	 على	

الوقود الخ�سبي

قطاع	 على	 رئي�سية(	 ب�سفة	 �لحي�ية	 )�لكتلة	 �لتقليدية	 �لطاقة	 م�سادر	 ت�سيطر	

ل	 ن�سبة	 تح�سل	 حيث	 �لكبرى،	 �ل�سحر�ء	 جن�ب	 �أفريقيا	 في	 ل�سيما	 �لطاقة،	

 World Energy( �لكهرباء	 على	 �لريف	 �سكان	 من	 �لمائة	 في	 	7.5 تتجاوز	

في	 و�ل�ستثمار	 �لمعي�سية	 �لأ�سرة	 دخل	 �نخفا�ض	 ��ستمر�ر	 ومع	 	.)Council, 2005

في	 للطاقة	 هامًا	 م�سدر�ً	 �لأخ�ساب	 تظل	 �أن	 �لمرجح	 من	 منا�سبة،	 بد�ئل	 �إيجاد	

ُو�سعت	 �لتي	 �لتنب�ؤ�ت	 �أ�سارت	 وقد	 	.)FAO, 2008d( �لمقبلة	 �لعق�د	 في	 �أفريقيا	

��ستهالك	 في	 �لمائة	 في	 	34 قدرها	 بن�سبة	 زيادة	 �إلى	حدوث	 	2001 عام	 في	

بيد	 	.)7 )�ل�سكل	 	2020 عام	 �إلى	 	2000 عام	 من	 �لفترة	 �لخ�سبي	خالل	 �ل�ق�د	

�لزيادة	 هذه	 �أن	 �إلى	 ي�سير	 �لما�سيين	 �لعامين	 في	 �ل�ق�د	 �أ�سعار	 في	 �لرتفاع	 �أن	

ح�سة	 تنخف�ض	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 ذلك.	 من	 حتى	 �أكبر	 تك�ن	 �أن	 �لمحتمل	 من	

�لذين	 للنا�ض	 �لمطلق	 �لعدد	 ولكن	 �لطاقة،	 �إمد�د�ت	 مجم�ع	 في	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	

.)FAO, 2008d( ينم�	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �لخ�سبية	 �لطاقة	 على	 يعتمدون	

مت��زنان	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 على	 و�لطلب	 �لعْر�ض	 �أن	 من	 �لرغم	 وعلى	

عنه	 ينجم	 مما	 حاد�ً،	 عجز�ً	 ت�سهد	 مناطق	 ت�جد	 �لإجمالي،	 �لم�ست�ى	 على	

�لح�سرية.	 �لمر�كز	 ح�ل	 ل�سيما	 لال�ستد�مة،	 قابلة	 غير	 بطريقة	 �لغابات	 �إز�لة	

�لغابات	 �إد�رة	 تح�سين	 خالل	 من	 �لعر�ض	 تعزيز	 �لبلد�ن	 معظم	 حاولت	 وقد	

�لبلد�ن	 تلك	 وحاولت	 �لخ�سبي،	 لل�ق�د	 مز�رع	 و�إقامة	 �لحرجية	 و�لأر��سي	

بديلة	 ولأن��ع	 كفاءة	 �لأكثر	 �لطعام	 طهي	 لأجهزة	 بالترويج	 �لطلب	 من	 �لحد	

�ل�ق�د. من	

�ل�ق�د	 �أ�سعار	 لرتفاع	 نتيجة	 �لحي�ي	 بال�ق�د	 �لعالمي	 �لهتمام	 �أدى	 وقد	

خالل	 من	 مثاًل	 �لحي�ي،	 �ل�ق�د	 تنمية	 في	 �ل�ستثمار�ت	 زيادة	 �إلى	 �لأحف�ري	

�ل�ستثمار�ت	 هذه	 كانت	 �إذ�	 ما	 �لم�ؤكد	 من	 ولي�ض	 "�لجاتروفا".	 �أن��ع	 زرع	
متز�يدة	 �س��غل	 وت�جد	 �أفريقيا،	 في	 �لطاقة	 لم�ساكل	 �لأجل	 ط�يل	 حاًل	 �ست�فر	

�لغذ�ئي. �لأمن	 على	 �لحي�ي	 لل�ق�د	 �ل�سلبية	 �لنعكا�سات	 ب�ساأن	

المنتجات الحرجية غير الخ�سبية

و�لر�تينجات،	 )�ل�سمغ	 �لخ�سبية	 غير	 �لأفريقية	 �لحرجية	 �لمنتجات	 ُت�ستخدم	

لح�م	 و�لر�تان،	 �لخيزر�ن	 و�لدباغة،	 �ل�سباغة	 م��د	 �لنحل،	 و�سمع	 �لع�سل	

حد	 �إلى	 �لمعي�سة	 �أجل	 من	 �لطبية(	 �لنباتات	 من	 كبير	 وعدد	 �لعلف	 �لطر�ئد،	

�لعي�ض	 ك�سب	 في	 م�ساهمتها	 فاإن	 ثم،	 ومن	 ر�سمي.	 غير	 ب�سكل	 بها	 ر	 ويتجَّ كبير	

 Shackleton,( �لر�سمية	 �لإح�ساء�ت	 من	 يبدو	 ما	 تف�قان	 �لمحلية	 و�أهميتها	

.)Shanley and Ndoye, 2007

قطاع	 ي�سهد	 و�لدولية،	 و�لإقليمية	 �لمحلية	 �لتجارة	 فر�ض	 تز�يد	 ومع	

يتز�يد	 �إذ	 �إدر�كها.	 يمكن	 تغير�ت	 �أفريقيا	 في	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	

�لطابع	 �إ�سفاء	 �إلى	 ترمي	 وت�سريعات	 �سيا�سات	 �لأفريقية	 �لحك�مات	 و�سع	

باأهمية	 ويت�سم	 �لخ�سبية.	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 قيمة	 �سال�سل	 على	 �لر�سمي	

.FAO, 2003b	:الم�سدر
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اأفريقيا	الو�شطى

تمثل	م�شتح�شرات	التجميل،	كالزيوت	والكريمات	وال�شبغات،	اأحد	اأ�شرع	الأ�شواق	

العالمية	للمنتجات	الحرجية	غير	الخ�شبية	بروزًا.	وزيت	�شجرة	"�شى"،	الم�شتق	
	)Butyrospermum parkii 	اأو Vitellaria paradoxa( ""�شى	�شجرة	ثمرة	من

�شعبية	في	مجال	 العنا�شر	 اأكثر	 اأحد	 التي	ُتعرف	عادة	با�شم	"karité"،	هو	
رعاية	الجلد	حاليًا.	و�شجرة	"�شى" ل	توجد	�شوى	في	حزام	منطقة	ال�شاحل	في	
اأفريقيا،	ويقّدر	اأن	3	ماليين	امراأة	اأفريقية	ريفية	يعملن	في	ت�شدير	منتجات	

التي	ُقّدرت	قيمتها	بما	يبلغ	100	مليون	دولر	اأمريكي	في	2008-2007.	 "�شى"،	
اأكبر	ال�شادرات	بعد	القطن،	وتركز	 وفي	بوركينا	فا�شو،	ُتعتبر	"karité" ثاني	

 "Karité"	م�شروع	ينّظم	المثال،	�شبيل	وعلى	القطاع.	تنمية	على	عديدة	م�شروعات
في	بوركينا	فا�شو	اتحادات	للن�شاء	المحليات	التي	يقمن	بجمع	وت�شنيع	جوزيات	

الن�شاء	يقمن	 اأن	 اإلى	 وبالنظر	 الدولية.	 الأ�شواق	 اأجل	 "�شى" و"karité" من	
باإدارة	العمليات	الخا�شة	بهن،	فاإن	الأن�شطة	تمتثل	عادة	ل�شروط	"التجارة	

العادلة".	وعالوة	على	ذلك،	ت�شتند	اأغلبية	الم�شروعات	القروية	ال�شغيرة	التي	
."karité" اإلى	 فا�شو	 بوركينا	 يدعمها	برنامج		"TREE AID" في	

.FAO, 2007a; USAID, 2008	:الم�سادر

منتجات	التجميل	الم�شنوعة	من	زيت	�شجرة	"�شى"الإطار 4
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الإقليمية التوقعات	 الأول:  9الجزء 

فريقيا أ

و�ل�سلع	 �لطبية،	 و�لنباتات	 �لعرقية"،	 �أ�س��ق"لالأغذية	 ظه�ر	 �ل�سدد	 هذ�	 في	 خا�سة	
وثمة	 	.)4 )�لإطار	 �ل�سيا	 وزبدة	 �لنحل	 و�سمع	 �لع�سل	 مثل	 �لع�س�ية،	 �أو	 �لطبيعية	

و�لر�سمي.	 �لر�سمي	 غير	 �لقطاعين	 ت�سمل	 ودوليًا	 قطريًا	 بها	 ُيتَّجر	 عديدة	 منتجات	

غير	 �لقطاع	 في	 باقيًا	 �لبرية	 من	 �لأخ�ساب	 جمع	 يظل	 قد	 �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	

�لر�سمي. �لقطاع	 في	 باقيين	 و�لتجارة	 �لت�سنيع	 يظل	 بينما	 �لر�سمي،	

و�ل�ستخد�مات	 �لمنتجات	 من	 و��سعة	 متن�عة	 طائفة	 وج�د	 �إلى	 وبالنظر	

من	 ولكن	 و��سع،	 نطاق	 على	 لالنطباق	 قابل	 تنب�ؤ	 و�سع	 �ل�سعب	 من	 �لنهائية،	

يلي: ما	 �لت�قعات	 ت�سمل	 �أن	 �لمحتمل	

�لهتمام	 من	 �سئيل	 قدر	 �إيالء	 مع	 �لمنتجات،	 لمعظم	 �لمعي�سى	 �ل�ستهالك	 	•

�لم��رد؛ لإد�رة	

�لمنتجات	 �أجل	 من	 ُتجمع	 �لتي	 �لبرية	 �لم��رد	 لبع�ض	 �لمفرط	 �ل�ستغالل	 	•

و��ستنفادها؛ �لتجارية،	

لتز�يد	 نتيجة	 �لطر�ئد	 لح�م	 م��رد	 على	 �ل�سغط	 من	 مزيد	 حدوث	 	•

�ل�سكان؛

من	 وتجاري	 منزلي	 نطاق	 على	 �لمنتجات	 من	 �سغير	 عدد	 وت�سنيع	 زر�عة	 	•

�لمحلية؛ �لمجتمعات	 �أو	 �لم�ساريع	 منظمي	 جانب	

ب�سهاد�ت	 عليها	 م�سّدق	 منتجات	 على	 خا�سة	 �أ�س��ق	 من	 �لطلب	 تز�يد	 	•

.)Welford and Le Breton, 2008( �لعادلة	 �لتجارة	 تمّثل	

الخدمات البيئية للغابات

فقد�ن	 ي�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 من	 كالمعتاد"،	 �لأم�ر	 "�سير	 �سيناري�	 �إطار	 في	
هذ�	 �نح�سار	 �إلى	 �لر�مية	 �لجه�د	 ت�ستند	 �أن	 وينبغي	 للغابات.	 �لحي�ي	 �لتن�ع	

�لمناطق	 �إد�رة	 برنامج	 مثل	 �لجماعية	 �لإد�رة	 مبادر�ت	 نجاحات	 �إلى	 �ل��سع	

	.)Frost and Bond, 2008( زمباب�ي	 في	 �لأ�سليين	 �ل�سكان	 لم��رد	 �لم�ساع	

�لمناطق	 خارج	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 على	 �لحفاظ	 معالجة	 �أي�سًا	 �لالزم	 ومن	

�لأ�سا�سية. �لقت�سادية	 �لأن�سطة	 في	 و�إدماجه	 �لمحمية	

�لمائة	 في	 	11( هكتار	 ملي�ن	 	320 نح�	 حاليًا	 �لمحمية	 �لمناطق	 وتغطي	

في	 �أ�سخا�سًا	 وت�ظيفها	 �أفريقيا	 ��ستثمار	 ولكن	 �لإقليم(،	 �أر��سي	 م�ساحة	 من	

�لتحديات	 بين	 ومن	 �لعالم.	 في	 �لأقل	 هما	 ز�ل	 ما	 �لعامة	 �لحد�ئق	 �إد�رة	 مجال	

�لب�سر	 بين	 �لتعار�ض	 تز�يد	 �لمحمية	 �لمناطق	 باإد�رة	 يتعلق	 ما	 في	 �لرئي�سية	

�لتي	 �لأر��سي،	 ��ستخد�م	 على	 و�لنز�عات	 	)FAO, 2008e( �لبرية	 و�لحياة	

تنز�نيا	 وجمه�رية	 كينيا،	 وفي	 جفاف.	 حدوث	 حالة	 في	 �س�ء�ً	 ما	تزد�د	 كثير�ً	

�إد�رة	 في	 �لمحلية	 �لمجتمعات	 ت�سارك	 �أخرى،	 بلد�ن	 بين	 وزمباب�ي،	 �لمتحدة،	

�لدخل.	 من	 ح�سة	 على	 ح�س�لها	 مقابل	 �ل�سياحة	 مر�فق	 �أو	 �لمحمية	 �لمناطق	

�إد�رتها. بغر�ض	 �لمحمية	 �لمناطق	 تاأجير	 �أفريقيا	 في	 �لآن	 حتى	 يتر�سخ	 ولم	

�لأفريقية	 �لقت�ساد�ت	 على	 كبيرة	 تاأثير�ت	 �لمناخ	 لتغير	 و�ستك�ن	

كي�ت�،	 لبروت�ك�ل	 �لتابعة	 �لنظيفة	 �لتنمية	 �آلية	 وتتيح	 �لغابات.	 قطاع	 وعلى	

�لغابات،	 �إز�لة	 من	 �لنبعاثات	 خف�ض	 �إلى	 �لر�مية	 �لأخيرة	 و�لمبادر�ت	

�أفريقيا	 ت�ستفد	 لم	 �لآن	 وحتى	 جديدة.	 تم�يلية	 فر�سًا	 �لغابات	 وتده�ر	

	،)5 )�لإطار	 �لط�عية	 �لكرب�ن	 �أ�س��ق	 من	 �أو	 �لنظيفة	 �لتنمية	 �آلية	 من	 كثير�ً	

�لتقنية	 �لقدرة	 ق�س�ر	 لمعالجة	 ق�ية	 جه�د	 بذل	 �إلى	 �لحاجة	 �إلى	 ي�سير	 مما	

�أن	 لالإقليم	 �لمر�د	 كان	 �إذ�	 و�لم�ؤ�س�سات	 �ل�سيا�سات	 �سعيد	 على	 و�لمع�قات	

�لغابات	 �إز�لة	 من	 �لنبعاثات	 خف�ض	 مبادرة	 من	 �ل�ستفادة	 على	 قادر�ً	 يك�ن	

وتده�رها.

�لبلد�ن	 من	 عديد	 في	 �س��ء	 حد	 على	 و�لح�سرية	 �لريفية	 و�لمناطق	

تلك	 تزد�د	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 �لمياه،	 في	 �سديدة	 ندرة	 تعاني	 �لأفريقية	

�لمياه	 م�ستجمعات	 �إد�رة	 �س�ء	 �أ�سفر	 فقد	 �لطلب.	 تز�يد	 مع	 �س�ء�ً	 �لندرة	

�لخز�نات.	 من	 كثير	 في	 �لتخزين	 قدرة	 وت�ساوؤل	 �سديد	 تغريُّن	 حدوث	 عن	

في	 �لرئي�سيان	 �لعائقان	 هما	 �ل�ستخد�مات	 وتعاُر�ض	 �لم�س�ؤوليات	 وتجزوؤ	

�لعديدة	 �لمياه	 لم�ستجمعات	 بالن�سبة	 ل�سيما	 �لمياه،	 م�ستجمعات	 �إد�رة	

نهج	 �إتباع	 في	 �لرئي�سية	 �لتحديات	 وتتمثل	 �لإقليم.	 في	 للحدود	 �لعابرة	

بين	 تربط	 م�ؤ�س�سية	 ترتيبات	 وو�سع	 لالأر��سي	 �لمتكامل	 �ل�ستخد�م	

�لمجرى. �أ�سفل	 �لمياه	 وم�ستخدمي	 �لمجرى	 �أعلى	 �لأر��سي	 م�ستخدمي	

خدمات	 لتقديم	 �س�قي	 نهج	 باإتباع	 �لهتمام	 فقط	 �لآن	 يتز�يد	 بد�أ	 وقد	

لتقديم	 فقط	 �ثنين	 برنامجين	 �س�ى	 فيه	 ي�جد	 ل	 فالإقليم	 �لمياه.	 م�ستجمعات	

وكالهما	 �لمياه،	 م�ستجمعات	 ي�سمالن	 �لبيئية	 �لخدمات	 مقابل	 مدف�عات	

�إلى	 �سارمًا	 ��ستناد�ً	 منهما	 �أي	 ي�ستند	 ول	 �أفريقيا،	 جن�ب	 في	 م�ج�د�ن	

مبادر�ت	 وثمة	 �لعامة.	 �ل�سريبية	 �لإير�د�ت	 على	 يعتمد�ن	 لأنهما	 �لأ�س��ق،	

�لمخططات	 لهذه	 �لرئي�سية	 �لتحديات	 وتتمثل	 �لتخطيط.	 قيد	 عديدة	 �أخرى	

و�رتفاع	 �لمياه،	 م�ستجمعات	 خدمات	 مقابل	 دفع	 عن	 �لم�ستخدمين	 عجز	 في	

.)Dillaha et al., 2007( �لم�ؤ�س�سات	 ق�س�ر	 و�أوجه	 �لمعامالت،	 تكاليف	

�لمت�قع	 ومن	 �لأفريقية	 �لبلد�ن	 معظم	 �لأر��سي	 وتده�ر	 �لت�سحر	 ويطال	

�ل�سغط	 وتز�يد	 �لرعي،	 عمليات	 وت��ّسع	 �لمناخ،	 تغير	 مع	 ذلك	 يزد�د	 �أن	

�لرياح	 م�سد�ت	 في	 �لمزروعة	 و�لأ�سجار	 �لحدية.	 �لأر��سي	 زر�عة	 �أجل	 من	

ويتطلب	 �لأ�سا�سية.	 و�لبنية	 �لزر�عية	 �لأر��سي	 تحمي	 �ل��قية	 و�لأحزمة	

بالزر�عة	 يتعلق	 ما	 في	 متكامل	 نهج	 �تباع	 �لأر��سي	 وتده�ر	 للت�سحر	 �لت�سدي	

المجموع	العالمي	لم�شروعات	اآلية	التنمية	النظيفة	الم�شجلة	حتى	30	 	•

اأبريل/ني�شان	2008:	1068

م�شروعات	اآلية	التنمية	النظيفة	في	اأفريقيا:	25	)2.3	في	المائة	من	 	•

الإجمالي(،	معظمها	في	جنوب	اأفريقيا	)حيث	ُتعتبر	القدرة	الموؤ�ش�شية	

متطورة	ب�شكل	جيد	ن�شبيًا(

م�شروعات	الت�شجير/اإعادة	الت�شجير	الموافق	عليها	في	اأفريقيا:	 	•

ل	توجد	)في	العالم:واحد	]في	ال�شين[(

ح�شة	اأفريقيا	في	اأ�شواق	الكربون	الطوعية:	2	في	المائة	من	الحجم	 	•

المتداول	في	عام	2007،	مع	اأعلى	ال�شتحقاقات	�شعرًا	ب�شبب	ارتفاع	

تكاليف	الإجراءات

ح�شة	اأفريقيا	في	اأ�شواق	الكربون	الطوعية	في	ما	يتعلق	با�شتخدام	 	•

الأرا�شي،	وتغيُّر	ا�شتخدام	الأرا�شي،	والحراجة	في	عام	2007:	5	في	

المائة	من	المجموع	العالمي

.Hamilton et al., 2008	:الم�سدر

اأ�شواق	الكربون	في	اأفريقيا:	نظرة	عامةالإطار 5
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و�إقليمية	 �إقليمية	 م�سروعات	 في	 �لمتبع	 �لنح�	 على	 و�لحر�جة،	 �لحي��ن	 وتربية	

	)UNU, 2007 )�نظر	 �لكبرى	 لل�سحر�ء	 �لأخ�سر	 �لجد�ر	 مبادرة	 مثل	 فرعية	

تقريبًا	 جميعها	 �لإقليم	 وبلد�ن	 	.)TerrAfrica, 2006(  TerrAfrica و�سر�كة	

عمل	 خطط	 و�أعدت	 �لت�سحر،	 لمكافحة	 �لمتحدة	 �لأمم	 �تفاقية	 على	 م�قِّعة	

�لقت�سادية	 �لمع�قات	 �أن	 بيد	 �لحالت(.	 من	 كثير	 في	 خارجي	 )بدعم	 قطرية	

و�لمجتمعات	 �لخا�ض	 و�لقطاع	 �لحك�مات	 قدرة	 من	 تحد	 و�لم�ؤ�س�سية	

منهجية. بطريقة	 للتحديات	 �لت�سدي	 على	 �لمحلية	

�لطبيعية	 �ل�سياحة	 �لأفريقية	 �لقت�ساد�ت	 في	 كبيرة	 م�ساهمة	 وت�ساهم	

�لمحلي،	 و�لمجتمع	 �لخا�ض	 �لقطاع	 يق�دها	 �لتي	 �لبيئية	 �ل�سياحة	 ومبادر�ت	

�لبرية	 فالحياة	 �لمحمية.	 �لمناطق	 ح�ل	 �لأولى	 بالدرجة	 تتمح�ر	 و�لتي	

كبيرة	 �إمكانات	 �أفريقيا	 لدى	 وت�جد	 و�لعمالة.	 للدخل	 رئي�سي	 م�سدر	 �لغنية	

لم���سلة	 �لعام	 �لتجاه	 �أن	 بيد	 �لعالمية.	 �ل�سياحة	 في	 �لنم�	 من	 لال�ستفادة	

�لبيئية	 �لخدمات	 عر�ض	 ت�ساوؤل	 معناه	 تده�رها	 و��ستمر�ر	 �لغابات	 �إز�لة	

�إذ�	 ما	 �لأمر	 عليها	 ينط�ي	 �لتي	 �لتكاليف	 على	 ويت�قف	 �لغابات.	 من	 �لنابعة	

�ست�ؤثر	 �لأفريقية	 �لغابات	 تقدمها	 �لتي	 �لبيئية	 بالخدمات	 �ل�عي	 زيادة	 كانت	

حفظها. على	

الموجز

�لأكبر	 �لمع�قات	 تعك�ض	 هائلة	 تحديات	 على	 �أفريقيا	 في	 �لغابات	 حالة	 تنط�ي	

وق�س�ر	 �ل�سيا�سات،	 و�سعف	 �لدخل،	 �نخفا�ض	 في	 و�لمتمثلة	 �لقارة	 ت��جهها	 �لتي	

مفردة	 ق�س�سا	 ز�لت	 ما	 لكنها	 نجاح،	 ق�س�ض	 وت�جد	 �لمتط�رة.	 �لم�ؤ�س�سات	

يلي: ما	 �لعقبات	 بين	 ومن	 �لأ�سا�سي.	 و�لم�ؤ�س�سي	 �لقت�سادي	 �ل�سعف	 ب�سبب	

وقلة	 �لطبيعية	 و�لم��رد	 �لأر��سي	 من	 �لم��رد	 على	 �لعتماد	 �سدة	 	•

�لأ�سا�سية؛ و�لبنية	 و�لمهار�ت	 �لب�سرية	 �لم��رد	 تنمية	 في	 �ل�ستثمار	

�لغابات؛ قطاع	 ي�سمل	 بما	 �لقت�ساد،	 في	 �لقيمة	 �إ�سافة	 م�ست�ى	 �نخفا�ض	 	•

�لعام	 �لقطاع	 في	 �ل�سعف	 �أوجه	 من	 �لنابعة	 �لر�سمي،	 غير	 �لقطاع	 �سخامة	 	•

�ل�س�ق. �آليات	 وفي	

وتعزيز	 وعالميًا	 محليًا	 �لمطل�بة	 �لفريدة	 و�لخدمات	 �لمنتجات	 على	 و�لتركيز	

م��رد	 ل�ستنفاد	 للت�سدي	 هامتين	 و�سيلتين	 يك�نا	 �أن	 يمكن	 �لمحلية	 �لم�ؤ�س�سات	

باإد�رة	 �لمتعلقة	 �لناجحة	 �لتجربة	 على	 �لجه�د	 هذه	 تبني	 �أن	 وينبغي	 �لغابات.	

�لحي��ن	 وتربية	 �لزر�عة	 بين	 �لتكامل	 ق	 تحقُّ ومحلية	 م�ستد�مة	 �إد�رة	 �لم��رد	

�لخدمات	 على	 �لطلب	 تنامي	 ويتيح	 �لمحلية.	 �لمعرفة	 من	 وت�ستفيد	 و�لحر�جة،	

لأفريقيا. خا�سة	 فر�سة	 	- �لكرب�ن	 وعزل	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 ل�سيما	 	- �لبيئية	
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مالحظة:	انظر	الجدول	1	الوارد	في	الملحق	لالطالع	على	قائمة	البلدان	والمناطق	بح�شب	الإقليم	الفرعي.

بلد�ً	 	47 من	 يتك�ن	 �لذي	 	،)8 )�ل�سكل	 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 �إقليم	 �إن	

�أكثر	 بع�ض	 فيه	 وت�جد	 �لعالم	 �سكان	 ن�سف	 من	 �أكثر	 م�طن	 ه�	 ومنطقة،	

�لغابات	 م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 	18.6 فيه	 وت�جد	 �سكانية.	 كثافة	 �لعالم	 بلد�ن	

�لغابات	 ت�سمل	 �لتي	 �لبيئية	 �لنظم	 من	 و��سعة	 مجم�عة	 في	 وذلك	 �لعالم	 في	

و�ل�سحارى	 و�لجبال،	 �ل�ساحلية،	 �لمنغروف	 و�أ�سجار	 و�لمعتدلة،	 �ل�ست��ئية	

في	 تحدث	 �لتي	 �ل�سريعة	 �لقت�سادية	 	- �لجتماعية	 وللتغير�ت	 	.)9 )�ل�سكل	

�لحرجي.	 �لقطاع	 بينها	 ومن	 �لقطاعات،	 جميع	 على	 بالغة	 تاأثير�ت	 �لإقليم	

على	 �لطلب	 �أي�سًا	 يتز�يد	 �لخ�سبية،	 �لمنتجات	 على	 �لطلب	 يتز�يد	 فبينما	

�لغابات. تقدمها	 �لتي	 �لبيئية	 �لخدمات	

عوامل التغير

العوامل ال�سكانية

بحل�ل	 ن�سمة	 مليار	 	4.2 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 �سكان	 عدد	 يبلغ	 �أن	 �لمت�قع	 من	

�ل�سكان	 عدد	 عن	 ن�سمة	 ملي�ن	 	600 قدرها	 زيادة	 يمثل	 ما	 وه�	 	،2020 �سنة	

�ليابان	 في	 �ل�سن�ي	 �ل�سكاني	 �لنم�	 ومعدل	 	.)10 )�ل�سكل	 	2006 عام	 في	

�لبلد�ن	 ل�سيما	 	- عديدة	 بلد�ن	 في	 ولكن	 �لهب�ط،	 في	 و�آخذ	 �ل�سفر	 من	 يقترب	

�لمائة. في	 	2 �ل�سكاني	 �لنم�	 معدل	 يتجاوز	 	- �لدخل	 �لمنخف�سة	

�سخ�سين	 عن	 تقل	 بحيث	 هائاًل،	 تباينًا	 �لإقليم	 في	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 وتتباين	

كل	 في	 �سخ�ض	 	1  000 تتجاوز	 بينما	 منغ�ليا،	 في	 مربع	 كيل�متر	 كل	 في	 �ثنين	

كل	 في	 �سخ�ض	 	6 300 يتجاوز	 ما	 �إلى	 وت�سل	 بنغالدي�ض	 في	 مربع	 كيل�متر	

تمامًا. �لح�سرية	 �سنغاف�رة	 مناطق	 في	 مربع	 كيل�متر	

من	 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	 �لح�سر	 �سكان	 عدد	 يرتفع	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

يتز�يد	 وه�	 	.2020 عام	 في	 �لمائة	 في	 	47 �إلى	 	2005 عام	 في	 �لمائة	 في	 	38

�سكان	 عدد	 يك�ن	 �أن	 �لمت�قع	 فمن	 �ل�سين،	 في	 �لخ�س��ض	 وجه	 على	 ب�سرعة	

و�أن	 ملي�نًا،	 	230 بمقد�ر	 ز�د	 قد	 	2020 �سنة	 بحل�ل	 �ل�سين	 في	 �لح�سر	

باأرقام	 مقارنة	 ملي�نًا	 	122 بمقد�ر	 �نخف�ض	 قد	 فيها	 �لريف	 �سكان	 عدد	 يك�ن	

من	 �لمائة	 في	 	65 �لريف	 �سكان	 ي�سّكل	 حيث	 �آ�سيا،	 جن�ب	 �أما	 	.2005 عام	

ح�سريًة. �لفرعية	 �لأقاليم	 �أقل	 تظل	 �أن	 �لمت�قع	 فمن	 �ل�سكان،	

و�ليابان	 �أ�ستر�ليا	 ففي	 �ل�سكان.	 �سيخ�خة	 ه�	 �لآخر	 �لمهم	 �ل�سكاني	 و�لتغير	

من	 �لمائة	 في	 	15 على	 تزيد	 ن�سبة	 �أعمار	 تتجاوز	 وتايلند	 وني�زيلند�	 وماليزيا	

 60 �ل�سكان	 عدد	 ربع	 من	 �أكثر	 �أعمار	 تتجاوز	 �ليابان	 وفي	 عامًا؛	 	65 �ل�سكان	

في	 �لعمل	 �سن	 في	 هم	 ممن	 �لر��سدين	 ن�سبة	 في	 لالنخفا�ض	 و�ستك�ن	 عامًا.	

�سارمة(،	 �سكانية	 �سيا�سة	 تنفيذ	 يجري	 )حيث	 �ل�سين	 في	 وكذلك	 �لبلد�ن،	 هذه	

و�لخدمات. �ل�سلع	 طلب	 وعلى	 �لإنتاجية	 على	 هامة	 �نعكا�سات	

الهادي آسيا والمحيط 
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�لأقاليم.	 جميع	 بين	 �قت�سادي	 نم�	 �أ�سرع	 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	 ي�جد	

نم�	 معدلت	 �سجلتا	 �لإقليم،	 �سكان	 عدد	 ثلثي	 تمثالن	 �للتان	 و�لهند،	 فال�سين	

�لعقد	 �أثناء	 �لمائة	 في	 	11 �إلى	 	8 من	 تر�وحت	 �لإجمالي	 �لمحلي	 للناتج	 �سن�ية	

تحقق	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �لتباط�ؤ،	 من	 قدر	 �لممكن	�أن	يحدث	 من	 وبينما	 �لمن�سرم.	

به	 ُي�ستهان	 ل	 حد	 �إلى	 �لعالمي	 �لمت��سط	 تتجاوز	 نم�	 معدلت	 �لبلد�ن	 �أغلبية	

.)11 )�ل�سكل	

�لقرن	 ت�سعينيات	 منذ	 �لفقر	 في	 �لملح�ظ	 �لنخفا�ض	 من	 �لرغم	 على	 ولكن،	

من	 �أقل	 على	 يعي�س�ن	 �سخ�ض	 ملي�ن	 	640 فيه	 ي�جد	 �لإقليم	 ز�ل	 ما	 �لع�سرين،	

تف�سيًا	 �أكثر	 �لفقر	 ك�ن	 ومع	 	.)UNESCAP, 2007( ي�ميًا	 و�حد	 �أمريكي	 دولر	

�لغابات	 على	 كبير�ً	 �عتماد�ً	 كثيرون	 يعتمد	 بالغابات،	 �لمغطاة	 �لمناطق	 في	

عي�سهم. لك�سب	

قطاعا	 ب�سرعة	 ينم�	 �لإقليم،	 في	 �لم�ج�دة	 �لنامية	 �لبلد�ن	 معظم	 وفي	

في	 �لزر�عة	 ح�سة	 في	 مقابل	 هب�ط	 حدوث	 مع	 و�لخدمات،	 �لتح�يلية	 �ل�سناعة	

في	 �لتغير�ت	 لهذه	 و�ستك�ن	 	.)UN, 2006a; FAO, 2007b( و�لعمالة	 �لدخل	

تبعًا	 �لحرجي	 �لقطاع	 وعلى	 �لغابات	 على	 مختلفة	 تاأثير�ت	 �لقت�ساد	 هيكل	

ل�تيرتها:

�لزر�عة.	 على	 كبير	 حد	 �إلى	 معتمدة	 �لإقليم	 في	 عديدة	 بلد�ن	 تظل	 �س�ف	 	•

�إلى	 �لأر��سي	 على	 �لعتماد	 و��ستمر�ر	 �لمرتفع	 �ل�سكاني	 �لنم�	 و�سي�ؤدي	

�ل�سكانية	 �لكثافة	 ذ�ت	 �لبلد�ن	 في	 ل�سيما	 �لغابات،	 على	 �ل�سغط	 زيادة	

�لزر�عة،	 تح�سين	 �إلى	 �لر�مية	 �لجه�د	 ت�ؤدي	 �أن	 �لممكن	 ومن	 �لكبيرة.	

�لغابات. على	 �لتاأثير	 زيادة	 �إلى	 م�ؤخر�ً،	 �لأغذية	 �أ�سعار	 لت�ساعد	 ��ستجابًة	

�لزر�عي،	 �لت��سع	 وتيرة	 خف�ض	 �إلى	 �لت�سنيع	 فيها	 ي�ؤدي	 �لتي	 �لبلد�ن	 في	 	•

و�لتح�سر،	 �لأ�سا�سية،	 �لبنية	 وتنمية	 �لتعدين،	 قبيل	 من	 �أخرى	 ع��مل	 ت�سبح	

�لغابات. لإز�لة	 هامة	 �أ�سبابًا	 �لكبيرة،	 �لمز�رع	 محا�سيل	 وكذلك	

كبير	 حد	 �إلى	 تركز	 معرفية،	 �قت�ساد�ت	 ت�سبح،	 �أو	 �أ�سبحت،	 بلد�ن	 ثمة	 	•

معظم	 ُي�ست�رد	 �لدخل،	 �رتفاع	 ومع	 و�لخدمات.	 �لتكن�ل�جيا	 على	

ذلك	 بعد	 �لغابات	 وُت�ستخدم	 �لغابات.	 على	 �لعتماد	 ويقل	 �لأولية	 �ل�سلع	

�لبيئية. �لخدمات	 ت�فير	 في	 �لأول	 �لمقام	 في	

في	 حدث	 �لذي	 �ل�سريع	 �لقت�سادي	 �لنم�	 في	 هامًا	 دور�ً	 �لع�لمة	 لعبت	 ولقد	

على	 تاأثيرها	 ��ستمر�ر	 مع	 �لمقبلة،	 �ل�سن��ت	 في	 و�س�حًا	 �أكثر	 و�ست�سبح	 �لإقليم	

�ل�سيا�سي	 و�ل�ستقر�ر	 �لقطرية.	 عبر	 �ل�ستثمار�ت	 زيادة	 ي�سمل	 بما	 �لغابات،	 قطاع	

�لب�سرية،	 �لم��رد	 في	 �لمرتفعة	 و�ل�ستثمار�ت	 �لكبيرة،	 و�لأ�س��ق	 �لن�سبي،	

ن	 وتح�سُّ �لفرعية،	 و�لإقليمية	 �لإقليمية	 �لقت�سادي	 و�لتعاون	 �لتجارة	 و�تفاقات	
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هي	 و�لت�سالت	 �لمعل�مات	 تكن�ل�جيات	 تط�ر	 و�سرعة	 للنقل،	 �لأ�سا�سية	 �لبنية	

�لع�لمة. على	 جميعها	 �سجعت	 ع��مل	

ال�سيا�سات والموؤ�س�سات

�آ�سيا	 في	 و�لم�ؤ�س�سات	 �ل�سيا�سات	 مجالي	 في	 �لجارية	 �لهامة	 �لتغير�ت	 بين	 من	

يلي: ما	 �لهادي	 و�لمحيط	

م�ساركة	 زيادة	 من	 تمّكن	 و�لت�سريعات	 �ل�سيا�سات	 في	 تغير�ت	 حدوث	 	•

من	خالل	 ل�سيما	 �لحرجي،	 �لقطاع	 في	 �لم�سلحة	 �أ�سحاب	 مختلف	

�إلى	 �لحق�ق	 �إعادة	 ي�سمل	 بما	 �لجماعية،	 و�لم�ساركة	 �لخ�سخ�سة	

6(؛ )�لإطار	 �لأ�سليين	 �ل�سكان	 مجتمعات	

لمالك	 بالن�سبة	 �لح��فز	 من	 مزيد�ً	 ي�فر	 مما	 �لحيازة	 �أو�ساع	 في	 ن	 �لتح�سُّ 	•

�أ�سجار�ً؛ يزرع��	 كي	 �لأر��سي	

�ل�سر�كات	 من	خالل	 �لحرجي،	 �لقطاع	 في	 �ل�سركات	 ��ستثمار�ت	 تز�يد	 	•

�لأحيان؛ معظم	 في	

و�إد�رة	 �ل�سيا�سات،	 �سياغة	 في	 �لمدني	 �لمجتمع	 منظمات	 م�ساركة	 زيادة	 	•

�ل�عي؛ و�إثارة	 و�لإر�ساد،	 و�لبح�ث،	 �لغابات،	

عنا�سر	 لظه�ر	 �أ�سا�سًا	 نتيجة	 �لعامة،	 �لحرجية	 �ل�كالت	 �سلطة	 �سعف	 	•

�أخرى. فاعلة	

في	 غالبًا	 �لبلد�ن،	 بع�ض	 في	 �لغابات	 قطاع	 كاهل	 �لح�كمة	 م�ساكل	 وُتثقل	

وقطع	 �لف�ساد	 مكافحة	 كانت	 وقد	 �لغابات.	 معظم	 فيها	 ي�جد	 �لتي	 �لبلد�ن	

م�ؤخر�ً	 ُبذلت	 ودولية	 قطرية	 جه�د	 تركيز	 مح�ر	 �لم�سروع	 غير	 �لأ�سجار	

عديدة،	 بلد�ن	 في	 �لغابات	 �إد�رة	 في	 خلاًل	 �ل�سر�عات	 وُتحِدْث	 	.)7 )�لإطار	

�لطبيعية،	 �لم��رد	 على	 �ل�سغ�ط	 تز�يد	 مع	 �ل�سر�عات	 تلك	 تت�ساعد	 �أن	 ويمكن	

لح�سمها. فعالة	 م�ؤ�س�سية	 ترتيبات	 ت�جد	 لم	 �إذ�	 ل�سيما	

العلم والتكنولوجيا

�لث�رة	 تكن�ل�جيات	 وتبني	 تط�ير	 حيث	 من	 �ل�سد�رة	 مركز	 في	 �لإقليم	 بقي	

�لت��سع.	 ذلك	 و�نح�سار	 بل	 �أفقيًا،	 �لزر�عة	 ت��سع	 �إبطاء	 �إلى	 �أدى	 مما	 �لخ�سر�ء،	

قطاعي	 في	 �لمناف�سة	 على	 �لإقليم	 قدرة	 �لتكن�ل�جي	 �لتقدم	 �أوجه	 عززت	 فقد	

�لتكن�ل�جيا	 في	 لال�ستثمار�ت	 و�ستك�ن	 و�لخدمات.	 �لتح�يلية	 �ل�سناعة	

�لطاقة	 وتكن�ل�جيات	 و�لت�سالت،	 و�لمعل�مات	 �لنان�،	 وتكن�ل�جيا	 �لحي�ية،	

في	 فروق	 وج�د	 �سي�ستمر	 ولكن	 �لحرجي.	 �لقطاع	 في	 هامة	 تاأثير�ت	 �لبديلة	

�لفرعية. و�لقطاعات	 و�لقطاعات	 �لبلد�ن	 بين	 �لتكن�ل�جيات	 تبني	

ال�سيناريو العام

�أن	 �لمرجح	 ومن	 �لتن�ع.	 من	 بالغة	 بدرجة	 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 �إقليم	 يت�سم	

رئي�سية	 م�سار�ت	 ثالثة	 من	 و�حد�ً	 �لبلد�ن،	 د�خل	 مناطق	 حتى	 �أو	 �لبلد�ن،	 تتبع	

�لتنمية. مجال	 في	

عن	 �لت�سنيع	 ��ستمر�ر	 �سُي�سفر	 ب�سرعة،	 �ل�ساعدة	 �ل�سناعية	 �لقت�ساد�ت	 ففي	

عن	 تنجم	 �لتي	 �لزيادة،	 و�ست�سكل	 �ل��سطى.	 �لطبقة	 حجم	 في	 زيادة	 حدوث	

هائاًل	 �سغطًا	 �لبيئية	 و�لخدمات	 و�لألياف	 و�ل�ق�د	 �لغذ�ء	 على	 �لطلب	 في	 ذلك،	

�لت��سع	 و�سيتباطاأ	 وخارجه.	 �لإقليم	 في	 �لطبيعية	 بالم��رد	 �لغنية	 �لبلد�ن	 على	

�لتعدين،	 قبيل	 من	 لالأر��سي،	 �لزر�عية	 غير	 �ل�ستخد�مات	 ت���سل	 وقد	 �لزر�عي؛	

�لغابات. على	 �ل�سغط	 �لح�سري،	 و�لت��سع	

وقد	 بل	 �لمعي�سة،	 �سبل	 عماد	 �لزر�عة	 �ستظل	 �لزر�عية،	 �لمجتمعات	 وفي	

�لطلب	 وزيادة	 �ل�سكاني.	 �لنم�	 معدلت	 �رتفاع	 �سياق	 في	 فيها	 ت��سع	 يحدث	

�لآخذة	 �لبلد�ن	 من	 ل�سيما	 و�لألياف،	 و�ل�ق�د	 �لغذ�ء	 على	 و�لإقليمي	 �لعالمي	

�لح�كمة	 لحالة	 تبعًا	 تحديًا،	 �أو	 فر�سة	 �إما	 يك�ن	 �أن	 يمكن	 ب�سرعة،	 �لت�سنيع	 في	

�لم�ؤ�س�سات. وتنمية	

�لنم�	 �سي�ستند	 �لمرتفع،	 �لدخل	 ذ�ت	 �ل�سناعية	 بعد	 ما	 �لمجتمعات	 وفي	

�لج�دة.	 عالية	 خدمات	 وت�فير	 تكن�ل�جيًا	 �لمتقدمة	 �لتح�يلية	 �ل�سناعة	 �إلى	

بع�ض	 في	 �لهب�ط	 في	 )و�ستاأخذ	 ن�سبيًا	 م�ستقرة	 �ل�سكان	 �أعد�د	 و�ستك�ن	

�ساغاًل	 �لبيئة	 ن�عية	 تح�سين	 و�سيك�ن	 تقنيًا.	 َمَهرة	 �ل�سكان	 و�سيك�ن	 �لحالت(	

بذلك. للقيام	 �لالزمة	 �لمادية	 �لإمكانيات	 �لمرتفع	 �لدخل	 و�سي�فر	 رئي�سيًا،	

في	اآ�شيا،	ت�شتهدف	الترتيبات	متعددة	الأطراف	المتعلقة	باإنفاذ	قانون	

الغابات	وحوكمتها	اإدخال	تح�شينات	في	مجال	الحد	من	الف�شاد	والأن�شطة	

غير	الم�شروعة	في	الغابات	والقطاع	الحرجي،	وما	يرتبط	بهما.	وقد	

انبثقت	عملية	اإنفاذ	قانون	الغابات	وحوكمتها	في	�شرق	اآ�شيا	عن	�شل�شلة	من	

2001.	فقد	اأكد	اجتماع	 الم�شاورات	بين	اأ�شحاب	م�شلحة	متعددين	في	عام	

وزاري	بهذا	ال�شاأن	ُعقد	في	بالي،	اإندوني�شيا،	عام	2001	اللتزامات	بو�شع	

نهاية	لقطع	الأخ�شاب	غير	الم�شروع	وما	يرتبط	به	من	تجارة	غير	م�شروعة	

ومن	ف�شاد.	وو�شع	الجتماع	اأي�شًا	قائمة	�شاملة	بالتدابير	التي	ت�شم	تدابير	

�شيا�شية	وت�شريعية	وق�شائية	وموؤ�ش�شية	واإدارية	ف�شاًل	عن	ما	يرتبط	بذلك	

من	بحوث،	واأن�شطة	ترويجية،	والك�شف	عن	المعلومات،	وتبادل	المعرفة	

والخبرة،	والتي	يجب	ال�شطالع	بها	قطريًا	ودوليًا.	ولكن،	بينما	�شاعدت	

عملية	اإنفاذ	قانون	الغابات	وحوكمتها	على	توجيه	الهتمام	اإلى	حوكمة	

الغابات،	من	ال�شعب	التاأكد	من	تاأثيراتها	على	اأر�ص	الواقع.

اإنفاذ	قانون	الغابات	وحوكمتها	في	اآ�شياالإطار 7

من	بين	اأفراد	ال�شعوب	الأ�شلية	في	اآ�شيا	والمحيط	الهادي،	الذين	يقّدر	عددهم	

بنحو	210	ماليين	اإلى	260	مليونا،	يعتمد	نحو	60	مليونًا	على	الغابات.	وتوجد	

لدى	بلدان	كثيرة	�شيا�شات	وقوانين	لتدار�	تهمي�شهم	)منها	مثاًل	ا�شتراليا	

والهند	وماليزيا	ونيوزيلندا	وبابوا	غينيا	الجديدة	والفلبين(.	وعلى	�شبيل	المثال،	

يعترف	"قانون	القبائل	الم�شّنفة" "و�شكان	الغابات	التقليديين	الآخرين" 
)قانون	العتراف	بالحق	في	الغابات(،	الذي	�شّنته	الهند	عام	2006،	بحقوق	

الجماعات	التقليدية	التي	تقيم	في	الغابات،	ومن	بين	تلك	الحقوق	حقها	في	

الأر�ص	التي	داأبت	على	زراعتها	)بحد	اأق�شى	قدره	4	هكتارات	لكل	اأ�شرة(	

وحقها	في	جمع	وا�شتخدام	المنتجات	الحرجية	غير	الخ�شبية.

.Asia Forest Network, 2008	:الم�سدر

اإعادة	الحقوق	اإلى	مجتمعات	ال�شعوب	الأ�شليةالإطار 6



الإقليمية التوقعات	 الأول:  15الجزء 

الهادي والمحيط  آسيا 

التوقعات

م�ساحة الغابات

في	 �لغابات	 من	 هكتار	 ملي�ن	 	734 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 لدى	 ي�جد	 كان	

 3 بنح�	 	2000 عام	 في	 �لإقليم	 لدى	 ي�جد	 كان	 مما	 �أكثر	 �أي	 	،2005 عام	

كبير	 حد	 �إلى	 ترجع	 كانت	 �لزيادة	 هذه	 �أن	 بيد	 	.)5 )�لجدول	 هكتار	 ماليين	

خ�سارة	 حدوث	 ُيخفي	 مما	 �ل�سين،	 في	 �لغابات	 زر�عة	 معدل	 �رتفاع	 �إلى	

كان	 ككل	 �لإقليم	 وفي	 �لبلد�ن؛	 من	 عدد	 في	 �لطبيعية	 �لغابات	 في	 كبيرة	

 2000 عام	 من	 �لفترة	 خالل	 �سن�يًا	 هكتار	 ملي�ن	 	3.7 يبلغ	 �لخ�سارة	 مقد�ر	

.2005 عام	 حتى	

�قت�سادي	 نم�	 تحقيق	 وهما	 	- �لمهيمنين	 �لتنمية	 م�ساري	 �إلى	 وبالنظر	

من	 	- �لمعي�سة	 ل�سبل	 كعماد	 �لزر�عة	 بقاء	 و��ستمر�ر	 �لت�سنيع	 خالل	 من	 �سريع	

�لمقبلين	 �لعقدين	 في	 �لبلد�ن	 معظم	 في	 �لغابات	 خ�سارة	 ت�ستمر	 �أن	 �لمرجح	

�لغابات	 خ�سارة	 �تجاهات	 عك�ست	 بلد�ن	 وثمة	 تقريبًا.	 �لحالية	 بالمعدلت	

معظم	 فيها	 يجري	 �لتي	 �لبلد�ن	 تتمكن	 �أن	 �لمرجح	 من	 لي�ض	 ولكن	 لديها،	

�لمحا�سيل	 في	 ع	 ت��سُّ حدوث	 و�سيك�ن	 ذلك.	 تحقيق	 من	 �لغابات	 �إز�لة	

)�ل�سكل	 �لإقليم	 في	 �لغابات	 �إز�لة	 ور�ء	 عامل	 �أهم	 ه�	 �لنطاق	 كبيرة	 �لتجارية	

�لطلب	 لتلبية	 �لزيت	 نخيل	 زر�عة	 في	 ع	 ت��سُّ حدوث	 مع	 ل�سيما	 	،)12

�لغذ�ئية.	 �لحب�ب	 �أ�سعار	 لرتفاع	 ونتيجة	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 على	 �لمتز�يد	

�سكانية،	 كثافة	 �لأكثر	 �لبلد�ن	 في	 �لغابات	 تده�ر	 �سيك�ن	 ذلك،	 على	 وعالوة	

جمع	 من	 تنبع	 رئي�سية	 م�سكلة	 �آ�سيا،	 جن�ب	 في	 �لم�ج�دة	 تلك	 ل�سيما	

�لرعي. ومن	 �لم�ستد�م	 غير	 �لخ�سبية	 وغير	 �لخ�سبية	 �لغابات	 منتجات	

اإدارة الغابات

�لإقليم	 بذل	 �لأخ�ساب،	 �إنتاج	 �أجل	 من	 لإد�رة	 تخ�سع	 �لتي	 �لطبيعية	 �لغابات	 في	

قطع	 مثل	 تد�بير	 خالل	 من	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 لتنفيذ	 كبيرة	 جه�د�ً	

�إ�سد�ر	 نظم	 و��ستخد�م	 عنه،	 ينجم	 �لذي	 �لتاأثير	 من	 تقلل	 بطريقة	 �لأخ�ساب	

في	 كثيرة	 نجاح	 ق�س�ض	 تحقيق	 مع	 خا�سة،	 �أ�س��ق	 ل�ستهد�ف	 �ل�سهاد�ت	

لالأخ�ساب	 �لدولية	 �لمنظمة	 �أفادت	 وقد	 	.)FAO, 2005a )�نظر	 �ل�سدد	 هذ�	

م�ساحتها	 طبيعية	 ��ست��ئية	 �إنتاج	 لغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 عن	 �ل�ست��ئية	

�لأع�ساء	 �لع�سرة	 �لبلد�ن	 في	 �لد�ئمة	 �لغابات	 �أمالك	 �سْمن	 هكتار	 ملي�ن	 	14.4

وماليزيا. و�إندوني�سيا	 �لهند	 في	 معظمها	 �لإقليم،	 في	 �لم�ج�دة	 فيها	

م�ساحة	 �نخف�ست	 �لمزروعة،	 �لغابات	 من	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 تز�يد	 ومع	

�لنخفا�ض	 هذ�	 وكان	 بالأخ�ساب،	 �لإمد�د	 �أجل	 من	 ُتد�ر	 �لتي	 �لطبيعية	 �لغابات	

فر�ست	 وقد	 تكاليفها.	 و�رتفاع	 �لطبيعية	 �لغابات	 �إد�رة	 د	 تعقُّ �إلى	 جزئيًا	 يرجع	

�لغابات	 جانبًا	 ية	 منحِّ �لأخ�ساب،	 قطع	 على	 �سريحًا	 حظر�ً	 �لبلد�ن	 بع�ض	

�سعيفة،	 �لم�ؤ�س�سية	 �لترتيبات	 كانت	 حيثما	 ولكن	 �لبيئية.	 قيمتها	 ب�سبب	 �لطبيعية	

م�سروع	 غير	 يك�ن	 �لذي	 �لم�ستد�م	 غير	 �لأخ�ساب	 قطع	 ي�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 من	

�إد�رة	 على	 �لقت�سادية	 �لقدرة	 �نخفا�ض	 �إلى	 ي�ؤدي	 مما	 �لحالت،	 معظم	 في	

م�ستد�مة. �إد�رة	 �لغابات	

�لغابات	 من	 هكتار	 ملي�ن	 	136 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 لدى	 وي�جد	

ولكن	 	.)6 )�لجدول	 �لعالمي	 �لمجم�ع	 ن�سف	 نح�	 يبلغ	 ما	 �أي	 �لمزروعة،	

�إمكاناتها. عن	 كثير�ً	 تقل	 �إنتاجيتها	

الجدول	5

م�ساحة الغابات: الم�ساحة والتغير

الم�ساحةالإقليم الفرعي

)000	1	هكتار(

التغير ال�سنوي

)000	1	هكتار(

معدل التغير ال�سنوي

)%(

1990200020052000–19902005–20002000–19902005–2000

8400.811.65	7513	8621	663244	155225	208�شرق	اآ�شيا

-0.17-0.21-356-254448	034206	514208	212اأو�شيانيا

-0.270.11-23921388	67879	55179	77جنوب	اآ�شيا

-1.30-1.20-763	2-790	8872	702203	605217	245جنوب	�شرق	اآ�شيا

0.09-6330.17-275 2431 077734 825731 743اإجمالي اآ�سيا والمحيط الهادي

-0.18-0.22-317 7-868 0258 952 6103 988 2913 077 4العالم

مالحظة:	البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.

.FAO, 2006a	:الم�سدر

.FAO, 2001	:الم�سدر

%29

التحول	المبا�شر	اإلى	الزراعة	الدائمة	على	نطاق	�شغير

)اأ(

التحول	المبا�شر	اإلى	الزراعة	الدائمة	على	نطاق	كبير

تكثيف	الزراعة	في	مناطق	الزراعة	المتنقلة

التو�شع	في	الزراعة	المتنقلة	داخل	الغابات	الغير	متدهورة

الزيادات	في	م�شاحة	الغابات	والغطاء	التاجي

اأ�شباب	اأخرى

%13

%20

%23

%9

%6

ي�شمل	الثروة	الحيوانية	واإزالة	الغابات	لإقامة	مزارع	اأ�شجار	لالأغرا�ص	ال�شناعية. )اأ(	
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و�إندوني�سيا	 و�لهند	 و�ل�سين	 ��ستر�ليا	 في	 م�ج�دة	 �لمزروعة	 �لغابات	 و�أغلبية	

�لغابات	 في	 �ل�ستثمار�ت	 ز�دت	 وقد	 نام.	 وفييت	 وتايلند	 و�لفلبين	 وني�زيلند�	

ومع	 �لمن�سرمين.	 �لعقدين	 في	 �لخا�ض،	 �لقطاع	 جانب	 من	 ل�سيما	 �لمزروعة،	

عماد	 �لمزروعة	 �لغابات	 ت�سبح	 �لإنتاج،	 من	 �لطبيعية	 �لغابات	 من	 مزيد	 ��ستبعاد	

زر�عة	 في	 كبيرة	 ��ستثمار�ت	 ت�ظيف	 �أي�سًا	 وجرى	 �لإقليم.	 في	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	

�لإقليم	 في	 �لمزروعة	 �لغابات	 ثلث	 من	 يقرب	 فما	 وقائية؛	 لأغر��ض	 �لغابات	

.)FAO, 2006b( و�لهند	 �ل�سين	 في	 ومعظمها	 �لبيئة،	 حماية	 لأغر��ض	 �أقيمت	

ل�سيما	 محدود،	 �لإنتاج	 لأغر��ض	 �لمزروعة	 �لغابات	 ع	 ت��سُّ نطاق	 �أن	 بيد	

بالفعل	 رئي�سيًا	 عائقًا	 �لمياه	 وفرة	 وتمثل	 لالأخ�ساب.	 �لحالية	 �لأ�سعار	 مع	

�لمنتجة	 �لأر��سي	 تكاليف	 فاإن	 كذلك	 �لم�ستقبل.	 في	 �أكبر	 م�سكلة	 و�ستك�ن	

�لم��د	 على	 و�لطلب	 �لزر�عية	 �لأ�سعار	 �رتفاع	 ت�سخمها	 �إلى	 وي�ؤدي	 باهظة،	

�لحدية	 �لأر��سي	 �أن	 من	 �لرغم	 وعلى	 �لحي�ي.	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 في	 ُت�ستخدم	 �لتي	

�سيت�قف	 ثم،	 ومن	 كبيرة.	 ��ستثمار�ت	 تتطلب	 فاإنها	 و��سع،	 نطاق	 على	 تت��فر	

�لم�ج�دة	 �لمزروعة	 �لغابات	 �إنتاجية	 تح�سين	 على	 م�ستقباًل	 �لأخ�ساب	 عر�ض	

معالجتها	 �أجل	 من	 لالأخ�ساب،	 هام	 كم�سدر	 �لمز�رع	 في	 �لحر�جة	 ت�سجيع	 وعلى	

.)8 )�لإطار	 �أخرى	 �أغر��ض	 بين	 كبير،	 نطاق	 على	 �سناعيًا	

 المنتجات الخ�سبية: 

اإنتاجها وا�ستهالكها والتجارة فيها

��ستهالك	 في	 كبيرة	 زياد�ت	 	2020 عام	 حتى	 �إقليميًا	 تحدث	 �أن	 �لمت�قع	 من	

و�لهند	 �ل�سين	 و�ستمثل	 )�لجدول	7(.	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 و�إنتاج	

وتت�سم	 �ل�ستهالك.	 في	 �لنم�	 من	 كبير�ً	 قدر�ً	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 من	 وغيرهما	

بالت�سارب.	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 ب��رد�ت	 �لمتعلقة	 �لتجاهات	

)ل�سيما	 �لمتقدمة	 �ل�سناعية	 �لقت�ساد�ت	 �إلى	 �ل�سافية	 �ل��رد�ت	 �نخف�ست	 فقد	

�ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 �إلى	 �ل�سافية	 �ل��رد�ت	 كبيرة	 زيادة	 ز�دت	 بينما	 �ليابان(،	

تدني	 وحدوث	 �لمحلي	 �لطلب	 في	 كبيرة	 طفرة	 لحدوث	 نتيجة	 و�لهند(	 )�ل�سين	

�لأخ�ساب. قطع	 على	 حظر	 لفر�ض	 نتيجة	 �لمحلي	 �لعر�ض	 في	

�إلى	حد	كبير	 و�لنم�	في	�لطلب	على	�لمنتجات	�لخ�سبية	)�ل�سكل	13(	�سيك�ن	

��ستمر�ر�ً	لالتجاهات	�لأخيرة،	و�سيك�ن	مماثاًل	للت�قعات	�لعالمية	)�نظر	�لجزء	

�لثاني(،	مع	ت�قع	حدوث	ت��سع	كبير	في	��ستهالك	�لأل��ح	�لخ�سبية	و�ل�رق	و�ل�رق	

�أكثر	ت���سعًا	في	��ستهالك	�لخ�سب	�لمن�س�ر.	و�سيظل	 �لمقّ�ى،	وت�قع	حدوث	نم�	

�لخ�سب	�لمن�س�ر	و�لخ�سب	�لرقائقي	ي�سكالن	معظم	��ستهالك	�لمنتجات	�لخ�سبية	

�لمن�س�ر	 �ل�سلبة،	و�إن	كان	من	�لمت�قع	حدوث	قدر	من	�ل�ستعا�سة	عن	�لخ�سب	

�أن	ينم�	��ستهالك	�ل�رق	 باأل��ح	معاد	تك�ينها.	ومن	�لمت�قع	 و�لخ�سب	�لرقائقي	

و�ل�رق	�لمق�ى	نم��ً	ملح�ظًا،	و�سي�فر	�ل�رق	�لم�ستعاد	و�لأخ�ساب	�لمنتجة	في	

�إنتاجهما. �لغابات	�لمزروعة	باأن��ع	�سريعة	�لنم�	معظم	�لألياف	�لتي	ُت�ستخدم	في	

الجدول	6

ر في م�ساحة الغابات المزروعة التغيُّ

م�ساحة الغابات المزروعةال�سنة 
الإجمالي العالمي

 التغير ال�سنوي في 

اآ�سيا والمحيط الهادي الإجماليالوقائيةالمنتجة

)مليون	هكتار(

19906736103209-

200078411192471.4

200590461362712.8

.FAO, 2006b	:الم�سدر

الجدول	7

اإنتاج المنتجات الخ�سبية وا�ستهالكها

 الأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةال�سنة

)مليون	متر	مكعب(

 الأخ�ساب المن�سورة

)مليون	متر	مكعب(

 الألواح الخ�سبية

)مليون	متر	مكعب(

 الورق والورق المقوى

)مليون	طن(

ال�ستهالكالإنتاجال�ستهالكالإنتاجال�ستهالكالإنتاجال�ستهالكالإنتاج

200527331671848179121128

20204394988397160161227234

203050056397113231236324329

.FAO, 2008c	:الم�سدر

ت�شّكل	الأ�شجار	جزءًا	ل	يتجزاأ	من	ُنظم	الزراعة	المنزلية	لكثير	من	البلدان	

الآ�شيوية،	ل�شيما	بنغالدي�ص	واإندوني�شيا	والفلبين	و�شري	لنكا	واأجزاء	معينة	

من	الهند.	وقد	�شاعدت	ال�شتثمارات	ال�شابقة	في	الحراجة	الجماعية	اأو	

الجتماعية	على	جعل	المزارع	م�شادر	هامة	لالإمدادات	الخ�شبية.	واأقامت	

�شناعات	عديدة	وترتيبات	لل�شراكة	مع	المزارعين	من	اأجل	الح�شول	على	

ع	الحراجة	في	 اإمدادات	خ�شبية	من	المزارع.	ومن	المتوقع	اأن	ي�شتمر	تو�شُّ

المزارع	نتيجة	لما	يلي:

تح�شين	اأمن	حيازة	الأرا�شي؛ 	•

هبوط	ربحية	الزراعة،	مما	ي�شّجع	المزارعين	على	ال�شتثمار	في	 	•

محا�شيل	حرجية	)اأقل	ا�شتخداما	لليد	العاملة	من	الزراعة(؛

تزايد	الطلب	على	المنتجات	الخ�شبية	وما	يعقب	ذلك	من	زيادات	في	 	•

اأ�شعارها،	مما	يجعل	الحراجة	في	المزارع	اأكثر	ربحًا.

الحراجة	في	المزارعالإطار 8



الإقليمية التوقعات	 الأول:  17الجزء 

الهادي والمحيط  آسيا 

�لتجارة	 في	 �لإقليم	 ح�سة	 زيادة	 �إلى	 �ل�سريع	 �لقت�سادي	 �لنم�	 �أدى	 وقد	

فتز�يد	 �لمن�سرمين.	 �لعقدين	 في	 ل�سيما	 �لخ�سبية،	 �لمنتجات	 في	 �لعالمية	

ي�ؤدي	 مما	 فيه،	 �لت�سرف	 يمكن	 �لذي	 �لدخل	 �رتفاع	 عم�مًا	 يعني	 �لزدهار	

	.)14 )�ل�سكل	 �ل��رد�ت	 على	 وبالتالي	 �لمنتجات،	 على	 �لطلب	 زيادة	 �إلى	

ز�د	 فقد	 �لأخ�ساب؛	 تجارة	 في	 حدث	 �لذي	 �لنم�	 من	 كبير�ً	 جانبًا	 �ل�سين	 وتمثل	

�أمريكي	 دولر	 مليار	 	5.4 من	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 من	 و�رد�تها	 قيمة	 مجم�ع	

وز�دت	 	.2006 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	20.6 �إلى	 	1990 عام	 في	

 587 نح�	 من	 ملح�ظة،	 زيادة	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 من	 �لهند	 و�رد�ت	 �أي�سًا	

عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	2.4 �إلى	 	1990 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 ملي�ن	

�لمتحدة	 �ل�ليات	 )من	 �لم�ستعاد	 �ل�رق	 من	 �ل�سين	 و�رد�ت	 وز�دت	 	.2006

في	 طن	 ملي�ن	 	16.7 �إلى	 	2000 عام	 في	 طن	 ماليين	 	5 من	 �أ�سا�سًا(	 �لأمريكية	

.2006 عام	

ح�سة	 ز�دت	 بحيث	 �لخ�سبية،	 للمنتجات	 هام	 ر	 كم�سدِّ �أي�سًا	 �لإقليم	 ويبُرز	

بروز	 ه�	 �لنظر	 ُيلفت	 ما	 و�أكثر	 �لعالية.	 �لقيمة	 ذ�ت	 �لمنتجات	 من	 �سادر�ته	

�لمنتجة	 �لبلد�ن	 بع�ض	 على	 تقدمت	 بحيث	 لالأثاث،	 عالمي	 م�سّدر	 كاأكبر	 �ل�سين	

ر	 كم�سدِّ �أي�سًا	 نام	 فييت	 برزت	 	،2005 عام	 ومنذ	 �أوروبا.	 في	 تقليديًا	 لالأثاث	

�لخ�سبي. لالأثاث	 رئي�سي	

لالهتمام	 مثيرة	 عديدة	 �نعكا�سات	 و�لتجارة	 بالطلب	 �لمتعلقة	 ولالتجاهات	

�لإقليم: في	 �لغابات	 لم�ستقبل	 بالن�سبة	

ي�سكل	 ولكنه	 غابات،	 فيها	 ت�جد	 �لتي	 للبلد�ن	 فر�سًا	 ي�فر	 �لطلب	 �نتعا�ض	 	•

و�ل�سيطرة	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 بالإد�رة	 يتعلق	 ما	 في	 تحديات	 �أي�سًا	

فيها	 ت�جد	 �لتي	 �لبلد�ن	 في	 ل�سيما	 �لم�سروع،	 غير	 �لأ�سجار	 قطع	 على	

�سيئة. وح�كمة	 �سعيفة	 م�ؤ�س�سات	

�لإقليم. خارج	 �لغابات	 �إد�رة	 على	 تاأثير�ت	 �لتجارة	 لنم�	 تك�ن	 قد	 	•

�لكفاءة. في	 تح�سينات	 من	خالل	حدوث	 �لطلب	 من	 قدر	 ُيلبَّى	 قد	 	•

الوقود الخ�سبي

�لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	 ُتنتج	 �لتي	 �لأخ�ساب	 �أرباع	 ثالثة	 من	 يقرب	 ما	 �إن	

في	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 ح�سة	 تبلغ	 �آ�سيا،	 �سرق	 وجن�ب	 جن�ب	 ففي	 ك�ق�د.	 ُتحرق	

وعلى	 �لت��لي.	 على	 �لمائة،	 في	 و72	 �لمائة	 في	 	93 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 مجم�ع	

�لأخ�ساب	 من	 �لمائة	 في	 	1 من	 �أقل	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 يمّثل	 ذلك،	 من	 �لعك�ض	

�ليابان. في	 ُتنتج	 �لتي	

عام	 بين	 ما	 �لفترة	 خالل	 �لإقليم	 في	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 ��ستهالك	 هبط	 وقد	

متر	 ملي�ن	 	794 �إلى	 مكعب	 متر	 ملي�ن	 	894 نح�	 من	 	2006 وعام	 	1980

زيادة. �سّجل	 �لذي	 �ل�حيد	 �لفرعي	 �لإقليم	 ه�	 �آ�سيا	 جن�ب	 وكان	 مكعب.	

بالكهرباء	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 عن	 �سُي�ستعا�ض	 و�لتح�سر،	 �لدخل	 زيادة	 ومع	

و�لمحيط	 �آ�سيا	 �إقليم	 معظم	 في	 بالفعل	 يت�سح	 وهذ�	 و�لغاز.	 و�لكيرو�سين	

ما	 في	 �لمت�قعة	 �لتجاهات	 في	 �لفروق	 بع�ض	 ت�جد	 كانت	 و�إن	 �لهادي،	

ينم�	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 	.)15 )�ل�سكل	 �لفرعية	 �لأقاليم	 بين	

نح�	 من	 �عتبار�ً	 �لهب�ط	 في	 يبد�أ	 ثم	 �آ�سيا	 جن�ب	 في	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 ��ستهالك	

�سيناري�	 �إلى	 ي�ؤدي	 قد	 �لأحف�ري	 �ل�ق�د	 �أ�سعار	 ت�ساعد	 �أن	 بيد	 	.2015 عام	

قد	 �لحالت،	 بع�ض	 وفي	 �ل�ق�د.	 في	 �لمت�قع	 �لتح�ل	 يتحقق	 ل	 وقد	 مختلف،	

جمع	 زيادة	 من	 ذلك	 على	 يترتب	 ما	 مع	 �لخ�سبي،	 �ل�ق�د	 �إلى	 ع�دة	 تحدث	

�لغابات. وتده�ر	 �لأخ�ساب	

عامة	 ��ستثمار�ت	 �إلى	 م�ؤخر�ً	 �لنفط	 �أ�سعار	 زياد�ت	 بالفعل	 �أدت	 ولقد	

مثل	 للزي�ت	 ُمنتجة	 �أن��ع	 ُتزرع	 �إذ	 �لحي�ي.	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 في	 كبيرة	 وخا�سة	

�ل�ق�د	 �إنتاج	 �أجل	 من	 متده�رة	 �أر��ٍض	 على	 	)Jatropha curcas( �لجاتروفا	

قد	 رئي�سية،	 ب�سفة	 فقط	 �لنقل	 في	 �لحي�ي	 �لديزل	 زيت	 ��ستخد�م	 ومع	 �لحي�ي.	

�لتقليدية. �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 م�سكلة	 من	 �لتط�ر	 هذ�	 يخفف	 ل	

.FAO, 2008c	:الم�سدر
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تجاريًا،	 �ل�سم�د	 على	 قادر�ً	 �ل�سيل�ل�زي	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 �أ�سبح	 و�إذ�	

كبيرة. زيادة	 �سيزيد	 للطاقة	 كم�سدر	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 فاإن	

المنتجات الحرجية غير الخ�سبية

�لغذ�ء،	 وهي:	 متن�عة،	 �لإقليم	 من	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 �إن	

و�لم�سن�عات	 �لتجميل	 م�ستح�سر�ت	 �لر�تينجات،	 �ل�سمغ،	 �لألياف،	 �لأدوية،	

وُت�ستهلك	 وُتجمع	 �لمعي�سية،	 لالأغر��ض	 ُي�ستخدم	 ومعظمها	 �ليدوية.	

ُمنتج	 	150 من	 باأكثر	 دوليًا	 وُيتجر	 محدودة.	 بكميات	 بها	 ُيتّجر	 �أو	 محليًا	

و�إن	 �لهادي،	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 من	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 من	

�لهتمام	 وتز�يد	 و�لر�تان.	 �لخيزر�ن	 با�ستثناء	 عادة	 �سغيرة	 �لكميات	 كانت	

يلفت	 �لمت�س�رة،	 و�لبيئية	 �ل�سحية	 لف��ئدها	 نتيجة	 �لطبيعية"،	 "بالمنتجات	
عادة	 ت�ستخدمها	 �لتي	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 وفرة	 �إلى	 �لنتباه	

�لمحلية. �لمجتمعات	

�لمنتجات	 من	 كثير	 ��ستهالك	 �لط�يل	 �لأجل	 في	 ينخف�ض	 �أن	 �لمرجح	 ومن	

يلي: ما	 ب�سبب	 �لمعي�سية	 لالأغر��ض	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	

و�س�ء	 �لحرجي	 �لغطاء	 لنخفا�ض	 نتيجة	 �لبرية	 من	 �لعر�ض	 هب�ط	 	•

كبير؛ حد	 �إلى	 �لإد�رة	

غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 عن	 بها	 و�ل�ستعا�سة	 تركيبية	 م��د	 ��ستحد�ث	 	•

عليها؛ �لم�ستهلكين	 ح�س�ل	 و�إمكانية	 �لدخل	 لتز�يد	 نتيجة	 �لخ�سبية	

�إلى	 بالن�سبة	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 جمع	 جاذبية	 تناق�ض	 	•

�لدخل. �رتفاع	 عند	 تت��فر	 �لتي	 م�سقة	 و�لأقل	 دخاًل	 �لأكثر	 �لمهن	

ل�سيما	 	- خ�سبية	 غير	 حرجية	 منتجات	 عدة	 ت�س�يق	 جرى	 وقد	

عليها	 �لطلب	 تز�يد	 و�أدى	 وعالميًا.	 قطريًا	 بها	 وُيتجر	 	- �لطبية	 �لنباتات	

�لغابات	 من	 و�لمنتجات	 �لبرية.	 �لأر�سدة	 ��ستنفاد	 و�إلى	 بكثافة	 جمعها	 �إلى	

كثيرة،	 حالت	 ففي	 خا�ض.	 ب�جه	 للتاأثر	 ُعر�سة	 للجميع	 �لمفت�حة	 �لعامة	

هزيلة	 مالية	 ف��ئد	 ويحققان	 ر�سميين،	 غير	 و�لتجارة	 �لجمع	 يك�ن	

�لجمع. بعملية	 للقائمين	

كبيرة	 ��ستثمار�ت	 ت�ظيف	 �إلى	 �لبرية	 من	 �لعر�ض	 هب�ط	 �أدى	 وقد	

�لخ�سبية.فالخيزر�ن	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 م��رد	 بع�ض	 ��ستئنا�ض	 في	

لم	 ثم	 ومن	 كبير،	 نطاق	 على	 ُتزرع	 �أ�سبحت	 طبية	 نباتات	 وعدة	 و�لر�تان	

في	 طبية	 نباتات	 زر�عة	 وت�سيع	 �لحرجية.	 �لمنتجات	 من	 كبير	 حد	 �إلى	 تعد	

�سيدلنية	 �سركات	 من	 ومالي	 تقني	 بدعم	 �لمنزلية،	 �لحد�ئق	 وفي	 �لمز�رع	

�لمحا�سيل	 بمعظم	 يتعلق	 ما	 في	 �لحال	 ه�	 وكما	 �لأحيان.	 من	 كثير	 في	

ن�س�ء	 �إلى	 و�لعر�ض	 �لطلب	 بين	 دورية	 �ختاللت	 حدوث	 ي�ؤدي	 �لمزروعة،	

نح�	 على	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 بزر�عة	 يتعلق	 ما	 في	 تحديات	

منظم.

م�ساهمة القطاع الحرجي في الدخل والعمالة

بالقيمة	 �لحرجي،	 �لقطاع	 عن	 �لمت�لدة	 �لم�سافة	 �لقيمة	 �رتفعت	 لقد	

نح�	 �إلى	 	2000 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	100 نح�	 من	 �لمطلقة،	

معظم	 وُيعزى	 	.)16 )�ل�سكل	 	2006 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	120

بينما	 و�لخ�سب،	 و�ل�رق	 �ل�رق	 لب	 معالجة	 قطاعات	 �إلى	 �لزيادة	 هذه	

�لإقليم	 �عتماد	 تز�يد	 �لنمط	 هذ�	 ويعك�ض	 ر�كد�ً.	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 ظل	

على	 �لتركيز	 يزيد	 بحيث	 �ل�سناعة،	 هيكل	 وتغيُّر	 �لخ�سبية	 �ل��رد�ت	 على	

�لقطاع	 ح�سة	 �أن	 بيد	 �لقيمة.	 من	 مزيد�ً	 ت�سيف	 �لتي	 �لتح�يلية	 �ل�سناعة	

�لهب�ط	 في	 �آخذة	 �لعمالة	 وفي	 �لمحلي	 �لناتج	 �إجمالي	 في	 �لحرجي	

�لأخرى	 �لقت�ساد	 قطاعات	 لنم�	 كبير	 حد	 �إلى	 نتيجة	 	،)17 )�ل�سكل	

كثير�ً. �أكبر	 ب�سرعة	

الخدمات البيئية للغابات

يتعلق	 ما	 في	 و�لت�قعات	 �لر�هنة	 �لحالة	 �لإقليم	 في	 �سديد	 حد	 �إلى	 تتباين	

و�ل�ستر�تيجيات	 �ل�سيا�سات	 وتركز	 �لغابات.	 من	 �لبيئية	 �لخدمات	 بت�فير	

عدة	 وفر�ست	 للغابات،	 �لبيئية	 �لخدمات	 على	 متز�يد�ً	 تركيز�ً	 �لقطرية	

�لفي�سانات	 مثل	 كارثية	 لأحد�ث	 ��ستجابة	 �لأخ�ساب	 قطع	 على	 حظر�ً	 بلد�ن	

�لتنظيمي	 �لنهج	 على	 �لبيئية	 �لخدمات	 ت�فير	 ويعتمد	 �لأر�سية.	 و�لنهيار�ت	

�ل�س�قي. �لنهج	 على	 �عتماده	 من	 �أكثر	

ولكن	 �لمحمية،	 �لمناطق	 �إد�رة	 مجال	 في	 ط�يل	 تاريخ	 ولالإقليم	

تقل�ض	 وي�ؤدي	 تحديًا.	 ت�سكل	 ما	 كثير�ً	 �لم�سروع	 غير	 �لتعدي	 على	 �ل�سيطرة	

�رتفاعًا	 وترتفع	 �لبرية،	 و�لحياة	 �لب�سر	 بين	 �لتعار�ض	 زيادة	 �إلى	 �لم��ئل	

وقد	 �لحي��نات.	 و�أجز�ء	 �لحي��نات	 في	 �لم�سروعة	 غير	 �لتجارة	 حاد�ً	

�لقرن.	 ووحيد	 �لنمر	 مثل	 رئي�سية	 �أن��ع	 �أعد�د	 في	 تدني	 حدوث	 عن	 �أُبلغ	

�لإد�رة	 على	 �لت�سديد	 �زد�د	 �لمحمية،	 �لمناطق	 تده�ر	 ��ستمر�ر	 �إلى	 وبالنظر	

�لمناطق	 من	 �ل�ستفادة	 من	 �لمحلية	 �لمجتمعات	 وتمكين	 �لت�ساركية،	

مثاًل. �لبيئية	 �ل�سياحة	 خالل	 من	 �لمحمية،	

�ل�سغ�ط	 وت�ؤدي	 للغاية.	 وه�سة	 �سا�سعة	 جافة	 �أر��ٍض	 �لإقليم	 في	 وت�جد	

ما	 في	 مكّيفة	 غير	 ممار�سات	 �إتباع	 �إلى	 �لمتز�يدة	 �لقت�سادية	 	- �لجتماعية	

في	 و�لإفر�ط	 �لحدية	 �لأر��سي	 زر�عة	 بينها	 من	 �لأر��سي،	 با�ستخد�م	 يتعلق	

�لت�سحر.	 وتيرة	 ت�سريع	 �إلى	 �لمناخية،	 �لتقلبات	 مع	 بالتر�فق	 ت�ؤدي	 �لرعي،	
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الإقليمية التوقعات	 الأول:  19الجزء 

الهادي والمحيط  آسيا 

لزرع	 نظمًا	 وباك�ستان(	 ومنغ�ليا	 و�لهند	 �ل�سين	 )مثًل	 كثيرة	 بلد�ن	 وتنفذ	

�لتده�ر	 مكافحة	 �أجل	 من	 متكاملة	 بطريقة	 �لأر��سي	 ول�ستخد�م	 �لأ�سجار	

لحماية	 �ل�قائية	 و�لأحزمة	 �لرياح	 م�سد�ت	 ��ستخد�م	 ي�سمل	 بما	 و�لت�سحر،	

�لزر�عية. �لأر��سي	

�لإقليم	 في	 �لمرتفع	 وتده�رها	 �لغابات	 �إز�لة	 معّدل	 من	 �لحد	 وينط�ي	

كبير	 قدر	 يت�قف	 ثم	 ومن	 �لمناخ؛	 تغيُّر	 �آثار	 من	 للتخفيف	 �إمكانات	 على	

�إز�لة	 من	 �لنبعاثات	 خف�ض	 مجال	 في	 �لم�ستقبلية	 �لمبادر�ت	 على	 �لأمل	 من	

�لأمم	 �تفاقية	 �سياق	 في	 �لنقا�ض	 قيد	 مبادر�ت	 وهي	 وتده�رها،	 �لغابات	

�لمناخ. تغير	 ب�ساأن	 �لإطارية	 �لمتحدة	

��ستر�ليا	 )ل�سيما	 �لبلد�ن	 بع�ض	 في	 حرجة	 مرحلة	 �لمياه	 ندرة	 وتبلغ	

�أ�سا�سية	 قطاعات	 في	 ت�ؤثر	 بحيث	 وباك�ستان(،	 ومنغ�ليا	 و�لهند	 و�ل�سين	

�لقت�ساد�ت	 معظم	 نم�	 ��ستمر�ر	 و�سيت�قف	 و�ل�سناعة.	 �لزر�عة	 بينها	 من	

�لتم�يل	 نال	 وقد	 �لعذبة.	 �لمياه	 من	 م�ستد�مة	 �إمد�د�ت	 وج�د	 على	

تبّني	 �أي�سًا	 يجري	 ولكن	 كبير�ً،	 �هتمامًا	 �لمياه	 م�ستجمعات	 لإد�رة	 �لعام	

�لتجريبية	 �لتنفيذ	 مرحلة	 في	 ما	ز�ل	 معظمها	 كان	 و�إن	 �ل�س�ق،	 ُنُهج	

.)Dillaha et al., 2007(

�أ�سرع	 �أحد	 هي	 خا�ض،	 ب�جه	 �لبيئية	 و�ل�سياحة	 عام،	 ب�جه	 و�ل�سياحة	

�سرعة	 �إلى	 بالنظر	 ل�سيما	 �لهادي،	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	 نم��ً	 �لقطاعات	

مالحظة:	التغيرات	في	القيمة	الم�شافة	هي	التغيرات	في	القيمة	الحقيقية	)اأي	المعّدلة	مراعاة	للت�شخم(.

.FAO, 2008b	:الم�سدر
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قطرية	 و��ستر�تيجيات	 �سيا�سات	 �لبلد�ن	 �أغلبية	 و�سعت	 وقد	 �لدخل.	 نم�	

�إحياء	 حيث	 من	 �إمكانات	 من	 عليه	 تنط�ي	 لما	 �لبيئية	 �ل�سياحة	 لتعزيز	

ومن	 و�إد�رتها،	 �لريفية	 �لطبيعية	 �لمناظر	 وحماية	 �لمحلية	 �لقت�ساد�ت	

�لطلب	 نم�	 عن	 �لنا�سئة	 �لرئي�سية	 و�لتحديات	 )�لإطار	9(.	 �لغابات	 بينها	

�لذي	 �لدخل	 وتح�سين	 �لبيئي	 �لتده�ر	 منع	 هي	 �لبيئية	 �ل�سياحة	 على	

�لأ�س�ل	 لحماية	 ح��فز	 لها	 ي�فر	 مما	 �لمحلية،	 للمجتمعات	 يتحقق	

و�إد�رتها. �لطبيعية	

�إز�لة	 وقف	 على	 �ل�سرورية	 �لبيئية	 �لخدمات	 معظم	 ت�فير	 ويت�قف	

فاإن	 �لثالثة،	 �لعامة	 �لتنمية	 م�سار�ت	 �إلى	 وبالنظر	 وتده�رها.	 �لغابات	

يلي: كما	 هي	 �لبيئية	 بالخدمات	 يتعلق	 ما	 في	 عام	 ب�جه	 �لت�قعات	

م�ؤ�س�سات	 لديها	 ت�جد	 �لتي	 	- �ل�سناعية	 بعد	 ما	 �لمجتمعات	 في	 	•

وت�جد	 �لأر��سي،	 على	 �ل�سغط	 فيها	 وينخف�ض	 جيد،	 ب�سكل	 متط�رة	

�لبيئية	 �لحماية	 نالت	 	- �لبيئية	 �لج�دة	 ل�س�ن	 ق�ية	 �إر�دة	 لديها	

كبير�. �هتمامًا	 تنال،	 و�ستظل	 بالفعل،	

تباينًا.	 �أكثر	 �ل�ساعدة	 �ل�سناعية	 �لقت�ساد�ت	 في	 �ل��سع	 �سيك�ن	 	•

وعي	 لديه	 ي�جد	 �لذي	 �لمتنامي	 �ل�سكان	 قطاع	 �أن	 من	 �لرغم	 فعلى	

�لت�سنيع	 �سغ�ط	 فاإن	 �لبيئة،	 حماية	 مبادر�ت	 طليعة	 في	 �سيك�ن	 بيئي	

في	 ل�سيما	 �لبيئة،	 �ستجهد	 �لمهم�سين	 �لنا�ض	 و�حتياجات	 �لم�ستمرة	

�لمرتفعة. �ل�سكانية	 �لكثافات	 ذ�ت	 �لبلد�ن	

�سيك�ن	 �لتي	 	- �لمنخف�ض	 �لدخل	 وذ�ت	 بالغابات	 �لغنية	 �لبلد�ن	 في	 	•

و�لم��د	 و�لطاقة	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 على	 �لطلب	 تلبي	 �أن	 عليها	

�لطلب	 �أي�سًا	 تلبي	 و�أن	 ب�سرعة،	 تنم�	 �قت�ساد�ت	 من	 �ل�سناعية	 �لخام	

من	 لي�ض	 	- �لت��سع	 في	 �آخذين	 زر�عيين	 �سكان	 من	 �لأر��سي	 على	

وتقل	 �لهتمام.	 من	 كبير�ً	 قدر�ً	 �لبيئة	 حماية	 تنال	 �أن	 �لمرجح	

دفع	 على،	 قادرة	 �أو	 في،	 ر�غبة	 �لمجتمعات	 هذه	 تك�ن	 �أن	 �حتمالت	

�س�نها. �أو	 �لبيئية	 �لخدمات	 تح�سين	 مقابل	

الموجز

يتك�سف	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �لإقليم،	 به	 يت�سم	 �لذي	 �لكبير	 �لتن�ع	 �إلى	 بالنظر	

�لبلد�ن	 معظم	 في	 وتزيد	 �لغابات	 م�ساحة	 �ست�ستقر	 فبينما	 متباين.	 �سيناري�	

بالغابات	 �لغنية	 �لبلد�ن	 �أغلبية	 فاإن	 �ل�ساعدة،	 �لقت�ساد�ت	 وبع�ض	 �لمتقدمة	

لت��سع	 نتيجة	 م�ستمر�ً	 هب�طًا	 �ست�سهد	 و�لمت��سط	 �لمنخف�ض	 �لدخل	 وذ�ت	

�لحي�ي(.	 �ل�ق�د	 �سنع	 في	 ُت�ستخدم	 �لتي	 �لم��د	 �إنتاج	 ي�سمل	 )بما	 �لزر�عة	

�لحي�ية	 �لطاقة	 وخيار�ت	 �لتقليدي	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 من	 كل	 و�سي�سكل	

�سرعة	 و�ستت�سبب	 �لأر��سي.	 با�ستخد�م	 يتعلق	 ما	 في	 هائلة	 تحديات	 �لنا�سئة	

�لأولية،	 �ل�سلع	 على	 كبير	 طلب	 وج�د	 في	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	  ت�سنيع	

في	 �أخرى	 �أغر��ض	 �إلى	 �لغابات	 تح�يل	 عن	 �لأرجح	 على	 �سي�سفر	 مما	

�لمتبقية. �لبلد�ن	

عدد	 نم�	 مع	 تما�سيًا	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 على	 �لطلب	 �رتفاع	 و�سي�ستمر	

يتعلق	 ما	 في	 �ل�سد�رة	 م�سدر	 �لإقليم	 يحتل	 وبينما	 �لدخل.	 ونم�	 �ل�سكان	

�أخرى	 �أقاليم	 من	 �لأخ�ساب	 على	 �عتماده	 فاإن	 �لكبيرة،	 �لمز�رع	 بحر�جة	

بع�ض	 ل�سيما	 	- �لإقليم	 ي��جه	 و�إجماًل،	 �لمنظ�ر.	 �لم�ستقبل	 في	 �سي�ستمر	

و�لمياه	 �لأر��سي	 حيث	 من	 �سديدة	 مع�قات	 	- �سكانية	 كثافة	 �لأكثر	 بلد�نه	

�لخ�سبية. بالمنتجات	 يتعلق	 ما	 في	 �لذ�تي	 �لكتفاء	 تحقيقه	 نطاق	 من	 �ستحد	

�رتفاع	 مع	 �لغابات	 ت�فرها	 �لتي	 �لبيئية	 �لخدمات	 على	 �لطلب	 و�سيزيد	

�أكبر.	 تركيز�ً	 �لمحلية	 �لمجتمعات	 ي�سمل	 �لذي	 �لحفظ	 و�سينال	 �لدخل.	

 2012 عام	 بعد	 �لمناخ	 بتغير	 �لمتعلقة	 �لترتيبات	 �ستتط�ر	 كيف	  و�سنرى	

�لغابات	 �إز�لة	 من	 �لنبعاثات	 خف�ض	 قبيل	 من	 مبادر�ت	 كانت	 �إذ�	 وما	

وعن	 �لغابات	 �إز�لة	 عن	 لالإحجام	 كافية	 ح��فز	 بالفعل	 �ست�فر	 وتده�رها	

م�ستد�مة. غير	 �أخرى	 ��ستخد�مات	

في	 كثيرة	 لبلدان	 بالن�شبة	 للدخل	 هامًا	 م�شدرًا	 ال�شياحة	 �شناعة	 ت�شّكل	

منها	 الإيرادات	 تتجاوز	 اأن	 المتوقع	 الهادي،	حيث	من	 والمحيط	 اآ�شيا	

ال�شياح	 ينمو	عدد	 2010،	وحيث	 �شنة	 بحلول	 اأمريكي	 تريليون	دولر	 	4.6

لو	 وجمهورية	 وال�شين	 �شنويًا.	 المائة	 في	 	6 نحو	 تبلغ	 بن�شبة	 الوافدين	

تنمو	 التي	 الع�شرة	 البلدان	 بين	 من	 هي	 نام	 وفييت	 ال�شعبية	 الديمقراطية	

ال�شياحة	 �شعبية	 وتزداد	 العالم.	 في	 �شرعة	 باأكبر	 ال�شياحة	 قطاعات	 فيها	

الطبيعة	 على	 تقوم	 بتجارب	 والدوليين	 المحليين	 ال�شياح	 مطالبة	 مع	 البيئية	

مثل	 البلدان،	 بع�ص	 وفي	 المحلية.	 للمجتمعات	 دخاًل	 وتوّلد	 البيئة	 وتحفظ	

ا�شتراتيجية	 ت�شّكل	 الآن	 البيئية	 ال�شياحة	 اأ�شبحت	 واإندوني�شيا،	 ال�شين	

واإقليمية	 رابطة	قطرية	 	20 اأكثر	من	 الإقليم	 لدى	 ويوجد	 ر�شمية.	 حفظ	

البيئية. لل�شياحة	

.PATA, 2008; TIES, 2007; UNWTO, 2008	:الم�سادر

اآ�شيا	الإطار 9 البيئية	في	 ال�شياحة	 	تنمية	

الهادي والمحيط	
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الهادي والمحيط  آسيا 



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  22

اأوروبا	الغربية

اأوروبا	ال�شرقية

بلدان	رابطة	الدول	الم�شتقلة

	،)18 )�ل�سكل	 ومنطقة	 بلد�ً	 	48 من	 تتك�ن	 �لتي	 �أوروبا،	 تمثل	

�أنه	 غير	 �لعالم،	 �أر��سي	 م�ساحة	 �إجمالي	 من	 تقريبا	 �لمائة	 في	 	17 

هكتار،	 مليار	 زهاء	 �أي	 �لغابات،	 من	 �لعالم	 م��رد	 ربع	 فيها	 ي�جد	

	.)19 )�ل�سكل	 �لرو�سي	 �لتحاد	 في	 �لمائة	 في	 	81 منها	  ت�جد	

�أجل	 من	 �لغابات	 باإد�رة	 يتعلق	 ما	 في	 ط�يل	 تاريخ	 ولأوروبا	

�لجتماعية	 �لخدمات	 ت�فير	 على	 كبير	 تركيز	 مع	 متعددة	 ��ستخد�مات	

لبيئية. و�

عوامل التغير

العوامل ال�سكانية

 2006 731	ملي�نًا	في	عام	 �أوروبا	من	 ينخف�ض	عدد	�سكان	 �أن	 �لمت�قع	 من	

�إلى	جانب	 )�ل�سكل 20(.	وهذ�	�لنخفا�ض،	 	2020 715	ملي�نًا	في	عام	 �إلى	

�سيخ�خة	�ل�سكان،	�ستك�ن	له	�نعكا�سات	هامة	مبا�سرة	وغير	مبا�سرة	بالن�سبة	

للغابات	وللقطاع	�لحرجي.	فانخفا�ض	عر�ض	�ليد	�لعاملة	�سي�ستلزم	بذل	جه�د	

مت���سلة	ل�ستحد�ث	تكن�ل�جيات	تقت�سد	في	��ستخد�م	�ليد	�لعاملة،	و�سي�سجع	

مالحظة:	انظر	الجدول	1	الوارد	في	الملحق	لالطالع	على	قائمة	البلدان	والمناطق	بح�شب	الإقليم	الفرعي.

التق�سيم الإقليمي الفرعي الم�ستخدم في هذا التقريرال�سكل 18

حجم الموارد الحرجيةال�سكل 19

أوروبا

الغابات

	الأرا�شي	

الحرجية	الأخرى

الغطاء	النباتي	الآخر
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�أج�ر	منخف�سة.	 �لتي	ُتدفع	فيها	 �إلى	�لقت�ساد�ت	 على	زيادة	�لهجرة	وتح�ل	�لإنتاج	

�لإقليم	مع	تقارب	معدلت	�لأج�ر. �لهجرة	د�خل	 �أن	ت�ستمر	 �لمرجح	 ولي�ض	من	

يرتفع	 �أن	 �لمت�قع	 �أ�سغر	حجمًا،	ومن	 �لمعي�سية	 �لأ�سر	 ت�سبح	 �أوروبا،	 وفي	

مما	 	،2005 بعام	 مقارنة	 	2030 عام	 في	 �لمائة	 في	 	20 قدرها	 بن�سبة	 عددها	

�لأخرى	 �لخ�سبية	 و�لمنتجات	 و�لأثاث،	 �لبناء،	 �أخ�ساب	 �لطلب	على	 ��ستمر�ر	 يعني	

.)EEA, 2005(

�ل�سمال	 �إلى	 �لغربي	 �لجن�ب	 �ل�سكانية	من	 �لكثافة	 تتدرج	 �لإقليم،	 ود�خل	

فالكثافة	 �سكانية.	 كثافة	 �لأقل	 �ل�سمالية	 �لبلد�ن	 في	 �لغابات	 �ل�سرقي؛	وي�جد	معظم	

مربع. كيل�متر	 لكل	 فقط	 �سكان	 	9 تبلغ	 �لرو�سي	 �لتحاد	 في	 �ل�سكانية	

من	 �لمائة	 في	 	75 من	 فاأكثر	 �لتح�سر؛	 �سديد	 فرعي	 �إقليم	 �لغربية	 و�أوروبا	

�لتح�سر	 ن�سبة	 تتجاوز	 �لبلد�ن،	 بع�ض	 مناطق	ح�سرية.	وفي	 في	 يعي�س�ن	 �سكانه	

مناطق	 �لريفية	)ل�سيما	 �لمناطق	 �إلى	 �لنتقال	 يزيد	 قد	 �لمائة.	ولكن،	 في	 	90

�لمر�كز	 في	 �لحياة	 ن�عية	 �ل�سكان	وهب�ط	 �سيخ�خة	 مع	 و�ل�س��حل(	 �لجبال	

)EEA, 2005(.	ومن	 �لغابات	 على	 �ل�سغط	 زيادة	 �إلى	 هذ�	 ي�ؤدي	 وقد	 �لح�سرية،	

�لحال	 �لمي�س�ري	 �لأ�سحاء	 �لمتقاعدين	 في	عدد	 زيادة	 ي�ؤدي	حدوث	 �أن	 �لمرجح	

�لغابات. في	 ربما	 �ل�سياحة،	 �لطلب	على	 زيادة	 �إلى	

�لم�ستقلة	 �لدول	 ر�بطة	 وبلد�ن	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 بلد�ن	 تت�سم	 عام،	 وب�جه	

�إلى	 ت�ؤدي	 و�لقت�سادية	 �ل�سيا�سية	 �لتغير�ت	 ولكن	 ن�سبيًا،	 تح�سر�ً	 �أقل	 باأنها	

فيها. �لتح�سر	 وتيرة	 ت�سريع	

القت�ساد

با�ستقر�رها	 ككل	 �أوروبا	 تت�سم	 �لبلد�ن،	 بين	 ما	 في	 �لفروق	 من	 �لرغم	 على	

يتجاوز	 �لدخل	 من	 �لفرد	 فن�سيب	 فيها.	 �لدخل	 وبارتفاع	 ن�سبيًا	 �لقت�سادي	

 35  000 ويتجاوز	 �لغربية،	 �أوروبا	 بلد�ن	 جميع	 في	 �أمريكي	 دولر	 	10  000

�لفرد	 ن�سيب	 يقل	 ذلك،	 من	 �لعك�ض	 وعلى	 بلد�ن.	 عدة	 في	 �أمريكي	 دولر	

دولر	 	10  000 عن	 �لم�ستقلة	 �لدول	 ر�بطة	 بلد�ن	 معظم	 في	 �لدخل	 من	

من	 �لتناف�سية	 �ل�س�ق	 �قت�ساد�ت	 نم�	 �لأوروبي	 �لتحاد	 عزز	 وقد	 �أمريكي.	

�لعاملة	 و�ليد	 و�لتكن�ل�جيا	 �ل�ستثمار�ت	 تدفق	 وحرية	 م�ستركة	 �سيا�سات	 خالل	

�لحرجية. �لمنتجات	 ي�سمل	 بما	 و�ل�سلع،	

�لرو�سي	 و�لتحاد	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 بلد�ن	 �أن	 �إلى	 �لقت�سادية	 �لتنب�ؤ�ت	 وت�سير	

يكن	 و�إن	 �لغربية،	 �أوروبا	 �ست�سهده	 �لذي	 �لنم�	 من	 كثير�ً	 �أ�سرع	 نم��ً	 �ست�سهد	

�لمحلي	 �لناتج	 �إجمالي	 في	 �لزر�عة	 وح�سة	 	.)8 )�لجدول	 �أقل	 �أ�سا�سي	 رقم	 من	

بلد�ن	 في	 �أي�سًا	 �لهب�ط	 في	 و�آخذة	 �لغربية	 �أوروبا	 في	 جد�ً	 منخف�سة	 و�لعمالة	

�لنم�	 �إلى	 بالنظر	 	)FAO, 2005b( �لم�ستقلة	 �لدول	 ور�بطة	 �ل�سرقية	 �أوروبا	

لذلك	 نتيجة	 وتقل	 فيها.	 و�لخدمات	 �لتح�يلية	 �ل�سناعة	 لقطاعي	 �لأ�سرع	

�لأر��سي. با�ستخد�م	 �لمتعلقة	 �ل�سر�عات	

�لحرجية	 للمنتجات	 ن�سبيًا	 مرتفع	 ��ستهالك	 في	 �لمرتفع	 �لدخل	 وينعك�ض	

من	 �لم�ستمدة	 و�لخدمات	 �ل�سلع	 من	 �أو�سع	 طائفة	 على	 متز�يد	 طلب	 ووج�د	

�لج�دة. على	 ق�ي	 تركيز	 وج�د	 مع	 �لغابات،	

.UN, 2008a	:الم�سدر

الجدول	8

توقعات نمو اإجمالي الناتج المحلي، 2015-2000

 نمو اإجمالي الناتج المحليالإقليم الفرعي

)%(

4.9بلدان	رابطة	الدول	الم�شتقلة

4.4اأوروبا	ال�شرقية

2.9اأوروبا	الغربية

3.4اإجمالي اأوروبا

.UN, 2008b; World Bank, 2007a	اإلى	الم�سادر: ا�شتنادًا

800

700

600

500

400

300

200

100

0

مليون

اإجمالي	اأوروبا

بلدان	رابطة	الدول	الم�شتقلة

اأوروبا	الغربية

اأوروبا	ال�شرقية

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

عدد ال�سكانال�سكل 20



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  24

ال�سيا�سات والموؤ�س�سات

مالئم.	 ��ستثماري	 ومناخ	 ق�ية	 عامة	 وم�ؤ�س�سية	 �سيا�سية	 بيئة	 �أوروبا	 في	 ت�جد	

بين	 �لت��زن	 تحقيق	 في	 جيد	 ب�سكل	 �لمتط�رة	 �ل�سيا�سية	 �لنظم	 �ساعدت	 فقد	

�أي�سًا،	 جيد	 ب�سكل	 متط�رة	 �لمدني	 �لمجتمع	 ومنظمات	 و�لم��سعية.	 �لع�لمة	

في	 عم�مًا	 �لمدني	 �لمجتمع	 ومنظمات	 و�لخا�سة	 �لعامة	 �لمنظمات	 وتعمل	

عمليات	 خالل	 من	 �لغابات	 �سيا�سات	 وت��سع	 �لتكاف�ؤ.	 فيها	 يت��فر	 �ساحة	

كبير. حد	 �إلى	 ت�ساورية	

في	 �لأوروبي	 �لبرلمان	 دور	 وتز�يد	 �لأوروبي	 �لتحاد	 ع�س�ية	 و�ت�ساع	

على	 �ساعد	 قد	 �لأهمية	 �لبالغة	 �لمجالت	 في	 م�ستركة	 ��ستر�تيجيات	 و�سع	

�لتحدي	 ويتمثل	 �لإقليم.	 بلد�ن	 من	 لكثير	 و�لم�ؤ�س�سي	 �ل�سيا�سي	 �لتعزيز	

�لتطلعات	 بين	 �لت��زن	 تحقيق	 في	 �لأوروبي	 لالتحاد	 بالن�سبة	 �لرئي�سي	

م�سترك. و�سيا�سي	 �قت�سادي	 �إطار	 د�خل	 فيه	 �لأع�ساء	 للبلد�ن	 �لمختلفة	

�لأوروبية،	 �لبلد�ن	 معظم	 في	 ن�سبيًا	 �سئيل	 �قت�سادي	 ن�ساط	 و�لحر�جة	

و�لطاقة	 )�لزر�عة	 �أخرى	 قطاعات	 في	 �لمتبعة	 �ل�سيا�سات	 تاأثير	 فاإن	 ثم	 ومن	

يمكن	 �لتي	 �لم�ساهمة	 �أو	 �لغابات،	 قطاع	 على	 و�لتجارة(	 و�لبيئة	 و�ل�سناعة	

د�ئمًا. �لعتبار	 في	 ي�ؤخذ�	 ل	 �لأخرى،	 للقطاعات	 �لغابات	 قطاع	 يقدمها	 �أن	

بحماية	 �لمعني	 �ل�ز�ري	 �لم�ؤتمر	 قبيل	 من	 �إقليمية،	 مبادر�ت	 وت�فر	

�لأوروبية،	 للمف��سية	 �لأوروبية	 �لحرجية	 و�ل�ستر�تيجية	 �أوروبا	 في	 �لغابات	

�لحرجي. �لمجال	 في	 فعاًل	 تن�سيقًا	

العلم والتكنولوجيا

جانب	 ويتمح�ر	 و�لتكن�ل�جيا،	 �لعلم	 تط�ر	 حيث	 من	 متقدمة	 �أوروبا	 �إن	

�ل�سناعة	 وه�:	 �أوروبا	 لدى	 للدخل	 م�سدر	 �أهم	 ح�ل	 �لتط�ر	 هذ�	 من	 كبير	

�أوروبا	 بلد�ن	 �أغلبية	 وتخ�س�ض	 �لعالية.	 �لتكن�ل�جيا	 ت�ستخدم	 �لتي	 �لتح�يلية	

من	 �لمائة	 في	 	2 ن�سبتها	 تتجاوز	 و�لتط�ير	 �لبحث	 على	 لالإنفاق	 مبالغ	 �لغربية	

�أن	 من	 �لرغم	 وعلى	 	.)European Commission, 2007( �لمحلي	 �لناتج	 �إجمالي	

منخف�سة،	 و�لتط�ير	 �لبحث	 ميز�نية	 في	 �لحرجي	 و�لقطاع	 �لزر�عة	 قطاع	 ح�سة	

قطاعات	 في	 تحدث	 �لتي	 �لتكن�ل�جية	 �لتط�ر�ت	 من	 ي�ستفيد�ن	 فاإنهما	

�ليد	 �إنتاجية	 وتح�سين	 �ل�سناعية	 �لممار�سات	 تح�سين	 حيث	 من	 ل�سيما	 �أخرى،	

ن	 وتح�سُّ و�لت�سالت،	 �لمعل�مات	 وتكن�ل�جيا	 ُبعد،	 عن	 فال�ست�سعار	 �لعاملة.	

�لتغير�ت	 �أما	 �لغابات.	 قطاع	 جميعها	 �أفادت	 �أم�ر	 هي	 �لمعالجة	 تكن�ل�جيات	

يلي: ما	 ور�ءها	 ف�سيقف	 �لغابات	 قطاع	 في	 م�ستقباًل	 �ستحدث	 �لتي	 �لتكن�ل�جية	

�لمناخ؛ تغير	 ب�ساأن	 �لقلق	 تز�يد	  •
�لمال؛ ر�أ�ض	 كثافة	 من	 و�لحد	 �لطاقة	 تح�سين	 �إلى	 �لحاجة	  •

لم��رد	 �أكفاأ	 و��ستخد�م	 للغابات	 ��ستد�مة	 �أكثر	 �إد�رة	 في	 �لرغبة	  •
�إلى	 و�لتح�ل	 �ل�ستخد�م،	 و�إعادة	 �لتدوير،	 �إعادة	 ي�سمل	 مما	 �لغابات،	

�لحي�ية؛ �لطاقة	

�لج�دة	 ذ�ت	 �لخا�سة	 �لأ�س��ق	 وعلى	 �لزب�ن	 �إر�ساء	 على	 �لتركيز	  •
.)Houllier et al., 2005( �لعالية	

ي�ستحدث	 �أن	 �لأوروبية	 �لحرجية	 �لمنتجات	 قطاع	 على	 لز�مًا	 و�سيك�ن	

�لطلب	 لتلبية	 �لعالية	 �لم�سافة	 �لقيمة	 ذ�ت	 �لمنتجات	 من	 جديدة	 طائفة	

�لمناف�سة	 ولم��جهة	 خ�سر�ء"،	 و"طاقة	 خ�سر�ء"  "م��د	 على	 �لمتز�يد	
�لبلد�ن	 لمناف�سة	 �لإلكترونية،	 �ل��سائط	 ومن	 �لبديلة	 �لم��د	 من	 �لمتز�يدة	

�لعاملة	 و�ليد	 و�لطاقة	 �لخام	 للم��د	 �أقل	 تكاليف	 لديها	 ت�جد	 �لتي	

.)CEI-Bois, CEPF and CEPI, 2005(

ال�سيناريو العام

عم�مًا	 �أوروبا	 تمثل	 �لفرعية،	 �لأقاليم	 بين	 ما	 في	 فروق	 وج�د	 من	 �لرغم	 على	

�ل�سغ�ط	 فت�ساوؤل	 و�لقت�سادية.	 �لجتماعية	 �لتنمية	 حيث	 من	 �إيجابيًا	 و�سعًا	

و�لم�ؤ�س�سية	 �ل�سيا�سية	 و�لترتيبات	 �لمعتدل،	 �لقت�سادي	 و�لنم�	 �ل�سكانية،	

تغير	 ب�ساأن	 ل�سيما	 �لبيئة،	 حماية	 ب�ساأن	 �لقلق	 وتز�يد	 جيد،	 ب�سكل	 �لمتط�رة	

�أم�ر	 هي	 و�لتكن�ل�جيا،	 �لعلم	 في	 �ل�ستثمار�ت	 معدل	 و�رتفاع	 �لمناخ،	

�لمعرفة	 �إلى	 م�ستند	 �سناعي	 بعد	 ما	 "�أخ�سر"  �قت�ساد	 �إلى	 �لتح�ل	 تي�ّسر	
�سيحدث	 �لتحّ�ل	 وهذ�	 للم��رد.	 و�لعادل	 �لم�ستد�م	 �ل�ستخد�م	 على	 وقائم	

�لمختلفة. �لبلد�ن	 في	 مختلفة	 ب�سرعات	

�لخ�سر�ء	 �لتكن�ل�جيات	 في	 بال�ستثمار	 ق�ي	 �سيا�سي	 �لتز�م	 ي�جد	 وحيثما	

ذ�ت	 �لبلد�ن	 في	 ولكن	 �سريعًا.	 �لتح�ل	 �سيك�ن	 و�لمهار�ت،	 �لمعرفة	 وبتعزيز	

و�سيك�ن	 منخف�سة،	 �أول�ية	 و�ل�ستد�مة	 �لبيئة	 ق�سايا	 �ستمثل	 �لأقل	 �لدخل	

�ستنتقل	 كثيرة،	 حالت	 وفي	 �أبطاأ.	 �سناعي	 بعد	 ما	 مجتمع	 �إلى	 �لتح�ل	

فيها	 )وتك�ن	 منخف�سة	 �لإنتاج	 تكاليف	 فيها	 تك�ن	 بلد�ن	 �إلى	 �ل�سناعات	

�لقدرة	 تح�سين	 على	 تركز	 �ل�ستثمار�ت	 و�ستظل	 متر�خية(.	 �لبيئية	 �لل��ئح	

�لم�ستد�م	 غير	 �ل�ستخد�م	 ي�ستمر	 وقد	 �لتقليدي،	 بالمعنى	 �لمناف�سة	 على	

للغابات.

التوقعات

م�ساحة الغابات

بالغابات	 �لمغطاة	 �لأر��سي	 م�ساحة	 من	 ن�سبيًا	 مرتفعة	 ح�سة	 �أوروبا	 لدى	 ت�جد	

�لأخيرة	 �ل�سن��ت	 في	 با�ستمر�ر	 ز�دت	 وقد	 فقط(،	 و�لكاريبي	 �لالتينية	 �أمريكا	 )تلي	

من	 طفيفة	 بدرجة	 �أقل	 هكتار	 لكل	 فيها	 �لقائمة	 �لأ�سجار	 وحجم	 	.)9 )�لجدول	

�لنم�سا	 مثاًل	 )ومنها	 �لغربية	 �أوروبا	 بلد�ن	 بع�ض	 في	 مرتفع	 ولكنه	 �لعالمي	 �لمت��سط	

مت���سعًا	 قريب،	 عهد	 حتى	 �لح�ساد،	 كان	 حيث	 �ل�سرقية،	 �أوروبا	 وفي	 و�س�ي�سر�(	

مرتفع. ر�سيد	 لتر�كم	 م��تية	 بها	 و�لعناية	 �لغابات	 زر�عة	 ممار�سات	 وكانت	

�أوروبا	 في	 و�س�حًا	 �أقل	 �لمزروعة	 و�لغابات	 �لطبيعية	 �لغابات	 بين	 و�لفارق	

�لأ�سلي	 �لحرجي	 �لغطاء	 من	 كبير	 قدر	 �إز�لة	 ب�سبب	 �لأخرى	 �لأقاليم	 في	 ه�	 مما	

�لإقليم	 غابات	 م�ساحة	 تز�يد	 من	 كبير	 جانب	 ويعك�ض	 �ل�سنين.	 من	 مئات	 قبل	

مزروعة	 غابات	 و�إقامة	 �سابقًا،	 زر�عية	 كانت	 �أر��ٍض	 �إلى	 للغابات	 �لطبيعي	 �لمتد�د	

مت�طنة. �أن��ع	 با�ستخد�م	 طبيعية	 �سبه	

�إلى	 �سناعي	 بعد	 ما	 مجتمع	 �إلى	 �لمت���سل	 �لتحّ�ل	 ي�ؤدي	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

في	 فالنخفا�ض	 �لغربية.	 �أوروبا	 في	 ل�سيما	 �لغابات،	 على	 �ل�سغط	 من	 �لحد	

و�لحر�ض	 �لمرتفع،	 و�لدخل	 �لأر��سي،	 على	 �ل�سئيل	 و�لعتماد	 �ل�سكان،	 عدد	

هي	 جيد،	 ب�سكل	 متط�ر	 وم�ؤ�س�سي	 �سيا�ساتي	 �إطار	 ووج�د	 �لبيئة،	 حماية	 على	

ت�جد	 �إذ	 �لغابات.	 م�ساحة	 في	 �لت��سع	 من	 مزيد	 لحدوث	 جميعها	 م��تية	 �أم�ر	
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أوروبا

وتح�يلها	 �لغابات	 �إز�لة	 تجعل	 ق��نين	 تقريبًا	 جميعها	 �لأوروبية	 �لبلد�ن	 لدى	

م	 ُيقدَّ ذلك،	 على	 وعالوة	 �ل�سع�بة.	 بالغ	 �أمر�ً	 لالأر��سي	 �أخرى	 ��ستخد�مات	 �إلى	

للتنمية	 �لأوروبي	 �لزر�عي	 �ل�سندوق	 �إطار	 في	 �لحرجي	 للقطاع	 مالي	 دعم	

ثم،	 ومن	 �لأ�سجار.	 زر�عة	 في	 كبير	 ت��سع	 حدوث	 على	 ي�سجع	 مما	 �لريفية،	

�لأر��سي	 م�ساحة	 في	 تناق�ض	 حدوث	 مع	 �لغابات	 م�ساحة	 تزيد	 �أن	 �لمرجح	 من	

�لمزروعة.

�لبيئية	 �لتهديد�ت	 هي	 �أوروبا	 في	 �لحرجية	 للم��رد	 �لرئي�سية	 و�لتهديد�ت	

�لمناخ.	 تغيُّر	 مع	 بع�سها	 يزيد	 وقد	 و�لع���سف(؛	 �لآفات	 وتف�سي	 )�لحر�ئق	

غير	 �لغابات	 على	 �لمناخ	 لتغيُّر	 �لأجل	 �لط�يلة	 �لتاأثير�ت	 �أن	 من	 �لرغم	 وعلى	

حدوث	 �لمت�قع	 ومن	 م�ؤخر�ً.	 كثيرة	 كارثية	 �أحد�ث	 �إليها	 ُعزيت	 فقد	 م�ؤكدة،	

وفي	 �إبيريا	 جزيرة	 �سبه	 في	 مثاًل	 �لحر�ئق،	 وت��تر	 مدى	 في	 كبيرة	 زياد�ت	

.)EEA, 2007( �لرو�سي	 �لتحاد	

اإدارة الغابات

�لمائة	 في	 	70 �أن	 نجد	 �لغربية	 �أوروبا	 ففي	 �لملكية.	 بهيكل	 �لغابات	 �إد�رة	 تتاأثر	

�لحالت.	 معظم	 في	 �أ�سر	 �أو	 �أفر�د	 ِقَبل	 من	 خا�سة،	 ملكية	 ممل�كة	 �لغابات	 من	

�إلى	 �أُعيدت	 قد	 �لدولة	 غابات	 من	 كبيرة	 �أجز�ء	 فاإن	 �ل�سرقية،	 �أوروبا	 في	 �أما	

�لغابات	 ن�سبة	 من	 ز�د	 مما	 �لع�سرين،	 �لقرن	 ت�سعينيات	 في	 �ل�سابقين	 ماّلكها	

وتجزوؤ	 	.)UNECE, MCPFE and FAO, 2007( خا�سة	 ملكية	 �لممل�كة	

�إد�رة	 وتكاليف	 تعّقد	 من	 ُيزيد	 كثيرين	 �سغيرة	 حياز�ت	 ذوي	 بين	 ما	 في	 �لملكية	

ر�بطات	 بت�سكيل	 �لخا�ض	 �لقطاع	 ��ستجاب	 �لبلد�ن،	 من	 كثير	 وفي	 �لغابات.	

�لم�ستقلة،	 �لدول	 ر�بطة	 بلد�ن	 في	 �أما	 �لغابات.	 لماّلك	 خا�سة	 ق�ية	 تعاونيات	

للدولة. ممل�كة	 جميعها	 �لغابات	 فاإن	

�لغابات	 م��رد	 في	 �لنم�	 من	 �أقل	 �أوروبا	 في	 �لأ�سجار	 قطع	 معدل	 كان	 وقد	

يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �لم�ستقبل،	 وفي	 عديدة.	 عق�د	 مدى	 على	 و�نخف�ض	 بل	

لإمد�د	 �لأخ�ساب	 من	 مزيد	 ح�ساد	 مع	 تز�يدها	 ن�سبة	 �إلى	 �لأ�سجار	 قطع	 معدل	

�لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 نم�	 �سرعة	 لتاأثير	 كذلك	 وتج�سيد�ً	 �لأخ�ساب،	 �سناعة	

�لمتجددة. �لطاقة	 م�سادر	 من	 كم�سدر	

مع	 �لتنظيم	 من	 عالية	 لدرجة	 �لغابات	 �إد�رة	 تخ�سع	 �لبلد�ن،	 معظم	 وفي	

في	 رئي�سيًا	 دور�ً	 للدولة	 �لتابعة	 �لحرجية	 �لمنظمات	 وت�ؤدي	 �ل�سارم.	 �لتنفيذ	

بلد�ن	 وتميل	 لديها.	 كبيرة	 وتقنية	 مالية	 م��رد	 وج�د	 �إلى	 بالنظر	 �لغابات	 �إد�رة	

�لعالية	 �لتكن�ل�جيا	 على	 �لقائمة	 �لمكثفة	 �لإد�رة	 َنْهج	 تبني	 �إلى	 �لغربية	 �أوروبا	

تح�سينات	 في	 و�ل�ستثمار	 �لقائمة،	 �لأ�سجار	 حجم	 تح�سين	 على	 تنط�ي	 و�لتي	

ور�بطة	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 �إقليم	 في	 �أما	 �لآلية.	 �لح�سد	 �أ�ساليب	 و��ستخد�م	 �لتربة،	

�أ�ساليب	 تبّني	 �إلى	 ميل	 في�جد	 تكلفة،	 �أقل	 �لعاملة	 �ليد	 حيث	 �لم�ستقلة،	 �لدول	

�لزر�عية	 و�لدورة	 قليلة،	 مدخالت	 فيها	 ُت�ستخدم	 و�لتي	 تكلفة	 �لأقل	 �لإد�رة	

�لحياز�ت	 وذوو	 �لمالك	 من	 كثيرون	 �أي�سًا	 ويتبنى	 �لطبيعي.	 و�لتجدد	 �لط�يلة،	

�لإد�رة. �أ�سكال	 من	 �ل�سكل	 هذ�	 �لغائب�ن	 �ل�سغيرة	

�س��ء	 �لأغر��ض،	 �لمتعددة	 �لتقليدية	 �لإد�رة	 ه�	 �لإد�رة	 من	 �لثالث	 و�ل�سكل	

كانت	 �أو	 �لكثافة(	 �لعالية	 �لأغر��ض	 �لمتعددة	 )�لإد�رة	 �لدولة	 بها	 تق�م	 كانت	

لت�فير	 لمزرعة	 تابعة	 غابات	 في	 �أو	 لالأ�سرة	 ممل�كة	 �سغيرة	 غابات	 في	 تجري	

وقد	 �لمحليين.	 لل�سكان	 �أو	 لمالكها	 �لخ�سبية	 غير	 �لمنافع	 من	 و��سعة	 مجم�عة	

حيث	 من	 للمعاناة	 تعر�سًا	 �لأ�سد	 هي	 �لطريقة	 بهذه	 ُتد�ر	 �لتي	 �لغابات	 كانت	

�أي: �ل�س�ق،	 �أو�ساع	 تغيُّر	 مع	 �قت�ساديًا	 �لبقاء	 على	 �لقدرة	

�لمنتجات	 �أ�سعار	 �نخفا�ض	 عنها	 نجم	 �لتي	 �لعالمية	 �لمناف�سة	 زيادة	  •
و�لألياف؛ �لأخ�ساب	 تكلفة	 تحّمل	 على	 �ل�سناعة	 قدرة	 و�نخفا�ض	

في	 �ل�سريعة	 للزيادة	 نتيجة	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 �أ�سعار	 �نخفا�ض	  •
�أوروبا	 في	 �ل�سابقين	 ماّلكها	 �إلى	 �لغابات	 �إعادة	 �أعقاب	 في	 �لعر�ض	

�ل�سرقية.

�لعام	 �لطلب	 وتز�يد	 لل�س�ق	 �لقت�سادية	 �لق�ى	 بين	 �لت��زن	 تحقيق	 و�سيظل	

فالتكاليف	 �لرئي�سي.	 �لتحدي	 ه�	 للغابات	 و�لجتماعية	 �لبيئية	 �لخدمات	 على	

من	 يجعل	 وكثيرة،	 �سغيرة	 مجّز�أة	 غابات	 �إد�رة	 وتعّقد	 �لعاملة	 لليد	 �لمرتفعة	

�إد�رة	 قدرة	 من	 يقلل	 مما	 �لغابات،	 لإد�رة	 �لمرتفعة	 �لمعايير	 ��ستيفاء	 �ل�سعب	

�لغربية.	 �أوروبا	 في	 ل�سيما	 �لبلد�ن،	 من	 كثير	 في	 �قت�ساديًا	 �ل�سم�د	 على	 �لغابات	

�أق�سر. دور�ت	 في	 ُتزرع	 حجمًا	 �أ�سغر	 �أخ�ساب	 �إنتاج	 نح�	 تحّ�ل	 يحدث	 وقد	

�لخ�سبية	 �لطاقة	 على	 �لطلب	 في	 م�ؤخر�ً	 حدثت	 �لتي	 �لزياد�ت	 �أن	 بيد	

فائ�ض	 وج�د	 حالة	 من	 كبير	 تحّ�ل	 حدوث	 عنهما	 ينجم	 قد	 �لأ�سعار	 و�رتفاع	

�لأخ�ساب. في	 عجز	 وج�د	 حالة	 �إلى	 �لأخ�ساب	 في	

المنتجات الخ�سبية: اإنتاجها وا�ستهالكها والتجارة فيها

وهي	 �لخ�سبية،	 �لمنتجات	 من	 و��سعة	 طائفة	 من	 كبيرة	 كميات	 �أوروبا	 تنتج	

مرتفعة	 ��ستهالك	 معدلت	 لديها	 وت�جد	 �لدولية،	 �لتجارة	 في	 رئي�سي	 م�سارك	

�لعالمي	 �لإنتاج	 ثلث	 من	 يقرب	 ما	 يمثل	 �لإقليم	 كان	 وقد	 	.)10 )�لجدول	 ن�سبيًا	

�لخ�سبية. �لمنتجات	 من	 �لعالمية	 �ل�سادر�ت	 ن�سف	 ونح�	 	2006 عام	 في	

الجدول	9

م�ساحة الغابات: الم�ساحة والتغير

 الم�ساحةالإقليم الفرعي

)000	1	هكتار(

 التغير ال�سنوي

)000	1	هكتار(

 معدل التغير ال�سنوي

)%(

1990200020052000–19902005–20002000–19902005–2000

-0.010.01-58810373	953826	919826	825بلدان	رابطة	الدول	الم�شتقلة

042711500.170.35	29043	58342	41اأوروبا	ال�شرقية

7637035830.560.45	848131	818128	121اأوروبا	الغربية

3948776610.090.07 001 0911 320998 989اإجمالي اأوروبا

-0.18-0.22-320 7-870 0258 952 6103 988 2913 077 4العالم

مالحظة:	البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.

.FAO, 2006a	:الم�سدر
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مليون	 	150 نحو	 يبلغ	 الرو�شي	 التحاد	 في	 الم�شتديرة	 الأخ�شاب	 اإنتاج	 كان	

اأوروبا	و10	 ُثلث	جميع	الإنتاج	في	 2005،	حيث	كان	يمّثل	 متر	مكعب	في	عام	

ي�شكل	مع	ذلك	ن�شف	م�شتوى	 اأن	هذا	 بيد	 العالمي.	 الإنتاج	 المائة	من	 في	

عام	1990	فقط.	وقد	جرى	ت�شدير	ُثلث	الإنتاج	في	عام	2005،	حيث	كان	

الم�شتوردة	 الرئي�شية	 والبلدان	 العالمية.	 التجارة	 من	 المائة	 في	 	40 يمّثل	

وفنلندا	 ال�شين	 هي	 الرو�شي	 التحاد	 من	 ال�شناعية	 الم�شتديرة	 لالأخ�شاب	

واليابان.

المحلية	 الحراجة	 لتحفيز	 موؤخرًا	 اُتبعت	 التي	 ال�شيا�شات	 بين	 ومن	

يلي: ما	

في	 الخا�ص	 القطاع	 م�شاركة	 ي�شّجع	 الذي	 الغابات	)2007(،	 قانون	 	•

ولمركزية	 الغابات(	 ل�شتئجار	 مرنة	 ترتيبات	 )من	خالل	 الحراجة	

الغابات؛ اإدارة	

الم�شتديرة	 الأخ�شاب	 �شادرات	 على	 الجمركية	 التعريفات	 زيادة	 	•

لمدة	 موؤقت	 اإعفاء	 )مع	 	2009 �شنة	 بحلول	 هائلة	 زيادة	 ال�شناعية	

الجدول(. )انظر	 البتول(	 لب	 لأخ�شاب	 عامين	

بيد	اأن	ال�شيا�شات	الجديدة	ل	ُتعالج	قلة	راأ�ص	المال	في	قطاع	الحراجة	-	

الناجمة	عن	ت�شّور	التحاد	الرو�شي	كبلد	محفوف	بمخاطر	عالية	من	حيث	

ال�شتثمار،	وعن	تركيز	ال�شتثمارات	في	قطاع	النفط	والغاز	الذي	يبلغ	اأداوؤه	

م�شتوى	عاليًا.	ومن	ثم،	على	الرغم	من	مزايا	وفرة	الأخ�شاب،	وانخفا�ص	

اأ�شعار	الأخ�شاب	المحلية	)stumpage(،	واليد	العاملة	الماهرة	الزهيدة،	

لي�ص	وا�شحًا	ما	اإذا	كانت	ال�شيا�شات	�شينجم	عنها	التاأثير	المن�شود.

التطورات	الأخيرة	في	ال�شناعة	الحرجية	في	التحاد	الرو�شيالإطار 10

منتجات	 باإنتاج	 يتعلق	 ما	 في	 كبرى	 تناف�سية	 ميزة	 �لغربية	 �أوروبا	 لدى	 وت�جد	

�لعالي	 و�ل�رق	 تك�ينها	 �لمعاد	 �لأل��ح	 مثل	 �لت�سنيع	 من	 عالية	 درجة	 ذ�ت	

كمنتج	 و�سعها	 بينها	 من	 �أم�ر	 جملة	 في	 �لبيئية	 �هتماماتها	 وتنعك�ض	 �لج�دة.	

ومعدل	 ب�سهاد�ت،	 عليها	 �لم�سدق	 �لخ�سبية	 للمنتجات	 رئي�سي	 وم�ستهلك	

�لحك�مات	 ت�سّجع	 ذلك،	 على	 وعالوة	 �لم�سترجعة.	 لالألياف	 �لمرتفع	 ��ستخد�مها	

ل	 �أنهما	 �لأخ�سر" باعتبار	 و"�لبناء	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 �لخا�ض	 �لقطاع	 وي�سّجع	
بالبيئة. �سرر�ً	 يلحقان	

لر�بطة	 �لفرعي	 �لإقليم	 في	 �لحرجية	 �ل�سناعة	 معظم	 �لرو�سي	 �لتحاد	 ويمثل	

�لعاملة	 �ليد	 وتكاليف	 �لهائلة،	 �لحرجية	 بم��رده	 ولديه،	 �لم�ستقلة.	 �لدول	

�ل�سابق	 و�سعه	 ل�ستعادة	 هائلة	 �إمكانات	 تقنيًا،	 �لماهرة	 �لعمل	 وق�ة	 �لمنخف�سة	

.)10 )�لإطار	 �لخ�سبية	 للمنتجات	 رئي�سي	 عالمي	 كمنتج	

تمثل	 �لم�ستقلة	 �لدول	 ور�بطة	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 بلد�ن	 كانت	 	1990 عام	 وقبل	

�لتي	 �ل�سيا�سية	 �لتغير�ت	 ولكن	 �لمن�س�رة.	 �لأخ�ساب	 من	 �أوروبا	 �إنتاج	 ن�سف	 نح�	

لالأخ�ساب	 و��ستهالكها	 �إنتاجها	 في	 �سديد	 هب�ط	 �إلى	 �أدت	 �لت�سعينيات	 في	 حدثت	

�إنتاج	 �إلى	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 تح�لّت	 �ل�س�ق،	 �قت�ساد	 �إلى	 �لتح�ل	 ومع	 �لمن�س�رة.	

�لمن�س�رة	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 بد�أ	 وقد	 �لخ�سبية.	 �لأل��ح	 مثل	 معالجة	 �أكثر	 منتجات	

 1.7 قدرها	 بن�سبة	 نم�ه	 ت�قع	 من	 �لرغم	 على	 ولكن	 	،2000 عام	 منذ	 ينتع�ض	

عام	 في	 �أقل	 ذلك	 مع	 �سيظل	 فاإنه	 	،2020 عام	 حتى	 	2005 عام	 من	 �لمائة	 في	

ن�سبيا. ثابتًا	 �ل�ستهالك	 يظل	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 	.1990 عام	 في	 كان	 مما	 	2020

يزيد�	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 تقريبًا،	 متعادلن	 �لخ�سبية	 �لأل��ح	 و��ستهالك	 و�إنتاج	

بن�سبة	 �لمن�س�رة،	 �لأخ�ساب	 و��ستهالك	 �إنتاج	 زيادة	 �سرعة	 من	 �أكبر	 ب�سرعة	

 ،2020 عام	 حتى	 	2005 عام	 من	 �لفترة	 خالل	 �سن�يًا	 �لمائة	 في	 	2.4 قدرها	

عن	 و�ل�ستعا�سة	 تك�ينها	 �لمعاد	 �لأل��ح	 تكن�ل�جيا	 في	 �لتط�ر�ت	 ب�سبب	

بالأل��ح. �لمن�س�رة	 �لأخ�ساب	

و�ل�رق	 �ل�رق	 �إنتاج	 في	 �لمرتفعة	 �لنم�	 معدلت	 ت�ستمر	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

وت�ستند	 )�ل�سكل	21(.	 كبيرة	 فرعية	 �إقليمية	 فروق	 وج�د	 مع	 ولكن	 �لمق�ى،	

ي�جد	 قريبة	 �أ�س��ق	 وج�د	 �إلى	 �ل�رق	 �إنتاج	 حيث	 من	 �لتناف�سية	 �أوروبا	 ميزة	

�لتط�ر	 ل�سيما	 �لم�ستعاد،	 �ل�رق	 من	 كبيرة	 كمية	 وت��فر	 مرتفع،	 طلب	 فيها	

�لم�ستقلة	 �لدول	 ر�بطة	 ميزة	 وت�ستند	 �لج�دة.	 عالي	 ورق	 لإنتاج	 �لتكن�ل�جي	

�لتعريفات	 تحفز	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 �ل�رق.	 لب	 وفرة	 �إلى	 ما	 ن�عًا	 �لأقل	 �لتناف�سية	

�ل�رق	 لب	 �إنتاج	 زيادة	 على	 	)10 )�لإطار	 �لرو�سي	 �لتحاد	 في	 �لأعلى	 �لت�سديرية	

من	 �ل�سرقية،	 �أوروبا	 وفي	 �ل�سمالية.	 �أوروبا	 في	 ل�سيما	 �أخرى،	 �أوروبية	 بلد�ن	 في	

الجدول	10

اإنتاج المنتجات الخ�سبية وا�ستهالكها

 الأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةال�سنة

)مليون	متر	مكعب(

 الأخ�ساب المن�سورة

)مليون	متر	مكعب(

 الألواح الخ�سبية

)مليون	متر	مكعب(

 الورق والورق المقوى

)مليون	طن(

ال�ستهالكالإنتاجال�ستهالكالإنتاجال�ستهالكالإنتاجال�ستهالكالإنتاج
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.FAO, 2008c	:الم�سدر

التعريفات الجمركية على �سادرات الأخ�ساب الم�ستديرة ال�سنة

ال�سناعية الرو�سية

)دولر اأمريكي/متر مكعب()يورو/متر مكعب(

199645

20071014

20081523

20095074

.A. Whiteman, unpublished, 2008	:الم�سدر
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أوروبا

زيادة	 �إلى	 يف�سي	 مما	 �لإنتاج،	 �لمق�ى	 و�ل�رق	 �ل�رق	 ��ستهالك	 يف�ق	 �أن	 �لمت�قع	

و�ل�رق	 �ل�رق	 ��ستهالك	 يظل	 �أن	 �لمت�قع	 من	 ذلك،	 من	 �لعك�ض	 وعلى	 �ل��رد�ت.	

�لإلكترونية. بال��سائط	 عنه	 �ل�ستعا�سة	 ب�سبب	 ثابتًا	 �لغربية	 �أوروبا	 في	 �لمق�ى	

)�لجدول	 تقريبًا	 جميعها	 �لمنتجات	 قطاعات	 في	 مرتفعة	 و�ل�سادر�ت	

�سناعة	 �سع�د	 مع	 هبطت	 بالأثاث	 يتعلق	 ما	 في	 �أوروبا	 ح�سة	 �أن	 بيد	 	.)11

�لخ�سبية	 �لمنتجات	 في	 �لتجارة	 من	 كبير	 قدر	 ويجري	 �لآ�سي�ية.	 �لأثاث	

و�أمريكا	 �أوروبا	 وبين	 �أوروبا،	 د�خل	 �لم�ستديرة(	 �لأخ�ساب	 بينها	 )ومن	

متز�يدة. بدرجة	 �آ�سيا	 ومع	 �ل�سمالية،	

في	 �لحرجي	 �لقطاع	 في	 �لم�ستثمرين	 �أكبر	 �أحد	 �أي�سًا	 هي	 و�أوروبا	

و�أمريكا	 �آ�سيا	 في	 و�ل�رق	 �ل�رق	 لب	 قطاع	 ل�سيما	 �ل�ساعدة،	 �لأ�س��ق	

�لمهار�ت	 بين	 ما	 �لجمع	 من	 �لأوروبية	 �ل�سركات	 ت�ستفيد	 حيث	 �لالتينية،	

و�سرعة	 �لمنخف�سة،	 �لعاملة	 �ليد	 وتكاليف	 و�لإد�رية	 و�لت�س�يقية	 �لتكن�ل�جية	

�لطلب. وتز�يد	 �لمزروعة،	 �لغابات	 ت��سع	

�لحرجية	 �لتنمية	 في	 �لفروق	 تت�ساءل	 �أن	 �لمرجح	 من	 �ل�قت،	 وبمرور	

على	 تركز	 �لغربية	 �أوروبا	 و�ستظل	 �لغربية.	 و�أوروبا	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 بين	

نهج	 باإتباع	 مدع�مة	 �لمعالجة،	 من	 عالية	 درجة	 ذ�ت	 خ�سبية	 منتجات	 �إنتاج	

يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 من	 بينما	 �لغابات،	 باإد�رة	 يتعلق	 ما	 في	 �لعالية	 �لتكن�ل�جيا	

�ل�سرقية. �أوروبا	 في	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	

الوقود الخ�سبي

بعد	 ن�سبيًا	 هزياًل	 �أوروبا	 في	 للطاقة	 كم�سدر	 �لأخ�ساب	 ��ستخد�م	 �أ�سبح	 لقد	

بد�أ	 �لع�سرين	 �لقرن	 ت�سعينيات	 منت�سف	 منذ	 ولكن،	 �لثانية.	 �لعالمية	 �لحرب	

م�سادر	 ح�سة	 زيادة	 �إلى	 ترمي	 �سيا�سات	 يتبع	 �لأوروبي(	 �لتحاد	 )ل�سيما	 �لإقليم	

وتحقيق	 �لمناخ،	 تغير	 لمكافحة	 �لطاقة	 ��ستهالك	 مجم�ع	 في	 �لمتجددة	 �لطاقة	

�ل�ق�د	 �أ�سعار	 بارتفاع	 �لمتعلقة	 �ل�س��غل	 ومر�عاة	 كي�ت�،	 بروت�ك�ل	 �أهد�ف	

.)11 )�لإطار	 �لطاقة	 وباأمن	 �لأحف�ري	

زيادة	 على	 حفزت	 قد	 �لأ�س��ق،	 في	 �لتغير�ت	 جانب	 �إلى	 �ل�سيا�سات،	 وهذه	

كبديل	 �لخ�سبية	 �لكريات	 على	 ل�سيما	 للطاقة،	 كم�سدر	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	

	.)12 )�لإطار	 �لكهرباء	 �إنتاج	 وفي	 �سغير،	 نطاق	 على	 �لت�سخين	 في	 للنفط	

يبد�أ	 قد	 �سن��ت،	 	10 �إلى	 	5 من	 تتر�وح	 فترة	 غ�س�ن	 وفي	 ذلك،	 على	 وعالوة	

نطاق	 على	 �لأخ�ساب	 من	 �سائل	 حي�ي	 وق�د	 لإنتاج	 �لتكن�ل�جيا	 ��ستخد�م	

�لخ�سبي. �ل�ق�د	 على	 �لطلب	 زيادة	 �إلى	 ي�ؤدي	 مما	 تجاري،	

مالحظة:	تمّثل	الخطوط	المو�شولة	الإنتاج،	وتمثل	الخطوط	المتقطعة	ال�شتهال�	الظاهر.

.UNECE; FAO, 2005	:الم�سدر
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ال�سادرات كن�سبة مئوية من الإنتاج والواردات كن�سبة مئوية من ال�ستهالك، 2006

الورق والورق المقوىالألواح الخ�سبيةالأخ�ساب المن�سورةالأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةالإقليم الفرعي

الوارداتال�سادراتالوارداتال�سادراتالوارداتال�سادراتالوارداتال�سادرات

)%(

34168327223528بلدان	رابطة	الدول	الم�شتقلة

148492745445967اأوروبا	ال�شرقية

919464651486761اأوروبا	الغربية

1813514046436459اإجمالي اأوروبا

88323232323232العالم

.FAO, 2008a	:الم�سدر
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هدفًا	 يحدد	 	:)2001( المتجددة	 الطاقة	 بم�شادر	 المتعلق	 التوجيه	 	•

في	 	22.1 بن�شبة	 متجددة	 الكهرباء	من	م�شادر	 اإنتاج	 في	 يتمثل	

2010 بحلول	عام	 المائة	

اإ�شاريا	 هدفًا	 يحدد	 	:)2003( الحيوي	 بالوقود	 المتعلق	 التوجيه	 	•

في	 	5.75 قدرها	 بن�شبة	 ال�شائل	 الحيوي	 الوقود	 ا�شتهال�	 في	 يتمثل	

2010 الأقل	بحلول	عام	 المائة	على	

عام	 في	 نفاذه	 )�شيبداأ	 بالمناخ	 المتعلقة	 للتدابير	 اقتراح	 م�شروع	 	•

ن�شبة	قدرها	 تحديد	 يتمثل	في	 قبوله(:	يحدد	هدفًا	 2010	في	حالة	

متجددة	 م�شتمدة	من	م�شادر	 الطاقة	 المائة	من	مجموع	 في	 	20

الوقود	 اأن	تبلغ	ح�شة	 اأدنى	هو	 2020،	ويحدد	هدفًا	 بحلول	عام	

2020 المائة	بحلول	عام	 10	في	 ال�شوق	 الحيوي	في	

تدابير	المفو�شية	الأوروبية	لتعزيز	الطاقة	الإطار 11

المتجددة
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الع�شرين	 القرن	 �شبعينيات	 في	 الخ�شبية	 الكريات	 برزت	 اأن	 منذ	

مطردة،	 زيادة	 وا�شتهالكها	 اإنتاجها	 زاد	 للوقود،	 بديل	 كم�شدر	

التحويلية	 ال�شناعة	 تكنولوجيات	 في	 الجديدة	 التطورات	 وح�ّشنت	

و�شيا�شات	 التناف�شية،	 بالأ�شعار	 الخام،	 المادة	 وتوافر	 جودتها.	

الخ�شبية	 الكريات	 �شناعة	 تنمية	 �شالح	 في	 اأمور	 هي	 المنوعة،	 الطاقة	

	300 من	 يقرب	 لما	 الإجمالي	 الإنتاج	 بلغ	 	،2006 عام	 وفي	 اأوروبا.	 في	

مليون	 	4.5 زهاء	 الأوروبي	 التحاد	 في	 الكريات	 تلك	 لإنتاج	 م�شنع	

اإنتاج	 حيث	 من	 العالم	 في	 القيادي	 المركز	 ال�شويد	 وتحتل	 طن.	

ن�شارة	 من	 الكريات	 لإنتاج	 كبيرة	 اإمكانات	 وتوجد	 الخ�شبية.	 الكريات	

البرازيل. وفي	 الرو�شي	 التحاد	 في	 الأخ�شاب	

الكهرباء	 واإنتاج	 الت�شخين	 اأجل	 من	 اأي�شًا	 ال�شتهال�	 ويرتفع	

�شديدًا،	 نموًا	 الخ�شبية	 الكريات	 اأ�شواق	 ُتبدي	 فعالميًا	 �شواء.	 حد	 على	

كندا	 بينها	 من	 كثيرة،	 مناطق	 في	 جديدة	 اأ�شواق	 تنفتح	 بحيث	

الالتينية. واأمريكا	 اآ�شيا	 في	 اإمكانات	 وجود	 مع	 ال�شرقية،	 واأوروبا	

المحلية،	 اللوج�شتيات	 ن	 تح�شُّ على	 م�شتقباًل	 النمو	 و�شيتوقف	

�شيا�شات	 ووجود	 الكريات،	 مواقد	 تكلفة	 في	 انخفا�ص	 وحدوث	

داعمة.

النم�شا

بلجيكا
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الدامنر�
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ت�قعات	 �أوروبا	 في	 �لحرجي	 للقطاع	 �ل�ست�سر�فية	 �لدر��سة	 ت�سمنت	 وقد	

	.)UNECE and FAO, 2005(  2020 عام	 حتى	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 ل�ستهالك	

في	 تقريبًا	 �أمثال	 ثالثة	 بمقد�ر	 �أعلى	 	)22 )�ل�سكل	 �لجديدة	 �لت�قعات	 ولكن	

من	 �لغربية،	 �أوروبا	 حالة	 في	 تقريبًا	 �أمثال	 خم�سة	 وبمقد�ر	 �ل�سرقية،	 �أوروبا	 حالة	

�ل�ستخد�م	 �إلى	 ت�ستند	 كانت	 و�لتي	 �ل�ست�سر�فية،	 �لدر��سة	 ت�سمنتها	 �لتي	 �لأرقام	

معظم	 في	 �لريفية	 �لمناطق	 في	 �لأ�سر	 جانب	 من	 �لخ�سبي	 لل�ق�د	 �لتقليدي	

�لم�ث�قة(. �لقطرية	 �لإح�ساء�ت	 �سحة	 ب�سبب	 يجب	 مما	 �أقل	 )وكانت	 �لحالت	

�لمعاد	 �لأخ�ساب	 ومنتجات	 وتقليمها،	 وتخفيفها	 �لأ�سجار	 وقطع	

�لغابات،	 خارج	 من	 �لحي�ية	 و�لكتلة	 و�لت�سنيع	 �لح�ساد	 ومخلفات	 ��سترجاعها،	

تلبية	 في	 ُت�ستخدم	 �لتي	 و�لأخ�ساب	 �لطاقة.	 �إنتاج	 في	 جميعها	 ُت�ستخدم	

تقدير�ت	 في	 تمامًا	 �لعتبار	 في	 ت�ؤخذ	 �أن	 يجب	 بالطاقة	 �لمتعلقة	 �لحتياجات	

�أن	 �إلى	 	12 �لجدول	 وي�سير	 عليها؛	 و�لطلب	 �لأخ�ساب	 عر�ض	 في	 �لت��زن	

ذلك. يحدث	 عندما	 �لعر�ض	 يف�ق	 �لطلب	

المنتجات الحرجية غير الخ�سبية

�لترويح،	 �أ�سكال	 من	 �سائع	 �سكل	 ه�	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 جمع	 �إن	

�لأ�سا�سية	 �لتجارية	 �لمنتجات	 بين	 ومن	 �أوروبا.	 في	 كبير�ً	 ن�ساطًا	 يمثل	 ل	 كان	 و�إن	

بينها	 )من	 �لغر�ب	 ع�ض	 و�أن��ع	 و�لفلين،	 �ل�سيد،	 ولح�م	 �لميالد،	 عيد	 �أ�سجار	

لها	 �لأن��ع	 هذه	 ومعظم	 	.)23 )�ل�سكل	 و�لت�ت	 و�لج�ز	 �لنحل	 وع�سل	 �لكماأة(،	

�لأحيان(.	 بع�ض	 في	 للغاية	 )ومربحة	 جيد	 ب�سكل	 ر��سخة	 ولكنها	 محدودة	 �أ�س��ق	

�لفلين	 �إنتاج	 �سالحية	 في	 هب�ط	 حدوث	 م�ؤخر�ً	 �لتي	حدثت	 �لتط�ر�ت	 بين	 ومن	

من	 �لم�ستمدة	 بالأغذية	 �لهتمام	 وزيادة	 له(	 بد�ئل	 وج�د	 )ب�سبب	 �قت�ساديًا	 للبقاء	

�لع�س�ية. �لمنتجات	 على	 �لم�ستهلكين	 طلب	 تز�يد	 من	 كجزء	 �لغابات	

�لغابات	 ومديرو	 �لمنتج�ن	 قام	 لالأخ�ساب،	 بالن�سبة	 �لحال	 ه�	 وكما	

ظروف	 تغيُّر	 من	 لال�ستفادة	 با�ستمر�ر	 ممار�ساتهم	 بتكييف	 �لأوروبي�ن	

�لت�س�يق	 عمليات	 �لفلين	 منتج�	 ن	 ح�سَّ �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 �ل�س�ق.	

�أكثر	 �ل�سهاد�ت	 لإ�سد�ر	 ونظم	 ومعايير	 للج�دة	 �س��بط	 و�أدخل��	

�لحرجية	 �لغذ�ئية	 �لمنتجات	 منتج�	 و��ستفاد	 �لبد�ئل.	 لمناف�سة	 �سر�مة	

مالحظة:	متّثل	اخلطوط	املو�شولة	توقعات	الدرا�شة	ال�شت�شرافية	لقطاع	الغابات	في	اأوروبا،	ومتثل	اخلطوط	املتقطعة	التوقعات	املعدلة.

.Becker et al., 2007; UNECE; FAO, 2005 :الم�سادر
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مراعاة لم�سروع �سيا�سة التحاد الأوروبي للطاقة المتجددة

الطلب	النا�شئ	على	الكريات	الخ�شبيةالإطار 12

ا�ستهالك الكريات الخ�سبية في عام 2005 في بلدان مختارة

.Peksa-Blanchard et al., 2007	:الم�سدر
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أوروبا

�ل�س�ق	 ليخدم��	 �لمنخف�سة	 �لعاملة	 �ليد	 تكاليف	 من	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 في	

�لغابات	 مديرو	 يك�سب	 �لغربية	 �أوروبا	 وفي	 �لع�س�ية.	 لالأغذية	 �لخا�سة	

�إ�سد�ر	 خالل	 من	 مثاًل	 �لخ�سبية،	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 من	 دخاًل	

�أ�سجار	 لبيع	 �أو	 �لترويح	 �سبيل	 على	 �لغر�ب	 ع�ض	 �أن��ع	 لجمع	 ت�ساريح	

�لميالد. عيد	

م�ساهمة القطاع الحرجي في الدخل والعمالة

�أو�ئل	 في	 و�لقت�سادية	 �ل�سيا�سية	 �لتغير�ت	 به	 �قترنت	 �لذي	 �ل�سديد	 �لهب�ط	 بعد	

مجم�ع	 �لعقد،	 منت�سف	 قرب	 ما،	 ن�عًا	 �نتع�ض	 �لع�سرين،	 �لقرن	 ت�سعينيات	

منذ	 �لتر�جع	 و��سلت	 �لقيمة	 هذه	 ولكن	 �لغابات،	 قطاع	 ي�سيفها	 �لتي	 �لقيمة	

ه�	 معظمه،	 في	 �لتر�جع،	 هذ�	 م�سدر	 وكان	 	.)24 )�ل�سكل	 	2000 عام	

و�ل�رق. �ل�رق	 بلب	 �لخا�ض	 �لفرعي	 �لقطاع	

و�لقيمة	 �لمطلقة	 �لقيمة	 حيث	 من	 �لغابات	 قطاع	 في	 �لعمالة	 �أي�سًا	 وهبطت	

.)25 )�ل�سكل	 �لن�سبية	

الخدمات البيئية للغابات

�لمعل�مات	 على	 �لح�س�ل	 و�إمكانية	 �لتعليم	 من	 �لمرتفعة	 �لم�ست�يات	 ت�ساهم	

في	 �لمرتفع	 �لدخل	 وي�ساهم	 �أوروبا،	 في	 �لبيئة	 بحماية	 كبير	 �هتمام	 وج�د	 في	

لدرجة	 �لأر��سي	 ��ستخد�م	 ويخ�سع	 �لبيئية.	 �لخدمات	 مقابل	 �لدفع	 في	 �لرغبة	

في	 ل�سيما	 �لإقليم،	 معظم	 في	 تقريبًا	 محظ�رة	 �لغابات	 و�إز�لة	 عالية،	 تنظيم	

�لغربية. �أوروبا	

كمخزن	 �أوروبا	 غابات	 وتقّدر	 بيئي.	 �ساغل	 �أهم	 هي	 �لمناخ	 تغّير	 ومكافحة	

�لطاقة	 لم�سادر	 �لحي�ية	 �لكتلة	 ت�فير	 في	 �لمتز�يد	 دورها	 على	 عالوة	 للكرب�ن،	

وبالن�سبة	 �لخ�سبي(.	 �ل�ق�د	 يتناول	 �لذي	 �ل�سابق	 �لق�سم	 )�نظر	 �لمتجددة	

�لأر��سي	 ��ستخد�م	 في	 و�لتغير	 �لأر��سي	 ��ستخد�م	 ي�ؤدي	 ككل،	 لأوروبا	

وربما	 �لمائة،	 في	 	6 من	 تقرب	 بن�سبة	 �لنبعاثات	 �سافي	 خف�ض	 �إلى	 و�لحر�جة	

وهذه	 	.)13 )�لجدول	 تقريبًا	 �لنخفا�ض	 هذ�	 كل	 عن	 م�س�ؤولة	 �لغابات	 كانت	

ي�جد	 حيث	 �ل�سرقية،	 �أوروبا	 في	 �لخ�س��ض	 وجه	 على	 مرتفعة	 �لم�ساهمة	

وكانت	 �لأخرى.	 �لقطاعات	 من	 منخف�سة	 �نبعاثات	 وت�جد	 مرتفع	 تز�يد	 معدل	

بالنبعاثات. بالتجار	 يتعلق	 ما	 في	 �ل�س�ق	 ُنُهج	 �إتباع	 في	 �أي�سًا	 ر�ئدة	 �أوروبا	

هكتار	 ملي�ن	 	195 من	 �أوروبا	 في	 �لمحمية	 �لمناطق	 م�ساحة	 ز�دت	 وقد	

وت�جد	 	.)UN, 2008c( 2007 عام	 في	 هكتار	 ملي�ن	 	234 �إلى	 	1990 عام	 في	

و�إن	 	،)13 )�لإطار	 �لإقليم	 في	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 على	 للحفاظ	 متعددة	 مبادر�ت	

الجدول	12

2005 ،
)اأ(

مكونات اإمدادات الخ�سب وا�ستهالكه، بلدان التحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية

% من الإجمالىمليون متر مكعبال�ستخدام% من الإجمالىمليون متر مكعبالإمدادات

المادةمن الغابات

21726�شناعة	ن�شر	الأخ�شاب39751الأخ�شاب	الم�شتديرة	ال�شناعية

8811�شناعة	الألواح8511حطب	الوقود

15519�شناعة	لب	الورق253اللحاء

71الكريات	والقوالب،	وغيرها233مخلفات	قطع	الأخ�شاب	الم�شتخدمة

142ال�شتخدامات	المادية	الأخرى203الكتلة	الحيوية	الخ�شبية	خارج	الغابات

الطاقةالمنتجات الم�ساحبة

496الكهرباء	والت�شخين11815الرقائق	والجزيئات	ومخلفات	الأخ�شاب

658الم�شنوعات	الداخلية709المنتجات	الم�شاحبة	لإنتاج	لب	الورق

9211ال�شتخدام	الخا�ص	لالأ�شر	294الأخ�شاب	الم�شترجعة	بعد	ال�شتهال�

13516ا�شتخدام	الطاقة	الغير	م�شنف71�شناعة	الوقود	الخ�شبي	المعالج

822100الإجمالي775100الإجمالي

اآي�شلندا،	ليختن�شتاين،	النرويج	و�شوي�شرا. )اأ(	

مالحظة:	البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب

.Mantau et al., 2008	من	بتعديل	م�شتمد	الم�سدر:

مالحظة:	ا�شتنادًا	اإلى	المعلومات	المتوافرة.

.UNECE; MCPFE; FAO, 2007	:الم�سادر
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غير الخ�سبية الم�سّوقة في اأوروبا
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	.FAO, 2008b	:الم�سدر

الإجماليلب	الورق	والورقت�شنيع	الأخ�شاباإنتاج	الأخ�شاب	الم�شتديرة

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 20061990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

عدد	العاملين	)مليون( الم�شاهمة	في	العمالة	)ن�شبة	مئوية(

العمالة في القطاع الحرجي الر�سميال�سكل 25

مالحظة:	التغيرات	في	القيمة	الم�شافة	هي	التغيرات	في	القيمة	الحقيقية	)اأي	المعّدلة	مراعاة	للت�شخم(.

.FAO, 2008b	:الم�سدر

الإجماليلب	الورق	والورقت�شنيع	الأخ�شاباإنتاج	الأخ�شاب	الم�شتديرة

اإجمالي	القيمة	الم�شافة	)مليار	دولر	اأمريكي(

القيمة الم�سافة في القطاع الحرجيال�سكل 24

الم�شاهمة	في	اإجمالي	الناتج	المحلي	)ن�شبة	مئوية(

لي�ست	 �لغابات	 في	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 على	 تحافظ	 �لتي	 �لتد�بير	 �أغلبية	 كانت	

حماية	 على	 �لإد�رة	 ممار�سات	 تركيز	 ويتز�يد	 تحديد�ً.	 �لغر�ض	 لهذ�	 مخ�س�سة	

�لأغ�سان	 وترك	 �لمختلطة،	 و�لغابات	 �لطبيعي،	 �لتجدد	 من	خالل	 �لحي�ي	 �لتن�ع	

�لُمد�رة	 �لغابات	 �لأ�سا�سية" �ل�سغيرة	في	 "�لم��ئل	 وحماية	 �لغابات،	 في	 �لمّيتة	
على"زر�عة	 �لتركيز	 تز�يد	 و�سي�ساعد	 	.)UNECE, MCPFE and FAO, 2007(

�لحفاظ	 على	 	)UNECE, FAO and ILO, 2003( "لطبيعة� �إلى	 �لقريبة	 �لغابات	
�إد�رتها. تتم	 �لتي	 �لغابات	 معظم	 في	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 على	

وكذلك	 �لمرتفعات،	 في	 �لمياه	 لم�ستجمعات	 �لمتكاملة	 �لإد�رة	 وتنال	

عام	 ففي	 �لإقليم.	 في	 متز�يد�ً	 �هتمامًا	 و�لمياه،	 �لغابات	 بين	 �ل�سالت	

�لمتحدة	 لالأمم	 �لتابعة	 لأوروبا	 �لقت�سادية	 �للجنة	 �تفاقية	 �أقّرت	 	،2006

للحدود	 �لعابرة	 �لمائية	 �لمجاري	 و��ستخد�م	 بحماية	 �لمتعلقة	 	)UNECE(

مقابل	 دفع	 مفه�م	 �لمياه(	 �تفاقية	 با�سم	 �أي�سًا	 )�لمعروفة	 �لدولية	 و�لبحير�ت	

عام	 وفي	 �لحرجي.	 �لغطاء	 وتنمية	 حفظ	 ي�سمل	 بما	 �لبيئية،	 للخدمات	

قر�ر�ً	 �أوروبا	 في	 �لغابات	 بحماية	 �لمعني	 �ل�ز�ري	 �لم�ؤتمر	 �تخذ	 	،2007

و�لتقييم	 �ل�سيا�سات	 تن�سيق	 �أم�ر،	 جملة	 في	 يتناول،	 و�لمياه	 �لغابات	 ب�ساأن	

�لأغذية	 منظمة	 و�أبرزت	 بالمياه.	 �ل�سلة	 ذ�ت	 �لغابات	 لخدمات	 �لقت�سادي	

و�لم�ؤتمر	 �لمتحدة	 لالأمم	 �لتابعة	 لأوروبا	 �لقت�سادية	 و�للجنة	 و�لزر�عة	

�ل�سالت	 �لأوروبية	 و�لمف��سية	 �أوروبا	 في	 �لغابات	 بحماية	 �لمعني	 �ل�ز�ري	
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أوروبا

في	 روما	 في	 �أُقيم	 �لذي	 �لأوروبي،	 �لغابات	 �أ�سب�ع	 في	 و�لمياه	 �لغابات	 بين	

.)UNECE and FAO, 2008(  2008 �لأول	 �أكت�بر/ت�سرين	

�لأوروبية،	 �لغابات	 من	 �لمائة	 في	 	90 تتجاوز	 ن�سبة	 للجمه�ر	 وتتاح	

�سياحة	 هي	 �لبيئية	 و�ل�سياحة	 �لترويح.	 لأغر��ض	 �لمتاحة	 �لغابات	 م�ساحة	 وتتز�يد	

طابع	 فاإن	 للترويح،	 �لغابات	 على	 �لطلب	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 من	 وبينما	 �سعبية.	

�لدخل	 في	 و�لتغير�ت	 �ل�سكانية	 �لتغير�ت	 بتاأثير	 يتغير	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �لطلب	

.)Bell et al., 2007(

�لخدمات	 على	 ق�ي	 طلب	 وج�د	 يتطلب	 �أخ�سر	 �قت�ساد	 �إلى	 و�لتح�ل	

�لدخل	 وي�سير	 �لخدمات.	 تلك	 مقابل	 دفع	 في	 رغبة	 ووج�د	 للغابات،	 �لبيئية	

متعددة	 �لإد�رة	 على	 �لتركيز	 وتز�يد	 �لغابات،	 م�ساحة	 وتز�يد	 �أوروبا،	 في	 �لمرتفع	

هذ�	 في	 �إيجابي	 تحرك	 وج�د	 �إلى	 �لبيئية	 بالقيم	 �لهتمام	 زيادة	 مع	 �ل�ستخد�مات	

على	 �أكبر	 تركيز�ً	 يركز	 �لذي	 �ل�ظائف	 متعدد	 �لحرجي	 �لقطاع	 ويتطلب	 �لتجاه.	

�ل�سيا�سات؛	 �سعيد	 على	 �لقطاعات	 بين	 للتن�سيق	 تعزيز�ً	 �لبيئية	 �لخدمات	 ت�فير	

�لمناطق. بع�ض	 في	 تحديًا	 يمثل	 هذ�	 ز�ل	 وما	

الموجز

�لمرجح	 ومن	 �أوروبا.	 في	 �لغابات	 م��رد	 نم�	 ي�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 من	

ت�فير	 و�سيظل	 تز�يدها،	 عمليات	 من	 �أقل	 �لأ�سجار	 قطع	 عمليات	 تظل	 �أن	

و�ست�ؤدي	 �لغربية.	 �أوروبا	 في	 ل�سيما	 �أ�سا�سيا،	 �ساغاًل	 �لبيئية	 �لخدمات	

على	 قدرة	 �أقل	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 جعل	 �إلى	 �ل�سدد	 هذ�	 في	 و�لل��ئح	 �لق��عد	

�لأخرى. بالأقاليم	 مقارنة	 �لمناف�سة	

�لمرجح	 ومن	 �لمطالب.	 من	 و��سعة	 طائفة	 تخدم	 �لغابات	 �إد�رة	 و�ستظل	

مالك	 ل�سغار	 بالن�سبة	 ل�سيما	 تحٍد،	 بمثابة	 �قت�ساديًا	 �لبقاء	 على	 �لقدرة	 تظل	 �أن	

ذلك. يغيِّر	 �أن	 يمكن	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 على	 �لطلب	 تز�يد	 ولكن	 �لغابات،	

�أوروبا	 في	 ل�سيما	 	- �لحرجية	 �ل�سناعة	 فقد�ن	 يت���سل	 قد	 وبينما	

�لقطاعات	 في	 �لأخرى	 �لأقاليم	 م��جهة	 في	 �لمناف�سة	 على	 قدرتها	 	- �لغربية	

محتفظة	 �ل�سناعة	 تلك	 تظل	 �أن	 �لمرجح	 من	 �لعاملة،	 لليد	 �ل�ستخد�م	 كثيفة	

مع	 تكن�ل�جيًا،	 �لمتقدمة	 �لمنتجات	 باإنتاج	 يتعلق	 ما	 في	 �لقيادة	 بمركز	

"خ�سر�ء". منتجات	 �إنتاج	 �إلى	 �لحرجية	 �ل�سناعة	 من	 كبير	 قدر	 تح�ل	

�لحرجي	 �لقطاع	 في	 �لفروق	 تت�ساءل	 �أن	 �لمرجح	 من	 �لإقليم،	 ود�خل	

باأوروبا	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 لحاق	 مع	 �لغربية	 و�أوروبا	 �ل�سرقية	 �أوروبا	 بين	

�لتي	 �لتط�ر�ت	 بتاأثير�ت	 �لتنب�ؤ	 �ل�سعب	 ومن	 �لمجال.	 هذ�	 في	 �لغربية	

�لطاقة	 ��ستخد�م	 ت�سجيع	 مجال	 وفي	 �لرو�سي	 �لتحاد	 في	 م�ؤخر�ً	 حدثت	

�لق�سير	 بالأجل	 يتعلق	 ما	 في	 �لتاأثير�ت	 تلك	 معالجة	 حاليًا	 وتجري	 �لخ�سبية،	

رئي�سية. ب�سفة	

الجدول	13

تاأثير ا�ستخدام الأرا�سي والتغير في ا�ستخدام الأرا�سي والحراجة على �سافي انبعاثات غازات الحتبا�ص الحراري، 2005

)كما اأبلغت به اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ساأن تغير المناخ(

اإجمالي غازات الحتبا�ص الإقليم الفرعي

 الحراري 

)مليون	طن	من	ثاني	اأك�شيد	الكربون(

م�ساهمة ا�ستخدام الأرا�سي 

والتغير في ا�ستخدام الأرا�سي 

والحراجة في �سافي النبعاثات

 م�ساهمة الطاقة الخ�سبية 

في �سافي النبعاثات

م�ساهمة الطاقة الخ�سبية 

وا�ستخدام الأرا�سي والتغير في 

ا�ستخدام الأرا�سي والحراجة

بدون ا�ستخدام 

الأرا�سي والتغير في 

ا�ستخدام الأرا�سي 

والحراجة

مع ا�ستخدام الأرا�سي 

والتغير في ا�ستخدام 

الأرا�سي والحراجة

الإجمالي

)مليون	طن		من	ثاني	

اأك�شيد	الكربون(

كن�سبة مئوية من 

النبعاثات بدون 

ا�ستخدام الأرا�سي 

والتغير في ا�ستخدام 

الأرا�سي والحراجة

ا�ستهالك الوقود 

 الخ�سبي 

)مليون	متر	مكعب(

انبعاثات الوقود 

الأحفوري 

المتجنبة

)مليون	طن		من	ثاني	

اأك�شيد	الكربون(

كن�سبة مئوية من 

النبعاثات بدون 

ا�ستخدام الأرا�سي 

والتغير في ا�ستخدام 

الأرا�سي والحراجة

الإجمالي

)مليون	طن		من	ثاني	

اأك�شيد	الكربون(

كن�سبة مئوية من 

النبعاثات بدون 

ا�ستخدام الأرا�سي 

والتغير في ا�ستخدام 

الأرا�سي والحراجة

+1.9+51-0.9-5622+2.8+70073	6272	2بلدان	رابطة	الدول	امل�شتقلة

-19.0-247-2.3-7630-16.7-082216	2981	1اأوروبا	ال�شرقية

-10.3-443-2.4-257103-7.9-966340	3063	4اأوروبا	الغربية

-7.8-639-1.9-389156-5.9-748484 2317 8اإجمايل اأوروبا

مالحظات: مليون	طن	من	ثاني	اأك�شيد	الكربون	=	ما	يكافىء	ميغاطن	من	ثاني	اأك�شيد	الكربون.	والبيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.

.Mantau et al., 2008	:الم�سدر

ال�شبكة	البيئية	لعموم	اأوروبا:	ترمي	اإلى	تح�شين	الرتباط	البيئي	عبر	 	•

المتعلقة	بالطبيعة،	 ال�شيا�شات	 التاآزر	بين	 اأوروبا	بوا�شطة	ت�شجيع	

الريفية	والح�شرية والتنمية	 الأرا�شي،	 والتخطيط	ل�شتخدام	

�شبكة	مناطق	حماية	خا�شة	للطيور	 هي	 	:"Natura 2000"	شبكة� 	•
ومناطق	خا�شة	لحفظ	اأنواع	وموائل	اأخرى،	اأقيمت	بموجب	ت�شريعات	

التحاد	الأوروبي	وت�شم	ما	ي�شل	اإلى	20	في	المائة	من	م�شاحة	اأرا�شي	

التحاد

بموجب	اتفاقية	حفظ	الحياة	البرية	 بداأت	 	:"Emerald"	شبكة� 	•
اأي�شًا	با�شم	اتفاقية	بيرن(،	 والموائل	الطبيعية	الأوروبية	)المعروفة	

وهي	تو�ّشع	نطاق	نهج	م�شتر�	لتحديد	المناطق	المحمية	واإدارتها	

بحيث	ي�شمل	بلدانًا	اأوروبية	)غير	تابعة	لالتحاد	الأوروبي(	ل	تغطيها	

اأفريقيا كذلك	 وي�شمل	 	،"Natura 2000"	شبكة�

.EEA, 2007	:الم�سدر

ال�شبكات	البيئية	في	اأوروباالإطار 13
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ومنطقة	 بلد�ً	 	47 من	 يتك�ن	 �لذي	 و�لكاريبي،	 �لالتينية	 �أمريكا	 �إقليم	 يمثل	

من	 �لمائة	 في	 و14	 �لعالم،	 غابات	 م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 	22 	،)26 )�ل�سكل	

	.)27 )�ل�سكل	 �لعالم	 �سكان	 عدد	 من	 �لمائة	 في	 و7	 �لعالم،	 �أر��سي	 م�ساحة	

وهي	 �ل�ست��ئية،	 �لرطبة	 �لغابات	 من	 مت�سلة	 كتلة	 �أكبر	 على	 �لإقليم	 ويحت�ي	

�لأمازون. ح��ض	

عوامل التغير

العوامل ال�سكانية

عام	 في	 ملي�نًا	 	450 يتجاوز	 مما	 �لإقليم	 �سكان	 عدد	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 من	

�ل�سكانية	 و�لكثافة	 )�ل�سكل	28(.	 	2020 عام	 بحل�ل	 ملي�نًا	 	540 �إلى	 	2005

كيل�متر	 لكل	 �سخ�سًا	 	25 �لمت��سط	 في	 بلغت	 حيث	 منخف�سة،	 �لإقليم	 في	

�لجن�بية،	 �أمريكا	 �إلى	 �أ�سا�سًا	 يرجع	 �لرقم	 هذ�	 كان	 و�إن	 	،2006 عام	 في	 مربع	

لكل	 �سخ�سًا	 	21 �لعام	 ذلك	 في	 فيها	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 مت��سط	 كان	 �لتي	

�سخ�سًا	 	79 �لكثافة	 هذه	 تبلغ	 و�لكاريبي،	 �ل��سطى	 �أمريكا	 وفي	 مربع.	 كيل�متر	

تتجاوز	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 �لت��لي.	 على	 مربع،	 كيل�متر	 لكل	 �سخ�سًا	 و179	

عام	 بحل�ل	 مربع	 كيل�متر	 لكل	 �سخ�سًا	 	30 �لإقليم	 في	 �ل�سكانية	 �لكثافة	

�لتي	 �لبر�زيل،	 هي	 �سكانية	 كثافة	 �لإقليم	 بلد�ن	 و�أكثر	 	.)UN, 2008d( 	2020

 22 فيها	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 تبلغ	 و�لتي	 �لإقليم،	 �سكان	 من	 �لمائة	 في	 	41 تمثل	

في	 درجاتها	 �أعلى	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 تبلغ	 بينما	 مربع،	 كيل�متر	 لكل	 فقط	 �سخ�سًا	

مربع. كيل�متر	 لكل	 �سخ�سًا	 	1  280 تبلغ	 حيث	 برم�د�	

�لمت�قع	 ومن	 �ل�سكان	 مجم�ع	 من	 �لمائة	 في	 	78 �لح�سر	 �سكان	 وي�سكل	

قدرها	 ن�سبة	 وتقيم	 	.2020 عام	 بحل�ل	 �لمائة	 في	 	83 قدرها	 ن�سبة	 ي�سكل��	 �أن	

عدد	 )يبلغ	 �سخمة	 مدن	 �أربع	 من	 و�حدة	 في	 �لح�سر	 �سكان	 من	 �لمائة	 في	 	14

�لجن�بية	 �أمريكا	 في	 كثيرة	 بلد�ن	 وت�سجع	 �أكثر(.	 �أو	 ماليين	 	10 منها	 كل	 �سكان	

م�ساكل	 من	 ي�ساحبه	 ولما	 للتح�سر	 ت�سديًا	 �لحدود	 مناطق	 في	 �ل�ستيطان	

.)UN, 2008d( و�قت�سادية	 �جتماعية	

القت�ساد

وتنم�	 �لدخل	 مت��سطة	 �لبلد�ن	 فئة	 في	 تقريبًا	 جميعها	 �لإقليم	 بلد�ن	 ُتدرج	

	.)29 )�ل�سكل	 �لبلد�ن	 من	 كثير	 في	 متفاوت	 غير	 �لنم�	 كان	 و�إن	 ب�سرعة،	

�أخرى	 نامية	 باأقاليم	 مقارنة	 مرتفع	 �لدخل	 من	 �لفرد	 ن�سيب	 �أن	 نجد	 وبينما	

ماز�ل	 �ل�سنة(،	 في	 �أمريكي	 دولر	 	5	000 عديدة	 بلد�ن	 في	 يتجاوز	 )بحيث	

من	 ُع�سر	 �أغنى	 يح�سل	 �لبلد�ن،	 بع�ض	 ففي	 متفاوتًا.	 ت�زيعًا	 م�زعًا	 �لدخل	

يح�سل	 بينما	 �لدخل،	 مجم�ع	 من	 �لمائة	 في	 	50 من	 ما	يقرب	 على	 �ل�سكان	

�لدخل. من	 �لمائة	 في	 	2 من	 �أقل	 على	 ُع�سر	 �أفقر	

و�لتاأثير�ت	 �لإقليم.	 في	 �لتغير	 ور�ء	 يقف	 �لذي	 �لعامل	 هي	 �لع�لمة	 و�ستظل	

وتز�يد	 �لأطر�ف	 ومتعددة	 �لثنائية	 �لتجارية	 �لتفاقات	 هي	 �ل�سدد	 هذ�	 في	 �لهامة	

�ل�سين	 ل�سيما	 �ل�ساعدة،	 �لآ�سي�ية	 �لقت�ساد�ت	 مع	 و�لتجارة	 �ل�ستثمار	 رو�بط	

��ستمر�ر	 فاإن	 �لت�سدير،	 �إلى	 �لم�جهة	 �لت�سنيع	 �سيا�سات	 �إلى	 وبالنظر	 و�لهند.	

�لحرجية،	 و�لمنتجات	 �لحي��نية	 و�لثروة	 �لزر�عة	 منتجات	 على	 �لعالمي	 �لطلب	

على	 �ل�سغط	 ت�سديد	 �إلى	 �سي�ؤدي	 متز�يدة،	 بدرجة	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 وعلى	

�لغابات.

أمريكا الالتينية والكاريبي

الكاريبي

اأمريكا	الو�شطى

اأمريكا	الجنوبية

مالحظة:	انظر	الجدول	1	الوارد	في	الملحق	لالطالع	على	قائمة	البلدان	والمناطق	بح�شب	الإقليم	الفرعي.

التق�سيم الإقليمي الفرعي الم�ستخدم في هذا التقريرال�سكل 26
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�لأد�ء	 �أن	 معناه	 �لت�سدير	 قطاع	 يق�ده	 �لذي	 �لنم�	 على	 �لتركيز	 وتز�يد	

على	 و�لقدرة	 �لعالمية	 �لأ�س��ق	 في	 تحدث	 �لتي	 بالتغير�ت	 �سيتاأثر	 �لقت�سادي	

في	 كبيرة	 زياد�ت	 �إلى	 �لتجارة	 تحرير	 �سيا�سات	 �أدت	 وقد	 عالميًا.	 �لمناف�سة	

�لنم�	 �أن	 �إلى	 �لتنب�ؤ�ت	 وت�سير	 �لنم�.	 معدلت	 عززت	 بحيث	 �ل�ستثمار�ت،	

�لتغير�ت	 ولكن	 	،)World Bank, 2007a; UN, 2008b( مرتفعًا	 �سيظل	 �لقت�سادي	

�أم�ر	 هي	 �ل�ساعدة	 �لآ�سي�ية	 �لقت�ساد�ت	 من	 �لمناف�سة	 وتز�يد	 �لعالمية	 �لأ�س��ق	 في	

�لتجاه. هذ�	 تغير	 �أن	 يمكن	

و�لخدمات،	 �لتح�يلية	 �ل�سناعة	 قطاعي	 في	 �سريع	 تط�ر	 ومع	حدوث	

�لمائة	 في	 	7 بلغت	 )بحيث	 �لمحلي	 �لناتج	 �إجمالي	 في	 �لزر�عة	 ح�سة	 �نخف�ست	

قدرة	 هبطت	 بينما	 ولكن،	 �لبلد�ن.	 معظم	 في	 و�لعمالة	 	)2005 عام	 في	 فقط	

.UN, 2008a	:الم�سدر
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حدثت	 �ل�ستير�د،	 �سيا�سة	 تحرير	 مع	 �قت�ساديًا	 �لبقاء	 على	 �لنطاق	 �سغيرة	 �لزر�عة	

بما	 �لت�سدير،	 على	 تركز	 �لتي	 �لنطاق	 كبيرة	 �لتجارية	 �لزر�عة	 في	 باهرة	 زيادة	

�لحي�ي،	 �ل�ق�د	 ومحا�سيل	 �ل�س�يا،	 ف�ل	 مثاًل	 ذلك	 )ومن	 �لحي��نية	 �لثروة	 ي�سمل	

 ،)World Bank, 2007b( �لمقط�فة(	 و�لأزهار	 و�لخ�سر،	 و�لف��كه،	 و�للح�م،	

.)30 )�ل�سكل	 للغابات	 �إز�لة	 من	 �لإقليم	 في	 يحدث	 ما	 معظم	 عن	 م�س�ؤولة	 وهي	

كبلد�ن	 �لعالم	 ببقية	 بالم��رد	 �لغنية	 �لإقليم	 بلد�ن	 �رتباط	 يتز�يد	 وبينما	

�سكانية	 كثافة	 ذ�ت	 �أخرى	 بلد�ن	 ت�سهد	 �لأولية،	 ولل�سلع	 �ل�سناعية	 لل�سلع	 منتجة	

بت�فير	 كبير	 حد	 �إلى	 يرتبط	 �لع�لمة،	 من	 مختلفًا	 ن�عًا	 محدودة	 وم��رد	 مرتفعة	

�ل�سياحة(. مثاًل	 ذلك	 )ومن	 �لخدمات	

ال�سيا�سات والموؤ�س�سات

ديمقر�طيًا	 منتخبة	 حك�مات	 كبير	 حد	 �إلى	 حّلت	 �لما�سيين،	 �لعقدين	 في	

كبير�ً	 تاأثير�ً	 �ل�سيا�سية	 �لتغير�ت	 ت�ؤثر	 ولم	 �لإقليم.	 في	 مت�سلطة	 �أنظمة	 محل	

تركيز	 مع	 �لنم�	 تحقيق	 �إلى	 عام	 ب�جه	 ت�سعى	 �لتي	 �لعامة،	 �ل�سيا�سات	 على	

�لت�زيع. �إعادة	 على	 متفاوت	

و�لقطاع	 �لحك�مة	 �إلى	 ُي�سند	 بحيث	 تعددية،	 م�ؤ�س�سة	 بيئة	 ون�ساأت	

�لحرجية.	 �لم��رد	 �إد�رة	 في	 هام	 دور	 �لمدني	 �لمجتمع	 ومنظمات	 �لخا�ض	

يلي: ما	 �لحرجي	 للقطاع	 خا�سة	 باأهمية	 يت�سم	 ومما	

�لمحلية	 �لمجتمعات	 بحق�ق	 �لعتر�ف	 ل�سيما	 �لالمركزية،	 تطبيق	  •
�لطبيعية	 �لم��رد	 باإد�رة	 يتعلق	 ما	 في	 �لأ�سليين	 �ل�سكان	 ومجتمعات	

14(؛ )�لإطار	

و�لغابات	 �لطبيعية	 �لغابات	 �إد�رة	 في	 �لخا�ض	 �لقطاع	 ��ستثمار�ت	 زيادة	  •
�لمزروعة؛

بما	 �لمزروعة،	 للغابات	 �ل�سريع	 �لنم�	 في	 ت�ساهم	 كبيرة	 ح��فز	 وج�د	  •
�سريبية؛ تخفي�سات	 ومنح	 �لفائدة	 منخف�سة	 قرو�ض	 وج�د	 ي�سمل	

في	 و�لدولية	 و�لقطرية	 �لمحلية	 �لمدني	 �لمجتمع	 منظمات	 دور	 تز�يد	  •
و�إ�سد�ر	 �لأ�سليين،	 �ل�سكان	 ي�سمل	حق�ق	مجتمعات	 بما	 �لغابات،	 ق�سايا	

غير	 �لغابات	 و�إز�لة	 �لأخ�ساب	 قطع	 للغابات،	ومكافحة	 �ل�سهاد�ت	

�أهميتها	 ب�سبب	 �لأمازون	 غابات	 ب�جه	خا�ض	على	 �لتركيز	 مع	 �لم�سروعين،	

�لمناخ. تغيُّر	 �آثار	 وللتخفيف	من	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 للحفاظ	على	 �لعالمية	

العلم والتكنولوجيا

من	 �لمائة	 في	 	0.5 من	 �أقل	 تنفق	 �لإقليم	 في	 �لبلد�ن	 �أغلبية	 �أن	 من	 �لرغم	 على	

�لبحث	 في	مجال	 �ل�ستثمار�ت	 فاإن	 و�لتط�ير،	 �لبحث	 �لمحلي	على	 �لناتج	 �إجمالي	

�لمائة	 في	 	1 تنفق	 �لإقليم،	 في	 بلد	 �أكبر	 فالبر�زيل،	وهي	 �لتز�يد.	 في	 �آخذة	 و�لتط�ير	

تقل	 �لن�سبة	 فاإن	هذه	 ذلك	 )ومع	 و�لتط�ير	 �لبحث	 �لمحلي	على	 �لناتج	 �إجمالي	 من	

�إطار�ً	 �أن�ساأت	 وقد	 �لمائة(	 في	 	3 �إلى	 	2 من	 يتر�وح	 �لذي	 �لدولي	 �لمت��سط	 عن	

	.)2004 عام	 �ل�سادر	 �لبتكار	 )قان�ن	 و�لتكن�ل�جيا	 �لعلم	 في	 لال�ستثمار	 قان�نيًا	

بين	 للربط	 بذل	جه�د	خا�سة	 مع	 و�لتكن�ل�جيا،	 �لعلم	 تم�يل	 ترتيبات	 وتح�ّسنت	

.)de Brito Cruz and de Mello, 2006( و�ل�سناعة	 �لبح�ث	 م�ؤ�س�سات	

�لحرجي	 للقطاع	 �لخا�سة	 �لأهمية	 ذ�ت	 �لبح�ث	 مجالت	 بين	 ومن	

�ل�ست�سعار	 وتكن�ل�جيا	 و�لت�سالت،	 �لمعل�مات	 تكن�ل�جيات	 �لإقليم	 في	

وتكن�ل�جيات	 �لغابات،	 م�ساحة	 في	 تحدث	 �لتي	 �لتغير�ت	 لر�سد	 ُبعد	 عن	

بدقة،	 �لأ�سجار	 قطع	 تكفل	 �لتي	 و�لنظم	 �لمزروعة،	 �لغابات	 �إنتاجية	 تح�سين	

�ل�سيل�ل�زي(.	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 )ل�سيما	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 وتكن�ل�جيات	

�ل�سكر. من	 �لإيثان�ل	 �إنتاج	 حيث	 من	 �لعالم	 في	 بلد	 �أكبر	 بالفعل	 هي	 و�لبر�زيل	

ال�سيناريو العام

هما: للتنمية	 عامين	 نمطين	 �لإقليم	 بلد�ن	 تتبع	 �أن	 �لمرجح	 من	

فالبلد�ن	 �لطبيعية:	 �لم��رد	 على	 �لمعتمدة	 �لقت�سادية	 �لتنمية	  •
�لكبيرة	 �لحرجية	 �لم��رد	 وذ�ت	 �لمنخف�سة	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 ذ�ت	

.FAO, 2001	:الم�سدر

التحول	المبا�شر	اإلى	الزراعة	الدائمة	على	نطاق	�شغير

)اأ(

التحول	المبا�شر	اإلى	الزراعة	الدائمة	على	نطاق	كبير

تكثيف	الزراعة	في	مناطق	الزراعة	المتنقلة

التو�شع	في	الزراعة	المتنقلة	داخل	الغابات	الغير	متدهورة

الزيادات	في	م�شاحة	الغابات	والغطاء	التاجي

اأ�شباب	اأخرى

%13

%47

%6

%2

%28

%4

ي�شمل	الثروة	الحيوانية	واإزالة	الغابات	لإقامة	مزارع	اأ�شجار	لالأغرا�ص	ال�شناعية. )اأ(	
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المدارية في اأمريكا الالتينية، 2000-1990

في	العقدين	الما�شيين	منحت	بع�ص	البلدان	جماعات	ال�شعوب	الأ�شلية	ملكية	

الغابات	قانونًا:	بوليفيا،	12	مليون	هكتار؛	البرازيل،	103	ماليين	هكتار؛	

كولومبيا،	27	مليون	هكتار؛	اإكوادور،	4.5	مليون	هكتار؛	غيانا،	1.4	مليون	هكتار	

من	الأرا�شي	من	بينها	غابات.

وبينما	تمنح	الملكية	تلك	المجتمعات	حقوقًا	م�شمونة	ب�شاأن	ال�شتخدام	

الم�شتدام	للموارد	الحرجية،	فاإن	المنازعات	ب�شاأن	الملكية	)التي	ات�شمت	بالعنف	

في	بع�ص	الأحيان(	وعدم	اإنفاذ	القواعد	واللوائح،	قد	�شمحا	بو�شع	اليد	غير	

الم�شروع	وبقطع	الأخ�شاب	غير	الم�شروع	في	مناطق	�شا�شعة	من	تلك	الغابات.

ITTO, 2006	:الم�سدر

ملكية	جماعات	ال�شعوب	الأ�شلية	للغاباتالإطار 14
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والكاريبي الالتينية  أمريكا 

و�لألياف.	 و�ل�ق�د	 �لغذ�ء	 على	 �لعالمي	 �لطلب	 تز�يد	 من	 �ست�ستفيد	

�لخيار�ت	 بين	 �لمفا�سالت	 تحديد	 ه�	 �لرئي�سي	 �لتحدي	 و�سيك�ن	

�لمرجح	 من	 �لم��رد،	 لحفظ	 كبيرة	 جه�د	 �سُتبذل	 فبينما	 �لمختلفة.	

مكا�سب	 تحقيق	 على	 �لتركيز	 ه�	 �لق�سير	 �لأجل	 في	 �ل�سائد	 يك�ن	 �أن	

و�لألياف	 و�ل�ق�د	 �لأغذية	 �إنتاج	 زيادة	 خالل	 من	 ف�رية	 �قت�سادية	

كبيرة. زيادة	

�سكانية	 كثافة	 �لأكثر	 فالبلد�ن	 �لطبيعية:	 �لم��رد	 على	 �لعتماد	 عن	 �لتحّ�ل	  •
�لم��رد	 على	 �لقائمة	 �لتنمية	 على	 �ستركز	 �لم��رد	 حيث	 من	 ن�سبيًا	 و�لفقيرة	

بينها	 )ومن	 �لنا�سئة	 �لبديلة	 �لدخل	 وم�سادر	 �لتح�سر	 ي�ساعد	 وقد	 �لب�سرية.	

من	 �لحد	 على	 �لخارج(	 في	 �لم�ج�دين	 �لعمال	 من	 �لمالية	 �لتح�يالت	

على	 �ل�سغيرة	 �لمز�رع	 قدرة	 هب�ط	 و�سي�ستمر	 �لأر��سي.	 على	 �ل�سغ�ط	

هجر	 حتى	 �أو	 كثافة،	 �أقل	 �لزر�عة	 تك�ن	 �أن	 عنه	 ينجم	 مما	 �قت�ساديًا،	 �لبقاء	

�لبيئة. تح�سين	 في	 �لرغبة	 زيادة	 عن	 �لدخل	 تز�يد	 �أي�سًا	 و�سي�سفر	 �لزر�عة.	

التوقعات

م�ساحة الغابات

من	 �لأولى	 بالمر�حل	 تمر	 �لتي	 ن�سبيًا	 �لكبير	 �لحرجي	 �لغطاء	 ذ�ت	 �لبلد�ن	 في	

 1990 بين	 ما	 �لفترة	 خالل	 ففي	 للتاأثر.	 ب�سدة	 قابلة	 �لغابات	 ُتعتبر	 �لت�سنيع،	

قدرها	 ن�سبة	 �أي	 هكتار،	 ملي�ن	 	64 من	 يقرب	 ما	 �لإقليم	 خ�سر	 	،2005 وعام	

يمثل	 �لإقليم	 وكان	 	.)14 )�لجدول	 فيه	 �لغابات	 م�ساحة	 من	 �لمائة،	 في	 	7

عام	 من	 �لفترة	 خالل	 �سن�يًا	 ُفقدت	 �لتي	 �لعالم	 غابات	 م�ساحة	 ثلث	 من	 �أكثر	

.2005 عام	 حتى	 	2000

خالل	 �لغابات	 في	 �سافية	 خ�سارة	 جميعها	 �لجن�بية	 �أمريكا	 بلد�ن	 و�سّجلت	

�للتين	 و�أوروغ��ي،	 �سيلي	 با�ستثناء	 	2005 وعام	 	2000 عام	 بين	 ما	 �لفترة	

�سناعية	 لأغر��ض	 �لغابات	 زرع	 بر�مج	 ب�سبب	 لديهما	 �إيجابية	 �لتجاهات	 كانت	

و�لألياف،	 و�ل�ق�د	 �لأغذية	 على	 �لعالمي	 �لطلب	 تز�يد	 ومع	 كبير.	 نطاق	 على	

ز�لت	 ما	 و�لتي	 �لجن�بية،	 �أمريكا	 في	 بالغابات	 �لغنية	 �لبلد�ن	 تلك	 �ستظل	

�ل�سناعية	 �لزر�عة	 م��جهة	 في	 غابات	 تخ�سر	 �لطبيعية،	 �لم��رد	 على	 معتمدة	

على	 قادرين	 يظال	 �لقطاعان	 هذ�ن	 د�م	 ما	 كبير	 نطاق	 على	 �لما�سية	 ورعي	

ل�سيما	 �سناعية،	 ��ستخد�مات	 �أجل	 من	 �لجديدة	 �لمزروعة	 و�لغابات	 �لمناف�سة.	

خ�سارة	 عن	 جزئيًا	 تعّ��ض	 قد	 ك�ل�مبيا،	 وربما	 و�لأرجنتين،	 �أوروغ��ي	 في	

�لبيئية. �لقيمة	 حيث	 من	 لي�ض	 ولكن	 �لطبيعية،	 �لغابات	

خالل	 �لغابات	 خ�سارة	 �سافي	 هبط	 �ل��سطى،	 �أمريكا	 بلد�ن	 معظم	 وفي	

تحقيق	 مع	 �ل�سابق،	 بالعقد	 مقارنة	 	2005 عام	 �إلى	 	2000 عام	 من	 �لفترة	

�لن�سبة	 حيث	 من	 ولكن،	 لديها.	 �لغابات	 م�ساحة	 في	 �سافية	 زيادة	 ك��ستاريكا	

�أي	 في	 �لغابات	 خ�سارة	 معدلت	 �أعلى	 �أحد	 �ل��سطى	 �أمريكا	 لدى	 كان	 �لمئ�ية،	

عام	 من	 �لفترة	 خالل	 �سنة	 كل	 �لمائة	 في	 	1 تجاوز	 حيث	 �لعالم،	 في	 فرعي	 �إقليم	

ت�سبح	 عندما	 �لمعدل	 هذ�	 يهبط	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 	.2005 عام	 حتى	 	2000

�لحدية،	 �لزر�عية	 �لأر��سي	 هجر	 مع	 �قت�سادية،	 غير	 �لنطاق	 �ل�سغيرة	 �لزر�عة	

بلد�ن	 و�ست�سهد	 �لتح�سر.	 وتز�يد	 للدخل،	 بديلة	 م�سادر	 �إيجاد	 فر�ض	 وتز�يد	

لديها. �لغابات	 م�ساحة	 في	 و�نتعا�سًا	 ��ستقر�ر�ً	 �لفرعي	 �لإقليم	 في	 عديدة	

لديها	خالل	 �لغابات	 م�ساحة	 في	 �سغيرة	 زيادة	 �لكاريبي	 منطقة	 �سجلت	 وقد	

رئي�سية.	 ب�سفة	 ك�با	 في	 ذلك	 2005،	وحدث	 وعام	 	2000 عام	 بين	 ما	 �لفترة	

و�لم�ز	 �ل�سكر	 مثل	 �لتقليدية	 �لزر�عية	 �ل�سادر�ت	 جعل	 �لذي	 �لتجارة،	 فتحرير	

�لثان�ية	 �لغابات	 �إلى	 و�لع�دة	 �لزر�عية	 �لأر��سي	 هجر	 عن	 ُي�سفر	 تناف�سية،	 غير	

�لطبيعية	 �لبيئة	 لحماية	 �أكبر	 �هتمام	 ي�لى	 ذلك،	 على	 وعالوة	 	.)Eckelmann, 2005(

م�ساحة	 تظل	 �أن	 �لمت�قع	 من	 ثم،	 ومن	 	.)15 )�لإطار	 �ل�سياحة	 �سناعة	 لنم�	 دعمًا	

�لكاريبي. بلد�ن	 معظم	 في	 تزيد	 �أن	 �أو	 م�ستقرة	 �لغابات	

اإدارة الغابات

مع	 �لهب�ط	 في	 �آخذ	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 في	 �لطبيعية	 �لغابات	 دور	 �أن	 من	 �لرغم	 على	

في	 لالأخ�ساب	 هامًا	 م�سدر�ً	 �لغابات	 هذه	 تظل	 �لكبيرة،	 �لحر�جية	 �لزر�عة	 ت�ساعد	

الجدول	14

م�ساحة الغابات: الم�ساحة والتغير

الم�ساحةالإقليم الفرعي

)000	1	هكتار(

التغير ال�سنوي

)000	1	هكتار(

معدل التغير ال�سنوي

 )%(

1990200020052000–19902005–20002000–19902005–2000

97436540.650.92	7065	3505	5الكاريبي

-1.23-1.47-285-411380	83722	63923	27اأمريكا	الو�شطى	

	-0.50-0.44-251	4-802	5403	796831	818852	890اأمريكا	الجنوبية	

-0.51-0.46-483 4-147 9254 339859 807882 923اإجمالي اأمريكا الالتينية والكاريبي 

-0.18-0.22-317 7-868 0258 952 6103 988 2913 077 4العالم

مالحظة:		البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.

.FAO, 2006a	:الم�سدر

على	 العالمي	 الطلب	 مجموع	 من	 المائة	 في	 	5.1 الكاريبي	 يمّثل	

الناتج	 في	 المائة	 في	 	16.5 قدرها	 بن�شبة	 ال�شياحة	 وت�شاهم	 ال�شياحة.	

م�شاهماتها	 تظل	 اأن	 المتوقع	 ومن	 الفرعي،	 لالإقليم	 الإجمالي	 المحلي	

المائة	 في	 	15 ال�شياحة	 وت�شتخدم	 الأقل.	 على	 	2014 عام	 حتى	 م�شتقرة	

ن�شف	 من	 يقرب	 ما	 مبا�شرة	 غير	 بطريقة	 وتعيل	 ال�شكان،	 مجموع	 من	

لجتذاب	 ال�شاحلية	 المناطق	 على	 العتماد	 اإلى	 وبالنظر	 ال�شكان.	

الأعا�شير	 قبيل	 من	 الطبيعية	 والكوارث	 العالمي	 الحترار	 فاإن	 الزوار،	

البيئة. حفظ	 ق�شايا	 اإلى	 الهتمام	 توجيه	 زيادة	 اإلى	 توؤدي	 اأمور	 هي	

.Griffin, 2007	:الم�سدر
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�متياز�ت	 من	خالل	 كبير	 حد	 �إلى	 ُتد�ر	 �لطبيعية	 �لإنتاج	 وغابات	 �لبلد�ن.	 بع�ض	

وغيانا	 ب�ليفيا	 في	 هكتار	 	200  000 �إلى	 ي�سل	 ما	 ت�سمل	 �لأجل	 ط�يلة	 خا�سة	

فنزويال	 وجمه�رية	 وبيرو	 غ��تيمال	 في	 �لحجم	 مت��سطة	 و�متياز�ت	 و�س�رينام؛	

وهندور��ض	 و�إك��دور	 ك�ل�مبيا	 في	 �لحجم	 �سغيرة	 و�متياز�ت	 �لب�ليفارية؛	

في	 تقريبا	 كله	 �لإنتاج	 كان	 �لبر�زيل،	 وفي	 	.)ITTO, 2006( وت�باغ�	 وترينيد�د	

�لم�ستد�م	 �لإنتاج	 �أجل	 من	 �لعامة	 �لغابات	 �إد�رة	 قان�ن	 ولكن	 �لخا�سة،	 �لغابات	

يفتح	 �لتطبيق،	 م��سع	 ي��سع	 �لآن	 بد�أ	 و�لذي	 	،2005 عام	 في	 عليه	 ُووفق	 �لذي	

ويتمثل	 �لأخ�ساب؛	 قطع	 �متياز�ت	 �أمام	 �لأمازون	 في	 �لقطرية	 �لغابات	 �أب��ب	

�ليد	 و�سع	 تجّنب	 على	 و�لم�ساعدة	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 ت�سجيع	 في	 ذلك	 من	 �لق�سد	

.)16 )�لإطار	 �لم�سروعين	 غير	 �لأخ�ساب	 وقطع	

�لمتياز�ت	 معظم	 لإد�رة	 �لأول	 �لتركيز	 �لنتقائي	ه�	مح�ر	 �لأخ�ساب	 وقطع	

�لح�ساد،	 بعد	 �لتنمية	 لعمليات	 �لهتمام	 قدر	�سئيل	من	 �إيالء	 مع	 �لإقليم،	 في	

في	 تقف	 �لتي	 �لعقبات	 بين	 �لتده�ر.	ومن	 �إلى	 ي�ؤديان	 �للذين	 منظم	 �لغير	 وللح�ساد	

يلي: ما	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 �أجل	 من	 �لطبيعية	 �لإقليم	 لغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 طريق	

�لح��فز؛ �سعف	 ب�سبب	 �لمنخف�ض	 �لتاأثير	 ذي	 �لأخ�ساب	 قطع	 تبّني	 ُندرة	  •
	)17 )�لإطار	 ب�سهاد�ت	 عليها	 �لم�سدق	 �لغابات	 م�ساحة	 محدودية	  •
ت��فر	 مع	 ل�سيما	 �سعرية،	 ميزة	 وج�د	 وعدم	 �لمرتفعة	 �لتكاليف	 ب�سبب	

�ل�سعر؛ منخف�سة	 م�سروعة	 غير	 بطريقة	 مّ�ردة	 �أخ�ساب	

�سند�ت	 ووج�د	 �لأر��سي	 حيازة	 لتد�خل	 نتيجة	 �لملكية	 على	 �لمنازعات	  •
�لأر��سي	 وتح�يل	 �لأخ�ساب	 قطع	 على	 ي�سجع	 مما	 م�سروعة	 غير	 ملكية	

�لأمازون؛ في	 ل�سيما	 �لم�سروعين،	 غير	

جماعيًا،	 ُتد�ر	 �لتي	 �ل�سغيرة	 �لمتياز�ت	 �أجل	 من	 وف�ر�ت	 وج�د	 عدم	  •
�لأ�س��ق؛ عن	 �لبعيدة	 تلك	 ل�سيما	

�لأ�سجار	 قطع	 وحد�ت	 )ل�سيما	 �لر�سمي	 غير	 �لقطاع	 كفة	 رجحان	  •
�لم�سروعين(. غير	 �لأخ�ساب	 وت�سنيع	

�إد�رة	 �لطبيعية	 �لغابات	 �إد�رة	 ز�لت	 ما	 �لمتعار�سة،	 �لمطالب	 �إلى	 وبالنظر	

ت�ظيف	 عن	 �ل�سع�بات	 هذه	 و�ستثني	 معقد�ً.	 تحديًا	 ت�سكل	 �ل�ستخد�مات	 متعددة	

ق�سير	 ��ستثمار�ً	 ي�ستثمرون	 َمْن	 قيام	 و�سي�ستمر	 �لأجل،	 ط�يلة	 خا�سة	 ��ستثمار�ت	

�لأخ�ساب. قطع	 عمليات	 بمعظم	 �لأجل	

�لغابات	 من	 ملي�ن	هكتار	 	12.5 نح�	 و�لكاريبي	 �لالتينية	 �أمريكا	 في	 وت�جد	

�لغابات	 م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 	5 �س�ى	 تمثل	 �لم�ساحة	ل	 �لمزروعة.	وهذه	

في	مجال	 كقائد	 يبُرز	 �لإقليم	 ولكن	 	،)FAO, 2006b( �لعالم	 في	 �لمزروعة	

و�لبر�زيل	 �لأرجنتين	 �لكبيرة.	وتمثل	 �لمز�رع	 في	 �لإنتاجية	 �لعالية	 �لحر�جة	

وتنمية	 �لإقليم.	 في	 �لمزروعة	 �لغابات	 من	 �لمائة	 في	 	78 نح�	 و�أوروغ��ي	 و�سيلي	

�سيا�سات	 يدعمها	وج�د	 �لخا�ض،	 �لقطاع	 يقف	ور�ءها	 �لتي	 �لكبيرة،	 �لمز�رع	

للتكاليف،	وتخفي�سات	 �لجزئي	 �لرد	 ت�سمل	 م��تية.	وهذه	 مالية	 حك�مية	وح��فز	

18(.	وهذه	 )�لإطار	 �لمالك	 ل�سغار	 �لفائدة	 منخف�سة	 قرو�ض	 �سريبية،	ومنح	

�ل�رق	 منتجي	لب	 ل�ستثمار�ت	من	جانب	 �لجن�بية	مق�سد�ً	 �أمريكا	 �لع��مل	جعلت	

للم�ستثمرين	 م�ؤخر�ً	 و�لعالمي،	ومق�سد�ً	 �لإقليمي	 �ل�سعيدين	 و�ل�رق	على	كل	من	

�لخ�سبية. �ل�ستثمار�ت	 �إد�رة	 ي�سمل	منظمات	 بما	 �ل�سمالية،	 �أمريكا	 من	

يلي: ما	 �لإقليم	 في	 �لكبيرة	 �لمز�رع	 لحر�جة	 �لأ�سا�سية	 �ل�سمات	 بين	 ومن	

�لإكثار	 ل�سيما	 �لإنتاجية،	 ن	 تح�سِّ �لتي	 �لتكن�ل�جيات	 في	 �ل�ستثمار	  •
في	 هكتار	 لكل	 مكعبًا	 متر�ً	 	50 تتجاوز	 �إنتاجية	 يحقق	 مما	 �ل�ستن�ساخي،	

�لحالت؛ بع�ض	 في	 �ل�سنة	

�لكاف�ر	 مثل	 كثيفة	 �إد�رة	 وتد�ر	 ق�سيرة	 قطع	 دورة	 ذ�ت	 �أن��ع	 ��ستخد�م	  •
و�ل�سن�بر	 	،)Pinus radiata( �لر�دياتا	 و�سن�بر	 	،)Eucalyptus spp.(

)Pinus elliottii(؛ �لجن�بي	 �لأ�سفر	 و�ل�سن�بر	 	،)Pinus taeda( �لكثيف	

لب	 �إنتاج	 ل�سيما	 �لأخ�ساب،	 ت�سنيع	 مع	 �لكبيرة	 �لمز�رع	 �إد�رة	 �إدماج	  •
و�لأل��ح. و�ل�رق	 �ل�رق	

في	عام	2007،	كان	يوجد	لدى	اأمريكا	الالتينية	والكاريبي	نحو	12	مليون	هكتار	

ق	عليها	ب�شهادات،	اأي	نحو	4	في	المائة	من	جميع	الغابات	 من	الغابات	الم�شدَّ

ق	عليها	ب�شهادات	في	العالم.	ومع	اأن	الم�شاحة	الم�شّدق	عليها	ب�شهادات	 الم�شدَّ

كانت	تمّثل	1.2	في	المائة	فقط	من	غابات	الإقليم،	فاإن	هذا	كان	يمثل	زيادة	

كبيرة	مقارنة	بن�شبة	تلك	الم�شاحة	في	عام	2002	التي	كانت	تبلغ	0.4.	وما	

يقرب	من	80	في	المائة	من	الغابات	م�شّدق	عليها	ب�شهادات	�شادرة	عن	مجل�ص	

رعاية	الغابات،	اأما	البقية	فهي	م�شّدق	عليها	ب�شهادات	في	اإطار	النظم	القطرية	

مثل:	CERFLOR	)البرازيل(	وCERTFOR	)�شيلي(،	وهما	نظامان	منت�شبان	

	CERFLOR	لنظام	وتوجد	للغابات.	ال�شهادات	اإ�شدار	اإقرار	برنامج	اإلى

البرازيلي	معايير	للغابات	الطبيعية	وللغابات	المزروعة	كٍل	على	حدة.

.ITTO, 2008	:الم�سدر
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يحدد	قانون	"اإدارة	الغابات	العامة	من	اأجل	الإنتاج	الم�شتدام" تخ�شي�ص	
امتيازات	الأخ�شاب	في	غابات	البرازيل	الفيدرالية.	ومن	بين	�شمات	القانون	

البارزة	ما	يلي:

اإقامة	دائرة	الغابات	البرازيلية؛ 	•

اإن�شاء	ال�شندوق	القطري	لتنمية	الغابات؛ 	•

تخ�شي�ص	امتيازات	حرجية	من	خالل	عملية	مناق�شات	تت�شم	بال�شفافية	 	•

والنفتاح؛

اإعطاء	اأف�شلية	للمنظمات	التي	ل	ت�شتهدف	الربح،	وللمجتمعات	المحلية،	 	•

وللمنظمات	غير	الحكومية؛

تخ�شي�ص	20	في	المائة	من	اإيرادات	المتيازات	لدائرة	الغابات	 	•

البرازيلية	وللمعهد	البرازيلي	للبيئة	والموارد	الطبيعية	المتجددة.

ْب	التركيز	على	الحفاظ	على	القَيم	البيئية	والجتماعية	والقت�شادية.	 وين�شّ 	

وُيحكم	على	العطاءات	ا�شتنادًا	اإلى	ال�شعر	ولكن	بعد	التدليل	على	اأن	العمليات	

�شينجم	عنها	اأقل	تاأثير	على	البيئة،	و�شتحقق	اأكبر	منافع	اجتماعية	مبا�شرة،	

و�شت�شيف	اأق�شى	قدر	من	القيمة	للمنتجات	والخدمات	في	منطقة	المتيازات.

ومن	المتوقع	اأن	ت�شمل	امتيازات	القطاع	الخا�ص	في	ما	يتعلق	بقطع	

الأخ�شاب	13	مليون	هكتار	في	غ�شون	العقد	المقبل،	تتو�شع	بعد	ذلك	بحيث	ت�شل	

اإلى	نحو	50	مليون	هكتار.

.Schulze, Gorgan and Vidal, 2007; Tomaselli and Sarre, 2005	:الم�سادر
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والكاريبي الالتينية  أمريكا 

�لمزروعة	 �لغابات	 م�ساحة	 في	 زيادة	 حدوث	 �إلى	 �لحالية	 �لت�قعات	 وت�سير	

هكتار	 ملي�ن	 	17.3 �إلى	 	2006 عام	 في	 هكتار	 ملي�ن	 	12.5 من	 �لإقليم	 في	

.)63 �سفحة	 على	 	31 �لإطار	 )�نظر	 	2020 عام	 في	

)�أمريكا	 �لإقليم	 �سيمكنان	 مالئم	 ��ستثماري	 ومناخ	 مالئمة	 �أر��ٍض	 وت��فر	

بحر�جة	 يتعلق	 ما	 في	 �لتناف�سية	 بميزته	 �لحتفاظ	 من	 �لأول(	 �لمقام	 في	 �لجن�بية	

�لأ�س��ق	 �إلى	 ه	 ت�جَّ �لإنتاج	 من	 مرتفعة	 ن�سبة	 �أن	 �إلى	 وبالنظر	 �لكبيرة.	 �لمز�رع	

�لعالمي،	 �لطلب	 على	 �سيت�قف	 �لكبيرة	 �لمز�رع	 حر�جة	 م�ستقبل	 فاإن	 �لعالمية،	

�لتي	 و�لم��د	 �لأل��ح،	 ومنتجات	 �ل�رق،	 وعلى	 �ل�رق	 لب	 على	 ل�سيما	

في	 محتملة	 زيادة	 حدوث	 يك�ن	 وقد	 �لحي�ي.	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 في	 ُت�ستخدم	

�إلى	 م�جهة	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 كانت	 �إذ�	 ل�سيما	 كبير�ً،	 �ساغاًل	 �لنقل	 تكاليف	

�ل�ساعدة. �لآ�سي�ية	 �لقت�ساد�ت	 من	 �لطلب	 تلبية	

المنتجات الخ�سبية: اإنتاجها وا�ستهالكها والتجارة فيها

كبير�ً	 لي�ض	 �أنه	 مع	 �ل�سناعية،	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 �لجن�بية	 �أمريكا	 في	 ب�سرعة	 يتز�يد	

�لمز�رع	 في	 �ل�ستثمار	 �إلى	 بالنظر	 ل�سيما	 �لكاريبي،	 �أو	 �ل��سطى	 �أمريكا	 في	

�لأخ�ساب	 �إنتاج	 من	 �لإقليم	 ح�سة	 �رتفعت	 فقد	 �لجن�بي.	 �لمخروط	 في	 �لكبيرة	

في	 	10 �إلى	 	1990 عام	 في	 �لمائة	 في	 	7 من	 �لعالم	 في	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	

�ل�رق	 لب	 ل�سيما	 �لأ�سا�سية،	 �لمنتجات	 �إنتاج	 وز�د	 	.2006 عام	 في	 �لمائة	

�إلى	 بالنظر	 �لتجاه	 هذ�	 ي�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 	،1990 عام	 منذ	 و�ل�رق،	

.)15 )�لجدول	 �لت�سنيع	 وفي	 �لكبيرة	 �لمز�رع	 في	 عالية	 ��ستثمار�ت	 ت�ظيف	

)�ل�سكل	 �أ�سا�سية	 ب�سفة	 م�ستقر	 �لخ�سبية	 للمنتجات	 �لمحلي	 و�ل�ستهالك	

بر�مج	 �أن	 كما	 �لبلد�ن،	 بع�ض	 في	 �ل�ستهالك	 �لدخل	 تز�يد	 يعزز	 �أن	 ويمكن	 	.)31

جانب	 من	 �لمناف�سة	 من	 �لرغم	 على	 لالأخ�ساب	 �لمحلي	 �ل�ستهالك	 تعزز	 �لإ�سكان	

�ل�س�ق	 تظل	 �أن	 �لمت�قع	 من	 ولكن	 �لت�سييد.	 �سناعة	 في	 ُت�ستخدم	 �لتي	 �لبد�ئل	

�لبر�زيل. في	 �إل	 �سغيرة	 �لمنتجات	 لمعظم	 �لمحلية	

من	 �ل�سادر�ت	 �سافي	 قيمة	 تجاوزت	 وقد	 �لإنتاج.	 معظم	 ت�سدير	 ويجري	

�سافي	 قيمة	 ولكن	 	.2005 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار�ت	 	7 �لمنتجات	 جميع	

�أمريكا	 عمالت	 قيمة	 لرتفاع	 نتيجة	 	)32 )�ل�سكل	 م�ؤخر�ً	 هبطت	 �ل�سادر�ت	

في	 ل�سيما	 �ل�سين،	 من	 �لمناف�سة	 تز�يد	 وب�سبب	 �لأمريكي	 �لدولر	 مقابل	 �لجن�بية	

�لأل��ح. ومنتجات	 بالأثاث	 يتعلق	 ما	

�ل�رق	 �إنتاج	 ت�سّجع	 �ل�سادر�ت	 زيادة	 �إلى	 ترمي	 �لتي	 �لبر�مج	 و�ستظل	

لب	 بمنتجات	 يتعلق	 ما	 في	 �لعالمية	 �ل�س�ق	 من	 �لإقليم	 ح�سة	 و�ستزيد	 و�لتغليف.	

و�أمريكا	 �أوروبا	 في	 �ل�ستثمار�ت	 ت�سفية	 ��ستمر�ر	 مع	 ل�سيما	 و�ل�رق،	 �ل�رق	

لديها	 ت�جد	 �لتي	 �لأقاليم	 �إلى	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 �سناعات	 ونقل	 �ل�سمالية	
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في	�شيلي،	اأ�شفرت	ال�شيا�شات	الحكومية	الموجودة	منذ	بع�ص	العقود	

لت�شجيع	الغابات	المزروعة	وا�شتثمارات	القطاع	الخا�ص	عن	وجود	�شناعة	

حرجية	متنوعة	قوية	بحيث	بلغت	م�شاحة	المزارع	اأكثر	من	مليوني	هكتار.	

التنمية	القطرية	تقديم	حوافز	مالية	للمزارع	الحرجية	 وت�شّجع	ا�شتراتيجية	

ال�شناعية.	وتحدد	ال�شكو�	القانونية	الإعانات	وتنّظم	َقْطع	الأخ�شاب،	وهي	

�شكو�	في	�شالح	حيازات	الأرا�شي	ال�شغيرة	ومتو�شطة	الحجم	والمزارع	

الموجودة	في	المناطق	المتدهورة.	ويمّثل	القطاع	الحرجي	الآن	نحو	20	في	

المائة	من	�شادرات	�شيلي	و4	في	المائة	من	اإجمالي	الناتج	المحلي.

وفي	اأوروغواي،	دعمت	الحكومة	الغابات	المزروعة	منذ	عام	1987	

بمنحها	مزايا	�شريبية	عندما	تقام	في	مناطق	ذات	اأولوية	حرجية	)وهي	

مناطق	تتراوح	م�شاحتها	من	2.5	مليون	هكتار	اإلى	3	ماليين	هكتار(.	وتوّفر	

اإلى	جانب	المناخ	والتربة	المواتين،	 الت�شاري�ص	المنب�شطة	غير	المكلِّفة،	

اأحواًل	مثالية.	وفي	عام	2005،	كان	لدى	اأوروغواي	0.8	مليون	هكتار	من	

الغابات	المزروعة،	وكان	معّدل	زرع	الغابات	ال�شنوي	فيها	000	50	هكتار.

.PwC, 2007a	:الم�سدر

الحوافز	من	اأجل	مزارع	الغابات	في	�شيلي	الإطار 18
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فيها	 �ل�ستثماري	 �لمناخ	 ��ستقر�ر	 �لجن�بية	 �أمريكا	 مز�يا	 بين	 ومن	 تناف�سية.	 مز�يا	

تقنية	 وقدرة	 �لأ�سجار	 لنم�	 م��تية	 ظروف	 ووج�د	 �لمنخف�سة،	 �ل�سكانية	 و�لكثافة	

�لألياف	 تكاليف	 �أقل	 بع�ض	 �لجن�بية	 �أمريكا	 لدى	 ي�جد	 ذلك،	 على	 وبناء	 كبيرة.	

.)PwC, 2007b( �لعالم	 في	 �لخ�سبية	

الوقود الخ�سبي

ب�سبب	 )�أ�سا�سًا	 �لجن�بية	 �أمريكا	 في	 �لخ�سبي	 لل�ق�د	 �لأ�سر	 ��ستخد�م	 يهبط	

يت�سم	 بينما	 �لحي�ي(،	 �ل�ق�د	 و�أن��ع	 �لأحف�ري	 �ل�ق�د	 ��ستخد�م	 وتز�يد	 ر	 �لتح�سّ

تدريجيًا	 ز�د	 و�إجماًل،	 �ل��سطى.	 �أمريكا	 في	 وبالتز�يد	 �لكاريبي	 في	 بال�ستقر�ر	

ومن	 �لما�سية.	 �لع�سر	 �ل�سن��ت	 مدى	 على	 �لإقليم	 في	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 �إنتاج	

لال�ستخد�م	 رئي�سية	 ب�سفة	 نتيجة	 	،)33 )�ل�سكل	 �لتجاه	 هذ�	 ي�ستمر	 �أن	 �لمت�قع	

�لطلب	 �أي�سًا	 و�سيت�قف	 	.)19 )�لإطار	 �لبر�زيل	 في	 �لنباتي	 للفحم	 �ل�سناعي	

في	 تحدث	 �لتي	 و�لتط�ر�ت	 �لأحف�ري	 �ل�ق�د	 �أن��ع	 عر�ض	 على	 م�ستقباًل	

�لمتجددة. �لطاقة	 تكن�ل�جيات	

المنتجات الحرجية غير الخ�سبية

�ل�ستخد�م	 �إلى	 م�جهة	 لالإقليم	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 �أغلبية	 �إن	

كعنا�سر	 و�لدولية	 �لقطرية	 �لأ�س��ق	 في	 ُيباع	 بع�سها	 كان	 و�إن	 �لمحلي،	 �لمعي�سي	

�لبر�زيلي	 و�لج�ز	 و�لتجميل.	 �ل�سحية	 �لرعاية	 و�أدوية	 منتجات	 في	 تدخل	

�ل�سكان	 لجماعات	 بالن�سبة	 للدخل	 هام	 م�سدر	 ه�	 	)Bertholletia excelsa(

�لمنتجات	 من	 تجاري	 ُمنَتج	 �أهم	 �أي�سًا	 وه�	 وبيرو،	 و�لبر�زيل	 ب�ليفيا	 في	 �لأ�سليين	

 15  000 لنح�	 مبا�سرة	 عمالة	 �لإمد�د�ت	 �سل�سلة	 وت�فر	 �لخ�سبية؛	 غير	 �لحرجية	

�ل�سلة	 ذ�ت	 ب�ليفيا	 �سادر�ت	 من	 �لمائة	 في	 	45 �لبر�زيلي	 �لج�ز	 ويمثل	 �سخ�ض.	

من	 باأكثر	 وي�ساهم	 �لخ�سبية(	 �لمنتجات	 جميع	 من	 �سادر�تها	 من	 )�أكثر	 بالغابات	

.)CIFOR, 2008a( �لقطري	 �لقت�ساد	 في	 �سنة	 كل	 �أمريكي	 دولر	 ملي�ن	 	70

تعتمد	 �لتي	 �لأ�سليين	 �ل�سكان	 جماعات	 بين	 �ل�سر�عات	 من	 �لحد	 على	 وعماًل	

و�أ�سحاب	 �لأخ�ساب	 بقطع	 و�لقائمين	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 على	

��ستخر�جية	 محميات	 �لبر�زيل	 �أقامت	 �لأمازون،	 في	 �لما�سية	 تربية	 مز�رع	

�لنم�ذج،	 وهذ�	 �لخ�سبية.	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 لجمع	 ح�سر�ً	 مخ�س�سة	

تمار�ض	 �لتي	 للجماعات	 �لعامة	 �لغابات	 ب�ساأن	 �لأجل	 ط�يلة	 حق�قًا	 يمنح	 �لذي	

�لتي	 �لمبادر�ت	 �أدت	 وقد	 �لإقليم.	 �أنحاء	 �ستى	 في	 ينت�سر	 لال�ستد�مة،	 قابلة	 �أن�سطة	

�لمنتجات	 جمع	 تح�سين	 �إلى	 و�لحك�مات	 �لمدني	 �لمجتمع	 منظمات	 تدعمها	

�إ�سد�ر	 منظمات	 من	 بدعم	 وت�س�يقها،	 �إليها	 قيمة	 و�إ�سافة	 �لخ�سبية،	 غير	 �لحرجية	

�لعادلة. و�لتجارة	 �ل�سهاد�ت	

كبير،	 دخل	 لك�سب	 فر�ض	 ت��فر	 وزيادة	 رها	 وتح�سُّ �لقت�ساد�ت	 نم�	 ومع	

لالأغر��ض	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 على	 �لعتماد	 يهبط	 �أن	 �لمت�قع	 من	

جيد�ً.	 بالفعل	 �لمعروفة	 �لمنتجات	 وت�س�يق	 معالجة	 و�ستتح�سن	 �لمعي�سية.	
.FAO, 2008a; UN, 2008e	:الم�سادر
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نطاق	 على	 برنامج	 اأو�شع	 تت�شدر	 كونها	 جانب	 اإلى	 البرازيل،	 ت�شتهلك	

لديها،	 الطاقة	 م�شفوفة	 �شمن	 )الإيثانول(	 الحيوي	 الوقود	 لإدخال	 العالم	

وال�شلب	 الحديد	 �شناعة	 في	 النباتي	 الفحم	 من	 اأي�شًا	 كبيرة	 كميات	

وتملك	 	.2006 8.3	مليون	طن	في	عام	 اأنتجت	ما	يقّدر	بنحو	 التي	 لديها،	

اإمداد	 في	مجال	 تعمل	 التي	 ال�شركات	 من	 وغيرها	 وال�شلب	 الحديد	 �شركات	

التي	 الغابات،	 مزارع	 من	 هكتار	 مليون	 	1.2 نحو	 النباتي	 بالفحم	 ال�شناعة	

.2005 النباتي	في	عام	 10	ماليين	طن	من	الفحم	 اأنتجت	ما	يقرب	من	

.UN, 2008f	:الم�سدر

	ا�شتخدام	الفحم	النباتي	في	�شناعة	الإطار 19
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والكاريبي الالتينية  أمريكا 

الإجماليلب	الورق	والورقت�شنيع	الأخ�شاباإنتاج	الأخ�شاب	الم�شتديرة

عدد	العاملين	)مليون( الم�شاهمة	في	العمالة	)ن�شبة	مئوية(

العمالة في القطاع الحرجي الر�سميال�سكل 35

مالحظة:	التغيرات	في	القيمة	الم�شافة	هي	التغيرات	في	القيمة	الحقيقية	)اأي	المعّدلة	مراعاة	للت�شخم(.

.FAO, 2008b	:الم�سدر
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اإجمالي	القيمة	الم�شافة	)مليار	دولر	اأمريكي(

القيمة الم�سافة في القطاع الحرجيال�سكل 34

الم�شاهمة	في	اإجمالي	الناتج	المحلي	)ن�شبة	مئوية(

وعالمية،	 قطرية	 ب�سال�سل	 �لمحلية	 �لقيمة	 �سال�سل	 عن	 كبير	 حد	 �إلى	 و�سُي�ستعا�ض	

في	 �لع�س�ية	 �لبطاقات	 وو�سع	 �لعادلة	 �لتجارة	 مبادر�ت	 خالل	 من	 بم�ساعدة	

�لأحيان. من	 كثير	

م�ساهمة القطاع الحرجي في الدخل والعمالة

�لمحلي	 �لناتج	 في	 �لحرجي	 �لقطاع	 م�ساهمة	 باطر�د	 ز�دت	 	،1990 عام	 منذ	

)�ل�سكل	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	40 �إلى	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	30 من	 �لإجمالي	

�لأخ�ساب	 �إنتاج	 من	 ق	 تحقَّ �لم�سافة	 �لقيمة	 �إجمالي	 في	 �لزيادة	 هذه	 ومعظم	 	.)34

و�ل�رق	 �ل�رق	 لب	 و�إنتاج	 �لأخ�ساب	 ت�سنيع	 في	 �لم�سافة	 �لقيمة	 �أما	 �لم�ستديرة.	

�لقدرة	 في	 �ل�ستثمار�ت	 تز�يد	 مع	 تتغير	 �أن	 �لمت�قع	 من	 ولكن	 م�ستقرة،	 ظلت	 فقد	

)�ل�سكل	 �لحرجي	 �لقطاع	 في	 �لعمالة	 �أي�سًا	 وز�دت	 و�ل�رق.	 �ل�رق	 بلب	 �لمتعلقة	

مجم�ع	 في	 �لحرجي	 �لقطاع	 ح�سة	 ظلت	 �لأخرى،	 بالأقاليم	 ومقارنة	 	.)35

ن�سبيًا. م�ستقرة	 و�لعمالة	 �لم�سافة	 �لقيمة	

الخدمات البيئية للغابات

�لعالمية	 �لبيئية	 للخدمات	 �لإقليم	 ت�فير	 على	 �لغابات	 �إز�لة	 تاأثير	 ي�ستقطب	

�لمناخ،	 تغير	 �آثار	 من	 و�لتخفيف	 �لمياه،	 وتنظيم	 �لحي�ي،	 )�لتن�ع	 و�لإقليمية	

)من	 �ل�س�قية	 غير	 �لتدخالت	 كانت	 وبينما	 خا�سًا.	 �هتمامًا	 �لطبيعية(	 و�ل�سياحة	
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�لإقليم	 يعتبر	 �لبيئة،	 ل�س�ن	 �لرئي�سية	 �ل��سيلة	 هي	 و�لت�سريعات(	 �ل�سيا�سات	 خالل	

�لمدف�عات	 نظم	 ل�سيما	 �لأ�س��ق،	 ت�جهها	 ُنُهج	 باإتباع	 يتعلق	 ما	 في	 ر�ئد�ً	

م�جهة	 �لُنُهج	 هذه	 تك�ن	 ل	 �لحالت،	 معظم	 وفي	 �لبيئية.	 �لخدمات	 مقابل	

با�ستخد�م	 �لأول	 �لمقام	 في	 �لحك�مة	 تديرها	 نظمًا	 تك�ن	 بل	 تمامًا،	 �ل�س�ق	 من	

مبا�سر	 �رتباط	 وج�د	 عدم	 مع	 �لأر��سي،	 لماّلك	 مقابل	 لدفع	 �سريبية	 �إير�د�ت	

.)Kaimowitz, 2007( وم�ستريها	 �لبيئية	 �لخدمات	 مقدمي	 بين	

في	 بلد�ن	 ع�سرة	 �أكثر	 بين	 من	 هي	 وبيرو	 و�إك��دور	 وك�ل�مبيا	 و�لبر�زيل	

منطقة	 �أكثر	 �لأنديز	 لجبال	 �ل�سرقي	 �لمنحدر	 ُيعتبر	 بينما	 حي�يًا،	 تن�عًا	 �لعالم	

من	 �أكثر	 بلد�ن	 ع�سرة	 من	 بلد	 كل	 لدى	 وي�جد	 �لعالم.	 في	 حي�يًا	 متن�عة	

�لعالم	 في	 �أي�سًا	 �لأول	 ه�	 �لإقليم	 ولكن	 �لأ�سجار.	 من	 مختلف	 ن�ع	 	1  000

لالنقر��ض	 عر�سة	 �أو	 للخطر	 معّر�سة	 ُتعتبر	 �لتي	 �لأ�سجار	 �أن��ع	 عدد	 حيث	 من	

ت�جد	 ل	 �لكاريبي	 في	 �لنباتية	 �لحياة	 من	 �لمائة	 في	 و�أربع�ن	 	.)FAO, 2006a(

.)USAID, 2006( �آخر	 مكان	 �أي	 في	

في	 �لبيئة	 ل�س�ن	 بالن�سبة	 �أ�سا�سيا	 �أمر�ً	 محمية	 مناطق	 �إقامة	 كانت	 ولقد	

م�ساحة	 ز�دت	 	2007 عام	 حتى	 	1990 عام	 من	 �لفترة	 خالل	 ففي	 �لإقليم.	

)مما	 هكتار	 ملي�ن	 	451 �إلى	 هكتار	 ملي�ن	 	213 من	 �لمحمية	 �لمناطق	

ل	 ولكن	 	.)UN, 2008c( �لمحمية(	 �لعالم	 مناطق	 من	 �لمائة	 في	 	24 يمّثل	

تد�بير	 لإنفاذ	 محدودة	 ومالية	 ب�سرية	 قدرة	 �س�ى	 كثيرة	 حك�مات	 لدى	 ت�جد	

و�لزر�عة،	 �لنفط،	 و��ستخر�ج	 �لتعدين،	 مع	 �ل�س�ن	 ما	يتعار�ض	 وكثير�ً	 �ل�س�ن.	

جيد�ً. محددة	 �لملكية	 حق�ق	 تك�ن	 ل	 حيثما	 ل�سيما	 �لأخ�ساب،	 وقطع	

�لخدمات	 وتح�سين	 بم���سلة	 يتعلق	 ما	 في	 �لت�قعات	 �أي�سًا	 وتت�قف	

��ستخد�م	 في	 تحدث	 �لتي	 �لتغير�ت	 على	 �لمياه	 بم�ستجمعات	 �لخا�سة	

�لغابات	 �إز�لة	 معّدل	 �إلى	 بالنظر	 قاتمة	 �لت�قعات	 هذه	 وتبدو	 �لأر��سي.	

�لأنديز	 جبال	 منطقة	 في	 �لمياه	 ندرة	 �لخ�س��ض	 وجه	 على	 وت�ستد	 �لمرتفع.	

�لمدف�عات	 نظام	 تنفيذ	 في	 ر�ئد�ً	 �لإقليم	 كان	 وقد	 �لكاريبية.	 �لجزر	 بع�ض	 وفي	

هذه	 �إد�رة	 تت�لى	 �لحالت،	 معظم	 وفي	 �لمياه.	 م�ستجمعات	 خدمات	 مقابل	

عن	 �لم�س�ؤولة	 �لحك�مية	 �ل�كالت	 تك�ن	 ما	 كثير�ً	 و�سيطة،	 منظمات	 �لنظم	

م�ستخدمي	 من	 �لأم��ل	 تنقل	 �لتي	 بالمياه،	 �لمنازل	 و�إمد�د	 �لري	 مر�فق	 �إد�رة	

�لمبادر�ت.	 بع�ض	 وت�سعيد	 لتح�سين	 �إمكانية	 وثمة	 �لأر��سي.	 ماّلك	 �إلى	 �لمياه	

بع�ض	 تذليل	 على	 يت�قف	 �أو�سع	 نطاق	 على	 �لمبادر�ت	 تلك	 تبّني	 ولكن	

جيد�ً؛	 تحديد�ً	 �لملكية	 حق�ق	 تحديد	 عدم	 �لعقبات	 هذه	 ومن	 �لعقبات.	

خ�سخ�سة	 في	 �لثقة	 و�نعد�م	 م��ردهم؛	 م�سادرة	 من	 �لمز�رعين	 ومخاوف	

�لأر��سي	 ��ستخد�م	 بين	 �لتقنية	 �ل�سلة	 عن	 �لمعل�مات	 وق�س�ر	 بالمياه؛	 �لإمد�د	

.)Dillaha et al., 2007( �لمجرى	 �أ�سفل	 تتحقق	 �لتي	 و�لمنافع	 �لمجرى	 �أعلى	

كبيرة	 �إمكانية	 فيه،	 �لمرتفع	 �لغابات	 �إز�لة	 بمعدل	 �لإقليم،	 لدى	 وت�جد	

�إز�لة	 وتيرة	 �إبطاء	 خالل	 من	 �لحر�ري	 �لحتبا�ض	 غاز�ت	 �نبعاثات	 من	 للحد	

وتده�رها. �لغابات	

ل�سيما	 عديدة،	 بلد�ن	 في	 للدخل	 هامًا	 م�سدر�ً	 �لبيئية	 �ل�سياحة	 وت�سكل	

�أكثر	 من	 و�حد�ً	 �لإقليم	 تجعل	 �لتن�ع	 �ل�سديدة	 �لبيئية	 فالنظم	 �لكاريبي.	 في	

ك��ستاريكا	 ��ستفادت	 �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 �لبيئية.	 لل�سياحة	 �سعبية	 �لمناطق	

�قت�سادها.	 ع�سب	 �لبيئية	 �ل�سياحة	 وجعلت	 �لطبيعية	 �لجذ�بة	 مناطقها	 من	

�ل�سياحة	 من	 �سن�يًا	 �أمريكي	 دولر	 ملي�ن	 	100 من	 �أكثر	 �إك��دور	 وتك�سب	

�ل��س�ل	 �سه�لة	 زيادة	 ت�سفر	 �أن	 ويمكن	 غالباغ��ض.	 جزر	 في	 �لطبيعية	

�لقلق	 كان	 و�إن	 �لإقليم،	 في	 �لبيئية	 �ل�سياحة	 نم�	 ��ستمر�ر	 عن	 �لدخل	 و�رتفاع	

�ل�سياح	 ردع	 في	 يبد�أ	 قد	 �لبيئية	 �لنظم	 تده�ر	 وزيادة	 �لكرب�نية	 �لآثار	 ب�ساأن	

تز�يد	 عن	 �لناجمة	 �لحي�ي	 للتن�ع	 �لتهديد�ت	 ب�ساأن	 �لقلق	 يتز�يد	 �إذ	 �لبيئيين.	

للفقر�ء	 منافعها	 وتعزيز	 م�ستد�مة	 �إد�رة	 �ل�سياحة	 �إد�رة	 و�ستظل	 �لزو�ر.	 �أعد�د	

�لرئي�سيان. �لتحديان	 هما	

تلك	 فيها	 بما	 �لبيئية،	 �لخدمات	 مقابل	 �لمدف�عات	 نظم	 �أن	 �لم�ؤكد	 ومن	

وتده�رها،	 �لغابات	 �إز�لة	 من	 �لنبعاثات	 خف�ض	 مبادرة	 �إطار	 في	 �لمقترحة	

تحقق	 �أن	 يمكن	 �لنظم	 تلك	 كانت	 �إذ�	 ما	 لحقًا	 �سيتبين	 ولكن	 ق�ة.	 �ستكت�سب	

�لمدف�عات	 �أن	 ويبدو	 �لغابات.	 �إز�لة	 عن	 �لم�س�ؤولين	 �سل�ك	 في	 هامة	 تغير�ت	

�لفر�سة	 تكلفة	 كانت	 حيثما	 �لخ�س��ض	 وجه	 على	 فعالة	 �لبيئية	 �لخدمات	 مقابل	

منخف�سة. �لأر��سي	 ل�ستخد�م	 �لبديلة	

الموجز

�لالتينية	 �أمريكا	 في	 �لحرجي	 و�لقطاع	 بالغابات	 �لمتعلقة	 �لت�قعات	 �ستتاأثر	

على	 �لعتماد	 في	 تحدث	 �لتي	 وبالتغير�ت	 �لقت�ساد�ت	 تن�يع	 ب�تيرة	 و�لكاريبي	

.)FAO, 2006c( �لأر��سي	

و�لكاريبي؛	 �ل��سطى	 �أمريكا	 بلد�ن	 معظم	 في	 مرتفعة	 �ل�سكانية	 و�لكثافة	

�ل�سلة	 ذ�ت	 و�لأن�سطة	 �لزر�عة	 عن	 كبير	 تحّ�ل	 يحدث	 �لتح�سر،	 تز�يد	 ومع	

�ل�سغيرة	 �لحياز�ت	 �أ�سحاب	 جانب	 من	 �لزر�عة	 ت�سبح	 عندما	 ل�سيما	 بها،	

�لمهاجرين	 �لعمال	 من	 �لمالية	 و�لتح�يالت	 �ل�سياحة	 وتكت�سب	 مردود�ً.	 �أقل	

�لهب�ط	 في	 �آخذة	 بالزر�عة	 �لمرتبطة	 �لغابات	 و�إز�لة	 للدخل.	 كم�سدرْين	 �أهمية	

ه�	 كما	 غابات،	 منها	 �لغابات	 �أُزيلت	 �لتي	 �لمناطق	 بع�ض	 �أخرى	 مرة	 و�ست�سبح	

بالفعل. و��سح	

�أ�سعار	 فاإن	 �لجن�بية،	 �أمريكا	 في	 منخف�سة	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 �أن	 ومع	

�أجل	 من	 �لغابات	 �إز�لة	 ��ستمر�ر	 �سالح	 في	 �ستك�ن	 �لمرتفعة	 و�ل�ق�د	 �لأغذية	

�لغذ�ء	 �إنتاج	 لأغر��ض	 �لزر�عية	 و�لمحا�سيل	 �لحي��نية	 �لثروة	 �إنتاج	 زيادة	

�قت�ساد�ت	 زيادة	 مع	 ل�سيما	 �لعالمي،	 �لطلب	 لتلبية	 �لحي�ي	 و�ل�ق�د	 و�لعلف	

�ل�ساعدة. �لآ�سي�ية	 �لقت�ساد�ت	 مع	 رو�بطها	 �لجن�بية	 �أمريكا	

�لقطاع	 ��ستثمار�ت	 ذلك	 ور�ء	 و�ستقف	 �لمزروعة،	 �لغابات	 و�ستنت�سر	

من	 ل�سيما	 �لخ�سبية،	 �لمنتجات	 على	 �لعالمي	 �لطلب	 و��ستمر�ر	 �لخا�ض	

يعّ��ض	 لن	 �لغابات	 زرع	 معدل	 ت�سارع	 �أن	 بيد	 �ل�ساعدة.	 �لآ�سي�ية	 �لقت�ساد�ت	

�لغابات. �إز�لة	 ��ستمر�ر	 عن	

�إز�لة	 وتيرة	 �لقريب	 �لم�ستقبل	 في	 تهبط	 �أن	 �لمرجح	 من	 لي�ض	 و�إيجاز�ً،	

كثيف	 حرجي	 غطاء	 لديها	 �لتي	 �لبلد�ن	 و�ستجد	 �لجن�بية.	 �أمريكا	 في	 �لغابات	

�لتنمية	 م�سار	 وتتبع	 �لأولية	 �لمنتجات	 على	 �لعالمي	 �لطلب	 �ت�ساع	 من	 وت�ستفيد	

ي�ساعد	 وقد	 �لغابات.	 تح�يل	 معدل	 �إبطاء	 في	 بالغة	 �سع�بة	 �ل�سريعة	 �لقت�سادية	

حد	 �إلى	 	- �لكرب�ن	 �سهاد�ت	 مثاًل	 ومنها	 	- �لعالمية	 �لعامة	 �لمنافع	 ت�فير	

كافية	 ح��فز	 لت�فير	 فعالة	 �آلية	 �إيجاد	 يلزم	 ز�ل	 ما	 ولكن	 �ل�سدد.	 هذ�	 في	 ما	

�لغابات. �إز�لة	 عن	 لالإحجام	
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)�ل�سكل	 ومنطقتين	 بلد�ن	 	3 من	 يتك�ن	 �لذي	 �ل�سمالية،	 �أمريكا	 �إقليم	 في	 ي�جد	

�لعالم،	 �أر��سي	 م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 و16	 �لعالم،	 �سكان	 من	 �لمائة	 في	 	7 	،)36

ثلث	 ونح�	 هكتار(.	 ملي�ن	 	677( �لعالم	 غابات	 م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 و17	

�لمناخية	 �لظروف	 وُت�ِجد	 	.)37 )�ل�سكل	 بالغابات	 مغطاة	 �لإقليم	 �أر��سي	 م�ساحة	

�ل�ست��ئية	 من	 تتر�وح	 �لتي	 �لحرجية،	 �لبيئية	 �لنظم	 في	 كبير�ً	 تن�عًا	 �لتباين	 �سديدة	

�إنتاجًا. �لعالم	 غابات	 �أكثر	 بع�ض	 �لإقليم	 هذ�	 في	 وي�جد	 �لقطبية.	 �إلى	 �لرطبة	

عوامل التغير

العوامل ال�سكانية

عام	 في	 ملي�نًا	 	441 نح�	 من	 �ل�سمالية	 �أمريكا	 �سكان	 عدد	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 من	

�لنم�	 معدل	 ويبلغ	 )�ل�سكل	38(.	 	2020 عام	 في	 ملي�ن	 	500 �إلى	 	2006

يهبط(	 )ولكنه	 �لمائة	 في	 	0.9 بالهجرة،	 كثير�ً	 يتاأثر	 �لذي	 �ل�سن�ي،	 �ل�سكاني	

�لأمريكية	 �لمتحدة	 و�ل�ليات	 �لمك�سيك	 من	 كل	 في	 �لمائة	 في	 و1	 كند�	 في	

�لمتحدة"(. "�ل�ليات	 با�سم	 بعد	 ما	 في	 �إليها	 )�لم�سار	
لكل	 �سخ�سًا	 	21 نح�	 تبلغ	 بحيث	 منخف�سة	 �لإقليم	 في	 �ل�سكانية	 و�لكثافة	

في	 �سخ�سًا	 	54 �إلى	 كند�	 في	 �أ�سخا�ض	 	4 من	 �أقل	 من	 وتتر�وح	 مربع،	 كيل�متر	

�أن	 �لمت�قع	 ومن	 ح�سري�ن،	 �ل�سكان	 من	 �لمائة	 في	 	80 وزهاء	 �لمك�سيك.	

�لرغم	 وعلى	 �لمك�سيك.	 في	 �لنم�	 من	 قدر	 �أكبر	 حدوث	 مع	 �لتح�سر،	 ي�ستمر	

�أن	 من	 ُيخ�سى	 �لطلق،	 �له��ء	 في	 �لترويحية	 �لأن�سطة	 على	 �لكبير	 �لطلب	 من	

�لغابات"،  في	 �لأطفال	 من	 "مزيد	 وم�سروع	 �لطبيعة.	 عن	 �لنا�ض	 يف�سل	 �لتح�سر	
هذه	 لعك�ض	 محاولة	 ه�	 �لمتحدة،	 لل�ليات	 �لتابعة	 �لغابات	 د�ئرة	 تنفذه	 �لذي	

.)ARC, 2007( �لحالة	

�ليد	 ر�سيد	 من	حجم	 تقلل	 �لمتحدة	 و�ل�ليات	 كند�	 في	 �ل�سكان	 و�سيخ�خة	

على	 �لهجرة	 وت�ساعد	 �لحر�جة.	 �أجل	 من	 عمال	 ت��فر	 من	 بالتالي	 وتقلل	 �لعاملة	

ما. حد	 �إلى	 �لعاملة	 �ليد	 في	 �لنق�ض	 على	 �لتغلب	

القت�ساد

عام	 في	 �لعالمي	 �لمحلي	 �لناتج	 �إجمالي	 من	 �لمائة	 في	 	32 يمّثل	 �لإقليم	 كان	

عام	 حتى	 	2000 عام	 فمن	 �لهب�ط.	 في	 �آخذة	 �لح�سة	 هذه	 كانت	 و�إن	 	،2006

�لمائة.	 في	 	3 نح�	 يبلغ	 �لإقليم	 في	 �لإجمالي	 �لمحلي	 �لناتج	 نم�	 كان	 	،2006

�أمريكي	 دولر	 تريلي�ن	 	15 من	 �لإجمالي	 �لمحلي	 �لناتج	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

	.2020 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 تريلي�ن	 	20 من	 �أكثر	 �إلى	 	2006 عام	 في	

�لإجمالي	 �لمحلي	 �لناتج	 من	 �لمائة	 في	 	80 من	 �أكثر	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 وتمثل	

.)39 )�ل�سكل	 لالإقليم	

�لمائة	 في	 	35 فنح�	 �لإقليم.	 في	 هامتان	 ق�سيتان	 �لدخل	 وتفاوت	 و�لفقر	

�لمائة	 في	 	12 ونح�	 	)World Bank, 2004( �لمك�سيك	 في	 �لريف	 �سكان	 من	

�أنهم	 يقّدر	 كان	 	)USDA, 2004( �لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لريف	 �سكان	 من	

.2002 عام	 في	 �لفقر	 خط	 تحت	 يعي�س�ن	

الشمالية أمريكا 

الغابات

الأرا�شي	الحرجية	الأخرى

الغطاء	النباتي	الآخر

حجم الموارد الحرجيةال�سكل 37 التق�سيم الإقليمي الفرعي الم�ستخدم في هذا التقريرال�سكل 36

مالحظة:	انظر	الجدول	1	الوارد	في	الملحق	لالطالع	على	قائمة	البلدان	والمناطق	بح�شب	الإقليم	الفرعي.

كندا

المك�شيك

الوليات	المتحدة	الأمريكية

الغابات

الأرا�شي	الحرجية	الأخرى

الغطاء	النباتي	الآخر



الإقليمية التوقعات	 الأول:  43الجزء 

�لع�سرين،	 �لقرن	 في	 �سناعي	 �قت�ساد	 �إلى	 زر�عي	 �قت�ساد	 من	 للتح�ل	 ونتيجة	

كند�	 في	 �لإجمالي	 �لمحلي	 �لناتج	 من	 �لمائة	 في	 	1 من	 �أقل	 �لآن	 �لزر�عة	 تمثل	

�لغابات	 م�ساحة	 ��ستقر�ر	 في	 �أي�سًا	 �ساهم	 �لتح�ل	 وهذ�	 �لمتحدة.	 و�ل�ليات	

و�نخف�ست	 �لتح�ل؛	 بمرحلة	 تمر	 �لمك�سيك	 ز�لت	 وما	 	.)MacCleery, 1992(

�إلى	 	1970 عام	 في	 �لمائة	 في	 	13 من	 �لإجمالي	 �لمحلي	 �لناتج	 في	 �لزر�عة	 ح�سة	

 World Bank,(  2006 عام	 في	 �لمائة	 في	 	4 و�إلى	 	،1990 عام	 في	 �لمائة	 في	 	8

في	 	19 تمثل	 )كانت	 �لبالد	 في	 للعمالة	 بالن�سية	 مهمة	 ز�لت	 ما	 لكنها	 	.)2007a

من	حدوث	 �لرغم	 وعلى	 	.)FAO, 2005b( 	)2004 عام	 في	 �لعمالة	 من	 �لمائة	

ل�سيما	 �أي�سًا،	 بارزة	 �لمعي�سية	 �لزر�عة	 ز�لت	 ما	 �لتجارية،	 �لزر�عة	 في	 �سريع	 نم�	

�لمجتمعية	 �لترتيبات	 من	 وغيرها	 �لم�ساع(	 )�لأر��سي	  "ejidos" نظام	 �إطار	 في	
مرتفعة. بالزر�عة	 �لمرتبطة	 �لغابات	 �إز�لة	 معدلت	 ز�لت	 وما	 �لتقليدية.	

�أن�سط	�لأقاليم	في	مجال	�لع�لمة،	بحيث	ي�جد	 �أحد	 �ل�سمالية	هي	 و�أمريكا	

فيها	م�ست�ى	مرتفع	من	تدفقات	ر�أ�ض	�لمال	و�ليد	�لعاملة	و�لتكن�ل�جيا	�لد�خلة	

و�لخارجة.	ويعزز	ما	لدى	�لإقليم	من	م��رد	طبيعية	وب�سرية	كبيرة	وم�ست�ى	مرتفع	

�لبلد�ن	�لمنتجة	 �أن	تز�يد	�لمناف�سة	من	 من	�لبتكار	قدرته	على	�لمناف�سة	دوليًا.	بيد	
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.UN, 2008a	:الم�سدر
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بين	 واحد	 م�شنع	 الع�شرين	 القرن	 ت�شعينيات	 منت�شف	 منذ	 غلق	
ُ
اأ 	•

والورق. الورق	 لب	 لإنتاج	 تقريبا	 م�شانع	 �شتة	 كل	

في	 الوظائف	 ُثلث	 تال�شى	 الع�شرين	 القرن	 ت�شعينيات	 اأوائل	 منذ	 	•

الدمج	 عمليات	 ب�شبب	 وذلك	 والورق	 الورق	 لب	 اإنتاج	 م�شانع	

الإنتاجية. وتح�شين	 التكلفة	 وخف�ص	

	850 من	 اللينة	 الأخ�شاب	 لن�شر	 الكبيرة	 المن�شاآت	 عدد	 انخف�ص	 	•

2004	وحده. 700	من�شاأة	في	عام	 اإلى	

في	 ال�شين	 من	 الم�شتورد	 لالأ�شر،	 الخ�شبي	 الأثاث	 مبيعات	 زادت	 	•

القرن	 ت�شعينيات	 في	 المائة	 في	 	50 اإلى	 	20 نحو	 من	 الأول،	 المقام	

تزايدها. وا�شتمر	 الع�شرين	

.Ince et al., 2007	:الم�سدر

تاأثير	العولمة	على	القطاع	الحرجي	في	الوليات	الإطار 20

المتحدة	الأمريكية
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�أو	تكليف	 �إلى	�لإنتاج	في	�لخارج	 �لتكلفة	�لمنخف�سة	)ل�سيما	�ل�سين(	و�لميل	 ذ�ت	

جهات	خارجية	بالقيام	بعملية	�لإنتاج	من	�أجل	م���سلة	�لقدرة	على	�لمناف�سة	

.)20 �لقطاع	�لحرجي	)�لإطار	 بينها	 �لقطاعات،	ومن	 ُيحدث	تح�ًل	في	بع�ض	

نتيجة	 �سع�بات	 �لت�سدير	 على	 يركز	 �لذي	 �لمك�سيك	 في	 �لت�سنيع	 وي��جه	

من	 كل	 في	 ب�سرعة	 �لت�سنيع	 في	 �لآخذة	 �لآ�سي�ية	 �لقت�ساد�ت	 من	 للمناف�سة	

�ل�ليات	 �أ�س��ق	 في	 ل�سيما	 �س��ء،	 حد	 على	 و�لعالمية	 �لمحلية	 �لأ�س��ق	

�ل�سادر�ت	 جميع	 من	 �لمائة	 في	 	80 من	 �أكثر	 ت�ست�عب	 �لتي	 �لمتحدة،	

. لمك�سيكية �

�أي�سًا	 ي�ؤثر	 �قت�ساديًا،	 تباط�ؤ�ً	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 ت�سهد	 	،2006 عام	 ومنذ	

بلد�ن	 بين	 �لمتبادل	 �لعتماد	 ب�سبب	 و�لمك�سيكي	 �لكندي	 �لقت�ساديين	 في	

�لمنتجات	 على	 �لطلب	 على	 �لت�سييد	 قطاع	 في	 بذلك	 يت�سل	 رك�د	 و�أثَّر	 �لإقليم.	

في	 �ل�ستير�د	 �سيا�سة	 لتحرير	 كان	 فقد	 �أدناه(.	 مناق�سته	 ترد	 ما	 )وه�	 �لخ�سبية	

ز�دت	 فبينما	 متفاوتة؛	 تاأثير�ت	 �ل�سمالية	 لأمريكا	 �لحرة	 �لتجارة	 �تفاقية	 �إطار	

�لكبيرة	 �لزر�عة	 زيادة	 و�أدت	 �لمعي�سية.	 و�لأو�ساع	 �لأج�ر	 هبطت	 �ل�سادر�ت،	

�لغابات	 �إز�لة	 عملية	 ت�سريع	 �إلى	 �لمز�رعين	 �سغار	 و�إز�حة	 تجارية	 لأغر��ض	 �لنطاق	

.)Audley et al. 2004( بالفقر	 �لمرتبطة	

ال�سيا�سات والموؤ�س�سات

�لتغير�ت	 مع	 با�ستمر�ر	 وتكّيفت	 جيد	 ب�سكل	 متط�رة	 �لعامة	 �لم�ؤ�س�سات	 �إن	

بين	 �لت�ساور	 وي�ساعد	 	.)MacCleery, 2008( نطاقًا	 �لأكبر	 و�لجتماعية	 �لقت�سادية	

على	 �لقر�ر	 �سنع	 عملية	 في	 �لمتباينة	 �لت�س�ر�ت	 �إدماج	 على	 �لم�سلحة	 �أ�سحاب	

�لعام. �ل�سعيد	

هذ�	 كان	 و�إن	 �لقت�سادية،	 �لأن�سطة	 جميع	 في	 مح�ري	 دور	 �لخا�ض	 وللقطاع	

�أ�سا�سية	 �سناعات	 هناك	 وماز�لت	 للمك�سيك	 بالن�سبة	 �لعهد	 حديث	 �تجاهًا	 يمثل	

وت�سبح	 �لبتكار.	 مجال	 في	 �لقائدة	 هي	 �لكبيرة	 �ل�سركات	 وكانت	 م�ؤممة.	 عديدة	

و�لقتناء. �لندماج	 عمليات	 من	خالل	 ت�حد�ً	 �أكثر	 �ل�سناعة	

و�ساعدت	 �لطبيعية	 �لم��رد	 �إد�رة	 في	 هام	 دور	 �لجماعية	 وللمنظمات	

�لمتعلقة	 حق�قهم	 ت�طيد	 على	 كند�،	 في	 ل�سيما	 �لأ�سليين،	 �ل�سكان	 مجتمعات	

تاريخ	 وللمك�سيك	 	.)21 )�لإطار	 �لطبيعية	 �لم��رد	 و�إد�رة	 �لأر��سي	 بحيازة	

�لممل�كة	 �لأر��سي	 نظام	 �إطار	 في	 �لطبيعية	 للم��رد	 �لجماعية	 �لإد�رة	 من	 ط�يل	

و�لتغير�ت	 �لخ�سخ�سة	 ت�سجع	 �لتي	 �ل�سيا�سات	 وتمّكن	 	.)ejidos( م�ساع	 ملكية	

نظام	 ي�سملهم	 َمْن	 و�لهجرة(	 �لزر�عة	 مجالي	 في	 )ل�سيما	 �لريفي	 �لقت�ساد	 في	

من	 وغيرها	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 ت�سنيع	 فر�ض	 من	 �ل�ستفادة	 من	 �لم�ساع	 �لملكية	

بها. و�لتجار	 �لحرجية	 �لمنتجات	

�لمتحدة،	 و�ل�ليات	 كند�	 في	 ل�سيما	 �لمدني،	 �لمجتمع	 منظمات	 وت�ساهم	

وت�سّجع	 �لغابات	 قطاع	 في	 تّتبع	 �لتي	 و�ل�ستر�تيجيات	 �ل�سيا�سات	 ت�سكيل	 في	

�لمدني،	 �لعمل	 �أحدث	 فقد	 �ل�سركات.	 قطاع	 في	 و�لبيئية	 �لجتماعية	 �لم�س�ؤولية	

ل�سيما	 �لغابات،	 قطاع	 في	 تح�ًل	 �لتكن�ل�جية،	 و�لتغيير�ت	 �ل�سناعة	 د	 ت�طُّ مع	

�إليها	 بادرت	 �لتي	 �لقان�نية	 �لإجر�ء�ت	 وت�سببت	 �لغربية.	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 في	

�لأخ�ساب	 عر�ض	 في	 �نخفا�ض	جذري	 في	حدوث	 �لمدني	 �لمجتمع	 منظمات	

�أهمية	 �أي�سًا	 وتزد�د	 �لع�سرين.	 �لقرن	 ت�سعينيات	 في	 �لقطرية	 �لغابات	 من	 �لم�ستمدة	

�لمك�سيك. في	 �لمدني	 �لمجتمع	 منظمات	

العلم والتكنولوجيا

و�ل�ستثمار�ت	 كبير	 حد	 �إلى	 �لر��سخة	 و�لتكن�ل�جيا	 �لعلم	 م�ؤ�س�سات	 �إن	

في	 �لمناف�سة	 على	 �لقدرة	 عززت	 �لبح�ث	 في	 �لكبيرة	 و�لخا�سة	 �لعامة	

نقل	 �ساعد	 �لمك�سيك،	 ففي	 �لحرجي.	 �لقطاع	 بينها	 ومن	 �لقطاعات،	 جميع	

�لقطاع	 )وكذلك	 �لحرجي	 �لقطاع	 تقّدم	 على	 بال�ستثمار	 �لمرتبط	 �لتكن�ل�جيا	

�ل�سناعات	 ل�سيما	 �لمك�سيك،	 في	 كثيرة	 �سناعات	 كانت	 و�إن	 �لزر�عي(،	

�لقديمة. و�لتكن�ل�جيا	 �لمعد�ت	 ت�ستخدم	 ز�لت	 ما	 �لأ�سغر،	

عزز	 مما	 �لت�سنيع،	 تكن�ل�جيات	 �لحرجية	 �ل�سناعة	 با�ستمر�ر	 وح�ّسنت	

�ل�سناعة	 وتق�م	 �لعالمية.	 �لمناف�سة	 �أمام	 �ل�سم�د	 على	 �لقدرة	 �أجل	 من	 �لإنتاجية	

على	 قدرة	 �لأقل	 �لم�سانع	 باإغالق	 �لقت�سادي،	 �لهب�ط	 فتر�ت	 �أثناء	 ل�سيما	 عادة،	

مح�ّسنة. تكن�ل�جيات	 فيها	 ُت�ستخدم	 جديدة	 م�سانع	 في	 وت�ستثمر	 �قت�ساديًا،	 �لبقاء	

وتغير	 �لطاقة	 باأمن	 �لمتعلقة	 و�ل�س��غل	 �لمرتفعة	 �لأحف�ري	 �ل�ق�د	 و�أ�سعار	

�لجديدة.	 �لطاقة	 م�سادر	 تكن�ل�جيات	 في	 �ل�ستثمار�ت	 تحفز	 �أم�ر	 هي	 �لمناخ	

�لتكرير	 �إلى	 تتجه	 بحيث	 �لتن�يع	 �إلى	 و�ل�رق	 �ل�رق	 لب	 �سناعة	 وتلجاأ	

�لحي�ي،	 �ل�ق�د	 �أن��ع	 بينها	 من	 �لمنتجات،	 من	 �سيل	 و�إنتاج	 �لبي�ل�جي،	

وتجري	 	.)93 �سفحة	 على	 	48 �لطار	 )�نظر	 و�لكيماويات	 و�لكهرباء،	

على	 خا�ض	 ب�جه	 �لتركيز	 مع	 �سيل�ل�زي،	 وق�د	 �إنتاج	 ب�ساأن	 كبيرة	 بح�ث	

�لتكلفة. وبفعالية	 بالكفاءة	 تت�سم	 �لتي	 �ل�سيل�ل�ز	 تفتيت	 تكن�ل�جيات	

لمدة	 و�لتكن�ل�جيا	 �لعلم	 مجال	 في	 قائدة	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 ظلت	 وبينما	

ت�سريع	 مع	 �لمكانة	 هذه	 تفقد	 �أن	 �إمكانية	 ب�ساأن	 بالقلق	 ت�سعر	 فاإنها	 ط�يلة،	

�لمجال	 هذ�	 في	 �ل�ستثمار�ت	 وتيرة	 و�أوروبا(	 �آ�سيا	 )ل�سيما	 �أخرى	 �أقاليم	

�سبيل	 فعلى	 	.)Task Force on the Future of American Innovation, 2005(

�لتابعة	 �لغابات	 د�ئرة	 ت�ستخدمهم	 �لذين	 �لبح�ث	 علماء	 عدد	 �نخف�ض	 �لمثال،	

�لثالثين	 �ل�سن��ت	 في	 �لمائة	 في	 	75 نح�	 تبلغ	 بن�سبة	 �لمتحدة	 لل�ليات	

 ،US Forest Service( للبح�ث	 �لخا�ض	 �لقطاع	 تم�يل	 تز�يد	 مع	 �لما�سية،	

.)2008 �سخ�سي،	 �ت�سال	

تقيم	 كندا	 في	 الأ�شلية	 ال�شعوب	 مجتمعات	 اأرباع	 ثالثة	 من	 اأكثر	 	•

الغابات. مناطق	 في	

�شناعة	 في	 الأ�شلية	 ال�شعوب	 اأفراد	 من	 	17 	000 من	 اأكثر	 يعمل	 	•

كان	 واإن	 مبا�شرة،	 غير	 اأو	 مبا�شرة	 بطريقة	 الحرجية	 المنتجات	

بع�ص	 اأ�شا�ص	 وعلى	 مهارة	 اأقل	 وظائف	 في	 يعملون	 مازالوا	 كثيرون	

مو�شمي. اأ�شا�ص	 وعلى	 الوقت	

يديرها	 �شركة	 	1 	400 من	 اأكثر	 مع	 الحرجية	 ال�شناعة	 تتعامل	 	•

الأ�شليون. ال�شكان	

حرجية. عملية	 	1 	000 نحو	 الأ�شليون	 ال�شكان	 يملك	 	•

.Natural Resources Canada, 2007a	:الم�سدر
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الشمالية أمريكا 

ال�سيناريو العام

وتكن�ل�جية	 وم�ؤ�س�سية	 و�سيا�سية	 �سكانية	 بيئة	 �ل�سمالية	 �أمريكا	 في	 ت�جد	

�لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لر�هن	 �لقت�سادي	 �لتباط�ؤ	 �أن	 بيد	 عام.	 ب�جه	 م��تية	

�لقت�ساد�ت	 �سع�د	 )ل�سيما	 نطاقًا	 �لأو�سع	 �لعالمية	 �لقت�سادية	 و�لتغير�ت	

�لم�ستقبل.	 في	 �لت�قعات	 ب�ساأن	 �ليقين	 عدم	 من	 قدر�ً	 يطرحان	 �لآ�سي�ية(	

�لطلب	 �نخفا�ض	 �ساأن	 من	 �لهب�طي،	 �لتجاه	 ��ستمر�ر	 حالة	 ففي	

�لم�ستهلكين،	 �إنفاق	 �نخفا�ض	 �إلى	 ي�ؤديا	 �أن	 �لدخل	 وتدني	 و�ل�ستثمار�ت	

ومن	 �لقطاعات،	 معظم	 في	 �لعام	 �لتم�يل	 و�نخفا�ض	 �لربحية،	 وفقد�ن	

وميل	 �لمناف�سة	 تز�يد	 يحفز	 �أن	 �لممكن	 ومن	 �لحرجي.	 �لقطاع	 بينها	

�لإنتاج	 �إلى	 �أو	 �لإنتاج	 في	 خارجية	 بجهات	 �ل�ستعانة	 �إلى	 �لخا�ض	 �لقطاع	

�لتجاري	 �لنم�	 �إبطاء	 �إلى	 ي�ؤدي	 مما	 وقائية،	 تد�بير	 �تخاذ	 على	 �لخارج	 في	

�لعالمي.

�لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لقت�سادي	 �لنتعا�ض	 فاإن	 �لأخرى،	 �لناحية	 ومن	

�لمنتجات	 جميع	 على	 �لطلب	 يعزز	 �أن	 �ساأنه	 من	 بالتبعية(	 �لإقليم	 بقية	 )وفي	

�إلى	 �لتح�ل	 ت�سريع	 �إلى	 ي�ؤدي	 مما	 �لبتكار،	 مجال	 في	 و�ل�ستثمار�ت	

لتحقيق	 فر�سًا	 يتيح	 �أن	 �ساأنه	 من	 �ل�سيناري�	 وهذ�	 �لمعرفة.	 على	 قائم	 �قت�ساد	

�لمك�سيك. في	 �لفقر	 من	 و�لحد	 و�لتحديث،	 ومت���سل،	 �سريع	 �سناعي	 نم�	

التوقعات

م�ساحة الغابات

ن�سبة	 تمثل	 �ل�سمالية	 �أمريكا	 وكانت	 م�ستقر.	 �لإقليم	 في	 �لحرجي	 �لغطاء	 �إن	

�سعيد	 على	 جرت	 �لتي	 �لغابات	 �إز�لة	 عمليات	 من	 �لمائة	 في	 	2 بـنح�	 تقّدر	

معدل	 كان	 و�إن	 	،2005 عام	 حتى	 	2000 عام	 من	 �لفترة	 خالل	 �سن�يًا	 �لعالم	

�لمك�سيك،	 في	 �لخ�سارة	 معظم	 وحدث	 يتناق�ض.	 �أخذ	 قد	 �لغابات	 خ�سارة	

�لم�ستد�م،	 غير	 �لأخ�ساب	 وقطع	 �لزر�عي	 �لت��سع	 �إلى	 رئي�سية	 ب�سفة	 ُيعزى	 وكان	

�لغابات	 م�ساحة	 في	 �سغيرة	 �سافية	 زيادة	 عن	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 �أفادت	 بينما	

.)16 )�لجدول	 �لفترة	 تلك	 خالل	 لديها	

�لع�سرين	 �لقرن	 �أو�ئل	 في	 �لغابات	 م�ساحة	 ��ستقرت	 �لمتحدة،	 �ل�ليات	 وفي	

تبلغ	 �لغابات	 في	 �سافية	 خ�سارة	 تحدث	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 	.)MacCleery, 1992(

وي�سمل	 2020؛	 وعام	 	1997 عام	 بين	 ما	 �لفترة	 خالل	 هكتار	 ملي�ني	 نح�	

�لتنمية	 ي�سمل	 بما	 �أخرى،	 ��ستخد�مات	 �إلى	 �لغابات	 �أر��سي	 تح�يل	 �لتقدير	 هذ�	

�لرتد�د	 و�إلى	 �لغابات،	 زرع	 وكذلك	 �لح�سر،	 �س��حي	 وتنمية	 �لح�سرية	

 US Forest( �لغابات	 �إلى	 �لمهج�رة	 �لرعي	 و�أر��سي	 �لزر�عية	 لالأر��سي	 �لطبيعي	

.)Service, 2008

بح�سب	 وحتى	 كند�.	 في	 �إح�سائيًا	 كبير�ً	 لي�ض	 �لغابات	 م�ساحة	 في	 و�لتغير	

�لمائة	 في	 	1 كند�	 تخ�سر	 لكي	 عامًا	 	40 �لأمر	 �سي�ستغرق	 �لتقدير�ت،	 �أعلى	

.)Canadian Council of Forest Ministers, 2006( لديها	 �لغابات	 م�ساحة	 من	

ز�دت	 فقد	 �لغابات.	 ل�سحة	 �لتهديد�ت	 يكّثف	 قد	 �لمناخ	 تغير	 �أن	 بيد	

وتفاقمت	 �لمتحدة،	 و�ل�ليات	 كند�	 من	 كل	 في	 �لغابات	 حر�ئق	 ووتيرة	 كثافة	

�لناجحة	 و�لبر�مج	 �لمناخ(	 تغير	 �إلى	 ُيعزى	 )�لذي	 �لمطّ�ل	 �لجفاف	 بفعل	

�لقابلة	 �لمادة	 كمية	 زيادة	 �إلى	 ق�سد	 دون	 �أدت	 �لتي	 �لحر�ئق	 لمكافحة	

غرب	 وفي	 �لآفات؛	 تف�سي	 تفاقم	 �إلى	 �لمناخ	 تغير	 كذلك	 وي�ؤدي	 لالحتر�ق.	

على	 خطير�ً	 �سرر�ً	 �لجبلية	 �ل�سن�بر	 خنف�ساء	 ُتلحق	 �لمتحدة،	 و�ل�ليات	 كند�	

.)22 )�لإطار	 �لأ�سجار	 خ�سارة	 في	 وتت�سبب	 �لخ�س��ض	 وجه	
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م�ساحة الغابات: الم�ساحة والتغير

الم�ساحةالبلد/الإقليم

)000	1	هكتار(	

التغير ال�سنوي

)000	1	هكتار(	

معدل التغير ال�سنوي

	)%(

1990200020052000–19902005–20002000–19902005–2000

)اأ(

1340000	134310	134310	310كندا

-0.40-0.52-260-238348	54064	01665	69المك�شيك

0893651590.120.05	294303	648302	298الوليات	المتحدة	الأمريكية

)ب(

-00.01-46417101 971677 801677 677اإجمالي اأمريكا ال�سمالية

-0.18-0.22-317 7-868 0258 952 6103 988 2913 077 4العالم

.)FAO, 2006a(	جميعها	الثالث	الإبالغ	�شنوات	تخ�ص	اأرقام	هي	جرد	قائمة	اأحدث	من	الماأخوذة	الأرقام	فاإن	ال�شابقة،	الجرد	قوائم	من	الم�شتمدة	البيانات	بين	مجدية	مقارنة	اإجراء	اإمكانية	لعدم	نظرًا )اأ(	
ي�شمل	الإجمالي	الإقليمي	غرينالند	و�شان	بيير	وميكلون. )ب(	

مالحظة:		البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.
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تف�شت	خنف�شاء	ال�شنوبر	الجبلية،	التي	تنت�شر	عبر	كندا	الغربية،	في	13	مليون	

 "Pinus contorta"	�شنوبر	غابات	)معظمها	ال�شنوبر	غابات	من	هكتار
ومن	المتوقع	اأن	تتلف	ن�شبة	ت�شل	اإلى	80	في	المائة	من	جميع	مجموعات	

اأ�شجار	ال�شنوبر	في	مقاطعة	كولومبيا	البريطانية.	وبحلول	عام	2007	تجاوزت	

الخ�شارة	530	مليون	متر	مكعب	من	الأخ�شاب	في	كولومبيا	البريطانية،	ومن	

المتوقع	خ�شارة	مليار	متر	مكعب	بحلول	عام	2018.	وخ�شارة	الأ�شجار	توؤدي	اإلى	

انبعاث	الكربون	اأكثر	مما	توؤدي	اإليه	حرائق	الغابات،	على	الرغم	من	الجهود	

التي	ُتبذل	لإنقاذ	الأخ�شاب	)التي	توا�شل	تخزين	الكربون(.

والخنف�شاء	متوطنة	في	اأمريكا	ال�شمالية،	ولكن	نطاقها	امتد	�شماًل	واإلى	

ارتفاعات	اأعلى	مع	ال�شتاء	الأكثر	اعتداًل.	ودرجات	الحرارة	التي	تقل	عن	-40	

درجة	مئوية	في	ليال	متعاقبة	عديدة	تقتل	اليرقات،	ولكن	هذه	النوبات	الباردة	

اأ�شبحت	نادرة.

.Brown, 2008; Natural Resources Canada, 2007b	:الم�سادر

تف�شي	خنف�شاء	ال�شنوبر	الجبلية	في	كولومبيا	الإطار 22
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على	 وتت�قف	 �ليقين	 عدم	 من	 مزيد	 يكتنفها	 �لمك�سيك	 في	 و�لحالة	

قد	 �لذي	 و�لتاأثير	 �سناعي	 مجتمع	 �إلى	 زر�عي	 مجتمع	 من	 �لتح�ل	 وتيرة	

�لدخل	 فارتفاع	 �لأر��سي.	 على	 و�لعتماد	 للفقر	 بالن�سبة	 ذلك	 على	 يترتب	

و�إد�رتها	 �لغابات	 �س�ن	 في	 �ل�ستثمار	 على	 �لمجتمع	 قدرة	 من	 ن	 يح�سِّ قد	

�لأخيرة،	 �ل�سن��ت	 وفي	 	.)Comisión Nacional Forestal, Mexico, 2008(

كبيرة،	 زيادة	 �لغابات	 لقطاع	 �لمالية	 �لمخ�س�سات	 زيادة	 �إلى	 �لحك�مة	 عمدت	

�أن	 بيد	 للغابات.	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 على	 �إيجابي	 تاأثير	 لذلك	 يك�ن	 �أن	 ويمكن	

تح�سنات. حدوث	 يعيق	 قد	 �لقت�سادي	 �لنم�	 في	 �نخفا�ض	 حدوث	

اإدارة الغابات

�إد�رة	 في	 �لتباين	 من	 كبير�ً	 قدر�ً	 �لغابات	 ملكية	 في	 �لختالفات	 تف�ّسر	

�لإقليم. في	 �لغابات	

عامة	 ملكية	 ممل�كة	 �لغابات	 من	 �لمائة	 في	 	92 �أن	 نجد	 كند�،	 ففي	

وبيئية	 )�جتماعية	وثقافية	 متعددة	 �حتياجات	 لتلبية	 عامة	 �إد�رة	 وتد�ر	

وخ�س�ست	 �عُتمدت	 �لتي	 للغابات،	 �لقطرية	 لال�ستر�تيجية	 وفقًا	 و�قت�سادية(	

وزر�ء	 مجل�ض	 وو�سع	 	.)FAO, 2006a(  2003 عام	 في	 كبيرة	 مدخالت	 لها	

للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 وم�ؤ�سر�ت	 لمعايير	 قطريًا	 �إطار�ً	 �لكندي	 �لغابات	

�أكبر	 كند�	 لدى	 وت�جد	 �لمحلي.	 �ل�سعيد	 وعلى	 �لمقاطعات	 �سعيد	 على	

ثالثة	 �أطر�ف	 من	 ب�سهاد�ت	 عليها	 �لم�سّدق	 �لغابات	 من	 �لعالم	 في	 م�ساحة	

�أقل	 �ل�سن�ية	 �لح�ساد	 م�ست�يات	 ز�لت	 وما	 هكتار(.	 ملي�ن	 	134 من	 )�أكثر	

�لزيادة. معدل	 من	

�ل�سرق	 في	 �ل�سائدة	 هي	 �لخا�سة	 �لغابات	 �أن	 نجد	 �لمتحدة،	 �ل�ليات	 وفي	

�لمائة	 في	 	58 فاإن	 و�إجماًل	 �لغرب.	 في	 �ل�سائدة	 هي	 �لعامة	 �لغابات	 و�أن	

�إنتاج	 خف�ض	 جرى	 وقد	 	.)FAO, 2006a( خا�سة	 ملكية	 ممل�كة	 �لغابات	 من	

�لبيئية.	 �لخدمات	 على	 �لطلب	 لتز�يد	 ��ستجابة	 �لعامة	 �لغابات	 من	 �لأخ�ساب	

غير	 خا�سة	 �أر��ض	 من	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 من	 �لمائة	 في	 	60 من	 �أكثر	 وياأتي	

تديرها	 غابات	 من	 �لمائة	 في	 	30 ياأتي	 بينما	 خا�سة،	 ملكية	 ممل�كة	 �سناعية	

يتعلق	 ما	 في	 �لرئي�سية	 �لتط�ر�ت	 من	 كان	 �لما�سي،	 �لعقد	 وفي	 �ل�سناعة.	

كبرى	 �سركات	 عليها	 ت�سيطر	 �لتي	 �لحرجية	 �لأر��سي	 ت�سفية	 �لغابات	 بملكية	

�أر��سي	 من	 �لهكتار�ت	 ماليين	 �نتقلت	 لذلك،	 ونتيجة	 �لغابات.	 قطاع	 في	 تعمل	

حديثًا	 ن�ساأت	 �لتي	 �لخ�سبية	 �ل�ستثمار�ت	 �إد�رة	 منظمات	 �أيدي	 �إلى	 �لغابات	

 41 �لإطار	 )�نظر	 و�آخرين	 �أ�سر	 �إلى	 وكذلك	 عقارية	 ��ستثمارية	 �سناديق	 و�إلى	

يتعلق	 ما	 في	 �ل�حدة	 تكاليف	 من	 يزيد	 هذ�	 �لملكية	 وتفتت	 	.)83 �سفحة	 على	

��ستقر�رها. يهدد	 وقد	 �لغابات	 باإد�رة	

�لم�ساع	 �لملكية	 منظمات	 من	 منظمة	 	8  500 تملك	 �لمك�سيك،	 وفي	

�لمائة	 في	 بنح�	59	 تقّدر	 ن�سبة	 �لجماعية	 �لمنظمات	 من	 غيرها	 �أو	 	)ejidos(

تبعًا	 للغابات	 �لجماعية	 �لإد�رة	 فعالية	 وتتباين	 	.)FAO, 2006a( �لغابات	 من	

ل�ستخد�م	 �لبديلة	 و�لفر�ض	 لديها	 و�لمع�قات	 �لمحلية	 �لمجتمعات	 لقدر�ت	

منظمات	 من	 فقط	 �لمائة	 في	 	28 نح�	 كان	 	،2002 عام	 وفي	 �لأر��سي.	

�لغابات	 تملك	 �لتي	 �لمحلية	 و�لمجتمعات	 	)ejidos( �لم�ساع	 �لملكية	

منظمات	 بع�ض	 وتمار�ض	 	.)ITTO, 2005( تجارية	 ح�سد	 باأن�سطة	 ت�سطلع	

و�لأثاث	 �لمن�س�رة	 �لأخ�ساب	 مثاًل	 ذلك	 )ومن	 �لأخ�ساب	 ت�سنيع	 	"ejidos"
�لغابات	 رعاية	 مجل�ض	 من	 �عتماد	 �سهادة	 على	 بع�سها	 وح�سل	 و�لأر�سيات(	

�لمحلية	 للمجتمعات	 حك�مي	 تع�ي�ض	 ويتاح	 	."SmartWood" �أو	 	)FSC(

�لإنتاج. من	 بدًل	 بيئية	 خدمات	 لت�فير	 جانبًا	 غابات	 تنحية	 في	 �لر�غبة	

فاإن	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لقت�سادية	 �ل�سع�بات	 ��ستمر�ر	 حالة	 وفي	

ملكية	 �لممل�كة	 �لغابات	 في	 ل�سيما	 	،)23 )�لإطار	 تعاني	 قد	 �لغابات	 �إد�رة	

�لقت�سادية	 للتغير�ت	 �ل�ستجابة	 �سغ�ط	 تقَ��ض	 �أن	 �حتمال	 مع	 خا�سة	

�لمدى	 على	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 بالإد�رة	 �لماّلك	 �لتز�م	 �لأجل	 �لق�سيرة	

�لحرجي	 للقطاع	 �لت�قعات	 فاإن	 ب�سرعة،	 �لقت�ساد	 تح�ّسن	 �إذ�	 �أما	 �لط�يل.	

في	 �لت�سييد	 قطاع	 �إحياء	 تحفيز	 مع	 ل�سيما	 بكثير،	 �إ�سر�قًا	 �أكثر	 �ستك�ن	

�لإد�رة. في	 �ل�ستثمار	 وبالتالي	 �لأخ�ساب،	 على	 للطلب	 �لمتحدة	 �ل�ليات	

كندا

الطلب	 انخفا�ص	 ب�شبب	 الأخ�شاب	 اإنتاج	 في	 عام	 بوجه	 حدوث	هبوط	 	•

ال�شوق	 اإغراق	 من	 الرغم	 )على	 التحويلي	 الت�شنيع	 من�شاآت	 واإغالق	

الجبلية( ال�شنوبر	 خنف�شاء	 تف�شي	 ب�شبب	 عديدة	 ل�شنوات	 لينة	 باأخ�شاب	

مما	 ال�شوق،	 انكما�ص	 ب�شبب	 الغابات	 اإدارة	 في	 ال�شتثمارات	 انخفا�ص	 	•

ل�شيما	 الآفات،	 تف�شي	 عمليات	 وفي	 الحرائق	 في	 زيادات	 حدوث	 يتيح	

المناخ تغيُّر	 مع	

المك�سيك

ذلك	 يعقب	 وما	 الُمدارة،	 الغابات	 من	 الأخ�شاب	 على	 الطلب	 انخفا�ص	 	•

الغابات اإدارة	 على	 المجتمع	 منظمات	 قدرة	 في	 هبوط	 من	

في	 العمل	 فر�ص	 لفقدان	 نتيجة	 الم�شروع	 غير	 الأخ�شاب	 َقْطع	 زيادة	 	•

المجتمع �شيطرة	 و�شعف	 الجماعية	 الموؤ�ش�شات	

الغابات	 اإزالة	 من	 ذلك	 عن	 ينجم	 وما	 المعي�شية	 الزراعة	 في	 التو�ّشع	 	•

وتدهورها

الوليات المتحدة الأمريكية

تخفي�ص	حجم	 من	 ذلك	 يعقب	 وما	 الإ�شكان	 مجال	 في	 الطلب	 ركود	 	•

الحرجية ال�شناعات	 في	 والعمالة	 الإنتاج	

جانب	 من	 الغابات	 اإدارة	 في	 ال�شتثمارات	 في	 كبير	 انخفا�ص	 حدوث	 	•

	 وتجزوؤ ال�شتثمارات	 ت�شفية	 زيادة	 اإلى	 يف�شي	 مما	 الخا�ص	 القطاع	

نهاية	 في	 تتحول	 قد	 والتي	 الخا�ص،	 القطاع	 يديرها	 التي	 الغابات	

لالأرا�شي اأخرى	 ا�شتخدامات	 اإلى	 المطاف	

العامة الغابات	 في	 ال�شتثمار	 انخفا�ص	 	•

العواقب	المحتملة	في	حالة	ا�شتمرار	الهبوط	القت�شادي	في	الوليات	المتحدة	الأمريكيةالإطار 23
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الشمالية أمريكا 

المنتجات الخ�سبية: اإنتاجها وا�ستهالكها والتجارة فيها

للمنتجات  العالم  في  منتج وم�صتهلك وم�صّدر  اأكبر  ال�صمالية هي  اأمريكا  اإن 

الم�صتديرة  الأخ�صاب  من  المائة  في   38 الإقليم  اأنتج   ،2006 عام  ففي  الخ�صبية. 

 ،1990 عام  منذ  عام  بوجه  م�صتقرة  الح�صة  كانت هذه  وقد  العالم.  في  ال�صناعية 

.)40 )ال�صكل  �صنة  متر مكعب كل  مليون   600 الأخ�صاب حول  اإنتاج  تراوح  مع 

مليون   128 من  ال�صمالية  اأمريكا  في  المن�صورة  الأخ�صاب  اإنتاج  زاد  وقد 

1990 وعام  عام  ما بين  الفترة  متر مكعب خالل  مليون   154 اإلى  متر مكعب 

كبير  اإلى حد  الإقليمية  الزيادة  العالمي. وتعك�س  الإنتاج  بينما هبط   ،2006

الذي حدث  الركود  اأن  بيد  المتحدة.  الوليات  في  الت�صييد  قطاع  من  الطلب 

موؤقتًا. يكون  قد  هذا  كان  واإن  الطلب،  انخفا�س  اإلى  اأدى  القطاع  هذا  في  موؤخراً 

مليون   62 اإلى  مكعب  متر  مليون   44 من  الخ�صبية  الألواح  اإنتاج  وارتفع 

تمّثل  كندا  )وكانت   2006 وعام   1990 عام  بين  ما  الفترة  خالل  مكعب  متر 

الإنتاج  ت�صاعف  مع  هبطت  الن�صبية  الإقليم  ح�صة  ولكن  الزيادة(،  هذه  معظم 

نف�صها. الفترة  في  العالمي 

اأمريكا ال�صمالية من الإنتاج العالمي للورق وللورق  اأي�صًا ح�صة  وهبطت 

 ،2006 المائة في عام  29 في  اإلى   1990 المائة في عام  39 في  المقّوى، من 

الالتينية. ولي�س  اآ�صيا واأمريكا  القدرة في  اإلى تو�ّصع  اإلى حد كبير  وكان هذا يرجع 

اأن يتغير هذا التجاه الهبوطي في ال�صنوات المقبلة. فال�صتخدام  من المرجح 

الوا�صع النت�صار للو�صائط الإلكترونية يقلل من الطلب على الورق، ل�صيما في كندا 

المك�صيك. يزيد في  اأن  المتوقع  المتحدة، واإن كان من  الوليات  ونوعًا ما في 

الخ�صبية  المنتجات  من  ال�صافية  الواردات  في  الأجل  الطويل  النمو  كان  ولقد 

عهد  )حتى  الت�صييد  قطاع  من  الطلب  لرتفاع  نتيجة  هو  المتحدة  الوليات  في 

�صافيًا  م�صتورداً  المتحدة  الوليات  وكانت  المحلي.  الإنتاج  وانخفا�س  قريب( 

عام  في  اأمريكي  دولر  مليار   37 التجاري  عجزها  بلغ  بحيث   ،1992 عام  منذ 

الت�صييد  قطاع  في  موؤخراً  حدث  الذي  التباطوؤ  ولكن   .)41 )ال�صكل   2005

الخ�صبية. بالمنتجات  يتعلق  ما  في  المتحدة  للوليات  التجاري  الميزان  ن  ح�صَّ

فائ�س  لديها  كان  بحيث  الخ�صبية،  للمنتجات  �صافيًا  م�صّدراً  كندا  زالت  وما 

�صادراتها  اأن  بيد   .2006 في عام  اأمريكي  دولر  مليار   20 نحو  يبلغ  تجاري 

الوليات  في  الت�صييد  قطاع  في  ركود  حدوث  مع   2005 عام  منذ  هبطت 

المتحدة،  الوليات  دولر  مقابل  الكندي  الدولر  ارتفاع قيمة  مع  واأي�صًا  المتحدة 

خف�س الإنتاج  على  ُيجبر  الهبوط  وهذا  ثمنًا.  اأبهظ  الكندية  الواردات  يجعل  مما 

الأخ�صاب  �صناعة  كانت  اإذا  ما  ال�صدد  هذا  في  الهامة  الم�صائل  ومن  الكندي. 

الأ�صواق  على  اعتماداً  اأقل  ت�صبح  وعلى اأن  التنويع  على  قادرة  �صتكون  كندا  في 

في  الكندية  ال�صادرات  من  المائة  في   78 ا�صتوعبت  التي  المتحدة،  الوليات  في 

قد  الق�صير،  الأجل  وفي   .)Natural Resources Canada, 2008a(  2006 عام 

من  المتوقعة  العر�س  في  الكبيرة  الزيادات  اإلى  بالنظر  ب�صدة  �صعبًا  اأمراً  هذا  يكون 

كندا. غرب  في  الجبلية  ال�صنوبر  بخنف�صاء  الموبوءة  الغابات  في  الإنقاذ  عمليات 

بلغ  )بحيث  الخ�صبية  للمنتجات  �صافيًا  م�صتورداً  المك�صيك  زالت  وما 

 .)2007 عام  في  اأمريكي  دولر  مليارات   6 الأخ�صاب  تجارة  في  لديها  العجز 

قيمة  بلغت  التي  الأثاث(،  )ل�صيما  الثانوية  الخ�صبية  المنتجات  هو  وال�صتثناء 

دولر  مليار  رئي�صية،  ب�صفة  المتحدة  الوليات  اإلى  منها  المك�صيك  �صادرات 

�صادرات  هبطت   ،2007 عام  في  ولكن،  الأخيرة.  ال�صنوات  في  اأمريكي 

الو�صع  ب�صبب  واردتها  وزادت  الثانوية  الخ�صبية  المنتجات  من  المك�صيك 

اآ�صيا. �صرق  بلدان  من  المناف�صة  وازدياد  المتحدة  الوليات  في  القت�صادي 

جذابة،  �صوقًا  طويلة  لمدة  كانت  اأن  بعد  ال�صمالية،  اأمريكا  في  الآن  وتوجد 

المنتجات  على  بالطلب  يتعلق  ما  في  الأجل  ومتو�صطة  ق�صيرة  كبيرة  �صكوك 

حدوث  اإلى  التاريخية  التجاهات  اإلى  الم�صتندة  التوقعات  وت�صير  الخ�صبية. 
.FAO, 2008a :الم�سدر

.FAO, 2008b; UN, 2008e :الم�سادر
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�لهب�ط	 كان	 �إذ�	 	)17 )�لجدول	 �لأ�سا�سية	 �لمنتجات	 ��ستهالك	 في	 معتدلة	 زيادة	

�لمدة. ق�سير	 �لحالي	

الوقود الخ�سبي

��ستهالك	 مجم�ع	 من	 �لمائة	 في	 	3 بنح�	 	2005 عام	 في	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 �ساهم	

في	 	5 وبنح�	 كند�،	 في	 �لمائة	 في	 	4.5 وبنح�	 �لمتحدة،	 �ل�ليات	 في	 �لطاقة	

في	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 على	 �لطلب	 �أخذ	 وقد	 	.)IEA, 2007( �لمك�سيك	 في	 �لمائة	

م�سادر	 على	 �لح�س�ل	 �إمكانية	 وتح�ّسن	 ر	 �لتح�سّ ب�سبب	 �لهب�ط	 في	 �لمك�سيك	

على	 �لأ�سر	 �عتماد	 ولكن	 �لأحف�ري(،	 �ل�ق�د	 �أن��ع	 بينها	 )من	 للطاقة	 �أخرى	

حجم	 يك�ن	 وقد	 �لريفية؛	 �لمناطق	 بع�ض	 في	 مرتفعًا	 ماز�ل	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	

مر�ت	 �أربع	 ي�سل	 بما	 �أكبر	 ك�ق�د	 ��ستخد�مها	 �أجل	 من	 �لم�ستخرجة	 �لأخ�ساب	

بدون	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 معظم	 وينتج	 �ل�سناعية.	 لالأغر��ض	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 من	

لالإد�رة. مخطط	

�لخ�سبية	 �لمنتجات	 �سناعة	 تت�سدر	 �لمتحدة،	 و�ل�ليات	 كند�	 وفي	

من	 �حتياجاتها	 ُتنتج	 بحيث	 �لحي�ية،	 �لكتلة	 من	 �لم�ستمدة	 �لطاقة	 ��ستخد�م	

وت�ستمد	 �لم�سترك.	 �لت�ليد	 تكن�ل�جيا	 با�ستخد�م	 و�لكهرباء	 �لت�سخين	 حيث	

�لكتلة	 من	 طاقتها	 من	 �لمائة	 في	 	57 كند�	 في	 و�ل�رق	 �ل�رق	 لب	 �سناعة	

�لحرجية. �لحي�ية	

لت�ساعد	 ت�ستجيب	 �لتي	 �ل�سيا�ساتية	 �لمبادر�ت	 تعزز	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

فقد	 	.)24 )�لإطار	 �لخ�سبية	 �لطاقة	 ��ستخد�م	 �لمناخ	 وتغير	 �لطاقة	 تكاليف	

في	 كبيرة	 زيادة	 �لت�سخين	 في	 ل�ستخد�مها	 �لخ�سبية	 �لكريات	 على	 �لطلب	 ز�د	

�لكريات	 من	 كمية	 �أكبر	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 و��ستهلكت	 �لأخيرة.	 �ل�سن��ت	

طن	 ملي�ن	 	1.4 نح�	 ��ستهلكت	 بحيث	 	،2006 عام	 في	 �لغر�ض	 لهذ�	 �لخ�سبية	

 1.5 كند�	 �أنتجت	 	،2006 عام	 وفي	 	.)28 �سفحة	 على	 	12 �لإطار	 )�نظر	

طن،	 ملي�ن	 نح�	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 و�أنتجت	 �لخ�سبية	 �لكريات	 من	 طن	 ملي�ن	

لإنتاج	 تك�ن	 �أن	 ويمكن	 �ل�س�يد.	 بعد	 و�لثالثة	 �لثانية	 �لمرتبتين	 �حتلتا	 بحيث	

على	 هامة	 تاأثير�ت	 بعد	 ما	 في	 تجاري	 نطاق	 على	 �ل�سيل�ل�زي	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	

�لغابات. قطاع	

المنتجات الحرجية غير الخ�سبية

�لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 على	 �لمك�سيك	 في	 �لريفية	 �لمجتمعات	 تعتمد	

ب�سبب	 ب�سرعة	 �لهب�ط	 في	 �آخذ�ً	 ��ستخد�مها	 كان	 و�إن	 و�لدخل،	 �لمعي�سة	 لأغر��ض	

ح�سد	 عادة	 ويجري	 ثمنًا.	 �أقل	 بد�ئل	 وت��فر	 �لعمالة،	 في	 و�لتغير�ت	 �لتح�سر،	

تجديد	 من	 كجزء	 �لمتحدة	 و�ل�ليات	 كند�	 في	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	

�سديد	 تجاري	 بطابع	 ويت�سم	 �لتز�يد.	 في	 �آخذ	 وه�	 �لثقافية،	 و�لتقاليد	 �لغابات	

و�لتي	 �لقت�سادية	 �لأهمية	 ذ�ت	 �لقليلة	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 �إنتاج	

عيد	 و�أ�سجار	 �لقبقب	 �سر�ب	 و�أهمها	 ط�يل،	 �أمد	 منذ	 م�ستقرة	 �أ�س��ق	 لها	 ت�جد	

�أن	 �لمت�قع	 ومن	 	1994 عام	 منذ	 م�ستقرتين	 �ل�س�قين	 كلتا	 كانت	 وقد	 �لميالد.	

�لقبقب،	 �سر�ب	 من	 �لعالم	 �إنتاج	 من	 �لمائة	 في	 	85 كند�	 وتمثل	 كذلك.	 تظال	

من	 �سجرة	 ملي�ن	 	3.2 كند�	 �أنتجت	 وقد	 �لباقي.	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 تنتج	 بينما	

.)Natural Resources Canada, 2008a( 	2005 عام	 في	 �لميالد	 عيد	 �أ�سجار	

�لحرجية،	 �لطبية	 �لنباتات	 بينها	 ومن	 �لع�سبية،	 �لمنتجات	 �أ�س��ق	 وتت��سع	

كبيرة	 �سيدلنية	 �سركات	 وت�ستثمر	 �لمجتمع.	 لدى	 �ل�سحي	 �ل�عي	 تز�يد	 مع	

تبلغ	 �سناعة	 �أ�سبحت	 �لتي	 �لع�سبية،	 �لنباتات	 منتجات	 وت�س�يق	 �إنتاج	 في	

 Alexander,( �لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لدولر�ت	 من	 متعددة	 مليار�ت	 قيمتها	

.)Weigand and Blatner, 2002
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جدول	اأعمال	الهواء	النقي	)2006(:	يحدد	اأهدافًا	فيدرالية	لالنبعاثات،	 	•

 "ecoENERGY for Renewable Power"	لبرنامج	موارد	ويخ�ش�ص
وي�شّجع	ا�شتخدام	خليط	من	الوقود	في	النقل

اإطار	تنظيمي	لالنبعاثات	في	الهواء:	ي�شتخدم	�شهادات	الكربون	لت�شجيع	 	•

اإنتاج	الطاقة	المتجددة	من	خالل	التوليد	الم�شتر�

المك�سيك

قانون	ت�شجيع	وتنمية	الطاقة	الحيوية	)2008(:	يهدف	اإلى	ت�شجيع	 	•

ا�شتخدام	طاقة	الكتلة	الحيوية	بدون	تعري�ص	الأمن	الغذائي	للخطر

الوليات المتحدة الأمريكية

قانون	ا�شتقالل	واأمن	الطاقة	)2007(:	يحدد	اأهدافًا	ل�شتخدام	الوقود	 	•

الحيوي	)بما	ي�شمل	اأنواع	الوقود	الحيوي	الم�شتقة	من	الأخ�شاب(	حتى	

عام	2002،	وُيحدد	معيارًا	قطريًا	لقت�شاد	الوقود	يبلغ	15	كيلومترًا	لكل	

لتر	بحلول	عام	2020

مبادرة	الوقود	الحيوي	)2006(:	ترمي	اإلى	جعل	الإيثانول	ال�شيلولوزي	 	•

تناف�شيًا	من	حيث	التكلفة	بحلول	عام	2012	واإلى	ال�شتعا�شة	عن	ن�شبة	

قدرها	30	في	المائة	من	ال�شتهال�	الحالي	للبنزين	بالوقود	الحيوي	

بحلول	عام	2030

	اأمثلة	للمبادرات	ال�شيا�شاتية	لت�شجيع	الإطار 24

الطاقة	الحيوية
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م�ساهمة القطاع الحرجي في الدخل والعمالة

�لإقليم	 في	 �لحرجي	 �لقطاع	 من	 �لإجمالية	 �لم�سافة	 �لقيمة	 عم�ما	 ز�دت	

دولر	 مليار	 	148 �إلى	 	1990 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	130 نح�	 من	

�إلى	 �لزيادة	 هذه	 معظم	 ويعزى	 	.)42 )�ل�سكل	 	2006 عام	 في	 �أمريكي	

بيد	 هام�سيًا.	 هب�طًا	 و�ل�رق	 �ل�رق	 لب	 �إنتاج	 هبط	 بينما	 �لأخ�ساب،	 ت�سنيع	

�نخف�ست	 �لإجمالي	 �لمحلي	 �لناتج	 من	 كن�سبة	 �لإجمالية	 �لم�سافة	 �لقيمة	 �أن	

�لمائة. في	 	1 من	 �أقل	 �إلى	 �لمائة	 في	 	1.4 نح�	 من	

�سخ�ض	 	140  000 بنح�	 �لقطاع	 في	 �لعاملين	 عدد	 و�نخف�ض	

مما	 	،)43 )�ل�سكل	 	2006 وعام	 	1990 عام	 بين	 ما	 �لفترة	 خالل	

في	 �لعمالة	 وكانت	 �لإنتاجية.	 وتح�ّسن	 �لتكن�ل�جية	 �لتغير�ت	 يعك�ض	

عام	 في	 �لعمالة	 مجم�ع	 من	 �لمائة	 في	 	0.8 نح�	 تمّثل	 �لحرجي	 �لقطاع	

.2006

�أن	 �لمت�قع	 من	 �لإنتاج،	 د�ئرة	 من	 �لغابات	 من	 مزيد	 خروج	 ومع	

�لحرجي. �لقطاع	 في	 و�لعمالة	 �لإجمالية	 �لم�سافة	 �لقيمة	 من	 كل	 يهبط	
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الخدمات البيئية للغابات

كند�	 وفي	 �لبيئة.	 ل�س�ن	 �أكبر	 �أهمية	 عادة	 �لمجتمع	 يعطي	 �لدخل	 تز�يد	 مع	

من	 و��سعة	 مجم�عة	 ُتعنى	 �لخ�س��ض،	 وجه	 على	 �لمتحدة	 و�ل�ليات	

بق�سايا	 	- �لمدني	 للمجتمع	 و�لتابعة	 و�لجماعية	 و�لخا�سة	 �لعامة	 	- �لم�ؤ�س�سات	

�إمد�د�ت	 و�سيانة	 �لحي�ي،	 �لتن�ع	 على	 و�لحفاظ	 �لمناخ،	 تغير	 �آثار	 من	 �لتخفيف	

�لبيئة.	 لحماية	 ق�ي	 وتنظيمي	 �سيا�سي	 �إطار	 �لبلد�ن	 هذه	 لدى	 وي�جد	 �لمياه.	

�لأهد�ف	 بين	 �لمفا�سالت	 لم��زنة	 معّقدة	 �سيا�سية	 عمليات	 ��سُتحدثت	 وقد	

�لمتناف�سة. و�لهتمامات	

�لعالم	ي�جد	فيها	تن�ع	حي�ي،	 �أكثر	خم�سة	بلد�ن	في	 �أحد	 و�لمك�سيك	هي	

�إز�لة	�لغابات	يمثل	 ولكن	��ستمر�ر	�عتمادها	على	�لأر��سي	وما	يترتب	على	ذلك	من	

.)Conservation International, 2005( �لبلد	 �لحي�ي	في	 �لتن�ع	 تحديًا	لحماية	

�لمحمية	 �لمناطق	 من	 هكتار	 ملي�ن	 	360 �ل�سمالية	 �أمريكا	 لدى	 ي�جد	 وكان	

�لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 م�ج�د�ً	 منها	 �لمائة	 في	 	70 من	 �أكثر	 كان	 	،2006 عام	 في	

�لبرية	 تحمي	 و�لتنظيمية	 �لت�سريعية	 �لإجر�ء�ت	 من	 �سل�سلة	 وثمة	 	.)UN, 2008c(

�لأخ�ساب	 قطع	 عمليات	 من	 �لعامة	 �لأر��سي	 من	 كبيرة	 م�ساحات	 وت�ستبعد	

�لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لم�ج�دة	 �لأمثلة	 ومن	 �لأر��سي؛	 ��ستخد�م	 تغيير�ت	 �أو	

تفر�ض	حظر�ً	 �لتي	 	،2001 عام	 �ل�سادرة	 �لطرق،	 منعدمة	 �لمناطق	 حماية	 قاعدة	

�سمن	 مدرجة	 �لطرق	 منعدمة	 مناطق	 في	 �لأخ�ساب	 ح�سد	 وعلى	 طرق	 بناء	 على	

�لفريدة	 �لبيئية	 �لنظم	 حماية	 ترتيبات	 بين	 ومن	 للغابات.	 �لقطري	 �لنظام	 �أر��سي	

�أو	 �لحك�مية	 و�ل�كالت	 �لأر��سي	 مالك	 بين	 �ل�س�ن	 ب�ساأن	 �رتفاق	 حق	 �تفاقات	

معينة. �أر��ٍض	 تنمية	 تقّيد	 لالأر��سي(	 )�تحاد�ت	 �لأر��سي	 حماية	 منظمات	

مبادر�ت	 من	خالل	 وُيعالج	 به	 معترف	 �لكرب�ن	 عزل	 في	 �لغابات	 ودور	

�ل�ليات	 وفي	 ت�سجيرها.	 و�إعادة	 �لغابات	 زر�عة	 ت�سمل	 �س�قية	 وغير	 �س�قية	

تع�ي�سات	 ت�سمل	 �إلز�مية	 بر�مج	 و�سع	 �إلى	 عديدة	 وليات	 بادرت	 �لمتحدة،	

�لكهرباء	 محطات	 ت�ستطيع	 مثاًل،	 �أوريغ�ن،	 ولية	 ففي	 �لنبعاثات.	 لخف�ض	

تع�ي�سات	 من	خالل	 بالنبعاثات	 �لمتعلقة	 �لمعايير	 ت�ست�في	 �أن	 �لجديدة	

ثالثة	 تحته	 تن�س�ي	 كانت	 �لذي	 للمناخ،	 �لئتماني	 �أوريغ�ن	 �تحاد	 من	 ت�ستريها	

من	 �لمائة	 في	 	21 تمثل	 	،2008 عام	 في	 �لحرجي	 بالقطاع	 متعلقة	 م�سروعات	

�لط�عية	 �لأ�س��ق	 ب�سرعة	 و�ت�سعت	 	.)Gorte and Ramseur, 2008( �لتع�ي�سات	

مثاًل	 )منها	 و�لت�سجيل	 �لإبالغ	 وبر�مج	 للمناخ(	 �سيكاغ�	 ب�ر�سة	 مثاًل	 )منها	

�لخا�سة	 بالم�سروعات	 تعترف	 و�أ�سبحت	 �لمناخية(	 لالإجر�ء�ت	 كاليف�رنيا	 �سجل	

هي	 	- �إقليمية	 �سر�كات	 ثالث	 كانت	 	،2008 عام	 �أو�ئل	 وفي	 �لحرجي.	 بالقطاع	

�لغربية،	 �لمناخ	 ومبادرة	 �لحر�ري،	 �لحتبا�ض	 غاز�ت	 ب�ساأن	 �لإقليمية	 �لمبادرة	

من	 ولية	 	23 ت�سم	 	- �لحر�ري	 �لحتبا�ض	 غاز�ت	 لخف�ض	 �لغربي	 �ل��سط	 و�تفاق	

ق�س�ى	 تفر�ض	حدود�ً	 م�سروعات	 في	 كند�	 من	 مقاطعات	 و4	 �لمتحدة	 �ل�ليات	

�إلى	 �لأن�سطة	 هذه	 وت�سير	 �لحرجي.	 �لقطاع	 في	 بع�سها	 لالنبعاثات،	 وتع�ي�سات	

ب�سرط	 �لحرجي	 �لقطاع	 دور	 تز�يد	 �إلى	 وربما	 �لكرب�ن	 �أ�س��ق	 نم�	 ��ستمر�ر	

�قت�ساديًا. �سالحًا	 خيار�ً	 �عتباره	

تطبيق	 �إلى	 م�ؤخر�ً	 �لمك�سيك	 بادرت	 وقد	 هام.	 �لمياه	 ت�فير	 في	 �لغابات	 ودور	

في	 مماثلة	 مبادر�ت	 وت�جد	 	.)25 )�لإطار	 �لمياه	 مقابل	خدمات	 للدفع	 نظام	

�لمتحدة. و�ل�ليات	 كند�	

��ستخد�مًا	 �لطلق	 �له��ء	 في	 �لترويح	 ي�سّكل	 �لمتحدة،	 و�ل�ليات	 كند�	 وفي	

من	 كثير	 في	 للدخل	 هامًا	 م�سدر�ً	 و�أ�سبح	 �لحرجية،	 و�لأر��سي	 للغابات	 رئي�سيًا	

خم�سة	 كل	 بين	 و�حد	 ز�ر	 �لمتحدة،	 �ل�ليات	 ففي	 بالغابات.	 �لمغطاة	 �لمناطق	

.)ARC, 2006(  2006 عام	 في	 �لقطرية	 �لغابات	 �لفر�غ،	 وقت	 لق�ساء	 م�سافرين	

الموجز

�لتجاه	 نتاج	 ه�	 �ل�سمالية	 �أمريكا	 في	 �لحرجي	 �لقطاع	 في	 �ليقين	 عدم	 �إن	

ما	 �لخ�س��ض	 وجه	 وعلى	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لر�هن	 �لقت�سادي	 �لهب�طي	

هذ�	 كان	 و�إذ�	 �لت�سييد.	 قطاع	 جانب	 من	 �لطلب	 في	 هب�ط	 من	 ذلك	 على	 ترتب	

�لكبيرة	 �لمفاجاآت	 تك�ن	 �أن	 ينبغي	 بعد،	 ما	 في	 �نتعا�ض	 �إلى	 تف�سي	 دورة	 من	 جزء�ً	

�لقطاع	 �أن	 بيد	 قليلة.	 �لمقبلة	 ع�سرة	 �لخم�ض	 �إلى	 �لع�سر	 �ل�سن��ت	 في	 تحدث	 �لتي	

هي: عديدة	 لتحديات	 �لت�سدي	 عليه	 �سيتعين	

ينجم	 �لذي	 و�ل�سرر	 �لغابات	 حر�ئق	 و�سدة	 وتيرة	 وتز�يد	 �لمناخ،	 تغيُّر	  •
�لغازية؛ �لآفات	 �أن��ع	 عن	

على	 �لعالمي	 �لطلب	 زيادة	 تمثلها	 �لتي	 �لم�ستد�مة	 للحر�جة	 �لتحديات	  •
�لتقليدية؛ �لخ�سبية	 �ل�سناعات	 ربحية	 تدني	 مع	 �لحي�ي	 و�ل�ق�د	 �لأغذية	

�لمنتجات	 مجال	 في	 �ل�ساعدة	 �لدول	 �أمام	 �لمناف�سة	 على	 �لقدرة	 فقد�ن	  •
�لبتكار	 م���سلة	 مما	يتطلب	 و�ل�سين،	 و�سيلي	 �لبر�زيل	 ل�سيما	 �لخ�سبية،	

�آ�سيا. في	 �لمتنامية	 �لأ�س��ق	 من	 و�ل�ستفادة	 �ل�سادر�ت	 زيادة	 �أجل	 من	

�لتح�سر	 ��ستمر�ر	 مع	 هب�طه	 �لغابات	 �إز�لة	 معدل	 �سي���سل	 �لمك�سيك،	 وفي	

ممار�سات	 وتح�سين	 �لغابات	 زر�عة	 �إعادة	 في	 �ل�ستثمار�ت	 تز�يد	 �إف�ساء	 ومع	

��ستد�مة. �أكثر	 للغابات	 �إد�رة	 �إلى	 �إد�رتها	

وقد	 بل	 �قت�ساديًا،	 �ل�سم�د	 على	 �لحرجية	 �ل�سناعة	 قدرة	 تتذبذب	 قد	 وبينما	

�كت�سابه	 �سي���سل	 �ل�سمالية	 �أمريكا	 في	 �لبيئية	 �لخدمات	 ت�فير	 فاإن	 تنخف�ض،	

�ستت�سدرها	 �ل�س�ن	 مبادر�ت	 من	 وكثرة	 �لعام.	 لالهتمام	 نتيجة	 �لأهمية،	 من	 مزيد�ً	

�لطلب	 و�سيتز�يد	 كبير.	 عام	 دعم	 تعبئة	 على	 �لقادرة	 �لمدني،	 �لمجتمع	 منظمات	

�لحي�ي	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 �أ�سبح	 �إذ�	 ل�سيما	 للطاقة،	 كم�سدر	 �لأخ�ساب	 على	

تجاريًا. �سالحًا	 �ل�سيل�ل�زي	

�شديدة	 ندرة	 ومن	 الغابات	 لإزالة	 مرتفعة	 معدلت	 من	 المك�شيك	 تعاني	

لتعوي�ص	 برنامجًا	 المك�شيك	 حكومة	 اأطلقت	 	،2003 عام	 وفي	 المياه.	 في	

المياه	 م�شتجمعات	 حماية	 اأجل	 من	 الغابات	 �شيانة	 مقابل	 الأرا�شي	 ماَل�	

فيها	 تكون	 ل	 التي	 المناطق	 في	 الأر�شية	 المياه	 م�شتودعات	 �شحن	 واإعادة	

م�شتخدمي	 من	 �شنويًا	 اأموال	 تح�شيل	 ويجري	 تناف�شية.	 التجارية	 الحراجة	

قدره	 مبلغ	 ُخ�ش�ص	 	2006 وعام	 	2003 عام	 بين	 ما	 الفترة	 المياه.	وخالل	

ومن	 الخا�ص	 القطاع	 )من	 الأرا�شي	 لماّل�	 اأمريكي	 دولر	 110	ماليين	

هكتار. 	500 	000 نحو	 تغطي	 اتفاقات	 بموجب	 الجماعات(	

.Muñoz-Piña et al., 2006	:الم�سدر
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	،)44 )�ل�سكل	 ومنطقة	 بلد�ً	 	25 من	 يتك�ن	 �لذي	 �آ�سيا،	 وو�سط	 غرب	 �إقليم	 �إن	

�لغطاء	 يتجاوز	 ل	 بحيث	 �لغابات،	 م�ساحة	 حيث	 من	 �لعالم	 �أقاليم	 �أقل	 ه�	

)�ل�سكل	 �لعالم(	 غابات	 م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 	1.1( �لمائة	 في	 	4 فيه	 �لحرجي	

�أقل	 بلد�ً	 	19 لدى	 وي�جد	 �لغابات؛	 م�ساحة	 معظم	 بلد�ن	 ب�سعة	 وتمّثل	 	.)45

قاحل،	 �لإقليم	 من	 �لمائة	 في	 	75 ونح�	 �لحرجي.	 �لغطاء	 من	 �لمائة	 في	 	10 من	

�أ�سجار	 من	 �لنباتي	 �لغطاء	 ويتر�وح	 منخف�سة.	 فيه	 �لحي�ية	 �لكتلة	 و�إنتاجية	

من	 جي�ب	 �إلى	 �لعربية	 �لجزيرة	 و�سبه	 �ل��سطى	 �آ�سيا	 في	 �سحر�وية	 خفي�سة	

منحدر�ت	 في	 ومروج	 �لفار�سي	 �لخليج	 �ساحل	 �متد�د	 على	 �لمنغروف	 غابات	

منخف�سة،	 �لحرجي	 �لغطاء	 ن�سبة	 �أن	 �إلى	 وبالنظر	 �ل��سطى.	 �آ�سيا	 في	 �لجبال	

�لأر��سي	 وفي	 �لمز�رع	 في	 ل�سيما	 �لغابات،	 خارج	 �لم�ج�دة	 �لأ�سجار	 فاإن	

هامة. ووقائية	 �إنتاجية	 وظائف	 لها	 �لأخرى،	 �لحرجية	

عوامل التغير

العوامل ال�سكانية

في	 ملي�نًا	 	371 من	 �آ�سيا	 وو�سط	 غرب	 في	 �ل�سكان	 عدد	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 من	

�أن	 �لمت�قع	 ومن	 )�ل�سكل	46(.	 	2020 عام	 في	 ملي�نًا	 	479 �إلى	 	2006 عام	

بين	 ما	 �لفترة	 خالل	 �لمائة	 في	 	2 قدره	 �سن�ي	 بمعدل	 �لإقليم	 �سكان	 عدد	 يزيد	

�أرمينيا	 في	 �سلبية	 �سكاني	 نم�	 معدلت	 ت�جد	 وبينما	 	.2020 وعام	 	2005 عام	

 2.5 تتجاوز	 �سكاني	 نم�	 معدلت	 ت�جد	 وكاز�خ�ستان،	 وج�رجيا	 و�أذربيجان	

�لعربية	 و�لجمه�رية	 وقطر	 �أفغان�ستان	 مثاًل	 منها	 عديدة،	 بلد�ن	 في	 �لمائة	 في	

من	 مرتفعة	 ن�سبة	 �أعمار	 وتقل	 و�ليمن.	 �لمتحدة	 �لعربية	 و�لإمار�ت	 �ل�س�رية	

هم	 ممن	 �ل�سكان	 عدد	 في	 كبير	 نم�	 حدوث	 يعني	 مما	 عامًا،	 	14 عن	 �ل�سكان	

فر�ض	 من	 مزيد	 �إلى	 بالتالي	 حاجة	 ون�س�ء	 �لمقبلين	 �لعقدين	 في	 �لعمل	 �سن	 في	

�لتح�سر	 معدل	 �لحاجة	 هذه	 من	 يزيد	 ومما	 و�لمر�فق.	 و�لإ�سكان،	 �لعمل،	

 78 قدرها	 ن�سبة	 ت�سبح	 �أن	 �لمت�قع	 من	 مثاًل،	 �آ�سيا،	 غرب	 ففي	 �لمرتفع؛	

�أي�سًا	 ر	 �لتح�سّ وي�ؤدي	 	.2020 عام	 بحل�ل	 ح�سرية	 �ل�سكان	 من	 �لمائة	 في	

في	 هامة	 تغير�ت	 ُيحدث	 مما	 �لخ�سر�ء،	 �لم�ساحات	 على	 �لطلب	 زيادة	 �إلى	

.)Amir and Rechtman, 2006( بالغابات	 �لمتعلقة	 �ل�سيا�سات	

القت�ساد

	،)IMF, 2008( �لما�سي	 �لعقد	 في	 ق�يًا	 �لإقليم	 في	 �لقت�سادي	 �لنم�	 كان	 لقد	

�لطلب	 و��ستمر�ر	 �لطاقة.	 �سعر	 ت�ساعد	 �إلى	 كبير	 حد	 �إلى	 يرجع	 هذ�	 وكان	

نم�	 من	 مرتفعًا	 معدًل	 يديم	 مما	 مرتفعة،	 �لطاقة	 �أ�سعار	 على	 �سُيبقي	 �لعالمي	

من	 �سغير	 عدد	 وبا�ستثناء	 	.)47 )�ل�سكل	 وما	بعده	 �لمقبل	 �لعقد	 في	 �لدخل	

غرب ووسط آسيا

حجم الموارد الحرجيةال�سكل 45 التق�سيم الإقليمي الفرعي الم�ستخدم في هذا التقريرال�سكل 44
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من	 �لفرد	 ن�سيب	 تز�يد	 �سي�ستمر	 �لأحف�ري،	 غير	 لل�ق�د	 �لمنتجة	 �لبلد�ن	

متفاوتًا. يظل	 قد	 �لدخل	 ت�زيع	 كان	 و�إن	 �لدخل،	

تن�يعًا،	 و�لأقل	 �لأحف�ري	 لل�ق�د	 �لمنتجة	 غير	 �لقت�ساد�ت	 �أن	 بيد	

من	 عدد�ً	 ت��جه	 و�ليمن،	 وطاجيك�ستان	 وقيرغيز�ستان	 �أفغان�ستان	 مثل	

لدى	 �لمرتفع	 �لدخل	 تاأثير�ت	 �متد�د	 من	 بع�سها	 ��ستفاد	 فبينما	 �لتحديات.	

�لعمالة،	 خالل	 من	 )ل�سيما	 �لأحف�ري	 لل�ق�د	 �لمنتجة	 �لأغنى	 �لبلد�ن	

هذه	 في	 مرتفعًا	 �لفقر	 معدل	 ز�ل	 ما	 و�ل�سياحة(،	 �لمنتجات،	 و�أ�س��ق	

�لزر�عة. على	 �لعتماد	 وكذلك	 �لبلد�ن،	

�لمرتفع	 �لدخل	 ذ�ت	 �لبلد�ن	 من	 عدد	 �أي�سًا	 �لإقليم	 في	 وي�جد	

�لزر�عة	 ت�سمل	 �لتن�ع	 عالية	 �قت�ساد�ت	 لديها	 ت�جد	 �لتي	 و�لمت��سط	

�لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 بالحي�ية.	 مفعم	 خدمات	 وقطاع	 �لتح�يلية	 و�ل�سناعة	

وفي	 �لزر�عة	 مجال	 في	 �بتكار�ً	 �لبلد�ن	 �أكثر	 بين	 من	 �إ�سر�ئيل	 ُتعتبر	

�لعالية. �لتكن�ل�جيا	 فيها	 ُت�ستخدم	 �لتي	 �لتح�يلية	 �ل�سناعة	

�لقابلية	 في	 يت�سبب	 �لأحف�ري	 �ل�ق�د	 على	 �لعتماد	 لك�ن	 و�إدر�كًا	

�قت�ساد�تها	 بتن�يع	 تق�م	 �ل�ق�د	 ذلك	 تنتج	 �لتي	 �لبلد�ن	 �أغلبية	 فاإن	 للتاأثر،	

بما	 �لخدمات،	 وقطاع	 و�ل�سناعات	 �لزر�عة	 في	 �ل�ستثمار	 خالل	 من	

�أ�سعار	 في	 م�ؤخر�ً	 حدثت	 �لتي	 �لزيادة	 �سجعت	 وقد	 �ل�سياحة.	 ي�سمل	

في	 �ل�ستثمار	 على	 �لخليجي	 �لتعاون	 مجل�ض	 بلد�ن	 بع�ض	 �لأغذية	

و�لمياه	 �لأر��سي	 فيها	 تت��فر	 �لإقليم	 خارج	 بلد�ن	 في	 زر�عية	 م�سروعات	

�أكبر. بدرجة	

من	 ح�سة	 تمثالن	 �لحي��ن	 وتربية	 �لزر�عة	 �أن	 من	 �لرغم	 وعلى	

قطاعات	 ت��ّسع	 مع	 بالمقارنة	 �لهب�ط	 في	 �آخذة	 �لإجمالي	 �لمحلي	 �لناتج	

و�لخدمات	 و�ل�سناعات،	 و�لمعادن،	 �لأحف�ري،	 �ل�ق�د	 مثل	 �أخرى	

بينها	 ومن	 �لبلد�ن،	 لمعظم	 بالن�سبة	 حي�يتين	 ز�لتا	 فما	 	،)FAO, 2007b(

ومنها	 �لبلد�ن،	 بع�ض	 وفي	 للدخل.	 بديلة	 م�سادر	 فيها	 ت�جد	 �لتي	 تلك	

�إعانات	 في	 �نخفا�ض	 حدوث	 �أدى	 �ل�سع�دية،	 �لعربية	 �لمملكة	 مثاًل	

ي�جد	 مناطق	 �إلى	 �لزر�عة	 تحّ�ل	 �إلى	 �لجافة	 �لمناطق	 في	 �لكبيرة	 �لزر�عة	

ي�سفر	 مما	 بالغابات،	 �لمغطاة	 �لمناطق	 بينها	 من	 مالءمة،	 �أكثر	 مناخ	 فيها	

�لغابات. �إز�لة	 عن	

كبيرة،	 زيادة	 �لحي��نية	 �لثروة	 روؤو�ض	 �أعد�د	 ز�دت	 �لبلد�ن،	 معظم	 وفي	

�لدخل	 و�أتاح	 �للح�م.	 على	 �لمتز�يد	 �لطلب	 لتلبية	 كبير	 حد	 �إلى	 نتيجة	

ط�يلة	 م�سافات	 �متد�د	 على	 �لحي��نية	 بثروتهم	 يتنقل��	 �أن	 للرعاة	 �لأعلى	

وبينما	 �لمياه.	 ينقل��	 �أن	 �أي�سًا	 لهم	 و�أتاح	 بل	 جديدة،	 رعي	 مناطق	 و�إلى	

فاإن	 �لمر�عي،	 ��ستد�مة	 �لمتنقلة	 �لحي��نية	 للثروة	 �لتقليدية	 �لإد�رة	 كفلت	

.UN, 2008a	:الم�سدر.UN, 2008b; World Bank, 2007a	اإلى	الم�سادر: ا�شتنادا
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تده�ر	 ت�سريع	 �إلى	 �أديًا	 قد	 �لحي��نات	 �أعد�د	 وتز�يد	 �لجديدة	 �لممار�سات	

بال�ق�د	 �لغنية	 �لبلد�ن	 بع�ض	 وفي	 	.)FAO, 2008f( و�لمر�عي	 �لغابات	

�لمناطق	 �إلى	 �نتقل��	 �لذين	 �ل�سابق�ن	 و�لمز�رع�ن	 �لرعاة	 ي�ستعين	 �لأحف�ري،	

يت���سل	 ثم	 ومن	 �ل�سابقة،	 بمهنتهم	 يق�م��	 لكي	 ل	 ُرحَّ بعمال	 �لح�سرية	

و�لمر�عي. �لغابات	 على	 �ل�سغط	

ال�سيا�سات والموؤ�س�سات

مختلفة	 ب�تيرة	 وخارجه	 �لغابات	 قطاع	 في	 و�لم�ؤ�س�سات	 �ل�سيا�سات	 تتغير	

�سبيل	 فعلى	 �لبلد�ن.	 في	 �لم�ج�د	 نطاقًا	 �لأو�سع	 �ل�سيا�سي	 لالإطار	 تبعًا	

�آ�سيا	 في	 كبيرة	 تح�لت	 عن	 �ل�س�فييتي	 �لتحاد	 �نهيار	 �أ�سفر	 �لمثال،	

�لغابات.	 قطاع	 على	 مبا�سرة	 وغير	 مبا�سرة	 تاأثير�ت	 لها	 كانت	 �ل��سطى	

وت�سريعات	 �سيا�سات	 تتكيف	 ولم	 �لم�ؤ�س�سات،	 قدر�ت	 �نخف�ست	 فقد	

�إطار	 في	 �لجديدة	 للتحديات	 تت�سدى	 لكي	 �لآن	 حتى	 �لغابات	 وم�ؤ�س�سات	

بال�سر�عات	 �لمرتبط	 �ل�ستقر�ر	 عدم	 يقّ��ض	 �لمناطق،	 بع�ض	 وفي	 لمركزي.	

�لم�ؤ�س�سات. قدرة	

�إد�رة	 في	 �أ�سا�سي	 دور	 �لمحلية	 �لمجتمعات	 لم�ؤ�س�سات	 كان	 وتاريخيًا،	

مما	 �لتقليدية،	 �لإد�رة	 نظم	 �ض	 قَ�َ �لحك�مية	 �ل�سيطرة	 حل�ل	 ولكن	 �لم��رد،	

 Government( تنظيم	 دون	 �لم��رد	 ��ستخد�م	 �لأحيان	 من	 كثير	 في	 عنه	 نجم	

�لم�ساركة	 نطاق	 ت��سيع	 �لبلد�ن	 بع�ض	 حاولت	 وبينما	 	.)of Oman, 2005

�لبلد�ن.	 معظم	 في	 �لآن	 حتى	 �لت�ساركية	 �لُنهج	 تتر�سخ	 لم	 	،)26 )�لإطار	

في	 )مثاًل	 تمامًا	 م�ستقرة	 �لديمقر�طية	 �لعمليات	 كانت	 حيثما	 ولكن،	

�لمجتمع	 لحتياجات	 �لغابات	 وم�ؤ�س�سات	 �سيا�سات	 ت�ستجيب	 قبر�ض(،	

ت�فير	 �إلى	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 من	 �لغابات	 �إد�رة	 تركيز	 بنقل	 مثاًل	 �لمتغيرة،	

�لت�ساركية. �لُنهج	 وبت�سجيع	 �لبيئية	 �لخدمات	

�إلى	 هذ�	 و�سبب	 محدودة،	 �لغابات	 �إد�رة	 في	 �لخا�ض	 �لقطاع	 وم�ساركة	

�أن	 ذلك	 من	 و�لأهم	 عامة،	 ملكية	 ممل�كة	 �لأر��سي	 معظم	 �أن	 ه�	 كبير	 حد	

�لخا�ض	 �لقطاع	 ولكن	 هزيلتان.	 تجاريًا	 �ل�سم�د	 على	 و�لقدرة	 �لإنتاجية	

تجارة	 وفي	 �لحرجية	 �ل�سناعات	 في	 �لم�سيطر	 �لبلد�ن،	 معظم	 في	 ه�،	

�لحرجية. �لمنتجات	

العلم والتكنولوجيا

على	 �لإقليم	 في	 �لإنفاق	 مت��سط	 ظل	 	2002 عام	 حتى	 	1997 عام	 من	

�لمحلي	 �لناتج	 مجم�ع	 من	 �لمائة	 في	 	0.5 من	 �أقل	 و�لتط�ير	 �لبحث	

حتى	 �لعالمي	 �لمت��سط	 عن	 كثير�ً	 يقل	 ما	 وه�	 	،)FAO, 2007c( �لإجمالي	

في	 �آخذ	 �لإنترنت	 م�ستخدمي	 عدد	 ولكن	 �لنامية.	 بالبلد�ن	 يتعلق	 ما	 في	

وكانت	 �لمعل�مات.	 على	 �لح�س�ل	 �إمكانية	 تز�يد	 �إلى	 ي�سير	 مما	 �لرتفاع،	

�لكبيرة	 �لأ�سا�سية	 �لبنية	 قاعدة	 من	 ت�ستفيد	 �ل��سطى	 �آ�سيا	 بلد�ن	 �أغلبية	

ثم	 و�لتكن�ل�جيا،	 �لعلم	 مجال	 في	 �ل�س�فييتي	 �لتحاد	 لدى	 �لم�ج�دة	

�لم��رد،	 ومحدودية	 �نهياره.	 منذ	 �لبلد�ن	 لهذه	 �لعلمية	 �لقدرة	 �نخف�ست	

وفقد�ن	 و�لتط�ير،	 بالبحث	 يتعلق	 ما	 في	 �أ�سفل	 �إلى	 �أعلى	 من	 نهج	 و�إتباع	

�لعلمية	 �لقدر�ت	 على	 �أثرت	 ع��مل	 هي	 �لهجرة،	 خالل	 من	 �أكفاء	 علماء	

جمه�رية	 مثل	 بلد�ن	 ب�سعة	 با�ستثناء	 �لإقليم،	 بلد�ن	 لمعظم	 و�لتكن�ل�جية	

في	 منخف�سة	 �أول�ية	 �لحرجي	 للقطاع	 عام،	 وب�جه	 وتركيا.	 �لإ�سالمية	 �إير�ن	

�لهتمام	 معظم	 ينالن	 �للذ�ن	 و�لمجالن	 هزيلة.	 ��ستثمار�ت	 ويتلقى	 �لإقليم،	

�لبيئية. و�لخدمات	 �لغابات	 على	 �لمحافظة	 هما	

ال�سيناريو العام

مختلفة	 �نعكا�سات	 لها	 �لإقليم،	 في	 للتط�ر	 عامة	 �أنماط	 ثالثة	 تحديد	 يمكن	

�لحرجي. و�لقطاع	 للغابات	 بالن�سبة	

لل�ق�د	 �لمنتجة	 غير	 �لدخل	 �لمنخف�سة	 �لبلد�ن	 من	 متز�يد	 فعدد	

رئي�سي	 كم�سدر	 �لحي��ن	 وتربية	 �لزر�عة	 على	 معتمد�ً	 �سيظل	 �لأحف�ري	

�لم��طنين	 من	 �لمالية	 �لتح�يالت	 �أي�سًا	 �ست�سبح	 )بينما	 �لعي�ض	 لك�سب	

للدخل(.	 هامًا	 م�سدر�ً	 �لأحف�ري	 لل�ق�د	 منتجة	 بلد�ن	 في	 يعمل�ن	 �لذين	

على	 �لحرجية	 و�لأر��سي	 بالغابات	 يتعلق	 ما	 في	 �لت�قعات	 و�ستت�قف	

وتنمية	 �ل�سيا�سي،	 �ل�ستقر�ر	 على	 بدوره	 �سيت�قف	 �لذي	 �لقت�ساد،	 تن�يع	

�إمكانات	 �ل�سياحة	 وتتيح	 �لب�سرية.	 �لم��رد	 في	 و�ل�ستثمار	 �لم�ؤ�س�سات،	

للتن�يع.

و�زدهارها	 نم�ها	 لتحقيق	 �لأحف�ري	 �ل�ق�د	 على	 تعتمد	 �لتي	 و�لبلد�ن	

�لمدى	 على	 للتاأثر	 �لقابلية	 منها	 بلد�ن	 عدة	 وتدرك	 �لتن�يع.	 �إلى	 �أي�سًا	 تحتاج	

في	 ت�ستثمر	 فهي	 ثم	 ومن	 �لأحف�ري	 �ل�ق�د	 على	 لالعتماد	 نتيجة	 �لط�يل	

قد	 منها	 كثيرة	 بلد�ن	 وكانت	 �لب�سرية.	 م��ردها	 وتعزز	 �لتح�يلية	 �ل�سناعة	

و�لقطاع	 �لزر�عة	 قطاع	 بينها	 ومن	 �لطاقة،	 غير	 �لأخرى	 �لقطاعات	 تجاهلت	

ي��جه	 قد	 �لمرتفع،	 �لقطري	 دخلها	 من	 �لرغم	 على	 ثم	 ومن	 �لحرجي؛	

�لقطاع	 ذلك	 م�ؤ�س�سات	 تك�ن	 وقد	 �سديدة	 مالية	 مع�قات	 �لحرجي	 �لقطاع	

رئي�سيًا. تحديًا	 �لم�ؤ�س�سية	 �لأطر	 تح�سين	 يظل	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 �سعيفة.	

�لمنتجة	 وغير	 �لأحف�ري	 لل�ق�د	 )�لمنتجة	 �لبلد�ن	 بع�ض	 حققت	 وقد	

من	 �ل�ستفادة	 وفي	 �قت�ساد�تها	 تن�يع	 في	 كبير�ً	 تقدمًا	 �س��ء(	 حد	 على	 له	

و�لتجارة	 �لتح�يلية	 �ل�سناعة	 في	 ��ستثمار�ت	 ت�ظيف	 خالل	 من	 �لع�لمة	

�إقليمية	 مالية	 كمر�كز	 بلد�ن	 عدة	 وتبُرز	 و�ل�سياحي.	 �لتجاري	 و�لتبادل	

للق�سايا	 متز�يد	 �هتمام	 �إيالء	 يجري	 �لبلد�ن،	 هذه	 وفي	 هامة.	 وعالمية	

�لح�سري. �لتخ�سير	 بينها	 ومن	 �لبيئية،	

يبلغ	مجموع	عدد	 تعاونية	قروية	زراعية	 	5 	000 تركيا	نحو	 يوجد	في	

التعاونيات	 تقريبًا	من	هذه	 و200	3	 680	ع�شو.	 	000 اأكثر	من	 اأع�شائها	

وامتيازات	 الغابات	حقوقًا	 قوانين	 وقد	منحت	 قرى	حرجية.	 في	 موجودة	

ت�شمل	 الع�شرين،	 القرن	 �شبعينيات	 منذ	 الحرجية	 القروية	 للتعاونيات	 خا�شة	

الح�شول	 وا�شتحقاقها	 الغابات	 ح�شد	 بعمليات	 القيام	 في	 الأولوية	 منحها	

وقد	 مخف�شة.	 بمعدلت	 بح�شدها	 تقوم	 التي	 الأخ�شاب	 من	 على	ح�شة	

2000،	بحيث	 بعمليات	حرجية	في	عام	 تعاونية	قروية	 	2 	100 اأكثر	من	 قامت	

البلد. الأخ�شاب	في	 اإنتاج	 المائة	من	مجموع	 60	في	 نحو	 ح�شدت	

.FAO, 2008f	:الم�سدر
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غرب ووسط آسيا

التوقعات

م�ساحة الغابات

 2005 وعام	 	1990 عام	 بين	 ما	 �لفترة	 خالل	 �لغابات	 م�ساحة	 ز�دت	

�لبلد�ن	 �إل	في	 �لتجاه	 هذ�	 ي�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 	.)18 )�لجدول	

�لزر�عة	 �أهمية	 �نخفا�ض	 ومع	 �لزر�عة.	 على	 �لمعتمدة	 �لدخل	 �لمنخف�سة	

�لغابات	 زرع	 في	 �لأغنى	 �لبلد�ن	 و��ستثمار	 �لحي��ن(	 تربية	 ي�سمل	 )بما	

�لإجمالية	 �لم�ساحة	 تزيد	 �أن	 �لمت�قع	 من	 	،)27 )�لإطار	 �لح�سري	 و�لتخ�سير	

و�لتح�سر	 �لمنخف�ض،	 �لحرجي	 �لغطاء	 ذ�ت	 �لبلد�ن	 وفي	 للغابات.	

)ل�سيما	 �لزر�عي	 �لت��سع	 دون	 تح�ل	 مع�قات	 فيها	 ت�جد	 و�لتي	 �ل�سريع،	

�لجه�د	 و�ست�ساعد	 �لغابات.	 م�ساحة	 ت�ستقر	 �أن	 �لمرجح	 من	 �لمياه(،	 ندرة	

�تجاه	 عك�ض	 على	 محدودة،	 كانت	 و�إن	 �لغابات،	 زر�عة	 مجال	 في	 �لمبذولة	

��ستمر�ر	 ه�	 �لتجاه	 هذ�	 في	 �لملح�ظ	 �ل�ستثناء	 و�سيك�ن	 �لغابات.	 خ�سارة	

فيها	 زعزعت	 �لتي	 �لبلد�ن	 في	 �لغابات	 م�ساحة	 في	 �نخفا�ض	 حدوث	

�لغابات. �إد�رة	 �لم�سلحة	 �ل�سر�عات	

�أكثر	 لالأ�سجار	 متفرق	 نم�	 فيها	 ي�جد	 �لتي	 �لرعي	 و�أر��سي	 �لمر�عي	 وتمثل	

و�ل�ق�د	 لالأعالف	 �لرئي�سي	 �لم�سدر	 وهي	 �لإقليم،	 �أر��سي	 م�ساحة	 ن�سف	 من	

�لأر��سي	 وهذه	 لالأ�سجار.	 �لخ�سبية	 غير	 �لمنتجات	 من	 عدد	 على	 عالوة	 �لخ�سبي	

.)28 )�لإطار	 �إد�رة	 �أي	 غياب	 في	 ب�سرعة	 تتده�ر	

�لم�ج�دة	 كميًا،	 تحديدها	 ي�سعب	 �لتي	 ولكن	 �لهامة،	 �لأ�سجار	 �إلى	 و�إ�سافة	

ماليين	 	5 نح�	 �لإقليم	 في	 ت�جد	 �لزر�عي،	 �لتحريج	 نظم	 وفي	 �لغابات	 خارج	

�لغابات	 م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 	2 عن	 يقل	 وهذ�	 �لمزروعة.	 �لغابات	 من	 هكتار	

�لق�سد	 �لمزروعة	 �لغابات	 هذه	 ون�سف	 )�لجدول	19(.	 �لعالم	 في	 �لمزروعة	

ن�عًا	 مت���سعًا	 كان	 �لغابات	 لزر�عة	 �ل�سن�ي	 و�لمعدل	 �لبيئة.	 حماية	 ه�	 منها	

مدى	 في	 حدث	 �لذي	 و�لهب�ط	 هكتار.	 	80  000 نح�	 يبلغ	 كان	 بحيث	 ما،	

 2000 عام	 بين	 ما	 �لفترة	 خالل	 �ل��سطى	 �آ�سيا	 في	 �لمزروعة	 �لم�ساحات	

كبير	 حد	 �إلى	 نتيجة	 وكان	 كاز�خ�ستان	 في	 رئي�سية	 ب�سفة	 حدث	 و2005	

�لإقليم	 غابات	 ن�سف	 تركيا	 في	 وي�جد	 	.)FAO, 2006d( �لغابات	 لحر�ئق	

لأغر��ض	 فه�	 �لباقي	 �أما	 �لإنتاج،	 لأغر��ض	 منها	 �لمائة	 في	 و75	 �لمزروعة،	

الجدول	18

م�ساحة الغابات: الم�ساحة والتغير

الم�ساحةالإقليم الفرعي

)000	1	هكتار(	

التغير ال�سنوي
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معدل التغير ال�سنوي
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مالحظة:		البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.

.FAO, 2006a	:الم�سدر

)اأكثر	 ر	 والتح�شُّ القحولة	 �شديد	 بلدا	 المتحدة	 العربية	 الإمارات	 تعتبر	

الأ�شجار،	 وزرع	 التخ�شير	 اأن�شطة	 الحكومة	 وت�شّجع	 المائة(.	 في	 	80 من	

لها. النا�ص	 دعم	 يتزايد	 اأن�شطة	 وهي	

من	 ويخفف	 المو�شعي،	 المناخ	 الح�شر	 في	 الأ�شجار	 زرع	 ن	 وُيح�شِّ

واأبو	 ترويحية.	 مناطق	 ويوّفر	 الطرق،	 جوانب	 ل	 ويجمِّ الهواء،	 تلوث	 اآثار	

اأ�شبح	 	،1974 عام	 في	 فقط	 واحدة	 عامة	 لديها	حديقة	 كانت	 التي	 ظبي،	

هكتار. 	300 تتجاوز	 م�شاحة	 تغطي	 عامة،	 حديقة	 	40 نحو	 الآن	 لديها	

المدن: خارج	 الأ�شجار	 وُتزرع	

الرمال؛ 	� وتحرُّ الت�شحر	 لمكافحة	 خ�شراء	 اأحزمة	 في	 	•

والمراعي؛ الزراعية،	 والمناطق	 المزارع،	 لحماية	 	•

البرية،	 والأرانب	 الغزلن،	 وحفظ	 لتربية	 طبيعية	 مالجئ	 لتوفير	 	•

الحيوانات. من	 وغيرها	 والطيور،	

ري	 في	 المعالجة	 العادمة	 المياه	 من	 المائة	 في	 ت�شعون	 وُي�شتخدم	 	

المزروعة. المناطق	 هذه	

FAO, 2005c	:الم�سدر
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وما	 اآ�شيا.	 غرب	 اأرا�شي	 م�شاحة	 من	 المائة	 في	 	52 المراعي	 ت�شغل	

للت�شحر.	 عر�شة	 اأو	 متدهور	 الأرا�شي	 هذه	 من	 المائة	 في	 	90 اإلى	 ي�شل	

الإقليم	 في	 الأرا�شي	 تدهور	 اأ�شباب	 من	 رئي�شي	 �شبب	 وهو	 فالرعي،	

وذلك	 الما�شية،	 الأربعة	 العقود	 في	 ال�شعف	 من	 باأكثر	 زاد	 الفرعي،	

بالمياه،	 د	 للتزوُّ نقاط	 وتوفير	 العلف،	 لدعم	 نتيجة	 رئي�شية	 ب�شفة	

الَحْمل	 قدرة	 اأمثال	 اأربعة	 بلغت	 بحيث	 الأغنام	 كثافة	 وزادت	 والميكنة.	

الحطب	 وجمع	 الرعي	 في	 الإفراط	 واأدى	 المناطق.	 بع�ص	 في	 الم�شتدامة	

الأردن	 في	 المائة	 في	 	20 قدرها	 بن�شبة	 المراعي	 اإنتاجية	 خف�ص	 اإلى	

ال�شورية. العربية	 الجمهورية	 في	 المائة	 في	 	70 قدرها	 وبن�شبة	

ل	 الُرحَّ رعي	 نظم	 الأرا�شي	 على	 المركزية	 ال�شيطرة	 وقّو�شت	

في	 لالإفراط	 منعًا	 بعناية	 الأرا�شي	 تدير	 كانت	 نظم	 وهي	 التقليدية،	

ت�شّكل	 الفرعي	 الإقليم	 في	 الموجودة	 المراعي	 واأغلبية	 ا�شتخدامها.	

وا�شحة	 م�شوؤوليات	 اإلى	 وتفتقر	 بحرية،	 اإليها	 الو�شول	 ي�شمح	 موارد	

. يتها لحما

.FAO, 2007c; UNEP, 2007	:الم�سادر
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�للذ�ن	 �ل�حيد�ن	 �لبلد�ن	 هما	 وتركيا	 �لإ�سالمية	 �إير�ن	 وجمه�رية	 �لبيئة.	 حماية	

�لإنتاج. لأغر��ض	 لديهما	 مزروعة	 غابات	 وج�د	 عن	 يبلغان	

اإدارة الغابات

ولبنان	 قبر�ض	 في	 �إل	 عامة،	 ملكية	 ممل�كة	 �لإقليم	 في	 �لغابات	 غالبية	 �إن	

عن	 �أ�سفرت	 �لبلد�ن	 ما	بين	 في	 و�لتاريخية	 �ل�سيا�سية	 �لفروق	 �أن	 بيد	 و�ليمن.	

و��ستخد�مها. �لغابات	 تلك	 �إد�رة	 كيفية	 في	 كبيرة	 فروق	

�آ�سيا	 في	 �لحرجية	 و�لأر��سي	 �لغابات	 �أغلبية	 كانت	 �ل�س�فييتي،	 �لعهد	 ففي	

قطع	 على	 كامل	 حظر	 ُيفر�ض	 كان	 بحيث	 �لبيئة	 لحماية	 �ض	 تخ�سَّ �ل��سطى	

منخف�ض	 حرجي	 غطاء	 وج�د	 عليها	 ي�سجع	 كان	 �سيا�سة	 وهي	 �لأخ�ساب،	

�ل�سارم	 و�لإنفاذ	 تجاريًا.	 �لغابات	 ل�ستخد�م	 �لمتاح	 �لمجال	 ومحدودية	

ن	 مكَّ جيد�ً	 �لمنظمة	 �لحك�مية	 �لغابات	 �إد�رة	 جانب	 من	 و�لل��ئح	 للق��عد	

حدوث	 �أدى	 �ل�ستقالل،	 بعد	 لكن،	 �ساملة.	 حماية	 �لغابات	 حماية	 من	

زيادة	 �إلى	 �لرو�سي	 �لتحاد	 من	 و�ل�ق�د	 �لأخ�ساب	 �إمد�د�ت	 في	 �نخفا�ض	

غير	 �لأخ�ساب	 قطع	 على	 �لمفرو�ض	 �لحظر	 و�أ�سبح	 �لغابات،	 على	 �ل�سغط	

�أوجه	 �أ�سفرت	 محمية،	 مناطق	 ر�سميًا	 �لغابات	 �أغلبية	 ز�لت	 ما	 وبينما	 فعال.	

زياد�ت	 حدوث	 عن	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 وت�ساعد	 �لم�ؤ�س�سية	 �ل�سعف	

�لمر�د	 كان	 �إذ�	 �أكبر	 ��ستثمار�ت	 و�ستلزم	 �لم�سروع.	 غير	 �لأخ�ساب	 قطع	 في	

�لغابات. حر�ئق	 مثل	 �لم�ساكل	 تفاقم	 دون	 �لحيل�لة	

كمناطق	 �لغابات	 �أغلبية	 تخ�سي�ض	 يجري	 كان	 �أي�سًا،	 �آ�سيا	 غرب	 وفي	

لإنتاج	 �لغابات	 على	 �سابقًا	 تعتمد	 كانت	 �لتي	 �لبلد�ن	 من	 عدد	 وقلل	 محمية.	

�لبيئية. للمنافع	 تعزيز�ً	 وذلك	 �لح�سد	 عمليات	 �لأخ�ساب	

�لإنتاجية	 و�نخفا�ض	 �لتربة	 �أح��ل	 و�س�ء	 �لإقليم	 في	 �لمالئم	 غير	 و�لمناخ	

م�ساركة	 محدودية	 يعني	 مما	 باهظة،	 �لغابات	 زرع	 �أن�سطة	 تجعل	 �أم�ر	 هي	

على	 مرتفعة	 �عتماد	 درجة	 وج�د	 بالتالي	 يعني	 ومما	 فيها،	 �لخا�ض	 �لقطاع	

�لغابات	 �إد�رة	 على	 �لمجتمع	 �حتياجات	 تغير	 �أّثر	 ولقد	 �لعام.	 �لتم�يل	

قد	 كانت	 �لتي	 �لغابات	 بع�ض	 �لمنفعة،	 لقيم	 تحقيقًا	 �لآن،	 ويد�ر	 �لمزروعة؛	

.)29 )�لإطار	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 لأغر��ض	 �أ�ساًل	 �أقيمت	

في	 �لمز�رع	 في	 ُتزرع	 �لتي	 �لأ�سجار	 تمّثل	 �لإقليم،	 بلد�ن	 معظم	 وفي	

من	 وظائف	 وتحقق	 للدخل،	 م�سدر�ً	 �لمختلفة	 �لحر�جية	 �لزر�عة	 نظم	 �إطار	

و�أحزمة	 للرياح	 م�سد�ت	 لك�نها	 وذلك	 �لأهم،	 ه�	 وهذ�	 �لبيئة،	 حماية	 حيث	

�لممار�سات	 من	 يتجز�أ	 ل	 جزء�ً	 للرياح	 م�سد�ت	 �إقامة	 وت�سّكل	 وقائية.	

بلد�ن	 عدة	 في	 �لتمر	 نخيل	 زر�عة	 �أدت	 وقد	 �لبلد�ن.	 معظم	 في	 �لزر�عية	

�لعربية	 �لإمار�ت	 ففي	 و�حات.	 �إلى	 تح�يل	�ل�سحارى	 �إلى	 �آ�سيا	 غرب	 في	

دخاًل	 �إدر�رها	 مع	 �لطبيعي	 �لمنظر	 �لممتدة	 �لتمر	 مز�رع	 نت	 ح�سَّ �لمتحدة،	

لالأخ�ساب. م�سدر�ً	 �لفاكهة	 �أ�سجار	 �أي�سًا	 وت�سكل	 	.)FAO, 2008f( كبير�ً	

و�لم�ؤ�س�سية	 �ل�سيا�ساتية	 �لترتيبات	 لتح�سين	 �لمرتفعة	 و�لتكاليف	

على	 �لإقليم	 في	 كثيرة	 بلد�ن	 قدرة	 من	 �لحد	 في	 ت�ستمر	 قد	 �لتقنية	 و�لقدر�ت	

من	 كبير	 قدر	 ي�جد	 ذلك،	 على	 وعالوة	 للغابات.	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 تنفيذ	

�لمرتبط	 �ل�ستقر�ر	 و�نعد�م	 �سر�عات.	 فيها	 ت�جد	 مناطق	 في	 �لعالم	 غابات	

ل�سيما	 للغابات،	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 يقّ��ض	 رئي�سي	 عامل	 ه�	 بال�سر�عات	

.)FAO, 2008g( �لقطرية	 �لحدود	 عبر	 م�ج�دة	 �لغابات	 كانت	 حيثما	

المنتجات الخ�سبية: اإنتاجها وا�ستهالكها والتجارة فيها

لزرع	 �لم��تية	 غير	 �لظروف	 ب�سبب	 منخف�ض	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 �إنتاج	 �إن	

على	 كبير�ً	 �عتماد�ً	 �لإقليم	 ويعتمد	 �لحماية،	 على	 �لتركيز	 وب�سبب	 �لغابات	

نح�	 من	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 و�رد�ت	 ز�دت	 وقد	 �لطلب.	 لتلبية	 �ل��رد�ت	

دولر	 مليار	 	13.5 �إلى	 	1995 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار�ت	 	5.6

وتمثل	 �ل�ستهالك.	 ن�سف	 من	 �أكثر	 تمّثل	 وهي	 	2006 عام	 في	 �أمريكي	

معظم	 وتركيا	 وكاز�خ�ستان	 �لإ�سالمية	 �إير�ن	 وجمه�رية	 وج�رجيا	 �أفغان�ستان	

�لإقليم. في	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	

نم�	 مع	 �لإقليم	 عبر	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 ��ستهالك	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

في	 �ل�سن�ي	 �لنم�	 يبلغ	 �أن	 �لمت�قع	 فمن	 و�لدخل.	 و�لتح�سر	 �ل�سكان	 عدد	

�لمق�ى	 و�ل�رق	 و�ل�رق	 �لخ�سبية،	 و�لأل��ح	 �لمن�س�رة،	 �لأخ�ساب	 ��ستهالك	

ع�سرة	 �لخم�ض	 �ل�سن��ت	 في	 �لت��لي،	 على	 �لمائة،	 في	 و4.0	 و4.5	 	2.5

�آ�سيا	 بلد�ن	 في	 �أ�سرع	 �لنم�	 يك�ن	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 	.)20 )�لجدول	 �لمقبلة	

عام	 �أعقاب	 في	 �سهدته	 �لذي	 �لقت�سادي	 �لرك�د	 من	 �نتعا�سها	 مع	 �ل��سطى	

ب�سبب	 �لخ�سبية	 للمنتجات	 م�ست�رد�ً	 رئي�سيًا	 �إقليمًا	 �لإقليم	 و�سيظل	 	.1990

فيه. �لطلب	 وتز�يد	 �لطبيعية	 م��رده	 محدودية	

لديهما	 ت�جد	 �للتان	 وتركيا،	 �لإ�سالمية	 �إير�ن	 جمه�رية	 ��ستثمرت	 وقد	

في	 م�ستقر،	 ��ستثماري	 ومناخ	 باهظة،	 غير	 عاملة	 ويد	 كبيرة،	 محلية	 �أ�س��ق	

مت��سطة	 �لليفية	 و�لرقائق	 �لمق�ى،	 و�ل�رق	 )�لأثاث،	 �لحرجية	 �ل�سناعة	 تط�ير	
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هكتارًا	 	1 	580 نحو	 تبلغ	 م�شاحة	 على	 قروية	 مزرعة	 	94 قبر�ص	 في	 اأقيمت	

بالوقود	 المحلية	 المجتمعات	 لإمداد	 الثانية	 العالمية	 الحرب	 اأثناء	

واأ�شبح	 الدخل	 زاد	 الن�شج،	 مرحلة	 المزارع	 بلغت	 وعندما	 الخ�شبي.	

الوقود	 على	 الطلب	 هبط	 ثم	 ومن	 التكلفة،	 ومي�شور	 متاحًا	 التجاري	 الوقود	

الترويحية.	 المناطق	 على	 الطلب	 زاد	 ذلك	 ومع	 كبيرًا.	 هبوطًا	 الخ�شبي	

تح�شينها	 تم	 ترويحية،	 مناطق	 اإلى	 المزارع	 هذه	 تحويل	 تم	 ثم	 ومن	

الزينة. اأ�شجار	 بزراعة	

.Government of Cyprus, 2005	:الم�سدر
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غرب ووسط آسيا

ربحية	 تدني	 ومع	 م�ست�ردة.	 خام	 م��د	 �إلى	 كبير	 حد	 �إلى	 ��ستناد�ً	 �لكثافة(،	

�ل�سناعات.	 هذه	 في	 �لت��سع	 يزد�د	 �أن	 يمكن	 �أوروبا،	 في	 �لأخ�ساب	 �سناعة	

و�ل�رق	 �ل�رق	 �لمتحدة	 �لعربية	 و�لإمار�ت	 �ل�سع�دية	 �لعربية	 �لمملكة	 وُتنتج	

في	 م�ستخدمتين	 رئي�سية(	 ب�سفة	 �لمم�ج	 و�لكرت�ن	 �لرقر�قي	 )�ل�رق	 �لمق�ى	

قدرة	 �أن	 بيد	 محليًا.	 ُتجمع	 ورق	 ومخلفات	 م�ست�رد	 لب	 تقريبًا	 كلية	 ذلك	

ل�سيما	 �لمرتفعة،	 �لإنتاج	 تكاليف	 ب�سبب	 �سك	 م��سع	 �لمناف�سة	 على	 �ل�سناعة	

.)Mubin, 2004( �لمياه	 على	 �لمرتفع	 للطلب	 نتيجة	

الوقود الخ�سبي

في	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 ��ستهالك	 هب�ط	 �سيت���سل	 �لإجمالي،	 �لم�ست�ى	 على	

�ل�ستهالك	 �تجاهات	 �أن	 بيد	 	.)48 )�ل�سكل	 �لمقبلة	 ع�سرة	 �لخم�ض	 �ل�سن��ت	

تركيا،	 �سهدت	 وقد	 د�خلها.	 و�أحيانًا	 �لبلد�ن	 بين	 ما	 في	 كبير�ً	 �ختالفًا	 تختلف	

�إلى	 نتيجة	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 ��ستخد�م	 في	 كبير�ً	 �نخفا�سًا	 �لمتن�ع،	 باقت�سادها	

�لتجاه.	 هذ�	 ي�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 �لتجارية،	 �ل�ق�د	 �أن��ع	 لت��فر	 كبير	 حد	

مت��فرة	 غير	 �لتجارية	 �ل�ق�د	 �أن��ع	 فاإن	 �لدخل	 منخف�سة	 �لبلد�ن	 في	 �أما	

ما	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 يمثل	 �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 �لخ�سبي.	 �ل�ق�د	 ��ستخد�م	 وز�د	

في	 �لمعي�سية	 بالأ�سر	 �لخا�سة	 �لطاقة	 �حتياجات	 من	 �لمائة	 في	 	85 من	 يقرب	

	.)FAO, 2007c( �ليمن	 في	 �لحتياجات	 تلك	 من	 �لمائة	 في	 و70	 �أفغان�ستان	

�ل��سطى	 �آ�سيا	 جمه�ريات	 بع�ض	 في	 �أي�سًا	 مرتفع	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 و��ستخد�م	

مجم�ع	 يرتفع	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �لبلد�ن،	 هذه	 وفي	 و�أوزبك�ستان(.	 )طاجيك�ستان	

�لحرجية	 و�لأر��سي	 �لغابات	 على	 �إ�سافيًا	 �سغطًا	 �سيفر�ض	 مما	 �ل�ستهالك	

�لإنتاجية. �لمنخف�سة	

��ستهالك	 يهبط	 �آ�سيا،	 غرب	 في	 ل�سيما	 �لأخرى،	 �لبلد�ن	 معظم	 وفي	

�لمطاعم	 في	 ل�سيما	 �لنباتي،	 �لفحم	 ��ستخد�م	 يتز�يد	 ولكن	 �ل�ق�د	 حطب	

على	 للحفاظ	 محاولة	 تنجح	 لم	 �ل�سع�دية،	 �لعربية	 �لمملكة	 وفي	 و�لمنازل.	

وذلك	 �ل��رد�ت،	 وت�سجيع	 �لنباتي	 �لفحم	 �إنتاج	 على	 حظر	 بفر�ض	 �لم�رد	

لعدم	 نظر�ً	 عي�سهم	 لك�سب	 كم�سدر	 نباتيًا	 فحمًا	 ينتج�ن	 ظل��	 �لنا�ض	 لأن	

دخل. لك�سب	 �أمامهم	 بديلة	 فر�ض	 وج�د	

المنتجات الحرجية غير الخ�سبية

غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 نمط	 يتك�ن	 �لأخرى،	 �لأقاليم	 في	 �لحال	 ه�	 كما	

منها	 كثرة	 تجاريًا،	 هامة	 منتجات	 وب�سعة	 كثيرة	 معي�سية	 منتجات	 من	 �لخ�سبية	

في	 و�لتجارة	 	.)FAO, 2006e; FAO, 2007c( منتظمة	 ب�سفة	 وُتزرع	 م�ستاأن�سة	

على	 ينط�يان	 �لمعي�سة	 �أجل	 من	 و��ستخد�مها	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	

كثيرة،	 بلد�ن	 وفي	 �لدخل.	 �لمنخف�سة	 �لريفية	 للمجتمعات	 بالن�سبة	 خا�سة	 �أهمية	

�لأخ�ساب. �إنتاج	 ي�فره	 مما	 �أكبر	 دخاًل	 �لمنتجات	 تلك	 ت�فر	

و�لنباتات	 �لغر�ب،	 وع�ض	 �لنحل،	 ع�سل	 �لتجارية	 �لمنتجات	 بين	 ومن	

وفي	 و�لعلف.	 و�لزعتر،	 �لغار،	 وورق	 و�لف�ستق،	 و�لج�ز،	 و�ل�سن�بر،	 �لطبية،	

�لحرجية	 �لمنتجات	 تط�ير	 م�ستمرة	 ب�سفة	 جرى	 تن�عًا،	 �لأكثر	 �لقت�ساد�ت	

ومز�رع	 �لخا�ض.	 �لقطاع	 من	 بم�ساركة	 �لتجارية	 �لأهمية	 ذ�ت	 �لخ�سبية	 غير	

�ل�سن�بر	 �إنتاج	 �أجل	 من	 ُتد�ر	 خا�سة	 ملكية	 �لممل�كة	 	)Pinus pinea( �ل�سن�بر	

تركيا	 من	 �لغار	 �أور�ق	 وتجارة	 ومعالجة	 �إنتاج	 ن	 تح�سَّ وقد	 �لأول.	 �لمقام	 في	

�لخا�ض. �لقطاع	 ل�ستثمار�ت	 كبير	 حد	 �إلى	 نتيجة	

�لمنتجات	 ��ستخد�م	 نمط	 في	 كبيرة	 تغير�ت	 حدوث	 �لمت�قع	 من	 ولي�ض	

و�إ�سافة	 �لإنتاج	 تح�سين	 ه�	 �لرئي�سي	 �لتحدي	 و�سيك�ن	 �لخ�سبية.	 غير	 �لحرجية	

ثم،	 ومن	 �لأ�س��ق،	 وتنمية	 تجاريًا،	 ت�س�يقًا	 �لأقل	 بالمنتجات	 يتعلق	 ما	 في	 قيمة	

�لدخل. �لمنخف�سة	 �لمعي�سية	 لالأ�سر	 بالن�سبة	 �لدخل	 فر�ض	 زيادة	

م�ساهمة القطاع الحرجي في الدخل والعمالة

طفيفة	 زيادة	 �لحرجي	 �لقطاع	 �أ�سافها	 �لتي	 �لقيمة	 �إجمالي	 �سَجل	 لقد	

 5.3 نح�	 �إلى	 	1990 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار	 	4.9 نح�	 من	

هذه	 معظم	 وكان	 	.)49 )�ل�سكل	 	2006 عام	 في	 �أمريكي	 دولر	 مليار	

.FAO, 2003b	:الم�سدر
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�إلى	 نتيجة	 �لزيادة	 هذه	 وكانت	 و�ل�رق،	 �ل�رق	 لب	 قطاع	 في	 �لزيادة	

�لقطاع	 هذ�	 في	 �لعمالة	 و�سّجلت	 �لمق�ى.	 �ل�رق	 �إنتاج	 لت��ّسع	 كبير	 حد	

طفيف،	 هب�ط	 حدوث	 �أعقاب	 في	 	2000 عام	 منذ	 �سع�ديًا	 �تجاهًا	

نظم	 ق�س�ر	 ب�سبب	 دقيقة	 غير	 �لتقدير�ت	 �أن	 بيد	 �أ�سا�سًا.	 م�ستقرة	 ولكنها	

في	 ل�سيما	 و�لعمالة،	 �لم�سافة	 بالقيمة	 يتعلق	 ما	 في	 �لق�مية	 �لح�سابات	

�لر�سمي. غير	 �لقطاع	 حالة	

الخدمات البيئية للغابات

�سيظل	 لالأخ�ساب،	 �لتجاري	 �لإنتاج	 على	 �لمحدودة	 �لقدرة	 �إلى	 بالنظر	

وحماية	 و�لت�سحر،	 �لأر��سي	 تده�ر	 وقف	 ل�سيما	 	- �لبيئية	 �لخدمات	 ت�فير	

للغابات	 �لرئي�سية	 �ل�ظيفة	 ه�	 	- �لح�سرية	 �لبيئة	 وتح�سين	 �لمياه،	 �إمد�د�ت	

�إلى	 �لخا�ض	 �لقطاع	 ويقف	 �آ�سيا.	 وو�سط	 غرب	 في	 �لحرجية	 و�لأر��سي	

تد�بير	 �إتباعه	 خالل	 من	 �لبيئية	 �لخدمات	 وت�فير	 �لبيئة	 حماية	 ور�ء	 كبير	 حد	

�لم�ساركة	 من	 متباينة	 م�ست�يات	 وج�د	 مع	 �ل�سيا�سات،	 �سعيد	 على	 د�عمة	

و�لمجتمعات	 �لخا�ض،	 و�لقطاع	 �لمدني،	 �لمجتمع	 منظمات	 جانب	 من	

. لمحلية �

لما	 �لحي�ي	 للتن�ع	 ب�ؤر�ً	 �لإقليم	 في	 مناطق	 خم�ْض	 �عُتبرت	 وقد	

 Conservation( للخطر	 معّر�سة	 بيئية	 ونظم	 حي�ي	 ثر�ء	 من	 فيها	 ي�جد	

في	 �لم�ج�دة	 �لغابات	 ُتعتبر	 �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 	.)International, 2005

و�لرمان.	 و�لكمثرى	 �لتفاح	 �ساللت	 �أ�سل	 مركز	 �ل��سطى	 �آ�سيا	 جبال	

ت�سمية	 على	 تتركز	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 على	 �لحفاظ	 جه�د	 كانت	 �لآن،	 وحتى	

من	 �أكثر	 ت�سم	 	2007 عام	 بحل�ل	 �أ�سبحت	 مناطق	 وهي	 محمية،	 مناطق	

�لإقليم	 �أر��سي	 م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 	10 نح�	 �أو	 هكتار	 ملي�ن	 	114

.)UN, 2008c(

فيها	 ي�جد	 و�لتي	 �لزر�عة	 على	 �لمعتمدة	 �لدخل	 منخف�سة	 �لبلد�ن	 وفي	

وقيرغيز�ستان	 �أفغان�ستان	 مثاًل	 )ومنها	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 من	 مرتفع	 م�ست�ى	

ب�سبب	 �سعبًا	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 على	 �لحفاظ	 يظل	 قد	 و�ليمن(،	 وطاجيك�ستان	

�لحك�مات	 قدرة	 عدم	 وب�سبب	 �لم��رد،	 من	 وغيرها	 �لأر��سي	 على	 �ل�سغط	

�أوجه	 وتمّثل	 �لمحمية.	 للمناطق	 فعالة	 �إد�رة	 في	 كافية	 بدرجة	 �ل�ستثمار	 على	

ع��ئق	 �لم�س�ؤوليات،	 تجزوؤ	 بينها	 ومن	 و�لم�ؤ�س�سات،	 �ل�سيا�سات	 في	 �ل�سعف	

�لدخل	 ذ�ت	 �لبلد�ن	 بع�ض	 في	 حتى	 �لمحمية،	 �لمناطق	 �إد�رة	 دون	 تح�ل	

في	 كبرى	 م�سكلة	 �لم�سروع	 غير	 �لحي��نات	 �سيد	 وي�سكل	 ن�سبيًا.	 �لمرتفع	

�لمحمية. �لمناطق	 بع�ض	

ل�سيما	 كله،	 �لإقليم	 في	 م�سكلتين	 �لأر��سي	 وتده�ر	 �لت�سحر	 ويمثل	

�سبه	 �أو	 �لقاحلة	 �لمنطقة	 في	 جميعها	 �لبلد�ن	 ت�جد	 حيث	 �آ�سيا	 غرب	 في	

	.)FAO, 2007c( ت�سّحرت	 �أو	 �سحر�ء	 �لأر��سي	 �أرباع	 ثالثة	 وحيث	 �لقاحلة،	

مثل	 �لب�سرية،	 و�لأن�سطة	 �لمتطرفة	 �لمناخية	 �لأح��ل	 ذلك	 �أ�سباب	 بين	 ومن	

لأغر��ض	 �لنباتي	 للغطاء	 �لمت���سلة	 و�لإز�لة	 �لمكثف،	 و�لرعي	 �لزر�عة،	 ت��سع	

�لغابات	 وت�ساهم	 �لري.	 ممار�سات	 وق�س�ر	 وعلف،	 وق�د	 على	 �لح�س�ل	

و�لحفاظ	 �لت�سحر	 مخاطر	 على	 �ل�سيطرة	 في	 مبا�سرة	 م�ساهمة	 و�لأ�سجار	

�أن	 بيد	 �لإن�سان.	 عي�ض	 ك�سب	 و�سبل	 و�لمر�عي	 للزر�عة	 مالئمة	 ظروف	 على	

�لر�سيد	 �لعتبار	 في	 ي�ؤخذ	 �أن	 �لالزم	 ومن	 مياهًا،	 �أي�سًا	 ت�ستهلك	 �لأ�سجار	

�لأ�سجار	 زرع	 �أن	 ل�حظ	 �إ�سر�ئيل،	 وفي	 �أ�سجار؛	 زرع	 في	 �لتفكير	 عند	 �لمائي	

�لكبيرة	 �لغابات	 زرع	 بر�مج	 تحققه	 مما	 �أكثر	 ف��ئد	 يحقق	 قد	 �لمز�رع	 في	

.)Malagnoux, Sène and Atzmon, 2007( �لنطاق	

حدوث	 دون	 و�لمياه	 لالأر��سي	 �لمتكاملة	 �لإد�رة	 تح�ل	 �أن	 ويمكن	

�لتد�بير	 على	 يتركز	 كان	 �لهتمام	 معظم	 �أن	 بيد	 �لإن�سان.	 بفعل	 �لت�سحر	

�لمنخف�سة	 �لبلد�ن	 بمعالجة	 يتعلق	 ما	 في	 ن�سبيًا	 هزيلة	 و�لت�قعات	 �لعالجية.	
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.FAO, 2008b	:الم�سدر
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غرب ووسط آسيا

ومن	 و�لت�سحر.	 �لأر��سي	 تده�ر	 لم�سكلتي	 �لزر�عة	 على	 و�لمعتمدة	 �لدخل	

يهبط	 �لتي	 �لبلد�ن	 في	 �ل�سدد	 هذ�	 في	 �لتح�سن	 من	 مزيد	 حدوث	 ر	 �لمت�س�َّ

و�لإطار	 �ل�سيا�سات	 تح�سين	 فر�ض	 فيها	 وتزيد	 �لأر��سي	 على	 �لعتماد	 فيها	

�س�سي. �لم�ؤ

بل	 فح�سب	 �لت�سحر	 بروز	 زيادة	 �إلى	 �لمناخ	 تغيُّر	 ي�ؤدي	 �أل	 �لمت�قع	 ومن	

جبال	 في	 �لجليدية	 �لكتل	 �نكما�ض	 ب�سبب	 �لمياه	 �إمد�د�ت	 على	 �أي�سًا	 �سي�ؤثر	

�لطبيعية	 �لم��رد	 �أ�سد	 هي	 �لمياه	 تك�ن	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 �ل��سطى.	 �آ�سيا	

لإمد�د�ت	 تهديد�ً	 ي�سكل	 �لمياه	 م�ستجمعات	 فتده�ر	 �لإقليم.	 في	 حرجًا	

دور	 ولالأ�سجار	 وللغابات	 �لكهرباء.	 وت�ليد	 و�لري	 لل�سرب	 �لالزمة	 �لمياه	

�لمياه	 م�ستجمعات	 معظم	 وك�ن	 �لم�ستجمعات.	 هذه	 تح�سين	 في	 هام	

لإد�رة	 �لم�ؤ�س�سية	 �لترتيبات	 د	 يعقِّ �أمر	 ه�	 للحدود	 عابرة	 �لإقليم	 في	 �لرئي�سية	

�لمياه	 وتقا�سم	 و�لمنافع.	 �لتكاليف	 تقا�سم	 ذلك	 في	 بما	 �لم�ستجمعات،	 هذه	

�أ�سباب	 من	 رئي�سيًا	 و�سببًا	 �سيا�سيا	 ح�سا�سة	 ق�سية	 يمّثل	 �لبلد�ن	 بين	 ما	 في	

�لإقليم. في	 �ل�سر�عات	

تجتذب	 و�ل�سحارى،	 �لجبال	 بينها	 ومن	 �ل�سليمة،	 �لطبيعية	 و�لمناظر	

فر�سًا	 يتيح	 مما	 �لإقليم،	 �إلى	 و�لدوليين	 �لمحليين	 �ل�سياح	 من	 متز�يد�ً	 عدد�ً	

ذلك	 ومن	 	- �لأ�سا�سية	 �لبنية	 في	 �ل�ستثمار	 وتز�يد	 �أي�سًا.	 تحديات	 ويطرح	

كانت	 �لتي	 �ل��سطى	 �آ�سيا	 بلد�ن	 يفتح	 	- �لجديد	 �لحرير	 طريق	 بناء	 مثاًل	

�أن	 �لمتن�عة	 �لقت�ساد�ت	 من	 كثرة	 ��ستطاعت	 وبينما	 �أقل.	 �لآن	 حتى	 زيارتها	

عديدة،	 �أخرى	 بلد�ن	 ت�ستطع	 لم	 	،)30 )�لإطار	 �لبيئية	 �ل�سياحة	 من	 ت�ستفيد	

ب�سبب	 �ل�سياحة	 تلك	 �إمكانات	 من	 ت�ستفيد	 �أن	 �ل��سطى،	 �آ�سيا	 في	 ل�سيما	

�أغلبية	 وتفتقر	 لديها.	 �لأمنية	 �لق�سايا	 وب�سبب	 �لأ�سا�سية	 �لبنية	 محدودية	

من	 �لفقر�ء	 ��ستفادة	 تكفل	 م�ؤ�س�سية	 ترتيبات	 �إلى	 �لدخل	 �لمنخف�سة	 �لبلد�ن	

�لبيئية. �ل�سياحة	 من	 يتحقق	 �لذي	 �لدخل	

م�ستد�مة.	 �إد�رة	 �إد�رتها	 ه�	 �لطبيعية	 �ل�سياحة	 �أمام	 �لرئي�سي	 و�لتحدي	

�لأماكن	 من	 �سئيل	 عدد	 �إلى	 �لمحلية(	 �ل�سياحة	 بينها	 )ومن	 �ل�سياحة	 فزيادة	

تمثل	 �ل�سع�دية(	 �لعربية	 �لمملكة	 في	 ع�سير	 �إقليم	 مثاًل	 )ومنها	 �لرئي�سية	

�ل�سياحة	 �أمام	 �لإقليم	 وفتح	 �لقائمة.	 �لم�ؤ�س�سية	 للقدرة	 بالن�سبة	 تحديًا	

كانت	 حيثما	 �لم�سروع،	 غير	 �لحي��نات	 ل�سيد	 �لطريق	 �أي�سًا	 يمهد	 �لطبيعية	

.)FAO, 2005d( �سعيفة	 �لقان�ن	 �إنفاذ	 على	 �لقدرة	

�إقامة	 في	 كبير�ً	 ��ستثمار�ً	 �آ�سيا	 وو�سط	 غرب	 بلد�ن	 �أغلبية	 وت�ستثمر	

�لمتز�يدين	 �لح�سر	 �سكان	 حياة	 ن�عية	 لتح�سين	 خ�سر�ء	 م�ساحات	

�ل�ستقالل	 بعد	 �نخف�ض	 �ل��سطى،	 �آ�سيا	 بلد�ن	 معظم	 وفي	 	.)FAO, 2005c(

�ل�س�فييتي،	 �لعهد	 �أثناء	 �لح�سري	 للتحريج	 ي�لى	 كان	 �لذي	 �لكبير	 �لهتمام	

بال�ق�د	 �لغنية	 �لبلد�ن	 في	 ل�سيما	 �أخرى،	 مرة	 يت�ساعد	 بد�أ	 ولكنه	

بلد�ن	 من	 عديدة	 بلد�ن	 �سرعت	 �لإطار	27،	 في	 مبّين	 ه�	 وكما	 �لأحف�ري.	

مع	 �قتر�نًا	 للتخ�سير	 طم�حة	 بر�مج	 تنفيذ	 في	 �لخليجي	 �لتعاون	 مجل�ض	

�لح�سرية. �لمر�كز	 في	 �لت��سع	

�ستزيد	 �لإقليم	 في	 �لح�سرية	 �لخ�سر�ء	 �لم�ساحات	 �أن	 فيه	 �سك	 ل	 ومما	

�لبلد�ن	 لدى	 �لم�ج�دة	 و�لم�ؤ�س�سية	 �لمالية	 للقدرة	 تبعًا	 متفاوتة	 بدرجات	

ي�سطر	 حيثما	 )ل�سيما	 �لمخطط	 غير	 فالتح�سر	 �لتح�سر.	 تخطيط	 ومدى	

ي�ؤدي	 �ل�سر�عات(	 ب�سبب	 �لح�سرية	 �لمر�كز	 �إلى	 �لنتقال	 �إلى	 �لريف	 �سكان	

�لح�سرية. �لخ�سر�ء	 �لم�ساحات	 تدمير	 �إلى	 عادة	

الموجز

�آ�سيا	 وو�سط	 غرب	 في	 �لحرجي	 و�لقطاع	 بالغابات	 يتعلق	 ما	 في	 �لت�قعات	 �إن	

�لغابات	 حالة	 ن	 تح�سُّ �أو	 ��ستقر�ر	 �إلى	 ي�سير�ن	 ر	 و�لتح�سّ �لدخل	 فنم�	 متفاوتة.	

�لبلد�ن	 من	 لعدد	 بالن�سبة	 مر�وغًا	 �سيك�ن	 هذ�	 لكن	 �لبلد�ن،	 بع�ض	 في	

�لغابات	 تده�ر	 �أي�سًا	 ي�ستمر	 وقد	 �لزر�عة.	 على	 �لمعتمدة	 �لدخل	 منخف�سة	

�سعيفة. م�ؤ�س�سات	 لديها	 ولكن	 ن�سبيًا	 �لحال	 �لمي�س�رة	 �لبلد�ن	 بع�ض	 في	

تحد	 �لإقليم	 بلد�ن	 معظم	 في	 �لغابات	 لزر�عة	 �لم��تية	 غير	 و�لظروف	

ومعدلت	 �لدخل	 تز�يد	 �سرعة	 وت�سير	 لالأخ�ساب.	 �لتجاري	 �لإنتاج	 �آفاق	 من	

لتلبية	 �ل��رد�ت	 على	 معتمد�ً	 �سيظل	 �لإقليم	 �أن	 �إلى	 �لمرتفع	 �ل�سكاني	 �لنم�	

�لبيئية	 �لخدمات	 ت�فير	 و�سيظل	 �لخ�سبية.	 �لمنتجات	 معظم	 على	 �لطلب	

�لأر��سي	 تده�ر	 وقف	 ل�سيما	 �لحرجي،	 للقطاع	 �لرئي�سي	 �لمبرر	 ه�	

بناء	 ويلزم	 �لح�سرية.	 �لبيئة	 وتح�سين	 �لمياه،	 م�ستجمعات	 وحماية	 و�لت�سحر،	

ما	 في	 متكامل	 نهج	 �إتباع	 لتي�سير	 �لمحلي،	 �ل�سعيد	 على	 ل�سيما	 �لم�ؤ�س�سات،	

�لم��رد. باإد�رة	 يتعلق	

تدهورت	 حيث	 طاجيك�شتان،	 في	 ال�شرقية	 بامير	 بجبال	 ُمرغب	 منطقة	 في	

ُمرغب	 رابطة	 ت�شّجع	 ال�شوفييتي،	 التحاد	 انهيار	 بعد	 المعي�شية	 الأحوال	

الطبيعية	 الموارد	 حفظ	 على	 التركيز	 مع	 الم�شتدامة	 البيئية	 ال�شياحة	

اأقامتها	 البيئية	 لل�شياحة	 ُمرغب	 ورابطة	 محلي.	 دخل	 واإدرار	 والثقافية	

الأمم	 منظمة	 من	 بم�شاعدة	 والتنمية	 التقني	 التعاون	 وكالة	 	2003 عام	 في	

	،2005 عام	 ومنذ	 )اليون�شكو(.(.	 والثقافة	 والعلم	 للتربية	 المتحدة	

الذين	 ال�شياح	 عدد	 زاد	 وقد	 قانونًا.	 م�شجلة	 قطرية	 رابطة	 اأ�شبحت	

الطوف	 با�شتخدام	 رحالت	 تنظيم	 بينها	 )ومن	 بخدماتها	 ي�شتعينون	

من	 المحلية(	 والمنازل	 البدو	 خيام	 في	 والإقامة	 الجمال	 ظهور	 وعلى	

اأرباح	القائمين	على	 2005.	وزادت	 601	في	عام	 اإلى	 	2003 25	في	عام	

الم�شتقبلية	 الخطط	 بين	 ومن	 اأمثال.	 	10 بمقدار	 المحلية	 ال�شياحة	

مو�شع	 دعم	 وتقديم	 البيئية،	 لل�شياحة	 البلد	 نطاق	 على	 �شبكة	 اإقامة	

خدمات	 مقدمي	 مع	 والتعاون	 اليدوية،	 الم�شنوعات	 اإنتاج	 ل�شل�شلة	

مع	 اإقليمية	 �شالت	 واإقامة	 الحكومة،	 ومع	 النطاق	 كبيرة	 تجارية	 �شياحية	

الجنوبية. وقيرغيز�شتان	 ال�شمالية	 اأفغان�شتان	

.ACTED, 2006	:الم�سدر
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للمالك	 يتحقق	 �لذي	 �لدخل	 وبالتالي	 و�لخدمات،	 �ل�سلع	 على	 �لطلب	 �إن	

�لغابات.	 �إد�رة	 في	 لال�ستثمار	 �لأول	 �لُمحدد	 هما	 �لغابات،	 �إد�رة	 من	

في	 �لأجل	 ط�يلة	 �لتغير�ت	 �لثاني	 �لجزء	 من	 �لأول	 �لف�سل	 وي�ستعر�ض	

حتى	 	1965 عام	 من	 مختارة،	 خ�سبية	 ومنتجات	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	

�لف�سل	 ويركز	 	.2030 وعام	 	2020 عام	 حتى	 و�لت�قعات	 	،2005 عام	

و�آليات	 �لغابات،	 ت�فرها	 �لتي	 �لبيئية	 �لخدمات	 على	 �لطلب	 على	 �لثاني	

على	 �لغابات	 لم�ساعدة	 تط�رت	 �لتي	 �ل�س�قية	 غير	 و�لآليات	 �لأ�س��ق	

�لطلب. ذلك	 تلبية	

للم��رد	 �لم�ستد�مة	 لالإد�رة	 �لرئي�سي	 �لمح�ر	 هي	 و�لم�ؤ�س�سات	

�لجتماعي	 �لتغير	 مع	 �لمجتمع	 تكيف	 في	 هام	 دور	 لها	 و�سيك�ن	

�لتي	 للكيفية	 عامًا	 عر�سًا	 �لثالث	 �لف�سل	 ويقّدم	 و�لبيئي.	 و�لقت�سادي	

�لعامة،	 �ل�كالت	 	- �لغابات	 قطاع	 في	 �لم�ؤ�س�سات	 �ستى	 بها	 ت�ستجيب	

�لر�سمي،	 غير	 و�لقطاع	 �لمدني،	 �لمجتمع	 ومنظمات	 �لخا�ض،	 و�لقطاع	

�لأول. �لجزء	 في	 �لمبّينة	 �لم�ستجدة	 للتط�ر�ت	 	- �لدولية	 و�لمنظمات	

تلبية	 من	 �لمجتمع	 تمكين	 في	 مح�ري	 دور	 و�لتكن�ل�جيا	 وللعلم	

�لف�سل	 ويقدم	 و�لخدمات.	 �لمنتجات	 حيث	 من	 م�ستقباًل	 �حتياجاته	

لتط�ر�ت	 عامًا	 عر�سًا	 	2009 �لعالم	 في	 �لغابات	 حالة	 من	 �لأخير	

�لغابات	 قطاع	 �ست�ساعد	 �لتي	 �لحرجي	 �لقطاع	 في	 و�لتكن�ل�جيا	 �لعلم	

�لمعرفة	 بدور	 �لعتر�ف	 بينها	 ومن	 �لمقبلة،	 للتحديات	 �لت�سدي	 على	

لتقليدية. �

التكيف من أجل المستقبل
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اإدارة  في  لال�ستثمار  المحركة  القوى  اأحد  هو  الخ�سبية  المنتجات  على  الطلب  اإن 

على  توؤثر  الأ�سواق  في  تحدث  التي  الأجل  الق�سيرة  التغيرات  اأن  ومع  الغابات. 

على  اأكبر  تاأثير  لها  الطلب  في  الأجل  الطويلة  التغيرات  فاإن  الفردي،  القرار  �سنع 

الإجمالي.  ال�سعيد  على  الحرجية  ال�سناعة  وفي  الحرجي  القطاع  في  ال�ستثمارات 

على  الطلب  في  الأجل  الطويلة  التغيرات  لبع�ض  توقعات  الف�سل  هذا  ويقدم 

.)FAO, 2008c اإلى  )ا�ستناداً  الخ�سبية  المنتجات 

عوامل التغير

على  الأجل  الطويل  العالمي  الطلب  في  توؤثر  التي  الرئي�سية  العوامل  ت�سمل 

يلي: ما  الخ�سبية  المنتجات 

 6.4 من  العالم  �سكان  عدد  يزيد  اأن  المتوقع  من  ال�سكانية:  التغيرات  	•
مليار   8.2 واإلى   2020 عام  في  مليار   7.5 اإلى   2005 عام  في  مليار 

.2030 عام  في 

من  العالمي  المحلي  الناتج  اإجمالي  زاد  المتوا�سل:  القت�سادي  النمو  	•
دولر  تريليون   47 اإلى   1970 عام  في  اأمريكي  دولر  تريليون   16 نحو 

عام  في  ال�سائدة  ال�سرف  واأ�سعار  )باأ�سعار   2005 عام  في  اأمريكي 

دولر  تريليون   100 من  ما يقرب  اإلى  يزيد  اأن  المتوقع  ومن   )2005

.)50 )ال�سكل   2030 عام  بحلول  اأمريكي 

المحلي  الناتج  معظم  المتقدمة  القت�سادات  تمثل  الإقليمية:  التحولت  	•
النامية  البلدان  نمو  و�سيوؤدي   .2005-1970 الفترة  في  الإجمالي 

ال�سنوات  في  كبيراً  تغييراً  الميزان  تغيير  اإلى  اآ�سيا،  في  ل�سيما  ال�سريع، 

المقبلة. والع�سرين  الخم�ض 

اإنتاج الأخ�ساب. مزيد من الغابات من  �سُي�ستبعد  البيئية:  واللوائح  ال�سيا�سات  	•
بينها  ومن  الحيوية،  الكتلة  ا�ستخدام  ت�سجيع  يتزايد  الطاقة:  �سيا�سات  	•

الأخ�ساب.

الأخ�ساب  بمنتجات  المتعلقة  التوقعات  في  الأخرى  الهامة  العوامل  بين  ومن 

المزروعة  الغابات  وبروز  الطبيعية،  الغابات  من  الأخ�ساب  في ح�سد  حدوث هبوط 

التكنولوجية  والتح�سينات   ،)31 )الإطار  الخ�سبية  لالإمدادات  رئي�سي  كم�سدر 

الحتياجات  وانخفا�ض  الأ�سجار،  تح�سين  المزارع من خالل  اإنتاجية  زيادة  مثل 

ال�ستخراج، وال�ستخدام  التدوير، وزيادة  اإعادة  في  للتو�سع  نتيجة  الأخ�ساب  اإلى 

)انظر  ال�سيلولوزي  الحيوي  الوقود  واإنتاج  الجديدة،  التركيبية  للمنتجات  الأو�سع 

الثاني(. الجزء  الغابات"	في  في علم وتكنولوجيا  "التطورات  المعنون  الف�سل 

التوقعات

الأخ�شاب المن�شورة

المن�سورة  الأخ�ساب  وا�ستهالك  اإنتاج  في  الأجل  الطويل  ال�سنوي  النمو  معدل  كان 

هبط  ولكنه   ،1990-1965 الفترة  في  عالميًا  المائة  في   1.1 نحو  يبلغ 

معظمه  في  وكان   ،1995 عام  حتى   1990 عام  من  الفترة  خالل  �سديداً  هبوطًا 

)الجدول  ال�سابق  ال�سوفييتي  والتحاد  ال�سرقية  اأوروبا  في  لالنخفا�ض  نتيجة 

اآ�سيا  في  المن�سورة  الأخ�ساب  وا�ستهالك  اإنتاج  اأي�سًا  وهبط   .)51 وال�سكل   21

.1995 عام  منذ  الهادي  والمحيط 

وال�ستهالك  الإنتاج  من  الثلثين  قرابة  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  ح�سة  وتمثل 

المن�سورة.  لالأخ�ساب  �سافيان  ران  م�سدِّ وهما  المن�سورة  لالأخ�ساب  العالميين 

يقرب  ما  الآخر،  ال�سافي  الم�سّدر  الإقليم  وهي  والكاريبي،  الالتينية  اأمريكا  وتمثل 

قلياًل  يتجاوز  ما  الهادي  والمحيط  اآ�سيا  تمثل  بينما  الإنتاج،  من  المائة  في   10 من 

اإنتاج  اأما  العالم.  في  ال�سافي  الم�ستورد  الإقليم  وُتعتبر  الإنتاج  من  المائة  في   15

متوا�سع،  فهو  اآ�سيا  وو�سط  غرب  وفي  اأفريقيا  في  المن�سورة  الأخ�ساب  وا�ستهالك 

بينهما. ما  في  العالمي  المجموع  من  المائة  في   5 عن  يقل  بحيث 
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الم�شتقبل اأجل	 من	 التكيف	 الثاني:  63الجزء 

للموارد	 العالمي	 التقييم	 بها	 بلغ	
ُ
اأ التي	 العالم،	 في	 الغابات	 مزارع	 م�شاحة	 تبلغ	

140.8	مليون	هكتار.	وتقّدر	م�شاحة	 	،)FAO, 2006a( 	2005 الحرجية	

المزروع	من	 الجزء	 ت�شمل	 باأنها	 اأو�شع	 تعريفًا	 ف	 تعرَّ التي	 المزروعة،	 الغابات	

.)FAO, 2006b( مليون	هكتار	 	271 يبلغ	 بما	 الطبيعية،	 �شبه	 الغابات	

المزروعة	حتى	 الغابات	 من	 لالأخ�شاب	 العالمي	 الإنتاج	 توقعات	 ُقّدرت	 وقد	

تمّثل	 بلدًا،	 	61 جري	في	
ُ
اأ المزروعة	 للغابات	 اإلى	ح�شر	 ا�شتنادًا	 	2030 عام	

 FAO,( العالم	 المقّدرة	في	 المزروعة	 الغابات	 المائة	من	م�شاحة	 في	 	95 نحو	

م�شاحة	 في	 المتوقعة	 التغيرات	 اإلى	 ا�شتنادًا	 التوقعات	 ُقّدرت	 وقد	 	.)2006b

وكذلك	 رئي�شية(	 ب�شفة	 الجديدة	 الزرع	 عمليات	 )من	خالل	 المزروعة	 الغابات	

والتكنولوجيا	 كفاءة،	 الأكثر	 الإدارة	 ممار�شات	 من	 الإنتاجية	 زيادة	 فر�ص	

�شيناريوهات: ثالثة	 باإتباع	 وذلك	 الوراثية،	 والتح�شينات	 الجديدة،	

وتيرة	 ن�شف	 اإلى	 المزروعة	 الغابات	 في	 الزيادة	 تباطوؤ	 	:1 ال�شيناريو	 	•

اأرا�ص	 اإلى	 الفتقار	 بينها	 من	 لمعوقات	 )نتيجة	 ال�شابقة	 التجاهات	

الإنتاجية؛ في	 تغيُّر	 مع	عدم	حدوث	 الطلب(،	 نمو	 وبطء	 منا�شبة	

عام	 حتى	 الحالي	 بالمعدل	 الم�شاحة	 تغيرات	 ا�شتمرار	 	:2 ال�شيناريو	 	•

2030،	بدون	زيادات	في	الإنتاجية؛

عام	 حتى	 الحالي	 بالمعدل	 الم�شاحة	 تغيرات	 ا�شتمرار	 	:3 ال�شيناريو	 	•

الإدارة	 بنظم	 ما	يتعلق	 )في	 ال�شنوية	 الإنتاجية	 في	 بزيادة	 	،2030

�شعيد	 على	 اأو	 تكنولوجية	 اأو	 وراثية	 تح�شيّنات	 فيها	حدوث	 ُيتوقع	 التي	

الإدارة(.

في	 تزيد	 المزروعة	 الغابات	 م�شاحة	 اأن	 اإلى	 النموذجية	 النتائج	 وت�شير	

اأعلى	 حدوث	 ومع	 اأفريقيا،	 با�شتثناء	 الأقاليم	 جميع	 في	 ال�شيناريوهات	 جميع	

اأعلى	 �شتحدث	 الأنواع،	 فئات	 بين	 ومن	 اليمين(.	 )ال�شكل	على	 اآ�شيا	 في	 زيادة	

ال�شنوبر. غابات	 في	 زيادة	

ال�شيناريوهات	 جميع	 في	 المنتجة	 الأخ�شاب	 حجم	 مجموع	 و�شيزيد	

اأكبر	قدر	 الي�شار(.	ويوجد	 2030	)ال�شكل	على	 2005	حتى	عام	 من	عام	

ي�شّور	 حيث	 الجنوبية،	 واأمريكا	 اآ�شيا	 في	 ال�شيناريوهات	 بين	 التباين	 من	

اإنتاج	 في	 كبيرة	 زيادة	 اأعلى	حدوث	 اإنتاجية	 ينطوي	على	 الذي	 	3 ال�شيناريو	

الأخ�شاب	 اأنواع	 من	 وغيرها	 )اليوكاليبتو�ص(	 الكافور	 اأنواع	 من	 الأخ�شاب،	

فهي	 	2 وال�شيناريو	 ال�شيناريو	1	 بين	 الفروق	 اأما	 رئي�شية.	 ب�شفة	 ال�شلبة	

ل	 قد	 	2 ال�شيناريو	 في	 الإ�شافية	 المزروعة	 الم�شاحة	 اأن	 اإلى	 بالنظر	 �شئيلة،	

التوقعات. فترة	 غ�شون	 في	 اأخ�شابًا	 تولِّد	

ما	 فكثيرًا	 التوقعات.	 عن	 كبيرًا	 تباينًا	 الفعلي	 الإنتاج	 يتباين	 وقد	

ل�شيما	 الن�شج،	 مرحلة	 بلوغها	 عند	 حتى	 المزروعة	 الغابات	 ُتح�شد	 ل	

الأ�شواق	 اإلى	 الو�شول	 لإمكانية	 اإيالء	مراعاة	 بدون	 تكون	مقامة	 عندما	

الممكنة. النهائية	 ولال�شتخدامات	

مليون	هكتار

2005

ال�شيناريو	2	و3	لعام	2030	

ال�شيناريو	1	لعام	2030

مليون	متر	مكعب/ال�شنة

2005

ال�شيناريو	2	لعام	2030	

ال�شيناريو	1	لعام	2030

ال�شيناريو	3	لعام	2030

 

.Carle and Holmgren, 2008 :الم�سدر
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�لأقاليم	 بين	 ما	 في	 و�ل�ستهالك	 �لإنتاج	 ت�زيع	 �أن	 �إلى	 �لت�قعات	 وت�سير	

على	 �سيزيد	 �لنم�	 لكن	 	،2030 عام	 قبل	 ملح�ظًا	 تغير�ّ	 يتغير	 لن	 �لمختلفة	

�لتحاد	 في	 درجاته	 �أعلى	 �لإنتاج	 نم�	 يبلغ	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 �لعالمي.	 �ل�سعيد	

نم�	 يحدث	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 �لجن�بية.	 و�أمريكا	 �ل�سرقية،	 و�أوروبا	 �لرو�سي،	

�عتماد	 و�سي�ستمر	 �لهادي.	 و�لمحيط	 و�آ�سيا	 �أفريقيا	 في	 �ل�ستهالك	 في	 مرتفع	

�لطلب.	 لتلبية	 �ل��رد�ت	 على	 �آ�سيا،	 وو�سط	 غرب	 وكذلك	 �لإقليمين،	 هذين	

ب�سبب	 �عتد�ًل	 �أكثر	 �لمتقدمة	 �لبلد�ن	 في	 �ل�ستهالك	 نم�	 يك�ن	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

تركيبية. خ�سبية	 بمنتجات	 �لمن�س�رة	 �لأخ�ساب	 عن	 �ل�ستعا�سة	

الجدول	21

اإنتاج الأخ�ساب المن�سورة وا�ستهالكها

الكميةالإقليم

)مليون	متر	مكعب(

متو�سط التغير ال�سنوي

)%(

المتوقعالفعليالمتوقعةالفعلية

196519902005202020301990–19652005–19902020–20052030–2020

الإنتاج

38911143.70.51.61.9اأفريقيا

1.11.6-641057183972.02.6اآ�شيا	والمحيط	الهادي

1.71.4-1891921361752010.12.2اأوروبا	

12273950603.32.51.72.0اأمريكا	الالتينية	والكاريبي

881281561912191.51.31.41.4اأمريكا	ال�شمالية

26710134.61.52.62.2غرب	وو�شط	اآ�شيا

1.51.5-3584654175206031.10.7العالم

ال�ستهالك

4101219263.61.22.83.5اأفريقيا

1.01.6-6411284971132.31.9اآ�شيا	والمحيط	الهادي

1.51.2-1911991211511710.23.3اأوروبا	

11263242503.31.51.71.8اأمريكا	الالتينية	والكاريبي

841171581882111.32.01.21.2اأمريكا	ال�شمالية

371318234.03.72.52.2غرب	وو�شط	اآ�شيا

1.41.4-3584714215155941.10.8العالم

مالحظة:	البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.
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)ل�شيما	 البيئية	 النظم	 لخدمات	 كبير	 نطاق	 على	 مدفوعات	 تقديم	 يتيح	

اأجل	 من	 اأموال	 لتوليد	 اإمكانية	 اأف�شل	 بالمناخ(	 المت�شلة	 الخدمات	 اأجل	 من	

من	 للدخل	 الرئي�شي	 الم�شدر	 اأن	 بيد	 ال�شتوائية.	 الغابات	 موارد	 قاعدة	 تاأمين	

تجاوزت	 فقد	 الخ�شبية.	 والمنتجات	 الأخ�شاب	 هو	 �شيظل	 ال�شتوائية	 الغابات	

الغابات	 من	 والثانوية	 الأولية	 الخ�شبية	 المنتجات	 من	 ال�شنوية	 ال�شادرات	

توقع	حدوث	 الأخيرة،	مع	 ال�شنوات	 اأمريكي	في	 مليار	دولر	 	20 ال�شتوائية	

المنتجات	 على	 �شادراته	 البلدان	 من	 مزيد	 يركز	 الزيادات	عندما	 من	 مزيد	

الأعلى. القيمة	 ذات	 الثانوية	 الخ�شبية	

وتوّفر	 المزروعة.	 الغابات	 الخام	من	 المادة	 كبير	من	 قدر	 بالفعل	 وياأتي	

ال�شتوائية	 المناطق	 في	 المتدهورة	 الغابات	 اأرا�شي	 من	 ال�شا�شعة	 الم�شاحات	

تحقيق	 مع	 المزروعة،	 الم�شاحة	 في	 الزيادة	 من	 مزيد	 لتحقيق	 كبيرًا	 مجاًل	

اأموال	 على	 للح�شول	 فر�ص	 واإتاحة	 الأخ�شاب	 معالجة	 لقطاع	 محتملة	 فوائد	

األ	 المهم	�شمان	 ولكن	من	 النا�شئة.	 الحراري	 الحتبا�ص	 اأ�شواق	غازات	 من	

البلدان	 يدفع	 �شببًا	 البيئية	 النظم	 خدمات	 مقابل	 م	 ُتقدَّ التي	 المدفوعات	 تكون	

ب�شرعة. تنمو	 كبيرة	 مزارع	 اإلى	 الطبيعية	 الغابات	 تحويل	 اإلى	

العام	 وال�شراء	 ال�شهادات	 اإ�شدار	 �شيا�شات	 اأهمية	 تزداد	 اأن	 المرجح	 ومن	

ل�شيما	 الم�شتقبل،	 في	 ال�شتوائية	 الخ�شبية	 المنتجات	 لم�شدري	 بالن�شبة	

ال�شتدامة،	 دليل	على	 تقديم	 الإ�شرار	على	 في	 البلدان	 يبداأ	مزيد	من	 عندما	

المرجح	 ومن	 لديها(.	 الت�شدير	 اأ�شواق	 لمطالب	 )ا�شتجابة	 ال�شين	 ي�شمل	 بما	

للبلدان	 بالن�شبة	 اقت�شادية	 بدائل	 ال�شيلولوزي	 الحيوي	 الوقود	 اأنواع	 توفر	 اأن	

اأجل	 من	 المتقدمة	 البلدان	 من	 التكنولوجيا	 نقل	 �شيلزم	 ولكن	 ال�شتوائية،	

الإمكانات. هذه	 تحقيق	

اإلى	 قيمة	 اإ�شافة	 �شيكون	 الآن،	 هو	 كما	 الم�شتقبل،	 في	 الرئي�شي	 والتحدي	

اقت�شاديًا.	 جّذاب	 غير	 خيارًا	 الغابات	 اإزالة	 ت�شبح	 بحيث	 ال�شتوائية	 الغابات	

من	 ال�شتوائية،	 للغابات	 الجديدة	 التمويل	 اآليات	 اإمكانية	 من	 الرغم	 وعلى	

n	.يلزم	مما	اأقل اأن	يتوافر	قدر	من	الأموال	 اإلى	حد	بعيد	 المرجح	

اآراء	من	ال�شركاء	في	ال�شراكة	التعاونية	في	مجال	الغابات

الأخ�ساب وم�ستقبل الغابات ال�ستوائية

من	المنظمة	الدولية	لالأخ�شاب	ال�شتوائية



الخشبية الطلب العالمي على المنتجات 

الم�شتقبل اأجل	 من	 التكيف	 الثاني:  65الجزء 

الألواح الخ�سبية

خ�سب	 ذلك	 فى	 بما	 	- و��ستهالكها	 �لخ�سبية	 �لأل��ح	 �إنتاج	 �أن	 مع	

�لحبيبي،	 و�لخ�سب	 �لخ�سبية،	 و�لق�سرة	 �لمعاك�ض(،	 )�لخ�سب	 �لأبالكاج	

�لأخ�ساب	 �إنتاج	 ن�سف	 �س�ى	 حاليًا	 يمثالن	 ل	 	- �لليفي	 و�لخ�سب	

ي�سالن	 �ستجعلهما	 �لأعلى	 نم�هما	 معدلت	 فاإن	 و��ستهالكها،	 �لمن�س�رة	

 2030 عام	 بحل�ل	 �لمن�س�رة	 �لأخ�ساب	 و��ستهالك	 �إنتاج	 م�ست�يات	 �إلى	

في	 م�ستقباًل	 �سيحدث	 �لذي	 �لنم�	 �أن	 بيد	 	.)52 و�ل�سكل	 	22 )�لجدول	

�لما�سي	 في	 عليه	 كان	 مما	 طفيفة	 بدرجة	 �أبطاأ	 �سيك�ن	 و�ل�ستهالك	 �لإنتاج	

�لمن�س�رة	 �لأخ�ساب	 عن	 �ل�ستعا�سة	 �أن	 �إلى	 ي�سير	 مما	 �لأقاليم،	 معظم	 في	

�لتباط�ؤ. في	 �آخذة	 تك�ن	 ربما	 خ�سبية	 باأل��ح	

�لأ�س��ق	 بين	 ما	 في	 حاليًا	 مت�ساويًا	 ت��زنًا	 مت��زنان	 و�ل�ستهالك	 و�لإنتاج	

�ل�سمالية(.	 و�أمريكا	 �أوروبا	 �لهادي،	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 )وهي	 �لثالث	 �لرئي�سية	

لالأل��ح	 �لعالمي	 �لإنتاج	 من	 �أكبر	 ن�سبة	 �لهادي	 و�لمحيط	 لآ�سيا	 و�ستك�ن	

�لم�ستقبل. في	 ��ستهالكها	 ومن	 �لخ�سبية	

.FAO, 2008a, 2008c	:الم�سادر

الجدول	22

اإنتاج الألواح الخ�سبية وا�ستهالكها

الكميةالإقليم

)مليون	متر	مكعب(

متو�سط التغير ال�سنوي

)%(

المتوقعالفعليالمتوقعةالفعلية

196519902005202020301990–19652005–19902020–20052030–2020

الإنتاج

123454.63.82.12.4اأفريقيا

527811602316.97.54.63.7اآ�شيا	والمحيط	الهادي

1648731041294.52.82.42.2اأوروبا	

141321297.47.63.33.2اأمريكا	الالتينية	والكاريبي

194459881103.42.02.72.2اأمريكا	ال�شمالية

01511176.88.95.44.7غرب	وو�شط	اآ�شيا

411272343885214.64.23.43.0العالم

ال�ستهالك

013454.85.31.92.4اأفريقيا

424791612367.48.24.83.9اآ�شيا	والمحيط	الهادي

165370991224.91.92.42.1اأوروبا	

14912157.05.72.22.3اأمريكا	الالتينية	والكاريبي

204370961153.13.32.11.8اأمريكا	ال�شمالية

02918288.110.64.54.5غرب	وو�شط	اآ�شيا

421282413915214.64.33.32.9العالم

مالحظة:	البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.

.FAO, 2008a, 2008c :الم�سادر
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مليون	متر	مكعب
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اإطار فئة الألواح الخ�سبية، يوجد تحّول متزايد عن الخ�سب المعاك�ض  وفي 

اإنتاج وا�ستهالك الألواح الخ�سبية في �ستينيات  )الأبلكاج( )الذي كان يمثل معظم 

اإلى الخ�سب الحبيبي والخ�سب الليفي. وهذا التحول، الذي تترتب  القرن الع�سرين( 

اإلى المواد الخام الخ�سبية، قد بداأ  عليه انعكا�سات هامة من حيث الحتياجات 

المائة  الليفي يمثالن 90 في  اأوروبا )حيث كان الخ�سب الحبيبي والخ�سب  في 

ال�سمالية )70 في  اأمريكا  2005( وا�ستمر في  الخ�سبية في عام  اأ�سواق الألواح  من 

الهادي، حيث ما زال الخ�سب  اآ�سيا والمحيط  فقط يحدث في  المائة(. وبداأ موؤخراً 

اأكثر من ن�سف الإنتاج وال�ستهالك، مع وجود منتجْين رئي�سيْين  المعاك�ض يمثل 

)اندوني�سيا وماليزيا( وم�ستهلكْين رئي�سيْين )ال�سين واليابان(.

رة  اأقاليم م�سدِّ واآ�سيا والمحيط الهادي، واأوروبا، واأمريكا الالتينية والكاريبي هي 

اأوروبا الخ�سب  اأن الأقاليم الأخرى م�ستوردة �سافية. وت�سّدر  �سافية، في حين 

الحبيبي والخ�سب الليفي ب�سفة رئي�سية، بينما ي�سّدر الإقليمان الآخران الخ�سب 

التجارة الدولية تمثل  اأن ت�ستمر هذه التجاهات، مع كون  المتوقع  المعاك�ض. ومن 

العالميين. الإنتاج وال�ستهالك  المائة من  27 في  اإلى   26 تتراوح من  ن�سبة 

الورق والورق المقوى

في  اأي�سًا  �سريع  تو�سع  يحدث  الألواح،  بمنتجات  يتعلق  ما  في  الحال  هو  كما 

الأخيرة(،  العقود  في  قل  قد  كان  )واإن  المقوى  والورق  للورق  العالمي  الإنتاج 

 1965 عام  بين  ما  الفترة  خالل  المائة  في   3.7 ال�سنوي  النمو  معدل  بلغ  بحيث 

وعام   1990 عام  بين  ما  الفترة  خالل  المائة  في   2.8 وبلغ   1990 وعام 

نمو  لمعدلت  تقريبًا  مماثلة  كانت  فقد  ال�ستهالك  نمو  معدلت  اأما   .2005

.)53 وال�سكل  )الجدول 23  الإنتاج 

وال�ستهالك  الإنتاج  على  الم�سيطرة  هي  ال�سمالية  اأمريكا  كانت  وتاريخيًا، 

الهادي،  والمحيط  اآ�سيا  في  حدث  الذي  ال�سريع  للنمو  نتيجة  لكن  العالميين، 

متماثلة.  ح�سة  الآن  تمّثل  جميعها  الثالث  الرئي�سية  الأ�سواق  فاإن  واأوروبا، 

للمعدل  نتيجة  هو  الهادي  والمحيط  اآ�سيا  في  حدث  الذي  ال�سريع  والنمو 

اليابان  في  اأول  الأخيرة،  العقود  في  تحقق  الذي  القت�سادي  للنمو  المرتفع 

والهند. ال�سين  في  وموؤخراً  اأخرى  �سناعية  اقت�سادات  وب�سعة 

ال�سادرات؛  ع  تو�سُّ الإنتاج  نمو  وراء  جزئيًا  يقف  كان  اأوروبا،  وفي 

العر�ض،  جانب  وعلى  الورقية.  للمنتجات  ر  م�سدِّ اأكبر  هي  واأوروبا 

�لجدول 23

اإنتاج الورق والورق المقوى وا�شتهالكهما

الكميةالإقليم

)مليون طن(

متو�شط التغير ال�شنوي

)%(

المتوقعالفعليالمتوقعةالفعلية

196519902005202020301990–19652005–19902020–20052030–2020

الإنتاج

1359136.44.33.93.7�أفريقيا

13581212273246.35.04.33.6�آ�صيا و�لمحيط �لهادي

33761111642013.42.62.62.1�أوروبا 

281421275.73.62.92.7�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

48911091411692.61.21.81.8�أمريكا �ل�صمالية

013699.25.94.23.5غرب وو�صط �آ�صيا

٩62383635687433.72.83.02.7العالم

ال�شتهالك

14714215.14.24.64.4�أفريقيا

13631282343296.34.94.13.5�آ�صيا و�لمحيط �لهادي

32731011471803.32.22.62.0�أوروبا 

391624314.73.92.92.6�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

46871061381652.61.31.81.8�أمريكا �ل�صمالية

03814207.57.54.03.4غرب وو�صط �آ�صيا

٩62373655717473.72.٩3.02.7العالم

مالحظة: �لبيانات �لمعرو�صة تخ�صع للتقريب.

.FAO, 2008a, 2008c :الم�شادر
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�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أوروبا
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الخشبية الطلب العالمي على المنتجات 

الم�شتقبل اأجل	 من	 التكيف	 الثاني:  67الجزء 

�لمخلفات	 ��ستخر�ج	 في	 �لمرتفع	 �لنم�	 من	 �أي�سًا	 �لأوروبي	 �لإنتاج	 ��ستفاد	

�ل�رقية.

�أ�س��ق	 هيكل	 و�لم�ستقبل	 �لما�سي	 في	 �لنم�	 �ختالفات	 �أي�سًا	 وتعك�ض	

�لثالثة: �لرئي�سية	 �لأقاليم	 في	 �لمق�ى	 و�ل�رق	 �ل�رق	 و�سناعة	

�آ�سيا	 بين	 ما	 في	 تقريبا	 بالت�ساوي	 �ل�سحف	 ل�رق	 �لعالمي	 �لإنتاج	 يق�سم	  •
ب�سبب	 يتباطاأ	 �لنم�	 ولكن	 �ل�سمالية،	 و�أمريكا	 و�أوروبا،	 �لهادي،	 و�لمحيط	

�لإلكترونية. �ل��سائط	 �نت�سار	 �سرعة	

و�لكتابة	 �لطباعة	 ورق	 من	 كمية	 و�أوروبا	 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 تنتج	  •
�ل�سمالية. �أمريكا	 تنتجه	 مما	 بكثير	 �أكبر	

في	 م�ست�ياته	 �أعلى	 �لأخرى	 �لمق�ى	 و�ل�رق	 �ل�رق	 �أن��ع	 �إنتاج	 يبلغ	  •
�لهادي. و�لمحيط	 �آ�سيا	

�لع�لمة،	 بطابع	 �ت�سامًا	 �ل�سلع	 فئات	 �أكثر	 �إحدى	 هما	 �لمق�ى	 و�ل�رق	 و�ل�رق	

�لكمية	 من	 مرتفعة	 ح�سة	 وُت�ست�رد	 �لإنتاج	 من	 مرتفعة	 ح�سة	 ر	 ت�سدَّ بحيث	

�لقرن	 ت�سعينيات	 في	 �لدولية	 �لتجارة	 في	 كبير	 ع	 ت��سُّ وقد	حدث	 �لم�ستهلكة.	

�ل�رق	 �أ�س��ق	 ع�لمة	 �لم�ستقبل	 في	 و�ست�ستمر	 �أوروبا،	 في	 ل�سيما	 �لع�سرين،	

�لمق�ى. و�ل�رق	

الأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعية

على	 �لطلب	 في	 �لنم�	 من	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 ينبع	

و�ل�رق	 �لخ�سبية،	 و�لأل��ح	 �لمن�س�رة،	 �لأخ�ساب	 وهي	 �لنهائية،	 �لمنتجات	

للتكن�ل�جيا	 تبعًا	 �لمنتجات	 لهذه	 �لخ�سبية	 �لحتياجات	 وتتباين	 �لمق�ى.	 و�ل�رق	

في	 نم�	 فحدوث	 و�لليفية.	 �لخ�سبية	 �لنفايات	 ��ستخد�م	 و�إمكانية	 �لم�ستخدمة	

�ل�سناعية،	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 من	 مزيد�ً	 يتطلب	 �لمن�س�رة	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	

�لحبيبي	 )�لخ�سب	 تك�ينها	 �لمعاد	 �لأل��ح	 �إنتاج	 �إلى	 تحّ�ل	 ي�ؤدي	حدوث	 بينما	

و�لنفايات	 �لخ�سبية	 �لمخلفات	 ��ستخد�م	 �إمكانية	 زيادة	 �إلى	 �لليفي(	 و�لخ�سب	

�أدت	 فقد	 �ل�سناعية.	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 �إلى	 �لحتياجات	 من	 يحد	 مما	 �لليفية،	

�لطلب	 من	 وقللت	 �لم�ستعاد	 �ل�رق	 ��ستخد�م	 زيادة	 �إلى	 �لتدوير	 �إعادة	 �سيا�سات	

�لخ�سب. لب	 على	

�إلى	 تدويرها	 �لمعاد	 و�لم��د	 �لخ�سبية	 �لمخلفات	 ��ستخد�م	 زيادة	 و�ست�ؤدي	

و�لألياف	 �لأخ�ساب	 �إجمالي	 من	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 ح�سة	 خف�ض	

في	 	50 نح�	 �إلى	 	2005 عام	 في	 �لمائة	 في	 	70 من	 يقرب	 ما	 �إلى	 �لم�ستخدمة	

.2030 عام	 في	 �لمائة	

��ستهالك	 من	 �أعلى	 �لخ�سبية	 �لخام	 �لمادة	 بمكافئ	 �لم�ستق	 �لطلب	 ومجم�ع	

�لعالمي	 �لم�ستق	 �لطلب	 بلغ	 	،2005 عام	 ففي	 �ل�سناعية.	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	

مليار	 	1.7 وكان	 �لخ�سبية،	 �لخام	 �لمادة	 مكافئ	 من	 مكعب	 متر	 مليار	 	2.5 نح�	

مكعب	 متر	 مليار	 	0.5 نح�	 و�أتى	 �سناعية.	 م�ستديرة	 �أخ�سابًا	 منها	 مكعب	 متر	

من	 �لبقية	 و�أتت	 ت�سنيعه،	 �لمعاد	 �ل�رق	 من	 �لخ�سبية	 �لخام	 �لمادة	 مكافئ	 من	

�أخرى. وم�سادر	 �لم�ستخرجة،	 �لخ�سبية	 و�لمنتجات	 �لأخ�ساب،	 ت�سنيع	 مخلفات	

�ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 من	 �لعالمي	 �لإنتاج	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

 24 )�لجدول	 	2030 عام	 حتى	 �لمائة	 في	 	40 طفيفة	 بدرجة	 تتجاوز	 بن�سبة	

على	 �لطلب	 مجم�ع	 في	 �لنم�	 عن	 كبير	 حد	 �إلى	 يقل	 وهذ�	 	.)54 و�ل�سكل	

من	 لأنه	 وذلك	 تقريبًا(	 يت�ساعف	 �أن	 �لمت�قع	 من	 )�لذي	 و�لألياف	 �لأخ�ساب	

�لمق�ى	 و�ل�رق	 �ل�رق	 قطاع	 في	 �لإنتاج	 نم�	 معدلت	 �أعلى	 تك�ن	 �أن	 �لمت�قع	

�لم�ستقبل. في	 تدويرها	 �سُيعاد	 �ل�رق	 ��ستهالك	 من	 �أعلى	 ن�سبة	 ولأن	

الجدول	24

اإنتاج الأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعية وا�ستهالكها

الكميةالإقليم

)مليون	متر	مكعب(

متو�سط التغير ال�سنوي

)%(

المتوقعالفعليالمتوقعةالفعلية

196519902005202020301990–19652005–19902020–20052030–2020

الإنتاج

315572931142.41.81.82.0اأفريقيا

3.21.3-1552822734395002.40.2اآ�شيا	والمحيط	الهادي

2.21.7-5056405137078340.91.5اأوروبا	

341141681841925.02.60.60.4اأمريكا	الالتينية	والكاريبي

3945916257288061.60.41.01.0اأمريكا	ال�شمالية

-3.0-4.50.8-1091715110.6غرب	وو�شط	اآ�شيا

1.81.3-4571.60.1 1662 6682 6901 1281 1العالم

ال�ستهالك

255168881092.91.91.82.1اأفريقيا

1623153164985632.70.03.11.2اآ�شيا	والمحيط	الهادي

1.81.5-5196504946477490.91.8اأوروبا	

331111661811894.92.70.60.4اأمريكا	الالتينية	والكاريبي

3895706207288081.50.61.11.0اأمريكا	ال�شمالية

-4.41.11.3-10101922190.2غرب	وو�شط	اآ�شيا

1.71.2-4361.60.1 1652 6822 7071 1381 1العالم

مالحظة:	البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.

.FAO, 2008a, 2008c :الم�سادر
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و�سيحدث	 �لثالث.	 �لرئي�سية	 �لإقليمية	 �لأ�س��ق	 في	 �لنم�	 معظم	 و�سيحدث	

و�سيرجع	 مكعب(،	 متر	 ملي�ن	 	300 من	 )�أكثر	 �لإنتاج	 في	 ت��سع	 �أكبر	 �أوروبا	 في	

�أي�سًا	 و�سيت��سع	 �لرو�سي.	 �لتحاد	 في	 زياد�ت	 �إلى	حدوث	 معظمه	 في	 ذلك	

كبير	 حد	 �إلى	 نتيجة	 	، و�آ�سيا	 �ل�سمالية	 و�أمريكا	 �لهادي،	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	 �لإنتاج	

�لمزروعة. �لغابات	 من	 �لإنتاج	 لتز�يد	

و�ل�ستهالك،	 �لإنتاج	 بين	 ما	 كبير	 عجز	 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 لدى	 و�سيك�ن	

ملي�ن	 	63 �إلى	 	2005 عام	 في	 مكعب	 متر	 ملي�ن	 	43 نح�	 من	 يزيد	 بحيث	

ذ�ت	 �لبلد�ن	 على	 �لإقليم	 �سيعتمد	 ثم	 ومن	 	.2030 عام	 في	 مكعب	 متر	

�ل�سمالية	 �أمريكا	 بلد�ن	 بع�ض	 وربما	 �لرو�سي	 �لتحاد	 ل�سيما	 �لمحتمل،	 �لفائ�ض	

و�لكاريبي.

م�ست�ردة	 كانت	 �لتي	 �أوروبا،	 �أ�سبحت	 �لع�سرين،	 �لقرن	 ت�سعينيات	 وفي	

كبير	 حد	 �إلى	 نتيجة	 �سافية،	 م�سّدرة	 �ل�سناعية،	 �لم�ستديرة	 لالأخ�ساب	 �سافية	

و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	 عك�سي	 �تجاه	 ول�حظ	 �لرو�سي.	 �لتحاد	 من	 لل�سادر�ت	

من	 كان	 و�إن	 �لم�ستقبل،	 في	 �ل��سع	 هذ�	 ي�ستمر	 �أن	 �لمرجح	 ومن	 �لهادي.	

�لتحاد	 في	 �لغابات	 �سياقات	 في	 م�ؤخر�ً	 �لتي	حدثت	 بالتغير�ت	 يتاأثر	 �أن	 �لممكن	

.)26 �سفحة	 على	 �لإطار	10	 )�نظر	 �لرو�سي	

الطاقة الخ�سبية

�لأخ�ساب	 كمية	 �لطاقة	 �إنتاج	 في	 �لم�ستخدمة	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 كمية	 ت�ساهي	

�لأخ�ساب	 با�ستخد�م	 �لطاقة	 �إنتاج	 وي�سمل	 �لم�ستخدمة.	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	

�لحر�رة	 و�إنتاج	 �لنباتي،	 و�لفحم	 بالحطب	 �لتقليديين	 �لطعام	 وطهي	 �لتدفئة	

�ل�سائل	 مثل	 �لمعالجة	 نفايات	 با�ستخد�م	 )عادة	 �لحرجية	 �ل�سناعة	 في	 و�لكهرباء	

وت�ليد	 لآخرين،	 �لبيع	 �أو	 �لخا�ض	 �ل�ستخد�م	 �أجل	 من	 �للب(	 �إنتاج	 من	 �لأ�س�د	

لذلك. خ�سي�سًا	 م�سممة	 �لكهرباء	 لت�ليد	 مر�فق	 في	 و�لكهرباء	 �لحر�رة	

وذلك	 �لأخ�ساب	 من	 �لطاقة	 �إنتاج	 عن	 �إح�ساء�ت	 على	 �لح�س�ل	 �ل�سعب	 ومن	

�لر�سمي.	 غير	 لالإنتاج	 �لمرتفعة	 و�لح�سة	 �ل�ستخد�مات	 في	 �لتن�ع	 هذ�	 ب�سبب	

	- �لإح�ساء�ت	 هذه	 تجمعان	 �للتين	 �لرئي�سيتين	 �ل�كالتين	 فاإن	 ذلك،	 على	 وعالوة	

مختلفة	 �أرقامًا	 تعر�سان	 	- للطاقة	 �لدولية	 و�ل�كالة	 و�لزر�عة	 �لأغذية	 منظمة	 وهما	

تعر�ض	 للطاقة	 �لدولية	 فال�كالة	 �لأولية.	 �لبيانات	 وم�سادر	 �لتعاريف	 �ختالف	 ب�سبب	

�إلى	 �لحي�ية	 �لكتلة	 من	 �أخرى	 �أن��عًا	 ت�سمل	 �لحي�ية	 �لكتلة	 من	 �لطاقة	 لإنتاج	 �أرقامًا	

�إح�ساء�تها	 وت�سمل	 �لما�سية(.	 وروث	 �لزر�عية	 �لمخلفات	 )�أي	 �لأخ�ساب	 جانب	

�لطاقة	 منتجي	 وب���سطة	 �لحرجية	 �ل�سناعة	 في	 و�لكهرباء	 �لحر�رة	 ت�ليد	 �أي�سًا	

و�لزر�عة. �لأغذية	 منظمة	 �إح�ساء�ت	 كاماًل	 تعبير�ً	 عنه	 تعّبر	 ل	 ما	 وه�	 �لتجارية،	

من	 �لمقّدر	 �لحي�ية	 �لكتلة	 من	 �لطاقة	 باإنتاج	 �لمتعلقة	 و�لت�قعات	 و�لتجاهات	

�لعالمي	 �لإنتاج	 في	 زيادة	 تك�سف	عن	حدوث	 للبيانات	 �لم�سدرين	 هذين	 من	 مزيج	

ملي�ن	 	720 نح�	 �إلى	 	1970 عام	 في	 �لنفط	 مكافئ	 من	 طن	 ملي�ن	 	530 نح�	 من	

 1  075 �لرقم	 هذ�	 يبلغ	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 	،2005 عام	 في	 �لنفط	 مكافئ	 من	 طن	

و�ل�سكل	55(. 	25 )�لجدول	 	2030 عام	 في	 �لنفط	 مكافئ	 من	 طن	 ملي�ن	

�لحي�ية	 �لطاقة	 �إنتاج	 في	 �لم�ستخدمة	 �لأخ�ساب	 �أن	 �إلى	 �ل�ستقر�ء	 وي�سير	

متر	 مليار	 	2.6 �إلى	 	1970 عام	 في	 مكعب	 متر	 ملياري	 نح�	 من	 ز�دت	 قد	

بحل�ل	 حاجة	 هناك	 تك�ن	 �أن	 �حتمال	 �إلى	 ي�سير	 وهذ�	 	.2005 عام	 في	 مكعب	

ولكن	 �لأخ�ساب.	 من	 مكعب	 متر	 مليار	 	3.8 �إلى	 ت�سل	 كمية	 �إلى	 	2030 �سنة	

�لمخلفات	 من	 ُتنتج	 �لتي	 �لحي�ية	 �لكتلة	 ب���سطة	 ُيلبى	 قد	 م�ستقباًل	 �لطلب	 بع�ض	

�لدورة	 ق�سيرة	 �لكالأ	 و�أن��ع	 �لمحا�سيل	 ي�سمل	 )بما	 �لطاقة	 ومحا�سيل	 �لزر�عية	

�لزر�عية(.

ن�سبيًا،	 ببطء	 �لحي�ية	 �لكتلة	 طاقة	 من	 �لعالمي	 �لإنتاج	 ز�د	 	،2005 عام	 وحتى	

�لنامية،	 �لبلد�ن	 في	 �لزيادة	 هذه	 معظم	 وحدث	 �سنة.	 كل	 �لمائة	 في	 	1 من	 باأقل	

�آ�سيا	 ه�	 و�ل�ستثناء	 للطاقة.	 رئي�سيًا	 م�سدر�ً	 ت�سكل	 �لأخ�ساب	 ز�لت	 ما	 حيث	

�أخرى	 �أن��ع	 �إلى	 �لتح�ل	 ب�سبب	 كبير�ً	 هب�طًا	 �لنم�	 هبط	 حيث	 �لهادي،	 و�لمحيط	

�لدخل. لتز�يد	 نتيجة	 �لطاقة	 من	 مف�سلة	

�لكتلة	 ��ستخد�م	 في	 م�ستقباًل	 ملح�ظة	 زيادة	 حدوث	 �لت�قعات	 وتعك�ض	

عندما	 �أقل،	 بدرجة	 �ل�سمالية	 �أمريكا	 وفي	 �أوروبا،	 في	 �لطاقة	 لإنتاج	 �لحي�ية	

�أن	 �لمت�قع	 ومن	 �لمتجددة.	 بالطاقة	 �لمتعلقة	 و�لأهد�ف	 �ل�سيا�سات	 �أثر	 يظهر	

من	 �أوروبا	 في	 �لفرد	 ن�سيب	 	2020 �سنة	 بحل�ل	 �أمثال	 ثالثة	 بمقد�ر	 يزيد	

�لمتجددة،	 بالطاقة	 �لمتعلقة	 لالأهد�ف	 ��ستجابة	 �لحي�ية	 �لكتلة	 طاقة	 ��ستخد�م	

و�لمخلفات	 �لطاقة	 محا�سيل	 من	 �لإنتاج	 من	 قدر	 �أي�سًا	 �سيتاأتى	 كان	 و�إن	

�لطاقة	 ب�ساأن	 	2020 لعام	 �أهد�فًا	 �لمتقدمة	 �لبلد�ن	 �أغلبية	 حددت	 وقد	 �لزر�عية.	

�لحين،	 ذلك	 حتى	 �لإنتاج	 في	 �سريع	 نم�	 يحدث	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 �لمتجددة،	

�لنم�. معدل	 تباط�ؤ	 يعقبه	

لل�ق�د	 كبير	 نطاق	 على	 �لتجاري	 �لإنتاج	 ي�ؤدي	 �أن	 يمكن	 ذلك،	 على	 وعالوة	

بما	 هائلة،	 زيادة	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 زيادة	 �إلى	 م�ستقباًل	 �ل�سيل�ل�زي	 �لحي�ي	

�لإ�سقاطات. في	 مبّين	 ه�	 ما	 يتجاوز	

�لبلد�ن	 في	 �لحي�ية	 �لكتلة	 من	 �لطاقة	 باإنتاج	 �لمتعلقة	 �لإ�سقاطات	 وتت�سم	

�أي�سًا: لالهتمام	 مثيرة	 ب�سمات	 �لنامية	

ولكنه	 �لحي�ية	 �لكتلة	 من	 �لطاقة	 �إنتاج	 في	 �لنم�	 �سي�ستمر	 �أفريقيا،	 في	  •
في	 ن�سبيًا	 �لمعالجة	 قطاع	 �سغر	حجم	 �إلى	 وبالنظر	 كبير.	 حد	 �إلى	 �سيتباطاأ	

معظم	 فاإن	 �لمتجددة،	 �لطاقة	 ب�ساأن	 لديه	 �لم�ج�دة	 �لأهد�ف	 وقلة	 �لإقليم	
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الخشبية الطلب العالمي على المنتجات 

الم�شتقبل اأجل	 من	 التكيف	 الثاني:  69الجزء 

)حطب	 �لتقليدي	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 م�سدره	 �سيظل	 فيه	 �لحي�ية	 �لطاقة	 �إنتاج	

مثاًل	 )ومنها	 �لأخرى	 �لأقاليم	 في	 لالتجاه	 وتبعا	 �لنباتي(.	 و�لفحم	 �ل�ق�د	

�رتفاع	 مع	 �لنم�	 هذ�	 يهبط	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �لهادي(،	 و�لمحيط	 �آ�سيا	

�لطاقة. من	 �أخرى	 �أن��ع	 �إلى	 �لنا�ض	 وتحّ�ل	 �لدخل	

�لخ�سبي	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 يهبط	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �لهادي،	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	  •
في	 �لحي�ية	 �لطاقة	 �إنتاج	 زيادة	 �ستف�قه	 �لهب�ط	 هذ�	 ولكن	 �لتقليدي،	

ب�سع	 في	 �لتجاري	 �لحي�ية	 �لطاقة	 �إنتاج	 وكذلك	 �لحرجية،	 �ل�سناعة	

�لمتجددة. بالطاقة	 �لمتعلقة	 لالأهد�ف	 ��ستجابة	 �ل�سين(	 في	 )مثاًل	 حالت	

من	 �لطاقة	 �إنتاج	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 من	 و�لكاريبي،	 �لالتينية	 �أمريكا	 في	  •
�إنتاج	 في	 �رتفاع	 مع	حدوث	 �لأبعاد،	 جميع	 من	حيث	 �لحي�ية	 �لكتلة	

�إنتاج	 يزيد	 و�أن	 �لأفقر،	 �لإقليم	 بلد�ن	 في	 �لتقليدي	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	

في	 �ل�سناعات	 من	 وغيرها	 �لحرجية	 �ل�سناعة	 جانب	 من	 �لحي�ية	 �لطاقة	

تقدمًا. �لأكثر	 �لقت�ساد�ت	

الموجز

تبعا	 �لخ�سبية،	 و�لطاقة	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 و��ستهالك	 �إنتاج	 ينم�	 �أن	 �لمت�قع	 من	

نم�	 �رتفاع	 في	 �لتح�لت	 �أحد	 و�سيتمثل	 كبير.	 حد	 �إلى	 �لتاريخية	 لالتجاهات	

ب�سفة	 نتيجة	 �لهادي،	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 و��ستهالك	 �إنتاج	

و�لهند.	 كال�سين	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 من	 �لطلب	 في	 �ل�سريع	 للنم�	 رئي�سية	

كم�سدر	 �لأخ�ساب	 ��ستخد�م	 في	 �ل�سريعة	 �لزيادة	 ه�	 �لأبرز	 �لتغيُّر	 و�سيك�ن	

��ستخد�م	 زيادة	 على	 ت�سجع	 �لتي	 لل�سيا�سات	 نتيجة	 �أوروبا	 في	 ل�سيما	 للطاقة،	

�لمتجددة. �لطاقة	

لالأل��ح	 �لرئي�سي	 و�لم�ستهلك	 �لمنتج	 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 �إقليم	 وي�سبح	

�سيظل	 �ل�ستهالك	 من	 �لفرد	 ن�سيب	 كان	 )و�إن	 �لمق�ى	 و�ل�رق	 ولل�رق	 �لخ�سبية	

�لأخ�ساب	 من	 �لإقليم	 �إنتاج	 و�سيك�ن	 �ل�سمالية(.	 و�أمريكا	 �أوروبا	 في	 �أعلى	

على	 �لعتماد	 زيادة	 �إلى	 ي�ؤدي	 مما	 ��ستهالكه،	 من	 بكثير	 �أقل	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	

من	 �سيك�ن	 ولكن	 �لأخ�ساب.	 �إنتاج	 لتعزيز	 كبيرة	 جه�د	 ُتبذل	 لم	 ما	 �ل��رد�ت،	

�لكثافة	 �إلى	 بالنظر	 �لهادي	 و�لمحيط	 �آ�سيا	 في	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 في	 �لت��سع	 �ل�سعب	

�لإقليم. في	 لالأر��سي	 متناف�سة	 ��ستخد�مات	 ووج�د	 �لمرتفعة	 �ل�سكانية	

ل�سيما	 �لطاقة،	 �أغر��ض	 في	 �لأخ�ساب	 ��ستخد�م	 في	 للتغير�ت	 و�ستك�ن	

غير	 تاأثير�ت	 �ل�سيل�ل�زي،	 �لحي�ي	 لل�ق�د	 �لنطاق	 كبير	 �لتجاري	 �لإنتاج	 �إمكانية	

هذه	 على	 �لنقل	 تكاليف	 تز�يد	 ي�ؤثر	 �أن	 �أي�سًا	 ويمكن	 �لغابات.	 قطاع	 على	 م�سب�قة	

�لعالمية	 �لحرجية	 بالمنتجات	 �لخا�سة	 �لقيمة	 �سال�سل	 في	 �لنم�	 فمعظم	 �لت�قعات.	

هذه	 و�ست�ؤثر	 �لما�سيين.	 �لعقدين	 في	 �لنقل	 تكاليف	 في	 �ل�سديد	 �لهب�ط	 �إلى	 ��ستند	

قطاع	 تناف�سية	 على	 �ل�سرف،	 �أ�سعار	 في	 �لتغير�ت	 بينها	 ومن	 وغيرها،	 �لع��مل	

�لحرجية. �لمنتجات	 معظم	 و��ستهالك	 �إنتاج	 على	 و�ست�ؤثر	 �لغابات	

�لمزروعة	 �لغابات	 من	 تتاأتى	 �أن	 �حتمالت	 تزيد	 ذلك،	 على	 وعالوة	

نم�	 ي�ساير	 �أن	 ت�قع	 مع	 وذلك	 ُت�ستخدم،	 �لتي	 �ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	

�لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 نم�	 يف�ق(	 )�أو	 �لمزروعة	 �لغابات	 من	 �لإنتاج	

يتعلق	 ما	 في	 تحديات	 �أي�سًا	 ويطرح	 لالهتمام	 مثيرة	 فر�سًا	 يتيح	 وهذ�	 �ل�سناعية.	

�لغابات. من	 �لمتبقي	 �لمخزون	 باإد�رة	

الجدول	25

اإنتاج الطاقة الحيوية

الكميةالإقليم
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871311772192402.12.01.40.9اأفريقيا

-2592792783023000.40.00.60.1اآ�شيا	والمحيط	الهادي

6070892722910.71.67.70.7اأوروبا	

70881051231331.11.21.10.8اأمريكا	الالتينية	والكاريبي

456465861011.80.12.01.6اأمريكا	ال�شمالية

2.41.9-1.0-11768102.7غرب	وو�شط	اآ�شيا
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مالحظة:	البيانات	المعرو�شة	تخ�شع	للتقريب.
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اأمريكي،	 دولر	 مليار	 	468 بنحو	 الحرجية	 ال�شناعة	 �شاهمت	 	،2006 عام	 في	

وعلى	 الم�شافة.	 العالمية	 القيمة	 اإجمالي	 من	 المائة،	 في	 	1 قدرها	 بن�شبة	 اأي	

دولر	 مليار	 	44 نحو	 تبلغ	 المطلقة	 القيمة	 في	 زيادة	 يمثل	 هذا	 اأن	 من	 الرغم	

با�شتمرار	 هبطت	 الحرجي	 القطاع	 ح�شة	 فاإن	 	،1990 عام	 منذ	 اأمريكي	

ففي	 ال�شكل(.	 )انظر	 كثيرًا	 اأ�شرع	 كان	 الذي	 الأخرى	 القطاعات	 نمو	 ب�شبب	

زيادة	 الم�شافة	 القيمة	 زادت	 	2006 وعام	 	1990 بين	عام	 ما	 الفترة	 خالل	

في	 هام�شية	 زيادة	 وزادت	 الأخ�شاب،	 لت�شنيع	 الفرعي	 القطاع	 في	 كبيرة	

والورق،	 الورق	 لب	 اإنتاج	 في	 م�شتقرة	 وظلت	 الم�شتديرة،	 الأخ�شاب	 اإنتاج	

القطاع	 في	 الم�شافة	 القيمة	 من	 المائة	 في	 	43 زهاء	 يمّثل	 كان	 الذي	

.2006 عام	 الحرجي	

القيمة	 اإجمالي	 في	 زيادة	 اأكبر	 الهادي	 والمحيط	 اآ�شيا	 اإقليم	 و�شجل	

لب	 لإنتاج	 الفرعي	 القطاع	 في	 الزيادة	 تلك	 من	 كبير	 جانب	 وكان	 الم�شافة،	

الأخ�شاب	 اإنتاج	 في	 الإقليم	 وكانت	ح�شة	 الجدول(.	 )انظر	 والورق	 الورق	

الالتينية	 اأمريكا	 اإقليم	 في	 النمو	 وكان	 ن�شبيًا.	 م�شتقرة	 الم�شتديرة	

الأخ�شاب	 اإنتاج	 في	 للتو�شع	 نتيجة	 معظمه	 في	 وكان	 اأي�شًا،	 قويًا	 والكاريبي	

في	 الزيادة	 م�شدر	 اأي�شًا	 هو	 الم�شتديرة	 الأخ�شاب	 اإنتاج	 وكان	 الم�شتديرة.	

في	 رئي�شية	 ب�شفة	 كانت	 فقد	 ال�شمالية	 اأمريكا	 في	 الزيادة	 اأما	 اأفريقيا.	

م�شتقرًا.	 والورق	 الورق	 لب	 اإنتاج	 قطاع	 ظل	 بينما	 الأخ�شاب،	 ت�شنيع	 قطاع	

ذلك	 وكان	 فقط،	 اأوروبا	 في	 الحرجي	 للقطاع	 الم�شافة	 القيمة	 وانخف�شت	

والورق.	 الورق	 للب	 الفرعي	 القطاع	 في	 هبوط	 اإلى	 اأ�شا�شية	 ب�شفة	 يرجع	

م�شتقرة. والو�شطى	 الغربية	 اآ�شيا	 في	 الم�شافة	 القيمة	 وظلت	

المقبلة،	 القليلة	 ال�شنوات	 في	 التجاهات	 هذه	 تتوا�شل	 اأن	 المرجح	 ومن	

اآ�شيا	 في	 وت�شنيعها	 الأخ�شاب	 اإنتاج	 في	 ال�شتثمارات	 تزايد	 مع	 ل�شيما	

والكاريبي. الالتينية	 اأمريكا	 وفي	 الهادي	 والمحيط	

اإجمالي	القيمة	الم�شافة	في	القطاع	الحرجي

اإجمالي القيمة الم�سافة

اإنتاج الأخ�ساب الإقليم

الم�ستديرة
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النمو في مناطق الأرا�سي المحميةال�سكل 56

على	 �لطلب	 �أي�سًا	 ز�د	 و�ل�ق�د،	 و�لألياف	 �لغذ�ء	 على	 �لطلب	 زيادة	 مع	

�لخدمات	 من	 ذلك	 وغير	 �ل�سليمة،	 �لطبيعية	 و�لمناظر	 �لنقيين،	 و�لماء	 �له��ء	

�أخرى	 ��ستخد�مات	 �إلى	 �لغابات	 تتح�ل	 وحيثما	 �لغابات.	 ت�فرها	 �لتي	 �لبيئية	

ت�سكل	 �لخدمات	 هذه	 و�سيانة	 تقدمها.	 �لتي	 �لخدمات	 تت�ساءل	 لالأر��سي،	

وت�فير	 �ل�سلع	 �إنتاج	 بين	 �لمفا�سالت	 معالجة	 يجب	 حيثما	 ل�سيما	 تحديات،	

�لخدمات.

للخدمات	 رئي�سيًا	 م�سدر�ً	 عامة	 ملكية	 �لممل�كة	 �لغابات	 كانت	 ولقد	

تنظيمية	 ُنهج	 �إتباع	 خالل	 من	 رئي�سية	 ب�سفة	 ت�فيرها	 يجري	 كان	 �لتي	 �لبيئية،	

�لدولة	 غير	 فاعلة	 عنا�سر	 قيام	 ومع	 محمية.	 مناطق	 �إقامة	 مثل	 �س�قية	 غير	

لت�فير	 ح��فز	 وج�د	 �إلى	 �لحاجة	 �أ�سبحت	 �لم��رد،	 �إد�رة	 في	 متز�يد	 بدور	

ما	 في	 و�لتحديات	 �لت�قعات	 �لف�سل	 هذ�	 ويناق�ض	 و��سحة.	 �لبيئية	 �لخدمات	

�لغابات. من	 �لبيئية	 �لخدمات	 بت�فير	 يتعلق	

الُنهج التنظيمية

المناطق المحمية

نطاق	 على	 به	 وماأخ�ذ�	 هامًا	 تنظيميًا	 نهجًا	 محمية	 مناطق	 �إقامة	 كانت	 لقد	

حظر	 �أو	 تقييد	 في	 لذلك	 �لرئي�سي	 �لهدف	 ويتمثل	 �لبيئة.	 لحماية	 و��سع	

م�سّنفة	 �لمحمية	 و�لمناطق	 �لبيئية.	 بالخدمات	 �لإمد�د	 تقّ��ض	 �لتي	 �لأن�سطة	

�لممن�حة. �لحماية	 لدرجة	 تبعًا	 مختلفة	 فئات	 في	

�سبيل	 على	 ي�سمل	 )بما	 �لأر�سية	 �لمحمية	 �لمناطق	 م�ساحة	 �سجلت	 ولقد	

�لثالثة	 �لعق�د	 في	 كبير�ً	 نم��ً	 �لحرجية(	 �لمحمية	 �لمناطق	 �لح�سر	 ل	 �لمثال	

)�ل�سكل	 	2000 عام	 منذ	 �ل�ستقر�ر	 في	 �أخذت	 �أنها	 يبدو	 كان	 و�إن	 �لما�سية،	

�أي	 هكتار،	 مليار	 	1.9 نح�	 �لمحمية	 �لمناطق	 م�ساحة	 مجم�ع	 ويبلغ	 	.)56

زيادة	 يمثل	 وهذ�	 �لعالم.	 في	 �لأر��سي	 م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 	14.5 نح�	

�لمناطق	 وتتباين	 	.)UN, 2008c(  1990 عام	 منذ	 �لمائة	 في	 	35 قدرها	

باإد�رة	 �لمتعلقة	 �لت�قعات	 وتت�قف	 �لأقاليم.	 بين	 ما	 في	 كبير�ً	 تباينًا	 �لمحمية	

�لمناطق	 م�ساحة	 لزيادة	 �لمتاح	 �لمجال	 من	 كل	 على	 �لمحمية	 �لمناطق	

�إد�رتها. وفعالية	 �لمحمية	

من	 ما	 فئة	 �سمن	 �لعالم	 غابات	 من	 �لمائة	 في	 	13.5 نح�	 ويندرج	

�لمناطق	 بع�ض	 وبا�ستثناء	 	.)Schmitt et al., 2008( �لمحمية	 �لمناطق	 فئات	

ح��ض	 وهي	 	- �لمنخف�سة	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 ذ�ت	 بالغابات	 �لمغطاة	 �لكبيرة	

	- �لرو�سي	 و�لتحاد	 كند�	 في	 �لقطبية	 و�لغابات	 �لك�نغ�	 وح��ض	 �لأمازون	

في	 �لت��سع	 من	 مزيد	 لحدوث	 محدود�ً	 �لمجال	 يك�ن	 �أن	 �لمرجح	 من	

�لمحمية. �لمناطق	

ويت�قف	 هائلة.	 تحديات	 فعالًة،	 �إد�رًة	 �لمحمية،	 �لمناطق	 �إد�رة	 وتطرح	

�لمبا�سرة	 وغير	 �لمبا�سرة	 �لتكاليف	 لتحّمل	 �لمجتمع	 ��ستعد�د	 على	 �لكثير	

ذلك. على	 وقدرته	 لإد�رتها،	

�لمحمية	 �لمناطق	 تتعر�ض	 �لعالية	 �ل�سكانية	 �لكثافة	 ذ�ت	 �لبلد�ن	 ففي	

�لحطب،	 وجمع	 �لم�سروع،	 غير	 �لأخ�ساب	 قطع	 ب�سبب	 �لتده�ر	 لخطر	

�إلى	 �لنا�ض	 ��ستبعاد	 فعالية	 عدم	 و�أدى	 �لم�سروع.	 غير	 و�ل�سيد	 و�لرعي،	

�لمناطق	 �إد�رة	 في	 �لنا�ض	 م�ساركة	 ُيحبذ	 �لإد�رة،	 نهج	 في	 تحّ�ل	 حدوث	

�لمحلية.	 �لمجتمعات	 مع	 �لدخل	 لتقا�سم	 ترتيبات	 ي�سمل	 بما	 �لمحمية،	

�لأهد�ف	 بين	 منا�سبة	 مفا�سالت	 �إيجاد	 على	 �لُنهج	 هذه	 نجاح	 ويت�قف	

جيدة	 ط	 ت��سُّ ومهار�ت	 ق�ي	 م�ؤ�س�سي	 �إطار	 وج�د	 يتطلب	 وهذ�	 �لمتعار�سة.	

د�ئم. و�سط	 حل	 على	 للتفاو�ض	

كبيرة	 لتط�ر�ت	 �لأخير	 �لحد	 هي	 �لمحمية	 �لمناطق	 تك�ن	 ما	 وكثير�ً	

�لنفط،	 عن	 بحثًا	 و�لحفر	 �لتعدين،	 على	 تنط�ي	 �لتي	 تلك	 ل�سيما	 �لنطاق،	

تجد	 ما	 وكثير�ً	 كبير.	 نطاق	 على	 �لزر�عة	 وممار�سة	 �أ�سا�سية،	 بنية	 و�إقامة	

.	UN, 2008c:الم�سدر
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�لم��رد	 من	 وغيرها	 �لأر��سي	 على	 تعتمد	 �لتي	 �لدخل	 منخف�سة	 �لبلد�ن	

�لخيار�ت. هذه	 مقاومة	 في	 بالغًة	 �سع�بًة	 تنميتها	 �أجل	 من	 �لطبيعية	

الإدارة الم�ستدامة للغابات

محمية،	 كمناطق	 جانبًا	 ُينّحى	 �لعالم	 غابات	 �ُسبع	 من	 �أقل	 �أن	 �إلى	 بالنظر	

�لأخ�ساب	 �إنتاج	 مع	 �قتر�نًا	 ت�فَّر	 للغابات	 �لبيئية	 �لخدمات	 �أغلبية	 فاإن	

ت�فير	 مع	 مت��فقًا	 يك�ن	 �أن	 يمكن	 و�لإنتاج	 �لمنتجات.	 من	 وغيرها	

قدر	 �ض	 ُكرِّ ثم،	 ومن	 فقط.	 معيَّن	 م�ست�ى	 حتى	 ولكن	 �لبيئية،	 �لخدمات	

من	 حد	 �أدنى	 �إلى	 تقلل	 �لأخ�ساب	 لإنتاج	 ُنظم	 ل��سع	 �لهتمام	 من	 كبير	

�لإد�رة	 تنفيذ	 وي�سّكل	 للخدمات.	 �لم�ستمر	 �لت�فير	 وتدعم	 �لبيئي	 �ل�سرر	

و�لبيئية	 و�لجتماعية	 �لقت�سادية	 �ل�ظائف	 تتناول	 �لتي	 	- للغابات	 �لم�ستد�مة	

و�لحفظ.	 �لإنتاج	 �أهد�ف	 بين	 ت��زن	 تحقيق	 لكفالة	 هامًا	 نهجًا	 	- للغابات	

لالإد�رة	 �أ�سا�سية	 ركيزة	 �لأهمية	 �لبالغة	 �لبيئية	 �لنظم	 وظائف	 �سيانة	 وتمّثل	

�لبيئي"  �لنظام	 "ونهج	 �لطبيعة"  �إلى	 �لأقرب	 "و�لتنمية	 للغابات.	 �لم�ستد�مة	

ت�سديد�ً	 ي�سدد�ن	 للغابات،	 �لم�ستد�مة	 لالإد�رة	 مختلفان	 �سكالن	 �أ�سا�سًا	 هما	

�لبيئية. �لخدمات	 على	 �أكبر	

�لغابات	 لإد�رة	 كاإطار	 مقب�ل	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 مفه�م	 �أن	 ومع	

فالح��جز	 بينها.	 ما	 في	 كبير�ً	 �ختالفًا	 يختلف	 تنفيذه	 فاإن	 �لبلد�ن،	 معظم	 في	

م�ؤ�س�سات	 ت�جد	 كانت	 حيثما	 ن�سبيًا	 قليلة	 �لإد�رة	 هذه	 تبني	 دون	 تح�ل	 �لتي	

�لتكاليف	 تحّمل	 على	 قادر	 مجتمع	 ي�جد	 كان	 وحيثما	 جيد،	 ب�سكل	 متط�رة	

حالة	 في	 �أما	 �لمتقدمة.	 �لبلد�ن	 من	 كثير	 في	 �لحال	 ه�	 كما	 �لأعلى،	

مزيد�ً	 ت��جه	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 فاإن	 �لدخل	 �لمنخف�سة	 �لبلد�ن	

�لتكاليف	 لتحّمل	 �لمحدودين	 و��ستعد�دها	 قدرتها	 تعك�ض	 �لمع�قات،	 من	

على	 وبناء	 و�لبيئية.	 �لجتماعية	 بالمعايير	 �لتقيد	 عليها	 ينط�ي	 �لتي	 �لإ�سافية	

في	 جد�ً	 منخف�سة	 م�ستد�مة	 �إد�رة	 ُتد�ر	 �لتي	 �لغابات	 ن�سبة	 ز�لت	 ما	 ذلك،	

.)ITTO, 2006( �ل�ست��ئية	 �لمناطق	

التوريد العام الأخ�سر

�لخ�سبية	 �لمنتجات	 ك�ن	 كفالة	 �إلى	 ترمي	 �لتي	 �لعام	 �لت�ريد	 �سيا�سات	 �إن	

�إمكانية	 على	 تنط�ي	 �سيا�سات	 هي	 قان�ني	 ب�سكل	 �أُنتجت	 قد	 ُت�سترى	 �لتي	

ت�جد	 �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 �لبيئة.	 وحماية	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 تعزيز	

لت�ريد	 تطبيقية	 �سيا�سات	 �أوروبا	 في	 بلد�ن	 وعدة	 وني�زيلند�	 �ليابان	 لدى	

�أجل	 من	 تقييدية	 ق��عد	 ومحلية	 �إقليمية	 حك�مات	 عدة	 وو�سعت	 �لأخ�ساب،	

متز�يد	 عدد	 �أي�سًا	 ويتبنى	 	.)UNECE and FAO, 2006a( ت�ريد�تها	 عق�د	

و�لت�ريد	 �لبناء	 �سيا�سات	 و�لخا�ض	 �لعام	 �لقطاع	 في	 �لمعنية	 �لجهات	 من	

.)32 )�لإطار	 	)Metafore, 2007( �لأخ�سرين	

اآليات ال�سوق: جانب الطلب

اإ�سدار ال�سهادات للمنتجات الخ�سراء

على	 طلب	 وج�د	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 لتبني	 �لرئي�سية	 �ل�سروط	 من	

يترتب	 ما	 لدفع	 �لم�ستهلكين	 و��ستعد�د	 م�ستد�م	 نح�	 على	 �لمنتجة	 �لمنتجات	

�لُنهج	 عن	 تح�ًل	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 ويمثل	 �أعلى.	 تكاليف	 من	 ذلك	 على	

وبت�سجيع	 للغابات.	 �لم�ستد�مة	 لالإد�رة	 ت�سجيعًا	 �ل�س�ق،	 ح��فز	 �إلى	 �لتنظيمية	

�لمد�رة	 �لغابات	 من	 �لم�ستمدة	 �لحرجية	 للمنتجات	 �لإيجابية	 �لخ�سائ�ض	

�لبيئة. حفظ	 طلب	 جانب	 على	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 نظام	 يركز	 م�ستد�مة،	 �إد�رة	

والطاقة	 الخام	 المواد	 يحفظ	 الذي	 البناء	 هو	 الأخ�شر"  "البناء	
المياه	 ل�شتخدام	 اعتبار	 اإيالء	 ي�شمل	 وهو	 البيئية.	 التاأثيرات	 من	 ويقلل	

وتوريد	 للمواقع،	 البيئي	 والختيار	 الم�شتقبل،	 في	 الطاقة	 ومتطلبات	

تبنَّت	 الأمريكية،	 المتحدة	 الوليات	 وفي	 م�شتدامة.	 بطريقة	 منَتجة	 مواد	

في	 "القيادة	 ونظام	 الأخ�شر.	 البناء	 معايير	 كثيرة	 عامة	 ومدار�ص	 وكالت	
الأخ�شر	 البناء	 ُرتب	 لتحديد	 نظام	 البيئي" هو	 والت�شميم	 الطاقة	 مجال	
)وهو	 	1994 عام	 في	 الأخ�شر	 للبناء	 المتحدة	 الوليات	 مجل�ص	 و�شعه	

اأكثر	 ع�شويته	 في	 ي�شم	 الذي	 الأخ�شر،	 للبناء	 العالمي	 المجل�ص	 في	 ع�شو	

�شهادات	 لإ�شدار	 قطري	 برنامج	 هو	 النظام	 وهذا	 بلدان(.	 ع�شرة	 من	

وت�شييدها	 الأداء،	 مرتفعة	 خ�شراء	 اأبنية	 لت�شميم	 ثالثة	 اأطراف	 من	

	55 في	 الأخ�شر	 للبناء	 وحوافز	 و�شيا�شات	 ت�شريعات	 وتوجد	 وت�شغيلها.	

ولية. و22	 مقاطعة،	 	11 و	 مدينة،	

الم�شتوى	 من	 كل	 على	 اأ�شْح	 عمل	 بيئات	 الأخ�شر	 البناء	 يوفر	 وبينما	

ما	 كثيرًا	 عليها	 ينطوي	 التي	 المرتفعة	 التكاليف	 فاإن	 والب�شري،	 البيئي	

تاأثيرها،	 من	 يخفف	 ما	 كثيرًا	 الأولية	 التكاليف	 اأن	 بيد	 مثّبطًا.	 عامال	 تكون	

عام. بوجه	 الكفاءة	 في	 ن	 تح�شُّ من	 اكت�شابه	 يتم	 ما	 الوقت،	 بمرور	

.USGBC, 2008	:الم�سدر
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8	في	 يقرب	من	 ما	 �أي	 ملي�ن	هكتار،	 	300 �أكثر	من	 2008،	كان	 وفي	عام	

ثالثة	م�ستقلة،	وه�	ما	يمثل	 �أطر�ف	 �لعالم،	م�سم�ًل	ب�سهاد�ت	من	 �لمائة	من	غابات	

بد�أ	في	عام	 ثالثة	 �أطر�ف	 �ل�سهاد�ت	من	 �إ�سد�ر	 �أن	نظام	 �إلى	 بالنظر	 زيادة	كبيرة	

�إ�سد�ر	�ل�سهاد�ت	�لرئي�سيان	هما	نظام	مجل�ض	رعاية	 1993	)�ل�سكل	57(.	ونظاما	

للغابات.	وعالوة	على	ذلك،	ت�جد	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 �إقر�ر	نظم	 �لغابات	وبرنامج	

�إلى	برنامج	 �ل�سهاد�ت،	غالبًا	ما	تك�ن	منت�سبة	 لدى	بلد�ن	كثيرة	نظم	قطرية	لإ�سد�ر	

.)UNECE and FAO, 2006b; ITTO, 2008( للغابات	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 �إقر�ر	نظم	

�إمد�د	 م�سدر	 هي	 ب�سهاد�ت	 عليها	 ق	 �لم�سدَّ �لغابات	 كانت	 	،2006 عام	 وفي	

�ل�سناعية	 �لم�ستديرة	 لالأخ�ساب	 �لعالمية	 �ل�س�ق	 من	 �لمائة	 في	 	24 نح�	 تبلغ	 ن�سبة	

مبيعاته	 يقدر	 	)2008( �لغابات	 رعاية	 فمجل�ض	 	.)UNECE and FAO, 2006b(

ويقّدر	 دولر.	 مليار	 	20 بمبلغ	 �لت��سيم	 بطاقات	 ذ�ت	 �لمنتجات	 من	 �ل�سن�ية	

من	 �لمائة	 في	 	45 قدرها	 ن�سبة	 �أن	 للغابات	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 نظم	 �إقر�ر	 برنامج	

ب�سهاد�ت	 عليها	 م�سّدق	 غابات	 من	 �ستاأتي	 �لم�ستديرة	 �لأخ�ساب	 من	 �لعالم	 �إنتاج	

�إ�سد�ر	 يتز�يد	 �لأخ�ساب،	 على	 وعالوة	 	.)Clark, 2007(  2017 عام	 بحل�ل	

غير	 �لحرجية	 و�لمنتجات	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 بينها	 من	 �أخرى،	 لمنتجات	 �سهاد�ت	

.)UNECE and FAO, 2007( �لخ�سبية	

لي�ض	 �أخ�ساب	 ببيع	 �ل�سهاد�ت	 لإ�سد�ر	 �لرئي�سيين	 �لنظامين	 كال	 �لآن	 وي�سمح	

مكت�ب	 بطاقة	 وتحمل	 ب�سهادة	 عليها	 ق	 م�سدَّ �أخ�ساب	 مع	 ب�سهادة	 عليها	 م�سّدقًا	

لالإد�رة	 معينة	 �أ�سا�سية	 �سروطًا	 ت�ست�في	 �أن	 ب�سرط	 مختلطة"،	 "م�سادر	 عبارة	 عليها	
.)World Resources Institute, 2007( للغابات	 �لمقب�لة	

�ل�سهاد�ت: �إ�سد�ر	 مجال	 في	 �لأ�سا�سية	 و�لتجاهات	 �لق�سايا	 يلي	 ما	 وفي	

للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 ت�سجيع	 بهدف	 بد�أ	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 �أن	 مع	  •
م�ساحة	 من	 �لمائة	 في	 	10 تتجاوز	 ل	 ن�سبة	 فاإن	 �ل�ست��ئية،	 �لمناطق	 في	

�لمناطق	 في	 م�ج�دة	 كانت	 	2008 عام	 في	 ب�سهاد�ت	 �لم�سم�لة	 �لغابات	

�ل�سمالية،	 و�أمريكا	 �أوروبا	 في	 م�ج�دة	 كانت	 فقد	 �لبقية	 �أما	 �ل�ست��ئية.	

�ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 نظام	 لتبني	 و�لم�ؤ�س�سية	 �لقت�سادية	 �لمز�يا	 يعك�ض	 مما	

�لمتقدمة. �لبلد�ن	 في	

فيها	 يف�سل	 �لتي	 �لأ�س��ق	 �إلى	 �ل��س�ل	 �إمكانية	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 ي�فر	  •
في	 زيادة	 تحّمل	 عدم	 مع	 ولكن	 �لخ�سر�ء،	 �لمنتجات	 �لم�ستهلك�ن	

كثيرين،	 لمنتجين	 وبالن�سبة	 �ل�سهاد�ت.	 �إ�سد�ر	 تكاليف	 لتغطية	 �ل�سعر	

يدفعهم	 كافيًا	 حافز�ً	 �لخ�سر�ء	 �لمنتجات	 �س�ق	 �إلى	 �ل��س�ل	 يمثل	 ل	

على	 طلب	 ي�جد	 حيثما	 ل�سيما	 �سهاد�ت،	 ��ست�سد�ر	 �إلى	 �ل�سعي	 �إلى	

�أقل. بتكلفة	 ومنَتَجة	 ب�سهاد�ت	 عليها	 م�سّدق	 غير	 مماثلة	 منتجات	

��ستجابة	 على	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 في	 كبير	 ت��سع	 حدوث	 �سيت�قف	  •
فبينما	 و�لهند(.	 �ل�سين	 )ل�سيما	 ب�سرعة	 تنم�	 �أ�س��ق	 في	 �لم�ستهلكين	

�ل�سهاد�ت،	 �إ�سد�ر	 نم�	 �لأ�س��ق	 �إلى	 �ل��س�ل	 في	 �لرغبة	 ت�سجع	 قد	

ل�سيما	 �لعر�ض،	 جانب	 على	 م�ج�دة	 �لرئي�سية	 �لمع�قات	 تك�ن	 قد	

�لأدنى	 �لحد	 يمثل	 �لذي	 �لإد�رة	 م�ست�ى	 لبل�غ	 �لالزمة	 �ل�ستثمار�ت	

�ل�سهاد�ت. �إ�سد�ر	 يتيح	 و�لذي	

اآليات ال�سوق: جانب العر�ص

منا�سبة	 مدف�عات	 تقديم	 خالل	 من	 �لبيئية،	 �لخدمات	 عر�ض	 ت�سجيع	 نال	 لقد	

كانت	 وبينما	 �لغابات.	 حفظ	 لدعم	 ك��سيلة	 كبير�ً	 �هتمامًا	 �لغابات،	 لماّلك	

�لترويحية	 بالخدمات	 يتعلق	 ما	 في	 ط�يل	 �أمد	 منذ	 م�ج�دة	 �لمدف�عات	 هذه	

تبنيها	 يجري	 فاإنه	 �لترويحية(،	 �لم��قع	 دخ�ل	 ر�س�م	 دفع	 خالل	 من	 )مثاًل	

و�لتن�ع	 �لمياه،	 م�ستجمعات	 حماية	 مثل	 �أخرى	 بخدمات	 يتعلق	 ما	 في	

ه�	 ذلك	 من	 و�لهدف	 	.)33 )�لإطار	 �لكرب�ن	 وعزل	 و�لحفظ،	 �لحي�ي،	

يجري	 �لتي	 �لأخرى	 �لمنتجات	 مع	 �لم�ساو�ة	 قدم	 على	 �لبيئية	 �لخدمات	 جعل	

عر�سها. �سد	 �لتحيز	 وتق�يم	 ت�س�يقها،	

خدمات	 �أجل	 من	 �لبيئية	 �لخدمات	 مقابل	 �لمدف�عات	 نظام	 ��سُتحدث	 ولقد	

على	 �لحفاظ	 �أجل	 ومن	 رئي�سية،	 ب�سفة	 �لكرب�ن،	 وعزل	 �لمياه،	 م�ستجمعات	

�أ�س��ق	 �إيجاد	 �لبيئية	 �ل�سياحة	 نم�	 �أي�سًا	 ي�ّسر	 وقد	 ما.	 حد	 �إلى	 �لحي�ي	 �لتن�ع	

�ل��س�ل. وت�ساريح	 ر�س�م	 دفع	 من	خالل	 ل�سيما	 �لطبيعة،	 وقيمة	 �لمناظر	 لقيمة	

حماية م�ستجمعات المياه

ت�فرها	 �لتي	 �لبيئية	 �لخدمات	 �أهم	 �إحدى	 هي	 �لمياه	 م�ستجمعات	 حماية	

�لنظم	 وهذه	 �لدفع.	 بنظم	 يتعلق	 ما	 في	 كبير�ً	 �هتمامًا	 ونالت	 �لغابات،	

من	 �لمجرى	 �أعلى	 �لأر��سي	 لم�ستخدمي	 مدف�عات	 تقديم	 على	 تنط�ي	

في	 منا�سبة	 ممار�سات	 �إتباع	 خالل	 من	 وكميتها	 �لمياه	 ن�عية	 تح�سين	 �أجل	

درجات	 �أق�سى	 عادة	 تبلغ	 �لترتيبات	 وهذه	 �لأر��سي.	 با�ستخد�م	 يتعلق	 ما	

�لخدمات	 مقدم�	 يك�ن	 حيث	 �ل�سغيرة،	 �لمياه	 م�ستجمعات	 في	 �لفعالية	

�سل�سًا	 �لمعل�مات	 تدفق	 ويك�ن	 �لتفاعل	 على	 قادرين	 و�لم�ستفيدون	

�أكثر	 ترتيبات	 وج�د	 �ل�سروري	 من	 ي�سبح	 �لأكبر،	 �لنطاقات	 وعلى	 ن�سبيا.	

�إلى	 �لمر�فق	 �سركات	 من	 �لمدف�عات	 م	 تقدَّ �لحالت،	 معظم	 وفي	 تعقيد�ً.	

�لأر��سي. م�ستخدمي	

�لم�ستخدم�ن	 يك�ن	 وملم��سة،	 عنها	 غنى	 ل	 �لمياه	 �أن	 �إلى	 وبالنظر	

وتح�سين	 �إمد�د�تها،	 ن�عية	 تح�سين	 مقابل	 لدفع	 عم�مًا	 ��ستعد�د	 على	

مقدمي	 تحديد	 جغر�فيًا	 �ل�سهل	 من	 ذلك،	 على	 وعالوة	 و�نتظامها.	 كميتها	

.FSC, 2008; PEFC, 2008	:الم�سادر
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ق عليها ب�سهادات من مجل�س رعاية ال�سكل 57 م�ساحة الغابات الم�سدَّ

الغابات وبرنامج اإقرار نظم اإ�سدار ال�سهادات للغابات، 2008

برنامج	اإقرار	نظم	اإ�شدار	ال�شهادات	للغابات مجل�ص	رعاية	الغابات
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للغابات البيئية  الخدمات  على  الطلب  تلبية 

مقابل	 المدفوعات	 نظام	 وتفعيل	 لو�شع	 ل�شنوات	 الأمر	 يحتاج	 قد	 	•

راغبين. م�شترين	 اإيجاد	 هي	 الجوهرية	 والخطوة	 البيئية.	 الخدمات	

الخا�ص	 القطاع	 وراءها	 يقف	 التي	 الطوعية	 النظم	 اأغلبية	 اإن	 	•

وتكاليف	 �شغيرة،	 كانت	 البيئية	 الخدمات	 مقابل	 للمدفوعات	

وتحقق	 متوا�شعًا،	 ريفيًا	 دخاًل	 وتدر	 مرتفعة،	 بها	 الخا�شة	 المعامالت	

الحماية. حيث	 من	 متوا�شعة	 مكا�شب	

الخدمات	 مقابل	 للمدفوعات	 الحكومات	 وراءها	 تقف	 التي	 النظم	 اإن	 	•

تح�شن	 واأ�شفرت	عن	 عادة،	 اأو�شع	 نطاق	 على	 وتطّبق	 اأكبر	 كانت	 البيئية	

الحالت. بع�ص	 في	 الحرجية	 الممار�شات	

وراءه	 تقف	 الذي	 البيئية	 الخدمات	 مقابل	 المدفوعات	 نظام	 اإن	 	•

مثاًل	 ذلك	 )ومن	 الخا�ص	 القطاع	 من	 م�شترون	 فيه	 ويوجد	 اللوائح	

تتحقق	 لم	 كبيرة	 اآماًل	 بعث	 قد	 الكربون(	 ل�شتحقاقات	 اأ�شواق	 وجود	

الآن. حتى	 بالكامل	

قانونية	 اأطرًا	 تتطلب	 البيئية	 الخدمات	 مقابل	 المدفوعات	 نظم	 اإن	 	•

اإلى	 م�شاعدة	 وتقديم	 وا�شحة،	 ملكية	 حقوق	 ووجود	 داعمة،	 وموؤ�ش�شية	

الريفية. المجتمعات	 واإلى	 المزارعين	 �شغار	

المدفوعات	 برامج	 لتمويل	 اأهم	م�شدر	 زالت	 ما	 القطرية	 الحكومات	 اإن	 	•

دور	محفز. باأداء	 الدولي	 المجتمع	 قيام	 مع	 البيئية،	 الخدمات	 مقابل	

كافية	 تكون	 ل	 قد	 البيئية	 النظم	 مقابل	خدمات	 ُتدفع	 التي	 المبالغ	 اإن	 	•

عالية	 بديلة	 تكاليف	 هنا�	 تكون	 حيثما	 الغابات	 لحفظ	 حوافز	 لتوفر	

لالأر�ص.

.FAO, 2007d	:الم�سدر
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ت�شجع	اتفاقية	الأمم	المتحدة	لمكافحة	الت�شحر	التاآزر	الذي	تتيحه	الغابات	

في	ما	بين	التفاقات	البيئية	متعددة	الأطراف.	اإذ	يوجد	ترابط	بين	الإدارة	

التكيف	 وا�شتراتيجيات	 الم�شتدامة	لالأرا�شي،	 والإدارة	 للغابات،	 الم�شتدامة	

مع	تغير	المناخ؛	كذلك	تتداخل	حلول	تدهور	الغابات	واإزالتها	مع	حلول	تدهور	

والتوفيق،	 للتن�شيق	 العالمية	عمليات	�شيا�شاتية	قطرية	 الآلية	 الأرا�شي.	وت�شتخدم	

بهدف	زيادة	ال�شتثمارات	والتدفقات	المالية	في	قطاعي	الغابات	والزراعة.	

وهي	تدعم	الجهود	الرامية	اإلى	زيادة	مخ�ش�شات	الموارد	في	الميزانيات	

القطرية،	وال�شتفادة	الكاملة	من	الآليات	المالية	المبتكرة،	والح�شول	على	

محددة. موا�شيع	 على	 راأ�شية" مرّكزة	 "اأموال	
ومن	منظور	التمويل،	فاإن	اإمكانية	زيادة	التدفقات	المالية	لمعالجة	تدهور	

الأرا�شي	والغابات	المتدهورة	في	النظام	المناخي	في	الم�شتقبل،	تثير	الهتمام	

ولكنها	تتطلب	اإعدادًا	بعناية.	ووجود	اإطار	�شيا�شاتي	ر�شيد	في	�شالح	الفقراء	

من	�شاأنه	اأن	يوّفر	تعوي�شًا	عادًل	للمزارعين	اأ�شحاب	الحيازات	ال�شغيرة	الذين	

ل	تغير	 يقدمون	الخدمات	البيئية	اإلى	البلد	ويحققون	للعالم	القدرة	على	تحمُّ

المناخ.	ومن	ثم،	يمكن	اأن	ي�شبح	مزارعو	الكفاف	في	النظم	البيئية	اله�شة	عنا�شر	

فاعلة	اأ�شا�شية	في	ال�شوق	الدولية.

وعلى	الرغم	من	اأن	الغابات	في	الأرا�شي	القاحلة	و�شبه	القاحلة	تنخف�ص	فيها	

ن�شبيا	قيم	الكربون	،	فاإنها	تتدهور	بمعدلت	مرتفعة	ن�شبيًا	في	بع�ص	الأقاليم،	ولذا	فهي	

ت�شكل	اأهدافًا	للمخططات	القطرية	والدولية.	وعالوة	على	ذلك،	يمكن	اأن	تكون	الأرا�شي	

الحرجية	ذات	الكثافة	الكربونية	المنخف�شة	بمثابة	مناطق	عازلة	بين	الأرا�شي	الزراعية	

والغابات	الأكثر	كثافة.	ومن	ثم	فاإن	حمايتها	بالغة	الأهمية	بوجه	خا�ص	في	منع	الزحف،	

n	.المطاف	نهاية	في	والت�شحر	الأرا�شي،	تدهور	وزيادة	والتحويل،

اآراء	من	ال�شركاء	في	ال�شراكة	التعاونية	في	مجال	الغابات

الغابات والتاآزر في ما بين التفاقات البيئية متعددة الأطراف

من	الآلية	العالمية	لتفاقية	الأمم	المتحدة	لمكافحة	الت�شحر

التنبوؤ	 ال�شعب	 فمن	 للغابات.	 بالن�شبة	 كبيرًا	 تحديُا	 المناخ	 تغيُّر	 يمثل	

وعلى	 الغابات	 توؤديها	 التي	 والتنظيمية	 الداعمة	 العمليات	 على	 بتاأثيراته	

لعدم	 ا�شتجابة	 واأف�شل	 الغابات.	 موارد	 النا�ص	 بها	 ي�شتخدم	 التي	 الكيفية	

الغابات	 اأداء	جميع	 زيادة	 اأو	 �شيانة	 المناخ	هي	 تغير	 يمثله	 الذي	 اليقين	

التحدي	 هذا	 ويتيح	 ملّحة.	 كم�شاألة	 وذلك	 التحّمل	 على	 وقدرتها	 لوظائفها	

لزيادة	 والدولي	 القطري	 ال�شعيدين	 على	 بالغابات	 المعنية	 للجهات	 فر�شًا	

بينها. ما	 في	 التعاون	

الذي	 البيئي	 النظام	 نهج	 اإتباع	 للبيئة	 المتحدة	 الأمم	 برنامج	 وي�شّجع	

لمواجهة	 التاأهب	 اإلى	 وي�شعى	 الما�شي	 من	 الم�شتفادة	 الدرو�ص	 يراعي	

التي	 الخدمات	 تكون	 اأن	 الالزم	 المناخ.	ومن	 تغير	 قبيل	 التحديات	من	

�شنع	 في	 ُتدمج	 واأن	 التنمية	 ا�شتراتيجيات	 من	 الغابات	جزءًا	 توفرها	

يلزم	على	 التي	 الخدمات	 اإحدى	 فقط	 هو	 المناخ	 وتنظيم	 المالية.	 القرارات	

التنظيم	 الأخرى	 الخدمات	 بين	 ومن	 لها.	 نقدية	 قيمة	 تحديد	 ال�شرعة	 وجه	

المغذيات،	 وتدوير	 الطبيعية،	 الأخطار	 من	 والحماية	 الهيدرولوجي،	

العذبة. المياه	 وتوفير	 النفايات،	 ومعالجة	 والطاقة،	

النظم	 خدمات	 هبوط	 وا�شتمرار	 ال�شكاني	 النمو	 ا�شتمرار	 ومع	

العادل	 التوزيع	 للبيئة	 المتحدة	 الأمم	 برنامج	 �شي�شّجع	 الحرجية،	 البيئية	

القت�شادية	 	- الجتماعية	 المجموعات	 عبر	 البيئية	 النظم	 لخدمات	

ال�شراعات	 اآثار	 من	 وللتخفيف	 الب�شري	 الرفاه	 لزيادة	 هام	 كاإجراء	

n والكوارث.	

اآراء	من	ال�شركاء	في	ال�شراكة	التعاونية	في	مجال	الغابات

تقييم خدمات النظم البيئية

من	برنامج	الأمم	المتحدة	للبيئة
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خدمات	 مقابل	 للمدف�عات	 نظام	 و�سع	 �أن	 بيد	 منها.	 و�لم�ستفيدين	 �لخدمات	

يلي: ما	 مثل	 �لتحديات،	 من	 عدد	 عليه	 يترتب	 �لمياه	 م�ستجمعات	

عليها	 ينط�ي	 �لتي	 �لهيدرول�جية	 �لعمليات	 ب�ساأن	 و�س�ح	 وج�د	 عدم	  •
تدفُّق	 كمية	 على	 لالأر��سي	 �لمختلفة	 �ل�ستخد�مات	 تاأثير	 ل�سيما	 �لأمر،	

و�نتظامها؛ ون�عيتها	 �لمياه	

�لمياه	 على	 �لح�س�ل	 �أن	 وت�س�ر�ت	 للخ�سخ�سة،	 �لعامة	 �لمعار�سة	  •
�لعدل	 �نعد�م	 �أوجه	 زيادة	 باإمكانية	 �لمتعلقة	 و�ل�س��غل	 �أ�سا�سي،	 حق	

�لمياه(؛ على	 �لفقر�ء	 ح�س�ل	 تعيق	 قد	 �لدفع	 نظم	 �أن	 )�أي	

�لبيئية،	 �لخدمات	 مقابل	 �لمدف�عات	 نظم	 لإقامة	 �لمرتفعة	 �لتكاليف	  •
كبير	 عدد	 فيها	 ي�جد	 �لتي	 �لكبيرة	 �لمياه	 م�ستجمعات	 حالة	 في	 ل�سيما	

وم�ستخدميها. �لمياه	 م�ستجمعات	 خدمات	 مقدمي	 من	

�لمياه	 م�ستجمعات	 خدمات	 لت�فير	 �ل�س�ق	 �آليات	 فاإن	 ذلك،	 على	 وبناء	

�إما	 هي	 �لم�ج�دة	 �لترتيبات	 و�أغلبية	 �لأولى.	 تنميتها	 مر�حل	 في	 ماز�لت	

يمكن	 �لخدمات	 ومقدمي	 �لم�ستخدمين	 من	 �سغيرة	 مجم�عات	 بين	 ترتيبات	

بالكهرباء	 �لخا�سة	 �لكبيرة	 �لمر�فق	 �أوجدتها	 ترتيبات	 هي	 �أو	 بكفاءة،	 تتفاعل	 �أن	

�أولئك	 �إلى	 �لأم��ل	 وت�جه	 �ل�سرورية	 �لر�س�م	 تفر�ض	 �أن	 يمكن	 و�لتي	 �لمياه	 �أو	

�لمياه. م�ستجمعات	 بحفظ	 يق�م�ن	 �لذين	

اأ�سواق الكربون والحراجة

�إحدى	 ه�	 �لمناخ	 تغير	 �آثار	 من	 للتخفيف	 �لكرب�ن	 عزل	 مقابل	 �لدفع	 �إن	

ثالث	 �أقيمت	 كي�ت�،	 بروت�ك�ل	 �إطار	 ففي	 نم��ً.	 �لبيئية	 �لأ�س��ق	 �أ�سرع	

و�لتجار	 �لم�سترك،	 و�لتنفيذ	 �لنظيفة،	 �لتنمية	 �آلية	 هي:	 مرنة	 �آليات	

 1 �لملحق	 لبلد�ن	 يج�ز	 �لنظيفة،	 �لتنمية	 �آلية	 �إطار	 وفي	 بالنبعاثات.	

في	 �ل�ستثمار	 طريق	 عن	 �نبعاثاتها	 من	 ما	 جزء	 عن	 تعّ��ض	 �أن	 )�ل�سناعية(	

�لمدرجة	 غير	 )�لنامية(	 �لبلد�ن	 في	 ��ستبد�له	 �أو	 �لكرب�ن	 لعزل	 م�سروعات	

م�سّدق	 �لنبعاثات	 في	 تخفي�سات	 على	 تح�سل	 ثم	 ومن	 	،1 �لملحق	 في	

لبلد�ن	 يج�ز	 �لم�سترك،	 �لتنفيذ	 �إطار	 وفي	 فيها.	 لالتجار	 وقابلة	 عليها	

��ستبد�له.	 �أو	 �لكرب�ن	 لعزل	 م�سروعات	 م�ستركة	 بطريقة	 تنّفذ	 �أن	 	1 �لملحق	

�لم�سّدق	 �لنبعاثات	 تخفي�سات	 بت�س�يق	 �لنبعاثات	 في	 �لتجار	 وي�سمح	

. عليها

�سر�مة	 �لق��عد	 �أ�سد	 تتبع	 )�لتي	 �لمتثال	 �أ�س��ق	 هي	 �لكرب�ن	 و�أ�س��ق	

كان	 	،2007 عام	 وفي	 �لط�عية.	 و�لأ�س��ق	 كي�ت�(	 بروت�ك�ل	 �إطار	 في	

�لط�عية	 �لأ�س��ق	 جميع	 ي�سمل	 )بما	 �لكرب�ن	 �أ�س��ق	 قيمة	 مجم�ع	

�لمجم�ع	 �سعف	 من	 �أكثر	 �أي	 �أمريكي،	 دولر	 مليار	 	64 �لمتثال(	 و�أ�س��ق	

�س�ق	 حجم	 �أي�سًا	 وت�ساعف	 	.)Hamilton et al., 2008(  2006 عام	 في	

�لكرب�نية	 �ل�ستحقاقات	 من	 كبيرة	 ح�سة	 تتاأتى	 حيث	 	- �لط�عية	 �لكرب�ن	

من	 طن	 ملي�ن	 	65( بها	 �لمتجر	 �لنبعاثات	 حيث	 من	 	- �لغابات	 �أن�سطة	 من	

�أمثال	 ثالثة	 بمقد�ر	 وز�دت	 	)2007 عام	 في	 �لكرب�ن	 �أك�سيد	 ثاني	 مكافئ	

.)34 )�لإطار	 �أمريكي(	 دولر	 ملي�ن	 	331( �لقيمة	 حيث	 من	

من	 للتخفيف	 كا�ستر�تيجية	 �لت�سجير	 و�إعادة	 �لت�سجير	 جاذبية	 �أن	 ومع	

�لقائمة	 �لكرب�ن	 عن	 �لتع�ي�ض	 م�سروعات	 فاإن	 كبيرة،	 �لمناخ	 تغير	 �آثار	

�لأ�سا�ض	 خط�ط	 تحديد	 بينها	 من	 عديدة،	 تحديات	 ت��جه	 �لغابات	 على	

خا�ض	 ب�جه	 �لم�ساكل	 وت�ستد	 �لر�سد.	 ومع�قات	 و�لت�سّرب،	 و�لدو�م،	

و�لتي	 �لغابات،	 لإز�لة	 مرتفعة	 معدلت	 فيها	 ت�جد	 �لتي	 �لبلد�ن	 في	

و�لم�ؤ�س�سات.	 �ل�سيا�سات	 حيث	 من	 كبيرة	 مع�قات	 �أي�سًا	 لديها	 تك�ن	

تغير	 �آثار	 من	 �لتخفيف	 في	 للغابات	 �أهم	 دور	 �إ�سناد	 �أعاقت	 �لق�سايا	 وهذه	

بين	 �لت�سجير	 لإعادة	 و�حد	 )م�سروع	 �لنظيفة	 �لتنمية	 �آلية	 �إطار	 في	 �لمناخ	

.)2008 �أغ�سط�ض/�آب	 حتى	 م�سجاًل	 م�سروعًا	 	1  133

وتدهورها	 الغابات	 اإزالة	 من	 النبعاثات	 خف�ص	 باأن	 عمومُا	 ُيعترف	

الحتبا�ص	 غازات	 اآثار	 من	 للتخفيف	 ن�شبيًا	 التكلفة	 منخف�ص	 خيار	 هو	

المائة	 في	 	65 نحو	 تبلغ	 ن�شبة	 ال�شتوائية	 المناطق	 في	 وتوجد	 الحراري.	

بالغابات،	 المتعلقة	 الأن�شطة	 اآثار	 من	 التخفيف	 اإمكانات	 مجموع	 من	

النبعاثات	 بخف�ص	 المجموع	 ذلك	 من	 المائة	 في	 	50 نحو	 تحقيق	 ويمكن	

فوائد	 اأي�شًا	 يوّفر	 اأن	 �شاأنه	 )IPCC, 2007(،	مما	من	 الغابات	 اإزالة	 من	

متعددة	 اأخرى	 بيئية	 اتفاقات	 واأهداف	 لغايات	 مكماًل	 ويكون	 اأخرى	

ومجتمعات	 المحلية	 المجتمعات	 احتياجات	 بع�ص	 تلبية	 مع	 الأطراف	

الأ�شلية. ال�شعوب	

دي�شمبر/ في	 اإندوني�شيا،	 بالي،	 في	 ُعقد	 الذي	 المناخ	 تغير	 موؤتمر	 وفي	

من	 النبعاثات	 ب�شاأن	خف�ص	 قرارًا	 البلدان	 اتخذت	 	،2007 الأول	 كانون	

اإلى	 ت�شعى	 اأن	 على	 الحكومات	 ع	 وت�شجَّ النامية.	 البلدان	 في	 الغابات	 اإزالة	

وجود	 )عدم	 الخف�ص	 هذا	 تنفيذ	 طريق	 في	 تقف	 التي	 الحواجز	 على	 التغلب	

اإمكانية	 وعدم	 	، التمويل	 وا�شتدامة	 كفاية	 وعدم	 فعالة،	 موؤ�ش�شية	 اأطر	

والحوافز	 المالئمة	 ال�شيا�شات	 و/اأو	 الالزمة	 التكنولوجيا	 اإلى	 الو�شول	

التقنية،	 الم�شاعدة	 وتقديم	 القدرات،	 بناء	 خالل	 من	 وذلك	 الإيجابية(	

الموارد. وتعبئة	 الإر�شادية،	 والأن�شطة	

الأن�شطة،	 هذه	 لدعم	 ا�شتعدادها	 عن	 حكومات	 عدة	 بالفعل	 اأعلنت	 وقد	

بتقييم	 )المتعلقة	 البارزة	 المنهجية	 الق�شايا	 ومعالجة	 الأموال،	 وتقديم	

من	 كربونية	 مخزونات	 من	 به	 يرتبط	 وما	 الحرجي	 الغطاء	 في	 التغيرات	

النبعاثات	 وم�شتويات	 الحراري،	 الحتبا�ص	 غازات	 انبعاثات	 ومن	 الغابات	

النُهج	 وانعكا�شات	 الغابات،	 تدهور	 من	 النبعاثات	 وتقدير	 المرجعية،	

عديدة	 منظمات	 واأطلقت	 ذلك(.	 اإلى	 وما	 الفرعية،	 والقطرية	 القطرية	

وينبغي	 الجهود.	 هذه	 في	 النامية	 البلدان	 لم�شاعدة	 مبادرات	 اأي�شًا	

لزيادة	 وتوخيًا	 تكاملية	 الجهود	 تكون	 حتى	 التعاون	 فر�ص	 ا�شتك�شاف	

n حد.	 اأق�شى	 اإلى	 المعنية	 البلدان	 لجميع	 المنافع	

اآراء	من	ال�شركاء	في	ال�شراكة	التعاونية	في	مجال	الغابات

خف�ص النبعاثات من اإزالة الغابات وتدهورها

من	اتفاقية	الأمم	المتحدة	الإطارية	ب�شاأن	تغير	المناخ
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للغابات البيئية  الخدمات  على  الطلب  تلبية 

�لأمم	 �تفاقية	 في	 �لأطر�ف	 لم�ؤتمر	 ع�سرة	 �لثالثة	 �لدورة	 �أعقاب	 وفي	

عام	 �إندوني�سيا،	 بالي،	 في	 ُعقدت	 �لتي	 �لمناخ	 تغير	 ب�ساأن	 �لإطارية	 �لمتحدة	

�إز�لة	 من	 �لنبعاثات	 خف�ض	 �إدر�ج	 ب�ساأن	 وكثيرة	 كبيرة	 �آمال	 �نبعثت	 	،2007

بعد	 �لمناخ	 تغير	 �آثار	 من	 �لتخفيف	 �إلى	 �لر�مية	 �لجه�د	 في	 وتده�رها	 �لغابات	

�لخف�ض	 لذلك	 و�لعلمي	 �لقت�سادي	 �لمنطقي	 �لأ�سا�ض	 جيد�ً	 و�نعك�ض	 كي�ت�.	

من	 �أكثر	 عن	 �لم�س�ؤول	 رئي�سية(	 ب�سفة	 �لغابات	 )�إز�لة	 �لغابات	 قطاع	 ك�ن	 في	

�لغابات	 لإز�لة	 �لت�سدي	 و�أن	 �لحر�ري	 �لحتبا�ض	 غاز�ت	 من	 �لمائة	 في	 	17

�لتكاليف	 حيث	 من	 فعالية	 �أكثر	 للتخفيف	 خيار�ً	 يك�ن	 �أن	 �ساأنه	 من	 وتده�رها	

للكف	 ح��فز	 ت�فير	 �أن	 بيد	 �لطاقة.	 ��ستخد�م	 في	 تغيير�ت	 باإحد�ث	 مقارنًة	

�ل�سيا�سات	 �سعيد	 على	 معقدة	 ق�سايا	 على	 ينط�ي	 �أمر	 ه�	 �لغابات	 �إز�لة	 عن	

.)Martin, 2008( و�لأخالقيات	 و�لم�ؤ�س�سات	

الحفاظ على التنوع الحيوي

�لعام	 �لمجال	 �سمن	 تندرج	 م�ساألة	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 على	 �لحفاظ	 كان	 لقد	

عندما	 ولكن،	 و�إد�رتها.	 محمية	 مناطق	 �إقامة	 خالل	 من	 �أ�سا�سًا	 كبير،	 حد	 �إلى	

بذلت	 �لحي�ي،	 �لتن�ع	 على	 �لحفاظ	 لدعم	 كاٍف	 غير	 �لعام	 �لتم�يل	 �أ�سبح	

نظم	 خالل	 من	 ذلك	 في	 بما	 لتم�يله،	 بديلة	 �ُسُبل	 لتحديد	 جه�د�ً	 كثيرة	 بلد�ن	

زيادة	 �أهد�ف	 مع	 تت��فق	 �لنظم	 وهذه	 �لمقدمة.	 �لخدمات	 مقابل	 �لمدف�عات	

�لأمثلة	 بين	 ومن	 �لحي�ي.	 �لتن�ع	 على	 �لحفاظ	 في	 �لمجتمعية	 �لم�ساركة	

�لزو�ر	 ر�س�م	 على	 تعتمد	 �لتي	 �لخا�ض،	 للقطاع	 �لممل�كة	 �لمحمية	 �لمناطق	

للدخل. �لرئي�سي	 �لم�سدر	 باعتبارها	

 ،)Jenkins et al., 2004( متن�عة	 �لحفاظ	 �أجل	 من	 �لمدف�عات	 ونظم	

بينها: ومن	

للتنوع	 الدولية	 ال�شنة	 باعتبارها	 	2010 ب�شنة	 اأجمع	 العالم	 في	 �شُيحتفل	

تكون	 غاباتنا	 مع	 لعالقة	 كمنطلق	 المنا�شبة	 هذه	 ا�شتغالل	 وينبغي	 الحيوي.	

لال�شتدامة. قابلية	 اأكثر	

اأن	نحقق	 المراد	 واإذا	كان	 الأر�شية.	 الأنواع	 ثلثي	جميع	 توؤوي	 فالغابات	

كبيرًا،	 الحيوي	خف�شًا	 التنوع	 في	خف�ص	خ�شارة	 المتمثل	 	2010 عام	 هدف	

جهودها	 م�شاعفة	 المعنية	 والمنظمات	 الحكومات	 جميع	 على	 يتوجب	 فاإنه	

المثال،	 �شبيل	 فعلى	 م�شتدام.	 نحو	 على	 الغابات	 ولإدارة	 الغابات	 اإزالة	 لوقف	

القيمة	 تقدير	 في	طريق	 تقف	 التي	 الأ�شواق	 ف�شل	 اأوجه	 معالجة	 تلزم	

وخدمات	 الحيوي	 التنوع	 الح�شبان	 في	 يوؤخذ	 اأن	 ويجب	 للغابات.	 الحقيقية	

كما	 ت�شويقها.	 يجب	 والتي	 الغابات،	 توفرها	 التي	 العديدة	 البيئية	 النظم	

تخ�شع	 م�شاألة	 الغابات	 اإدارة	 ت�شبح	 اأن	 ويجب	 الغابات،	 حوكمة	 تح�شين	 يجب	

المتعلقة	 المعلومات	 ت�شل	 اأن	 يجب	 ذلك،	 على	 وعالوة	 المجتمع.	 لختيار	

برنامج	 ويتناول	 الأ�شا�شيين.	 القرار	 �شّناع	 اإلى	 وقيمتها	 الغابات	 باأهمية	

)الذي	 للغابات	 الحيوي	 بالتنوع	 يتعلق	 ما	 في	 البيولوجي	 التنوع	 اتفاقية	 عمل	

األمانيا،	 بون،	 في	 ُعقد	 الذي	 الأطراف	 لموؤتمر	 التا�شع	 الجتماع	 ا�شتعر�شه	

الق�شايا. 2008(	جميع	هذه	 مايو/اأيار	 في	

الغابات	 �شتلبي	 الخ�شبية،	 المنتجات	 على	 الطلب	 ارتفاع	 �شياق	 وفي	

ثم	 ومن	 الم�شتقبل.	 في	 الخ�شبية	 الحتياجات	 من	 اأكبر	 جانبًا	 المزروعة	

التنوع	 لأهداف	 المزروعة	 الغابات	 تحقيق	 يتزايد	 اأن	 �شمان	 المهم	 من	

و�شيتيح	 المحمية.	 المناطق	 بين	 اإيكولوجية	 ممرات	 بتكوين	 مثاًل	 الحيوي،	

الأرا�شي	 على	 مزروعة	 غابات	 اإقامة	 جديدة	 وتكنولوجيات	 اأ�شاليب	 وجود	

و�شتكون	 الأولية.	 بالغابات	 �شرر	 اإلحاق	 وبدون	 غيرها،	 دون	 المتدهورة،	

لتخزين	 ومكانًا	 الحيوي	 للتنوع	 م�شتودعات	 بمثابة	 اأ�شا�شًا	 الأولية	 الغابات	

n الكربون.	

اآراء	من	ال�شركاء	في	ال�شراكة	التعاونية	في	مجال	الغابات

الغابات الأولية والغابات المزروعة واأهداف التنوع الحيوي

من	اتفاقية	التنوع	البيولوجي

تخ�شع	 ل	 كيانات	 تعوي�شات	من	جانب	 تبادل	 اأو	 الطوعية،	 الكربون	 اأ�شواق	

اإثنان: مكونان	 لها	 الحراري،	 الحتبا�ص	 غازات	 لنبعاثات	 الق�شوى	 للحدود	

لبور�شة	 التابع	 والمر�شود	 المهيكل	 والتجارة	 الأق�شى	 الحد	 نظام	 	•

للمناخ؛ �شيكاغو	

اأق�شى	 وراءه	حد	 الذي	ل	يقف	 الأكثر	تف�شياًل،	 العام	 النظام	 	•

ر�شمية. بور�شة	 في	 عادة	 فيه	 التداول	 يجري	 ول	 لالنبعاثات	

وفي	عام	2007،	جرى	التعامل	في	42.1	مليون	طن	من	مكافئ	ثاني	اأك�شيد	

الكربون	في	�شوق	النظام	العام	وجرى	التعامل	في	22.9	مليون	طن	في	بور�شة	

�شيكاغو	للمناخ،	مما	يمثل	زيادة	بمقدار	ثالثة	اأمثال	في	حجم	المعامالت	في	�شوق	

النظام	العام	وزيادة	باأكثر	من	ال�شعف	في	بور�شة	�شيكاغو	للمناخ	منذ	عام	2006.

الم�شروعات	 كانت	 نطاقًا،	 الأو�شع	 العام	 للنظام	 الطوعية	 ال�شوق	 اإطار	 وفي	

المزروعة	 الغابات	 من	 كل	 ت�شجير	 واإعادة	 ت�شجير	 ت�شمل	 )التي	 الحرجية	

في	 	18 ت�شّكل	 الغابات(	 اإزالة	 في	مجال	 بذل	جهود	 وتجنُّب	 الطبيعية	 والغابات	

36	في	المائة	في	 اأن	كانت	ت�شّكل	 2007،	بعد	 المائة	من	المعامالت	في	عام	

3	في	المائة	من	الحجم	 الغابات	من	 اإزالة	 2006.	وزادت	م�شروعات	تجنب	 عام	

وظلت	م�شروعات	الحراجة،	 	.2007 5	في	المائة	في	عام	 اإلى	 	2006 في	عام	

بين	 من	 ت�شجيرها،	 اإعادة	 اأو	 الغابات	 ت�شجير	 على	 تنطوي	 التي	 تلك	 ل�شيما	

المتو�شط	 كان	 و2007،	بحيث	 	2006 ثمنًا	في	عامي	 الم�شروعات	 اأنواع	 اأعلى	

الواحد	من	 اأمريكي	للطن	 8.2	دولر	 اإلى	 	6.8 المرجح	لالأ�شعار	يتراوح	من	

الكربون. اأك�شيد	 ثاني	 مكافئ	

الغابات	واأ�شواق	الكربون	الطوعيةالإطار 34

.Gorte and Ramseur, 2008; Hamilton et al., 2008	:الم�سادر
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�لقيمة؛ مرتفع	 لم�ئل	 �لمبا�سر	 �ل�سر�ء	  •
�أن	 يمكن	 �لتي	 �لم��ئل	 �أو	 �لأن��ع	 �إلى	 �ل��س�ل	 مقابل	 مدف�عات	  •

تجارية؛ تك�ن	

�لحي�ي؛ �لتن�ع	 على	 تحافظ	 �لتي	 لالإد�رة	 دعمًا	 مدف�عات	 تقديم	  •
فيها؛ �لتجار	 يمكن	 �لتي	 �لتنمية	 حق�ق	  •

ممار�سات	 في	 �لحفظ	 بمبادئ	 تتقيد	 �لتي	 للم�ؤ�س�سات	 �لدعم	 تقديم	  •
عمالها. �أ

�سعيد	 على	 محدد	 �إطار	 وج�د	 يتطلب	 �لنظم	 هذه	 من	 نظام	 وكل	

و�لم�ؤ�س�سات. �ل�سيا�سات	

وم�ستريات	 وليدة.	 �أ�س��قًا	 ز�لت	 ما	 �لحي�ي	 �لتن�ع	 على	 �لحفاظ	 و�أ�س��ق	

معظم	 في	 �لطبيعة	 مقابل	 دي�ن	 مقاي�سات	 �إطار	 )في	 �لقيمة	 مرتفعة	 �لم��ئل	

حك�مية	 غير	 منظمات	 بينها	 من	 دولية	 وكالت	 بمعظمها	 تق�م	 �لأحيان(	

�لأمريكية	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 و��سع	 نطاق	 على	 وُتعتمد	 وم�ؤ�س�سات.	

�لقطاع	 من	 �لأر��سي	 ماّلك	 �إطارها	 في	 يتنازل	 �لتي	 �لحفظ،	 تخفيفات	

مقابل	 د�ئمة	 ب�سفة	 بيئية	 ف��ئد	 لي�فرو�	 �لتنمية	 حق�ق	 بع�ض	 عن	 �لخا�ض	

.)TNC, 2004( �سريبية(	 �إعفاء�ت	 )ي�سمل	 تع�ي�ض	 على	 �لح�س�ل	

ترتيبات التعوي�ص الأخرى

�لغابات	 تنمية	 تجنُّب	 عن	 عاجزة	 تك�ن	 عندما	 �لبلد�ن،	 بع�ض	 تعّ��ض	

وهذه	 �أخرى.	 �أماكن	 في	 �لحفظ	 بدعم	 �لخ�سارة	 عن	 �أخرى،	 م��ئل	 �أو	

�أو	 بكمية	 بال�سرورة	 ترتبط	 ل	 تح�يلية	 مدف�عات	 على	 تنط�ي	 �لترتيبات	

�لبيئية	 �لخدمات	 لت�فير	 حقيقية	 �أ�س��قًا	 ت�سكل	 ول	 �لمقدمة،	 �لخدمة	 ن�عية	

�آثار	 من	 للتخفيف	 �لم�سرفية	 �لأعمال	 ذلك	 �أمثلة	 ومن	 �لتقليدي.	 بالمعنى	

�إطارها	 في	 يجري	 �لتي	 �لأمريكية،	 �لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لرطبة	 �لأر��سي	

ب���سطة	 �لمائية	 �لم��رد	 على	 تجنبها	 يمكن	 ل	 �لتي	 �لآثار	 عن	 �لتع�ي�ض	

.)US EPA, 2008( �أخرى	 مائية	 م��رد	 منطقة	 حفظ	 �أو	 تعزيز	 �أو	 �إقامة	

يجري	 �لذي	 �لهند	 في	 �لتع�ي�سي	 �لت�سجير	 برنامج	 ه�	 �لآخر	 و�لمثال	

غير	 �أغر��ض	 �إلى	 �لعامة	 للغابات	 تح�يل	 �أي	 عن	 �لتع�ي�ض	 �إطاره	 في	

�لحرجية.	 غير	 �أو	 �لمتده�رة	 �لأر��سي	 في	 �لت�سجير	 خالل	 من	 حرجية	

�إد�رة	 تح�سين	 في	 كتع�ي�ض	 عليها	 ُيح�سل	 �لتي	 �لأم��ل	 وُت�ستخدم	

�لغابات	 و�إد�رة	 �لطبيعي،	 �لتجدد	 وم�ساعدة	 �لت�سجير،	 ي�سمل	 بما	 �لغابات،	

خ�سي�سًا	 حك�مية	 هيئة	 �أُقيمت	 وقد	 �لمياه.	 م�ستجمعات	 و�إد�رة	 وحمايتها،	

.)SME Toolkit India, 2008( �لبرنامج	 هذ�	 لإد�رة	

الجوانب الجتماعية - القت�سادية

وغيرها	 �لتنظيمية	 �لتد�بير	 ومالءمة	 �لبيئية	 �لخدمات	 لت�فير	 �لدعم	 تقديم	 �إن	

�لقت�سادي	 	- �لجتماعي	 �ل�سياق	 في	 فيها	 �لنظر	 يلزم	 �أم�ر	 هي	 �لتد�بير	 من	

��ستعد�د�ً	 �أكثر	 تك�ن	 �لأعلى	 �لدخل	 ذ�ت	 و�لمجتمعات	 فالبلد�ن	 �لأو�سع.	

تجد	 فقد	 �لدخل	 منخف�سة	 �لبلد�ن	 �أما	 �لبيئية.	 �لخدمات	 مقابل	 للدفع	 عادة	

ت��جه	 عندما	 ل�سيما	 �لبيئية،	 �لخدمات	 لتقديم	 �أول�ية	 �إيالء	 في	 �سع�بة	

.)35 )�لإطار	 �قت�ساديًا	 جاذبية	 �أكثر	 تك�ن	 للتنمية	 خيار�ت	

�لمدف�عات	 نظام	 به	 يق�م	 �أن	 يمكن	 �لذي	 �لدور	 م�ساألة	 يثير	 وهذ�	

	.)FAO, 2007e(لفقر� وطاأة	 من	 �لتخفيف	 في	 �لبيئية	 �لخدمات	 مقابل	

وجه	 على	 ي�ستفيدون	 ل	 قد	 �لفقر�ء	 �أن	 على	 �لدلئل	 بع�ض	 وت�جد	

هذ�	 في	 و�ل�ساغل	 	.)FAO, 2004( �لبيئية	 �لنظم	 �أ�س��ق	 من	 �لخ�س��ض	

مقابل	 م	 تقدَّ �لتي	 �لمدف�عات	 فعاًل	 تذهب	 �أن	 كفالة	 في	 يتمثل	 �ل�سدد	

��ستخد�م	 بتبني	 �لخدمات	 يقدم�ن	 �لذين	 �لمز�رعين	 �إلى	 �لبيئية	 �لخدمات	

حد	 �إلى	 تت�قف	 �لخدمات	 تقديم	 على	 قدرتهم	 �أن	 بيد	 �لمالئم.	 �لأر��سي	

�لع��مل	 على	 وكذلك	 وملكيتها،	 بالأر��سي	 �لمتعلقة	 �لحق�ق	 على	 كبير	

هذه	 تكاليف	 تحدد	 �لتي	 و�لم�ؤ�س�سات	 بال�سيا�سات	 �لمتعلقة	 �لأخرى	

هم	 �لأر��سي	 ماّلك	 كبار	 يك�ن	 ما	 كثير�ً	 ذلك،	 على	 وبناء	 �لمعامالت.	

�لبيئية. �لخدمات	 مقابل	 �لدفع	 ترتيبات	 من	 �ل�ستفادة	 على	 �لقادرون	

�لفقر�ء	 ح�س�ل	 �إمكانية	 �نخفا�ض	 �حتمال	 في	 �إ�سافي	 �ساغل	 ويتمثل	

�لجتماعية	 �لعد�لة	 �نعد�م	 �أوجه	 �إلى	 بالنظر	 �لبيئية	 �لنظم	 خدمات	 على	

و�أ�سبح	 �لأ�س��ق	 نمت	 متى	 �لبلد�ن،	 معظم	 في	 �لم�ج�دة	 و�لقت�سادية	

�لخدمات. تلك	 ببيع	 �أرباح	 تحقيق	 بالإمكان	

�لُنُهج	 �إتباع	 خالل	 من	 �لبيئية	 �لخدمات	 لت�فير	 �لرئي�سية	 �لع��ئق	 ومن	

وتط�ر�ً	 تعقيد�ً	 �أكثر	 �لبيئية	 فالأ�س��ق	 �لمعامالت.	 تكلفة	 �رتفاع	 �لحالية	

�لج��نب	 عن	 �لمعل�مات	 من	 كبير�ً	 قدر�ً	 وتتطلب	 �ل�سلع،	 �أ�س��ق	 من	

هذ�	 وي�سير	 جيدة.	 وقان�نية	 م�ؤ�س�سية	 وترتيبات	 �لخدمات	 لتقديم	 �لتقنية	

�لخدمات	 لتقديم	 فعالة	 تد�بير	 ل��سع	 �لالزم	 �لهائل	 �لجهد	 �إلى	 �أخرى	 مرة	

�لنامية. �لبلد�ن	 معظم	 في	 �لبيئية	

ل الدلتا الغنية بالتنوع الحيوي  تحوُّ

اإلى مزارع لق�سب ال�سكر

نطاق	 على	 ال�شكر	 لق�شب	 مزارع	 اإقامة	 في	 موؤخرًا	 كينيا	 �شرعت	 لقد	

تانا	 نهر	 دلتا	 من	 مربع	 كيلومتر	 	2 	000 نحو	 حّولت	 بحيث	 كبير،	

الأنواع	 من	 كبير	 لعدد	 موئاًل	 توفر	 والتي	 الأ�شلي،	 بطابعها	 المحتفظة	

اأدت	 وقد	 المحلية.	 للمجتمعات	 بالن�شبة	 العي�ص	 لك�شب	 وم�شدرًا	

اإلى	 المحلية	 المجتمعات	 واعترا�شات	 الطبيعة	 حفظ	 دعاة	 اعترا�شات	

الم�شروعات. تنفيذ	 عطلت	 تدخالت	

 اإغالق مزارع ق�سب ال�سكر من اأجل 

ترميم الأرا�سي الرطبة

لق�شب	 ُمنتج	 اأكبر	 وهي	 المتحدة،	 الوليات	 في	 ال�شكر	 �شركة	 وافقت	

	750 نحو	 اإغالق	 على	 الأمريكية،	 المتحدة	 الوليات	 في	 ال�شكر	

اأرا�شي	 ترميم	 في	 للم�شاعدة	 ال�شكر	 ق�شب	 مزارع	 من	 مربعًا	 كيلومترًا	

يقّدر	 مبلغًا	 لل�شركة	 فلوريدا	 ولية	 و�شتدفع	 الرطبة.	  "Everglades"
الأر�ص. ل�شراء	 اأمريكي	 دولر	 مليار	 	1.75 بنحو	

.Environment News Service, 2008a, 2008b	:الم�سادر
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الم�شتقبل اأجل	 من	 التكيف	 الثاني:  79الجزء 

للغابات البيئية  الخدمات  على  الطلب  تلبية 

التوقعات

�لدخل	 في	 فالنم�	 �لبيئية.	 �لخدمات	 بتقديم	 �لمتعلقة	 �لت�قعات	 تتفاوت	

وكذلك	 �لبيئية	 �لخدمات	 على	 �لطلب	 عادة	 �سيعزز	 �ل�عي	 بزيادة	 �لمقرون	

�لدخل	 زيادة	 �أن	 بيد	 �لبيئية.	 �لحماية	 تكاليف	 تحّمل	 على	 �لمجتمع	 قدرة	

و�لخدمات.	 �ل�سلع	 من	 مزيد	 �إنتاج	 مع	 �لبيئية	 �لخدمات	 من	 تقلل	 ما	 كثير�ً	

ب�سرعة	 تنم�	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	 بلد�ن	 تمر	 ما	 كثير�ً	 �لخ�س��ض،	 وجه	 وعلى	

مما	 �أخرى،	 ��ستخد�مات	 �إلى	 ل	 تح�َّ �أو	 �لغابات	 م��رد	 فيها	 ُت�ستغل	 بفترة	

�لبيئية. �لخدمات	 في	 �نخفا�ض	 حدوث	 عنه	 ينتج	

و�لنهج	 �لأ�س��ق	 فنهج	 �ل�سياقات.	 لجميع	 مالئم	 منفرد	 حل	 ي�جد	 ول	

ُيفتر�ض	 ما	 وكثير�ً	 ق�س�ر.	 وم��طن	 ق�ة	 م��طن	 كالهما	 لهما	 �لأ�س��ق	 لغير	

�أكثر	 �لحقيقة	 ولكن	 �لبيئة،	 لتح�سين	 م�سبق	 �سرط	 �لقت�سادي	 �لنم�	 �أن	

�سيك�ن	 �لقان�نية،	 و�لأطر	 �لم�ؤ�س�سات	 بينها	 من	 كثيرة،	 ع��مل	 فثمة	 تعقيد�ً.	

بيئية	 خدمات	 ت�فر	 بطريقة	 غاباته	 �إد�رة	 على	 بلد	 �أي	 قدرة	 على	 تاأثير	 لها	

متز�يدة. �أو	 م�ستقرة	
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�لمجتمع	 ولتكيف	 للم��رد	 �لم�ستد�مة	 لالإد�رة	 �أ�سا�سية	 �لم�ؤ�س�سات	

في	 �لحال	 ه�	 وكما	 و�لبيئية.	 و�لقت�سادية	 �لجتماعية	 �لتغير�ت	 مع	

�تجاه	 ه�	 �لحرجي	 �لقطاع	 في	 �لعام	 �لتجاه	 فاإن	 �لأخرى،	 �لقطاعات	

�تجاهين	 وج�د	 �إلى	 يرجع	 وهذ�	 تعددية،	 م�ؤ�س�سية	 بيئة	 وج�د	 �س�ب	

و�ليد	 �لمال	 ر�أ�ض	 حركة	 فزيادة	 و�لمحلية.	 �لع�لمة	 هما:	 مختلفين	

��ستلزمت	 للع�لمة	 نتيجة	 �لحدود	 عبر	 و�ل�سلع	 و�لتكن�ل�جيا	 �لعاملة	

�ل�قت	 وفي	 جديدة.	 م�ؤ�س�سات	 و�إقامة	 �لم�ج�دة	 �لم�ؤ�س�سات	 تكيُّف	

من	 �لم��رد	 �إد�رة	 في	 �سل�عًا	 �أكثر	 �لمحلية	 �لمجتمعات	 �أ�سبحت	 ذ�ته،	

كبيرة	 �ختالفات	 ت�جد	 وبينما	 �لم�س�ؤوليات.	 وتف�ي�ض	 �لالمركزية	 خالل	

بها	 ت�ستجيب	 �لتي	 �لكيفية	 �لف�سل	 هذ�	 يلخ�ض	 و�لأقاليم،	 �لبلد�ن	 عبر	

�لمبينة	 �لم�ستجدة	 للتط�ر�ت	 �لغابات	 قطاع	 في	 �لم�ج�دة	 �لم�ؤ�س�سات	

�لأول. �لجزء	 في	

 التغير الموؤ�س�سي في القطاع الحرجي: 

عر�ص عام

عليه	 ت�سيطر	 �لغابات	 قطاع	 كان	 �لع�سرين،	 �لقرن	 ت�سعينيات	 قبل	

ومجم�عة	 كبيرة،	 م�ؤ�س�سات	 وعدة	 �لحك�مية،	 �لحرجية	 �ل�كالت	

تعمل	 منها	 كثرة	 )وكانت	 و�لمت��سطة	 �ل�سغيرة	 �لم�ؤ�س�سات	 من	 متعددة	

على	 كبير	 حد	 �إلى	 تركز	 دولية	 منظمات	 وب�سع	 �لر�سمي(	 �لقطاع	 خارج	

قطاع	 فاإن	 �لآن،	 �أما	 �لعامة.	 �لحرجية	 لل�كالت	 �لتقني	 �لدعم	 تقديم	

طائفة	 تتناول	 �لتي	 �لم�ؤ�س�سات	 من	 �أكبر	 عدد	 ب�ج�د	 يت�سم	 �لغابات	

.)36 )�لإطار	 �لق�سايا	 من	 �أو�سع	

منذ	 كبير�ً	 نم��ً	 �لمدني	 �لمجتمع	 ومنظمات	 �لخا�ض	 �لقطاع	 �سهد	 وقد	

يلي: لما	 نتيجة	 ل�سيما	 �لع�سرين،	 �لقرن	 ت�سعينيات	

�نهيار	 �أعقاب	 في	 حدثت	 �لتي	 و�لقت�سادية	 �ل�سيا�سية	 �لتغير�ت	  •
�إلى	 �لمركزي	 �لتخطيط	 عن	 �لتحّ�ل	 ل�سيما	 �ل�س�فييتي،	 �لتحاد	

و�لع�لمة؛ �ل�س�ق	 �إلى	 �لم�جهة	 �لقت�سادية	 �ل�سيا�سات	

ذ�ت	 �لمبادر�ت	 وتكاثر	 �لبيئية	 و�ل�س��غل	 �لبيئي	 �ل�عي	 نم�	  •
بالبيئة	 �لمعني	 �لمتحدة	 �لأمم	 م�ؤتمر	 �نعقاد	 �أعقاب	 في	 �ل�سلة	

1992؛ عام	 في	 و�لتنمية	

في	 �لزياد�ت	 �أي	 �لحرجي،	 �لقطاع	 تم�يل	 في	 �لتغير�ت	  •
�لقطاع	 م�ؤ�س�سات	 ودعم	 �لمبا�سرة	 �لأجنبية	 �ل�ستثمار�ت	

في	 �نخفا�سات	 حدوث	 جانب	 �إلى	 	،)37 )�لإطار	 �لخا�ض	

�لر�سمية. �لإنمائية	 �لم�ساعدة	

و�لت�سالت	 �لمعل�مات	 لتكن�ل�جيات	 حدثت	 �لتي	 و�لتط�ر�ت	

�لهرمية	 �لهياكل	 تتحدى	 م�ؤ�س�سية،	 تغير�ت	 حدوث	 على	 �أي�سًا	 �ساعدت	

)�نظر	 وعيًا	 �أكثر	 جمه�ر	 لمطالب	 ت�ستجيب	 م�ؤ�س�سات	 وج�د	 وتقت�سي	

.)88 �سفحة	 على	 	45 �لإطار	

تغير المؤسسات

الوكالت والموؤ�س�سات الحرجية العامة

�شياغة	ال�شيا�شات	القطرية،	والت�شريع	والتخطيط،	بما	في	ذلك	 	•

البرامج	القطرية	للغابات

اإدارة	الغابات	وال�شناعات	الحرجية	وجميع	الأن�شطة	ذات	ال�شلة،	بما	 	•

في	ذلك	التجارة	في	المنتجات	الحرجية

الوظائف	التنظيمية	والتنفيذية،	مما	ينطوي	على	اإتاحة	تكافوؤ	الفر�ص	 	•

اأمام	جميع	الموؤ�ش�شات	المعنية	باإدارة	موارد	الغابات	والأ�شجار

الخا�ص القطاع 

الغابات	 ذلك	 فى	 بما	 الموارد،	 من	 وغيرها	 الغابات	 اإدارة	 	•

المزروعة

فيها والتجار	 الخ�شبية	 غير	 والمنتجات	 الأخ�شاب	 ومعالجة	 اإنتاج	 	•

المدني المجتمع  منظمات 

القيام	باأن�شطة	ترويجية	بيئية	واجتماعية	في	مجالت	و�شع	ال�شيا�شات	 	•

وتنمية	الأ�شواق	واإثارة	الوعي

القطاع غير الر�سمي

اإنتاج	ومعالجة	الأخ�شاب	والمنتجات	غير	الخ�شبية	والتجار	فيها 	•

المنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية

و�شع	ال�شيا�شة	الحكومية	الدولية	للغابات،	والعمليات	والتفاقيات	 	•

المتعلقة	بالبيئة	والتجارة

التمويل	والتنمية	والم�شاعدة	التقنية،	بما	في	ذلك	نقل	التكنولوجيا. 	•

ترتيبات	التعاون	الإقليمي 	•

تطوير	العلم	والتكنولوجيا	واإقامة	�شبكات	ب�شاأنهما 	•
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ت�قعات	 وت�ساعد	 �لعام،	 �لإنفاق	 �نخفا�ض	 في	 �لمتمثلة	 و�لتحديات	

�لم��رد	 ��ستخد�م	 ح�ل	 �ل�سر�عات	 وتز�يد	 �لم�سلحة،	 �أ�سحاب	 مختلف	

يتعلق	 ما	 في	 �أهد�فها	 في	 �لتفكير	 �إعادة	 �إلى	 �لعامة	 �ل�كالت	 تدفع	 �لحرجية	

في	 �لتط�ر	 ُي��سف	 �أن	 ويمكن	 	.)FAO, 2008( وهياكلها	 ووظائفها	 بالإد�رة	

�لغابات	 و�أمن	 نظام	 حفظ	 من	 �لنتقال	 باأنه	 ف�سفا�سًا	 و�سفًا	 �لتركيز	 مح�ر	

.)26 )�لجدول	 �آخرين	 جانب	 من	 �إد�رتها	 تي�سير	 �إلى	 �إد�رتها	 �أجل	 من	

على	 كان،	 فقد	 �سطحيًا؛	 �لإ�سالح	 كان	 �لحالت،	 بع�ض	 وفي	

�نتقالها	 )ل�سيما	 �ل�ز�رية	 �لم�س�ؤولية	 تغيير	 على	 يقت�سر	 �لمثال،	 �سبيل	

الوكالت العامة

�لقطاع.	 في	 �لم�سيطرة	 �لق�ة	 هي	 �لحك�مية	 �لحرجية	 �ل�كالت	 ز�لت	 ما	

عامة	 ل�لية	 خا�سعة	 ز�لت	 ما	 �لعالم	 غابات	 من	 �لمائة	 في	 	80 من	 فاأكثر	

.)FAO, 2006a(

�لدو�ئر	 �أقدم	 بين	 من	 �لحك�مية	 �لحرجية	 �لإد�ر�ت	 تك�ن	 ما	 وكثير�ً	

رئي�سي	 بهدف	 �لل��ئح،	 �إنفاذ	 على	 �أ�ساًل	 تركز	 منها	 كثرة	 وكانت	 �لمدنية.	

دخل	 و�إدر�ر	 �لحرجية	 بالمنتجات	 لالإمد�د	 �لغابات	 و�إد�رة	 حماية	 ه�	

�لأخ�ساب	 �إنتاج	 من	 تبد�أ	 متعددة،	 وظائف	 تقليديًا	 تدمج	 وكانت	 للحك�مة.	

)�نظر	 �لحرجية	 �لبح�ث	 �إجر�ء	 عن	 ف�ساًل	 فيها،	 و�لتجارة	 بت�سنيعها	 وتنتهي	

و�لإر�ساد. و�لتدريب،	 و�لتعليم،	 	،)38 �لإطار	

الجدول	26

التقدم في تنمية الوكالت الحرجية العامة

الوظائف والتركيباأهداف اإدارة المواردالمرحلة

ا�شتخدام	ما	ينمو	في	ظل	الظروف	الطبيعية	)مثاًل	قطع	الغابات	الطبيعية(الحماية

ا�شتراتيجية لأ�شباب	 الخ�شبية	م�شتقباًل	 الإمدادات	 حماية	

�شبط	نظام	ملكية	الغابات

هيكل	هرمي

تح�شين	حالة	الموارد	بال�شتثمار	في	الإدارة	المح�ّشنةالإدارة

تكوين	اأ�شول،	بما	في	ذلك	الغابات	المزروعة

الإنتاج	واإدارة	الموارد

التركيز	على	المهارات	التقنية	والإدارية

تمكين		الآخرين	من	

الإدارة

دعم	اأو	تمكين	عنا�شر	فاعلة	اأخرى	)القطاع	الخا�ص،	والمجتمعات	المحلية،	

والمزارعين،	وغير	ذلك(	من	اإدارة	الموارد	واأداء	المهام	التنظيمية

الم�شاعدة الظروف	 تهيئة	

النزاعات التفاو�ص،	والتي�شير،	وحل	

التركيز	على	تنوع	المهارات	وال�شتجابة	ال�شريعة	لحتياجات	مختلف	الأطراف	

المعنية

توجد	في	الوليات	المتحدة	الأمريكية	اأكبر	�شريحة	من	موؤ�ش�شات	القطاع	

الخا�ص	التي	تدعم	اأن�شطة	التنمية.	وفي	عام	2005،	قدمت	تلك	الموؤ�ش�شات	

منحًا	ُقدرت	قيمتها	بمبلغ	3.8	مليار	دولر	اأمريكي	)مقابل	1.6	مليار	دولر	

اأمريكي	في	عام	1998(.	وما	يقرب	من	ن�شف	هذا	الدعم	ُيقّدم	في	مجال	

ال�شحة	)نتيجة	اإلى	حد	كبير	للدعم	ال�شخم	الذي	تقدمه	موؤ�ش�شة	بيل	وميليندا	

غيت�ص(.	وكانت	البيئة	تمثل	نحو	10.4	في	المائة	من	عدد	المنح	في	عام	

.2004

.Renz and Atienza, 2006	:الم�سدر
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في	الوليات	المتحدة	الأمريكية

الحرجية	 لالإدارة	 بحثي	 جهاز	 تقليديًا	 يوجد	 كان	 البلدان،	 معظم	 في	

التغير.	 في	 اأخذت	 للبحوث	 الموؤ�ش�شية	 الترتيبات	 ولكن	 العامة،	

الحكومة	 من	 ممولة	 م�شتقلة	 منظمات	 بوا�شطة	 البحوث	 اإجراء	 ويتزايد	

في	 تعاونية	 �شبكات	 خالل	 من	 الخا�ص،	 والقطاع	 الجامعات	 وبوا�شطة	

ولي�ص	 وراءها،	 الطلب	 وقوف	 يتزايد	 بحوث	 وهي	 الأحيان.	 من	 كثير	

اختالل	 اأوجه	 ب�شاأن	 �شواغل	 تثير	 التغيرات	 هذه	 اأن	 بيد	 العر�ص.	

الأ�شا�شية	 للبحوث	 المقدم	 الدعم	 اأخذ	 فقد	 ال�شتثمارات.	 في	 التوازن	

البحوث	 على	 الهتمام	 من	 مزيد	 تركيز	 مع	 الهبوط،	 في	 وال�شتراتيجية	

ذلك،	 على	 وعالوة	 فورية.	 مردودات	 ُتدر	 التي	 والتكيفية	 التطبيقية	

الخا�ص. القطاع	 بحوث	 نتائج	 علنًا	 تتوافر	 ل	 ما	 كثيرًا	
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هيكلي	 تغيُّر	 �إدخال	 على	 يقت�سر	 �أو	 و�لبيئة(	 �لزر�عة	 وز�رتي	 بين	 ما	

�لم��رد	 تنمية	 كثيرة	 عامة	 وكالت	 ت�ستطيع	 ول	 وظيفيًا.	 لي�ض	 لكنه	

تعقيدها	 يتز�يد	 بيئة	 في	 �لحرجية	 �لم��رد	 �إد�رة	 �أجل	 من	 �لالزمة	 �لب�سرية	

�لقدرة	 �إلى	 تفتقر	 منها	 كثرة	 وكانت	 	،)Nair, 2004; Temu, 2004(

�لمعل�مات	 تبادل	 �إلى	 �أو	 �لأجل	 �لط�يل	 �ل�ستر�تيجي	 للتخطيط	 �لكافية	

و�ل�س��غل	 �ل�سغ�ط	 �إز�ء	 �لفعل	 برد	 �لكتفاء	 �إلى	 �لميل	 مع	 �لمفت�ح،	

�لعامة	 �لإد�رة	 �لأحيان	 معظم	 في	 يعك�ض	 كان	 )مما	 �لأجل	 �لق�سيرة	

نطاقًا(. �لأو�سع	

�لأكثر	 �لنتقال	 عمليات	 في	 �لم�ستخدمة	 �ل�ستر�تيجيات	 بين	 من	 وكان	

يلي: ما	 تمكيني	 بدور	 �لقيام	 �إلى	 نجاحًا	

�لإد�رة؛ وظائف	 عن	 و�لتنظيمية	 �ل�سيا�ساتية	 �ل�ظائف	 ف�سل	  •
تجاري	 حك�مي	 كيان	 �إلى	 وت�سنيعها	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 مهمة	 �إ�سناد	  •

عادة	 وذلك	 �لتجارية،	 �لأن�سطة	 جميع	 خ�سخ�سة	 �أو	 م�ستقل	

بد�فع	 وغالبا	 نطاقًا،	 �أو�سع	 �قت�سادي	 تحرير	 �سيا�سة	 من	 كجزء	

ني�زيلند�	 حالة	 في	 )كما	 �لحك�مية	 �لميز�نية	 في	 �أزمات	 وج�د	

]O’Loughlin, 2008[(؛
�لم�س�ؤولية	 تلك	 وتف�ي�ض	 �لإد�رة	 عن	 �لم�س�ؤولية	 بالمركزية	 �لأخذ	  •
�أو�سع	 برنامج	 من	 عادة	 كجزء	 	،)39 )�لإطار	 �لمحلي	 �لم�ست�ى	 �إلى	

نتائج	 تحقيق	 مع	 و�لإد�رية،	 �ل�سيا�سية	 بالالمركزية	 لالأخذ	 نطاقًا	

�لتباين. �سديدة	

القطاع الخا�ص

فردية	 �ل�سغر	 متناهية	 م�ؤ�س�سات	 من	 �لخا�ض	 �لقطاع	 م�ؤ�س�سات	 تتر�وح	

عبر	 �سركات	 �إلى	 هزيلة،	 بميز�نية	 تعمل	 ما	 كثير�ً	 �سغيرة،	 ومز�رع	 و�أ�سرية	

�لناتج	 �لحالت	 بع�ض	 في	 �ل�سن�ية	 تعامالتها	 قيمة	 تتجاوز	 كبيرة،	 قطرية	

�سغير. لبلد	 �لإجمالي	 �لمحلي	

قطاع ال�سركات

و�لغابات	 �لأخ�ساب،	 قطع	 �متياز�ت	 من	 كبيرة	 �سريحة	 �ل�سركات	 قطاع	 يمثل	

�لأول.	 هدفه	 هي	 �لربحية	 ز�لت	 وما	 �لخ�سبية.	 و�ل�سناعات	 �لمزروعة،	

م�ستمرة	 �سغ�ط	 وج�د	 ظل	 وفي	 �لتناف�ض	 �سديدة	 بيئة	 في	 �ل�سركات	 وتعمل	

بع�ض	 يلي	 ما	 وفي	 �ل�س�ق.	 في	 ح�ستها	 وتح�سين	 �لتكاليف	 خف�ض	 �إلى	 تدفعها	

�لقطاع: بهذ�	 �لمتعلقة	 �لرئي�سية	 و�لفر�ض	 �لتحديات	

تح�ل	 �إلى	 �آ�سيا	 في	 �ل�ساعدة	 لالقت�ساد�ت	 �ل�سريع	 �لنم�	 ي�ؤدي	  •
�لمعن�ن	 �لف�سل	 )�نظر	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 على	 �لطلب	 في	 �إقليمي	

�لثاني(.	 �لجزء	 في	 �ل��رد	 �لخ�سبية"  �لمنتجات	 على	 �لعالمي	 "�لطلب	
بلد�ن	 في	 جديدة	 �إنتاجية	 قدر�ت	 في	 �ل�ستثمار�ت	 ت�ظيف	 ويجري	

�لإنتاج،	 تكاليف	 و�أن	 مرتفعان	 فيها	 و�لربحية	 �لطلب	 �أن	 ُيت�س�ر	

وجه	 وعلى	 منخف�سة.	 �لعاملة،	 و�ليد	 و�لطاقة	 �لألياف	 ل�سيما	

عمليات	 من	 في�سًا	 و�ل�رق	 �ل�رق	 لب	 �سناعة	 �سهدت	 �لخ�س��ض	

�لمناف�سة. على	 قدرة	 �لأقل	 �لم�سانع	 و�إغالق	 و�ل�ستيالء	 �لندماج	

بمبادئ	 تتقيد	 لكي	 �ل�سناعة	 على	 �ل�سغط	 يزيد	 �أن	 �لمت�قع	 من	  •
قلقًا	 �أكثر	 �لمجتمع	 ي�سبح	 عندما	 لل�سركات	 �لجتماعية	 �لم�س�ؤولية	

�لقيم	 و�ست�ؤثر	 	.)40 )�لإطار	 و�لجتماعية	 �لبيئية	 �لق�سايا	 ب�ساأن	

�لإمد�د	 �سل�سلة	 �متد�د	 على	 و�لخدمات	 �ل�سلع	 ت�ريد	 على	 "�لخ�سر�ء" 
ق	 �لم�سدَّ �لمنتجات	 نح�	 �لم�ستهلكين	 تف�سيل	 ويتح�ل	 باأكملها.	

�أعلى. �أ�سعار	 في	 د�ئمًا	 ل	ينعك�ض	 هذ�	 ولكن	 ب�سهاد�ت،	 عليها	

جديدة	 فر�سًا	 �لمناخ	 بتغير	 �لمتعلقة	 �ل�س��غل	 تتيح	 �أن	 �لمت�قع	 من	  •
ن�سبيًا	 �سئياًل	 قدرَ�	 وتتطلب	 �لكرب�ن	 تخزن	 )�لتي	 �لخ�سبية	 للمنتجات	

�لتحديات	 بين	 ومن	 �ل�سناعية.	 �لخ�سبية	 و�لطاقة	 لإنتاجها(	 �لطاقة	 من	

�سال�سل	 ع	 ت��سُّ ل�سرعة	 نتيجة	 �لنقل	 تكاليف	 تز�يد	 �ل�سلة	 ذ�ت	 �لرئي�سية	

�لأخ�ساب. على	 �لطلب	 وزيادة	 �لعالمية	 �لقيمة	

يلي: ما	 �آنفًا	 �لمذك�رة	 �لتحديات	 مع	 �لتكيف	 ��ستر�تيجيات	 بين	 ومن	

�لأ�سا�سية:	 غير	 �لأن�سطة	 وت�سفية	 �لأ�سا�سي	 �لعمل	 على	 �لتركيز	  •"
متكاملة	 �سناعية	 وحد�ت	 وج�د	 في	 �لمتمثل	 �لتقليدي	 فالنم�ذج	

�لت�سابك،	 �سديدة	 �لعالمية	 �لإمد�د	 �سال�سل	 محله	 تحل	 �أ�سبحت	 كبيرة	

ي�سمل	 بما	 �لبلد�ن،	 عبر	 لها	 تابعة	 و�أفرع	 �سركات	 بين	 ما	 تربط	 �لتي	

نطاق	 خارج	 يعمل�ن	 �لذين	 �لمنازل	 في	 و�لعاملين	 �لباطن	 من	 �لمقاولين	

لتح�سين	 �لخارج	 �إلى	 �لإنتاج	 مك�نات	 ُتنقل	 وقد	 �لر�سمي.	 �لنظام	

ترتيبات	 خالل	 من	 �لمز�رعين	 �إلى	 �لأخ�ساب	 باإنتاج	 ُيعهد	 وقد	 �لربحية.	

�أر�سدة	 ربط	 باأن	 �لحرجية	 �لمنتجات	 �سركات	 �إقر�ر	 ويتز�يد	 ت�ساركية.	

ق�سير	 �لنقدي	 تدفقها	 على	 ي�ؤثر	 �لغابات	 ملكية	 في	 �لمال	 ر�أ�ض	 من	 كبيرة	

خارج القطاع الحرجي

الأدنى	 الحكم	 م�شتويات	 اإلى	 والم�شوؤوليات	 لل�شلطات	 كبير	 نقل	 	•

للم�شاءلة والخا�شعة	 ديمقراطيًا	 المنتخبة	

اإطار	 ووجود	 اإنفاذها	 ويجري	 ووا�شحة	 ملكية	عادلة	 وجود	حقوق	 	•

منا�شب تنظيمي	

للقوانين المدني	 والمجتمع	 الخا�ص	 والقطاع	 الحكومات	 احترام	 	•

وموؤ�ش�شات	 الخا�ص	 والقطاع	 الحكومة	 بين	 فعالة	 روابط	 وجود	 	•

المدني المجتمع	

داخل قطاع الغابات

بين	 ما	 في	 وال�شلطة	 للم�شوؤوليات	 والمتوازن	 الفعال	 التوزيع	 	•

المختلفة الحكم	 م�شتويات	

من	 م�شتوى	 كل	 على	 موؤ�ش�شية	 وفعالية	 كافية	 موارد	 وجود	 	•

الحكومة م�شتويات	

على	 كافية	 م�شاركة	 الخا�ص	 والقطاع	 المدني	 المجتمع	 م�شاركة	 	•

الم�شتويات جميع	

.Contreras-Hermosilla, Gregersen and White, 2008	:الم�سدر
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المؤسسات تغير 

�إلى	 �ل�ستثمار�ت	 ت�سفية	 و�أدت	 �ل�سند�ت.	 �أ�س��ق	 قيم	 وعلى	 �لأجل	

و42(. 	41 )�لإطار�ن	 جديدة	 فاعلة	 عنا�سر	 ظه�ر	

�ل�ستثمار	 �ل�سركات	 قطاع	 يت�سدر	 و�لتط�ير:	 �لبحث	 في	 �ل�ستثمار	  •
و�لتكيفية	 �لتطبيقية	 �لبح�ث	 على	 �لتركيز	 مع	 و�لتط�ير،	 �لبحث	 في	

ولتلبية	 تناف�سية	 ميزة	 لإيجاد	 جديدة	 وعمليات	 منتجات	 ��ستحد�ث	 وعلى	

من	 �ل�سركات	 قطاع	 ي�ستفيد	 ما	 وكثير�ً	 للم�ستهلكين.	 �لبيئية	 �لمطالب	

يديرها	 �لتي	 �لمزروعة	 و�لغابات	 �لعامة.	 �لبح�ث	 من	 تتحقق	 �لتي	 �لنتائج	

�إنتاجًا. �لغابات	 �أكثر	 بين	 من	 هي	 �ل�سركات	 قطاع	

الموؤ�س�سات الخا�سة والجماعية الأخرى

�أن	 �سيلزم	 ولكن	 و�لمت��سطة،	 �ل�سغيرة	 للم�ؤ�س�سات	 جديدة	 فر�سًا	 �لع�لمة	 تتيح	

بين	 ومن	 �لمناف�سة.	 ��ستد�د	 �أمام	 ت�سمد	 لكي	 با�ستمر�ر	 �لم�ؤ�س�سات	 تلك	 تتكيف	

�لمدى	 على	 بالحي�ية	 �لمفعم	 �لم�ؤ�س�سي	 �لقطاع	 هذ�	 باأد�ء	 تتعلق	 �لتي	 �لق�سايا	

يلي: ما	 �لط�يل	

�لحيازة	 و�أمن	 فالملكية	 �لظروف:	 وتكاف�ؤ	 �لقان�ني	 و�لإطار	 �لملكية	  •
من	 و�لت�سريعات	 �ل�سيا�سات	 وتتباين	 م�ؤ�س�سة.	 �أي	 لتنمية	 �سروريان	

يتعلق	 ما	 في	 �لمحلية	 للمجتمعات	 حق�ق	 من	 ت�فره	 ما	 مدى	 حيث	

بح�سب	 و�لل��ئح	 �لق��عد	 ت�ساغ	 �لبلد�ن،	 من	 كثير	 وفي	 بالأر��سي.	

�ل�سغيرة	 �لم�ؤ�س�سات	 يترك	 مما	 �لكبيرة،	 �لم�ؤ�س�سات	 �حتياجات	

مالئم. غير	 و�سع	 في	 �لجماعية	 و�لم�ؤ�س�سات	 و�لمت��سطة	

�أمام	 متاحًا	 يك�ن	 ل	 ما	 فكثير�ً	 �قت�ساديًا:	 �لبقاء	 على	 �لقدرة	 مع�قات	  •
�إنتاجًا،	 و�أقلها	 تده�ر�ً	 �لأر��سي	 �أكثر	 �س�ى	 �لمحلية	 �لمجتمعات	

�ل�ستثمار�ت	 مع	 تتنا�سب	 منافع	 ت�ّفر	 �أن	 يمكن	 ل	 �أر��ٍض	 وهي	

على	 �لح�س�ل	 �إمكانية	 �إلى	 �لمجتمعات	 تلك	 تفتقر	 ما	 وكثير�ً	 �لالزمة.	

�لأ�س��ق.	 �إلى	 �ل��س�ل	 و�إمكانية	 �لئتمان(	 بينها	 )ومن	 �لمدخالت	

قيمة	 ذ�ت	 منتجات	 �إنتاج	 على	 كثيرة	 �سغيرة	 م�ؤ�س�سات	 وتركز	

وت��جه	 �لدخل.	 تح�سين	 على	 ي�ساعد	 ما	 نادر�ً	 وه�	 منخف�سة،	 م�سافة	

تقليديًا	 تتولها	 كانت	 المزروعة	 الغابات	 في	 ال�شتثمارات	 اأغلبية	 اإن	

ال�شناعية.	 الغابات	 ماّل�	 اأو	 ال�شغيرة	 الحيازات	 اأ�شحاب	 اأو	 الحكومة	

الخ�شبية	 ال�شتثمارات	 اإدارة	 منظمات	 قبيل	 من	 الإدارة،	 ترتيبات	 اأن	 بيد	

في	 كبيرًا	 تحوًل	 اأحدثت	 قد	 العقارية،	 لال�شتثمارات	 الإئتمائية	 وال�شناديق	

الموؤ�ش�شات،	 من	 الم�شتثمرين	 اإلى	 ال�شناعات	 من	 بنقلها	 الغابات	 ملكية	

ونيوزيلندا	 وفنلندا	 ا�شتراليا	 في	 اأي�شًا	 ولكن	 ال�شمالية	 اأمريكا	 في	 اأ�شا�شًا	

الموؤ�ش�شات	 ا�شتثمار	 العالم	 نطاق	 على	 زاد	 فقد	 وال�شويد.	 اأفريقيا	 وجنوب	

مليار	دولر	 اأقل	من	 الُمدارة	من	 المحلية	 والغابات	 المزروعة	 الغابات	 في	

	.2007 30	مليار	دولر	اأمريكي	في	عام	 1985	اإلى	اأكثر	من	 اأمريكي	في	عام	

في	 اأو	ثالث	 اثنتين	 الخ�شبية	من	 ال�شتثمارات	 اإدارة	 وزاد	عدد	منظمات	

نحو	 ويخ�شع	 	.2007 25	في	عام	 اأكثر	من	 اإلى	 الع�شرين	 القرن	 ثمانينيات	

ل�شيطرة	 الخا�ص	 للقطاع	 التابعة	 الغابات	 اأرا�شي	 من	 هكتار	 مليون	 	20

ملكية	 هبطت	 الأمريكية،	 المتحدة	 الوليات	 وفي	 القبيل.	 هذا	 من	 منظمات	

الإنتاج	 كل	من	 في	مجال	 تعمل	 التي	 تلك	 )اأي	 المتكاملة	 الحرجية	 ال�شركات	

	4 اإلى	 	1994 19.5	مليون	هكتار	في	عام	 الغابات	من	 والت�شنيع(	لأرا�شي	

.)Neilson, 2007( 	2007 ماليين	هكتار	في	عام	

الغابات	من	 ملكية	 في	 الزيادة	 توؤدي	 اأن	 المراقبين	 بع�ص	 ويخ�شى	

تقوي�ص	 اإلى	 تمامًا،	 الربح	 اإلى	 ي�شعون	 الموؤ�ش�شات،	 من	 م�شتثمرين	 جانب	

واأن	 بها	 المتعلقة	 والبحوث	 الغابات	 اإدارة	 في	 الأجل	 الطويلة	 ال�شتثمارات	

الخا�ص.	 للقطاع	 المملوكة	 الغابات	 لأرا�شي	 التجاري	 بالتعمير	 اأي�شًا	 تعّجل	

اأخذ	 اأنه	 يبدو	 الخ�شبية	 ال�شتثمارات	 اإدارة	 التزايد	في	عدد	منظمات	 اأن	 بيد	

للبيع. المتاحة	 الم�شاحة	 محدودية	 ب�شبب	 يتباطاأ	

.FAO, 2007f; Sample, 2007	:الم�سادر
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ال�شتثمارات	الخ�شبية	وال�شناديق	الإئتمائية	

لال�شتثمارات	العقارية

عن	 ُي�شفر	 ما	 كثيرًا	 الخا�ص	 القطاع	 في	 الربحية	 على	 الأهم	 التركيز	 اإن	

بزيادات	 المجتمع	 وعي	 تزايد	 ومع	 مرتفعة.	 وبيئية	 اجتماعية	 تكاليف	

يلتزم	 لكي	 الخا�ص	 القطاع	 على	 ال�شغوط	 تت�شاعد	 هذه،	 التكاليف	

في	 ميزة	 اأي�شًا	 ال�شناعة	 تجد	 وقد	 والجتماعية.	 البيئية	 باللوائح	

الم�شتهلكين	 اأو�شاط	 في	 ل�شيما	 لنف�شها،	 خ�شراء	 �شورة	 تعر�ص	 اأن	

عددًا	 ال�شناعة	 منظمات	 و�شعت	 وقد	 بيئي.	 وعي	 لديهم	 يوجد	 الذين	

واأ�شبحت	 لل�شركات،	 الجتماعية	 بالم�شوؤولية	 المتعلقة	 المعايير	 من	

كبار	 وّقع	 	،2006 عام	 في	 روما	 ففي	 اإلزامية.	 الخ�شراء	 المراجعة	

للغابات	 الدولي	 المجل�ص	 اإلى	 تنتمي	 �شركة	 	61 من	 التنفيذيين	 الم�شوؤولين	

الأعمال	 مجل�ص	 واأعد	 العالمية.	 بال�شتدامة	 التزامًا	 الورق	 ورابطات	

الم�شتدام	 التوريد	 ب�شاأن	 توجيهية	 خطوطًا	 الم�شتدامة	 للتنمية	 العالمي	

والجتماعية	 البيئية	 الجوانب	 تتناول	 والورقية	 الخ�شبية	 للمنتجات	

و�شهولة	 البيئي	 الوعي	 تزايد	 و�شُي�شاعد	 	.)WBCSD and WRI, 2007(

ذلك	 بعد	 ال�شناعة	 تتجاهل	 األ	 �شمان	 على	 المعلومات	 على	 الح�شول	

ال�شطحي. الأخ�شر"  "الغ�شل	 خالل	 من	 م�شوؤولياتها	

الم�شوؤولية	الجتماعية	للموؤ�ش�شاتالإطار 40

الأجنبي،	 النقد	 احتياطيات	 في	 �شريعة	 زيادة	 2001	حدثت	 عام	 منذ	

الثروة	 و�شندوق	 للكفاية.	 المحددة	 المرجعية	 المقايي�ص	 كثيرًا	 تجاوزت	

اإلى	 الحتياطيات	 هذه	 لتوجيه	 الحكومات	 بع�ص	 اأن�شاأتها	 اأداة	 هو	 ال�شيادية	

اأن	مجموع	الأ�شول	 2008،	ُقدر	 ال�شتثمارات.	وفي	الربع	الأول	من	عام	

تريليون	دولر	 	3.5 يبلغ	 ال�شناديق	 51	�شندوقًا	من	هذه	 لدى	 الموجودة	

تريليونات	دولر	 	5 تبلغ	 الأ�شول	بحيث	 تزيد	هذه	 اأن	 المتوقع	 اأمريكي،	ومن	

اأمريكي	بحلول	عام	 تريليون	دولر	 	12 وتبلغ	 	2010 اأمريكي	بحلول	عام	

الأ�شول	 فئات	 من	 كثير	 في	 ال�شيادية	 الثروة	 �شناديق	 وت�شتثمر	 	.2015

اأربعة	 ا�شتثمرت	 وقد	 الحكومية.	 وال�شندات	 والمزارع	 العقارات	 بينها	 ومن	

الغابات. في	 بالفعل	 �شناديق	

.FAO, 2007f; Friday Offcuts, 2008	:الم�سادر
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ز�ل	 وما	 �لعالميين.	 �لم�ّردين	 من	 متز�يدة	 مناف�سة	 �لمحلية	 �لأ�س��ق	

منظمي	 لدى	 �لمتغيرة	 و�لتحديات	 �لفر�ض	 مع	 �لتعامل	 مهار�ت	 ق�س�ر	

عائق. �أهم	 �لم�سروعات	

�لمحلية	 �لمجتمعات	 م�ؤ�س�سات	 بع�ض	 ففي	 �لمنافع:	 وت�زيع	 �لح�كمة	  •
عادل،	 غير	 ت�زيعًا	 �لمنافع	 ت�زيع	 �إلى	 �لق�ة	 ت��زن	 �نعد�م	 �أوجه	 ت�ؤدي	

ب�جه	 حادة	 �لم�سكلة	 وهذه	 �لط�يل.	 �لمدى	 على	 �ل�ستد�مة	 يقّ��ض	 مما	

لالإد�رة	 بال�سفافية	 تت�سم	 ديمقر�طية	 نظم	 �إلى	 �فتقار	 ي�جد	 حيثما	 خا�ض	

�لمحلية. �لمتر�سخة	 �لم�سالح	 ت�سيطر	 وحيثما	 و�لم�ساءلة	

على	 و�لمت��سطة	 �ل�سغيرة	 �لم�ؤ�س�سات	 �ساعدت	 �لتي	 �لع��مل	 بين	 من	 وكان	

يلي: ما	 �لتحديات	 مع	 بنجاح	 �لتاأقلم	

�أوجدتها	 �لتي	 و�لفر�ض	 �لمعل�مات	 على	 �لح�س�ل	 �إمكانية	 ن	 تح�سُّ  •
�لأدو�ت؛ من	 ذلك	 وغير	 �لإلكترونية،	 و�لتجارة	 �لإنترنت،	

وتح�سين	 و�لتحاد�ت	 �لر�بطات	 خالل	 من	 �لأعمال	 �أن�سطة	 زيادة	  •
و�لخدمات؛ �لمدخالت	 على	 و�لح�س�ل	 �لأ�س��ق	 �إلى	 �ل��س�ل	 �إمكانية	

لحتياجات	 منا�سبة	 تكن�ل�جيات	 ��ستحد�ث	 �إلى	 �لر�مية	 �لجه�د	 زيادة	  •
و�لمت��سطة؛ �ل�سغيرة	 �لم�ؤ�س�سات	

�لقيمة	 �سال�سل	 يجعل	 مما	 �سريعًا	 �رتفاعًا	 �لنقل	 تكاليف	 �رتفاع	  •
�لمناف�سة. على	 قدرة	 �أكثر	 �لمحلية	

وتح�سين	 �لعمليات	 لزيادة	 �لأهمية	 بالغ	 �أمر	 �أق�ى	 م�ؤ�س�سية	 ترتيبات	 ووج�د	

من	 �لمجتمعات	 تمّكن	 فاإنها	 ذلك،	 على	 وعالوة	 �لم�ساومة.	 على	 �لقدرة	

�لجماعية	 �لم��رد	 �إد�رة	 لجعل	 �لحي�ية	 �لجديدة،	 �لتكن�ل�جيات	 من	 �ل�ستفادة	

�قت�ساديًا. �لبقاء	 على	 قادرة	

منظمات المجتمع المدني

رئي�سية	 فاعلة	 عنا�سر	 �لمدني	 �لمجتمع	 منظمات	 �أ�سبحت	 �لأخيرة،	 �لعق�د	 في	

تتحدى	 كانت	 ما	 كثير�ً	 حيث	 �لبلد�ن،	 معظم	 في	 بالغابات	 �لمتعلقة	 �لق�سايا	 في	

�لرئي�سية	 �لق�ى	 كاإحدى	 برزت	 وقد	 �ل�سفافية.	 من	 وُتزيد	 �لر��سخة	 �لم��قف	

�لمحلي	 �لم�ست�يات،	 جميع	 على	 �لحرجي	 �لقطاع	 م�ستقبل	 ت�سكيل	 تعيد	 �لتي	

و�لعالمي. و�لقطري	

حيث	 �لمحلية	 �لم�ست�يات	 من	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 مجم�عات	 و�رتفعت	

�لئتالفات	 خالل	 من	 �لعالمي	 �ل�سعيد	 على	 ود�عية	 فعالة	 فاعلة	 عنا�سر	 �أ�سبحت	

�لجتماعات	 في	 مت�سقة	 ر�سائل	 منها	 وتنبعث	 م�حدة	 جبهة	 تمثل	 �لتي	

�لعتر�ف	 في	 تقدم	 تحقيق	 �إلى	 �لمنظمة	 جه�دها	 �أدت	 وقد	 �لدولية.	 و�لعمليات	

�عتماد	 وكان	 �إليها.	 و�إعادتها	 �لغابات	 �أر��سي	 في	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 بحق�ق	

حدثًا	 	2007 عام	 في	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 حق�ق	 ب�ساأن	 �لمتحدة	 �لأمم	 �إعالن	

ُملزم. غير	 �لإعالن	 كان	 و�إن	 تاريخيًا،	

�لجماعية	 �لحفظ	 ومنظمات	 �لجماعية	 �لحرجية	 �لمنظمات	 وت�سمل	

ومنظمات	 �لمحلي،	 �لمجتمع	 منظمات	 و�سبكات	 43(؛	 )�لإطار	 �لتحاد�ت	

مثل	 و�لإئتالفات،	 �لغابات؛	 �سع�ب	 برنامج	 مثل	 �ل�سبكي،	 و�لت���سل	 �لدع�ة	

�لمطيرة،	 للغابات	 �لعالمية	 و�لحركة	 �لأر�ض،	 لأ�سدقاء	 �لدولي	 �لئتالف	

في	 �لجماعي	 �لحرجي	 �لقطاع	 نم�	 عن	 وتعبير�ً	 �لعالمي.	 �لحرجي	 و�لئتالف	

و�سُبل	 �لغابات	 بين	 �ل�سلة	 على	 �لمجم�عات	 هذه	 ت�سدد	 �لعالم،	 �أنحاء	 مختلف	

�لعي�ض. ك�سب	

لحماية	 �لعالمي	 �ل�سندوق	 مثل	 �لحك�مية،	 غير	 �لدولية	 �لبيئية	 و�لمنظمات	

حفظ	 وجمعية	 �لطبيعة،	 حفظ	 ومنظمة	 �لدولية،	 �لحفظ	 ومنظمة	 �لطبيعة،	

في	 ت�سم	 جامعة	 مجم�عة	 )وهي	 �لطبيعة	 لحفظ	 �لدولي	 و�لتحاد	 �لبرية،	 �لحياة	

�لفاعلة	 �لمدني	 �لمجتمع	 عنا�سر	 هي	 �لأخرى(،	 �لمنظمات	 جميع	 ع�س�يتها	

من	 �لرغم	 وعلى	 �لحرجي.	 �لقطاع	 في	 فعالية	 �لأكثر	 وربما	 تم�ياًل	 �لأف�سل	

�لحفاظ	 على	 �هتمامها	 �لمجم�عات	 هذه	 تركز	 و�لُنهج،	 �لمنظ�ر�ت	 �ختالف	

�إ�سد�ر	 ُنظم	 وتعزيز	 �لمحمية،	 �لمناطق	 نطاق	 وت��سيع	 �لحي�ي،	 �لتن�ع	 على	

غير	 �لأخ�ساب	 قطع	 من	 للحد	 �لغابات	 ح�كمة	 وتح�سين	 للغابات،	 �ل�سهاد�ت	

بالنقر��ض. �لمهددة	 بالأن��ع	 �لتجار	 ومن	 �لم�سروع	

�إلى	 تدع�	 �لمدني	 �لمجتمع	 في	 منظمات	 من	 �سلة	 ذ�ت	 مجم�عة	 وتتك�ن	

مثل	 للغابات،	 �لم�ستد�مة	 و�لإد�رة	 بالحفظ	 يتعلق	 ما	 في	 �لأ�س��ق	 ُنهج	 �إتباع	

و�ل�سياحة	 و�لم�ستد�مة،	 �لع�س�ية	 و�لز�رعة	 �لعادلة،	 و�لتجارة	 �ل�سهاد�ت،	 �إ�سد�ر	

بينها	 ومن	 �لمنظمات،	 هذه	 بع�ض	 حققت	 وقد	 �لخ�سر�ء.	 و�ل�ستثمار�ت	 �لبيئية،	

تغير�ت	 للغابات،	 �ل�سهاد�ت	 �إ�سد�ر	 نظم	 �إقر�ر	 وبرنامج	 �لغابات	 رعاية	 مجل�ض	

�لحرجية. �لمنتجات	 وم�ستهلكي	 منتجي	 �سل�ك	 في	

مثاًل	 ومنها	 �لدولية،	 �لبيئية	 �لحك�مية	 غير	 �لمنظمات	 من	 عدد	 ويعمل	

مما	 بح�ث"،	 "كم�ؤ�س�سات	 �لعالم،	 م��رد	 ومعهد	 و�لتنمية	 للبيئة	 �لدولي	 �لمعهد	
�لأ�سا�سية. �لمجالت	 في	 �لمعرفة	 يعزز	

�لقطرية	 �ل�سبكات	 من	 معقدة	 م�سف�فات	 تربط	 ذلك،	 على	 وعالوة	

�لمز�رعين،	 بين	 ما	 ن�سبيًا،	 ر�سمية	 غير	 منها	 كثرة	 ز�لت	 ما	 و�لعالمية،	 و�لإقليمية	

�لمحليين.	 و�لنا�سطين	 �لتجار،	 و�سغار	 �لغابات،	 على	 �لمعتمدة	 و�لمجتمعات	

�لكبيرة	 �لدولية	 �لحفظ	 منظمات	 على	 حكر�ً	 تعد	 لم	 �لتحالفات	 وهذه	

�لكبيرة. �لتنمية	 ومجم�عات	

للعنا�سر	 م�سادة	 متينة	 ق�ة	 �لمدني	 �لمجتمع	 منظمات	 ت�سكل	 عام،	 وب�جه	

حد	 �إلى	 فعاليتها	 وتنبع	 �ل�سركات.	 وقطاع	 �لحك�مات	 قبيل	 من	 �لق�ية	 �لفاعلة	

يلي: مما	 كبير	

منظمة	 وهو	 نيبال،	 في	 الجماعية	 الغابات	 م�شتخدمي	 اتحاد	 يوفر	

القطري	 التمثيل	 	،1995 عام	 في	 تاأ�ش�شت	 الغابات	 لم�شتخدمي	 دعائية	

ي�شم	 الذي	 التحاد،	 وهذا	 الموارد.	 اإدارة	 في	 المحليين	 ال�شكان	 لحقوق	

مناطق	 جميع	 من	 	- و�شغارًا	 كبارًا	 ون�شاًء،	 رجاًل	 	- الريفيين	 المزارعين	

مجتمعية	 جماعة	 ون�شج	 لتطور	 مثال	 هو	 تقريبًا،	 وال�شبعين	 الخم�ص	 نيبال	

من	 منظمة	 اأكبر	 هو	 التحاد	 هذا	 اإن	 بل	 هامة.	 ريفية	 موؤ�ش�شة	 اإلى	 لها	 وتحوُّ

نيبال. في	 المدني	 المجتمع	 منظمات	

بنجاحهما	 نيبال	 في	 المجتمعي	 الحرجي	 والقطاع	 التحاد	 ويدين	

الحوافز	 هيكلة	 واإلى	 الغابات	 على	 الريف	 �شكان	 باعتماد	 العتراف	 اإلى	

الريف. في	 للحقائق	 وفقًا	 الموؤ�ش�شية	

.FECOFUN, 2006	:الم�سدر
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المؤسسات تغير 

�لمحلية؛ �لق�سايا	 وفهم	 �ل�سعبية	 �لق��عد	 مع	 �ل�ثيق	 �ت�سالها	  •
�إد�رة	 بق�سايا	 يتعلق	 ما	 في	 تتبعها	 �لتي	 �لتخ�س�سات	 متعددة	 �لُنهج	  •

�لم��رد؛

�لتم�يل؛ وم�سادر	 �لم�سلحة	 �أ�سحاب	 مع	 �لفعال	 ت���سلها	  •
مع	 ق�ية	 رو�بط	 و�إقامتها	 و�لر�بطات	 لل�سبكات	 �لماهر	 ��ستخد�مها	  •

�أخرى؛ فاعلة	 عنا�سر	

و��ستخد�مها	 �لأ�سا�سية	 �لق�سايا	 ب�ساأن	 تجريها	 �لتي	 �لتف�سيلية	 �لبح�ث	  •
�لمحلي. للعمل	 دعمًا	 �لبح�ث	 لتلك	

تز�يد	 �سمنًا	 يعني	 و�لبيئية	 �لجتماعية	 �لق�سايا	 ب�ساأن	 و�لقلق	 �ل�عي	 وتز�يد	

�لحرجي. �لقطاع	 في	 �لمدني	 �لمجتمع	 منظمات	 دور	

نح�	 على	 يعك�ض	 �أن	 ينبغي	 و�لقت�سادي	 �لم�ؤ�س�سي	 �لتن�ع	 نح�	 و�لتح�ل	

�أجل	 من	 لزم	 �لتعقيد	 فهذ�	 و�لنا�ض.	 للغابات	 و�لثقافي	 �لبيئي	 �لتعقيد	 فعالية	 �أكثر	

حرجي	 �قت�ساد	 في	 �لتكامل	 يحقق	 �لذي	 دورها	 �أد�ء	 على	 �لغابات	 م�ساعدة	

حالة	 �لفاعلة	 �لمدني	 �لمجتمع	 عنا�سر	 وت�سفي	 وت�زيعي.	 ومتن�ع	 متفرق	

�إليها	 �لحاجة	 ت�ستد	 حالة	 وهي	 عمد�ً،	 �لمنمقة	 �لق�ة	 تعادلت	 على	 نظام"  "ل	
.)2008 �سخ�سي،	 �ت�سال	 	،J. Campbell(

القطاع غير الر�سمي

في	 مطم��سًا	 يك�ن	 �لر�سمي	 وغير	 �لر�سمي	 �لقطاعين	 بين	 �لفا�سل	 �لخط	 �إن	

�لعدد	 كثيرة	 ومت��سطة	 �سغيرة	 م�ؤ�س�سات	 تعمل	 عندما	 ل�سيما	 �لأحيان،	 بع�ض	

�لقطاع	 خارج	 �لم�ج�دة	 �لفاعلة	 �لعنا�سر	 وتتر�وح	 �لر�سمي.	 �لقطاع	 خارج	

�إلى	 دفعتها	 �لتي	 للغابات	 �لمحلية	 لالإد�رة	 �لتقليدية	 �لترتيبات	 من	 �لر�سمي	

�لأخ�ساب	 قطع	 �سبكات	 �إلى	 �لتقييدية،	 �لحك�مية	 �لل��ئح	 �لر�سمي	 غير	 �لقطاع	

�لبلد�ن. من	 كثير	 في	 �لم�ؤ�س�سية	 �لترتيبات	 �سعف	 ت�ستغل	 �لتي	 �لم�سروع	 غير	

من	 كان	 و�إن	 �لعالم،	 نطاق	 على	 كبير�ً	 �لر�سمي	 غير	 �لقطاع	 ز�ل	 وما	

كل	 مقابل	 ت�جد،	 �أنه	 �لدولية	 �لعمل	 منظمة	 وتقّدر	 مد�ه.	 تحديد	 �ل�سعب	

�لقطاع	 في	 �ثنتان(	 )�أو	 �أخرى	 وظيفة	 �لر�سمي،	 �لحرجي	 �لقطاع	 في	 وظيفة	

�إنتاج	 مجال	 في	 م�ج�د	 �ل�ظائف	 هذه	 ومعظم	 	.)ILO, 2001( �لر�سمي	 غير	

�أن	 ويقّدر	 �لخ�سبية.	 غير	 �لحرجية	 و�لمنتجات	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 جمع	 �أو	

�لخ�سبي	 �ل�ق�د	 ح�ساد	 مجال	 في	 �لماأج�ر،	 غير	 �لكفاف	 م�ست�ى	 على	 �لعمل	

عمل	 وقت	 يعادل	 )ما	 عامل	 ملي�ن	 	14 نح�	 ي�ستخدم	 �لأول،	 �لمقام	 في	

هي	 �لمر�أة	 تك�ن	 ما	 وكثير�ً	 �لنامية.	 �لبلد�ن	 في	 �لمائة	 في	 	90 منهم	 كامل(،	

�لر�سمي. غير	 �لقطاع	 في	 �لعمالة	 مجال	 في	 �لم�سيطرة	

ذلك	 ويرجع	 ر�سمي،	 غير	 نح�	 على	 كثيرة	 �سغيرة	 حرجية	 م�ؤ�س�سات	 وتعمل	

لمبا�سرة	 م��تية	 غير	 بيئة	 ووج�د	 �لملكية	 حق�ق	 تحديد	 �س�ء	 �إلى	 كبير	 حد	 �إلى	

وما	 �لر�سمي	 �لقطاع	 دخ�ل	 دون	 تح�ل	 �سديدة	 ح��جز	 وج�د	 مع	 �لأعمال،	

�لبلد�ن	 في	 �لر�سمي	 غير	 �لقطاع	 وي�سيطر	 للمعامالت.	 تكاليف	 من	 ذلك	 يالزم	

و�ل�سغط	 	.)World Bank, 2006( مرنة	 وغير	 م�سنية	 �لل��ئح	 فيها	 تك�ن	 �لتي	

غير	 �لقطاع	 نم�	 ي�سّجع	 �لتكاليف	 من	 للحد	 �لر�سمي	 �لقطاع	 من	 �لمتز�يد	

�لر�سمي	 �لقطاع	 خارج	 م�ج�دة	 �سركات	 �إلى	 بالعمل	 ُيعهد	 ما	 وكثير�ً	 �لر�سمي.	

و�لبيئية. �لجتماعية	 بالق��عد	 �لتز�مها	 بعدم	 �لإنتاج	 تكاليف	 تقلل	

كبيرة	 جه�د�ً	 �ستبذل	 �لحك�مات	 كانت	 �إذ�	 ما	 هي	 �لأ�سا�سية	 و�لق�سية	

�لم�ساريع	 تنظيم	 تقّيد	 �لتي	 �لح��جز	 باإز�لة	 �لأعمال	 لمبا�سرة	 م��تية	 بيئة	 لتهيئة	

�لئتمانات	 على	 �لح�س�ل	 �إمكانية	 ن	 تح�سُّ ي�ؤدي	 �أن	 �لممكن	 ومن	 �لحرة.	

من	 �لفاعلة	 �لعنا�سر	 بع�ض	 �نتقال	 �إلى	 و�لتكن�ل�جيا	 �لأ�س��ق	 �إلى	 و�ل��س�ل	

�لر�سمي. �لقطاع	 �إلى	 �لر�سمي	 غير	 �لقطاع	

لقطع	 للت�سدي	 مت�سافرة	 جه�د	 بذل	 �أي�سًا	 �لأ�سا�سية	 �لأم�ر	 ومن	

دولية	 حك�مية	 عمليات	 حاليًا	 ي�سمل	 ما	 وه�	 �لم�سروع،	 غير	 �لأخ�ساب	

وتد�بير	 و�لتحقق،	 للتتبع	 ونظمًا	 ح�كمتها،	 وعمليات	 �لغابات	 ق��نين	 لإنفاذ	

�لأم��ل. غ�سل	 لمكافحة	

المنظمات الدولية

�لمن�سرمين	 �لعقدين	 في	 بالغابات	 �ل�سلة	 ذ�ت	 �لدولية	 �لمنظمات	 تط�رت	 لقد	

�أو	 �لخا�ض	 بالقطاع	 مقارنة	 �لتكيف	 في	 �سرعة	 �أقل	 كانت	 �أنها	 من	 �لرغم	 على	

وغيرها	 �لمتحدة	 �لأمم	 كانت	 	،1990 عام	 فقبل	 �لمدني.	 �لمجتمع	 بمنظمات	

�لدولية،	 و�لتم�يل	 �لبح�ث	 ومنظمات	 �لدولية،	 �لحك�مية	 �لمنظمات	 من	

رئي�سية،	 ب�سفة	 �لتقني	 �لدعم	 تقدم	 �لثنائي	 �ل�سعيد	 على	 �لمانحة	 و�ل�كالت	

وكانت	 �لخ�سبية.	 �لمنتجات	 �إنتاج	 على	 �لأول	 �لمقام	 في	 يتركز	 كان	 �لذي	

�لحرجية،	 و�ل�سناعات	 و�إد�رتها،	 �لغابات	 تنمية	 هي	 �لأول�ية	 ذ�ت	 �لمجالت	

و�لإر�ساد. و�لتدريب،	 و�لتعليم،	 و�لبح�ث،	

 ،1992 عام	 في	 و�لتنمية	 بالبيئة	 �لمعني	 �لمتحدة	 �لأمم	 م�ؤتمر	 �نعقاد	 ومنذ	

�لإد�رة	 في	 �لمتمثل	 �لأعلى	 �لهدف	 �إطار	 في	 �لدولية،	 �لمنظمات	 و�ّسعت	

�لق�سايا	 من	 �أو�سع	 طائفة	 تتناول	 لكي	 �أعمالها	 جدول	 نطاق	 للغابات،	 �لم�ستد�مة	

�لم�ؤ�س�سات	 من	 جديدة	 �أن��ع	 وظهرت	 و�لبيئية.	 و�لقت�سادية	 �لجتماعية	

و�تفاقات	 و�تفاقيات	 �لغابات،	 �سيا�سات	 ب�ساأن	 �لمتحدة	 لالأمم	 )عمليات	 �لدولية	

و�ل�سر�كات.	 �لمبادر�ت	 وتعددت	 �إقليمية(	 دولية	 حك�مية	 وعمليات	 بيئية،	

و�لم�ؤ�س�سات،	 لل�سيا�سات	 �لدعم	 تقديم	 على	 �أكبر	 ت�سديد�ً	 �لبر�مج	 وت�سدد	

على	 وم�ؤخر�ً	 �لفقر،	 وطاأة	 من	 و�لتخفيف	 �لح�كمة،	 على	 �لتركيز	 زيادة	 مع	

�لقلق	 تز�يد	 ومع	 لالألفية.	 �لإنمائية	 �لأهد�ف	 �إطار	 في	 �لحرجي	 �لقطاع	 �إدماج	

�أول�ية	 و�لتكيف	 للتخفيف	 تد�بير	 �تخاذ	 �إلى	 �ل�سعي	 ي�سّكل	 �لمناخ،	 تغير	 ب�ساأن	

م�ستجدة.

�إلى	 للحد	 كبيرة	 جه�د	 بذل	 و�لمبادر�ت	 �لم�ؤ�س�سات	 تعدد	 �قت�سى	 وقد	

ت�سكل	 �لعمل	 فازدو�جية	 �لعمل.	 �زدو�جية	 وتجنب	 �لتجزوؤ	 من	 درجة	 �أدنى	

"�ساخنة"،  ق�سية	 �أحدث	 بمعالجة	 د�ئمًا	 �لمنظمات	 يطالب�ن	 �لمعنيين	 لأن	 خطر�ً	

متاحًا	 يك�ن	 ما	 وه�	 تم�يل،	 ي�جد	 حيثما	 �لمنظمات	 تعمل	 �أن	 �لالزم	 ومن	

�لم�ساكل	 �لدولي	 �ل�سعيد	 على	 �لتجزوؤ	 وُيبرز	 �ل�ساخنة.	 �لق�سايا	 لهذه	 �أي�سًا	 عادة	

في	 مجز�أة	 �لتنمية	 جه�د	 كانت	 حيثما	 ل�سيما	 �لقطري،	 �ل�سعيد	 على	 �لم�ج�دة	

ت�ستد	 �لتي	 �لبلد�ن	 في	 �لتن�سيق	 على	 �لقدرة	 �إلى	 �فتقار	 وي�جد	 مختلفة.	 قطاعات	

�لم�ساكل. حدة	 فيها	

نهج	 �لعمل	 و�زدو�جية	 للتجزوؤ	 �لت�سدي	 �إلى	 �لر�مية	 �لجه�د	 بين	 ومن	

�لأن�سطة	 تن�سيق	 �إلى	 يرمي	 �لذي	 	،)UN, 2006b( �لمتحدة"  �لأمم	 �أد�ء	 "ت�حيد	
و�ل�سر�كة	 �لقطري؛	 �ل�سعيد	 على	 �لمتحدة	 �لأمم	 وكالت	 لمختلف	 �لمتفرقة	
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�لدولية	 �ل�سيا�سة	 لعملية	 �لمن�سق	 للدعم	 مثال	 وهي	 �لغابات،	 مجال	 في	 �لتعاونية	

.)44 )�لإطار	 بالغابات	 �لمتعلقة	

�لع�لمة	 وتيرة	 ت�سارع	 فعالة	 دولية	 م�ؤ�س�سية	 ترتيبات	 تعالج	 �أن	 �لالزم	 ومن	

للحدود.	 �لعابرة	 و�لبيئية	 و�لجتماعية	 �لقت�سادية	 �لق�سايا	 من	 طائفة	 وظه�ر	

يلي: ما	 �لمقبلة	 �لقليلة	 �ل�سن��ت	 في	 �لمحتملة	 �لتغير�ت	 بع�ض	 يك�ن	 وقد	

ولل�سغ�ط	 �لم��رد	 حيث	 من	 للمع�قات	 ��ستجابة	 �لم�ؤ�س�سات،	 ت�حيد	  •
�ل��قع؛ �أر�ض	 على	 ملم��سة	 نتائج	 روؤية	 �أجل	 من	

�ل���سحة،	 و�لنتائج	 �لمخرجات	 �إلى	 �لعمليات	 عن	 ل	 تح�ُّ حدوث	  •
وعيًا؛ �أكثر	 مجتمع	 به	 يطالب	 ما	 وه�	

وغيرها	 �لفرعية	 و�لإقليمية	 �لإقليمية	 �لمبادر�ت	 على	 �لتركيز	 تز�يد	  •
و�لت�س�ر�ت	 �لآر�ء	 ذ�ت	 �لبلد�ن	 لتمكين	 �لجماعية	 �لمبادر�ت	 من	

�لهتمام	 وزيادة	 �لم�ستركة،	 للم�ساكل	 �لت�سدي	 من	 �لمتماثلة	

�لإقليمية	 �لقت�سادية	 �لتجمعات	 جانب	 من	 �لحرجي	 �لقطاع	 بق�سايا	

�لفرعية. و�لإقليمية	

التوقعات

قطاع	 في	 �لم�ؤ�س�سي	 �لم�سهد	 �أ�سبح	 جديدة،	 فاعلة	 عنا�سر	 ظه�ر	 مع	

يتح�ل.	 �لفاعلة	 �لعنا�سر	 بين	 ما	 في	 �لت��زن	 و�أخذ	 تعّقد�	 �أكثر	 �لغابات	

�أكثر	 �ل�ساحة	 �أ�سبحت	 �لبلد�ن(،	 جميع	 في	 لي�ض	 يكن	 )و�إن	 عام	 وب�جه	

�لجديدة.	 و�لت�سالت	 �لمعل�مات	 لتكن�ل�جيات	 جزئيًا	 نتيجة	 	ً� تكاف�ؤ

�ل�سغيرة	 للم�ؤ�س�سات	 جديدة	 فر�سًا	 �إليها	 �لحاجة	 ت�ستد	 �لتي	 �لتعددية	 وت�ّفر	

�لتي	 �لمدني،	 �لمجتمع	 وم�ؤ�س�سات	 �لمجتمعية.	 وللمنظمات	 و�لمت��سطة	

م�ؤ�س�سات	 وكذلك	 و�لبيئية،	 �لجتماعية	 �لق�سايا	 على	 عادة	 تركز	 كانت	

�لقت�سادية،	 �لج��نب	 على	 عادة	 تركز	 كانت	 �لتي	 �لخا�ض،	 �لقطاع	

�سالحها	 في	 و�ل�ستثمار�ت	 �لتم�يل	 ك�ن	 ويتز�يد	 وعدد�؛	 ق�ة	 تكت�سب	

تتكيف	 لم	 و�إذ�	 �لدولية.	 و�لم�ؤ�س�سات	 �لعام	 �لقطاع	 بم�ؤ�س�سات	 مقارنة	

تاريخيًا،	 �ل�ساحة	 على	 ت�سيطر	 كانت	 �لتي	 �لحك�مية،	 �لحرجية	 �ل�كالت	

ومع	 �أهميتها.	 تال�سي	 بفعل	 تتال�سى	 �أن	 يمكن	 فاإنها	 �لتغير�ت،	 هذه	 مع	

منظمات	 مثل	 جديدة	 فاعلة	 عنا�سر	 تغّير	 �أن	 يمكن	 �لع�لمة،	 وتيرة	 تز�يد	

�لعقارية،	 لال�ستثمار�ت	 �لئتماني	 و�ل�سندوق	 �لخ�سبية،	 �ل�ستثمار�ت	 �إد�رة	

�لخريطة	 �لكرب�ن،	 في	 �لتجار	 وم�ؤ�س�سات	 �ل�سيادية،	 �لثروة	 و�سناديق	

بين	 ُت��زن	 لكي	 هائلة	 �سغ�طًا	 �لم�ؤ�س�سات	 و�ست��جه	 �لعالمية.	 �لم�ؤ�س�سية	

�لجه�د. وت�حيد	 �لتجزوؤ	

ما	 في	 طوعي	 ترتيب	 وهي	 الغابات،	 مجال	 في	 التعاونية	 ال�شراكة	 تهدف	

كبيرة	 برامج	 لديها	 توجد	 التي	 الدولية	 والأمانات	 المنظمات	 من	 	14 بين	

ب�شاأن	 الدولي	 الحوار	 دعم	 مجال	 في	 التن�شيق	 تعزيز	 اإلى	 الغابات،	 ب�شاأن	

وثمة	 القطري.	 الم�شتوى	 على	 للغابات	 الم�شتدامة	 الإدارة	 وتنفيذ	 الغابات	

قد	 التعاريف	 ومواءمة	 بالغابات	 المت�شل	 الإبالغ	 تعميم	 ب�شاأن	 مبادرات	

ومن	 بالغابات.	 المتعلقة	 والقطرية	 والإقليمية	 العالمية	 العمليات	 �شاعدت	

الأعمال	 لجدول	 م�شتركة	 ل�شتراتيجية	 ال�شتجابة	 الأخيرة	 المبادرات	 بين	

للعمليات	 دعمًا	 العلمية	 المعرفة	 وتوطيد	 المناخ	 تغير	 ب�شاأن	 العالمي	

الدولية. ال�شيا�شاتية	

ال�شراكة	التعاونية	في	مجال	الغاباتالإطار 44

الذي	 الغابات	 اأنواع	 جميع	 ب�شاأن	 قانونًا	 الملزم	 غير	 ال�شك	 د	 يج�شِّ

الأول	 دي�شمبر/كانون	 في	 المتحدة	 لالأمم	 العامة	 الجمعية	 اعتمدته	

للغابات	 الم�شتدامة	 الإدارة	 ب�شاأن	 الآراء	 في	 عالميًا	 توافقًا	 	2007

ب�شاأن	 عالمية	 اأهداف	 اأربعة	 �شكل	 على	 الم�شتقبل	 في	 الأولويات	 وُيحدد	

الغابات:

العالم	 م�شتوى	 على	 الحرجي	 الغطاء	 فقدان	 انح�شار	 على	 العمل	 	•

للغابات؛	 الم�شتدامة	 الإدارة	 خالل	 من	

الم�شتمدة	 والبيئية	 والجتماعية	 القت�شادية	 الفوائد	 تح�شين	 	•

الذين	 ال�شكان	 معي�شة	 �ُشُبل	 تح�شين	 ذلك	 في	 بما	 الغابات،	 من	

الغابات؛ على	 يعتمدون	

الغابات	 مناطق	 من	 وغيرها	 المحمية	 الغابات	 م�شاحة	 زيادة	 	•

كبيرة؛ زيادة	 العالم	 نطاق	 على	 م�شتدامة	 اإدارة	 المدارة	

الر�شمية	 الإنمائية	 الم�شاعدة	 انخفا�ص	 انح�شار	 على	 العمل	 	•

للغابات. الم�شتدامة	 لالإدارة	

ال�شك	 وجود	 مع	 قادر،	 بالغابات	 المعني	 المتحدة	 الأمم	 ومنتدى	

عمله	 برنامج	 وجود	 ومع	 الغابات	 اأنواع	 جميع	 ب�شاأن	 قانونًا	 الملزم	 غير	

الق�شايا	 اأكثر	 بع�ص	 ب�شاأن	 التداول	 على	 ال�شنوات،	 متعدد	 الجديد	

	،2009 عام	 وفي	 المقبلة.	 ال�شنوات	 في	 بالغابات	 يتعلق	 ما	 في	 اإلحاحًا	

المناخ	 تغيُّر	 لتحديات	 الت�شدي	 في	 الغابات	 م�شاهمة	 المنتدى	 �شيناق�ص	

وفي	 الت�شحر.	 من	 والحد	 الحيوي	 التنوع	 حماية	 في	 الغابات	 دور	 وكذلك	

بطريقة	 القرار	 و�شنع	 الحوكمة	 قبيل	 من	 ق�شايا	 �شتكون	 ال�شدد،	 هذا	

الغابات	 فوائد	 �شمان	 لكفالة	 الأهمية	 حا�شمة	 ق�شايا	 ر�شيدة	 ت�شاركية	

مكا�شب	 تحقيق	 على	 اأولوية	 الأجل	 طويل	 للتخطيط	 تكون	 اأن	 ولكفالة	

n الأجل.	 ق�شيرة	

اآراء	من	ال�شركاء	في	ال�شراكة	التعاونية	في	مجال	الغابات

ال�سك غير الملزم قانونًا واأولويات الغابات في الم�ستقبل

من	منتدى	الأمم	المتحدة	المعني	بالغابات
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المؤسسات تغير 
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و��ستر�تيجية،	 �أ�سا�سية	 بح�ث	 �إجر�ء	 على	 و�لتكن�ل�جيا	 �لعلم	 نظام	 ينط�ي	

ب�جه	 �لق�ل	 ويمكن	 �لبح�ث.	 تلك	 نتائج	 وتبّني	 وتكيفية،	 تطبيقية	 وبح�ث	

�ثنين: بمجالين	 عم�مًا	 تتعلق	 �لحرجي	 �لمجال	 في	 �لتكن�ل�جيا	 باأن	 عام	

وت�فير	 �ل�سلع	 �إنتاج	 �أجل	 من	 و�لأ�سجار	 �لغابات	 م��رد	 �إد�رة	  •
�لبيئية؛ �لخدمات	

�لخ�سبية. وغير	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 وت�سنيع	 ونقل	 ح�سد	  •
من	 �أكثر	 �أو	 و�حد	 على	 عادة	 �لتط�ر	 يركز	 �لمجالين،	 هذين	 �إطار	 وفي	

�لتالية: �لأهد�ف	

�لإنتاجية؛ وزيادة	 �لتكاليف	 خف�ض	  •
جديدة؛ وخدمات	 منتجات	 ��ستحد�ث	  •

�لبيئة؛ على	 �ل�سلبية	 �لآثار	 من	 و�لحد	 �لم��رد	 حفظ	  •
�لطاقة. كفاءة	 تح�سين	  •

�لنان�	 وتكن�ل�جيا	 �لحي�ية	 �لتكن�ل�جيا	 مثل	 �أحدث،	 مجالت	 وثمة	

ملح�ظ	 تاأثير	 لها	 )�لإطار	45(،	 و�لت�سالت	 �لمعل�مات	 وتكن�ل�جيات	

�لأهد�ف. هذه	 تحقيق	 في	

لت�فير	 �لعلمية	 �لقاعدة	 بتح�سين	 �لنم�	 في	 �آخذ	 بحثي	 مجال	 ويتعلق	

�لبيئية	 �لنظم	 عمليات	 در��سة	 على	 عادة	 ينط�ي	 وهذ�	 �لبيئية.	 �لخدمات	

�لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 �لب�سري.	 �لتدخل	 من	 �لمختلفة	 �لدرجات	 وتاأثير�ت	

كبيرة	 جه�د	 بذل	 معه	 و�لتكيف	 �لمناخ	 تغير	 �آثار	 من	 �لتخفيف	 �سيتطلب	
.IUFRO, 2008 :الم�سدر

اأفريقيا،	29	بلدًا

اآ�شيا	والمحيط	الهادي،	26	بلدًا

اأوروبا،		38	بلدًا

اأمريكا	الالتينية	والكاريبي،	16	بلدًا

اأمريكا	ال�شمالية،	3	بلدان

غرب	وو�شط	اآ�شيا،	6	بلدان
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وتكنولوجيا الغابات
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بح�سب الإقليم، 2008

كبيرة	 تاأثيرات	 والت�شالت	 المعلومات	 تكنولوجيات	 لنمو	 كان	 لقد	

ت�شريع	 في	 محوريًا	 وكان	 الحرجي،	 القطاع	 على	 مبا�شرة	 وغير	 مبا�شرة	

فر�شًا	 المتنقلة	 الت�شال	 و�ُشُبل	 الإنترنت	 اأوجدت	 فقد	 العولمة.	 وتيرة	

العالمية،	 المعلومات	 دائرة	 خارج	 تقليديًا	 كانوا	 لمن	 م�شبوقة	 غير	

هذه	 واأدت	 الحجم.	 والمتو�شطة	 ال�شغيرة	 الموؤ�ش�شات	 بينهم	 ومن	

من	 وزادت	 التكاليف،	 وقللت	 العمل،	 اإنتاجية	 زيادة	 اإلى	 التكنولوجيات	

لموردي	 فر�شًا	 الإنترنت	 على	 الموجودة	 المتاجر	 وتتيح	 المردودات.	

الخ�شبية. والمنتجات	 الخدمات	

وقد	عززت	اأي�شًا	تكنولوجيات	المعلومات	والت�شالت	التغير	الموؤ�ش�شي	في	

القطاع	الحرجي.	فزيادة	�شهولة	تقا�شم	المعلومات	والتوا�شل	ال�شبكي	العالمي	توؤدي	

اإلى	ت�شاوؤل	نفوذ	المنظمات	المهيكلة	عموديًا	وتعزز	تنمية	المنظمات	ال�شغيرة.	

وقد	�شاعدت	تلك	التكنولوجيات	على	ت�شجيع	ال�شفافية	والم�شاءلة	على	نطاق	

غير	م�شبوق،	وذلك	لأن	قدرًا	�شئياًل	جدًا	من	المعلومات	هو	الذي	اأ�شبح	يمكن	

حجبه	عن	الجمهور	وعن	التمحي�ص	العام.	وي�ّشرت	اأي�شًا	تكنولوجيات	المعلومات	

والت�شالت	اإذكاء	الوعي	ب�شاأن	الق�شايا	المرتبطة	بالغابات	مثل	اإزالة	الغابات،	

وفقد	التنوع	الحيوي،	وحرائق	الغابات،	وتهمي�ص	مجتمعات	ال�شعوب	الأ�شلية.

تكنولوجيات	المعلومات	والت�شالت	في	القطاع	الحرجيالإطار 45

.Hetemäki and Nilsson, 2005; Nyrud and Devine, 2005	:الم�سادر
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لالأر��سي	 �لمختلفة	 �ل�ستخد�مات	 �إطار	 في	 �لكرب�ن	 تدفقات	 لفهم	

للتغير�ت. و�لأن��ع	 �لبيئية	 �لنظم	 بها	 ت�ستجيب	 �لتي	 و�لكيفية	

بين	 كبير�ً	 �ختالفًا	 و�لتكن�ل�جيا	 �لعلم	 مجال	 في	 �لقدرة	 وتختلف	

�ختالف	 �لغالب	 في	 يعك�ض	 مما	 �لنامية،	 و�لبلد�ن	 �لمتقدمة	 �لبلد�ن	

ويعك�ض	 �لأ�سا�سية.	 و�لبنية	 و�لتدريب	 �لتعليم	 في	 �ل�ستثمار	 على	 �لقدرة	

�لحرجية	 �لبح�ث	 لمنظمات	 �لدولي	 �لتحاد	 لأع�ساء	 �لجغر�في	 �لت�زيع	

يمّثل	 هذ�	 كان	 و�إن	 �لأقاليم،	 بين	 ما	 في	 �لبحثية	 �لقدرة	 في	 �لختالفات	

.)58 )�ل�سكل	 لالأم�ر	 تب�سيطًا	

ي�سكالن	 وتطبيقها	 تكن�ل�جيات	 �إلى	 �لعلمية	 �لمعرفة	 ترجمة	 ز�لت	 وما	

وتبّني	 �لم�ؤ�س�سية.	 �لترتيبات	 تجزوؤ	 �إلى	 جزئيًا	 هذ�	 ويرجع	 كبير�ً،	 تحديًا	

طائفة	 بين	 من	 �لختيار	 يتعين	 ما	 وكثير�ً	 �ل�سياق.	 يحدده	 �لتكن�ل�جيات	

�لمهمة. نف�ض	 �أجل	 من	 �لمتاحة	 �لتكن�ل�جيات	 من	 و��سعة	

�لتي	 هي	 �لعام	 للقطاع	 �لتابعة	 �لحرجية	 �ل�كالت	 كانت	 وتاريخيًا،	

�أكبر	 عدد	 في�جد	 �لآن،	 �أما	 �لغابات.	 وتكن�ل�جيا	 علم	 تط�ير	 عملية	 تق�د	

�لقطاع	 دور	 ت�ساءل	 وقد	 �لمجال؛	 هذ�	 في	 �لفاعلة	 �لعنا�سر	 من	 بكثير	

من	 كثير	 في	 �سديد�ً	 تدنيًا	 قدر�ته	 وتدنت	 	)27 )�لجدول	 عام	 ب�جه	 �لعام	

�لبلد�ن.

العلم والتكنولوجيا في مجالت مختارة

اإدارة الغابات

�لم�سدر	 هي	 �لطبيعية	 �لغابات	 كانت	 �لع�سرين،	 �لقرن	 معظم	 طيلة	

�لمتعلقة	 �لبح�ث	 وكانت	 �لمنتجات،	 من	 وغيرها	 لالأخ�ساب	 �لرئي�سي	

��سُتحدثت	 وقد	 م�ستد�مة.	 بطريقة	 �لغابات	 �إد�رة	 على	 تركز	 بالغابات	

مع	 �ل�قائية(،	 �لغابة	 وطريقة	 �لنتخاب	 طريقة	 )منها	 للتنمية	 �ستى	 نظم	

من	 و�لحتياجات	 نم�ها،	 ومعدلت	 �لهامة،	 �لأن��ع	 كثافة	 مر�عاة	

بين	 و�لتناف�ض	 طبيعيًا،	 �لتجدد	 على	 وقدرتها	 و�لرط�بة،	 �ل�س�ء	 حيث	

وجرى	 ت�س�يقها.	 يمكن	 ل	 �لتي	 وتلك	 ت�س�يقها	 يمكن	 �لتي	 �لأن��ع	

�لخدمات	 لتق�ي�ض	 تجنبًا	 �لمنخف�سة	 �لكثافة	 ذي	 �لح�سد	 نهج	 تبّني	

�لقابلة	 �لمناطق	 �لأخ�ساب	 قطع	 عمليات	 من	 و��سُتبعدت	 للغابات.	 �لبيئية	

ثر. للتاأ

اإن	التحاد	الدولي	لمنظمات	البحوث	الحرجية	هو	ال�شبكة	العالمية	المركزية	

للباحثين	في	مجال	الغابات.	ولالتحاد	ثالثة	اأهداف	ا�شتراتيجية	هي:

والنا�ص؛ الغابات	 ل�شالح	 البحوث	 تعزيز	 	•

والتعاون؛ ال�شتراتيجية	 ال�شراكات	 نطاق	 تو�شيع	 	•

الطلبة	 ومع	 العلمية	 الأو�شاط	 داخل	 والروابط	 الت�شال	 تعزيز	 	•

عام. بوجه	 المجتمع	 ومع	 ال�شيا�شات	 وا�شعي	 مع	 وكذلك	

وُيحدد	التحاد	دوريًا	ق�شايا	اأ�شا�شية	نا�شئة	ويقّيم	اأن�شطته،	وذلك	عماًل	على	

توفير	خبرة	علمية	م�شتقلة	ومعلومات	لم�شتخدميها	المحتملين.

وتنطوي	تحديات	الم�شتقبل	في	مجال	البحوث	الحرجية	التي	حددها	التحاد	

على	ما	يلي:

تزايد	الطلب	العالمي	على	ال�شلع	والخدمات	الخ�شبية	وغير	الخ�شبية؛ 	•

الحيوية؛ الطاقة	 	•

المناخ؛ تغير	 تاأثيرات	 	•

الغابات؛ اإزالة	 اتجاه	 عك�ص	 وكيفية	 الأرا�شي	 على	 التناف�ص	 	•

دور	الأ�شجار	المحّورة	وراثيًا	وحراجة	المزارع	الكبيرة؛ 	•

الدخيلة؛ والُممر�شات	 الآفات	 غزو	 	•

الحيوي؛ التنوع	 حفظ	 	•

وال�شلوكية؛ الجتماعية	 العمليات	 	•

ك�شب	 و�شبل	 القت�شادات	 على	 العالمية	 القت�شادية	 التطورات	 تاأثير	 	•

المحلية. العي�ص	

ويمار�ص	المجتمع	�شغطًا	اأكبر	على	العلماء	لكي	ي�شرحوا	بحوثهم	علنًا	ولكي	

يظهروا	تاأثيراتها	الإيجابية.	وعالوة	على	ذلك،	تتزايد	رغبة	م�شتخدمي	المعلومات	

العلمية،	ومن	بينهم	وا�شعو	ال�شيا�شات	والقائمون	على	تطبيقها،	في	اأن	ي�شاركوا	في	

و�شع	جداول	الأعمال	المتعلقة	بالبحوث.	ويمكن	اأن	ي�شاعد	التوا�شل	ال�شبكي	كاًل	

من	الأو�شاط	العلمية	والم�شتفيدين	الفعليين	والمحتملين	منها	على	تعزيز	ا�شتيعاب	

n البحوث	وتح�شين	تاأثيرها.	

اآراء	من	ال�شركاء	في	ال�شراكة	التعاونية	في	مجال	الغابات

تحديات الم�ستقبل في مجال البحوث

من	التحاد	الدولي	لمنظمات	البحوث	الحرجية
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مزروعة	 غابات	 من	 �لأخ�ساب	 على	 �لح�س�ل	 �إلى	 ل	 تح�ُّ حدوث	 ومع	

�إنتاج	 من	 �لطبيعية	 �لغابات	 من	 كبيرة	 م�ساحات	 ��ستبعاد	 ومع	 �إنتاجًا،	 �أكثر	

من	 كثير	 في	 �لمنخف�سة	 �لكثافة	 ذ�ت	 هذه	 �لإد�رة	 نظم	 ُنبذت	 �لأخ�ساب،	

�لأخ�ساب	 معالجة	 �أتاحت	 تكن�ل�جيات	 ��ستحد�ث	 فاإن	 كذلك	 �لبلد�ن.	

تح�يل	 في	 �ساهم	 قد	 وحجمها	 �لطبيعية	 خ�سائ�سها	 عن	 �لنظر	 ب�سرف	

�لنظم. هذه	 عن	 بعيد�ً	 �لهتمام	

�أكبر	 تركيز�ً	 �لطبيعية	 �لغابات	 ب�ساأن	 تجري	 �لتي	 �لبح�ث	 �لآن	 وتركز	

وفقًا	 و�لقت�سادية	 و�لجتماعية	 �لبيئية	 �لأهد�ف	 بين	 �لتكامل	 تحقيق	 على	

�لقطرية	 �لمبادر�ت	 من	 عدد	 ويركز	 للغابات.	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 لمبادئ	

�لمحرز	 �لتقدم	 لقيا�ض	 وم�ؤ�سر�ت	 معايير	 و�سع	 على	 و�لدولية	 و�لإقليمية	

يجب	 �لتي	 �لتكن�ل�جيا	 طابع	 وتحديد	 للغابات،	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 �س�ب	

لقاعدة	 كبير�ً	 تعزيز�ً	 للغابات	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 تنفيذ	 ويتطلب	 بها.	 �لأخذ	

�لبح�ث	 من	 كبير	 قدر	 يركز	 �لغاية،	 لهذه	 وتحقيقًا	 و�لتكن�ل�جيا.	 �لعلم	

في	 و�لزمنية	 �لمكانية	 و�لرو�بط	 ل�ظائفها،	 و�أد�ئها	 �لبيئية	 �لنظم	 هيكل	 على	

�لجتماعي	 بال�سياق	 وعالقتها	 �لبيئية،	 �لنظم	 وعمليات	 مك�نات	 بين	 ما	

ز�ل	 ما	 �لبح�ث	 هذه	 تنفيذ	 �أن	 بيد	 نطاقًا.	 و�لأو�سع	 �لمبا�سر	 و�لقت�سادي	

�لنامية. �لبلد�ن	 في	 ل�سيما	 	،)CIFOR, 2004( تحديًا	 ي�سّكل	

وت�ليف	 تحليل	 بها	 يمكن	 �لتي	 �ل�سرعة	 من	 ُتزيد	 �لتي	 و�لتكن�ل�جيات	

�لغابات	 �إد�رة	 في	 ث�رة	 ُتحدث	 و�لزمنية	 �لمكانية	 �لبيانات	 من	 هائلة	 كميات	

�ل�س�ر	 ��ستبانة	 في	 فالتح�سينات	 تنت�سر.	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	 �لبلد�ن،	 بع�ض	 في	

هي	 لتف�سيرها	 حا�س�بية	 بر�مج	 و��ستحد�ث	 �ل�سناعية	 �لأقمار	 تلتقطها	 �لتي	

و�لحر�ئق	 و�لأمر��ض،	 و�لآفات	 �لغابات،	 �إز�لة	 ر�سد	 في	 �ست�ساهم	 �أم�ر	

�ل�قت	 في	 وذلك	 مدمرة،	 تك�ن	 �أن	 يمكن	 �لتي	 �لأحد�ث	 من	 وغيرها	

ب���سطة	 للمالحة	 �لعالمية	 و�لنظم	 �لجغر�فية	 �لمعل�مات	 ونظم	 �لحقيقي.	

ب�ساأن	 �لدقة	 متز�يدة	 بمعل�مات	 �لغابات	 مديري	 تزّود	 �ل�سناعية	 �لأقمار	

ونقلها	 معالجتها	 يمكن	 معل�مات	 وهي	 �لغابات،	 م��رد	 و�أح��ل	 طبيعة	

�لعام،	 للت�ساور	 كدليل	 �أي�سًا	 ثمينة	 �لمعل�مات	 وهذه	 	.)46 )�لإطار	 ب�سرعة	

ثالثة. �أطر�ف	 من	 �ل�سهاد�ت	 و�إ�سد�ر	 �لم�سروعية،	 من	 و�لتحقق	

�لتي	 �لب�سري	 �لت�س�ر	 وبر�مجيات	 �لجديدة	 �لنمذجة	 عمليات	 وت�ّفر	

محاكاًة	 ُبعد	 عن	 و�ل�ست�سعار	 �لجغر�فية	 �لمعل�مات	 نظم	 بين	 ما	 تربط	

عن	 للك�سف	 �لم�ستقبل	 في	 للغابات	 �لطبيعية	 للمناظر	 �لج�دة	 عالية	 رقميًة	

�أو	 �لمناخ،	 تقلبات	 مثل	 �لطبيعية،	 �لعمليات	 عن	 تنجم	 قد	 �لتي	 �لتغير�ت	

�لمحاكاة	 وهذه	 وح�سادها.	 وتخفيفها	 �لغابات	 كزر�عة	 �لب�سرية،	 �لتدخالت	

�لغابات	 �إد�رة	 ب�ساأن	 �لقر�ر	 �سنع	 عمليات	 في	 �لمجتمعية	 �لم�ساركة	 تي�ّسر	

.)Sheppard and Meitner, 2005(

يف	 بتكُّ ويتعلق	 �إلحاحيته	 تتز�يد	 �لبح�ث	 مجالت	 من	 مجال	 وثمة	

�ل�ر�ثي	 �لتباين	 در��سة	 تجري	 �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 �لمناخ.	 تغير	 مع	 �لغابات	

لتغير	 �لمحتملة	 بالتاأثير�ت	 �لتنب�ؤ	 �أجل	 من	 و�سحتها	 �لأ�سجار	 نم�	 في	 و�لبيئي	

�لتكيفية	 بال�ستجابات	 وللتنب�ؤ	 �لأن��ع،	 ونطاقات	 �لبيئية	 �لنظم	 على	 �لمناخ	

لم�ساعدة	 جديدة	 ��ستر�تيجيات	 ول�سياغة	 للمناخ،	 �لأ�سجار	 مجم�عات	 من	

.)Wang et al., 2008( �لمناخ	 تغير	 مع	 �لتكيف	 على	 �لغابات	 �أ�سجار	

الغابات المزروعة واإنتاج الأخ�ساب

�لحرجي،	 �لقطاع	 في	 �ل�ستثمار�ت	 بمعظم	 �لمزروعة	 �لغابات	 ��ستاأثرت	 لقد	

�لأول	 �لمقام	 في	 �لبح�ث	 وترمي	 �لحرجية.	 �لتكن�ل�جيا	 تط�ير	 في	 و�أي�سًا	

ج�دة	 تح�سين	 و�إلى	 �لنم�	 معدلت	 ت�سريع	 خالل	 من	 �لإنتاجية	 تح�سين	 �إلى	

و�لآفات	 �ل�سلبية	 �لبيئية	 �لأح��ل	 ل	 تحمُّ على	 �لغابات	 وقدرة	 �لأخ�ساب	

�لأخطار. من	 وغيرها	 و�لأمر��ض	

الجدول	27

العنا�سر الفاعلة الأ�سا�سية في علم وتكنولوجيا الغابات

التجاهات العامةمحور تركيز البحوثالعنا�سر الفاعلة الأ�سا�سية

الحرجية	 البحوث	 موؤ�ش�شات	

العام للقطاع	 التابعة	

الغابات	 جوانب	 جميع	 في	 والتطبيقية	 الأ�شا�شية	 البحوث	

والحراجة

تلك	 ولكن	 البحوث،	 من	 كبيرة	 تطلب	ح�شة	 وراء	 الطلب	 يقف	 ل	

الالحقة والتكيفية	 التطبيقية	 للبحوث	 الأ�شا�ص	 توفر	 الح�شة	

التمويل	 انخفا�ص	 ب�شبب	 الهبوط	 في	 اآخذة	 فهي	 ا�شتثناءات،	 ب�شعة	 مع	

الب�شرية الموارد	 في	 انخفا�ص	 من	 ذلك	 يالزم	 ومما	

البحوث مجالت	 بين	 ال�شالت	 و�شعف	 البحثي	 الأعمال	 جدول	 تجزوؤ	

على	الجامعات محدودة	 بدرجة	 وتركز	 الحراجة	 علم	 على	 الغالب	 في	 تركز	

التكنولوجيا تطوير	 اإلى	 يوؤدى	 مما	 التطبيقية	 البحوث	

في	 تحولت	 اإحداث	 على	 العام	 القطاع	 من	 التمويل	 انخفا�ص	 يجبر	

مع	 بالتعاون	 والتكيفية	 التطبيقية	 البحوث	 من	 مزيد	 اإجراء	 �شالح	

عة ل�شنا ا

الموؤ�ش�شات	ال�شناعة الأول	 المقام	 في	 بها	 ت�شطلع	 طلب	 عليها	 التي	 البحوث	

لكبيرة ا

ا�شتحداث	 اإلى	 يف�شي	 والتكيفية	 التطبيقية	 البحوث	 على	 التركيز	

اختراع براءات	 مو�شع	 تكون	 اأن	 يمكن	 جديدة	 ومنتجات	 عمليات	

المناف�شة على	 	 القدرة	 لزيادة	 ال�شتثمارات	 زيادة	

من	 لال�شتفادة	 والجامعات،	 العامة	 الموؤ�ش�شات	 مع	 تعاونية	 ترتيبات	

الأولى بالدرجة	 الأ�شا�شية	 البحوث	 مجال	 في	 القدرة	

بحوث	 و�شبكات	 موؤ�ش�شات	

الدولية العام	 القطاع	

مجال	 في	 ال�شبكي	 والتوا�شل	 والإقليمية	 العالمية	 الق�شايا	

جدًا( قليل	 العدد	 )ولكن	 البحوث	

ق�شايا	 اإلى	 للحراجة	 التقنية	 الجوانب	 من	 التركيز	 في	 تحّول	

والبيئية الجتماعية	 الأبعاد	 على	 التركيز	 زيادة	 مع	 ال�شيا�شات،	

الم�شتقلة	 البحوث	 موؤ�ش�شات	

التابعة	 البحوث	 وموؤ�ش�شات	

المدني للمجتمع	

على	 خا�ص	 بوجه	 التركيز	 مع	 الغالب،	 في	 ال�شيا�شات	 ق�شايا	

والجتماعية البيئية	 الق�شايا	

الدعائية المبادرات	 دعم	 على	 تركز	

ال�شعيدين	 على	 ال�شيا�شاتية	 العمليات	 في	 �شيما	 ل	 التاأثير،	 تزايد	

والدولي القطري	

والآلت المعدات	 لأداء	�شانعو	 كثيرة	 تكنولوجيات	 على	 يعتمد	 الذي	 والمعدات	 الآلت	 اإنتاج	

محددة مهام	

واإ�شافة	 واإلى	 الآلت	 تح�شين	 اإلى	 الم�شتمرة	 والحاجة	 مكثفة	 مناف�شة	

جديدة خ�شائ�ص	
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الغابات وتكنولوجيا  علم  في  التطورات 

�لتي	 بالأن��ع	 يتعلق	 ما	 في	 �لإنتاجية	 في	 هائلة	 زياد�ت	 تحققت	 وقد	

)�لكاف�ر(	 �لي�كاليبت��ض	 �أ�سجار	 مثل	 ق�سيرة	 قطع	 دورة	 وذ�ت	 ب�سرعة	 تنم�	

عمليات	 بلغت	 �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 �لح�ر.	 و�أ�سجار	 �ل�ست��ئية	 و�ل�سن�بريات	

�لإنتاجية	 من	 م�ست�يات	 �لبر�زيل	 في	 )�لكاف�ر(	 �لي�كاليبت��ض	 �أ�سجار	 زرع	

هي	 �لإنتاجية	 في	 �لزياد�ت	 وكانت	 هكتار.	 لكل	 مكعبًا	 متر�ً	 	50 تجاوزت	

وممار�سات	 �لزرع،	 م��د	 لتح�سين	 �لتر�كمي	 لالأثر	 �لأول	 �لمقام	 في	 نتيجة	

وكان	 مكثفة.	 �إد�رة	 �لم��قع	 و�إد�رة	 و�لأن��ع،	 �لم�قع	 بين	 و�لت�فيق	 �لم�ساتل،	

خالل	 من	 مثاًل	 �لإد�رة،	 ن�عية	 تح�سين	 �إلى	 م�جهًا	 �لجه�د	 من	 �أي�سًا	 كبير	 قدر	

لالآفات. �لمتكاملة	 �لإد�رة	

يرتبط	 ق�سيرة	 قطع	 دورة	 وذ�ت	 ب�سرعة	 تنم�	 �لتي	 �لأن��ع	 على	 و�لتركيز	

�لمعاد	 �لليفية	 و�لأل��ح	 و�ل�رق	 �ل�رق	 لب	 )�إنتاج	 �ل�سناعة	 من	 بالطلب	 مبا�سرة	

ت�سجع	 �لتي	 �لرئي�سية	 �لمحركة	 �لق�ى	 �إحدى	 �ل�سناعة	 كانت	 وقد	 تك�ينها(.	

يطبقها	 �لجديدة	 فالتط�ر�ت	 �لأخ�ساب.	 �إنتاج	 تكن�ل�جيات	 مجال	 في	 �لبتكار	

�لمائة	 في	 	18 نح�	 ذلك	 مع	 يمثل	 كان	 �لذي	 �ل�سركات،	 قطاع	 رئي�سية	 ب�سفة	

تتمكن	 لم	 ثم،	 ومن	 	.2005 عام	 في	 �لمنتجة	 �لمزروعة	 �لعالم	 غابات	 من	

و�أ�سحاب	 �لمزروعة(	 �لغابات	 من	 �لمائة	 في	 	50 تملك	 )�لتي	 �لحك�مات	

من	 �لمزروعة(	 �لغابات	 من	 �لمائة	 في	 	32 يملك�ن	 )�لذين	 �ل�سغيرة	 �لحياز�ت	

كبير	 مجال	 وج�د	 �إلى	 ي�سير	 مما	 �لمح�ّسنة،	 �لتكن�ل�جيات	 من	 �لكثير	 تبّني	

�لعالمي. �لنطاق	 على	 �لإنتاجية	 لتح�سين	

خ�سائ�ض	 ذي	 ن�سل	 ��ستحد�ث	 ت�سريع	 �إلى	 �لأ�سجار	 تح�سين	 بر�مج	 وترمي	

خ�سائ�ض	 تحديد	 �لجزيئية	 �لتقنيات	 وتتيح	 كبير.	 نطاق	 على	 و�إكثاره	 مرغ�بة	

وبينما	 �لنباتية.	 و�لميكروبات	 و�لتربة	 و�لح�سر�ت	 �لأ�سجار	 في	 �ل�ر�ثي	 �لتن�ع	

يجري	 �لطبيعية،	 �ل�ر�ثية	 �لم��رد	 تباين	 على	 �لتقليدية	 �لتح�سين	 تقنيات	 تعتمد	

ور�ثيًا	 محّ�رة	 �أ�سجار	 ل�ستحد�ث	 خالفية	 ولكنها	 متز�يدة	 جه�د	 بْذل	 �أي�سًا	

)�لإطار	47(.

فهم	 	Populus trichocarpa لجين�م	 م�ستكملة	 خر�ئط	 ر�ْسم	 ن	 ح�سَّ وقد	

جين�م	 خر�ئط	 لر�سم	 م�ؤخر�ً	 بد�أ	 جهد	 و�سي�ؤدي	 �لأ�سجار.	 في	 �ل�ر�ثي	 �لأد�ء	

 )International Eucalyptus Genome Network, 2007( 	Eucalyptus grandis

�لحي�ية	 �لتكن�ل�جيا	 ن	 تح�سِّ �أن	 �أي�سًا	 ويمكن	 �لقدرة.	 هذه	 تنمية	 زيادة	 �إلى	

تكّ�ن	 لعمليات	 �أكبر	 فهمًا	 يتيح	 مما	 �لخاليا،	 وظائف	 معرفة	 بالغابات	 �لمتعلقة	

وعزله. �لكرب�ن	 وتثبيت	 �لإجهاد،	 وتحّمل	 �لأخ�ساب،	

في	 �أثيرتا	 �أخريان	 ق�سيتان	 هما	 �لحي�ي	 و�لتن�ع	 و�لمياه	 �لتربة	 و��ستنفاد	

�لتي	 �لط�عية	 �لت�جيهية	 �لخط�ط	 وتقترح	 �لمزروعة.	 �لغابات	 في	 �لت��سع	 �سياق	

�لمزروعة	 للغابات	 �لر�سيدة	 �لإد�رة	 �أجل	 من	 و�لزر�عة	 �لأغذية	 منظمة	 و�سعتها	

�لقت�سادية	 لالأبعاد	 �ل��جب	 �لهتمام	 ي�لي	 كلي	 نهج	 �إتباع	 	)FAO, 2006f(

و�لبيئية. و�لجتماعية	

الزراعة الحراجية

تدمج	 متباينة	 ممار�سات	 ت�سمل	 �لتي	 �لحر�جية،	 �لزر�عة	 ب�ساأن	 �لبح�ث	 ترمي	

�لحد	 �لمك�نات	 هذه	 بل�غ	 �إلى	 و�لأ�سجار،	 �لحي��نية	 و�لثروة	 �لمحا�سيل	

و�لبيئية	 و�لثقافية	 و�لجتماعية	 �لقت�سادية	 �لحتياجات	 تلبية	 �أجل	 من	 �لأمثل	

في	 �لم�قع	 م�ست�ى	 على	 �لتباين	 من	 �ل�ستفادة	 مع	 �لمعي�سية،	 و�لأ�سر	 للمجتمعات	

و�لرط�بة. �ل�س�ء	 وت��فر	 و�لطب�غر�فيا،	 �لتربة،	 �أن��ع	

�لبيئي	 �لم�قع	 باختالف	 عم�مًا	 تختلف	 �لحر�جية	 �لزر�عة	 وتكن�ل�جيات	

عبر	 تنتقل	 ثم	 "عملية"  تجربة	 خالل	 من	 تقليديًا	 ُت�ستحدث	 كانت	 وقد	 و�لثقافي.	

محا�سيل	 زرع	 �لناجحة	 �لحر�جية	 �لزر�عة	 وممار�سات	 نظم	 بين	 ومن	 �لأجيال.	

محا�سيل	 وزرع	 �لرياح،	 وم�سد�ت	 �لحر�جي،	 و�لرعي	 �ل�سيفة،	 �لممر�ت	 في	

لقد	ا�شُتخدمت	بنجاح	تقنيات	ال�شت�شعار	عن	ُبعد	)بما	ي�شمل	الت�شوير	

الفوتوغرافي	الجوي	والتقاط	ال�شور	بوا�شطة	الأقمار	ال�شناعية(	لر�شم	

خرائط	للغابات	ولر�شدها،	وهي	تقنيات	تتيح	تغطية	م�شاحات	كبيرة	ب�شفة	

الجديدة	 التكنولوجيات	 وتعالج	 للتكلفة.	 بالن�شبة	 فعالة	 م�شتمرة	وبطريقة	

تحديات	تقنية	مثل	تغيُّر	ارتفاع	الغابات،	وتغّير	هيكلها	وكثافتها	وتكوينها.	

اأ�شعة	 فتقنيات	اكت�شاف	ال�شوء	وتحديد	المدى	المحمولة	جوًا	با�شتخدام	

الليزر	يمكن	اأن	توّفر	تقديرات	بالغة	الدقة	لغطاء	الأ�شجار	وارتفاعها؛	بل	

ويمكن	اأن	تقّيم	كل	الأ�شجار	ب�شكل	منفرد.	ويمثل	الرادار	المحمول	ف�شائيًا	

)اكت�شاف	الترددات	الال�شلكية	وتحديد	مداها(	و�شيلة	جديدة	واعدة	

للح�شول	على	تقديرات	لحجم	مجموعات	الأ�شجار	وللكتلة	الحيوية	ويمكن	

اأن	تخترق	ال�ُشحب،	مما	يذلل	بع�ص	اأوجه	الق�شور	في	اأجهزة	ال�شت�شعار	

الب�شري	الموجودة	في	الأقمار	ال�شناعية.	ويمكن	اأن	تقي�ص	النظم	الجديدة	

لال�شت�شعار	الطيفي	طائفة	وا�شعة	من	خ�شائ�ص	الأرا�شي	والغطاء	النباتي،	

مما	يتيح	تقدير	مجموعة	من	خ�شائ�ص	الغابات،	وهذا	ي�شاعد	على	تح�شين	

ر�شم	خرائط	لآفات	واأمرا�ص	الغابات،	وذلك	على	�شبيل	المثال.

الم�سدر:	R. Keenan،	ات�شال	�شخ�شي،	2008.
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وفي	 الجينات	 نقل	 تكنولوجيات	 في	 تحققت	 التي	 التقدم	 اأوجه	 توفر	

بين	 ومن	 وراثيًا.	 الأ�شجار	 لتحوير	 جديدة	 �شباًل	 الأ�شجار	 جينوم	 مجال	

مبيدات	 تحّمل	 على	 القدرة	 وراثيًا	 تحويرها	 في	 ُينظر	 التي	 الخ�شائ�ص	

وكيمياء	 الح�شرات،	 ومقاومة	 الُعقم،	 اأو	 الإزهار	 من	 والحد	 الأع�شاب،	

اأمور	 وهي	 الألياف،	 ونوعية	 اللجنين(	 محتوى	 خف�ص	 )ل�شيما	 الأخ�شاب	

باأنواع	 الهتمام	 وتزايد	 القت�شادية.	 الإمكانات	 جميعها	 تعزز	 اأن	 يمكن	

التحوير	 على	 الهتمام	 من	 مزيدًا	 يركز	 ال�شيلولوزي	 الحيوي	 الوقود	

اأن	 بيد	 الأخ�شاب.	 في	 اللجنين	 محتوى	 من	 الحد	 على	 ل�شيما	 الوراثي،	

لالأ�شجار	 الميدانية	 التجارب	 ي�شمل	 بما	 التطبيق،	 وعمليات	 البحوث	

ب�شاأن	 مخاوف	 ثيرت	
ُ
اأ فقد	 خالفية.	 ق�شية	 مازالت	 وراثيًا،	 المحورة	

على	 المحتملة	 القدرة	 على	 ل�شيما	 البيئية،	 النظم	 على	 التاأثيرات	

كائنات	 اإلى	 الجينات	 وانتقال	 الحيوي،	 التنوع	 على	 والتاأثيرات	 الغزو،	

اأخرى. حية	

.Evans and Turnbull, 2004; FAO, 2006f	:الم�سادر
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وزرع	 �لمنزلية،	 و�لحد�ئق	 �لعامة،	 �لحد�ئق	 و�أر��سي	 �لأ�سيجة،	 و�أ�سجار	 بينية	

ين�ساأ	 وكان	 قرون،	 منذ	 م�ج�د�ً	 كان	 �لنظم	 هذه	 وبع�ض	 بالتناوب.	 �لمحا�سيل	

�س��ء.	 حد	 على	 وخارجها	 �لمزرعة	 في	 و�لمع�قات	 لالحتياجات	 ��ستجابة	

�لحديث	 �لعلم	 �أدو�ت	 �لحر�جية	 �لزر�عة	 مجال	 في	 �لر�سمية	 �لبح�ث	 وتطبق	

تطبيقها	 من	 وللتمكين	 �لتقليدية	 �لممار�سات	 تح�سين	 على	 للم�ساعدة	 وتقنياته	

تقييمًا	 ُتجري	 �أنها	 حيث	 من	 كليًا	 منظ�ر�ً	 عم�مًا	 تتبع	 وهي	 �أو�سع.	 نطاق	 على	

بين	 ما	 في	 لل�سالت	 �عتبار	 �إيالء	 مع	 �لف��ئد	 من	 وغيرها	 �لقت�سادية	 للف��ئد	

�لمختلفة. �لمك�نات	

ز�د	 وقد	 �لجديدة.	 �لأ�س��ق	 لفر�ض	 حاليًا	 �لحر�جية	 �لزر�عة	 وت�ستجيب	

كبيرة	 زيادة	 بالأخ�ساب	 �لحرجية	 �ل�سناعات	 لإمد�د	 �لمز�رع	 في	 �لأ�سجار	 زرع	

على	 بينها	 من	 جديدة،	 بحثية	 ق�سايا	 برزت	 ذلك،	 على	 وبناء	 كثيرة.	 بلد�ن	 في	

و��ستد�مة	 �لغذ�ئية	 و�لمحا�سيل	 �لأ�سجار	 محا�سيل	 بين	 �لتفاعالت	 �لمثال	 �سبيل	

�لأر��سي. �إنتاجية	 وتح�سين	 �سيانة	 على	 �لتركيز	 مع	 �لط�يل	 �لمدى	 على	 �لإنتاج	

ح�ساد المنتجات الخ�سبية وت�سنيعها

�لذي	 �ل�سرر	 من	 حد	 �أدنى	 �إلى	 و�لإقالل	 �لقت�سادية	 �لكفاءة	 تح�سين	 كان	 لقد	

فاأوجه	 �لح�ساد.	 مجال	 في	 لالبتكار�ت	 �لأ�سا�سيان	 �لهدفان	 هما	 بالبيئة	 يلحق	

قطع	 عمليات	 �أتمتة	 على	 �سجعت	 قد	 تكاليفها	 تز�يد	 مع	 �لعاملة	 �ليد	 في	 �لنق�ض	

للح�ساد	 متط�رة	 تكن�ل�جيات	 و��سُتخدمت	 كبير.	 حد	 �إلى	 و�لنقل	 �لأخ�ساب	

�ل�سناعية. �لغابات	 مز�رع	 في	 ل�سيما	 �لبلد�ن،	 من	 عدد	 في	 و�لنقل	 و�لتح�يل	

�لمتعلقة	 لل�س��غل	 ��ستجابًة	 �لأثر	 �لمنخف�ض	 �لأخ�ساب	 قطع	 ��سُتحدث	 وقد	

وه�	 �لط�يل.	 �لمدى	 على	 �لطبيعية	 �لغابات	 من	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 با�ستد�مة	

بالغطاء	 يلحق	 �لذي	 �ل�سرر	 من	 حد	 �أدنى	 �إلى	 لالإقالل	 تد�بير	 �تخاذ	 على	 ينط�ي	

و�سعت	 وقد	 �لأ�سجار.	 قطع	 بعد	 �لتعافي	 �سرعة	 يتيح	 مما	 �لمتبقي،	 �لنباتي	

للغابات	 �لم�ستد�م	 للح�سد	 و�إقليمية	 عالمية	 مدونات	 و�لزر�عة	 �لأغذية	 منظمة	

�أهمية	 �أن	 ومع	 قطرية.	 ت�جيهية	 وخط�ط	 مدونات	 و�سع	 في	 �لبلد�ن	 وتدعم	

على	 �لتدليل	 جرى	 و�لذي	 مفه�مة	 �لمنخف�ض	 �لتاأثير	 ذي	 �لأخ�ساب	 قطع	

�لم��رد	 ماّلك	 �أهد�ف	 على	 يعتمد	 تبنيه	 فاإن	 �لأجل،	 ط�يلة	 �لتجارية	 �سالحيته	

لإ�سار�ت	 لالمتثال	 ��ستعد�دهم	 وعلى	 �لأخ�ساب	 قطع	 �متياز�ت	 �أ�سحاب	 �أو	

�لمتثال. ذلك	 على	 قدرتهم	 وعلى	 �لأ�س��ق،	 غير	 من	 ولالإ�سار�ت	 �لأ�س��ق	

ِقَطْع	 ��ستخد�م	 بطاقات	 م�سدر	 لتحديد	 جديدة	 تقنيات	 ��سُتحدثت	 وقد	

�أجهزة	 تقر�أها	 �أن	 يمكن	 �لتي	 �لكيميائية	 و�لمركبات	 و�لدهانات	 �لأخ�ساب،	

و�لأعمدة	 �لال�سلكية	 �لتردد�ت	 تحديد	 بطاقات	 من	 �لجديد	 و�لجيل	 �لك�سف.	

حتى	 �لغابات	 من	 �لأخ�ساب	 ِقَطْع	 حركة	 ب�سه�لة	 تتتبع	 �أن	 يمكن	 �ل�سفرية	

�لقان�ني	 �لم�سدر	 ذ�ت	 �لأخ�ساب	 بين	 ما	 �لتمييز	 على	 ي�ساعد	 مما	 �لأ�س��ق،	

�لقان�ني. غير	 �لم�سدر	 ذ�ت	 و�لأخ�ساب	

كبير	 حد	 �إلى	 تركز	 �لأخ�ساب	 ت�سنيع	 مجال	 في	 �لتكن�ل�جية	 و�لتط�ر�ت	

على:

�لتكاليف،	 خف�ض	 على	 �لت�سديد	 مع	 �لقت�سادية،	 �لمناف�سة	 على	 �لقدرة	  •
جديدة؛ منتجات	 و��ستحد�ث	 �لج�دة،	 وتح�سين	

�لأخ�ساب؛ ت�سنيع	 �أثناء	 �لطاقة	 و�إنتاج	 �لطاقة	 كفاءة	  •

و�إعادة	 �ل�سائلة	 �لمخلفات	 من	 بالحد	 مثاًل	 �لبيئية،	 للمعايير	 �لمتثال	  •
لب	 �سناعة	 في	 �لدورة"  �لمغلقة	 "�لمعالجة	 خالل	 من	 �لمياه	 ��ستخد�م	

.)Natural Resources Canada, 2008b( و�ل�رق	 �ل�رق	

في	 �لتكن�ل�جية	 �لتط�ر�ت	 من	 �لكثير	 ور�ء	 يقف�ن	 �لم�ستهلك�ن	 كان	 وقد	

�سل�سلة	 نهاية	 قرب	 تك�ن	 �لمعالجة	 �أن	 �إلى	 بالنظر	 وذلك	 �لأخ�ساب،	 ت�سنيع	

ت�ستجيب	 �أن	 بد	 ل	 ثم	 ومن	 �لم�ستهلكين،	 وُقْرب	 �لحرجية،	 �لمنتجات	 قيمة	

�لبتكار. على	 �لمكثفة	 �لمناف�سة	 �أي�سًا	 و�سّجعت	 �لمطالب.	 لتغير	

�لخ�سائ�ض	 �إلى	 كبير	 حد	 �إلى	 ي�ستند	 �لتقليدي	 �لأخ�ساب	 ��ستخد�م	 كان	 وقد	

و�لمظهر.	 �ل�ستخد�م،	 وج�دة	 �لتحمل،	 على	 و�لقدرة	 �لق�ة	 ل�سيما	 �لطبيعية،	

�لميكانيكية	 �لخ�سائ�ض	 �لأخ�ساب	 ت�سنيع	 تكن�ل�جيات	 نت	 ح�سَّ وقد	

��ستخد�م	 �لممكن	 من	 وجعلت	 �ل�ستخد�مات	 نطاق	 وو�ّسعت	 و�لكيميائية،	

�أ�سجار	 �أخ�ساب	 ��ستخد�م	 مثاًل	 ذلك	 ومن	 فائدة،	 �أقل	 ما	 ي�مًا	 تعتبر	 كانت	 �أن��ع	

�لكثافة	 ذ�ت	 �لليفية	 و�لأل��ح	 �لأثاث	 �سنع	 في	 	)Hevea brasiliensis( �لمطاط	

على	 �لخ�سبية	 �لمنتجات	 قطاع	 في	 �لحي�ية	 �لتكن�ل�جيا	 وتنط�ي	 �لمت��سطة.	

�لأخ�ساب. حفظ	 خ�سائ�ض	 تح�سين	 �إمكانية	

بالليزر	 تعمل	 �لتي	 �لما�سحات	 �لأخ�ساب	 ن�سر	 تكن�ل�جيات	 بين	 ومن	

يتيح	 مما	 �لق�ة،	 عالي	 �إلكتروني	 ح�ساب	 بعملية	 و�لمقرونة	 �ل�سينية	 وبالأ�سعة	

و�سكلها،	 وط�لها	 �لأخ�ساب	 كتل	 بقطر	 �لمتعلقة	 �لمعل�مات	 وتخزين	 م�سح	

�إلى	 �لمن�س�رة	 �لأخ�ساب	 ��سترجاع	 لزيادة	 كتلة	 لكل	 للن�سر	 مثلى	 �أنماط	 و�إنتاج	

�لخ�سائ�ض	 لتحديد	 �ل�س�ر	 تحليل	 وح�ّسن	 	.)Bowe et al., 2002( حد	 �أق�سى	

وتحديد	 �لمن�س�رة	 �لأخ�ساب	 فرز	 عملية	 و�لل�ن(	 �لُعَقد	 مثاًل	 )ومنها	 �ل�سطحية	

ولقيا�ض	 �لجفاف	 عملية	 في	 للتحكم	 جديدة	 و�سائل	 ��ستخد�م	 وبد�أ	 درجاتها.	

.)Baudin et al., 2005( �لممكنة	 �لعي�ب	 عن	 و�لك�سف	 �لفيزيائية،	 �لق�ة	

�لأخ�ساب	 معالجة	 مجال	 في	 �لأخرى	 �لتكن�ل�جية	 �لتط�ر�ت	 بين	 ومن	

يلي: ما	

وذلك	 �لأبعاد،	 �سغيرة	 �أخ�ساب	 و��ستخد�م	 �ل�سترجاع	 معدل	 ن	 تح�سُّ  •
و�إنتاج	 �لن�سر	 تكن�ل�جيات	 في	 تح�سينات	 خالل	 من	 كبير	 حد	 �إلى	

تك�ينها؛ ومعاد	 بق�سرة	 ومغطاة	 مقّطعة	 �أل��ح	

�لم�ستعاد؛ �ل�رق	 ��ستخد�م	 مثاًل	 ذلك	 ومن	 �لتدوير،	 �إعادة	  •
�ل�سائلة	 �لمخلفات	 ومعالجة	 �للب	 لتبيي�ض	 �لدقيقة	 �لكائنات	 ��ستخد�م	  •
�لبيئة؛ على	 �لتاأثير�ت	 ومن	 �لتكاليف	 من	 يحد	 مما	 �ل�رق،	 �سناعة	 في	

تنتج	 حي�ى	 تكرير	 معامل	 خالل	 من	 لالأخ�ساب	 �لكامل	 �ل�ستخد�م	  •
.)48 )�لإطار	 و�لطاقة	 �لحي�ية	 �لم��د	 من	 طائفة	

�لتالعب	 باأنها	 ف	 تعرَّ �لتي	 �لنان�،	 تكن�ل�جيا	 ُتحدث	 �أن	 �لمت�قع	 ومن	

ي�ساوي	 �ل��حد	 )و�لنان�متر	 نان�متر	 	100 عن	 حجمها	 يقل	 �لتي	 بالم��د	

و�لمعالجة	 �لإنتاج	 ج��نب	 جميع	 في	 ث�رة	 �لمتر(،	 من	 �لمليار	 على	 و�حد	

يتيح	 مما	 و�ل�رقية،	 �لمرّكبة	 بالمنتجات	 و�نتهاًء	 �لخام	 �لم��د	 �إنتاج	 من	 بدء�ً	

 Roughley, 2005;( و�لم��د	 �لطاقة	 كفاءة	 في	 كبرى	 تقدم	 �أوجه	 تحقيق	

�لخ�سبية	 للمنتجات	 �لرئي�سية	 �لمنتجة	 �أغلبية	�لبلد�ن	 وتعمل	 	.)Reitzer, 2007

�لمحتملة	 �ل�ستخد�مات	 بين	 ومن	 �لنان�.	 تكن�ل�جيا	 تطبيقات	 تط�ير	 على	

يلي: ما	 	)Beecher, 2007(
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وزنًا؛ و�أخف	 �أق�ى	 تك�ن	 �لنان�	 �لألياف	 من	 منتجات	 ��ستحد�ث	  •
�ل�سطح؛ خ�سائ�ض	 لتح�سين	 طالء�ت	 ��ستحد�ث	  •

�لطاقة؛ من	 �أقل	 وكمية	 �لم��د	 من	 �أقل	 كمية	 ي�ستخدم	 �لذي	 �لإنتاج	  •
و�لأحمال	 �لُقَ�ى	 لقيا�ض	 نان�	 مج�سات	 وج�د	 مع	 "�لذكية"  �لمنتجات	  •

ذلك. وما	�إلى	 �لحر�رة،	 ودرجات	 �لرط�بة	 وم�ست�يات	

المنتجات الحرجية غير الخ�سبية

تكن�ل�جيات	 ُت�ستخدم	 ثم	 ومن	 متن�عة	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 �لمنتجات	 �إن	

تلك	 �أغلبية	 �أن	 من	 �لرغم	 وعلى	 ومعالجتها.	 �إنتاجها	 في	 ومتن�عة	 عديدة	

مع	 محليًا	 وُت�ستهلك	 �لبرية	 من	 ُتجمع	 معي�سية،	 منتجات	 هي	 �لمنتجات	

ويجهز	 ُيزرع	 و�أ�سبح	 ��ستئنا�سه	 جرى	 قد	 بع�سها	 فاإن	 هزيلة،	 معالجة	 معالجتها	

ترّكز	 وقد	 �لعالمية.	 �لأ�س��ق	 من	 �لطلب	 لتلبية	 متط�رة	 تكن�ل�جيات	 با�ستخد�م	

على	 كبير	 حد	 �إلى	 �لمنتجات	 بهذه	 يتعلق	 ما	 في	 و�لتكن�ل�جيا	 �لعلم	 تط�ر	

�لمعي�سي	 �لإنتاج	 �عتمد	 بينما	 تنظيمًا،	 �أكثر	 تك�ن	 لالإنتاج	 نظم	 �إلى	 �لت��سل	

معرفة. من	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 لدى	 ي�جد	 ما	 على	 تقريبًا	 كليًا	

�لق�ة	 ه�	 �لطلب	 بتز�يد	 �قترن	 �لذي	 �لطبيعية	 �لم��رد	 تده�ر	 كان	 ولقد	

�لمنتجات	 من	 منتجة	 كثيرة	 لأن��ع	 �لمنظمة	 للزر�عة	 �لرئي�سية	 �لمحركة	

�لغابات	 من	 �لأخ�ساب	 �إنتاج	 في	 تحّ�ل	 حدث	 ما	 بقدر	 �لخ�سبية،	 غير	 �لحرجية	

�ليقين	 وعدم	 �لبرية	 في	 �لإنتاج	 �إد�رة	 د	 وتعقُّ �لمزروعة.	 �لغابات	 �إلى	 �لطبيعية	

و�ل�ستزر�ع.	 �ل�ستئنا�ض	 ب�ساأن	 بح�ث	 �إجر�ء	 �أي�سًا	 ع	 �سجَّ �لإد�رة	 تلك	 ب�ساأن	

وبع�ض	 و�لخيزر�ن،	 و�لر�تان،	 �لطبيعي،	 �لمطاط	 مثل	 كثيرة،	 لمنتجات	 وبالن�سبة	

�ل�ستعا�سة	 تقريبًا	 وحلت	 �لمنظم	 �لإنتاج	 تقريبًا	 حل	 و�لعطرية،	 �لطبية	 �لنباتات	

في	 �إل	 �لبرية،	 من	 �لجمع	 محل	 كيميائية	 بمك�نات	 �لطبيعية	 �لمك�نات	 عن	

مرتفعًا. ثمنًا	 تدفع	 �لتي	 �لخا�سة	 �لأ�س��ق	 �إلى	 �لم�جهة	 �لمنتجات	 حالة	

يلي: ما	 على	 �لعلمية	 �لبح�ث	 تركزت	 وقد	

�لمحتملة؛ و��ستخد�ماتها	 وخ�سائ�سها	 �لمختلفة	 �لمنتجات	 تك�ين	 فهم	  •

مك�نات	 وعزل	 ل�ستخر�ج	 �لتكلفة	 منخف�سة	 تكن�ل�جيات	 ��ستحد�ث	  •
�لتخزين	 لتي�سير	 مثاًل	 مرغ�بة،	 خ�سائ�ض	 ولإ�سافة	 ت�س�يقها	 يمكن	

و�لنقل؛

منها	 جديدة،	 منتجات	 و��ستحد�ث	 �لت�سنيع	 تكن�ل�جيات	 تح�سين	  •
وتجميلية	 �سحية	 ومنتجات	 جديدة	 �سيدلنية	 م��د	 �لمثال	 �سبيل	 على	

�لتقدم	 معظم	 فيه	 يجري	 �لذي	 �لمجال	 )وه�	 �لنباتات	 من	 م�ستقة	

�لتكن�ل�جي(.

فر�سًا	 تتيح	 �لحي�ية،	 �لتكن�ل�جيا	 مجال	 في	 مثاًل	 �لتكن�ل�جية،	 و�لتط�ر�ت	

كثيرة.	 خ�سبية	 غير	 حرجية	 لمنتجات	 بالن�سبة	 جديدة	 تحديات	 وتطرح	 جديدة	

تقّ��ض	 بديلة	 منتجات	 �أي�سًا	 ن�ساأت	 جديدة،	 و�أ�س��ق	 ��ستخد�مات	 ن�ساأت	 فبينما	

لمعالجة	 �لجديدة	 و�لتكن�ل�جيات	 �لبترولية	 فالكيماويات	 �لقائمة.	 �لأ�س��ق	

�لم�ستقة	 �لمنتجات	 من	 عدد	 �أ�س��ق	 كبير	 حد	 �إلى	 غّيرت	 و�لفلز�ت	 �لزجاج	

�لنهائية	 �ل�ستخد�مات	 ذ�ت	 �لخ�سبية	 غير	 �لحرجية	 و�لمنتجات	 �لنباتات.	 من	

�لعك�ض	 وعلى	 �لتط�ر�ت.	 بهذه	 �لخ�س��ض	 وجه	 على	 للتاأثر	 ُعر�سة	 �لمحدودة	

ثم	 ومن	 متن�عة	 نهائية	 ��ستخد�مات	 �أجل	 من	 �لخيزر�ن	 تط�ير	 ذلك،	جرى	 من	

.)FAO, 2007g( للدخل	 هامًا	 م�سدر�ً	 و�أ�سبح	 و��سع	 نطاق	 على	 ت�ّزع	 مادة	 �أ�سبح	

اأخ�ساب الطاقة

للطاقة	 �لرئي�سي	 �لم�سدر	 يظل(	 �أن	 �لمرجح	 )ومن	 ه�	 �لخ�سبي	 �ل�ق�د	 �إن	

وعلى	 �لنامية.	 �لبلد�ن	 معظم	 في	 و�لتدفئة	 �لطعام	 طهي	 لأغر��ض	 �لمنزلية	

قد	 �لأحف�ري	 �ل�ق�د	 من	 �أن�سب	 �أن��ع	 وت��فر	 �لدخل	 تز�يد	 �أن	 من	 �لرغم	

نتيجة	 يتغير	 �ل��سع	 هذ�	 �أن	 يبدو	 �لخ�سبية،	 �لطاقة	 ��ستخد�م	 �نخفا�ض	 �إلى	 �أديا	

�لأحف�ري،	 �ل�ق�د	 على	 لالعتماد	 �لمت�س�رة	 و�لمخاطر	 �ل�ق�د،	 �أ�سعار	 لرتفاع	

�ل�ق�د	 ��ستخد�م	 من	 �لحر�ري	 �لحتبا�ض	 غاز�ت	 �نبعاثات	 ب�ساأن	 �لقلق	 وتز�يد	

.)FAO, 2008d( �لأحف�ري	

�لتكلفة	 منخف�سة	 تكن�ل�جيات	 على	 �لتقليدية	 �لخ�سبية	 �لطاقة	 ُنظم	 وتعتمد	

�لتكن�ل�جيات	 وتتباين	 �لمنخف�ض.	 �لدخل	 ذوي	 للم�ستهلكين	 بالن�سبة	 مي�س�رة	

�سبيل	 فعلى	 و�لتح�يل.	 �لإنتاج	 كفاءة	 حيث	 ومن	 �لتكلفة	 حيث	 من	 �لم�ستخدمة	

تبد�أ	 �لأفر�ن،	 �أن��ع	 من	 متن�عة	 طائفة	 با�ستخد�م	 �لنباتي	 �لفحم	 ُينتج	 �لمثال،	

�لحديث	 �لإنتاج	 �أما	 �لمعدنية.	 بالأفر�ن	 وتنتهي	 �لتقليدية	 �لطينية	 �لأفر�ن	 من	

�آخر	 وق�د	 مع	 حي�ية	 كتلة	 )حرق	 �لم�سترك	 �لإ�سعال	 با�ستخد�م	 �لخ�سبية	 للطاقة	

حد	 �إلى	 �أكبر	 ��ستثمار�ت	 على	 ينط�ي	 فه�	 خ�سبية	 كريات	 �أو	 �لفحم(	 قبيل	 من	

�لطاقة. حيث	 من	 بكثير	 �أي�سًا	 كفاءة	 �أكثر	 ولكنه	 كبير،	

تكن�ل�جيات	 وت�س�يق	 ل�ستحد�ث	 كبيرة	 ��ستثمار�ت	 ت�ظيف	 ويجري	

�ل�ق�د	 بها	 �سيتط�ر	 �لتي	 و�لكيفية	 �ل�سيل�ل�ز.	 من	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 لإنتاج	

�أن��ع	 مع	 �لتكلفة	 حيث	 من	 تناف�سه	 مدى	 على	 �ستت�قف	 �ل�سيل�ل�زي	 �لحي�ي	

على	 �لطاقة	 �أ�سعار	 ��ستمرت	 فاإذ�	 �لأخرى.	 �لبد�ئل	 ومع	 �لأحف�ري	 �ل�ق�د	

للطاقة	 رئي�سيًا	 م�سدر�ً	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 ي�سبح	 �أن	 �لمت�قع	 من	 �رتفاعها،	

بالنظر	 ل�سيما	 م�ؤكد،	 غير	 ز�ل	 ما	 �لغابات	 قطاع	 على	 ذلك	 وتاأثير	 �لتجارية.	

من	 بدًل	 �ل�ق�د	 ذلك	 لإنتاج	 �لإنتاجية	 عالية	 �أخرى	 م��د	 ��ستخد�م	 �إمكانية	 �إلى	

�ل�س�طية(. �لأع�ساب	 مثاًل	 )منها	 �لخ�سب	

الورق	 لب	 ال�شمالية	وحدات	�شناعة	 واأمريكا	 اأوروبا	 في	 مبادرات	 ل	 تحوِّ

الإيثانول	 تنتج	 متكاملة	 �شناعات	 	- حيوي	 تكرير	 معامل	 اإلى	 والورق	

والمواد	 الزيتية	 والكيمياويات	 والبوليميرات	 الع�شوية	 والأحما�ص	 والن�شا	

معالجة	 مخلفات	 من	 وعلفية	 غذائية	 عنا�شر	 وعدة	 الحيوية	 البال�شتيكية	

من	 مزيج	 با�شتخدام	 تحويلها	 يجري	 الحيوية	 الكتلة	 فمكونات	 الأخ�شاب.	

دقيقة	 حية	 وكائنات	 محفزة	 حيوية	 مواد	 اأنزيمات	 ت�شمل	 تكنولوجيات	

"القت�شاد	 في	 زاوية	 الحيوي	حجر	 التكرير	 معامل	 ت�شبح	 اأن	 ويمكن	 حديثة.	
الوقود	 اأنواع	 العتماد	على	 �شديد	من	 اإلى	حد	 تقلل	 الأخ�شر"،	بحيث	

والراتينجات	 الحيوية	 البال�شتيكية	 كالمواد	 المنتجات،	 وبع�ص	 الأحفوري.	

عمر	 نهاية	 في	 وتحللها	 تدويرها	 اإعادة	 ال�شهل	 من	 �شيكون	 بالحرارة،	 الثابتة	

الُمنتج.

.US DoE, 2006; van Ree and Annevelink, 2007	:الم�سادر
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توفير الخدمات البيئية

�لمنا�سب	 �ل�قت	 وفي	 منا�سبة	 بطريقة	 �لقر�ر	 ل�سنع	 �أ�سا�سية	 �لعلمية	 �لمعرفة	 �إن	

غالبًا	 �لمعرفة	 هذه	 �أن	 �إلى	 وبالنظر	 �لبيئية.	 للخدمات	 �لغابات	 ت�فير	 �أجل	 من	

بالن�سبة	 �أول�ية	 ذ�	 مجاًل	 تح�سينها	 يك�ن	 �أن	 �لالزم	 فمن	 كاملة،	 غير	 تك�ن	 ما	

�لقت�سادية	 �لنتائج	 عن	 �لمعل�مات	 محدودية	 ذلك	 �أمثلة	 بين	 ومن	 للبح�ث.	

تغير	 تربط	 كمية	 نماذج	 �إلى	 و�لفتقار	 �لبيئية؛	 �لنظم	 خدمات	 في	 للتغير�ت	

�لتي	 ودينامياتها	 �لبيئية	 �لنظم	 بنية	 فهم	 و�سحالة	 �لبيئية؛	 بالخدمات	 �لبيئية	 �لنظم	

فيها. ل	رجعة	 �لتي	 و�لتغير�ت	 �لعتبات	 ُتحدد	

في	 �لهائل	 للتده�ر	 للت�سدي	 تقدم	 �أوجه	 تحقيق	 �ل�سروري	 من	 و�سيك�ن	

تناق�ض	 من	 مت�قع	 ه�	 ما	 بفعل	 �سيتفاقم	 �لذي	 �لجافة،	 لالأر��سي	 �لبيئية	 �لنظم	

�ل�سر	 م�سها	 �لتي	 �لبلد�ن	 من	 كثير	 ويفتقر	 �لمناخ.	 لتغير	 نتيجة	 �لأمطار	 هط�ل	

�لدعم	 و�سيك�ن	 �لمطل�بة.	 �لعلمية	 بالبر�مج	 لال�سطالع	 �لالزمة	 �لقدرة	 �إلى	

�سروريًا. �لدولي	

من	 �لتخفيف	 حيث	 من	 كبيرة	 �إمكانات	 و�لمزروعة	 �لطبيعية	 �لغابات	 وتتيح	

�لأ�سجار	 دور	 معرفة	 في	 كبيرة	 ثغر�ت	 ت�جد	 ولكن	 �لحر�ري.	 �لحتبا�ض	 غاز�ت	

تحدث	 �لتي	 �لتغير�ت	 وتاأثير	 �لمناخ	 تغير	 عمليات	 في	 للغابات	 �لبيئية	 و�لنظم	

غاز�ت	 �نبعاثات	 وعلى	 �لكرب�ن	 من	 �لغابات	 مخزونات	 على	 �لغابات	 غطاء	 في	

�لحر�ري. �لحتبا�ض	

منذ	 �ل�ساحلية	 للغابات	 �ل�قائي	 �لدور	 ب�ساأن	 �لبح�ث	 ت�ساعفت	 وقد	

ولكنها	 	2004 �لأول	 دي�سمبر/كان�ن	 في	 �آ�سيا	 �سرق	 جن�ب	 ت�س�نامي	

�لتاليين	 �لعامين	 في	 �أُجريت	 در��سة،	 	20 من	 �أكثر	 ففي	 قاطعة.	 غير	 ز�لت	 ما	

�لتاأثير�ت	 من	 تقلل	 �ل�ساحلية	 �لغابات	 �أن	 �لباحثين	 بع�ض	 وجد	 للت�س�نامي،	

تك�ن	 �أن	 �أي�سًا	 يمكن	 �لغابات	 �أن	 �آخرون	 �كت�سف	 بينما	 كبير،	 حد	 �إلى	 �ل�سلبية	

�لب�سرية	 بالم�ست�طنات	 �ل�سرر	 يلحق	 �أن	 يمكن	 �لذي	 �لحطام	 بزيادة	 عبئًا	

.)FAO, 2007h(

��ستخد�م	 بين	 �لعالقة	 مثل	 مجالت	 �لغابات	 هيدرول�جيا	 بح�ث	 وتتناول	

فيه	 �لقر�ر	 �سنع	 عملية	 على	 ما	ت�سيطر	 كثير�ً	 مجال	 وه�	 �لمياه،	 وغلة	 �لأر��سي	

مغل�طة. و�أفكار	 �أكاذيب	

�لت�س�يقية،	 غير	 �لبيئية	 �لخدمات	 عليها	 تنط�ي	 �لتي	 �لق�سايا	 د	 تعقُّ �إلى	 وبالنظر	

ق�ى	 في	 ي�ؤثرو�	 �أن	 �لعلماء	 على	 �ل�سعب	 من	 �لق�سايا،	 تلك	 نطاق	 �ت�ساع	 و�إلى	

	- �لتنمية	 مجال	 في	 �لفاعلة	 و�لعنا�سر	 �ل�سيا�سات	 و��سع�	 وهي	 	- �لمبا�سرة	 �لتغيير	

�أجل	 من	 �لبحثية	 لالأن�سطة	 تاأييدهم	 )وك�سب	 وممار�ساتهم	 قر�ر�تهم	 في	 وذلك	

�لمعنية	 �لدولية	 �لحك�مية	 �لهيئة	 �أن	 بيد	 �سلة(.	 ذ�ت	 جديدة	 معرفة	 على	 �لح�س�ل	

�لعالمي	 �ل�سعيد	 على	 ومت�سافرة	 �ساملة	 علمية	 جه�د	 بذل	 �أن	 �أظهرت	 �لمناخ	 بتغير	

�لهامة،	 �لمعقدة	 �لق�سايا	 فهم	 وتح�سين	 �ل�عي	 �إذكاء	 �إلى	 بفعالية	 ي�ؤدي	 �أن	 يمكن	

ودعم	 فيها،	 �ليقين	 عدم	 �أوجه	 من	 �لحد	 يلزم	 �لتي	 �لأ�سا�سية	 �لمجالت	 وتحديد	

ذلك. �أجل	حدوث	 من	 �لالزمة	 �لبحثية	 �لأن�سطة	

معارف ال�سعوب الأ�سلية

�سابقًا	 �لمبينة	 �لحديثين	 و�لتكن�ل�جيا	 �لعلم	 في	 �لتقدم	 لأوجه	 كانت	 لقد	

يتعذر	 ز�لت	 ما	 �لتكن�ل�جيات	 هذه	 �أن	 بيد	 �لغابات.	 قطاع	 على	 كبيرة	 تاأثير�ت	

يعتمدون	 كثيرون	 ز�ل	 وما	 �ل�سكان.	 من	 كبيرة	 لقطاعات	 بالن�سبة	 �إليها	 �ل��س�ل	

�إد�رة	 في	 �لتقليدية	 �لمعرفة	 �أو	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 لدى	 �لم�ج�دة	 �لمعرفة	 على	

	.)Parrotta and Agnoletti, 2007( �لطبيعية	 �لم��رد	 من	 وغيرها	 �لغابات	

و�لممار�سات	 �لمعرفة	 من	 تر�كمية	 "مجم�عة	 باأنها	 �لتقليدية	 �لمعرفة	 ف	 وُتعرَّ

بفعل	 وتتط�ر	 �لثقافي	 �لنتقال	 ب���سطة	 �لأجيال	 عبر	 تنتقل	 و�لمعتقد�ت،	

عالية	 مكانة	 للغابات	 فيها	 تظل	 للعالم	 روؤية	 الدولية	 الحرجية	 البحوث	 لمركز	

الحقيقية	 القيمة	 النا�ص	 فيها	 ويدر�	 ال�شيا�شي	 العالمي	 الأعمال	 جدول	 على	

وفي	 البيئية.	 النظم	 وخدمات	 العي�ص	 ك�شب	 �شبل	 على	 للمحافظة	 للغابات	

متين	 علم	 اإلى	 بالغابات	 يتعلق	 ما	 في	 القرار	 �شنع	 عملية	 ت�شتند	 الروؤية،	 هذه	

الغابات. على	 يعتمدون	 الذين	 والنا�ص	 النامية	 البلدان	 منظورات	 وتج�ّشد	

من	 مدخالت	 لتوفير	 م�شح	 �شملها	 التي	 المعنية	 الجهات	 ذكرت	 وقد	

كاأهم	 المناخ	 تغير	 	2018-2008 للفترة	 للمركز	 الجديدة	 ال�شتراتيجية	 اأجل	

الغابات،	 حوكمة	 تليه	 الآن،	 بالغابات	 مرتبط	 والتنمية	 البيئة	 مجال	 في	 تحٍد	

الغابات	 على	 ب�شرعة	 تنمو	 التي	 القت�شادات	 وتاأثير	 الغابات،	 واإزالة	

للمركز	على	�شتة	 البحثي	 الأعمال	 )CIFOR, 2008b(.	ومن	ثم،	يركز	جدول	

هي: مجالت	

التركيز	على	 المناخ	)مع	 اآثار	 التخفيف	من	 في	 الغابات	 دور	 تعزيز	 	•

تدهورها(؛ ومن	 الغابات	 اإزالة	 من	 النبعاثات	 خف�ص	

المناخ؛ تغير	 مع	 التكيُّف	 في	 الغابات	 دور	 تعزيز	 	•

اأ�شحاب	 �شعيد	 على	 الحراجة	 من	خالل	 العي�ص	 ك�شب	 �شُبل	 تح�شين	 	•

المجتمعي؛ ال�شعيد	 وعلى	 ال�شغيرة	 الحيازات	

المناظر	 نطاق	 على	 والتنمية	 الحفظ	 بين	 المفا�شالت	 اإدارة	 	•

؛ لطبيعية ا

والمجتمعات	 الغابات	 على	 وال�شتثمار	 التجارة	 عولمة	 تاأثيرات	 اإدارة	 	•

الحرجية؛

ال�شتوائية. الإنتاج	 لغابات	 الم�شتدامة	 الإدارة	 	•

مطالب	 بين	 الفجوة	 قطاعات	 لعدة	 �شامل	 اإ�شافي	 مو�شوع	 ويتناول	

الموؤ�ش�شية	 والقدرات	 والترتيبات	 الغابات	 قطاع	 من	 المتغيرة	 المجتمع	

حاليا. الموجودة	

منظورات	 المركز	 �شُيدرج	 النتائج،	 عن	 والإبالغ	 الق�شايا	 تحليل	 وعند	

على	 المعتمدة	 والمجتمعات	 الن�شاء	 قبيل	 من	 قوة	 الأقل	 الم�شلحة	 اأ�شحاب	

n النامية.	 والبلدان	 الغابات،	

اآراء	من	ال�شركاء	في	ال�شراكة	التعاونية	في	مجال	الغابات

ال�ستراتيجية الجديدة لمركز البحوث الحرجية الدولية: تركيز على تغّير المناخ

من	مركز	البحوث	الحرجية	الدولية
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الغابات وتكنولوجيا  علم  في  التطورات 

بع�سهم	 �لب�سر(	 بينها	 )ومن	 �لحية	 �لكائنات	 بين	 �لعالقة	 عن	 �لتكيفية،	 �لعمليات	

قبل	 ن�ساأت	 �لتي	 �لمعرفة،	 وهذه	 	.)UNFF, 2004( غاباتهم"  بيئة	 ومع	 بع�سًا	
�لحرجي	 �لقطاع	 في	 كثيرة	 ممار�سات	 عماد	 هي	 �لر�سمي،	 �لغابات	 علم	 قدوم	

.)Asia Forest Network, 2008(

بالن�سبة	 متز�يدة	 �أهمية	 ذ�ت	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 لدى	 �لم�ج�دة	 و�لمعرفة	

�لم��رد	 لإد�رة	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 نظم	 �أن	 �إدر�ك	 لتز�يد	 وذلك	 �لغابات	 لعلم	

و�لممار�سات	 للغابات.	 �لم�ستد�مة	 �لإد�رة	 �إطار	 تح�سين	 على	 ت�ساعد	 �أن	 يمكن	

جذ�بة	 ممار�سات	 هي	 �لأر��سي	 ل�ستخد�م	 �لمدخالت	 و�لمنخف�سة	 �لتقليدية	

تغير	 تاأثير�ت	 وتز�يد	 �لطاقة	 �إمد�د�ت	 هب�ط	 �سياق	 في	 �لخ�س��ض	 وجه	 على	

مجال	 في	 ل�سيما	 �لحديث،	 للعلم	 بد�ئل	 ت�ّفر	 �لتقليدية	 فالمعرفة	 �لمناخ.	

�لتقليدية	 �لعالج	 �ُسُبل	 ممار�سة	 تتز�يد	 �لمثال،	 �سبيل	 فعلى	 �ل�سحية.	 �لرعاية	

مختلف	 في	 �ل�سيني	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 طب	 وممار�سة	 �آ�سيا	 بجن�ب	 �لخا�سة	

�لنباتات. من	 م�ستقة	 �سيدلنية	 م��د	 ��ستخد�م	 ب�سرعة	 ويتز�يد	 �لعالم،	 �أنحاء	

عي�ض	 ك�سب	 �سُبل	 تح�سين	 �إلى	 �لر�مية	 �لجه�د	 في	 �ل�سرورى،	 ومن	

تقليدية،	 معرفة	 من	 ما	لديها	 فهم	 �لمهّم�سة،	 �لفقيرة	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 مجتمعات	

�لتغير	 ومع	 �لمحلية.	 �لبيئية	 �أح��لها	 ب�ساأن	 ومعرفتها	 وت�س�ر�تها	 قّيمها	 فهم	 �أي	

لدى	 �لم�ج�دة	 �لمعرفة	 ت�ّفر	 و�لم�ؤ�س�سي،	 و�ل�سيا�سي	 و�لقت�سادي	 �لجتماعي	

فثمة	 	.)49 )�لإطار	 �أي�سًا	 تحديات	 ت��جه	 لكنها	 فر�سًا،	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	

تتك�سف: عديدة	 �سيناري�هات	

تهمي�سها	 يجري	 �لأ�سلية	 فال�سع�ب	 و�ل�ستيعاب:	 و�لتهمي�ض	 �ل�سيطرة	  •
ذ�ت	 �لتنمية	 بر�مج	 ي�سمل	 بما	 �لبلد�ن،	 من	 كثير	 في	 منهجية	 بطريقة	

تلك	 بحق�ق	 �لعتر�ف	 تز�يد	 من	 �لرغم	 على	 وذلك	 �ل�سيق،	 �لتركيز	

تقيم	 كانت	 �لتي	 �لغابات	 من	 �سا�سعة	 م�ساحات	 تح�يل	 ومع	 �ل�سع�ب.	

�سرعان	 �أخرى،	 ��ستخد�مات	 �إلى	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 مجتمعات	 �أود	

�لمعرفة	 وكذلك	 �لغابات،	 على	 �لمعتمدة	 �لعي�ض	 ك�سب	 �ُسبل	 ما	ُتفقد	

بها. �لمرتبطة	

للمعرفة	 �لقت�سادية	 �لإمكانات	 �إدر�ك	 �أدى	 فقد	 �لنتقائي:	 �لتخ�سي�ض	  •
�ل�سحة	 ورعاية	 �ل�سيدلنية	 �لم��د	 �أ�س��ق	 في	 )ل�سيما	 �لتقليدية	

لتحديد	 منتظمة	 جه�د	 بذل	 �إلى	 ب�سرعة(	 �لت��سع	 في	 �لآخذة	 و�لتجميل	

�سياقها	 من	 �لمعرفة	 �إخر�ج	 �أي	 تجاريًا،	 وت�س�يقها	 �لمعرفة	 تلك	

و�لتع�ي�ض	 �لثقافية	 �لملكية	 حق�ق	 ق�سايا	 و�إثارة	 و�لثقافي	 �لجتماعي	

�لمعرفة. لحائزي	 �لعادل	

و�لثقافات	 �لحق�ق	 بحماية	 �لهتمام	 فتز�يد	 �لكت�ساف:	 �إعادة	  •
بيئة	 يهيئ	 �أن	 يمكن	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 مجتمعات	 وتكن�ل�جيات	

في	 تحدث	 �لتي	 و�لتط�ر�ت	 �لتقليدية.	 للمعرفة	 �لطبيعي	 للتط�ر	 م��تية	

ب�ساأن	 �لمتحدة	 �لأمم	 �إعالن	 �إ�سد�ر	 قبيل	 من	 �لدولية،	 �ل�سيا�سة	 مجال	

�لمعرفة	 �حتر�م	 �إلى	 بالحاجة	 تحديد�	 تعترف	 �لأ�سلية،	 �ل�سع�ب	 حق�ق	

�لتقليدية. و�لممار�سات	

�لبتكار	 وكذلك	 �لأ�سلية	 �ل�سع�ب	 لدى	 �لم�ج�دة	 �لمعرفة	 وتت�سم	

لتح�سين	 ح��فز	 �إيجاد	 �لعمل	 خيار�ت	 بين	 ومن	 دينامي.	 بطابع	 �لمجتمعي	

و�لأ�سليين	 �لمحليين	 �ل�سكان	 مع	 �لعمل	 على	 �لر�سمية	 �لبحثية	 �لمنظمات	 قدرة	

.)IAASTD, 2008( �لحفظ	 مجال	 في	 �لتعاون	 وت�سجيع	

مواطن القوة

والقت�شادي	 الجتماعي	 ال�شياق	 ومع	 المحلية،	 البيئة	 مع	 تكّيفها	 	•

والثقافي

المحلي المجتمع	 رفاهية	 على	 التركيز	 مع	 �شموليتها،	 	•

العلمية	 للتخ�ش�شات	 م�شطنعة	 حواجز	 وجود	 يجنب	 مما	 تكاملها،	 	•

لر�شمية ا

قابلية	 اأكثر	 فهي	 ثم	 ومن	 الموارد	 اإلى	 احتياجًا	 اأقل	 كونها	 	•

لال�شتدامة

ال�سعف مواطن 

اأو	من�شورة	على	نطاق	وا�شع؛	ومن	ثم	ل	 كثيرًا	ما	ل	تكون	مدونة	 	• 	

الوقت بمرور	 للتاآكل	 ُعر�شة	 وتكون	 نقلها	 ي�شُهل	

وتنميتها تغذيتها	 ق�شور	 	•

اأو	 ال�شكان	 من	 متزايدة	 اأعداد	 متطلبات	 تلبية	 على	 قدرتها	 محدودية	 	•

كبيرة مناطق	

الفر�ص

الظروف	 مع	 المتكيفة	 للموارد	 الم�شتدامة	 الإدارة	 على	 التركيز	 زيادة	 	•

والثقافية والبيئية	 الجتماعية	 الأبعاد	 على	 ت�شدد	 والتي	 المحلية	

تمكين	 على	 التركيز	 وزيادة	 تعددية	 موؤ�ش�شية	 ترتيبات	 ظهور	 	•

المحلية المجتمعات	

خا�شة	 اأ�شواق	 واإيجاد	 الثقافي	 التنوع	 بتعزيز	 الهتمام	 زيادة	 	•

الفريدة والخدمات	 للمنتجات	

ن	 تح�شِّ والت�شالت	 للمعلومات	 جديدة	 تكنولوجيات	 ا�شتحداث	 	•

الأ�شليين ال�شكان	 مجموعات	 بين	 ما	 في	 والتعاون	 التفاعل	

التهديدات

والخدمات	 ال�شلع	 لأ�شواق	 كبير	 نطاق	 على	 والإنتاج	 العولمة	 تقوي�ص	 	•

ال�شكان	 لدى	 الموجودة	 المعرفة	 با�شتخدام	 محليًا	 ُتنتج	 التي	

�شليين لأ ا

على	 ال�شتيالء	 خالل	 من	 الأ�شلية	 ال�شعوب	 مجتمعات	 واإفقار	 تهمي�ص	 	•

الموارد	مع	ما	ينجم	عن	ذلك	من	فقدان	 اأرا�شيها	وعلى	غيرها	من	

والمعرفة الثقافة	

تحقيقًا	 المعرفة	 على	 ال�شتيالء	 يتيح	 مما	 الحقوق	 تحديد	 �شوء	 	•

منا�شب تعوي�ص	 تقديم	 بدون	 الحيوي(	 )التنقيب	 تجارية	 لم�شالح	

يحجب	 مما	 العامين	 والتكنولوجيا	 العلم	 في	 المرتفع	 ال�شتثمار	 	•

التقليدية المعرفة	

مواطن	القوة	وال�شعف	والفر�ص	والتهديدات	لبقاء	المعارف	التقليدية	المتعلقة	بالغاباتالإطار 49
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التوقعات

تغّير	 حدوث	 �سياق	 في	 �لغابات	 وتكن�ل�جيا	 علم	 م�ستقبل	 ت�سّ�ر	 �ل�سعب	 من	

مطالب	 تلبية	 على	 �لغابات	 قطاع	 قدرة	 كبير	 حد	 �إلى	 ن	 ح�سَّ فالبتكار	 �سريع.	

�سئيلة	 قدرة	 لديها	 كثيرة	 نامية	 بلد�نًا	 �أن	 بيد	 يلبيها.	 و�سيظل	 �لمتغيرة	 �لمجتمع	

وهذ�	 �لعلم،	 مجال	 في	 معق�لة	 قدرة	 لديها	 ت�جد	 ل	 �أو	 �لعلم،	 مجال	 في	

�لبلد�ن	 من	 كثير	 في	 وحتى	 �لط�يل.	 �لأجل	 في	 �لتنم�ية	 �إمكاناتها	 يع�ق	 �لفتقار	

�لغابات. وتكن�ل�جيا	 علم	 مجال	 في	 �لقدرة	 تاآكلت	 �لمتقدمة،	

�لقطاع	 قدرة	 وتدني	 تجارية،	 بدو�فع	 �لخا�ض	 �لقطاع	 بح�ث	 نم�	 ويثير	

ور�ءها	 يقف	 �لخا�ض	 �لقطاع	 جه�د	 فاأغلبية	 �لق�سايا.	 من	 عدد�ً	 �لبحثية،	 �لعام	

يك�ن	 ما	 كثير�ً	 لذلك،	 ونتيجة	 �لمناف�سة.	 على	 بالقدرة	 �لحتفاظ	 هدف	

عادة	 تعزز	 ول	 و�لجتماعية،	 �لبيئية	 �لأبعاد	 تتجاهل	 وقد	 مقيد�ّ،	 �إليها	 �ل��س�ل	

�لأجل	 محددة	 غير	 تك�ن	 و�لتي	 �لم�سروعات	 لتنفيذ	 �ل�سابقة	 �لأ�سا�سية	 �لبح�ث	

تحمل	 على	 تقدر	 ل	 هائلة	 �سكانية	 قطاعات	 �لمنافع	 من	 وُت�ستبعد	 �أكبر.	 بدرجة	

على	 �لح�س�ل	 في	 �لتفاوتات	 ُيبرز	 وهذ�	 �لمح�ّسنة.	 �لتكن�ل�جيات	 تكاليف	

�لمعي�سة. وم�ست�يات	 �لدخل	 حيث	 من	 ع��قب	 له	 وتك�ن	 �لمعرفة،	

في	 �لق�س�ر	 و�أوجه	 �لختاللت	 لمعالجة	 ت�سافر�ً	 �أكثر	 جه�د	 بذل	 ويلزم	

�لحك�مات	 �أمام	 �لماثلة	 �لتحديات	 بين	 ومن	 و�لتكن�ل�جية.	 �لعلمية	 �لقدرة	

يلي: ما	

بين	 ما	 في	 �لتكن�ل�جيات	 تدفق	 طريق	 في	 تقف	 �لتي	 �لح��جز	 من	 �لحد	  •
ود�خلها؛ �لبلد�ن	

و�لبيئية؛ �لجتماعية	 �لق�سايا	 تعميم	 كفالة	  •
�لعلم	 تط�ر�ت	 من	 لال�ستفادة	 �لتقليدية	 �لقطاعية	 �لحدود	 تجاوز	  •

�لغابات؛ نطاق	 خارج	 و�لتكن�ل�جيا	

و��ستر�تيجيات	 و�أول�يات	 �أهد�ف	 يبين	 و��سح	 �سيا�ساتي	 �إطار	 �إقامة	  •
�لغابات. وتكن�ل�جيا	 علم	 تط�ير	

�لغابات،	 لعلم	 و�لحي�ية	 �لطبيعية	 �لج��نب	 �لف�سل	 هذ�	 تناول	 بينما	 و�أخير�ً،	

يت�سم	 و�لجتماع،	 �لقت�ساد	 علمي	 ي�سمل	 �لذي	 �لب�سري،	 �ل�سل�ك	 در��سة	 فاإن	

�لمجالين	 كال	 مع	 �لبلد�ن	 تتعامل	 �أن	 �لالزم	 ومن	 �لأهمية.	 من	 �لقدر	 بنف�ض	

قد	 �لعلمي	 	- �لجتماعي	 بالُبعد	 �لهتمام	 كفاية	 عدم	 �إن	 بل	 مت��زنة.	 بطريقة	

�لبلد�ن. من	 كثير	 في	 و�ل�سيا�سات	 �لعلم	 بين	 �ل�سالت	 �سعف	 �أ�سباب	 �أحد	 يك�ن	
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عام	 )�أو�خر	 	2009 �لعالم	 في	 �لغابات	 حالة	 طباعة	 في	 �لبدء	 عند	

قطاع	 فانكما�ض	 كبير.	 �قت�سادي	 تده�ر	 بمرحلة	 يمر	 �لعالم	 بد�أ	 	،)2008

�لمتحدة	 �ل�ليات	 في	 �لم�سم�نة	 غير	 �لعقارية	 �لره�ن	 و�أزمة	 �لإ�سكان	

في	 ورك�د�ً	 تباط�ؤ�ً	 و�سببا	 �لمالية،	 �لأ�س��ق	 على	 كبير�ً	 تاأثير�ً	 �أثر�	 �لأمريكية	

�لمالية	 �لم�ؤ�س�سات	 في	 �لثقة	 وتده�رت	 كثيرة.	 بلد�ن	 في	 �لعالمي	 �لقت�ساد	

�لأ�س�ل	 قيمة	 ت�ساءلت	 �لمالية	 �لأور�ق	 �أ�س��ق	 تده�ر	 وب�سبب	 كبير�ً.	 تده�ر�ً	

ل�سمان	 �لم�سارف	 محاولت	 و�أدت	 �لدولر�ت.	 من	 �لمليار�ت	 مئات	 بمقد�ر	

�لقت�سادية.	 �لأن�سطة	 جميع	 في	 �أثر	 مما	 �لئتمان،	 تقييد	 �إلى	 �لر�أ�سمالية	 قاعدتها	

�لعمل	 فر�ض	 تناق�ست	 كما	 �لإنتاج،	 كمية	 في	 كبير	 هب�ط	 ذلك	 و�أعقب	

�لإنتاج	 في	 جديد	 �نخفا�ض	 �إلى	 �أدى	 مما	 �لم�ستهلكين،	 طلب	 وهبط	 و�لدخ�ل	

�لقت�سادي. �لهب�ط	 من	 ومزيد	

و�أثِّر	هــذ�	�لتجاه	�لهب�طي	فــي	معظـم	�لبلد�ن،	و�نقلبت	�لتنب�ؤ�ت	�لقت�سادية	

�لبطالة	في	 تزيد	 �أن	 �لمت�قع	 )IMF, 2008; UN, 2009(.	ومن	 �ل�سابقـة	 �ل��عدة	

�لنجاح	 يعني	عك�ض	 2008	و2009،	مما	 20	ملي�نًا	في	عامي	 �لعالم	بمقد�ر	

)ILO, 2008a(،	ومن	 �لفقر	 �ل�سابق	في	مجال	تخفيف	حدة	 �لذي	تحقق	في	

نتائج	 )ILO, 2008b(.	وظهرت	 �أي�سا	حدوث	�نخفا�ض	كبير	في	�لأج�ر	 �لمت�قع	

�لتباط�ؤ	�لقت�سادي	في	معظم	�لقت�ساد�ت	�لمتقدمة	و�أثرت	في	�لقت�ساد�ت	

�لنا�سئة	و�لنامية،	وخ�س��سًا	تلك	�لتي	تعتمد	على	�ل�سادر�ت	وعلى	�ل�ستثمار	

�لأجنبي	�لمبا�سر.	ويت�قع	حدوث	�نخفا�ض	كبير	في	�لمع�نة	�لإنمائية	�لر�سمية	وفي	

.)Cali, Massa and te Velde, 2008( �لخارج	 �لمهاجريــن	من	 �لعمــال	 تح�يالت	

بالهب�ط	 �لغابات	 قطاع	 �سيتاأثر	 عام،	 ب�جه	 �لقت�ساد	 من	 متكامل	 وكجزء	

وذلك	 �لغابات،	 قطاع	 في	 متباينة	 �لتاأثير�ت	 �سدة	 و�ستك�ن	 �ل�سامل.	 �لقت�سادي	

مبا�سر�ً. تاأثر�ً	 بالأزمة	 تاأثرت	 �لتي	 بالقطاعات	 �رتباطها	 مدى	 بح�سب	
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�لمركزية	في	�لأزمة	�لحالية،	�سربة	 �لنقطة	 �نهيار	قطاع	�لإ�سكان،	�لذي	كان	 كان	

�إلى	�سناعات	�لأخ�ساب.	فانخف�ض	�لمعدل	�ل�سن�ي	لل�سروع	في	 رئي�سية	م�جهة	

�أو�ئل	 2.1	ملي�ن	في	 �لمتحدة	�لأمريكية	من	نح�	 �ل�ليات	 بناء	م�ساكن	جديدة	في	

�ل�سكل	 )�نظر	 	2008 �لأول	 �أكت�بر/ت�سرين	 0.8	ملي�ن	في	 �أقل	من	 �إلى	 	2006 عام	

�لغربية،	�نخفا�سا	 �أوروبا	 �أخرى،	خا�سة	في	 �لي�سار(.	كما	�سهدت	بلد�ن	كثيرة	 على	

�ل�ليات	 �لم�ست�ى	�لذي	�سهدته	 �إلى	نف�ض	 �لقطاع،	و�إن	لم	ي�سل	 مماثال	في	هذ�	

�إلى	�نخفا�ض	�لطلب	على	 �لمتحدة	�لأمريكية.	و�أدى	�لنخفا�ض	في	قطاع	�لإ�سكان	

ينخف�ض	 �أن	 �لمت�قع	 )UNECE and FAO, 2008; WWPA, 2008(.	ومن	 �لأخ�ساب	

باأكثر	من	20	ملي�ن	طن	 �ل�سمالية	وحدها	 �أمريكا	 �لطلب	على	�لألياف	�لخ�سبية	في	

�لبلد�ن	 �لإنتاج	في	معظم	 �نخفا�ض	 �نت�سار	 )RISI, 2008(.	و�لنتيجة	هي	  2009 عام	

�إلى	ن�سرها	و�إنتاج	�لأل��ح	 �ل�سناعات	�لحرجية،	من	قطع	�لأخ�ساب	 وفي	جميع	

كبير�ً	 �لتي	تعتمد	�عتماد�ً	 �لبلد�ن	 تاأثرت	 �ل�رق	و�لأثاث.	وقد	 �لخ�سبية	و�ل�رق	ولب	

تاأثير�	�سديد�	بالفعل. �لبر�زيل	وكند�،	 �أ�س��ق	�ل�ليات	�لمتحدة،	مثل	 على	

�سلبيا	 تاأثير�	 �لئتمان	 و�أزمة	 �لحرجية	 �لمنتجات	 على	 �لطلب	 �نخفا�ض	 �أثر	 وقد	

�لأخ�ساب.	 �سناعات	 جميع	 على	 ينعك�ض	 مما	 �لجديدة،	 �ل�ستثمار�ت	 على	 �سديد�	

فاإن	 �أب��بها،	 �ستقفل	 �أو	 بالكامل	 م�ستغلة	 وغير	 قائمة	 مر�فق	 هناك	 كانت	 ولما	

تالية. مرحلة	 �إلى	 �سي�ؤجل	 �أو	 �لن�ر	 يرى	 لن	 جديدة	 خ�سبية	 طاقات	 في	 �ل�ستثمار	

تناق�ص الرغبة في  الدفع مقابل الخدمات البيئية

خ�س��سًا	 �لبيئية،	 �لخدمات	 على	 �لطلب	 في	 �لقت�سادية	 �لأزمة	 ت�ؤثر	 �أن	 يمكن	

فال�سيا�سات	 �لخدمات.	 هذه	 مقابل	 �لدفع	 على	 �لمجتمع	 قدرة	 ت�ساوؤل	 مع	

�لعر�ض	 نم�	 �أ�سا�ض	 هي	 �ل�ليدة،	 �ل�س�ق	 �آليات	 جانب	 �إلى	 و�لدولية،	 �لقطرية	

�أن	 يمكن	 �لقت�سادي	 �لرك�د	 �أمد	 طال	 فاإذ�	 �لبيئية.	 �لخدمات	 على	 و�لطلب	

�إقامة	 �إلى	 ينظر	 لم	 ما	 �لبيئية،	 �لخدمات	 من	 عدد	 في	 �سلبي	 تاأثير	 لذلك	 يك�ن	

�لأزمة. من	 للخروج	 و�سيلة	 �أنها	 على	 �أخ�سر"  "�قت�ساد	
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ت�سررت	 فاإنها	 �لكرب�ن،	 �أ�س��ق	 في	 لال�ستقر�ر	 �أولية	 ب��در	 ظه�ر	 ورغم	

�لرئي�سية	 �ل�ستثمار	 م�سارف	 بع�ض	 �نهيار	 ب�سبب	 �لقت�سادية	 �لأزمة	 من	 �أي�سًا	

لت��كب	 �لكرب�ن	 �أ�سعار	 وهبطت	 �لكرب�ن.	 تجارة	 في	 عاملة	 كانت	 �لتي	

�نخف�ست	 �لأوروبية	 �لكرب�ن	 ب�ر�سة	 ففي	 �لأخرى.	 و�ل�سلع	 �لنفط	 �أ�سعار	

�إلى	 	2008 ي�لي�/تم�ز	 �أو�ئل	 في	 للطن	 ي�رو	 	29 من	 �لكرب�ن	 �أ�سعار	

وينط�ي	 	.2008 �لثاني	 ن�فمبر/ت�سرين	 منت�سف	 في	 للطن	 ي�رو	 	15 نح�	

ت�ليد	 ومر�فق	 �ل�سناعات	 من	 �لنبعاثات	 في	 تناق�ض	 على	 �لقت�سادي	 �لتباط�ؤ	

�أ�سعار	 ترتفع	 لم	 وما	 �لنبعاثات.	 عالو�ت	 على	 �لطلب	 ُيقلل	 مما	 �لطاقة،	

تغير	 لمكافحة	 �ل�س�ق	 نهج	 فاإن	 ذلك،	 بعد	 ثابتة	 وتظل	 كبير�ً	 �رتفاعًا	 �لكرب�ن	

�لنتعا�ض	 على	 كبير�ً	 �عتماد�ً	 فعاليته	 و�ستعتمد	 فعال.	 غير	 ي�سبح	 قد	 �لمناخ	

ب�ساأن	 كي�ت�	 بعد	 ما	 �تفاق	 باإبر�م	 �لق�ي	 �ل�سيا�سي	 �للتز�م	 وعلى	 �لقت�سادي	

�لمناخ. تغير	

تمييع	 �إلى	 �لحك�مات	 بع�ض	 لج�ء	 �حتمال	 من	 نطاقا	 �أو�سع	 قلق	 وي�س�د	

حا�سمة	 قر�ر�ت	 �تخاذ	 تاأجيل	 �إلى	 �أو	 �ل�سابقة	 �لطم�حة	 �لخ�سر�ء	 �لأهد�ف	

لأن	 معه،	 و�لتكيف	 �لم�ستقبل	 في	 �لمناخ	 تغير	 من	 �لتخفيف	 �سيا�سات	 ب�ساأن	

�لقت�سادي	 �لتباط�ؤ	 حلقة	 من	 �لخروج	 على	 �لتركيز	 تريد	 �لحك�مات	 تلك	

عن	 �أوروبي	 ت�سريع	 باإ�سد�ر	 فالتعهد	 	.)Egenhofer, 2008; Rice-Oxley, 2008(

�لنبعاثات،	 عالو�ت	 على	 للح�س�ل	 مز�د�ت	 تنظيم	 وخ�س��سًا	 �لمناخ،	 تغير	

�لمملكة	 )مثل	 �لبلد�ن	 بع�ض	 كان	 و�إن	 عقبات	 �لمثال،	 �سبيل	 على	 ي��جه،	

مماثلة	 م�ساكل	 تظهر	 قد	 كما	 جزئية.	 مز�د�ت	 تنظيم	 في	 قدما	 �سار	 �لمتحدة(	

�لغابات	 �إز�لة	 عمليات	 من	 �لنبعاثات	 تخفي�ض	 مبادرة	 مثل	 مبادر�ت	 وجه	 في	

�لدولية. �لمالية	 �لتح�يالت	 على	 تعتمد	 مبادر�ت	 وهي	 وتده�رها،	

�لذي	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 في	 �لم�سب�ق	 غير	 �ل�ستثماري	 �لت��سع	 بد�أ	 وقد	

�لتباط�ؤ	 هذ�	 ي�ؤثر	 وقد	 بدوره.	 �لت�ساوؤل	 في	 �لما�سية	 �لقليلة	 �ل�سن��ت	 �سهدته	

بما	 �لثالث،	 و�لجيل	 �لثاني	 �لجيل	 تكن�ل�جيات	 في	 �ل�ستثمار	 في	 خا�سة	 ب�سفة	

�ل�سيل�ل�زية. �لخ�سبية	 �لم��د	 من	 �لحي�ي	 �ل�ق�د	 �إنتاج	 ذلك	 في	

�آخر	 قطاع	 ه�	 �لبيئية،	 �ل�سياحة	 ذلك	 في	 بما	 و�ل�سياحة،	 �لرحالت	 وقطاع	

�سرعة	 تناق�ست	 	،2008 عام	 منت�سف	 فمنذ	 �لقت�سادي.	 �لهب�ط	 من	 بالفعل	 تاأثر	

�لنفط،	 �أ�سعار	 �رتفاع	 ذلك	 في	 �لأولي	 �ل�سبب	 وكان	 �لدولية،	 �ل�سياحة	 في	 �لت��سع	

�لإنفاق	 �نخفا�ض	 من	 عنه	 نتج	 وما	 �لقت�سادي	 �لنم�	 تباط�ؤ	 ه�	 �آخر	 �سبب	 جاء	 ثم	

بالفعل	 �ل���سح	 و�لهب�ط	 	.)WTO, 2008( و�ل�سياحة	 �لرحالت	 على	 �ل�ستهالكي	

وجمه�رية	 �أفريقيا	 وجن�ب	 كينيا	 من	 كل	 �إلى	 �لدوليين	 �ل�سياح	 و�س�ل	 في	 �لآن	

قطاع	 في	 بعد	 فيما	 �ستظهر	 �لتي	 بال�سع�بات	 نذير	 ه�	 مثاًل	 �لمتحدة	 تنز�نيا	

�لبرية. �لحياة	 لم�ساهدة	 �ل�سياحة	

 التاأثيرات على الغابات واإدارتها: 

الأنباء ال�سيئة والجيدة 

�لم��رد	 على	 �إيجابية	 �آثار	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 لنخفا�ض	 تك�ن	 �أن	 يمكن	

�لإد�رة	 في	 �ل�ستثمار	 تقلل	 �أن	 �أي�سًا	 يمكن	 �لقت�سادية	 �لأزمة	 ولكن	 �لحرجية،	

م�سروعة.	 غير	 بطرق	 �لأ�سجار	 قطع	 �نت�سار	 على	 ت�ساعد	 و�أن	 �لم�ستد�مة	 �لحرجية	

�إتاحة	 �إلى	 �لر�سمية	 �لقت�سادية	 �لقطاعات	 �نكما�ض	 ي�ؤدي	 �لحالت	 من	 كثير	 وفي	

غير	 بطرق	 �لأ�سجار	 قطع	 ذلك	 في	 بما	 �لر�سمي،	 غير	 �لقطاع	 في	 للت��سع	 فر�ض	

عمليات	 في	 زيادة	 �آ�سيا	 �سرق	 جن�ب	 بلد�ن	 من	 عدد	 �سهد	 فمثاًل	 م�سروعة.	

	.)Pagiola, 2004( �لقت�سادية	 	1998/1997 �أزمة	 بعد	 �لم�سروعة	 غير	 �لقطع	

�لنا�سئة	 �لثمن	 عالية	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 �نخفا�ض	 ي�ؤدي	 �أن	 يمكن	 كما	

نظر�ً	 �لغابات،	 حماية	 على	 �لم�ؤ�س�سات	 قدرة	 و�سعف	 م�سروعة،	 عمليات	 عن	

غير	 �لعمليات	 زيادة	 �إلى	 �لر�سمي،	 �لقطاع	 في	 �لبطالة	 وزيادة	 ميز�نيتها،	 لتخفي�ض	

�لأخ�ساب. لقطع	 �لم�سروعة	

�ل�سريع	 �لقت�سادي	 �لنم�	 فاإن	 �ل�سابقة،	 �لف�س�ل	 في	 بيانه	 �سبق	 وكما	

�ساعد�	 بل	 �لغابات،	 �إز�لة	 تقليل	 على	 �ساعد�	 �لأر��سي	 على	 �لعتماد	 و�نخفا�ض	

�لع�سر	 �ل�سن��ت	 في	 �لبلد�ن	 من	 كثير	 في	 �لغابات	 �إز�لة	 �إلى	 �لتجاه	 قلب	 على	

من	 �لمهاجرين	 �لعمال	 تح�يالت	 �ساعدت	 �لبلد�ن	 من	 كثير	 وفي	 �لأخيرة.	

�لقت�سادية،	 �لأزمة	 ��ستمرت	 و�إذ�	 �لأر��سي.	 على	 �ل�سغط	 تقليل	 على	 �لخارج	

تده�ر	 مع	 خ�س��سًا	 �لزر�عة،	 على	 �لعتماد	 �نخفا�ض	 ينعك�ض	 �أن	 �لممكن	 فمن	

ويمكن	 �لخارج.	 من	 �لتح�يالت	 و�نخفا�ض	 و�لخدمات	 �ل�سناعة	 قطاعي	

�إلى	 �لعمال	 ع�دة	 �إلى	 �لأخيرين	 �لقطاعين	 هذين	 في	 �لبطالة	 زيادة	 ت�ؤدي	 �أن	

�لأر��سي	 ��ستخد�مات	 في	 تاأثير�ت	 من	 �إليه	 ذلك	 ي�ؤدي	 ما	 مع	 �لريفية	 �لمناطق	

�لغابات. �أر��سي	 في	 �لزر�عة	 في	 و�لت��سع	

فاإن	 �ل�سغيرة،	 �لحياز�ت	 �أ�سحاب	 بها	 يق�م	 �لتي	 �لزر�عة	 ت��سيع	 �أمكن	 و�إذ�	

ور�ء	 �لرئي�سي	 �ل�سبب	 كانت	 �لتي	 و��سع،	 نطاق	 على	 �لتجارية	 �لمحا�سيل	 زر�عة	

ب�سبب	 كبيرة	 بدرجة	 تنخف�ض	 �أن	 يمكن	 �ل�ست��ئية،	 �لمناطق	 في	 �لغابات	 �إز�لة	

�لقت�سادي.	 �لتباط�ؤ	 �إلى	 �لر�جع	 �لطلب	 و�نخفا�ض	 و�لقرو�ض	 �لئتمان	 نق�ض	

في	 كبير�ً	 �نخفا�سًا	 �ل�س�يا	 وف�ل	 و�لمطاط	 �لنخيل	 زيت	 �أ�سعار	 �نخف�ست	 وقد	

كانت	 و�إذ�	 �لتالية(.	 �ل�سفحة	 على	 �ل�سكل	 )�نظر	 	2008 عام	 من	 �لثاني	 �لن�سف	

تعقيب
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فمثاًل	 للغابات.	 جيدة	 �أنباء	 تك�ن	 قد	 فاإنها	 �ل�سلع،	 تلك	 لمنتجي	 �سيئة	 �لأنباء	 هذه	

�لأمازون	 نهر	 في	ح��ض	 �لغابات	 و�إز�لة	 �ل�س�يا	 ف�ل	 �سعر	 بين	 مبا�سر	 �رتباط	 هناك	

.)Nepstad et al., 2008(

مواجهة العا�سفة القت�سادية

م��جهة	 في	 من�سقة	 وبطريقة	 ب�سرعة	 �لمركزية	 و�لم�سارف	 �لحك�مات	 ت�سرفت	

�لفترة	 �أو	 �لهب�ط	 �سيت�قف	 متى	 يعرف	 �أن	 �إن�سان	 �أي	 ي�ستطيع	 ل	 ولكن	 �لأزمة.	

بان	 و�لق�ل	 �أخرى.	 مرة	 و�لم�ستهلكين	 �لأ�س��ق	 �إلى	 �لثقة	 تع�د	 �أن	 قبل	 �لالزمة	

من	 كثير	 ويرى	 �لتفاوؤل.	 في	 مفرط	 ت�س�ر	 ه�	 �سنتين	 �سيحدث	خالل	 �لنتعا�ض	

�سن��ت	 وي�ستغرق	 ببطء	 �لنتعا�ض	 يبد�أ	 �أن	 قبل	 �آخر	 هب�ط	 �لقت�ساديين	حدوث	

�لتي	 �لذروة	 �إلى	 �لأخ�ساب	 على	 �لطلب	 ي�سل	 �أن	 �لمحتمل	 من	 ولي�ض	 ط�يلة.	

�لمنظ�ر. �لم�ستقبل	 في	 �أخرى	 مرة	 	2006-2005 �لفترة	 في	 و�سلها	

�أجل	 من	 و�سريبية	 نقدية	 �سيا�سات	 �لحا�سر	 �ل�قت	 في	 يطبق	 �لبلد�ن	 ومعظم	

وي�ستطيع	 �ل�ستهالكي.	 �لطلب	 على	 و�لمحافظة	 �لنم�	 وتحقيق	 �لئتمان	 ت�فير	

�لح��فز	 هذه	 في	 دور�ً	 لي�ؤدي	 �لفر�سة	 هذه	 من	 ي�ستفيد	 �أن	 �لغابات	 قطاع	

ب���سطة	 )مثاًل	 �لطبيعية	 �لم��رد	 من	 مال	 ر�أ�ض	 بناء	 من	خالل	 وذلك	 �ل�سريبية،	

�لم�ستد�مة(،	 �لحرجية	 �لإد�رة	 في	 �ل�ستثمار�ت	 وزيادة	 �لت�سجير	 و�إعادة	 �لت�سجير	

�لأخ�ساب	 ��ستخد�م	 ترويج	 على	 بن�ساط	 و�لعمل	 �لريف،	 في	 �لعمل	 فر�ض	 وت�ليد	

�لمتجددة. �لطاقة	 وفي	 �لأخ�سر	 �لبناء	 عمليات	 في	

�ل�سناعة.	 هيكلة	 لإعادة	 فر�سًا	 تتيح	 ربما	 �لقت�سادية	 �لدورة	 �أن	 كما	

�ل�حد�ت	 باإغالق	 �لإنتاج	 طاقة	 تر�سيد	 على	 تعمل	 ما	 غالبًا	 �لكبيرة	 فالمن�ساآت	

ت��جه	 ما	 وغالبًا	 �إنتاجية.	 �لأكثر	 �لأجز�ء	 على	 و�لتركيز	 �لكف�ؤة	 غير	 �لقديمة	

�لمن�ساآت	 �إن	 بل	 �قت�سادي؛	 هب�ط	 عند	حدوث	 �لم�ساكل	 �أكبر	 �لكبيرة	 �لمن�ساآت	

�لفر�ض. بع�ض	 لها	 تتيح	 �لأزمة	 �أن	 تعتبر	 قد	 �لحجم	 و�لمت��سطة	 �ل�سغيرة	

�لأزمة	 تتيحها	 �لتي	 �لفر�ض	 من	 �ل�ستفادة	 على	 �لغابات	 قطاع	 قدرة	 و�ستعتمد	

)�نظر	 �لتجديد	 على	 �لم�ؤ�س�سات	 قدرة	 على	 كبير�ً	 �عتماد�ً	 �لحالية	 �لقت�سادية	

�لأزمة	 تدفع	 وقد	 	.)80 �سفحة	 في	 يبد�أ	 �لذي	 �لم�ؤ�س�سات"  "تغير	 �لمعن�ن	 �لف�سل	
يك�ن	 ل	 قد	 ذلك	 �أن	 رغم	 �نتظارها،	 طال	 �لتي	 �لإ�سالحات	 وتنفيذ	 قب�ل	 �إلى	

�لي�سير. بالأمر	
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مالحظات على الجداول الملحقة

الملحق

الجغرافية	 التجمعات	 الإقليمية	 التفا�شيل	 تعك�ص	 الجداول،	 جميع	 في	

ال�شيا�شية. اأو	 القت�شادية	 التجمعات	 ولي�ص	

متوافرة. غير	 البيانات	 	 	=	-

اأو	قيمة	ل	تذكر	)اأقل	من	ن�شف	وحدة(. اإما	�شفر	حقيقي	 	 	=	0

الإجمالية	 الم�شاحة	 اإلى	 الأرا�شي"  "م�شاحة	 ت�شير	 	،1 الجدول	 في	

ويتطابق	 الداخلية.	 المائية	 الم�شطحات	 م�شاحات	 با�شتثناء	 للبلد،	

	35 نحو	 ي�شمل	 ول	 الُمبلغة؛	 الوحدات	 اإجمالي	 مع	 العالمي	 الإجمالي	

القطب	 جزر	 وبع�ص	 الجنوبي	 القطب	 في	 الأرا�شي	 من	 هكتار	 مليون	

ون�شيب	 الأخرى.	 ال�شغيرة	 الجزر	 وبع�ص	 الجنوبي،	 والقطب	 ال�شمالي	

القوة	 تعادل	 بح�شب	 عنه	 يعّبر	 المحلي	 الناتج	 اإجمالي	 من	 الفرد	

ئية. ل�شرا ا

الأ�شود	 والجبل	 ب�شربيا	 الخا�شة	 البيانات	 و3،	 	2 الجدولين	 في	

المتوافرة. الوحيدة	 الموحدة	 البيانات	 لأنها	 مجتمعة	 وردت	

فوق	 الحيوية	 الكتلة	 اإلى	 الحيوية"  "الكتلة	 ت�شير	 	،3 الجدول	 في	

اإلى	 فقط	 الفرعية	 والمجاميع	 المجاميع	 وت�شير	 الأر�ص.	 �شطح	 وتحت	

والكتلة	 الحرجية	 المخزونات	 نمو	 عن	 بيانات	 منها	 وردت	 التي	 البلدان	

الكربون. ومخزون	 الحيوية	

الحرجي	 للقطاع	 بالن�شبة	 العمالة	 عن	 بيانات	 وردت	 	،6 الجدول	 في	

فقط. الر�شمي	
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الناتج المحلي الإجمالي في 2006عدد ال�سكان في 2006م�ساحة الأرا�سيالبلد/المنطقة

 ن�سيب الفرد�سكان الريفمعدل النمو ال�سنويالكثافةالإجمالي
)تعادل	القوة	ال�شرائية(

معدل النمو ال�سنوي 
الحقيقي

)%()دولر	اأمريكي()%	من	الإجمايل()%()ال�شكان/كلم2()000	1()000	1	هكتار(

1733184.089.73335.1	5688	2بوروندي

0893.8	174392.144.52	54018	46الكاميرون

9604.1	26471.761.86	3004	62جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

4780.5	46883.274.21	92010	125ت�شاد

4876.4	689112.239.43	1503	34الكونغو

643273.267.32815.1	70560	226جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

-1615.6	805495182.360.927	2غينيا	ال�شتوائية

2081.2	31051.615.914	7671	25غابون

4643842.579.87385.3	4679	2رواندا

––396150.960.0�شانت	هيلينا
5227.0	961551612.041.21�شان	تومي	وبرن�شيبي

841222.965.2 357116 529اإجمالي اأفريقيا الو�سطى

	الأقاليم	البريطانية	

في	المحيط	الهندي	
8113––––

1440.5	1868184402.662.31جزر	القمر

9664.9	318818351.713.51	2جيبوتي

-692463.780.26821.0	1004	10اإريتريا

020812.683.76369.0	00081	100اإثيوبيا

4676.1	553642.779.01	91436	56كينيا

159332.872.98784.9	15419	58مدغ�شقر

5713.5	2516160.857.510	2031موري�شيو�ص

––––37178476مايوت
––2507963181.47.6ريينيون
2115.3	46861871.246.615�شي�شيل

––445133.064.3	7348	62ال�شومال
8981523.387.38935.4	71029	19اأوغندا

458452.575.49955.9	58039	88جمهورية	تنزانيا	المتحدة

173562.779.4 241223 399اإجمالي اأفريقيا ال�سرقية

3473.0	351141.536.16	17433	238الجزائر

9536.8	166751.857.04	54574	99م�شر

6225.6	03832.014.911	9546	175الجماهيرية	العربية	الليبية

89011.7	04332.759.41	0703	103موريتانيا

9158.0	852691.240.73	63030	44المغرب

93111.8	707162.258.31	60037	237ال�شودان

8595.2	215661.134.36	53610	15تون�ص

––60046124.85.9	26ال�شحراء	الغربية
833211.748.6 109195 941اإجمالي اأفريقيا ال�سمالية

الجدول	1

بيانات اأ�سا�سية عن البلدان والمناطق
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الناتج المحلي الإجمالي في 2006عدد ال�سكان في 2006م�ساحة الأرا�سيالبلد/المنطقة

 ن�سيب الفرد�سكان الريفمعدل النمو ال�سنويالكثافةالإجمالي
)تعادل	القوة	ال�شرائية(

معدل النمو ال�سنوي 
الحقيقي

)%()دولر	اأمريكي()%	من	الإجمايل()%()ال�شكان/كلم2()000	1()000	1	هكتار(

43418.6	557132.946.04	67016	124اأنغول

5082.1	85831.341.812	6731	56بوت�شوانا

4407.2	994660.781.01	0351	3لي�شوتو

5701442.682.37007.4	40813	9مالوي

971272.164.77398.0	63820	78موزامبيق

8192.9	04621.364.34	3292	82ناميبيا

0875.0	282400.740.29	44748	121جنوب	اأفريقيا

6712.1	133660.875.64	7201	1�شوازيلند

2596.2	696161.964.91	33911	74زامبيا

-228340.863.61955.4	68513	38زمبابوي

335221.555.1 944131 590اإجمالي اأفريقيا الجنوبية

2634.1	759793.259.51	0628	11بنن

1306.4	358523.181.31	36014	27بوركينا	فا�شو

6976.1	4035181292.442.02الراأ�ص	الأخ�شر

6500.9	914591.854.61	80018	31كوت	ديفوار

1304.5	6631662.845.31	0001	1غامبيا

2456.2	0081012.151.51	75423	22غانا

1492.8	181372.066.51	5729	24غينيا

645583.170.34784.2	8121	2غينيا	– بي�شاو

578374.041.23347.8	6323	9ليبريا

0585.3	968103.168.91	01911	122مالي

736113.683.06294.8	67013	126النيجر

6115.2	7191592.451.01	077144	91نيجيريا

5852.3	072632.658.11	25312	19ال�شنغال

742802.858.66307.4	1625	7�شيراليون

4101182.859.27764.1	4396	5توغو

271552.556.6 015276 503اإجمالي اأفريقيا الغربية 

453322.361.2 666943 963 2اإجمالي اأفريقيا

64410.7	4741420.658.74	328	7491	932ال�شين

––7071970.438.0	04123	12جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية
9472.2	9533510.034.031	450127	36اليابان

8878.6	60420.943.12	6502	156منغوليا

9885.0	0504870.419.022	87348	9جمهورية	كوريا

7881330.555.0 530 7631 147 1اإجمالي �سرق اآ�سيا

––20653251.68.4�شاموا	الأمريكية
5472.5	53031.111.635	23020	768اأ�شتراليا

––27.8-2413540.5جزر	كو�
5483.6	827833460.648.74	1فيجي
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الناتج المحلي الإجمالي في 2006عدد ال�سكان في 2006م�ساحة الأرا�سيالبلد/المنطقة

 ن�سيب الفرد�سكان الريفمعدل النمو ال�سنويالكثافةالإجمالي
)تعادل	القوة	ال�شرائية(

معدل النمو ال�سنوي 
الحقيقي

)%()دولر	اأمريكي()%	من	الإجمايل()%()ال�شكان/كلم2()000	1()000	1	هكتار(

––366259711.648.3بولينيزيا	الفرن�شية
––541713171.85.9غوام

6885.8	81931151.151.83كيريبا�ص

4293.0	18573171.833.16جزر	مار�شال

-5650.7	701101570.677.65وليات	ميكرونيزيا	الموحدة

–––2105001.6ناورو
––828237131.335.9	1كاليدونيا	الجديدة

5171.9	139151.013.725	7714	26نيوزيلندا

–––-26140.1نيوي
––46821782.55.3جزر	ماريانا	ال�شمالية

2095.7	4620430.530.314بالو

8172.6	201142.286.51	2866	45بابوا	غينيا	الجديدة

––––501جزر	بيتكيرن
1482.3	283185651.177.45�شاموا

8396.1	799484172.582.71	2جزر	�شليمان

–––111390.7توكيالو
4051.4	72991380.375.75تونغا

––3103330.440.0توفالو
7687.2	219220182.376.13	1فانواتو

–––14151071.2جزر	والي�ص	وفوتونا
83541.329.3 09133 849اإجمالي اأو�سيانيا

1556.6	1981.874.51	9901	017155	13بنغالدي�ص

0108.5	700648141.788.64	4بوتان

4699.2	7513871.571.02	151	3191	297الهند

00823.5	0001.769.95	303001ملديف

6411932.083.79992.8	30027	14نيبال

3616.9	9432091.864.72	088160	77باك�شتان

7477.4	2072970.584.93	46319	6�شري	لنكا

4803671.671.1 516 9171 412اإجمالي جنوب اآ�سيا

8985.1	527381722.126.149بروني	دار	ال�شالم

61910.8	196801.779.71	65214	17كمبوديا

4545.5	8641261.250.83	157228	181اإندوني�شيا

9807.6	759251.779.01	0805	23جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية

5365.9	113791.831.812	85526	32ماليزيا

379740.968.79794.1	75548	65ميانمار

1535.4	2632892.036.63	81786	29الفلبين

7087.9	3581.20.044	3816	694�شنغافورة

الجدول	1	)تابع(

بيانات اأ�سا�سية عن البلدان والمناطق
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الناتج المحلي الإجمالي في 2006عدد ال�سكان في 2006م�ساحة الأرا�سيالبلد/المنطقة

 ن�سيب الفرد�سكان الريفمعدل النمو ال�سنويالكثافةالإجمالي
)تعادل	القوة	ال�شرائية(

معدل النمو ال�سنوي 
الحقيقي

)%()دولر	اأمريكي()%	من	الإجمايل()%()ال�شكان/كلم2()000	1()000	1	هكتار(

5995.0	4431240.767.47	08963	51تايلند

-1411.6	113754.373.12	4871	1تيمور	– لي�شتي

3638.2	2052781.473.12	00786	31فييت	نام

0971301.355.2 495565 434اإجمالي جنوب �سرق اآ�سيا

2001281.161.5 646 2653 844 2اإجمالي اآ�سيا والمحيط الهادي

7329.9	27.39-742470.5	7489	20بيالرو�ص

3774.0	53.02-8321171.1	2873	3جمهورية	مولدوفا

1166.7	27.113-22190.5	139143	638	1الإتحاد	الرو�شي

2127.1	32.06-557800.8	93846	57اأوكرانيا

28.7-352120.6 112203 720 1اإجمايل بلدان رابطة الدول امل�ستقلة

8865.0	1721160.653.95	7403	2األبانيا

4886.0	926770.353.76	1203	5البو�شنة	والهر�شك

2746.1	29.710-692710.7	8647	10بلغاريا

3094.8	556810.143.214	5924	5كرواتيا

1186.1	1881320.026.522	72610	7الجمهورية	الت�شيكية

96911.4	30.918-339320.4	2391	4اإ�شتونيا

2773.9	33.318-0581120.3	96110	8هنغاريا

35011.9	32.115-289370.5	2292	6لتفيا

7387.7	33.415-408540.5	2683	6ليتوانيا

03416.2	9–-380608440.3	1الجبل	الأ�شود

8366.1	37.814-1401250.1	63338	30بولندا

4317.7	46.110-531940.4	99821	22رومانيا

4345.7	9–8751120.1	8209	8�شربيا

7308.3	3881120.043.717	8105	4�شلوفاكيا

3565.2	000990.148.824	0142	2�شلوفينيا

8503.0	036800.130.47	5432	2جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة

39.4-206960.2 937126 130اإجمالي اأوروبا ال�سرقية

––47741571.49.7اأندورا
0493.1	3271010.433.936	2458	8النم�شا

5433.2	4303450.32.833	02310	3بلجيكا

––191487790.469.4جزر	�شانيل
6923.2	4301280.314.335	2435	4الدانمر�

––14048340.661.0جزر	فيرويه
0225.5	261170.338.833	4595	30فنلندا

9922.0	3291110.623.131	01061	55فرن�شا

3222.8	6402370.024.732	87782	34األمانيا

––9000.10.0	1292جبل	طارق
3334.3	122860.240.927	89011	12اليونان



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  106

الناتج المحلي الإجمالي في 2006عدد ال�سكان في 2006م�ساحة الأرا�سيالبلد/المنطقة

 ن�سيب الفرد�سكان الريفمعدل النمو ال�سنويالكثافةالإجمالي
)تعادل	القوة	ال�شرائية(

معدل النمو ال�سنوي 
الحقيقي

)%()دولر	اأمريكي()%	من	الإجمايل()%()ال�شكان/كلم2()000	1()000	1	هكتار(

––0.0-0.1–1–الكر�شي	الر�شولي
9232.6	02529831.07.136	10اآي�شلندا

2685.7	221611.939.240	8894	6اآيرلندا

––48.1-57781370.2جزيرة	مان
0531.9	7782000.232.229	41158	29اإيطاليا

––16342130.985.4لختن�شتاين
6116.2	2594611781.117.375لك�شمبرغ

7203.4	2630.54.521	324041مالطة

––6001.10.0	2321موناكو
5602.9	3784830.319.336	38816	3هولندا

0782.9	668150.622.550	4284	30النرويج

7841.3	5781160.541.820	15010	9البرتغال

––6305000.82.5�شان	مارينو
6493.9	886881.123.228	91943	49اإ�شبانيا

1934.2	078220.415.734	0339	41ال�شويد

1943.2	4541860.424.437	0007	4�شوي�شرا

0872.8	5122500.110.233	19360	24المملكة	المتحدة

7291120.423.4 762401 357اإجمالي اأوروبا الغربية

287330.027.7 811731 208 2اإجمالي اأوروبا

–––9121331.5اأنغويال
57811.5	44841911.260.416اأنتيغوا	وباربودا

––181035721.053.3اأروبا
9273.4	001327331.29.423	1جزر	البهاما

1453.9	432926790.346.718بربادو�ص

––2800.30.0	5641برمودا
––15221471.236.4جزر	فرجين	البريطانية

––26461772.20.0جزر	كايمان
––2661030.124.6	98211	10كوبا

2364.0	7567890.826.89دومينيكا

86610.7	6141991.532.55	8389	4الجمهورية	الدومينيكية

4150.7	341053091.069.39غرينادا

––1694412610.70.2غواديلوب
2242.3	4453431.660.51	7569	2هايتي

5672.5	6982490.646.67	0832	1جامايكا

––1063973750.53.8مارتينيك
–––105503.5مون�شراط

––801882351.129.3جزر	الأنتيل	الهولندية
––9684470.62.2	8873بورتوريكو

الجدول	1	)تابع(

بيانات اأ�سا�سية عن البلدان والمناطق



لملحق ا

107الملحق

الناتج المحلي الإجمالي في 2006عدد ال�سكان في 2006م�ساحة الأرا�سيالبلد/المنطقة

 ن�سيب الفرد�سكان الريفمعدل النمو ال�سنويالكثافةالإجمالي
)تعادل	القوة	ال�شرائية(

معدل النمو ال�سنوي 
الحقيقي

)%()دولر	اأمريكي()%	من	الإجمايل()%()ال�شكان/كلم2()000	1()000	1	هكتار(

8865.8	26491881.167.814�شانت	كيت�ص	ونيفي�ص

9924.5	611632671.272.39�شانت	لو�شيا

9166.9	391193050.553.78�شانت	فن�شنت	وجزر	غرينادين

71712.0	3282590.487.517	5131ترينيداد	وتوباغو

––4325584.253.8جزر	ترك�ص	وكايكو�ص
––351113170.05.6جزر	فرجين	التابعة	للوليات	المتحدة

9391790.936.1 89840 22اإجمالي الكاريبي

8465.6	281281122.251.57	2بليز

5648.2	398861.637.89	1064	5كو�شتاريكا

7654.2	7623261.439.95	0726	2ال�شلفادور

1754.5	0281202.552.35	84313	10غواتيمال

5436.0	968622.053.03	1896	11هندورا�ص

7893.7	532461.340.62	1405	12نيكاراغوا

2558.1	287441.728.49	4433	7بنما

256791.945.2 07440 51اإجمالي اأمريكا الو�سطى

9858.5	134141.09.711	66939	273الأرجنتين

9374.6	35391.935.33	4389	108بوليفيا

9493.7	322221.315.38	942189	845البرازيل

0304.0	465221.012.113	88016	74�شيلي

3786.8	558411.427.06	95045	110كولومبيا

1453.9	201481.136.77	68413	27اإكوادور

–––217200.4	1جزر	فوكالند
––81519722.624.6	8غوايانا	الفرن�شية

5474.8	68573940.171.73	19غيانا

0344.3	015151.940.94	7306	39باراغواي

0927.7	588221.227.27	00027	128بيرو

––––40900جزر	جنوب	جورجيا	وجنوب	�شاندويت�ص
9845.8	60045530.725.87	15�شورينام

2037.0	331190.27.910	5023	17اأوروغواي

06010.3	191311.76.311	20527	88جمهورية	فنزويال	البوليفارية

551211.317.9 726378 760 1اإجمالي اأمريكا الجنوبية

746251.321.9 698459 834 1اإجمالي اأمريكا الالتينية والكاريبي

7132.8	57640.919.836	35132	909كندا

––0455700.316.8	41غرينالند
1774.8	342541.023.712	395105	194المك�شيك

––236260.816.7�شان	بيير	وميكلون
9682.9	841331.018.943	192302	916الوليات	المتحدة	الأمريكية

822211.020.1 006440 061 2اإجمالي اأمريكا ال�سمالية
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الناتج المحلي الإجمالي في 2006عدد ال�سكان في 2006م�ساحة الأرا�سيالبلد/المنطقة

 ن�سيب الفرد�سكان الريفمعدل النمو ال�سنويالكثافةالإجمالي
)تعادل	القوة	ال�شرائية(

معدل النمو ال�سنوي 
الحقيقي

)%()دولر	اأمريكي()%	من	الإجمايل()%()ال�شكان/كلم2()000	1()000	1	هكتار(

87913.3	36.04-0091070.3	8203	2اأرمينيا

28030.6	4061020.648.46	2668	8اأذربيجان

0109.4	47.74-432640.9	9494	6جورجيا

83210.7	31460.742.49	97015	269كازاخ�شتان

8132.7	258271.164.01	1805	19قيرغيز�شتان

6107.0	639471.475.41	9966	13طاجيك�شتان

57011.1	899101.453.44	9934	46تركمان�شتان

1927.3	980631.563.32	54026	42اأوزبك�شتان

937181.055.8 71474 410اإجمالي و�سط اآ�سيا

087404.176.79175.3	20926	65اأفغان�شتان

4516.5	0391.93.333	717381البحرين

8824.0	924845911.130.525قبر�ص

9064.6	270431.232.69	85570	162جمهورية	اإيران	الإ�شالمية

––505651.833.2	73728	43العراق
0975.1	8093151.78.424	1646	2اإ�شرائيل

6285.7	728653.317.44	8245	8الأردن

5516.3	7781560.71.743	7822	1الكويت

7410.0	0553961.113.39	0234	1لبنان

6051.4	8896463.428.33	6023الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة

1526.8	54681.628.522	9502	30عمان

77210.3	100821753.14.570	1قطر

2964.3	174112.418.822	96924	214المملكة	العربية	ال�شعودية

2255.1	4071062.749.24	37819	18الجمهورية	العربية	ال�شورية

4176.1	921961.332.28	96373	76تركيا

8829.4	248513.523.335	3604	8الإمارات	العربية	المتحدة

2643.3	732413.072.32	79721	52اليمن

553432.037.5 708296 690اإجمالي غرب اآ�سيا 

490341.841.2 422371 101 1اإجمالي غرب وو�سط اآ�سيا

998511.251.0 592 8686 013 13اإجمالي العالم

الم�سادر:	FAOSTAT (ResourceSTAT and PopSTAT), World Bank (World Development Indicators) and IMF (World Economic Outlook database)،	بالرجوع	اإليها	اآخر	مرة	في	28	اأغ�شط�ص/اآب	2008.

الجدول	1	)تابع(

بيانات اأ�سا�سية عن البلدان والمناطق
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معدل التغير ال�سنويم�ساحة الغابات في  2005البلد/المنطقة

الغابات % من م�ساحة م�ساحة 

الأرا�سي

لكل  الم�ساحة 

1000 �سخ�ص

2000–19902005–2000

)%()000	1	هكتار()%()000	1	هكتار()هكتار()%()000	1	هكتار(

-5.2-9-3.7-1525.9199بوروندي

-1.0-220-0.9-169220	24545.61	21الكاميرون

-0.1-30-0.1-33730	75536.55	22جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

-0.7-79-0.6-13979	9219.51	11ت�شاد

-0.1-17-0.1-09117	47165.86	22الكونغو

-0.2-319-0.4-203532	61058.92	133جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

-0.9-15-0.8-29715	63258.23	1غينيا	ال�شتوائية

0.0-0.010-62210	77584.516	21غابون

48019.55130.8276.9رواندا

26.533300.000.0�شانت	هيلينا

2728.417700.000.0�شان	تومي	وبرن�شيبي

-0.28-673-0.37-020910 07044.62 236اإجمالي اأفريقيا الو�سطى

	الأقاليم	البريطانية	

في	المحيط	الهندي	
332.52	60000.000.0

-7.4-1-52.9704.0جزر	القمر

60.2700.000.0جيبوتي

-0.3-4-0.3-55415.43315	1اإريتريا

-1.1-141-1.0-00011.9160141	13اإثيوبيا

-0.3-12-0.3-5226.29613	3كينيا

-0.3-37-0.5-83822.167067	12مدغ�شقر

-00.5-3718.23000.3موري�شيو�ص

-00.4-514.73100.4مايوت

-0.7-1-8433.610600.1ريينيون

4088.946500.000.0�شي�شيل

-1.0-77-1.0-13111.484477	7ال�شومال

-2.2-86-1.9-62718.412187	3اأوغندا

-1.1-412-1.0-25739.9894412	35جمهورية	تنزانيا	المتحدة

-0.97-771-0.94-10918.9346801 77اإجمالي اأفريقيا ال�سرقية

2771.068351.8271.2	2الجزائر

670.1123.022.6م�شر

2170.13600.000.0الجماهيرية	العربية	الليبية

-3.4-10-2.7-2670.38810موريتانيا

3649.814140.170.2	4المغرب

-0.8-589-0.8-791589	54628.41	67ال�شودان

0566.8103324.1191.9	1تون�ص

19300.000.0	0113.82	1ال�شحراء	الغربية

-0.69-544-0.64-8058.2392526 76اإجمالي اأفريقيا ال�سمالية

الجدول	2

م�ساحة الغابات وتغيرها
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معدل التغير ال�سنويم�ساحة الغابات في  2005البلد/المنطقة

الغابات % من م�ساحة م�ساحة 

الأرا�سي

لكل  الم�ساحة 

1000 �سخ�ص

2000–19902005–2000

)%()000	1	هكتار()%()000	1	هكتار()هكتار()%()000	1	هكتار(

-0.2-125-0.2-570125	10447.43	59اأنغول

-1.0-118-0.9-428118	94321.16	11بوت�شوانا

80.3403.402.7لي�شوتو

-0.9-33-0.9-40236.225133	3مالوي

-0.3-50-0.3-26224.691950	19موزامبيق

-0.9-74-0.9-74473	6619.33	7ناميبيا

2037.619100.000.0	9جنوب	اأفريقيا

54131.547750.950.9�شوازيلند

-1.0-445-0.9-630445	45257.13	42زامبيا

-1.7-313-1.5-326313	54045.31	17زمبابوي

-0.66-154 1-0.63-152 3031 11629.01 171اإجمالي اأفريقيا الجنوبية

-2.5-65-2.1-35121.326865	2بنن

-0.3-24-0.3-79429.047324	6بوركينا	فا�شو

8420.716123.600.4الراأ�ص	الأخ�شر

40532.7550110.1150.1	10كوت	ديفوار

47141.728320.420.4غامبيا

-2.0-115-2.0-51724.2240135	5غانا

-0.5-36-0.7-72427.473250	6غينيا

-0.5-10-0.4-25910	07273.71	2غينيا	– بي�شاو

-1.8-60-1.6-15432.788160	3ليبريا

-0.8-100-0.7-050100	57210.31	12مالي

-1.0-12-3.7-2661.09262	1النيجر

-3.3-410-2.7-08912.277410	11نيجيريا

-0.5-45-0.5-67345.071845	8ال�شنغال

-0.7-19-0.7-75438.548019	2�شيراليون

-4.5-20-3.4-3867.16020توغو

-1.17-899-1.17-31214.9269985 74اإجمالي اأفريقيا الغربية 

-0.62-040 4-0.64-375 41221.46734 635اإجمالي اأفريقيا

0582.2	9861.24	29021.21491	197ال�شين

-1.9-127-1.8-18751.4261138	6جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية

0.0-0.02-86868.21947	24اليابان

-0.8-83-0.7-93783	2526.53	10منغوليا

-0.1-7-0.1-26563.51307	6جمهورية	كوريا

8401.65 7510.813 86221.31601 244اإجمالي �سرق اآ�سيا

-00.2-1889.427500.2�شاموا	الأمريكية

-0.1-193-0.2-973326	67821.37	163اأ�شتراليا

الجدول	2	)تابع(

م�ساحة الغابات وتغيرها
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معدل التغير ال�سنويم�ساحة الغابات في  2005البلد/المنطقة

الغابات % من م�ساحة م�ساحة 

الأرا�سي

لكل  الم�ساحة 

1000 �سخ�ص

2000–19902005–2000

)%()000	1	هكتار()%()000	1	هكتار()هكتار()%()000	1	هكتار(

19200.400.0	1666.51جزر	كو�

20020.200.0	00054.71	1فيجي

10528.740500.000.0بولينيزيا	الفرن�شية

2647.115100.000.0غوام

23.02400.000.0كيريبا�ص

–––––––جزر	مار�شال
6390.657600.000.0وليات	ميكرونيزيا	الموحدة

00.0000.000.0ناورو

02500.000.0	71739.23كاليدونيا	الجديدة

007510.6170.2	30931.02	8نيوزيلندا

-01.4-10001.3	1454.214نيوي

-00.3-3372.440600.3جزر	ماريانا	ال�شمالية

01500.400.4	4087.62بالو

-0.5-139-0.5-747139	43765.04	29بابوا	غينيا	الجديدة

23900.000.0	483.352جزر	بيتكيرن

17160.492442.800.0�شاموا

-1.7-40-1.5-48840	17277.64	2جزر	�شليمان

00.0000.000.0توكيالو

45.03600.000.0تونغا

133.310000.000.0توفالو

99800.000.0	44036.11فانواتو

-02.0-535.332800.8جزر	والي�ص	وفوتونا

-0.17-356-0.21-096448 25424.36 206اإجمالي اأو�سيانيا

-0.3-8716.7600.02بنغالدي�ص

931110.3110.3	19568.04	3بوتان

70122.8593620.6290.0	67الهند

13.0300.000.0ملديف

-1.4-53-2.1-63625.413292	3نيبال

-2.1-43-1.8-9022.51241	1باك�شتان

-1.5-30-1.2-93329.910127	1�شري	لنكا

-0.11-23919.2522130.2788 79اإجمالي جنوب اآ�سيا

-0.7-2-0.8-27852.87303بروني	دار	ال�شالم

-2.0-219-1.1-44759.2736141	10كمبوديا

-2.0-871	1-1.7-872	49548.83871	88اإندوني�شيا

-0.5-78-0.5-80378	14269.92	16جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية

-0.7-140-0.4-89063.680079	20ماليزيا

-1.4-466-1.3-22249.0666467	32ميانمار

-2.1-157-2.8-16224.083263	7الفلبين

23.4100.000.0�شنغافورة
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معدل التغير ال�سنويم�ساحة الغابات في  2005البلد/المنطقة

الغابات % من م�ساحة م�ساحة 

الأرا�سي

لكل  الم�ساحة 

1000 �سخ�ص

2000–19902005–2000

)%()000	1	هكتار()%()000	1	هكتار()هكتار()%()000	1	هكتار(

-0.4-59-0.7-52028.4229115	14تايلند

-1.3-11-1.2-79853.771711تيمور	– لي�شتي

93139.71502362.32412.0	12فييت	نام

-1.30-763 2-1.20-790 88746.83612 203اإجمالي جنوب �سرق اآ�سيا

6330.09-0.17-275 24325.82011 734اإجمالي اآ�سيا والمحيط الهادي

89438.0810470.690.1	7بيالرو�ص

32910.08610.210.2جمهورية	مولدوفا

0.0-647320.096	79047.95	808الإتحاد	الرو�شي

57516.5206240.3130.1	9اأوكرانيا

-0.01-0651030.0173 58846.74 826اإجمايل بلدان رابطة الدول امل�ستقلة

50.6-0.3-79429.02502األبانيا

00.0-0.1-18543.15573	2البو�شنة	والهر�شك

62532.847150.1501.4	3بلغاريا

13538.246910.110.1	2كرواتيا

64834.326010.020.1	2الجمهورية	الت�شيكية

70680.480.4	28453.91	2اإ�شتونيا

97621.5196110.6140.7	1هنغاريا

285110.4110.4	94147.41	2لتفيا

09933.561680.4160.8	2ليتوانيا

19230.0241180.2270.3	9بولندا

0.010.0-37027.72961	6رومانيا

69426.425690.390.3	2�شربيا	والجبل	الأ�شود

92940.135800.020.1	1�شلوفاكيا

26462.863250.450.4	1�شلوفينيا

90635.844500.000.0جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة

04232.8341710.171500.35 43اإجمالي اأوروبا ال�سرقية

1635.621600.000.0اأندورا

86246.746460.250.1	3النم�شا

00.0-0.1-66722.0641بلجيكا

14.1500.000.0جزر	�شانيل

50011.89240.930.6الدانمر�

00.1200.000.0جزر	فيرويه

277280.150.0	50073.94	22فنلندا

55428.3254810.5410.3	15فرن�شا

07631.7134340.300.0	11األمانيا

00.0000.000.0جبل	طارق

الجدول	2	)تابع(

م�ساحة الغابات وتغيرها
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معدل التغير ال�سنويم�ساحة الغابات في  2005البلد/المنطقة

الغابات % من م�ساحة م�ساحة 

الأرا�سي

لكل  الم�ساحة 

1000 �سخ�ص

2000–19902005–2000

)%()000	1	هكتار()%()000	1	هكتار()هكتار()%()000	1	هكتار(

75229.1337300.9300.8	3اليونان

00.0000.000.0الكر�شي	الر�شولي

460.015414.323.9اآي�شلندا

6699.7158173.3121.9اآيرلندا

36.14400.000.0جزيرة	مان

97933.91701061.21061.1	9اإيطاليا

743.120300.600.0لختن�شتاين

8733.518800.100.0لك�شمبرغ

01.1100.000.0مالطة

00.0000.000.0موناكو

36510.82220.410.3هولندا

011170.2170.2	38730.72	9النرويج

78341.3358481.5401.1	3البرتغال

01.6300.000.0�شان	مارينو

91535.94082962.02961.7	17اإ�شبانيا

032110.0110.0	52866.93	27ال�شويد

22130.916440.440.4	1�شوي�شرا

84511.847180.7100.4	2المملكة	المتحدة

76336.83287030.565830.45 131اإجمالي اأوروبا الغربية

3698770.096610.07 39444.31 001 1اإجمالي اأوروبا

671.445800.000.0اأنغويال

921.411200.000.0اأنتيغوا	وباربودا

02.2400.000.0اأروبا

57500.000.0	51551.51جزر	البهاما

24.0600.000.0بربادو�ص

120.01600.000.0برمودا

-00.1-424.416600.1جزر	فرجين	البريطانية

1248.427000.000.0جزر	كايمان

71324.7241381.7562.2	2كوبا

-00.6-4661.368600.5دومينيكا

37628.414300.000.0	1الجمهورية	الدومينيكية

412.23900.000.0غرينادا

-00.3-8047.218100.3غواديلوب

-0.7-1-0.6-1053.8111هايتي

-00.1-33931.312600.1جامايكا

4743.911700.000.0مارتينيك

435.070000.000.0مون�شراط

11.5600.000.0جزر	الأنتيل	الهولندية

40846.010300.100.0بورتوريكو

514.710800.000.0�شانت	كيت�ص	ونيفي�ص
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معدل التغير ال�سنويم�ساحة الغابات في  2005البلد/المنطقة

الغابات % من م�ساحة م�ساحة 

الأرا�سي

لكل  الم�ساحة 

1000 �سخ�ص

2000–19902005–2000

)%()000	1	هكتار()%()000	1	هكتار()هكتار()%()000	1	هكتار(

1727.910400.000.0�شانت	لو�شيا

1127.49000.800.8�شانت	فن�شنت	وجزر	غرينادين

-00.2-0.3-22644.11701ترينيداد	وتوباغو

37600.000.0	3480.01جزر	ترك�ص	وكايكو�ص

-01.8-1027.98601.3جزر	فرجين	التابعة	للوليات	المتحدة

97426.1146360.65540.92 5اإجمالي الكاريبي

88300.000.0	65372.55	1بليز

30.1-0.8-39146.854419	2كو�شتاريكا

-1.7-5-1.5-29814.4445ال�شلفادور

-1.3-54-1.2-93836.330254	3غواتيمال

-3.1-156-3.0-64841.5667196	4هندورا�ص

-1.3-70-1.6-18942.7938100	5نيكاراغوا

-0.1-3-0.2-3067	29457.71	4بنما

-1.23-285-1.47-41143.9557380 22اإجمالي اأمريكا الو�سطى

-0.4-150-0.4-02112.1844149	33الأرجنتين

-0.5-270-0.4-280270	74054.26	58بوليفيا

-0.6-103	3-0.5-681	5232	69857.22	477البرازيل

12121.5979570.4570.4	16�شيلي

-0.1-47-0.1-33348	72858.51	60كولومبيا

-1.7-198-1.5-85339.2822198	10اإكوادور

00.0000.000.0جزر	فوكالند

0.000.0-9293	06391.840	8غوايانا	الفرن�شية

43800.000.0	10476.720	15غيانا

-0.9-179-0.9-071179	47546.53	18باراغواي

-0.1-94-0.1-49294	74253.72	68بيرو

00.0000.000.0جزر	جنوب	جورجيا	وجنوب	�شاندويت�ص

47500.000.0	77694.732	14�شورينام

5068.6452504.5191.3	1اأوروغواي

-0.6-288-0.6-755288	71354.11	47جمهورية	فنزويال	البوليفارية

-0.50-251 4-0.44-802 1973 54047.72 831اإجمالي اأمريكا الجنوبية

-0.51-483 4-0.46-147 8704 92547.31 859اإجمالي اأمريكا الالتينية والكاريبي

52000.000.0	13433.69	310كندا

00.0400.000.0غرينالند

-0.4-260-0.5-23833.7610348	64المك�شيك

313.050000.000.0�شان	بيير	وميكلون

الجدول	2	)تابع(

م�ساحة الغابات وتغيرها



لملحق ا

115الملحق

.FAO, 2006a	:الم�سدر

معدل التغير ال�سنويم�ساحة الغابات في  2005البلد/المنطقة

الغابات % من م�ساحة م�ساحة 

الأرا�سي

لكل  الم�ساحة 

1000 �سخ�ص

2000–19902005–2000

)%()000	1	هكتار()%()000	1	هكتار()هكتار()%()000	1	هكتار(

0013650.11590.1	08933.11	303الوليات	المتحدة	الأمريكية

-0.01-537170.00101 46432.71 677اإجمالي اأمريكا ال�سمالية

-1.5-4-1.3-28310.0944اأرمينيا

93611.311100.000.0اأذربيجان

76039.762300.000.0	2جورجيا

-0.2-6-0.2-3371.22186	3كازاخ�شتان

8694.516520.320.3قيرغيز�شتان

4102.96200.000.0طاجيك�شتان

1278.884200.000.0	4تركمان�شتان

2958.0122170.5170.5	3اأوزبك�شتان

0173.921490.0690.06 16اإجمالي و�سط اآ�سيا

-3.1-30-2.5-8671.33329اأفغان�شتان

00.6105.603.8البحرين

17418.920610.700.2قبر�ص

0756.815800.000.0	11جمهورية	اإيران	الإ�شالمية

8221.92910.210.1العراق

1718.32510.610.8اإ�شرائيل

830.91400.000.0الأردن

60.3203.502.7الكويت

13713.33410.810.8لبنان

91.5200.000.0الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة

20.0100.000.0عمان

00.0000.000.0قطر

7281.311300.000.0	2المملكة	العربية	ال�شعودية

4612.52461.561.3الجمهورية	العربية	ال�شورية

17513.2138370.4250.2	10تركيا

3123.77372.400.1الإمارات	العربية	المتحدة

5491.02500.000.0اليمن

5714.093250.0950.02 27اإجمالي غرب اآ�سيا 

5884.0117340.08140.03 43اإجمالي غرب وو�سط اآ�سيا

-0.18-317 7-0.22-868 02530.35998 952 3اإجمالي العالم



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  116

الكربون في الكتلة الحيويةالكتلة الحيويةنمو المخزوناتالبلد/المنطقة

الإجماليلكل هكتارالإجماليلكل هكتارالتجاريةالإجماليلكل هكتار

)مليون	طن()طن/هكتار()مليون	طن()طن/هكتار()%()مليون	مرت	مكعب()مرت3/هكتار(

-------بوروندي

902	804901	313101793	621الكاميرون

801	6041232	2465-801	1673جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

18218384047120236ت�شاد

181	3612315	5513046110	2034الكونغو

173	34617323	34746-833	23130جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

14223170115-66107غينيا	ال�شتوائية

643	2851673	3357-845	2234غابون

1838895183889244رواندا

-------�شانت	هيلينا

164510033691685�شان	تومي	وبرن�شيبي

100 19915737 76031574 19445اإجمالي اأفريقيا الو�سطى

-------الأقاليم	البريطانية	في	المحيط	الهندي	

24712728421411جزر	القمر

1561780-320جيبوتي

-------اإريتريا

22285253950319252اإثيوبيا

802811119066995335كينيا

130	2592443	201284886	1712مدغ�شقر

8236821281064موري�شيو�ص

-------مايوت

-------ريينيون

753121757934�شي�شيل

22157010877354387ال�شومال

43156157627638138اأوغندا

254	509642	264731284	361جمهورية	تنزانيا	المتحدة

504 007866 35117213 584اإجمالي اأفريقيا ال�سرقية

761742210022750114الجزائر

212141067-1208م�شر

5913306-368الجماهيرية	العربية	الليبية

5013257-205موريتانيا

4419110011048055240المغرب

531	061231	453-14939ال�شودان

262721920910تون�ص

50502525-3838ال�شحراء	الغربية

940 879251 390513 181اإجمالي اأفريقيا ال�سمالية

الجدول	3

نمو المخزونات الحرجية والكتلة الحيوية والكربون



لملحق ا

117الملحق

الكربون في الكتلة الحيويةالكتلة الحيويةنمو المخزوناتالبلد/المنطقة

الإجماليلكل هكتارالإجماليلكل هكتارالتجاريةالإجماليلكل هكتار

)مليون	طن()طن/هكتار()مليون	طن()طن/هكتار()%()مليون	مرت	مكعب()مرت3/هكتار(

829	659824	29111639	392اأنغول

2428312142-16197بوت�شوانا

-------لي�شوتو

9532247161-110373مالوي

21331606	2649614631موزامبيق

6046230231-24184ناميبيا

64890824	69635381791جنوب	اأفريقيا

87474323-3519�شوازيلند

156	312271	3077542	311زامبيا

06931535	346004611زمبابوي

507 014508 1029917 366اإجمالي اأفريقيا الجنوبية

-------بنن

3523858859644298بوركينا	فا�شو

144128018916958الراأ�ص	الأخ�شر

864	0141791	683203864	2582كوت	ديفوار

141667033-3718غامبيا

583215318099390496غانا

27295636	1891-77520غينيا

245020591222961غينيا	– بي�شاو

15849841287906144453ليبريا

3948419242-15191مالي

1013820251013النيجر

402	8031261	386112532	1251نيجيريا

37324638574143371ال�شنغال

-------�شيراليون

-------توغو

876 038855 25417512 916اإجمالي اأفريقيا الغربية 

927 1379559 858191120 10263اإجمالي اأفريقيا

096	191316	255926212	6713ال�شين

7546438232-64395جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية

892	785761	1523-249	1714اليابان

14856574	342461121	1311منغوليا

80502548251541258جمهورية	كوريا

052 103379 7437418 8119اإجمالي �سرق اآ�سيا

21941102-1042�شاموا	الأمريكية

339	510518	11318---اأ�شتراليا

-------جزر	كو�

-------فيجي



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  118

الكربون في الكتلة الحيويةالكتلة الحيويةنمو المخزوناتالبلد/المنطقة

الإجماليلكل هكتارالإجماليلكل هكتارالتجاريةالإجماليلكل هكتار

)مليون	طن()طن/هكتار()مليون	طن()طن/هكتار()%()مليون	مرت	مكعب()مرت3/هكتار(

-------بولينيزيا	الفرن�شية

-------غوام

-------كيريبا�ص

-------جزر	مار�شال

-------وليات	ميكرونيزيا	الموحدة

-------ناورو

55405820414710273كاليدونيا	الجديدة

-------نيوزيلندا

-------نيوي

-------جزر	ماريانا	ال�شمالية

-------بالو

----03551	351بابوا	غينيا	الجديدة

-------جزر	بيتكيرن

-------�شاموا

-------جزر	�شليمان

-------توكيالو

-------تونغا

-------توفالو

-------فانواتو

-------جزر	والي�ص	وفوتونا

414 661518 07711318 361اإجمالي اأو�سيانيا

34307572633631بنغالدي�ص

19462140216690108345بوتان

343	178352	69840765	694الهند

-------ملديف

17864740267969133485نيبال

9718543271516136259باك�شتان

22424041792140�شري	لنكا

503 495443 223957 796اإجمالي جنوب اآ�سيا

21961402837914139بروني	دار	ال�شالم

266	5321211	96998402422كمبوديا

897	793675	13311-216	595اإندوني�شيا

487	974921	59957741842جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية

510	0201683	3367-242	2515ماليزيا

168	335983	740181976	852ميانمار

942136971	24842711	1741الفلبين

-------�شنغافورة

الجدول	3	)تابع(

نمو المخزونات الحرجية والكتلة الحيوية والكربون



لملحق ا

119الملحق

الكربون في الكتلة الحيويةالكتلة الحيويةنمو المخزوناتالبلد/المنطقة

الإجماليلكل هكتارالإجماليلكل هكتارالتجاريةالإجماليلكل هكتار

)مليون	طن()طن/هكتار()مليون	طن()طن/هكتار()%()مليون	مرت	مكعب()مرت3/هكتار(

43449716	4159960991تايلند

-------تيمور	– لي�شتي

174	348911	6685091822فييت	نام

228 4579018 91118036 8817اإجمالي جنوب �سرق اآ�سيا

197 7165739 95311780 8144اإجمالي اآ�سيا والمحيط الهادي

07968539	411831371	1791بيالرو�ص

141476280264013جمهورية	مولدوفا

210	4194032	479498064	10080الإتحاد	الرو�شي

48978745	119641561	2212اأوكرانيا

507 0144133 0568167 10284اإجمالي بلدان رابطة الدول الم�ستقلة

9979811311046552األبانيا

1793918016135180176البو�شنة	والهر�شك

1575686114552773263بلغاريا

1653528318038590192كرواتيا

27873697274725123326الجمهورية	الت�شيكية

1964479414633473167اإ�شتونيا

1713379817234088173هنغاريا

2045998515746279231لتفيا

1904008612325861129ليتوانيا

79197896	864941951	2031بولندا

13389567	347981781	2121رومانيا

11631258156-121327�شربيا	والجبل	الأ�شود

25649485211407105203�شلوفاكيا

28335791233294116147�شلوفينيا

45412220-7063جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة

698 463863 3611737 1948اإجمالي اأوروبا ال�سرقية

-------اأندورا

----15998	3001النم�شا

2581721001961319865بلجيكا

-------جزر	�شانيل

1537776104525226الدانمر�

-------جزر	فيرويه

63136816	15884731	962فنلندا

165	452751	465931582	1582فرن�شا

303	6051181	2352---األمانيا

-------جبل	طارق

4717788311171659اليونان

-------الكر�شي	الر�شولي



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  120

الكربون في الكتلة الحيويةالكتلة الحيويةنمو المخزوناتالبلد/المنطقة

الإجماليلكل هكتارالإجماليلكل هكتارالتجاريةالإجماليلكل هكتار

)مليون	طن()طن/هكتار()مليون	طن()طن/هكتار()%()مليون	مرت	مكعب()مرت3/هكتار(

673332-653اآي�شلندا

59403020-9865اآيرلندا

-------جزيرة	مان

27264636	447701271	1451اإيطاليا

2542801481741لختن�شتاين

29926100230201039لك�شمبرغ

2310034601730مالطة

-------موناكو

1786580142526825هولندا

92863787469037344النرويج

93350666022830114البرتغال

-------�شان	مارينو

50888784987122392اإ�شبانيا

170	340431	15577852	1153ال�شويد

36844982252308126154�شوي�شرا

120340887922439112المملكة	المتحدة

411 037506 86110213 11513اإجمالي اأوروبا الغربية

616 5144443 2788887 107106اإجمالي اأوروبا

-------اأنغويال

-------اأنتيغوا	وباربودا

-------اأروبا

-----137جزر	البهاما

-------بربادو�ص

-------برمودا

-------جزر	فرجين	البريطانية

-------جزر	كايمان

9024379273740128347كوبا

-------دومينيكا

1191646082-4764الجمهورية	الدومينيكية

-------غرينادا

-------غواديلوب

15817798-657هايتي

1565322016810034جامايكا

-------مارتينيك

-------مون�شراط

-------جزر	الأنتيل	الهولندية

103425221-6526بورتوريكو

-------�شانت	كيت�ص	ونيفي�ص

الجدول	3	)تابع(

نمو المخزونات الحرجية والكتلة الحيوية والكربون



لملحق ا

121الملحق

الكربون في الكتلة الحيويةالكتلة الحيويةنمو المخزوناتالبلد/المنطقة

الإجماليلكل هكتارالإجماليلكل هكتارالتجاريةالإجماليلكل هكتار

)مليون	طن()طن/هكتار()مليون	طن()طن/هكتار()%()مليون	مرت	مكعب()مرت3/هكتار(

-------�شانت	لو�شيا

-------�شانت	فن�شنت	وجزر	غرينادين

8820552094710424ترينيداد	وتوباغو

-------جزر	ترك�ص	وكايكو�ص

571280-150جزر	فرجين	التابعة	للوليات	المتحدة

078100516 744202081اإجمالي الكاريبي

721183659-96159بليز

1042496616138581193كو�شتاريكا

-------ال�شلفادور

16364215253996126498غواتيمال

-----116540هندورا�ص

432138716	114591252761نيكاراغوا

238144620	16068612881بنما

086 1691192 8672394 1302اإجمالي اأمريكا الو�سطى

411	817732	826671464	551الأرجنتين

296	568905	3601618010	744بوليفيا

335	23610349	23918212101	17081البرازيل

946	8921211	882642413	1171�شيلي

062	1251338	26616---كولومبيا

-------اإكوادور

-------جزر	فوكالند

----8220	3502غوايانا	الفرن�شية

722	4431141	2283---غيانا

-------باراغواي

-------بيرو

-------جزر	جنوب	جورجيا	وجنوب	�شاندويت�ص

692	3833855	77011-216	1502�شورينام

----791186اأوروغواي

-------جمهورية	فنزويال	البوليفارية

464 46411074 464224151 15594اإجمالي اأمريكا الجنوبية

066 71111077 751224156 15397اإجمالي اأمريكا الالتينية والكاريبي

----983100	10632كندا

-------غرينالند

-------المك�شيك

-------�شان	بيير	وميكلون

964	9296318	1187912537	11635الوليات	المتحدة	الأمريكية

964 9296318 10112537 11168اإجمالي اأمريكا ال�سمالية



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  122

الكربون في الكتلة الحيويةالكتلة الحيويةنمو المخزوناتالبلد/المنطقة

الإجماليلكل هكتارالإجماليلكل هكتارالتجاريةالإجماليلكل هكتار

)مليون	طن()طن/هكتار()مليون	طن()طن/هكتار()%()مليون	مرت	مكعب()مرت3/هكتار(

128366418-12536اأرمينيا

136127201241166258اأذربيجان

1674612615242076210جورجيا

10936408227341137كازاخ�شتان

3430029251413قيرغيز�شتان

125014673طاجيك�شتان

4150835417تركمان�شتان

7240725412اأوزبك�شتان

0615893529468 661اإجمالي و�سط اآ�سيا

161440151376اأفغان�شتان

-------البحرين

46839326163قبر�ص

48527796066930334جمهورية	اإيران	الإ�شالمية

-------العراق

----37670اإ�شرائيل

565282-303الأردن

-------الكويت

264132-365لبنان

-------الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة

-------عمان

-------قطر

82301335617المملكة	العربية	ال�شعودية

-------الجمهورية	العربية	ال�شورية

63480817	400871611	1381تركيا

49150106335317الإمارات	العربية	المتحدة

191095-95اليمن

203 407461 006922 762اإجمالي غرب اآ�سيا 

671 343401 067793 733اإجمالي غرب وو�سط اآ�سيا

441 35072240 007145486 111384اإجمالي العالم

الجدول	3	)تابع(

نمو المخزونات الحرجية والكتلة الحيوية والكربون

.FAO, 2006a	:الم�سدر



123الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
الأخ�ساب المن�سورةالأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةالوقود الخ�سبي

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

بوروندي
8	681008	68133307326830083

الكاميرون
9	566009	5661	8000291	7717020514188

جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى
2	000002	0008320857476901158

ت�شاد
6	600006	60076100761218119

الكونغو
1	256001	2562	33106331	698268018187

جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
72	1260072	1264	3221894	2349416926

غينيا	ال�شتوائية
447004477000685157061

غابون
530005303	50001	7871	713235019936

رواندا
9	416009	41649500495790079

�شانت	هيلينا
000000000000

�شان	تومي	وبرن�شيبي
000090095015

54419982582 7681 31611 08323 62115 62100110 110اإجمالي اأفريقيا الو�سطى

الأقاليم	البريطانية	في	المحيط	

الهندي	
000000000000

جزر	القمر
000090090101

جيبوتي
000001010202

اإريتريا
2	486002	48626080000

اإثيوبيا
95	7030095	7032	928002	9281810028

كينيا
20	7490020	7491	813811	82014221144

مدغ�شقر
11	3390011	3391830431408912862

موري�شيو�ص
7007920128465168

––––––––––––مايوت
ريينيون

3100315123285087

�شي�شيل
000000000000

ال�شومال
11	1270011	12711015106141015

اأوغندا
37	3430037	3433	175003	17511701116

جمهورية	تنزانيا	المتحدة
21	9140121	9132	3142572	2594013210

47642716863533 5473911010 69810 69901200 200اإجمالي اأفريقيا ال�سرقية

الجزائر
7	767007	76775341108131	15701	169

م�شر
17	0590017	059268116038421	46301	465

الجماهيرية	العربية	الليبية
9010090111680124311230154

موريتانيا
1	663001	6633104140014

المغرب
3450034559946201	061831	04301	126

ال�شودان
17	9010017	9012	173002	17351580109

تون�ص
2	156002	156218810299205622581

––––––––––––ال�شحراء	الغربية
618 40734 1532144 45270224 7923 7920047 47اإجمالي اأفريقيا ال�سمالية

الجدول	4
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 2009 العالم  في  الغابات  حالة  124

البلد/المنطقة
الأخ�ساب المن�سورةالأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةالوقود الخ�سبي

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

اأنغول
3	656003	6561	096241	0935106

بوت�شوانا
6650066510500105150015

لي�شوتو
2	061002	06100000000

مالوي
5	189005	189520205214501629

موزامبيق
16	7240016	7241	30441331	17543191943

––––––––––––ناميبيا
جنوب	اأفريقيا

12	0000012	00018	0635119117	9222	091487632	516

�شوازيلند
996009963300033010200102

زامبيا
8	798008	7981	325011	32515716153

زمبابوي
8	380008	38077115767565283484

348 0235111863 2393 5146033423 46923 4690058 58اإجمالي اأفريقيا الجنوبية

بنن
6	101006	1013320133193191821

بوركينا	فا�شو
12	0670012	0671	171331	171121417

الراأ�ص	الأخ�شر
200202010101

كوت	ديفوار
8	740008	7401	347101421	215420038139

غامبيا
65600656113001121203

غانا
33	0400033	0401	304311	3055270210317

غينيا
11	7380011	73865112362910092

غينيا	– بي�شاو
4220042217007163161016

ليبريا
6	033006	03330000300600159

مالي
5	084005	08441311413130013

النيجر
9	010009	010411144084004

نيجيريا
61	6290161	6289	4181429	3772	0001221	980

ال�شنغال
5	306005	30679423081723861108

�شيراليون
5	448005	448124011235106

توغو
5	816005	81616608158144514

599 1241276512 5113 7134424716 09116 09101171 171اإجمالي اأفريقيا الغربية 

679 88511 2331 3325 1478 00966 3098474 67069 67313588 588اإجمالي اأفريقيا

ال�شين
203	505189203	51494	66533	239720127	18410	2458	10884617	508

جمهورية	كوريا	ال�شعبية	

الديمقراطية
5	835005	8351	5000401	460280122259

اليابان
1051010616	60910	5823227	15912	5548	5051721	042

منغوليا
70400704407146302329

جمهورية	كوريا
2	469002	4692	4446	36608	8104	366804155	155

992 42090343 47517 65927 194792164 25850 628115 618199212 212اإجمالي �سرق اآ�سيا

00000101––––�شاموا	الأمريكية

اأ�شتراليا
6	969006	96926	90421	06525	8414	7845703445	010

الجدول	4	)تابع(
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125الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
الأخ�ساب المن�سورةالأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةالوقود الخ�سبي

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

جزر	كو�
000050140303

فيجي
37003747226468125220107

0404040040––––بولينيزيا	الفرن�شية

––––––––––––غوام
كيريبا�ص

000000000202

0606––––––––جزر	مار�شال

وليات	ميكرونيزيا	الموحدة
000000000707

ناورو
000000000000

كاليدونيا	الجديدة
00005418320122

359	9602	269501	6874	57113	25435	19–00–نيوزيلندا

00000000––––نيوي

0000––––––––جزر	ماريانا	ال�شمالية

01010303––––بالو

بابوا	غينيا	الجديدة
5	533005	5332	90802	638270600519

0000––––––––جزر	بيتكيرن

�شاموا
7000706161662122043

جزر	�شليمان
138001381	13001	011119120111

0000––––––––توكيالو

تونغا
02022121214016

00000101––––توفالو

فانواتو
910190282030282228

00010––––جزر	والي�ص	وفوتونا

660 3907 3047452 5009 29440 7692510 83950 8382112 12اإجمالي اأو�سيانيا

بنغالدي�ص
27	5840027	584282329161138820390

بوتان
4	546004	54613303130310031

الهند
306	252790306	33223	1924	043327	23114	7891731914	943

ملديف
000000000000

نيبال
12	6540012	6541	260121	25963020631

باك�شتان
26	1240026	1242	87025903	1291	31312001	433

�شري	لنكا
5	584005	584694136936130090

519 2123261917 05317 6341233 4314 82528 745800382 382اإجمالي جنوب اآ�سيا

بروني	دار	ال�شالم
12001211200112510150

كمبوديا
9	221009	221113101147406311

اإندوني�شيا
70	7190170	71828	09912068527	5343	8533111	8532	311

جمهورية	لو	الديمقراطية	

ال�شعبية
5	944005	94419406313114001319

ماليزيا
3	0131203	02422	5061384	90917	7355	1291	0042	6083	525

ميانمار
38	2860038	2864	26201	4762	7861	53002751	256

الفلبين
12	8210012	8212	92713873	058468264184548

�شنغافورة
01010403912522419554



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  126

البلد/المنطقة
الأخ�ساب المن�سورةالأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةالوقود الخ�سبي

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

تايلند
19	7360019	7368	70039809	0982881	8901	314864

00000000––––تيمور	– لي�شتي

فييت	نام
26	1510026	1514	67820384	8733	414531813	864

493 70412 2256 9724 44214 18865 0397 5901 91571 903131185 185اإجمالي جنوب �سرق اآ�سيا

اإجمالي اآ�سيا والمحيط 

الهادي
794 10411411794 207266 04855 89118 286303 65468 96422 71610 01681 664

بيالرو�ص
1	3451751	2717	411761	4436	0442	4581161	1971	377

جمهورية	مولدوفا
94209694280122311100141

الإتحاد	الرو�شي
46	000020045	800144	60051650	90094	21622	1271515	9006	242

اأوكرانيا
8	49414987	9976	7521732	2024	7232	19291	249952

اإجمالي بلدان رابطة 

الدول الم�ستقلة
55 933377255 164158 85779354 545105 10526 80824918 3458 712

األبانيا
22105616575107597242199

البو�شنة	والهر�شك
1	45902901	1692	646531562	5441	31917932404

بلغاريا
2	88501472	7383	107465812	57256928269329

كرواتيا
91532956233	537676122	992669371477563

الجمهورية	الت�شيكية
1	345482801	11316	3331	2252	67914	8795	0805072	0003	587

اإ�شتونيا
1	1002511	0514	3001	8091	6064	5031	9237539701	705

هنغاريا
3	2461682143	2002	6671891	0951	761186852172866

لتفيا
979240557611	8661	2163	4199	6634	3204812	5722	229

ليتوانيا
1	23013831	1604	6401971	0613	7771	4665388031	200

الجبل	الأ�شود
2650302351921441497724930

بولندا
3	61714783	55328	7671	81441230	1693	6075416033	545

رومانيا
4	5161794	4389	4544251119	7683	476482	3511	173

�شربيا
1	626121	6251	25087481	289493419144768

�شلوفاكيا
30710153027	5623401	2186	6842	440721	1921	320

�شلوفينيا
984581758672	1953633832	175580223433370

جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	

ال�شابقة
66205657162161581752960

249 99718 92712 3194 15726 43093 83413 7537 47398 20423 3573202 25اإجمالي اأوروبا ال�سرقية

اأندورا
02020000010010

النم�شا
4	705326544	97714	4309	10271822	81410	5071	8816	8895	499

بلجيكا
6704597074	4053	2841	0256	6641	5202	2131	0652	668

––––––––––––جزر	�شانيل
الدانمر�

1	162305371	4301	1968486451	3991962	2011432	253

جزر	فيرويه
000001010404

فنلندا
5	29017495	45545	52114	65570959	46812	2275787	7285	077

فرن�شا
33	1984456032	68228	5922	6013	69527	4989	9923	9221	49312	421

الجدول	4	)تابع(
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127الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
الأخ�ساب المن�سورةالأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةالوقود الخ�سبي

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

األمانيا
8	290547798	75954	0003	6697	55750	11324	4205	3078	78920	938

جبل	طارق
000000000101

اليونان
1	0046971	0665191904705191948121	127

––––––––––––الكر�شي	الر�شولي
اآي�شلندا

00000101095095

اآيرلندا
1611162	6552083082	5551	0949953931	697

––––––––––––جزيرة	مان
اإيطاليا

5	6061	09926	7033	0134	486157	4841	7487	8621699	441

لختن�شتاين
4004180018––––

2553512243831335738152–2035–لك�شمبرغ

مالطة
00000000019019

––––––––––––موناكو
هولندا

2902302618173905706362653	3995553	109

النرويج
1	17717551	3477	4172	3347409	0112	3891	0354742	950

البرتغال
6002859410	2053351	4229	1181	010258462806

––––––––––––�شان	مارينو
اإ�شبانيا

1	607421881	46114	1093	84122417	7263	8063	3731177	062

ال�شويد
5	900230426	08858	7006	6643	00462	36018	30038413	2175	467

�شوي�شرا
1	4178371	3884	2853461	7272	9041	6684092521	825

المملكة	المتحدة
31741451768	1004156447	8712	9027	96341510	449

070 21193 91242 36942 72992 229288 72223 23553 118258 24773 0951 2553 71اإجمالي اأوروبا الغربية

030 554120 08873 49648 991145 204486 34991 84562 755515 223151 4184 5443 152اإجمالي اأوروبا

––––––––––––اأنغويال
0000011011––––اأنتيغوا	وباربودا

اأروبا
00000101016016

جزر	البهاما
0101176308011082107

بربادو�ص
030365011024024

––––––––––––برمودا
جزر	فرجين	البريطانية

000000000404

جزر	كايمان
00000202014014

كوبا
1	584001	5847610076124380251

دومينيكا
00000101664267

الجمهورية	الدومينيكية
878008781417030123100322

غرينادا
00000000010010

غواديلوب
3200320505146047

هايتي
2	008002	008239102401419033

جامايكا
559005602783028166380104

مارتينيك
2500252305129030

مون�شراط
000000000404

جزر	الأنتيل	الهولندية
00000101020020



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  128

البلد/المنطقة
الأخ�ساب المن�سورةالأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةالوقود الخ�سبي

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

––––––––––––بورتوريكو
�شانت	كيت�ص	ونيفي�ص

000001010505

�شانت	لو�شيا
00000707015015

�شانت	فن�شنت	وجزر	غرينادين
00000202012012

ترينيداد	وتوباغو
3400346551704140081

جزر	ترك�ص	وكايكو�ص
000000000404

جزر	فرجين	التابعة	للوليات	

المتحدة
––––––––––––

178 49844573851 38211711 1251 120505 5اإجمالي الكاريبي

بليز
12600126622063359242

كو�شتاريكا
3	424003	4231	1983621	139488293514

ال�شلفادور
4	204004	204682226831653069

غواتيمال
16	6090016	609454118437366353316

هندورا�ص
8	668018	6678735688114001791326

نيكاراغوا
5	975105	975931787540504

بنما
1	189001	1891606808630101921

293 3901212181 3051 522212373 1943 1951140 40اإجمالي اأمريكا الو�سطى

الأرجنتين
4	372004	3729	8462359	8131	7391143841	468

بوليفيا
2	270002	27081012809408459353

البرازيل
138	78300138	783100	76734121100	68023	5571343	16720	524

�شيلي
13	8990013	89933	217011133	1068	718313	3915	358

كولومبيا
10	3500010	3501	6370101	62738995393

اإكوادور
5	574005	5741	2110471	165755037719

جزر	فوكالند
000000000000

غوايانا	الفرن�شية
10500105661265151412

غيانا
8600086057401504246803632

باراغواي
6	149006	1494	0440134	0315504144547

بيرو
7	454007	4541	804301	80785626172710

جزر	جنوب	جورجيا	وجنوب	

�شاندويت�ص
––––––––––––

�شورينام
45004519401193690069

اأوروغواي
2	111002	1113	88581	9961	89726830130168

جمهورية	فنزويال	البوليفارية
3	884003	8841	673061	667838316863

216 43531 2304217 28438 493157 728502 856159 85600195 195اإجمالي اأمريكا الجنوبية

اإجمالي اأمريكا الالتينية 

والكاريبي
241 17151241 175164 6311872 732162 08740 0651 2807 65833 687

كندا
2	997902182	869185	1965	7874	640186	34358	7091	54638	98421	271

غرينالند
000001010707

الجدول	4	)تابع(
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129الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
الأخ�ساب المن�سورةالأخ�ساب الم�ستديرة ال�سناعيةالوقود الخ�سبي

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

المك�شيك
38	5212738	5166	19317496	3582	8294	193646	958

�شان	بيير	وميكلون
000000000202

الوليات	المتحدة	الأمريكية
44	91417013544	949412	1342	9229	638405	41892	90340	1094	607128	406

644 655156 85743 44245 120154 287598 88314 5238 334603 43226236086 86اإجمالي اأمريكا ال�سمالية

اأرمينيا
6000605326550253

اأذربيجان
300332102405781577

جورجيا
4540045416203159150013020

كازاخ�شتان
210502156421710813139813127825

قيرغيز�شتان
18001894013221072127

طاجيك�شتان
900090000001090109

تركمان�شتان
30030000024024

اأوزبك�شتان
220022937343770111

735 6812621 3923161 8615086583157191اإجمالي و�سط اآ�سيا

اأفغان�شتان
1	498001	4981	7602101	7524002580658

البحرين
0000010101380138

قبر�ص
3003500541200124

جمهورية	اإيران	الإ�شالمية
651066729970826507600810

العراق
5700575910601269081

اإ�شرائيل
200225140016404540454

الأردن
269002694721002567249

الكويت
0000070701290129

لبنان
81008173814592481256

––––––––––––الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة
عمان

0000057057083082

قطر
010010034331080080

المملكة	العربية	ال�شعودية
040402502501	59901	599

الجمهورية	العربية	ال�شورية
25018740404395720581

تركيا
5	83123306	06412	2532	022314	2726	471626447	053

الإمارات	العربية	المتحدة
000001603156048412472

اليمن
3810038101001001600160

925 0356512 9556 4666 6072317 8822 44314 212249188 8اإجمالي غرب اآ�سيا 

660 71632714 2717 8597 1783218 7133 30815 072254189 9اإجمالي غرب وو�سط اآ�سيا

364 094418 890137 568130 857424 635 5491 336130 069131 635 4501 871 6171 0554 9964 871 1اإجمالي العالم

الم�سدر:		))ForesSTAT	FAOSTAT،	بالرجوع	اإليها	اآخر	مرة	في	28	اأغ�شط�ص/اآب	2008.



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  130

البلد/المنطقة
الورق والورق المقوى لب الورقالألواح الخ�سبية

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

بوروندي
010000000101

الكاميرون
88051370000039039

جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى
200200000110

ت�شاد
010100000000

الكونغو
20061400000505

جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
31120000010110

غينيا	ال�شتوائية
30126500000000

غابون
29202771500000505

رواندا
010100000403

�شانت	هيلينا
00000000––––

�شان	تومي	وبرن�شيبي
00000000––––

4345361780201065263اإجمالي اأفريقيا الو�سطى

الأقاليم	البريطانية	في	المحيط	

الهندي	
000000000000

جزر	القمر
00000000––––

جيبوتي
01101103030908

اإريتريا
000000000202

اإثيوبيا
832085920121617033

كينيا
83135911132011523412415343

مدغ�شقر
550903031020029

موري�شيو�ص
0613570202048344

––––––––––––مايوت
ريينيون

0240230000015015

�شي�شيل
01010000––––

ال�شومال
00000000––––

اأوغندا
2484280000344146

جمهورية	تنزانيا	المتحدة
524128560056251024123

1991481433317813019228838024644اإجمالي اأفريقيا ال�سرقية

الجزائر
48490972406352360270

م�شر
5636414191201050225460748471	161

الجماهيرية	العربية	الليبية
0260260404035035

موريتانيا
200200000303

المغرب
3511727126112231231212925511373

ال�شودان
2470490000339041

تون�ص
10484221651097129510621552268

––––––––––––ال�شحراء	الغربية
151 5301112 247688508852442331353427321اإجمالي اأفريقيا ال�سمالية

الجدول	5

الإنتاج والتجارة في الألواح الخ�سبية ولب الورق والورق وا�ستهالكها، 2006



131الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
الورق والورق المقوى لب الورقالألواح الخ�سبية

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

اأنغول
114015150015012011

بوت�شوانا
00000000010010

لي�شوتو
00000000––––

مالوي
1836150000019019

موزامبيق
35270010012012

––––––––––––ناميبيا
جنوب	اأفريقيا

726355751	0072	9155159722	4571	793592101	642

�شوازيلند
800816701670––––

زامبيا
1844180000427031

زمبابوي
8015197649100591154513146

871 9121832241 5311 1402 1465251 1463 8643861051اإجمالي اأفريقيا الجنوبية

بنن
020200000606

بوركينا	فا�شو
02020000011011

الراأ�ص	الأخ�شر
010000000202

كوت	ديفوار
3010232690000071269

غامبيا
02110000––––

غانا
33511751610000065065

غينيا
42234100000303

غينيا	– بي�شاو
000000000000

ليبريا
050400000202

مالي
000000000505

النيجر
000008080101

نيجيريا
954201362317040192972315

ال�شنغال
0110110000031229

�شيراليون
031300000110

توغو
010100000505

773734134332326049195008511اإجمالي اأفريقيا الغربية 

240 6583695 9512 1162 2763 5918011 8743 3009432 5171 2اإجمالي اأفريقيا

ال�شين
63	8424	9419	77459	01018	9768	17811427	04057	9838	6365	68360	936

جمهورية	كوريا	ال�شعبية	

الديمقراطية
090910645015180252102

اليابان
5	5145	6463311	12710	8472	21121012	84829	4731	9591	45629	976

منغوليا
241500000505

جمهورية	كوريا
3	7602	962476	6755162	42202	93811	0407683	1658	643

663 30699 39210 57611 97798 85632442 44512 82630 85576 5629 11813 73اإجمالي �سرق اآ�سيا

�شاموا	الأمريكية
000000000000

اأ�شتراليا
1	9893944221	9611	153344101	4873	2211	5518083	964

جزر	كو�
020200000000



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  132

البلد/المنطقة
الورق والورق المقوى لب الورقالألواح الخ�سبية

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

فيجي
16163290000026125

بولينيزيا	الفرن�شية
0100900000707

––––––––––––غوام
كيريبا�ص

000000000000

جزر	مار�شال
030300000000

وليات	ميكرونيزيا	الموحدة
010100000000

ناورو
000000000000

كاليدونيا	الجديدة
093600000971

نيوزيلندا
2	223461	0431	2261	5625699868944470593821

نيوي
000000000000

جزر	ماريانا	ال�شمالية
000000000000

بالو
010100000000

بابوا	غينيا	الجديدة
88168210000016016

جزر	بيتكيرن
000000000000

�شاموا
020200000101

جزر	�شليمان
00000000––––

توكيالو
000000000000

تونغا
020200000000

توفالو
000000000000

فانواتو
010101010000

جزر	والي�ص	وفوتونا
010100000000

836 4104 0811 1652 3564 7153507092 2662 5393 3164891 4اإجمالي اأو�سيانيا

بنغالدي�ص
9250346530095582450303

بوتان
32023900000110

الهند
2	554277722	7584	04850754	5504	1831	4273095	301

ملديف
040400000101

نيبال
302032154217137119

باك�شتان
48127507563729404661	01030301	313

�شري	لنكا
22602556212023251461170

106 1303127 2892 1525 52163775 6484 1276421213 3اإجمالي جنوب اآ�سيا

بروني	دار	ال�شالم
060600000413

كمبوديا
74550000028028

اإندوني�شيا
5	3762443	6002	0205	5876812	7613	5077	2233273	5104	040

جمهورية	لو	الديمقراطية	

ال�شعبية
24152000000303

ماليزيا
7	7673707	208929124272143829412	4692433	167

ميانمار
113453644010414539084

الفلبين
4182725963121277232661	0976181451	571

الجدول	5	)تابع(

الإنتاج والتجارة في الألواح الخ�سبية ولب الورق والورق وا�ستهالكها، 2006



133الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
الورق والورق المقوى لب الورقالألواح الخ�سبية

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

�شنغافورة
35531414752209086487699163623

تايلند
3	0002472	7584881	1463751791	3433	7966561	0883	363

تيمور	– لي�شتي
000000000000

فييت	نام
460575281	0077101630873888597301	454

338 17914 4415 0775 41514 0626 6593 8181 6927 8645 03613 5202 17اإجمالي جنوب �سرق اآ�سيا

اإجمالي اآ�سيا والمحيط 

الهادي
98 08116 73025 37989 43245 50015 5024 10256 900122 10721 04317 207125 942

بيالرو�ص
895190359726662609228514186340

جمهورية	مولدوفا
10250340000027819

الإتحاد	الرو�شي
8	9621	5122	3598	1156	882601	7805	1627	4341	2212	7015	954

اأوكرانيا
1	6626624261	8980921917917381641	365

اإجمالي بلدان رابطة 

الدول الم�ستقلة
11 5292 3883 14510 7736 9481781 7815 3458 5102 1262 9587 678

األبانيا
3711201490404318120

البو�شنة	والهر�شك
281472515020340541186042136

بلغاريا
389235381243135154810232624687485

كرواتيا
16124412627910714365564213121656

الجمهورية	الت�شيكية
1	5666509841	2337661713465911	0421	2497691	523

اإ�شتونيا
4232153213161363518873139108104

هنغاريا
720410375755191641182553729435847

لتفيا
45015440120301015713643150

ليتوانيا
378429132675020211917094195

الجبل	الأ�شود
01101100000303

بولندا
7	3571	5712	1326	7961	062413311	4442	8572	5801	4703	967

رومانيا
1	3767819321	225150152163432294121605

�شربيا
9135239404141112459981156

�شلوفاكيا
9815073631	1256269092624888403771520

�شلوفينيا
49534929155311219725284760267561466

جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	

ال�شابقة
08838601012057869

900 6329 6624 8716 6297 1236413 1471 2033 50614 2566 4526 14اإجمالي اأوروبا ال�سرقية

اأندورا
020200000202

النم�شا
3	4498132	8601	4021	6786972282	1475	2131	2914	1132	391

بلجيكا
2	5851	9723	0891	4685098089134041	8973	9573	2982	556

––––––––––––جزر	�شانيل
الدانمر�

3451	6221611	8060720724231	2083081	323

جزر	فيرويه
010100000201

فنلندا
2	0743621	62381313	6152672	76211	12014	14045812	9061	693

فرن�شا
6	6572	0853	9264	8162	3312	2175563	99210	0066	2305	26910	967

األمانيا
17	4004	1537	56513	9882	9384	9781	0356	88122	65611	17613	90919	923



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  134

البلد/المنطقة
الورق والورق المقوى لب الورقالألواح الخ�سبية

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

جبل	طارق
000000000000

اليونان
8604451361	1690761755101	118681	560

––––––––––––الكر�شي	الر�شولي
اآي�شلندا

0240240000040040

اآيرلندا
93738282749204134551071484

––––––––––––جزيرة	مان
اإيطاليا

5	7402	0001	1286	6126833	672294	32610	0115	1753	49211	694

––––––––––––لختن�شتاين
لك�شمبرغ

450433571360000015031119

مالطة
0310310000034034

––––––––––––موناكو
هولندا

101	8713631	5181091	2934959073	3673	3673	1693	565

النرويج
6033162686512	303584881	8732	1094921	821780

البرتغال
1	3063819437442	065671	0381	0941	6447361	2971	083

––––––––––––�شان	مارينو
اإ�شبانيا

5	0911	8171	2745	6342	8889269902	8246	8934	8122	7198	986

ال�شويد
8421	0939051	02912	0664453	1639	34812	0661	00810	8492	225

�شوي�شرا
964617903678165533316661	6851	1571	3041	538

المملكة	المتحدة
3	4983	6855106	6732871	315191	5835	8137	7561	00112	568

534 62483 67965 47850 31698 74947 42811 63617 68741 83849 71426 81123 52اإجمالي اأوروبا الغربية

112 214101 46873 85959 289114 17156 72914 73218 66351 48874 35936 79232 78اإجمالي اأوروبا

––––––––––––اأنغويال
اأنتيغوا	وباربودا

040400000000

اأروبا
060600000101

جزر	البهاما
028028000001090

بربادو�ص
030030010129011

––––––––––––برمودا
جزر	فرجين	البريطانية

010100000000

جزر	كايمان
050500000101

كوبا
14915016413042761187

دومينيكا
031200000100

الجمهورية	الدومينيكية
05805801011302071336

غرينادا
040400000000

غواديلوب
02302300000606

هايتي
020200000909

جامايكا
0700700000035035

مارتينيك
070700000505

مون�شراط
000000000000

الجدول	5	)تابع(

الإنتاج والتجارة في الألواح الخ�سبية ولب الورق والورق وا�ستهالكها، 2006



135الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
الورق والورق المقوى لب الورقالألواح الخ�سبية

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

جزر	الأنتيل	الهولندية
050400000523

––––––––––––بورتوريكو
�شانت	كيت�ص	ونيفي�ص

010100000000

�شانت	لو�شيا
07070000010010

�شانت	فن�شنت	وجزر	غرينادين
020200000303

ترينيداد	وتوباغو
04404404040100199

جزر	ترك�ص	وكايكو�ص
010100000000

جزر	فرجين	التابعة	للوليات	

المتحدة
––––––––––––

149318246511001115946415607اإجمالي الكاريبي

بليز
041302110211

كو�شتاريكا
6550338210330422039222390

ال�شلفادور
0300290111561417189

غواتيمال
3155167003033130118314

هندورا�ص
14257327007951563248

نيكاراغوا
8105130000030030

بنما
72703402020982870

243 121791 1252006226317412562021اإجمالي اأمريكا الو�سطى

الأرجنتين
1	32255622756937912128162	0807272082	599

بوليفيا
30719180000050050

البرازيل
9	1214322	8126	74111	2713796	2175	4338	5189311	8207	629

�شيلي
2	2851441	3691	0593	484142	8226761	2314015631	069

كولومبيا
2451743838138716415509905111701	331

اإكوادور
2616712120722402610023221311

جزر	فوكالند
000000000000

غوايانا	الفرن�شية
030300000000

غيانا
34435300000605

باراغواي
16153113500001375385

بيرو
6512540151176808510232015406

جزر	جنوب	جورجيا	وجنوب	

�شاندويت�ص
––––––––––––

�شورينام
172600000404

اأوروغواي
740542348042988940147

جمهورية	فنزويال	البوليفارية
695676170114811602646932709954

590 84814 6142 8253 89213 2527 2808649 20516 15410 1315 2281 14اإجمالي اأمريكا الجنوبية

اإجمالي اأمريكا الالتينية 

والكاريبي
14 5011 6495 21810 93316 2989149 2547 95814 1865 1982 94316 441

كندا
17	6332	53413	0177	15023	48131310	72713	06718	1892	89514	2006	884

غرينالند
050500000101

المك�شيك
2591	9652371	9883141	206201	5004	8442	9972927	548



 2009 العالم  في  الغابات  حالة  136

البلد/المنطقة
الورق والورق المقوى لب الورقالألواح الخ�سبية

)000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب()000	1	مرت	مكعب(

ال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاجال�ستهالكال�سادراتالوارداتالإنتاج

�شان	بيير	وميكلون
010000000000

الوليات	المتحدة	الأمريكية
44	35920	4012	18962	57153	0746	2855	77153	58884	31716	5249	64491	196

629 137105 41624 35022 155107 51868 80416 8697 71476 44271 90615 25124 62اإجمالي اأمريكا ال�سمالية

اأرمينيا
1640650000412017

اأذربيجان
023012290000335335

جورجيا
10501500000606

كازاخ�شتان
10503151201018114316209

قيرغيز�شتان
0340340000217019

طاجيك�شتان
000000000000

تركمان�شتان
031200000101

اأوزبك�شتان
0257325403301161567

111043110227524353 09771 211اإجمالي و�سط اآ�سيا

اأفغان�شتان
11201300000101

البحرين
05515401201215261823

قبر�ص
31290132020201040104

جمهورية	اإيران	الإ�شالمية
67735071	0205077505824115714977

العراق
59901041100113313046

اإ�شرائيل
18128913456151391713727555320808

الأردن
0169191498760845415432176

الكويت
0154015409095612627155

لبنان
46304234803503510317013260

––––––––––––الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة
عمان

013601350101066462

قطر
0125012505050261511

المملكة	العربية	ال�شعودية
02670267064064279774261	027

الجمهورية	العربية	ال�شورية
273531379050050751962269

تركيا
4	9898965615	32413847526111	6432	0681753	536

الإمارات	العربية	المتحدة
0418263920180188148052509

اليمن
013301330000082082

046 4103898 0255 6223 187679961191 8886309 9293 5اإجمالي غرب اآ�سيا 

399 6854138 1275 6223 298679965221 98563710 9504 5اإجمالي غرب وو�سط اآ�سيا

764 283362 468118 579116 040364 343194 71545 66844 914194 107259 92984 09281 262اإجمالي العالم

الجدول	5	)تابع(

الإنتاج والتجارة في الألواح الخ�سبية ولب الورق والورق وا�ستهالكها، 2006

الم�سدر:	))ForesSTAT	FAOSTAT	،	بالرجوع	اإليها	اآخر	مرة	في	28	اأغ�شط�ص/اآب	2008.



137الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
القيمة الم�سافة الإجماليةالعمالة

اإنتاج الأخ�ساب 

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإنتاج الأخ�ساب اإجمالي قطاع الغابات

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإجمالي قطاع الغابات

)%	من	اإجمايل	القوة	)000	1()000	1()000	1()000	1(

العاملة(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)%	للم�شاهمة	في	اإجمايل	

الناجت	املحلي(

02020.01050151.8بوروندي

1281200.323674133241.9الكاميرون

22040.213310114411.1جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

1221.9–10.01220–10ت�شاد

721.1–43070.54527الكونغو

1862.3–60.01852–60جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

870.9–10.5862–10غينيا	ال�شتوائية

840121.917111802903.0غابون

311.3–10.0301–11رواندا

––––––––––�شانت	هيلينا
––––––––––�شان	تومي	وبرن�شيبي

2712.0 017239151 35191550.11اإجمالي اأفريقيا الو�سطى

––––––––––الأقاليم	البريطانية	في	المحيط	الهندي	
184.4––18–––––جزر	القمر

00.1––0–––––جيبوتي

00000.000010.1اإريتريا

12250.0630496435.2اإثيوبيا

1108190.1242201063681.7كينيا

2411440.4148801573.1مدغ�شقر

11120.47412230.4موري�شيو�ص

––––––––––مايوت
00000.1288180.1ريينيون

00.1––0–––––�شي�شيل

150.6–10.0151–01ال�شومال

21140.03541693794.0اأوغندا

366150.12051222281.9جمهورية	تنزانيا	المتحدة

8512.1 623621661 116119900.11اإجمالي اأفريقيا ال�سرقية

0112130.137118662200.2الجزائر

1318210.113171572960.3م�شر

01020.15742620.1الجماهيرية	العربية	الليبية

10.1–00000.010موريتانيا

1385260.2343801265490.9المغرب

12140.05715361070.3ال�شودان

494160.41061471494021.4تون�ص

––––––––––ال�شحراء	الغربية

6380.4 193430830.17313725351اإجمالي اأفريقيا ال�سمالية

الجدول	6
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البلد/المنطقة
القيمة الم�سافة الإجماليةالعمالة

اإنتاج الأخ�ساب 

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإنتاج الأخ�ساب اإجمالي قطاع الغابات

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإجمالي قطاع الغابات

)%	من	اإجمايل	القوة	)000	1()000	1()000	1()000	1(

العاملة(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)%	للم�شاهمة	في	اإجمايل	

الناجت	املحلي(

21030.0260212620.6اأنغول

00010.12515300.4بوت�شوانا

675.0––10.167–10لي�شوتو

11020.04028502.6مالوي

1230150.1221222243.1موزامبيق

6060.1–00000.1ناميبيا

5451.6	6773	4537341160.59209481جنوب	اأفريقيا

12361.5111060805.2�شوازيلند

11250.154761216295.9زامبيا

167130.2491412745.3زمبابوي

9691.6 7854 0441 1391 6351471610.32اإجمالي اأفريقيا الجنوبية

10.0103501082.6–10بنن

881.5–22040.1880بوركينا	فا�شو

202.0–10.5200–01الراأ�ص	الأخ�شر

1981280.467296338015.0كوت	ديفوار

10.2–10.110–01غامبيا

12301430.4542202107547.2غانا

451.7–100.2396–91غينيا

206.3–10.1182–10غينيا	– بي�شاو

12117.7–20.11139–11ليبريا

1021.9–10.01020–10مالي

10.098071053.3–10النيجر

8191.4	506322821	24318450.11نيجيريا

10120.06539770.9ال�شنغال

00010.08400854.8�شيراليون

331.6–10.0312–10توغو

1792.2 4803573424 7346201400.13اإجمالي اأفريقيا الغربية 

9081.3 84313 0752 9912 2022111175300.18اإجمالي اأفريقيا

2081.3	68741	83418	6878	5180.413	4093	1729371	1ال�شين

1944260.222033462992.5جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية

9040.7	42232	59022	321502113930.68929اليابان

11010.123170.2منغوليا

4731.1	8778	0995	4981	122563990.41جمهورية	كوريا

8901.0 03382 55947 29819 0370.416 6864 1151 2351 1اإجمالي �سرق اآ�سيا

––––––––––�شاموا	الأمريكية

الجدول	6	)تابع(
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139الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
القيمة الم�سافة الإجماليةالعمالة

اإنتاج الأخ�ساب 

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإنتاج الأخ�ساب اإجمالي قطاع الغابات

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإجمالي قطاع الغابات

)%	من	اإجمايل	القوة	)000	1()000	1()000	1()000	1(

العاملة(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)%	للم�شاهمة	في	اإجمايل	

الناجت	املحلي(

5620.8	0615	8062	114221740.76952اأ�شتراليا

––––––––––جزر	كو�
02130.6295211923.4فيجي

–––––00000.3بولينيزيا	الفرن�شية
–––––00.0––0غوام

00.0––0–––––كيريبا�ص

––––––––––جزر	مار�شال
––––––––––وليات	ميكرونيزيا	الموحدة

––––––––––ناورو
20.0–00000.111كاليدونيا	الجديدة

1722.1	7165281.46918975842نيوزيلندا

––––––––––نيوي
––––––––––جزر	ماريانا	ال�شمالية

––––––––––بالو
4006.7–120.431684–84بابوا	غينيا	الجديدة

––––––––––جزر	بيتكيرن
143.2–10.868–00�شاموا

5716.7–83.0534–80جزر	�شليمان

––––––––––توكيالو
00000.310010.5تونغا

––––––––––توفالو
133.5–11.4310–01فانواتو

––––––––––جزر	والي�ص	وفوتونا

3131.0 6578 8622 7943 3665271280.81اإجمالي اأو�سيانيا

1181.7	11124360.099776451بنغالدي�ص

616.9–30.24912–12بوتان

1510.9	0927	9271321	246551804810.15الهند

–––––00.0–0–ملديف
1243190.1318583304.3نيبال

30522580.128892135100.4باك�شتان

1743230.319917312471.0�شري	لنكا

4160.9 3889 7772511 308802316190.17اإجمالي جنوب اآ�سيا

90.1–20.936–10بروني	دار	ال�شالم

01010.01395291732.8كمبوديا

5642.5	3869	8962	2833	691481043210.33اإندوني�شيا

12030.1103101043.0جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية

5983.0	5146614	4231	88126352482.32ماليزيا

24213480.23511380.3ميانمار
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البلد/المنطقة
القيمة الم�سافة الإجماليةالعمالة

اإنتاج الأخ�ساب 

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإنتاج الأخ�ساب اإجمالي قطاع الغابات

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإجمالي قطاع الغابات

)%	من	اإجمايل	القوة	)000	1()000	1()000	1()000	1(

العاملة(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)%	للم�شاهمة	في	اإجمايل	

الناجت	املحلي(

82021490.1941573085600.5الفلبين

381812180.2–02460.3�شنغافورة

6930.8	2111	862671370.41493331تايلند

10.4––1–––––تيمور	– لي�شتي

3722.4	22120702120.56743703281فييت	نام

3311.7 10518 3225 9046 0270.46 2215023041اإجمالي جنوب �سرق اآ�سيا

9511.0 183118 99456 77429 8110.332 2485 7632 8001 1اإجمالي اآ�سيا والمحيط الهادي

3346231031.9180399976772.1بيالرو�ص

41260.37105210.7جمهورية	مولدوفا

8280.8	4176	3812	0293	3833361318491.11الإتحاد	الرو�شي

1031.2	15260232350.94273503261اأوكرانيا

6280.9 8458 1412 6434 1931.11 5724431781اإجمالي بلدان رابطة الدول الم�ستقلة

21020.1643130.2األبانيا

752140.712985172322.5البو�شنة	والهر�شك

152311491.25997772320.9بلغاريا

9125261.21151861614621.3كرواتيا

6542.1	2255962	3583201382.58321الجمهورية	الت�شيكية

7192283.6148345435363.7اإ�شتونيا

83716611.41423193307900.8هنغاريا

29341655.0232353266103.4لتفيا

9252351.8121449706412.4ليتوانيا

12031.114100251.3الجبل	الأ�شود

3531.5	3864	0031	49138422291.19652بولندا

8691.7	1163181	5777171511.44351رومانيا

6119260.78139721910.6�شربيا

12347541.82214702669571.9�شلوفاكيا

6115222.31252631815691.8�شلوفينيا

43180.81833240.4جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة

1581.6 54814 9663 6436 2575151419121.43اإجمالي اأوروبا ال�سرقية

–––––0001.0–اأندورا
1682.1	0136	6612	4942	73617611.51النم�شا

7290.8	4242	1141	21414310.71911بلجيكا

––––––––––جزر	�شانيل
8050.8	0026021	4157250.92011الدانمر�

––––––––––جزر	فيرويه

الجدول	6	)تابع(
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141الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
القيمة الم�سافة الإجماليةالعمالة

اإنتاج الأخ�ساب 

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإنتاج الأخ�ساب اإجمالي قطاع الغابات

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإجمالي قطاع الغابات

)%	من	اإجمايل	القوة	)000	1()000	1()000	1()000	1(

العاملة(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)%	للم�شاهمة	في	اإجمايل	

الناجت	املحلي(

3295.7	08210	9185	3291	233235903.63فنلندا

9070.7	65314	1475	1074	3187741910.75فرن�شا

8980.9	32423	31512	2599	441651343420.82األمانيا

––––––––––جبل	طارق
5258370.81164283288720.3اليونان

––––––––––الكر�شي	الر�شولي
01010.61337400.3اآي�شلندا

293150.91325242789340.5اآيرلندا

–––––-––––جزيرة	مان
2650.8	54713	7785	41171662781.19406اإيطاليا

10.0––01013.61لختن�شتاين

01010.51264381150.3لك�شمبرغ

0000.203580.2–مالطة

–––––00.2–0–موناكو
2790.6	8733	3411	21722410.6651هولندا

2340.8	2457162	5157261.12741النرويج

7551.7	0229232	125712811.68091البرتغال

–––––0001.5–�شان	مارينو
2730.8	2529	7704	2523	23100511741.01اإ�شبانيا

7533.8	93912	7066	1082	223836952.03ال�شويد

1641.1	3164	5371	53512521.33112�شوي�شرا

7190.4	6339	8394	1186691660.62464المملكة	المتحدة

2490.9 955119 44753 84845 7090.919 2399045671اإجمالي اأوروبا الغربية

0361.0 348142 55460 13456 8151.125 8618863 0671 1اإجمالي اأوروبا

00.0––0–––––اأنغويال

––––––––––اأنتيغوا	وباربودا
–––––00.1–0–اأروبا

00000.100330.0جزر	البهاما

00121.20840491.8بربادو�ص

00.0––0000.10–برمودا

00.0––0–––––جزر	فرجين	البريطانية

––––––––––جزر	كايمان
10241360.6179421130.2كوبا

10.5––1–––––دومينيكا

9170.1–00110.07الجمهورية	الدومينيكية

10.2––00000.11غرينادا

00.0–00–––––غواديلوب

60.1–10010.050هايتي

11130.26252600.6جامايكا
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البلد/المنطقة
القيمة الم�سافة الإجماليةالعمالة

اإنتاج الأخ�ساب 

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإنتاج الأخ�ساب اإجمالي قطاع الغابات

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإجمالي قطاع الغابات

)%	من	اإجمايل	القوة	)000	1()000	1()000	1()000	1(

العاملة(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)%	للم�شاهمة	في	اإجمايل	

الناجت	املحلي(

00.0–00.000––0مارتينيك

––––––––––مون�شراط
–––––000.2––جزر	الأنتيل	الهولندية

50621120.1–1230.2–بورتوريكو

00.0––0–––––�شانت	كيت�ص	ونيفي�ص

440.5–0–––––�شانت	لو�شيا

20.5––000.22––�شانت	فن�شنت	وجزر	غرينادين

12250.8161042680.4ترينيداد	وتوباغو

––––––––––جزر	ترك�ص	وكايكو�ص
–––––0000.1–جزر	فرجين	التابعة	للوليات	المتحدة

14299520.3571652154360.2اإجمالي الكاريبي

12032.67111191.7بليز

175130.712421181710.8كو�شتاريكا

454130.41212701931.1ال�شلفادور

712100.248351525872.0غواتيمال

3152200.77349271491.8هندورا�ص

40.240457921.9–31نيكاراغوا

11230.226636670.4بنما

2791.3 203213650.47622063111اإجمالي اأمريكا الو�سطى

5640.8	0981	5432301160.73111561الأرجنتين

43290.292111382412.7بوليفيا

2062.8	05528	9536	1983	0101.218	3065032011البرازيل

6092.6	1533	0082	442715861.24481�شيلي

3418250.11401665038100.7كولومبيا

1347240.42774271908932.3اإكوادور

––––––––––جزر	فوكالند
40.1–00.322–00غوايانا	الفرن�شية

314.1–81.91813–35غيانا

32150.216381563013.6باراغواي

1966310.32782044589401.1بيرو

––––––––––جزر	جنوب	جورجيا	وجنوب	�شاندويت�ص
150.9–13042.269�شورينام

43280.816335402391.2اأوروغواي

6531.0	82533660.55406294841جمهورية	فنزويال	البوليفارية

5062.1 07438 79311 6386 3930.820 4636163141اإجمالي اأمريكا الجنوبية

2211.9 60040 16411 4577 5100.721 4976773371اإجمالي اأمريكا الالتينية والكاريبي

الجدول	6	)تابع(
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143الملحق

لملحق ا

البلد/المنطقة
القيمة الم�سافة الإجماليةالعمالة

اإنتاج الأخ�ساب 

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإنتاج الأخ�ساب اإجمالي قطاع الغابات

الم�ستديرة

ت�سنيع 

الأخ�ساب

لب الورق 

والورق

اإجمالي قطاع الغابات

)%	من	اإجمايل	القوة	)000	1()000	1()000	1()000	1(

العاملة(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)مليون	دولر	

اأمريكي(

)%	للم�شاهمة	في	اإجمايل	

الناجت	املحلي(

0002.7	28432	48811	22913	63128842751.67كندا

––––––––––غرينالند
0520.9	4777	8553	7201	84851252930.61المك�شيك

–––––00.0––0�شان	بيير	وميكلون
4280.8	500108	40052	52837	1090.718	855654591الوليات	المتحدة	الأمريكية

4801.0 261147 74367 47752 6770.827 2327786671اإجمالي اأمريكا ال�سمالية

21030.241270.1اأرمينيا

22040.123160.0اأذربيجان

63090.31141160.2جورجيا

1013140.2291317590.1كازاخ�شتان

31150.221140.2قيرغيز�شتان

20030.100010.0طاجيك�شتان

00.0–20.100–20تركمان�شتان

61070.1292140.1اأوزبك�شتان

3485470.15132241070.1اإجمالي و�سط اآ�سيا

50.1–42–––––اأفغان�شتان

1660.0–0000.1–البحرين

12130.8391301230.8قبر�ص

7822360.1270863557110.3جمهورية	اإيران	الإ�شالمية

1226390.1–0660.1–العراق

1213124330.3–158140.5اإ�شرائيل

1670860.7–04480.3الأردن

2656820.1–1120.2–الكويت

36100.71631892531.1–لبنان

129210.6–1020.7–الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة

2015350.1–1120.2–عمان

7316890.2–5051.5–قطر

2792790.1––12113350.4المملكة	العربية	ال�شعودية

1162190.3487311220.4الجمهورية	العربية	ال�شورية

7860.7	3426098342	3389451670.51تركيا

81810.0––1450.4–الإمارات	العربية	المتحدة

3122540.3–3250.1–اليمن

2050.3 3315 2502 6241 441601153180.31اإجمالي غرب اآ�سيا 

3120.3 3555 2822 6751 781681203650.21اإجمالي غرب وو�سط اآ�سيا

9081.0 589467 811200 508149 7090.4117 37413 4594 8765 3اإجمالي العالم

.FAO 2008b	:الم�سدر
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ما هو تاأثري التنمية االقت�سادية وعوملة التجارة والزيادات يف عدد �سكان العامل يف امل�ستقبل على الغابات؟ وطبعة عام 2009 

"املجتمع والغابات والقطاع احلرجي:  حالة الغابات يف العامل الذي ي�سدر كل �سنتني ت�ست�رشف امل�ستقبل مبو�سوع  من تقرير 

التكّيف من اأجل امل�ستقبل". ويلخ�ص اجلزء االأول التوقعات املتعلقة بالغابات والقطاع احلرجي يف كل اإقليم، ا�ستناداً اإىل الدرا�سات 

اال�ست�رشافية االإقليمية الدورية لقطاع الغابات التي جتريها منظمة االأغذية والزراعة. كما ي�ستعر�ص االجتاهات ال�سابقة والتغريات 

ال�سكانية واالقت�سادية واملوؤ�س�سية والتكنولوجية املتوقعة، وذلك لتحديد ال�سيناريو حتى عام 2030. اأما اجلزء الثاين فيتناول 

كيفية تكّيف القطاع احلرجي يف امل�ستقبل، مع الرتكيز على التوقعات العاملية للطلب على املنتجات اخل�سبية، واآليات تلبية الطلب 

على اخلدمات البيئية للغابات، والتغريات يف موؤ�س�سات قطاع الغابات، والتطورات يف جمال العلم والتكنولوجيا. و�سيكون هذا 

التقرير م�سدراً للمعلومات لدعم ال�سيا�سات والبحوث املتعلقة بالغابات. واالأمل معقود على اأن يحفز على الفكر اخلاّلق والنقا�ص 

لتعزيز م�ستقبل الغابات يف العامل.

حالة الغابات يف العامل 




