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تقديم

املتحدة� لللألمم� العامة�
 2011 سنة� تكون� أن�
تولد� الذي� الزخم� إلى� استناداً� للغابات«،� الدولية� »السنة� هي�
بالفعل�في�ساحات�دولية�أخرى،�من�قبيل�تلك�املتعلقة�بتغيُّر�
الغابات� لتوجيه�مزيد�من�االهتمام�نحو� احليوي،� والتنوع� املناخ�
على�مستوى�العالم.�وميضي�العمل�قدماً�وبسرعة�فيما�يتعلق�
بالقضايا�الدولية�للغابات.�وتركز�هذه�الطبعة�من�تقرير�حالة�
الغابات�في�العالم�على�عدد�من�املوضوعات�البالغة�األهمية�
السنة� أثناء� التحليل� من� املزيد� إجراء� حتفيز� بها� يُقصد� التي�

الدولية�للغابات.

ويقدم�تقرير�حالة�الغابات�في�العالم،�الذي�يُنشر�كل�سنتني،�
بغابات� املتعلقة� الرئيسية� املوضوعات� عن� املعلومات� أحدث�
موضوع� �2009 سنة� صدر� الذي� التقرير� بحث� وقد� العالم.�
»اجملتمع�والغابات�واحلراجة:�التكيف�من�أجل�املستقبل«�بعرض�
منظور�»جانب�الطلب«�فيما�يتعلق�باالجتاهات�والقضايا�بشأن�
شموالً� أكثر� نهجاً� يتبع� فهو� �2011 سنة� تقرير� أما� الغابات.�
سبل� الغابات� بها� تدعم� التي� املتعددة� بالطرق� يتعلق� فيما�
تغيير� املسارات،� »تغيير� فكرة� اإلطار� في� وذلك� الناس� معيشة�
احلياة:�الغابات�باعتبارها�مسارات�متعددة�للتنمية�املستدامة«.�
موضوعات� ثالثة� التقرير� يتناول� املوضوع،� هذا� والستكشاف�
املناخ،� وتغيُّر� املستدامة،� احلرجية� الصناعات� �— وهي� رئيسية�
حتفيز� حيث� من� إمكاناتها� ويبحث� �— احمللية� املعيشة� وسبل�
التنمية�على�جميع�املستويات.�وإضافة�إلى�ذلك،�نقدم�حتليالت�
التقييم� تقرير� من� مستمدة� اإلقليمي� املستوى� على� جديدة�

العاملي�حلالة�املوارد�احلرجية�لعام�2010.

َّس�كل�منها�لواحد�من� وينقسم�التقرير�إلى�أربعة�فصول،�يكر
الفصول،� عبر� ويظهر،� أعاله.� املذكورة� الرئيسية� املوضوعات�
إحساس�قوي�بالثراء�الذي�تقدمه�الغابات�والذي�ميكن�احلصول�
وصونها� الغابات� وبإدارة� صناعية؛� ألغراض� باستخدامها� عليه�
للقيمة� احمللية� املعرفة� وباالستفادة�من� املناخ؛� تغيُّر� في�سياق�
النقدية�وغير�النقدية�للغابات.�وال�يوجد�سبيل�وحيد�لتُتبع�هذه�
املسارات،�التي�تتقاطع�في�بعض�األحيان�أهدافها�ومناهجها�
من� ذلك،� ومع� غيرها.� عن� معزولة� أخرى� مسارات� تأخذ� قد� أو�
يحظى� ال� مورداً� احلاالت� جميع� في� تظل� الغابات� أن� الواضح�
بالتقدير�والتقييم�اللذين�يستحقهما�وميكن�أن�يحفز�على�إدرار�

املراجع�من�الدخل�وحتقيق�املزيد�من�التنمية.

اإلقليمية� االجتللاهللات� بعض� األول� الفصل� ويستكشف�
واملساحات� الغابات،� مساحة� في� التغيُّر� سياق� في� الرئيسية�
ومستويات� الوقائية،� والوظائف� اإلنتاجية� للوظائف� اخملصصة�
الكتلة�احليوية�والعمالة،�وموضوعات�أخرى.�وهذا�يبني�املناُهج�
اإلقليمية�في�استخدام�املوارد�احلرجية�والتدابير�التي�اتخذتها�
البلدان�للتكيف�مع�التغيُّرات�في�النظم�احليوية�والسياسات�

واألساليب�اجلديدة�لإلدارة.

والقابلية�للتكيف�هي�أيضاً�موضوع�رئيسي�في�الفصل�الثاني�
مستدامة.� حرجية� صناعات� تطوير� يتناول� والذي� تقريرنا،� من�
على� يعتمد� للتنمية� تقليدياً� مساراً� الفصل� هذا� ويبحث�
كثيرة� عقود� مدى� وعلى� طبيعي.� ملورد� الصناعي� االستخدام�
كان�هذا�هو�السبيل�الرئيسي�الذي�تدرّ�به�الغابات�الدخل�على�
البلدان�والناس.�ويستعرض�هذا�الفصل�مدى�تطور�الصناعات�
احلرجية�استناداً�إلى�عدد�من�القوى�احملركة�العاملية�الرئيسية،�
باستخدامات� يتعلق� فيما� نهجها� تعّدل� أن� ميكنها� وكيف�
لهذا� الرئيسية� الرسالة� وتتمثل� استراتيجياً.� تعديالً� الغابات�
الفصل�في�أن�قطاع�الغابات�ما�زال�يقدم�مساهمة�حقيقية�

في�العمالة�والنمو�االقتصادي�في�بلدان�كثيرة.

يحتل�تغيُّر�املناخ�مكانة�بارزة�في�املناقشات�الدولية،�وللغابات�
واعترافاً� التغيُّر.� العاملية�لذلك� تؤديه�في�االستجابة� دور�خاص�
بهذا،�يقدم�التقرير�أحدث�املعلومات�عن�املفاوضات�اجلارية�ضمن�
اتفاقية�تغير�املناخ�واجلوانب�البرامجية�املتعلقة�بالغابات�وتغيُّر�
في� التطورات� على� الثالث� الفصل� يركز� خاص،� وبوجه� املناخ.�
خفض�االنبعاثات�الناجمة�عن�إزالة�الغابات�وتدهورها،�واحلفاظ�
على�مخزونات�الكربون�وزيادتها�من�خالل�آلية�أنشطة�إضافية�
خلفض�االنبعاثات�الناجتة�عن�إزالة�الغابات�وتدهورها.�وقد�يؤدي�
االتفاق�املبرم�في�مفاوضات�كانكون�في�ديسمبر/كانون�األول�
�2010إلى�تغييرات�وحتوالت�في�احلفاظ�على�الغابات�االستوائية�
التي� وتلك� احمللية� املعيشة�للشعوب� وإدارتها�مع�صيانة�سبل�
تعتمد�على�الغابات.�واحليازة�املأمونة�واملنصفة�لكربون�الغابات�
ويقدم� األنشطة.� هذه� استدامة� كفالة� في� رئيسي� دور� لها�
املنبثقة� القانونية� التوجيهات� الفصل�حملة�خاطفة�عن�بعض�
ملكية� لتحديد� اخملتلفة� واملناهج� الغابات� كربون� حيازة� بشأن�
هذا�املورد.�ومن�الالزم�أن�تكون�أنشطة�املشروعات�احمللية�بشأن�
الكربون،� حيازة� بشأن� سليمة� بترتيبات� مصحوبًة� املناخ� تغيُّر�
تأخذ�في�االعتبار�احتياجات�اجملتمعات�احمللية�وتكفل�االستدامة�

قررت الجمعية
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الطويلة�األجل�وتقاسم�املنافع�تقاسماً�منصفاً.

والفكرة�التي�تدور�حولها�السنة�الدولية�للغابات�جتعل�الناس�
الفصل�األخير� السنة.�ويسلط� أثناء� لألنشطة� رئيسياً� محوراً�
لسبل� بالنسبة� الغابات� أهمية� على� الضوء� هذا� تقريرنا� في�
التقليدية،� املعرفة� مناقشة� خالل� من� وذلك� احمللية،� املعيشة�
الصغيرة� احلرجية� واملشروعات� للغابات،� اجملتمعية� واإلدارة�
واملتوسطة�احلجم،�والقيمة�غير�النقدية�للغابات.�وهذه�املناهج�
فإن� ذلك� ومع� احمللية،� التنمية� من� أساسياً� جزءاً� تاريخياً� كانت�
معرفتنا�بقيمتها�ما�زالت�ضعيفة�نسبياً.�ويلزم�إجراء�املزيد�من�
الصلة� على� للتشديد� للغابات،� الدولية� السنة� أثناء� التحليل�
التي�ميكن�أن�تتحقق�عندما�يدير� الناس�والغابات،�واملنافع� بني�

السكان�احملليون�الغابات�بطرق�مستدامة�ومبتكرة.

العالم� في� الغابات� حالة� تقرير� من� احلالي� اإلصللدار� ويضم�
مقدمة�لألفكار�الواردة�أعاله،�التي�ستتالشكل�بدرجة�أكبر�أثناء�
السعي� نواصل� أن� علينا�سوياً� ويجب� بعدها.� وما� سنة��2011
إلى�اتباع�مسارات�متعددة�نحو�التنمية�املستدامة�باستخدام�
املساهمة� إلى� ألدعوكم� وإني� املستويات.� جميع� على� الغابات�
في�املناقشة�بشأن�هذه�األفكار�الرئيسية�أثناء�السنة�الدولية�

للغابات.

إدواردو�روخاس-برياليس
املدير�العام�املساعد

إدارة�الغابات�مبنظمة�األغذية�والزراعة
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شكر وتقدير

حالة� تقرير� إعداد� تنسيق� �Lauren Flejzor
حتريرية� مبساعدة� �،2011 العالم� في� الغابات�
 Green مؤسسة� في� تعمل� التي� �Sophie Higman من�
وملن� الفصول� بإعداد� للقائمني� اخلاص� شكرنا� ونقدم� �.Ink
جداول� من� وقتاً� اقتطعوا� الذين� بها،� اخلاصة� البيانات� حللوا�
الهام.� العمل� هذا� في� يساهموا� لكي� املشحونة� أعمالهم�
 Örjanو �Monica Garzuglia و� �Remi�D«Annunzio وهم:�
  Mette Løyche Wilkie �Jonssonو��Arvydas�Lebedysو�
و� �Jukka�Tissari و� األول(؛� )الفصل� � �Hivy�Ortiz-Chour و�
و� � �Pierre Bernierو الثاني(؛� )الفصل� �Adrian�Whitehead
 Daniloو��Francesca�Felicani-Roblesو��Susan�Braatz
 Sophieو��Michelle Gauthierالفصل�الثالث(؛�(�Mollicone
 Sarah و� �Fred�Kafeero و� �Sam�Johnston و� �Grouwels
 Gill و� �Rebecca� Rutt و� �Rebecca� McLain و� �Laird

�Shepherdو��Rachel�Wynberg)الفصل�الرابع(.

ونوجه�شكرنا�أيضاً�إلى�أولئك�الذين�قاموا�مبراجعات�أو�ساهموا�
 Ramon و� �Jim� Carle وهم:� التقرير� من� أخرى� جوانب� في�
�Carrilloو��Peter�Csokaو��Marguerite�France-Lanordو�

�Fran�Maplesdenو��R.�Michael�Martinو��Andrea�Perlisو�
�Maria�Sanz-Sanchezو���Tiina Vähänenوأعضاء�مجلس�
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يصدر�تقرير�حالة�الغابات�في�العالم�كل�سنتني�ويجري�إطالق�
اإلصدار�التاسع�له�في�مطلع�سنة�2011،�وهي�السنة�الدولية�
للغابات.�والهدف�من�هذه�السنة�هو�رفع�مستوى�الوعي�والفهم�
من� مت�جمعها� التي� الفصول� وتركز� واحلراجة.� الغابات� لقضايا�
أجل�تقرير�هذه�السنة�عن�حالة�الغابات�في�العالم��على�أربعة�
الدولية� السنة� أثناء� أكبر� اهتماماً� رئيسية�تستدعي� مجاالت�

للغابات�وبعدها،�وهي:

االجتاهات�اإلقليمية�للموارد�احلرجية�؛ – 

تطوير�صناعات�حرجية�مستدامة؛ – 

�التكيف�مع�تغيُّر�املناخ�والتخفيف�من�آثاره؛ – 

�القيمة�احمللية�للغابات. – 

خملتلف� بالنسبة� انعكاسات� املوضوعات� هذه� من� واحد� ولكل�
املستدامة،� التنمية� باجتاه� احملرز� للتقدم� املقبلة� التقييمات�
 2012 سنة� في� ستُعقد� التي� �»20 »ريو�+� قمة� ذلك� في� مبا�
في� ستعقد� التي� لأللفية� اإلمنائية� األهداف� مراجعة� وقمة�

سنة�2015.

وللغابات�إمكانيات�غير�معترف�بها�فيما�يتعلق�بتعزيز�اجلدول��
احلد� في� للغابات� مساهمة� أقصى� ولتحقيق� التنمية.� أعمال�
العام� هذا� العالم� في� الغابات� حالة� تقرير� يحدد� الفقر،� من�
سبل� استدامة� تعوق� أو� تعزز� أن� ميكنها� التي� اجملاالت� بعض�
معيشة�الناس.�وتتيح�الصناعات�احلرجية�الفرصة�لزيادة�كفاءة�
إمدادات� وتقدمي� االبتكار،� وحفز� ممكن،� حد� أقصى� إلى� الطاقة�
واملساهمة�في�االقتصادات� األلياف،� ميكن�االعتماد�عليها�من�
الذين�يقومون�بتصميم�السياسات� أن�املفاوضني� احمللية.�كما�
النجاح،� أنه�لتحقيق� املناخ،�يدركون� املتعلقة�بتغيُّر� واإلجراءات�
الناجمة� املتعلقة�بخفض�االنبعاثات� ينبغي�على�اجلهود� فإنه�
عن�إزالة�الغابات�وتدهورها�ودور�احلفاظ�على�البيئة�على�املدى�
النامية� البلدان� في� الغابات� كربون� وصيانة�مخزونات� الطويل�
ينبغي�عليها�في�الوقت�نفسه�أن�تتصدى�ملوضوع�التخفيف�
التأثيرات� لدراسة� احلاجة� أيضاً� تدرك� كما� الفقر.� وطأة� من�
طويلة�املدى�حليازة�كربون�الغابات�بالشكل�نقدي�أكثر�لكفالة�
تقاسم�املنافع�بصورة�منصفة�ولكفالة�اإلدارة�الطويلة�األجل�

الدراسات� من� املزيد� إجراء� الالزم� ومن� احمللية.� واحلقوق� للموارد�
احمللية،� املعيشة� سبل� في� الغابات� مساهمة� بشأن� والبحوث�
وحوكمة� بالغابات،� املتعلقة� التقليدية� املعرفة� بشأن� مثالً�
املنتجات�احلرجية�غير�اخلشبية�والقيمة�غير�النقدية�للغابات،�
للغابات.� اجملتمعية� واإلدارة� واملتوسطة،� الصغيرة� واملشروعات�
وهذه�املوضوعات�ميكنها،�معاً،�أن�تزيد�من�املساهمة�احلقيقية�
للغابات�في�إيجاد�سبل�معيشة�مستدامة�وفي�التخفيف�من�

وطأة�الفقر.

وينقسم�هذا�التقرير�إلى�أربعة�فصول،�تتناول�اجملاالت�الرئيسية�
األربعة�املوضحة�أعاله.

الفصل األول: حالة الموارد الحرجية: تحليل 
إقليمي

لعام� احلرجية� املوارد� حلالة� العاملي� التقييم� تقرير� أشار� لقد�
2010،�الذي�صدر�في�أكتوبر/تشرين�األول�2010،�إلى�أن�املعدل�
اإلجمالي�إلزالة�الغابات�ما�زال�مرتفعاً�بدرجة�مقلقة،�وإن�كان�
مبساحة� يتعلق� فيما� الرئيسية� االجتاهات� من� ويتبني� يتباطأ.�
الغابات،�والتغيُّرات�في�معدالت�فقدان�الغابات،�وكذلك�احلالة�
الراهنة�للغابات�ذات�األغراض�اإلنتاجية�والوقائية،�وجود�تفاوتات�
بني�األقاليم�الستة�وهي:�أفريقيا،�وآسيا�واحمليط�الهادي،�وأوروبا،�
وأمريكا� األدنى،� والشرق� الكاريبي،� والبحر� الالتينية� وأمريكا�
الشمالية.�وقد�تبني�أن�أكبر�مساحة�حرجية�على�نطاق�العالم�
موجود�في�أوروبا،�ويرجع�هذا�بالدرجة�األولى�إلى�وجود�مساحات�
شاسعة�من�الغابات�في�االحتاد�الروسي،�بينما�شهدت�أمريكا�
الغابات� أكبر�معدل�صافي�لفقدان� الكاريبي� والبحر� الالتينية�

خالل�العقد�املنصرم.

أفريقيا
على�الرغم�من�اإلبالغ�عن�استمرار�فقدان�الغابات�في�أفريقيا،�
فقد�تباطأ�االجتاه�العام�فيما�يتعلق�بصافي�خسارة�الغابات�في�
وتزايدت� الفترة�ما�بني�سنة��1990وسنة�2010.� اإلقليم�خالل�
مساحة�الغابات�املزروعة�في�أفريقيا،�وال�سيما�في�غرب�وشمال�
التحريج�ملكافحة�التصحر،�في� برامج� أفريقيا.�ومت�وضع�بعض�
حني�مت�وضع�البعض�اآلخر�في�محاولة�لتأمني�مصادر�لألخشاب�

الصناعية�وللطاقة.

لصيانة� اخملصصة� املساحة� في� ملحوظة� زيادات� حدثت� وقد�

الموجز التنفيذي



 x

في� للتغيُّرات� رئيسي� بالشكل� ذلك� ويرجع� احليوي،� التنوع�
ذلك،� ومع� أفريقيا.� وشرق� وسط� في� الغابات� بعض� تخصيص�
اخملصصة� الغابات� مساحات� في� انخفاضات� حدثت� فقد�

لإلنتاج.�

الغابات� من� اخلشبي� الوقود� استخراج� عمليات� تزايدت� وقد�
نتيجة�لتزايد�السكان�في�اإلقليم.�ومع�ذلك،�ظلت�قيمة�حصة�
أفريقيا�من�عمليات�استخراج�األخشاب�العاملية�أقل�بكثيرً�من�
إمكاناتها.�وجرى�توظيف�زهاء�نصف�مليون�شخص�في�اإلنتاج�
األولي�للمنتجات�احلرجية�،�وإن�كانت�بلدان�اإلقليم�لم�تقدم�إال�
القليل�من�البيانات�عن�العمالة،�وال�سيما�فيما�يتعلق�بأنشطة�

القطاع�غير�الرسمي�حيث�يعمل�قدر�كبير�من�العمالة.

آسيا والمحيط الهادي
الهادي� واحمليط� آسيا� إقليم� في� الغابات� مساحة� تغيرت� لقد�
بالشكل�كبير�خالل�العقدين�املاضيني.�ففي�تسعينيات�القرن�
الغابات� من� صافية� مساحة� فقدان� اإلقليم� العشرين،�شهد�
قدرها��0,7مليون�هكتار�في�السنة،�بينما�زادت�مساحة�الغابات�
في�العقد�املاضي�مبتوسط�يبلغ��1,4مليون�هكتار�سنوياً.�وزادت�
برامج� خالل� من� كبيرة� زيادة� املزروعة� الغابات� مساحة� أيضاً�
في� نُفذت� التي� للبرامج� نتيجة� رئيسية� وبصفة� التحريج،�

الصني�والهند�وفيتنام.�

األقاليم� جميع� في� األولية� الغابات� مساحة� انخفضت� وقد�
الفرعية�في�آسيا�واحمليط�الهادي�في�العقد�األخير،�على�الرغم�
في� زادت� قد� احليوي� التنوع� لصيانة� اخملصصة� املساحة� أن� من�
الفترة�ذاتها.�ولوحظت�اجتاهات�متفاوتة�في�األقاليم�الفرعية�

من�حيث�مدى�تخصيص�الغابات�حلماية�التربة�واملياه.

وباستثناء�إقليمي�جنوب�آسيا�وأوسيانيا�الفرعيني،�انخفضت�
مساحة�الغابات�اخملصصة�لإلنتاج�خالل�العقد�األخير.�ولوحظ�
من� األخشاب� استخراج� عمليات� مستويات� انخفاض� أيضاً�
الغابات�في�اإلقليم�كله،�ويرجع�ذلك�بالشكل�كبير�لالنخفاض�
وكانت� الغابات.� من� اخلشبي� الوقود� استخراج� عمليات� في�
العمالة�في�اإلنتاج�األولي�للمنتجات�احلرجية�مرتفعة�إلى�حد�

كبير�في�اإلقليم�عند�مقارنتها�باجملموع�العاملي.

أوروبا
باألقاليم� مقارنًة� الغابات� من� مساحة� أكبر� على� أوروبا� حتتوي�
تزايد� استمر� وقد� هكتار.� مليار� مجموعها� يبلغ� حيث� األخرى،�
مساحة�الغابات�في�أوروبا�خالل�الفترة�ما�بني�سنة��1990وسنة�
2000،�وإن�كان�املعدل�العام�للزيادة�قد�تباطأ�أثناء�العقد�األخير.�
مساحة� من� املائة� في� �80 يضم� الذي� الروسي،� االحتاد� وشهد�
مساحة� في� ضئيلة� انخفاضات� أوروبا،� في� املوجودة� الغابات�
الغابات�لديه�بعد�سنة�2000.�وانخفض�أيضاً�معدل�التوسع�
مقارنته� عند� األخير� العقد� في� املزروعة� الغابات� مساحة� في�

باالجتاهات�العاملية.

وكانت�لدى�أوروبا�نسبة�مئوية�عالية�نسبياً�من�مساحة�الغابات�
املصنفة�في�فئة�الغابات�األولية�)�26في�املائة(�عند�مقارنتها�

املائة(.� في� �36( العالم� على�مستوى� األولية� الغابات� مبساحة�
وخالل�السنوات�العشرين�األخيرة،�تضاعفت�مساحة�الغابات�
اخملصصة�ألغراض�حماية�البيئة�في�اإلقليم.�وكانت�هناك�أيضاً�
واملياه،� التربة� حلماية� اخملصصة� املساحات� في� إيجابية� اجتاهات�
ترجع�في�معظمها�إلى�اإلجراءات�التي�اتخذها�االحتاد�الروسي.

للوظائف� الغابات�مخصصة� من�مساحة� أكبر� نسبة� وكانت�
اإلنتاجية�في�أوروبا�مقارنًة�ببقية�العالم.�وانخفضت�املساحة�
اخملصصة�للوظائف�اإلنتاجية��في�تسعينيات�القرن�العشرين،�
وإن�كان�هذا�االجتاه�قد�تراجع�في�العقد�األخير.�وأظهرت�أيضاً�
اجتاهات� أوروبا� في� الغابات� من� األخشاب� استخراج� عمليات�
نتيجة� وانخفضت� األخيرة� العشرين� السنوات� خالل� متباينة�
أدى� مما� �،2009-2008 الفترة� في� أوروبا� في� االقتصادي� للتراجع�
انخفضت� فقد� وأخيراً،� األخشاب.� على� الطلب� انخفاض� إلى�
العمالة�في�اإلنتاج�األولي�للمنتجات�احلرجية�،�ومن�املتوقع�أن�

يستمر�هذا�االجتاه�في�املستقبل�القريب.

أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي
في�عام�2010،�كان�ما�يقرب�من�نصف�مساحة�إقليم�أمريكا�
وانخفضت� بالغابات.� مغطى� الكاريبي� والبحر� الالتينية�
خالل� اجلنوبية� وأمريكا� الوسطى� أمريكا� في� الغابات� مساحة�
العقدين�األخيرين،�ويرجع�السبب�الرئيسي�إلزالة�الغابات�إلى�
اإلجمالية� املساحة� أن� ومع� الزراعة.� إلى� الغابات� أراضي� حتويل�
للغابات�املزروعة�كانت�صغيرة�نسبياً،�فقد�زادت�مبعدل��3.2في�

املائة�سنوياً�خالل�العقد�األخير.

وقد�ضّم�اإلقليم�أكثر�من�نصف�غابات�العالم�األولية�)�57في�
املائة(،�وكان�يوجد�معظمها�في�مناطق�يتعذر�الوصول�إليها.�
وزادت�مساحة�الغابات�اخملصصة�ألغراض�صيانة�التنوع�احليوي�
قدر� وجود� مع� �،2000 سنة� منذ� سنوياً� هكتار� ماليني� �3 بنحو�

ضخم�من�هذه�املساحة�في�أمريكا�اجلنوبية.

مت�تخصيص�حوالي��14في�املائة�من�إجمالي�مساحة�الغابات�
عمليات� تزايد� واستمر� لإلنتاج.� رئيسي� بالشكل� الإلقليم� في�
استخراج�األخشاب�من�الغابات،�وكان�أكثر�من�نصف�الكمية�
الصعب،� من� وكان� خشبي.� كوقود� لالستخدام� املستخرجة�
كما�هو�احلال�فيما�يتعلق�باألقاليم�األخرى،�حتديد�حجم�ونوع�
في� الغابات� من� املستخرجة� اخلشبية� غير� احلرجية� املنتجات�
إقليم�أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي�كمياً.�وأظهرت�اجتاهات�
العمالة�في�اإلنتاج�األولي�للمنتجات�احلرجية�في�اإلقليم�اجتاهاً�
صعودياً�بنسبة�قدرها��30في�املائة�في�السنوات�القليلة�األولى�

من�العقد�األخير.

الشرق األدنى
الغابات،� من� مساحة�صغيرة� األدنى� الشرق� إقليم� لدى� توجد�
حيث�يصنَّف��26بلداً�في�اإلقليم�في�فئة�البلدان�ذات�الغطاء�
زيادة� شهد� اإلقليم� أن� من� الرغم� وعلى� املنخفض1.� احلرجي�

�البلدان�ذات�الغطاء�احلرجي�املنخفض�هي�التي�لديها�غطاء�حرجي�يبلغ�أقل�من��10في� �1
املائة.
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فإن� األخير،� العقد� خالل� لديه� الغابات� مساحة� في� صافية�
التحليل�الذي�أجري�منذ�زمن�يكون�محدوداً�بسبب�التغير�في�
الكبرى� الدول� بعض� في� الزمن� مر� على� التقييم� منهجيات�
اإلقليم� في� املزروعة� الغابات� مساحة� زادت� وقد� اإلقليم.� في�
بحوالي��14في�املائة�في�السنوات�العشرين�األخيرة،�ال�سيما�
آسيا� غرب� في� املساحة� تلك� في� حدث� الذي� للتوسع� نتيجة�

وشمال�أفريقيا.

وأثناء�العقد�األخير،�ظلت�مساحة�الغابات�األولية�مستقرة�إلى�
حد�كبير،�وكان�السودان�يحتوي�على�أكبر�مساحة�من�الغابات�
لصيانة� اخملصصة� الغابات� مساحة� في� زيادة� وحدثت� األولية.�
التنوع�احليوي،�ومت�تخصيص��85000هكتار�إضافية�سنوياً�لهذا�
وزاد� األخيرة.� العشر� السنوات� خالل� املتوسط(� )في� الغرض�
اإلقليم�أيضاً�من�املساحة�اخملصصة�فيه�لصيانة�التربة�واملياه�

خالل�السنوات�العشرين�األخيرة.

اخملصصة� املساحة� في� انخفاضاً� األدنللى� الشرق� وشهد�
وإن� العشرين،� القرن� تسعينيات� في� اإلنتاجية� للوظائف�
بصورة�طفيفة.� األخير� العقد� في� تراجع� قد� االجتاه� هذا� كان�
عمليات� من� كبير� حد� إلى� صغيرة� نسبة� ميثل� اإلقليم� وكان�
العالم.� مستوى� على� الغابات� من� األخشاب� استخراج�
السنوية� القيمة� حتديد� بشأن� االجتاه� حتديد� الصعب� ومن�
لم� املقدمة� البيانات� أن� إلى� بالنظر� اخلشبية،� للمنتجات�
أجل� من� ُقدمت� التي� البلدان� بعض� تقارير� في� متوافرة� تكن�

التقييم�العاملي�حلالة�املوارد�احلرجية�لعام�2010.

أمريكا الشمالية
احلرجية� املساحة� في� زيادة�طفيفة� الشمالية� أمريكا� أظهرت�
لديها�خالل�الفترة�ما�بني�سنة��1990وسنة�2010.�وزادت�أيضاً�
مساحة�الغابات�املزروعة،�وأظهر�اإلقليم�اجتاهاً�إيجابياً�مستقراً�
نسبياً�فيما�يتعلق�مبستوى�الكتلة�احليوية�التي�توجد�فيه.�وكان�
هذا�اإلقليم�ميثل�نحو��25في�املائة�من�مساحة�الغابات�األولية�
حلفظ� أساسا� اخملصصة� الغابات� مساحة� وكانت� العالم.� في�
التربة�واملياه�أقل�من�األقاليم�األخرى،�بالنظر�إلى�أن�إدارة�هذه�
واحمللية� الوطنية� القوانني� إلى�حد�كبير�في� املناطق�مترسخة�

والتوجيهات�األخرى�املتعلقة�بإدارة�الغابات.

وعلى�العكس�من�األقاليم�األخرى،�مت�استخراج�كمية�صغيرة�
للغاية�من�األخشاب�)نحو��10في�املائة(�من�الغابات�من�أجل�
املتبقية� الكمية� استخراج� مع� خشبي،� كوقود� استخدامها�
وأظهرت� مستديرة.� صناعية� كأخشاب� استخدامها� ألغراض�
املتحدة� الواليات� في� الغابات� قطاعي� في� العمالة� اجتاهات�

األمريكية�وكندا�انخفاضاً�خالل�العقد�األخير.

الفصل الثاني: تطوير صناعات حرجية مستدامة
»صناعة� ميثل� ملا� قليلة� حتليالت� إجراء� مت� األخير،� العقد� خالل�
هذه� على� تؤثر� التي� احملركة� والقوى� مستدامة«� حرجية�
االستدامة.�ومن�بني�العوامل�التي�مت�حتديدها�في�هذا�التقرير،�
تبني�أن�تزايد�عدد�السكان�والنمو�االقتصادي،�وتوسع�األسواق،�
واالجتاهات�االجتماعية�املتعلقة�باألداء�االجتماعي�والبيئي،�هي�

أهم�القوى�احملركة�الستدامة�الصناعة.�ومع�ذلك،�تنطوي�أيضاً�
على� سلباً� التأثير� إمكانية� على� نفسها� العوامل� هذه� بعض�
د� األسواق�حيثما�كانت�الصناعة�تواجه�مستوى�أكبر�من�التعقُّ

والتنافس�على�املوارد.

القوى� هذه� تتيحه� ملا� والصناعة� احلكومات� استجابت� وقد�
احملركة�من�فرص�وملا�تطرحه�من�حتديات�باإلقدام�على�خيارات�
استراتيجية�لتحسني�استدامة�الصناعة.�ويشمل�الكثير�من�
هذه�االستراتيجيات�سمات�متماثلة�من�قبيل:�حتليالت�القدرة�
القطاع؛� القوة�ومواطن�الضعف�في� املنافسة،�ومواطن� على�
وتغطية� األلياف� من� اإلمللدادات� زيادة� إلى� الرامية� والتدابير�
واالبتكار؛� والتطوير� البحث� الدعم�ألنشطة� وتقدمي� تكاليفها؛�
واستحداث�منتجات�جديدة�)منها�مثالً�الوقود�احليوي(،�وهو�ما�

قد�يكون�إيذاناً�بالتحرك�صوب�اقتصاد�»أكثر�مراعاة�للبيئة«.

َّر� وأث �2008 سنة� في� بدأ� الذي� االقتصادي� للتراجع� واستجابة�
الصناعة� وطدت� سلبياً،� تأثيراً� املتقدمة� البلدان� على�معظم�
الزائدة،� السعة� وقللت�من� وأعادت�تشكيل�هيكلها،� دعائمها�
وحصرت�اإلنتاج�في�اجملاالت�التي�توجد�فيها�لدى�البلدان�قدرة�
على�املنافسة.�وقد�مت�هذا�عادةً�من�خالل�ابتكار�أو�إنشاء�شراكات�
جديدة.�وعززت�احلكومات�أيضاً�السياسات�واللوائح�التنظيمية�
لتحسني�األداء�االجتماعي�والبيئي.�وستواصل�منظمة�األغذية�
والزراعة�إجراء�بحوث�بشأن�هذه�االجتاهات�وستعد�دراسة�بحثية�
أكثر�تعمقاً�بشأن�موضوع�الصناعات�احلرجية�املستدامة�في�

سنة�2011.

الفصل الثالث: التخفيف من آثار تغيُّر المناخ 
والتكيف معه

بالغ� جزءاً� الغابات� أصبحت� املاضية� القليلة� السنوات� خالل�
األهمية�من�اجلدول��األعمال�الدولي�بشأن�تغيُّر�املناخ.�وكانت�
تخفيض� أهمية� على� اتفقت� أن� لها� سبق� قد� احلكومات�
االنبعاثات�احملتملة�الناجمة�عن�إزالة�الغابات�وتدهورها،�وقدمت�
موارد�مالية�كبيرة�للمبادرة�إلى�القيام�بهذه�األنشطة�الرائدة.�
املناخ� بتغير� املتعلقة� األنشطة� استدامة� تعتمد� ذلك،� ومع�
في� مبا� العوامل،� من� عدد� على� الطويل� املدى� على� وبالغابات�
ذلك�حوكمة�الغابات�واحليازة�اآلمنة�لكربون�الغابات�ومشاركة�
ضمن� التكيف� إجللراءات� وإدمللاج� منصفة� بطريقة� الفوائد�
السياسات�واملشروعات�املتعلقة�بتغيُّر�املناخ�بالشكل�مالئم.

املناخ� تغيُّر� بشأن� االإلطارية� املتحدة� األمم� اتفاقية� أبرزت� وقد�
األنشطة�اإلضافية�خلفض�االنبعاثات�الناجمة�عن�إزالة�الغابات�
في� باملكسيك� كانكون� في� بشأنها� قراراً� واعتمدت� وتدهورها�
األنشطة� نطاق� القرار� ويحدد� �.2010 األول� ديسمبر/كانون�
اإلضافية�خلفض�االنبعاثات�الناجمة�عن�إزالة�الغابات�وتدهورها�
مبا�في�ذلك�خفض�االنبعاثات�الناجتة�عن�إزالة�الغابات�وتدهورها،�
مخزونات� وزيادة� املستدامة� احلرجية� واإلدارة� الصيانة� وكذلك�
االنبعاثات�� خفض� وضمانات� مبادئ� إلى� باإلضافة� الكربون،�
الناجمة�عن�إزالة�الغابات�وتدهورها.�وسيتواصل�العمل�بشأن�
القضايا�املنهجية،�مبا�في�ذلك�إعداد�التقارير�والرصد�والتحقق�

طيلة�سنة��2011ورمبا�بعدها.
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تخفيض� أنشطة� استدامة� كفالة� جوانب� أصعب� ومن�
ملكية� حتديد� وتدهورها� الغابات� إزالة� عن� الناجمة� االنبعاثات�
احلقوق�املتعلقة�بكربون�الغابات.�وكما�يبني�هذا�التقرير،�وضع�
عدد�من�البلدان�في�إقليم�آسيا�واحمليط�الهادي�تشريعات�حتدد�
احلقوق� على� رسمياً� طابعاً� وتضفي� الكربون� ملكية� حقوق�
كخطوة� اإلجراء� هذا� بعضها� اتخذ� وقد� بالكربون.� املتعلقة�
كمصلحة� بالكربون� املتعلقة� احلقوق� لترسيخ� إضافية�
التقرير� هذا� في� املعروضة� احلاالت� وتبني� األرض.� في� منفصلة�
احلقوق� بشأن� املوضوعة� والقوانني� التوجيهية� اخلطوط� تنوع�
أمثلة� وتوفر� القطري،� الصعيد� على� الغابات� بكربون� املتعلقة�

واضحة�ميكن�تكرارها�في�بلدان�أخرى.

الغابات� إزالة� عن� الناجمة� االنبعاثات� تخفيض� قضية� أن� ومع�
وتدهورها�في�اإلطار�املناقشة�املتعلقة�بالتخفيف�من�آثار�تغيُّر�
املناخ�يجري�تناولها�على�أعلى�املستويات،�فإن�موضوع�التكيف�لم�
يناَقش�على�نطاق�واسع�أو�لم�يُدمج�ضمن�السياسات�والبرامج.�
وموضوع�التكيف�معقد�ويتطلب�اتخاذ�إجراءات�على�نطاقات�
متعددة.�واالتفاقات�الدولية�احلالية�تأخذ�التكيف�في�االعتبار�إلى�
درجة�محدودة،�ولكنها�تفتقر�إلى�آليات�مالئمة�إلدماج�التكيف�
اإلضافية� األنشطة� الصلة�في�سياق� ذات� احلرجية� واألنشطة�
لتخفيض�االنبعاثات�الناجمة�عن�إزالة�الغابات�وتدهورها.�ويلزم�
في� التكيف� في� الغابات� دور� ملراعاة� العمل� من� مبزيد� القيام�

السياسات�واإلجراءات�املتعلقة�بتغيُّر�املناخ.

الفصل الرابع: القيمة المحلية للغابات
للغابات،� احمللية� القيمة� الرابع�مقدمة�بشأن� الفصل� يتضمن�
فكرة� بشأن� ستجري� التي� اإلضافية� للمناقشات� حتضيراً�
�.2011 في� للغابات� الدولية� السنة� أثناء� والناس«� »الغابات�
وللتوسع�في�هذه�الفكرة،�جرى�استكشاف�موضوعات�املعرفة�
احلرجية� واملشروعات� للغابات،� اجملتمعية� واإلدارة� التقليدية،�

الصغيرة�واملتوسطة،�والقيمة�غير�النقدية�للغابات.

خالل� من� عادةً� احمللي،� الدخل� في� التقليدية� املعرفة� وتساهم�
استخدام�املنتجات�التي�يجري�تسويقها�جتارياً.�وبينما�يوجد�قدر�

من�احلماية�للمعرفة�التقليدية�في�ساحة�السياسات�الدولية،�
من�الالزم�وجود�مزيد�من�الوعي�وإدماج�املعرفة�التقليدية�ضمن�
ل�أنشطة�تخفيض�االنبعاثات� السياسات،�وال�سيما�مع�تشكُّ

الناجمة�عن�إزالة�الغابات�وتدهورها.

وتعتبر�اإلدارة�اجملتمعية�للغابات�واملشروعات�احلرجية�الصغيرة�
واملتوسطة�هامة�إلنتاج�وتسويق�األخشاب�واملنتجات�احلرجية�
للغابات� اجملتمعية� احملركة�لإلدارة� القوى� غير�اخلشبية.�وتشمل�
تطبيق�الالمركزية،�ووجود�أطر�متكينية�على�صعيد�السياسات،�
الريفية،� والتنمية� الفقر،� من� للحد� وطنية� أعمال� وجداول�
والشبكات�الشعبية�والعاملية�الناشئة.�وفي�ظل�ظروف�مواتية،�
ميكن�مشاهدة�فوائد�اإلدارة�اجملتمعية�للغابات�على�املدى�الطويل�
وميكن�أن�تفضي�هذه�الفوائد�إلى�مزيد�من�املشاركة،�واحلد�من�
األنواع� وحماية� وتنوعه،� النباتي� الغطاء� إنتاجية� وزيادة� الفقر،�
املوجودة�في�الغابات.�وعندما�تصبح�الغابات�أكثر�إنتاجاً،�فإنها�
الصغيرة� احلرجية� املشروعات� تنمية� إلى� تؤدي� أن� أيضاً� ميكن�
واملتوسطة،�وهي�املعروف�عنها�أنها�حتقق�فوائد�واضحة�لسبل�
سليمة� متكينية� بيئة� وجود� تتطلب� ولكنها� احمللية� املعيشة�

لكي�جتتذب�تدفقات�مستمرة�من�االستثمارات.

لنجاح� بالغة�األهمية� احلرجية�غير�اخلشبية� املنتجات� زالت� ما�
التشريعات� وتتزايد� واملتوسطة.� الصغيرة� احلرجية� املشروعات�
االستخدام� لكفالة� املنتجات� بشأن�هذه� التنظيمية� واللوائح�
املستدام�لهذه�املوارد،�وذلك�من�خالل�ترتيبات�دولية�وأيضاً�من�
خالل�سياسات�وقوانني�محلية.�وعلى�الرغم�من�القيَم�النقدية�
املعروفة�للمنتجات�احلرجية�غير�اخلشبية�والنهوض�بهذه�القيم�
من�خالل�اإلدارة�اجملتمعية�للغابات�واملشروعات�احلرجية�الصغيرة�
واملتوسطة،�فإن�القيم�»غير�النقدية«�للغابات�حتتاج�أيضاً�إلى�
هاماً� دعماً� النقدية� غير� القيَم� توفر� ما� فكثيراً� استكشافها.�
لألسر�التي�تعيش�في�الغابات�أو�على�مقربة�منها،�وميكن�في�
الدخل� مساهمة� من� أكبر� مساهمة� تقدم� أن� األحيان� بعض�
بالذات� النقدي،� غير� الدخل� ويالشكل� األسر.� لهذه� النقدي�
املعيشة� من�سبل� أساسياً� جزءاً� النائية،� الريفية� املناطق� في�

املستدامة،�ال�سيما�بالنسبة�للنساء�وللفقراء�في�الريف.
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أوسيانيا شرق أفريقيا

شرق آسيا شمال أفريقيا

منطقة البحر الكاريبي

جنوب أفريقيا
غرب آسيا

أمريكا اجلنوبية
آسيا  الوسطى

شمال أفريقيا

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

اجملموعات واملنظمات املعنية بالغابات.

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

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

إجمالي مساحة أراضيها.

وكانت الرسالة الرئيسية  للتقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية 

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وفي بعض البلدان التي حتقق منواً اقتصادياً كبيراً.

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

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

وتنفيذ السياسات وااللتزامات الدولية املتعلقة بالغابات.

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

يقدم فكرة عامة على املستوى اإلقليمي.

أفريقيا2
مساحة الموارد الحرجية

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

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

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

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

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

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

إجمالي مساحة الغابات.

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

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

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

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

في السنوات األخيرة.

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

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

48260670912102.321.58وسط أفريقيا

4777220.611.62 2581 1841 1شرق أفريقيا

09152780.741.01 3158 7947 6شمال أفريقيا

63912210.490.82 4312 3162 2جنوب أفريقيا

494461154.266.35 3482 8881غرب أفريقيا

4091292451.061.75 95815 66312 11مجموع أفريقيا

9251.882.09 6534 0843 839264 307214 178العالم

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

711781471.001.65 2439 4638 7وسط أفريقيا

8651301762.432.56 1107 8066 4شرق أفريقيا

0.560.14-7317-769 59712 32512 13شمال أفريقيا

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

32830360.200.24 97215 67214 14غرب أفريقيا

8731423520.280.67 35154 92751 49إجمالي أفريقيا

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

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

االحتادية، ونيجيريا، ومدغشقر.

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

ملكية خاصة )لشركات زراعية ومزارعني أفراد أو جتاريني(.

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

فقدان مساحات من الغابات.

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

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

فترة إعداد التقارير.

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

بسبب فقدان مساحة الغابات الذي أبلغت عنه موزمبيق.

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

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

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

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

استخدامات غير حرجية.

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

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

1.27-98.20-34275266241وسط أفريقيا

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

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

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

0.45-110.97-41723 5292 2972 2غرب أفريقيا

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

7681.230.97 1272 3783 699299 433271 240العالم

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

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

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

0.760.05-29218-819 63736 55736 39شمال أفريقيا

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

1.82-5690.22-20873 89828 16433 33غرب أفريقيا

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

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

املُبلغ عنه ناجماً عن إلغاء امتيازات حرجية بعد سنة 2005.

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

كثافة من تلك التي جرت في مناطق نائية.

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

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

من املرجح أن هذه القيَم أقل من احلقيقة.

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

غرب أفريقيا جنوب أفريقيا شمال أفريقيا شرق أفريقيا وسط أفريقيا

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

)FAOSTAT( املصدر: قواعد البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة
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املواد املفرزة واألغذية واحليوانات احلية هي أهم املنتجات احلرجية 
غير اخلشبية املستخرجة من مناطق الغابات األفريقية. ولكن 

أُبلغ عن قدر ضئيل للغاية من املعلومات عن هذا املتغير.

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

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

َّر على مستويات العمالة. أث

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

أفضل حتقيقاً الستدامة أكبر.

آسيا والمحيط الهادي4
مساحة الموارد الحرجية

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

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

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

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

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

7810.811.16 7622 6261 815254 198226 209شرق آسيا

0.010.28-7221-309 09880 16378 78جنوب آسيا

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

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

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

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

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

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع، 2005 اإلقليم الفرعي

30وسط أفريقيا

12شرق أفريقيا

209شمال أفريقيا

139جنوب أفريقيا

181غرب أفريقيا

571إجمالي أفريقيا

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

عن عدم وجود أية  غابات على اإلطالق لديهما.

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

أيضاً زيادات في مساحة الغابات لديها في العقد املنصرم.

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

في الغابات في العقد املنصرم.

وكانت الغابات املزروعة )أي الغابات التي تنشأ عن طريق الزرع 

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

التربة والتصحر، وصيانة التنوع احليوي.

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

للتقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010.

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

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

2742.062.95 2442 2321 49490 04967 55شرق آسيا

0191533022.143.25 99911 4727 6جنوب آسيا

5331682801.562.16 73714 05911 10جنوب شرق آسيا

10174782.552.12 3234 5833 2أوسيانيا

9332.022.85 6392 8841 553119 16390 74إجمالي آسيا واحمليط الهادي

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

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

889634090.603.26 79814 16710 10شرق آسيا

191496660.323.63 53022 03715 15جنوب آسيا

6553203180.950.86 47538 27535 32جنوب شرق آسيا

0.21-181.57-234122 4128 1968 7أوسيانيا

3750.831.80 9695541 21583 67570 64إجمالي آسيا واحمليط الهادي

3341.141.92 2506 2553 916366 413302 270العالم
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الشكل 7: مساحة الغابات األولية في آسيا واحمليط 
الهادي، 1990 - 2010 )مليون هكتار(

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

صافية )الشكل 6(.

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

العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010.

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

الفئة من الغابات لديها )16 في املائة(.

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

طيلة العقد التالي.

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

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

يتعلق بهذه الفئة )اجلدول  11(.

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

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

7214.825.49 4452 7191 65 514 38 061 24 شرق آسيا

76017460.140.37 12 296 12 125 12 جنوب آسيا

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

1.92-190.28-0788883 1 048 1 أوسيانيا

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

7681.230.97 1272 3783 299 699 271 433 240 العالم

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

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

713431030.230.54 19 684 18 255 18 جنوب آسيا

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

569394394.440.34 11 180 11 241 7 أوسيانيا

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

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

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

7.4 مليار دوالر في اإلقليم ككل.

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

زيادة ميكنة عمليات احلصاد(.

أوروبا5
مساحة الموارد الحرجية

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

كامل( 

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع، 2005اإلقليم الفرعي

293 1شرق آسيا

396 6جنوب آسيا

457جنوب شرق آسيا

27أوسيانيا

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

أمريكي(

جنوب شرق آسيا جنوب آسيا أوسيانيا شرق آسيا

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

باستثناء االحتاد الروسي، وباالحتاد الروسي على حدة.

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

196 مليون هكتار في سنة 2010.

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

خسارة تقل عن 0.01 في املائة سنوياً. 

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

كانت زراعية في السابق.

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

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

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

اجلدول  13: مساحة الغابات في أوروبا، 2010-1990

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

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

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

180 521188 971195 9118456940.460.36

0018776760.090.07 005 2391 471998 989إجمالي أوروبا

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

القرن العشرين وزيادة طفيفة خالل العقد املنصرم.

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

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

معلومات من بعض البلدان الغنية بالغابات مثل فنلندا.

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

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

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

9912711631.961.01 36016 65115 12االحتاد الروسي

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

46 39549 95152 3273562380.740.47

3186274011.010.60 31269 04665 59إجمالي أوروبا

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

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

في العقد السابق )2000-1990(.

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

كان أقل وضوحاً.

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

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

قاصرة إلى حد كبير على مواقع محددة.

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

األخيرة. العشرين  السنوات 

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

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

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

5724381383.200.82 19017 81516 11االحتاد الروسي

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

6 84013 20319 4076366206.803.93

0747594.652.32 9791 39336 65529 18إجمالي أوروبا

3341.141.92 2506 2553 916366 413302 270العالم

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

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

1691051.830.15 4361 38671 69570 58االحتاد الروسي

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

18 23720 40321 5592171161.130.55

3862211.670.24 9951 78892 93290 76إجمالي أوروبا

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

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

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

سنة 2005.

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

أمريكي(

الشكل 12: األخشاب املستخرجة من الغابات في أوروبا، 
1970-2009 )مليون متر مكعب(
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)FAOSTAT( املصدر: قواعد البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة
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اجلدول  17: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لإلنتاج في أوروبا، 2010-1990

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

0.820.11-524435 3-791 437415 679411 446االحتاد الروسي

أوروبا باستثناء االحتاد 
الروسي

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

0.650.04-538195 3-620 666524 042522 558إجمالي أوروبا

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

سنة 2008.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي6
مساحة الموارد الحرجية

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

84 في املائة من إجمالي مساحة الغابات في اإلقليم.

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

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

خالل الفترة ما بني سنة 1990 وسنة 2010.

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

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

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

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

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

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

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع، 2005اإلقليم

444االحتاد الروسي 

665أوروبا باستثناء االحتاد الروسي

109 1إجمالي أوروبا

433 10العالم

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

93253500.870.75 4336 9016 5الكاريبي

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

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

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

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

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

سنة 2000 وسنة 2010.

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

احلرجية )الشكل 14(.

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

املوارد احلرجية لعام 2010.

وفي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، كانت هناك نسبة تبلغ 

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

)غيغا طن(   2010

199020002010

199020002010

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

391394547n.s.150.093.34الكاريبي

0.373.14-216-445428584أمريكا الوسطى

8211783761.973.23 05813 27610 8أمريكا اجلنوبية

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

9 11110 88014 9521774071.793.23

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

محمية مقامة رسمياً.

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

كوبا، وشيلي، واإلكوادور، وترينيداد وتوباغو، وهندوراس.

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

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

في أمريكا اجلنوبية )اجلدول  23(.

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

والوقود اخلشبي )الشكل 16(. 

اجلدول  21: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لصيانة  التنوع احليوي

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

617671711540.850.58الكاريبي

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

1672.594.83 1873 2221 54884 68352 40أمريكا اجلنوبية

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

45 63757 24388 6101 1613 1372.294.47

3341.141.92 2506 2553 916366 413302 270العالم

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

42824322.442.58 1061 8691الكاريبي

2.33-0.90-2-1-12411490أمريكا الوسطى

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

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

49 65049 88150 06623190.050.04

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

الرسمية. التجارية 

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

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

كبير أو غير متوفرة.

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

البلدان األخرى في اإلقليم بيانات كافية لإلفادة عن االجتاه.

الكاريبيأمريكا الوسطىأمريكا اجلنوبية

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

)FAOSTAT( املصدر: قواعد البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة
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إجمالي األخشاب املستديرة الوقود اخلشبي األخشاب الصناعية املستديرة

اجلدول  23: مساحة الغابات اخملصصة بالدرجة األولى لإلنتاج في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 2010-1990

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

0.211.80-217-028 8798601الكاريبي

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

8275014960.690.64 86680 85775 70أمريكا اجلنوبية

إجمالي أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

73 47878 34683 3784875030.640.62

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

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

في املائة من مساحة اليابسة باإلقليم، في سنة 2010.

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

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

)1000  مكافئ دوام كامل(

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية، 2005اإلقليم الفرعي

41الكاريبي

83أمريكا الوسطى

239أمريكا اجلنوبية

أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي

363

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

أمريكي(

199020002005

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

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

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

والزراعة.

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

016840.050.02 98016 90115 15آسيا الوسطى

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

498641270.250.47 22627 58826 25غرب آسيا

0.420.07-51890-327 431122 612121 126إجمالي الشرق األدنى

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

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

العشرين األخيرة )اجلدول  26(. 

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

انخفاض مساحة الغابات )الشكل 18(.

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

ذلك احلني )الشكل 19(.

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

في شمال أفريقيا )18 في املائة(.

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

56624532.714.19 0391 7951آسيا الوسطى

0.560.14-7317-769 59712 32512 13شمال أفريقيا

20814151.451.35 0561 9151غرب آسيا

0.230.56-3485-544 69215 03514 15إجمالي الشرق األدنى

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

199020002010

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

91830151.890.80 7711 4701 1آسيا الوسطى

09152780.741.01 3158 7947 6شمال أفريقيا

073721152.042.60 9265 2083 3غرب آسيا

0821542071.271.49 01215 47113 11إجمالي الشرق األدنى

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

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

أكبر من غاباته لصيانة التربة واملياه.

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

السنوات العشر األخيرة )اجلدول  29(.

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

9836110.580.01 97410 36110 10آسيا الوسطى

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

68522601.152.56 0862 8612 1غرب آسيا

52062610.380.35 91417 29016 16إجمالي الشرق األدنى

7681.230.97 1272 3783 699299 433271 240العالم

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

املساحةاإلقليم الفرعي
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

272890n.s.60.3612.37آسيا الوسطى

0.760.05-29218-819 63736 55736 39شمال أفريقيا

0.23-220.12-43912 6579 5399 9غرب آسيا

0.590.01-2803-348 32346 12346 49إجمالي الشرق األدنى

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

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

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

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

أمريكا الشمالية9
مساحة الموارد الحرجية

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

في مساحة الغابات في الواليات املتحدة األمريكية.

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

الغابات املزروعة في هذه البلدان الثالثة تزايدها.

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

199020002005

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

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع، 2005 اإلقليم الفرعي

38آسيا الوسطى

209شمال أفريقيا

49غرب آسيا

296إجمالي الشرق األدنى

آسيا الوسطىشمال أفريقياغرب آسيا

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

مشيرة إلى اجتاه إيجابي بوجه عام بالنسبة لإلقليم.

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

الغابات الطبيعية ينبغي أال يحدث فيها أي تدخل بشري. 

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

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

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

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

1340000 134310 134310 310كندا

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

0223863830.130.13 195304 335300 296الواليات املتحدة األمريكية

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

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

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

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

96344631415.674.41 8208 3575 1كندا

11.71- 203106215 0583 3501املكسيك

3634622802.321.18 56025 93822 17الواليات املتحدة األمريكية

5299798094.132.46 43837 64529 19إجمالي أمريكا الشمالية

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

1990 2000 2010

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

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

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

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

في  الغابات اخملصصة أساساً لالستخدام املتعددة.

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

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

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

928000 9283 9283 3كندا  0  

-203106215 0583 01املكسيك  11.71

0075897490.740.87 52090 63282 76الواليات املتحدة األمريكية

1386959630.831.05 50697 56087 80إجمالي أمريكا الشمالية

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

199020002010

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

املساحةاإلقليم
)1000 هكتار(

التغيُّر السنوي
)1000 هكتار(

معدل التغّير السنوي
)%(

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

284000 28415 28415 15كندا  0  

0.206.65-9403-488 4578 5474 4املكسيك

2772902400.410.32 87875 98072 69الواليات املتحدة األمريكية

0492816430.310.67 61999 81192 89إجمالي أمريكا الشمالية

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

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

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

انخفاضاً حاداً منذ ذلك احلني.

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

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

199020002005

كندااملكسيكالواليات املتحدة

الشكل 24: حجم األخشاب املستخرجة من الغابات في أمريكا الشمالية، 1970-2009 )مليون متر مكعب(
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اجلدول  35: العمالة في اإلنتاج األولي للسلع احلرجية في 
الواليات املتحدة األمريكية وكندا، 2005-1990 

)1000 مكافئ دوام كامل( 

العمالة في اإلنتاج األولي للسلع

199020002005

738770كندا

الواليات املتحدة األمريكية 
بأجر فقط( )العمالة 

1039884
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الصناعة  في  احلالية  االجتاهات  الفصل  هذا 
الصناعة  مساهمة  كيفية  ويبينِّ  احلرجية 
بصورة  يقيس  أن  التحليل  يحاول  وال  املستدامة.  التنمية  في 
شاملة مدى استدامة الصناعة )وإن كانت اإلحصاءات وغيرها 
من املعلومات ذات الصلة تُعرض حيثما تتوافر(. ولكن، يتمثّل 
َّر على ربحية  الغرض من التحليل في وصف العوامل التي ثؤث
الصناعة واستدامتها على مدى السنوات العشر إلى اخلمس 
عشرة سنة األخيرة ويبينِّ كيفية استجابة الصناعة للتحديات 

التي تطرحها هذه العوامل.

والزراعة  األغذية  منظمة  به  قامت  ما  على  التحليل  ويعتمد 
وحتليل  االستشرافية  الدراسات  مجال  في  مؤخراً  وغيرها 
يتجاوز  أن  يحاول  ولكنه  احلرجية  املوارد  وتقييم  السياسات 
النتائج  قياس االجتاهات والتنبؤ بها وذلك من خالل جمع هذه 
وحتليلها ضمن اإلطار للتخطيط االستراتيجي. ويؤمل أن يوفر 
هذا النهج منظوراً جديداً بشأن االجتاهات والتطلعات املتعلقة 
بالقطاع التي ُعرضت أصالً في تقرير حالة الغابات في العالم 

لعام 2009، لفهم كيف ميكن حتسي االستدامة.

األول  القسم  يصف  رئيسيي.  قسمي  إلى  النص  وينقسم 
على  تؤثر  التي  الرئيسية  والداخلية  اخلارجية  القوى  بعض 

تطوير الصناعات احلرجية. أما القسم الثاني فهو يبي اخلطوط 
العامة لعدد من االستراتيجيات اخملتلفة التي ميكن من خاللها 
جانب  من  احلالية  املبادرات  وبعض  القوى  لهذه  االستجابة 
ويلي  القطاع.  في  االستدامة  لتحسي  والصناعة  احلكومات 

ذلك تلخيص موجز للنتائج واالستنتاجات.

القوى المحرِّكة التي تؤثر على الصناعات 
الحرجية

املستدامة«  »الصناعة  عبارة  إلى  األول��ى  اإلش��ارات  ظهرت 
شتى  مقاالت  في  العشرين،  القرن  تسعينيات  مطلع  في 
املثال  سبيل  على  احلرجية،  الشركات  أنشطة   بشأن 
الرغم من عدم وجود تعريف مقبول  )Renner, 1991(. وعلى 
أشارت  فقد  املستدامة«،  احلرجية  »الصناعة  لعبارة  عام  بوجه 
أن  أن الصناعات املستدامة ينبغي  إلى  القبيل  بحوث من هذا 
الطاقة؛  كفاءة  مثل  مجاالت  في  حتسينات  إدخال  إلى  تهدف 
واحلد من النفايات التي تتخلف عن عمليات اإلنتاج واحلفاظ على 
املوارد؛ واستخدام مواد مأمونة ومتوافقة مع البيئة؛ وخلق ظروف 
عمل آمنة؛ وزيادة قدرة املوارد البشرية. ويجب أن تكون االستدامة 
االقتصادية جزءاً أساسياً من هذه االعتبارات ألن إدخال حتسينات 
لقدرة  أساسي  شرط  هو  والربحية  اإلنتاجية  في  متواصلة 

الصناعة على الصمود اقتصادياً على املدى الطويل.

: تقييم موجز للقوى الرئيسية التي تؤثر على تنمية الصناعة احلرجية اجلدول  36 

القوى السلبيةالقوى اإليجابية

الفرصالقوى اخلارجية
العوامل الديموغرافية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط  •

النمو االقتصادي  •
العولمة  •

االتجاهات االجتماعية  •

التهديدات
العوامل الديموغرافية في البلدان ذات الدخل المرتفع  •

المواد المنافسة  •
التنافس على الموارد  •

التغيُّرات في ملكية الغابات والسيطرة عليها وإدارتها  •

مواطن القوةالقوى الداخلية
الخواص البيئية للمنتج  •

قابلية إمدادات المواد الخام للتكيُّف واإلدارة  •
القدرة على االبتكار  •

مواطن الضعف
هيكل الصناعة القائم  •

تكاليف األيدي العاملة وظروف العمل  •
األداء والمفاهيم االجتماعية والبيئية   •

نضج أسواق المنتجات القائمة  •
مسائل تتعلق باالستخدام النهائي )االستمرارية، واللوائح التنظيمية، وغيرها(  •

تطوير صناعات 2
حرجية مستدامة

يصف
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ويوجز اجلدول  36 القوى اخلارجية والداخلية املؤثرة ويصّنفها إلى 
تأثيرات ميكن أن تكون إيجابية وأخرى ميكن أن تكون سلبية. وميثّل 
هذا تقييماً عاماً للتأثيرات وذلك ألن هذه التأثيرات تتباين من 
بلد إلى آخر وكذلك تتباين بي قطاعات الصناعة. وعالوة على 
ذلك، قد تُعتبر بعض العوامل )من قبيل العوملة( عوامل إيجابية 
في بعض األماكن ولكنها تُعتبر تهديداً في أماكن أخرى. ولكي 
التنمية املستدامة  الصناعة احلرجية مساهمتها في  تواصل 
يتعي عليها أن تنظر في تأثير القوى احملركة املوضحة أدناه، وأن 
أن  ميكن  التي  التأثيرات  على  للتغلب  مالئمة  استجابات  تُعد 

تكون سلبية، وأن تستفيد من القوى احملركة اإليجابية.

القوى المحرِّكة الخارجية
إن القوى اخلارجية الرئيسية التي تؤثر على الصناعات احلرجية 
قوتي  وأهم  والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية  االجتاهات  هي 
مؤثرتان هما العوامل الدميوغرافية للسكان والنمو االقتصادي. 
املنتجات  على  الطلب  على  كبير  تأثير  لهما  القوتان  فهاتان 
احلرجية وقد تؤثران أيضاً في تنمية الصناعة من ناحية العرض 
عن طريق التغيُّرات ذات الصلة مثل زيادة العوملة. ويرتبط بهذا 
ارتفاع الدخل، حيث يقل  تغير االجتاهات االجتماعية أيضاً مع 
ويطلبون  األساسية  احتياجاتهم  تلبية  على  الناس  تركيز 

مجموعة أكبر من السلع واخلدمات.

حتدث  التي  التغيرات  فهي  األخرى  الرئيسية  احملركة  القوة  أما 
أيضاً  تتكيف وتستجيب  وذلك ألنها  املنافسة  القطاعات  في 
لنفس االجتاهات. وتتغير البيئة التنافسية للمنتجات احلرجية 
بصفة مستمرة، وبطرق ال ميكن التنبؤ بها في كثير من األحيان. 
احلرجية  الصناعة  بي  الصالت  وضوح  يزداد  ذلك،  على  وعالوة 
وقطاعات الطاقة واملواد الكيميائية واألغذية، وفي الوقت ذاته، 
تؤثر السياسات التي حترك الطاقة املتجددة، والتخفيف من أثر 
احلرجية،  الصناعة  على  جميعها  الغذائي  واألمن  املناخ،  تغيُّر 

بطرق مباشرة وغير مباشرة.

العوامل الديموغرافية والنمو االقتصادي
 ،2009 لعام  العالم  في  الغابات  حالة  لتقرير   طبقاً 
)FAO, 2009a(، من املتوقع أن يزيد عدد سكان العالم وحجم 
مماثلة  مبعدالت  القادمة  القليلة  العقود  في  العاملي  االقتصاد 
لتلك التي شوهدت في املاضي. وعلى الرغم من تباطؤ النمو 
العاملي  االقتصادي  الكساد  حالة  ظل  في  العاملي  االقتصادي 
الذي شهدته الفترة 2008-2009، فقد كان هذا التباطؤ أكبر 
ستعاود  البلدان  غالبية  أن  املرجح  ومن  املتقدمة.  البلدان  في 
)راجع  املقبلة  السنوات  في  أكبر  بدرجة  للنمو  عادياً  مساراً 
اإلطار 1(. وترد أدناه اخلطوط العامة لبعض السمات الرئيسية 

لالجتاهات الدميوغرافية واالقتصادية الطويلة األجل.

لقد زاد عدد سكان العالم بنسبة قدرها 1.3 في املائة سنوياً 
بحيث ارتفع من 5.3 مليار نسمة في سنة 1990 إلى 6.9 مليار 
نسمة في سنة 2010 ومن املتوقع أن يزيد بنسبة قدرها 0.9 في 
املائة سنوياً بحيث يبلغ 8.2 مليار نسمة في سنة 2030. وفي 
العقدين املقبلي، ستحدث أكبر الزيادات في عدد السكان في 
أفريقيا )أكثر من 235 مليوناً( وفي آسيا واحمليط الهادي )أكثر 
من 255 مليوناً(، مما سيؤدي إلى زيادة حصتهما من عدد سكان 
العالم )إلى 18 في املائة وإلى 53 في املائة، على التوالي(. وعلى 
أوروبا  سكان  عدد  ينخفض  أن  املتوقع  من  ذلك،  من  العكس 
الفترة نفسها نتيجة النخفاض أعداد  مبقدار 17 مليوناً خالل 

السكان في بعض البلدان الكبرى.

وستستمر التركيبة العمرية للسكان في التغيُّر صوب ارتفاع  
حدوث  وصوب  السكان،  عدد  مجموع  بي  السن  كبار  نسبة 
انخفاض في القوة العاملة في بعض احلاالت. وقد بدأ هذا االجتاه 
يزيد  وسوف  املتقدمة  البلدان  بعض  في  بالفعل  الظهور  في 
على مدى السنوات العشرين املقبلة. فعلى سبيل املثال، في 
سنة 2030 سيكون حجم القوة العاملة في اليابان وجمهورية 
كوريا ومعظم البلدان األوروبية أقل مما هو اآلن. وحتى في الصي، 

اإلطار 1 : عدم اليقي بشأن االنتعاش االقتصادي

املائة في سنة 2008  في أعقاب انخفاض النمو االقتصادي العاملي إلى 1.7 في 
وإلى - 2.1 في املائة في سنة 2009، توقَّع البنك الدولي منواً اقتصادياً مبعدل 3.3 
في املائة في سنتي 2010 و2011 ومبعدل 3.5 في املائة في سنة 2012، مما يُعيد 
النمو إلى مستوى االجتاه الطويل األجل املتوقع في املستقبل. بيد أن ثمة عاملي 
ما زاال يتسببان في عدم اليقي بشأن قوة االنتعاش. والعامل األول هو السرعة 
التي يجري بها تشديد السياسات املالية للسيطرة على الدين العام في البلدان 
شهدته  الذي  االقتصادي  بالتراجع  تأثراً  األشد  وهي  معظمها(  في  )املتقدمة 
الفترة 2008-2009. أما العامل الثاني فهو التخلف عن سداد الدين احلكومي أو 
اشتراط إعادة هيكلة كبرى له في بلد أو أكثر من البلدان األوروبية األضعف. وإذا 
إلى حد ما  العاملي  النمو االقتصادي  اليقي هذه، فقد يقل  أوجه عدم  استمرت 
نتيجة ملواطن الضعف في األسواق االئتمانية وخلفض اإلنفاق احلكومي )ال سيما 
في أوروبا(. وكبديل لذلك، وهو التنبؤ األقل احتماالً، يتوقع البنك الدولي منواً مبعدل 
3.1 في املائة )في سنة 2010(، ومبعدل 2.9 في املائة )في سنة 2011(، ومبعدل 3.2 

في املائة )في سنة 2012(.
أما البلدان النامية فقد كان تأثرها بالتراجع االقتصادي الذي شهدته الفترة 
2008-2009 أقل ومن املتوقع أن تواصل منوها بسرعة نتيجة الرتفاع منو اإلنتاجية 
القطاعات  وفي  احلكومية  املالية  النظم  في  لديها  أقل  ولوجود صعوبات  لديها 
املصرفية. ويتوقع البنك الدولي لها منواً يتجاوز 6.0 في املائة خالل السنوات الثالث 
)2010-2012( أو يبلغ 5.9 في املائة في اإلطار السيناريو البديل للنمو املنخفض، 
إضعاف  إلى  تؤدي  أن  ميكن  أوروبا  في  السيادي  الدين  أزمة  أن  إلى  يُشار  كان  وإن 
املصارف  فيها  متثل  التي  النامية  األقاليم  بعض  إلى  الدولية  املال  رأس  تدفقات 
وآسيا  الشرقية،  أوروبا  من  أجزاء  مثالً،  )ومنها،  رئيسية  عاملة  أطرافاً  األوروبية 

الغربية، وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(.
املصدر: البنك الدولي، 2010.
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من املتوقع أن يبلغ حجم القوة العاملة ذروته في سنة 2015 
ثم يبدأ في الهبوط تدريجياً. واالستثناءات الرئيسية من هذا 
االجتاه هي أفريقيا  وجنوب وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية، 

حيث من املتوقع أن تواصل القوة العاملة منوها بسرعة.

احلقيقية  بالقيمة  العاملي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  زاد  وقد 
بنسبة قدرها 2.5 في املائة سنوياً، من نحو 38 تريليون دوالر 
في  أمريكي  دوالر  تريليون   63 إلى   1990 سنة  في  أمريكي 
سنة 2010 )بأسعار، وأسعار صرف، سنة 2010(. ومن املتوقع 
 117 يبلغ  بحيث  املائة سنوياً  3.2 في  قدرها  بنسبة  ينمو  أن 
منو  معدالت  توقُّع  مع   ،2030 سنة  في  أمريكي  دوالر  تريليون 
نتيجة  وستكون  منواً.  األقل  األقاليم  حالة  في  نسبياً  أعلى 
من  اإلقليمية  احلصص  في  مستمر  حتوُّل  حدوث  هي  ذلك 
املتقدمة،  األقاليم  عن  بعيداً  العاملي  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
آسيا  مثل  أخرى  أقاليم  نحو  الشمالية،  وأمريكا  أوروبا  مثل 

واحمليط الهادي )الشكل 26(.

العولمة
في  العوملة  تزايد  في  أعاله  املوضحة  االجتاهات  لقد ساهمت 
السنوات األخيرة. فعلى سبيل املثال، في بعض البلدان التي 
متسارع،  سكاني  ومنو  السكان  من  كبير  عدد  لديها  يوجد 
تآلفت التكاليف املنخفضة لأليدي العاملة مع عوامل أخرى 
)مثل االستثمارات في التعليم واالتصاالت والبنية األساسية( 
لتحفيز النمو السريع في األسواق احمللية وزيادة اإلنتاج اخملصص 
للتصدير. وأصبحت بلدان أخرى أوثق ارتباطاً باالقتصاد العاملي 
ألسباب أخرى، من قبيل اإلصالحات السياسية وإصالح االسواق 
التجارة  اتفاقات  في  والتوسع  الدولية،  التجارة  وحترير  احمللية، 
اإلقليمية. وكانت ثمرة هذه التغيرات هي حدوث توسع سريع 
في التدفقات الدولية لرأس املال والسلع واخلدمات منذ سنة 

1990 )الشكل 27(، ومن املتوقع أن يستمر في املستقبل.

وباإلضافة إلى هذه التأثيرات على جانب العرض، أدت العوملة 
املثال،  التجانس في األسواق. فعلى سبيل  إلى قدر من  أيضاً 
مع توسع الشركات املتعددة اجلنسيات، أصبحت اآلن منتجات 
متماثلة  بطريقة  املستهلكي  إلى  تقدَّم  كثيرة  وخدمات 
باالجتاهات  وعي  على  اآلن  املستهلكون  وأصبح  العالم،  عبر 
واألذواق واملوضات في أنحاء أخرى من العالم. وهذه التطورات 
سوق  عبر  واخلدمات  املنتجات  تقدمي  كفاءة  لزيادة  فرصاً  متثل 
ن الشركات أيضاً من اكتساب  عاملية أكبر كثيراً، ولكنها  متكنِّ
ميزة تنافسية عن طريق معرفة األسواق احمللية، والتمايز بي 

املنتجات، وإيجاد مواضع خاصة في األسواق احمللية.

المواد المنافسة
للمنتجات  الرئيسية  النهائية  االستخدامات  تتضمن 
احلرجية مواد اإلعالم واالتصاالت والتغليف ومنتجات العناية 
واألثاث.  املنازل(  ديكورات  ذلك  )مبا في  واإلنشاءات  الشخصية 
وفي معظم هذه األسواق تتنافس املنتجات احلرجية مع سلع 

وخدمات أخرى وقد زادت هذه املنافسة في السنوات األخيرة.

ويزداد عادةً الطلب على مواد اإلعالم واالتصاالت عندما تكسب 

الشكل 26 : النمو االقتصادي العاملي ينتقل إلى الشرق 
واجلنوب 

املصادر: البنك الدولي، 2010، ووحدة املعلومات االقتصادية، 2010.

)2010 الناجت احمللي اإلجمالي في سنة 1990 )بأسعار 

أوروبا
أمريكي دوالر  0.8 تريليون 
(%2)

آسيا واحمليط الهادي
أمريكي دوالر  7.8 تريليون 
(%21)

أوروبا
أمريكي دوالر  15.7 تريليون 
(%41)

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أمريكي دوالر  1.8 تريليون 

(%5)

أمريكا الشمالية
أمريكي دوالر  10.5 تريليون 

(%28)

غرب ووسط آسيا
أمريكي دوالر  1.3 تريليون 

(%3)

)2010 الناجت احمللي اإلجمالي في سنة 2010 )بأسعار 

أوروبا
أمريكي دوالر  1.7 تريليون 
(%3)

آسيا واحمليط الهادي
أمريكي دوالر  17.6 تريليون 
(%28)

أوروبا
أمريكي دوالر  19.3 تريليون 
(%31)

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أمريكي دوالر  3.6 تريليون 

(%6)

أمريكا الشمالية
أمريكي دوالر  17.4 تريليون 

(%28)

غرب ووسط آسيا
أمريكي دوالر  2.9 تريليون 

(%5)

)2010 الناجت احمللي اإلجمالي في سنة 2030 )بأسعار 

أوروبا
أمريكي دوالر  4.5 تريليون 
(%4)

آسيا واحمليط الهادي
أمريكي دوالر  40.2 تريليون 
(%34)

أوروبا
أمريكي دوالر  28.5 تريليون 
(%24)

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أمريكي دوالر  7.1 تريليون 

(%6)

أمريكا الشمالية
أمريكي دوالر  29.3 تريليون 

(%25)

غرب ووسط آسيا
أمريكي دوالر  7.0 تريليون 

(%6)
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نسبة كبيرة من السكان دخالً يتجاوز مستويات الكفاف )أي عند 
ظهور طبقة متوسطة(. وعند حدوث ذلك، يؤدي ارتفاع الدخل 
إلى زيادة اإلنفاق على األنشطة الترفيهية ونشوء قطاع خدمي 
للغاية على االتصال باملستهلكي. وفي  يعتمد اعتماداً كبيراً 
والتكلفة  االستخدام  وسهولة  السرعة  تُعتبر  األسواق،  هذه 
العوامل الرئيسية التي تؤثر على املنافسة بي أشكال اإلعالم 
اعتماداً  تعتمد  األسواق  هذه  ظلت  كثيرة،  ولسنوات  البديلة. 
والكتابة  الطباعة  ورق  وعلى  املصقول  غير  الورق  على  شديداً 
خلدمة احتياجات العمالء، ولكن التقدم في اإلعالم اإللكتروني 
منافسة  عن  أسفر  التكاليف(  انخفاض  مع  التوافر  زيادة  )أي 
قوية في السنوات األخيرة. فعلى سبيل املثال، ستظل الكتب 
الورقية هي املهيمنة على هذه السوق لفترة من الزمن، ولكن 
بدأ حدوث حتوّل تدريجي في األجيال األصغر سناً )األكثر درايًة 
اإلعالم  نحو  الطلب  توازن  ليتغير  احلديثة(  بالتكنولوجيات 
اإللكترونية.  والكتب  احملمولة  الهواتف  قبيل  من  اإللكتروني، 
وفي اآلونة األخيرة، أدت إزالة اللوائح التنظيمية، وبصفة خاصة 
الوصالت ذات السرعة  اإلنترنت )ال سيما  التوسع في وصالت 
العالية( إلى حدوث تغيير جذري في الطريقة التي تتواصل بها 

الشركات واألفراد.

الورقية  )املناديل  التغليف والعناية الشخصية  ومتثل منتجات 
وللورق  للورق  اآلخر  االستهالك  غالبية  الصلة(  ذات  واملنتجات 
بلوغ  عند  بسرعة  املنتجات  هذه  على  الطلب  ويزيد  املقوى. 
مواد  على  والطلب  االقتصادية.  التنمية  من  معي  مستوى 
التغليف يحركه النمو في التصنيع، وتكون التكلفة، وإمكانية 
إعادة التدوير، والوزن، واملتانة، وسهولة االستخدام هي العوامل 
ويعتبر  املنافسة.  على  قدرتها  على  تؤثر  التي  الرئيسية 
البالستيك، والزجاج بدرجة أقل )في تعبئة السوائل(، واملعادن 
األسواق.  الورق في هذه  تتنافس مع  التي  الرئيسية  املواد  هي 
ومن ثم، فإن تكاليف الطاقة واملواد اخلام هي عوامل هامة تؤثر 
على قدرة املواد اخملتلفة على املنافسة من حيث التكلفة. وفي 
معظم احلاالت، حتافظ املنتجات الورقية على حصتها من هذا 

السوق الذي يتوسع بسرعة، بل حتّسنه في بعض احلاالت. وقد 
التكنولوجيا  نتاج االستثمارات في  إلى حد كبير هو  كان هذا 
املتانة.  وحّسنت  منخفضة  التكاليف  على  حافظت  التي 
لتنتج مواد تغليف  تبتكر  زالت الصناعة  وعالوة على ذلك، ما 
تلبي طائفة أوسع من احتياجات العمالء، مبا في ذلك معلومات 

عن املنتجات أو تعليمات االستخدام )اإلطار 2(.

وفي أسواق منتجات العناية الشخصية تلبي املنتجات الورقية 
جانب  من  للمنافسة  بشدة  ُعرضة  ليست  محددة  احتياجات 
مواد أخرى. وتأتى فرص زيادة اإليرادات من إدخال حتسينات على 
جودة املنتجات وابتكارات في منتجات تلبي االحتياجات اجلديدة 
تتأثر  للعمالء. وإضافة إلى ذلك، فإن مبيعات هذه املنتجات ال 
تظل  وقد  املنتجات  من  غيرها  مثل  التجارة  بدورات  قوياً  تأثراً 
مربحة حتى أثناء فترات التراجع االقتصادي، مما يكفل أن يظل 

هذا أحد أكثر قطاعات الصناعة ربحية.

املنشور  اخلشب  )أي  الصلبة  اخلشبية  للمنتجات  وبالنسبة 
االستخدام  اإلنشاءات  متثل  اخلشبي(  األساس  ذات  واأللواح 
النهائي الرئيسي في معظم البلدان واألقاليم. والقوى احملركة 
الرئيسية لهذا السوق هي النمو السكاني والنمو االقتصادي، 
االقتصادي(  للنمو  )بالنسبة  التباطؤ  إلى  مييل  التوسع  ولكن 
تلبي  التغليف،  غرار  وعلى  أعلى.  دخل  مستويات  بلوغ  عند 
اإلنشاءات احتياجات وظيفية أساسية، ومن ثم فإن التكلفة 
واملتانة وسهولة االستخدام هي عوامل رئيسية حتدد قدرة املواد 

اخملتلفة على املنافسة.

البناء  مواد  من  كمادة  املنافسة  على  اخلشب  قدرة  وتتباين 
تبايناً كبيراً بي البلدان واألقاليم، ألسباب تاريخية إلى حد ما. 
ملعاجلة  وصناعات  كبيرة  حرجية  موارد  لديها  التي  فالبلدان 
املنتجات احلرجية يكون لها عادةً تاريخ أطول كثيراً في استخدام 
أكبر  دراي��ة  لديها  ويكون  اإلنشاءات  قطاع  في  األخشاب 
أخرى،  بلدان  في  أما  البناء.  مواد  من  كمادة  اخلشب  بإمكانات 
إمكاناته.  عن  كثيراً  يتخلف  البناء  في  اخلشب  استخدام  فإن 
فعلى سبيل املثال، ميثل تشييد أطر خشبية أكثر من 90 في 
املائة من عملية تشييد املنازل في أمريكا الشمالية واستراليا 
املائة في  بينما ال ميثل سوى نحو 45 في  أوروبا،  وبلدان شمال 
 ( أوروبا  غرب  بلدان  بعض  في  املائة  في   10 من  وأقل  اليابان 
هي  واخلرسانة  والبالستيك  املعادن  وتعتبر   .)Palmer, 2000
املواد املنافسة الرئيسية، وأصبحت تكاليف الطاقة واملواد اخلام 
عوامل هامة في حتديد اختيار مواد البناء. وإجماالً، ظل اخلشب 
امللحوظ  اإلنشاءات، مع االستثناء  في أسواق  تنافسياً  منتجاً 
البالستيكية  البدائل  التي حصلت  اخلارجية،  والنوافذ  لألبواب 
)PVC( على حصص من السوق اخلاصة بها نتيجة ملزاياها من 

حيث التكلفة واملتانة.

هو  اخلشبية  للمنتجات  اآلخر  الهام  النهائي  واالستخدام 
األثاث  يُباع  والتغليف،  اإلنشاءات  فعلى خالف  األثاث.  صناعة 
في معظمه للجمهور مباشرة، ومن ثم فإن الدخل الشخصي 
الفائض ميثّل قوة محركة رئيسية للطلب. وكما هو احلال فيما 
ارتفاع الدخل فرصاً  يتعلق مبنتجات العناية الشخصية، يتيح 

أوروبا آسيا واحمليط الهاديأمريكا الشمالية أوروبا

العالم

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيغرب ووسط آسيا

املصدر: األمم املتحدة، 2010.
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لزيادة اإليرادات والربحية من خالل إدخال حتسينات على اجلودة، 
واالبتكارات، وتسويق منتجات أعلى قيمة بالشكل عام.

ويتأثر الطلب على األثاث اخلشبي جزئياً بقدرته على املنافسة 
أخرى  مواد  يُصنع من  الذي  باألثاث  مقارنًة  التكلفة  من حيث 
وأيضاً  األغلب،  في  واألملنيوم  والزجاج  واملعادن  )البالستيك 
أذواق  أيضاً  وتلعب  األخرى(.  الليفية  والنباتات  والراتان  اخليزران 
دوراً هاماً في حتديد الطلب على  املنتجات  املستهلكي وجودة 
األثاث اخلشبي، ال سيما على مستويات الدخل األعلى. وعبر جزء 
أوسع نطاقاً من السوق تقوم اآلن الكثير من شركات صناعة 
األثاث بإنتاج أو بيع لوازم لديكور املنزل وملحقات تتماشى مع 
األثاث. وللقيام بذلك لم تعد شركات الصناعة تبيع أثاثاً يلبي 
احتياجات وظيفية فحسب، بل أصبحت تشجع إعادة تصميم 
ما تكون لهذه األصناف  أوجتديده. وكثيراً  املوجود  األثاث  ديكور 
إلى  يؤدي  مما  نفسه،  األثاث  من  أعلى  ربح  هوامش  اإلضافية 
زيادة القيمة املضافة وربحية الصناعة ككل. وتطّبق شركات 
صناعة األثاث تقنيات تسويقية أكثر تطوراً بكثير من التقنيات 
التي يطبقها منتجو املنتجات اخلشبية األخرى وذلك للحفاظ 

على قدرة منتجاتهم على املنافسة وربحيتها.

 45 نحو  تبلغ  حصة  على  اخلشبي  األثاث  حافظ  عام،  وبوجه 
في املائة من السوق الكلية لألثاث، وزاد االستهالك متاشياً مع 
بنقل  التكلفة  تنافسية  على  احلفاظ  مت  وعاملياً،  الدخل.  تزايد 
اإلنتاج إلى بلدان تكون تكاليف األيدي العاملة فيها قليلة، مع 
حفاظ الصناعة، في الوقت ذاته، على سمعتها من حيث اجلودة 

بالشكل عام.

االتجاهات االجتماعية
آراء  في  حتدث  التي  التغيرات  هي  االجتماعية  االجتاهات  إن 
عامة الناس ومواقفهم وأساليب حياتهم عند ارتفاع الدخل. 
فعلى سبيل املثال، مع زيادة الدخل، يتجه الناس إلى ما يتجاوز 

محاولة تلبية االحتياجات األساسية ويبدأون في السعي إلى 
ن نوعية حياتهم،  احلصول على منتجات وخدمات جديدة حتسنِّ
وفقاً ألذواقهم وما يفضلونه. وتؤثر أيضاً عوامل أخرى ذات صلة 
)مبا في ذلك  املنازل  زيادة ملكية  بالثروة على االستهالك، مثل 
وقت  وزيادة  أكبر  منازل  للسكن في  واالجتاهات  الثانية(،  املنازل 
الذي  الوقت  مقدار  في  حتدث  التي  التغيرات  وكذلك  الفراغ، 

يُنفق في املنزل.

للمنتجات  املستهلكي  مفاهيم  تتجاوز  الدخل  زيادة  ومع 
بحيث  الوظيفية  وخواصها  املنتجات  تلك  تكاليف  اعتبارات 
)من  مختلفة  احتياجات  تلبي  ملموسة  غير  عوامل  تتضمن 
الناس  وعي  ويزداد  واملوضة(.  االجتماعي  والوضع  اجلودة  قبيل 
بالقضايا البيئية واالجتماعية، مما يؤدي إلى املطالبة مبنتجات 
على  االجتاهات  هذه  وتؤثر  لالستدامة.  قابلية  أكثر  وخدمات 
الصناعة بطرق  تؤثر على  وقد  احلرجية  املنتجات  الطلب على 
البيئية  املعايير  لتحسي  احلكومات محاوالت  بذل  أخرى، مثل 

واالجتماعية من خالل احلوافز والتنظيم.

ارتفاع مستويات  نتيجة  زادت بعض هذه االجتاهات أيضاً  وقد 
التعليم والتحسن الكبير في االتصال بي املستهلكي. فعلى 
سبيل املثال، تؤدي مواقع التواصل الشبكي االجتماعي وغيرها 
يصبحوا  أن  من  املستهلكي  متكي  إلى  اإلنترنت  مواقع  من 
استعراضات  خالل  من  ومنتجاتها  بالشركات  معرفة  أكثر 
املنتجات ومنتديات النقاش بشأنها على اإلنترنت. وقد تشمل 
مختلفة  منتجات  قابلية  بشأن  مناقشات  أو  معلومات  هذه 

بيئياً. لالستدامة 

التنافس على الموارد
الطلب  في  الغالب  في  تؤثر  أعاله  املوضحة  احملركة  القوى  إن 
القوة  فإن  العرض،  ناحية  من  أما  احلرجية.  املنتجات  على 
زيادة  هي  احلرجية  الصناعة  على  تؤثر  التي  الرئيسية  احملركة 

 اإلطار 2 : إعادة تنمية أسواق الورق عن طريق التمايز بي املنتجات واالبتكار

الورقية  املنتجات  أسواق  من  الكثير  عانت   ،)2007( واغبرغ  ذكر  كما 
الوسائط  جانب  من  املنافسة  وزيادة  التجزؤ  جراء  من  األخيرة  السنوات  في 
مبعامل  اإلعالم  وسائل  سوق  زادت  النرويج،  في  املثال،  سبيل  فعلى  اجلديدة. 
خمسة  من  زادت  لإلعالن  اخملتلفة  الطرق  ولكن   ،1980 سنة  منذ   25 قدره 
واستجابة  اليوم.  40 قطاعاً  أكثر من  إلى   1980 رئيسية في سنة  قطاعات 
من  عدداً  واستخدامه  الورق  إنتاج  صناعات  تستخدم  التطورات،  لهذه 
فاملؤسسات  منتجاتها.  على  الطلب  على  للحفاظ  اخملتلفة  االستراتيجيات 
طائفة  إلى  املباعة  الصحف  على  التركيز  عن  تتحول  مثالً،  الصحفية، 
شبكية.  وخدمات  مجانية  حجماً  أصغر  صحفاً  تتضمن  املنتجات  من 
التكلفة  ذات  احلجم  كبيرة  املنتجات  بي  الشركات  متيّز  أوسع،  نطاق  وعلى 
اخلاصة  واملنتجات  التكنولوجية(  التطورات  وراءها  تقف  )التي  املنخفضة 
الحتياجات  أكبر  فهم  مع  تُستحدث  )التي  القيمة  والعالية  تعقيداً  األكثر 

وعاداتهم(. العمالء 

على  قادراً  يظل  لكي  جديدة  منتجات  أيضاً  التغليف  قطاع  ويستحدث 
تلبية  املستقبل  وفي  حالياً  العمالء  احتياجات  تلبية  خالل  من  املنافسة 
بخاصية  تتسم  بحيث  الورقية  التغليف  منتجات  تصميم  ويجري  أفضل. 
جديدة لتحسي قدراتها اللوجستية والتخزينية، عن طريق سمات من قبيل 
والترميز،  والتصديق  التتبع،  إمكانية  وحتسي  للتالعب،  التلقائي  االكتشاف 
متقدمة  أخرى  أمثلة  استحداث  أيضاً  ويجري  واحلراري.  الكيميائي  والرصد 
الترددات  على  التعرف  تكنولوجيا  إدماج  ذلك  في  مبا  الذكي«،  »الورق  من 
اللوجستيات( وكذلك  املنتج وحتسي  تتبع  )لتحسي  الورق  الالسلكية ضمن 
إدماج وسائل إلكترونية أخرى ضمن الورق ألداء طائفة متنوعة من الوظائف 

والبطاريات(. العرض  وسائل  قبيل  )من  اخملتلفة 

.2007 ,Moore ;2007 ,Wagberg :املصدر
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التنافس على املوارد )األرض واأليدي العاملة ورأس املال( التي 
االقتصاد.  في  توسع  ويحدث  السكان  عدد  يزيد  عندما  حتدث 
وبوجه خاص، في حالة الصناعات احلرجية، ميثل التنافس على 
األرض، أو التنافس على احلصول على املوارد احلرجية بالشكل 
ويُشار  التنمية.  على  تؤثر  رئيسية  محرّكة  قوة  حتديداً،  أكثر 
األراضي  على  املتنافسة  املطالب  إلى  األحيان  بعض  في  اآلن 
و  احليواني،  و العلف  الغذاء؛  إلى;  تشير  وهي   »5-Fs« بعبارة 
الغابات )ألغراض الصيانة(، واأللياف، والوقود — ويزداد االهتمام 
بالكيفية التي ستُلبَّى بها هذه املطالب في املستقبل )راجع، 

.)OECD, 2009 ،ًمثال

فإن  اإلنتاجية،  لتحسي  كبير  مجال  وجود  من  الرغم  وعلى 
يتزايد  زال  ما  الغذائي  اإلنتاج  أجل   من  األراضي  على  الطلب 
مع النمو السكاني ويبدو أنه من املرجح استمرار ذلك لسنوات 
في  الدخل  مستويات  ارتفاع  ومع  األخيرة،  اآلونة  وفي  عديدة. 
بلدان مثل الهند والصي، بدأ الغذاء يتغير بحيث أصبح يشمل 
زيادة  إلى  هذا  أدى  وقد  احليوانية.  واملنتجات  اللحوم  من  مزيداً 
االجتاه  يعزز  أن  املرجح  من  الذي  احليواني،  العلف  على  الطلب 

العام نحو تزايد الطلب على األراضي الزراعية.

الوقود  محاصيل  لزراعة  األراضي  على  املتزايد  الطلب  وميثل 
آخر.  ناشئاً  اجتاهاً  احليوية  الطاقة  لسياسات  نتيجة  احليوي 
فعلى الرغم من أن تأثيرات هذه السياسات ما زالت غير مؤكدة 
وجتري حالياً مراجعة بعض السياسات، يبدو من املرجح أن هذه 
التطورات ستسفر عن وجود طلبات جديدة كبيرة على األراضي 
نحو  الغابات  حتويل  على  يحفز  أن  ميكن  مما  اخلشبية  واأللياف 

استخدامات أخرى )اجلدول  37(.

الزراعة، بحيث  زيادة عوملة  التأثيرات من جراء  ويزداد تعقد هذه 
أن ارتفاع الطلب في جزء من العالم يفضي إلى تغيرات كبيرة 
)ال ميكن التنبؤ بها( في الطلب على األراضي في أقاليم أخرى. 
ويتسبب أيضاً األثر احملتمل لتغيُّر املناخ في حالة من عدم اليقي، 
وال سيما فيما يتعلق بتوافر املياه، مما قد يؤثر على الطلب على 

األراضي أو يتطلب إدخال تغييرات على إدارة الغابات.

التغيرات في ملكية الغابات والتحكم فيها وإدارتها
زيادة  إلى  يؤدي  االقتصادي  النمو  زال  ما  الغابات  قطاع  داخل 
الطلب على األخشاب بينما تؤدي االجتاهات االجتماعية املشار 
وبإدخال  الغابات  بصيانة  املطالبة  زيادة  إلى  قبل  من  إليها 
أن  إلى  التغيرات  هذه  وتشير  إدارتها.  طريقة  على  تغييرات 
تعقيداً،  أكثر  يصبح  أن  ميكن  خشبية  إمدادات  على  احلصول 
وزيادة  إدارتها،  وزيادة تنوع أهداف  الغابات،  زيادة جتزؤ ملكية  مع 
استثناء مساحات حرجية من إنتاج األخشاب. وقد يتعي تلبية 
الطلب بتحسي إدارة املوارد احلرجية وبزيادة االعتماد على مصادر 
أخرى لإلمدادات. فعلى سبيل املثال، متثل األشجار املوجودة خارج 
البلدان  بعض  في  لإلمدادات  بالفعل  كبيراً  مصدراً  الغابات 

اآلسيوية ذات الكثافة السكانية العالية.

القوى الداخلية
األخرى  القوى  من  عدد  ثمة  أعاله،  املذكورة  القوى  إلى  إضافة 
التي تؤثر على تنمية الصناعة والتي ميكن للصناعة أو لغيرها 
ممن لهم مصلحة في القطاع )مثل احلكومات( السيطرة عليها 
القوى في سلسلة اإلنتاج بأكملها  بسهولة أكبر. وتبدو هذه 
)أي بدءاً من اإلمداد باأللياف ووصوالً إلى املنتج النهائي( ويرتبط 
الكثير منها بالطريقة التي تعمل بها الصناعة. كما ترتبط قوى 

اجلدول  37: التوسع احملتمل حملاصيل الوقود احليوي على األراضي ذات االستخدامات األخرى بحلول سنة 2030 )مليون 
هكتار(

أنواع األراضي املرجح استخدامها للتوسع في إنتاج محاصيل الوقود احليوياإلقليم

اإلجماليحتويل الغابات احملتملاألراضي املتدهورةضمن الزراعة في األغلب

السكر
والبنجر
واحلبوب

اجلاتروفا،احملاصيل الزيتية
الكاسافا،
السرغوم

محاصيل طاقة 
الكتلة احليوية

احملاصيل الزيتيةقصب السكر

مستوردو الوقود الحيوي 

11.56.31027.9أمريكا الشمالية

8.915.21539.2أوروبا

1.05.212.71.83.524.3آسيا والمحيط الهادي

مصدرو الوقود الحيوي

4.38.012.3أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

1.41.32.85.5أوروبا

21.526.814.2257.414.2109.1العالم

Cushion, Whiteman and Dieterle, 2010  :املصدر
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داخلية أخرى بعالقات الصناعة بأصحاب املصالح اآلخرين )مبا في 
ذلك اجلمهور(، وهذه العالقات أكثر تعقيداً ومن الصعب إدارتها.

هيكل الصناعة واالستثمار فيها
استجابة لقوى مثل العوملة واإلمدادات باملواد اخلام واالختالفات 
اإلقليمية في النمو االقتصادي، يتغير هيكل الصناعة احلرجية، 
يتعلق  فيما  حتديات  تطرح  الصناعة  سمات  بعض  ولكن 

بالتنمية املستقبليًة.

للغاية  صغير  احلرجي  القطاع  أن  جند  البلدان،  معظم  ففي 
األسمنت(  )مثل  املنافسة  بالصناعات  باملقارنة  سيما  وال 
ما  وكثيراً  الطبيعية.  املوارد  على  القائمة  األخرى  والصناعات 
تكون الصناعة احلرجية مجزأة ومنتشرة عبر أنحاء البلد الواحد، 
مثالً حيث توجد الشركات على مقربة من الغابات. ويقينِّد صغر 
الباطن، ومقدمي  واملتعاقدين من  املوردين  منو  الصناعة  حجم 
اخلدمات، والبنية األساسية املساعدة األخرى، ويؤدي التجزؤ إلى 
صعوبة حتقيق وفورات احلجم وغيرها من مكاسب الكفاءة. وقد 
حققت بعض البلدان وفورات حجم من خالل توحيد الصناعة 
)مثالً في إنتاج لب الورق والورق واأللواح ذات األساس اخلشبي(، 
زال  ما  احلرجية،  املوارد  حصاد  وبخاصة  األخشاب،  نشر  ولكن 

يتسم بالتجزؤ في أماكن كثيرة.

التكنولوجيا  تطبيق  في  بطيئة  عموماً  الصناعة  أن  كما 
من  فليس  وجتزئها:  بصغر حجمها  جزئياً  هذا  ويرتبط  احلديثة. 
بالنسبة ملوردي التكنولوجيا أن يخدموا بلداناً  اجملدي اقتصادياً 
وتلعب  للغاية.  أو بكونها صغيرة  بالتجزؤ  السوق فيها  تتسم 
املعرفة  إلى  واالفتقار  السوق  فعيوب  أيضاً:  دوراً  أخرى  عوامل 
واالستفادة  اجلديدة  التكنولوجيا  لتشغيل  الالزمة  املهارات  أو 
والطابع  اخلام  املواد  إمدادات  يخص  فيما  األمن  وانعدام  منها 
عوامل  كلها  هي  األماكن  بعض  في  للصناعة  الرسمي  غير 
البلدان،  بعض  وفي  التكنولوجيا.  تطبيق  إبطاء  عن  تسفر 
تطبيق  بدون  املنافسة  على  قادرة  احلرجية  الصناعات  زالت  ما 
على  االعتماد  مبجرد  وذلك  اجلديدة  التكنولوجيا  من  كبير  قدر 
القائمة  األصول  واستخدام  اخلام  املواد  على  احلصول  سهولة 

التي انخفضت قيمة معظمها.

للصناعة  بالنسبة  أيضاً  الصعب  من  كثيرة  بلدان  وفي 
كثير  في  املثال،  فعلى سبيل  املال.  رأس  على  احلصول  احلرجية 
على  كبيراً  اعتماداً  الشركات  تعتمد  االستوائية،  البلدان  من 
مصادر  وعلى  باألرباح(  االحتفاظ  قبيل  )من  الداخلي  التمويل 
ولصعوبة  حجمها  لصغر  نتيجة  التقليدية  غير  التمويل 
)Canby, 2006(. وفي كثير من  للمخاطر  املستثمرين  تقدير 
البلدان املعتدلة، تُعتبر االستثمارات في الصناعة احلرجية غير 
جذابة وذلك بسبب االفتقار إلى احلجم الكبير والنظر إلى هذه 
العائد.10  ومنخفضة  اخملاطر  منخفضة  باعتبارها  الصناعة 
الطويل  الطابع  بالتمويل  املتعلقة  األخرى  القضايا  وتشمل 

األجل لالستثمارات، والطابع الدوري الشديد ألسواق منتجات 
األلياف  بإمدادات  املرتبطة  واخملاطر  والورق،  الورق  لب  قبيل  من 
كثيرة ميكن  تكنولوجيات  وجود  ذلك هي  ونتيجة  وتنظيماتها. 
ن الربحية والقابلية لالستدامة، ولكن شركات كثيرة ال  أن حتسنِّ
يتوافر لديها ما يلزم من احلوافز أو التمويل لالستثمار في هذه 

التكنولوجيات.

تكاليف األيدي العاملة وظروف العمل
قدراً  ولكن  امليكنة،  نحو  اجتاه  ثمة  تقريباً  البلدان  جميع  في 
إلى  العاملة  األيدي  بكثافة  يتسم  زال  ما  الصناعة  من  كبيراً 
صغير.  نطاق  على  والتصنيع  احلصاد  في  وبخاصة  كبير،  حد 
وإضافة إلى ذلك، توجد لدى اجلمهور فكرة سيئة إلى حد كبير 
الكثيرون  يعتقد  بحيث  احلرجية،  الصناعة  في  العمالة  بشأن 
أن معظم الوظائف تنطوي على أعمال رتيبة تتطلب مهارات 
منخفضة وال تتاح فيها فرص كبيرة لالبتكار وللتقدم الوظيفي. 
أما الرأي املناقض فهو أن بعض أجزاء الصناعة )مثل صناعة 
األثاث وصنع الورق( تتيح فرصاً لإلبداع واالبتكار في التصميم 

.)EC, 2002( والتسويق

ومع ارتفاع تكاليف األيدي العاملة وتقّدم السكان في السّن 
زيادة  إلى  الوضع  هذا  يؤدي  العمالة،  من  التوقعات  وارتفاع 
)انظر  الصناعة  بهم في  واالحتفاظ  العمال  توظيف  صعوبة 
)مما يفرض  امليكنة  إلى  زيادة احلاجة  إلى  أيضاً  ويؤدي  اإلطار 3(. 
على  احلصول  على  الصناعة  قدرة  على  الضغوط  من  مزيداً 
رأس املال( ويشجع نقل الصناعة إلى بلدان حيث ظروف العمل 
يترتب عليه عواقب إضافية  )مما  أقل  العاملة  وتكاليف األيدي 

بالنسبة الستدامة الصناعة والتصورات العامة بشأنها(.

 األداء االجتماعي والبيئي
ميثل تزايد االهتمام بالقضايا االجتماعية والبيئية )املشار إليها 
بالنسبة للصناعات احلرجية، وذلك بسبب  فريداً  سابقاً( حتدياً 
اعتمادها على الغابات للحصول على قدر كبير من املواد اخلام 
عن  كبيراً  اختالفاً  احلرجي  احلصاد  ويختلف  تستخدمها.  التي 
على  يحدث  أنه  حيث  من  األخرى،  االستخراجية  الصناعات 
امتداد مساحات كبيرة نسبياً ويكون له تأثير على أعداد كبيرة 
من البشر. وهذا التأثير ليس كبيراً نسبياً فحسب بل ينطوي 
البيئية  القضايا  من  ومعقدة  النطاق  واسعة  مجموعة  على 
من  التخفيف  الصعب  من  يكون  ما  كثيراً  التي  واالجتماعية 
تأثيرها. ويعّقده أيضاً تنوع اآلراء بشأن هذه القضايا والفشل 
)في حاالت كثيرة( في إيجاد توافق بي املصالح اخملتلفة لألطراف 

املعنية والتي كثيراً ما تكون متضاربة.

الصناعات  على  التأثيرات  من  عدد  العوامل  لهذه  كان  وقد 
احلرجية. أوالً، فرضت هذه العوامل مطالب جديدة على عمليات 
في  يأخذوا  أن  الغابات  مديري  من  يقتضي  مما  احلرجي،  احلصاد 
ألنشطتهم.  والبيئية  االجتماعية  اجلوانب  من  مزيداً  االعتبار 

أحد االستثناءات هو االحتاد الروسي، حيث توجد إمكانية كبيرة لالستثمار على نطاق كبير في القطاع. ومن دواعي األسف أن هذا لم يتحقق حتى اآلن نتيجة لتصورات وجود مخاطر   10
استثمارية عالية في البلد وتوافر فرص استثمارية أكثر جاذبية حالياً في صناعات أخرى مرتبطة باملوارد الطبيعية.
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وإلى حد ما، أدى هذا إلى زيادة تكاليف اإلنتاج ورمبا كان قد أدى 
إلى خفض اإلمدادات حيث خصصت الشركات — إما طواعية 
أو بسبب اللوائح التنظيمية — مناطق حرجية ألغراض الصيانة 
ليست  التدابير  هذه  أن  بيد   .)4 اإلطار  )راجع  التأهيل  وإعادة 
باهظة التكلفة دائماً وما زال هناك قدر كبير من اجلهل بشأن 
كيف أن إدخال بعض التحسينات في احلصاد احلرجي قد يكون 
مربحاً، أو داعماً ملنافع حرجية أخرى. ومن ثم، فمن املهم حتسي 
التنمية  في  احلرجية  الصناعة  مساهمات  بشأن  التواصل 
احلرجية،  الصناعة  اجلمهور بشأن عمليات  وتوعية  املستدامة، 
والترويج لفوائد استخدام األخشاب كمورد متجدد يساهم في 

اإلدارة احلرجية املستدامة.

والتأثير الثاني هو التصور السلبي عموماً للمنتجات اخلشبية 
البلدان.  بعض  في  عديدة  سنوات  مدى  على  تطور  والذي 
الصناعة  أجزاء  بعض  تفي  املستهلكي،  لطلب  فاستجابة 
أخرى  أجزاء  أن  بيد  واجتماعي عالية،  بيئي  أداء  احلرجية مبعايير 

القضايا.  لهذه  أقل لالستجابة  وجود حاجة  رأت  الصناعة  من 
ونتيجة لهذا األداء املتفاوت، لم تستطع الصناعة ككل حتى 

اآلن أن تتغلب على هذه التصورات السلبية.

من  بالغابات  املعنية  املنظمات  ب��دأت   2002 ع��ام  منذ 
ومديروها  املوارد  ومالكو   والشركات  احلكومية  غير  املنظمات 
في  العمالية  واالحت��ادات  واجلامعات  الدولية  واملنظمات 
الغابات  ح��وار  وعمليات  اإللكترونية  املنصة   استخدام 
القضايا  لتناول   )http://environment.yale.edu/tfd(
اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل  بهدف  بالغابات  اخلاصة  احلرجة 
واالتفاق عبر خطوط الفصل االجتماعية والبيئية. وقد ركزت 
موضوعات  حول  املتعددين  املصلحة  أصحاب  بي  احل��وارات 
التصديق والتنوع احليوي للغابات ودور الغابات املدارة بالشكل 
اجتاهات  وتركز  والفساد.  املشروع  غير  األشجار  وقطع  مكثف 
اإلضافية خلفض  )األنشطة  واملناخ  الغابات  حول  احلالي  احلوار 
االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها(، واالستثمار في 

اإلطار 3 : اجتاهات العمالة

الشكل أ: القيمة املضافة لكل عامل بالدوالر األمريكي 
)بحساب األسعار وأسعار الصرف في سنة 2010( 

احلراجة صناعة األخشاب صناعة الورق
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الشكل ب:  القيمة املضافة لكل عامل بالدوالر األمريكي 
في سنة 2006 حسب القطاع واإلقليم 

 )بحساب األسعار وأسعار الصرف في 
سنة 2010(

احلراجة صناعة األخشاب صناعة الورق

أوروبا آسيا واحمليط الهاديأمريكا الشمالية أوروبا

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيغرب ووسط آسيا

زادت  املثال،  سبيل  فعلى  القطاع.  في  امليكنة  تزايد  إلى  العمالة  اجتاهات  تشير 
املائة خالل  يقرب من 50 في  مبا  الغابات  املضافة لكل عامل في قطاع  القيمة 
الفترة من سنة 1990 إلى سنة 2006 )راجع الشكل أ( وميكن أن يُعزى قدر كبير 
من هذه الزيادة إلى ميكنة احلصاد في القطاع. وفي صناعة األخشاب )اخلشب 
إنتاجية اليد العاملة بحوالي  املنشور واأللواح ذات األساس اخلشبي(، زادت أيضاً 
ما  وهو  املال،  لرأس  االستخ��دام  كثيفة  الورق  وصناعة   .1990 سنة  منذ  الثلث 
ينع��كس في االرتف�اع الكبير الذي حدث في مست��وى القيم��ة املضاف�ة لك�ل 
عام��ل )وه��و م�ا يبل��غ تقريب��اً ضع�ف مست�وى القيمة املضافة في اجلزأين 

اآلخري��ن م��ن قطاع الغابات(.

ومع ذلك، ال تزال هناك فروق كبيرة ف�ي مستويات امليكنة بي البلدان )راجع 
عموماً  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  لدى  توجد  ذلك،  توقع  ميكن  وكما  ب(.  الشكل 
مستويات أعلى إلنتاجية اليد العاملة في القطاع )وال سيما في التصنيع(. ومع 
شيخوخة السكان في البلدان املتقدمة وكذلك في كثير من البلدان النامية، من 
املرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من االستثمارات في امليكنة في املستقبل.

فعلى سبيل املثال، توجد بالفعل مصانع آلية في صناعتي األثاث واألرضيات، 
في  بها  تستخدم  التي  الطريقة  بنفس  اآللي  اإلنسان  أجهزة  تُستخدم  حيث 
صناعة السيارات. وميكن أيضاً تشغيل الكثير من اآلالت احلديثة لصنع الورق من 
خارج موقع مكان املصنع وتوفر بعض شركات تصنيع اآلالت هذه اخلدمة، مما يزيد 

من إيراداتها ويقلل من االحتياج إلى األيدي العاملة في املصنع.
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األصلية  الشعوب  وموافقة  محلياً  للرقابة  اخلاضعة  الغابات 
واجملتمعات احمللية "احلرة واملسبقة واملستنيرة".

نضج أسواق المنتجات القائمة
إضافة إلى العوامل التي تؤثر على الصناعة، تتسم املنتجات 
التطورات  على  تؤثر  التي  اخلصائص  من  بعدد  ذاتها  احلرجية 
التي حتدث في القطاع. ومن بي هذه اخلصائص تركيز الطلب 
أسواق  في  يتمثل  بعضها  نهائية،  استخدامات  بضعة  على 
صناعات  تنمو  سابقاً،  ذُكر  كما  املثال،  سبيل  فعلى  ناضجة. 
اإلنشاءات والطباعة والنشر بسرعة في املراحل األولى للتنمية 
مستوى  البلدان  تبلغ  عندما  النمو  يتباطأ  ولكن  االقتصادية، 
احلاضر،  الوقت  وفي  األسواق.  هذه  وتنضج  التنمية  من  عالياً 
في  املوجودة  األسواق  )أي  املنتجات  هذه  أسواق  أكبر  أصبحت 
البلدان املتقدمة( ناضجة بالفعل وتنمو ببطء نسبياً. ومع أن 
الطلب في االقتصادات النامية ينمو بسرعة، من املرجح أيضاً 

أن يتناقص في هذه البلدان عندما تنضج أسواقها.

عبر  القطاع  يتقدم  أن  للغاية  الصعب  فمن  بذلك،  وارتباطاً 
املثال،  سبيل  فعلى  الناضجة.  األسواق  في  املنتجات  ابتكار 
ولكنها  اخلشبية،  املنتجات  أسواق  في  كثيرة  ابتكارات  حدثت 
كثيراً ما كانت تقوم بإحالل منتج خشبي محل آخر بدالً من أن 
الكلية للمنتجات اخلشبية. وتتضمن  ع السوق  إلى توسُّ تؤدي 

بعض األمثلة امللحوظة لذلك ما يلي:

واخلشب  املنشور  اخلشب  عن  االستعاضة   – 
بأنواع  اإلنشاءات  في  املستخدمي  الرقائقي 
واملنتجات  ذات األساس اخلشبي  األلواح  أخرى من 

اخلشبية احملوّرة هندسياً؛

من  يُنتج  الذي  املنشور  اخلشب  عن  االستعاضة   – 
الشمال  في  الطبيعية  وشبه  الطبيعية  الغابات 
من  ومصنوع  إصبعياً  موصول  منشور  بخشب 
الكرة  نصف  مصدرها  م��زارع  في  ينتج  خشب 

األرضية اجلنوبي؛

 – تزايد املنافسة بي األرضيات الرقائقية املصنوعة 
الكثافة  وعالية  متوسطة  ليفية  أل��واح  من 
اخلشب  من  املصنوعة  التقليدية  واألرض��ي��ات 

اخلالص؛

 – املنافسة بي أخشاب القشرة املرققة والدعامات 
امللحومة الرقائق بواسطة الغراء.

وحيثما كانت األسواق ناضجة، يلزم عادة تطبيق تكنولوجيات 
وابتكارات جذرية ومختلفة من أجل تعزيز النمو في القطاع مبا 
يتجاوز اجتاهات النمو االعتيادية )البطيئة نسبياً(. ولقد كانت 
السنوات  في  احلرجية  الصناعة  في  املنتجات  في  االبتكارات 
النمو  على  تأثيراتها  كانت  بحيث  غالباً  تراكمية  األخيرة 
قطاعي  في  األخيرة  التطورات  كانت  وإن  نسبياً،  متواضعة 
إلعادة  الفرص  بعض  تتيح  قد  احليوية  واملواد  احليوية  الطاقة 

توجيه القطاع بطريقة جذرية.

ويعني نضج أسواق كثيرة للمنتجات احلرجية أنه من الصعب 
االبتكار  طريق  عن  والربحية  املضافة  والقيمة  القيمة  زيادة 
كثيرة  خشبية  منتجات  تلبي  عندما  سيما  ال  املنتجات،  في 
املنتجات  تكون  وعندما  األساسية  الوظيفية  االحتياجات 
حتاول  أن  ينبغي  الصناعة  أن  إلى  يشير  وهذا  نسبياً.  بسيطة 

اإلطار 4: دراسة حالة— مبادرة فسيفساء الغابات املستدامة

احليوي  التنوع  وصيانة  املستدام  اإلنتاج  مبادرة  إطالق  مت   2007 سنة  أواخر  في 
من  املستدامة(  الغابات  فسيفساء  مبادرة  )أو  الغابات  فسيفساء  مبادرة  في 
واملعهد  الطبيعة،  لصون  الدولية  واملنظمة  كالرك،   — كيمبرلي  مؤسسة  قِبَل 
األوساط  من  مستدامة  فسيفساء  إيجاد  على  للعمل  احليوي  األطلسي 
الطبيعية. وقد أدرك شركاء املبادرة، الذين انضمت إليهم بعد ذلك بفترة وجيزة 
هيئة صون الطبيعة والشركات احلرجية: شركة سوزانو للورق والسليلوز وشركة 
فيراثيل  للسليلوز وشركة أراكروث للسليلوز وشركة فوتورانتيم للسليلوز والورق 
)التي أصبحت اآلن معاً شركة »فيبريا«(، أدركوا إمكانية إحداث حتوّل في صناعة 
لب الورق والورق بتشجيع التحرك على مستوى الصناعة صوب ممارسات مفيدة 

بيئياً وسليمة اقتصادياً.
األهداف والنتائج التي حتققت حتى اآلن

األهداف  من  طموحة  مجموعة  املستدامة  الغابات  فسيفساء  مبادرة  حددت 
يقاس على ضوئها التقدم احملرز واألثر املتحقق. ومن بي النتائج املتوقعة من تنفيذ 

املبادرة بالكامل في نهاية فترة السنوات اخلمس ما يلي:
إخضاع 250000 – هكتار من النظم البيئية الطبيعية في أراضي 
أكثر  البرازيل حلماية  احلرجية في منطقة شمال شرق  الشركات 

لتحسي  تأهيل  إعادة  بعملية  والقيام  علمياً،  وسليمة  فعالية 
املمر األوسط للغابات األطلسية؛

شرق  شمال  منطقة  في  شركات  متلكها  هكتار   – 4000 حماية 
من  وأكثر  جديدة،  خاصة  كمحميات  رسمية  بصورة  البرازيل 
13000 هكتار من احملميات اخلاصة للشركات احلرجية باستخدام 

أدوات فعالية اإلدارة في املمر األوسط للغابات األطلسية؛
إخضاع مساحة إضافية قدرها 400000 – هكتار من النظم البيئية 
أو  احلرجية  الشركات  متلكها  األطلسية  الغابات  في  الطبيعية 

موردوها لعمليات حماية أو إعادة تأهيل؛
التنوع  األولوية من حيث  ذات  املناطق  من  200000 – هكتار  حتديد 
احليوي في األوساط الطبيعية احلرجية على نطاق العالم من أجل 

صونها؛
تخصيص 20 – في املائة من املزارع احلرجية العاملية اجلديدة/الغابات 

املدارة التابعة للشركات املشاركة في املبادرة من أجل الصون.
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وأن  التقليدية  النهائية  االستخدامات  يتجاوز  ما  إلى  التطلع 
تتيح  باقتحام أسواق جديدة قد  التوسع  تستكشف إمكانية 

فرصاً جديدة للنمو.

قضايا االستخدامات النهائية األخرى
إن املنتجات احلرجية هي مواد طبيعية ميكن أن تتباين من حيث 
اجلودة وإمكانية االعتماد عليها، مما يعني أنها قد تكون أقل متانة 
وذات »تكاليف امتالك« أعلى خالل فترة استخدامها باملقارنة 
على  هامة  العوامل  وهذه  املنافسة.  اخلشبية  غير  بالبدائل 
للمنتجات  النهائية  االستخدامات  بعض  في  اخلصوص  وجه 
متثل  حيث  اإلنشاءات(،  )مثل  اخلالص  اخلشب  من  املصنوعة 

إمكانية االعتماد واملتانة  عاملي هامي في قرار الشراء.

البيئية  والتنظيمات  البناء  قواني  د  تعقُّ أن  بذلك  ويرتبط 
والتدابير األخرى ميكن أن يجعل من الصعب أن تشق املنتجات 
احلرجية طريقها إلى شرائح جديدة من األسواق. وهذه القواني 
آخر،  إلى  بلد  من  تتباين  ما  كثيراً  بل  فحسب  معقدة  ليست 
إلى  وإضافة  صادراتها.  أسواق  تنمية  صعوبة  من  يزيد  مما 
بعض  من  البلدان  بعض  في  احلرجية  املنتجات  تُستبعد  ذلك، 
االستخدامات النهائية جملرد أنها ال يُعترف بها على اإلطالق في 

هذه اللوائح.

تطوير  في  كبيرة  موارد  تستثمر  احلرجية  الصناعة  زالت  وما 
املنتجات وجتريبها ورفع مستوى الوعي للتصدي لهذه القضايا، 
امتداد  من  حتد  عملية  وعوائق  مفاهيم  هناك   تزال  ال  ولكن 
وال يكفي  جديدة.  نهائية  استخدامات  إلى  احلرجية  املنتجات 
دائماً تطوير املنتجات للتغلب على هذه املشاكل، بالنظر إلى أن 
تكاليف التصدي للصعوبات النُظامية والتنظيمية قد تفوق 

فوائد حتسي املنتجات.

الخواص البيئية للمنتجات الحرجية
املنتجات  تتسم  أعاله،  املذكورة  املشاكل  من  العكس  على 
اخلشبية — باعتبارها مواد طبيعية — بخواص بيئية قد جتعلها 
مواد  احلرجية  فاملنتجات  األخرى.  املنافسة  املواد  على  مفضلة 
متجددة ميكن إعادة تدويرها بسهولة نسبياً. وعالوة على ذلك، 
اخلالص  اخلشب  من  املصنوعة  املنتجات  معظم  إنتاج  يتم 
اإلطار 5(.  )انظر  الطاقة  من  نسبياً  ضئيل  مقدار  باستخدام 
إنتاجها  من  منخفضة  كربونية«  »انبعاثات  إلى  يؤدي  وهذا 
في  يُخزن  الكربون  كون  تعزيزاً  يزيده  ما  وهو  واستخدامها، 
كثافة  أكثر  والورق  الورق  لب  إنتاج  ولكن  اخلشبية.  املنتجات 
أجل  من  متزايد  لضغط  يتعرض  ولكنه  الطاقة،  الستخدام 
الكربونية  انبعاثاته  ومن  للطاقة  استخدامه  كثافة  من  احلد 

بتطبيق تكنولوجيا أفضل )انظر اإلطار 6(.

املستهلكي  مع  االتصاالت  في  حتسينات  حتققت  ولقد 
مجال  في  املواد  خصائص  ومحددي  املعماريي  واملهندسي 
قبيل  من  أدوات  وأثبتت  باألخشاب،  اخلاصة  الشهادات  إصدار 
بالتجزئة  البيع  منافذ  في  تعلَّق  التي  البيئية  اإلجنازات  لوحات 

دروس  تعلُّم  وميكن  املستهلكي.  اهتمام  جذب  في  فعاليتها 
للمنتجات  البيئية األخرى  الفوائد  من هذه اجلهود لإلبالغ عن 
اخلشبية )من قبيل انخفاض كثافة استخدامها للطاقة وقلة 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري أثناء تصنيعها(، ولكن سيلزم 
توافر معلومات محسنة )مع دليل علمي قوي( إلقناع املشترين 

من املهنيي.

يجري تصنيع معظم املنتجات احلرجية من عدد ضئيل نسبياً 
تليها  األلياف،  هو  اإلطالق  على  ُمدخل  وأهم  املدخالت.  من 
)أنواع  الكيميائية  املدخالت  من  متنوعة  طائفة  ثم  الطاقة 
الغراء، واملواد احلافظة، ومعاجي احلشو، وغيرها، تبعاً للمنتج(. 
ومع أن هذه البساطة ميكن أن حتد من نطاق االبتكار فيما يتعلق 

باملنتجات، فإنها تعود بالفائدة على القطاع بطرق أخرى.

القطاع  أن  خام  لأللياف كمادة  الساحقة  األهمية  تعني  أوالً، 
أصبح بارعاً في استخدام األلياف املستمدة من طائفة متنوعة 
من املصادر، من قبيل اخلشب املستمد من أشجار خارج نطاق 
واملنتجات  األخشاب،  ومخلفات  تدويره،  املعاد  والورق  الغابات، 
 .)7 اإلطار  )انظر  اخلشبية  غير  واأللياف  املستعادة،  اخلشبية 
وعالوة على ذلك، وللتعامل مع مصادر اإلمداد املنتشرة واجملزأة 
في بلدان كثيرة، اكتسبت بعض الشركات قدراً كبيراً من اخلبرة 
فيما يتعلق بالنقل واللوجستيات وأصبحت هذه الشركات تدير 

سالسل إمداداتها من األلياف إدارة ممتازة.

التي  النفايات  استخدام  املمكن  من  يكون  ما  كثيراً  ثانياً، 
تتخلف عن عملية إنتاج في عمليات أخرى أو في أجزاء أخرى 
الطاقة.  إنتاج  أو ألغراض  ليفية  إما كمدخالت  الصناعة  من 
األلياف  من  معقدة  إم��داد  سالسل  بالفعل  تطورت  وقد 
توجد  التي  البلدان  من  كثير  في  متشابكة  وِصالت  اخلشبية 
لديها صناعات حرجية بلغت مرحلة جيدة من التطور ويجري 
تستوعب  لكي  الصناعات  هذه  نطاق  توسيع  تدريجياً  اآلن 
الصناعة  وتواصل  احليوية.  الطاقة  على  املتزايدة  الطلبات 
أيضاً دراسة السبل التي ميكن بها استخراج مزيد من األلياف 
استخدام  خالل  من  مثالً  احلرجية،  املوارد  قاعدة  من  اخلشبية 
مخلفات احلصاد احلرجي واستخدام موارد حرجية كانت تعتبر 

سابقاً غير اقتصادية.

رؤية عام 2050 جمللس األعمال  األخيرة، قام مشروع  اآلونة  في 
الدور  في  يبحث  والذي   —  2050 املستدامة  للتنمية  العاملي 
استدامة  حتقيق  في  العاملية  التجارية  لألعمال  املستقبلي 
بصياغة   — العالم  في  الشحيحة  الطبيعية  واملوارد  الكربون 
القدرة  في  كبير  حتسن  حتقيق  أساس  على  للغابات  'مسار' 
االحتياجات  لتوفير  مكثف  بالشكل  املدارة  للغابات  احليوية 
الطاقة  ومنتجات  وال��ورق  اخلشب  من  األلياف  من  املتزايدة 
أجل  من  الطبيعية  الغابات  أنظمة  وصيانة  وجتديد  احليوية، 
خدمات النظم اإليكولوجية منها، بدءاً من حوافز ومدفوعات 

سوق الكربون10.
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40 | الفصل الثاني

اإلطار 5: كثافة استخدام الطاقة في الصناعة احلرجية

مقدار  معرفة  قبيل  من  الطرق،  من  بعدد  الطاقة  استخدام  كثافة  قياس  ميكن 
الطاقة الذي يُستخدم إلنتاج وزن معي أو حجم معي من املُنتج، أو املقدار الذي 

يُستخدم إلنتاج ما يعادل دوالراً من القيمة املضافة.
من  )م3(  مكعب  متر  إلنتاج  تُستخدم  التي  الطاقة  كمية  أ  اجلدول   ويبي 
اخلشب املنشور ومن األلواح ذات األساس اخلشبي وطن متري )MT( من الورق ومن 
حوالي  الطاقة  استخدام  يبلغ  واأللواح،  املنشور  اخلشب  حالة  وفي  املقوى.  الورق 
2400 ميغا جول )MJ( لكل متر مكعب، مع وجود قدر كبير من التباين بي األقاليم 
اخملتلفة. ويتزايد أيضاً استخدام الطاقة في بعض األقاليم الرئيسية مثل أوروبا 
وأمريكا الشمالية. وميكن تفسير هذا من خالل التحوّل الذي حدث في اإلنتاج نحو 
األلواح املعاد تكوينها، وذلك ألن مقدار الطاقة الذي يُستخدم إلنتاج كمية معينة 
من األلواح اجلسيمية واأللواح الليفية يكون أكبر من الكمية التي تُستخدم في 
صنع اخلشب املنشور. ومع أخذ هذا في االعتبار، فإن مقدار الطاقة التي تُستخدم 

اجلدول  أ: استخدام الطاقة حسب حجم املُنتج أو وزنه، من 2002 إلى 2007

الورق والورق املقوىاخلشب املنشور واأللواح ذات األساس اخلشبياإلقليم

استخدام الطاقةتوافر البياناتاستخدام الطاقةتوافر البيانات

 2007�
)%(

ميغا جول/ متر 2002–2007 )%(
مكعب
2007

التغير السنوي
2007-2002

)%(

 2007�
)%(

ميغا جول/ طن 2002–2007 )%(
متري
2007

التغير السنوي
2007-2002

)%(

0تانايب رفاوتت ال4.1079تانايب رفاوتت ال025أوروبا  

-2990.9 879714-6866.7 67671آسيا واحمليط الهادي

8310.1 8063.4909016 75791أوروبا

أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

163 1202.1-889524 7521.4-

-0911.1 1675.19710025 63984أمريكا الشمالية

83212.3 5.8374518تانايب رفاوتت ال088غرب ووسط آسيا

-3040.7 4431.4909519 61742العالم

مالحظة : يظهر توافر البيانات باعتباره اإلنتاج اإلجمالي للبلدان التي لديها معلومات عن استخدامات الطاقة مقسومة على إجمالي اإلنتاج )لكل البلدان في اإلقليم(. واإلحصائيات حول االستخدامات اجلزئية للطاقة 
)على سبيل املثال. الكهرباء فقط( ليست مدرجة في األرقام لعام 2007، ولكنها مدرجة في حسابات االجتاهات )التغير السنوي( ولذلك توافر البيانات أعلى.

لُصنع كل نوع من املنتجات رمبا لم يزد على اإلطالق ورمبا يكون قد انخفض.
ميغا   30019 نحو  الطاقة  استخدام  يبلغ  املقوى،  والورق  الورق  حالة  وفي 
ويُتاح قدر أكبر بكثير من  تباين أقل بي األقاليم.  جول لكل طن متري، مع وجود 
املعلومات عن استخدام الطاقة في هذه الصناعة، ومن ثم فإن هذه األرقام أكثر 
متثيالً للقطاع ككل. وتبينِّ األرقام أيضاً أن كثافة استخدام الطاقة قد انخفضت 
معظم  وفي  العاملي  املستوى  على  األخيرة   السنوات  في  طفيفاً  انخفاضاً 

األقاليم.
التي  البلدان  إنتاج  إجمالي  باعتباره  البيانات  توافر  إلى مدى  يُشار  مالحظة: 
)جميع  إنتاج  إجمالي  على  مقسوماً  الطاقة  استخدام  عن  معلومات  لديها 
)مثالً  اجلزئي  الطاقة  باستخدام  املتعلقة  واإلحصاءات  إقليم.  كل  في  البلدان( 
الكهرباء فقط( ليست مدرجة في األرقام اخلاصة بسنة 2007، ولكنها مدرجة 
فيما  أعلى  البيانات  توافر  فإن  ثم  ومن  السنوي(،  )التغير  اجتاهات  حسابات  في 

اإلطار 6: وضع مقاييس مرجعية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة لب الورق والورق األوروبية

مقاييس  حتديد  بعملية  حالياً  فيها  األعضاء  والدول  األوروبية  املفوضية  تقوم 
أوروبا،  الكربون للقطاعات الصناعية في  ثاني أكسيد  بانبعاثات  مرجعية لالجتار 
األساسية  املرجعية  املقاييس  هذه  وستوفر  والورق.  الورق  لب  قطاع  ذلك  في  مبا 
لتخصيص حقوق خاصة باالنبعاثات فيما بي مصانع لب الورق والورق في أوروبا 
بعد سنة 2012. وستستند هذه املقاييس إلى أفضل 10 في املائة من مستويات 
أداء املصانع، مع وجود مقاييس مختلفة جملموعات املنتجات اخملتلفة. وإذا انبعثت 

من مصنع كمية من االنبعاثات تتجاوز املقياس املرجعي سيكون عليه أن يشتري 
صناعات  احتاد  ويشارك  حكومية.  مزادات  في  أو  السوق  من  إضافية  مخصصات 

الورق األوروبية كصاحب مصلحة رئيسي في هذه العملية.
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القدرة على االبتكار
أظهرت  قبل،  من  املذكورة  التحديات  بعض  من  الرغم  على 
عليه  تدلل  وهذا  االبتكار.  على  قادرة  أنها  احلرجية  الصناعة 
احلصاد  مجالي  في  الصناعة  حققتها  التي  التقدم  أوجه 
في  املطرد  والتقدم  التجهيز،  وتكنولوجيات  واللوجيستيات، 
وكان  الليفية.  املدخالت  وحدة من  أكبر من كل  ناجت  استخراج 

املنتجات  بخصوص  الناجحة  االبتكارات  من  عدد  أيضاً  هناك 
احملوّرة  الورقية  واملنتجات  اخلشبية  باملنتجات  يتعلق  فيما 
والتراخيص  االختراع  ببراءات  االهتمام  تزايد  ويشير  هندسياً. 
حلماية امللكية الفكرية وزيادة اإليرادات إلى أهمية االبتكار في 

الصناعة احلرجية.

اجلدول  ب: استخدام الطاقة حسب كل دوالر أمريكي من القيمة املضافة، 2002 إلى 2006

كثافة استخدام الطاقة )ميغا جول لكل دوالر أمريكي من القيمة املضافة(اإلقليم

االقتصاد بأكملهلب الورق والورقاخلشب املنشور واأللواح

ميغا جول لكل دوالر 
أمريكي 2006

التغير السنوي
2006-2002

)%(

ميغا جول لكل دوالر 
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ميغا جول لكل دوالر 
أمريكي في 2006

4.714.6ال تتوافر بيانات1.9ال تتوافر بياناتأوروبا

14.2-39.12.5-17.86.0آسيا واحمليط الهادي

8.83.236.36.18.6أوروبا

52.95.811.8-12.35.5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

8.4-15.25.546.70.7أمريكا الشمالية

1.819.79.220.6ال تتوافر بياناتغرب ووسط آسيا

13.41.941.61.010.7العالم

يتعلق بالتغير السنوي.
وتُوضح أدناه كثافة استخدام الطاقة لكل وحدة من القيمة املضافة. وكثافة 
استخدام الطاقة في إنتاج اخلشب املنشور واأللواح أعلى بدرجة طفيفة مما هي 
عليه في االقتصاد ككل. بيد أن قطاع اخلدمات )املدرج في االقتصاد ككل( يتسم 
اخلشب  إنتاج  ويتسم  للطاقة،  الستخدامه  كبير  حد  إلى  املنخفضة  بالكثافة 
املنشور واأللواح، مقارنًة بأنشطة تصنيعية أخرى كثيرة، بكثافة منخفضة نسبياً 
الستخدام الطاقة. وعلى العكس من ذلك، يتسم إنتاج لب الورق والورق بكثافة 
تستخدم  صناعات  خمس  أكثر  أحد  القطاع  ويُعتبر  الطاقة،  الستخدام  عالية 

الطاقة بكثافة عندما يُقاس بهذه الطريقة.
طفيفة،  بدرجة  تتزايد  الطاقة  استخدام  كثافة  أن  ب  اجلدول   أيضاً  ويبي 
وانخفاض  واأللواح  املنشور  اخلشب  إنتاج  في  الطاقة  استخدام  لتزايد  نتيجة 
القيمة املضافة )لكل طن متري من اإلنتاج( في قطاع إنتاج لب الورق والورق. وفي 
حالة لب الورق والورق، يرجع هذا جزئياً إلى دورة النشاط االقتصادي )حيث أخذت 
تتوافر  املثال،  سبيل  فعلى  األخيرة(.  السنوات  في  الهبوط  في  املضافة  القيمة 
سلسلة بيانات تغطي مدة أطول بشأن استخدام الطاقة والقيمة املضافة فيما 
يتعلق بأوروبا وهي تبينِّ أن كثافة استخدام الطاقة قد زادت، منذ سنة 1990، بنحو 
واحد في املائة سنوياً بعد أن كانت زيادتها تبلع 6.1 في املائة خالل الفترة ما بي 

سنة 2002 وسنة 2006.
كثافة  تقييم  في  آخر  هاماً  عامالً  املتجددة  الطاقة  استخدام  ويالشكل 

استخدام الطاقة في القطاع. وال توجد إال معلومات جزئية فقط، ولكن يتضح 
من  املائة  في   40 من  يقرب  ما  متثل  املتجددة  الطاقة  أن  مثالً،  اإلحصاءات،  من 
أوروبا.  من  كبير  جزء  في  واأللواح  املنشور  اخلشب  إنتاج  في  املستخدمة  الطاقة 
وفيما يتعلق بإنتاج لب الورق والورق، متثّل الطاقة املتجددة نحو 30 في املائة من 
االستهالك في أوروبا واليابان، و 45 في املائة في أمريكا الشمالية، وأكثر من 60 في 
املائة في أمريكا اجلنوبية. ويتم إنتاج معظم هذه الطاقة من مخلفات األخشاب، 

حيث أن استخدام الوقود احلفري في القطاع أقل كثيراً مما تشير إليه اجلداول.
مدخالت  من  أوسع  طائفة  احلسبان  في  عادةً  األخرى  باملواد  املقارنات  وتأخذ 
وبناء  احلياة.  دورة  حتليالت  باستخدام  املنتجات  واستخدام  اإلنتاج  في  الطاقة 
ونتائجها  منهجياتها  حيث  من  احلياة  دورة  حتليالت  كثيراً  تتباين  ذلك،   على 
)راجع، مثالً، Hammond and Jones, 2008 and Alcorn, 2003(. وهي تبينِّ 
بوجه عام أن منتجات اخلشب املنشور واأللواح تكون كثافة استخدامها للطاقة 
عادة مماثلة أو أعلى بدرجة طفيفة من كثافة استخدام قوالب القرميد، واألسمنت، 
واخلرسانة، واملالط، بينما تكون كثافة استخدام املعادن للطاقة أعلى مبا يتراوح من 
3 إلى 5 مرات وتكون كثافة استخدام املواد البالستيكية للطاقة أعلى مبا يصل 
إلى 10 مرات مقارنًة باخلشب. بيد أن املقارنات املتعلقة باالستخدام يجب أيضاً 
أن تأخذ في احلسبان الكميات اخملتلفة من املواد الالزمة ألي غرض محدد خلفض 

استخدام الطاقة بوجه عام.
األوروبية  البيانات اإلحصائية   املصادر: البيانات مستمدة من إدارة معلومات الطاقة (EIA, 2010)؛ وقاعدة 

.(IEA, 2010) الدولية للطاقة  والوكالة  (FAO, 2010b)؛  والزراعة  األغذية  (EUROSTAT, 2010)؛ ومنظمة 
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الخيارات االستراتيجية لمستقبل الصناعة 
الحرجية

ستؤثر القوى احملركة املوضحة أعاله على التطورات في الصناعة 
احلرجية لسنوات كثيرة مقبلة. فهي ستؤثر تأثيراً مباشراً على 
أن تؤثر  أسواق املواد اخلام واملنتجات احلرجية، ومن املرجح أيضاً 

على السياسات احلكومية وتنظيم القطاع.

التخطيط  عملية  من  كجزء  واحلكومات،  الصناعات  وحتتاج 
لهذه  لالستجابة  استراتيجيات  إلى  لديها،  األجل  الطويل 

التي  اخملتلفة  االستراتيجيات  بعض   38 اجلدول   ويعدد  القوى. 
من  كثير  في  بالتعاون   - بالفعل  احلرجية  الصناعة  أوجدتها 
من  وغيرهم  النهائيي  واملستخدمي  احلكومات،  مع  األحيان 
احلرجية  الصناعة  ربحية  تعزيز  أجل  من   - املصلحة  أصحاب 
بعض  وتركز  املستقبل.  في  الطويل  املدى  على  واستدامتها 
هذه االستراتيجيات على زيادة ربحية الشركات وزيادة ما لديها 
الصناعة  هيكلة  إعادة  مثالً  ذلك  )ومن  تنافسية  ميزات  من 
الفردية  الشركات  تقوم  أن  املالئم  فمن  ثم  ومن  وميكنتها(، 
بتنفيذها بصفة رئيسية. ولكن، حيثما توجد فوائد للصناعة 

االستجابات االستراتيجية املمكنة للقوى احملركة التي تؤثر على الصناعة احلرجية  اجلدول  38: 

مواطن الضعفمواطن القوة

استراتيجيات مواطن القوة – الفرصالفرص
مبادرات البناء والتغليف الخضراء  •

تطوير الطاقة الحيوية والمواد الحيوية  •

استراتيجيات مواطن الضعف - الفرص
إعادة هيكلة الصناعة من أجل االستثمار والتوسع  •

التكتالت والشراكات في الصناعة  •
تدابير تعزيز اإلمدادات من األلياف  •

استراتيجيات مواطن القوة – التهديداتالتهديدات
االبتكار فيما يتعلق بالمنتجات والعمليات  •

تنويع مصادر األلياف  •
تحليالت دورة الحياة  •

التعاون لتأمين اإلمدادات من األلياف  •

استراتيجيات مواطن الضعف – التهديدات
إعادة هيكلة الصناعة لتحقيق وفورات التكلفة  •

تركيز المنتجات وتمايزها  •
تطوير المعايير والمعلومات التقنية  •

ميكنة العمليات وتنمية قدرات الموارد البشرية  •

مالحظة: مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات املبينة في اجلدول  38 هي تلك احملددة في اجلدول  36  الواردة في الصفحة 30 )أي مواطن القوة — اخلواص البيئية إلمدادات املواد اخلام وقابليتها للتكيف 
واإلدارة واالبتكار؛ ومواطن الضعف — هيكل الصناعة، وتكاليف األيدي العاملة، وظروف العمل، واألداء االجتماعي والبيئي، ونضج أسواق املنتجات القائمة، وقضايا االستخدامات النهائية؛ والفرص — العوامل الدميوغرافية 

)البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط(، والعوملة والنمو االقتصادي، واالجتاهات االجتماعية؛ والتهديدات — العوامل الدميوغرافية )البلدان ذات الدخل املرتفع(، واملواد املنافسة، والتنافس على املوارد، والتغيرات في ملكية 
الغابات(. وكل استراتيجية محددة في اجلدول  38 تستجيب جملموعة مختلفة من مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات، على النحو الذي ترد مناقشته في النص.

اإلطار 7: توسيع نطاق املوارد من خالل استخدام األلياف املعاد تدويرها واملستعادة

تأتى األلياف التي تُستخدم في صنع اخلشب املنشور واأللواح والورق من طائفة 
الالزمة إلنتاج  واسعة — ومتزايدة — من املصادر. وفي سنة 2005، كانت األلياف 
هذه املنتجات تعادل 2.6 مليار متر مكعب من األخشاب املستديرة، ومع ذلك كان 
اإلنتاج الصناعي لألخشاب املستديرة ال يتجاوز 1.7 مليار متر مكعب. أما كمية 
من  املائة  في   35 نحو  أو  مكعب  متر  مليون   900 تعادل  )والتي  املتبقية  األلياف 
الورق املستعاد )550 مليون متر  تُلبى من خالل استخدام  اإلجمالي( فقد كانت 
مكعب(، ومصادر األلياف غير اخلشبية، ومصادر غير مسجلة من قبيل مخلفات 
اخلشبية  واملنتجات  الرقائقي  واخلشب  املنشور  اخلشب  تصنيع  من  األخشاب 

املستعادة )بعد أن كانت نفايات(.
إلى  الليفية األخرى من سنة 1990  أ اجتاه استخدام املصادر  يوضح الشكل 
األغذية  دراسة منظمة  من  املستمدة   2030 والتوقعات حتى سنة   2005 سنة 
أن أهمية  والزراعة، 2009(. مما يبينِّ  العاملية )منظمة األغذية  والزراعة للتوقعات 
هذه املصادر األخرى قد زادت من 21 في املائة من املتطلبات من األلياف في سنة 
1990 إلى 37 في املائة في سنة 2010 وأنها من املتوقع أن تزيد إلى ما يقرب من 
املصادر  هذه  من  مصدر  أهم  هو  املستعاد  والورق   .2030 سنة  في  املائة  في   45
األخرى، ولكن اجلمع املتزايد لنفايات املنتجات اخلشبية )مخلفات الهدم، واألثاث 

املستعمل، وغير ذلك( يتزايد بسرعة أيضاً.

قدرة  ستكون  البلدان  من  كثير  في  النفايات  من  التخلص  مالشكلة  تزايد  ومع 
الصناعة احلرجية على إعادة تدوير نفايات األلياف بتصنيع منتجات حرجية جديدة 

منها عامالً سيساعد الصناعة على تلبية احتياجاتها املتنامية من األلياف إلى 
جانب احلد من األثر البيئي لتزايد مطالب املستهلكي.

.FAO, 2009a and 2010b ،املصادر: بيانات مستمدة من منظمة األغذية والزراعة

الشكل أ: اجتاهات استخدام مصادر األلياف غير اخلشبية 
املعاد تدويرها واملستعادة، من 1990 إلى 2030.
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ككل أو فوائد من اتباع نهج أكثر تنسيقاً، قد يتم وضع وتنفيذ 
استراتيجيات على مستوى القطاع ككل، بقيادة الصناعة أو 

احلكومة عادةً.

الصناعية  للتنمية  التقليدي  احلكومي  الدعم  انخفض  وقد 
في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين في بلدان كثيرة مع 
الصناعات  السياسي، وخصخصة  تغيرات في املشهد  حدوث 
لالقتصادات.  التنظيمية  القواعد  إزالة  على  والتركيز  املؤممة، 
وقد ساد نهج التنمية االقتصادية القائم على حرية األسواق 
البلدان  بعض  في  مؤخراً  ردة  حدثت  ولكن  كثيرة،  لسنوات 
بعدد من  الردة  تفسير هذه  وميكن  االقتصاد.  وبعض قطاعات 
على  الصناعية  القدرة  على  العوملة  تأثير  قبيل  من  العوامل، 
قابلية  أكثر  أخضر«  »اقتصاد  بإيجاد  االهتمام  وتزايد  املنافسة 
الذي  االقتصادي  التراجع  دفع  األخيرة،  اآلونة  وفي  لالستدامة. 
شهدته فترة 2008-2009 عدداً من البلدان إلى إعادة النظر في 
سياساتها االقتصادية وإلى دعم النمو االقتصادي األكثر قوة 

واألكثر قابلية لالستدامة في املستقبل.

ومتاشياً مع هذه االجتاهات، زاد الدعم املقدم لتنمية الصناعات 
احلرجية خالل السنوات القليلة املاضية في البلدان املتقدمة، 
األوروبي قدرة  االحتاد  درس  املثال،  تقريباً. فعلى سبيل  جميعها 
القطاع احلرجي األوروبي على املنافسة في سنة 2007 )املعهد 
خطة  من  كجزء   )2007 التطبيقية،  النظم  لتحليل  الدولي 
عمل االحتاد األوروبي بشأن الغابات ويقوم بتقدمي الدعم حالياً 
من خالل مبادرات من قبيل منصة التكنولوجيا احلرجية. كما 
على  احلرجية  صناعاته  قدرة  كندية  مقاطعات  عدة  درست 
االحتادي، مبادرة  املستوى  وأطلقت كندا مؤخراً، على  املنافسة 
التكنولوجيات  )»برنامج  القطاع  في  االبتكار  لدعم  رئيسية 
قدرة  لدراسة  مؤخراً  نُفذت  أخرى  مبادرات  وتوجد  التحويلية«(. 
الصناعة في استراليا  تنمية  ولدعم  املنافسة  الصناعة على 
)وزارة  ونيوزيلندا   )2009 احلرجية،  الصناعات  تنمية  )صندوق 
الزراعة واحلراجة، 2009(. وبدأت بلدان كثيرة أيضاً في تقدمي قدر 
احليوية،  والطاقة  احليوي  الوقود  إنتاج  لتنمية  الدعم  كبير من 

وهي تنمية موجهة جزئياً نحو القطاع احلرجي.

وهناك بعض السمات املتماثلة جتمع بي معظم هذه املبادرات، 
الضعف  ومواطن  املنافسة،  على  القدرة  حتليالت  ذلك  في  مبا 
ومواطن القوة في القطاع؛ وتدابير زيادة اإلمدادات من األلياف 
واالبتكار؛  والتطوير  البحث  ودعم  عمليات  تكاليفها؛  وخفض 
واستحداث منتجات جديدة )وال سيما الوقود احليوي ومنتجات 
املبادرات تختلف  أن هذه  ومع  ومواد جديدة أساسها اخلشب(. 
حكومات  أن  إلى  تشير  فإنها  وتركيزها،  نطاقها  حيث  من 
كثيرة تعتقد أن الصناعة احلرجية أمامها مستقبل مضمون، 
هذه  وبعض  الناشئ.  األخضر«  »االقتصاد  من  كجزء  سيما  ال 
مجال  في  التطورات  مثالً  ذلك  )ومن  نسبياً  جديد  املبادرات 
الطاقة احليوية( وبعضها منا فجأة في السنوات األخيرة )ومن 
ذلك  في  السبب  ويعود  لألخشاب(  الترويج  أنشطة  مثالً  ذلك 
بعض  استعراض  ويبينِّ  باالستدامة.  املطالبة  زيادة  إلى  جزئياً 
احملركة  للقوى  الصناعة  استجابة  كيفية  أدناه،  املبادرات،  هذه 

املوضحة أعاله.

مبادرات الترويج لألخشاب
اإلعالن  خالل  من  )مثالً  احلرجية  للمنتجات  الترويج  ميثّل 
احلرجية؛  الصناعة  وظائف  من  أساسية  وظيفة  واالتصاالت( 
الترويج  على  الصناعة  واحت��ادات  فرادى  الشركات  دأبت  وقد 
ملنتجاتها منذ سنوات كثيرة. ولكن، خالل العقد املنصرم، حدث 
أكثر  تشمل  أصبحت  بحيث  األنشطة  هذه  في  كبير  ع  توسُّ
بكثير من مجرد الدعاية للمنتجات وتسويقها. ويتم حالياً عمل 
مبادرات كبيرة وجيدة التنظيم ومنسقة للترويج لألخشاب في 
أوروبا  بلدان  ومعظم  الشمالية  وأمريكا  ونيوزيلندا  استراليا 
االقتصادات  من  عدد  في  الصناعة  احتادات  وتكثنِّف  الغربية. 
البرازيل وغانا وماليزيا( مبادراتها اخلاصة  الصاعدة )منها مثالً 

بالترويج لألخشاب.

وفي معظم احلاالت تقود الصناعة هذه املبادرات التي تطورت 
)أو  احلرجية  الصناعة  احتادات  إليها  بادرت  محددة  كمشروعات 
)ال  احلكومية  األجهزة  تشارك  وقد  االحتادات(.  من  مجموعات 
سيما حيثما تُستخدم الغابات احلكومية في إنتاج األخشاب( 
وتركز  تقنية.  مساعدة  أو  متويالً  احلاالت،  بعض  في  توفر،  أو 
معظم املبادرات على األسواق احمللية، ولكن بدأ عدد من املبادرات 
اإلقليمية أو املتعددة األقطار للترويج لألخشاب )فعلى سبيل 
املثال، نشطت إلى حد كبير مبادرة برو: هولتز في النمسا في 

التعاون إلقامة مبادرات للترويج لألخشاب في بلدان أخرى(.

وراء  محركة  قوة  باالستدامة  اجلماهير  مطالبات  كانت  ولقد 
هذه املبادرات اجلديدة، بحيث جتاوز الكثير منها مراحل األنشطة 
وكتب  املنتجات،  عن  التجارية  للمعارض  التقليدية  الترويجية 
األدلة التجارية. وتوضح هذه املبادرات، على وجه التحديد، كيف 
تساهم املنتجات احلرجية في أساليب حياة أكثر استدامة وحتاول، 
استناداً إلى ذلك، إيجاد ثقافة أقوى الستخدام األخشاب. ولقد 
طورت املبادرات مجموعة متنوعة من مواد ومصادر املعلومات، 

من بينها ما يلي:

املنتجات  دراسات حاالت بشأن تصميم استخدام  – 
اخلشبية واستدامتها البيئية؛

للمنتجات  التقنية  اخلصائص  عن  مؤلفات  – 
اخلشبية؛

املنتجات  لصنع  البيئية  اجلوانب  عن  معلومات  – 
اخلشبية؛

الستخدام  البيئية  اآلث��ار  لتقييم  ومن��اذج  أدوات  – 
األخشاب؛

 – منتديات للنقاش وآليات لتقدمي املشورة التقنية؛

حلقات دراسية وتدريبية حول استخدام األخشاب؛ – 

واستخدامها  األخشاب  تصميم  في  مسابقات  – 
املستدام؛
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 – كتب أدلة للموردين وغيرهم من مقدمي اخلدمات 
واخلبراء.

وجتمع معظم هذه املبادرات للترويج لألخشاب بي ثالث سمات 
وإعداد  األخضر؛  البناء  مبادرات  مع  ارتباطها  هي:  مشتركة، 
وتقدمي معلومات عن املعايير التقنية؛ وأمثلة لتحليل املنتجات 
عمر  دورة  مدى  على  اخلشبية  املنتجات  استخدام  أو  اخلشبية 

املنتج.

مبادرات البناء األخضر
معظم البلدان التي تنّفذ مبادرات متطورة للترويج لألخشاب 
لديها أيضاً مبادرات للبناء األخضر. وبعض هذه املبادرات تقودها 
تضم  جلان  أو  مجالس  حتكمه  منها  الكثير  ولكن  الصناعة، 
أصحاب مصالح آخرين لهم اهتمام بالتشييد املستدام. وفي 
عدد  يوجد  األمريكية(  املتحدة  الواليات  )مثالً  أماكن  بضعة 
من مبادرات البناء األخضر التي قد تنافس بعضها البعض أو 

تتعاون فيما بينها.

وتوجد مبادرات البناء األخضر بهدف الترويج للتشييد املستدام 
التشييد  لصناعة  أو  أخرى  حساب  على  ملادة  الترويج  من  بدال 
بوجه عام. وهي تركز عادةً على  استحداث وتنفيذ أدوات ومناذج 
ومنهجيات لتقييم استدامة املباني وكثيراً ما تدير مخططات 
في  ترغب  التي  للشركات  املراتب  لتحديد  أو  شهادات  إلصدار 
طوعية  األخضر  البناء  ومبادرات  البيئي.  أدائها  على  التدليل 
إلى حد كبير، وإن كان بعض جوانب البناء األخضر )ومنها مثالً 
معايير كفاءة استخدام الطاقة( قد تُدرج في لوائح تنظيمات 

البناء.

املوارد  استخدام  دراسة كفاءة  تتم  املباني،  استدامة  ولتقييم 
املوارد الطبيعية( على  واملياه وغيرها من  الطاقة  )ومنها مثالً 
تصميمه  إلى  موقعه  حتديد  من  بدءاً  املبنى  عمر  دورة  امتداد 
في  تأخذ  وهي  وهدمه.  وجتديده  وصيانته  وتشغيله  وتشييده 
احلسبان أيضاً ما يرتبط مبشروع البناء من إهدار وتلوث وتدهور 
الهواء  جودة  مثل  املباني  استخدام  جوانب  وكذلك  بيئي، 

الداخلي فيها وصحة العاملي وسالمتهم.

التي تُستخدم  املواد  واخلشب هو واحد فحسب من مجموعة 
احلرجية  املنتجات  تصنيع  أفضلية  وتتضح  املباني،  تشييد  في 
فإن  ثم،  ومن  كثيرة.  أخرى  مبواد  مقارنًة  البيئي  أثرها  من حيث 
التركيز على البناء األخضر في اإلطار مبادرات الترويج لألخشاب 
هو استراتيجية مفيدة تستثمر قوة اخلواص البيئية للمنتجات 
احلرجية. بيد أن نظماً كثيرة للبناء األخضر ما زالت في املراحل 
يتعلق  فيما  املشاكل  من  عدد  هناك  زال  وما  للتطوير  األولى 

بالترويج لألخشاب في اإلطار هذه النظم.

كافياً  اعتباراً  اخملططات  معظم  تولي  ال  املثال،  سبيل  فعلى 
لتحليل دورة احلياة عند حتديد املواد، مما يضع األخشاب في وضع 
غير مواٍت مقارنًة باملواد األخرى وذلك ألن األخشاب يتميز أداؤها 
على  وعالوة  الحقاً(.  يصدر  املتحدة،  )األمم  عموماً  باألفضلية 
نسبياً  منخفضاً  وزناً  املزايا  نُظم حتديد  تُعطي  ما  كثيراً  ذلك، 

مقارنة  األخشاب(  أداء  فيها  يتميز  )التي  املواد  اختيار  لعملية 
واستخدام  الطاقة  استخدام  كفاءة  قبيل  من  أخرى  بعوامل 
»القيادة  نظام  مثل  النظم،  بعض  اختارت  وقد  محلية.  مواد 
املتحدة  الواليات  في  البيئي«  والتصميم  الطاقة  مجال  في 
األمريكية و«مجلس البناء األخضر« في استراليا أال يعترف إال 
بشهادات املنتجات احلرجية الصادرة عن مجلس رعاية الغابات، 
مما مينع فعلياً منتجات خشبية أخرى معتمدة من أن تُدرج في 

تلك النظم )األمم املتحدة، يصدر الحقاً(.

التغليف األخضر
في الوقت احلاضر، تركز مبادرات الترويج لألخشاب في الغالب 
بالتغليف  االهتمام  أيضاً  يتزايد  ولكن  األخضر،  البناء  على 
شركات  كبير  حد  إلى  ذلك  وراء  تقف  كانت  وقد  األخضر. 
كثيراً  األقرب  االستهالكية  السلع  وشركات  بالتجزئة  البيع 
بالقضايا  اهتمام اجلماهير  بتزايد  تتأثر  والتي  إلى املستهلكي 
البيئية تأثراً مباشراً. وكما هو احلال في مبادرات البناء األخضر 
املوضحة سابقاً، من املرجح أن تتيح مبادرات التغليف املستدام 
أو األخضر )اإلطار 8( فرصاً للصناعة احلرجية للمساهمة في 

أساليب حياة أكثر استدامة.

المعايير والمعلومات التقنية
تتضمن مبادرات كثيرة للترويج لألخشاب أنشطة لشرح وتقدمي 
املعلومات عن اجلوانب التقنية الستخدام األخشاب )ال سيما 
في اإلنشاءات( ملؤسسات األعمال وللمهنيي، وكذلك للجمهور 
ل الترويج لألخشاب في البناء األخضر ويرمي  العام. وهذا يكمنِّ
إلى التغلب على أحد مواطن الضعف في الترويج لألخشاب، 
وهو االفتقار إلى معلومات عن خصائص املنتجات اخلشبية، أو 

تصور أنها أقل متانة من منتجات مصنوعة من مواد أخرى.

وإضافة إلى رفع مستوى الوعي، تتضمن أيضاً أنشطة الترويج 
لألخشاب في بلدان كثيرة املشاركة النشطة في وضع املعايير 
الوكاالت  والقواعد التقنية. ومع أن هذه املعايير تديرها فعلياً 
تقدمها  التي  واخلبرة  املساهمات  فإن  كبير،  حد  إلى  العامة 
الصناعة احلرجية كثيراً ما تكون مفيدة لتطويرها وتنقيحها، 
ال سيما عندما تستحدث الصناعة منتجات جديدة. وفي بعض 
احلاالت، جتري هذه املشاورات على مستوى دولي، كما في حالة 
جلنة خبراء البناء املشتركة بي كندا والواليات املتحدة واليابان.

تحليل دورة الحياة
تتضمن أيضاً معظم مبادرات الترويج لألخشاب دراسات حاالت 
وأدوات ومناذج حلساب اآلثار البيئية إلحالل األخشاب محل املواد 
من  كبير  اهتمام  وجود  ومع  اآلثار.  تلك  على  وللتدليل  األخرى 
جانب اجلمهور بتغيُّر املناخ، تركز الكثير من هذه املبادرات على 
واالنبعاثات  الطاقة  استخدام  على  املنتجات  إحالل  تأثيرات 
الكربونية، ولكن بعضها يتجاوز ذلك ويدرس طائفة أوسع من 
مبادرات  في  تقييمها  يجري  التي  تلك  قبيل  من  البيئية  اآلثار 
ل  تكمنِّ االستراتيجية  وهذه  أعاله(.  ذُكر  )كما  األخضر  البناء 
األخضر،  البناء  في  لألخشاب  الترويج  إلى  الرامية  اجلهود 
للفوائد  الكمي  بالتحديد  املنافسة  املواد  لتهديد  بالتصدي 

البيئية الستخدام املنتجات احلرجية.
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الممارسات التعاونية لمؤسسات األعمال
في  تعاوناً  أكثر  تكون  األعمال  ممارسات ملؤسسات  تطوير  ميثّل 
قطاعات وصناعات كثيرة اجتاهاً متزايداً في السنوات األخيرة. 
عن  كثيرة  صناعات  في  شركات  تتعاون  كثيرة  سنوات  فمنذ 
النهائيي  واملستخدمي  واملوردين  املنتجي  سلسلة  مع  كثب 
املناهج  ولكن  جديدة،  أسواق  وإيجاد  املنتجات  جودة  لتحسي 
اجلديدة للتعاون ترمي إلى معاجلة بعض مواطن الضعف احملددة 

في الصناعة احلرجية.

التعاون لتأمين إمدادات األلياف
املنافسة  زيادة  لتهديدات  استجابة  تتيح  التعاون  زيادة  إن 
الغابات  ملكية  في  والتغيرات  األلياف،  إلم��دادات  بالنسبة 
والسيطرة عليها وإدارتها، والطابع اجملزّأ مللكية الغابات في كثير 
البلدان. وهذا يأخذ الشكل تعاوٍن فيما بي مالّك الغابات  من 
وتشجيع  األلياف  إمدادات  لتأمي  والصناعة  املالّك  بي  وأيضاً 
أن  شأنها  من  كان  الغابات  من  مساحات  من  األخشاب  إنتاج 
تُعتبر سابقاً غير اقتصادية أو غير مالئمة للحصاد. وتستفيد 
هذه االستراتيجيات التعاونية من مواطن قوة الصناعة احلرجية 
لتنظيم وإدارة إمدادات األلياف و)في بعض احلاالت( نقل بعض 

هذه املهارات إلى صغار مالك الغابات في القطاع اخلاص.

التعاونيات  )في  الغابات  مالك  بي  تعاون  هناك  كان  وقد 
في  )مثالً  البلدان  بعض  في  كثيرة  سنوات  منذ  واالحت��ادات( 
أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية(، ولكنه اتسع في السنوات 
اخلشبية.  باإلمدادات  يتعلق  فيما  هامة  قوة  ليصبح  األخيرة 
فعلى سبيل املثال، جند أن منظمات مالك الغابات في القطاع 

الغابات  مالك  احتاد  في  أعضاء  هم  أوروبياً  بلداً   23 في  اخلاص 
األوروبيي. وقد اتضح من مسح أجري مؤخراً ألحد عشر بلداً من 
هذه البلدان أن أعضاء املنظمات الوطنية كانوا ميثلون 11 في 
املائة من جميع مالك الغابات في القطاع اخلاص، و42 في املائة 
من مساحة الغابات اململوكة ملكية خاصة، و22 في املائة من 
وهناك   .)CEPF, 2008( املستديرة  األخشاب  إنتاج  مجموع 
ع في منظمات مالك  الغابات في  أيضاً دليل على حدوث توسُّ

بلدان أخرى مثل املكسيك والواليات املتحدة األمريكية.

الغابات  مالك  ومنظمات  التعاونيات  في  التوسع  حدث  وقد 
إلى  احلكومية  الغابات  ملكية  نقل  فمع  األسباب.  من  لعدد 
تسعينيات  في  الشرقية  أوروبا  في  اخلاص  القطاع  في  مالك 
القرن العشرين، ظهرت عدة منظمات ملالك الغابات ملساعدة 
أولئك املالك اجلدد للغابات فيما يتعلق بإدارة الغابات وحصادها 
)مثالً في دول البلطيق الثالث وهي جمهورية التشيك وهنغاريا 
وسلوفاكيا(. وفي بعض األماكن، كانت الفرص املتاحة إلصدار 
)راجع  الغابات  تنظيم مالك  لتحسي  دافعاً  للغابات  شهادات 
مثالً )Ota, 2007( لالطالع على وصف لألنشطة األخيرة في 
اليابان(. وتتضمن أمثلة أخرى للتعاون احملسن استخدام أدوات 
مثل خدمة  احلرجية  املنتجات  وتسويق  الغابات  إلدارة  اإلنترنت 

»غابتي« في اململكة املتحدة )انظر اإلطار 9(.

ووضع مخططات للزراع اخلارجيي هو الشكل آخر من أشكال 
االلشكل،  هذا  وفي  األلياف.  من  اإلم��دادات  لتأمي  التعاون 
للغابات  مالّك  قِبَل  من  األشجار  زرع  احلرجية  الصناعة  تدعم 
القدرة  وتنمية  اخلشبية  اإلمدادات  لزيادة  اخلاص  القطاع  في 

اإلطار 8: التغليف املستدام: فرصة لصناعة الورق

لقد كان التوجيه األوروبي EC/62/94 بشأن التغليف ومخلفات التغليف، الذي 
اعتُمد في سنة 1994، إحدى احملاوالت األولى لزيادة استدامة التغليف. وركز هذا 
درجة  ألقصى  فيه  املستخدمة  اخلطرة  واملواد  التغليف  استخدام  من  احلد  على 
ممكنة، وعلى تشجيع إعادة استخدام وإعادة تدوير مواد التغليف. ومعظم البلدان 
األخرى خارج نطاق االحتاد األوروبي لم تتبع حتى اآلن مناهًج تنظيمية من أجل زيادة 
والوكاالت  الصناعة  من مجموعات  ولكن عدداً  التغليف.  االستدامة في قطاع 
غير احلكومية واحلكومية والشركات الكبرى استحدثت مبادرات بشأن التغليف 

املستدام.
وأهداف الكثير من هذه املبادرات مماثلة ألهداف التوجيه الصادر عن املفوضية 
و/أو  إعادة استخدام  وزيادة  املستخدم  التغليف  إجمالي  احلد من  األوروبية، وهي: 
إعادة تدوير مواد التغليف، وزيادة احملتوى من املواد املعاد تدويرها، واحلد من استخدام 
املواد اخلطرة. ويصل بعضها إلى مدى أبعد حتى من ذلك ويدرس جوانب أخرى، من 
قبيل انبعاثات غازات االحتباس احلراري من إنتاج مواد التغليف، واستخدام املوارد 
)املياه والطاقة واألراضي، وغيرها( في إنتاج مواد التغليف، ومسافات النقل على 

امتداد سلسلة اإلمدادات.
والكثير من هذه املبادرات طوعية، ولكن بعضها تسانده شركات كبرى تتوقع 
من مورديها أن يحسنوا أداءهم فيما يتعلق باستدامة التغليف )ومن ذلك مثالً 
لوحة اإلجنازات اخلاصة بالتغليف في متاجر وال مارت(. وتتيح هذه املبادرات أدوات 

درجة  أقصى  إلى  منه  للحد  البيئي  أثرها  تقييم  على  الشركات  ملساعدة  شتى 
واخلطوط  العامة،  اآلثار  لتقييم  اإلجنازات  لوحات  األدوات  هذه  بي  ومن  ممكنة، 
التصميم  أدوات  من  وغيرها  احلياة  دورة  تقييم  وأدوات  للتصميم،   التوجيهية 

.)Five Winds International, 2008(
وعلى الرغم من أن احلد من التغليف ميثل هدفاً رئيسياً من أهداف كثير من 
تغييرات في  إدخال  أن تشجع على  أيضاً  املبادرات ميكنها  املبادرات، فإن هذه  هذه 
أنواع مواد التغليف املستخدمة. فعلى سبيل املثال، نتيجة للوحة اإلجنازات اخلاصة 
املعدنية  العلب  محل  الورقية  الصناديق  حّلت  مارت،  وال  متاجر  في  بالتغليف 
وإجراء  املتحدة.  اململكة  السوبر ماركت أسدا في  املنتجات في متاجر  في بعض 
مزيد من البحوث والتطوير في صناعة الورق بشأن قضايا مثل آليات احلماية من 
التالعب ورصد درجة احلرارة )»الورق الذكي«( ميكن أن يتيح إحالل مزيد من املنتجات 

الورقية محل مواد التغليف األقل مراعاة للبيئة وأن يساهم في هذه اجلهود.
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احمللية في مجال إقامة املزارع وإدارتها. وقد ظهرت مخططات 
وأصبحت  العشرين  القرن  تسعينيات  في  اخلارجيي  الزراع 
النامية )هي  البلدان  على األقل من  بلداً  موجودة اآلن في 13 
البرازيل وكولومبيا وغانا والهند وإندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة 
والفلبي وجزر سليمان وجنوب أفريقيا وتايالند وفانواتو وفيتنام 
مثالً  )ومنها  املتقدمة  البلدان  بعض  في  وكذلك  وزمبابوي( 

استراليا ونيوزيلندا والبرتغال(.

وتتباين مخططات الزراع اخلارجيي للغابات تبايناً هائالً من حيث 
احلجم ونطاق أنشطتها، وكذلك توزيع التكاليف والفوائد بي 
مالك الغابات والصناعة. ومع تزايد االهتمام بهذه اخملططات، 
حللت منظمات مثل منظمة األغذية والزراعة ومركز البحوث 
احلرجية الدولية مواطن قوة ومواطن ضعف األنواع اخملتلفة من 
الشراكات ووضعت خطوطاً توجيهية لتمكينها من مواصلة 
املستقبل  في  القطاع  في  املستدامة  التنمية  في  اإلسهام 

 .)FAO, 2002(

تكتالت الصناعة والشراكات
ومؤسسات  شركات  تتواجد  حيثما  الصناعة  تكتالت  تنشأ 
أخرى ذات الصلة )ومنها مثالً معاهد البحوث( على مقربة من 
بعضها البعض أو عندما يكون هناك ترابط قوي بينها بطرق 
أخرى. وفي بعض األحيان تنشأ هذه التكتالت بطريقة تلقائية 
نتيجة لتراكم اخلبرة التقنية على مدى فترة زمنية طويلة )ومن 
ذلك مثالً بعض تكتالت صناعة األثاث في إيطاليا( أو قد تنشأ 
استناداً إلى موقع وجود املوارد )ومن ذلك مثالً تكتالت الصناعة 
احلرجية في املناطق التي توجد فيها موارد حرجية كبيرة(. وفي 
اآلونة األخيرة، قام عدد من البلدان باحلث على تكوين مجموعات 
في  واالستثمارات  العامة  السياسات  خالل  من  للصناعة 

البحوث والتكنولوجيا في مواضع مختارة بعناية.

وتشمل تكتالت الصناعة عادة مؤسسات األعمال األساسية 
واملستخدمي  املوردين  من  عدد  جانب  إلى  الصناعة،  داخل 
التدريب  ومرافق  الصلة،  ذات  اخلدمات  وصناعات  النهائيي 

اإلطار 9: استخدام تكنولوجيا اإلنترنت لتنمية اإلمدادات اخلشبية من صغار مالك الغابات

اململكة  في  اخلاص  القطاع  من  املستديرة  األخشاب  إمدادات  كانت  كثيرة،  لسنوات 
املتحدة أقل كثيراً من إمكاناتها وذلك بسبب وجود عدد كبير من صغار مالك الغابات 
والتباين الكبير في نوعية املوارد اخلشبية )أو عدم معرفة هذه النوعية( في كثير من هذه 
الغابات. وقد أدت التطورات التي حدثت مؤخراً في السياسة واحلوافز املتعلقة بالطاقة 
املتجددة إلى حدوث زيادة كبيرة في الطلب على األخشاب مع اشتراطات أقل من حيث 
اجلودة لتلبية حاجات قطاع الطاقة. واستجابة لهذا، أخذ عدد من املنظمات يدرس ُسبل 
استحدثتها مؤسسة   التي  »غابتي«  ذلك خدمة  أمثلة  ومن  اخلشبية.  اإلمدادات  زيادة 

سيلفا.
أن  األخشاب  ملستخدمي  تتيح  اإلنترنت  شبكة  على  خريطة  اخلدمة  هذه  وتوفر 
على  غاباتهم  يحددوا  أن  الغابات  مالك  ويستطيع  احملليي.  األخشاب  مبنتجي  يرتبطوا 
تكّمله وحدة  وهذا  الغابات.  أقسام  يخزنوا معلومات جرد لكل قسم من  وأن  اخلريطة 
إلدارة الغابات ميكن استخدامها إلعداد خطط إلدارة الغابات بااللشكل الذي تشترطه 

مفوضية احلراجة في طلبات احلصول على منح وتراخيص.
أما الوحدة الثالثة فهي خريطة وطنية يستطيع من خاللها مالك الغابات وغيرهم 
التي  األماكن  يبينوا  وأن  وخدماتهم  منتجاتهم  عن  يعلنوا  أن  احلرجية  املؤسسات  من 
األخرى  السمات  وتتضمن  أ(.  الشكل  )انظر  مطلوبة  تكون  أو  األخشاب  فيها  تتوافر 
ملالك  أهمية  ذات  أخرى  مبوارد  ووصالت  احلرجية  القضايا  بشأن  مناقشة  إلجراء  منتدى 

الغابات وملديريها.
أثناء األشهر الثمانية عشر التي استغرقها استحداث هذه اخلدمة )التي أُطلقت 
في أبريل/نيسان 2010(، سجلت 100 مؤسسة من مؤسسات األعمال و50 من مالك 
الغابات أنفسهم لكي يستفيدوا من هذه اخلدمة. وتروج حالياً مؤسسة سيلفا ترويجاً 

نشطاً لهذه اخلدمة اجملانية لدى مستخدمي محتملي آخرين.

Sylva Foundation, 2010  :املصدر

الشكل أ: مؤسسات األعمال املسجلة لدى 
‘غابتي’، في يونيو/حزيران 2010
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التكتالت  أن تؤدي  والبحث والتطوير في بعض األحيان. وميكن 
بزيادتها  التكتل  داخل  للشركات  التنافسية  امليزة  زيادة  إلى 
لإلنتاجية وبحفزها لالبتكار ومبساعدتها على إقامة مؤسسات 

.)Porter, 1990( أعمال جديدة في الصناعة

منذ  احلرجية  الصناعة  تكتالت  بعض  وجود  من  الرغم  وعلى 
العقدين  في  بتنميتها  االهتمام  زاد  فقد  كثيرة،  سنوات 
للصناعة  كبيرة  مجموعات  اآلن  توجد  وأصبحت  األخيرين 
وأوروبا  )استراليا  تقدماً  األكثر  البلدان  من  أجزاء  في  احلرجية 
املثال،  سبيل  فعلى  الشمالية(.  وأمريكا  ونيوزيلندا  واليابان 
األعمال  بكلية  اخلاص  للتكتالت  اخلرائط  وضع  ملشروع  وفقاً 
ثلث  يحدث   ،)www.isc.hbs.edu/cmp( هارفارد  بجامعة 
خمس  في   2007 سنة  في  احلرجية  الصناعة  في  العمالة 
أكثر من  )وحدث  األمريكية  املتحدة  الواليات  واليات فقط من 
النصف في عشر واليات فقط(. كذلك فإن تنمية مجموعات 
في  والصناعة  احلكومات  بنشاط  دعمتها  احلرجية  الصناعة 
أوروبا، حيث أصبح يوجد اآلن قرابة 200 تكتل، تربط الشركات 
من  صلة  ذات  أخرى  وقطاعات  احلرجية  الصناعة  في  القائمة 
اخلضراء  والتكنولوجيا  املتجددة  والطاقة  اإلنشاءات   قبيل 

.)European Cluster Observatory, 2010(

االقتصادات  في  احلرجية  للصناعة  هامة  تكتالت  بضع  وتوجد 
في  والورق  الورق  لب  صناعة  مجموعات  مثالً  )منها  الصاعدة 
البرازيل والهند وتايالند ؛ ومجموعات صناعة األثاث في البرازيل 
وماليزيا وفيتنام(. وإضافة إلى هذه التكتالت، نشأت مجموعات 
قروية صغيرة النطاق فيما يتعلق بأنشطة من قبيل الصناعات 
نطاق  على  األخشاب  وتصنيع  والراتان  اخليزران  وصناعة  اليدوية 
وتايالند  الشعبية  الدميقراطية  الو  الهند وجمهورية  صغير في 
جمع  عمليات  أيضاً  وتخضع   .)Anbumozhi, 2007( وفيتنام 
)بوجود  جيد  لتنظيم  اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات  وتصنيع 
ترتيبات مماثلة إلقامة التكتالت( في عدد من األماكن )ومن ذلك 
مثالً جمع وتصنيع زبدة الشيا في غانا واجلوز البرازيلي في بوليفيا(.

للصناعة  مجموعات  إقامة  استراتيجية  تهدف  ما  وكثيراً 
احلرجية إلى االستفادة من فرص منو األسواق التي يتيحها النمو 
االقتصادي وتتيحها العوملة، وذلك مبعاجلة مواطن الضعف في 
الصناعة مثل نضج بعض أسواق االستخدام النهائي القائمة، 
وجتزؤ الصناعة )واملستويات املنخفضة لتطبيق التكنولوجيا(، 
وزيادة املنافسة من أقاليم أصبحت متارس  التصنيع حديثاً. وبدالً 
من ذلك، ميكن أن تنشأ شراكات جديدة لالستفادة من مواطن 

قوة مختلف الشركاء لتلبية طلب ناشئ في األسواق.

فعلى سبيل املثال، اقتحمت شركات املنتجات احلرجية أسواق 
من  احليوية،  املواد  من  وغيرها  السائلة  احليوي  الوقود  أنواع 
يقف  احلاضر،  الوقت  وفي  تكرير حيوية«.  »معامل  إقامة  خالل 
وراء هذه التطورات تزايد الطلب على الوقود احليوي، ولكن من 
إلى  امليدان  هذا  في  عاملة  كثيرة  شركات  تهدف  أن  احلتمي 
التوسع في إنتاجها وتنويعه بحيث يشمل طائفة أوسع كثيراً 
من املواد الكيميائية واملواد القائمة على الكتلة احليوية. ومن 
املشتركة  املشروعات  تلك  وأشهرها  الشركات  هذه  أكبر  بي 

إم  بي  ويو  نستي،  وزيوت  إنسو  وستورا  وشيفرون،  فيرهاوزر  بي 
مستوى  على  أخرى  شراكات  تنشأ  ولكن  وكربونا،  وأندريتس 

املرافق الفردية.

االبتكارات المتعلقة بالمنتجات والعمليات
أسواق  أو  خدمات  أو  سلع  استحداث  عملية  هو  االبتكار  إن 
أفضل  طرق  أو  أفضل  عمليات  أو  جديدة  إمدادات  مصادر  أو 
وثروة  أرباح  وحتقيق  اإلنتاجية  زيادة  أجل  من  اإلنتاج   لتنظيم 
تدريجياً  االبتكار  يحدث  أن  وميكن   .)Schumpeter, 1934(
وقد  الثورية(  )االبتكارات  فجأة  أو  التطورية(  )االبتكارات 
بتقدمي  وذلك  القائمة  واألسواق  الصناعات  في  خلالً  يُحدث 
)عادةً  األسواق  تتوقعها  ال  بطرق  جديدة  وخدمات  منتجات 
من  مختلفة  مجموعة  احتياجات  تلبية  أو  األسعار  بخفض 
ما  دائماً،  ليس  ولكن  كثيراً،  الثورية  واالبتكارات  املستهلكي(. 
عكس  وعلى  ذلك،  إلى  وإضافة  اضطراب.  إحداث  في  تتسبب 
املفاهيم الشائعة، قد تكون اجلهود التي يبذلها املستخدمون 
النهائيون لتحوير املنتجات أو استخدامها بطرق جديدة وأكثر 
فائدة مصدراً لالبتكار أهم من اإلجراءات التي تتخذها الشركات 

.)von Hippel, 1988( الصانعة

التكنولوجيا في بعض  أن مستويات تطبيق  الرغم من  وعلى 
أجزاء الصناعة احلرجية منخفضة نسبياً )وعلى الرغم من بطء 
تطبيق التكنولوجيا عموماً(، فقد ابتكرت الصناعة احلرجية في 
احلصاد  من  بدءاً  بأكملها  اإلمداد  مجاالت كثيرة في سلسلة 
من  االبتكار  تدعم  زالت  وما  النهائي  املستخدم  إلى  ووصوالً 
خالل أنشطة البحث والتطوير العامة وتلك اخلاصة بالصناعة. 

وترد أدناه بعض األمثلة عن االبتكارات في الصناعة احلرجية.

االبتكارات التطورية 
حتسينات  إدخ��ال  يجري  عندما  التطورية  االبتكارات  حتدث 
تدريجية على عمليات ومنتجات قائمة من أجل زيادة اإلنتاجية 
أو خفض التكاليف أو زيادة كمية اإلنتاج أو جودته لتلبية حاجة 
قائمة في األسواق. وفيما يتعلق باحلصاد احلرجي، كانت هناك 
ابتكارات تطورية عديدة من قبيل وضع وتنفيذ نظم لتحديد 
مراتب جودة األخشاب؛ والتحول تدريجياً عن احلصاد اليدوي إلى 
احلصاد اآللي؛ واستخدام آالت حصاد قليلة التأثير بحيث تقلل 
من انضغاط التربة، ومتّكن من القيام بعملية احلصد على مدار 
السنة واحلصول على تربة أكثر ليونة. وهذه االبتكارات شائعة 
إلى حد كبير اآلن في معظم البلدان التي توجد لديها صناعة 
لتحسي  عهداً  األحدث  االبتكار  فإن  كذلك  عصرية.  حرجية 
والقائمي  احلصد،  عملية  على  القائمي  بي  الفوري  االتصال 
)باستخدام  التصنيع  ومرافق  النقل،  وسائل  تشغيل  على 
األمثلية(  حتقيق  وبرمجيات  املوضع  لتحديد  العاملي  النظام 
تتيح توريد األخشاب املستديرة في الوقت احملدد وتقلل من رأس 

املال املتداول املعّطل في مخزونات املواد اخلام.

بحدوث  عديدة  بطرق  التصنيع  تكنولوجيات  أيضاً  وحتسنت 
في  املنتجات  استعادة  وحتسي  الضوئي  املسح  مثل  تطورات 
حتسينات  وإدخال  الرقائقي،  واخلشب  املنشور  اخلشب  إنتاج 
األفران،  في  واملعاجلات  والتجفيف  اإلجهاد،  مراتب  حتديد  في 
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ارتفاع مستويات  املواد الالصقة، وكذلك  وتطوير تكنولوجيات 
في  التشغيل  لسرعات  التدريجي  والتسريع  اآللي،  التشغيل 
على  وركزت  واإلنتاجية.  العمل  جهد  لزيادة  التصنيع  مرافق 
في  التصنيع  بعمليات  املتعلقة  االبتكارات  اخلصوص  وجه 
قطاع لب الورق والورق على األداء البيئي في السنوات األخيرة، 
التبييض  ومواد  املاء  استخدام  في  تخفيضات  حققت  بحيث 
إلى  احليوية(،  الطاقة  استخدام  )وزيادة  والطاقة  الكيمائية 
جانب إدخال تغييرات في عمليات التصنيع )السرعة، واملعاجلة 
تخفيفية  تكنولوجيات  وتطبيق  ذلك(  وغير  لأللياف،  املسبقة 

للحد من انبعاثات ملوثات املاء واجلو.

االبتكارات الثورية 
يحدث االبتكار الثوري عندما يحدث حتسن جذري في عمليات 
وفي  األسواق.  في  جديدة  أو  قائمة  حاجة  لتلبية  منتجات  أو 
للتعلم  نتيجة  التطورية  االبتكارات  حتدث  ما  كثيراً  أنه  حي 
واخلدمات  املنتجات  استخدامات  ومن  القائمة  العمليات  من 
نتيجة  األغلب  في  حتدث  الثورية  االبتكارات  فإن  القائمة، 
األخيرة  السنوات  في  جرى  وقد  والتطوير.  البحث  لبرامج 
املبتكرة حلصد منتجات  استحداث واستخدام عدد من اآلالت 
الغابات وذلك إلمداد سوق الطاقة احليوية اآلخذة في التوسع 
حصد  آالت  اآلالت  هذه  وتشمل  أخشاب.  من  إليه  حتتاج  مبا 
الطاقة  وأخشاب  الصناعية  املستديرة  األخشاب  بي  ما  جتمع 
استخراج  أجل  من  حصد   — تصنيع  آالت  وكذلك  احليوية 
أدوات صوتية مركبة على رؤوس  الغابات. واستخدام  مخلفات 
األشجار  قوة  مراتب  حتديد  وميكنة  لتحسي  احلصد  آالت 
حالياً  جتريبه  يجري  ثوري  ابتكار  هو  احلصاد  وقت   القائمة 

.)Mochan, Moore and Connolly, 2009(

واالبتكارات الثورية أقل شيوعاً في مجال التصنيع احلرجي. ومع 
ذلك، من أمثلته الالفتة للنظر تطوير صناعة اخلشب املطاطي 
كان  العشرين،  القرن  سبعينيات  أواخر  فحتى  ماليزيا.  في 
لتجفيف  وقود  كخشب  يُستخدم  املطاطي  اخلشب  معظم 
القرميد،  وصنع  التبغ،  وجتفيف  الصحائفي،  املطاط  وتدخي 
أكبر  ماليزيا  أصبحت  احلي  ذلك  ومنذ  النباتي.  الفحم  وإنتاج 
بلد في العالم من حيث تصنيع واستخدام اخلشب املطاطي، 
بحيث تقّدر حالياً قيمة تصنيعها له مبا يقل قليالً عن ملياري 

دوالر أمريكي سنوياً .

  الثورية في الصناعة احلرجية أكثر شيوعاً في أسواق املنتجات 
من  جديدة  أنواع  حلت  فقد  ذلك.  على  عديدة  أمثلة  وتوجد 
واأللواح  املوجهة  اخليوط  ألواح  مثالً  )منها  األلواح  منتجات 
واخلشب  املنشور  اخلشب  محل  الكثافة(  املتوسطة  الليفية 
احملورة  اخلشبية  املنتجات  تطوير  وجاء  ثمناً.  األبهظ  الرقائقي 
القشرة  )خشب  الهيكلية  التطبيقات  أجل  من  هندسياً 
في   )I حرف  الشكل  على  واجليزان  البناء،  ومكونات  الرقائقي، 
السمات  من  كان  وقد  باأللواح.  املتعلقة  االبتكارات  أعقاب 
الرئيسية لالبتكارات الهيكلية اجلمع ما بي قطع من اخلشب 
بطرق  وذلك  خشبية  غير  ومواد  تكوينها  معاد  وألواح  اخلالص 
ن قوة ومتانة هذه  حديثة ومفيدة إما تقلل من التكاليف أو حتسنِّ

املنتجات املركبة مقارنًة باملواد التي كانت تُستخدم سابقاً.

االبتكارات النهائية الجديدة 
حتدث االبتكارات التي تسبب اضطراباً عندما يؤدي ابتكار إلى 
نشوء منتجات جديدة أو أسواق جديدة أو قطاعات جديدة في 
األسواق تلبي حاجات قائمة أو جديدة للمستهلكي. وميكن أن 
تكون االبتكارات التي تسبب اضطراباً تطورية أو ثورية وحتدث 
قليالً  في معظم الصناعات التحويلية )وإن كان من املمكن أن 
تكون شائعة إلى حد ال كبير به في صناعة اخلدمات وصناعة 
حتدث  اجلديدة  النهائية  واالبتكارات  املتقدمة(.  التكنولوجيا 
وعمليات  منتجات  تسيطر  عندما  الوقت،  مبرور  عادةً  تدريجياً 
جديدة أوالً على الطرف األدنى من سوق ثم تتحرك إلى أعلى 

لتحل محل منتجات أخرى قائمة عالية القيمة.

احلرجية  الصناعة  في  االبتكار  من  النوع  هذا  أمثلة  ومن 
طائفة  مع  التكلفة  املنخفضة  اجلسيمية  األلواح  استخدام 
متنوعة من الطالءات ومواد الصقل لتصنيع بعض أنواع األثاث 
)ومن ذلك مثالً املطابخ وأثاث غرف النوم(. وقد بدأ هذا بظهور 
أثاث رخيص الثمن وجاهز للتجميع في سبعينيات وثمانينيات 
القرن العشرين، حل محل األثاث الباهظ التكلفة املصنوع من 
اخلشب اخلالص، وهو كان البديل الوحيد املتاح وقتئذ. وتدريجياً 
انتقل  والتسويق،  والتصميم  اجلودة  في  حتسينات  إدخال  ومع 
هذا النوع من األثاث إلى األسواق األعلى بحيث أصبح اآلن هو 
أكثر أنواع األثاث املتاح في هذه القطاعات من األسواق شيوعاً 

في بلدان كثيرة. 

االستعاضة  اجلديدة هي  النهائية  لالبتكارات  األخرى  واألمثلة 
باأللواح التي متثل األخشاب أساسها )ومن ذلك مثالً األلواح ذات 
اخليوط املوجهة واأللواح الليفية املتوسطة الكثافة(، واأللواح 
اخلشبية  واملنتجات  الغراء،  بواسطة  امللحومة  احلواف  ذات 
في  الرقائقي  واخلشب  املنشور  اخلشب  عن  إصبعياً  املوصولة 
بعض االستخدامات. وهذه االبتكارات تتبع نفس منط التطور 
املوصوف أعاله وبدأت حتى في املنافسة في أسواق األثاث العليا 
التي كانت األلواح اجلسيمية هي التي تسيطر عليها سابقاً، 
من قبيل استخدام األلواح الليفية املتوسطة الكثافة كمادة 

أساسية ذات جودة أعلى من أجل إنتاج أبواب خزانات املطابخ.

االبتكارات الجديدة الخاصة باألسواق الجديدة 
إن النوع الرئيسي اآلخر من االبتكارات اجلديدة هي تلك اخلاصة 
حاجات  االبتكار  يلبي  عندما  يحدث  وهذا  اجلديدة.  باألسواق 
مستهلكي جدد أو ميثل طريقة مختلفة اختالفاً جذرياً لإلنتاج 
أو لتقدمي اخلدمات. وكثيراً ما تكون هذه االبتكارات ثورية وميكن 

أن تظهر بسرعة كبيرة في أي صناعة.

قطاع  في  اخلشبية  الكريات  استخدام  في  السريع  والتوسع 
اخلاصة  االبتكارات  أشكال  من  اللشكل  مثاالً  يوفر  الطاقة 
بالطاقة  املتعلقة  السياسات  أحدثت  فقد  اجلديدة.  باألسواق 
املتجددة منواً سريعاً في الطلب على الطاقة اخلشبية يقتضي 
انتقال كميات كبيرة من الوقود اخلشبي داخل البلدان وبينها. 
اخلشبي  الوقود  لتوريد  متاماً  اخلشبية طريقة جديدة  والكريات 
إلى املستهلكي النهائيي تتغلب جزئياً على إحدى التكاليف 
النقل(،  )تكلفة  اخلشبي  بالوقود  التقليدي  لإلمداد  الرئيسية 
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وزيادة محتواه  املاء  الوقود اخلشبي من  وذلك باحلد من محتوى 
للكريات  األخرى  الفوائد  ومن  طاقته(.  كثافة  )أو  الطاقة  من 
اخلشبية السهولة األكبر في مناولتها )مثالً باستخدام املعدات 
القائمة املتاحة في املوانئ ملناولة احلبوب(، وخصائص الكريات 
من  محتواها  )أي  كوقود  اتساقاً  األكثر  اخلواص  ذات  اخلشبية 
عند  القدرة  وزيادة  أكبر(،  بدرجة  به  التنبؤ  ميكن  الذي  الطاقة 
استخدام الكريات اخلشبية على ميكنة وتنظيم تلقيم الوقود 

في معدات التوليد مثل املراجل.

تدابير تعزيز اإلمدادات من األلياف
تشمل تدابير تعزيز اإلمدادات من األلياف عدداً من السياسات 
من  اجليدة  احلرجية  ل��إلدارة  الترويج  إلى  الرامية  واألنشطة 
التجارية،  والتدابير  اإلمداد،  بسلسلة  املتعلقة  املبادرات  خالل 
لهذه  املنطقي  واألساس  بالتوريدات.  املتعلقة  والسياسات 
إلى معاجلة  تهدف  كبير: فهي  إلى حد  واضح  االستراتيجيات 
ضعف األداء االجتماعي والبيئي في قطاع احلصاد في بعض 
للمنتجات  الترويج  فرص  متاما  تتحقق  كي  الصناعة  أجزاء 

احلرجية باعتبارها منتجات »خضراء«.

والبيئي  االجتماعي  األداء  إلى حتسي  الرامية  األنشطة  وتبدأ 
في عملية احلصاد مبتطلبات أساسية مثل وضع وتنفيذ قواعد 
بشأن احلصاد وخطط إلدارة الغابات وتشريعات بشأن الصحة 
عليها  التعويل  ميكن  تتبُّع  نظم  ذلك  بعد  وتعززها  والسالمة. 
وقوية )ومنها مثالً نظم تتبُّع سلسلة التعهد( بحيث يتسنى 
إدارة  تدار  غابات  املستمدة من  األخشاب  بوضوح على  التعرّف 
ميكن  األمر،  نهاية  وفي  كلها.  اإلم��داد  سلسلة  أثناء  جيدة 
وضع  أو  الشهادات  إصدار  مخططات  من  ما  نوع  استخدام 
من  املستمدة  احلرجية  املنتجات  لتمييز  التحقق  أو  امللصقات 
غابات تدار إدارة جيدة عن املنتجات األخرى لكي تكتسب ميزة 

تنافسية في السوق.

ومع أن الكثير من تدابير تعزيز اإلمدادات من األلياف كان يُتخذ 
وعي  يوجد  احلكومية،  غير  املنظمات  و/أو  احلكومات  بقيادة 
واعتراف متزايدان داخل الصناعة احلرجية بأن هذه التدابير قد 
ومع  ككل.  للصناعة  وكذلك  الفردية  للشركات  فوائد  حتقق 
من  بها،  يستهان  ال  التي  التحديات  بعض  هناك  تزال  ال  ذلك، 

بينها ما يلي:

من  يلزم  ما  إلى  البلدان  بعض  في  االفتقار   – 
حصاد  ممارسات  وتنفيذ  الستحداث  تقنية  قدرة 

محّسنة؛

 – األعباء اإلدارية وتكاليف االمتثال التي يتعي على 
أن  النهائيي  واملستخدمي  واملنتجي  احلكومات 

يتحملوها للتدليل على أدائهم احملّسن؛

د الناجم عن عدم التوحيد القياسي وتباين   – التعقُّ
وبي  اخملتلفة  البلدان  في  واملتطلبات  اإلج��راءات 

اخملططات اخملتلفة للتحقق وإصدار الشهادات؛

 – صعوبة ترجمة األداء احملّسن إلى ميزة تنافسية في 
تالشكل  التي ال  النهائية  واالستخدامات  البلدان 
لدى  رئيسي  قلق  مصدر  البيئية  الشواغل  فيها 

املستهلكي.

استحداثها  اجل��اري  اخملتلفة  للتدابير  عديدة  أمثلة  وثمة 
أنحاء  مختلف  في  األلياف  من  اإلم��دادات  لتعزيز  وتنفيذها 
العالم. وقد كانت تتركز منذ فترة طويلة على التدابير اخلاصة 
بجانب العرض ولكن حدث تطور أخير هو استخدام السياسات 
املنتجات  على  الطلب  لتحفيز  بالتوريدات  واملتعلقة  التجارية 
العالية.  والبيئية  االجتماعية  املعايير  تستوفي  التي  اخلشبية 

ويرد أدناه تلخيص موجز إلى حد كبير لبعض هذه املبادرات.

التدابير المتخذة على جانب العرض
األداء  لتعزيز  العرض  جانب  على  املتخذة  التدابير  تتضمن 
من  متنوعة  طائفة  احلرجي  احلصاد  في  والبيئي  االجتماعي 
حصاد  ممارسات  وتنفيذ  استحداث  إلى  الرامية  األنشطة 
ممارسات  بأفضل  اخلاصة  والتوجيهات  القواعد  مثل  محسنة، 
احلصاد وتخطيط اإلدارة احلرجية والتشاور مع اجملتمعات احمللية، 
والبحث والتطوير والتدريب في مجال قطع األخشاب منخفض 
احلرجية  القواني  إنفاذ  دعم  إلى  الرامية  واألنشطة  التأثير؛ 
املواد  على  للحصول  الصناعة  بقيادة  الطوعية  واألنشطة 
التعهد  لسلسلة  مخططات  ووضع  قانونية؛  بطريقة  اخلام 

ومخططات تتبع مماثلة.

في  )احملددة  املستدام  احلرجي  للحصاد  األساسية  واملتطلبات 
في  اآلن  سنوات  منذ  موجودة  وغيرها(  والتوجيهات  القواعد 
معظم البلدان املتقدمة. أما في البلدان النامية فقد قدمت 
والزراعة  األغذية  منظمة  مثالً  )منها  كثيرة  دولية  وكاالت 
على  مانحة  وجهات  االستوائية(  لألخشاب  الدولية  واملنظمة 
تقنياً إلعداد هذه املواد. وينبغي اآلن أن  الثنائي دعماً  املستوى 
يكون لدى معظم البلدان التي لديها صناعات حرجية كبيرة 
املستدام.  احلصاد  لتنفيذ  والتوجيهات  القواعد  من  يلزم  ما 
على  والتدريب  النشر  هو  متاح  غير  أنه  يبدو  ما  ذلك،  ومع 
ورصدها  تنفيذها   وكذلك  والتوجيهات،  القواعد  تطبيق هذه 
أُجريت  دراس��ة  كشفت  املثال،  سبيل  فعلى  امليدان.  في 
إقليم  في  احلصاد  مدونات  رصد  عملية  على  للوقوف  مؤخراً 
وتُرصد  ذ  تُنفَّ كانت  كثيرة  جوانب  أن  الهادي  واحمليط  آسيا 
اإلطالق  على  تُرصد  تكن  لم  اجلوانب  بعض  وأن  فقط   جزئياً 

.)Pescott and Wilkinson, 2009(

مبادرات دعم إنفاذ القوانين الحرجية
العرض  جانب  على  املتخذة  للتدابير  سيكون  أعاله،  ذُكر  كما 
تكن  لم  إذا  أو  وتُرصد  تُنفذ  لم  إذا  ضئيل  أثر  األداء  لتحسي 
خملتلف  والبيئي  االجتماعي  األداء  بي  للتمييز  آلية  هناك 
وتتمثل  األعلى.  املعايير  يستوفون  الذين  ملكافأة  املنتجي 
أن  من  التحقق  في  الطلب  جانب  على  القبيل  هذا  من  آلية 
القواني  جلميع  وفقاً  تدار  غابات  من  آتية  احلرجية  املنتجات 

واللوائح احمللية )التحقق القانوني(.
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احلرجية  القواني  إنفاذ  تعزيز  إلى  الرامية  املبادرات  بدأت  ولقد 
قبل عقد من الزمان تقريباً بعقد مؤمترات دولية عديدة ملناقشة 
مشاكل الالشرعية في القطاع احلرجي واقتراح اآلليات املمكنة 
للتعامل مع هذه القضية. ومنذ ذلك احلي مت اعتماد عدد من 

االستراتيجيات اخملتلفة، من بينها ما يلي:

في   ) – 1900 سنة  )الصادر  السي  قانون  تعديل 
السي  قانون  وكان  األمريكية.  املتحدة  الواليات 
صيدها  يجري  التي  احليوانات  نقل  أصالً  يحظر 
بطريقة غير قانونية أو احملظور صيدها عبر الواليات. 
وقد ُعدل عدة مرات منذ سنة 1900، بحيث حرّم 
قانوناً أحدث تعديل )صدر في سنة 2008( استيراد 
أو  أو استالمه  أو بيعه  أو نقله  أو تصديره  أي نبات 
الواليات  بي  التجارة  اإلطار  في  شرائه  أو  حيازته 
انتهاكاً  يالشكل  نحو  أي  اخلارجية على  التجارة  أو 
أو  والية،  أو  األمريكية،  املتحدة  الواليات  لقواني 
النباتات  يحمي  خارجي  قانون  أي  أو  هندية،  قبيلة 
املستمدة  األخشاب،  بينها  ومن  )ومنتجاتها، 
قانونية(.  غير  بطريقة  حصادها  جرى  نباتات  من 
في  التجارة  منع  هو  التعديل  هذا  من  والغرض 
األخشاب املستديرة واملنتجات اخلشبية من أشجار 
جرى حصادها بطريقة غير قانونية. ويجري تدريجياً 
إدخال منتجات خشبية مختلفة ضمن هذا القانون 
املرتبطة  العقوبات  إنفاذ  ويجري  له،  متتثل  لكي 
املمارسات  على  للتأثير  صرامًة  أكثر  إنفاذاً  بذلك 

التجارية تأثيراً ملموساً.

املناهج  من  ع��دداً  األوروب��ي  االحت��اد  استخدم   – 
في  القانونية  غير  األنشطة  ملكافحة  اخملتلفة 
املتعلقة  السياسات  بينها:  احلرجي، ومن  القطاع 
بعنوان  تنظيمية  والئحة  أدناه(؛  )انظر  بالتوريدات 
األخشاب  يُدخلون  الذين  املشّغلي  »التزامات 
الئحة  )وهي  السوق«  في  اخلشبية  واملنتجات 
وإع��داد  الوقت(؛  بعض  تنفيذها  سيستغرق 
اتفاقات شراكة طوعية بي االحتاد األوروبي وبلدان 
األوروبي  االحتاد  قانون  إنفاذ  عملية  لدعم  أخرى 
املتعلقة  والتجارة  وحوكمتها  بالغابات  اخلاص 
للشراكة  األولى  االتفاقات  تطبيق  بدأ  وقد  بها. 
الطوعية مع الكاميرون وغانا وجمهورية الكونغو 
في سنة 2009، ومن ثم فإن أول أخشاب مرخص 
أن  ميكن  الطوعية  الشراكة  اتفاقات  مبوجب  بها 
وجتري   .2011 سنة  في  األوروبي  االحتاد  إلى  تصل 
مفاوضات بشأن إبرام اتفاقات شراكة طوعية مع 

عدد من البلدان األخرى.

الواليات  املبادرات يشّجع كل من  تنفيذ هذه  عند  – 
الصناعات  األوروب��ي  واالحت��اد  األمريكية  املتحدة 
اخلشبية وجتار األخشاب على تطبيق مبدأ »العناية 
ممارسات  عند  الواجب«  »احلرص  ومبدأ  الواجبة« 
التوريدات وذلك بهدف جتنُّب دخول منتجات خشبية 

غير قانونية سالسل اإلمداد اخلاصة بهم.

للتوريد  سياسات  عديدة  بلدان  أص��درت  وقد  – 
التي  احلرجية  املنتجات  استخدام  حتظر  احلكومي 
تشّجع  و/أو  قانونية  غير  بطريقة  حصادها  جرى 
تدار  مصادر  من  حرجية  منتجات  استخدام  على 

إدارة مستدامة )انظر اجلدول  39(.

املذكورة   بالطلب  املتعلقة  التدابير  إلى  إضافة  – 
أنشطة  دعم  وثنائية  دولية  وكاالت  واصلت  أعاله، 
ترمي إلى تعزيز إنفاذ القواني احلرجية في البلدان 
املنتجة من خالل تقدمي املساعدة التقنية إلصالح 
السياسات والقواني، والتدريب على إنفاذ القواني، 
نظم  من  وغيرها  التعهد  سلسلة  نُظم  وإعداد 

الرصد، وأنشطة أخرى لبناء القدرات.

إصدار الشهادات للمنتجات الحرجية
في  احلرجية  للمنتجات  الشهادات  إصدار  نظم  نشأت  لقد 
احلرجية  املنتجات  لتحديد  كآلية  العشرين  القرن  تسعينيات 
املتأتية من غابات تدار بطريقة مستدامة. والعناصر الرئيسية 
متفق  معايير  وضع  هي:  الشهادات  إصدار  لعملية  األربعة 
العمليات  ومراجعة  للغابات؛  املستدامة  اإلدارة  حتدد  عليها 
تلك  تستوفي  التي  للشركات  الشهادات  وإص��دار  احلرجية 
أي  منتجات  أن  لضمان  التعهد  سلسلة  ومراجعة  املعايير؛ 
واستخدام  شهادات؛  على  حاصلة  غابات  من  متأتية  شركة 
املنتجات  على  التعرف  يتسنى  كي  املنتجات  توسيم  بطاقات 
املعتمدة في السوق. ويوجد حالياً أكثر من 50 برنامجاً إلصدار 
يندرج  العالم،  أنحاء  بلدان مختلفة في جميع  الشهادات في 
مجلس  وهما:  جامعتي  منظمتي  أكبر  ضمن  منها  الكثير 
رعاية الغابات وبرنامج إقرار إصدار شهادات احلراجة. ولقد زادت 
مساحة الغابات املعتمدة التي تغطيها املنظمتان الرئيسيتان 
نحو  إلى  لتصل  العشرين  القرن  زيادة مطردة منذ تسعينيات 

350 مليون هكتار في سنة 2010.

انتشار  زيادة  دون  حتول  التي  العوائق  من  عدد  حتديد  مت  وقد 
تطبيق نظام إصدار الشهادات. واثنان من أهم هذه العوائق 
لصغار  بالنسبة  سيما  )ال  الشهادات  إصدار  تكاليف  هما 
مالك الغابات( وعدم وجود ميزة سعرية في السوق للمنتجات 
لوحظ  األخير  العائق  أن  ومع  شهادة.  على  احلاصلة  احلرجية 
جميعها  املتقدمة  البلدان  في  احلرجية  املنتجات  أسواق  في 
أنه  في  الشهادات  إصدار  نظام  فوائد  إحدى  تتمثل  تقريباً، 
أعلى  األسعار  تكون  قد  حيث  األس��واق،  تلك  دخول  ييسر 
املنتجات  على  طلب  فيها  يوجد  ال  بلدان  في  هي  مما  عموماً 

احلرجية احلاصلة على شهادة.

ومع أن نظام إصدار الشهادات للغابات قد فشل حتى اآلن في 
املمارسات  في  النطاق  واسعة  تغييرات   إدخال  على  التحفيز 
أنحاء  جميع  في  منتجاتها  وحصاد  الغابات  بإدارة  املتعلقة 
في  العاملة  للشركات  بالنسبة  أداة هامة  يظل  فإنه  العالم، 
أداء  مبعايير  بالوفاء  التزامها  على  للتدليل  احلرجية  الصناعات 
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من  الكثير  أن  جند  األمر،  حقيقة  وفي  عالية.  وبيئي  اجتماعي 
أن  وميكن  احلرجية حاصلة على شهادة  املنتجات  أكبر شركات 
لتمييز  تنافسية  ميزة  اكتساب  في  الشهادة  هذه  تستخدم 
أدائها. وثمة سؤال يبقى  منتجاتها وإبالغ املستهلكي بتفوق 
تتحقق  التي  الصافية  الفوائد  كانت  إذا  ما  وهو  إجابة  بدون 
من نظام إصدار الشهادات كافية للتصدي ملا نشأ في بعض 
من مفاهيم سلبية عموماً  األخيرين  العقدين  األماكن خالل 

عن الصناعة.

إعادة هيكلة الصناعة
لقد كان من مواطن الضعف الرئيسية في الصناعة احلرجية 
في  التحسينات  ترجمة  في  الفشل  األخيرة  السنوات  في 
كفاءة املواد )مخرجات املنتجات لكل متر مكعب من األخشاب 
املستخدمة( إلى قيمة مضافة أعلى. فعلى سبيل املثال، يبي 
قد  تدويرها  واملعاد  املستعادة  األلياف  استخدام  أن  اإلطار 7 
تضاعف تقريباً منذ سنة 1990، ولكن القيمة املضافة الكلية 
لكل متر مكعب من األخشاب املستخدمة لم تزد إال بنسبة ال 
تتجاوز 2 في املائة خالل الفترة نفسها )اإلطار 10(. وعالوة على 
ذلك، تعاني بعض أجزاء الصناعة من السعة املفرطة وما زالت 
تتوسع في اإلنتاج على الرغم من استقرار أو هبوط الطلب على 
بالنسبة لصناعة اخلشب  أقل  املنتجات. وهذا ميثل مالشكلة 
املنشور واأللواح، حيث رمبا كان االبتكار قد مّكن الشركات من 
احلفاظ على أسعار املنتجات أو حتسي تلك األسعار، ولكنه ميثل 

مالشكلة كبرى في صناعة لب الورق والورق )اإلطار 11(.

هما:  احلرجية  الصناعة  في  للدمج  رئيسيان  مساران  ويوجد 
وثانيا  الكفاءة،  إلى  تفتقر  والتي  القدمية  املصانع  بإغالق  أوال 
من خالل عمليات الدمج والشراء. ولقد بدأت عمليات الدمج 

من خالل إغالق املصانع ومتديد مدة تعطيل اإلنتاج قبل األزمة 
أثناء سنتي 2008 و2009. فعلى  ولكنه تسارع  احلالية،  املالية 
في  وللورق  الورق  للب  مصانع  سبعة  أُغلقت  املثال،  سبيل 
فنلندا في سنة 2008، وأعقب ذلك إغالق ثالثة مصانع أخرى 
هذا  في  عمل  فرصة   9000 تقليص  وجرى   .2009 سنة  في 
الصناعية  املستديرة  األخشاب  استخدام  وانخفض  القطاع، 
الورق في  زادت أسعار لب  املائة. وعندما  بنسبة قدرها 20 في 
الورق  لب  إلنتاج  مصنعان  عاود   ،2010 سنة  أوائل  في  السوق 
لها  جتديد  عملية  جرت  إما  األخرى  املصانع  ولكن  نشاطهما، 
وجرى حتويل وجهتها إلى استخدامات أخرى أو جرى تفكيكها 

وشحن معداتها إلى االقتصادات الصاعدة.

عند  شرائها  أو  الشركات  اندماج  عمليات  ع��ادةً  وتظل 
وتصبح  النمو  آف��اق  تتحسن  أن  إلى  منخفض  مستوى 
التراجع  وبعد  وضوحاً.  أكثر  العمليات  لهذه  احملتملة  الفوائد 
يستغرق  قد   2009-2008 الفترة  شهدته  الذي  االقتصادي 
املتقدمة  األقاليم  في  تُستأنف  أن  قبل  أخريي  سنتي  األمر 
خالل  من  جتري  التي  النطاق  الكبيرة  الهيكلة  إعادة  عمليات 
عمليات اندماج الشركات وشرائها. ومع ذلك، ما زال االهتمام 
بعض  في  مرتفعاً  شرائها  أو  الشركات  اندماج  بعمليات 
شركات  تعمل  املثال،  سبيل  فعلى  الصاعدة.  االقتصادات 
صينية في فيتنام وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية ورمبا 
اإلقليم.  في  أخرى  بلدان  مع  أقوى  تعاون  إلى  تسعى  كانت 
إعادة  فرص  الالتينية  أمريكا  في  شركات  أيضاً  وتستكشف 
بالفعل  وفوتورانتيم  أراكروث  شركتا  قامت  فقد  الهيكلة. 
املتوقع  ومن  فيبربا،  شركة  لتالشكال  أنشطتهما  بدمج 
لدى شركتي  بارزة. ويوجد أيضاً  اندماج أخرى  حدوث عمليات 
ستورا إنسا ويو بي إم )من أوروبا( بعض االستثمارات الهامة 

اجلدول  39 ممارسات التوريد احلكومية الرامية إلى وقف استخدام منتجات حرجية غير قانونية

متطلبات التوريد العامسنة الَسنْالبلد

أخشاب قانونية ويفضل أن تكون مستدامة1997 )ُنقحت في 2005(هولندا

أخشاب مستدامة1998 )ُنقحت في 2007(أملانيا

أخشاب قانونية ويفضل أن تكون مستدامة2003الدمنارك

أخشاب قانونية ويفضل أن تكون مستدامة2004اململكة املتحدة

أخشاب قانونية ويفضل أن تكون مستدامة2004 )أصبحت إلزامية في 2006(نيوزيلندا

أخشاب قانونية و/أو مستدامة2005فرنسا

أخشاب يفضل أن تكون مستدامة2005املكسيك

أخشاب مستدامة2006بلجيكا

أخشاب قانونية )وتمثل االستدامة عاماًل يؤخذ في االعتبار(2006اليابان

استبعاد األخشاب االستوائية2007النرويج

 .Lopez-Casero, 2008  :املصدر

مالحظة: تنظر بعض البلدان األخرى في اتخاذ تدابير مماثلة )منها مثالً استراليا(.



52 | الفصل الثاني

في  إضافي  توسع  لتحقيق  وتخططان  الالتينية  أمريكا  في 
الثالث املقبلة. أو السنوات  السنتي 

تقف  اخلام  املواد  من  إمدادات  ضمان  أو  حيازة  في  والرغبة 
وشرائها.  الشركات  اندماج  بعمليات  االهتمام  وراء  أيضاً 
العمالقتان  الشيليتان  بي  إم  بي  سي  و  أركاروث  فشركتا 
استجابة  وأوروغ��واي،  البرازيل  في  فرص  عن  ستبحثان 
األخشاب  من  ب��اإلم��دادات  املتعلقة  احمللية  للمعوقات 
املزارع  وأراوكو  املستديرة. واشترت أيضاً شركتا ستورا إنسو 
في  أوروغ��واي  في  إي  سي  إن  إي  لشركة  التابعة  احلرجية 

إضافية  مساحة  جانب  إلى  هكتار،   130000(  2009 سنة 
إلى  لتضاف  املؤجرة(  احلرجية  املزارع  من  6000 هكتار  قدرها 
وهي  أوروغواي  في  بالفعل  متتلكها  التي  الغابات  مساحة 
250000 هكتار. وعلى نطاق أصغر، كان من عمليات الشراء 
احلرجية«  الصباح  »صناعات  معظم  شراء  لالهتمام  املثيرة 
الهندية.  للصناعات«  »باالربور  شركة  قِبَل  من  ماليزيا  في 
للصناعة  بالنسبة  رئيسيا  معوقاً  اخلشبية  اإلمدادات  ومتثل 
على  هذه  الشراء  عملية  اشتملت  وقد  الهند  في  احلرجية 
امتياز احلصول على 289000 هكتار )حتى سنة 2094(، وهو 

هاماً إلمتام هذه الصفقة. ما كان ميثل حافزاً 

اإلطار 10 : اجتاهات القيمة املضافة لكل متر مكعب من إنتاج األخشاب املستديرة الصناعية 

الشكل أ: القيمة املضافة لكل متر مكعب من إنتاج 
األخشاب املستديرة الصناعية )بالدوالر األمريكي، 

باألسعار وأسعار الصرف اخلاصة بسنة 2010(

اجلدول  أ: القيمة املضافة حسب العمليات احلرجية، واخلشب املنشور واأللواح، وُصنع لب الورق والورق

اإلنتاج العاملي والقيمة املضافة في 2006
)2006 بسنة  اخلاصة  الصرف  وأسعار  )بأسعار 

لب الورق والورقاخلشب املنشور واأللواحاحلراجة

الورق املستعاداأللياف غير اخلشبيةاخلشب اللبابي

ال تتوافر بياناتال تتوافر بيانات519998644 1إنتاج/استهالك األخشاب (مليون متر مكعب)

1101461161078إجمالي القيمة املضافة (مليار دوالر أمريكي)

إجمالي القيمة املضافة لكل متر مكعب مستخدم 
أمريكي) (دوالر 

ال تتوافر بياناتال تتوافر بيانات146180ال تتوافر بيانات

إجمالي القيمة املضافة لكل متر مكعب يُحصد (دوالر 
أمريكي)

47ال تتوافر بيانات728971

)إنتاج  احلراجة  من  املضافة  القيمة  احلرجي  القطاع  في  املضافة  القيمة  تضم 
األشغال  في  املضافة  والقيمة  األغلب(،  في  الصناعية  املستديرة  األخشاب 
اخلشبية )إنتاج اخلشب املنشور واأللواح ذات األساس اخلشبي(، والقيمة املضافة 
في ُصنع لب الورق والورق. ويبينِّ اجلدول  أ الكيفية حساب القيمة املضافة لكل 

متر مكعب من إنتاج األخشاب املستديرة الصناعية.
املستديرة  األخشاب  من  مكعب  متر  مليار   1.5 نحو  أُنتج   ،2006 سنة  وفي 
الصناعية، بلغ مجموع قيمتها املضافة 100 مليار دوالر أمريكي )72 دوالراً أمريكياً 
لكل متر مكعب(. وقد استُخدم نحو مليار متر مكعب )60 في املائة( في إنتاج 
اخلشب املنشور واأللواح، مما وّلد قيمة مضافة قدرها 146 مليار دوالر أمريكي. وهذا 
يعادل 146 دوالراً أمريكياً لكل متر مكعب من األخشاب املستخدمة أو 89 دوالراً 
أمريكياً لكل متر مكعب من األخشاب التي جرى حصادها )أخذاً في احلسبان أن 60 
في املائة فقط هي التي تُستخدم في إنتاج اخلشب املنشور واأللواح(. ويستخدم 
اللبابي،  اخلشب  )هي  األلياف  من  رئيسية  مدخالت  ثالثة  والورق  الورق  لب  إنتاج 
واأللياف غير اخلشبية، والورق املستعاد(، واستناداً إلى حصصها في اإلنتاج، تبلغ 
القيمة املضافة من استخدام اخلشب اللبابي 180 دوالراً أمريكياً لكل متر مكعب، 
أو 71 دوالراً أمريكياً لكل متر مكعب من اخلشب الذي يُحصد. وإضافة إلى ذلك، 
يوّلد استخدام الورق املستعاد )الذي يتأتى أصالً من ألياف خشبية( مبلغاً إضافياً 
قدره 47 دوالراً أمريكياً لكل متر مكعب من اإلنتاج الكلي. ومن ثم، يوّلد كل متر 
مكعب من اخلشب الذي يُحصد ما مجموعه 279 دوالراً أمريكياً كقيمة مضافة 

في القطاع ككل.
ويبي االلشكل الوارد أدناه االجتاه العاملي للقيمة املضافة لكل متر مكعب من 
إنتاج األخشاب املستديرة الصناعية منذ سنة 1990. وقد زادت القيمة املضافة 
في احلراجة واألشغال اخلشبية زيادة طفيفة خالل تلك الفترة )مبا مجموعه 8 في 
املائة تقريباً(، ولكن القيمة املضافة في صنع لب الورق والورق انخفضت بنحو 4 

في املائة )مما أسفر عن زيادة مجموعها 2 في املائة(. ومن ثم، على الرغم من أن 
القطاع حقق حتسنات كبيرة فيما يتعلق بزيادة حجم املنتجات املصنعة من كل 
متر مكعب من اخلشب )انظر اإلطار 7(، فقد كان أقل جناحاً في ترجمة ذلك إلى 

زيادات في القيمة املضافة.
.( FAO, 2010b)، Lebedys, 2008 املصدر: استناداً إلى منظمة األغذية والزراعة
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وتقدم التقارير القطرية التي تعد من أجل اللجنة االستشارية 
للمنتجات الورقية واخلشبية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة 
األدلة  2010c( مزيداً من   ,FAO( احلادية واخلمسي  دورتها  في 
على الكيفية التي بدأت بها بعض البلدان املنتجة »القدمية« 
إعادة هيكلة صناعاتها احلرجية. ويرد أدناه مثاالن الستراتيجيات 

إعادة الهيكلة ونطاق وأثر إغالق املصانع.

غالباً  واخلاصة  القدمية  مصانعها  كندا  أغلقت  – 
بصنع لب الورق والورق أو أوقفت إنتاجها مما أسفر 
وأُبلغ   .2009 سنة  في  وظيفة   39000 فقدان  عن 
املصقول  غير  الورق  شحنات  في  انخفاضات  عن 
)بنسبة قدرها 27 في املائة(، وورق الرسم )بنسبة 
قدرها 21 في املائة( ولب التسويق )10 في املائة(. 
مشروعها  اإلطار  في  احلرجية،  الصناعة  وتدرس 
جديدة  نظم  وضع  إمكانية  احليوية«،  »للمسارات 
منتجات  واستحداث  وللبناء،  املنشور  للخشب 
خشبية جديدة ذات قيمة مضافة، وحتويل مصانع 
لب الورق والورق إلى معامل تكرير حيوية ميكن أن 
وأليافاً  قينِّمة،  ومواد كيميائية  تنتج طاقة حيوية، 

عالية األداء من أجل تطبيقات متقدمة.

بثالث  هيكلة  بإعادة  الورق  صناعة  متر  أملانيا،  في  – 
في  التحوُّل  هي  األولى  الطريقة  مختلفة.  طرق 
اإلنتاج بعيدا عن ورق الرسم )الذي توجد إمدادات 
ال سيما  التغليف،  قطاعات  نحو  منه(  مفرطة 
)املناديل  الشخصية  والعناية  األوراق  قطاعي 
التحرك  فهي  الثانية  أما  جاذبية.  األكثر  الورقية( 
الصناعات  في  املنافسة  على  القدرة  زيادة  نحو 
أن  إما  يجب  التي  احلجم،  واملتوسطة  الصغيرة 
أو  األسواق  في  مخصوصة  قطاعات  على  تركز 
التأثير  والثالثة هي  إلى توسيع نطاقها.  أن تعمد 
التجارية  والنظم  املناخ  تغير  لسياسات  اخملتلف 
)مثل مخطط جتارة االنبعاثات في االحتاد األوروبي( 
أو لم تقم باالستثمار  التي قامت  على الشركات 
مثل  الكربون  منخفضة  التكنولوجيات  في 
الكربون  احليوية. وستكون تكاليف  الكتلة  مراجل 
أقل  احليوية  الكتلة  على  القائمة  للمحطات 
التي  تلك  وخاصة  احلفري،  الوقود  محطات  من 
تستخدم الفحم.  وفيما يتعلق باالجتاهات العامة 
في أوروبا، ذكر احتاد صناعات الورق األوروبية ان انتاج 
ورق الصحف انخفض بنسبة 12 في املئة ، وأوراق 
املئة،  في   15 بنسبة  اخلشب  من  اخلالية  الرسم 
واألوراق امليكانيكية بنسبة 19 ٪ ودرجات التغليف 
بنسبة 6 في املئة في 2009. وكذلك انخفض اللب 

الكيميائي أيضا بنسبة 11 ٪

وإضافة إلى التركيز على خفض التكاليف واإلنتاج أثناء فترات 
أعمالها  منوذج  تغيير  إلى  احلرجية  الصناعة  حتتاج  الدمج، 
املهيمن بحيث تتجه إلى منوذج يتيح مستقبالً أكثر استدامة 
احلالي  التركيز  يتغير  أن  بد  ال  وجه اخلصوص،  وعلى  للصناعة. 

والتحرك  التكلفة وبحجم مرتفع،  إنتاج سلع منخفضة  على 
أكبر،  ومرونة  أعلى،  مضافة  قيمة  ذات  متعددة  منتجات  نحو 

وأقدر على الصمود في مواجهة تقلبات األسواق.

البلدان  احلالية من االستثمار في كثير من  املالية  األزمة  وحتد 
التي تشتد فيها احلاجة إلى دمج الصناعات احلرجية. ومع ذلك، 
وكما بيّنت األمثلة املذكورة أعاله وفي األقسام السابقة، يبدو 
بإحداث  اآلن  مهتمة  سواء  حد  على  والصناعة  احلكومات  أن 
كون  مع  استدامة،  وأكثر  ربحاً  أكثر  حرجية  نحو صناعة  حتوُّل 
املنافسة في  للقدرة على  الرئيسية  احملركة  القوة  االبتكار هو 
املستقبل. واألمل معقود على أن يستمر هذا االهتمام عندما 
تنتعش االقتصادات متاماً، وعلى أن تتمكن الصناعة من تنفيذ 

عملية التحول هذه كجزء من توطيد أركانها في املستقبل.

الموجز واالستنتاجات
القوى  بها  تالشكل  التي  الطرق  السابق  التحليل  لقد وصف 
ما يترتب  احلرجية، مع  الصناعة  في  التطورات  اخملتلفة  احملركة 
وفي  اآلن  الصناعة  بالنسبة الستدامة  عواقب  ذلك من  على 
املستقبل. وللكثير من القوى احملركة تأثيرات سلبية وأحياناً ما 
االقتصادي  النمو  يحفز  املثال،  سبيل  فعلى  متعارضة.  تكون 
التنافس  من  أيضاً  يزيد  احلرجية، ولكنه  املنتجات  الطلب على 
ولكن  إيجابية  بيئية  خواص  احلرجية  وللمنتجات  املوارد؛  على 
األداء البيئي )أو فهم ذلك األداء( ما زال ضعيفا في أجزاء من 
الصناعة. ومع ذلك، فإن بعض أهم القوى سلبية إلى حد كبير 
)ومن ذلك مثالً هيكل الصناعة ونضج بعض أسواق املنتجات( 

وال ميكن معاجلتها إال بإدخال تغييرات على الصناعة.

وقد أشير في املقدمة إلى عدد من جوانب استدامة الصناعة 
احلرجية )مبا في ذلك كفاءة استخدام الطاقة، واحلد من إنتاج 
البيئة،  مع  املتوافقة  املواد  واستخدام  املوارد،  وصون  النفايات 
وتوفير ظروف العمل اآلمنة( واالجتاهات احلالية في هذه اجلوانب 
تتحسن  الطاقة  استخدام  فكفاءة  كبير.  حد  إلى  إيجابية 
عموماً في معظم األقاليم ومعظم أجزاء الصناعة. وتتحسن 
في  تقدماً  الصناعة  وحتُرز  تدويرها  وإعادة  املوارد  كفاءة  أيضاً 
الترويج للمنتجات اخلشبية باعتبارها أكثر رفقاً بالبيئة مقارنًة 
عندما  إال  االجتاهات  تتحسن هذه  ال  ذلك،  ومع  البديلة.  باملواد 
تُقاس بالقيمة املادية )أي أحجام اإلنتاج(. فهذه االجتاهات تكون، 
عندما تقاس من حيث القيمة املضافة، أقل إيجابية وتكون، في 
بعض احلاالت، آخذة في الهبوط. وهذا يرجع إلى أداء الصناعة 
الضعيف عموماً في السنوات األخيرة من حيث زيادة القيمة 

املضافة لكل وحدة من اإلنتاج.

ومن بعض النواحي، تواجه الصناعة احلرجية حتديات شوهدت 
بالفعل في قطاعات تصنيعية أخرى. ففي األقاليم املتقدمة، 
محلية  وبأسواق  كبيرة،  رأسمالية  بأصول  الصناعة  حتظى 
األسواق  وتنمو  نسبياً  مرتفعة  اإلنتاج  تكاليف  ولكن  كبيرة، 
ببطء إلى حد كبير، أو حتى تهبط. وعلى العكس من ذلك، تنمو 
األسواق في االقتصادات الصاعدة منواً سريعاً وتتسم تكاليف 
من  كبير  قدر  توجيه  عنه  ينجم  مما  عموماً،  أقل  بأنها  اإلنتاج 
االستثمارات اجلديدة نحو هذه البلدان )مما يؤدي إلى زيادة قدرتها 
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اإلطار 11 : أثر التغيرات في التكلفة والسعر واإلنتاج على القيمة املضافة في الصناعة احلرجية

اجلدول  أ: متوسط الزيادة السنوية في مجموع إجمالي القيمة املضافة في إنتاج اخلشب املنشور واأللواح ذات األساس 
اخلشبي منذ عام 2000

ن التكاليف واألسعار ن التكاليف واألسعارزيادة اإلنتاج، وحتسُّ خفض اإلنتاج، وحتسُّ

فيتنام                                             +%32.0 
الصين                                           +%26.4

االتحاد الروسي                                 +%14.1 
أوكرانيا                                         +%16.8 
الهند                                             +%16.3 
رومانيا                                          +%5.6 
البرازيل                                         +%5.4 
ليتوانيا                                           +%4.6 
السويد                                           +%3.4

  %5.4+ إندونيسيا  
  %4.0+ التفيا  
  %2.6+ بلجيكا  
  %1.6+ هولندا  
                             المملكة المتحدة                                  +%1.1 
%2.3 - اليابان  

خفض اإلنتاج، وحدوث تغيرات مواتية في التكاليف واألسعارزيادة اإلنتاج، وحدوث تغّيرات مواتية في التكاليف واألسعار

جمهورية مولدوفا                                +%17.7  
بلغاريا                                            +%13.3 
بولندا                                             +%6.1  
جنوب أفريقيا                                    +%5.9 

جمهورية التشيك                                 +%3.6  
سويسرا                                           +%2.7 
النمسا                                             +%2.6  
أيرلندا                                             +%1.5  
جمهورية كوريا                                  +%0.8  

نيوزيلندا                                          +%2.0

                             إستونيا                                           +%0.7  
  %0.0 البرتغال  

  %0.4 - المكسيك  
  %1.6 - فنلندا  
%1.6 - كندا  

خفض اإلنتاج، وحدوث تغيُّرات غير مواتية في التكاليف واألسعارزيادة اإلنتاج، وحدوث تغيُّرات غير مواتية في التكاليف واألسعار

  %1.1+ شيلي  
  %0.8+ تركيا  
 %0.1 - استراليا  
  %0.8 - هنغاريا  
  %0.8 - ماليزيا  
  %2.1 - ألمانيا  
  %6.4 - األرجنتين  
%8.3 - اليونان  

  %0.5 - إسبانيا  
  %1.2 - النرويج  
  %2.2 - إيطاليا  
                             الواليات المتحدة األمريكية                     - %3.0  
%3.3 - فرنسا  

احلرجية  الصناعة  في  املضافة  القيمة  مجموع  في  التغيرات  تقسيم  ميكن 
وتغيرات  السعر،  وتغيرات  اإلنتاج،  تغيُّرات كمية  رئيسية هي:  ثالثة مكونات  إلى 
وإحصائيات  تتوافر(  )حيثما   القومية  احلسابات  إحصاءات  وباستخدام  التكلفة. 
اإلنتاج )من قواعد البيانات اإلحصائية اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة(، دُرست 
اجتاهات هذه املكونات الثالثة للقيمة املضافة فيما يتعلق بالفترة منذ سنة 2000 

لتحديد التغيرات في قدرة البلدان اخملتلفة على املنافسة.

إنتاج اخلشب املنشور واأللواح ذات األساس اخلشبي
يبينِّ اجلدول  أ متوسط الزيادة السنوية في مجموع إجمالي القيمة املضافة 
من  مختلفة  مجموعات  في  البلدان  جتميع  مع  البلدان،  من  بعدد  يتعلق  فيما 
التي  البلدان  األول  الصف  ويبينِّ  والسعر.  والتكلفة  باإلنتاج  املتعلقة  التغيرات 
انخفاض  )أي  القطاع  في  سواء  حد  على  واألسعار  التكاليف  فيها  تتحسن 
التكاليف وارتفاع األسعار(. وفي البلدان التي تبدو إلى اليسار، يزيد أيضاً اإلنتاج، 
ومن ثم تزيد القيمة املضافة في جميع هذه البلدان. وينخفض اإلنتاج في البلدان 
التنافس  تزايد  أو  املوارد  اليمي، ومن املرجح أن هذا يرجع إلى شح  إلى  التي تبدو 
عليها. ومع ذلك، وباستثناء اليابان، يزيد أيضاً مجموع القيمة املضافة في هذه 

البلدان.
وبينِّ الصف الثاني البلدان التي يُعتبر فيها مزيج تغيرات التكلفة واألسعار 
مواتياً. وبعبارة أخرى، تزيد األسعار في هذه البلدان بسرعة أكبر من السرعة التي 
ترتفع بها التكاليف )ومن هذه البلدان مثالً فنلندا( أو تنخفض فيها التكاليف 
ومرة  كندا(.  مثالً  البلدان  هذه  )ومن  األسعار  انخفاض  سرعة  من  أكبر  بسرعة 
التي  تلك  )وهي  إنتاجها  تُزيد من  أن  أيضاً  التي استطاعت  البلدان  أخرى، جنحت 

التي  البلدان  لديها. وبعض  املضافة  القيمة  زيادة مجموع  اليسار( في  إلى  تبدو 
تبدو إلى اليمي رمبا كان يعوقها عدم توافر املوارد )ومن هذه البلدان مثالً إستونيا(، 
تدابير  نتيجة التخاذ  اإلنتاج كان  أن هبوط  املرجح  احلاالت من  ولكن في عدد من 
متعمدة خلفض اإلنتاج وخفض التكاليف أو نتيجة للتركيز على أسواق ذات قيمة 

مضافة أعلى )ومن هذه البلدان مثالً كندا وفنلندا(.
غير  والسعر  التكلفة  تغيّرات  فيها  التي كانت  البلدان  الثالث  الصف  ويبينِّ 
مواتية. وفي هذه البلدان جميعها باستثناء شيلي، زادت التكاليف وإما انخفضت 
األسعار أو لم تزد بدرجة كافية لتغطية زيادة التكاليف. وإلى اليسار، جند أن شيلي 
وتركيا هما البلََدان الوحيدان اللذان استطاعا أن يُزيدا من مجموع القيمة املضافة 
لديهما )على الرغم من االجتاهات غير املواتية املتعلقة بالتكلفة والسعر( بزيادة 
اإلنتاج فحسب )بأكثر من 5 في املائة سنوياً في كلتا احلالتي(. وفي جميع البلدان 
األخرى، انخفض مجموع القيمة املضافة في الوقت نفسه الذي زاد فيه اإلنتاج. 
تخفضه  لم  ولكنها  اإلنتاج  جميعها  خفضت  اليمي  إلى  تبدو  التي  والبلدان 

بدرجة تكفي لتحسي قدرتها على املنافسة.
وتبينِّ هذه األرقام أن غالبية البلدان ما زالت قادرة على املنافسة فيما يتعلق 
بإنتاج اخلشب املنشور واأللواح ذات األساس اخلشبي. واستطاعت البلدان الواردة 
في الصف األول وفي اجلانب األيسر من الصف الثاني أن تُزيد من القيمة املضافة 
لكل وحدة من إنتاجها، وأن تزيد في بعض احلاالت إنتاجها كذلك. وتُزيد مجموعة 
املواتية  »التغيرات  )أي  إنتاجها  القيمة املضافة لكل وحدة من  البلدان  ثانية من 
في التكاليف واألسعار«( بخفض اإلنتاج )ومن هذه البلدان مثالً كندا وفنلندا( أو 
تُزيد من مجموع القيمة املضافة لديها بإنتاج املزيد )ومن هذه البلدان مثالً شيلي 
ترد في الصف  التي  التي تواجه معظم املشاكل فهي تلك  البلدان  أما  وتركيا(. 
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أن  الصناعة  تستطع  ولم  مواتية  غير  واألسعار  التكاليف  اجتاهات  حيث  الثالث 
ض اإلنتاج أو تعيد تركيزه لكي تُزيد من القيمة املضافة. تخفنِّ

إنتاج لب الورق والورق
يبينِّ اجلدول  ب نفس املعلومات بالنسبة لقطاع إنتاج الورق ولب الورق. وهذا 
يبينِّ أن كالً من التكاليف واألسعار تتحسن في أربعة بلدان وأن اإلنتاج يزيد في 
أربعة بلدان أخرى يُعتبر فيها مزيج اجتاهات التكاليف واألسعار مواتياً. وينخفض 
فيهما  مواتية  واألسعار  التكاليف  اجتاهات  ولكن  وهنغاريا،  استراليا  في  اإلنتاج 
احلال  هو  وكما  لديهما.  املضافة  القيمة  مجموع  زيادة  في  البلدان  هذان  وجنح 
أيضاً  كندا  حققت  اخلشبي،  األساس  ذات  واأللواح  املنشور  اخلشب  صناعة  في 
حتسينات في القيمة املضافة لكل وحدة من اإلنتاج )من خالل تخفيضات كبيرة 
القيمة املضافة انخفض كالهما  الكلي ومجموع  التكاليف(، ولكن اإلنتاج  في 

انخفاضاً كبيراً.
اخلشبي،  األساس  ذات  واأللواح  املنشور  اخلشب  صناعة  من  العكس  وعلى 
يبدو عدد كبير من البلدان في الصف الثالث، من بينها الكثير من أكبر البلدان 
األسعار  تنخفض  تقريباً،  جميعها  البلدان  هذه  وفي  وللورق.  الورق  للب  املنتجة 
اإلنتاج.  من  وحدة  لكل  املضافة  القيمة  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  التكاليف،  وتزيد 
وقد استطاعت بضعة بلدان أن تُزيد مجموع القيمة املضافة في الصناعة بزيادة 
املضافة. وعالوة  القيمة  زيادة  ينجح في  البلدان لم  أكبر من  اإلنتاج، ولكن عدداً 
على ذلك، لم تستطع حتى اآلن غالبية البلدان التي بدأت في خفض اإلنتاج أن 
تعيد هيكلة صناعاتها بحيث تصبح في وضع ميكن فيه حتسي القيمة املضافة.

اجلدول  ب: متوسط الزيادة السنوية في مجموع إجمالي القيمة املضافة في إنتاج لب الورق والورق منذ عام 2000

ن التكاليف واألسعار ن التكاليف واألسعارزيادة اإلنتاج، وحتسُّ خفض اإلنتاج، وحتسُّ

   %26.5+ فيتنام  
   %18.4+ الصين  
   %17.9+ األرجنتين  
. %15.2+ بلغاريا  

إندونيسيا                                          +%5.4  
التفيا                                          +%4.0  
بلجيكا                                          +%2.6  
هولندا                                          +%1.6  
                             المملكة المتحدة                                                      +%1.1 
اليابان                                        - %2.3

خفض اإلنتاج، وحدوث تغيرات مواتية في التكاليف واألسعارزيادة اإلنتاج، وحدوث تغّيرات مواتية في التكاليف واألسعار

   %11.8+ إندونيسيا  
   %8.1+ رومانيا  
   %6.1+ بولندا  
. %5.5+ تركيا  

   %2.1+ هنغاريا  
   %1.4 استراليا  
. %2.6 - كندا  

خفض اإلنتاج، و حدوث تغيُّرات غير مواتية في التكاليف واألسعارزيادة اإلنتاج، وحدوث تغيُّرات غير مواتية في التكاليف واألسعار

   %7.1+ استونيا  
   %6.0+ ليتوانيا  
   %2.9+ التفيا  
   %2.7+ المكسيك  
   %1.3+ البرازيل  
   %0.2+ الهند  
   %0.1+ أوكرانيا  
   %0.0 ألمانيا  
   %0.5 - جمهورية التشيك  
   %0.7 - شيـلي  
   %0.8 - سويسـرا  
   %0.9 - إسبانيا  
   %1.2 - جنوب أفريقيا  
   %2.3 - النمسا  
   %2.8 - إيطاليا  
   %3.4 - بلجيكا  
   %4.0 - البرتغال  
   %5.1 - ماليزيـا  
   %6.6 - السـويد  
  %7.5 - االتحـــاد الروسـي  
   %7.6 - فنلندا  
. %7.6 - أيرلندا  

   %2.5 - هولندا  
   %2.7 - الواليات المتحدة األمريكية  
   %2.8 - اليونان  
   %3.2 - اليابان  
   %5.5 - فرنسا  
   %5.7 - المملكة المتحدة  
%8.9 - النرويج  

وإلى حد ما ميكن أن تعكس األرقام الواردة أدناه التغيرات الدورية في الصناعة، 
ولكن ليس من املرجح أن يكون هذا عامالً رئيسياً في هذه النتائج. فعلى سبيل 
غالبية هذه  استطاعت  السابقة  الثالثة  العقود  املثال، على مدى كل عقد من 
البلدان أن تُزيد كالً من مجموع القيمة املضافة والقيمة املضافة لكل وحدة من 
حلدوث  )نتيجة  األسعار  انخفاض  أن  خاص  بالشكل  القلق  دواعي  ومن  إنتاجها. 
انخفاضات في الطلب( هو سبب رئيسي لهبوط القيمة املضافة، ومع ذلك فإن 
غالبية البلدان تعمد إلى زيادة إنتاجها، مما يفرض مزيداً من الضغط على األسعار 
املقترن  املتقدمة،  البلدان  في  حالياً  مفرطة  سعة  وجود  ويشير  الهبوط.  باجتاه 
بحدوث زيادات سريعة في الطاقة في بعض االقتصادات الصاعدة، إلى أنه ستلزم 
غير  االجتاهات  على  للتغلب  للصناعة  كبيرة  توجيه  وإعادة  هيكلة  إعادة  عملية 

املواتية احلالية فيما يتعلق بالتكاليف واألسعار.
( FAO, 2010b)، Lebedys, 2008. ،املصادر: استناداً إلى منظمة األغذية والزراعة
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على املنافسة(. ونتيجة ذلك هي وجود سعة مفرطة في كثير 
من االقتصادات الصاعدة وتوقعات سلبية عموماً فيما يتعلق 
باألسعار والربحية والقيمة املضافة عاملياً وأيضاً بصورة محددة 

في كثير من البلدان املتقدمة.

في  التحدي  لهذا  احلل  يتمثل  أخرى،  صناعات  اكتشفت  وكما 
الدمج وإعادة الهيكلة، للحد من السعة املفرطة وإعادة توجيه 

اإلنتاج نحو مجاالت يكون فيها كل بلد هو األقدر على املنافسة.

بعض  منذ  هذا  إلى  باحلاجة  وعي  على  الصناعة  كانت  ولقد 
الوقت ولكنها، في ظل األزمة املالية األخيرة، يبدو أنها تتحرك 
أخيراً في هذا االجتاه. ويبدو أن االبتكار وإقامة شراكات جديدة 
مع شركات خارج الصناعة هما سمتان هامتان للجهود املبذولة 
باملنتجات  املتعلق  فاالبتكار  الهيكلة.  إعادة  مجال  في  حالياً 
يخلق أسواقاً جديدة تساعد على احلد من السعة املفرطة في 
األسواق القائمة وتساعد على احلد من اعتماد الصناعة على 
الشراكات  بعض  أيضاً  ويحقق  نهائية.  استخدامات  بضعة 
الناشئة عدداً من الفوائد، من قبيل حتسي احلصول على متويل، 
وتقاسم اخملاطر، وإتاحة فرص تسويقية جديدة. وموطن القوة 
هو  الشراكات  لهذه  احلرجية  الصناعة  حتققه  الذي  الرئيسي 

قدرتها على إدارة اإلمدادات من املواد اخلام وتنميتها.

احلرجية  الصناعة  في  االستدامة  حتسي  احلكومات  وحتاول 
الصناعة على حتسي  تواصل تشجيع  الطرق. فهي  بعدد من 
السياسات  على  قوي  تركيز  مع  والبيئي،  االجتماعي  أدائها 
واللوائح التنظيمية املتعلقة باإلمدادات اخلشبية وباالنبعاثات 
حتسي  على  أيضاً  الصناعة  احلكومات  وتساعد  الصناعية. 
قدرتها على املنافسة بتمويل عمليات البحث والتطوير، وتيسير 
ألنشطة  الدعم  وتقدمي  للصناعة،  وشراكات  تكتالت  تكوين 

الترويج لألخشاب.

والتوقع العام بالنسبة للصناعة احلرجية هو النمو املستمر مع 
حدوث بعض التغيرات الهامة في املستقبل. فهيكل الصناعة 
وموضعها احلاليان ليسا متوافقي مع القوى احملركة االقتصادية 
الرئيسية، ومن ثم سيستمر اجتاه االستثمارات اجلديدة واإلنتاج 
يعد  لم  التي  البلدان  وفي  الصاعدة.  االقتصادات  نحو  اجلديد 
أن  املرجح  من  الصاعدة،  االقتصادات  مع  تتنافس  أن  مبقدورها 
تكون إعادة هيكلة الصناعة تغيراً رئيسياً. ومع أن التوقع ليس 
مؤكداً، من املرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة التركيز على املنتجات 
من  جديدة  منتجات  وعلى  عالية  بيئي  أداء  مبعايير  تفي  التي 
قبيل الطاقة احليوية واملواد الكيميائية احليوية واملواد احليوية. 
والبلدان يسعى  الشركات  من  عدداً  هناك  أن  باخلير  يبّشر  ومما 

بنشاط بالفعل إلى االستفادة من هذه الفرص.
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وفقاً التفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيّر املناخ، ”بروتوكول كيوتو هو اتفاق دولي يرتبط باتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ. والسمة الرئيسية لبروتوكول كيوتو هي   12
أنه يحدد أهدافاً ملزِمة لـ 37 بلداً صناعياً وللمفوضية األوروبية لتخفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري. وهذه الكمية متثل ما يبلغ في املتوسط خمسة في املائة من مستويات سنة 

)http://unfccc.int( 2012-2008 1990 على مدى فترة السنوات اخلمس
وفقاً التفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، ”تسمح آلية التنمية النظيفة )CDM(، املعرّفة في املادة 12 من البروتوكول، ألي بلد لديه التزام بتخفيض االنبعاثات أو باحلد منها   13

ذ مشروعاً لتخفيض االنبعاثات في بلدان نامية. وهذه املشاريع ميكن أن تنال مخصصات معتمدة لتخفيض  مبوجب بروتوكول كيوتو )أي طرف من األطراف املدرجة في املرفق باء( بأن ينفِّ
)http://unfccc.int( “.االنبعاثات ميكن بيعها، يساوي كل منها طناً من ثاني أكسيد الكربون، وميكن احتسابها فيما يتعلق بتحقيق أهداف كيوتو

تتضمن اتفاقات مراكش، وفقاً التفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيّر املناخ، قواعد بشأن األنشطة املتعلقة باستخدام األراضي والتغيّر في استخدام األراضي واحلراجة تتكون من   14
ثالثة عناصر رئيسية هي: ”مجموعة من املبادئ لتحكم تلك األنشطة؛ وتعاريف ألنشطة املادة 3-3 )مصارف الغابات( واألنشطة املتفق عليها مبوجب املادة 3-4 )األنشطة اإلضافية 

املستحثة بشرياً(؛ ونظام لوضع حدود قصوى من أربعة مستويات يحد من استخدام األنشطة املتعلقة باستخدام األراضي  والتغير في استخدام األراضي واحلراجة لتحقيق األهداف 
.)http://unfccc.int( .“املتعلقة باالنبعاثات

3
دور الغابات في 

التـكيُّف مع تغيُّر 
المـنـاخ والتخفيف من 

آثـاره

التخفيف  في  األهمية  حاسم  دوراً  الغابات 
فوفقاً  معه.  والتكيّف  املناخ  تغيُّر  آثار  من 
تخفيض  في  تساهم  أن  للغابات  ميكن  كيوتو،12  لبروتوكول 
عموماً  )وهي  باء  املرفق  في  املدرجة  البلدان  لدى  االنبعاثات 
البلدان املتقدمة( ببروتوكول كيوتو. وميكن للبلدان النامية أن 
آلية  اإلطار  في  التحريج  وإعادة  التحريج  أنشطة  في  تشارك 
التنمية النظيفة )13CDM( التي ينص عليها بروتوكول كيوتو 
للحد من االنبعاثات العاملية. وهناك خيارات إضافية مقترحة 
الناجمة عن  االنبعاثات  بتخفيض  تتعلق  اآلثار  للتخفيف من 
إزالة الغابات وتدهورها وبزيادة أرصدة الغابات وذلك في اتفاق 
ميكن إبرامه مستقبالً مبوجب اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية 
بشأن تغيُّر املناخ )UNFCCC(. ويبحث هذا الفصل القضايا 
تبذلها  التي  باجلهود  عالقتها  حيث  من  بالغابات  الصلة  ذات 
عن  بروتوكول كيوتو، فضالً  بالتزاماتها مبوجب  للوفاء  البلدان 
االإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  مبوجب  اإلضافية  التطورات 

بشأن تغيُّر املناخ.

ويفرض أيضاً استخدام الغابات للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ 
عدداً من املالشكالت الفريدة. فعلى سبيل املثال، يتم إدراك أن 
ملكية كربون الغابات هي قضية هامة يلزم أن تقوم البلدان 
املالية  الفوائد  بشأن  للقلق  دواعي  نشأت  وقد  مبعاجلتها. 
أنشطة  في  الضالعة  اجملتمعات  وملكية  األجل،  الطويلة 
أو  الوضوح  فعدم  الفوائد.  لهذه  بالغابات  اخلاصة  التخفيف 
حيازة  أو  الغابات  كربون  مبلكية  يتعلق  فيما  اإلنصاف  عدم 
األراضي ميكن أن يعوق تنفيذ سياسات واتخاذ إجراءات بشأن 
فيما  االجتاهات  أحدث  الفصل  هذا  في  وتُعرض  املناخ.  تغيُّر 
يتعلق بقوانني وسياسات كربون الغابات، وآليات حتديد ملكية 

الكربون، ونقل حقوق الكربون.

للتخفيف  الغابات أساسية  التكيُّف في قطاع  تدابير  وتعتبر 
فبدون  التنمية املستدامة.  لدعم  وأيضاً  املناخ  تغيُّر  آثار  من 
تدابير التكيّف، قد يتضرر من آثار تغيُّر املناخ األشخاص الذين 
أشد بكثير  الفقيرة تضرراً  البلدان  الغابات في  يعتمدون على 
من سكان البلدان املتقدمة. ويناقش هذا الفصل أيضاً الُسبل 
التي ميكن — وينبغي — أن تُدمج بها تدابير التكيف إدماجاً أوثق 

ضمن السياسات واإلجراءات املتعلقة بتغيُّر املناخ.

ولم يحدث من قبل قط أن كانت الغابات والقطاع احلرجي بارزين 
سياسياً كما هما اآلن. فهذه حلظة فريدة من الزمان. فالقطاع 
الغابات في  يعتمدون على  الذين  ومليارات األشخاص  احلرجي 
من  باالستفادة  ليكسبوه  الكثير  أمامهم  معيشتهم  سبل 
الناشئة  املالية  الفرص  ومن  حالياً  املوجود  السياسي  الدعم 

ليتخذوا اإلجراءات املالئمة.

الغابات في بروتوكول كيوتو
من  أكثر   — الكربون  من  هائلة  كمية  العالم  غابات  تختزن 
إدراج  كان  وقد  اجلوي.  الغالف  في  املوجود  الكربون  إجمالي 
األراضي  استخدام  في  والتغيُّر  األراضي  واستخدام  الغابات 
نقاش  موضوع  كيوتو  بروتوكول  في   )LULUCF( واحلراجة 
حقيقة  وفي  البروتوكول.  بشأن  املفاوضات  طيلة  مكثف 
والتغير  األراضي  واستخدام  الغابات  قضية  تُعالج  لم  األمر، 
في استخدام األراضي واحلراجة معاجلة حاسمة إال في سنة 
هذه  الغابات  ووظائف  مراكش.14  اتفاقات  اإلطار  في   2001
فيما يتعلق مبيزان الكربون تعاجلها ثالثة أنشطة ينص عليها 
الغابات؛  وإزالة  التحريج؛  التحريج/إعادة  بروتوكول كيوتو هي: 
واإلدارة احلرجية. وتقدم البلدان تقارير عن التغيُّرات التي حتدث 
نتيجة  لإلدارة  اخلاضعة  الغابات  في  الكربون  مخزونات  في 

لهذه األنواع الثالثة من األنشطة.

تؤدي
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وفي سنة 2010، قدمت األطراف املدرجة في املرفق باء ببروتوكول 
احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  عن  السنوية  بياناتها  كيوتو 
لسنة 2008 )اجلدول  40(. وتشير هذه البيانات بوضوح إلى دور 
الغابات في دورة الكربون وأيضاً إلى القيمة املالية اجلديدة التي 
البيانات  وتشير  الكربون.  أسواق  خالل  من  الغابات  تكتسبها 
أيضاً إلى أن الغابات املوجودة في االحتاد الروسي متتص ما يقرب 
من نصف مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، 
بالدرجة األولى من خالل أنشطة اإلدارة احلرجية. وتعوِّض غابات 
اليابان أكثر من 29 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 
وإذا تسنى بيع هذا كله في السوق، بافتراض أن السعر يبلغ 20 
دوالراً أمريكياً لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فإن 

القيمة ستبلغ ما مجموعه 600 مليون دوالر أمريكي سنوياً.

في  املدرجة  )األطراف  املتقدمة  البلدان  في  الغابات  وقيمة 
املرفق باء لبروتوكول كيوتو( تشير إلى احلجم احملتمل ملعاوضات 
جديد  اتفاق  في  جميعها  العالم  غابات  أُدرجت  إذا  االنبعاثات 
املفاوضات  في  النقاش  قيد  موضوع  وهو  املناخ،  تغيُّر  بشأن 
تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  باتفاقية  اخلاصة  احلالية 
التي  اجلديدة  املالية  القيمة  اآلن  حتى  حتُتسب  ولم  املناخ. 
اإلطار  في  املتقدمة  البلدان  في  املوجودة  الغابات  اكتسبتها 
تبعاً  يتغيّر  قد  هذا  كان  وإن  املناخ،  بتغيُّر  املتعلقة  السوق 
للطريقة التي تُبحث بها غابات البلدان النامية في املشروعات 

والعمليات املتعلقة بتغيُّر املناخ.

ولكسمبرغ  وليتوانيا  وكرواتيا  بيالروسيا  تُبلغ  لم  مالحظة: 
األراضي  باستخدام  املتعلقة  األنشطة  عن  وتركيا  ورومانيا 

والتغيُّر في استخدام األراضي واحلراجة.

للهيئة  الرابع  التقييمي  التقرير  أشار  العاملي،  املستوى  وعلى 
احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر املناخ )IPCC, 2007( إلى أن 
الغطاء النباتي لغابات العالم يحتوي على 283 غيغا طن من 
الكربون في الكتلة احليوية، و 38 غيغا طن في األخشاب امليتة، 
و 317 غيغا طن في التربة )في الثالثني سنتيمتراً العلوية( وفي 
الفضالت. وقد ُقدر مجموع محتوى النظم البيئية احلرجية من 
الكربون مبا يبلغ 638 غيغا طن، وهو ما يتجاوز الكربون املوجود 
بشأن  األول  الفصل  في  مذكور  هو  وكما  اجلوي.  الغالف  في 
احلرجية  املوارد  حلالة  العاملي  التقييم  في  اإلقليمية  االجتاهات 
احلرجية  احليوية  الكتلة  زادت   ،)FAO, 2010e(  2010 لعام 
االحتاد  فيها  مبا  أوروبا  احتواء  مع  األقاليم،  جميع  في  عموماً 

الروسي على أكبر كمية من الكتلة احليوية.

تخزين  في  احلرجية  املنتجات  دور  كيوتو  بروتوكول  يتناول  وال 
التي  اخلشبية  املنتجات  مساهمة  فإن  ذلك،  ومع  الكربون. 
هذه  إدراج  وإمكانية  العاملية  الكربون  دورة  في  حصادها  يجري 
احلراري  االحتباس  بغازات  املتعلقة  احملاسبة  ضمن  املساهمة 
مناقشتها في مفاوضات  باء جتري  املرفق  في  املدرجة  للبلدان 
اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ املتعلقة بفترة 
االلتزامات الثانية اخلاصة ببروتوكول كيوتو. فعلى سبيل املثال، 
يبنّي اجلدول  41 تقديرات االنبعاثات وعملية العزل الناجمة عن 

سلسلة القيمة احلرجية، استناداً إلى بيانات 2007-2006.

اجلدول  40: بيانات عن أنشطة التحريج وإعادة التحريج 
وإزالة الغابات واإلدارة احلرجية التي أبلغت 

عنها األطراف املدرجة في املرفق باء من 
بروتوكول كيوتو لعام 2008 )غيغا طن من 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

التحريج 
وإعادة 

التحريج 

رصيد ثاني اإلدارة احلرجيةإزالة الغابات
أكسيد 
الكربون

703 65132 94849 16-استراليا

307 1-224 5311 2-النمسا

39946869-بلجيكا

628 3532751 1بلغاريا

403 5032 11-643 73814-كندا

257 6-145 6-272160-جمهورية التشيك

7035281247-الدمنارك

066 6006 5346-إستونيا

126 38-935 39-886 0772 1-فنلندا

285 86-620 84-926 59111 13-فرنسا

663 6-441 20-393 61516 2-أملانيا

399 2-052 2-3514-اليونان

025 5-885 3-18344 1-هنغاريا

102-102-آيسلندا

774 763112 2آيرلندا

065 44-105 46-431 2 391-إيطاليا

361 22- 595 23- 674 4401-اليابان

692 29-629 29-63-التفيا

8-114-خلتنشتاين

547780233-هولندا

486 14-910 3962 17-نيوزيلندا

023 31-827 30-93-104-النرويج

519 50-865 46-916263 3-بولندا

180-563 8772 1346 4-البرتغال

455 439-469 462-607 09326 4-روسيا

897 7-324 10-426 2سلوفاكيا

7851 -307 10-385 4562 2-سلوفينيا

279 52-120 39-276188 10-إسبانيا

797 17-606 18-385 5762 1-السويد

808-855-3582-سويسرا

116 13-873 10-696452 2-اململكة املتحدة

327 49-718 47-759150 1-أوكرانيا

 مالحظة:
php.5270/http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items 
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وكما هو مبنّي في اجلدول  41، من املمكن زيادة تخزين الكربون 
في املنتجات اخلشبية. وتعمل الدول األعضاء في اتفاقية األمم 
املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ حالياً على وضع منهجية 
حلساب الكربون اخملزن في منتجات اخلشب احملصود مبرور الزمن. 
قورن  إذا  ضئيل  الكربون  دورة  في  املنتجات  تلك  دور  أن  بيد 
باألنشطة احلرجية األخرى التي يجري بحثها في اإلطار اتفاقية 
األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ. ويناقش القسم التالي 

هذه القضايا بتفصيل أكبر.

لقد رّكزت املفاوضات اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة االإلطارية 
يقّدر  ما  ألن  الغابات  على  مكثفاً  تركيزاً  املناخ  تغيُّر  بشأن 
املائة من غازات االحتباس احلراري على نطاق  بنسبة 17.4 في 
عن  جزئياً  وتنجم  الغابات،  قطاع  هو  مصدرها  يكون  العالم 
وبسبب   ،)IPCC, 2007( النامية15  البلدان  في  الغابات  إزالة 
املفهوم الذي جعله استعراض ستيرن )Stern, 2006( واسع 
االنتشار، وهو أن كبح إزالة الغابات هو طريقة شديدة الفعالية 
من حيث التكلفة لتخفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري. 
البلدان  تشجع  حوافز  توفير  إلى  الرامية  اجلهود  تطورت  وقد 
النامية على إدراك إمكاناتها لتخفيف االنبعاثات من الغابات 
الناجمة  االنبعاثات  جتنب  بشأن  مناقشات  من  أفضل،  إدراكاً 
عن إزالة الغابات إلى األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها )اإلطار 12(. وفي ديسمبر/

كانون األول 2010، وافق مؤمتر الدول األعضاء في اتفاقية األمم 
املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ على تطبيق آلية لتحفيز 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  األنشطة 
الغابات وتدهورها. مبوجب اتفاق يُعقد مستقبالً يكون ملحقاً 
ببروتوكول كيوتو. فهذه اآللية ميكن أن تؤدي دوراً حاسم األهمية 
التنمية  والتكيف معه، وحتسني  املناخ،  تغيُّر  آثار  في مكافحة 
اإلضافية  األنشطة  حظيت  وقد  عام.  بالشكل  املستدامة 
خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها باهتمام 
العالم.  أنحاء  بجميع  احلكومات  في  املستويات  أعلى  على 
البلدان  في  الغابات  على  السياسية  األضواء  تُسلط  وبينما 
استخدامات  بشأن  اجلارية  املفاوضات  نتيجة  فإن  النامية، 
سيكون  واحلراجة  األراضي  استخدامات  في  والتغيُّر  األراضي 
بتخفيض  املتعلقة  بااللتزامات  الوفاء  على  تأثير  أيضاً  لها 
االنبعاثات واإلدارة احلرجية في البلدان الصناعية والبلدان التي 
متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية )وهي ما تعرف باألطراف املدرجة 

في املرفق باء ببروتوكول كيوتو(.

وقد أُنشئت هيئتان مخصصتان لهما حدود زمنية في اإلطار 
إلجراء  املناخ  تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة  بشأن  مفاوضات 
األراضي  واستخدام  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
والتغيُّر في استخدام األراضي واحلراجة وآلية التنمية النظيفة 

اجلدول  41: تقديرات االنبعاثات والعزل في سلسلة 
القيمة اخلاصة بصناعة املنتجات احلرجية 

العاملية، 2007-2006

االنبعاثاتالعملية 
ثاني  من مكافئ  )مليون طن 
أكسيد الكربون / السنة (

297االنبعاثات املباشرة من التصنيع )اجملال 1(

207احتراق الوقود: لب الورق والورق

26احتراق الوقود: المنتجات الخشبية

39احتراق الوقود: التحويل

26الميثان المنبعث من نفايات التصنيع

193االنبعاثات املرتبطة مبشتريات من الكهرباء )اجملال 2(

106 بلالورققرولاو 

49المنتجات الخشبية

39التحويل

18 جاتنإاألخشاب

االنبعاثات في مرحلة ما قبل اإلنتاج املرتبطة باملواد 
الكيميائية والوقود احلفري

92

35 ريغ تالخدملاالليفية بل :الورققرولاو 

22المدخالت غير الليفية: المنتجات الخشبية

31الوقود الحفري: لب الورق والورق

5الوقود الحفري: المنتجات الخشبية

51النقل

21من المهد إلى البوابة

27من البوابة إلى المستهلك

4من المستهلك إلى اللحد

263-استخدام املنتجات

0االنبعاثات

تأثير اإلضافات إلى مخزونات الكربون في المنتجات الورقية 
المستخدمة

-20

تأثير اإلضافات إلى مخزونات الكربون في المنتجات الخشبية 
المستخدمة

-243

77نهاية الُعمر

3حرق المنتجات المستخدمة

176الميثان النابع من الورق

تأثير اإلضافات إلى مخزونات الكربون في المنتجات الورقية في 
مكبات النفايات

-67

59الميثان النابع من األخشاب

تأثير اإلضافات إلى مخزونات الكربون في المنتجات الخشبية في 
تايافنلا تابكم

-94

 FAO, 2010f :املصدر
مالحظات:

مجموع االنبعاثات من املهد إلى البوابة = 622 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً )مبا ال 
يشمل العزل(

مجموع االنبعاثات من املهد إلى اللحد = 890 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً )مبا ال 
يشمل العزل(

العزل اخلاص بسلسلة القيمة = االمتصاص الصافي ملا يبلغ 424 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون سنوياً، استناداً إلى تقديرات لتراكم مخزونات الكربون في مجموعات املنتجات وافتراض أن 

عمليات التجدد ومعاودة النمو تُبقي، عاملياً، مخزونات الكربون مستقرة في الغابات التي تعتمد عليها 
الصناعة

صافي االنبعاثات اخلاصة بسلسلة القيمة، من املهد إلى اللحد = 467 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون سنوياً

تشمل هذه االنبعاثات تلك الناجمة عن إزالة الغابات، وتفّسخ )حتلل( الكتلة احليوية   15
املوجودة فوق سطح األرض التي تبقى بعد قطع األخشاب وإزالة الغابات، وثاني أكسيد 

الكربون املنبعث من حرائق اخلٌث وتفّسخ أوساخ اخلُث بعد تصريفها..
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في  لألطراف  عشر  اخلامس  املؤمتر  انعقاد  حني  إلى  والتكيف 
االتفاقية في كوبنهاغن في ديسمبر/كانون األول 2010. وقد 
التعاوني  بالعمل  املعنية  اخملصصة  العمل  مجموعة  واصلت 
الطويل األجل مبوجب االتفاقية )AWG-LCA( تناول املكونات 
والتمويل  والتخفيف  التكيف  وهي:  بالي،  عمل  خلطة  احملددة 
العمل  مجموعة  زالت  وما  القدرات.  وبناء  التكنولوجيا  ونقل 
املدرجة  لألطراف  اإلضافية  بااللتزامات  املعنية  اخملصصة 
تناقش   )AWG-KP( كيوتو  بروتوكول  مبوجب   1 املرفق  في 
البلدان  جانب  من  االنبعاثات  بتخفيض  اجلديدة  االلتزامات 
بعد  انتقالية،  مبرحلة  اقتصاداتها  متر  التي  والبلدان  الصناعية 
انتهاء فترة االلتزامات األولى في سنة 2012. ويُبنينَّ الشكل 28 

تخطيطياً هيكل هاتني اجملموعتني ومجاالت املناقشة اخلاصة 
بهما. وتتناول كل منهما مواضيع منهجية وسياسية صعبة 
اإلضافية  باألنشطة  املتعلقة  تلك  بينها  من  األمد،  وطويلة 
وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض 
واحلراجة،  األراضي  استخدام  في  والتغيُّر  األراضي  واستخدام 

وآلية التنمية النظيفة.

األنشطة  في  كبير  توافق  إلى  األطــراف  توصلت  حني  في 
اإلضافية خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 
في كوبنهاغن في ديسمبر/كانون األول 2009، لم يكن هناك 
اتفاق رسمي بشأن هذه املسائل. وقد اجتمع الفريق العامل في 
يونيو/حزيرن وأغسطس/آب وأكتوبر/تشرين األول 2010. وفي 
أخيراً  باملكسيك، متت  ديسمبر/كانون األول2010، في كانكون 
املوافقة على النص الذي سيم تقدميه العتماده من قبل مؤمتر 
أطراف االتفاقية. 2010. وفيما يلي عرض عام لبعض القضايا 

املوضوعية التي نوقشت. 16

األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها

تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  في  األطراف  مؤمتر  اعتمد 
عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  بشأن  قرارا  املناخ  
النص يغطي  باملكسيك.  وتدهورها في كانكون  الغابات  إزالة 
االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  والضمانات  واملبادئ  النطاق 
مرحلياً  منهجاً  ويعرض  وتدهورها   الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة  لتنفيذ 
األنشطة  من  تدريجياً  والتحرك  وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن 
التجريبية إلى التنفيذ الكامل لألنشطة اإلضافية لتخفيض 
تضّمن  وقد  وتدهورها.  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
النص التفاوضي الذي انبثق من مؤمتر األطراف السادس عشر 

اإلطار 12: تطور املفهوم: من جتنُّب االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات إلى األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

بدايتها  منذ  املناخ  تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  اعترفت  لقد 
النبعاثات  الغابات كمصدر  وبإزالة  للكربون  للغابات كمصرف  العاملية  باألهمية 
غازات االحتباس احلراري. وأثناء مفاوضات بروتوكول كيوتو، مت النظر في جعل ”جتنُّب 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات“ أمراً ممكنا في اإلطار آلية التنمية النظيفة، 
ولكن املفهوم نُحي جانباً بسبب الشكوك املرتبطة باملنهجيات والبيانات وقتئذ. 
ثم عاودت الفكرة الظهور في املؤمتر احلادي عشر لألطراف في اتفاقية األمم املتحدة 
2005 عندما طلبت مجموعة  ُعقد في سنة  الذي  املناخ  تغيُّر  بشأن  االإلطارية 
من البلدان إدراج بند في املفاوضات بشأن ”تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

الغابات في البلدان النامية: مناهج للتحفيز على اتخاذ إجراءات“.

العلمية  للمشورة  الفرعية  الهيئة  به  قامت  الذي  العمل  خالل  ومن 
والتكنولوجية )SBSTA( خالل الفترة ما بني املؤمتر احلادي عشر لألطراف واملؤمتر 

االنبعاثات  قضية  تناول  على  أيضاً  األطراف  اتفقت  لألطراف،  العشر  الثالث 
من  أكبر  االنبعاثات  تلك  أن  رأت  أنها  إلى  بالنظر  الغابات،  تدهور  عن  الناجمة 
البلدان. ومن ثم جرى توسيع  الغابات في كثير من  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات 
نطاق املفهوم ليشمل ”تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 
ُعقد في  الذي  الثالث عشر  األطراف  وفي مؤمتر   .“)REDD( النامية  البلدان  في 
سنة 2007، اتخذت أمانة اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ قراراً 
بتخفيض  املتعلقة  القضايا  بشأن  إيجابية  وحوافز  سياسية  ”مناهج  بعنوان 
صيانة  ودور  النامية؛  البلدان  في  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
في  الغابات  في  املوجودة  الكربون  مخزونات  وزيادة  املستدامة  وإدارتها  الغابات 
لتخفيض  اإلضافية  ”األنشطة  باسم  اآلن  يُعرف  ما  وهو  النامية“،  البلدان 
األنشطة  تلك  نطاق  ويتجاوز  وتدهورها“.  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
الكربون  مخزونات  وزيادة  الصيانة  ليشمل  وتدهورها  الغابات  إزالة  اإلضافية 

املوجودة في الغابات.

CMP   16 هو ”مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول 
 )http://unfccc.int(“كيوتو

يصف النص املفاوضات حتى ديسمبر/كانون األول 2010.  17

الشكل 28 : قضايا الغابات التي تتناولها هيئات اتفاقية 
األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 

ومجموعات العمل التابعة لها16 

في اإلطار هيكل اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغير املناخ

األنشطة اإلضافية 
نُهج السياسات واحلوافز اإليجابية

التكيُّف

األنشطة اإلضافية
القضايا املنهجية

التكيُّف

استخدام األراضي 
والتغيُّر في استخدام 

األراضي واحلراجة
آلية التنمية النظيفة

التكيُّف

أدوات السياسات

الهيئات الفرعية

الهيئات اخملصصة 
 مجموعة العمل اخملصصة للعمل

 التعاوني الطويل األجل مبوجب
االتفاقية

هيئات االتفاقية مؤمتر األطراف

 اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية
بشأن تغير املناخ

�آلية التنمية 
النظيفة

بروتوكول كيوتو

 الهيئة الفرعية
للتنفيذ

الهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية 

والتكنولوجية

 مجموعة العمل املعنية بااللتزامات
 اإلضافية لألطراف املدرجة في املرفق 1

 مبوجب بروتوكول كيوتو
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األنشطة التالية التي حتدد نطاق األنشطة اإلضافية لتخفيض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها:

تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات؛ – 
تخفيض االنبعاثات الناجمة عن تدهور الغابات؛ – 

اإلدارة احلرجية املستدامة؛ – 
صيانة مخزونات الكربون املوجودة في الغابات؛ – 

زيادة مخزونات الكربون املوجودة في الغابات. – 

حتقيق  كفالة  أجل  من  ضمانات  قائمة  على  القرار  وينص 
عن  الناجمة  السلبية  اجلانبية  التأثيرات  وجتنُّب  متعددة  فوائد 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة 

الغابات وتدهورها. وتتعلق هذه الضمانات مبا يلي:

االتساق مع البرامج احلرجية القائمة ومع االتفاقات  – 
الدولية؛

حوكمة الغابات؛ – 
حقوق الشعوب األصلية وأفراد اجملتمعات احمللية؛ – 

املناهج التشاركية؛ – 
صون املوارد الطبيعية والتنوع احليوي؛ – 

استمرار إجراءات التخفيف؛ – 
التسرب. – 

ويقر النص بضرورة أن ينشئ كل بلد من البلدان النامية عدة 
عناصر هامة هي: نظام وطني لرصد الغابات، واستراتيجية أو 
خطة عمل، ومستوى مرجعي وطني )لالنبعاثات من الغابات(.

يتعني حلها تخص طريقة  يزال  ال  التي  األساسية  والقضية 
متويل اإلجراءات التي يتم تنفيذها )والتي تعتمد على السوق، 
أو تعتمد على صندوق التمويل أو مزيج من االثنني(. وسيتم 
االإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  مبزيد من  املسألة  تناول هذه 

بشأن تغيُّر املناخ .

والتكنولوجية  العلمية  للمشورة  الفرعية  الهيئة  وتقوم 
واإلبالغ  القياس  مبنهج  املتصلة  املنهجية  للقضايا  بالتصدي 
ووضع السيناريوهات املرجعية. مت اعتماد قرارين ) CP.13/2و 4/

CP.15؛ انظر االإلطار 13( لتوفير التوجيه بشأن تلك القضايا. 
االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  األنشطة  بشأن  القرار  ويتطلب 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها والذي اعتمد في كانكون من 
الهيئة الفرعية العمل على بعض اجلوانب التقنية واملنهجية 
لألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها  مبا في ذلك بشأن منهجيات الرصد واإلبالغ والتحقق.

املعنية  اخملصصة  العمل  مجموعة  في  املفاوضات  تتناول 
بالعمل التعاوني الطويل األجل مبوجب االتفاقية قواعد وطرق 
وعمليات  احلراري  االحتباس  غازات  بانبعاثات  املتعلقة  احملاسبة 
استخدام  في  والتغيُّر  األراضي  استخدام  عن  الناجمة  اإلزالة 
األراضي واحلراجة لدى األطراف املدرجة في املرفق باء وذلك في 
احلالية  املقترحات  وما زالت   .2012 لسنة  الحقة  آلية  اإلطار 
بفترة  يتعلق  فيما  احملاسبة  بشأن  القائمة  القواعد  لتبسيط 
املناقشة.  قيد  كيوتو  ببروتوكول  اخلاصة  األولى  االلتزامات 
ويجري إحراز تقدم في تناول األحكام املتعلقة باحملاسبة بشأن 
الشفافية  وزيادة  للترشيد  اقتراحاً  يتضمن  مبا  احلرجية،  اإلدارة 
في حتديد مستويات مرجعية ممكنة لإلدارة احلرجية. كذلك فإن 
واالختالالت  جمعها  يجري  التي  اخلشبية  املنتجات  معاملة 
الطبيعية، وبخاصة الظواهر املتطرفة، قيد املناقشة في سياق 
اإلدارة احلرجية، وأيضاً الطابع الطوعي مقابل الطابع اإللزامي 
لألنشطة اإلضافية املنصوص عليها في املادة 3-4، وإمكانية 
إدراج مزيد من األنشطة )ومن ذلك مثالً إدارة األراضي الرطبة(.

اإلطار 13: قرارات مؤمترات األطراف 

اتخذ مؤمتر األطراف الثالث عشر قراراً )القرار CP.13/2( استناداً إلى العمل الذي 
لتوفير قدر من  وذلك  والتكنولوجية،  العلمية  للمشورة  الفرعية  الهيئة  به  قامت 
التوجيه املنهجي اإلشاري من أجل تنفيذ مشروعات توضيحية؛ وشجع األطراف على 
تعبئة املوارد؛ وشجع املنظمات اخملتصة على دعم البلدان النامية في أعمالها املتعلقة 

باألنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
واتخذ مؤمتر األطراف اخلامس عشر قراراً )القرار CP.15/4( استناداً إلى عمل 
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن التوجيهات املنهجية من 
أجل األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. 
وطلب قرار املؤمتر من األطراف حتديد القوى احملركة إلزالة الغابات وتدهورها؛ وحتديد 
اإلزالة؛  عمليات  زيادة  أو  االنبعاثات  خفض  عن  تسفر  أن  ميكن  التي  األنشطة 
واستخدام اخلطوط التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر املناخ التي 
االحتباس  غازات  انبعاثات  لتقدير  التشجيع  أو  االعتماد  من  درجة  بأقصى  حتظى 
الغابات  لرصد  وطنية  نظم  وإلقامة  اإلزالة؛  وعمليات  بالغابات  املتصلة  احلراري 
تستند إلى مزيج من االستشعار عن بُعد وإجراء جرد لكمية كربون الغابات املوجود 

على األرض. ويلزم القيام مبزيد من العمل بشأن القضايا املنهجية املتصلة باملراقبة 
واإلبالغ والتحقق لكي يتسنى تفعيل أداة األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات 
العلمية  للمشورة  الفرعية  الهيئة  وتكون  وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
اإلضافية  عن  واإلبالغ  القياس  على  املستمر  العمل  عن  مسئولة  والتكنولوجية 
أي  باستخدام  أُوصي  وقد  وتدهورها.  الغابات  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات  خلفض 
أجل  من  املناخ  بتغيُّر  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  من  معتمدة  توجيهات 

القيام بعمليات الرصد ذات الصلة.
تقاسم  على  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  األطراف  القرارين  كال  شّجع  وقد 
املعلومات والدروس املستفادة وذلك باستخدام املنصة الشبكية لتخفيض االنبعاثات 
األمم  التفاقية  الشبكي  املوقع  على  املوجودة  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ )http://unfccc.int(.  وقد اعتمد مؤمتر األطراف 
خلفض  اإلضافية  األنشطة  بشأن  قراراً  كانكون  في  عقد  والذي  عشر  السادس 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها كجزء من نتائج عمل مجموعة العمل 

اخملصصة املعنية بالعمل التعاوني الطويل األجل مبوجب االتفاقية.
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بااللتزامات  املعنية  اخملصصة  العمل  مجموعة  فإن  كذلك 
بروتوكول  مبوجب  األول  املرفق  في  املدرجة  لألطراف  اإلضافية 
باستخدام  املتعلقة  األنشطة  نطاق  توسيع  في  تنظر  كيوتو 
األراضي والتغيُّر في استخدام األراضي واحلراجة املؤهلة لذلك 
في اإلطار آلية التنمية النظيفة. والتحريج وإعادة التحريج هما 
حالياً، من بني تلك األنشطة، املؤهلة  ملشروعات آلية التنمية 
النظيفة. ويدور نقاش حالياً بشأن مقترحات تدعو إلى توسيع 
النطاق ليشمل تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها، واألراضي الرطبة، واإلدارة احلرجية املستدامة، وإعادة 
ال  األطراف  آراء  ولكن  استنفادها«،  يجري  التي  »الغابات  حتريج 
الفنية  املناقشة  من  مزيد  إجراء  إلى  احلاجة  بشأن  إال  تتالقى 

لكي يتسنى اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

تمويل األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
الغابات وتدهورها

على الرغم من أن القرار الذي اعتمد بشأن األنشطة اإلضافية 
في  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض 
التجريبية  األنشطة  فإن  التمويل،  طريقة  يتناول  ال  كانكون 
لألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
املتعلقة  املناقشات  اجتذبت  فقد  متويلها.  يجري  وتدهورها 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  باألنشطة 
الغابات وتدهورها التزامات مالية على أعلى املستويات، بحيث 
تعهد العديد من الرؤساء ورؤساء الوزراء وممثلوهم باتخاذ إجراءات 
بشأن تنفيذ األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة 
استراليا  )هي  بلدان  ووافقت ستة  وتدهورها.  الغابات  إزالة  عن 
املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  والنرويج  واليابان  وفرنسا 
دوالر  مليار   3.5 قدره  مبلغ  تخصيص  على  جماعياً  األمريكية( 
البلدان  في  الغابات  إزالة  إلبطاء  أولي  عام  “كتمويل  أمريكي 
النامية ووقف تلك اإلزالة وانحسارها في نهاية املطاف“. ووجه 

رؤساء الدول رسائل مماثلة في اجتماعات عقدت مؤخراً، من بينها 
مؤمتر أوسلو بشأن املناخ والغابات الذي ُعقد في مايو/أيار 2010. 
وفي ذلك االجتماع، وافق ممثلو احلكومات على أعلى املستويات 
على إنشاء شراكة بشأن األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات 
لتحسني  إجراءات  التخاذ  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
لتخفيض  اإلضافية  باألنشطة  املتعلقة  املبادرات  فعالية 
املالية  واألدوات  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
املتعلقة بها، وحتسني كفاءتها وشفافيتها وتنسيقها، وتيسير 
وتطوير  التخفيف،  ــراءات  وإج القدرات،  وتعزيز  املعرفة،  نقل 
التكنولوجيا ونقلها. وتعهدوا سوياً بتقدمي مبلغ قدره 4 مليارات 

دوالر أمريكي تقريباً لدعم هذه اجلهود.

وقد رحب الوزراء اجملتمعون في ناغويا في أكتوبر/تشرين األول 
2010 في اجتماع حول الشراكة اخلاصة باألنشطة اإلضافية 
على  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض 
بإجنازات  العاشر  احليوي  التنوع  اتفاقية  أطراف  مؤمتر  هامش 
عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  األنشطة  شراكة 
شفافة  معلومات  توفير  ذلك  في  مبا  وتدهورها،  الغابات  إزالة 
وشاملة عن متويل  وإجراءات ونتائج األنشطة اإلضافية خلفض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها من خالل قاعدة 
البيانات الطوعية. وأدركوا أيضا ضرورة اتخاذ اجراءات لتضييق 
التنفيذ  من  قدر  أقصى  وحتقيق  التداخالت  وجتنب  الفجوات 
الفعال إلجراءات ومتويل األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات 

الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها . 

اإلضافية  األنشطة  لتنفيذ  هامة  جهود  بذل  اآلن  ويجري 
وتدهورها.  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض 
املشروعات  استدامة  في  رئيسي  عامل  هناك  وسيكون 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  واألنشطة 

 UN-REDD املصدر: برنامج

الشكل 29: البلدان املشاركة في برنامج األمم املتحدة التعاوني بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها والبلدان املراقبة

البلدان الرائدة في برنامج األمم املتحدة 
التعاوني بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة 

عن إزالة الغابات وتدهورها

البلدان الشريكة في برنامج األمم املتحدة 
التعاوني بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة 

عن إزالة الغابات وتدهورها
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الفوائد  تقاسم  لضمان  املتخذ  النهج  وهو  وتدهورها  الغابات 
جانب  من  منصفاً  تقاسماً  املشروعات  هذه  من  تتحقق  التي 
إلى حد كبير على مدى  يتوقف  تنفذها. وهذا  التي  اجملتمعات 
إمكانية ضمان احلقوق املتعلقة بالكربون املوجود في الغابات. 
اجلديدة  التشريعات  عن  خاطفة  حملة  التالي  القسم  ويوفر 
الصعوبات  ويفحص  الغابات،  كربون  بحيازة  املتعلقة  واملعدلة 
التي  والفوائد  الغابات،  اجلديدة بشأن ملكيات كربون  واألفكار 

تتحقق منه.

حيازة كربون الغابات: االنعكاسات على 
المشروعات المستدامة لألنشطة اإلضافية 
لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها
على ضوء التطورات التي جرت مناقشتها في القسم السابق، 
تعتمد البلدان آليات قانونية لتنظيم احلقوق املتعلقة بكربون 
الغابات في أسواق الكربون التنظيمية وكذلك الطوعية. وهذا 
األنشطة  مشروعات  في  االستثمار  زيادة  على  يحفز  أن  ميكن 
الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية 
العام  القطاعني  في  املشروعات  مطوري  جانب  من  وتدهورها 
بضمان  استقراراً  وأكثر  أقوى  متكينية  بيئة  قامت  إذا  واخلاص 
أشكال مالئمة ومتثل حداً أدنى من احلماية القانونية لألطراف 
من  بلداً   37 من  أكثر  هناك  كان   2010 سنة  وحتى  املتعاقدة. 
البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية 
التعاوني  املتحدة  األمم  برنامج  قبيل  من  برامج  في  تشارك 
 بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

االنبعاثات  لتخفيض  االستعداد  برامج  أو   )UN-REDD(
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها التي تنفذ في اإلطار مرفق 
  )FCPF(الغابات بكربون  املتعلقة  للشراكة  الدولي  البنك 
أنشطة  تنفيذ  البلدان على  إلى حتسني قدرة هذه  ترمي  التي 
تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. ويبني 
الشكل 29 بعض البلدان املشاركة في برنامج األمم املتحدة بهذا 
الشأن، والتي توجد لديها جميعاً إمكانية عالية للتعويض عن 

انبعاثات الكربون في مناطق الغابات.

لتخفيض  اإلضافية  األنشطة  عليه  تنطوي  مما  الرغم  وعلى 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها من وعد بتوفير 
متويل للغابات وباإلسهام في التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، فإن 
امتالك مورد غير ملموس مثل الكربون يطرح حتديات بالنسبة 
حقوق  ملكية  متثل  وحتديداً،  التقليدية.  املِلكية  قوانني  لنظم 
باحلقوق  باالعتراف  يتعلق  فيما  احلكومة  ودور  الكربون  امتالك 
العرفية للمجتمعات احمللية على األراضي العامة جانبني هامني 
من جوانب تقاسم الفوائد التي جتنى من الكربون املعزول من 

الغابات، ولكن كثيراً ما يكون من الصعب ضمانهما.

وفي هذا السياق، كيف ميكن حتديد احلقوق املتعلقة بالكربون؟ 

قانون  إذا كان نظام  النظر فيما  السؤال، يجب  وللرد على هذا 
املِلكية املعني يعتبر أن األراضي واألشجار، مبا في ذلك خدمات 
النظم البيئية، تؤول ملكيتها أساساً إلى الدولة أو تؤول كلياً ملالك 
األراضي من القطاع اخلاص. وفيما يتعلق باألنشطة اإلضافية 
لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، يصبح 
االعتراف الرسمي باحلقوق العرفية حليازة األراضي قضية هامة، 
في  املوجودة  القانونية  األطر  االعتبار  في  أُخذت  إذا  سيما  ال 

معظم بلدان أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا.

القائمة  القانونية  لألطر  موجز  استعراض  إجراء  من  ويتضح 
ضمان  على  البلدان  بعض  تعمل  كيف  بالكربون  يتعلق  فيما 
وتُعرض  منصفاً.  تقاسماً  الكربون  معاوضات  فوائد  تقاسم 
أيضاً سلسلة من األمثلة لتصوير االجتاهات واملمارسات احلالية 
هذه  وتُظهر  املدني.  القانون  ونظم  العام  القانون  نظم  في 
بالكربون  املتعلقة  احلقوق  تأمني  في  احملرز  التقدم  أن  احلاالت 
التغلب  يجب  كثيرة  عقبات  هناك  وأن  اآلن  حتى  بطيئاً  كان 
عليها لكي يتسنى تقاسم فوائد معاوضات الكربون تقاسماً 
البلدان املشاركة في مخططات تخفيض  منصفاً في جميع 
ومخططات  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة 

الغابات وتدهورها.

القضايا القانونية الرئيسية بشأن الحقوق المتعلقة بكربون 
الغابات باعتباره ملكية جديدة 

األراضـــي  مبلكية  ــات  ــاب ــغ ال ملكية  ــــادةً  ع  تــرتــبــط 
تكون  ما  كثيراً  ذلك،  ومع   .)Romano and Reeb, 2006(
األراضي، بسبب طابعها الفريد وعدم قابليتها للنقل، موضع 
استخدامات متعددة في آن واحد. ولذا، فإن حتديد ملكية األراضي 
ال يكفي دائماً لضمان ملكية مخزون الكربون املوجود في غابة 
)Christy, Di Leva and Lindsay, 2007(. وعند اإلشارة إلى 
احلقوق املتعلقة بكربون الغابات، قد متيز القوانني والعقود بني 
الكربون املعزول، ومصارف الكربون، ومخزونات الكربون، وأرصدة 
الكربون. ويبني حتليل مقارَن لألطر القانونية ذات الصلة باحلقوق 
املتعلقة بكربون الغابات، يرد تلخيص له أدناه، أحدث التطورات 
السائد  االجتاه  أن  جند  اخلصوص،  وجه  وعلى  اجلبهة.  هذه  على 
استخدام  هو  العام  القانون  تطبِّق  التي  البلدان  بعض  في 
في  بالكربون  املتعلقة  احلقوق  لتنظيم  االنتفاع17  حقوق  فئة 
وحقوق  باحلراجة،  املتعلقة  املواثيق  بني  التمييز  مع  الغابات، 
في  ملكية  كمصالح  األخذ«  و«حق  اإليجار،  وعقود  االرتفاق18، 
أراضي الغابات. وكما هو مبني في األمثلة اإلقليمية من آسيا 
واحمليط الهادي أدناه، جرى سن تشريعات لنقل احلقوق املتعلقة 

بالكربون إلى املالك الشرعيني.

استراليا
أدخلت واليات استرالية تشريعات تعترف بحق امتالك الكربون 

حقوق االنتفاع »تضم مجموعة احلقوق واالتفاقات القانونية التي تسمح باستخدام املمتلكات التي تؤول ملكيتها آلخرين«. والتشريعات الوطنية متيز في معظمها بني أربعة أنواع   18
.)www.lawcom.gov.uk( مختلفة من حقوق االنتفاع هي: حقوق االرتفاق، والتأجير، و حق األخذ ، واملواثيق

.)www.lawcom.gov.uk( حق االرتفاق هو حق يتمتع به مالك أرض على أرض غيره  19
تستخدم كل والية مصطلحاً مختلفاً لوصف احلقوق املتعلقة بعزل الكربون. ففي والية فيكتوريا ووالية جنوب استراليا جند أن املصطلح املستخدم هو »اتفاق ملكية الغابات«، أما في   20

كوينزالند فهي توصف بأنها حقوق »منتجات املوارد الطبيعية«، وتستخدم والية استراليا الغربية مصطلح »حق الكربون«، وتستخدم والية تسمانيا مصطلح »حق احلراجة«.«. 
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عزل  »حقوق  باسم  تُعرف  احلقوق  وهذه  األشجار،  من  املعزول 
والية  أول  هي  ويلز  ساوث  نيو  وكانت   19  .)CSRs( الكربون 
استرالية تضع مخططاً تشريعياً للتصديق قانوناً على ملكية 
 .)Hepburn, 2008( الغابات  كربون  بعزل  املتعلقة  احلقوق 
بالكربون  املتعلقة  احلقوق  أمن  مسألة  الوالية  هذه  وتناولت 
وإمكانية نقل تلك احلقوق وذلك بسّنها تشريعاً يحدد صراحًة 
حقوق ملكية الكربون ومينح حائزي هذه احلقوق ضماناً لالنتفاع 
من األراضي وحق استصدار أوامر قضائية لوقف استخدامات 
األراضي التي قد تؤثر على مصارف ومخازن الكربون املوجودة في 
الغابات )ومن ذلك على سبيل املثال قانون نقل املِلكية الصادر 
سنة 1919 في نيو ساوث ويلز، البند 87 ”ألف“ والبند 88 ”ألف“ و 
”باء“(. ويوفر هذا التشريع منوذجاً يتجاوز مجرد النص على املِلكية 
الكربون  بعزل  يتعلق  فيما  تطوراً  أكثر  قانوني  اإلطار   إلرساء 

 .)Rosenbaum, Schoene and Mekouar, 2004(

نيوزيلندا
الدائم(  الغابات  )مصرف  الغابات  الئحة  متّكن  نيوزيلندا،  في 
مبجموع  يتعلق  فيما  مواثيق  إيجاد  من   2007 سنة  الصادرة 
الزراعة  لوزارة  ويجوز  اخملزونة في مصرف غابات.  الكربون  كمية 
واحلراجة أن تدخل في ميثاق مع مالك األرض في حالة استيفاء 
حقوق  تسجيل  قانون  يقوم  ذلك،  إلى  وإضافة  معينة.  شروط 
 ،)2006 )سبتمبر/أيلول   42 رقم   ،1983 سنة  الصادر  احلراجة 

بتنظيم حقوق احلراجة التي ميكن أن يحددها مالك األرض.

فانواتو
احلراجة  حقوق  تسجيل  ضمانات  بشأن  فانواتو  قانون  يقدم 
وحصاد األخشاب الصادر سنة 2000 )البند 6( التوجيه بشأن 
احلقوق املتعلقة بالكربون املعزول استناداً إلى األحكام الدستورية 
األراضي  ملكية  بشأن  مختلفة  حقوق  وجود  مع  والقانونية، 
وكذلك حقوق انتفاع تتعلق باألراضي املوجودة فوق وحتت مستوى 
األرض. ومينح دستور جمهورية فانواتو الصادر سنة 1980 ملكية 
األراضي واستخدامها لـ ”املالك العرفيني من الشعوب األصلية 
وأسالفهم“ )املادتان 73 و 74(. ويُعتبر املالك العرفيون لألراضي 
احلقوق  هذه  نقل  لهم  ويحق  بالكربون  املتعلقة  احلقوق  مالك 
إلى أطراف ثالثة. ومن شأن سند املِلكية القابل للنفاذ أن ييسر 
 نقل احلقوق واخملاطر املتعلقة بأنشطة عزل الكربون في الغابات 

.)Holt, O'Sullivan, and Weaver, 2007(

امتالك حقوق مِلكية الكربون: مصلحة منفصلة من األراضي؟
إن احلاجة إلى تأمني احلقوق املتعلقة بعزل الكربون تثير تساؤالً 
بشأن ما إذا كانت هذه احلقوق تشّكل ملكيًة جديدة منفصلة 
عن األراضي أو ما إذا كانت تلك احلقوق مرتبطة باألراضي. وهذا 
مبشروعية  تتعلق  األولى  رئيسيتني.  قضيتني  يطرح  التساؤل 
والتعويض  الكربون،  الغابات  تعزل  عندما  باملِلكية  املطالبة 
عن اخلدمات التي تقدمها أنشطة التحريج أو إعادة التحريج. 
وتتعلق الثانية باتخاذ تدابير معينة حتدد الواجبات واملسؤوليات 
نقلها.  ميكن  التي  الغابات  بكربون  املتعلقة  باحلقوق  املرتبطة 
فمن ناحية، في البلدان التي متتلك فيها احلكومة كل إمكانات 
أن  يُفترض  الشأن،  بهذا  معامالت  أي  وال توجد  الكربون  عزل 
الدولة تتحمل اخملاطر واخلسائر. ومن الناحية األخرى، إذا كانت 

حقوق عزل كربون الغابات يجري االجتار بها بحرية في السوق، 
املسؤول  َمْن  املتعاقدة  األطراف  حتدد  أن  الالزم  من  يكون  فقد 
فصل  أن  إلى  أُشير  إضافي،  وكشاغل  العقد.  التزامات  عن 
ميكن  بالكربون  املتعلقة  احلقوق  عن  األراضــي  حيازة  حقوق 
 استخدامه كذريعة لعدم إدخال إصالحات على حيازة األراضي 
املذكورة  احلاالت  تشرح  وبينما   .)Angelsen et al., 2009(
أدناه سبُل متييز احلقوق املتعلقة بالكربون عن احلقوق املتعلقة 
القوانني  لهذه  األجل  الطويلة  االنعكاسات  فإن  باألراضي، 

والسياسات تستدعي إجراء مزيد من الدراسة.

استراليا
أحد اخملططات  املوجود في استراليا هو  التشريعي  إن اخملطط 
األولى التي تضفي حتديداً طابعاً رسمياً على الوجود املنفصل 
للحقوق املتعلقة بالكربون في اإلطار التشريع املتعلق باحلراجة. 
فاحلقوق املتعلقة بالكربون تصبح، إذا ُسجلت لدى السلطات 
مالك  إلى  وتؤول  األراضــي.  في  منفصلة  مصلحة  اخملتصة، 
احلقوق املتعلقة بالكربون الفوائد واخملاطر القانونية والتجارية 
ومع  احملددة.  األراضي  الكربون في مساحة  الناشئة عن فصل 
قد  التي  وااللتزامات  املسؤوليات  بشأن  تساؤالت  تبقى  ذلك، 
مبلكية  املتعلقة  للحقوق  امللموس  غير  للطابع  نتيجة  تنشأ 
الكربون. فعلى سبيل املثال، إذا باع مالك األرض حقه التبعي 
األرض، فكيف  املوجودة على  املعزول في األشجار  الكربون  في 
يكون مالك األرض مسؤوالً عن كفالة عدم تسبُّب األنشطة 
التي جتري على تلك األرض في فقدان احلقوق املتعلقة بالكربون 

أو في حدوث انتقاص من تلك احلقوق؟

ويلز  ســاوث  نيو  )فرعي  االسترالي  املِلكية  معهد  ويــرى 
بعض  في  جزئية  بلورة  هناك  كانت  إذا  ”حتى  أنه  وكوينزالند( 
بالكربون  املتعلقة  القانونية  للحقوق  االسترالية  الواليات 
بحيث ميكن متييزها عن حق ملكية األرض األساسي، فإن هذه 
املِلكية املستند  بالكربون تظل جزءاً من حق  املتعلقة  احلقوق 
 .)Australian Property Institute, 2007( األرض“  إلى 
وتتيح  الكربون  بعزل  املتعلقة  باحلقوق  والية فيكتوريا  وتعترف 
قانون  في  عليها  )املنصوص  احلقوق  لهذه  املنفصلة  املِلكية 
احلقوق احلرجية لوالية فيكتوريا الصادر سنة 1996 والتعديالت 
التي أُدخلت عليه في سنة 2001(. وقد يلزم وجود توجيه قانوني 
أكبر إذا كان هناك مالك مختلفون لألرض والكربون، بالنظر إلى 
اختالف القوانني املتعلقة بحقوق املِلكية املستندة إلى األرض 

في الواليات االسترالية اخملتلفة.

فانواتو
احلرجية  احلقوق  تسجيل  ضمانات  بشأن  فانواتو  قانون  يربط 
وحصاد األخشاب )2000( بني ”حق حرجي“ فيما يتعلق باألرض 
و ”حق عزل الكربون فيما يتعلق باألرض“. وهو يحدد أن ”حق عزل 
اتفاق  مبوجب  مُينح  حقاً  يعني  باألرض  يتعلق  فيما   ... الكربون 
أو على نحو آخر حتقيقاً للفائدة القانونية أو التجارية أو غيرها 
)سواء كانت حالية أو مستقبلية( لعزل الكربون من جانب أي 
هذه  وتؤول  األرض“.  على  مستقبلية  أو  قائمة  غابة  أو  شجرة 
لديهم  الذين  األفراد  وإلى  لألرض  العرفيني  املالك  إلى  احلقوق 
عقود استئجار لألرض. وينص القانون على منح احلقوق احلرجية 



66 | الفصل الثالث

من خالل تسجيلها مبوجب قانون عقود استئجار األراضي )البند 
163(. ويجب تسجيل احلق احلرجي، حاملا مُينح، لدى إدارة سجالت 
تعود  فإنها  استئجار،  عقد  مبوجب  احلقوق  نُقلت  وإذا  األراضي. 

إلى مالك األرض األصليني حاملا ينتهي أجل عقد االستئجار.

مَنْ يستطيع أن يملك حقوق الملكية المتعلقة بالكربون: 
أطراف حكومية أم خاصة؟

يجب أن يحدد اإلطار قانوني، يتكون من أحكام دستورية وقوانني 
بأن  لها  املسموح  الكيانات  واضحاً  حتديداً  وعقود،  وتنظيمات 
السيطرة  ضمان  ويجب  الغابات.  بكربون  تتعلق  حقوقاً  متلك 
الكربون  أسواق  في  بالكربون  املتعلقة  باحلقوق  االجتار  على 
التنظيمية والطوعية على حد سواء. وفي بعض البلدان. قد 
الوطني  املستوى  أو للحكومة على  الوطنية  تكون للحكومة 
يتعلق  فيما  سيما  ال  املِلكية،  من  معينة  أشكال  الفرعي 
بأراضي الدولة. وفي أماكن أخرى، تكون حقوق املِلكية اخلاصة 

محمية قانوناً على نطاق أوسع.

الضالعة  ــراف  األط لتحديد  حاسم  أمر  املِلكية  وتوضيح 
الغابات  من  بالكربون  املتعلقة  احلقوق  بشأن  التعاقد  في 
واملستفيدين من االستثمارات املتعلقة بكربون الغابات. وهذا 
فيها  تُدار  التي  النامية  البلدان  من  كثير  في  خاصة  صحيح 
ولكنها  احليازة،  من  عرفية  أشكال  ظل  في  الغابات  مناطق 
األصلية  للشعوب  والتابعة  اجملتمعية  األراضي  مجال  تتجاوز 
التي يعترف بها قانون احليازة اإللزامي. وفي تلك احلاالت، قد يلزم 
املتعلقة  احلقوق  أشكال  حتديد  على  القانوني  النقاش  تركيز 
 .)2009 ,Takacs( بالكربون املعترف بأنها متثل ملكية مشاعية
هذه  تطبيق  على  احلكومة  قدرة  تتقييم  الشأن  بهذا  ويرتبط 

احلقوق وإنفاذها.

واتفاقات اإلدارة اجملتمعية للغابات )غيانا( والعقود التي تعترف 
االنتفاع  حق  من  كنوع  األصلية  الشعوب  ملكية  بحقوق 

)البرازيل( هما مثاالن واضحان للطرق التي ميكن بها االعتراف 
باحلقوق اجملتمعية على الرغم من ملكية الدولة لألرض.

غيانا
في غيانا، ينص قانون الغابات لسنة 2008 )الذي ُسن في 22 
الغابات  منتجات  ”جميع  أن:  على   ،)2009 الثاني  يناير/كانون 
التي تتواجد أو تنبع من أراٍض عامة هي ملك للدولة إلى أن يتم 
التصرف بالشكل محدد في احلقوق املتعلقة مبنتجات الغابات 
وفقاً لهذا القانون أو أي قانون مكتوب آخر“ )الفقرة 73(. 20 ومع 
ذلك، يجوز لهيئة الغابات في غيانا )GFC(، مبوجب الفقرة 11، 
وبناء على تقدمي طلب من أي مجموعة مجتمعية، الدخول في 
اتفاق ملزم قانوناً بشأن اإلدارة اجملتمعية للغابات مع اجملموعة 
املعنية، من شأنه أن يرخِّص لتلك اجملموعة بأن تَْشَغل مساحة 
محددة من غابات الدولة وأن تديرها وفقاً لالتفاق. ويشمل هذا 
اخليار أيضاً اتفاقات التحريج املبرمة مع أفراد. وإضافة إلى ذلك، 
بعمليات من  للقيام  الغابات  امتيازات بشأن  اتفاق  يجوز منح 
استخدامات  أجل  ومن  بل  منطقة،  في  الغابات  صيانة  أجل 
لغرض  الغابات  على  احلفاظ  العمليات  هذه  وتشمل  جتارية. 
حقوق  تتناول  أحكام  توجد  ال  أنه  من  بالرغم  الكربون،  عزل 
تفسيراً  األحكام  بعض  تفسير  يجوز  ذلك  ومع  الكربون.  عزل 
مستفيضاً لكي تشمل حقوقاً نابعة من أنشطة عزل الكربون 

مبوجب اتفاقات إدارة عملية صيانة الغابات.

البرازيل
في  بدأت  )والتي  املناخ  بشأن  الوطنية  اخلطة  البرازيل  تنّفذ 
2008( والتي تهدف إلى احلد من اإلزالة غير القانونية للغابات 
ورصد  التحريج  إعادة  لتشجيع  األمــازون  صندوق  وتأسيس 
واسعة  لطائفة  البرازيل  وتسمح  وإنفاذها.  احلرجية  القوانني 
من الكيانات بامتالك أراٍض، بينما متثل حقوق ملكية الشعوب 
األصلية نوعاً من حق االنتفاع )أو حقاً قانونياً للحصول على 
سنة  الصادر  البرازيلي  الدستور  به  يعترف  املِلكية(  من  ربح 

اإلطار 14: البرازيل — مثال للحقوق املتعلقة باألراضي في األمازون

لقد صدر الدستور البرازيلي احلالي في 5 أكتوبر/تشرين األول 1988 وصدر 
الدستور  وينص   .2010 فبراير/شباط   3 في   )64 رقم  )وهو  له  تعديل  أحدث 

على التالي: 

الفقرة 1 من املادة 231: األراضي التي تشغلها تقليدياً الشعوب األصلية 
التي  وهي  دائمة،  بصفة  الشعوب  تلك  عليها  تعيش  التي  األراضي  هي 
االستغناء عنها من  والتي ال ميكن  اإلنتاجية  األنشطة  ممارسة  تُستخدم في 
والستمرارها  الشعوب  هذه  لرفاه  الضرورية  البيئية  املوارد  على  احلفاظ  أجل 

املادي والثقافي، وفقاً الستخداماتها وعاداتها وتقاليدها.

الشعوب  تقليدياً  تشغلها  التي  األراضي  ذاتها،  املادة  من   2 الفقرة  وفي 
األصلية يُقصد بها أن تكون في حوزتها بصفة دائمة ويكون لتلك الشعوب 

حق االنتفاع احلصري بثروات التربة واألنهار والبحيرات املوجودة فيها.

وفي الفقرة 4 من املادة ذاتها، األراضي املشار إليها في هذه املادة ثابتة وال 
ميكن التصرف فيها واحلقوق املتعلقة بها ال تخضع للتقادم.

مبوجب  احلق  لها  ومنظماتها  ومجتمعاتها  األصلية  الشعوب   ،232 املادة 
في  العامة  النيابة  تدخل  مع  ومصاحلها،  حقوقها  عن  الدفاع  في  القانون 

جميع األعمال اإلجرائية.

في غيانا، تغطي الغابات نسبة تبلغ زهاء 76 في املائة من مجموع مساحة األراضي وتتولى هيئة الغابات في غيانا )GFC( املسؤولية عن إدارة نحو 62 في املائة من الغابات املصنفة على   21
أنها غابات مملوكة للدولة. 
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1988 )املادتان 231 و232( )اإلطار 14(. ومن ثم، بينما حتتفظ 
أو  النفط  مخزونات  جميع  مصادرة  بحقوق  االحتادية  احلكومة 
ليس  )ولكن هذا  يُفترض  األرض،  املوجودة حتت سطح  املعادن 
سطح  استخدام  حق  ميلك  َمْن  أن  القانون(  في  صريحاً  أمراً 
وجماعات  اخلاص  القطاع  من  أطرافاً  يشمل  مبا   — األرض 

الشعوب األصلية — له أيضاً احلق في الكربون.

وعندما يتم االعتراف مبجموعة من خالل عملية رسمية تنظمها 
مؤسسة Fundação Nacional do Indio )FUNAI، هي جزء 
من وزارة العدل(، يصبح ألعضائها احلق احلصري في استخدام 
كل ما هو موجود من خيرات على األرض، حتى وإن كانت األرض 
ذاتها تظل مملوكة للدولة. وتنص سياسة دول األمازون اخلاص 
املستدامة )رقم 3135  والتنمية  البيئة  وصيانة  املناخ  بتغيُّر 
الغابات  املِلكية املتعلقة بكربون  لسنة 2007( على أن حقوق 
 Fundação املوجود في أراضي الدولة هي حتت تصرف منظمة
جديدة  منظمة  وهي   ،Amazonas Sustentáve  )FAS(
أنشأتها الدولة لهذا الغرض. وليس لدى البرازيل قانون وطني 
يعالج حتديداً حقوق امللكية القانونية للكربون. ولكن من املتوقع 
تنفيذ سياسة تغير املناخ البرازيلية، التي تشجع تطوير سوق 
منظمة  للكربون وتشرف عليها جلنة البورصة واألوراق املالية 
حقوق  لطبيعة  التوضيحات  من  املزيد  سيشجع  البرازيلية، 

.)Chiagas, 2010( الكربون

كوستاريكا
األساس   1996 سنة  الصادر   7575 رقم  الغابات  قانون  يوّفر 
القانوني ملدفوعات اخلدمات البيئية، املعرّفة بوضوح في قانون 
والزراعات  الغابات  توفرها  التي  اخلدمات  ”تلك  بأنها  الغابات 
احلرجية حلماية وحتسني البيئة“. وال يتناول النظام القانوني في 
كوستاريكا حقوق ملكية الكربون تناوالً صريحاً. ولكن حقوق 
عناصر  من  تُستنتج  الطبيعية  بالكيانات  املتعلقة  املِلكية 
القانون املدني. ومن ثم فإن مالك األرض ميلك أيضاً األشجار أو 
وبإمكان  املعزول.  الكربون  وميلك  األرض  تنمو على  التي  الغابة 
أن  وبإمكانه  الكربون  إدارة  أو  بيع  حق  على  يتفاوض  أن  املالك 
املادة 22 من  الناجمة. وتسمح  الفوائد  يجني في مقابل ذلك 
 )FONAFIFO( احلراجة  لتمويل  الوطني  للصندوق  القانون 
صيانة  أجل  من  الغابات  ــي  أراض ملالك  شهادات  بإصدار 
البيئية  النظم  خدمات  نظير  مدفوعات  متثل  وهي   الغابات، 

.)Costenbader, 2009(

لتمويل  الوطني  الصندوق  إشــراف  حتت  للحكومة،  ويجوز 
عن  مسؤولني  فرديني  أراٍض  مالك  مع  عقداً  توقع  أن  احلراجة، 
بيع  احلكومة حق  األرض  وبذلك مينح مالك  الكربون.  إدارة عزل 
الكربون. ويجوز بعدئذ للحكومة أن تعرض الكربون املعزول في 
ويتعني على مالك  الدوليني.  املستثمرين  صفقات جذابة على 
األرض أن يقدموا مع طلباتهم دليالً على هويتهم وملكيتهم 
ومدفوعاتهم الضريبية، ويجب عليهم أن يقدموا خطة لإلدارة 
أقصى  إلى  الكربون  عزل  زيادة  إلى  ترمي  املستدامة  احلرجية 
احلراجة بفحص شروط  لتمويل  الوطني  الصندوق  ويقوم  حد. 
إدارات حكومية  البيانات املوجودة في  األهلية من خالل قواعد 
أخرى، مما يرّشد العملية. وبإمكان مجموعات من مالك األراضي 

أرضهم  بإدارة  معاً  يقوموا  وأن  بطلب  جماعياً،  يتقدموا،  أن 
هناك  كان  وإذا  الكربون.  عزل  من  ممكنة  درجة  ألقصى  حتقيقاً 
أي حق انتفاع سابق من األرض، ال ميكن إدراج األرض كجزء من 
بأن  ضمناً  احلكومة  تعترف  العقود،  هذه  وبتوقيع  الصفقة. 
احلالة  هذه  في  احلكومة  ومتلك  الفردي.  للمالك  ملك  الكربون 
حق بيع الكربون وحق حتديد الشروط التي يدير بها مالك األرض 
الذين  لألفراد  أيضاً  وتكون  العقد.  مدة  طيلة  الكربون  عزل 
ميتلكون األرض حرية التفاوض بشأن صفقات خاصة بهم مع 
املستثمرين األجانب، وذلك ألن احلكومة ال متلك في هذا احلالة 
حقوقاً حصرية بشأن الكربون الذي يُطرح في السوق. وبإمكان 
تسويق  وبإمكانهم  كوستاريكا  في  أرضاً  ميتلكوا  أن  األجانب 
كربونهم. وحقوق االرتفاق ممكنة أيضاً ولكن فقط حيثما كانت 

.)Takacs, 2009( هناك ملكية واضحة لألرض

المكسيك
مشاعية  أراٍض  هي  املكسيك  في  الغابات  أراضي  معظم  إن 
مشروع  أي  على  يتعني  ولذا،  اإلسبانية(.  باللغة   »ejido« )أو 
حرجي، لكي يكون فعاالً، أن يراعي احتياجات اجملتمعات احمللية. 
بكربون  املتعلقة  احلقوق  الوطني  القانوني  االإلطار  يتناول  وال 
اخلاصة  العقود  اعتبار  ميكن  ذلك،  ومع  محدداً.  تناوالً  الغابات 
عقد،  على  وللنص  األطراف.  مصالح  لتنظيم  بديلة  طريقة 
يقتضي القانون املدني االحتادي توافر اتفاق فحسب بني األطراف 
النص على عقود بني  العقد. وميكن  املتعاقدة وحتديد موضوع 
مالك األراضي احملليني ومشتري حقوق عزل الكربون. وللحد من 
تكاليف املعامالت، يُفترض تشجيع املشترين احملتملني للحقوق 
تشمل  مشروعات  في  االستثمار  على  بالكربون  املتعلقة 
مساحة ممتدة من الغابات، مما ينطوي على إبرام اتفاقات تعاون 

فيما بني مالك األراضي احملليني.

وفي هذه احلالة، ميكن استخدام عقد بيع. وينص القانون املدني 
على أن موضوع العقد يجب ”أن يكون موجوداً في الطبيعة“، 
تسويقه  يجري  أن  على  القدرة  وله  متييزه،  ميكن  الشكل  وله 
وميكن  اجلوي  الغالف  في  يوجد  الكربون  أكسيد  وثاني  جتارياً. 
حتديده حتديداً كمياً باستخدام تكنولوجيا متفق عليها، بينما 

ينص العقد ذاته على نية األطراف إبرام االتفاق.

أن يشارك  أي صاحب مصلحة ميكن  أن  اخلاصة ميزة  وللعقود 
في االتفاق حتى إذا كان ال يستطيع أن يحل املالشكلة التقنية 
الكربون  مخزون  لقياس  الضرورية  املنهجيات  بوضع  املتعلقة 

.)CEMDA, 2010( ًاملعزول قياساً وافيا

االعتراف الرسمي بالقانون العرفي: حقوق المجتمعات المحلية 
وأراضيها

األصلية  الشعوب  اتفاقية  وبخاصة  الدولي،  القانون  مبوجب 
األراضــي  ملكية  تُعتبر   ،1989 سنة  الصادرة  والقبلية 
ذاتياً  مستقل  وجود  له  اإلنسان،  حقوق  من  حقاً  التقليدية 
بالشعوب  اخلاصة  العرفية  احليازة  وأعراف  نظم  في  متجّذر 
وتكفل  تنّظم  بأن  مقابلة  التزامات  الدول  وعلى  األصلية. 

التقليدية هذه. املِلكية  حقوق 
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ومن املعترف به اآلن على نطاق واسع أن حقوق احليازة الواضحة 
محورية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. وميثل أيضاً 
مكونات  من  األهمية  حاسم  مكوناً  احليازة  حقوق  توضيح 
املناهج املستندة إلى الغابات ملكافحة تغيُّر املناخ ولتحديد ما 
أغلبية  واليوم، تسعى  الكربون.  يرتبط بذلك من حقوق بشأن 
رسمية  حماية  أو  شرعية  على  احلصول  إلى  احمللية  اجملتمعات 
لتأمني حقوقها العرفية. وفي العقود األخيرة، كان هناك اجتاه 
إدارة  سلطة  ونقل  الوطنية  احلكومات  مركزية  ال  حتقيق  نحو 
إدخال  على  يشجع  مما  احمللية،  اجملتمعات  إلى  الطبيعية  املوارد 
إنفاذ  مسألة  تبقى  ذلك،  ومع  باحليازة.  يتعلق  فيما  إصالحات 
القوانني، قدرة اجملتمعات على ممارسة حقوقها، حتى في حالة 

.)Angelsen et al., 2009(  وجود قانون

إال  احملليني  السكان  إلى  البلدان  معظم  تنقل  لم  اآلن،  وحتى 
استخدامها  ألغراض  ومتدهورة  القيمة  منخفضة  غابات 
تطّبق  بلدان،  بضعة  بدأت  فقد  ذلك  ومع  كفافياً.  استخداماً 
بوتان  مثل  سنوات،  عدة  منذ  للغابات  اجملتمعية  اإلدارة  فيها 
التجاري  بالتسويق  السماح  في  وتنزانيا،  وغامبيا  والبرازيل 
للمنتجات احلرجية غير اخلشبية ولألخشاب. وتشير بيانات من 
التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010 إلى أن نسبة 
مئوية كبيرة من الغابات العامة في أمريكا اجلنوبية قد نُقلت 
إلى املِلكية اجملتمعية خالل الفترة ما بني سنة 1990 و 2005. 
وكما هو مبني في الشكل 30، ظل لدى أمريكا اجلنوبية أيضاً 
احمللية،  اجملتمعات  تديرها  التي  العامة  الغابات  من  نسبة  أكبر 
إدارة  تُدار  التي  للغابات  العامة  املئوية  النسبة  فإن  ذلك  ومع 
األخرى من  باألنواع  زالت صغيرة عند مقارنتها  ما  مجتمعية 

اإلدارة على أساس إقليمي فرعي.

في  بفعالية  يشاركوا  أن  احملليني  للسكان  يتسنى  إذن  فكيف 
اإلضافية  األنشطة  وفي  املناخ  بتغيُّر  املتعلقة  السياسات 
وأن  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض 
ميلك  الذي  ومن  واألنشطة؟  السياسات  تلك  من  يستفيدوا 
الكربون املعزول في األشجار وفي تربة الغابات عندما ال يكون 
هناك إنفاذ حلقوق حيازة رسمية ومأمونة؟ إن النهج الرئيسي 
إلشراك مديري أراضي الغابات هو إقامة نظام للتعويض ممول 
في  تأخذ  دولية  صناديق  إقامة  أو  بالكربون  االجتار  خالل  من 
اإلنسان  حقوق  من  أولئك  الغابات  أراضي  ملديري  ما  احلسبان 

ومن حقوق عرفية.

مدغشقر
املتعلقة  املِلكية  بحقوق  تعترف  التي  النظم  حتديد  يتم 
العرفية  بالنظم  وتعترف  تشاركية  بطريقة  بالكربون 
 للملكية وبحقوق اإلدارة فيما يتعلق بخدمات النظم البيئية 
)Suderlin, Hatcher and Liddle, 2008(. فعلى سبيل املثال، 
يضفي القانون 2006-31 طابعاً رسمياً على النظام القانوني 
املستخدمون  ميلكها  التي  ملكية  سند  بال  املِلكية  حلقوق 
التقليديون. وإلنفاذ القانون، اعتمدت احلكومة مرسوماً رسمياً 
النظام  تطبيق  بها  سيجري  التي  الكيفية  يحدد  ومفصالً 

اجلديد ملنح سند ملكية بشهادة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية
من  عدداً   2002 سنة  الصادرة  الغابات  مدونة  أدخلت  لقد 
اجلوانب املبتكرة فيما يتعلق باإلدارة احلرجية، وإن كانت ال تشير 
قضايا  أُدرجت  ومؤخراً،  بالكربون.  املتعلقة  احلقوق  إلى  حتديداً 
تغيُّر املناخ ضمن مرسوم اعتمدته في سنة 2009 وزارة البيئة 
املؤسسية  اجلوانب  تنظم  التي  والسياحة،  الطبيعة  وصيانة 
الغابات  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات  لتنفيذ عملية تخفيض 

وتدهورها.

املستوى  إقامة سجالت على  اعتبار  بذلك، ميكن  يتعلق  وفيما 
الوطني وعلى مستوى املقاطعات خطوة أولى لتيسير السيطرة 
على املعامالت املتعلقة بحقوق حيازة األراضي، وهي سيطرة ال 
بد منها لتنفيذ أي مبادرة بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة 
عن إزالة الغابات وتدهورها، والزمة الستدامة أي مبادرة من هذا 
القبيل. وإضافة إلى ذلك، يشمل اإلطار القانوني القائم تدابير 
وبرامج  التحريج  إعادة  برامج  تنفيذ  خالل  من  الغابات  إحياء 
مبادئ  مع  املتوائمة   )80 إلى   77 )املواد  الطبيعية  الغابات 
ومع  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  تخفيض 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة 
حقوق  تشير حتديداً  ال  اآلن  ذلك، حتى  ومع  وتدهورها.  الغابات 
من  البيئية  اخلدمات  نظير  مدفوعات  إلى  احلرجية  اجملتمعات 

قبيل عزل الكربون.

جمهورية تنزانيا االتحادية 
وقانون   1999 سنة  الصادر  األراضي  قانون  ينص  تنزانيا،  في 
أراضي القرى الصادر سنة 1999 على أن األراضي ملك للدولة 
محددة  زمنية  لفترة  إال  احلكومة  من  استئجارها  ميكن  وال 

وملمارسة نشاط محدد.

الشكل 30: اإلدارة احلرجية العامة حسب اإلقليم 
الفرعي، 2005

 FAO, 2010e :املصدر
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البشرية،  املستوطنات  وتنمية  األراضي  لوزارة  وفقاً  ذلك،  ومع 
استئجار مدته  اتفاق  مبوجب  األراضي  من  بيع مساحات  ميكن 
99 عاماً. ومبوجب سياسة األراضي وقانون األراضي، يُلغي دفع 
تعويض من الدولة إلى مالك األرض احلقوق العرفية املتعلقة 
الدولة  إلى  األرض  استئجار  حق  قانوناً  ينقل  بحيث  باألرض، 
واحلقوق املستمدة منها إلى مالك األرض اجلديد. وينص قانون 
َشْغل  يوجد حق  ”حيثما  أنه  الصادر سنة 1999 على  األراضي 
ممنوح في أي أرض نُقلت ملكيتها، أو في أي جزء منها، تصبح 
املِلكية  نقل  صك  ينص  لم  ما  ملكيتها،  نقلت  التي  األرض 
ذلك«  الَشْغل  حلق  إلزامية  »حيازة  مبثابة  ذلك،  خالف  على 
التي  الشروط  وتشمل  الدفع“.  واجب  التعويض عنها  ويصبح 
أرفقتها احلكومة بهذا النص ما يلي: شروط وحقوق التنمية، 
التي تشمل دفع إيجار األرض، وتنمية املنطقة بواسطة إعادة 
التحريج، وحماية حدود الغابات، واالستخدام املستدام لألراضي 
وفقاً للقوانني املشتركة بني القطاعات واملرتبطة بإدارة األراضي. 
ويجري تفصيل جميع هذه املمتلكات واحملاصيل في نقل سند 

املِلكية، مبا في ذلك املبلغ املدفوع.

البرازيل
معنية  مجموعة  )وهي  الغابات«  »اجتاهات  مجموعة  طلبت 
بصيانة الغابات مقرها واشنطن العاصمة( إجراء حتليل قانوني 
بشأن ملكية األراضي القبلية وذلك نيابة عن قبيلة السوروي 
في روندونيا. ويذكر رأي قانوني جديد انبثقت من هذا التحليل، 
قبيلة  ومتتلك   ،2009 األول  ديسمبر/كانون  في  صدر  الذي 
تعيش  التي  بالغابة  املرتبطة  بالكربون  االجتار  حقوق  السوروي 
الشعوب  جلماعات  فرصة  وجود  على  يدلل  الرأي  وهذا  فيها. 
بالكربون،  لالجتار  الناشئة  األسواق  في  للمشاركة  األصلية 
وميكن أن يكون ذلك مبثابة سابقة حتُتذى في بلدان أخرى أيضاً. 
إلى  السوروي  قبيلة  احتياج  على  الضوء  الرأي  يسلط  كما 
ضمان عائدات مالية نظير الكربون املعزول باعتبار أن ذلك ميثل 
خدمة بيئية، وكذلك وتقدمي أسعار تنافسية تتسم بالشفافية 
املصلحة  مع  متوائماً  سيكون  ما  وهو  الكربون،  خملصصات 

السيادية الوطنية للبرازيل بوجه عام.

غيانا
الغابات  بشأن  غيانا  في  املوجود  القانوني  االإلطار  يتضمن  ال 
ومع  الغابات.  بكربون  املتعلقة  احلقوق  تتناول  محددةً  أحكاماً 
وتستخدمها  تشغلها  الغابات  مناطق  أن  إلى  بالنظر  ذلك، 
حيازة  نظم  وجود  فإن  غيانا،  في  األصلية  الشعوب  تقليدياً 
األراضي.  ملكية  بتحديد  يتعلق  فيما  حاسم  أمر  هو  عرفية 
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جماعة محلية على سندات ملكية بينما نالت ست جماعات 
إلى  أدى  مما  ملكية،  بسند  املشمولة  أراضيها  لنطاق  متديدات 
زيادة مجموع عدد اجلماعات التي لديها أراٍض معترف بها قانوناً 
املئوية ألراضي غيانا  زيادة النسبة  إلى  أدى  من 74 إلى 91 ومما 

املائة  في   7 زهاء  األمريكيني من  الهنود  متلكها جماعات  التي 
منحها  قبل  اجلماعات  إلى  ُطلب  وقد  املائة.  في   14 نحو  إلى 
مشاورات  وأُجريت  للمنطقة  وصفاً  تقدم  أن  املِلكية  سندات 

متعمقة بهذا الشأن.

ومع ذلك، ما زالت جماعات عديدة بال أراٍض معترف بها قانوناً، 
الكثير منها قد طلب احلصول على سندات ملكية.  وإن كان 
الدستور  ينص  لألراضي،  احمللية  اجملتمعات  ملكية  ولضمان 
على   )1996 سنة  في  املعدلة  )بصيغته   1980 سنة  الصادر 
تؤول  أن  ويجب  االجتماعي  االستخدام  األرض هي ألغراض  أن 
ملكيتها إلى مْن يزرعها )أو »من يفلحها« كما هو مذكور في 

الدستور(.

ودور الرعاية التاريخي الذي تؤديه الشعوب األصلية فيما يتعلق 
اخلاصة  التقليدية  األراضي  في  املوجودة  غيانا  غابات  بحماية 
خالل  من  ومكافأة  باعتراف  مؤخراً  حظي  قد  الشعوب  بتلك 
تقدمي الدعم لألقاليم املصونة مجتمعياً. واستناداً إلى قوانني 
مستقرة وشمولية من قبيل هذه، استطاعت غيانا أن جتتذب 
متويالً من جهات مانحة، ال سيما من خالل مذكرة تفاهمها مع 

النرويج )اإلطار 15(.

إندونيسيا
يعترف دستور جمهورية إندونيسيا الصادر سنة 1945 بحقوق 
جماعات اآلدات ”باعتبارها جماعات عرفية“. وتنص الفقرة )ج( 
من البند طاء من املادة 28 على أن ”حتترم الدولة وحتمي الهوية 
من  أنها  باعتبار  اآلدات  جلماعات  التقليدية  واحلقوق  الثقافية 
حقوق اإلنسان“.22 وبوجه خاص، تنص الفقرة )2( من البند باء 
من املادة 18 من الدستور على أن: ”تعترف الدولة باجلماعات التي 
جانب  إلى  اجلماعات  هذه  حتمي  وأن  العرفي  القانون  يحكمها 
وفقاً  احلقوق  هذه  تقيد  فإنها  ذلك،  ومع  التقليدية“؛  حقوقها 
هاتان  ُفسرت  وقد  اجملتمعية“.  ”للتنمية  النطاق  واسع  ملفهوم 
املادتان على أنهما متنحان الدولة حقاً واسع النطاق للسيطرة 
للدولة  يتيح  مما  إندونيسيا،  في  املوجودة  األراضي  جميع  على 

إخضاع حقوق اآلدات للمصالح الوطنية.

بالكربون  املتعلقة  احلــقــوق  بشأن  تشريع  ســن  مت  ــد  وق
املــقــاطــعــات واملــنــاطــق بــأن تصدر  ــص حلــكــومــات  ــرّخ ي
تسمى  البيئية،  باخلدمات  االنتفاع  أجــل  من   تصاريح 
 Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan. )IUPJL(
ومُتنح هذه التصاريح ملدة 30 سنة ومتنح حائزيها احلق في تخزين 
اإلنتاج وغابات احلماية على حد  الكربون في غابات  وامتصاص 
سواء. ويحدد قرار وزارة احلراجة رقم 2009/36 إجراءات منح تلك 
التصاريح )اإلطار 16(. وعلى الرغم من عدم وجود نص واضح في 
اللوائح يفيد بأن أي تصريح من هذا القبيل بشأن تخزين الكربون 
مينح حائزه احلق في التمتع بجميع احلقوق املتعلقة بالكربون، فمن 

يبلغ عدد الهنود األمريكيني في غيانا نحو 55000 أو 7 في املائة من مجموع عدد السكان. ومع ذلك، بالنظر إلى أن 90 في املائة من سكان غيانا يعيشون على امتداد شريط ساحلي ضيق،   22
ميثل الهنود األمريكيون غالبية السكان في مناطق البلد الداخلية.

تشير اللغة اإلندونيسية إلى ماسياراكات آدات، التي تُترجم ترجمة متباينة على أنها »اجلماعات العرفية« أو »اجلماعات التقليدية« أو »الشعوب األصلية«. ويقدر وجود ما يصل إلى 300   23
نظام قانوني متميز جلماعات  اآلدات في مختلف أنحاء إندونيسيا.. 
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الكربون.  ملكية  إلى حقوق  التصريح  يشير  أن  املقبول عموماً 
ومع أن هذه اللوائح التنظيمية تضيف قدراً من الوضوح بشأن 
الوقائية  اوظائف  ذات  الغابات  في  بالكربون  املتعلقة  احلقوق 
 Dunlop,( ًواإلنتاجية، فإن الوضع خارج هذه املناطق ليس واضحا
بنجاح  تؤثر  أن  احمللية  اجملتمعات  استطاعت  ذلك،  ومع   .)2009
على نتيجة هذه التطورات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بروزها 
لتخفيض  اإلضافية  باألنشطة  اخلاصة  الدولية  العملية  في 
إزالة الغابات وتدهورها وفي مفاوضات  االنبعاثات الناجمة عن 

اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ. 

خيارات إدماج الحقوق المتعلقة بالكربون في االإلطار القانوني 
الوطني

حقوق  تخصيص  مناهج  أحد  فإن  اجلزء،  هذا  في  يناقش  كما 
احلاالت  وفي  األرض.  ملالك  احلقوق  هذه  تخصيص  هو  الكربون 
يتسم  أمر  وهو  واضحة،  غير  األرض  ملكية  فيها  تكون  التي 
الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  في  النامية  البلدان  معظم  به 
برامج  بتنفيذ  يتعلق  فيما  كبيرة  قيوداً  تفرض  قد  وآسيا، 
وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات   تخفيض 

.)Rosenbaum, Schoene and Mekouar, 2004(

وحسب أجنلسن وآخرين )Angelsen et al., 2009(، ستساعد 
ترتيبات احليازة املستقرة لألرض في النهوض بتنفيذ األنشطة 
الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية 
رئيسية  أخرى  معاجلة قضايا  أيضاً  الالزم  ولكن من  وتدهورها، 
والفساد،  املساءلة،  مثالً  )منها  الغابات  حوكمة  بشأن 
وإجراء  محسنة  معلومات  وجود  الضروري  ومن  والشفافية(. 
بوجود حوكمة جيدة  التمويل مشروطاً  تشاور عام، وقد يكون 
بشأن  املتحدة  األمم  برنامج  بالفعل  يستخدمه  نهج  )وهو 
وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات   تخفيض 
 ،)FCPF( ومرفق الشراكة بشأن كربون الغابات )UN-REDD(
اجملتمعات  إلى  أكبر  أخرى، لتشجيع تفويض حقوق  بني جهات 
سياسات  وجود  يساعد  أن  أيضاً  وميكن  األرض.  ومالك  احمللية 

العمليات؛ ومن ذلك  دولية في توجيه هذه  وخطوط توجيهية 
مثالً مفهوم »املوافقة احلرة عن ِعْلم مسبق«، عند التعامل مع 

جماعات محددة من قبيل الشعوب األصلية.

ملكية  حلق  الكربون  مخزون  يخضع  بديل،  نهج  اإلطار  وفي 
مما  الغابة،  ملكية  عن  ومستقل  فيه،  التصرف  ميكن  منفصل 
الغابة. وقد  بدون نقل ملكية  احلق  ذلك  يبيع  أن  للمالك  يتيح 
”حق  أو  األرض  من  االستفادة  حق  بيع  خالل  من  هذا  يحدث 
األخذ“، الذي تنظمه قوانني ملكية األراضي أو القواعد العامة 
أنشأتها  التي  الكربون  عزل  حقوق  حالة  في  كما  للملكية، 
الكربون  بشأن  مخصصات  وجود  أن  كما  استرالية.  واليات 
املعامالت في  أن ييسر  منفصلة عن ملكية األرض من شأنه 
املِلكية في سند ملكية  فإن تسجيل حقوق  وكذلك  السوق. 
األرض من شأنه أن يتيح حلائزي احلقوق سبل االنتصاف ضد أي 

استخدامات مخالفة لألراضي.

املتعلقة  احلقوق  اعتبار  يجوز  مختلف،  مخطط  اإلطار  وفي 
النظر  بصرف  العامة،  امللكية  ذات  األصول  من  الكربون  بعزل 
عن ملكية الغابة واألرض )كما في حالة البرازيل وكوستاريكا 
وغيانا وإندونيسيا(. وحيثما كانت الغابات مملوكة ملكية خاصة 
الكربون  عزل  طاقة  تدير  أن  الدولة  تستطيع  كبير،  حد  إلى 
بيئية،  خدمة  باعتبارها  أو  العامة  األصول  من  أصالً  باعتبارها 
وأن توزع الفوائد على مالك الغابات أو مستخدميها )كما في 
حالة املكسيك مثالً(. وقد متلك احلكومات الوطنية الكربون في 
اإلطار مخططات مختلفة شتى ولكن توجد في جميع احلاالت 
مالك  إلى  إعادتها  تلزم  التي  الفوائد  حصة  بشأن  تساؤالت 
التنظيمية  األطر  ومتثل   .)Costenbader, 2009( الغابات 
من  ميكن  قانونية  خيارات  اخلاصة  العقود  وكذلك  الوطنية 
معامالت  من  الكربون  بعزل  يرتبط  ما  على  التفاوض  خاللها 
في  ذلك،  ومع  البيئية.  اخلدمات  نظير  مدفوعات  تقدمي  بشأن 
القانونية  األحكام  تعزيز  ينبغي  النامية،  البلدان  معظم 
الوطنية وإنفاذها بفعالية لضمان تقاسم الفوائد من املستوى 

اإلطار 15: غيانا — استراتيجية التنمية املنخفضة االنبعاثات الكربونية

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وقع الرئيس خاغيدو رئيس غيانا والسيد إريك 
سولهامي وزير البيئة والتنمية الدولية في النرويج مذكرة تفاهم اتفقا فيها على 
أن تقدم النرويج لغيانا مدفوعات مستندة إلى النتائج نظير اخلدمات املناخية التي 
توفرها الغابات يصل مجموعها إلى 250 مليون دوالر أمريكي بحلول سنة 2015. 
وترى حكومتا النرويج وغيانا أن هذا ميكن أن يوفر للعالم مثاالً عملياً للكيفية التي 
ميكن بها تطبيق نهج األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
الغابات وتدهورها في حالة بلد كثير الغابات ومعدل إزالة الغابات فيه منخفض 

.)HFLD(
العريض  االإلطار  الكربونية  االنبعاثات  املنخفضة  التنمية  استراتيجية  وتوفر 
الستجابة غيانا لتغيُّر املناخ وتعتمد بصفة رئيسية على استخدام غيانا لغاباتها 
إطالق  إلى  االستراتيجية  هذه  وتستند  العاملي.  املناخ  تغيُّر  آثار  من  للتخفيف 
إزالة  جتنُّب  بشأن  موقفها  توضح  وثيقة   2008 األول  ديسمبر/كانون  في  غيانا 
لتطوير االستراتيجية.  املوقف هذه بصفة أساسية منوذجاً  الغابات، ومتثل وثيقة 
ومجاالت التركيز الرئيسية الستراتيجية التنمية املنخفضة االنبعاثات الكربونية 

الكربونية  االنبعاثات  املنخفضة  االقتصادية  التحتية  البنية  في  االستثمار  هي 
نطاق  وتوسيع  الكربونية؛  االنبعاثات  منخفضة  اإلمكانات  عالية  قطاعات  وفي 
إمكانية احلصول على اخلدمات؛ وإتاحة فرص اقتصادية جديدة جلماعات الشعوب 
األصلية وللمجتمعات احلرجية، وإحداث حتول في اقتصاد القرية؛ وحتسني اخلدمات 
واالستثمار  غيانا؛  سكان  من  أوسع  لقطاعات  االقتصادية  والفرص  االجتماعية 
في البنية األساسية للتكيف مع تغيُّر املناخ. وقد أُطلقت املسودة الثالثة لهذه 
تغيُّر  مكافحة  مع  غيانا  اقتصاد  في  حتول  »إحداث  بعنوان  وهي  االستراتيجية، 
املناخ«، في مايو/أيار 2010 وهي حتدد ثماني أولويات ستكون محور التركيز األولي 
لتنفيذ االستراتيجية اخلاصة بسنتي 2010 و2011. وتضم هذه النسخة تعليقات 
إضافية من أصحاب املصلحة على الصعيد الوطني ومدخالت تستند إلى نتائج 
املؤمتر اخلامس عشر لألطراف في اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 

الذي عقد في كوبنهاغن وإلى نتائج غيره من العمليات الدولية.
 املصدر: املوقع استراتيجية غيانا للتنمية املنخفضة االنبعاثات الكربونية 

(http://www.lcds.gov.gy/)



دور الغابات في التكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره | 71

الدولي إلى املستوى الوطني واملستوى الوطني الفرعي.

لديها  ما  تنمية  إلى  احلكومات  أن تسعى  الالزم  وسيكون من 
من قدرات وآليات جلذب مستثمري القطاع اخلاص. وينبغي أن 
املنافع  لوصول  ضماناً  تشاركية  املنافع  توزيع  عمليات  تكون 
إلى مالك األرض احملليني، وال سيما أولئك الذين يتعذر عليهم 
الوصول إلى القضاء. وينبغي أيضاً أن تضمن األحكام حصول 
على  األصلية  الشعوب  وجماعات  الصغيرة  احليازات  أصحاب 
املعامالت  تكاليف  خفض  كيفية  تفسر  عامة  معلومات 

.)Costenbader, 2009(

وكما نوقش في حتليل التشريع املكسيكي، ميكن أن توفر العقود 
اخلاصة اآللية الالزمة لألطراف لشراء وبيع حقوق عزل الكربون. 
التنظيمية  اخملططات  بوضوح  حتدد  أن  ينبغي  عامة،  وبعبارة 
اخلاصة بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 
من ميلك حق الكربون املعزول في الغابات. ومع ذلك، إما أن تكون 
املِلكية،  حلقوق  خاضعة  منفصلة  مصلحة  الكربون  ملكية 
أو  الغابة  مبلكية  مرتبطة  املِلكية  حلقوق  خاضعة  مصلحة  أو 
األرض. وهناك عيوب في كال املنهجني ومن الضروري إجراء املزيد 
الوطني لضمان  املستوى  القانوني على  التطوير لالإلطار  من 
اخلاصة  اإلضافية  األنشطة  مخططات  تطبيفق  استدامة 

بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

تعزيز دور التكيُّف في السياسات المتعلقة 
بتغيُّر المناخ

آثار  من  التخفيف  ألغراض  الغابات  كربون  إدارة  اعتبار  ينبغي 
تغيُّر املناخ جزءاً من اجلدول  أعمال أوسع نطاقاً لتكيف الغابات 
واحلراجة واجملتمعات املعتمدة على الغابات مع تغيُّر املناخ. وقد 
تكيفت اجملتمعات دوماً مع التقلبات املناخية، فأقامت خزانات أو 
سدوداً للري أو للتحكم في الفيضان، أو أنشأت آليات للتأقلم 
املناهج  هذه  فإن  ذلك،  ومع  املتطرفة.  املناخية  الظواهر  مع 
أن  ميكن  ال  تخفيفية  تكون  ما  كثيراً  والتي  األجل  القصيرة 
ولذا فإن جتاهل  الطويل.  املدى  البيئية على  تكفل االستدامة 
التكيف في السياسات املتعلقة بتغيُّر املناخ سيقوض اجلهود 
التي تعتمد  احلراجة  التخفيفية، وال سيما في قطاعات مثل 
على خدمات من النظم احليوية. ويبحث هذا القسم املعاجلة 
املتعلقة  واإلجراءات  والسياسات  احلوارات  في  للغابات  احلالية 
إدماج  زيادة  عليها  تنطوي  التي  التحديات  ويحدد  بالتكيف، 

التكيف ضمن اجلدول  األعمال املتعلق بتغيُّر املناخ.

الصالت مع المحادثات العالمية بشأن التخفيف
حتى اآلن، لم يكن لألليات الدولية ملعاجلة تغيُّر املناخ إال تأثير 
عاملي متواضع فحسب على القدرة على التكيف، وهذا يرجع 
جزئياً إلى تركيز هذه األدوات تركيزاً شديداً على التخفيف، وهو 
أمر ميكن فهمه )Glück et al., 2009(. وقد أنشأت اتفاقية األمم 
املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ برنامج عمل نيروبي )2005-

النامية  البلدان  سيما  وال   — األطراف  جميع  ملساعدة   )2010
للقابلية  تقييمات  بإجراء  يتعلق  فيما  قدراتها  حتسني  على   —
يتوافر  ال  ذلك،  ومع  التكيف.  وإجراءات  لألثر،  وتقييمات  للتأثر 
وألنشطة  عام،  بوجه  التكيف  كبير ألنشطة  متويل  اآلن  حتى 
التكيف املتعلقة بالغابات بوجه خاص. وقد يتغيّر هذا بالقيام 
املتحدة  األمم  التفاقية  التابع  التكيف  صندوق  بتنظيم  مؤخراً 
فصل  بأن  عام  إحساس  ويوجد  املناخ.  تغيُّر  بشأن  االإلطارية 
 التكيف عن التخفيف سيؤدي إلى زيادة إضعاف قدرة التكيف 
إعطاؤها  ينبغي  األولوية  وأن   ،)Aldy and Stavins, 2008(
لألنشطة التي ميكن أن حتقق كال الهدفني. ومع أن هذه غاية 
دعائم  على  تقوم  والتكيف  التخفيف  أنشطة  فإن  منطقية، 
مختلفة وتسوِّغ وجود عمليات دعم ومتويل خاصة بكل منهما 
تعترف  تخفيفية  سياسات  تصميم  شأن  ومن  حدة.  على 
بالتكيف وتدعمه صراحة أن يتيح قدراً من األرضية املشتركة.

وتتمثل خطوة أولى هامة في إدماج التكيف ضمن سياسات 
تكيف.  سوء  عنها  يتولد  التي  السياسات  لتجنب  التخفيف 
التي  اخلدمات  صون  أن  من  الرغم  على  املثال،  سبيل  فعلى 
بشأن  تنظيمية  لوائح  وضع  مثالً  ذلك  )ومن  الغابات  تقدمها 
إنفاذ  فإن  للتكيف،  ضروري  أمر  واملناخ(  والتعرية  الفيضانات 
البلدان  في  احملليني  السكان  يحرم  أن  ميكن  الصون  تدابير 
النامية من خدمات اإلمدادات أو من منافع النظم البيئية )من 
التكيف  احتياجات  إن  املعيشة(.  وسبل  والعلف  الغذاء  قبيل 
دعم  يكفل  نحو  على  السياسات  تصميم  ويجب  محلية 
احمللية  املوارد  إدارة  على  بقدرتها  يتعلق  فيما  احمللية  اجملتمعات 
 .)Phelps, Webb and Agrawal, 2010( التكيف  ألغراض 
من  جزءاً  تكون  أن  لها  املراد  كان  إذا  أساسية  الغابات  وصيانة 
االستجابات التكيفية من جانب اجملتمعات احمللية. والسياسات 
التي جتعل استخدامات األراضي غير احلرجية أكثر جاذبية مالياً 
البيئية  اخلدمات  من  أو  الغابات  على  القائمة  األنشطة  من 

اإلطار 16: القوانني الوطنية اإلندونيسية املتعلقة بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

الوطنية  القوانني  إندونيسيا  وضعت   ، – 2009-2008 الفترة  في 
عن  الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض  املتعلقة  العالم  في  األولى 
االإلطار  لتوضيح  القوانني ضرورية  وهذه  وتدهورها.  الغابات  إزالة 
تخفيض  في  االستثمارات  جلذب  الالزم  والسياسي  القانوني 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
إلى  احلراجة  وزارة  عن  صادرة  وقرارات  لوائح  ثالث  تشير  وحالياً  – 
إشارة  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  تخفيض 

مباشرة، هي ما يلي:

 الئحة وزارة احلراجة رقم 2008/68 – بشأن أنشطة البيان العملي 
لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها؛

اخلاصة  اإلجراءات  بشأن   – 2009/30 رقم  احلراجة  وزارة  الئحة   
بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها؛

 قرار وزارة احلراجة رقم 2009/36 – بشأن اإلجراءات اخلاصة مبنح حق 
الغابات اخملصصة  الكربون في  أو مصارف  الكربون  االنتفاع بعزل 

للوظائف اإلنتاجية والغابات احملمية.
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ستؤدي إلى زيادة الضغط من أجل إزالة الغابات وإلى احلد من 
قدرة التكيف املستندة إلى الغابات.

التكيف في البرامج الوطنية
ولبرامج  احلديثة  الوطنية  لالتصاالت  حتليل  يكشف 
الغابات  خبراء  فريق  أجراه  التكيف  بشأن  الوطنية  العمل 
التابع  املناخ،  تغيُّر  مع  الغابات  بتكيف  املعني  العاملي 
)IUFRO( احلرجية  البحوث  ملنظمات  الــدولــي   لالحتاد 

 )Roberts, Parrotta and Wreford, 2009( أن الغابات يُنظر 
االستجابة  مكونات  من  هام  مكوِّن  أنها  على  بالفعل  إليها 
والبلدان  املتقدمة  البلدان  فأغلبية  املناخ.  لتغيُّر  التكيفية 
كأحد  املستدامة  احلرجية  اإلدارة  استخدام  إلى  تدعو  النامية 
تدابير التكيف، وكثيراً ما يُدرج املفهوم ضمن القوانني الوطنية. 
ومع ذلك، تؤدي الغابات عموماً دوراً ضئيالً في سياسات التكيف 
مقارنًة بقطاعات أخرى من قبيل الزراعة. وفي البلدان النامية، 
الساحلية  املناطق  في  التحريج  امللحوظة  االستثناءات  متثل 
وإعادة  ساموا،  في  الغابات  حرائق  من  والوقاية  بنغالديش،  في 
هايتي  في  األمطار  مياه  مستجمعات  مناطق  في  التحريج 

.)Locatelli et al., 2008(

وهناك أيضاً إدراك عام بأن تكيف الغابات مع تغيُّر املناخ أمر ضروري، 
مع اقتراح إجراءات محددة كثيرة في االتصاالت الوطنية وبرامج 
العمل الوطنية بشأن التكيف. وفي البلدان املتقدمة، تشمل 
هذه تدابير لزيادة الترابط بني املناطق الطبيعية، وزيادة استقرار 
 النظم البيئية وقدرتها على التكيف، وإدارة االضطرابات الشديدة 
البلدان  أما   .)Roberts, Parrotta and Wreford, 2009(
تكيف  عموماً  تدرج  لم  ذلك،  من  العكس  على  فهي،  النامية 
بشأن  الوطنية  عملها  برامج  ضمن  املناخ  تغيُّر  مع  الغابات 

.)Locatelli et al., 2008( التكيف

التي  النامية، ميكن أن توفر السياسات واألنشطة  البلدان  وفي 
تعتمد على الغابات واملتعلقة باإلدارة احلرجية املستدامة أساساً 
اإلضافية  األنشطة  أهداف  حتقيقها  مع  وذلك  للتكيف  قوياً 

لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، ولكن 
ترجمة هذه السياسات واألنشطة عملياً إلى سياسات وطنية ما 
 )Locatelli et al., 2008( زالت ضعيفة. ويحدد لوكاتيلي وآخرون
ثالثة حتديات رئيسية تلزم معاجلتها من أجل التحرك قدماً بشأن 
هذه القضية. والتحدي األول هو تعزيز املؤسسات الوطنية املسؤولة 
عن تنفيذ اإلدارة احلرجية املستدامة ورصدها. فعلى سبيل املثال، 
أفادت املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية بأنه بينما كانت جتري 
حتسينات في تنفيذ اإلدارة احلرجية املستدامة، فإن أقل من 5 في 
املائة من مساحة الغابات املشمولة باإلدارة في الدول األعضاء 
 فيها هي التي تستوفي بوضوح شروط اإلدارة احلرجية املستدامة 

.)ITTO, 2006(

التكيف  سياسات  بتعميم  يتعلق  فيما  الثاني  والتحدي 
التكيف  إقامة صالت بني عمليات  الغابات هو  املعتمدة على 
احلرجية.  باإلدارة  الصلة  ذات  األخرى  السياسية  والعمليات 
تتباين  الصلة  ذات  العمليات  عليها  تنطوي  التي  فالقضايا 
البلدان  في  تشمل  قد  ولكنها  الوطنية،  للظروف  وفقاً 
املوارد  على  واحلصول  املِلكية،  وحقوق  األراضي،  حيازة  النامية 
جماعات  توطني  إعادة  البلدان  بعض  في  وتشمل  الطبيعية، 
السكان احملليني )اإلطار 17(. وإيجاد حل سليم لهذه القضايا 
التكيف  تدابير  تنفيذ  لفعالية  مسبق  شرط  هو  الصلة  ذات 

املعتمدة على الغابات.

والبلدان  املتقدمة  بالبلدان  يتعلق  فيما  األخير  التحدي  أما 
بني  التنسيق  إلى  احلاجة  فهو  ســواء  حد  على  النامية 
التكيف  سياسات  وتنفيذ  تصميم  في  الضالعة  املؤسسات 
تعتمد  أخرى  قطاعات  إلى  املوجهة  فالسياسات  التنمية.  أو 
على األراضي، من قبيل الزراعة والنقل، قد تؤثر على الغابات 
من  جاذبية  أكثر  الغابات  ألراضي  بديلة  استخدامات  بجعل 
وتخطيط  تواصل  وجود  الضروري  من  ولذا  املالية.  الناحية 
التكيف  جهود  فعالية  لزيادة  القطاعات  بني  فيما  سليمني 
على  وكذلك  الدولية  األهداف  على  تأثيرها  من  والتخفيف 

للسكان. احمللية  االحتياجات 

اإلطار 17: إعادة التوطني تؤثر على القدرة على التكيف

قامت دراسة بشأن إعادة توطني جماعات األديغوشو والغلوبل واإلدريس واملناكايا 
على أطراف محمية الغابات في كافتا-شيرارو في إثيوبيا باستقصاء الطرق التي 
االستخدامات  وتشمل  احملميات.  تلك  إدارة  أهداف  على  السكان  زيادة  بها  أثرت 
منها   14 يُجمع  الغابات،  نباتات  أنواع  من  نوعاً   23 احملليني  للسكان  التقليدية 

كعلف للماشية ويُجمع 10 الستخدامها كأخشاب.
وكانت املالحظات الرئيسية املنبثقة من الدراسة هي ما يلي:

 – أن تدفق السكان املعاد توطينهم أسفر عن حدوث زيادة سريعة 
في استغالل موارد الغابات وتدميرها، مبا في ذلك زيادة الصيد غير 

القانوني ألنواع احليوانات الثديية الكبيرة.
 – أن تصاعد الطلب على أراضي الرعي بني احتياجات أخرى يجلب 
معه زيادة مخاطر نشوء نزاعات، وحاالت نقص في األغذية، وتدمير 

للموائل، والتعرض آلثار تغيُّر املناخ.

الرعي،  في  واإلفراط  قانونية،  غير  بطريقة  األراضي  شغل  أن   – 
الوقود  وجمع  الغابات،  وحرائق  للحيوانات،  القانوني  غير  والصيد 
امجملها،  في  تالشكل،  كانت  أمور  هي  واألخشاب،  اخلشبي 

تهديدات متزايدة فيما يتعلق بصون الغابات.
وتسلط هذه النتائج الضوء على اخملاطر املتأصلة في نزوح السكان الداخلي 
نهج  اتباع  وتستدعي  املناخ،  تغيُّر  مع  التكيف  لتدابير  بالنسبة  اخملطط  غير 
التخطيط  وعمليات  بالسياسات  يتعلق  فيما  والبيئة  السكان  بشأن  متكامل 
الغابات مع  أرصدة  زيادة  احمللية من  وذلك لتمكني اجملتمعات  التي جتري مستقبالً 

تأمينها سبل معيشتها.

.(.Eniang, Mengistu and Yidego, 2008) املصدر: مقتبسة بتعديل من
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آليات وضع السياسات
التكيف.  وسياسات  خطط  لوضع  املناُهج  من  عدد  اقتراح  مت 
في  املناخ  توقعات  بشأن  اليقني  عدم  أوجه  فإن  ذلك،  ومع 
د التفاعالت بني الغابات واملناخ هي أمور حتول  املستقبل وتعقُّ
دون اتباع منهج قاطع فيما يتعلق بالتكيف. وينبغي أن تتسم 
تكون  لكي  التجريب،  على  تشجع  وأن  باملرونة  السياسات 
عملية  الدولية  احلرجية  البحوث  مركز  اقترح  وكمثال،  فعالة. 
قرارات  تنفيذ  في  ُقدماً  للمضي  التكيفية  التعاونية  اإلدارة 
في  املتأصلة  اليقني  عدم  أوجه  مراعاة  مع  التكيفية  اإلدارة 
 عملية التكيف، وكذلك البُعد االجتماعي لعملية صنع القرار 
)CIFOR, 2008(. وتنطوي اإلدارة التكيفية، بحكم تعريفها، 
حاالت  من  التعلم  هو  منها  والقصد  واخلطأ،  احملاولة  على 
املنهج،  لهذا  مالزمة  منطقية  وكنتيجة  العرضية.  الفشل 
فإن السياسات التي تعاقب على حاالت الفشل ميكن أن تكون 

نتيجتها عكسية عند تصميم تدابير التكيف. 

وبعبارة أعم، يلزم وجود أطر مفاهيمية لتحديد نطاق القضايا 
واإلطار  التكيف.  أهداف  ولتحديد  املناخ  بتغيُّر  الصلة  ذات 
سياسات التكيف اخلاص ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي هو مثال 
ملثل هذا االإلطار املفاهيمي وميكن للمستخدمني أن يوضحوا 
استراتيجيات  ينفذوا  وأن  األولوية  ذات  قضاياهم  خالله  من 
التكيف وسياساته وتدابيره بدءاً من املستوى احمللي ووصوالً إلى 
املستوى الوطني. ويستند اإلطار سياسات التكيف إلى أربعة 

مبادئ عريضة، وهي: 

 – استخدام التكيف مع التقلبات املناخية والظواهر 
من  للحد  كأساس  األجــل  القصيرة  املتطرفة 

القابلية للتأثر بتغيُّر املناخ على املدى األطول.

سياق  في  التكيف  وتدابير  سياسات  تقييم  – 
التنمية.

حدوث التكيف على مستويات مختلفة في اجملتمع،  – 
مبا في ذلك املستوى احمللي.

اتسام كل من استراتيجية التكيف والعملية التي  – 
يجري تنفيذه بها بنفس القدر من األهمية.

تغيُّر  مع  التكيف  بني  التكيف  سياسات  اإلطار  أيضاً  ويربط 
وميكن  العاملية،  البيئية  والقضايا  املستدامة  والتنمية  املناخ 
املشروعات.  من  أخرى  أنواع  إلى  التكيف  إلضافة  استخدامه 
تبدأ من حتديد نطاق  امتداد خمس خطوات  وهو يستمر على 

املشروع وتنتهي برصد اإلجراءات وتقييمها.

هي  التكيف  أطر  جميع  تتضمنها  التي  اخلطوات  وإحدى 
القليلة  السنوات  وخالل  املناخ.  بتغيُّر  للتأثر  القابلية  تقييم 
تغيُّر  مع  والتكيف  االستوائية  الغابات  مشروع  أخذ  املاضية، 
الدولية  احلرجية  البحوث  ملنظمة  )التابع   )TroFCCA( املناخ 
الزراعة  مجال  في  والتعليم  البحوث  ومركز   )CIFOR(
االستوائية )CATIE( يستحدث ويطبق منهجية تقييم ميكن 

استخدامها ضمن اإلطار من قبيل اإلطار سياسات التكيف 
بحيث  النطاق  واسع  املشروع  ذلك  فاإلطار   .)18 اإلطار  )انظر 
أثناء تطبيقه على  املناقشة  يوجه  يُستخدم كدليل  أن  ميكن 
اجملتمعات  من  عدد  على  مشروع  طّبقه  وقد  محددة.  حاالت 
في  املوجودة  االستوائية  املناطق  في  واملشروعات  احمللية 

مختلف أنحاء العالم.

منتظمة  تقييمات  إلجراء  ومنهجيات  أطر  توجد  وباختصار، 
لسياسات التكيف وخطط العمل املتعلقة بها ولتطوير تلك 
على  بذلك  وللقيام  منتظمة،  بطريقة  واخلطط  السياسات 
نطاق محلي وعلى نطاق وطني، ولربط هذه اخلطط والسياسات 
املتاحة  املالية  واملوارد  األخرى.  التنموية  والبرامج  بالسياسات 
للتكيف ليست بال حدود، وستبني الكفاءة الثقة لدى اجلهات 
مما يشجع على  املستفيدة على حد سواء،  واجملتمعات  املانحة 

زيادة االستثمارات وعلى اتخاذ مزيد من تدابير التكيف.

وسيكون الرصد بالغ األهمية على جميع النطاقات في اجلهود 
الرامية إلى معاجلة التكيف مع تغيُّر املناخ. وفي قطاع احلراجة، 
لسد  كوسيلة  بُعد  عن  االستشعار  استخدام  اقتراح  يتزايد 
بعض ثغرات الرصد، ويجري حثيثا حتسني طرق الرصد، وال سيما 
احلرجي  الغطاء  التي حتدث في خواص  بالتغيُّرات  يتعلق  فيما 
 .)Hansen, Stehman and Potapov, 2010 مثالً  )راجع 
ومع ذلك سيلزم دائماً إجراء عمليات جرد ميدانية لتقدير قيم 

الكربون وملعرفة التغيُّر احلاصل في استخدام األراضي.

طريق المضي ُقدمًا
التكيف  سياسات  لوضع  سليمة  آلية  وصف  املستحيل  من 
املستندة إلى الغابات، وذلك بالنظر إلى التقلبات في الظروف 
البشرية احمللية وتفاعالتها مع الغابات. ومع ذلك، تسلط التجربة 

السابقة الضوء على نقاط يوجد حولها توافق في اآلراء.

فعلى الصعيد احمللي، يستطيع واضعو السياسات أن يستفيدوا 
من مساهمة السكان احملليني في تصميم تدابير التكيف من 
خالل معرفتهم الوثيقة باجلغرافيا احليوية للمناطق الطبيعية 
االجتماعية  بقدراتهم  ومعرفتهم  ظلها،  في  يعيشون  التي 
احمللية. وفي البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، 
في  أساسية  فاعلة  عناصر  احمللي  احلكم  أجهزة  تكون  قد 
تعميم إدراج التكيف مع تغيُّر املناخ املستند إلى الغابات ضمن 
املستوى  على  أما  التنظيمية.  واللوائح  والقوانني  السياسات 
بدعم  يحظى  أن  يجب  املناخ  تغيُّر  مع  التكيف  فإن  الدولي، 
السعي  يجب  كان  وإن  تأثيراته،  من  التخفيف  عن  مستقل 
والتخفيف.  التكيف  بني  التآزرات  اكتشاف  إلى  أمكن  حيثما 
فعلى سبيل املثال، ميكن إدماج التكيف عبر اجملموعة الكاملة 
من أشكال املساعدات املتعلقة بالتنمية من خالل اتخاذ تدابير 
بالنسبة  املناخية  للمخاطر  إلزامية  تقييمات  إجراء  قبيل  من 

للمشروعات املمولة بدعم ثنائي أو متعدد األطراف.

ومع ذلك، فإن األهم هو أنه قد حدث حتول ملحوظ في القرارات 
اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ نحو 
التخفيف  مع  األهمية  في  يتساوى  التكيف  بأن  االعتراف 
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وتخصيص التمويل والتكنولوجيا، وذلك إلى حد كبير استجابة 
بها  يُحس  املناخ  تغيُّر  آثار  أن  هو  األول  والعامل  عوامل.  لثالثة 
بدرجة أسرع وأقوى مما كان متوقعاً. والثاني هو أن احتواء تغيُّر 
املناخ الذي سيحدث مستقبالً في حدود درجتني مئويتني يبدو 
أنه أمر تتزايد صعوبة حتقيقه. وأخيراً، وجوهرياً، يوجد اعتراف بأن 
التكيف لم يعد فحسب قضية محلية أو وطنية، بل إن عدم 
التكيف قد تكون له آثار تتجاوز احلدود الوطنية. وكما ذكر برتون 
)Burton, 2008(: ”يجب إدراك أن التكيف قضية استراتيجية 
على  تنطبق  مقولة  وهي  الوطنية“،  احلدود  تتجاوز  وأمنية 
يبدو  وقد  سواء.  حد  على  النامية  والبلدان  املتقدمة  البلدان 
يحد  عليها  املعتمدة  وللمجتمعات  للغابات  احمللي  الطابع  أن 
من االنعكاسات الدولية لعدم التكيف. ومع ذلك، فإن النظم 
البيئية القادرة على الصمود واملنتجة تعزز استقرار اجملتمعات، 
الهجرة  إلى  يدفع  الذي  الضغط  انخفاض  إلى  بدوره  يؤدي  مما 
للتكيف  وطنية  خطط  وإعداد  احلدود.  عبر  والهجرة  الداخلية 
أجل  من  املالية  التدفقات  وزيادة  اجملاورة،  البلدان  مع  بالتشاور 
في  التفكير  وإعادة  والوطني،  احمللي  املستويني  على  التكيف 
األهداف والغايات اإلمنائية من خالل حتليل آثار تغيُّر املناخ على 
االقتصادات احمللية والسكان احملليني، هي تدابير يقترحها برتون 

)Burton, 2008( لزيادة فعالية التكيف.

العمل  مجموعة  أعدته  الذي  للنص  احلالية  املسودة  وتدعو 
مبوجب  األجل  الطويل  التعاوني  بالعمل  املعنية  اخملصصة 
االتفاقية إلى إقامة ”مراكز أو قواعد إقليمية“ لدعم األنشطة 
القطرية في مجال التكيف مع تغيُّر املناخ في جميع القطاعات. 
ولقطاع الغابات خبرة مستفيضة في مجال التعاون اإلقليمي 
ولديه شبكات تقنية بلغت درجة جيدة من التطور على املستوى 

املؤسسات  وتعزيز  الفرعي.  اإلقليمي  واملستوى  اإلقليمي 
والشبكات املوجودة فعالً قبل إقامة مؤسسات وشبكات جديدة 
االستخدام  ولكفالة  اجلهود،  الزدواجية  جتنباً  أساسي  أمر  هو 

الرشيد للموارد واالتساق مع السياسات األخرى.

الضرورة،  ودعمها، حسب  الشبكات  هذه  تعبئة  املمكن  ومن 
ببرامج إقليمية أخرى لدعم احتياجات التكيف. ومن املمكن 
أن ترتبط الشبكات احلرجية أو آليات دعم القدرات باملراكز أو 
اتفاقية  اإلطار  في  مستقبالً  تُنشأ  التي  اإلقليمية  القواعد 
على  يساعد  مما  املناخ،  تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم 

ازدواجية اجلهود. جتنُّب 

والتخفيف.  التكيف  بني  الغابات  قوية في قطاع  تآزرات  وثمة 
فتقدمي الدعم ألنشطة التخفيف ميكن، في ظل ظروف كثيرة، 
بالعكس.  والعكس  التكيف،  جهود  ذاته  الوقت  في  يدعم  أن 
وينبغي أن تسعى استراتيجيات البلدان بشأن تغيُّر املناخ إلى 
التعبير عن هذه التآزرات. ومع تغيُّر العالم من حولنا بسرعة، ال 
يتاح وقت وال موارد ميكن تبديدهما في التسابق على التكيف.

الموجز واالستنتاجات
إن البروز السياسي للغابات بلغ اآلن أعلى درجاته على اإلطالق. 
للمساعدة  ذلك  من  يستفيد  أن  الغابات  قطاع  وباستطاعة 
بها  املضطلع  لألنشطة  واملالي  السياسي  الدعم  جذب  على 
ومن  آثاره.  من  والتخفيف  املناخ  تغيُّر  مع  التكيف  مجال  في 
األهمية مبكان استخدام املوارد املتعلقة بتغيُّر املناخ، ومن بينها 
االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  لألنشطة  اخملصصة  األموال 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها واستخدام األراضي والتغيُّر 

اإلطار 18 : تقييم القابلية للتأثر بتغيُّر املناخ

تغيُّر املناخ القوى األخرى احملركة للتغير

احلساسية احلساسية

القدرة على التكيف

خدمات النظم اإليكولوجية

اإليكولوجي اإلدارة النظام 

قابلية نظام بشري – بيئي مقترن للتأثر بفقدان خدمات النظم اإليكولوجية

اجملتمع

القدرة على التكيف القدرة على التكيف

مبدأ
2

مبدأ
1

مبدأ
3

التعرُّض

يؤكد اإلطار تقييم القابلية للتأثر بتغيُّر املناخ اخلاص مبشروع الغابات االستوائية 
والتكيف مع تغيُّر املناخ على دور اخلدمات التي تقدمها النظم البيئية للمجتمع 
للتأثر؛  البيئية  النظم  خدمات  قابلية  وهي:  الثالثة  الرئيسية  مبادئه  خالل  من 
وقابلية النظام البشري للتأثر بفقدان خدمات النظم البيئية؛ وقدرة النظام ككل 

على التكيف.
أو  املناخ  لتغيُّر  وحساسيتها  البيئية  النظم  خدمات  تعرض  األول  املبدأ  ويتناول 
لتقلباته وللتهديدات األخرى، ويتناول قدرة النظم البيئية على التكيف. ويتناول 
املبدأ الثاني النظام البشري )ومن أمثلة ذلك القرى واجملتمعات احمللية واملقاطعات(، 
واعتماده على خدمات النظم البيئية من قبيل املياه النقية، وقدرته على التكيف، 
مثالً من خالل بدائل خلدمات النظم البيئية املفقودة. أما املبدأ الثالث فهو يتناول 
قدرة النظام ككل على التكيف ويشير إلى قدرة النظم البشرية على احلد من 
وتنفيذ  املمارسات  في  تغيُّرات  إحداث  خالل  من  البيئية  النظم  خدمات  فقدان 

تدابير للتكيف.

(Locatelli et al., 2008) املصدر: منقولة بتعديل من

الشكل أ: مبادئ تقييم القابلية للتأثر بتغيُّر املناخ
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لإلدارة  لبناء أساس  والتكيف،  واحلراجة  األراضي  في استخدام 
املستدامة للغابات، التي ميكن أن تساهم في التكيف مع تغيُّر 
املناخ والتخفيف من آثاره، فضالً عن استمرار تقدمي مجموعة 
كاملة من املنافع وخدمات النظم البيئية على املدى الطويل. 
وسيكون من اجلوهري كفالة أن يكون تدفق األموال إلى البلدان 
النامية متناسباً مع قدرتها االستيعابية، وينبغي أن يكون بناء 

القدرات وأنشطة االستعداد جزءاً من هذه اجلهود.

ولقد ساعدت املفاوضات اجلارية في اإلطار اتفاقية األمم املتحدة 
االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ على بروز الغابات وبروز مساهمتها 
أن  ومع  احلراري.  االحتباس  غازات  انبعاثات  عن  التعويض  في 
ملساعدة  كبيرة  إمكانات  على  تنطوي  احلرجية  اإلدارة  أنشطة 
البلدان املتقدمة على الوفاء بالتزاماتها مبوجب بروتوكول كيوتو، 
أنشطة  اإلطار  النامية في  للبلدان  أكبر  دور  وجود  احملتمل  من 
االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة  قبيل  من  جديدة 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. فالقصد من هذه األنشطة 
املساهمة  من  النامية  البلدان  متكني  فحسب  ليس  اإلضافية 
فيما  تتخذ مستقبالً  ترتيبات  االنبعاثات مبوجب  تخفيض  في 
بل  املناخ،  تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  باتفاقية  يتعلق 
على  املستدامة  احلرجية  اإلدارة  تعزز  أن  أيضاً  منها  املقصود 
حول  اآلراء  في  توافق  تالشكل  والوطني.  احمللي  املستويني 
مفهوم األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن 
إال  الرائدة،  األنشطة  إجراء  ويتم حالياً  وتدهورها  الغابات  إزالة 
أنه ما زالت هناك قضايا معلقة بشأن التكيف، وآلية التنمية 
األراضي  استخدام  في  والتغيُّر  األراضي  واستخدام  النظيفة، 
واحلراجة، ومنهجيات األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات 
التي  اخلشبية  واملنتجات  وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 

يجري جمعها، قيد املناقشة في املفاوضات.

وقد اجتذبت األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة 
مصالح  مجموعات  اهتمام  وتدهورها  الغابات  إزالــة  عن 
ذلك،  ومع  التعقيد.  متزايدة  مطالب  إلى  أفضى  مما  كثيرة، 

الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  تخفيض  استدامة  فإن 
الصدد،  هذا  في  اإلضافية  األنشطة  واستدامة  وتدهورها 
على  تتوقف  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  النواحي  من 
مجموعة من العوامل من ضمنها إصدار حقوق بشأن كربون 
الغابات وتقاسم الفوائد التي تتحقق من األنشطة ذات الصلة 
وتدهورها.  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض 
وتوجد نُهج قانونية مختلفة لضمان حيازة كربون الغابات، كما 
وتشمل  الفصل.  هذا  في  ُعرضت  التي  األمثلة  في  مبني  هو 
هذه النُهج نقل احلقوق مباشرة إلى مالك الغابة، وبيع احلقوق 
املتعلقة بالكربون ولكن مع عدم بيع احلقوق املتعلقة بالغابة، 

وإدارة كربون الغابات باعتباره أصالً عاماً، وإصدار عقود خاصة.

وتواجه البلدان جميعها حتديات التصدي ألوجه القابلية للتأثر 
األشجار  من  مواردها  وعلى  غاباتها  على  وآلثاره  املناخ  بتغيُّر 
نهج  واعتماد  الغابات.  على  يعتمدون  الذين  األشخاص  وعلى 
اإلدارة التكيفية هو أحد السبل التي ميكن استخدامها لتيسير 
اجلهود التي تبذلها البلدان فيما يتعلق بالتكيف مع تغيُّر املناخ. 
ومن املمكن حتقيق قدر كبير من التكيف والتخفيف من خالل 
والتشريعات  واالستراتيجيات  للسياسات  الكامل  التنفيذ 
اإلدارة  في  املمارسات  أفضل  وتطبيق  فعالً،  املوجودة  احلرجية 
احلرجية. وهذا يشمل إدماج تغيُّر املناخ ضمن البرامج الوطنية 
للسياسات  شامالً  اإلطاراً  متثل  التي  الغابات،  بشأن  القائمة 
من أجل اإلدارة احلرجية املستدامة. ومن املرجح أن يتطلب ذلك 
إدخال بعض التعديالت على مستوى السياسات وعلى املستوى 

امليداني، وأن يتطلب استثمارات إضافية.

ومن الواضح أن تغيُّر املناخ يطرح مجموعة جديدة من التحديات 
وتوفر  ذاته فرصاً.  الوقت  يتيح في  ولكنه  الغابات،  أمام قطاع 
اجلهود الدولية التي بُذلت خالل العقدين املنصرمني لبناء فهم 
أجل  من  األدوات  من  ومجموعة  للسياسات،  واإلطار  مشترك، 
السياسات  لواضعي  متيناً  أساساً  املستدامة،  احلرجية  اإلدارة 

وملديري الغابات ملعاجلة تغيُّر املناخ معاجلة فعالة.
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على  واجلدل  النقاش  ستوّجه  والناس«  »الغابات  فكرة 
ووفقاً  للغابات خالل عام 2011.  الدولية  السنة  امتداد 
هذه  من  الهدف  فإن  بالغابات،  املعني  املتحدة  األمم  ملنتدى 
الفكرة هو أن تشمل دور الناس في إدارة غابات العالم وصيانتها 
املرتبطة  املواضيع  من  عدد  وهناك  املستدامة.  وتنميتها 
بالغابات؛  املتعلقة  التقليدية  املعرفة  بينها:  الفكرة من  بهذه 
الصغيرة  احلرجية  واملشروعات  للغابات؛  اجملتمعية  واإلدارة 
املواضيع  هذه  الفصل  هذا  ويستكشف  احلجم.  واملتوسطة 
املتحدة  األمم  ملنتدى  التاسعة  الدورة  أثناء  للمناقشات  ترقباً 
املعني بالغابات وحتضيراً لفعاليات عاملية أخرى ستقام احتفاالً 

بالسنة الدولية للغابات.

ويناقش الفصل القيمة احمللية للغابات من خالل أربعة أقسام 
مترابطة. يقدم القسم األول استعراضاً موجزاً لبعض الطرق 
التقليدية في ُسبل املعيشة احمللية  التي تساهم بها املعرفة 
واملمارسات التقليدية املتعلقة بالغابات. ويقدم القسم الثاني 
واملشروعات  للغابات  اجملتمعية  اإلدارة  عن  املعلومات  أحدث 
األساسي  الدور  وكذلك  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية 
الذي تؤديه املنتجات احلرجية غير اخلشبية في تلك اإلدارة وفي 
للغابات  النقدية  القيَم  من  العكس  وعلى  املشروعات.  تلك 
واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  املشروعات  مثال  يبرزها  التي 
احلجم التي تقوم بتسويق املنتجات احلرجية غير اخلشبية، فإن 
النقدية  غير  »القيَم  اخلاص هو  الثالث يجعل محوره  القسم 
للغابات«. أما القسم األخير فهو يقدم عرضاً عاماً لالحتياجات 
حماية  أجل  من  السياسات  بشأن  والتوصيات  املستقبلية 

الثالثة.  املواضيع  هذه  في  املبرزة  للغابات  احمللية  القيَم  وتعزيز 
الستكشاف  فكر"  "شرارة  معاً،  الفصل،  هذا  أقسام  وتوفر 
موضوع قضايا الغابات واحلراجة على املستوى احمللي، وتسلط 
د »القيمة احمللية« في جميع  الضوء على أهمية االعتراف بتعقُّ

مناهج التنمية.

المعرفة التقليدية
إن املعرفة التقليدية هي مصطلح يضم املعرفة املوجودة لدى 
وممارساتها  وابتكاراتها  احمللية  واجملتمعات  األصلية  الشعوب 
)اإلطار 19(. وتوفر هذه املعرفة أساس سبُل املعيشة احلرجية، 
التقليدية،  واالقتصادية  الثقافية  املمارسات  في  وتساهم 
واالستخدام الكفافي والتجارة احمللية، وممارسات اإلدارة احلرجية 
املتعلقة  التقليدية  املعرفة  وتندرج  التجارية.  املنتجات  وتطوير 
بالغابات حتت مظلة املعرفة التقليدية األوسع نطاقاً، وتشمل 
والفهم  وإدارتها،  احلرجية  األنواع  باستخدام  املرتبطة  املعرفة 
واإلدارة األوسع نطاقاً للنظم البيئية احلرجية. وهذا استعراض 
موجز لبعض الطرق التي تُستخدم بها املعرفة التقليدية، أوالً 
اإلدارة  ممارسات  من  جزءاً  باعتبارها  ثم  التجاري  املستوى  على 
ويُختتم  والثقافي.  احليوي  بالتنوع  مرتبطة  وهي  التقليدية، 
القسم بعرض عام للعمليات الراهنة على صعيد السياسات 

التي تسعى إلى حماية دور املعرفة التقليدية واحترامه.

استخدام المعرفة التقليدية
تطوير  في  مركزياً  دوراً  تاريخياً،  التقليدية،  املعرفة  لعبت  لقد 
املنتجات التجارية، مبا في ذلك منتجات الصناعات الصيدلية، 

اإلطار 19 : ما هي املعرفة التقليدية؟

”تشير املعرفة التقليدية إلى املعرفة املوجودة لدى اجملتمعات األصلية واحمللية في 
مختلف أنحاء العالم وإلى ابتكاراتها وممارساتها. واملعرفة التقليدية، التي تنشأ 
احمللية وحسب  الثقافة  تكييفها حسب  ويجري  القرون  املكتسبة عبر  اخلبرة  من 
البيئة، تنتقل شفهياً من جيل إلى جيل. وهي تكون عادةً مملوكة ملكية جماعية 
وتأخذ الشكل القصص واألغنيات والفولكلور واألمثال الشعبية والقيم الثقافية 

الزراعية، مبا  واملعتقدات والشعائر والقوانني اجملتمعية واللغة احمللية والسياسات 
في ذلك تطوير أنواع النباتات والسالالت احليوانية. واملعرفة التقليدية ذات طابع 
عملي بصفة رئيسية، وال سيما في مجاالت من قبيل الزراعة ومصايد األسماك 

والصحة والبستنة واحلراجة.“

)www.cbd.int/tk( املصدر: بوابة معلومات املعرفة التقليدية اخلاصة باتفاقية التنوع احليوي

القيمة المحلية 4
للغابات

إن
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التجميل،  ومستحضرات  الطبية،  واألع��ش��اب  وال��ب��ذور، 
التقليدية  املعرفة  دور  تدنى  الصناعات،  وفي بعض  والبستنة. 
ولكنه  األخيرة،  العقود  في  والتطوير  البحث  برامج  في 
يستمر  القطاعات،  جميع  وفي  أخرى،  برامج  في  قوياً  ظل 
التقليدية  املعرفة  من  مستمدة  ملنتجات  التجاري   التسويق 

.)Laird and Wynberg, 2008; Petersen and Kuhn, 2007(

العالم،  مستوى  على  االقتصادي،  الكساد  من  الرغم  وعلى 
التغذوية،  واملستحضرات  الطبية،  األعشاب  مبيعات  زالت  ما 
الشخصية  العناية  ومنتجات  الوظيفية،  واملشروبات  واألغذية 
مكوناتها  أحد  التقليدية  املعرفة  متثل  التي  التجميل  وأدوات 
وجميع   )Gruenwald, 2008; Cavaliere et al., 2010(
مبا  التقليدية،  املعرفة  من  مشتقة  تقريباً  األعشاب  منتجات 
في ذلك أكثر املنتجات مبيعاً على مدار السنة من قبيل نخيل 
 ،)milk thistle( احلليب  شوك  ونبات   ،)saw palmetto( الدوم 
 ،)ginseng( واجلنسنغ   ،)goji( والعوسج   ،)gingko( واجلنكو 
والبلسان   ،)acai( واألكاي   ،)devil's claw( الشيطان  ومخلب 
)elderberry( والردبكية )echinacea(. وفي سنة 2008 بلغت 
قيمة اإليرادات من العوسج ومن الردبكية في الواليات املتحدة 
األمريكية وحدها أكثر من 170 مليون دوالر أمريكي و 120 مليون 
والعديد   .)Moloughney, 2009( الترتيب  على  أمريكي،  دوالر 
من أكثر املنتجات مبيعاً مستمدة من الغابات، وما زال جمع املواد 

اخلام واالجتار بها يؤثران تأثيراً كبيراً على االقتصادات احلرجية.

وتشمل أنواع األشجار احلرجية ذات القيمة في أفريقيا: أشجار 
اليوهمبي )yohimbe( وأشجار اخلوخ األفريقي )pygeum(، وفي 
 أمريكا اجلنوبية: أشجار املويرا بوامبا )muira puama( وأشجار 
لهذه  التجاري  واالستخدام   .)pau d'arco( التاهيبو  وشاي 
وغيرها من األنواع احلرجية نشأ من املعرفة التقليدية املتعلقة 
بالغابات. وفي حقيقة األمر، يتزايد في أوروبا وأمريكا الشمالية 
الطلب على »املواد النباتية العرقية« و »العناصر الغريبة« ذات 
إلى  إلى السعي  التقليدية، مما يدفع الشركات  االستخدامات 
التقليدية  املعرفة  إلى  املستندة  والنكهات  الطبية  األعشاب 
)Gruenwald, 2010(. كذلك فإن التاريخ الطويل لالستخدام 
»اجلديدة«  والعناصر  املنتجات  على  بالفائدة  يعود  التقليدي 
أسرع  تنظيمية  مبوافقة  عادة  حتظى  والتي  للسوق،  بالنسبة 
االستخدام  من  أجيال  عبر  املثبتة  سالمتها  إلى  بالنظر 

.)Gruenwald, 2010(

والتكنولوجيا  العلم  مجال  في  األخيرة  التطورات  وتتيح 
استكشاف  بعمليات  والقيام  البحوث  إلجراء  جديدة  فرصاً 
الرعاية  قبيل  من  صناعات  في  التقليدية  املعرفة  لتطبيقات 
إلى  اللجوء  ويتزايد  احليوية.  والتكنولوجيا  والزراعة،  الصحية، 
التصدي  إلى  الرامية  اجلهود  من  كجزء  التقليدية  املعرفة 
املناخ،  تغيُّر  مع  التكيف  قبيل  من  نطاقاً  األوسع  للتحديات 
فعلى سبيل  والغابات.  للزراعة  املستدامة  واإلدارة  املياه،  وإدارة 
للحد  احلرائق  إدارة  بشأن  التقليدية  املعرفة  استُخدمت  املثال، 
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري في أراضي أرنهم الغربية، 
الهيئة  وقد حددت   .)Galloway McLean, 2009( باستراليا 
التقليدية  املعرفة  املناخ  بتغير  املعنية  الدولية  احلكومية 

تشملهما  ال  هامني  عنصرين  باعتبارهما  احمللية  واملعرفة 
تقييماتها السابقة، وسيالشكالن محوراً لعملها فيما يتعلق 

بتقارير تقييماتها العلمية املقبلة.

واألهم من ذلك أن املعرفة التقليدية تساهم في حياة حائزيها. 
الصحية  الرعاية  التقليدي  الطب  يوّفر  املثال،  سبيل  فعلى 
على  املائة  في   80 أن  ويقّدر  العالم.  سكان  من  لكثير  األولية 
األقل من السكان في بعض بلدان أفريقيا يعتمدون على الطب 
)منظمة  األولية  الصحية  برعايتهم  يتعلق  فيما  التقليدي 
مبا  للغابات،  التقليدية  اإلدارة  وكانت   .)2008 العاملية،  الصحة 
نطاق  وزيادة  مرغوبة  أنواع  لتحبيذ  بالغابات  التالعب  ذلك  في 
إلى أقصى حد، هي  الغابات  التي تقدمها  املنتجات واخلدمات 
بيئات  االستمرار في ظل  احمللية على  اجملتمعات  التي ساعدت 
معقدة، وكثيراً ما كانت غير مضيافة، آلالف من السنني )انظر 
 Gómez-Pompa, 1991; Posey and Balée, 1989; ًمثال
Padoch and De Jong, 1992(. ونُظم التأجيم هذه تكون 
مئات  نتاج  ألنها  فعالة،  ولكنها  املدخالت  منخفضة  عادةً 
السنني من احملاولة واخلطأ، وهي تستخدم طائفة من التقنيات 
وإزالة  التقليم  احلرجيون  بها  يستخدم  التي  الطريقة  بنفس 

.)Peters, 2000( األعشاب الضارة والزرع اإلغنائي

الغابات  وتكوين  للغابات هيكل  التقليدية  اإلدارة  وقد شّكلت 
التنوع  كثيرة  حاالت  في  وع��ززت  العالم،  أنحاء  جميع  في 
ظروف  يسمى  ما  بوجود  يتسم  الذي  ”ذلك  يتجاوز  مبا  احليوي 
وهذه   .)Balée, 1994( بشري“  وجود  عدم  مع  األصلي  النقاء 
النظم ميكن أن تسفر عن دروس هامة ملديري الغابات وقاطعي 
الغابات  صيانة  على  والقائمني  ل  الرحَّ واملزارعني  األخشاب 
وغيرهم ممن يسعون إلى فهم النظم البيئية املعقدة املتنوعة 
منظمة  مرفق  ويعمل  وبيئتهم.  الناس  بني  والعالقات  حيوياً، 
األغذية والزراعة للبرامج احلرجية الوطنية على تسليط الضوء 
على أهمية املعرفة التقليدية وإدماجها ضمن البرامج احلرجية 

الوطنية )اإلطار 20 أدناه(.

على  غابات  فيها  توجد  التي  للبيئات  التقليدية  اإلدارة  وتؤثر 
تكوين النباتات واحليوانات، وعلى التنوع احليوي في هذه املناطق. 
ولقد زاد الوعي بالصلة بني املمارسات الثقافية والتنوع احليوي 
القبول  أصبح  بحيث  املاضية  القليلة  العقود  مدى  على 
االنتشار.  واسع   )21 )اإلطار  احليوي«  الثقافي  »التنوع  مبفهوم 
على  الدراسات  من  العديد  نتاج  هو  املفهوم  هذا  كان  وقد 
العالقات  حددت  نطاقاً  أوسع  حتليالت  وكذلك  احمللي،  املستوى 
 املتبادلة على نطاق العالم بني التنوع اللغوي والعرقي واحليوي 

.)Maffi، 2005(

احليوي  والتنوع  الثقافي  التنوع  كان  قريب  عهد  وحتى 
وخبرة  دراسات  موضوعي  وكانا  منفصلني  تخصصني  يعتبران 
»التنوع  مفهوم  أتاح  وقد   .)Pretty et al., 2010( مختلفة 
فهم  أجل  من  نطاقاً  أوسع  حركة  التحام  احليوي«  الثقافي 
التنوع  وحماية  والثقافة،  الطبيعة  بني  الدينامية  العالقات 
غير  والتنمية  والقومية  العوملة  مواجهة  في  احليوي  الثقافي 
اعتبار  ويتزايد   .)Christensen Fund, 2010( املستدامة 
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احليوي  التنوع  صيانة  من  يتجزأ  ال  ج��زءاً  الثقافات   حماية 
.)Maffi and Woodley, 2010; Pretty et al., 2010(

التدابير المتخذة على صعيد السياسات لحماية المعرفة التقليدية 
واحترامها

نطاقاً  أوسع  اجتاه  املاضية  القليلة  العقود  في  ظهر  لقد 
لالعتراف مبا للشعوب األصلية من حقوق بشأن األراضي واملوارد 
ومن حقوق ثقافية وغيرها. وكجزء من هذه العملية، اجته انتباه 
إلى  واحلاجة  التقليدية  املعرفة  قيمة  إلى  السياسات  واضعي 
استخدامها.  على  املعرفة  حائزي  من  موافقة  على  احلصول 
مصطلح  أو  التقليدية«  »املعرفة  مصطلح  أن  بالذكر  وجدير 
اآلن  حتى  يُدمج  لم  بالغابات«  املتعلقة  التقليدية  »املعرفة 
وضمن  العاملية  احلرجية  السياسات  ضمن  كامالً  إدماجاً 
ممارسات اإلدارة احلرجية املستدامة، ولكنه كان مؤخراً موضوع 
قدر كبير من النقاش. ومع ذلك، نشأت مجموعة من الصكوك 
واملشروعات العاملية والنصوص التفاوضية والعمليات ملعاجلة 
هذه القضايا، بالدرجة األولى من خالل اتفاقية التنوع احليوي، 
ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية، 

واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.

والفقرة )ي( من املادة 8 من اتفاقية التنوع احليوي تقتضي من 
واالبتكارات  املعارف  "احترام  األعضاء  األطراف  من  طرف  كل 
الصلة  ذات  احمللية  واجملتمعات  األصلية  الشعوب  وممارسات 
تنص  وهي  وصونها".  عليها  واحلفاظ  احليوي،  التنوع  بصيانة 
ينبغي  املعارف  لهذه  نطاقاً"  األوسع  "التطبيق  أن  على  أيضاً 
وتشجع  املعارف".  هذه  أصحاب  ومشاركة  "مبوافقة  تشجيعه 
من  املستمدة  للفوائد  املنصف  التقاسم  أيضاً  االتفاقية 
بصيانة  املتعلقة  واملمارسات  واالبتكارات  املعارف  استخدام 
التنوع احليوي أو استخدامه املستدام. أما الفقرة )ج( من املادة 
10 فهي تقتضي حماية وتشجيع االستخدام املألوف للموارد 
يكون  وأن  التقليدية؛  الثقافية  للممارسات  طبقاً  احليوية 

موطنها  إلى  وإعادتها  تبادلها،  يجب  التي  املعلومات  بني  من 
باملعارف  املتعلقة  املعلومات  ممكناً،  ذلك  كان  حينما  األصلي 
بينما   ،)17 املادة  من   )2( )الفقرة  التقليدية  والتكنولوجيات 
األطراف  بني  التكنولوجي  التعاون  يتضمن  أن  أيضاً  ينبغي 
والتقليدية  األصلية  التكنولوجيات  بشأن  التعاون  املتعاقدة 

.)CBD, 1997( )18 الفقرة )4( من املادة(

وقد مت تطوير هذه املبادئ في خطوط بون التوجيهية الصادرة 
سنة 2002، والتي ترمي إلى "املساهمة في إعداد األطراف آليات 
ونظم للنفاذ وتقاسم املنافع تعترف بحماية املعرفة التقليدية 
واحمللية،  األصلية  باجملتمعات  اخلاصة  واملمارسات  واالبتكارات 
وفقاً للقوانني احمللية وللصكوك الدولية ذات الصلة" )سكرتارية 
الفقرة  احليوي،  التنوع  اتفاقية   ،2002 احليوي،  التنوع  اتفاقية 
مفتوحة  مخصصة  عمل  جماعة  وتقدم   .)11 املادة  من  )ي( 
العضوية معنية بالفقرة )ي( من املادة 8 واألحكام ذات الصلة 
القانونية  بالوسائل  التقليدية  املعرفة  حماية  بشأن  مشورة 
في  األولوية  ذات  العناصر  لتحديد  بعمل  وتضطلع  وغيرها، 
املنصف  والتقاسم  التقليدية،  املعرفة  الفريدة حلماية  النظم 

للمنافع، واملوافقة املسبقة عن عْلم.

وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية الصادر سنة 
الشعوب األصلية فيما  آخر يدعم حقوق  2007 هو صك هام 
يتعلق مبعرفتها التقليدية ذات الصلة بالتنوع احليوي، حيث يذكر 
أن: ”للشعوب األصلية احلق في صيانة معرفتها التقليدية و... 
مظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، مبا في ذلك مواردها 
احليوانات  خصائص  معرفة  ]و[  واألدوي��ة ...  والبذور  الوراثية 
أيضاً  ... ولها  والنباتات، والسيطرة عليها وحمايتها وتنميتها. 
احلق في صيانة ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي وهذه 
والسيطرة  التقليدية،  الثقافية  والتعبيرات  التقليدية  املعرفة 

على تلك امللكية وحمايتها وتنميتها“ )املادة 1-31(.

اإلطار 20 : مرفق البرامج احلرجية الوطنية

في  وطنية  حرجية  برامج  وتنفيذ  إعداد  الوطنية  احلرجية  البرامج  مرفق  يدعم 
 )1( هي:  رئيسية  استراتيجية  اجتاهات  ثالثة  في  له  الشريكة  السبعني  البلدان 
بني  املشتركة  نطاقاً  األوسع  العمليات  ضمن  املستدامة  احلرجية  اإلدارة  إدماج 
الوطني  املستوى  على  آراء  توافق  بناء   )2( و  الوطني؛  املستوى  على  القطاعات 
بشأن كيفية معاجلة القضايا ذات الصلة بالغابات واألشجار، في السياق العام 
الدولي  املستوى  على  بها  املتعهد  االلتزامات  إدماج   )3 و  املستدامة؛  للتنمية 
املناخ  تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  املتعلقة  تلك  مثالً  )ومنها 
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر( ضمن السياسة والتخطيط الوطنيني 
تقاسم  على  خاص  بوجه  الوطنية  احلرجية  البرامج  مرفق  ويركز  الغابات.  بشأن 
املعرفة وتنمية القدرات في قطاع الغابات لكفالة املشاركة عن ِعْلم من جانب 
طائفة واسعة من أصحاب املصلحة من أجل وضع خطط وطنية متواصلة بشأن 

الغابات وتنفيذها ورصدها بفعالية.

ومنذ سنة 2002، قامت منظمات غير حكومية بتنفيذ نحو 30 نشاطاً تتعلق 
التوجيهية  اللجان  اختارتها  منظمات  وهي  األصلية  الشعوب  مبعرفة  مباشرةً 
توثيق  تتولى  لكي  الشريكة  البلدان  في  املتعددين  املصلحة  ألصحاب  الوطنية 
املعرفة التقليدية بشأن اإلدارة احلرجية، ونشر تلك املعرفة، وبناء القدرات بشأنها، 
وتعزيزها. وفي عدد من البلدان الشريكة، قدم أيضاً مرفق البرامج احلرجية الوطنية، 
والزراعة وشركاء آخرين، الدعم إلعداد استراتيجيات  إلى جانب منظمة األغذية 
والنفاذ  تنمية األسواق  أهلية على  ولتدريب مجموعات  احلرجي،  للتمويل  وطنية 

إليها.

وميكن االطالع على الدروس املستفادة من األنشطة التي يدعمها مرفق البرامج احلرجية الوطنية على املوقع الشبكي 
.www.nfp-facility.org/60680/en/ :للمرفق
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باتفاق  يتعلق  التقليدية فيما  املعرفة  النظر في  أيضاً  ويتزايد 
عن  الصادر  بالتجارة  املتعلقة  الفكرية  امللكية  حقوق  جوانب 
االتفاق  لذلك  مقترح  تعديل  فثمة  العاملية.  التجارة  منظمة 
احلصول  طلبات  في  املصدر  عن  للكشف  شرطاً  يضيف   —
على براءات االختراع ورمبا يتطلب تقاسم املنافع مع اجملتمعات 
لردع القرصنة احليوية — من شأنه أن يجعل االتفاق متماشياً 
عليها  تنص  التي  التقليدية  باملعرفة  املتعلقة  االلتزامات  مع 
امللكية  حقوق  قضايا  أيضاً  وتبرُز  احليوي.  التنوع  اتفاقية 
املنظمة  مهمة  في  الوارثية  باملوارد  يتعلق  فيما  الفكرية 
دولية  حكومية  جلنة  أنشأت  التي  الفكرية،  للملكية  العاملية 
وتقدم  والفولكلور.  الوراثية  واملوارد  التقليدية  باملعرفة  معنية 
هذه اللجنة توجيهاً، استناداً إلى البحوث وعمل بعثات تقصي 
واملوارد  التقليدية  املعرفة  استراتيجيات حماية  بشأن  احلقائق، 

الوراثية )مبا في ذلك تلك املوجودة في الغابات(. 

وتشمل بعض التدابير اجلاري اعتمادها لتنفيذ هذه االتفاقات 
للتنوع  بيانات  قواعد  أو  سجالت  إعداد  التوجيهية  واخلطوط 
به  املتعلقة  واملعرفة  احليوي  التنوع  استخدام  تسجل  احليوي 
املعرفة  حلماية  الدفاعية  األساليب  وهذه  معينة.  أقاليم  في 
بامللكية  القانوني  باالعتراف  تُستكمل  أن  ميكن  التقليدية 
اجلماعية للموارد واملعرفة، وامللكية املشتركة لبراءات االختراع 
وتقاسم  عْلم،  عن  املسبقة  املوافقة  وشهادات  وللمنتجات، 
احلصول  في طلبات  املعرفة  أو  املورد  و/أو حتديد مصدر  املنافع 

على براءات االختراع.

ومع ذلك ما زال، من الناحية العملية، الكثير من هذه األدوات 
فقد  ولذا  كبيرة.  حتديات  ويطرح  األولى  مراحله  في  واملناهج 
يتعلق  فيما  العملية  املمارسة  نهج  كثيرة  شركات  اعتمدت 
أخرى  لدى شركات  يوجد  بينما  التقليدية،  املعرفة  باستخدام 
وعي ضئيل باحلاجة إلى الدخول في ترتيبات بشأن النفاذ وتقاسم 
املنافع عند استخدام املعرفة التقليدية. والطرق املتنوعة التي 
تضيف  التقليدية  املعرفة  وتفّسر  الشركات  بها  تستخدم 
فيها  تُستخدم  التي  احلاالت  ففي  التعقد.  من  أخرى  طبقة 
املعرفة التقليدية، تعتمد الشركات عادةً اعتماداً شديداً على 
مشروعات وسيطة من قبيل مشروعات البحوث أو املنظمات 
من  الصعبة  للقضايا  حل  إليجاد  احلكومات  أو  احلكومية  غير 

قبيل َمْن ميثّل اجلماعات احمللية، وكيف يتم حتديد مالّك املعرفة 
هذه  كثيرة  مجتمعات  تتقاسم  عندما  سيما  وال  التقليدية، 
أن  وغيرها معناه  القضايا  لهذه  املستعصي  والطابع  املعرفة. 
املشروعات التي تنطوي على املعرفة التقليدية كثيراً ما تكون 

مثيرة للخالف بطريقة متأصلة.

اإلدارة المجتمعية للغابات والمشروعات الحرجية 
الصغيرة والمتوسطة الحجم

تدير  الذي  األس��اس  التقليدية  املعرفة  تالشكل  أن  ميكن 
اجملتمعات الغابات استناداً إليه. فالربع على األقل من األراضي 
التي تغطيها الغابات في البلدان النامية يخضع اللشكل ما 
النسبة  هذه  أن  املرجح  ومن  اجملتمعية،  السيطرة  أشكال  من 
املشروعات  تستند  ما  وكثيراً   .)CIFOR, 2008b( ستزيد 
احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم إلى مناهج اإلدارة اجملتمعية 
للغابات وتساهم في سبُل املعيشة املستدامة. ويستند الكثير 
املواد  إلى  واملتوسطة احلجم  الصغيرة  احلرجية  املشروعات  من 
التي توفرها الغابات واألشجار، وتلعب هذه املشروعات دوراً هاماً 
في حصاد األخشاب واملنتجات غير اخلشبية وتصنيعها ونقلها 
اجملتمعية  اإلدارة  ما حتفز  كثيراً  أدناه،  يُناقش  وكما  وتسويقها. 

للغابات املشروعات احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم.

بعض القوى المحركة الرئيسية لإلدارة المجتمعية للغابات
تستجيب  للغابات،  اجملتمعية  ل��إدارة  كثيرة  أشكال  توجد 
واملؤسسية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  للسياقات 
حلاجة  نتيجة  اإلدارة  تلك  نشأت  البلدان  بعض  وفي  املعينة. 
وقد  احلرجية.  امل��وارد  حماية  تكاليف  خفض  إلى  احلكومات 
روّجت املنظمات غير احلكومية الدولية واحمللية لإدارة اجملتمعية 

للغابات في مشروعات التنمية الريفية.

واحلاجة إلى زيادة الكفاءة في تقدمي اخلدمات وإلى مزيد من املساءلة 
فيما يتعلق بالطريقة التي تدير بها احلكومات املوارد الطبيعية، 
وتطبيق  االقتصادي  التحرير  نحو  العاملية  باالجتاهات  املقرونة 
الالمركزية، قد أدت إلى حتوالت كبيرة على صعيد السياسات في 
عدد من البلدان. فقد أعدت بلدان عديدة أطراً متكينية على صعيد 
السياسات تدعم حقوق اجملتمعات واملبادرات التشاركية، وبذلك 

وفرت حافزاً أكبر لتحسني إدارة املوارد احلرجية وحمايتها.

اإلطار 21: ما هو التنوع الثقافي احليوي؟

الثقافية،  والتعددية  والطبيعة،  البشرية  ”نسيج  هو  احليوي  الثقافي  التنوع 
املتالزم  التطور  استمرار  من  احليوي  الثقافي  التنوع  وينشأ  البيئي.  والتكامل 
والتكيف بني الوسائط الطبيعية، وطرق العيش، واملساعي الثقافية، مما يثمر ثراًء 
وتنوعاً ال انفصام بينهما.“ صندوق كريستنسن، بيان رؤية املؤسسة لعام 2010 

.)www.thechristensenfund.org(

”التنوع الثقافي احليوي هو التنوع املترابط بني الطبيعة والثقافة: املاليني من 
أنواع النباتات واحليوانات التي تطورت على سطح األرض، وآالف الثقافات واللغات 
ومع  البعض  بعضهم  مع  كثب  عن  بالتفاعل  البشر  استحدثها  التي  اخملتلفة 
مجتمع  واحليوي،  الثقافي  التنوع  صيانة  تيرالينغوا،  منظمة  الطبيعية.“  البيئة 

.)www.terralingua.org( من املمارسات
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تطبيق الالمركزية
العام  أطلق مؤخراً عدد من احلكومات برامج إلصالح القطاع 
جترّد إدارات احلكومة املركزية، ومن بينها إدارة الغابات، من بعض 
سلطتها. وقد جرى تطبيق ال مركزية إدارات الغابات في محاولة 
وقد  اخلدمات.  بتقدمي  يتعلق  فيما  واملساءلة  الكفاءة  لزيادة 
يتعلق  فيما  حماية  األكثر  النهج  عن  احلكومات  بعض  تخلت 
باإلدارة احلرجية، ونقل املسؤولية عن استخدام الغابات وإدارتها 
إلى أجهزة احلكم احمللي األدنى مستوى، واملؤسسات التقليدية، 

واجملتمعات احمللية.

ومع ذلك، كثيراً ما جتري عملية تطبيق الالمركزية على أساس 
بقدر  املركزية  احلكومة  احتفظت  كثيرة،  مرات  وفي  تدريجي. 
احمللية  اإلدارة  أجل  من  شروطاً  وفرضت  السيطرة،  من  كبير 
السلطات  تفويض  من  محدود  قدر  ويجري  احلرجية.  للموارد 
احمللية.  وللمجتمعات  احمللي  احلكم  ألجهزة  والتمويل  واحلقوق 
التقليدية  الثقافية  املؤسسات  مسؤولية  تكون  ما  وكثيراً 
مبيّنة بالشكل ضعيف في الصكوك التوجيهية، مما يتسبب 
العوامل حتول جميعها دون  في وجود تضارب بني املهام. وهذه 

حتقيق اإلمكانات الكاملة لإدارة اجملتمعية للغابات.

األطر التمكينية على صعيد السياسات
قد تؤدي التغيرات في املشهد السياسي على املستوى القطري 
نُظم  في  واملؤسسات  السياسات  صعيد  على  إصالحات  إلى 
ذلك،  ومع  للغابات.  الالمركزية  اإلدارة  لدعم  الغابات  حوكمة 
فنادراً ما جرى إصالح حيازة الغابات — البالغة األهمية لضمان 
اإلنصاف واحلقوق للمجتمعات املعتمدة على الغابات — إصالحاً 

تاماً حتى اآلن. 

سبيل  فعلى  جزئي.  حتوير  عملية  توجد  األحيان،  أغلب  وفي 
األساس  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  جرى  نيبال،  في  املثال 
سنة  الصادر  الغابات  قانون  مبوجب  اجملتمعية  للحراجة  احلالي 
1993. وما زالت الغابات مملوكة رسمياً ملكية حكومية ولكن 
باتفاقات  رهناً  للمجتمعات،  دائمة  استخدام  حقوق  تُخصص 
مت  اجملتمعية  احلراجة  برنامج  اإلطار  وفي  اإلدارة.  ترتيبات  بشأن 

إلى  الوطنية  الغابات  املائة من مجموع  قرابة 30 في  تسليم 
مجموعات مستخدمي الغابات كي يتولوا إدارتها واالنتفاع بها 
للمجتمعات  كبيرة  مكاسب  هذا  حقق  وقد   .)FAO, 2011(

احمللية )اإلطار 22(.

وفي ليبريا، مينح قانون الغابات اجلديد الصادر سنة 2006 وقانون 
حقوق اجملتمعات )الذي مير اآلن مبرحلة املوافقة عليه( اجملتمعات 
التي متثل القواعد الشعبية إمكانية امتالك الغابات واملشاركة 
في إدارتها من خالل اللجان اجملتمعية لتنمية احلراجة. وستكلَّف 
هذه اللجان مبهمة التفاوض مع شركات قطع األخشاب. ويحق 
يدرّه  الذي  الدخل  املائة من  للمجتمعات احلصول على 30 في 
تأجير الغابات مبوجب ترخيص، وسيكون على قاطعي األخشاب 
أيضاً أن يدفعوا مباشرةً للمجتمع املعني دوالراً أمريكياً واحداً 

.)Bodian, 2009( مقابل كل متر مكعب من األخشاب

وتؤكد الدراسات املتعلقة بحيازة الغابات )FAO, 2011( على 
لتحقيق اإلدارة احلرجية  بينما قد يكون أمن احليازة ضرورياً  أنه 
املستدامة وحتسني سبل املعيشة، فإنه ليس كافياً بحد ذاته. 
حتسني  بينها  من  الدرجة،  بنفس  حاسمة  أخرى  عوامل  فثمة 

احلوكمة ووجود أطر تنظيمية مالئمة.

جداول األعمال الوطنية للحد من الفقر
توجد لدى عدد من البلدان النامية خطط واستراتيجيات تنمية 
وطنية ميثل احلد من الفقر هدفاً شامالً من أهدافها، وذلك كجزء 
من عمليات استراتيجيات احلد من الفقر التي بادر إليها البنك 
وغامبيا  بوتان  بينها  من   — البلدان  بعض  حددت  وقد  الدولي. 
وتركيا وأوغندا ضمن بلدان أخرى — أن احلراجة هي إحدى القوى 
وأدمجت  االقتصادي،  االجتماعي —  للنمو  الرئيسية  احملركة 
الوطنية  استراتيجياتها  ضمن  احلرجية   اإلدارة  البلدان  تلك 
السياسات  لوضع  الرئيسية  األدوات  وتعترف  الفقر.  للحد من 
واخلطط الوطنية بشأن الغابات في هذه البلدان بتنوع أصحاب 
املصلحة في قطاع الغابات، وتتجه صوب نهج أكثر متحوراً حول 
اخليارات  أحد  باعتبارها  للغابات  اجملمعية  اإلدارة  وتعتمد  الناس 

الرئيسية لتحفيز التنمية في املناطق الريفية.

 اإلطار 22 : أهمية وجود اإلطار متكيني على صعيد السياسات لتحقيق أهداف إصالح احليازة

لقد كان من النواجت الثانوية إلصالح حيازة الغابات تلك الزيادة الكبيرة التي حدثت 
في األشجار املوجودة على أراٍض زراعية مملوكة ملكية خاصة في نيبال )إضافة إلى 
على الئحة  املوافقة  1987، متت  اجملتمعية(. ففي سنة  الغابات  في  التحسينات 
تنظيمية كان القصد منها هو صيانة األشجار املوجودة على أراٍض مملوكة ملكية 
خاصة، وهي لوائح اقتضت من املزارعني احلصول على تصاريح لكي يحصدوا و/
أو ينقلوا أشجاراً من أراضيهم اململوكة ملكية خاصة. بيد أن هذه الالئحة كان 
لها تأثير سلبي هو أنها كانت مبثابة مثبط لزرع األشجار من جانب القطاع اخلاص 
نفاذها على قطع  بدء  قبل  اللوائح  إعالن  األمر، شّجع  وفي حقيقة  أو حلمايتها. 
الكثير من األشجار بينما كان ذلك القطع ال يزال مقبوالً. وعند إزالة هذه اللوائح 

استجاب  اجملتمعية،  للحراجة  متكيناً  أكثر  تنظيمي  اإلطار  إليجاد  التنظيمية 
شتالت  وبغرس  طبيعياً  تنمو  التي  األشجار  شتالت  ببقاء  بالسماح  املزارعون 
مرغوبة جتارياً. وأصبحت أجزاء كثيرة اآلن من منطقة التالل الوسطى في نيبال 
مغطاة بفسيفساء من الغابات واألشجار على األراضي اململوكة ملكية خاصة. 
واخلاصة  اجلماعية  األراضي  من  املستمدة  التجارية  األخشاب  في  الزيادة  وأفرزت 
شبكة من الشركات اخلاصة لنشر األخشاب املشتراة من مجموعات مستخدمي 

الغابات ومن مزارعي القطاع اخلاص.

.)2011 ,FAO( مقتبسة بتعديل
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المنظمات الشعبية والشبكات العالمية الناشئة
في السنوات األخيرة، كان هناك مستوى متزايد من التنظيم 
مجموعات  في  الغابات  على  املعتمدة  احمللية  اجملتمعات  في 
وجمعيات وحتالفات واحتادات. وفي بلدان كثيرة، حتولت تدريجياً 
وإلى  جمعيات  إلى  الغابات  ملستخدمي  اجملتمعية  اجملموعات 
بإنشاء  اجلمعيات  هذه  وقامت  الغابات.  ملستخدمي  تعاونيات 
حتالفات على املستوى اإلقليمي واحتادات دولية. وكان هدفها هو 
معاجلة العجز وانخفاض القدرة على املساومة اللذين يجعالن 

من الصعب استخدام الغابات بطريقة منتجة.

وبتيسير من جانب املنظمات غير احلكومية الوطنية واإلقليمية 
أوجدت  النامية،  الغابات  شراكة  قبيل  من  ومبادرات  والدولية، 
دولياً.  نشطة  وأصبحت  أقوى  إقليمية  فروعاً  اجلمعيات  هذه 
للشعوب  الدولي  التحالف  دوماً  طالب  املثال،  سبيل  فعلى 
العاملي  والتحالف  االستوائية  الغابات  في  والقبلية  األصلية 
للغابات اجملتمعية، في شراكة مع حتالف غابات األسرة الدولية، 
بحقوق مجتمعية أفضل بشأن الغابات في املنتديات الدولية. 
وتوظف هذه اجلمعيات أيضاً جهود الشعوب احمللية لكي تنخرط 
سيأخذ  مجال  وهو  لها،  والترويج  جتارية  مشروعات  إقامة  في 

اإلدارة اجملتمعية للغابات إلى مستوى آخر.

تأثير اإلدارة المجتمعية للغابات على المجتمعات المحلية
اجملتمعية  اإلدارة  من  تتحقق  التي  املنافع  من  عدد  رؤية  ميكن 
ن صيانة  للغابات على املدى الطويل. وهي تشمل منافع حتسُّ
الغابات وإدارتها، ومنو املشروعات اجملتمعية ورأس املال االجتماعي، 

واملساهمات في احلد من الفقر.

تتحقق.  لكي  طويالً  وقتاً  الصيانة  منافع  تستغرق  وقد 
وقتاً  للغابات  اجملتمعية  اإلدارة  استغرقت  نيبال،  حالة  وفي 
الطبيعية  البيئات  إصالح  في  املتمثل  التحوّل  إلحداث   طويالً 
)FAO, 2011(. وفي غامبيا، أدى تطبيق الالمركزية إلى إعادة 
من  مّكنت  التي  احلرجية،  املوارد  إلدارة  العرفية  القوانني  إرساء 
حماية األنواع احلرجية. وفي غابة بونغا في إثيوبيا، جرى على مدار 
السنني احتواء حصاد األخشاب غير القانوني، وتسويق خشب 
الوقود، وإنتاج الفحم النباتي وذلك من خالل تنظيم اجملتمعات 
لعملية استخدام تلك املوارد وما قامت به تلك اجملتمعات من 
عمل على صعيد تنمية الغابات )Farm Africa, 2002(. وتبنينِّ 
دراسات أُجريت في جمهورية تنزانيا االحتادية )على سبيل املثال 
حدوث   )Kajembe, Nduwamungu and Luoga, 2005
زيادة باهرة في كثافة الشجيرات واألشجار بعد إطالق النظم 
اجملتمعية لإدارة احلرجية. وفي الهند، تشير الدراسات أيضاً إلى 
حدوث زيادة في إنتاجية وتنوع الغطاء النباتي بعد تطبيق نهج 

.)Prasad, 1999( اإلدارة اجملتمعية للغابات

ولكي تؤدي اإلدارة اجملتمعية للغابات دوراً هاماً في احلد من الفقر 
العوامل مواتية، ومن بني هذه  العديد من  أن تكون  الالزم  من 
املتاحة  احلرجية  املنتجات  وطابع  السياسات،  سياق  العوامل 
أساسية  بنية  وتوافر  اإلدارة،  على  اجملتمعية  والقدرة  وتنوعها، 
كانت  التي  البلدان  وفي  والتسويق.  والتصنيع  اإلنتاج  لدعم 
فيها اإلدارة اجملتمعية للغابات تتطور منذ وقت طويل — مثالً في 

غامبيا والهند ونيبال وجمهورية تنزانيا االحتادية — تتحقق فوائد 
ملموسة. ومبرور الوقت، وعندما تصبح الغابات أكثر إنتاجاً، يبدأ 
على  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  املشروعات  ظهور 
وُصنع  للنجارة،  وورش  األخشاب،  لنشر  صغيرة  ورش  الشكل 
األعشاب  وتصنيع  النحل،  وتصنيع عسل  اليدوية،  املشغوالت 
لألسر  وأتاح  وللشباب  للنساء  أوجد هذا عمالة  وقد  الدوائية. 

الفقيرة أن حتصل على دخل نقدي إضافي.

تنمية المشروعات الحرجية الصغيرة والمتوسطة الحجم
من  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  املشروعات  تتكون 
من  وكذلك  احمللية  واجملتمعات  واألسر  األفراد  من  مستثمرين 
اإلمداد.  سلسلة  مراحل  مختلف  في  العاملني  اجلمعيات 
مصدراً  واألشجار  الغابات  تشّكل  املشروعات  لهذه  وبالنسبة 

هاماً للدخل النقدي وللعمالة.

ومتوسطة  صغيرة  حرجية  ملشروعات  عديدة  أمثلة  وثمة 
إقليم  ففي  األخ��ش��اب.  وتصنيع  إلنتاج  ناجحة  احلجم 
جهات  م��ن  مم��ول  م��ش��روع  س��اع��د  بغواتيماال،  بيتني، 
فورسكوم  احمللي  اجملتمعي  امل��ش��روع  متعددة   مانحة 
 )Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque(
سنة  بعد  اإليرادات  في  املائة  في   48 قدرها  زيادة  حتقيق  على 
واحدة. وكان الغرض من املشروع، الذي أشرفت عليه املنظمة 
التجاري  للتسويق  الترويج  هو  االستوائية،  لألخشاب  الدولية 
والدولية  الوطنية  األسواق  في  أقل  بدرجة  املعروفة  لألنواع 
زادت  وقد  لها.  شهادات  بإصدار  املنتجات  هذه  اعتماد  وحتقيق 
إلى  كبيرة  بدرجة  يرجع  ذلك  وكان  فورسكوم  مشروع  إيرادات 
ن االتصال والتسويق دولياً، وأسفر ذلك عن دخول منتجات  حتسُّ
وهولندا  خاصة(  إدارية  )منطقة  كونغ  هونغ  أسواق  املشروع 
األحد  اجملتمعات  واستطاعت  األمريكية.  املتحدة  والواليات 
االجتماعية  ظروفها  ن  حتسنِّ أن  املشروع  مع  تعمل  التي  عشر 
الغابات  صيانة  في  تساهم  الوقت  نفس  وفي  واالقتصادية 

االستوائية في املنطقة.

أيضاً  هي  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  واملشروعات 
موردة هامة للكثير من املنتجات احلرجية غير اخلشبية من قبيل 
وثمارها  الغابات  وحشرات  الدوائية،  والنباتات  واخليزران،  الراتان 
وجوزياتها وحيوانات الصيد املوجودة فيها. وهذه املنتجات تباع 
في أشكال خام أو شبه مصّنعة أو مصّنعة. وتقدمي اخلدمات 
البيئية من قبيل الترويح هو مجال آخر يتزايد فيه تدريجياً دور 
واملتوسطة احلجم. وفي حقيقة  الصغيرة  احلرجية  املشروعات 
تتراوح من 80  ما تالشكل هذه املشروعات نسبة  األمر، كثيراً 
إلى 90 في املائة من أعداد املشروعات وأكثر من 50 في املائة من 

.)MacQueen, 2008( فرص العمل ذات الصلة بالغابات

الصغيرة  املستدامة  احلرجية  املشروعات  حتقق  أن  وميكن 
واملتوسطة احلجم تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية، 
وأن تساهم في التنمية االقتصادية مساهمة كبيرة. ويبني عدد 
من دراسات احلاالت احمللية في أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا 
واملشروعات  للتعاونيات  الكبيرة  املساهمة   )23 اإلطار  )انظر 

احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم في التنمية االقتصادية.
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وتتسم املشروعات الصغيرة احلجم بخصائص معينة من حيث 
هو  مضاِعفاً«  »تأثيراً  حتقق  أنها  عنها  يُعرف  اجلزئي  االقتصاد 
يسفر  مما  الريفية،  االقتصادات  في  االقتصادية  الفوائد  زيادة 
ن معدالت التبادل  عن ارتفاع الدخل، وارتفاع االستهالك، وحتسُّ
املعيشة  سبل  برنامج  قّدر  وقد   .)Elson, 2010( التجاري 
باململكة  الدولية  التنمية  وزارة  متوله  الذي  نيبال  في  واحلراجة 
التأثير24  هذا   )2009 واحلراجة،  املعيشة  سبل  )برنامج  املتحدة 
يبلغ  1:10 تقريباً، بينما تقّدر حتليالت في أماكن  البلد مبا  في 
 .)GEF, 2009( 1:20 أخرى هذا التأثير املضاِعف بأنه يصل إلى
ويقّدر، وإن يكن تقريبياً، أن اجملتمعات احلرجية تُنتج من السلع 
واخلدمات ما تتراوح قيمته من 75 مليار دوالر أمريكي إلى 100 

.)Elson, 2010( ًمليار دوالر أمريكي سنويا

ويُحدث النمو االقتصادي الريفي الذي يشمل السكان احملليني 
عادةً  يُستثمر  اإلضافي  فالدخل  كثيرة.  اجتماعية  حتسينات 
في خدمات التعليم والصحة. وقد يستخدم أيضاً كثيرون من 
لديهم  الدخل  فائض  يقيمون مشروعات  الذين  الريف  سكان 
من  مزيداً  لهم  يتيح  مما  أغذية،  مشتري  إلى  زرّاع  من  للتحوّل 
والسياسية  االجتماعية  األنشطة  في  للمشاركة  الوقت 
احمللية. فاجملتمعات التي تنمو اقتصادياً تكون عادةً أكثر نشاطاً 

.)Elson, 2010( في مجال صنع القرارات السياسية

وتُظهر أدلة عديدة أن أصحاب املمتلكات اخلاصة، ومن بينهم 
جماعية  بصفة  يحوزونها  ملكية  حقوق  لديهم  الذين  أولئك 
إذا  بوسعهم حماية املنافع العامة وأنهم يقومون بذلك فعالً 
تواجدت بنية احلوافز املالئمة )Elson, 2010(. وتشير التقديرات 
ما  ترخيص،  مبوجب  تدير  أو  متلك،  الريفية  اجملتمعات  أن  إلى 

وأنها  النامية،  البلدان  في  املوجودة  الغابات  رُبع  عن  يقل  ال 
تستثمر سنوياً 2.6 مليار دوالر أمريكي عاملياً في صيانة البيئة، 
وجميع  العام  القطاع  يقدمه  الذي  التمويل  يفوق  مبلغ  وهو 
مجتمعًة  البيئة  بصيانة  اخلاصة  الدولية  النفقات   أشكال 

.)Scherr, White and Kaimowitz, 2003(

تهيئة بيئة تمكينية للمشروعات الحرجية الصغيرة والمتوسطة الحجم 
وتشجيع االستثمارات فيها

إن متكني املبادرات االقتصادية القائمة على الغابات، وصيانة تلك 
املبادرات وحتسينها، على املستوى احمللي هي أمور تتطلب مزيجاً 
سياسات  من  تتكون  التمكينية  فالبيئة  متعددة.  عناصر  من 
وأسواق مصممة  ووجود خدمات  متويل،  واحلصول على  داعمة، 
وجميعها   — وحيازتها  الغابات  من  االنتفاع  وضمان  خصيصاً، 
املشروعات  تنمية  في  األولى  اخلطوات  التخاذ  عناصر حاسمة 
من  مزيد  إلضافة  تدابير  واتخاذ   .)24 )اإلطار  احمللية  احلرجية 
ن  القيمة سيؤدي في حاالت كثيرة إلى زيادة الدخل، بينما حتسنِّ

تنمية القدرات استدامة املشروعات )اإلطار 25(.

وتتطلب املشروعات احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم أطراً 
صنع  مجال  في  وتنسيقاً  السياسات،  صعيد  على  مستقرة 
القرار فيما بني أصحاب املصلحة، وحصوالً على حقوق األراضي 
واحليازة، وذلك على غرار الشروط املسبقة الالزمة لإدارة اجملتمعية 
للغابات. بيد أن تلك املشروعات تتطلب أيضاً حصوالً متواصالً 
مستمراً  وحصوالً  األسواق،  إلى  مستمراً  ونفاذاً  متويل،  على 
على أحدث التكنولوجيا والوسائل التي ميكن بها حتسني جودة 
منتجاتها لكي تكون ناجحة. وعالوة على ذلك، بالنظر إلى تزايد 
على  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  املشروعات  اعتماد 

ينبغي أن يدر الدوالر الواحد الذي يُستثمر في نظام )مثالً قرية ريفية( أكثر بكثيرً من دوالر واحد من الفوائد االقتصادية، من حيث ما يوجده من نقد وفرص عمل. ويجري تناقل الدوالر بضع   24
مرات قبل أن يُنفق في النهاية خارج اجملتمع. وفي حالة مشروع املنتجات احلرجية اخلاصة بسبل املعيشة في نيبال، إذا أخذ املرء في احلسبان النقود التي تنفقها اجلهة املانحة )وهي ضخ 

ز أهم من املبلغ. فعلى سبيل املثال، يوّلد  نقد في اجملتمع في البداية(، واالرتفاع في متوسط الدخل والدخل الوسيط، فإن األثر املضاِعف هو على األقل معاِمل عشرة. وطابع العامل احملفنِّ
استخراج املوارد الطبيعية تأثيرات مضاِعفة قليلة جداً عند املصدر ولكن اإلرشاد الزراعي أو احلراجة اجملتمعية يؤديان عادةً إلى رفع مستويات املهارات وإلى إضافة مزيد من القيمة، وإلى 

.)ELSON, 2010( ارتفاع مستوى االحتفاظ بالفائض، وإلى تأثيرات مضاِعفة أكبر

اإلطار 23 : أهمية تربية النحل في الكاميرون

تتضمن منتجات تربية النحل العسل )Apis mellifera(، والشمع، وغراء النحل، 
وجميعها منتجات حرجية غير خشبية. وملنتجات تربية النحل استخدامات دوائية 
وجتميلية كثيرة ويتم اإلجتار بها على املستوى احمللي والوطني والدولي، مما يجعلها 

مساِهمة هامة في سبل املعيشة في املناطق الريفية واحلضرية في الكاميرون.
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات كاملة عن هذا القطاع، يقّدر أن 3.3 مليون 
لتر من عسل النحل تُنتج في الكاميرون سنوياً، تبلغ قيمتها نحو 2000 مليون 
فرنك أفريقي )3.7 مليون دوالر أمريكي تقريباً( ويستهلك مربو النحل نسبة تبلغ 
زهاء 10 في املائة. ويُنتج سنوياً نحو 235 طناً من الشمع تقّدر قيمتها مبا يبلغ 530 
مليون فرنك أفريقي، وتخصص هذه الكمية أساساً ألغراض التصدير اإلقليمي. 
وتضيف منتجات أخرى لتربية النحل نحو 1.5 مليون فرنك أفريقي إلى مجموع 

مربي  من  األقل  على   20000 هناك  كان  أنه  ويقّدر  القطاع سنوياً.  من  اإليرادات 
النحل في الكاميرون في سنة 2009. وكان من املعروف أن أكثر من 8600 من مربي 
التعاونيات،  أو  املشتركة،  املبادرة  )مجموعات  مجموعة   639 في  أعضاء  النحل 
إقليم  وهو  البلد،  وفي شمال غرب  احلكومية( في سنة 2008.  غير  املنظمات  أو 
رئيسي يعتمد على تربية النحل، تالشكل تربية النحل مصدراً ثانوياً هاماً للدخل، 
بحيث تساهم بنسبة تتراوح من 10 في املائة إلى 70 في املائة من مجموع الدخل 
املائة  أكثر من 80 في  املائة(، مع حصول  املتوسط 30 في  يبلغ في  )مبا  السنوي 
من مربي النحل على نسبة تتراوح من 30 إلى 60 في املائة من دخلهم النقدي 

السنوي من تربية النحل.
2010 ,CIFOR :املصدر
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تلزم  ملنتجاتها،  كمصدر  اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات  إنتاج 
وتلزم سياسات  اخلشبية،  احلرجية غير  للمنتجات  إدارة مطورة 
قاعدة موارد  وجود  استمرار  وتشريعات كافية لضمان  مالئمة 

سليمة لدى هذه املشروعات.

القوانين والسياسات الخاصة بالمنتجات الحرجية غير الخشبية25
كما ذُكر من قبل، تلعب املنتجات احلرجية غير اخلشبية دوراً بالغ 
الصغيرة  احلرجية  واملشروعات  اجملتمعية  احلراجة  في  األهمية 
واملتوسطة احلجم. فاملنتجات احلرجية غير اخلشبية تُستخدم 
متنوعة  في مجموعة  أيضاً  وتُستخدم  وتوابل  وأغذية  كأدوية 
بالغة  وجتارية  كفافية  سلعاً  توفر  وهي  األخرى.  األغراض  من 
في  ومتثل  اجملتمعات،  من  ولغيرها  الغابات  جملتمعات  األهمية 
مناطق كثيرة املصدر الرئيسي للحصول على دخل نقدي لدفع 
الرسوم املدرسية، وشراء األدوية، وشراء املعدات واللوازم، وشراء 
األغذية التي ال ميكن زرعها. ومع ذلك، كانت املوارد احلرجية غير 
أيضاً  العالم موضع جتاهل وتخضع  أنحاء  اخلشبية في جميع 
غير  السياسات  تؤد  ولم  احلكومات.  جانب  من  سيء  لتنظيم 
بل قللت  البرية فحسب  إلى استغالل مفرط لألنواع  املالئمة 
أيضاً من املنافع التي تتحقق للمنتجني وأدت إلى أشكال جديدة 

من انعدام اإلنصاف.

املنتجات  وسياسات  بقوانني  املتعلقة  املشاكل  تنجم  وجزئياً، 
»املنتجات  احلرجية غير اخلشبية عن تقليص معنى مصطلح 
احلرجية« خالل القرن املاضي إلى حد أنه أصبح ال يشمل بصفة 
أساسية إال األخشاب واأللياف اخلشبية التي حتُصد على نطاق 

صناعي من أجل استخدامها في صنع ألواح األخشاب، والورق، 
في  حتى  هذا  حدث  وقد  اجلسيمية.  واأللواح  املقوى،  والورق 
أقاليم تُعتبر فيها املنتجات احلرجية غير اخلشبية أعلى قيمة 
ينجم  ما  فإن  ثم  ومن  احلرجية«.  »املنتجات  يسمى  مما  بكثير 
املنتجات  يتجاهل غالبية  قانونية وسياسية  أطر  ذلك من  عن 

احلرجية غير اخلشبية املوجودة في الغابات.

وتكون التشريعات والسياسات القائمة بشأن املنتجات احلرجية 
التي  التدابير  من  ومحيّراً  معقداً  مزيجاً  عادة  اخلشبية  غير 
تطورت مبرور الوقت، والتي تتسم بعدم اتساقها أو تنسيقها. 
نادراً ما تشبه اإلطاراً سياسياً عاماً. وقد مت سن صكوك  وهي 
ذلك  )ومن  ألزمة  السياسات كاستجابات خاصة  بشأن  كثيرة 
رأي  وجود  أو  األنواع(  لنوع من  املتصور  املفرط  االستغالل  مثالً 
مفرط في تفاؤله بشأن ما ميكن أن يتحقق من إيرادات ضريبية 
في حالة جعل األنشطة غير الرسمية أنشطة رسمية. ونادراً 
دقيق ومنهجي جملموعة  تقييم  تنظيمي من  ينبثق نشاط  ما 
وليس  البيئية،  والنظم  باألنواع،  املرتبطة  والتهديدات  الفرص 
املنتجات  لتنظيم قطاع  استراتيجي  اتباع منهج  الشائع  من 

احلرجية غير اخلشبية.

وما زال هذا الوضع دون تغيير في كثير من البلدان اآلن، ولكن 
بدأ في بعضها حدوث حتول في أواخر ثمانينيات القرن العشرين 
وواضعي  الطبيعية  املوارد  ومديري  العلماء  إدراك  تزايد  عندما 
السياسات للقيم احلرجية غير اخلشبية، مبا في ذلك األهمية 
غير  احلرجية  للمنتجات  والثقافية  االقتصادية   — االجتماعية 
من  العوامل،  من  طائفة  عن  التحول  هذا  جنم  وقد  اخلشبية. 
بينها حدوث تغيُّر في تركيز بعض وكاالت صيانة البيئة بعيداً 

 .Laird, McLain and Wynberg، 2010 هذا القسم مستمد من  25

اإلطار 24 : العوامل الرئيسية لبيئة متكينية للمشروعات احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم والستدامتها

العوامل الرئيسية لبيئة متكينية
وجود مؤسسات وطنية ومحلية تعترف بقيمة املنتجات احلرجية ومن بينها 
املنتجات احلرجية غير اخلشبية بالنسبة لألشخاص الذين يعتمدون على املوارد، 

وتعترف كذلك بأهمية أدوار السكان احملليني في اإلدارة املستدامة للموارد

تكافؤ  حتقق  ومحلية  وطنية  تنظيمية  ولوائح  وقواعد  سياسات  وجود 
ذلك  قبيل  )ومن  األحجام  مختلف  من  املشروعات  تنمية  أجل  من  الفرص 
تقدمي خدمات  قبيل  إضافي من  دعم  تقدمي  آليات  وتوّفر  توفير حوافز ضريبية(، 
وتوفير البنية التحتية التجارية األساسية )الطرق، والبنية  مصممة خصيصاً 

التحتية لألسواق، وغير ذلك(؛

احلصول على متويل )متناهي الصغر( ميسور وتوفير أسواق واعدة من خالل 
توافر معلومات دقيقة وتكنولوجيات مبتكرة لالتصاالت؛

اإلعالن بوضوح عن حقوق االنتفاع/احليازة والسماح باالستخراج املستدام 
للمنتجات احلرجية ألغراض جتارية.

 العوامل الرئيسية لالستدامة
القطاع  في  اخلدمات  مقدمي  من  بتيسير  احمللي،  املستوى  على  القدرات  تنمية 
جمعيات  تكوين  بينها:  من  رئيسية  مجاالت  في  العام،  القطاع  و/أو  اخلاص 
القيمة،  وإضافة  األساسية،  املالية  واملبادئ  للمشروعات،  والتخطيط  للمنتجني، 
والتخطيط إلدارة املوارد الطبيعية، وتقنيات احلصاد املستدامة، واالستئناس، وغير 

ذلك
إضافة قيمة للمنتجات، سواء من خالل:

سلسلة  امتداد  على  وجمعياتهم  وتعاونياتهم،  املنتجني،  ربط  – 
اإلمداد وذلك لتعزيز النفاذ إلى األسواق واحلصول على املعلومات 

املتعلقة باألسواق
للتوسع  والتطوير،  البحث  في  والعام  اخلاص  القطاعني  استثمار  – 
حد  على  واملصنع  اخلام  بالشكليها  املنتجات  استخدامات  في 

سواء
استكشاف فرص جديدة في التوسيم )التجارة العادلة، واملنتجات  – 
خاصة  أسواق  وتوافر  الشهادات،  وإصدار  ذلك(،  وغير  العضوية، 

أخرى
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عن النهج الوقائي متاماً واالجتاه إلى نهج يضم أيضاً االستخدام 
املستدام، ويعتبر اإلنصاف والعدل االجتماعي جزأين أساسيني 
أعربت عنه أصالً  الذي  الرأي،  تأوج هذا  وقد  البيئة.  من صيانة 
التي  اخملتلفة  االتفاقات  في   ،1987 سنة  في  برونتالند  جلنة 
الذي  والتنمية  بالبيئة  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  من  انبثقت 
ُعقد في ريو دي جانيرو في سنة 1992، ومن بني هذه االتفاقات 
اجملموعات  عمدت  وقد  قانوناً.  امللزمة  احليوي  التنوع  اتفاقية 
قائمة  مشروعات  جتريب  إلى  والتنمية  البيئة  بصيانة  املعنية 
على املنتجات احلرجية غير اخلشبية كوسيلة لدعم األنشطة 
الترويج  وجرى  اجتماعياً.  والعادلة  بيئياً  احلميدة  للدخل  املدرة 
لالستخدام التجاري حلفنة من املنتجات احلرجية غير اخلشبية 
كسبيل ملساعدة الناس على أن يعيشوا حياة جيدة مع إحلاق 

أقل قدر من الضرر بالبيئة.

ونتيجة لهذه االجتاهات، ظهر منتجون صغار وتطورت منتجات 
أولئك  كان  أن  بعد  األخيرة  العقود  في  خشبية  غير  حرجية 
املنتجات  تلك  كانت  أن  وبعد  ملحوظني«  »غير  املنتجون 
املتعلقة  السياسات  أن  األسف  دواعي  ومن  ملحوظة«.  »غير 
كثيراً  ذلك  عن  جنمت  التي  اخلشبية  غير  احلرجية  باملنتجات 
تخصيص  يتم  ولم  انتهازية  استثناءات،  بضعة  مع  كانت،  ما 
والتنفيذ. وحملت قوانني حرجية  الرقابة  موارد كافية ألغراض 
ما  ونادراً  السياسات.  هذه  بصمة  األخشاب  حول  متمركزة 
نشأت لوائح تنظيمية نتيجة لتحليل دقيق للعوامل املعقدة 
اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات  إدارة  عليها  تنطوي  التي 
الذين  املنتجني  مع  للتشاور  نتيجة  أو  وجتارتها،  واستخدامها 

وفي  واالقتصادي.  السياسي  الهامش  على  يكونون  ما  كثيراً 
السياسات  صعيد  على  التدخالت  أيضاً  قامت  كثيرة،  حاالت 
إلى  أدى  مما  اخلشبية،  غير  احلرجية  املنتجات  استخراج  بتجرمي 
زيادة تهميش القائمني بعمليات احلصاد، وكثيراً ما أدت اجلهود 
املنتجات احلرجية  القانونية على  إلى بسط السيطرة  الرامية 
غير اخلشبية إلى تقويض القوانني العرفية واملؤسسات احمللية 

وهي األنسب لتنظيم أنواع كثيرة.

غير  احلرجية  املنتجات  والسياسات  القوانني  من  عدد  ويتناول 
من  كثير  في  ذلك  من  الهدف  ويكون  مباشراً،  تناوالً  اخلشبية 
إدارة مستدامة، والهدف في  األحيان هو صيانة املوارد وإدارتها 
بعض احلاالت هو حتسني ُسبل املعيشة الريفية أو العمل على 
 .)26 )اإلطار  ما  إقليم  في  نطاقاً  أوسع  اقتصادي  منو  حتقيق 
تالشكل  أو  أنواع متداولة جتارياً،  تركز عادةً على  التدابير  وهذه 
املهددة  األنواع  حماية  إلى  الرامية  الوطنية  اجلهود  من  جزءاً 
باالنقراض أو األصلية أو إلى تنظيم التجارة الدولية في اإلطار 
من  باالنقراض  املهددة  األنواع  في  الدولية  التجارة  اتفاقية 
التدابير  غالبية  وتوجد  البرية.  والنباتات  احليوانات  مجموعات 
في  مباشراً  تناوالً  اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات  تتناول  التي 
القوانني املتعلقة باملوارد الطبيعية، وبخاصة القوانني احلرجية. 
ومع ذلك، تنظنِّم طائفة من التدابير األخرى صراحًة جوانب من 
جتارة املنتجات احلرجية غير اخلشبية واستخدامها، مبا في ذلك 
والكفاءة  السالمة  ومعايير  اجلودة  مراقبة  حتكم  التي  اجلوانب 

والنقل وفرض الضرائب والتجارة.

 اإلطار 25 : دراسة حالة بشأن املنتجات احلرجية غير اخلشبية واملشروعات احلرجية الصغيرة واملتوسطة 
احلجم — تعزيز السياسات واملؤسسات في بوركينا فاسو

خالل الفترة ما بني سنة 1995 وسنة 2005، استهدفت مشروعات شتى تابعة 
احلرجية  املنتجات  تنمية  فاسو  بوركينا  في  حكومية  غير  وملنظمات  للحكومة 
تكن كافية  لم  املبادرات  ولكن محصلة هذه  التأثير،  بعض  وحتقق  اخلشبية.  غير 
لتسليط الضوء على اإلمكانات احلقيقية لقطاع املنتجات احلرجية غير اخلشبية 
أن  املرجح  ومن  الريفي.  وللدخل  الغذائي  لألمن  بالنسبة  حيوياً  قطاعاً  باعتباره 
البيانات  ومحدودية  الطلب،  حتليل  لضعف  نتيجة  كان  بذلك  االعتراف  انعدام 
وللمشروعات  اخلشبية  غير  احلرجية  للمنتجات  االقتصادية  القيمة  عن  املتوافرة 
احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم. وكان التنسيق بني املنظمات ضعيفاً أيضاً. 
وعالوة على ذلك، لم تتضمن املدونة احلرجية الصادرة سنة 1997 أي بنود محددة 
اجملتمعات  حقوق  ناصرت  أنها  مع  اخلشبية  غير  احلرجية  املوارد  بتنمية  تتعلق 
األصلية فيما يتعلق بإدارة واستخدام مواردها التقليدية، ومن بينها املوارد احلرجية 

غير اخلشبية.

احلكومية  غير  املنظمة   2004 سنة  في  استضافتها  عمل  حلقة  وبعد 
منظمة  من  دعوةً  فاسو  بوركينا  في  البيئة  وزارة  قبلت  األشجار«،  »معونة 
لتجريب  للعمل في شراكة  األشجار«  »معونة  ومن منظمة  والزراعة  األغذية 
نهج منظمة األغذية والزراعة لتحليل وتنمية األسواق من خالل مشروع يحمل 
اخلاصة  والصغيرة  الصغر  املتناهية  اجملتمعية  للمشروعات  »الترويج  عنوان 
باملنتجات احلرجية غير اخلشبية )2005-2006(«. ونتيجة لذلك، في سنة 2007 

استراتيجية  إعداد  تدعم  أن  والزراعة  األغذية  منظمة  من  احلكومة  طلبت 
وطنية بشأن الترويج للمنتجات احلرجية غير اخلشبية وإعطاء قيمة لها.

في  األوضاع  لتناسب  السياسات  تعديل  جرى  محلية،  حلول  وباستخدام 
املنطقة، ولبناء القدرات، وإليجاد آليات دعم أخرى. وفي دراسة احلالة هذه، كان 
أهم مظهر من مظاهر أهمية هذا القطاع الوطنية هو قيام احلكومة في سنة 
2008 بإنشاء وكالة الترويج للمنتجات احلرجية غير اخلشبية. وهذه الوكالة هي 
املتعلقة  العمليات  بدعم  ومعنية  البيئة  لوزارة  خاضعة  وطنية  مؤسسة  اآلن 
وذلك  العمليات  تلك  وبتنسيق  وتسويقها،  اخلشبية  غير  احلرجية  باملنتجات 
التسويق ورصدهما. وهي تقوم بتجريب وتنفيذ ورصد سياسات واستراتيجيات 
الترويج للموارد احلرجية غير اخلشبية بالتعاون مع جميع اجلهات الفاعلة األخرى 
غير  احلرجية  املوارد  توزيع  سلسلة  في  الفاعلة  اجلهات  بني  وتربط  امليدان،  في 
وأصبحت  شتى  دولية  مانحة  جهات  اهتمام  الوكالة  اجتذبت  وقد  اخلشبية. 
يتعلق  بالنسبة للحكومة فيما  أولوية  املوارد احلرجية غير اخلشبية متثل  تنمية 
»مشروع حتسني  ويتضمن  اقتصادي.  الريفية وحتقيق منو  املعيشة  بتنويع سبل 
إدارة املنتجات احلرجية غير اخلشبية واستغاللها املستدام« )وهو مشروع متوله 
الترويج  وكالة  وتنفذه  والزراعة  األغذية  منظمة  خالل  من  لكسمبرغ  حكومة 
للمنتجات احلرجية غير اخلشبية( تقدمي الدعم لتقنيات حتسني اإلنتاج وإضافة 

قيمة، وإقامة منظمات خاصة مبنتجي املنتجات احلرجية غير اخلشبية.
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السياسات والقوانين التي تؤثر بطريقة غير مباشرة على المنتجات الحرجية 
غير الخشبية

إضافة إلى القوانني التي تتناول املنتجات احلرجية غير اخلشبية 
صراحًة، توجد مجموعة واسعة من التدابير التي ال تذكر هذا 
املصطلح ومع ذلك تؤثر على استخدام تلك املنتجات وإدارتها 
واالجتار بها بنفس قدر تأثير التدابير التي تذكر هذا املصطلح، أو 
رمبا أكثر منها. والتأثير الكبير لهذه التدابير يرجع إلى حد كبير 
إلى أن اإلدارة احلرجية  وسبل املعيشة تنطوي على مجموعة 
منها  جانب  أي  تنظيم  وأن  األنشطة،  من  ومترابطة  معقدة 
وتتضمن  األخرى.  اجلوانب  على  التأثيرات  على  فوري  تأثير  له 
املنتجات  على  املباشر  غير  التأثير  ذات  والسياسات  القوانني 
املتعلقة  واحلقوق  الزراعية،  السياسات  اخلشبية  غير  احلرجية 
والتخطيط  الفكرية،  وامللكية  منها،  واملوارد  األراضي  بحيازة 
ذلك، لطائفة من  إلى  وإضافة  العمل.  وقوانني  األراضي،  إلدارة 
غير  احلرجية  املنتجات  على  تأثير كبير  الطبيعية  املوارد  قوانني 
التي نوقشت  الغابات  القوانني قوانني  اخلشبية، ومن بني هذه 
أعاله، وقوانني التعدين واملناطق احملمية والصيانة التي تثني عن 

حصاد املنتجات احلرجية غير اخلشبية أو حتظره.

الدور الهام الذي يؤديه القانون العرفي
باملوارد  املتعلقة  واحلقوق  األراضي  حيازة  حقوق  كانت  حيثما 
مضمونة، والقوانني العرفية ما زالت قوية، وتوجد قدرة محلية 
على إدارة قاعدة املوارد والتعامل مع الضغوط التجارية، كثيراً 

ما توفر القوانني العرفية نهجاً مخففاً لتنظيم حصاد وجتارة 
القوانني  توفره  ما  مع  مقارنة  اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات 
اإللزامية. وهذا يرجع إلى أن القوانني العرفية تدمج الظروف 
أنسب  بطرق  الفريدة  احمللية  واالقتصادية  والبيئية  الثقافية 
في  ولكن  املنتجات.  من  والواسعة  املتنوعة  الفئة  لهذه 
أو  كبير،  حد  إلى  العرفي  القانون  فيها  تداعى  التي  احلاالت 
قدرة  يتجاوز  مبا  اخلارجي  التجاري  الضغط  كثافة  فيها  ازدادت 
املؤسسات التقليدية، تستطيع احلكومات أن توفر مستويات 
تطلبه  ما  كثيراً  أمر  وهو  وضرورية وتكميلية،  هامة  تنظيم 
ينبغي صياغتها على  التدخالت  ولكن هذه  احمللية.  اجملموعات 
على  املوجودة  اإلدارة  ونظم  املؤسسات  تشمل  يجعلها  نحو 
فعالة والنظم  املؤسسات  هذه  كانت  حيثما  احمللي،   املستوى 

.)Wynberg and Laird, 2007( 

القيَم غير النقدية للغابات
حيث  من  للغابات  التجارية  للقيمة  تام  إدراك  حتقيق  مت  لقد 
احلرجية  املنتجات  حيث  من  أقل،  نحو  على  وأيضاً،  األخشاب 
غير اخلشبية التي تباع بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم. 
ويبحث هذا القسم قيمة ثالثة، وال تقل حيوية، للغابات، وهي: 
وال  احملليني.  للسكان  بالنسبة  للغابات  النقدية  غير  القيمة 
ينصب التركيز هنا على القيم الدينية أو الثقافية بل على الدعم 
اليومي الذي تقدمه الغابات لألسر التي تعيش في الغابات أو 
على مقربة منها. ويدرك الباحثون بالشكل غير رسمي أهمية 

اإلطار 26 : إدراج املنتجات احلرجية غير اخلشبية في القوانني احلرجية في تسعينيات القرن العشرين

على  تقريباً  حصرياً  تركيزاً  تاريخياً  احلرجية  القوانني  ركزت  البلدان،  معظم  في 
املوارد اخلشبية ولم تعط إال اهتماماً محدوداً أو لم تعط أي اهتمام على اإلطالق 
للمنتجات احلرجية غير اخلشبية. وعالوة على ذلك، كانت القيمة الكفافية لهذه 
األخشاب  إدارة  خطط  تصميم  عند  جتاهل  موضع  التجارية  وقيمتها  املنتجات 
وعند القيام بعمليات قطع األخشاب. ولكن في العقود األخيرة أُدمجت املنتجات 
السياسة  اجتاهات  لتغيُّر  الغابات كاستجابة  احلرجية غير اخلشبية ضمن قوانني 
الدولية. وفي حاالت كثيرة، جنم هذا عن الضغط املباشر من قِبَل وكاالت دولية، 
التمويلية، لتنويع اإلدارة  البيئة واملؤسسات  من قبيل املنظمات الكبيرة لصيانة 
احلرجية وجعلها أكثر استدامة. ونتيجة لذلك، في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
العشرين أدمجت بلدان كثيرة طائفة أوسع من األهداف ضمن سياساتها احلرجية، 
وكان من بني هذه األهداف صيانة صحة الغابات والتنوع احليوي، ووظائف النظم 
البيئية واالستدامة الطويلة األجل، وكذلك القيم االقتصادية األوسع نطاقاً من 

قبيل السياحة والترويح واملنتجات احلرجية غير اخلشبية.
ومع ذلك، فإن اجلهود األولية الرامية إلى معاجلة املنتجات احلرجية غير اخلشبية 
في هذه القوانني احلرجية اجلديدة كانت صياغتها سيئة ونادراً ما نُفذت. وظل نطاق 
إجراءات محددة  املنتجات املشمولة غير واضحني، وكان هناك نص على  وتعريف 
قليلة. وعندما كان هناك نص على إجراءات فإنها كانت تتركز عادةً على التصاريح، 
واحلصص )التي كثيراً ما حتُدَّد بطريقة تعسفية(، وخطط اإلدارة، وعوائد امللكية 
وثبت عدم مالءمته  األخشاب،  من قطاع  مباشرةً  مأخوذ  نهج  وهو  الضرائب،  أو 
على اإلطالق لقطاع املنتجات احلرجية غير اخلشبية املتنوع واملعقد والذي كثيراً 

ما يكون أقل ربحاً.
بالوقت احلاضر املنتجات  الغابات اخلاصة  أدرج بعض قوانني  وعلى نحو أجدى، 

احلرجية غير اخلشبية ضمن القواعد املتعلقة باألخشاب، مما يتطلب إيالء اعتبار 
لها في خطط اإلدارة وعمليات قطع األخشاب من أجل اإلقالل إلى أدنى حد من 
التأثيرات السلبية على املنتجات ذات القيمة احمللية. وفي بعض البلدان، أثبت قطع 
أخشاب أنواع عالية القيمة من األشجار احلرجية غير اخلشبية أنه يالشكل أكبر 
تهديد. ففي البرازيل في السنوات األخيرة، أصدرت احلكومة الوطنية وحكومات 
غير  حرجية  موارد  منها  تُستمد  التي  األشجار  أنواع  قوانني حتظر قطع  الواليات 
خشبية عالية القيمة، وفي بوليفيا، ُفرض حظر على قطع أشجار اجلوز البرازيلي 
في سنة 2004 كجزء من مرسوم يتناول النزاعات على امللكية، ولكن سّجل تتبُّع 

تنفيذ هذه السياسات هزيل في كثير من األحيان.
وفي السنوات العشر إلى اخلمس عشرة املاضية، بدأت بضعة بلدان في ضبط 
تسعينيات  في  أصدرتها  قد  كانت  التي  احلسنة  النوايا  ذات  احلرجية  سياساتها 
القرن العشرين لكي تعكس احلقائق االجتماعية — االقتصادية والبيئية والثقافية 
املتعلقة باستخدام املوارد احلرجية غير اخلشبية. وقد أسفر هذا عن إدخال عدد من 
التفكير  إعادة  ذلك  في  مبا  املنتجات،  هذه  تنظيم  طرق  على  احملددة  التحسينات 
فيما  واملعقدة  التكلفة  الباهظة  اإلدارة  وخطط  اجلرد  عمليات  استخدام  بشأن 
وثمة  والتصاريح.  وتنقيح نظم احلصص  احلرجية غير اخلشبية،  باملنتجات  يتعلق 
أولوية  ذات  اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات  زالت  وما  قطعه،  يجب  طويل  شوط 
في  االجتاه  ولكن  الدراسية،  ومناهجها  احلراجة  أقسام  معظم  في  منخفضة 
العديد من البلدان هو نحو زيادة فهم هذه املنتجات وحتسني وضع األطر التنظيمية 

اخلاصة بها.

Laird, McLain and Wynberg, 2010 :املصدر
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هذه  ولكن  االستهالك(،  )قيمة  للغابات  النقدية  غير  القيمة 
ومن  احلكومية،  اإلحصاءات  في  اآلن  حتى  تسّجل  لم  القيمة 
بأنها  ثم فإنها تظل غير ملحوظة، بحيث حتدَّد قيمتها فعلياً 

صفر.

ويشمل الدخل الذي تتضمنه االستقصاءات النمطية مليزانية 
األسر واالستقصاءات النمطية ملستويات املعيشة، التي جتُرى 
أصالً  وضعتها  أو  الدولي  البنك  أصالً  وضعها  لنماذج  وفقاً 

منظمة العمل الدولية، ما يلي:

 – الدخل النقدي من العمالة؛

 – الدخل النقدي من مبيعات احملاصيل الزراعية؛

احلرجية  املنتجات  مبيعات  من  النقدي  الدخل   – 
اخلشبية وغير اخلشبية؛

األسر  استهالك  من  النقدي« –  »غير  الدخل 
للمحاصيل الزراعية.

النقدي«  »غير  الدخل  االعتبار  في  يأخذ  ال  فإنه  ذلك،  ومع 
يُجمع  الدخل قد  وهذا  الغابات.  يتأتى من  الذي  )االستهالك( 
ويُستهلك حرفياً، في حالة ثمار الغابات وجوزياتها وخضرواتها 
وحلومها وأدويتها، ولكن االستهالك يشير أيضاً إلى استخدام 
املنتجات اخلشبية وغير اخلشبية في األسرة، من قبيل خشب 
من  االستنتاجات  تبنينِّ   ،1 الفصل  في  ذُكر  وكما  الوقود. 
بيانات  أن   2010 لعام  احلرجية  املوارد  حلالة  العاملي  التقييم 
ذلك  ولكن  الصعب جمعها،  ما كان من  الوقود كثيراً  خشب 
اخلشب كان يشّكل أكثر من 70 في املائة من األخشاب التي 
الهادي و 90 في  الغابات في آسيا واحمليط  مت استخراجها من 

املائة في أفريقيا.

بلد  أي  في  ريفية  ألسرة  السنوي  الدخل  مجموع  ُحسب  وإذا 
النقدي  الدخل  ضمنه  يُدرج  ال  بحيث  النامية،  البلدان  من 
فقط بل أيضاً الدخل غير النقدي، يتضح على الفور أن مصدر 
الدخل غير امللحوظ متاماً رسمياً هو مصدر بالغ األهمية حقاً 

في حاالت كثيرة.

وهي  تينكودوغو،  في  النقدي  غير  الدخل  أن   42 اجلدول   ويبنينِّ 
واغادوغو،  عن  ساعات  ثالث  نحو  تبعد  ساحلية  زراعية  قرية 
ميثل مساهمة سنوية في مجموع الدخل أكبر من مساهمة 
الدخل،  ومتوسطي  األثرياء  للرجال  وبالنسبة  النقدي.  الدخل 
من  املائة  في   58 قدرها  بنسبة  النقدي  غير  الدخل  يساهم 
حالة  في  النقدي  غير  الدخل  يساهم  بينما  الدخل  مجموع 
الفئات األشد فقراً — وهي فئة النساء الفقيرات — بأكثر من 

ثلثي مجموع الدخل إذ تبلغ مساهمته 68 في املائة.

في   44 النقدي(  وغير  )النقدي  احلرجي  الدخل  متوسط  ويبلغ 
يتعلق بكل فئة  الواضح فيما  الدخل، ومن  املائة من مجموع 
النقدية  غير  املساهمة  قيمة  أن  اجلنس  ونوع  الثروة  فئات  من 

قيمة  من  كثيراً  أعلى  األسر  دخل  في  الغابات  تقدمها  التي 
الدخل النقدي املتأتي من الغابات. ويجري حالياً تسجيل نفس 
هذه االستنتاجات في أجزاء أخرى من العالم، من قبيل أفريقيا 
وآسيا حيث ما زالت نسبة تتراوح من 60 إلى 70 في املائة من 

السكان تعيش في مناطق ريفية.

انعكاسات القيمة النقدية للمنتجات الحرجية غير الخشبية
 )Byron and Arnold, 1997( لقد أدركنا منذ سنوات طويلة
النقدية  املساهمة  أن   )Angelsen and Wunder, 2003(
وفي  هائلة.  تكون  ال  قد  األسرة  دخل  في  احلرجية  للمنتجات 
في   9 املتوسط  في  املساهمة  تلك  تبلغ  تينكودوغو،  حالة 
القيمة  تضع  احلقائق  هذه  ولكن  الدخل.  إجمالي  من  املائة 
النقدية للموارد احلرجية غير اخلشبية في سياقها. فاملبيعات 
جملموع  ضعيفاً  مؤشراً  متثل  احلرجية  للمنتجات  النقدية 
نسبة  إال  متثل  وال  الغابات  من  الناس  يحققها  التي  الفائدة 
املسجلة  فالقيمة  الغابات.  مساهمات  مجموع  من  ضئيلة 
مليار   18.5 مجموعها  بلغ   2005 سنة  في  املنتجات  لتلك 
العاملية  القيمة  مجموع  من  املائة  في   15 أو  أمريكي،  دوالر 
 .)FAO, 2010a( للمنتجات احلرجية املستخرجة من الغابات
ويتأتى ُخمس الدخل احلرجي من املبيعات النقدية للمنتجات 
احلرجية، بينما يتكون أربعة أخماس ذلك الدخل من منتجات 

ال تدخل السوق أبداً.

احلرجية ال متثل فحسب نسبة ضئيلة من  املنتجات  ومبيعات 
مجموع الدخل املتأتي من الغابات، بل متثل أيضا مجموعة من 
املنتجات نطاقها أضيق كثيراً من تلك التي تُستخدم ألغراض 
املتعارضني  البيانيني  الرسمني  في  مبنّي  هو  كما  االستهالك، 

)االلشكالن 31 و 32( املأخوذين من جزر القمر.

بني  مقارنة  إج��راء  عند  اخلصوص  وجه  على  يتضح  وه��ذا 
من  جتُمع  التي  وتلك  السوق،  تدخل  التي  املنتجات  أعداد 
بالغة  احلقائق  وهذه  أعاله.  مبنّي  هو  كما  االستهالك،  أجل 
بشأن  األخيرة  السنوات  في  جرت  التي  للمناقشات  األهمية 
 Arnold, 2001;  . )مثالً  الفقر  من  احلد  على  الغابات  قدرة 
احلد  يكون  قد  كثيرون،  ذكر  وكما   .)Cavendish, 2003
أن  الذي ميكن  النقدي  الدخل  على  اعتماداً  الفقر  املباشر من 
تدره مبيعات املنتجات احلرجية غير اخلشبية محدوداً، حتى مع 

أن املبالغ الصغيرة قد تكون حيوية ألغراض معينة.

ومن الناحية األخرى، فإن هذه املبالغ الصغيرة ليست تافهة، 
الصغيرة  احلرجية  املشروعات  يتناول  الذي  القسم  يبني  كما 
كسب  فرص  سياق  في  الفصل،  هذا  في  احلجم  واملتوسطة 
النقدي من  الدخل  42، قد ميثل  اجلدول   وفي  املتاحة.  الدخل 
الغابات 9 في املائة فقط من مجموع الدخل ولكنه يساهم 
ككل.  النقدي  الغير  الدخل  من  املائة  في   35 قدرها  بنسبة 
احلقيقية  القيمة  تقديرات  لتحسني  األهمية  بالغ  فإنه  ولذا 
النقدي  للدخل  بالنسبة  اخلشبية  غير  احلرجية  للمنتجات 
يساهمان  كليهما  ألن  وذلك  سواء،  حد  على  النقدي  وغير 
مساهمة هامة في التخفيف من وطأة الفقر وال سيما في 

الريفية. البيئات 
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أبعاد االعتماد على الغابات
يتأتى جزء من كل دخل األسر في املناطق الريفية مما ميكن زرعه 
وهو  املزارع،  خارج  من  الدخل  من  اآلخر  اجلزء  ويتأتى  املزارع  في 
يتكون من مزيج من الدخل النقدي الذي يُكسب كأجور ومن 
الدخل املستمد من املوارد الطبيعية املوجودة خارج املزارع من 
زاد بُعد املكان قل الدخل  قبيل الغابات واألنهار والبحر. وكلما 
النقدي املتأتي من األجور، وزاد االعتماد على إنتاج املزارع وعلى 
املوارد الطبيعية املوجودة خارج املزارع. وفي جميع احلاالت، تتباين 
أهمية الغابات مع أهمية الزراعة، ومن الالزم فهم االثنتني معاً 
من وجهة نظر السكان احملليني. وتوجد ثالثة أبعاد — هي البُعد 
على  االعتماد  لطبيعة   — والثروة  اجلنساني  والبُعد  املكاني 

الغابات، تتم مناقشتها أدناه.

االعتماد على الغابات مكانيًا
ميكن  بطرق  للمكان  بالنسبة  الغابات  على  االعتماد  يتباين 
التكهن— إذ يزيد في املناطق النائية التي تكون فيها األسواق 
العالية  احلرجية  املنتجات  من  املبيعات  فيها  وتكون  بعيدة 
)ومن  االهتمام  تثير  التي  وحدها  هي  كبير  حد  إلى  القيمة 
تكون  حيثما  ويتناقص  الطيب(  جوزة  مثل  التوابل  مثالً  ذلك 
احملاصيل  بيع  السهل  من  كان  وحيثما  وأس��واق  طرق  هناك 
أظهر  وقد  بأجر.  للعمل  فرص  تتاح  قد  وحيثما  الزراعية، 
أن  إمكانية   )Sunderlin et al, 2008( وآخ��رون  سندرلني 
على  والغابات  الفقر  مستويات  بني  وثيق  ارتباط  هناك  يكون 
الفروق عبر مسافات  وتالحظ هذه  الوطني.  التحليل  مستوى 
أيضاً، مرتبطة مبا يشّكل مسافة ميكن  إلى حد كبير،  قصيرة 
وهودينوت  دركون  أظهر  وقد  منه.  والعودة  السوق  إلى   سيرها 
)Dercon and Hoddinott, 2005( أن أولئك الذين يعيشون 
في إثيوبيا على مسافة 8 كيلومترات من مركز سوق يشترون 

وتكون  بصحةأفضل،  ويتمتعون  البعيدين،  من  أكثر  ويبيعون 
فرص حصولهم على التعليم أفضل.

 )IUCN( الطبيعة  لصون  العاملي  االحتاد  قام  آخر،  مثال  وفي 
بالوقت   )33 )الشكل  غانا  غرب  في  الطبيعي  املنظر  بترميز 
من  مزيجاً  ميثل  ما  )وهو  السوق  إلى  الوصول  يستغرقه  الذي 
والقرى  العام(.  النقل  وسائل  وتوافر  الطرق،  ونوعية  املسافة، 
التي تظهر في املناطق الزرقاء )الفئة 1( تقع على طريق يصلح 

اجلدول  42 : استخدام الغابات في قرية تينكودوغو، بوركينا فاسو )نسبة مئوية(

الدخل من الغابات كنسبة اجملموعالدخل غير النقديالدخل النقديفئة مستخدمي الغابات
مئوية من جميع الدخل

4258100الرجال األثرياء ومتوسطو الدخل

73138حصة دخلهم من الغابات

3664100النساء الثريات ومتوسطات الدخل

103444حصة دخلهن من الغابات

ً 3862100الرجال الفقراء والفقراء جدا

93645حصة دخلهم من الغابات

ً 3268100النساء الفقيرات والفقيرات جدا

123850حصة دخلهن من الغابات

3763100متوسط مساهمة الدخل النقدي وغير النقدي في مجموع الدخل

93544متوسط مساهمة الدخل احلرجي في مجموع الدخل

IUCN, 2009a :املصدر

 الشكل 31 : مصادر الدخل النقدي للرجال والنساء في 
قرية نيندري، آجنوان
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استخدامه في جميع األحوال اجلوية على مسافة في حدود 10 
كيلومترات من بلدة يوجد فيها سوق. أما القرى التي تظهر في 
منطقة صفراء )الفئة 2( فهي تقع في حدود مسافة تتراوح 
من 11 إلى 20 كيلومتراً تقريباً من بلدة يوجد فيها سوق، وتطل 
على طرق مختلطة. وأما القرى التي تبدو في منطقة برتقالية 
إلى 30  تتراوح من 21  بُعد مسافة  تقع على  3( فهي  )الفئة 
طرق  على  وتطل  سوق،  فيها  يوجد  بلدة  من  تقريباً  كيلومترا 
مختلطة، وتقع القرى التي تبدو في منطقة لونها أحمر داكن 
كيلومتراً   40 إلى   31 من  تتراوح  مسافة  بُعد  على   )4 )الفئة 
تقريباً، وتطل جزئياً على طرق أو مسارات سيئة. واخلط األحمر 
هو حد املنطقة الطبيعية؛ وتبنيَّ باللون األخضر الداكن املعازل 
في  العامة  املرافق  معظم  وتتركز  احملمية.  واملناطق  احلرجية 
نأياً  األكثر  املناطق  توجد  بينما  والصفراء،  الزرقاء  املنطقتني 
ذات اللونني البرتقالي واألحمر الداكن جميعها على مقربة من 

الغابات.

غانا  الطبيعة في  العاملي لصون  االحتاد  استخدم مكتب  وقد 
مجموعة أدوات خاصة بدراسة الغابات والفقر لتحليل مصادر 
الدخل النقدي وغير النقدي لسكان قرية بنسانوم املوجودة في 
برتقالية  منطقة  في  املوجودة  كاماسو  وقرية  زرقاء  منطقة 

اللون. وتبنيَّ النتائج، في حالة النساء، في الشكلني 34 و35.

بالنسبة  أيسر كثيراً  الشديد األهمية في غانا،  النساء،  واجتار 
لنساء قرية بنسانوم، الالئي يستطعن بسهولة نقل املنتجات 
الزراعية واملنتجات احلرجية إلى السوق لبيعها، مقارنًة بنساء 
يقمن  التي  لألسرة  الزراعية  املنتجات  وكمية  كاماسو.  قرية 
ببيعها أكبر من الكمية التي يستهلكنها، ويحصلن أيضاً على 
نسبة قدرها 10 في املائة من جميع دخلهن من مصادر نقدية 
املنتجات  من  كمية  يبعن  النساء  فإن  كاماسو  في  أما  أخرى. 

أكثر  ويكن  تُستهلك  التي  الكمية  من  أقل  لألسرة  الزراعية 
اعتماداً على الغابات للحصول على دخل غير نقدي. وتتاح لهن 

فرص أقل للحصول على دخل نقدي آخر.

االعتماد على الغابات ونوع الجنس
تتجه املرأة في مجتمعات كثيرة إلى الغابات لتنويع مجموعة 
التي تقدمها ألسرتها وإلضافة نكهة إلى  األغذية الكفافية 
تلك اجملموعة، وكذلك للحصول على دخل نقدي. ومن املألوف أن 
جند املرأة تعتمد على الغابات أكثر من اعتماد الرجل للحصول 
على دخل من خارج املزرعة، بينما قد يعتمد الرجل اعتماداً أكبر 
بجنوب  آكان  قبيلة  املثال، في  بأجر. فعلى سبيل  العمل  على 
رب  إلى  املزرعة  في  أنشطة  أي  من  األرباح  تؤول  بينما  غانا، 
األسرة )الذكر(، قد ترغب املرأة في احلصول على دخل تتحكم 
إرسال  الزوجات  تختار  وقد  مستقبلها.  حلماية  بنفسها،  فيه 
حالة  في  التأمني  من  كنوع  مثالً،  أسرهن،  إلى  مالية  حواالت 
الطالق )Milton, 1998(. وفي بنني والكاميرون تعمد النساء 
إلى زيادة حقوقهن املتعلقة بجمع املوارد احلرجية غير اخلشبية 
وبيعها قبل أن يحني أجل سداد الرسوم املدرسية لألطفال، وفي 

الشكل 32 مصادر الدخل غير النقدي للرجال والنساء 
في قرية نيندري، آجنوان
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الرجالالنساء

الشكل 33  ترميز املنظر الطبيعي في واسا آمينفي 
الغربية حسب البُعد

معازل غابات

مفتاح اخلريطة

11 - 20 كم

أقل من أو يساوي 10 كم

21 – 30 كم

31 – 40 كم

حدود موقع استراتيجية االحتاد الدولي 
حلفظ الطبيعة بشأن سبل املعيشة 

واملناظر الطبيعية 

© خريطة طبوغرافية نشرتها إدارة املساحة في غانا )طبعة 1999(
Johannes Forster وأصدرها ،Gill Shepherd خريطة الفقر التي أعدها

كيلومتر 
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األوقات التي يكون فيها اعتالل الصحة أكثر شيوعاً، وأثناء فترة 
اجلوع قبل احلصاد )Schreckenberg et al., 2002(. ويبنينِّ منط 
مصادر الدخل التي تُشاهد في اجلدول  42، وهو منط شائع في 
ثلث  حوالي  على  يحصلن  النساء  أن  أفريقيا،  أجزاء  من  كثير 
إجمالي دخلهن السنوي نقداً، وعلى الثلث كفافياً من املزرعة، 

وعلى الثلث من الغابات.

االعتماد على الغابات ومستويات الثراء
إن الفقراء بوجه عام، وليست النساء فقط، أكثر اعتماداً على 
ورمبا كان  النقدي.  النقدي وغير  الدخل  الغابات للحصول على 
العاملة  األيدي  أو  األراضي  إلى موارد  افتقارهم  إلى  يرجع  هذا 
األسر  أن  ومع  املتنقل.  العمل  أو  أكبر  زراعية  أنشطة  إلجراء 
املنتجات احلرجية من حيث احلجم،  األغنى قد جتمع مزيداً من 
فإن ما يُجمع يالشكل نسبة مئوية أعلى بكثير من مجموع 

دخل األسر املعيشية ) Abbott, 1997(. والفقر املزمن )العميق 
الذي يصعب اخلروج منه واملتوارث بني األجيال( أكثر شيوعاً في 
املناطق النائية التي توجد فيها غابات مما هو في املناطق األقل 

.)Bird et al., 2002( ًنأيا

أنواع االعتماد على الغابات
أجزاء  في  الغابات  على  النقدي  غير  االعتماد  أنواع  تتباين 
مختلفة من العالم، متاشياً مع أنواع الزراعة. وفي حني أن إنتاج 
املزرعة يكون إنتاجاً أولياً دائماً تقريباً، فإن األسر الزراعية تعتمد 
الغذاء،  في  املدخالت  خالل  )من  مباشراً  اعتماداً  الغابات  على 
استدامة  في  املدخالت  خالل  )من  مباشر  غير  واعتماداً  مثالً( 

املشروع الزراعي بوجه أعم(.

الرعي والزراعة والغابات
في أجزاء كثيرة من أفريقيا يكون غذاء احليوانات طيلة نسبة كبيرة 
من السنة هو األوراق الغضة املوجودة في الغابات. وتتمثل القيمة 
غير النقدية الرئيسية للغابات بالنسبة ألولئك الذين ميتلكون 
ماشية في أنها جتعل الثروة الرئيسية املوجودة لدى األسرة حية 

وبصحة جيدة على مدار السنة عندما ال تكون هناك حشائش.

الغابات والماشية وخصوبة التربة على المصاطب
في نُظم الزراعة في أعالي التالل في نيبال يجري إطعام املاشية 
املقطوعة من  الغضة  باألوراق  إطعامها  يجري  أو  الغابات  في 
يزود  أن  ميكن  بحيث  املصاطب،  على  إبقاؤها  ويجري  الغابات، 
إلى  الزراعي  النظام  باملغذيات. ويظهر  الزراعية  روثها احملاصيل 

أي مدى ميكن أن يكون التعايش مع الغابات وثيقاً. 

الغابات والمياه والمصاطب المروية 
تقوم الغابات في مستجمعات مياه األمطار العلوية بحماية 
األرز  زراعة  من  أساسياً  تالشكل جزءاً  التي  املياه  ودعم جداول 
املروي على مصاطب في قطاع كبير من جنوب وجنوب شرق 

آسيا وفي مدغشقر.

إراحة التربة بالتناوب
في كل أجزاء العالم تقريباً وقبل ظهور األسمدة املشتراة، كان 
املزارعون يستغلون خصوبة تربة الغابات في نقل نظم الزراعة. 
فقد دفعت أنواع التربة السيئة، حيث تتراكم األعشاب الضارة 
وتبدأ سميّة التربة في جعل الزراعة مستحيلة تقريباً بعد سنتني 
أو ثالث سنوات، املزارعني إلى التنقل حول دورة قَطع أراضيهم. وفي 
نظم كثيرة، بدءاً من غرب أفريقيا إلى إندونيسيا، يُثري املزارعون 
أنواع  بواسطة  مؤقتاً  هجروها  قد  يكونون  التي  األراضي  قطع 
مرغوبة من األشجار، بحيث عندما يعودون إلى تلك األراضي بعد 
بضع سنوات تكون لديهم غابة أكثر قيمة من تلك التي تركوها 
وراءهم. فاألراضي العشبية املزروعة في املنطقة السودانية في 
أفريقيا، والتحول البطيء إلى الغابات الزراعية املتعددة الطوابق 

في إندونيسيا وفيتنام وأماكن أخرى، هما مثاالن على ذلك.

الغابات والبروتين
في غابات حوض الكونغو املطيرة، تستحيل تقريباً تربية املاشية 
النشوية  الغذائية  املواد  زرع  من  الزراعة  وتتكون  املستأنسة. 

الشكل 34 : مصادر الدخل لنساء قرية بنسانوم، واسا 
آمينفي الغربية في غانا
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الشكل 35 : مصادر الدخل لنساء قرية كاماسو، واسا 
آمينفي الغربية في غانا
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اخلضراء  واألوراق  البروتينية  املأكوالت  ولكن  الدرنية،  واخلضر 
والفيتامينات واملعادن يجب أن تتأتى جميعها من الغابة.

التحديات والقضايا الناشئة
املناقشات  في  جديداً  اهتماماً  والغابات  احلراجة  نالت  لقد 
الدولية بسبب دورها احملتمل في التخفيف من تغيُّر املناخ. وهذه 
املناقشات جتعل من األمور امللحة بالنسبة للحكومات أن جتري 
الغابات حلماية وتعزيز  إصالحات في صالح الفقراء في قطاع 
الفوائد التي حتققها الغابات للفقراء من حيث سبل املعيشة. 
إلى  حتتاج  احمللية  اجملتمعات  فإن  ذلك  يتحقق  أن  املراد  كان  فإذا 
حقوق أكثر أمناً إذا كان لها أن تشارك في إدارة وحماية مساحات 

كبيرة من الغابات عاملياً.

واستدامة اإلدارة اجملتمعية للغابات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود 
وتقاسمها  الغابات  من  املنافع  توليد  تيّسر  متكينية  ترتيبات 
باحلقوق  قانوني  اعتراف  وجود  بدون  ولكن  منصفاً.  تقاسماً 
املتعلقة باملنتجات احلرجية فإن السكان احملليني ال يكون لديهم 
وتنميتها  الغابات  وال من شجاعة حلماية  اهتمام  يلزم من  ما 
)Gobeze et al., 2009(. وستحتاج أيضاً املشروعات احلرجية 
للقدرات  وبناء  استثمارات  إلى  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة 
زيادة  الالزم أيضاً  لكي تساهم في سبل املعيشة احمللية. ومن 
إدماج جوانب أخرى من سبل املعيشة احمللية، من قبيل األشجار 
ضمن  الغابات،  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  في  املوجودة 

السياسات واإلجراءات.

حقوق االنتفاع الطويل األجل بالموارد الحرجية وتقاسم فوائدها 
تقاسمًا منصفًا

يشير تقرير التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010 إلى 
أن نسبة قدرها 80 في املائة من غابات العالم تخضع للملكية 
للغابات  اجملتمعات  ملكية  ولكن   )FAO, 2010a( العامة 
وإدارتها لها آخذتان في التزايد. ومع ذلك، في بلدان كثيرة، جند 
أن األطر التنظيمية ليست محددة حتديداً واضحاً أو ال توفر أمن 

حيازة كافياً للمجتمعات املعتمدة على الغابات.

والفوائد التي تتحقق للمجتمعات تكون أقل في البلدان التي 
متثل فيها اإلدارة اجملتمعية للغابات مفهوماً حديثاً نسبياً. وهنا 
ولم  اآلن،  حتى  باحليازة  املتعلقة  القضايا  معاجلة  تتم  لم  رمبا 
يتح الوقت الالزم للغابات ذات القيمة املنخفضة التي تنتقل 
ملكيتها إلى اجملتمعات إلظهار فوائد احلماية التي توفرها، ولم 
على  قيمة  إلضفاء  الالزمة  التحتية  البنية  اآلن  حتى  توجد 
عموماً  تقّدر  األولى،  املراحل  وفي  اجملتمعية.  احلرجية  املنتجات 
تقديراً بخساً تكاليف اإلدارة احلرجية من حيث الوقت )وتكاليف 
العامة(.  احلرجية  املؤسسات  بالتعامل مع  املتعلقة  املعامالت 
وللنُخب  للوسطاء  بالنسبة  السهل  من  احلاالت،  هذه  وفي 

احمللية أن يصبحوا املستفيدين الرئيسيني.

إدارة مستدامة  حتقيق  هو  والفوائد  التكاليف  تقاسم  وجوهر 
احمللية  اجملتمعات  وتتوقع  الفقر.  مستويات  من  واحلد  للغابات 
اخلشبي  والوقود  األخشاب  من  إضافية  فوائد  على  احلصول 
واملوارد احلرجية غير اخلشبية كحافز ودافع للسعي إلى حتقيق 

أهداف اإلدارة احلرجية املستدامة في شراكة مع احلكومة. وميكن 
يتحقق  الذي  الدخل  بشأن مقدار  الشفافية  انعدام  يكون  أن 
لوجود  وتهديداً  للنزاع  محتمالً  مصدراً  استخدامه  وكيفية 
ترتيبات اإلدارة اجملتمعية للغابات. وإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات 
أو لإدارة املشتركة مع  تخصيص غابات لالستخدام اجملتمعي 
مجموعات  وتسجيل  بالغابات،  املعنية  احلكومية  الوكاالت 
اإلدارة احلرجية، ووضع خطط لإدارة احلرجية  وعمليات املوافقة 
على تلك اخلطط، هي أمور حتد إلى حد كبير من قدرة اجملتمعات 

على االنخراط في اإلدارة احلرجية  بدون دعم خارجي.

في  للغابات  اجملتمعية  اإلدارة  خطط  أشكال  زال��ت  وما 
النطاق  الواسعة  التقليدية  اإلدارة  إلى  تستند  كثيرة  بلدان 
ألخشاب الغابات املوجهة نحو اإلنتاج. وتنطبق هذه األشكال 
لها،  أساسي  تكييف  بدون  النطاق  الصغيرة  العمليات  على 
ومن ثم تترتب على ذلك معامالت عالية التكاليف وتأخيرات 
الفوائد  على  التركيز  بسرعة  يضيع  احلالة  هذه  وفي  زمنية. 
 FAO,( الغابات  على  تعتمد  التي  للمجتمعات  بالنسبة 
لتحسني  إيجابية  خطوات  البلدان  تتخذ  ذلك،  ومع   .)2004
اإلدارة التعاونية للغابات. فعلى سبيل املثال، في أوغندا ثمة 
سياسة يتم إعدادها حالياً لتقاسم الفوائد في اإلطار اإلدارة 
القطاع  إشراك  على  السياسة  وتقوم  للغابات.  التعاونية 
مجاالت  في  احلرجية  املشروعات  تنمية  دعم  في  اخلاص 
عملية  وتنمية  نطاقه  وتوسيع  وتصنيعه  اإلنتاج  تسويق 

مجتمعية. مجموعات  تنظيم 

صفوفها  تنظم  أن  على  احمللية  اجملتمعات  قدرة  أن  ثبت  وقد 
صناع  إخضاع  في  حيوية  احلكومات  على  وتضغط  وتتفاوض 
القرار للمساءلة عن املبادئ الرئيسية واحلوكمة الرشيدة. وثمة 
حكومية  غير  منظمات  بقيادة  عديدة  بلدان  في  تُبذل  جهود 
فيما  احلكومات  على  وللضغط  احمللية  اجملتمعات  لتعزيز  بيئية 
يتعلق بعدد من القضايا، من بينها تبسيط اخلطوط التوجيهية 
واإلجراءات. ففي غانا، على سبيل املثال، أنشأت هيئة احلراجة 
 1000 من  أكثر  اآلن  حتى  ويوجد  املوارد  إلدارة  مجتمعية  جلاناً 
الهامشية في  احلرجية  اجملتمعات  داخل  القبيل  جهاز من هذا 
جميع أنحاء البلد. ومع ذلك، ال يزال يلزم مزيد من العمل حيثما 
نتيجة  القرار،  صنع  في  اجملتمعية  املشاركة  إلى  افتقار  يوجد 
لعدم كفاية الدعم السياسي وعدم كفاية وجود قوى محركة 
الفوائد  تقاسم  من  بدال  املستفيدين  صغار  حتّبذ  اقتصادية 

.)Hodgdon, 2010( وتوزيع الدخل بطريقة منصفة

واستجابة لعملية استراتيجية احلد من الفقر اخلاصة بالبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي، يُدمج عدد من البلدان األهداف 
بالتالي(  للغابات  اجملتمعية  )واإلدارة  احلرجية  باإلدارة  املتعلقة 
إلدارة  نطاقاً  األوس��ع  واملناهج  للتنمية،  التخطيط  ضمن 
املناطق الطبيعية ومستجمعات مياه األمطار، باعتبارها أحجار 
الفقر وللتنمية  باستراتيجياتها للحد من  يتعلق  الزاوية فيما 
ووجود  الريف  سكان  تزايد  ومع  ذلك،  إلى  وإضافة  الريفية. 
طلبات متعددة على الغابات، قد جتد اجملتمعات احمللية أن هناك 
بزيادة  الدخل  لتنويع  املاضي  أكثر مما كان يوجد في  اآلن حوافز 
تأخذ  األنشطة  وهذه  احلرجية.  التجاري للمنتجات  التسويق 
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 مكانها، كاملعتاد دوماً، إلى جانب الزراعة والعمالة خارج املزرعة 
.)Mirjam, Ros-Tonen and Freerk Wiersum, 2005(

بيد أن الغابات تستغرق وقتاً لتنضج، وستستغرق الغابة التي 
تكون قد تدهورت إلى حد كبير وقتاً لتدر الدخل اجملتمعي الذي 
عادةً  ما تكون هناك حاجة ماسة إليه. وقد آن األوان لكي يُعهد 
أن  أو  املناطق  من  كثير  في  تدهوراً  أقل  بغابات  اجملتمعات  إلى 
يقدَّم لها متويل مساعد ملعاونتها على ترميم الغابات املتدهورة 

ترميماً أسرع.

تعزيز المشروعات الحرجية الصغيرة والمتوسطة الحجم
تعزيز  في  األهمية  بالغ  دوراً  تؤدي  أن  احلكومات  باستطاعة 
من  للحد  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  املشروعات 
احلرجية  باملوارد  قانوناً  االنتفاع  حق  متنح  أن  وبإمكانها  الفقر. 
ط اإلجراءات البيروقراطية  وإنفاذ ذلك احلق. وبإمكانها أن تبسنِّ
ولتسجيل  الطبيعية  امل��وارد  من  حصص  على  للحصول 
واحلوافز  احلجم.  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  املشروعات 
للمشروعات  ضريبية  تخفيضات  منح  بينها  ومن  املالية، 
نشاطها  تبدأ  التي  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية 
خطوات  هي  األخضر،  أو  احمللي  الشراء  سياسات  وكذلك 

.)Donovan et al., 2000( إيجابية إضافية

وميكن أيضاً للجهات الفاعلة على املستوى العاملي أن تساهم 
الصغيرة  احلرجية  للمشروعات  متكينية  بيئة  تهيئة  في 
واملتوسطة احلجم بتوفير طلب منتظم أو استثمار رأسمالي، 
كما يحدث في حالة القطاع اخلاص. فعلى سبيل املثال، يختار 
وأدوات  بالصحة  اخملتصة  الدولية  الشركات  من  متزايد  عدد 
التجميل تسويق منتجات أُنتجت بطريقة مستدامة وفي ظل 
معايير معينة معترف بها دولياً من قبيل »التجارة العادلة«، مما 
املنتجات  بعمليات حصاد  القائمني  أمام  الفرص  تكافؤ  يكفل 
املنتجات.  لتلك  احملليني  املصنعني  وأمام  اخلشبية  غير  احلرجية 
تصنيع  تتولى  التي  اخلاص  القطاعات  صناعات  قيام  ويتزايد 
صغار  من  عليها  حتصل  منتجات  بتسويق  احلرجية  املنتجات 
ومتوسطي زرّاع األشجار، ال سيما في األماكن التي حتظر فيها 
القيود املتعلقة باألراضي منح امتيازات كبيرة النطاق للمزارع 
الكبيرة، وتوفر أيضاً في بعض األحيان رأس املال للزرّاع احملليني 

من أجل التصنيع األولي.

وباستطاعة الوكاالت واملنظمات الدولية املانحة أن تقدم موارد 
الشركاء  مع  تتعاون  وأن  القدرات،  بناء  أجل  من  وتقنية  مالية 
يتعلق  فيما  إصالحات  بإجراء  قدماً  املضي  أجل  من  احملليني 
بحيازة األراضي والسياسات واألسواق تكون في صالح الفقراء. 
وثمة تطورات إيجابية على الصعيد العاملي تساعد على تعزيز 

البيئة التمكينية )انظر اإلطار 27(.

ويتطلب االستثمار في احلراجة احملكومة محلياً شروطاً مسبقة 
معينة. فتوافر استثمار »غير مادي« أولي ميكن أن يساعد كثيراً 
جانب  إلى  احملليني  املشروعات  ومنظمي  اجملتمعات  متكني  على 
وذلك  األخرى،  والسياسية  االقتصادية  اخملاطر  من  التخفيف 
حتضيراً لالستثمارات »املادية« الالحقة، من قبيل احلصول على 

.)Elson, 2010( معرفة وائتمانات قطاع األعمال

وإحدى املبادرات التي يدعمها مقدمو استثمارات »غير مادية« 
احلرجية  املشروعات  تواجه  التي  املتعددة  التحديات  ملعاجلة 
املشروعات  ربط  حتالف  هي  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة 
احلرجية. وهذا التحالف هو جهد تعاوني بني منظمة األغذية 
البرامج  ومرفق  والتنمية،  للبيئة  الدولي  واملعهد  والزراعة، 
مع  الغابات،  بشأن  الدولي  البنك  وبرنامج  للغابات،  القطرية 
الصغيرة  احلرجية  املشروعات  صالح  وفي  قطريني.  شركاء 
واملتوسطة احلجم أن تعمل سوياً في جمعيات خلفض تكاليف 
املعامالت، والتكيف مع الفرص اجلديدة في األسواق، وتشكيل 
كثيرة،  نامية  بلدان  في  ذلك،  ومع  لصاحلها.  السياسات  بيئة 
ال  أو  احلرجية،  اجلمعيات  لهذه  الالزمة  الدعم  هياكل  توجد  ال 
تصل تلك الهياكل إلى مْن تشتد حاجتهم إلى العون. وحتالف 
الفرعية  املراكز  مع  دولي  تعاون  هو  احلرجية  املشروعات  ربط 
من  وللحد  الغابات  إزالة  لتجنُّب  مكرّس  له،  التابعة  الوطنية 
احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  املشروعات  بربط  الفقر 
وبعمليات  اخلدمات،  ومبقدمي  وباألسواق،  البعض،  ببعضها 

وضع السياسات )اإلطار 28(.

وكما هو ُمبرز في اإلطار 25 كان هناك جانب بالغ األهمية من 
الصغيرة  احلرجية  باملشروعات  يتعلق  بوركينا فاسو فيما  جناح 
اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات  واستخدام  احلجم  واملتوسطة 
أداة  وهي  وتنميتها،  األس��واق  حتليل  أداة  الستخدام  نتيجة 
ونهج   .2000 سنة  في  والزراعة  األغذية  منظمة  استحدثتها 
حتليل األسواق وتنميتها هو منهجية تدريببية تشاركية ترمي 
إلى مساعدة الناس في إقامة مشروعات قائمة على الغابات 
تكييف  ويجري  الطبيعية.  املوارد  على  احلفاظ  مع  دخالً  وتدر 
مجموعات هذه األداة حسب السياق احملدد لكل بلد ولتحقيق 
أغراض مختلفة كثيرة ومن أجل منتجات مختلفة كثيرة. وهي 
تتيح مرحلة تخطيط أولية، وثالث مراحل رئيسية متتالية هي: 
املنتجات  وفرز  احملتملة؛  واملنتجات  املستهدفة  اجملموعات  حتديد 
أعمال،  استراتيجيات وخطط  وإعداد  األسواق؛  وحتديد  الواعدة 
الغابات  إدارة  قدمت   ،2000 سنة  ومنذ  التجريبي.  والتنفيذ 
مبنظمة األغذية والزراعة الدعم خلطط بشأن مشروعات تعتمد 
على منتجات األشجار والغابات في حوالي 20 بلداً باستخدام 

.)FAO, 2010f( منهج حتليل األسواق وتنميتها

قوانين وسياسات أكثر فعالية بشأن المنتجات الحرجية غير 
الخشبية24

فعالة  مشاورات  وإج��راء  املعلومات،  من  مزيد  توافر  مع 
لوضع  استراتيجية  مناهج  واتباع  املصلحة،  أصحاب  مع 
غير  احلرجية  املوارد  وسياسات  قوانني  تستطيع  السياسات، 
التجارة،  في  ولإنصاف  البيئية،  لالستدامة  تروّج  أن  اخلشبية 
التالية  االقتراحات  وتهدف  احملّسنة.  الريفية  املعيشة  ولسبل 
إلى مساعدة احلكومات وغيرها ممن يعملون اآلن على بناء أطر 
أكثر  تكون  احلرجية غير اخلشبية  باملوارد  املتعلقة  للسياسات 

فعالية وأكثر إنصافاً.

Laird, McLain and Wynberg, 2010 هذا القسم مأخوذ من  24
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التسويق  مدى  والقوانني  السياسات  في  ينعكس  أن  وينبغي 
التجاري للموارد احلرجية غير اخلشبية ومدى تغاير خواص تلك 
وليس  بها.  يتعلق  فيما  املصلحة  وأصحاب  وأسواقها  املوارد، 
فيما  احلاالت«  جلميع  »يصلح  واحد  منهج  اتباع  املمكن  من 
يتعلق بتنظيم هذه الفئة املتنوعة من املنتجات. ومن الالزم أن 
تعكس القوانني األنواع اخملتلفة من استخدامات املوارد احلرجية 
احمللية،  والتجارة  الكفافية،  املعيشة  ذلك  مبا في  غير اخلشبية، 
إلى  أيضاً  التجربة  والترويح. وقد أشارت  والتجارة في األسواق، 
أقصى  تبلغ  اخلشبية  غير  احلرجية  املوارد  وسياسات  قوانني  أن 

درجات فعاليتها عندما:

اخلشبية  غير  احلرجية  املوارد  استخدام  يكون  ال  – 
لألغراض الكفافية خاضعاً للتنظيم، إال في حاالت 

احلصاد املفرط الواضحة؛

 – ترّكز احلكومات القوانني والسياسات على املنتجات 
احلرجية غير اخلشبية الصناعية النطاق التي يُتجر 
لديها  تكون  عندما  سيما  ال  وبكثافة،  دولياً  بها 

موارد محدودة؛

 – يولى االهتمام املالئم للضرر الذي يلحق باملنتجات 
الغابات  لتدهور  نتيجة  اخلشبية  غير  احلرجية 
الناجم عن قطع األخشاب والتعدين وإزالة الغابات 
استخدامات  أجل  ومن  التجارية  الزراعة  ألغراض 

أخرى لألراضي؛

 – تتجنب السياسات جترمي أنشطة احلصاد وتؤدي إلى 
زيادة تهميش املنتجني؛

 – يقدَّم دعم ومعلومات جملموعات املنتجني والقائمني 
واملنظمات  التجارية،  واجلمعيات  احلصاد،  بعمليات 
أصحاب  بني  امل��ش��اورات  لتعزيز  احلكومية  غير 

املصلحة؛

للقوانني  السلبية  اآلثار  من  تخفيف  هناك  يكون  – 
غير ذات الصلة؛

في  تتاجر  التي  البلدان  بني  تعاون  هناك  يكون  – 
املنتجات احلرجية غير اخلشبية؛

يكون هناك إقالل إلى أدنى حد من عبء التصاريح  – 
واإلجراءات بالنسبة لصغار املنتجني؛

العرفية  القوانني  وتنّسق  احلكومات  تُدمج  – 
واإللزامية ونظم احلوكمة.

وحتقق سياسات املنتجات احلرجية غير اخلشبية أقصى درجات 
الشكل  »مغريات« على  إلى  تكون مستندة  فعاليتها عندما 
تقدمي  ذلك  في  مبا  الداعمة،  القانونية  واألطر  احلوافز  تشجيع 
التجارية  واجملموعات  املنتجني  جملموعات  الدعم  احلكومة 
والتصنيعية؛ وإتاحة النفاذ إلى األسواق واحلصول على أسعار 
الضريبية؛  والتخفيضات  الشهادات؛  إصدار  خالل  من  أعلى 
وفي  اجلديدة.  والقوانني  السياسات  بشأن  والتثقيف  والتوعية 
مفاجئ  جتاري  طلب  يحدث  عندما  سيما  ال  احل��االت،  بعض 
ومرتفع، يكون ضرورياً أيضاً وجود اإلطار تنظيمي أكثر ضلوعاً 
في األمر، مبا في ذلك التصاريح، واحلصص، والضرائب، والقيود 
التنظيم  مع  التعامل  إلى  احلكومات  وستحتاج  التجارة.  على 
التكاليف  تعكس  بطرق  اخلشبية  غير  احلرجية  باملوارد  اخلاص 
وقدرة  اإلجراءات،  لهذه  واالجتماعية  والبيئية  املالية  والفوائد 

احلكومة على التنفيذ، واحتماالت االمتثال.

المعرفة التقليدية، والشعوب األصلية، وتخفيض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

رمبا كان أهم التطورات اجلديدة وأكثرها دينامية بشأن الغابات 
هو  املتحدة  األمم  داخل  األصلية  والشعوب  التقليدية  واملعرفة 
بتغير  املتعلق  النظام  اإلطار  في  به  االضطالع  اجلاري  العمل 
دور  األصلية  للشعوب  سيكون  اخلصوص،  وجه  وعلى  املناخ. 
واألنشطة  األنشطة  في  تؤديه  أن  يجب  األهمية  حاسم 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض  املتعلقة  اإلضافية 
اتخاذه  مت  الذي  القرار  اإلطار  في  وبخاصة  وتدهورها،  الغابات 
مؤخراً حول األنشطة اإلضافية املتعلقة بتخفيض االنبعاثات 
باملكسيك.  كانكون  في  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
ففقدان الغابات وتدهورها يساهمان بنسبة قدرها 17 في املائة 

اإلطار 27 : تزايد إدراك قيمة منظمات املنتجني احلرجيني — صندوق تنمية جمعيات املنتجني احلرجيني ذوي احليازات الصغيرة

احلرجيني  املنتجني  جانب  من  نشط  تعاون  إلى  احلاجة  تدريجياً  احلكومات  تدرك 
ذوي احليازات الصغيرة في عملية وضع السياسات من أجل حتقيق اإلدارة احلرجية 
متكينية  بيئة  تهيئة  على  احلكومات  ملساعدة  ذلك  من  ولالستفادة  املستدامة. 
للمشروعات احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم، نشأت مبادرات دولية، من قبيل 
صندوق تنمية جمعيات املنتجني احلرجيني ذوي احليازات الصغيرة الذي أقيم لدعم 
إقامة منظمات للمنتجني احلرجيني في البلدان النامية وملمارسة تلك املنظمات 
برنامج ذلك الصندوق في ممارسة أنشطة في سنة 2010 في  بدأ  لعملها. وقد 

إثيوبيا وفيتنام، بدعم من منظمة أغريكورد )Agricord(، واالحتاد املركزي الفنلندي 
يكافحون  الذين  املزارعني  ومنظمة   ،)MTK( الغابات  ومالّك  الزراعيني  للمنتجني 
البرامج  ومرفق   ،)Forest Connect( احلرجية  املشروعات  ربط  وحتالف  الفقر، 

القطرية للغابات التابع ملنظمة األغذية والزراعة.

املصدر:  FAO, 2010g  )وللحصول على مزيد من املعلومات ترجى زيارة املوقع: 

)www.fao.org/forestry/enterprises/60778/en/
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وتعيش شعوب  العاملية،  احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  من 
أنشطة تخفيض  التي تستهدفها  الغابات  أصلية في جميع 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

وقد بدأت تواً املناقشات األخيرة املتعلقة بصمود سبل املعيشة 
الغابات  تقدمها  التي  الهائلة  املساهمة  اعتبارها  في  تأخذ 
ذلك  ومع  نأياً.  األكثر  املناطق  في  سيما  وال  املعيشة،  لسبل 
يعتقد البعض أن التأثيرات الواقية التي حتققها الغابات لصمود 
االنبعاثات  تخفيض  جوانب  تهددها  أن  ميكن  املعيشة  سبل 
بتلك  االعتراف  قبل  وتدهورها حتى  الغابات  إزالة  الناجمة عن 
التأثيرات. وعلى الرغم من وجود تهديدات مماثلة لسبل املعيشة 
 ،)Honadle, 1999( في جوانب كثيرة من إدارة املوارد الطبيعية
توجد سلسلة من اخملاوف احملددة املرتبطة فيما يتعلق بتخفيض 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

وكانت هناك مخاوف من أن يكون تخفيض االنبعاثات الناجمة 
عن إزالة الغابات وتدهورها غير مواٍت لألشخاص الذين يعيشون 
بزيت  املتعلقة  التجربة  الغابات وحولها )مثالً على أساس  في 
الناجمة عن  االنبعاثات  بتخفيض  املقصود  فإذا كان  النخيل(. 
إزالة الغابات وتدهورها هو املساهمة في احلد من الفقر أو على 
التأثير سلبياً على حقوق االستخدام، فإن توضيح  األقل عدم 
وفي  احلاالت.  من  كثير  في  ضرورياً  أمراً  سيكون  احليازة  حقوق 
للحصول  فرصة  اآلن  كثيرة  حرجية  سلطات  ترى  ذاته،  الوقت 
الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  تخفيض  من  دخل  على 
على  السيطرة  لنقل  قوياً  مثبطاً  هذا  يكون  وقد  وتدهورها، 

الغابات إلى اجملتمعات احمللية.

االنبعاثات  تخفيض  تكاليف  احمللية  اجملتمعات  تتحمل  وقد 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها من حيث استخدام الغابات 
ذلك االستخدام  أخماس  أربعة  إلى  وإذا كان ما يصل  الضائع. 
املمكن  فمن  شاهدنا،  كما  للحكومات،  بالنسبة  مرئي  غير 

الذين  األشخاص  يفقده  قد  ملا  بخس  تقدير  هناك  يكون  أن 
الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  نتيجة  الغابات  على  يعتمدون 
عن إزالة الغابات وتدهورها. وعالوة على ذلك، ثمة خطر شديد 
هو فقدان ما ميلكه الكثير من شعوب الغابات من حقوق غير 
أكثر  الغابات  تصبح  عندما  وذلك  الغابات  الستخدام  رسمية 

.)Angelsen et al., 2009( قيمة

وال ميكن أن تتحقق املساهمة احملتملة التي قد يحققها لتغير 
إذا  إال  القيمة  ومتعدد  الوظائف  متعدد  حرجي  مورد  املناخ 
جرت مواءمة ترتيبات تخفيضات االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
نطاقاً  األوسع  الغابات  حوكمة  إصالح  مع  وتدهورها  الغابات 
مواءمة أفضل. فتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها وامتصاص الكربون ميكن أن يقصرا الوظائف املتعددة 
على وظيفة وحيدة، وهو أمر في غير صالح املستخدمني احملليني 
الغابات  حوكمة  بشأن  اجلوهرية  القرارات  ومتثل  كبير.  حد  إلى 
حوكمة في صالح الفقراء، وهي قرارات لم يبت فيها حتى اآلن 
التمويل  وآليات  لالنبعاثات،  احملتملة  التخفيضات  لب  تقريباً، 

وبروتوكوالت الرصد املقصود بها أن حتقق تلك التخفيضات.

وبالذات منذ مؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن 
تغير املناخ الذي ُعقد في بالي في سنة 2007، شاركت الشعوب 
األصلية مشاركة نشطة في عمليات وضع السياسات، وأثرت 
على نتائج تلك العمليات. وتتطلب مسودة نص اتفاقية األمم 
 ، اخلصوص  وجه  وعلى  املناخ  تغير  بشأن  االإلطارية  املتحدة 
القرار اخلاص األنشطة اإلضافية اخلاصة بتخفيض االنبعاثات 
األول  الغابات وتدهورها في ديسمبر/كانون  إزالة  الناجمة عن 
الكاملة للسكان  املشاركة  النامية ضمان  البلدان  2010، من 
األنشطة  استراتيجيات  في  احمللية  واجملتمعات  األصليني 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض  اخلاصة  اإلضافية 

الغابات وتدهورها وخطط العمل الوطنية.

اإلطار 28  حتالف ربط املشروعات احلرجية — أداة عملية للترابط الشبكي 

يربط ويعزز حالياً حتالف ربط املشروعات احلرجية )Forest Connect( املشروعات 
وغيانا،  وغواتيماال،  وإثيوبيا،  والصني،  فاسو،  بوركينا  في  الصغيرة  احلرجية 
وتبدأ  ونيبال.  وموزمبيق،  ومالي،  وليبريا،  الدميقراطية،  الشعبية  الو  وجمهورية 
احلرجية  املشروعات  لسياق  تقييم  بإجراء  التحالف  لذلك  القطرية  األنشطة 
التي  املتابعة  أنشطة  ثّم  من  إليه  تستند  الذي  احلجم،  واملتوسطة  الصغيرة 
تفضي إلى الترابط الشبكي وجها لوجه عبر سلسلة القيمة وحتى مستويات 
واملتوسطة احلجم  وتتاح بذلك للمشروعات احلرجية الصغيرة  السياسات.  وضع 
معلومات وفرص لالرتباط مبنتجني محليني آخرين، وبالعناصر الفاعلة في سلسلة 
القيمة، ومبقدمي اخلدمات )ومنها مثالً خدمات األعمال واخلدمات املالية(. وينشئ 
كل مركز فرعي وطني من املراكز التابعة لهذا التحالف موقعه الشبكي اخلاص 

به ويديره استناداً إلى األولويات التي يحددها، لربط جميع أصحاب املصالح.
مع  بالترابط  التحالف  يعمل  الدميقراطية،  الشعبية  الو  جمهورية  وفي 

منظمة األغذية والزراعة، والصندوق العاملي حلماية الطبيعة، واملنظمة اإلمنائية 
الهولندية، وتقوم بتنفيذ أهدافه منظمة الوية خاصة لتنمية املوارد البشرية. وقد 
ركز اهتمامه على املشروعات الصغيرة التي تصنع الراتان واخليزران، وروّج للتعاون 
فيما بني املنظمات غير احلكومية واحلكومة الالوية. وقد زادت القدرة التسويقية 
لهذه املشروعات احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم بجعلها أكثر وعياً مبتطلبات 
وتعّلمت  والراتان.  اخليزران  إلنتاج  مجموعات  تكوين  خالل  ومن  الدولية،  األسواق 
واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  املشروعات  مساعدة  أهمية  الوطنية  املشروعات 
احلجم على حتسني إمكانية نفاذها إلى األسواق الوطنية واإلقليمية والدولية، وقد 
حفز هذا بدوره كالً من احلكومة الالوية واملشروعات احلرجية الصغيرة واملتوسطة 

احلجم على إيالء مزيد من االهتمام لإدارة املستدامة للراتان واخليزران.

املصدر: Forest Connect, 2010. )وللحصول على مزيد من املعلومات عن حتالف ربط املشروعات احلرجية 
)http://edclaos.com/lfc/ :في جمهورية الو الشعبية الدميقراطية، ترجى زيارة املوقع
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وتوفر هذه اإلشارات أساساً ميكن البناء عليه وضمان أن يكون 
للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية دور كاٍف في النظام اخلاص 
وحماية  املناخ  تغير  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  باتفاقية 
 )UNFCCC, 2010 )انظر  وحقوقها  الشعوب  تلك  مصالح 
والتي قد تستفيد من األنشطة اإلضافية اخلاصة بتخفيض 
احلاالت  وتوفر  الغابات وتدهورها.  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات 
املذكورة في الفصل الثالث أمثلة واضحة للكيفية التي بدأت 
إيجابياً.  تغييراً  والسياسات  القوانني  تغيّر  املشاركة  هذه  بها 
اخلاصة  اإلضافية  األنشطة  على  العمل  من  املزيد  ويجري 
وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض 

لضمان هذه األنشطة تفيد اجملتمعات األصلية واحمللية.

غابات حضرية واقتصاد محلي من أجل توفير فرص عمل وإدرار 
دخل

يعيش اآلن أكثر من نصف سكان العالم في مناطق حضرية. 
وقرب الغابات احلضرية واحمليطة باحلضر والنظم الشجرية األخرى 
من هذه املراكز السكانية يجعل هذه الغابات بالغة القيمة في 
إغفال  يتم  ما  ذلك، فغالباً  ومع  وإدرار دخل.  العمالة  استدامة 
املناطق احلضرية عند دراسة الغابات احمللية والقضايا املتعلقة 
عند  احلسبان  في  مختلفة  اعتبارات  تؤخذ  أن  ويجب  باحلراجة. 
تقييم إنتاجية الغابات احلضرية، مقارنًة بالسياق الريفي. وثمة 

ثالثة مجاالت هامة على وجه اخلصوص عند دراسة ذلك.

درجة  توجد فيها  التي  »األساسية«  املقامة  املناطق  أوال، في 
عالية من البنية التحتية الرمادية )الطرق واملباني(، تالشكل 
األشجار والغابات احلضرية مزارع وحدائق خطية، توفر صيانتها 
لتوليد  اخلام  املواد  مخلفاتها  وتوفر  مستدامة،  عمل  فرص 
 .)Lohrberg, 2007( والطبخ  وللتدفئة،  محلياً،  الكهرباء 
ثانيا، تواجه املناطق احمليطة باملدن واآلخذة في التحّضر تغيرات 
رئيسية في استخدامات األراضي وتلزم توليفات مبتكرة من 
الترويحية  الوظائف  بني  ما  جتمع  احلرجية  واملوارد  األشجار 
إلى  احلالية  املمارسات  وتهدف  واإلنتاجية.  والبيئية  والصحية 
صوب  والتحرك  اخلضراء،  التحتية  البنية  تكلفة  كفاءة  زيادة 
توفير  مع  البيئية،  للنظم  مراعاةً  أكثر  رمادية  حتتية  بنية 
عمالة في تشييد وإدارة الطرق واملتنزهات واملناطق الصناعية 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  بني  ما  يجمع  مما  واألحياء 
احلجم واملشاركة اجملتمعية )Lohrberg, 2007(. ثالثا، يجب أن 
تكون املدينة املستدامة مناسبة ضمن نظامها البيئي العام، 
والوسائط  األمطار،  مياه  احلضرية ملستجمعات  اإلدارة  وحتترم 
الطبيعي. واإلنتاجية املتوازنة للغابات ونظم احلراجة الزراعية 
حول املدن تزونِّد املناطق احلضرية باملنتجات احلرجية التقليدية 
الزراعية  احلراجة  منتجات  ومن  املياه  من  بإمدادات  وكذلك 
من  وبالرغم  ذلك،  ومع   .)Spathelf and Nutto, 2004(
قيمة هذه املناطق املشجرة لإدارة اجملتمعية للغابات وكذلك 
نادراً  فإنها  احلجم،  واملتوسطة  الصغيرة  احلرجية  للمشروعات 
للغابات  احمللية  »القيمة«  دراسات  في  االعتبار  في  تؤخذ  ما 
احلضرية  للغابات  خاص  اهتمام  إيالء  الالزم  ومن  وللحراجة. 
جهود  ضمن  وتُدمج  تُقاس  أن  املراد  كان  إذا  باحلضر  واحمليطة 
التخطيط احمللية )»للحضر«( واإلقليمية )»للمناطق احمليطة 

باحلضر التي تربط احلضر بالريف«(.

فن  بأنها  احلضرية  وشبه  احلضرية  احلراجة  تعريف  جرى  وقد 
النظم  في  احلرجية  واملوارد  األشجار  إدارة  وعلم  وتكنولوجيا 
الفوائد  لتحقيق  وحولها  احلضرية  باجملتمعات  اخلاصة  البيئية 
الفسيولوجية واالجتماعية واالقتصادية واجلمالية التي توفرها 
احلراجة  نالت  وقد   .)Grey and Deneke, 1986( املوارد  هذه 
ألنه  الفقيرة  البلدان  من  كثير  في  محدوداً  اهتماماً  احلضرية 
يُنظر إليها في كثير من األحيان على أنها مرتبطة بالتجميل 
والترويح. ومع أن هذه الوظائف هامة بالنسبة جلميع اجملتمعات، 
فإنها ال متثل أولوية عليا بالنسبة للمدن التي تعتبر فيها إعادة 
القاعدة احلرجية ويعتبر فيها البحث عن مهن منتجة من أجل 

السكان الضعفاء والفقراء هما الشاغالن الرئيسيان.

وتدلل البحوث والتجارب املستفيضة على أن املدن التي اتخذت 
نعمت  قد  البيئة  تراعي  خضراء  رؤية  في  لالستثمار  خطوات 
الحقاً بفوائد كثيرة. فعلى سبيل املثال، حيثما توجد بنية حتتية 
اجلوية  الظواهر  تأثيرات  احلد من  يتم  بالكفاءة،  تتسم  خضراء 
الرياح والفيضانات واالنهيارات األرضية وزحف  املتطرفة )مثل 
األمطار  مياه  مستجمعات  تُنتج  ذلك،  على  وعالوة  الرمال(. 
إمدادات من  وتوفر  ذات نوعية جيدة  إدارة جيدة مياه  تدار  التي 
هذه املياه وتقلل من احلاجة إلى األشغال الهندسية الباهظة 
بناء  إلعادة  واملتكررة  العالية  التكلفة  كثيراً  وتقل  التكلفة. 
وفورات  يحقق  مما  التجارية،  التحتية  والبنية  واملساكن  الطرق 
توّلد فرصاً خضراء للعمل ودخالً من خالل إدارة االستخدامات 
املتعددة وصيانة األراضي املشجرة واألشجار. وأخيراً، فإن نظم 
الزراعة واملناطق الطبيعية التي تضم احلراجة الزراعية ومزارع 
بأسعار  بإمدادات  اجملاورة  األسواق  تزود  أن  ميكن  الغلة  عالية 

.)FAO, 2009b( تنافسية

باحلضر  احمليطة  املناطق  في  أُجريت  التي  البحوث  وتكشف 
واملتنقلة  الفقيرة  احلضرية  األسر  أن  النامية  البلدان  في 
السابقة  الريفية  مبناطقها  وثيقة  صالت  على  حتافظ 
في  تساهم  أن  ميكن  الصالت  وهذه  واحلرجية(.  )الزراعية 
الغذائي  األمن  انعدام  من  تخفف  وأن  الكفافية   معيشتها 
غابات  مجتمع  وفي   .)Iaquinta and Drescher, 2000(
األمازون البوليفية املتحضر، يتيح استخراج وتصنيع املنتجات 
احلرجية غير اخلشبية خيارات فيما يتعلق بسبل املعيشة أمام 
سكان املناطق شبه احلضرية. وتعتمد بعض األسر، ال سيما 
أسر املهاجرين من املناطق احلرجية النائية والذين لم يحصلوا 
املتعلقة  األنشطة  على  التعليم،  من  جيد  قسط  على 
اقتصادياً  صمودها  أجل  من  اخلشبية  غير  احلرجية  باملوارد 
وشانلي  ستوكلتون  أكد  وقد   .)Stoian, 2005( املدينة  في 
 )Shackleton, Shanley and Ndoye, 2007( وندوي 
في  املعيشة  سبل  دعم  في  اخلشبية  غير  احلرجية  املوارد  دور 
بطريقة  قائم  دور  وهو  النامية،  البلدان  من  مختلفة  مناطق 
على  أظهر،  أجروه  الذي  والبحث  عقود.  منذ  رسمية  غير 
اخلشبية  غير  احلرجية  للموارد  الرئيسي  الدور  اخلصوص،  وجه 
والنساء  العاطلني  الرجال  من  اآلالف  ملئات  فرصة  إتاحة  في 
العاطالت في املناطق احمليطة باحلضر وفي احلضر لتعزيز سبل 

معيشتهم في بلدان أفريقية عديدة.
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وفي املناطق احلضرية تكون املصادر الرئيسية لألخشاب هي املزارع 
الرياح  مصدات  أو  الواقية  واألحزمة  الشوارع،  وأشجار  الكبيرة، 
يجري  كثيرة  مدن  وفي  واحلدائق.  واملتنزهات  اخلضراء،  واألحزمة 
الهواء  في  مكثفة  ترويحية  بأنشطة  مقترناً  األخشاب  حصاد 
إنتاج  أجل  من  الشوارع  ألشجار  املنهجي  الزرع  ومُيارس  الطلق. 
 Carreiro,( األخشاب على نطاق واسع في الصني والهند وماليزيا
Song and Wu, 2008(. وتعوّض بعض املدن في بلدان صناعية 

تكاليف العناية باألشجار من خالل حصاد أخشابها.

ولألشجار احلضرية أيضاً القدرة على صيانة قيَم العقارات )على 
جذابة  بيئات  وخلق   ،)Tyrväinen et al., 2005 املثال  سبيل 
بالنسبة لألعمال التجارية، واجتذاب املستهلكني إلى مناطق 
تسوّق مقامة في األحياء األكثر حتضراً. وقد وجدت دراسات أن 
البيع  لبيئات  االقتصادي  االستقرار  ن  حتسنِّ احلضرية  األشجار 
بالتجزئة باجتذابها املستهلكني، وإيجادها حالة مزاجية إيجابية، 
وإيحائها برسائل تنم عن اجلودة )Wolf, 2004(. وقد جرى توثيق 
بينها  أوروبا، من  بحوث عملية في  من خالل  جيداً  توثيقاً  هذا 
احلضرية  باحلراجة  املعني  األوروبي  املنتدى  أجراه  الذي  البحث 
بقيادة املركز الدمناركي للغابات واملناظر الطبيعية والتخطيط 
الدولي  واالحتاد   )DCFLP/KVL( كوبنهاغن  جلامعة  التابع 
ملنظمات البحوث احلرجية. وميثل إنتاج األشجار وزرعها والعناية 
بها وإنتاج بيئات طبيعية والعناية بها مضاِعفاً اقتصادياً هاماً 
في البلدان املتقدمة. فخدمات املناطق الطبيعية، مبا في ذلك 
إنتاج املعدات واملشاتل واملبيعات بالتجزئة، في الواليات املتحدة 
ر ناجتها مبا قيمته 147.8  األمريكية وحدها في سنة 2004 قدنِّ
مليون دوالر أمريكي، وولدت أكثر من 1.9 مليون فرصة عمل في 

.)Hall, Hodges and Haydu, 2005( القطاع اخلاص

وزرع األشجار  البيئية احلضرية  النظم  الضروري إلعادة  والعمل 
الوطنية  احلكومة  من  بدعم  بها،  والعناية  اجملتمعية  والغابات 
وأجهزة احلكم احمللي والوكاالت املانحة الدولية، ميكن أن يوّظف 
فيه ماليني من األشخاص على نطاق عاملي مع حتقيق تأثيرات 
مضاِعفة كبيرة في االقتصادات احمللية وفي جميع أنحاء العالم. 
ومع ذلك، ما زالت الغابات احلضرية متثّل فكرة الحقة في أغلب 
األحيان في عملية تنفيذ أهداف اخلطط الشاملة على النطاقني 

ارتباط  هناك  يكون  ال  األحيان،  من  كثير  ففي  والوطني.  احمللي 
أساسي بني رؤية اجملتمع جلودة البيئة وبني خدمات النظم البيئية 
التنمية  وحتقيق  البيئة  جودة  لتحقيق  الزاوية  حجر  متثل  التي 
املستدامة )Schwab, 2009(. وميثل وجود بيانات ميكن التعويل 
والقطاعات  التخصصات  بني  فيما  شامل  حوار  وإجراء  عليها 
واملؤسسات عنصرين ضروريني في أي عملية تخطيط ناجحة. 
وكال العنصرْين ال وجود لهما حالياً في جميع األقاليم والدول 
أصحاب  ال يجتمع  األمر  وفي حقيقة  اإلطار 30(.  )انظر  تقريباً 
املصلحة الرئيسيون، من قبيل املشتغلني باحلراجة واملتخصصني 
في الزراعة احلضرية والسلطات احمللية واألجهزة املعنية بحاالت 
خضراء  مدن  لبناء  الغذائي،  األمن  برامج  وواضعي  الطوارئ 
مستدامة باالشتراك مع املواطنني ومن أجلهم. ومع ذلك، تقوم 
الكثير من مراكز اخلبرة الرفيعة )ومنها مثالً في آسيا األكادميية 
الصينية للغابات، ومعهد ماليزيا للموارد احلرجية، ومؤسسات 
آرافالي في الهند( بجمع بيانات جيدة وبوضع ممارسات تقدمية 
ولوضع  املصالح،  ومجموعات  املتأثرين  األراضي  مالك  إلشراك 
رؤية خضراء مستدامة جملتمعاتهم ضمن شروط احلوكمة اجليدة 

وممارسات التخطيط الطويل األجل.

وقد أدرك املواطنون بالفعل وأدركت سلطاتهم احمللية أن الزراعة 
احلضرية هي طريقة استراتيجية للجمع ما بني فسيفساء من 
املناطق اخلضراء في املدن وحولها، مع اإلسهام في اجملتمعات 
في  طبيعي  بيئي  نظام  وإقامة  الريفية  املناطق  من  املتنقلة 
املستهلكني.  بجوار  املنافسة  شديدة  سوق  وتوفير  املدينة، 
التخصص  هذا  حول  املوجودة  املصلحة  أصحاب  قواعد  وتتيح 
أساساً سليماً ميكن من خالله إدماج األشجار واحلراجة الزراعية 
ن احلراجة في  والغابات في استخدام متكامل لألراضي، مما ميكنِّ
احلضر وحول احلضر من تقدمي مساهمة اقتصادية مباشرة من 

حيث فرص العمل وإدرار الدخل، إلى جانب وفورات مؤسسية.

ونتائج البحوث األكثر شموالً بشأن الغابات املوجودة في احلضر 
وفي املناطق احمليطة باحلضر والنظم الشجرية األخرى تدفعنا 
نحو مناذج جديدة لإدارة احلضرية وديناميات حتّضر يُعتمد فيها 
الثقافي،  التشاركية لإدماج  والعمليات  الشمول االجتماعي، 

واألمن الغذائي، والرفاه، كأهداف أساسية.

اإلطار 29 : تقدير قيمة اخلدمات البيئية — مثال غابة أوكفيل احلضرية

في كل سنة، توفر بلدة أوكفيل )أونتاريو، كندا( خدمات بيئية تصل قيمتها إلى 
2.1 مليون دوالر أمريكي. وإضافة إلى ذلك، توفر األشجار للصناعة احمللية بقيمة 
1.1 مليون دوالر أمريكي سنوياً بتجنُّب اإلنفاق على وسائل ميكانيكية إلزالة 172 
املنبع. وتوفر األشجار لسكان أوكفيل  املنبعثة عند  امللوثات  طنا )190 طناً( من 
صحة  يثبت  وهذا  الطاقة.  فواتير  في  كتخفيض  سنوياً  أمريكي  دوالر   812000
توفر  حيث  حيوي«،  وراثي  تطور  »مرفق  مبثابة  تكون  احلضرية  الغابة  أن  مفهوم 

الطاقة، وتنقذ األرواح، وحتول دون تراكم غازات االحتباس احلراري.

وقد ساعد مشروع تأثير الغابات احلضرية في أوكفيل على وضع »مقياس أداء« 
االستراتيجية  اإلدارة  خطة  جانب  فإلى  العامة.  االستراتيجية  للخطة  أساسي 
للغابات احلضرية للفترة 2008-2027، أقيمت قاعدة متينة للسياسات في اخلطة 
بلدة  أكثر  تكون  ”أن  وهي:  العامة  الرؤية  في حتقيق  للمساعدة  للبلدة  الرسمية 
في كندا مليئة باحلياة.“ وهذا يدلل على الدور املؤثر الذي تلعبه الغابات احلضرية، 
والشراكات احملتملة بني املتحصصني في تخطيط وهندسة وإدارة الغابات احلضرية 

.)McNeil, 2009(
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الموجز واالستنتاجات
احمللية  احلرجية  امل��وارد  أهمية  مدى  الفصل  هذا  أظهر  لقد 
تقّدر  ما  كثيراً  ولكنها  احمللية،  املعيشة  سبل  استدامة  في 
قيمتها تقديراً بخساً وال تتوافر لها حماية كافية في القوانني 
رئيسية  مساهمات  احمللية  احلرجية  املوارد  وتقدم  والسياسات. 
وتنمية  التقليدية،  باملعرفة  املتعلقة  املمارسات  استدامة  في 
الصغيرة  احلرجية  واملشروعات  للغابات  اجملتمعية  اإلدارة 
اخلشبية،  غير  احلرجية  باملنتجات  واإلمداد  احلجم،  واملتوسطة 
وتقدمي مساهمات »غير نقدية« في سبل املعيشة الكفافية. 
أولى  محاولة  الفصل  هذا  في  املذكورة  األمثلة  كانت  وقد 
مزيداً  تتطلب جميعها  التي  األفكار،  الضوء على هذه  إللقاء 

من البحث واملناقشة في سنة 2010 وما بعدها.

وتستند اإلدارة اجملتمعية للغابات إلى ُحسن النوايا السياسية 
وقوة املؤسسات اجملتمعية. وهي تعتمد على وجود حقوق وحيازة 
اجملتمعية  اإلدارة  وباستطاعة  الغابات.  بشأن  األجل  طويلة 
إقامة مشروعات حرجية  على حتفيز  أيضاً  تساعد  أن  للغابات 
سليمة  بيئات  حتتضنها  عندما  احلجم،  ومتوسطة  صغيرة 

ومتكينية مالئمة.

ويتزايد في بعض البلدان ودولياً إدراك أن االستثمار في املشروعات 
احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم ميكن أن يحّسن كثيراً من 
املوارد  إلدارة  تعزيزه  جانب  إلى  الريفية  املعيشة  سبل  فرص 
الطبيعية. فهذه املشروعات ميكن أن تكون قاطرة للتنمية من 
خالل توليد فرص العمالة وإدرار الدخل ومن خالل األثر املضاِعف 
ذلك  ومع  الريفية.  االقتصادات  في  يتحقق من خاللهما  الذي 
في بعض البلدان ال حتدث تنمية للمشروعات احلرجية الصغيرة 
واملتوسطة احلجم بسبب تقدير قيمتها بالنسبة لالقتصادات 
واملنظمات  احلكومات  وباستطاعة  بخساً.  تقديراً  الوطنية 
احلرجية  للمشروعات  أكبر  بدرجة  إيجابية  بيئة  تهيئة  الدولية 
املتعلقة  القواعد  بتوضيح  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة 
تسجيل  وبتبسيط  باحليازة؛  واملتعلقة  املوارد  على  باحلصول 
الضريبية  اخملططات  وبترشيد  التصدير؛  وإجراءات  املشروعات 
واملتعلقة باحلوافز املالية. ويشّكل توافر معلومات وتقدمي دعم 

لشبكات املنتجني مكوننْي هامنْي أيضاً.

وقد أظهرت أيضاً املوارد احلرجية غير اخلشبية دورها الكبير في 
في  مبا  املعيشة،  سبل  في  النقدية  وغير  النقدية  املساهمات 
ذلك عن طريق املشروعات احلرجية الصغيرة واملتوسطة احلجم. 
املُنتج  هي  اخلشبية  غير  احلرجية  املنتجات  تكون  ما  وكثيراً 
الرئيسي للكثير من املشروعات احلرجية الصغيرة واملتوسطة 
احلجم في اجملتمعات احمللية وتساعد على توفير دخل مستدام. 
املوارد  تقدمها  التي  النقدية  غير  املساهمة  فإن  ذلك،  ومع 
من  بكثير  أكبر  تكون  األسر  دخل  في  اخلشبية  غير  احلرجية 
وإضافة  كثيرة.  أحيان  في  الغابات  من  املتأتي  النقدي  الدخل 
إلى إجراء مزيد من البحوث بشأن املساهمة غير النقدية التي 
تقدمها الغابات، تلزم زيادة وضع قوانني وسياسات فعالة بشأن 
إدماجها  ولكفالة  بإفراط  استغاللها  لكفالة عدم  املوارد  تلك 

إدماجاً جيداً ضمن أطر السياسات.

وأخيراً تقتضي التحديات اجلديدة النابعة من تغيُّر املناخ اتخاذ 
احمللية  القيمة  وحماية  استكشاف  لزيادة  عاجلة  إج��راءات 
في  بالذات  يصدق  وهذا  املعيشة.  لسبل  بالنسبة  للغابات 
تخفيض  اإلطار  في  بها  املضطلع  الناشئة  األنشطة  حالة 
واألنشطة  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض  املتعلقة  اإلضافية 
مؤخراً  اتخذت  التي  القرارات  إلى  بالنظر  وتدهورها،  الغابات 
ضم   مت  إذا   .2010 األول  ديسمبر/كانون  في  كانكون  في 
الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض  املتعلقة  اإلضافية  األنشطة 
إلصالح  الواسعة  األنشطة  مع  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن 
حوكمة الغابات وقامت احلكومات بتشجيع مشاركة السكان 
األنشطة  استرايتجية  وضع  في  احمللية  واجملتمعات  األصليني 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض  املتعلقة  اإلضافية 
في  أمل  فهناك  الوطنية،  العمل  وخطة  وتدهورها  الغابات 
االنبعاثات  بتخفيض  املتعلقة  اإلضافية  األنشطة  تضمن  أن 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها أن تعود الفوائد على الناس 
الذين يعتمدون على الغابات في معيشتهم. وبدون إيالء هذا 
هناك  يكون  احمللي،  املستوى  على  القائمة  للقضايا  االهتمام 
بعض  تهديد  وخطر  للحياة  التقليدية  األساليب  تدهور  خطر 
أكثر غابات العالم تنوعاً من الناحية احليوية وأكثرها أهمية من 

الناحية البيئية.

اإلطار 30 : تقييم األشجار املوجودة خارج الغابات

لهذه  اإلقليمي  التخطيط  وعمليات  املدن  في  خضراء  مناطق  نشوء  إن 
املناطق هو أمر معروف جيداً في البلدان املتقدمة. ومع ذلك، على الرغم من 
وجود منهجيات للتقييم، ليس من الشائع استخدامها في معظم أنحاء 
إما  تكون متكاملة،  وال  املستخدمني،  متوافقة مع  تكون  ما  ونادراً  العالم، 
على املستوى الوطني أو على املستوى الدولي. وكجزء من عملية التقييم 

العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010، يجري إعداد دراسة موضوعية عن األشجار 
البيانات. وستوفر  توافر  وملدى  للمنهجيات  الغابات، تتضمن حتليالً  املوجودة خارج 
في  والتغيُّر  األراضي،  واستخدام  التحّضر،  تقييم  عند  للبلدان  توجيها  الدراسة 
وخطط  احلرجية  السياسة  إلى  بالنسبة  وحولها  املدن  في  األراضي  استخدام 

.)FAO, 2010e( العمل الوطنية بشأن احلراجة
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مالحظات على جداول المالحق

في جميع اجلداول يعكس التقسيم اإلقليمي، التوزيع اجلغرافي وليس التوزيع االقتصادي أو السياسي.

- = غير متوفرة 0 = إما  صفر حقيقي أو قيمة ضئيلة )أقل من نصف وحدة(

املسطحات  الواقعة حتت  املناطق  باستثناء  للبلد،  اإلجمالية  املساحة  إلى  تشير  اليابسة«  1، »مساحة  اجلدول   في 
املائية الداخلية. ويساوي اجملموع العاملي مجموع وحدات اإلبالغ؛ هناك حوالي 35 مليون هكتار من األراضي في القارة 
ويتم  ليست مدرجة.  األخرى  الصغيرة  اجلزر  وبعض  واجلنوبي  الشمالي  القطبني  في  اجلزر  وبعض  اجلنوبية،  القطبية 

التعبير عن نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بتعادل القوة الشرائية.

في اجلدول  3، »مخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغابات« يشير إلى مخزون الكربون في الكتلة احليوية فوق 
األرض وحتتها.

في اجلدول  6، تفيد التقارير عن العمالة في القطاع الرسمي للغابات  فقط.

المالحق5
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اجلدول  1 : البيانات األساسية عن البلدان واملناطق

الناجت احمللي اإلجمالي في 2008عدد السكان في 2008مساحة اليابسةالبلد/املنطقة

معدل النمو الكثافةاإلجمالي
السنوي

نصيب الفرد حسب  سكان الريف 
القوة  )تعادل 

الشرائية(

معدل النمو 
احلقيقي السنوي

)عدد السكان في )ألف()ألف هكتار(
الكيلومتر املربع(

من )%(  %( 
اإلجمالي(

 )بالدوالر 
األمريكي(

)%(

3834.5  3143.090 074 8 568 2 بوروندي

1953.9 2 402.343 088 19 271 47 الكاميرون

7412.2  71.962 339 4 298 62 جمهورية أفريقيا الوسطى

0.2-337 1 92.773 914 10 920 125 تشاد

9495.6 3 111.839 615 3 150 34 جمهورية الكونغو

3146.2  282.866 257 64 705 226 جمهورية الكونغو الدميقراطية

89911.3 33 232.661 659  805 2 غينيا االستوائية

5752.3 14 61.815 448 1 767 25 الغابون

02711.2 1 3942.882 721 9 467 2 رواندا

– 500 2 13060 5  39  سانت هيالنة وأسنسيون وتريستان دا كونها

7485.8 1 1671.339 160  96  ساو تومي وبرينسيبي

2355.2 1 232.664 280 122 086 530 إجمالي وسط أفريقيا 

1701.0 1 4572.472 850  186  جزر القمر

1383.9 2 371.813 849  318 2 جيبوتي

6422.0  493.179 927 4 100 10 إريتريا

86911.3  812.683 713 80 000 100 إثيوبيا

5511.7 1 682.778 765 38 914 56 كينيا

0547.3 1 332.771 111 19 154 58 مدغشقر

3564.5 12 6310.758 280 1 203  موريشيوس

– 900 4 – 5042.7 189  38  مايوت

– – 3271.47 817  250  ريونيون

3922.8 21 1831.245 84  46  سيشيل

6002.6  142.264 926 8 734 62 الصومال

1669.5 1 1613.387 657 31 710 19 أوغندا

3017.5 1 482.975 484 42 580 88 جمهورية تنزانيا االحتادية

1816.7 1 582.879 652 230 233 399 إجمالي شرق أفريقيا

0363.0 8 141.535 373 34 174 238 اجلزائر

4257.2 5 821.857 527 81 545 99 مصر

2083.8 16 42.023 294 6 954 175 اجلماهيرية العربية الليبية

0843.7 2 32.459 215 3 070 103 موريتانيا
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الناجت احمللي اإلجمالي في 2008عدد السكان في 2008مساحة اليابسةالبلد/املنطقة

معدل النمو الكثافةاإلجمالي
السنوي

نصيب الفرد حسب  سكان الريف 
القوة  )تعادل 

الشرائية(

معدل النمو 
احلقيقي السنوي

)عدد السكان في )ألف()ألف هكتار(
الكيلومتر املربع(

من )%(  %( 
اإلجمالي(

 )بالدوالر 
األمريكي(

)%(

2635.6 4 711.244 606 31 630 44 املغرب

1558.3 2 172.357 348 41 600 237 السودان

9564.5 7 651.034 169 10 536 15 تونس

– 500 2 23.519 497  600 26 الصحراء الغربية

4215.5 5 221.749 029 209 109 941 إجمالي شمال أفريقيا 

82013.2 5 142.743 021 18 670 124 أنغوال

5742.9 13 31.540 921 1 673 56 بوتسوانا

5643.9 1 670.875 049 2 036 3 ليسوتو

8059.7  1582.881 846 14 408 9 مالوي

8386.8  282.463 383 22 638 78 موزمبيق

3982.9 6 32.063 130 2 329 82 ناميبيا

1163.1 10 411.039 668 49 447 121 جنوب أفريقيا

9272.4 4 681.575 168 1 720 1 سوازيلند

3576.0 1 172.565 620 12 339 74 زامبيا

14.5-337  320.163 463 12 685 38 زميبابوي

1584.3 5 231.754 269 137 945 590 إجمالي جنوب أفريقيا

4735.1 1 783.259 662 8 062 11 بنني

1604.5 1 563.581 234 15 360 27 بوركينا فاسو

2022.8 3 1241.440 499  403  الرأس األخضر

6522.2 1 652.351 591 20 800 31 كوت ديفوار

3635.9 1 1662.744 660 1 000 1 غامبيا

4637.3 1 1032.150 351 23 754 22 غانا

0564.7 1 402.366 833 9 572 24 غينيا

5373.3  562.270 575 1 812 2 غينيا - بيساو

3887.1  394.640 793 3 632 9 ليبريا

1295.0 1 102.468 706 12 019 122 مالي

6839.5  124.084 704 14 670 126 النيجر

0996.0 2 1662.452 212 151 077 91 نيجيريا

7933.3 1 632.758 211 12 253 19 السنغال

7825.5  782.662 560 5 162 7 سيراليون
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الناجت احمللي اإلجمالي في 2008عدد السكان في 2008مساحة اليابسةالبلد/املنطقة

معدل النمو الكثافةاإلجمالي
السنوي

نصيب الفرد حسب  سكان الريف 
القوة  )تعادل 

الشرائية(

معدل النمو 
احلقيقي السنوي

)عدد السكان في )ألف()ألف هكتار(
الكيلومتر املربع(

من )%(  %( 
اإلجمالي(

 )بالدوالر 
األمريكي(

)%(

8301.1  1192.558 459 6 439 5 توغو

6965.4 1 572.656 050 288 015 503 إجمالي غرب آفريقيا

7895.2 2 332.361 280 987 388 964 2إجمالي أفريقيا

0756.8 6 1090.236 077 3 820 2 أرمينيا

77110.8 8 1061.148 731 8 263 8 أذربيجان

9662.0 4 1.247-62 307 4 949 6 جورجيا

3233.2 11 60.742 521 15 970 269 كازاخستان

1937.6 2 281.364 414 5 180 19 قيرغيزستان

9077.9 1 491.674 836 6 996 13 طاجيكستان

6259.8 6 111.351 044 5 993 46 تركمانستان

6589.0 2 641.163 191 27 540 42 أوزبكستان

5576.6 5 190.955 121 76 711 410 إجمالي آسيا الوسطى

9719.0 5 1440.657 919 344 7491 932 الصني

8003.7 1 1980.437 819 23 041 12 جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

0.7-129 34 0.134-349 293 127 450 36 اليابان

5578.9 3 21.143 641 2 356 155 منغوليا

6582.2 27 4970.419 152 48 692 9 جمهورية كوريا

8952.3 8 1350.553 824 546 2881 146 1إجمالي شرق آسيا

3356.2 1 2291.473 0001 160 017 13 بنغالديش

75913.8 4 181.666 687  839 3 بوتان

9466.1 2 3971.471 412 181 3191 297 الهند

5975.2 5 0171.362 3051  30  املالديف

1045.3 1 2011.883 810 28 335 14 نيبال

5382.0 2 2302.264 952 176 088 77 باكستان

5646.0 4 3200.985 061 20 271 6 سري النكا

7245.7 2 3811.570 227 568 8991 411 إجمالي جنوب آسيا

1.9-665 50 741.825 392  527  بروناي دار السالم

9516.7 1 821.779 562 14 652 17 كمبوديا

9946.1 3 1251.249 345 227 157 181 إندونيسيا
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الناجت احمللي اإلجمالي في 2008عدد السكان في 2008مساحة اليابسةالبلد/املنطقة

معدل النمو الكثافةاإلجمالي
السنوي

نصيب الفرد حسب  سكان الريف 
القوة  )تعادل 

الشرائية(

معدل النمو 
احلقيقي السنوي

)عدد السكان في )ألف()ألف هكتار(
الكيلومتر املربع(

من )%(  %( 
اإلجمالي(

 )بالدوالر 
األمريكي(

)%(

1247.5 2 271.969 205 6 080 23 جمهورية الو الشعبية الدميقراطية

2154.6 14 821.730 014 27 855 32 ماليزيا

1103.6 1 760.967 563 49 352 65 ميامنار

5133.8 3 3031.835 348 90 817 29 الفلبني

3211.1 49 5932.90 6156 4 70  سنغافورة

0862.5 8 1320.667 386 67 089 51 تايلند

80213.2  743.273 098 1 487 1 تيمور الشرقية

7876.2 2 2811.172 096 87 007 31 فيتنام

7644.1 4 1331.253 624 575 093 434 إجمالي جنوب شرق آسيا

1032.3 1 423.576 208 27 223 65 أفغانستان

8996.3 34 0212.112 7761  76  البحرين

9193.6 26 930.930 862  924  قبرص

6665.6 11 451.232 312 73 855 162 إيران )جمهورية إسالمية(

4779.5 3 692.134 096 30 737 43 العراق

9054.0 27 3261.78 051 7 164 2 إسرائيل

4747.9 5 703.322 136 6 824 8 األردن

9416.4 39 1642.42 919 2 782 1 الكويت

7778.5 11 4100.813 194 4 023 1 لبنان

9002.0 2 6893.228 147 4 602  األراضي الفلسطينية احملتلة

79912.3 24 92.228 785 2 950 30 عمان

35015.8 84 11112.64 281 1 159 1 قطر

9914.4 23 122.118 201 25 969 214 اململكة العربية السعودية

5835.2 4 1163.546 227 21 364 18 اجلمهورية العربية السورية

4170.9 13 961.231 914 73 963 76 تركيا

4425.1 37 542.822 485 4 360 8 اإلمارات العربية املتحدة

4163.9 2 432.969 917 22 797 52 اليمن

4834.2 11 452.037 511 308 772 690 إجمالي غرب آسيا 

0703.0 6 1321.159 307 075 7634 093 3إجمالي آسيا

2936.0 7 1150.453 143 3 740 2 ألبانيا

5003.6 42 1791.211 84  47  أندورا
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الناجت احمللي اإلجمالي في 2008عدد السكان في 2008مساحة اليابسةالبلد/املنطقة

معدل النمو الكثافةاإلجمالي
السنوي

نصيب الفرد حسب  سكان الريف 
القوة  )تعادل 

الشرائية(

معدل النمو 
احلقيقي السنوي

)عدد السكان في )ألف()ألف هكتار(
الكيلومتر املربع(

من )%(  %( 
اإلجمالي(

 )بالدوالر 
األمريكي(

)%(

9121.8 37 1010.433 337 8 245 8 النمسا

27810 12 0.527-48 679 9 290 20 بيالروسيا

2381.1 35 3500.63 590 10 028 3 بلجيكا

0955.4 8 0.153-74 773 3 120 5 البوسنة والهرسك

7926.0 11 0.629-70 593 7 861 10 بلغاريا

6632.4 17 0.143-79 423 4 596 5 كرواتيا

6432.5 24 1340.527 319 10 725 7 جمهورية التشيك

1.1-845 36 1290.213 458 5 243 4 الدمنارك

3.6-651 20 0.131-32 341 1 239 4 إستونيا

– 000 31 362.058 50  140  جزر فارو

1950.9 36 170.437 304 5 390 30 فنلندا

0580.4 33 1130.523 036 62 766 54 فرنسا

3741.3 35 0.126-236 264 82 863 34 أملانيا

– 200 38 10000 313  1  جبل طارق

3562.9 29 860.239 137 11 890 12 اليونان

– 600 44 8460.269 66  8  غوينسي

– – 87700 11  0  الكرسي الرسولي

7890.6 19 0.233-112 012 10 961 8 هنغاريا

9020.3 36 32.38 315  025 10 أيسلندا

3.0-850 41 641.939 437 4 889 6 أيرلندا

– 000 35 140049 80  57  جزيرة مان

283 31 2030.532 604 59 414 29 إيطاليا

– 000 57 7670.269 92  12  جيرسي

4.6-357 16 0.432-36 259 2 220 6 التفيا

0001.8 118 2252.986 36  16  خلتنشتاين

7533.0 17 5333 321 3 268 6 ليتوانيا

0.9-922 78 1861.318 481  259  لكسمبرغ

9712.1 23 2720.26 4071  32  مالطة

00010 30 48300 3316  0  موناكو

3858.1 13 460.240 622  345 1 اجلبل األسود

9612.1 40 4900.418 528 16 376 3 هولندا

7142.1 58 161.023 767 4 547 30 النرويج
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الناجت احمللي اإلجمالي في 2008عدد السكان في 2008مساحة اليابسةالبلد/املنطقة

معدل النمو الكثافةاإلجمالي
السنوي

نصيب الفرد حسب  سكان الريف 
القوة  )تعادل 

الشرائية(

معدل النمو 
احلقيقي السنوي

)عدد السكان في )ألف()ألف هكتار(
الكيلومتر املربع(

من )%(  %( 
اإلجمالي(

 )بالدوالر 
األمريكي(

)%(

2754.9 17 0.139-125 104 38 422 30 بولندا

2540 23 1170.341 677 10 147 9 البرتغال

9797.2 2 0.958-110 633 3 289 3 جمهورية مولدوفا

4499.4 13 0.446-93 361 21 990 22 رومانيا

9235.6 15 0.427-9 394 141 687 637 1االحتاد الروسي

9001.9 41 51707 31  6  سان مارينو

5541.2 10 1110.148 839 9 836 8 صربيا

1386.2 22 1120.144 400 5 810 4 سلوفاكيا

8663.5 27 1000.252 015 2 014 2 سلوفينيا

6741.2 31 891.023 486 44 911 49 إسبانيا

– – – 00 2  100 6 جزر سفالبارد ويان ماين

0.2-961 36 220.516 205 9 034 41 السويد

4151.8 42 1890.427 541 7 000 4 سويسرا

3375.0 9 81033 041 2 523 2 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

2772.1 7 0.632-79 992 45 933 57 أوكرانيا

4680.7 35 2540.510 461 61 193 24 اململكة املتحدة

5851.1 25 330.128 805 731 507 213 2إجمالي أوروبا

80015.3 8 1677.10 15  9  أنغيال

9702.5 20 1981.269 87  44  أنتيغوا وبربودا

1.6-800 21 5831.053 105  18  أروبا

7001.0 30 341.216 338  001 1 جزر البهاما

9770.2 18 593060 255  43  بربادوس

9004.4 69 30000 651  5  برمودا

5002.5 38 153061 23  15  جزر فيرجن البريطانية

8003.2 43 2331.80 56  24  جزر كاميان

5004.3 9 105024 205 11 644 10 كوبا

7064.3 8 89025 67  75  دومينيكا

1255.3 8 2061.431 953 9 832 4 جمهورية الدومينيكان

8822.1 8 3061.069 104  34  غرينادا

– – 2750.42 464  169  غواديلوب
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الناجت احمللي اإلجمالي في 2008عدد السكان في 2008مساحة اليابسةالبلد/املنطقة

معدل النمو الكثافةاإلجمالي
السنوي

نصيب الفرد حسب  سكان الريف 
القوة  )تعادل 

الشرائية(

معدل النمو 
احلقيقي السنوي

)عدد السكان في )ألف()ألف هكتار(
الكيلومتر املربع(

من )%(  %( 
اإلجمالي(

 )بالدوالر 
األمريكي(

)%(

1241.3 1 3581.653 876 9 756 2 هايتي

1.3-716 7 2500.447 708 2 083 1 جامايكا

– – 3800.22 403  106  املارتينيك

40011.8 3 60083 6  10  مونتيسيرات

0002.2 16 2441.67 195  80  جزر األنتيل الهولندية

8000.2 17 4470.42 965 3 887  بورتوريكو

– – – – 333 7  2  سانت بارثيليمي

4678.2 16 1962.069 51  26  سانت كيتس ونيفيس

8360.5 9 72  2790.6 170  61  سانت لوسيا

– – – – 600 30  5  سان مارتن )اجلزء الفرنسي(

1.1-998 8 53  2790 109  39  سانت فنسنت وجزر غرينادين

1733.5 25 2600.487 333 1 513  ترينيداد وتوباغو

50012.9 11 353.19 33  95  جزر تركس وكايكوس

– 500 14 31406 110  35  جزر فيرجن التابعة للواليات املتحدة

6483.4 8 1850.834 733 41 611 22 إجمالي منطقة البحر الكاريبي

7433.8 6 132.048 301  281 2 بليز

2322.6 11 891.337 519 4 106 5 كوستاريكا

7992.5 6 2960.439 134 6 072 2 السلفادور

7604.0 4 1282.552 686 13 716 10 غواتيماال

9324.0 3 652.052 319 7 189 11 هندوراس

6893.5 2 471.343 667 5 034 12 نيكاراغوا

4989.2 12 461.727 399 3 434 7 بنما

0004.3 6 811.745 025 41 832 50 إجمالي أمريكا الوسطى

0780.4 39 41.020 259 33 351 909 كندا

0000.3 20 0016 57  045 41 غرينالند

5701.8 14 561.023 555 108 395 194 املكسيك

– 000 7 26017 6  23  سان بيير ميكيلون

3500.4 46 341.018 666 311 742 914 الواليات املتحدة األمريكية

2060.5 38 221.019 543 453 556 059 2إجمالي أمريكا الشمالية

4430.5 33 251.023 301 536 999 132 2إجمالي أمريكا الشمالية والوسطى
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الناجت احمللي اإلجمالي في 2008عدد السكان في 2008مساحة اليابسةالبلد/املنطقة

معدل النمو الكثافةاإلجمالي
السنوي

نصيب الفرد حسب  سكان الريف 
القوة  )تعادل 

الشرائية(

معدل النمو 
احلقيقي السنوي

)عدد السكان في )ألف()ألف هكتار(
الكيلومتر املربع(

من )%(  %( 
اإلجمالي(

 )بالدوالر 
األمريكي(

)%(

– 000 8 3301.58 66  20  ساموا األمريكية

7843.7 38 31.111 074 21 230 768 استراليا

1002.9 9 83025 20  24  جزر كوك

3580.2 4 460.648 844  827 1 فيجي

0002.6 18 731.549 266  366  بولينيزيا الفرنسية

– 000 15 3261.77 176  54  غوام

4263.0 2 1202.156 97  81  كيريباس

5001.5 2 3393.430 61  18  جزر مارشال

2.9-091 3 157078 110  70  ميكرونيزيا )احتاد واليات(

12.1-000 5 50000 10  2  ناورو

0000.6 15 131.235 246  828 1 كاليدونيا اجلديدة

1.1-260 27 160.914 230 4 331 26 نيوزيلندا

– 800 5 8050 2  26  نيوي

– – – 500 2  4  جزيرة نورفولك

– 500 12 1851.29 85  46  جزر ماريانا الشمالية

100 8 43020 20  46  باالو

1806.6 2 152.488 577 6 286 45 بابوا غينيا اجلديدة

– – 10100 0  5  بيتكيرن

3.4-555 4 63077 179  283  ساموا

6136.9 2 182.682 511  799 2 جزر سليمان

– 000 1 1000100 1  1  توكيالو

8370.8 3 1441.075 104  72  تونغا

6002.0 1 333050 10  3  توفالو

9356.6 3 192.675 234  219 1 فانواتو

– 800 3 1070100 15  14  جزر واليس وفوتونا

7063.2 27 41.330 940 34 655 848 إجمالي أوسيانيا

3036.8 14 151.08 883 39 669 273 األرجنتني

2776.1 4 91.834 694 9 330 108 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(

3045.1 10 231.014 972 191 942 845 البرازيل

4363.2 14 231.012 804 16 353 74 شيلي

7972.5 8 411.526 012 45 950 110 كولومبيا
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* يوجد نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(

 FAOSTAT )ResourceSTAT and PopSTAT(, World Bank )World Development Indicators(, IMF )World Economic Outlook database(, املصدر: قواعد البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة
)UNSD )National Accounts Main Aggregates Database( and CIA )World Factbook، بالرجوع إليها آخر مرة في 16 سبتمبر/أيلول 2010.

الناجت احمللي اإلجمالي في 2008عدد السكان في 2008مساحة اليابسةالبلد/املنطقة

معدل النمو الكثافةاإلجمالي
السنوي

نصيب الفرد حسب  سكان الريف 
القوة  )تعادل 

الشرائية(

معدل النمو 
احلقيقي السنوي

)عدد السكان في )ألف()ألف هكتار(
الكيلومتر املربع(

من )%(  %( 
اإلجمالي(

 )بالدوالر 
األمريكي(

)%(

0146.5 8 541.034 481 13 836 24 إكوادور

– 400 35 000 3  217 1 جزر فوكالند )مالفيناس(*

– – 32.824 220  220 8 غيانا الفرنسية

0643.0 3 0.172-4 763  685 19 غيانا

7045.8 4 161.840 238 6 730 39 بارغواي

5099.8 8 231.229 837 28 000 128 بيرو

4015.1 7 31.025 515  600 15 سورينام

7448.9 12 190.38 349 3 502 17 أوروغواي

8184.8 12 321.77 121 28 205 88 فنزويال )اجلمهورية البوليفارية(

4465.4 10 221.217 892 384 239 756 1إجمالي أمريكا اجلنوبية

3841.7 10 521.250 525 750 5506 009 13إجمالي العالم
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اجلدول  2 : مساحة الغابات والتغير احلقيقي

معدل  التغير السنويمساحة الغابات في 2010البلد/املنطقة

نسبة مئوية من مساحة الغابات
مساحة اليابسة

املســاحة لكــل 
1000 شخص

2000–19902010–2000

)%()ألف هكتار()%()ألف هكتار()هكتار()%()ألف هكتار(

1.4-3-3.7-9-21  1727  بوروندي

1.0-220-0.9-220-043 1 91642 19 الكاميرون

0.1-30-0.1-30-210 5 60536 22 جمهورية أفريقيا الوسطى

0.7-79-0.6-79-056 1 5259 11 تشاد

0.1-15-0.1-17-199 6 41166 22 جمهورية الكونغو

0.2-311-0.2-311-399 2 13568 154 جمهورية الكونغو الدميقراطية

0.7-12-0.6-12-467 2 62658 1 غينيا االستوائية

00 00 193 15 00085 22 الغابون

92.4 30.8 45  43518  رواندا

00 00 400  26  سانت هيالنة وأسنسيون وتريستان دا كونها

00 00 169  2728  ساو تومي وبرينسيبي

0.3-660-0.3-676-084 2 85448 254 إجمالي وسط أفريقيا 

9.3-1-4.0-40  32  جزر القمر

00 00 7  60  جيبوتي

0.3-4-0.3-5-311  53215 1 إريتريا

1.1-141-1.0-141-152  29611 12 إثيوبيا

0.3-12-0.3-13-89  4676 3 كينيا

0.4-57-0.4-57-657  55322 12 مدغشقر

1.0-27000  3517  موريشيوس

1.3-1.20-730  1437  مايوت

00.1 00 108  8835  ريونيون

00 00 485  4188  سيشيل

1.1-77-1.0-77-756  74711 6 الصومال

2.6-88-2.0-88-94  98815 2 أوغندا

1.1-403-1.0-403-787  42838 33 جمهورية تنزانيا االحتادية

1.0-783-0.9-784-317  19718 73 إجمالي شرق أفريقيا

0.6-9-0.5-9-43  4921 1 اجلزائر

11.7 23.0 1  700  مصر
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معدل  التغير السنويمساحة الغابات في 2010البلد/املنطقة

نسبة مئوية من مساحة الغابات
مساحة اليابسة

املســاحة لكــل 
1000 شخص

2000–19902010–2000

)%()ألف هكتار()%()ألف هكتار()هكتار()%()ألف هكتار(

00 00 34  2170  اجلماهيرية العربية الليبية

2.7-8-2.7-10-75  2420  موريتانيا

110.2 0.1-3-162  13111 5 املغرب

0.1-54-0.8-589-692 1 94929 69 السودان

171.9 192.7 99  0066 1 تونس

00 00 423 1 7073  الصحراء الغربية

0.1-41-0.7-590-377  8148 78 إجمالي شمال افريقيا

0.2-125-0.2-125-245 3 48047 58 أنغوال

1.0-118-0.9-118-909 5 35120 11 بوتسوانا

00.5 00.5 21  441  ليسوتو

1.0-33-0.9-33-218  23734 3 مالوي

0.5-217-0.5-219-743 1 02250 39 موزمبيق

1.0-74-0.9-73-423 3 2909 7 ناميبيا

00 00 186  2418 9 جنوب أفريقيا

50.8 50.9 482  56333  سوازيلند

0.3-167-0.3-167-920 3 46867 49 زامبيا

1.9-327-1.6-327-254 1 62440 15 زمبابوي

0.5-056 1-0.5-057 1-416 1 32033 194 إجمالي جنوب أفريقيا 

1.0-50-1.3-70-527  56141 4 بنني

1.0-60-0.9-60-371  64921 5 بوركينا فاسو

00.4 23.6 171  8521  الرأس األخضر

80.1 110.1 505  40333 10 كوت ديفوار

20.4 20.4 289  48048  غامبيا

2.1-115-2.0-135-212  94022 4 غانا

0.5-36-0.5-36-666  54427 6 غينيا

0.5-10-0.4-10-284 1 02272 2 غينيا - بيساو

0.7-30-0.6-30-141 1 32945 4 ليبريا

0.6-79-0.6-79-983  49010 12 مالي

1.0-12-3.7-62-82  2041 1 النيجر

3.7-410-2.7-410-60  04110 9 نيجيريا
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معدل  التغير السنويمساحة الغابات في 2010البلد/املنطقة

نسبة مئوية من مساحة الغابات
مساحة اليابسة

املســاحة لكــل 
1000 شخص

2000–19902010–2000

)%()ألف هكتار()%()ألف هكتار()هكتار()%()ألف هكتار(

0.5-43-0.5-45-694  47344 8 السنغال

0.7-20-0.6-20-490  72638 2 سيراليون

5.1-20-3.4-20-44  2875  توغو

1.1-875-1.1-961-254  23415 73 إجمالي غرب آفريقيا

0.5-414 3-0.6-067 4-683  41923 674 إجمالي أفريقيا

1.5-4-1.3-4-85  2629  أرمينيا

00 00 107  93611  أذربيجان

0.1-3-10-637  74239 2 جورجيا

0.2-6-0.2-6-213  3091 3 كازاخستان

101.1 20.3 176  9545  قيرغيزستان

00 00 60  4103  طاجيكستان

00 00 818  1279 4 تركمانستان

60.2 170.5 120  2768 3 أوزبكستان

الوسطى آسيا  40 80 210  0164 16  إجمالي  

9861.6 9861.22 1541  86122 206 الصني

2.0-127-1.7-127-238  66647 5 جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

100 70-196  97969 24 اليابان

0.7-82-0.7-82-126 4 8987 10 منغوليا

0.1-7-0.1-8-129  22263 6 جمهورية كوريا

7811.2 7620.82 1651  62622 254 إجمالي شرق آسيا

0.2-3-0.2-3-9  44211 1 بنغالديش

110.3 110.3 729 4 24969 3 بوتان

3040.5 1450.2 58  43423 68 الهند

00 00 3  13  املالديف

0.7-26-2.1-92-126  63625 3 نيبال

2.2-43-1.8-41-10  6872 1 باكستان

1.1-22-1.2-27-93  86029 1 سري النكا

2210.3 70-51  30919 80 إجمالي جنوب آسيا
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معدل  التغير السنويمساحة الغابات في 2010البلد/املنطقة

نسبة مئوية من مساحة الغابات
مساحة اليابسة

املســاحة لكــل 
1000 شخص

2000–19902010–2000

)%()ألف هكتار()%()ألف هكتار()هكتار()%()ألف هكتار(

0.4-2-0.4-2-969  38072  بروناي دار السالم

1.3-145-1.1-140-693  09457 10 كمبوديا

0.5-498-1.7-914 1-415  43252 94 إندونيسيا

0.5-78-0.5-78-538 2 75168 15 جمهورية الو الشعبية الدميقراطية

0.5-114-0.4-79-757  45662 20 ماليزيا

0.9-310-1.2-435-641  77348 31 ميامنار

550.7 550.8 85  66526 7 الفلبني

00 00 0  23  سنغافورة

30-0.3-55-282  97237 18 تايالند

1.4-11-1.2-11-676  74250  تيمور الشرقية

2071.6 2362.3 158  79744 13 فيتنام

0.4-898-1.0-422 2-372  06449 214 إجمالي جنوب شرق آسيا

00 00 50  3502 1 أفغانستان

03.6 05.6 1  11  البحرين

00.1 10.6 201  17319  قبرص

00 00 151  0757 11 إيران )جمهورية إسالمية(

10.1 10.2 27  8252  العراق

00.1 21.5 22  1547  إسرائيل

00 00 16  981  األردن

02.6 03.5 2  60  الكويت

10.4 00 33  13713  لبنان

00.1 00 2  92  األراضي الفلسطينية احملتلة

00 00 1  20  عمان

– 0 – 0 0  00  قطر

00 00 39  9770  اململكة العربية السعودية

61.3 61.5 23  4913  اجلمهورية العربية السورية

1191.1 470.5 153  33415 11 تركيا

10.2 72.4 71  3174  اإلمارات العربية املتحدة

00 00 24  5491  اليمن

1270.5 640.2 89  4984 27 إجمالي غرب آسيا 

2350.4 0.12-595-145  51219 592 إجمالي آسيا
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معدل  التغير السنويمساحة الغابات في 2010البلد/املنطقة

نسبة مئوية من مساحة الغابات
مساحة اليابسة

املســاحة لكــل 
1000 شخص

2000–19902010–2000

)%()ألف هكتار()%()ألف هكتار()هكتار()%()ألف هكتار(

10.1 0.3-2-247  77628  ألبانيا

00 00 190  1636  أندورا

50.1 60.2 466  88747 3 النمسا

360.4 490.6 892  63042 8 بيالروس

10.2 0.2-1-64  67822  بلجيكا

00 0.1-3-579  18543 2 البوسنة والهرسك

551.5 50.1 517  92736 3 بلغاريا

40.2 40.2 434  92034 1 كرواتيا

20.1 10 257  65734 2 جمهورية التشيك

61.1 40.9 100  54413  الدمنارك

0.1-3-150.7 653 1 21752 2 إستونيا

00 00 2  00  جزر فارو

0.1-30-570.3 177 4 15773 22 فنلندا

600.4 820.5 257  95429 15 فرنسا

00 340.3 135  07632 11 أملانيا

– 0 – 0 0  00  جبل طارق

300.8 300.9 350  90330 3 اليونان

00 00 3  03  غوينسي

– 0 – 0 0  00  الكرسي الرسولي

120.6 110.6 203  02923 2 هنغاريا

15.0 17.8 95  300  أيسلندا

101.5 173.2 167  73911  أيرلندا

00 00 43  36  جزيرة مان

780.9 781.0 153  14931 9 إيطاليا

00 00 7  15  جيرسي

110.3 70.2 485 1 35454 3 التفيا

00 00.6 192  743  خلتنشتاين

140.7 80.4 650  16034 2 ليتوانيا

00 00.1 180  8733  لكسمبرغ

00 00 1  01  مالطة

– 0 – 0 0  00  موناكو

00 00 873  54340  اجلبل األسود
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معدل  التغير السنويمساحة الغابات في 2010البلد/املنطقة

نسبة مئوية من مساحة الغابات
مساحة اليابسة

املســاحة لكــل 
1000 شخص

2000–19902010–2000

)%()ألف هكتار()%()ألف هكتار()هكتار()%()ألف هكتار(

10.1 20.4 22  36511  هولندا

760.8 170.2 111 2 06533 10 النرويج

280.3 180.2 245  33730 9 بولندا

40.1 90.3 324  45638 3 البرتغال

61.8 10.2 106  38612  جمهورية مولدوفا

210.3 10-308  57329 6 رومانيا

180-320 722 5 09049 809 االحتاد الروسي

– 0 – 0 0  00  سان مارينو

251.0 150.6 276  71331 2 صربيا

10.1 35800  93340 1 سلوفاكيا

20.2 50.4 622  25362 1 سلوفينيا

1190.7 3172.1 409  17336 18 إسبانيا

– 0 – 0 0  00  جزر سفالبارد ويان ماين

810.3 110 064 3 20369 28 السويد

50.4 40.4 164  24031 1 سويسرا

40.4 50.5 489  99839  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

200.2 240.3 211  70517 9 أوكرانيا

90.3 180.7 47  88112 2 اململكة املتحدة

6760.1 8770.1 373 1 00145 005 1إجمالي أوروبا

00 00 367  660  أنغيال

0.2-0.30-1130  1022  أنتيغوا وبربودا

00 00 4  02  أروبا

00 00 524 1 51551  جزر البهاما

00 00 33  819  بربادوس

00 00 15  120  برمودا

0.1-0.10-1580  424  جزر فيرجن البريطانية

00 00 227  1350  جزر كاميان

441.7 381.7 256  87026 2 كوبا

0.6-0.50-6670  4560  دومينيكا
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معدل  التغير السنويمساحة الغابات في 2010البلد/املنطقة

نسبة مئوية من مساحة الغابات
مساحة اليابسة

املســاحة لكــل 
1000 شخص

2000–19902010–2000

)%()ألف هكتار()%()ألف هكتار()هكتار()%()ألف هكتار(

00 00 198  97241 1 جمهورية الدومينيكان

00 00 163  1750  غرينادا

0.3-0.30-1370  6439  غواديلوب

0.8-1-0.6-1-10  1014  هايتي

0.1-0.10-1240  33731  جامايكا

00 00 120  4946  املارتينيك

00 3.3-4170  324  مونتيسيرات

00 00 6  11  جزر األنتيل الهولندية

91.8 184.9 139  55262  بورتوريكو

– 0 – *00  00  سانت بارثيليمي

00 00 216  1142  سانت كيتس ونيفيس

00.1 00.6 276  4777  سانت لوسيا

00 00 33  119  سان مارتن )اجلزء الفرنسي(

00.3 00.3 245  2768  سانت فنسنت وجزر غرينادين

0.3-1-0.3-1-170  22644  ترينيداد وتوباغو

00 00 042 1 3480  جزر تركس وكايكوس

0.8-0.70-1840  2058  جزر فيرجن التابعة للواليات املتحدة

500.7 530.9 166  93330 6 إجمالي منطقة البحر الكاريبي

0.7-10-0.6-10-628 4 39361 1 بليز

230.9 0.8-19-576  60551 2 كوستاريكا

1.4-5-1.3-5-47  28714  السلفادور

1.4-55-1.2-54-267  65734 3 غواتيماال

2.1-120-2.4-174-709  19246 5 هندوراس

2.0-70-1.7-70-549  11426 3 نيكاراغوا

0.4-12-1.2-42-956  25144 3 بنما

1.2-248-1.6-374-475  49938 19 إجمالي أمريكا الوسطى

00 00 325 9 13434 310 كندا

00 00 4  00  غرينالند

0.3-195-0.5-354-597  80233 64 املكسيك
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معدل  التغير السنويمساحة الغابات في 2010البلد/املنطقة

نسبة مئوية من مساحة الغابات
مساحة اليابسة

املســاحة لكــل 
1000 شخص

2000–19902010–2000

)%()ألف هكتار()%()ألف هكتار()هكتار()%()ألف هكتار(

1.0-0.60-4830  313  سان بيير ميكيلون

3830.1 3860.1 975  02233 304 الواليات املتحدة األمريكية

1880 320 497 1 96133 678 إجمالي أمريكا الشمالية

100-2890-315 1 39333 705 إجمالي أمريكا الشمالية والوسطى

0.2-0.20-2680  1889  ساموا األمريكية

0.4-562-420 085 7 30019 149 استراليا

00 00.4 775  1665  جزر كوك

30.3 30.3 202 1 01456 1 فيجي

54.0 6.7*5835  15542  بولينيزيا الفرنسية

00 00 147  2647  غوام

00 00 125  1215  كيريباس

00 00 207  1370  جزر مارشال

00 00 583  6492   ميكرونيزيا )احتاد واليات(   

– 0 – 0 0 00  ناورو

00 00 411 3 83946  كاليدونيا اجلديدة

00 550.7 955 1 26931 8 نيوزيلندا

0.5-0.50-3000 9 1972  نيوي

00 00 230  012  جزيرة نورفولك

0.5-0.50-3570  3066  جزر ماريانا الشمالية

00.2 00.4 015 2 4088  باالو

0.5-141-0.4-139-368 4 72663 28 بابوا غينيا اجلديدة

00 00 468 74 483  بيتكيرن

00 42.8 955  17160  ساموا

0.2-6-0.2-6-331 4 21379 2 جزر سليمان

– 0 – 0 0  00  توكيالو

00 00 87  913  تونغا

00 00 100  133  توفالو

00 00 880 1 44036  فانواتو

00.1 00 391  642  جزر واليس وفوتونا

0.4-700-360-478 5 38423 191 إجمالي أوسيانيا
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معدل  التغير السنويمساحة الغابات في 2010البلد/املنطقة

نسبة مئوية من مساحة الغابات
مساحة اليابسة

املســاحة لكــل 
1000 شخص

2000–19902010–2000

)%()ألف هكتار()%()ألف هكتار()هكتار()%()ألف هكتار(

0.8-246-0.9-293-737  40011 29 األرجنتني

0.5-290-0.4-270-900 5 19653 57 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(

0.5-642 2-0.5-890 2-706 2 52262 519 البرازيل

400.2 570.4 966  23122 16 شيلي

0.2-101-0.2-101-344 1 49955 60 كولومبيا

1.8-198-1.5-198-732  86536 9 إكوادور

– 0 – 0 0  00  جزر فوكالند )مالفيناس(*

40-0.1-7-736 36 08298 8 غيانا الفرنسية

00 00 928 19 20577 15 غيانا

1.0-179-0.9-179-819 2 58244 17 بارغواي

0.2-122-0.1-94-358 2 99253 67 بيرو

20-00 656 28 75895 14 سورينام

332.1 494.4 521  74410 1 أوروغواي

0.6-288-0.6-288-646 1 27552 46 فنزويال )اجلمهورية البوليفارية(

0.5-997 3-0.5-213 4-246 2 35149 864 إجمالي أمريكا اجلنوبية

0.1-211 5-0.2-323 8-597  06031 033 4إجمالي العالم

* يوجد نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(.

* تقديرات منظمة األغذية والزراعة باالستناد إلى املعلومات املقدمة من هذين البلدين لعامي 2000 و 2005

FAO, 2010a  :املصدر
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اجلدول  3 : مخزونات الكربون والتغيُّر في اخملزونات املوجودة في الكتلة احليوية

معدل التغير السنويمخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغاباتالبلد/املنطقة

الهكتار()مليون طن( في  )ألف طن()طن 

199020002005201020102000–19902010–2000

0  1-96  17  18  19  25  بوروندي

30-30-135  696 2 844 2 993 2 292 3 الكاميرون

4-4-127  861 2 879 2 898 2 936 2 جمهورية أفريقيا الوسطى

4-5-55  635  655  677  722  تشاد

2-3-153  438 3 448 3 461 3 487 3 جمهورية الكونغو

40-40-127  639 19 838 19 036 20 433 20 جمهورية الكونغو الدميقراطية

1-1-125  203  210  217  232  غينيا االستوائية

0  0  123  710 2 710 2 710 2 710 2 الغابون

2  2-91  39  35  18  35  رواندا

–––––––سانت هيالنة وأسنسيون وتريستان دا كونها

0  0  141  4  4  4  4  ساو تومي وبرينسيبي

إجمالي وسط أفريقيا

0  0  117  0  1  1  2  جزر القمر

0  0  41  0  0  0  0  جيبوتي

–––––––إريتريا

4-4-18  219  236  254  289  إثيوبيا

3-2-137  476  489  503  525  كينيا

7-9-130  626 1 663 1 691 1 778 1 مدغشقر

0  0  65  2  2  3  3  موريشيوس

–––––––مايوت

0  0  68  6  6  6  6  ريونيون

0  0  88  4  4  4  4  سيشيل

5-4-58  394  415  439  482  الصومال

3-3-36  109  124  140  171  أوغندا

24-24-60  019 2 139 2 262 2 505 2 جمهورية تنزانيا االحتادية

إجمالي شرق أفريقيا

0  0  47  70  72  74  78  اجلزائر

0  0  99  7  7  6  4  مصر

0  0  28  6  6  6  6  اجلماهيرية العربية الليبية
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معدل التغير السنويمخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغاباتالبلد/املنطقة

الهكتار()مليون طن( في  )ألف طن()طن 

199020002005201020102000–19902010–2000

0  0  30  7  8  10  13  موريتانيا

1  2  43  223  224  212  190  املغرب

1-12-20  393 1 398 1 403 1 521 1 السودان

0  0  9  9  8  8  6  تونس

0  0  46  33  33  33  33  الصحراء الغربية

إجمالي شمال أفريقيا 

9-9-75  385 4 432 4 479 4 573 4 أنغوال

2-2-57  646  655  663  680  بوتسوانا

0  0  53  2  2  2  2  ليسوتو

2-1-44  144  151  159  173  مالوي

9-10-43  692 1 733 1 782 1 878 1 موزمبيق

2-2-29  210  221  232  253  ناميبيا

0  0  87  807  807  807  807  جنوب أفريقيا

0  0  39  22  22  22  23  سوازيلند

8-8-49  416 2 457 2 497 2 579 2 زامبيا

10-10-31  492  543  594  697  زميبابوي

إجمالي جنوب أفريقيا 

3-4-58  263  277  291  332  بنني

3-3-52  292  308  323  355  بوركينا فاسو

0  0  58  5  5  5  3  الرأس األخضر

1  2  177  842 1 847 1 832 1 811 1 كوت ديفوار

0  0  66  32  31  30  29  غامبيا

8-10-77  381  423  465  564  غانا

3-3-95  619  636  653  687  غينيا

1-1-47  96  98  101  106  غينيا - بيساو

4-4-135  585  605  625  666  ليبريا

2-2-23  282  291  300  317  مالي

0  2-31  37  38  41  60  النيجر

47-47-120  085 1 317 1 550 1 016 2 نيجيريا

2-2-40  340  348  357  377  السنغال
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معدل التغير السنويمخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغاباتالبلد/املنطقة

الهكتار()مليون طن( في  )ألف طن()طن 

199020002005201020102000–19902010–2000

2-2-79  216  224  232  247  سيراليون

–––––––توغو

إجمالي غرب آفريقيا

إجمالي أفريقيا

0  0  48  13  14  15  17  أرمينيا

0  0  58  54  54  54  54  أذربيجان

1  1  77  212  207  203  192  جورجيا

0  0  41  137  137  137  137  كازاخستان

2  1  59  56  37  34  27  قيرغيزستان

0  0  7  3  3  3  3  طاجيكستان

0  0  3  12  12  11  11  تركمانستان

1  1  6  19  18  14  8  أوزبكستان

إجمالي آسيا الوسطى

91  88  30  203 6 802 5 295 5 414 4 الصني

4-3-30  171  190  207  239  جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

–22  ––526 1 381 1 159 1 اليابان

4-5-53  583  605  626  671  منغوليا

9  7  43  268  224  181  109  جمهورية كوريا

إجمالي شرق آسيا

0  0  55  80  82  82  84  بنغالديش

2  2  103  336  324  313  296  بوتان

42  15  41  800 2 615 2 377 2 223 2 الهند

–––––––املالديف

4-8-133  485  485  520  602  نيبال

6-6-126  213  243  271  330  باكستان

1-2-33  61  66  74  90  سري النكا

إجمالي جنوب آسيا

0  0  188  72  74  76  81  بروناي دار السالم

7-7-46  464  495  537  609  كمبوديا
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معدل التغير السنويمخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغاباتالبلد/املنطقة

الهكتار()مليون طن( في  )ألف طن()طن 

199020002005201020102000–19902010–2000

217-115-138  017 13 299 14 182 15 335 16 إندونيسيا

6-5-68  074 1 106 1 133 1 186 1 جمهورية الو الشعبية الدميقراطية

35-74  157  212 3 362 3 558 3 822 2 ماليزيا

16-23-52  654 1 734 1 814 1 040 2 ميامنار

1  1  87  663  660  655  641  الفلبني

–––––––سنغافورة

0  3-46  880  877  881  908  تايالند

–––––––تيمور الشرقية

7  15  72  992  960  927  778  فيتنام

إجمالي جنوب شرق آسيا

0  0  28  38  38  38  38  أفغانستان

–––––––البحرين

0  0  18  3  3  3  3  قبرص

1  0  23  258  254  249  249  إيران )جمهورية إسالمية(

–––––––العراق

0  0  31  5  5  5  5  إسرائيل

0  0  24  2  2  2  2  األردن

– – – – – – – الكويت

– – 13  2  2  – – لبنان

– – – – – – – األراضي الفلسطينية احملتلة

– – – – – – – عمان

0  0  – 0  0  0  0  قطر

0  0  6  6  6  6  6  اململكة العربية السعودية

– – – – – – – اجلمهورية العربية السورية

8  6  73  822  782  743  686  تركيا

0  0  50  16  16  15  12  اإلمارات العربية املتحدة

0  0  9  5  5  5  5  اليمن

إجمالي غرب آسيا 

إجمالي آسيا

0  0  63  49  48  49  49  ألبانيا

– – – – – – – أندورا
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معدل التغير السنويمخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغاباتالبلد/املنطقة

الهكتار()مليون طن( في  )ألف طن()طن 

199020002005201020102000–19902010–2000

2  4  101  393  399  375  339  النمسا

13  10  71  611  540  482  386  بيالروس

0  1  95  64  63  61  50  بلجيكا

0  2  54  118  118  118  96  البوسنة والهرسك

4  3  51  202  182  161  127  بلغاريا

3  3  132  253  237  221  190  كرواتيا

3  4  134  356  339  322  287  جمهورية التشيك

1  0  68  37  36  26  22  الدمنارك

0  – 74  165  167  168  – إستونيا

– – – – – – – جزر فارو

3  8  38  832  832  802  721  فنلندا

16  8  76  208 1 165 1 049 1 965  فرنسا

21  21  127  405 1 283 1 193 1 981  أملانيا

0  0  – 0  0  0  0  جبل طارق

1  1  20  79  76  73  67  اليونان

– – – – – – – غوينسي

0  0  – 0  0  0  0  الكرسي الرسولي

1  1  70  142  136  130  117  هنغاريا

0  0  9  0  0  0  0  أيسلندا

0  0  31  23  20  18  16  أيرلندا

– – – – – – – جزيرة مان

9  9  61  558  512  467  375  إيطاليا

– – – – – – – جيرسي

4  4  81  272  244  234  193  التفيا

0  0  74  1  1  1  0  خلتنشتاين

1  1  71  153  151  146  134  ليتوانيا

0  0  108  9  9  9  7  لكسمبرغ

0  0  173  0  0  0  0  مالطة

0  0  – 0  0  0  0  موناكو

0  0  61  33  33  33  33  اجلبل األسود

0  0  76  28  26  24  21  هولندا

7  4  39  395  360  323  280  النرويج

16  12  104  968  887  807  691  بولندا
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معدل التغير السنويمخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغاباتالبلد/املنطقة

الهكتار()مليون طن( في  )ألف طن()طن 

199020002005201020102000–19902010–2000

– – 30  102  102  – – البرتغال

0  0  75  29  28  26  22  جمهورية مولدوفا

2  0  94  618  601  599  600  رومانيا

34  35-40  500 32 210 32 157 32 504 32 االحتاد الروسي

0  0  – 0  0  0  0  سان مارينو

10  2  88  240  147  138  122  صربيا

2  3  109  211  202  190  163  سلوفاكيا

4  2  142  178  159  141  116  سلوفينيا

3  11  23  422  400  396  289  إسبانيا

0  0  – 0  0  0  0  جزر سفالبارد ويان ماين

7  0  45  255 1 219 1 183 1 178 1 السويد

1  1  115  143  139  136  126  سويسرا

0  0  61  60  60  62  60  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

10  16  78  761  712  662  499  أوكرانيا

2  0  47  136  128  119  120  اململكة املتحدة

إجمالي أوروبا

– – – – – – – أنغيال

– – – – – – – أنتيغوا وبربودا

– – – – – – – أروبا

– – – – – – – جزر البهاما

– – – – – – – بربادوس

– – – – – – – برمودا

– – – – – – – جزر فيرجن البريطانية

– – – – – – – جزر كاميان

5  7  79  226  212  180  113  كوبا

– – – – – – – دومينيكا

0  0  58  114  114  114  114  جمهورية الدومينيكان

0  0  63  1  1  1  1  غرينادا

0  0  195  12  13  13  13  غواديلوب

0  0  54  5  6  6  6  هايتي

0  0  141  48  48  48  48  جامايكا
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معدل التغير السنويمخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغاباتالبلد/املنطقة

الهكتار()مليون طن( في  )ألف طن()طن 

199020002005201020102000–19902010–2000

0  – 173  8  8  8  – املارتينيك

– – – – – – – مونتيسيرات

– – – – – – – جزر األنتيل الهولندية

0  1  51  28  26  23  14  بورتوريكو

0  0  – 0  0  0  0  سانت بارثيليمي

– – – – – – – سانت كيتس ونيفيس

– – – – – – – سانت لوسيا

– – – – – – – سان مارتن )اجلزء الفرنسي(

– – – – – – – سانت فنسنت وجزر غرينادين

0  0  85  19  20  20  21  ترينيداد وتوباغو

– – – – – – – جزر تركس وكايكوس

0  0  27  1  1  1  1  جزر فيرجن التابعة للواليات املتحدة

إجمالي منطقة البحر الكاريبي

1-1-123  171  178  184  195  بليز

2  2-91  238  227  217  233  كوستاريكا

– – – – – – – السلفادور

4-4-77  281  303  324  365  غواتيماال

8-11-64  330  368  407  517  هندوراس

8-8-112  349  389  428  506  نيكاراغوا

1-5-113  367  374  381  429  بنما

إجمالي أمريكا الوسطى

41-3  45  908 13 021 14 317 14 284 14 كندا

– – – – – – – غرينالند

7-8-32  043 2 076 2 111 2 186 2 املكسيك

– – – – – – – سان بيير ميكيلون

131  105  64  308 19 631 18 998 17 951 16 الواليات املتحدة األمريكية

إجمالي أمريكا الشمالية

إجمالي أمريكا الشمالية والوسطى

0  0  110  2  2  2  2  ساموا األمريكية

– 2-– – 641 6 702 6 724 6 استراليا
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معدل التغير السنويمخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغاباتالبلد/املنطقة

الهكتار()مليون طن( في  )ألف طن()طن 

199020002005201020102000–19902010–2000

– – – – – – – جزر كوك

– – – – – – – فيجي

– – 132  21  – – – بولينيزيا الفرنسية

0  0  69  2  2  2  2  غوام

– – – – – – – كيريباس

0  0  183  2  2  2  2  جزر مارشال

0  0  318  20  20  20  20  ميكرونيزيا )احتاد واليات( 

0  0  – 0  0  0  0  ناورو

0  0  72  60  60  60  60  كاليدونيا اجلديدة

– – 156  292 1 263 1 – – نيوزيلندا

– – – – – – – نيوي

– – – – – – – جزيرة نورفولك

0  0  100  3  3  3  3  جزر ماريانا الشمالية

0  0  264  11  11  10  10  باالو

12-11-80  306 2 365 2 423 2 537 2 بابوا غينيا اجلديدة

– – – – – – – بيتكيرن

– – – – – – – ساموا

0  0  82  182  184  186  191  جزر سليمان

0  0  – 0  0  0  0  توكيالو

0  0  114  1  1  1  1  تونغا

– – – – – – – توفالو

– – – – – – – فانواتو

– – – – – – – جزر واليس وفوتونا

إجمالي أوسيانيا

17-18-104  062 3 143 3 236 3 414 3 األرجنتني

22-21-78  442 4 561 4 666 4 877 4 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(

270-282-121  607 62 679 63 304 65 119 68 البرازيل

2  3  83  349 1 338 1 328 1 294 1 شيلي

11-11-112  805 6 862 6 918 6 032 7 كولومبيا

– – – – – – – إكوادور

0  0  – 0  0  0  0  جزر فوكالند )مالفيناس( *

1-2-204  651 1 654 1 657 1 672 1 غيانا الفرنسية
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معدل التغير السنويمخزون الكربون في الكتلة احليوية احلية للغاباتالبلد/املنطقة

الهكتار()مليون طن( في  )ألف طن()طن 

199020002005201020102000–19902010–2000

0  0  107  629 1 629 1 629 1 629 1 غيانا

– – – – – – – بارغواي

15-12-126  560 8 654 8 713 8 831 8 بيرو

0  0  214  165 3 168 3 168 3 168 3 سورينام

– – – – – – – أوروغواي

– – – – – – – فنزويال )جمهورية بوليفارية(

إجمالي أمريكا اجلنوبية

إجمالي العالم

يوجد نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(. *

FAO, 2010a   :املصدر
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اجلدول  4 : إنتاج الوقود اخلشبي واألخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة وجتارتها واستهالكها، 2008

�الوقود اخلشبيالبلد/املنطقة
متر مكعب( )ألف 

األخشاب الصناعية املستديرة 
متر مكعب( )ألف 

�األخشاب املنشورة
متر مكعب( )ألف 

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

83  0  0  83  330  3  0  333  965 8 0  0  965 8 بوروندي

515  258  0  773  459 2 157  0  616 2 733 9 0  0  733 9 الكاميرون

�جمهورية أفريقيا 
الوسطى

 6 017  0  0 6 017  841  0  57  784  95  0  11  84

2  0  0  2  762  0  1  761  830 6 0  0  830 6 تشاد

228  40  0  268  180 2 251  1  431 2 295 1 0  0  295 1 جمهورية الكونغو

�جمهورية  الكونغو
 الدميقراطية

 74 315  0  0 74 315 4 452  5  156 4 301  15  17  29  3

3  1  0  4  337  82  0  419  189  0  0  189  غينيا االستوائية

169  62  0  230  222 1 178 2 0  400 3 534  0  0  534  غابون

87  0  9  79  501  0  6  495  591 9 0  0  591 9 رواندا

�سانت هيالنة 
�وأسنسيون 

وتريستان دا كونها

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

�ساو تومي 
وبر ينسيبي

  0  0  0  0  9  0  0  9  5  0  1  5

179 1 402  26  555 1 886 12 884 2 14  757 15 469 117 0  0  469 117 إجمالي وسط أفريقيا

1  0  1  0  9  0  0  9  0  0  0  0  جزر القمر

1  0  1  0  3  0  3  0  0  0  0  0  جيبوتي

1  0  1  0  3  0  1  2  565 2 0  0  565 2 إريتريا

20  12  14  18  931 2 0  3  928 2 490 98 0  0  489 98 إثيوبيا

155  0  14  142  256 1 2  11  246 1 141 21 0  0  141 21 كينيا

58  35  1  92  277  16  16  277  910 11 0  0  910 11 مدغشقر

28  0  25  3  11  0  3  9  7  0  0  7  موريشيوس

– – – – – – – – – – – – مايوت

87  0  85  2  3  2  1  5  31  0  0  31  ريونيون

0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0  0  سيشيل

25  0  11  14  111  0  1  110  807 11 0  0  807 11 الصومال

121  1  4  117  471 3 19  1  489 3 468 38 0  0  468 38 أوغندا

�جمهورية تنزانيا
االحتادية

 22 352  0  0 22 352 2 314  0  6 2 308  24  4  22  6

503  71  162  412  384 10 46  41  389 10 769 206 0  0  769 206 إجمالي شرق أفريقيا
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�الوقود اخلشبيالبلد/املنطقة
متر مكعب( )ألف 

األخشاب الصناعية املستديرة 
متر مكعب( )ألف 

�األخشاب املنشورة
متر مكعب( )ألف 

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

815  0  802  13  136  1  35  103  968 7 0  0  968 7 اجلزائر

913 1 0  911 1 2  384  0  116  268  283 17 0  0  283 17 مصر

اجلماهيرية العربية 
الليبية

  926  0  0  926  116  8  0  124  31  202  0  232

16  0  2  14  3  0  0  3  747 1 0  0  747 1 موريتانيا

714  92  723  83  981  3  407  577  339  0  0  339  املغرب

142  0  91  51  172 2 2  1  173 2 326 18 0  0  326 18 السودان

298  0  278  20  235  1  18  218  170 2 0  0  170 2 تونس

– – – – – – – – – – – – الصحراء الغربية

131 4 93  010 4 214  035 4 7  585  458 3 760 48 0  0  759 48 إجمالي شمال أفريقيا 

8  0  3  5  092 1 6  2  096 1 832 3 0  4  828 3 أنغوال

15  0  15  0  105  0  0  105  674  0  0  674  بوتسوانا

0  0  0  0  0  0  0  0  076 2 0  0  076 2 ليسوتو

0  45  0  45  511  9  0  520  291 5 2  0  293 5 مالوي

23  47  13  57  300 1 14  10  304 1 724 16 0  1  724 16 موزمبيق

– – – – – – – – – – – – ناميبيا

488 2 55  488  056 2 654 19 273  60  867 19 561 19 0  0  560 19 جنوب أفريقيا

102  0  0  102  330  0  0  330  028 1 0  0  028 1 سوازيلند

137  25  5  157  324 1 5  4  325 1 840 8 0  0  840 8 زامبيا

512  54  1  565  770  3  2  771  543 8 0  0  543 8 زمبابوي

285 3 227  526  986 2 086 25 311  79  318 25 570 66 2  5  567 66 إجمالي جنوب أفريقيا 

80  4  0  84  377  51  0  427  184 6 0  0  184 6 بنني

9  0  4  5  170 1 3  2  171 1 418 12 0  0  418 12 بوركينا فاسو

17  0  17  0  3  0  4  0  2  0  0  2  الرأس األخضر

177  279  0  456  422 1 59  11  469 1 833 8 2  0  835 8 كوت ديفوار

2  0  1  1  113  0  0  113  675  0  0  675  غامبيا

322  192  0  513  393 1 1  3  392 1 363 35 0  0  363 35 غانا

6  25  0  30  633  18  0  651  846 11 0  0  846 11 غينيا

16  0  1  16  168  2  0  170  422  0  0  422  غينيا - بيساو
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�الوقود اخلشبيالبلد/املنطقة
متر مكعب( )ألف 

األخشاب الصناعية املستديرة 
متر مكعب( )ألف 

�األخشاب املنشورة
متر مكعب( )ألف 

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

80  0  0  80  419  1  0  420  503 6 0  0  503 6 ليبريا

34  1  22  13  413  0  0  413  203 5 0  0  203 5 مالي

12  0  8  4  411  0  1  411  432 9 0  0  432 9 النيجر

994 1 8  2  000 2 379 9 40  1  418 9 387 62 2  0  389 62 نيجيريا

103  2  81  23  807  0  13  794  366 5 0  0  366 5 السنغال

4  1  0  5  122  2  0  124  509 5 0  0  509 5 سيراليون

14  1  0  15  144  23  1  166  927 5 0  0  927 5 توغو

�إجمالي 
غرب آفريقيا

 176 073  1  4 176 069 17 138  36  201 16 974 3 245  138  514 2 869

967 11 307 1 862 4 412 8 365 69 449 3 754  059 72 636 615 7  7  636 615 إجمالي أفريقيا

47  0  47  0  3  0  1  2  40  0  0  40  أرمينيا

748  1  747  2  7  0  3  3  4  0  1  3  أذربيجان

21  51  2  70  121  1  17  105  733  0  0  733  جورجيا

869  0  758  111  296  0  98  198  50  0  0  50  كازاخستان

165  2  107  60  13  0  4  9  18  0  0  18  قيرغيزستان

109  0  109  0  0  0  0  0  90  0  0  90  طاجيكستان

24  0  24  0  0  0  0  0  10  0  0  10  تركمانستان

10  0  0  10  138  4  134  8  22  0  0  22  أوزبكستان

992 1 54  794 1 252  577  5  257  326  967  0  1  966  إجمالي آسيا الوسطى

119 37 911  719 8 311 29 176 133 687  044 38 819 95 043 196 2  14  031 196 الصني

�جمهورية 
�كوريا الشعبية 

الدميقراطية

 5 911  0  0 5 911 1 500  73  92 1 481  280  1  1  280

363 17 43  522 6 884 10 426 24 49  766 6 709 17 97  0  1  96  اليابان

301  0  1  300  43  1  4  40  634  0  0  634  منغوليا

922 4 8  564  366 4 598 7 0  896 4 702 2 475 2 0  0  475 2 جمهورية كوريا

985 59 963  807 15 141 45 724 166 830  783 49 770 117 160 205 2  15  147 205 إجمالي شرق آسيا

389  0  1  388  310  1  28  282  433 27 0  0  433 27 بنغالديش

50  0  23  27  254  3  0  257  723 4 0  0  723 4 بوتان

797 14 40  48  789 14 946 24 14  768 1 192 23 794 307 1  13  782 307 الهند

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  املالديف
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�الوقود اخلشبيالبلد/املنطقة
متر مكعب( )ألف 

األخشاب الصناعية املستديرة 
متر مكعب( )ألف 

�األخشاب املنشورة
متر مكعب( )ألف 

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

631  0  2  630  258 1 2  0  260 1 586 12 0  0  586 12 نيبال

510 1 0  129  381 1 273 3 0  283  990 2 660 29 0  0  660 29 باكستان

82  2  23  61  691  3  0  694  357 5 0  0  357 5 سري النكا

459 17 43  226  276 17 732 30 23  080 2 675 28 553 387 1  14  540 387 إجمالي جنوب آسيا

52  0  1  51  112  0  0  112  12  0  0  12  بروناي دار  السالم

5  6  0  10  119  0  1  118  735 8 0  0  735 8 كمبوديا

575 4 73  318  330 4 986 34 685  120  551 35 033 65 1  0  034 65 إندونيسيا

�جمهورية الو  الشعبية 
الدميقراطية

 5 945  0  0 5 944  194  0  44  150  130  0  84  46

174 2 514 2 203  486 4 150 18 811 4 217  744 22 897 2 11  0  908 2 ماليزيا

295 1 315  0  610 1 786 2 476 1 0  262 4 789 16 0  0  789 16 ميامنار

278  215  134  358  095 3 7  78  025 3 581 12 0  0  581 12 الفلبني

54  195  224  25  19  2  21  0  1  0  1  0  سنغافورة

871 2 384  387  868 2 859 8 0  159  700 8 503 19 0  0  503 19 تايالند

0  0  0  0  0 1  0  0  0  0  0  0  تيمور الشرقية

433 5 129  563  000 5 045 6 8  203  850 5 000 22 0  0  000 22 فيتنام

إجمالي جنوب شرق 
آسيا

 153 506  2  12 153 496 80 555  800 7 034 74 321 18 868 1 830 3 914 16 784

529  1  130  400  758 1 2  0  760 1 564 1 0  0  564 1 أفغانستان

15  0  15  0  2  1  2  0  6  0  0  6  البحرين

125  1  116  10  13  0  0  13  7  0  0  7  قبرص

945  14  909  50  926  0  107  819  68  0  1  67  إيران )جمهورية إسالمية(

64  0  52  12  61  0  2  59  60  0  0  60  العراق

454  0  454  0  164  0  140  25  2  0  0  2  إسرائيل

275  4  279  0  7  2  5  4  285  0  0  286  األردن

123  0  123  0  1  0  1  0  0  0  0  0  الكويت

259  39  289  9  45  1  38  7  80  0  0  80  لبنان

األراضي الفلسطينية 
احملتلة

 – – – – – – – – – – – –

90  0  90  0  57  0  57  0  0  0  0  0  عمان

63  0  63  0  0  2  3  0  5  0  1  5  قطر
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�الوقود اخلشبيالبلد/املنطقة
متر مكعب( )ألف 

األخشاب الصناعية املستديرة 
متر مكعب( )ألف 

�األخشاب املنشورة
متر مكعب( )ألف 

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

اململكة العربية 
السعودية

  0  4  0  4  0  25  0  25  0 1 426  0 1 426

اجلمهورية العربية 
السورية

  26  0  9  18  40  15  3  52  9  280  4  285

814 6 28  667  175 6 696 15 5  239 1 462 14 068 5 0  110  958 4 تركيا

اإلمارات العربية 
املتحدة

  0  1  0  0  0  648  19  630  0  610  109  501

160  0  160  0  10  0  10  0  410  0  0  410  اليمن

128 12 200  663 5 665 6 447 19 35  292 2 189 17 577 7 10  118  469 7 إجمالي غرب آسيا 

347 108 174 5 319 25 202 88 801 291 926 7 212 55 515 244 753 754 25  150  627 754 إجمالي آسيا

10  21  24  8  80  0  1  80  294  56  0  350  ألبانيا

10  0  10  0  0  0  0  0  2  0  2  0  أندورا

277 5 196 7 638 1 835 10 348 23 974  550 7 772 16 252 5 39  267  024 5 النمسا

377 1 197 1 116  458 2 044 6 443 1 76  411 7 271 1 75  1  345 1 بيالروسيا

064 2 948 1 612 2 400 1 225 6 026 1 251 3 000 4 735  7  42  700  بلجيكا

127  910  39  998  603 2 122  154  571 2 006 1 434  0  440 1 البوسنة والهرسك

787  151  122  816  764 3 339  723  379 3 623 2 74  5  692 2 بلغاريا

609  536  424  721  236 3 487  17  706 3 525  241  3  763  كرواتيا

230 3 960 1 554  636 4 152 13 906 1 751  307 14 809 1 100  29  880 1 جمهورية التشيك

477 4 444  622 4 300  874  142 1 336  680 1 352 1 30  276  106 1 الدمنارك

094 1 566  540  120 1 802 2 469 1 562  708 3 071 1 87  6  152 1 إستونيا

4  0  4  0  1  0  1  0  0  0  0  0  جزر فارو

357 4 992 5 468  881 9 626 58 710  371 13 965 45 940 4 7  242  705 4 فنلندا

606 12 077 1 992 3 690 9 207 27 505 3 346 2 366 28 759 28 452  35  176 29 فرنسا

435 16 928 12 303 6 060 23 524 45 040 7 758 5 806 46 890 8 144  473  561 8 أملانيا

1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  جبل طارق

023 1 14  928  108  529 1 7  588  948  110 1 5  320  795  اليونان

– – – – – – – – – – – – غوينسي

– – – – – – – – – – – – الكرسي الرسولي

430  151  374  207  367 2 661  207  822 2 479 2 166  84  561 2 هنغاريا

85  1  86  0  1  0  1  0  0  0  0  0  أيسلندا

720  389  412  697  248 2 258  326  180 2 53  5  5  52  أيرلندا

– – – – – – – – – – – – جزيرة مان
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�الوقود اخلشبيالبلد/املنطقة
متر مكعب( )ألف 

األخشاب الصناعية املستديرة 
متر مكعب( )ألف 

�األخشاب املنشورة
متر مكعب( )ألف 

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

874 7 243  733 6 384 1 438 6 33  478 3 994 2 455 6 1  782  673 5 إيطاليا

– – – – – – – – – – – – جيرسي

232 1 544 1 232  545 2 581 5 193 3 566  207 8 129  471  2  598  التفيا

10  0  0  10  4  8  0  12  13  0  0  13  خلتنشتاين

980  429  300  109 1 197 3 171 1 155  213 4 399 1 63  80  382 1 ليتوانيا

332  89  219  202  249  545  462  332  26  0  5  21  لكسمبرغ

21  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  مالطة

– – – – – – – – – – – – موناكو

15  49  2  62  149  44  1  192  235  30  0  265  اجلبل األسود

921 2 423  101 3 243  691  489  353  827  258  41  9  290  هولندا

747 2 416  936  228 2 981 8 897  808 1 071 8 389 2 2  138  253 2 النرويج

222 4 481  918  786 3 969 31 369  868 1 470 30 740 3 67  3  804 3 بولندا

919  294  203  010 1 442 9 345 1 521  266 10 598  2  0  600  البرتغال

174  4  143  34  79  3  39  43  311  0  2  309  جمهورية مولدوفا

933 1 910 1 49  794 3 519 9 210  212  517 9 106 4 47  3  150 4 رومانيا

383 6 258 15 23  618 21 202 100 784 36 286  700 136 425 44 275  0  700 44 االحتاد الروسي

– – – – – – – – – – – – سان مارينو

013 1 155  496  672  665 1 45  95  615 1 569 1 3  1  571 1 صربيا

543 2 442  143  842 2 272 7 192 2 750  714 8 515  97  58  555  سلوفاكيا

55  240 1 795  500  747 1 477  163  062 2 733  318  123  928  سلوفينيا

347 5 240  446 2 142 3 273 16 014 1 860 2 427 14 465 2 153  18  600 2 إسبانيا

– – – – – – – – – – – – جزر سفالبارد ويان ماين

976 5 006 12 381  601 17 332 69 349 2 781 6 900 64 938 5 104  142  900 5 السويد

544 1 446  450  540 1 941 2 155 1 341  755 3 179 1 24  8  195 1 سويسرا

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة

  516  0  3  513  193  1  3  191  14  181  17  178

004 1 475 1 12  467 2 916 4 582 2 133  364 7 706 8 814  0  520 9 أوكرانيا

479 8 222  886 5 815 2 631 7 727  491  867 7 468  106  16  558  اململكة املتحدة

625 110 866 72 939 46 552 136 103 488 723 76 383 57 442 507 341 148 543 4 183 3 702 149 إجمالي أوروبا

– – – – – – – – – – – – أنغيال

11  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  أنتيغوا وبربودا

16  0  16  0  1  0  1  0  2  0  0  2  أروبا
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�الوقود اخلشبيالبلد/املنطقة
متر مكعب( )ألف 

األخشاب الصناعية املستديرة 
متر مكعب( )ألف 

�األخشاب املنشورة
متر مكعب( )ألف 

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

2  2  2  1  97  0  80  17  33  0  0  33  جزر البهاما

11  0  11  0  8  0  2  6  5  0  0  5  بربادوس

– – – – – – – – – – – – برمودا

4  0  4  0  0  0  0  0  1  0  0  1  جزر فيرجن البريطانية

14  0  14  0  2  0  2  0  0  0  0  0  جزر كاميان

182  0  0  182  761  0  0  761  273 1 0  0  273 1 كوبا

4  0  4  0  1  0  1  0  8  0  0  8  دومينيكا

328  0  289  39  39  0  30  10  895  0  0  895  جمهورية الدومينيكان

10  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  غرينادا

47  0  46  1  5  0  5  0  32  0  0  32  غواديلوب

38  0  24  14  240  0  1  239  024 2 0  0  024 2 هايتي

168  0  102  66  280  0  3  277  552  0  0  552  جامايكا

30  0  29  1  5  0  3  2  24  0  0  24  املارتينيك

4  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  مونتيسيرات

8  0  8  0  23  0  23  0  3  0  0  3  جزر األنتيل الهولندية

– – – – – – – – – – – – بورتوريكو

– – – – – – – – – – – – سانت بارثيليمي

5  0  5  0  1  0  1  0  0  0  0  0  سانت كيتس ونيفيس

10  0  10  0  7  0  7  0  10  0  0  10  سانت لوسيا

سان مارتن )اجلزء 
الفرنسي(

 – – – – – – – – – – – –

سانت فنسنت وجزر 
غرينادين

  8  0  0  8  0  6  0  6  0  6  0  6

56  0  26  30  52  1  5  47  33  0  0  33  ترينيداد وتوباغو

4  0  4  0  0  0  0  0  1  0  0  1  جزر تركس وكايكوس

جزر فيرجن التابعة 
للواليات املتحدة

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

إجمالي منطقة البحر 
الكاريبي

 4 904  1  0 4 905 1 359  170  1 1 529  334  624  2  956

40  1  7  35  42  2  4  41  674  0  0  674  بليز

259 1 7  39  227 1 074 1 144  21  198 1 398 3 0  0  398 3 كوستاريكا

47  0  31  16  654  28  0  682  217 4 0  0  217 4 السلفادور

350  40  25  366  445  16  6  454  319 17 0  0  319 17 غواتيماال
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�الوقود اخلشبيالبلد/املنطقة
متر مكعب( )ألف 

األخشاب الصناعية املستديرة 
متر مكعب( )ألف 

�األخشاب املنشورة
متر مكعب( )ألف 

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

271  125  47  349  600  68  5  662  616 8 1  0  617 8 هندوراس

52  3  1  54  95  0  3  93  033 6 0  1  033 6 نيكاراغوا

0  16  7  9  77  80  6  151  158 1 0  0  158 1 بنما

020 2 194  157  057 2 988 2 338  45  281 3 414 41 1  1  415 41 إجمالي أمريكا لوسطى

083 19 219 24 754 1 548 41 001 134 839 2 608 4 232 132 733 2 113  131  715 2 كندا

7  0  7  0  1  0  1  0  0  0  0  0  غرينالند

218 6 64  468 3 814 2 590 6 9  174  425 6 671 38 7  2  676 38 املكسيك

2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  سان بيير ميكيلون

الواليات املتحدة 
األمريكية

 43 614  122  220 43 515 336 895 1 430 10 200 328 125 72 869 22 136 3 703 91 303

إجمالي أمريكا 
الشمالية

 85 005  255  340 84 920 475 552 6 213 13 048 468 717 117 231 27 367 27 986 116 612

إجمالي أمريكا الشمالية 
والوسطى

 131 324  256  341 131 239 480 192 6 428 13 387 473 233 119 622 28 148 28 182 119 588

1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ساموا األمريكية

262 5 377  575  064 5 020 26 065 1 2  083 27 774 7 0  0  774 7 استراليا

4  0  4  0  4  1  0  5  0  0  0  0  جزر كوك

80  12  2  90  461  11  0  472  107  0  0  107  فيجي

22  0  22  0  3  0  3  0  4  0  0  4  بولينيزيا الفرنسية

– – – – – – – – – – – – غوام

2  0  2  0  0  0  0  0  3  0  0  3  كيريباس

6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  جزر مارشال

7  0  7  0  0  0  0  0  3  0  0  2  ميكرونيزيا )احتاد واليات(

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ناورو

15  1  13  3  7  1  3  5  0  0  0  0  كاليدونيا اجلديدة

589 2 794 1 42  341 4 536 13 684 6 6  214 20 – – – – نيوزيلندا

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  نيوي

1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  جزيرة نورفولك

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  جزر ماريانا الشمالية

3  0  3  0  1  0  1  0  0  0  0  0  باالو

22  40  1  61  521  519 2 0  040 3 748 7 0  0  748 7 بابوا غينيا اجلديدة
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�الوقود اخلشبيالبلد/املنطقة
متر مكعب( )ألف 

األخشاب الصناعية املستديرة 
متر مكعب( )ألف 

�األخشاب املنشورة
متر مكعب( )ألف 

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  بيتكيرن

13  0  12  1  6  1  1  6  70  0  0  70  ساموا

3  25  0  27  515  008 1 0  523 1 126  0  0  126  جزر سليمان

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  توكيالو

13  0  11  2  2  1  1  2  4  0  2  2  تونغا

1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  توفالو

34  0  6  28  28  0  0  28  44  1  0  45  فانواتو

1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  جزر واليس وفوتونا

079 8 250 2 711  617 9 104 41 290 11 17  378 52 882 15 1  2  881 15 إجمالي أوسيانيا

816  302  163  955  851 8 35  2  884 8 652 4 0  0  652 4 األرجنتني

بوليفيا )دولة متعددة 
القوميات(

 2 309  0  0 2 309  910  7  3  914  461  0  90  372

988 22 102 2 103  987 24 303 115 121  34  390 115 916 140 0  0  916 140 البرازيل

991 3 335 3 20  306 7 834 39 44  0  878 39 955 14 0  0  955 14 شيلي

636  10  5  641  601 1 10  0  611 1 547 10 0  0  547 10 كولومبيا

394  23  0  417  894 1 47  0  940 1 076 4 0  0  076 4 إكوادور

جزر فوكالند 
)مالفيناس( *

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

12  4  1  15  79  2  1  80  116  0  0  116  غيانا الفرنسية

26  49  0  74  354  171  0  525  854  0  0  854  غيانا

451  109  10  550  029 4 15  0  044 4 358 6 0  0  358 6 بارغواي

045 1 124  29  140 1 341 2 9  10  340 2 209 10 0  0  209 10 بيرو

60  0  0  60  190  1  0  191  46  0  0  46  سورينام

202  109  27  284  432 3 818 3 6  244 7 210 2 0  0  210 2 أوروغواي

فنزويال )جمهورية 
بوليفارية(

 3 968  0  0 3 968 2 348  0  0 2 348  950  29  6  972

إجمالي أمريكا 
اجلنوبية

 201 216  0  0 201 216 185 385  61 4 275 181 171 37 840  386 6 262 31 964

570 390 040 116 365 106 246 400 777 544 0501 117 856 119 971 541 0671 867 9171 4 598 3 386 868 1إجمالي العالم

* يوجد نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(.

املصدر: )FAOSTAT )ForesSTAT ، بالرجوع إليها آخر مرة في 16 سبتمبر/أيلول 2010.
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اجلدول  5 : إنتاج األلواح ذات األساس اخلشبي ولب الورق والورق وجتارتها واستهالكها، 2008

األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

2  0  2  0  0  0  0  0  1  0  1  0  بوروندي

52  0  52  0  2  0  2  0  88  30  0  117  الكاميرون

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

  2  0  0  2  0  0  0  0  0  1  10

0  0  0  0  00  0  0  1  0  1  0  تشاد

9  0  9  0  0  0  0  0  14  7  1  20  جمهورية الكونغو

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

  3  3  1  5  0  0  00  3  15  1  17

0  0  0  0  0  0  0  0  10  7  2  15  غينيا االستوائية

5  0  6  0  0  0  0  0  188  80  1  267  الغابون

4  0  4  0  0  0  0  0  3  0  3  0  رواندا

سانت هيالنة 
وأسنسيون وتريستان 

دا كونها

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

7  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ساو تومي وبرينسيبي

98  3  97  3  3  0  3  0  312  125  13  424  إجمالي وسط أفريقيا

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  جزر القمر

13  0  13  0  4  0  4  0  4  0  4  0  جيبوتي

1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  إريتريا

79  0  63  16  16  0  7  9  105  0  23  83  إثيوبيا

432  24  177  279  116  0  3  113  84  16  17  83  كينيا

38  1  29  10  3  0  0  3  5  0  3  1  مدغشقر

41  2  43  0  1  0  1  0  24  1  25  0  موريشيوس

– – – – – – – – – – – – مايوت

15  0  15  0  0  0  0  0  23  0  24  0  ريونيون

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  سيشيل

0  0  0  0  00  0  0  3  0  3  0  الصومال

69  1  67  3  0  0  0  0  29  1  6  24  أوغندا

جمهورية تنزانيا 
االحتادية

  5  23  1  27  56  0  0  56  25  61  27  59

748  55  470  333  196  0  15  181  307  18  130  195  إجمالي شرق أفريقيا

327  4  286  45  21  0  19  2  123  0  76  48  اجلزائر

324 1 54  918  460  303  0  183  120  331  1  276  56  مصر

اجلماهيرية العربية 
الليبية

  0  52  0  52  0  4  0  4  6  38  0  44
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األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

4  0  3  1  0  0  0  0  3  0  1  2  موريتانيا

411  7  289  129  85  88  22  151  111  19  96  35  املغرب

36  1  34  3  0  1  1  0  11  0  9  2  السودان

274  25  193  106  139  8  137  10  162  6  65  104  تونس

– – – – – – – – – – – – الصحراء الغربية

420 2 92  762 1 749  552  96  365  283  795  27  575  247  إجمالي شمال أفريقيا 

20  5  25  0  15  1  1  15  39  0  28  11  أنغوال

10  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  بوتسوانا

– – – – – – – – – – – – ليسوتو

18  1  19  0  0  0  0  0  4  16  3  18  مالوي

18  0  18  0  1  0  1  0  8  2  6  3  موزمبيق

– – – – – – – – – – – – ناميبيا

604 2 974  544  033 3 828 1 195  85  939 1 061 1 42  130  973  جنوب أفريقيا

0  0  0  0  2  140  0  142  8  0  0  8  سوازيلند

36  0  32  4  00  0  0  19  3  4  18  زامبيا

149  11  16  144  51  0  2  49  80  4  4  80  زميبابوي

855 2 991  665  181 3 897 1 336  88  145 2 218 1 67  174  111 1 إجمالي جنوب أفريقيا 

9  0  9  0  0  0  0  0  5  0  5  0  بنني

3  0  3  0  0  0  0  0  4  0  4  0  بوركينا فاسو

1  0  1  0  0  0  0  0  5  0  5  0  الرأس األخضر

98  4  101  0  1  2  3  0  283  114  3  395  كوت ديفوار

0  1  1  0  0  0  0  0  3  1  4  0  غامبيا

65  0  65  0  0  0  0  0  246  208  1  453  غانا

3  0  3  0  0  0  0  0  43  4  6  42  غينيا

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  غينيا - بيساو

1  0  1  0  0  0  0  0  2  0  2  0  ليبريا

8  0  8  0  0  0  0  0  4  0  4  0  مالي
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األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

2  0  3  0  2  0  2  0  6  0  6  0  النيجر

375  1  357  19  57  1  35  23  161  3  68  95  نيجيريا

44  3  47  0  1  0  1  0  10  0  10  0  السنغال

1  1  2  0  1  1  2  0  4  0  5  0  سيراليون

8  1  9  0  0  0  0  0  0  4  4  1  توغو

617  12  610  19  63  3  43  23  775  336  126  986  إجمالي غرب آفريقيا

737 6 153 1 604 3 285 4 710 2 437  515  632 2 407 3 574  019 1 962 2 إجمالي أفريقيا

10  0  4  6  0  0  0  0  196  0  189  6  أرمينيا

60  0  56  3  0  0  0  0  266  0  266  0  أذربيجان

29  0  28  2  0  0  0  0  94  3  92  5  جورجيا

408  10  180  238  3  0  3  0  651  0  647  4  كازاخستان

17  0  17  0  0  0  0  0  34  0  34  0  قيرغيزستان

1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  طاجيكستان

1  0  1  0  0  0  0  0  2  1  3  0  تركمانستان

33  6  37  2  9  3  2  9  458  3  457  3  أوزبكستان

560  16  324  251  13  3  6  9  700 1 8  689 1 19  إجمالي آسيا الوسطى

223 84 850 4 388 5 685 83 168 30 99  761 9 506 20 329 72 977 10 359 3 947 79 الصني

جمهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية

  0  8  0  8  106  38  0  144  80  14  2  92

280 28 624 1 544 1 360 28 447 12 176  916 1 706 10 223 9 42  656 4 609 4 اليابان

14  0  14  0  00  0  0  10  0  8  2  منغوليا

771 8 675 2 804  642 10 018 3 0  482 2 536  478 5 37  825 1 689 3 جمهورية كوريا

380 121 152 9 765 7 767 122 776 45 275  197 14 854 31 046 87 056 11 856 9 247 88 إجمالي شرق آسيا

198  0  140  58  117  0  52  65  25  3  19  9  بنغالديش

10  1  1  10  0  0  1  0  28  15  0  43  بوتان

961 8 373  734 1 600 7 459 4 21  432  048 4 653 2 65  126  592 2 الهند
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األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

1  0  1  0  0  0  0  0  4  0  4  0  املالديف

30  2  19  13  14  1  0  15  30  2  2  30  نيبال

520 1 2  443  079 1 503  0  92  411  835  0  288  547  باكستان

331  2  308  25  22  0  1  21  64  150  53  161  سري النكا

051 11 380  647 2 785 8 115 5 22  578  560 4 640 3 235  492  383 3 إجمالي جنوب آسيا

5  1  6  0  0  0  0  0  2  0  2  0  بروناي دار السالم

44  0  44  0  00  0  0  9  2  4  7  كمبوديا

603 4 574 3 401  777 7 473 3 622 2 813  282 5 659 1 329 3 656  332 4 إندونيسيا

جمهورية الو الشعبية 
الدميقراطية

  24  4  10  19  0  4  0  4  0  8  0  8

812 2 308  016 2 105 1 334  10  220  124  573 7 266 6 785  054 13 ماليزيا

79  0  34  45  41  0  1  40  73  79  4  148  ميامنار

386 1 132  421  097 1 267  23  77  212  474  76  208  341  الفلبني

623  163  699  87  11  1  12  0  522  147  314  355  سنغافورة

838 3 026 1 756  108 4 208 1 125  398  935  417 1 556 2 186  788 3 تايالند

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  تيمور الشرقية

948 1 24  648  324 1 758  0  132  626  018 1 33  488  564  فيتنام

إجمالي جنوب شرق 
آسيا

 22 613 2 651 12 498 12 766 7 218 1 657 2 780 6 095 15 543 5 032 5 228 15 347

4  0  4  0  0  0  0  0  21  1  20  1  أفغانستان

53  0  38  15  4  0  4  0  30  0  30  0  البحرين

75  0  75  0  1  0  1  0  150  0  148  2  قبرص

إيران )جمهورية 
إسالمية(

  797  574  7 1 364  495  75  0  570  370  571  4  936

45  0  12  33  12  0  1  11  41  0  36  5  العراق

894  20  518  396  137  17  139  15  456  13  289  181  إسرائيل

199  45  190  54  99  2  92  8  136  7  143  0  األردن

206  11  160  56  12  1  12  0  75  0  76  0  الكويت

294  13  204  103  42  0  42  0  338  2  294  46  لبنان
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األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

األراضي الفلسطينية 
احملتلة

 – – – – – – – – – – – –

74  4  78  0  1  0  1  0  106  0  107  0  عمان

33  14  47  0  3  0  3  0  129  0  129  0  قطر

اململكة العربية 
السعودية

  0 1 274  20 1 254  0  68  0  68  279 1 704  47 1 935

اجلمهورية العربية 
السورية

  27  103  0  129  0  41  0  41  75  233  3  304

366 6 288  212 2 442 4 709  1  591  118  766 5 781  933  614 5 تركيا

اإلمارات العربية 
املتحدة

  0  788  209  579  0  47  1  46  81  657  69  668

85  0  84  1  0  0  0  0  167  0  167  0  اليمن

172 12 521  787 6 905 5 743 1 21  118 1 647  741 10 041 1 109 5 674 6 إجمالي غرب آسيا 

510 160 296 15 555 22 251 153 743 58 102 3 556 17 289 44 893 115 838 24 796 19 935 120 إجمالي آسيا

17  1  18  0  4  0  4  0  123  0  112  11  ألبانيا

2  0  2  0  0  0  0  0  2  0  2  0  أندورا

158 2 278 4 284 1 153 5 117 2 272  674  715 1 359 1 079 3 725  713 3 النمسا

340  86  141  285  92  0  26  66  726  359  190  895  بيالروسيا

750 2 390 3 134 4 006 2 320  337 1 737  920  631 1 404 2 740 1 295 2 بلجيكا

172  0  12  160  33  0  0  33  243  15  229  29  البوسنة والهرسك

500  104  278  326  81  68  11  137  205 1 447  807  845  بلغاريا

677  124  266  535  51  45  0  96  380  145  344  181  كرواتيا

508 1 813  389 1 932  529  351  178  702  205 1 164 1 688  681 1 جمهورية التشيك

370 1 253  205 1 418  62  18  75  5  636 2 231  421 2 446  الدمنارك

120  97  149  68  75  125  0  200  313  285  176  422  إستونيا

1  0  2  0  0  0  0  0  1  0  1  0  جزر فارو

195 2 852 11 497  549 13 257 10 226 2 396  087 12 839  287 1 411  715 1 فنلندا

632 10 932 4 144 6 420 9 568 3 624  972 1 220 2 373 5 065 3 271 2 168 6 فرنسا

727 20 254 13 139 11 842 22 794 6 002 1 887 4 909 2 175 11 783 8 284 5 674 14 أملانيا

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  جبل طارق
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األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

991  119  701  409  79  1  80  0  214 1 71  367  918  اليونان

– – – – – – – – – – – – غوينسي

– – – – – – – – – – – – الكرسي الرسولي

015 1 262  853  424  126  1  107  20  728  396  345  779  هنغاريا

32  0  33  0  0  0  0  0  17  0  17  0  أيسلندا

497  77  529  45  2  0  2  0  427  614  263  778  أيرلندا

– – – – – – – – – – – – جزيرة مان

125 11 389 3 048 5 467 9 828 3 45  210 3 664  709 6 997  570 2 136 5 إيطاليا

– – – – – – – – – – – – جيرسي

153  39  141  52  0  0  0  0  186  599  121  664  التفيا

0  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  2  خلتنشتاين

212  95  184  123  21  0  21  0  896  208  487  617  ليتوانيا

159  40  168  31  0  0  0  0  166  275  32  409  لكسمبرغ

30  2  32  0  0  0  0  0  32  0  33  0  مالطة

– – – – – – – – – – – – موناكو

6  0  7  0  0  0  0  0  110  11  0  اجلبل األسود

016 4 374 2 413 3 977 2 875  600  333 1 142  516 1 411  894 1 33  هولندا

741  643 1 484  900 1 653 1 490  44  099 2 623  217  342  498  النرويج

391 4 496 1 843 2 044 3 766 1 33  648  151 1 735 7 275 2 887 1 124 8 بولندا

163 1 284 1 778  669 1 216 1 945  139  022 2 960  984  597  347 1 البرتغال

147  6  55  98  0  0  0  0  00  0  0  جمهورية مولدوفا

676  102  356  422  65  4  27  42  849 2 862  794 1 917 1 رومانيا

544 6 634 2 478 1 700 7 208 5 875 1 80  003 7 039 10 220 2 594 1 665 10 االحتاد الروسي

– – – – – – – – – – – – سان مارينو

640  84  456  268  34  1  15  20  520  56  397  179  صربيا

767  598  444  921  720  130  157  693  980  652  680  952  سلوفاكيا

341  605  274  672  236  67  230  73  241  535  259  517  سلوفينيا

741 7 860 2 997 3 605 6 965 2 894  981  878 2 952 2 234 2 333 1 853 3 إسبانيا

– – – – – – – – – – – – جزر سفالبارد ويان ماين

962 2 580 10 985  557 12 098 9 412 3 450  060 12 644 1 331  099 1 875  السويد

848 1 823  973  698 1 640  22  520  142  804  761  588  977  سويسرا
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األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية 

السابقة

  0  112  5  107  0  1  0  1  23  99  10  112

578 1 198  839  937  113  0  113  0  214 2 491  676  029 2 أوكرانيا

382 11 898  297 7 983 4 483 1 9  216 1 277  010 6 520  390 3 140 3 اململكة املتحدة

440 102 405 69 126 59 719 112 114 54 598 14 336 18 377 50 783 76 992 36 291 36 484 77 إجمالي أوروبا

– – – – – – – – – – – – أنغيال

0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  أنتيغوا وبربودا

1  0  1  0  0  0  0  0  6  0  6  0  أروبا

8  1  8  0  00  0  0  19  0  19  0  جزر البهاما

14  1  13  2  0  0  0  0  14  0  14  0  بربادوس

– – – – – – – – – – – – برمودا

00  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  جزر فيرجن البريطانية

1  0  1  0  0  0  0  0  5  0  5  0  جزر كاميان

105  0  71  34  4  0  3  1  180  0  31  149  كوبا

0  0  1  0  0  0  0  0  2  1  2  0  دومينيكا

اجلمهورية 
الدومينيكية

  0  76  0  76  0  1  0  1  130  228  1  357

0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  غرينادا

6  0  6  0  0  0  0  0  23  0  23  0  غواديلوب

18  0  18  0  0  0  0  0  10  0  10  0  هايتي

29  0  29  0  0  0  0  0  48  0  48  0  جامايكا

5  0  5  0  0  0  0  0  7  0  7  0  املارتينيك

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  مونتيسيرات

7  1  8  0  00  0  0  10  0  11  0  جزر األنتيل الهولندية

– – – – – – – – – – – – بورتوريكو

– – – – – – – – – – – – سانت بارثيليمي

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  سانت كيتس ونيفيس

10  0  10  0  0  0  0  0  7  0  7  0  سانت لوسيا

سان مارتن )اجلزء 
الفرنسي(

 – – – – – – – – – – – –

سانت فنسنت وجزر 
غرينادين

  0  2  0  2  0  0  0  0  0  4  0  4

137  1  138  0  4  0  4  0  64  0  62  2  ترينيداد وتوباغو

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  جزر تركس وكايكوس

جزر فيرجن التابعة 
للواليات املتحدة

 – – – – – – – – – – – –
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األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

إجمالي منطقة البحر 
الكاريبي

  151  335  1  485  1  9  0  10  166  542  6  703

6  0  6  0  2  0  2  0  7  1  8  0  بليز

558  28  566  20  46  0  36  10  91  21  43  69  كوستاريكا

227  11  182  56  2  1  3  0  17  0  18  0  السلفادور

364  17  350  31  3  1  4  0  79  10  32  57  غواتيماال

233  2  140  95  7  0  0  7  35  4  30  10  هندوراس

39  3  42  0  0  0  0  0  16  0  8  8  نيكاراغوا

83  28  110  0  2  0  2  0  31  0  22  9  بنما

إجمالي أمريكا 
الوسطى

  153  160  36  277  17  47  1  62  202 1 396  90 1 508

414 6 289 12 914 2 789 15 399 11 343 9 337  405 20 756 9 153 6 689 3 220 12 كندا

1  0  1  0  0  0  0  0  5  0  5  0  غرينالند

652 8 445  956 3 141 5 589 1 20  264 1 345  425 1 52  079 1 398  املكسيك

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  سان بيير ميكيلون

الواليات املتحدة 
األمريكية

 35 576 9 195 2 498 42 274 52 244 5 601 6 828 51 017 80 178 13 411 11 707 81 882

إجمالي أمريكا 
الشمالية

 48 194 13 969 8 703 53 461 72 994 7 202 16 191 64 005 101 108 20 282 24 442 96 949

إجمالي أمريكا 
الشمالية والوسطى

 48 499 14 464 8 741 54 222 73 012 7 258 16 193 64 077 101 476 22 220 24 537 99 160

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ساموا األمريكية

347 3 684  490 1 541 2 533 1 10  348  195 1 780 1 427  545  662 1 استراليا

0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  جزر كوك

20  1  21  0  1  0  1  0  24  2  5  20  فيجي

8  0  8  0  0  0  0  0  6  0  6  0  بولينيزيا الفرنسية

– – – – – – – – – – – – غوام

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  كيريباس

0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  جزر مارشال

ميكرونيزيا )احتاد 
واليات( 

  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ناورو

5  7  12  0  2  0  2  0  4  2  6  0  كاليدونيا اجلديدة
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األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

743  600  472  871  787  791  32  546 1 112 1 900  73  939 1 نيوزيلندا

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  نيوي

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  جزيرة نورفولك

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  جزر ماريانا الشمالية

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  باالو

17  0  17  0  0  0  0  0  86  10  2  94  بابوا غينيا اجلديدة

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  بيتكيرن

1  0  1  0  0  0  0  0  2  0  2  0  ساموا

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  جزر سليمان

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  توكيالو

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  تونغا

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  توفالو

0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  فانواتو

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  جزر واليس وفوتونا

143 4 292 1 023 2 412 3 324 2 801  384  741 2 022 3 342 1 649  715 3 إجمالي أوسيانيا

244 3 152  641 1 755 1 014 1 178  193  999  206 1 428  190  444 1 األرجنتني

بوليفيا )دولة متعددة 
القوميات(

  41  11  17  34  0  0  0  0  0  87  0  87

654 7 592 2 268 1 977 8 971 5 057 7 330  697 12 017 6 757 2 163  611 8 البرازيل

328 1 586  523  391 1 933  061 4 13  981 4 643  193 2 179  657 2 شيلي

351 1 200  525  025 1 542  1  183  360  437  27  174  290  كولومبيا

265  47  212  100  26  0  24  2  832  206  41  997  إكوادور

جزر فوكالند 
)مالفيناس( *

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  غيانا الفرنسية

5  0  6  0  0  0  0  0  18  25  4  39  غيانا

105  5  97  13  0  0  0  0  152  18  9  161  بارغواي

564  15  447  132  117  0  100  17  215  25  143  96  بيرو

8  0  8  0  0  0  0  0  9  2  10  1  سورينام

136  37  83  90  373  603  9  967  94  137  55  176  أوروغواي

فنزويال )جمهورية 
بوليفارية(

  680  56  22  714  73  186  2  257  610  371  1  980
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األلواح ذات األساس اخلشبيالبلد/املنطقة
متر  مكعب( )ألف 

لب الورق 
)ألف طن(

الورق والورق املقوى
)ألف طن(

االستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاجاالستهالكالصادراتالوارداتاإلنتاج

إجمالي أمريكا 
اجلنوبية

 15 193 1 038 5 856 10 375 20 096 1 038 11 902 9 233 14 093 5 268 3 635 15 726

715 388 319 115 797 114 237 389 201 191 032 47 087 45 146 193 702 263 342 78 257 73 788 268 إجمالي العالم

* يوجد نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(.

املصدر:  قواعد البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة  ،)FAOSTAT )ForesSTATبالرجوع إليها آخر مرة في 16 سبتمبر/أيلول 2010.
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اجلدول  6 : مساهمة القطاع احلرجي في العمالة والناجت احمللي اإلجمالي، 2006

القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

151.8  0  5  10  20  0  2  0  بوروندي

3241.9  13  74  236  200.3  1  8  12  الكاميرون

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

  2  2  0  40.2  133  10  1  14411.1

1221.9  – 0  122  10  – 0  1  تشاد

721.1  – 27  45  70.5  0  3  4  جمهورية الكونغو

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

  6  0 –  60  185  2 –  1862.3

870.9  – 2  86  10.5  – 0  1  غينيا االستوائية

2903.0  0  118  171  121.9  0  4  8  الغابون

311.3  – 1  30  10  – 1  1  رواندا

سانت هيالنة 
وأسنسيون وتريستان 

دا كونها

 – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – ساو تومي وبرينسيبي

2712.0 1 15  239  017 1 550.1  1  19  35  إجمالي وسط أفريقيا

184.4  – – 18  – – – – – جزر القمر

00.1  – – 0  – – – – – جيبوتي

10.1  0  0  0  00  0  0  0  إريتريا

6435.2  9  4  630  50  2  2  1  إثيوبيا

3681.7  106  20  242  190.1  8  10  1  كينيا

1573.1  0  8  148  440.4  1  41  2  مدغشقر

230.4  12  4  7  20.4  1  1  1  موريشيوس

– – – – – – – – – – مايوت

180.1  8  8  2  00.1  0  0  0  ريونيون

00.1  – – 0  – – – – – سيشيل

150.6  – 1  15  10  – 1  0  الصومال

3794.0  9  16  354  40  1  1  2  أوغندا

جمهورية تنزانيا 
االحتادية

  3  6  6  150.1  205  1  22  2281.9

8512.1 1 166  62  623 1 900.1  19  61  11  إجمالي شرق أفريقيا

2200.2  66  118  37  130.1  2  11  0  اجلزائر

2960.3  157  7  131  210.1  18  3  1  مصر
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القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

اجلماهيرية العربية 
الليبية

  0  1  0  20.1  57  4  2  620.1

10.1  – 0  1  00  0  0  0  موريتانيا

5490.9  126  80  343  260.2  5  8  13  املغرب

1070.3  36  15  57  40  1  2  1  السودان

4021.4  149  147  106  160.4  4  9  4  تونس

– – – – – – – – – – الصحراء الغربية

6380.4 1 535  372  731  830.1  30  34  19  إجمالي شمال أفريقيا 

2620.6  1  2  260  30  0  1  2  أنغوال

300.4  5  1  25  10.1  0  0  0  بوتسوانا

675.0  – – 67  10.1  – 0  1  ليسوتو

502.6  8  2  40  20  0  1  1  مالوي

2243.1  2  2  221  150.1  0  3  12  موزامبيق

60.1  0  6  – 00.1  0  0  0  ناميبيا

5451.6 3 677 1 948  920  1160.5  34  37  45  جنوب أفريقيا

805.2  60  10  11  61.5  3  2  1  سوازيلند

6295.9  21  61  547  50.1  2  1  1  زامبيا

745.3  12  14  49  130.2  7  6  1  زميبابوي

9691.6 4 785 1 044 1 139 2 1610.3  47  51  63  إجمالي جنوب أفريقيا 

1082.6  0  5  103  10  – 0  1  بنني

881.5  – 0  88  40.1  0  2  2  بوركينا فاسو

202.0  – 0  20  10.5  – 1  0  الرأس األخضر

8015.0  33  96  672  280.4  1  8  19  كوت ديفوار

10.2  – 0  1  10.1  – 1  0  غامبيا

7547.2  10  202  542  430.4  1  30  12  غانا

451.7  – 6  39  100.2  – 1  9  غينيا

206.3  – 2  18  10.1  – 0  1  غينيا - بيساو

12117.7  – 9  113  20.1  – 1  1  ليبريا

1021.9  – 0  102  10  – 0  1  مالي
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القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

1053.3  7  0  98  10  – 0  1  النيجر

8191.4 1 282  32  506 1 450.1  18  3  24  نيجيريا

770.9  9  3  65  20  1  0  1  السنغال

854.8  0  0  84  10  0  0  0  سيراليون

331.6  – 2  31  10  – 0  1  توغو

35734241792.2 480 3 201400.1  46 73  إجمالي غرب آفريقيا

9081.3 13 843 2 075 2 991 8 5300.1  117  211  202  إجمالي أفريقيا

70.1  2  1  4  30.2  0  1  2  أرمينيا

60  1  3  2  40.1  0  2  2  أذربيجان

160.2  1  4  11  90.3  0  3  6  جورجيا

590.1  17  13  29  140.2  3  1  10  كازاخستان

40.2  1  1  2  50.2  1  1  3  قيرغيزستان

10  0  0  0  30.1  0  0  2  طاجيكستان

00  – 0  0  20.1  – 0  2  تركمانستان

140.1  2  9  2  70.1  0  1  6  أوزبكستان

32241070.1 51  5470.1  8 34  إجمالي آسيا الوسطى

2081.3 41 687 18 834 8 687 13 5180.4 3 409 1 937  172 1 الصني

جمهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية

  19  4  4  260.2  220  33  46  2992.5

9040.7 32 422 22 590 9 892  3930.6  211  150  32  اليابان

70.2  1  3  2  10.1  0  1  1  منغوليا

4731.1 8 877 5 099 1 498 1 990.4  63  25  12  جمهورية كوريا

8901.0 82 033 47 559 29819 16 68640370.4 1 115 2351 1 إجمالي شرق آسيا

1181.7 1 45  76  997  360  24  11  1  بنغالديش

616.9  – 12  49  30.2  – 2  1  بوتان

1510.9 7 092 1 132  927 5 4810.1  180  55  246  الهند

– – – – – 00  – 0  – املالديف

3304.3  8  5  318  190.1  3  4  12  نيبال
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القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

5100.4  213  9  288  580.1  22  5  30  باكستان

2471.0  31  17  199  230.3  3  4  17  سري النكا

4160.9 9 388 1 251 777 7 2316190.1  80 308  إجمالي جنوب آسيا

90.1  – 6  3  20.9  – 0  1  بروناي دار السالم

1732.8  29  5  139  10  0  1  0  كمبوديا

5642.5 9 386 2 896 3 283 3 3210.3  104  148  69  إندونيسيا

جمهورية الو الشعبية 
الدميقراطية

  1  2  0  30.1  103  1  0  1043.0

5983.0 4 661  514 1 423 2 2482.3  35  126  88  ماليزيا

380.3  1  1  35  480.2  3  21  24  ميامنار

5600.5  308  157  94  490.1  21  20  8  الفلبني

2180.2  181  38  – 60.3  4  2  0  سنغافورة

6930.8 1 211 1 333  149  1370.4  67  62  8  تايالند

10.4  – – 1  – – – – – تيمور الشرقية

3722.4 1 328  370  674  2120.5  70  120  22  فيتنام

إجمالي جنوب شرق 
آسيا

  221 502  30410270.4 6 9046 322 5 105 18 3311.7

50.1  – 2  4  – – – – – أفغانستان

60  6  1  – 00.1  0  0  – البحرين

1230.8  30  91  3  30.8  1  2  1  قبرص

إيران )جمهورية 
إسالمية(

  7  8  22  360.1  270  86  355  7110.3

390.1  26  12  – 60.1  6  0  – العراق

4330.3  312  121  – 140.5  8  5  1  إسرائيل

860.7  70  16  – 80.3  4  4  0  األردن

820.1  56  26  – 20.2  1  1  – الكويت

2531.1  189  63  1  100.7  6  3  – لبنان

األراضي الفلسطينية 
احملتلة

 –  1  0  20.7 –  12  9  210.6

350.1  15  20  – 20.2  1  1  – عمان

890.2  16  73  – 51.5  0  5  – قطر
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القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

اململكة العربية 
السعودية

  1  21  13  350.4 – –  279  2790.1

اجلمهورية العربية 
السورية

  1  16  2  190.3  4  87  31  1220.4

7860.7 2 834  609  342 1 1670.5  45  89  33  تركيا

اإلمارات العربية 
املتحدة

 –  1  4  50.4 – –  81  810

540.3  22  31  – 50.1  2  3  – اليمن

2050.3 5 331 2 250 6241 1 1153180.3  160 44  إجمالي غرب آسيا 

9500.9 115 881 55 414 27 655 32 0490.3 6 341 2 866 1 843 1 إجمالي آسيا

130.2  3  4  6  20.1  0  1  2  ألبانيا

– – – – – 01.0  0  0  – أندورا

1682.1 6 013 2 661 2 494 1 611.5  17  36  7  النمسا

6772.1  97  399  180  1031.9  23  46  33  بيالروسيا

7290.8 2 424 1 114 1 191  310.7  14  14  2  بلجيكا

2322.5  17  85  129  140.7  2  5  7  البوسنة والهرسك

2320.9  77  97  59  491.2  11  23  15  بلغاريا

4621.3  161  186  115  261.2  5  12  9  كرواتيا

6542.1 2 596  225 1 832  1382.5  20  83  35  جمهورية التشيك

8050.8 1 602  002 1 201  250.9  7  15  4  الدمنارك

5363.7  43  345  148  283.6  2  19  7  إستونيا

– – – – – – – – – – جزر فارو

3295.7 10 082 5 918 1 329 3 903.6  35  32  23  فنلندا

9070.7 14 653 5 147 4 107 5 1910.7  74  87  31  فرنسا

8980.9 23 324 12 315 9 259 2 3420.8  134  165  44  أملانيا

– – – – – – – – – – جبل طارق

8720.3  328  428  116  370.8  8  25  5  اليونان

– – – – – – – – – – غوينسي
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القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

– – – – – – – – – – الكرسي الرسولي

7900.8  330  319  142  611.4  16  37  8  هنغاريا

400.3  7  33  1  10.6  0  1  0  أيسلندا

9340.5  278  524  132  150.9  3  9  2  أيرلندا

– – – – – – – – – – جزيرة مان

2650.8 13 547 5 778 6 940  2781.1  66  171  41  إيطاليا

– – – – – – – – – – جيرسي

6103.4  26  353  232  655.0  1  34  29  التفيا

10  – – 1  13.6  0  1  0  خلتنشتاين

6412.4  70  449  121  351.8  2  25  9  ليتوانيا

1150.3  38  64  12  10.5  0  1  0  لكسمبرغ

80.2  5  3  0  00.2  0  0  – مالطة

– – – – – 00.2  – 0  – موناكو

251.3  0  10  14  31.1  0  2  1  اجلبل األسود

2790.6 3 873 1 341 1 65  410.6  22  17  2  هولندا

2340.8 2 716  245 1 274  261.1  7  15  5  النرويج

3531.5 4 386 1 003 2 965  2291.1  42  138  49  بولندا

7551.7 2 923  022 1 809  811.6  12  57  12  البرتغال

210.7  5  10  7  60.3  2  1  4  جمهورية مولدوفا

8691.7 1 318  116 1 435  1511.4  17  77  57  رومانيا

8280.8 6 417 2 381 3 029 1 8491.1  131  336  383  االحتاد الروسي

– – – – – 01.5  0  0  – سان مارينو

1910.6  72  39  81  260.7  9  11  6  صربيا

9571.9  266  470  221  541.8  7  34  12  سلوفاكيا

5691.8  181  263  125  222.3  5  11  6  سلوفينيا

2730.8 9 252 4 770 3 252 1 1741.0  51  100  23  إسبانيا

– – – – – – – – – – جزر سفالبارد ويان ماين

7533.8 12 939 6 706 2 108 3 952.0  36  38  22  السويد
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القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

1641.1 4 316 1 537 2 311  521.3  12  35  5  سويسرا

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية 

السابقة

  4  3  1  80.8  18  3  3  240.4

1031.2 1 326  350  427  2350.9  23  60  152  أوكرانيا

7190.4 9 633 4 839 4 246  1660.6  69  86  11  اململكة املتحدة

0361.0 142 348 60 554 56 134 25 8151.1 3 886  861 1 067 1 إجمالي أوروبا

00  – – 0  – – – – – أنغيال

– – – – – – – – – – أنتيغوا وبربودا

– – – – – 00.1  – 0  – أروبا

30  3  0  0  00.1  0  0  0  جزر البهاما

491.8  40  8  0  21.2  1  0  0  بربادوس

00  – – 0  00.1  0  0  – برمودا

00  – – 0  – – – – – جزر فيرجن البريطانية

– – – – – – – – – – جزر كاميان

1130.2  2  94  17  360.6  1  24  10  كوبا

10.5  – – 1  – – – – – دومينيكا

170.1  9  – 7  10  1  0  0  جمهورية الدومينيكان

10.2  – – 1  00.1  0  0  0  غرينادا

00  – 0  0  – – – – – غواديلوب

60.1  – 0  5  10  0  0  1  هايتي

600.6  52  2  6  30.2  1  1  1  جامايكا

00  – 0  0  00  – – 0  املارتينيك

– – – – – – – – – – مونتيسيرات

– – – – – 00.2  0  – – جزر األنتيل الهولندية

1120.1  62  50  – 30.2  2  1  – بورتوريكو

– – – – – – – – – – سانت بارثيليمي

00  – – 0  – – – – – سانت كيتس ونيفيس
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القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

40.5  4  – 0  – – – – – سانت لوسيا

سان مارتن )اجلزء 
الفرنسي(

 – – – – – – – – – –

سانت فنسنت وجزر 
غرينادين

 – –  0  00.2  2 – –  20.5

680.4  42  10  16  50.8  2  2  1  ترينيداد وتوباغو

– – – – – – – – – – جزر تركس وكايكوس

جزر فيرجن التابعة 
للواليات املتحدة

 –  0  0  00.1 – – – – –

إجمالي منطقة البحر 
الكاريبي

  14  29  9  520.3  57  165  215  4360.2

191.7  1  11  7  32.6  0  2  1  بليز

1710.8  118  42  12  130.7  5  7  1  كوستاريكا

1931.1  70  2  121  130.4  4  5  4  السلفادور

5872.0  52  51  483  100.2  2  1  7  غواتيماال

1491.8  27  49  73  200.7  2  15  3  هندوراس

921.9  7  45  40  40.2  – 1  3  نيكاراغوا

670.4  36  6  26  30.2  2  1  1  بنما

إجمالي أمريكا 
الوسطى

  20  32  13  650.4  762  206  311 1 2791.3

0002.7 32 284 11 488 13 229 7 2751.6  84  128  63  كندا

– – – – – – – – – – غرينالند

0520.9 7 477 3 855 1 720 1 2930.6  125  85  84  املكسيك

– – – – – 00  – – 0  سان بيير ميكيلون

الواليات املتحدة 
األمريكية

  85  565  459 1 1090.7 18 528 37 400 52 500 108 4280.8

إجمالي أمريكا 
الشمالية

  232  778  667 1 6770.8 27 477 52 743 67 261 147 4801.0

إجمالي أمريكا 
الشمالية والوسطى

  266  839  690 1 7940.7 28 296 53 114 67 786 149 1961.0
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القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

– – – – – – – – – – ساموا األمريكية

5620.8 5 061 2 806 2 695  740.7  21  42  11  استراليا

– – – – – – – – – – جزر كوك

923.4  11  52  29  30.6  1  2  0  فيجي

– – – – – 00.3  0  0  0  بولينيزيا الفرنسية

– – – – – 00  – – 0  غوام

00  – – 0  – – – – – كيريباس

– – – – – – – – – – جزر مارشال

ميكرونيزيا )احتاد 
واليات( 

 – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – ناورو

20  – 1  1  00.1  0  0  0  كاليدونيا اجلديدة

1722.1 2 584  897  691  281.4  5  16  7  نيوزيلندا

– – – – – – – – – – نيوي

– – – – – – – – – – جزيرة نورفولك

– – – – – – – – – – جزر ماريانا الشمالية

– – – – – – – – – – باالو

4006.7  – 84  316  120.4  – 4  8  بابوا غينيا اجلديدة

– – – – – – – – – – بيتكيرن

143.2  – 8  6  10.8  – 0  0  ساموا

5716.7  – 4  53  83.0  – 0  8  جزر سليمان

– – – – – – – – – – توكيالو

10.5  0  0  1  00.3  0  0  0  تونغا

– – – – – – – – – – توفالو

133.5  – 10  3  11.4  – 1  0  فانواتو

– – – – – – – – – – جزر واليس وفوتونا

3131.0 8 657 2 862 3 794 1 1280.8  27  65  36  إجمالي أوسيانيا

5640.8 1 098 1 156  311  1160.7  30  32  54  األرجنتني

بوليفيا )دولة متعددة 
القوميات(

  4  3  2  90.2  92  111  38  2412.7
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القيمة املضافة اإلجماليةالعمالةالبلد/املنطقة

إنتاج األخشاب 
املستديرة

إنتاج األخشاب إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب
املستديرة

إجمالي القطاع احلرجيلب الورق والورقتصنيع األخشاب

�النسبة املئوية)ألف()ألف()ألف()ألف(
 )من إجمالي القوة 

العاملة(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

 )مليون دوالر 
أمريكي(

)مليون دوالر 
أمريكي(

النسبة املئوية للمساهمة 
)في الناجت احمللي اإلجمالي(

2062.8 28 055 6 953 3 198 18 0101.2 1 201  503  306  البرازيل

6092.6 3 153 2 008 1 448  861.2  15  27  44  شيلي

8100.7  503  166  140  250.1  18  4  3  كولومبيا

8932.3  190  427  277  240.4  7  4  13  إكوادور

جزر فوكالند 
)مالفيناس( *

 – – – – – – – – – –

40.1  – 2  2  00.3  – 0  0  غيانا الفرنسية

314.1  – 13  18  81.9  – 5  3  غيانا

3013.6  56  81  163  50.2  1  2  3  بارغواي

9401.1  458  204  278  310.3  6  6  19  بيرو

150.9  – 9  6  42.2  0  3  1  سورينام

2391.2  40  35  163  80.8  2  3  4  أوروغواي

فنزويال )جمهورية 
بوليفارية(

  8  25  33  660.5  540  629  484 1 6531.0

5062.1 38 074 11 793 6 638 20 3930.8 1 314  616  463  إجمالي أمريكا اجلنوبية

9081.0 467 589 200 811 149 508 117 7090.4 13 374 4 459 5 876 3 إجمالي العالم

* يوجد نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(.

FAO, 2008 :املصدر
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إن اإلصدار التاسع من تقرير حالة الغابات في العالم الذي يصدر كل سنتني والصادر 
في مطلع 2011 وهي السنة الدولية للغابات، يبحث موضوع ‘تغيير املسارات، تغيير 
احلياة: الغابات واملسارات املتعددة للتنمية املستدامة’. وهو يقدم نظرة شاملة على 
حالة  تقرير  فصول  وتقوم  املعيشة.  سبل  الغابات  بها  تدعم  التي  املتعددة  الطرق 
الغابات في العالم لهذا العام بتسليط الضوء على أربعة مجاالت رئيسية تستدعي 
صناعات  وتطوير  احلرجية،  للموارد  اإلقليمية  االجتاهات  وهي:  االهتمام،  من  مزيداً 
احمللية  والقيمة  والتكيف معه،  املناخ  تغير  آثار  والتخفيف من  حرجية مستدامة، 
للغابات. وتقدم دراسة هذه املوضوعات أفكاراً حول املساهمة احلقيقية للغابات في 

خلق سبل معيشة مستدامة وفي التخفيف من وطأة الفقر.
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