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شكر وتقدير

إن "التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 كيف تتغّي غابات 
العامل؟" هو نتاج عدد كبي من املساهمني والداعمني. تعرب منظمة 

األغذية والزراعة عن خالص شكرها وامتنانها للمساهامت التي تكرمت 
بها حكومات كندا وفنلندا واليابان والواليات املتحدة األمريكية واالتحاد 

األورويب لجهة الدعم املايل خالل عملية إعداد التقييم العاملي لحالة املوارد 
الحرجية لعام 2015. كام تعرب املنظمة عن تقديرها الكبي للدعم املايل 
الذي قدمته حكومة كندا واملبادرة األوروبية للغابات واملنظمة الدولية 

لألخشاب االستوائية، إلنتاج هذا التقرير. وقد قدم املركز املشرتك للبحوث 
التابع للمفوضية األوروبية الدعم عىل صعيد االستشعار عن بعد.

وما كان اإلبالغ عن املوارد الحرجية حول العامل ممكناً لوال مساهامت 
حوايل 300 مراسل وطني معني بتقييم حالة املوارد الحرجية ومن 
ينوب عنهم الذين عينتهم حكوماتهم إلعداد االستجابات لالستبيان 

التعاوين حول املوارد الحرجية/تقييم حالة املوارد الحرجية. وقد كانت 
االستثامرات الوطنية يف جمع البيانات وحلقات العمل وكتابة التقارير، 

كبيًة وكانت أساساً لـ155 تقريراً قطرياً يضمها التقييم هذا العام. 

وقد شارك يف رعاية حلقات العمل اإلقليمية أو العاملية كل من الفاو 
ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، وحكومات كندا وفنلندا والهند 
واملكسيك واليابان وتايلند والواليات املتحدة األميكية، وهي قد كانت 

جزءاً مهامً من عملية إعداد التقييم لعام 2015.

 L.Piñaو Ö.Jonssonو K. MacDicken صاغ هذا التقرير كل من
وL. Marklund وS. Maulo وV. Contessa وY. Adikari وM. Garzuglia و
 C.و P. Mundhenk وقدم .R. D’Annunzioو G. Reams و E. Lindquist

Boitani الدعم الفني فيام قّدم خدمات دعم املطبوعات M. Palermo و

L. Marinaro. وجرى تحرير التقرير من قبل D. Taylor وD. Miller بينام 

قُدمت الخدمات التحريرية وتنسيق اإلنتاج من قبل S. Lapstun. أما 
التصميم واإلخراج الفني للتقرير فمن عمل F. Dicarlo. وقد جرى 

تحسني جودة البيانات وجودة التقرير بفضل مراجعات قام بها الرشكاء 
يف االستبيان التعاوين حول املوارد الحرجية، وموظفو إدارة الغابات 

لدى املنظمة، واملشاركون يف استعراض األقران الذين نكن لهم خالص 
االمتنان.
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تساهم الغابات مساهمًة واسعَة املدى وبعيدة األثر يف رفاه البرش. 
فالغابات تؤدي دوراً أساسياً يف مكافحة الفقر يف املناطق الريفية وضامن 

األمن الغذايئ وتوفي سبل املعيشة الالئقة. وهي تقدم فرصاً واعدة 
للنمو األخرض عىل املدى املتوسط، كام توفّر خدمات للنظام اإليكولوجي 

عىل املدى البعيد، مثل الهواء واملاء النظيفني وصون التنوع البيولوجي 
والتخفيف من وطأة تغّي املناخ.

وتحتل الحراجة موقعاً مهامً يف اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية 
والزراعة الذي يشجع بقوة عىل اعتامد نهج متكامل للتصدي للمشاكل 
الرئيسية عىل صعيد إنتاج األغذية والتنمية الريفية واستخدام األرايض 

واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.

ولكن من أجل إدارة غاباتنا إدارًة حكيمة لفائدة األجيال الحالية 
واملستقبلية، من الرضوري جداً أن نفهم بوضوح حالة الغابات يف العامل 

واالتجاهات السائدة.

ويتيح التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 ذلك تحديداً. 
فمنذ نرش أول إصدار لهذا التقييم يف عام 1948، راحت منظمة األغذية 
والزراعة تبلغ عن حالة الغابات يف العامل بصورة منتظمة، مقدمًة لألرسة 

الدولية أفضل املعلومات والتقنيات املتاحة. 

ويصدر تقييم عام 2015 يف توقيت حاسم بالنسبة إىل الغابات والتنمية 
املستدامة. فإّن خطة التنمية باتجاه عام 2030 قد حددت اآلن مبا يف 

ذلك األهداف الجديدة للتنمية املستدامة. فالغابات ودورها يف حامية 
النظم والخدمات اإليكولوجية األرضية إعادتها إىل هيئتها األصلية، 

رضورية لخطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

تم التوصل إىل اتفاق عاملي وشامل بشأن تغّي املناخ – تشكل الغابات 
جزءاً أساسياً منه – خالل مؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغي املناخ، الذي عقد يف باريس يف ديسمرب/كانون األول 2015. 

والذي اعتمده 195 بلداً. وعقد أيضاً يف عام 2015، مؤمتر الحراجة 

العاملي الرابع عرش يف ديربان، جنوب أفريقيا وهو أكرب مؤمتر دويل حول 
الغابات لهذا العقد – وهو قد أقيم يف أفريقيا للمرة األوىل – وهناك تم 

إطالق التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015. 

ويظهر تقييم عام 2015 اتجاهاً مشجعاً جداً نحو تراجع معدالت 
خسارة الغابات وانبعاثات الكربون من الغابات، وأيضاً ارتفاع القدرة 

عىل اإلدارة املستدامة للغابات. كام تحسنت درجة الوثوق باملعلومات 
املجموعة تحسناً هائالً – ففي الوقت الراهن تُنفذ الجردات الوطنية 

للغابات عىل حوايل 83 يف املائة من املساحة الحرجية يف العامل، ما 
يشكل زيادة ملحوظة منذ عام 2010.

وميكن استخالص استنتاجني رئيسيني:  1( امتالكنا لوفرًة من املعلومات 
املوثوق بها اليوم بشأن حالة الغابات يف العامل و2( حصول تغيي إيجايب 

ينطوي عىل أمثلة ملفتة كثية عىل التقدم يف جميع األقاليم يف العامل. 
ولكن ينبغي لهذا االتجاه اإليجايب أن يتعزز وال سيام يف البلدان التي ال 

تزال متأخرة عىل هذا الصعيد. 

وتقييم عام 2015 هذا هو نتيجة الجهد الجامعي للبلدان الذي يشمل 
أيضاً جهود حوايل 300 مراسل وطني ورشيك ومنظمة األغذية والزراعة. 

ويغطي االستبيان التعاوين حول املوارد الحرجية الذي تنفذه 6 أطراف 
من رشكاء وعمليات، حوايل 88 يف املائة من غابات العامل. ويؤدي هذا 
الجهد التعاوين املتواصل إىل تحسني تناسق البيانات فيام يخفف عبء 

اإلبالغ عن كاهل البلدان. وباإلضافة إىل ما تقدم، يضّم التقرير للمرة 
األوىل مؤرشات إىل جودة البيانات. 

إن نتائج التقييم متاحة ضمن مجموعة من األشكال املختلفة، مبا فيها هذه 
الوثيقة التجميعية الحالية، ودليل مرجعي يحتوي عىل جداول مخترصة، 

.Forest Ecology and Management وعدد خاص من صحيفة

ميثّل هذا التقرير خطوًة كربى إىل األمام. وأنا أشجعكم عىل االستفادة 
الكاملة من املعلومات الواردة يف صفحاته.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
 املدير العام ملنظمة األغذية 
والزراعة  لألمم املتحدة

متهيد
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1كيف تتغّي غابات العامل؟

تغّيت الغابات واإلدارة الحرجية تغّياً جوهرياً عىل مر السنوات 
الـ25 املاضية.  فبصورة عامة، شهدت الفرتة تلك سلسلًة من 

التطورات اإليجابية، وعىل الرغم من أن رقعة الغابات يف العامل آخذة 
يف التقلص مقابل استمرار املجموعات السكانية البرشية بالتنامي 
والطلب عىل األغذية واألرايض بالتزايد، فإن الخسارة الصافية يف 

املساحات الحرجية قد تراجعت بنسبة تفوق الخمسني يف املائة. ويف 
الوقت نفسه، بلغ االهتامم باإلدارة املستدامة للغابات مستويات 

عالية غي مسبوقة: فقد جرى تعيني املزيد من األرايض كغابات 
دامئة، ويجري املزيد من القياس والرصد واإلبالغ والتخطيط وإرشاك 
أصحاب املصلحة، ناهيك عن أن اإلطار القانوين لدعم إدارة الغابات 

أصبح معرتفاً به من قبل الجميع تقريباً. ويجري تعيني مساحات 
أكرب لصون التنوع البيولوجي فيام تلبي الغابات تزايد الطلبات عىل 

املنتجات والخدمات الحرجية.

يف سنة 1990، كان يف العامل 128 4 مليون هكتار من الغابات، وبحلول 
2015 تقلصت تلك املساحة إىل 999 3 مليون هكتار، ما يشي إىل تغيي 
من 31.6 يف املائة من املساحة اإلجاملية لألرايض يف عام 1990 إىل 30.6 

يف املائة 1 يف عام 2015. إال أّن عملية إزالة الغابات، أو تحويل أرايض 
الغابات إىل استخدامات أخرى، أكرث تعقيداً من ذلك. فعىل الصعيد 

العاملي، تتسع املساحات الحرجية وتتقلص بوتية متواصلة ومن الصعب 
جداً رصدها حتى بواسطة التصوير الساتيل عايل الدقة. كام تختلف 

محرّكات تغي الغابات الطبيعية واملزروعة – وتتفاوت بشكل جذري 
باختالف الظروف الوطنية وأنواع الغابات. 

وميكننا أن نصف تغّي املساحة الحرجية عىل أنه عملية من الكسب 
)توسع الغابات( والخسارة )إزالة الغابات(. ويقّدم التغّي يف املساحة 

اإلجاملية للغابة فكرة عامة عن كيفية تغّي كل املوارد الحرجية 
مجتمعًة. ولعل تغّي الغابة الطبيعية هو مؤرش أفضل ملحركات املوائل 

الطبيعية والتنوع البيولوجي. 

ُسّجلت خسارة صافية بنسبة 129 مليون هكتار تقريباً من الغابات 
من عام 1990 إىل عام 2015، ما ميثل معدالً سنوياً صافياً من الخسارة 

يبلغ 0.13 يف املائة ومساحة إجاملية توازي مساحة جنوب أفريقيا 
تقريباً. ولكن يجب تناول هذه الظاهرة يف سياقها الخاص: فقد تباطأ 
املعدل السنوي من 0.18 يف املائة يف التسعينيات إىل حوايل 0.08 يف 

املائة خالل السنوات الخمس األخية. وقد ُسّجلت خسارة سنوية ما بني 
2010 و2015 بنسبة 7.6 مليون هكتار وكسب سنوي بنسبة 4.3 مليون 
هكتار يف السنة، ما أدى إىل تراجع سنوي صاف يف املساحة الحرجية بلغ 

3.3 مليون هكتار يف السنة.  

وُسّجلت أكرب خسارة يف املساحة الحرجية يف املناطق االستوائية 
وباألخص يف أمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع أن معدل الخسارة يف هاتني 

املنطقتني قد تراجع بشكل الفت يف السنوات الخمس األخية. وقد 
تراجع متوسط نصيب الفرد من املساحة الحرجية، من 0.8 هكتار 

إىل 0.6 هكتار للشخص الواحد من عام 1990 إىل 2015. وفيام يعترب 
تراجع نصيب الفرد من املساحة الحرجية يف أعىل مستوياته يف املناطق 

االستوائية وشبه االستوائية، فهو يحدث يف كل من املجاالت املناخية 

1 محتسب عىل أساس مساحة األرايض يف عام 2015.

)باستثناء املجاالت املعتدلة( مع تزايد أعداد السكان وتحويل األرايض 
الحرجية إىل الزراعة وغيها من االستخدامات.

تشّكل الغابات الطبيعية القسم األكرب من الغابات يف العامل2 إذ بلغت 
93 يف املائة من املساحة الحرجية العاملية أو 3.7  مليار هكتار يف عام 
2015. ومن 2010 إىل 2015 تراجعت الغابات الطبيعية بنسبة صافية 
بلغت 6.5 مليون هكتار يف السنة. وهذا يعني تدنياً يف صايف الخسارة 

السنوية للغابات الطبيعية من 10.6 مليون هكتار يف السنة للفرتة 1990 
.2000 -

تقع معظم الغابات الطبيعية يف فئة "الغابات األخرى طبيعية" )74 يف 
املائة(؛ أما الـ26 يف املائة الباقية فيبلغ عنها كغابات ابتدائية. منذ 

عام 1990، تم اإلبالغ يف التقارير القطرية عن 31 مليون هكتار من 
الغابات االبتدائية عىل أنها معدلة أو خالية من األشجار للسنوات 

كافة. وهذا ال يعني بالرضورة أن أرايض الغابة االبتدائية قد حولت 
إىل استخدامات أخرى. فالغابة االبتدائية حني تعدل وال تزال أشجارها، 
تتغّي إىل نوع آخر من الغابات املجددة طبيعياً ويف بعض الحاالت إىل 

غابة مزروعة. 

وقد زادت مساحة الغابات املزروعة مبا يزيد عن 105 ماليني هكتار 
منذ عام 1990. وبلغ معدل الزيادة السنوية املتوسط بني عامي 1990 

و2000 3.6 مليون هكتار، ووصل املعدل إىل ذروته مع 5.9 مليون 
هكتار يف العام خالل الفرتة املمتدة من عام 2000 إىل 2005 وعاد 

يتباطأ ليبلغ 3.3 مليون هكتار يف العام خالل الفرتة بني 2010 و2015، 
مع تراجع الزرع يف رشق آسيا وأوروبا وأمريكا الشاملية وجنوب آسيا 

وجنوب رشق آسيا.  

زادن غالل األخشاب بصورة طفيفة من 1990 إل 2011 فيام بقي 
االعتامد عىل الوقود الخشبي كبياً وال سيام يف البلدان متدنية الدخل. 

ويف عام 2011 بلغ املعدل السنوي لغالل األخشاب 3.0 مليار مرت 
مكعب عاملياً، شكل الوقود الخشبي نسبة 49 يف املائة منها. 

يف عام 2015 تم تصنيف حوايل 31 يف املائة من غابات العامل بالدرجة 
األوىل كغابات مخصصة لإلنتاج، فشّكل ذلك انخفاضاً بسيطاً بلغ 13.4 

مليون هكتار منذ عام 1990. فضالً عن ذلك فإن ما يقارب 28 يف املائة 
من املساحة الحرجية املبلغ عنها قد عينت لالستخدامات املتعددة 

فرتاجعت مبقدار 37.5 مليون هكتار بني 1990 و2015. وتدار الغابات 
متعددة االستخدامات لتوفر مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات يف 

الوقت عينه. 

ويشّكل صون التنوع البيولوجي الهدف األول لإلدارة لدى 13 يف املائة 
من الغابات يف العامل، ومنذ 1990، أضيف 150 مليون هكتار من 

الغابات إىل املساحة التي تخضع إدارتها يف املقام األول لغايات الصون. 
ومتثل الغابات التي تم تخصيصها لحامية الرتبة واملياه 31 يف املائة من 

املساحة الحرجية اإلجاملية لدى البلدان املبلغة. 

2 مجموع الغابات االبتدائية وغيها من الغابات املجددة طبيعياً. 
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عىل مر السنوات الـ25 املاضية تناقص مخزون الكربون العاملي يف الكتلة 
الحيوية للغابات بنسبة 11 جيغاطناً تقريباً. وقد كان هذا النقص ناتجاً 

بشكل رئييس عن التحول إىل االستخدامات األخرى لألرايض وبدرجة 
أقل عن تدهور الغابات. تدل مؤرشات عدة عىل التقدم نحو اإلدارة 

املستدامة للغابات عىل امتداد السنوات الـ25 األخية. فإن 96 يف املائة 
من غابات العامل تخضع لسياسات وترشيعات تدعم اإلدارة املستدامة 

للغابات أكرث من نصف. وتقدم معظم البلدان فرصاً إىل أصحاب 
املصلحة ليساهموا يف عمليات السياسات الوطنية.

تحسنت البيانات عن املوارد الحرجية يف السنوات األخية فابتداء من 
عام 2014، كان 112 بلداً أي ما ميثل 83 يف املائة من املساحة اإلجاملية 
للغابات قد أبلغت أنها قد أمتت أو يف صدد إنجاز تقييم وطني للغابات 
)باالرتكاز إما عىل جرد ميداين أم االستشعار عن بعد وإما عىل مزيج من 

االثنني( قد أنجز معظمه أو تم تحديثه خالل السنوات الخمس األخية.

كام أن املساحات الحرجية الخاضعة لخطط اإلدارة قد زادت هي أيضاً. 
فبحلول عام 2010 شكلت املساحة الخاضعة لخطط اإلدارة أكرث من 
نصف املساحة الحرجية اإلجاملية، وكانت مقسمًة بالتساوي ما بني 

غايات اإلنتاج وغايات الصون. وتتطلب معظم تلك الخطط مواصفات 
ملشاركة املجتمع العريض واملجتمع املحيل، وترسيم حدود الغابات ذات 

قيمة صون العالية. وإن جوانب حامية الرتبة واملياه مدرجة يف خطط 
إدارة الغابات ألكرث من نصف املساحات التي تشملها الخطط. إال أن 

التحدي يبقى يف زيادة املساحة الحرجية الخاصعة لخطط إدارية. 

واصلت املساحة الخاضعة إلصدار الشهادات الدولية إلدارة الغابات 
توسعها، فانتقلت من مساحة 14 مليون هكتار يف عام 2000 إىل حوايل 

438 مليون هكتار يف عام 2014 بحيث كانت نسبة 58 يف املائة منها 
مشمولة بربنامج إقرار خطط إصدار الشهادات الحرجية فيام خضعت 

42 يف املائة منها لخطة إصدار الشهادات التابعة ملجلس رعاية الغابات.

وتبقى معظم الغابات مملوكة من القطاع العام، غي أن حصة الغابات 
اململوكة من قبل أفراد، قد زادت من 15  يف املائة يف عام 1990 إىل 

18 يف املائة يف عام 2010. وقد سّجل معظم الزيادة لدى البلدان 
متوسطة الدخل من الرشيحة العليا. أما حقوق إدارة الغابات العامة 

التي متلكها الرشكات الخاصة فقد ازدادت بشكل ملحوظ- ذلك أن 
النسبة املئوية من مساحة الغابات العامة قد زادت من 6 يف املائة سنة 

1990 إىل 14 يف املائة سنة 2010.

وعىل مّر السنوات الـ25 املاضية، تغيت الغابات يف العامل بطرق 
ديناميكية ومختلفة. فقد أصبحت البلدان متلك معارف عن مواردها 
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الحرجية أكرث من أي وقت مىض، ونتيجة لذلك، أصبحت لدينا فكرة 
أفضل عن تغّي الغابات حول العامل. كام أن معدل انحسار املساحات 

الحرجية يرتاجع، وتبني مؤرشات اإلدارة املستدامة للغابات تقدماً 
إيجابياً عىل صعيد إدارة الغابات. ولكن يف الوقت نفسه تبقى تحديات 

هامة. فوجود السياسات والترشيعات والتنظيامت السليمة ال يقرتن 
دامئاً بالحوافز الفعالة أو باإلنفاذ. كام تستمر املامرسات الحرجية غي 

املستدامة وتحويل الغابات استمراراً سافراً – عىل الرغم من الجهود 
املتزايدة – ناهيك عن أن املنافع املستمدة من استخدام الغابات 

يف بعض البلدان ال تبلغ املجتمعات املحلية بفعالية. ويوثق التقييم 
العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 كالّ من التقدم الكبي يف 

إدارة الغابات والحاجة إىل مواصلة الجهود من أجل دعم إدارة الغابات 
ملنفعة األجيال الحالية واملستقبلية.
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نبذة عن التقييم 
العاملي لحالة املوارد 
الحرجية لعام 2015
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العمل معاً 
نرُش أول إصدار للتقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية ملنظمة األغذية 

والزراعة يف عام 1948 وكان تركيزه األسايس ينصب عىل تقييم إتاحة 
األخشاب ومنذ ذلك الحني، تطورت التقييامت العاملية لتلبي الحاجة 

املتزايدة إىل املعلومات فضمت موصفات عدة للموارد الحرجية واإلدارة 
املستدامة للغابات. والتقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 هو 
نتيجة مساهامت من 155 بلداً والعمل الدؤوب للمراسلني الوطنيني الذين 
أعدوا التقارير القطرية التي تعرض اإلحصاءات الحكومية الخاصة بالغابات 

ضمن شكل موحد. 

وحني بدأ التقييم يف عام 1948، كانت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 
املنظمة الوحيدة التي تقوم بجمع معلومات عن املوارد الحرجية العاملية 

واإلبالغ عنها. واليوم هناك الكثي من املنظامت الدولية واإلقليمية الضالعة 
يف قياس بيانات املوارد الحرجية ورصدها واإلبالغ عنها، مستعينة إجامالً 

باالستشعار عن بعد مع معلومات قليلة أو معدومة ما عدا تقديرات مساحة 
الغطاء الشجري. يف عام 2011، اجتمعت ست منظامت وعمليات دولية3 
لوضع االستبيان التعاوين حول املوارد الحرجية )استبيان املوارد الحرجية( 
الذي ميثل حوايل 100 بلد و88 يف املائة من املساحات الحرجية يف العامل. 

وتشرتك تلك املنظامت اآلن يف جمع املعلومات فيام يتعلق بأكرث من 60 يف 
املائة من العدد اإلجاميل للمتغيات املجموعة يف عملية تقييم حالة املوارد 

الحرجية. ومن ثم يتم تقاسم تلك البيانات مع الرشكاء يف استبيان املوارد 
الحرجية بحيث تُسأل البلدان مرة واحدة فقط عن تلك املعلومات. بعبارة 
أخرى، تجمع البيانات مرة واحدة لتستعمل من ثم مرات عدة. ومن شأن 

هذا أن يخفف من عبء اإلبالغ من جهة وأن يزيد من اتساق البيانات عرب 
املنظامت من جهة أخرى. كام ساعدت الرشاكة يف سياق استبيان املوارد 

الحرجية عىل توحيد التعاريف وتوقيت جمع البيانات. 

كانت الرشاكة مهمة أيضاً يف مجال االستشعار عن بعد. فقد أجري 
املسح العاملي لالستشعار عن بعد مبشاركة أكرث من 200 أخصايئ من 
حوايل 100 بلد.  باإلضافة إىل ذلك، أدت عالقة عمل وثيقة مع مركز 

األبحاث املشرتك للمفوضية األوروبية إىل مشاركة أوجه التقدم الفني 
وكذلك كمية العمل الخاصة بتحليل التغّي العاملي للغابات لبيانات 

القمر االصطناعي الندسات.  

دليل رسيع بشأن البيانات
تتمتع مجموعة البيانات املشرتكة والتحاليل، والتحاليل املتعلقة بتقييم 
عام 2015، بصفات فريدة يجب مراعاتها لدى استعامل هذه الوثيقة. 

وملزيد من املعلومات حول مصدر البيانات يرجى مراجعة القسم 
الخاص مبصادر البيانات، أو االطالع عىل املوقع االلكرتوين لحالة املوارد 

.)www.fao.org/forest-resources-assessment( الحرجية

3 لجنة غابات أفريقيا الوسطى/مرصد الغابات لوسط أفريقيا، منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة، املبادرة األوروبية للغابات، املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية، عملية مونرتيال، اللجنة 
االقتصادية ألوروبا.

أما الفئات الرئيسية املستخدمة للتحاليل فهي:

اإلقليم واإلقليم الفرعي. إنهام التصنيفان الجغرافيان املستخدمان   .1
يف التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2010. 

املجال املناخي. تُصنف البيانات القطرية لتقييم حالة   .2
املوارد الحرجية بحسب املجاالت املناخية الرئيسية 

)استوايئ، وشبه استوايئ ومعتدل وشاميل( لكل من البلدان 
)/http://www.fao.org/forestry/fra/76872/en(. يف بعض الحاالت، وال 

سيام يف املناطق الشاملية، يعني ذلك أن املجاالت املناخية ليست ممثلة 
كافًة. فعىل سبيل املثال، تضم الواليات املتحدة األمريكية غابة شاملية 

ومعتدلة وشبه استوائية ولكن مبا أن الفئة الحرجية األكرب معتدلة املناخ، 
يتم اإلبالغ عن البلد يف املجال املناخي املعتدل. وهناك أمثلة أقل من 

هذا القبيل فيام يخص البلدان ذات املجال املناخي االستوايئ وشبه 
االستوايئ.

فئات الدخل. تستخدم تلك التحاليل فئات الدخل املحددة لدى البنك الدويل   .3
ابتداء من يوليو/متوز 2013 )الشكل 2(.

يقدم التقييم العاملي لحالة املوارد لعام 2015 مؤرشات لجودة البيانات 
تشّكل بدورها نظاماً قامئاً عىل طبقات تتم اإلشارة فيه إىل معظم 

املتغيات بحسب البلدان، وفقاً ملجموعة محددة مسبقاً من التعاريف. 
والهدف الرئييس للطبقات هو تحديد جودة بيانات املؤرشات وعمر 

البيانات وطبيعة املصدر األصيل للبيانات. تعترب الطبقة 3 مصدر البيانات 
األحدث واألكرث موثوقية، فيام الطبقة 2 هي مصدر أقدم وأقل اكتامالً؛ أما 

الطبقة 1 فهي تقديرات للخرباء )أنظر القسم الخاص مبوارد البيانات(. 

استوايئ  شبه استوايئ معتدل  شاميل قطبي 

الشكل 1  الدول مصنفة بحسب املجال املناخي السائد فيها

الشكل 2  البلدان مصنفًة بحسب فئة الدخل

الرشيحة العليا مرتفع  
للدخل املتوسط 

الرشيحة الدنيا 
منخفض    للدخل املتوسط
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 العامل 
)234 بلداً وإقليامً(

اتجاه التغرّيباملجموعاملتغرّي )الوحدة، السنة(أ
 التغري

  السنويب
)%(

 إتاحة البياناتج
)الوضع/
التوجه(

املساحة الحرجية وخصائصها

H/H-0,13↓999 3  املساحة الحرجية )مليون هكتار، 2015( 

H/H-0,10↓204 1مساحة األرايض املشّجرة األخرى )مليون هكتار، 2015(

0,52M/M↑284مساحة األرايض األخرى ذات الغطاء الشجري )مليون هكتار، 2015(

1,57H/M↑27املتوسط السنوي إلعادة التشجي )مليون هكتار، 2015(
H/H-0,24↓695 3غابة طبيعية )مليون هكتار، 2015(د

1,84H/H↑291غابة مزروعة )مليون هكتار، 2015(

*/H-3,3صايف التغّي السنوي للغابة )مليون هكتار، 2015-2010(
*/H-6,5صايف التغّي السنوي للغابة الطبيعية )مليون هكتار، 2010-2015(د

*/3,3Hصايف التغّي السنوي للغابة املزروعة )مليون هكتار، 2015-2010(

اإلنتاج
0,03H/H~531مخزون األشجار الحية للغابة )مليار مرت مكعب، 2015(ه

0,16H/H↑129مخزون األشجار الحية للغابة )مرت مربع لكل هكتار، 2015(ه
H/H-0,15↓296 الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض وتحتها  )جيغاطن، 2015( ه

H/H-0,02~73الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض وتحتها  )باألطنان عن كل هكتار، 2015(ه

H/H-0,05~187 1غابة إنتاج )مليون هكتار، 2015(
H/H-0,16↓049 1غابة متعددة االستخدامات )مليون هكتار، 2015(ج

0,41H/H↑997 2إجاميل األخشاب املقطوعة  )مليون مرت مكعب، 2011( 

وظائف الحامية وخدمات النظم اإليكولوجية االنتقائية

0,53H/M↑015 1حامية الرتبة واملياه )مليون هكتار، 2015(
0,59M/M↑163 1الخدمات البيئية، القيم الثقافية أو الروحية )مليون هكتار، 2015(ج

التنوع البيولوجي والصون

1,75H/H↑524 صون التنوع البيولوجي )مليون هكتار، 2015(

H/H-0,10↓277 1غابة ابتدائية )مليون هكتار، 2015(

1,98H/H↑651 مساحة حرجية ضمن مناطق محمية )مليون هكتار، 2015(

أ املتغيات قد تتداخل

ب ما مل ينص عىل غي ذلك، يشي التغيي للفرتة من 1990 إىل سنة اإلبالغ. ويدل رمز "~" عىل نسبة تغيي أصغر من أو تساوي 0.05%

ج فئات إتاحة البيانات:

H = عايل )الدول املبلغة متثل 75-%100 من إجاميل املساحة الحرجية
M = معتدل )الدول املبلغة متثل 50-%74 من إجاميل املساحة الحرجية

L = منخفض )الدول املبلغة متثل 25-%49 من إجاميل املساحة الحرجية(
- = منخفض للغاية )الدول املبلغة متثل أقل من %25 من املساحة الحرجية(

* = بيانات التوجهات غي متاحة
فراغ: ال ينطبق

د مل تبلغ كل الدول عن املساحة الطبيعية واملزروعة؛ بالتايل فإن املجموع ال يعادل إجاميل املساحة الحرجية.

ه إحصائيات زيادة املخزون ومخزون الكربون تشمل تقديرات منظمة األغذية والزراعة بالنسبة للبلدان غي املبلغة.
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 العامل 
)234 بلداً وإقليامً(

اتجاه التغرّيباملجموعاملتغرّي )الوحدة، السنة(أ
 التغري

  السنويب
)%(

 إتاحة البياناتج
)الوضع/
التوجه(

الظواهر السلبية

11,33L/L↑79 مساحة ذات أنواع مدغلة غازية )مليون هكتار، 2010(

*/65H مساحة حرجية محروقة )مليون هكتار، 2010( 

*/185M مساحة حرجية ذات انحسار يف الغطاء الشجري )مليون هكتار، 2010-2000(

قياس التقدم باتجاه اإلدارة املستدامة للغابات

*/146Hالبلدان التي لديها سياسات داعمة لإلدارة املستدامة للغابات )آخر سنة متاحة(

*/144Hالبلدان التي لديها ترشيعات ولوائح داعمة لإلدارة املستدامة للغابات )آخر سنة متاحة(

*/166H 2 مساحة حرجية مستخدمة كأراض حرجية دامئة )مليون هكتار، 2010(

 مساحة حرجية خاضعة لخطة إدارة 
*/100H 2)مليون هكتار، 2010(

↑438مساحة حرجية مصنفة مبوجب برنامج دويل )مليون هكتار، 2014(

126H/Hالبلدان ذات املنتديات الوطنية ألصحاب املصلحة )آخر سنة متاحة(

*/126H 3مساحة حرجية خاضعة لتقييم وطني منذ عام 2010 )مليون هكتار، 2014(

املساحة الحرجية املشمولة باإلبالغ عن املعايي واملؤرشات )مليون هكتار، آخر سنة 
*/078H 3متاحة(

 املساحة الحرجية املبلغ عنها من خالل تقارير مرحلية وطنية عن حالة الغابات 
*/530H 3)مليون هكتار، آخر سنة متاحة(

امللكية

H/H-0.24↓969 2عامة )مليون هكتار، 2010(

1.00H/H↑774 خاصة )مليون هكتار، 2010(

H/H-1.19↓141غي معروفة )مليون هكتار، 2010(

الجوانب االقتصادية/املعيشية

H/L-0.45↓12.7العمل داخل الغابة )ماليني األشخاص، 2010(

*/116Hإجاميل القيمة املضافة الناتجة عن األنشطة داخل الغابة )مليار دوالر أمرييك، آخر سنة(
606إجاميل القيمة املضافة املستمدة من قطاع الغابات )مليار دوالر أمرييك، 2011(و

أ املتغيات قد تتداخل

ب ما مل ينص عىل غي ذلك، يشي التغيي للفرتة من 1990 إىل سنة اإلبالغ. ويدل رمز "~" عىل نسبة تغيي أصغر من أو تساوي 0.05%

ج أصناف إتاحة البيانات:

H = عايل )الدول املبلغة متثل 75-%100 من إجاميل املساحة الحرجية
M = معتدل )الدول املبلغة متثل 50-%74 من إجاميل املساحة الحرجية

L = منخفض )الدول املبلغة متثل 25-%49 من إجاميل املساحة الحرجية(
- = منخفض للغاية )الدول املبلغة متثل أقل من %25 من املساحة الحرجية(

* = بيانات التوجهات غي متاحة
فراغ: ال ينطبق

د مل تبلغ كل الدول عن املساحة الطبيعية واملزروعة؛ بالتايل فإن املجموع ال يعادل إجاميل املساحة الحرجية.

ه إحصائيات زيادة املخزون ومخزون الكربون تشمل تقديرات منظمة األغذية والزراعة بالنسبة للبلدان غي املبلغة.

و منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 2014.
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 أفريقيا 
)58 بلداً وإقليامً(

اتجاه املجموعاملتغرّي )الوحدة، السنة(أ
التغرّيب

التغري 
 السنويج

)%(

إتاحة 
 البياناتد
)الوضع/
التوجه(

H/H-0,49↓624مساحة حرجية )مليون هكتار، 2015(
H/H-0,54↓600غابة طبيعية )مليون هكتار، 2015(د

1,34H/H↑16غابة مزروعة )مليون هكتار، 2015(

 صايف التغّي السنوي للغابة 
*/H-2.8)مليون هكتار، 2015-2010(

 صايف التغّي السنوي للغابة الطبيعية 
*/H-3.1)مليون هكتار، 2010-2015(د

 صايف التغّي السنوي للغابة املزروعة 
*/0.2H)مليون هكتار، 2015-2010(

 مخزون األشجار الحية يف الغابات 
H/H-0,37↓79)مليار مرت مكعب، 2015(ه

 مخزون األشجار الحية للغابة
0,13H/H↑128)مرت مكعب عن كل هكتار، 2015(ه

الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض 
H/H-0,43↓60وتحتها )جيغاطن، 2015(ه

الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض 
0,07H/H↑96وتحتها )طن عن كل هكتار، 2015(ه

H/M-0,77↓165غابة إنتاج )مليون هكتار، 2015(

 غابة متعددة االستخدامات
H/M-0,46↓133)مليون هكتار، 2015(

 غلة األخشاب اإلجاملية 
2,12H/H↑614)مليون مرت مكعب، 2011(

 حامية الرتبة واملياه 
M/L-0,15↓50)مليون هكتار، 2015(

خدمات النظام اإليكولوجي القيم الثقافية 
L/L-030↓67أو الروحية )مليون هكتار، 2015(

 صون التنوع البيولوجي 
0,75H/M↑92)مليون هكتار، 2015(

 غابة ابتدائية 
H/H-0,45↓135)مليون هكتار، 2010(

مساحة حرجية ضمن مناطق محمية 
0,66H/M↑101)مليون هكتار، 2015(

 مساحة حرجية محروقة 
*/19H)مليون هكتار، 2012-2003(

 مساحة حرجية منحرسة الغطاء الشجري 
*/50H)مليون هكتار، 2010-2000(

مساحة حرجية خاضعة لخطة إدارة 
*/140H)مليون هكتار، 2010(

مساحة حرجية مصنفة مبوجب برنامج 
*/H↑6,4دويل )مليون هكتار، 2014(

H/H-0,49↓535ملكية عامة  )مليون هكتار، 2010(

H/H-0,16↑71ملكية خاصة )مليون هكتار، 2010(

 ملكية غي معروفة  
H/H-13,39↓2,0)مليون هكتار، 2010(

 العاملة داخل الغابات 
2,48M/L↑109 1)آالف األشخاص، 2010(

أ املتغيات قد تتداخل

ب ما مل ينص عىل غي ذلك، يشي التغيي للفرتة من 1990 إىل سنة اإلبالغ. ويدل رمز "~" عىل نسبة تغيي أصغر من أو تساوي 0.05%

ج أصناف إتاحة البيانات:

H = عايل )الدول املبلغة متثل 75-%100 من إجاميل املساحة الحرجية
M = معتدل )الدول املبلغة متثل 50-%74 من إجاميل املساحة الحرجية

L = منخفض )الدول املبلغة متثل 25-%49 من إجاميل املساحة الحرجية(
- = منخفض للغاية )الدول املبلغة متثل أقل من %25 من املساحة الحرجية(

* = بيانات التوجهات غي متاحة
فراغ: ال ينطبق

د مل تبلغ كل الدول عن املساحة الطبيعية واملزروعة؛ بالتايل فإن املجموع ال يعادل إجاميل املساحة الحرجية.

ه إحصائيات زيادة املخزون ومخزون الكربون تشمل تقديرات منظمة األغذية والزراعة بالنسبة للبلدان غي املبلغة.

 آسيا 
)48 بلداً وإقليامً(

اتجاه املجموعاملتغرّي )الوحدة، السنة(أ
التغرّيب

التغري 
 السنويج

)%(

إتاحة 
 البياناتد
)الوضع/
التوجه(

0,17H/H↑593مساحة حرجية )مليون هكتار، 2015(
H/H-0,24↓462غابة طبيعية )مليون هكتار، 2015(د

2,17H/H↑129غابة مزروعة )مليون هكتار، 2015(

 صايف التغّي السنوي للغابة 
*/0,8H)مليون هكتار، 2015-2010(

 صايف التغّي السنوي للغابة الطبيعية 
*/H-1,0)مليون هكتار، 2010-2015(د

 صايف التغّي السنوي للغابة املزروعة 
*/1,8H)مليون هكتار، 2015-2010(

 مخزون األشجار الحية يف الغابات 
0,28H/H↑55)مليار مرت مكعب، 2015(ه

 مخزون األشجار الحية للغابة
0,11H/H↑93)مرت مكعب عن كل هكتار، 2015(ه

الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض 
H/H-0,23↓36وتحتها )جيغاطن، 2015(ه

الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض 
H/H-0,41↓61وتحتها )طن عن كل هكتار، 2015(ه

H/H-0,03~247غابة إنتاج )مليون هكتار، 2015(

 غابة متعددة االستخدامات
H/H-1,19↓129)مليون هكتار، 2015(

 غلة األخشاب اإلجاملية 
1,62H/H↑780)مليون مرت مكعب، 2011(

 حامية الرتبة واملياه 
1,74H/H↑195)مليون هكتار، 2015(

خدمات النظام اإليكولوجي القيم الثقافية 
1,55M/M↑43أو الروحية )مليون هكتار، 2015(

 صون التنوع البيولوجي 
1,28H/H↑86)مليون هكتار، 2015(

 غابة ابتدائية 
0,03H/H~117)مليون هكتار، 2010(

مساحة حرجية ضمن مناطق محمية 
1,71H/H↑115)مليون هكتار، 2015(

 مساحة حرجية محروقة 
*/1,4H)مليون هكتار، 2012-2003(

 مساحة حرجية منحرسة الغطاء الشجري 
*/54M)مليون هكتار، 2010-2000(

مساحة حرجية خاضعة لخطة إدارة 
*/410H)مليون هكتار، 2010(

مساحة حرجية مصنفة مبوجب برنامج 
*/H↑14دويل )مليون هكتار، 2014(

H/H-0,65↓453ملكية عامة  )مليون هكتار، 2010(

5,32H/H↑134ملكية خاصة )مليون هكتار، 2010(

 ملكية غي معروفة  
H/H-6,27↓1,0)مليون هكتار، 2010(

 العاملة داخل الغابات 
H/M-0,51↓939 9)آالف األشخاص، 2010(
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البياناالسنو

ه

البياناالسنو

ه

)

ت د أ
ت د أ

)
ي ج ب

(%) )
ي ج ب

( ( (%)

H/H 0,01- ~ 751 (2015 H/H 0,08 ↑ 1 015 (2015
H/H 0,11- ↓ 707 2015)د H/H 0,01 ~ 929 2015)د
H/H 2,51 ↑ 43 (2015 H/H 1,11 ↑ 83 (2015

H/* 0,1 (2015-2010 ) 0,4 (2015-2010 )

H/* 0,4- ا ي   ا
H/* 0,01 ا ي   ا

ر، 2010-2015)د ن  ) ر، 2010-2015)د ن  )

H/* 0,5 H/*(2015-2010 ) 0,4 (2015-2010 )

H/H 0,29 ↑ 96 ر ا ون ا
H/H 0,40 ↑ 115 ر ا ون ا

، 2015)ه ر  ) ، 2015)ه ر  )

H/H 0,30 ↑ 129 H/H 0,32 ↑
(2015 113 (2015

H/H 0,23 ↑ 36 ا
H/H 2015)ه↑ ) 0,37 45 ا

2015)ه )

H/H 0,24 ↑ 48 ض 
ه
ر
( H/H 0,29 ↑
2015 ) 45 ض 

ه
ر
(2015 )

H/H 0,82 ↑ 124 (2015 H/H 0,27- ↓ 511 (2015

H/H 0,20- ↓ 391 H/H) 0,49- ↓(2015 ، 238 (2015 ، )

H/H 1,48- ↓ 513 H/H ↓
(2011 ، ) 0,29- 681 (2011 ، )

H/H 0,19 ↑ 534 H/H ↑(2015 ، ) 1,37 123 (2015 ، )

H/H 0,04 ~ 642 H/H ↑
(2015 1,51 122 (2015

H/H 1,08 ↑ 127 H/H(2015 ، ) 2,31 ↑ 53 (2015 ، )

H/H 0,04- ~ 320 H/H ↑
( ) 0,48 277 ( )

H/H 0,98 ↑ 75 H/H 2,92 ↑
(2015 ) 46 (2015 )

H/* 3,9 H/*(2012-2003 ) 2,6 (2012-2003 )

M/* 10 H/*(2010-2000 ) 18 (2010-2000 )

H/* 430 H/*(2010 ) 950 (2010 )

H/* 222 H/*(2014 167 (2014
H/H 0,10 ↑ 458 (2010 H/H -0,002 ~ 897 (2010
H/H 0,10- ↓ 244 (2010 H/H 0,94 ↑ 108 (2010

H/H 0,62- ↓ 34 H/H(2010 ، ) 12,13 ↑ 8,1 (2010 ، )

H/L 0,92- ↓ 186 H/- ↓(2010 ) -2,00 671 (2010 )

أ

ب

ج

H
M
L

 = -
 = *

د

(ً 39 (ً 50)

وو
اا
وو
اا

اا
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أ املتغيات قد تتداخل

ب ما مل ينص عىل غي ذلك، يشي التغيي للفرتة من 1990 إىل سنة اإلبالغ. ويدل رمز "~" عىل نسبة تغيي أصغر من أو تساوي 0.05%

ج أصناف إتاحة البيانات:

H = عايل )الدول املبلغة متثل 75-%100 من إجاميل املساحة الحرجية
M = معتدل )الدول املبلغة متثل 50-%74 من إجاميل املساحة الحرجية

L = منخفض )الدول املبلغة متثل 25-%49 من إجاميل املساحة الحرجية(
- = منخفض للغاية )الدول املبلغة متثل أقل من %25 من املساحة الحرجية(

* = بيانات التوجهات غي متاحة
فراغ: ال ينطبق

د مل تبلغ كل الدول عن املساحة الطبيعية واملزروعة؛ بالتايل فإن املجموع ال يعادل إجاميل املساحة الحرجية.

ه إحصائيات زيادة املخزون ومخزون الكربون تشمل تقديرات منظمة األغذية والزراعة بالنسبة للبلدان غي املبلغة.

 أوسيانيا  
)25 بلداً وإقليامً(

اتجاه املجموعاملتغرّي )الوحدة، السنة(أ
التغرّيب

التغري 
 السنويج

)%(

إتاحة 
 البياناتد
)الوضع/
التوجه(

H/H-0,08↓174مساحة حرجية )مليون هكتار، 2015(
H/H-0,12↓169غابة طبيعية )مليون هكتار، 2015(د

1,82H/H↑4,4غابة مزروعة )مليون هكتار، 2015(

 صايف التغّي السنوي للغابة 
*/0,3H)مليون هكتار، 2015-2010(

 صايف التغّي السنوي للغابة الطبيعية 
*/0,3H)مليون هكتار، 2010-2015(د

 صايف التغّي السنوي للغابة املزروعة 
*/0,03H)مليون هكتار، 2015-2010(

 مخزون األشجار الحية يف الغابات 
0,08H/H↑35)مليار مرت مكعب، 2015(ه

 مخزون األشجار الحية للغابة
0,15L/L↑202)مرت مكعب عن كل هكتار، 2015(ه

الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض 
0,05H/H~16وتحتها )جيغاطن، 2015(ه

الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض 
0,13H/H↑92وتحتها )طن عن كل هكتار، 2015(ه

2,38H/H↑13غابة إنتاج )مليون هكتار، 2015(

 غابة متعددة االستخدامات
4,06H/L↑54)مليون هكتار، 2015(

 غلة األخشاب اإلجاملية 
2,53H/H↑63)مليون مرت مكعب، 2011(

 حامية الرتبة واملياه 
-/0,09H↑37)مليون هكتار، 2015(

خدمات النظام اإليكولوجي القيم الثقافية 
H/M-0,15↓123أو الروحية )مليون هكتار، 2015(

 صون التنوع البيولوجي 
0,84H/L↑36)مليون هكتار، 2015(

 غابة ابتدائية 
-/H-2,11↓2.6)مليون هكتار، 2010(

مساحة حرجية ضمن مناطق محمية 
-/4,49H↑27)مليون هكتار، 2015(

 مساحة حرجية محروقة 
*/2,6H)مليون هكتار، 2012-2003(

 مساحة حرجية منحرسة الغطاء الشجري 
*/5L)مليون هكتار، 2010-2000(

مساحة حرجية خاضعة لخطة إدارة 
*/46H)مليون هكتار، 2010(

مساحة حرجية مصنفة مبوجب برنامج 
*/13Hدويل )مليون هكتار، 2014(

H/L-0,16↓97ملكية عامة  )مليون هكتار، 2010(

0,09H/L↑72ملكية خاصة )مليون هكتار، 2010(

 ملكية غي معروفة  
1,4H/L)مليون هكتار، 2010(

 العاملة داخل الغابات 
-/0,55H↑16)آالف األشخاص، 2010(

 أمريكا الجنوبية   
)14 بلداً وإقليامً(

اتجاه املجموعاملتغرّي )الوحدة، السنة(أ
التغرّيب

التغري 
 السنويج

)%(

إتاحة 
 البياناتد
)الوضع/
التوجه(

H/H-0,40↓842مساحة حرجية )مليون هكتار، 2015(
H/H-0,43↓827غابة طبيعية )مليون هكتار، 2015(د

2,38H/H↑15غابة مزروعة )مليون هكتار، 2015(

 صايف التغّي السنوي للغابة 
*/H-2,0)مليون هكتار، 2015-2010(

 صايف التغّي السنوي للغابة الطبيعية 
*/H-2,2)مليون هكتار، 2010-2015(د

 صايف التغّي السنوي للغابة املزروعة 
*/0,4H)مليون هكتار، 2015-2010(

 مخزون األشجار الحية يف الغابات 
H/H-0,28↓150)مليار مرت مكعب، 2015(ه

 مخزون األشجار الحية للغابة
0,12H/H↑178)مرت مكعب عن كل هكتار، 2015(ه

الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض 
0,31H/H-↓103وتحتها )جيغاطن، 2015(ه

الكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض 
0,09H/H↑122وتحتها )طن عن كل هكتار، 2015(ه

1,21H/H↑127غابة إنتاج )مليون هكتار، 2015(

 غابة متعددة االستخدامات
6,44H/H↑104)مليون هكتار، 2015(

 غلة األخشاب اإلجاملية 
0,17H/H↑346)مليون مرت مكعب، 2011(

 حامية الرتبة واملياه 
M/M-0,3↓76)مليون هكتار، 2015(

خدمات النظام اإليكولوجي القيم الثقافية 
6,60M/M↑167أو الروحية )مليون هكتار، 2015(

 صون التنوع البيولوجي 
3,92H/H↑130)مليون هكتار، 2015(

 غابة ابتدائية 
H/H-0,32↓36)مليون هكتار، 2010(

مساحة حرجية ضمن مناطق محمية 
2,89H/M↑287)مليون هكتار، 2015(

 مساحة حرجية محروقة 
*/36H)مليون هكتار، 2012-2003(

 مساحة حرجية منحرسة الغطاء الشجري 
*/47H)مليون هكتار، 2010-2000(

مساحة حرجية خاضعة لخطة إدارة 
*/125H)مليون هكتار، 2010(

مساحة حرجية مصنفة مبوجب برنامج 
*/15Hدويل )مليون هكتار، 2014(

-/H-0,38↓528ملكية عامة  )مليون هكتار، 2010(

0,70H/H↑145ملكية خاصة )مليون هكتار، 2010(

 ملكية غي معروفة  
-/H-1,90↓95)مليون هكتار، 2010(

 العاملة داخل الغابات 
-/10,59H↑734)آالف األشخاص، 2010(
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الخاصة بالغابات
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تتطلب اإلدارة املسؤولة واملستدامة للغابات نهجاً متزناً يشمل األركان 
الثالثة لالستدامة – أي الركن االقتصادي واالجتامعي والبيئي. يتسم 

قياس التقدم يف كل من تلك املجاالت الواسعة بطريقة مجدية، 
بالتعقيد، وهو يف حاالت كثية غي قابل للتحقيق بالكامل، حتى يف 

البلدان التي تتمتع باملوارد الكافية لجمع البيانات ذات الصلة. غي أّن 
املؤرشات التي تقيس التقدم توفر دليالً عىل كيفية تكييف القرارات 

اإلدارية واالستثامرية ليك تالئم احتياجات األجيال الحالية واملستقبلية 
وتوقعاتها. 

ما هي؟  
إّن مؤرشات االستدامة عبارة عن قياسات ذات أساس علمي توفر نهجاً 

متسقاً لتحديد التقدم باتجاه اإلدارة املستدامة للغابات وتقييمه ورصده 
واإلبالغ عنه إىل مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة واملؤسسات، مبا 
يشمل الحكومات والقطاع الخاص واملنظامت غي الحكومية ومنظامت 
املانحني والباحثني والجمهور العام. وميكن ملؤرشات االستدامة أن تفيد 

يف تحديد التغّيات يف مامرسات إدارة الغابات الرضورية لصيانة الغابات 
السليمة وتحسينها.

ما سبب أهميتها؟
تقدم املؤرشات الخاصة بالتقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 

2015 فكرة شاملة عن الحالة الراهنة للموارد الحرجية يف العامل واألهم، 

عن التغّيات التي طرأت خالل فرتة الـ25 عاماً املاضية. وتشّكل كل تلك 
املعلومات التي تتيحها البلدان إىل تقييم حالة املوارد الحرجية واىل األرسة 

العاملية أساساً لصياغة السياسات واملامرسات واالستثامرات التي تؤثر يف 
الغابات والحراجة.

ونظراً إىل تعقيد الغابات يف العامل واملنافع املجتمعية املنبثقة عن 
الغابات، ال ميكن ملؤرش واحد فقط أن يقّدر التقدم باتجاه اإلدارة 

املستدامة للغابات. بل يجب أخذ املجموعة الكاملة من املؤرشات يف 
االعتبار من أجل التوصل إىل صورة شاملة للوضع.

إن املعلومات املقدمة من خالل هذا التقييم تساهم يف بعض املؤرشات 
املرتبطة بالغابات التي تم تحديدها لرصد التقدم املحرز يف إطار أهداف 

التنمية املستدامة املعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة. 
وبشكل خاص، يساهم التقرير املؤرش 15-1-1 )املساحة الحرجية كحصة 
من مساحة األرايض اإلجاملية( ويف توفي املعلومات ذات الصلة باملؤرش 

15-2-1 )التقدم باتجاه تحقيق اإلدارة املستدامة للغابات(.

إن البيانات املتاحة من خالل عملية اإلبالغ إلعداد تقرير حالة املوارد 
الحرجية تقدم مبارشة من طرف الدول من خالل عملية إبالغ راسخة 

ومعَززة وشفافة وقابلة للرصد. كام أن اعتامد منهجية إبالغ موحدة 
ومتغيات متسقة أمر يفرتض قابلية تجميع البيانات القطرية عىل 
املستوى اإلقليمي والدويل وللرصد بشكل تدريجي، وبالتايل التقيد 

مبتطلبات الرصد واإلبالغ ألهداف التنمية املستدامة. ويواصل تقرير 
حالة املوارد الحرجية تعزيز قدرات الدول يف مجال اإلبالغ مبا يتواءم مع 

متطلبات الرصد ألهداف التنمية املستدامة. 
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التغّيات يف املساحة الحرجية
ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟

إن معرفة كيفية تغي املساحة الحرجية عرب الوقت ومسبباته، مهمة 
إلدارة الغابات بصورة مستدامة ألن تلك التغّيات قد تؤدي إىل خسائر 

عىل املدى البعيد )أي تحويل الغابة إىل الزراعة( من قاعدة األرايض 
الحرجية أو إىل كسب )أي التشجي(. ومبا أّن الغابات توفر القسم 

األكرب من املنتجات الحرجية يف العامل وعدداً من الخدمات اإليكولوجية 
والبيئية مثل تنقية املياه وضبط تعرية الرتبة واحتباس الكربون، من 

املهم جداً فهم املوارد الحالية للغابات واملسارات املتعددة التي يسلكها 
تغّي الغابات. وتعمل الغابات أيضاً كخزانات وكبالوعات للكربون، 

ولذا فإن عمليات الكسب أو الخسارة من خالل تغي استخدام األرايض 
تساعد العلامء وصانعي القرارات عىل قياس قدرة الغابات عىل خفض 

صايف انبعاثات الغازات الدفيئة. 

وكثياً ما تتصل تغيات النظم اإليكولوجية يف املساحة الحرجية 
بالتغّيات يف قدرة الغابات عىل توفي سلع وخدمات ذات أهمية 

عاملية. وميكن لتلك السلع والخدمات أن تشمل فرص العمل واملنتجات 
الخشبية والسلع والخدمات الحرجية غي الخشبية. ويشّكل فهم تلك 
التغّيات أساساً سليامً لصنع القرارات املتعلق بالسياسات واالستثامر 

واإلدارة عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية.

ما الذي تغرّي وملاذا؟
عىل مر السنوات الـ25 املاضية تراجعت املساحة الحرجية من 4.1  مليار 

هكتار إىل ما دون 4 مليار هكتار بقليل، ما يوازي تراجعاً بنسبة 3.1 يف املائة. 
وقد تباطأ تغّي املساحة الحرجية يف العامل بنسبة تعدت الـ50 يف املائة يف 

الفرتتني 1990-2000 و2010-2015 )الجدول 1(. وينتج هذا التغّي عن مزيج 
من تراجع معدل خسارة املساحات الحرجية يف بلدان معينة وزيادة الكسب 

يف بلدان أخرى. ويبدو أن صايف التغيات يف املساحات الحرجية قد استقر 
عىل امتداد العقد املنرصم.

ويدل الشكل 3 عىل املساحة الحرجية كنسبة من مساحة األرايض، حول 
العامل يف عام 2015. ومتثل أكرب 10 بلدان من حيث املساحة الحرجية 
حوايل 67 يف املائة من إجاميل املساحة الحرجية العاملية )الجدول 2(.

تقع الحصة األكرب من غابات العامل يف البلدان ذات الدخل املرتفع، 
وتتبعها البلدان يف الرشيحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، ثم 

الرشيحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ثم البلدان ذات الدخل 

املنخفض وهذا يصح أيضاً ملساحة الغابات الطبيعية واملزروعة 
)الشكل 4(.

أما الطرق التي سلكها تغّي تلك املساحة فمهمة ال سيام بالنظر إىل 
النمو املتواصل للمجموعات السكانية البرشية والطلب عىل املنتجات 
الحرجية. ويبني الجدوالن 3 و4 أين حصلت أهم الخسائر واملكاسب 
يف املساحة الحرجية بني 2010 و2015، بينام ترد يف الشكل 5 الدول 

املتوفرة عىل مساحة حرجية مستقرة وكذلك الكسب والخسائر يف 
املساحة الحرجية من 1990 إىل 2015 يف الشكل 5.

كانت معظم الغابات التي حولت إىل استخدامات أخرى بني عام 1990 
و2015 تقع يف املناطق االستوائية، وقد ظهرت لديها خسارات يف كل 

فرتة من فرتات القياس منذ عام 1990 )الشكل 6(. وقد زادت املساحات 
الحرجية يف البلدان املعتدلة يف كل من فرتات القياس، يف حني سّجل 

تغيي طفيف نسبياً يف املجالني املناخيني الشاميل وشبه االستوايئ.

وفيام تراجعت املساحة الحرجية من جهة، تزايدت أعداد السكان 
من جهة أخرى ما يعني أن نصيب الفرد من املساحة الحرجية 

يرتاجع – وهذا من االتجاهات السائدة منذ آالف السنني. والتغّيات 
يف نصيب الفرد من املساحة الحرجية، شأنها شأن القياسات األخرى 

لتغي املساحات الحرجية، غي متساوية عرب مختلف املجاالت املناخية 
واألقاليم الفرعية )الشكل 7(. إن التغي يف املجاالت املناخية الشاملية 
واملعتدلة حدث بشكل تدريجي، قيام مل تكن تلك الحال و االنخفاض 
يف املناطق املدارية – حيث أن نصيب الفرد من املساحة الحرجية كاد 
يصل إىل النصف خالل الـ25 سنة املاضية وبلغ الرتاجع 35 يف املائة يف 

املناطق شبه االستوائية.

الجدول 1  التغري يف املساحة الحرجية العاملية، 2015-1990

صايف التغيري السنوي

 الغابة السنة
 التغرّي السنوي الفرتة)ألف هكتار(

)ألف هكتار( 
املعدل 

السنوي )%(أ

19904 128 269

20004 055 6022000-19907 267-0.18-

20054 032 7432005-2000 4 572-0.11-

20104 015 6732010-20053 414-0.08-

20153 999 1342015-20103 308-0.08-

أ محسوب عىل أنه معدل النمو السنوي املركب

نطاق املوارد الحرجية
إن نطاق املوارد الحرجية مؤرش مهم إىل اإلدارة املستدامة للغابات. ويعد فهم التغّيات يف املوارد 
الحرجية عامالً رضورياً للسياسات والتدابي اإلدارية، وكذلك لتوجيه للسياسات العامة والخاصة. 

وإن ضامن توافر املوارد الحرجية الكافية للقيام بالوظائف االجتامعية واالقتصادية والبيئية لألجيال 
املستقبلية يُعترب عامالً أساسياً لتحقيق التنمية املستدامة. 



15كيف تتغّي غابات العامل؟

الجدول 2  البلدان العرشة األوىل من حيث املساحة الحرجية املبلغ عنها يف عام 2015

املساحة الحرجية البلد
% من املساحة الحرجية العاملية % من مساحة األرايض)ألف هكتار(

9315020 814االتحاد الرويس1
5385912 493الربازيل2
069389 347كندا3
095348 310 الواليات املتحدة األمريكية4
321225 208الصني5
578674 152جمهورية الكونغو الدميقراطية6
751163 124أسرتاليا7
010532 91إندونيسيا8
973582 73بيو9

682242 70الهند10
94867 686 2املجموع

الجدول 3  البلدان العرشة األوىل التي أبلغت عن أعىل املعدالت 
السنوية للخسارة الصافية يف املساحة الحرجية )2010–2015(

البلد

 صايف الخسارة السنوية 
للغابة

 املساحة 
املعدل )%()ألف هكتار(

9840.2الربازيل1
6840.7إندونيسيا2
5461.8ميامنار3
4105.0نيجييا4
3720.8جمهورية تنزانيا املتحدة5
3252.0باراغواي6
3122.1زمبابوي7
3110.2 جمهورية الكونغو الدميقراطية8
2971.1األرجنتني9

2890.5فنزويال )جمهورية – البوليفارية(10

الجدول 4  البلدان العرشة األوىل التي أبلغت عن أعىل املعدالت 
السنوية للكسب الصايف يف املساحة الحرجية )2010–2015(

البلد

صايف الكسب السنوي يف 
املساحة الحرجية

املساحة 
املعدل )%()ألف هكتار(

5420.8 1الصني1
3080.2أسرتاليا2
3011.8شييل3
2750.1الواليات املتحدة األمريكية4
2403.3الفلبني5
2000.9غابون6
1891.0جمهورية الو الدميقراطية الشعبية7
1780.3الهند8
1290.9فييت نام9

1130.7فرنسا10

الشكل 3  املساحة الحرجية كنسبة مئوية من إجاميل مساحة األرايض يف عام 2015

% 10-0 % 30-10% 50-30% 70-50% 100-70
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الشكل 4  املساحة الحرجية الطبيعية واملزروعة املبلغ عنها بحسب 
فئة الدخل يف عام 2015
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الشكل 6  التغري السنوي الصايف للمساحة الحرجية بحسب املجاالت 
املناخية 2015-1990
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الرشيحة العليا مرتفع
للدخل املتوسط

الرشيحة الدنيا 
للدخل املتوسط

منخفض

كان التغّي يف املساحات الحرجية بني الدول ذات الدخل املرتفع إيجايب 
املنحى عىل مدى السنوات الـ25 املاضية، مع تسجيل زيادة طفيفة يف 
الفرتة 2010-2015 )الشكل 8(. البلدان يف الرشيحة العليا من الدخل 

املتوسط من خفض صايف الخسارة السنوية للغابات من حوايل 1.8 
مليون هكتار يف السنة يف الفرتة 1990-2000 إىل كسب طفيف يف الفرتة 
2010-2015. وقد انخفضت معدالت انحسار الغابات يف بلدان الرشيحة 
الدنيا من الدخل املتوسط من 3.4 مليون هكتار يف التسعينيات إىل 1.9 
مليون هكتار ما بني عامني 2010 و 2015. أما يف بلدان الدخل املنخفض 

انخفضت معدالت االنحسار من 2.9 مليون هكتار يف الفرتة 1990-
2000 إىل 2.4 مليون هكتار يف الفرتة 2015-2010.

ما هي التوقعات املستقبلية؟
يشي الرتاجع يف معدالت الخسارة الصافية للغابات يف املناطق االستوائية 
وشبه االستوائية، باالقرتان مع الزيادات املستقرة أو املعتدلة يف املناطق 

املعتدلة والشاملية، إىل أن معدل خسارة الغابات سيتابع تراجعه يف 
السنوات املقبلة عىل األرجح. ومع استمرار أعداد السكان يف التزايد، من 

مزروعةطبيعية
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الشكل 5  صايف كسب خسارة الغابات السنوي بحسب البلدان 2015-1990

تغيريات طفيفة )خسارة أو كسب(صايف الخسارةصايف الكسب

أكرث من أو يعادل 50050 – 250 250 – 50أكرث من 500 أكرث من 50500 – 50250 – 250
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الغابات مقابل الغطاء الشجري: ما الفرق 
بينهام؟

إن سبب الفوارق بني البيانات العاملية بشأن املساحة 
الحرجية التي بلغت عنها الفاو وتلك التي بلعت عنها 
املنظامت األخرى يعود بشكل رئييس إىل عاملني اثنني: 
أي الوسائل املختلفة املستخدمة الستخراج املعلومات 

والتعاريف املختلفة للغابة. بينت نتيجة التقييم تراجعاً 
منتظامً يف معدل خسارة الغابات حول العامل، فيام أبلغت 

مصادر أخرى أن معدل خسارة الغابات يف تزايد. أما 
التفاوت يف النتائج فيعزى أساساً إىل أن الفاو تعرف الغابات 

كمزيج من الغطاء الشجري واستخدام األرايض فيام يقوم 
غيها بتعريف الغابات فقط من حيث الغطاء الشجري. 
وقاعدات البيانات املرتكزة فقط عىل مصادر االستشعار 

عن بعد مثل صور الندسات ال تستطيع التمييز بني الغطاء 
الشجري يف نظم اإلنتاج الزراعي )مزارع زيت النخيل 

ومزارع النب وغيها( والغطاء الشجري عىل األرايض غي 
الخاضعة لالستخدام الزراعي أو كأرض حرضية. باإلضافة 
إىل ذلك، فإن املساحات ذات الغطاء الشجري الذي أزيل 

بصورة مؤقتة كجزء من خطة إلدارة الغابات أو فقد مؤقتاً 
جراء االضطرابات الطبيعية، ال تزال تعترب غابات بحسب 
تعريف الفاو فيام أن تحليل االستشعار عن بعد للغطاء 

الشجري سيفرس تلك املساحات كخسارة يف الغابات. وفضالً 
عن ذلك، ليس من السهل استشعار الغابات املنشأة حديثاً 

من خالل االستشعار عن بعد. 

الشكل 7  نصيب الفرد من املساحة الحرجية بحسب املجاالت 
املناخية. 2015-1990

الشكل 8  التغري السنوي يف املساحة الحرجية بحسب فئة الدخل. 
2015-1990
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املحتمل أن يتزايد الطلب عىل تحويل املزيد من األرايض الحرجية إىل 
غايات الزراعة، وال سيام يف املناطق االستوائية )إال إذا زادت اإلنتاجية 

الزراعية بنسبة كبية يف األرايض الزراعية الحالية(. ويشي الرتاجع يف 
نصيب الفرد من املساحة الحرجية، باالقرتان مع الزيادات املستقرة يف 

غالت األخشاب إىل أنه ستكون هناك حاجة إىل املزيد من األخشاب من 
مساحات أصغر من األرايض يف السنوات املقبلة. 

التغّي يف مساحات الغابات 
الطبيعية واملزروعة

ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟
تشّكل أوجه الشبه واالختالف بني الغابات الطبيعية واملزروعة موضع 

جدال بني الكثيين من أصحاب املصلحة املعنيني بتغّي الغابات. تساهم 
الغابات الطبيعية يف صون تنّوع األمناط الجينية ويف الحفاظ عىل 

تشكيلة أصناف األشجار الطبيعية وهيكلها ومحركاتها اإليكولوجية، 
وغالباً ما توفر إمدادات حيوية من املنتجات الحرجية. وكثياً ما يتم 

إنشاء الغابات املزروعة لغايات إنتاج األخشاب أو للسيطرة عىل التعرية 
الناجمة عن الهواء و/أو حامية الرتبة واملياه. وبوسع الغابات املزروعة 
التي تتمتع بإدارة حسنة أن تفيد يف توفي مختلف السلع والخدمات 

الحرجية وأن تساعد عىل تخفيف الضغط عن الغابات الطبيعية.

ما الذي تغرّي وملاذا؟
عىل الصعيد العاملي، ترتاجع مساحة الغابات الطبيعية فيام مساحة 

الغابات املزروعة تشهد تزايداً.  وابتداء من عام 2015، كانت الغابات 
الطبيعية متثل 93 يف املائة من مجمل املساحة الحرجية . وقد تراجع 

صايف الخسارة السنوية العاملية للغابات الطبيعية من حوايل 10.6 مليون 
هكتار يف التسعينيات إىل 6.5 مليون هكتار بني 2010 و2015. 

الرشيحة العليا مرتفع
للدخل املتوسط

الرشيحة الدنيا 
للدخل املتوسط

منخفض

2000-19902010-20002015-2010
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توجد أكرب مساحة من الغابات الطبيعية يف أوروبا إذ تبلغ حوايل 
925 مليون هكتار )الشكل 9( يقع 85 يف املائة منها تقريباً يف االتحاد 

الرويس. وقد تكبدت أمريكا الجنوبية أكرب معدل خسارة يف الغابات 
الطبيعية، وتلتها آسيا وأمريكا الشاملية والوسطى. أما يف أوروبا 

وأوسيانيا فاالتجاه مستقر نسبياً.

زادت مساحة الغابات املزروعة بنسبة تعدت الـ105 مليون  هكتار منذ 
عام 1990 وهي متثل 7 يف املائة من املساحة الحرجية يف العامل. وبلغ 
معدل الزيادة السنوي بني عامي 1990 و2000 الـ3.6 مليون هكتار. 

ووصل املعدل إىل ذروته بقيمة 5.3 مليون هكتار يف السنة خالل الفرتة 
املمتدة بني 2000 و2010 وما لبث أن تباطأ ليصل إىل 3.2 مليون هكتار 

يف الفرتة من 2010 إىل 2015 يف السنة مع تناقص الزرع يف رشق آسيا 
وأوروبا وأمريكا الشاملية وجنوب آسيا وجنوب رشقي آسيا. 

توجد أكرب مساحة من الغابات املزروعة يف املجال املناخي املعتدل وهي 
متثل 150 مليون هكتار، وتتبعها املنطقتان االستوائية والشاملية مع 60 

مليون هكتار لكل منهام. وعىل مر السنوات الـ25 األخية، زادت مساحة 
الغابات املزروعة يف كافة املجاالت املناخية وال سيام يف املجال الشاميل 
إذ كادت تبلغ الضعف هناك. أما يف املناطق االستوائية واملعتدلة فقد 

زادت بنسبة 67 و51  يف املائة بالتتابع )الشكل 10(.

ما هي التوقعات املستقبلية؟
عىل الرغم من أن معّدل تناقص الغابات الطبيعية قد تباطأ خالل 

السنوات العرش األخية، من األرجح أن تستمر مساحة الغابات الطبيعية 
بالرتاجع وال سيام يف املناطق االستوائية بسبب تحويل الغابات إىل 

الزراعة يف املقام األول. ومن جهة أخرى، بسبب الطلب املتزايد عىل 
املنتجات الحرجية والخدمات البيئية، من األرجح أن تستمر مساحة 

الغابات املزروعة يف التزايد خالل السنوات املقبلة.  

الشكل 9  مساحة الغابات الطبيعية بحسب األقاليم 2015-1990  
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الشكل 10  مساحة الغابات املزروعة بحسب املجاالت 
املناخية، 2015-1990
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األشجار الواقعة خارج الغابات

مع أن األشجار خارج الغابات ال تعترب من الناحية العملية 
كغابات، بحسب التعريف القيايس للغابات املعتمد لدى الفاو 
والكثي من املنظامت الدولية األخرى، فإّن تلك األشجار تشّكل 

مصدراً قيامً للكثي من املنتجات والخدمات التي توجد يف 
الغابات. يف بعض البلدان، توفر تلك األشجار إمدادات حيوية 

من األخشاب والفاكهة وغيها من املنتجات الحرجية غي 
الخشبية. بحسب التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 

2015، فإن مساحة األشجار خارج الغابات التي تم اإلبالغ عنها 
قد بلغت 280 مليون هكتار يف عام 2015، ما يشي إىل زيادة 
عن مساحة الـ246 مليون هكتار املبلغ عنها لعام 1990. ومن 

أسباب ذلك، تزايد عدد البلدان التي تقوم باإلبالغ ولكن قام 
84 بلداً فقط، أي ما ميثل 51 يف املائة من املساحة الحرجية 

العاملية، باإلبالغ عن هذا املتغي. ومع أن قياسها أصعب وأكرث 
كلفة بكثي من قياس الغابات عىل املستوى الوطني، من 

الواضح أن األشجار خارج الغابات هي مورد طبيعي حيوي 
هام يف الكثي من البلدان.

الخسارة الجزئية للغطاء 
الشجري – مؤرش غي مبارش 

لتدهور الغابات؟
ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟

يعترب تدهور الغابات مقياساً مهامً جداً لرصد التأثيات التي تلحق 
بالتنوع البيولوجي وتدفق الكربون يف الجو، وكإشارة إىل التحّول املمكن 

للغابة. غي أّن قياس تدهور الغابات ينطوي عىل مشاكل كثية وذلك 
ألسباب عدة. فأوالً، من املعلوم أن تعريف تدهور الغابات هو أمر غي 

سهل. وثانياً، أّي كان التعريف، من الصعب رصد تدهور الغابات بواسطة 
معظم أنواع القياسات ألنه شكل دقيق جداً من أشكال تغّي الغابات. 

ومن الصعب كشف التدهور من خالل البيانات املستشعرة عن بعد، ال 
سيام مع أشكال البيانات ذات الدقة املكانية املتوسطة، التي هي األكرث 

شيوعاً، ألّن املستوى الذي يحدث فيه التدهور كثياً ما يكون غاية يف 
الدقة، عىل مستوى ما دون البكسل. وهذا يعني أن طبيعة التدهور 

تخص مساحات أصغر من قدرة البكسل املستشعر عن بعد عىل كشفها. 

كيف نّفذ ذلك؟
تم حساب مجاميع الخسارات الجزئية للغطاء الشجري لكافة السنوات 
يف الفرتة املمتدة بني عام 2000 و 2012، وبالتايل ال توجد سلسلة زمنية 

من التقديرات لتحديد التغّيات من حيث املعدالت أو املواقع. بلغت 
املساحة اإلجاملية للخسارة الجزئية للغطاء الشجري 185 مليون هكتار 
للفرتة املمتدة بني 2000 و 2012، ولكنها موزعة بشكل غي متساو عرب 

املجاالت املناخية )الشكل 11(. فقد انطوى املجال املناخي االستوايئ عىل 
أكرب نسبة من الهسارة الجزئية للغطاء الشجري املرصود عىل مساحة 

تفوق 156 مليون هكتار أو ما يعادل 9 يف املئة من املساحة الحرجية. 
وقد أشار كل من املجال املناخي الشاميل شبه االستوايئ إىل خسارة 

جزئية بلغت 1.3 و 2.1 يف املئة تباعاَ من الغطاء  الشجري. 

ما الذي تغرّي وملاذا؟
يعرض الشكل 12 نتائج بشأن الخسارة الجزئية للغطاء الشجري وفق 

األقاليم الفرعية. تجاوزت الخسارة الحرجية املساحة املشمولة بالخسارة 
الجزئية للغطاء الشجري يف أفريقيا الرشقية والجنوبية )أربعة أضعاف 

©
FA

O
/F

ra
nc

is
co

 M
ig

ue
l 
A

go
st

in
ho



20

تقريباً(، وأمريكا الجنوبية )الضعف تقريبا( وأمريكا الوسطى. شهد جنوب 
وجنوب رشق آسيا أكرب خسارة جزئية للغطاء الشجري، من خالل رصد ما 
يفوق 50 مليون هكتار، فيام أظهرت نتائج أمريكا الجنوبية خسارة جزئية 
بلغت حوايل 47 مليون هكتار. وحلَّت افريقيا الغربية والوسطى يف املرتبة 

الثالثة بخسارة جزئية تناهز 35 مليون هكتار. ومن خالل املقارنة مع 
إجاميل املساحة الحرجية لعام 2010، تُعترب أمريكا الوسطى أكرث األقاليم 

الفرعية خسارة للغطاء الشجري مع حوايل 18 يف املئة من املساحة 
الحرجية التي تم رصد تعرضها للخسارة الجزئية للغطاء الشجري. 

ما هي التوقعات املستقبلية؟
إن الخسارة الجزئية للغطاء الشجري ال ترتبط فقط باألنشطة البرشية 

التي قد تعترب مرضة بالنسبة إىل أداء الغابات العذراء بل أيضا 
بأنشطة اإلدارة البرشية واألسباب الطبيعية التي متثل جزءاً من النظم 

اإليكولوجية السليمة للغابات والتي ميكن أن تُعترب تحسينات لنظم 
الغابات. وبالتايل فإن املساحة الكبية من الخسارة الجزئية للغطاء 

الشجري هي عىل األرجح نتيجة للحرائق فيام املساحات األخرى تعد 
خاضعة لنظم اإلدارة املستدامة للغابات. من األكيد أننا سنشهد املزيد 

من خسارة الغطاء الشجري وذلك بسبب الحصاد االنتقايئ والحفاظ 
عىل كثافات أدىن من األرصدة وبسبب الحرائق واآلفات واألمراض و/

أو رعي املوايش. لكن، من املرجح أن تحدث تلك التغيات وفق النسب 
التي نعاينها اليوم. إن آلية خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها )REDD+( قد تسمح بتقليص وتية تدهور الغابات كلام 
كللت الجهود الوطنية بالنجاح.

الكاريبي

أمريكا الوسطى

رشق آسيا

أفريقيا الرشقية والجنوبية

أوروبا

أمريكا الشاملية

أفريقيا الشاملية

أوسيانيا

أمريكا الجنوبية

جنوب آسيا وجنوب رشقها

أفريقيا الغربية والوسطى

آسيا الغربية والوسطى

الشكل 11  تقديرات الخسارة الجزئية للغطاء الشجري، بحسب 
املجاالت املناخية من 2000 إىل 2012
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ما سبب أهمية هذه املجموعة من املؤرشات؟4
لقد وضعت مؤرشات اإلدارة املستدامة للغابات من خالل العديد 

من العمليات الدولية خالل العقود األخية، وأصبحت مؤخرا جزءا ال 
يتجزأ من إطار عمل الرصد واإلبالغ ألهداف التنمية املستدامة. ويف 

محاولة لكفالة اتساق املؤرشات املنبثقة عن عمليات مختلفة للمعايي 
واملؤرشات، برزت هذه املجاالت املواضيعية السبعة:

نطاق املوارد الحرجية  •

التنوع البيولوجي  •

صحة وحيوية الغابات  •

الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية  •

الوظائف الحامئية للموارد الحرجية  •

الوظائف االجتامعية واالقتصادية  •

إطار العمل املعني بالسياسات وإطار العمل القانوين واملؤسيس  •

وإضافة إىل البيانات املتصلة بحالة وتوجهات املساحة الحرجية ومخزون 
الكربون وتصنيف واستغالل الغابات الواردة يف هذا التقرير، تم كذلك 

جمع معلومات خاصة مرتبطة بإطار العمل والجوانب ذات الصلة 
بتنفيذ مامرسات اإلدارة املستدامة للغابات، وذلك يف إطار التقرير 

العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015.

ما الذي تغرّي وملاذا؟
يشي عدد من املؤرشات الرئيسية إىل إحراز التقدم نحو اإلدارة 

املستدامة للغابات يف السنوات األخية. وميكن اختصار تلك التغيات 
كالتايل:

النسبة السنوية الصافية لخسارة املساحة الحرجية قد انخفضت   •
من 0.18 يف املائة ما بني 1999-2000 إىل 0.08 يف املائة خالل 

الفرتة بني 2010 و 2015.

4 قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  A/RES/62/98، 31 يناير/كانون الثاين 2008. 

)www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/98(

زيادة املساحة الحرجية يف املناطق املحمية، مع ارتفاع ملحوظ يف   •
املناطق االستوائية.

حوايل 2.2 مليار هكتار يستخدم من قبيل الغابات الدامئة  •

زيادة املساحة الحرجية املخصصة لحامية الرتبة واملياه والقيم   •
البيئية والثقافية والروحية.

ازدياد املساحة املشمولة بخطط إدارة الغابات لتبلغ 2.1 مليار   •
هكتار )2010(، وهي مقسمة بالتساوي بني غايات اإلنتاج وغايات 

الحفظ.

اعتامد إصدار الشهادات يف مجال إدارة الغابات يف أواخر   •
التسعينيات، ومتثل الغابات املشمولة حاليا بشهادات 438 مليون 

هكتار، أو 11 يف املئة من إجاميل املساحة الحرجية.

يف إطار التقرير العاملي لحالة املوارد الحرجية، تم كذلك جمع 
معلومات بشأن الوضع الحايل لبعض املؤرشات املتصلة بإطار العمل 

الداعم لإلدارة املستدامة للغابات )الجدول 5(. وأبلغت 140 دولة 
وإقليام إجامال إنها تتوفر عىل سياسة وأطر عمل قانونية معتمدة 
لدعم اإلدارة املستدامة للغابات، بينام تتوفر 126 دولة عىل منرب 
وطني إلرشاك أصحاب املصلحة يف الحوار املعني بالسياسات. يتم 
إعداد التقارير الدورية بشأن حالة الغابات من طرف 116 دولة 
وإقليام، كام ترفع 86 دولة التقارير إىل الهيئات الدولية املعنية 

باملعايي واملؤرشات.

كم من الغابات يُنوى االحتفاظ 
به عىل املدى الطويل؟

ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟
لن تبقى األرايض الحرجية املوجودة كلها اليوم عىل حالها يف املستقبل. 

وإن امتالك أدلة عىل كمية األرايض التي تعترب حاليا غابات دامئة، 
يعطي فكرة أوضح عن الخطط الحكومية والخاصة املرتاكمة الرامية 

إىل املحافظة عىل االستخدام الدائم للغابات. تتوفر بعض البلدان عىل 
أراض حرجية يُفرض عليها من الناحية القانونية أو التنظيمية أن تبقى 

كغابات، تسمى "األمالك الحرجية الدامئة". ويف بلدان أخرى، ما من ملك 

اإلدارة املستدامة للغابات
يختلف معنى اإلدارة املستدامة للغابات بالنسبة إىل األشخاص املختلفني، لكن مثة إجامع عام عىل 

أنها يجب أن تشمل الجوانب االجتامعية والبيئية واالقتصادية. تُعرِف األمم املتحدة اإلدارة املستدامة 
للغابات عىل أنها "مفهوم دينامييك ودائم التطور يرمي إىل املحافظة عىل القيم االقتصادية واالجتامعية 

والبيئية لكافة أنواع الغابات، من أجل منفعة األجيال الحالية واملستقبلية".4 
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حرجي دائم، لكن مثة نية لإلبقاء عىل الغابات بشكل دائم. يعكس هذا 
املؤرش األمالك الحرجية الدامئة وباقي املساحات الحرجية التي يُنوى 

االحتفاظ بها كغابات بشكل دائم.

ما الذي تغرّي؟
إن مائة وثالثة وستني دولة وإقليام مبساحة حرجية إجاملية تصل إىل 
3.7 مليار هكتار أبلغت أنها تعتزم االحتفاظ بحوايل 2.2 مليار هكتار 

كغابات عىل املدى الطويل، حيث يوجد 1 مليار هكتار تقريباً من بينها 
يف املناطق االستوائية )الشكل 13(.

من أصل املساحة الحرجية املستخدمة كغابات بشكل دائم، مثة 
مساحات بالكاد تقل عن 1.5 مليار هكتار فُرض من الناحية القانونية أن 
تعترب أمالكا حرجية دامئة. أما أكرث من نصف العقارات الحرجية الدامئة 

فيوجد يف املناطق االستوائية )الشكل 14(.

الشكل 13  املساحة الحرجية املستخدمة كغابات دامئة وفق 
املجال املناخي يف عام 2010
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الجدول 5  مؤرشات خاصة بإدارة مستدامة للغابات تم اإلبالغ عنها يف سياق التقرير العاملي لحالة املوارد الحرجية، 2015

 إتاحة البياناتعدد الدول املبلَِغةمؤرش اإلدارة املستدامة للغابات
)%(

14096إطار عمل سيايس وتنظيمي داعم لإلدارة املستدامة للغابات

12694منرب وطني إلرشاك أصحاب املصلحة

16393املساحة الحرجية التي تستخدم أراضيها كغابات دامئة

8677اإلبالغ الوطني يف إطار عملية معايي ومؤرشات اإلدارة املستدامة للغابات

16797الغابات الخاضعة لخطة لإلدارة

10972الغابات الخاضعة لخطة اإلدارة بحسب اإلنتاج والصون

12167الغابات الخاضعة لخطة اإلدارة الشاملة لحامية الرتبة واملاء

11888الغابات الخاضعة لخطة اإلدارة الشاملة للغابات ذات قيمة الصون العالية

11688الغابات الخاضعة لخطة اإلدارة الشاملة لالعتبارات االجتامعية

مالحظة: إن إتاحة البيانات تعني املساحة الخرجية يف البلدان التي قامت باإلبالغ فيام خص مؤرش محدد معرب عنه كنسبة من إجاميل املساحة الحرجية العاملية.

الشكل 14  األمالك الحرجية الدامئة بحسب املجال املناخي يف 
عام 2010

استوايئشبه استوايئمعتدل شاميل 
استوايئشبه استوايئمعتدل شاميل 
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خطط إدارة الغابات
ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟

تعترب خطط إدارة الغابات صكوكاً مهمة تستخدم لضامن إدارة الغابات 
بشكل ميكنها من توفي السلع والخدمات باستمرار عىل املدى البعيد. 

تستخدم خطط إدارة الغابات لغايات مختلفة أو متعددة من قبيل 
اإلنتاج والصون والخدمات البيئية. 

ما الذي تغرّي؟
من امللحوظ أن األغلبية الساحقة من البلدان تتوفر عىل خطة إلدارة 
الغابات )167 دولة متثل 98 يف املائة من املساحة الحرجية العاملية(، 

وأن تلك الخطط تشمل أكرث من نصف مساحتها الحرجية، مبا يناهز 2.1 
مليار هكتار. وتتواجد أكرث من نصف املساحة الخاضعة لخطة إلدارة 

الغابات يف املنطقة الشاملية )الشكل 15(. إن عددا أقل من الدول 
)109( قد أبلغ عن أولوية خطة اإلدارة؛ وأشارت تلك الدول إىل أن أكرث 
من نصف املساحة الخاضعة لخطة اإلدارة تركز اهتاممها عىل اإلنتاج، 

بينام يركز النصف اآلخر عىل الصون.

أما بشأن مضمون خطط إدارة الغابات، أشارت 121 دولة وإقليام 
إىل أن الخطط ينبغي أن تشمل حامية الرتبة واملاء، بينام أشارت 

118 دولة وإقليام إىل أنها ينبغي أن تشمل – القيمة العالية لصون 
الغابات، وأشارت 116 إىل أنها ينبغي أن تأخذ االعتبارات االجتامعية 

يف الحسبان.
إن نسبة املساحة الحرجية الخاضعة لخطة لإلدارة قد ارتفعت منذ 

1990 يف كل املجاالت املناخية باستثناء املجال املناخي الشاميل، حيث 
ظلت مستقرة يف نفس املستوى املرتفع )الشكل 16(.

ما هي التوقعات املستقبلية؟
من املرجح أن يتواصل توسع املساحة الحرجية الخاضعة لخطة لإلدارة، 

بالنظر إىل التوجهات الحالية وزيادة االهتامم باإلدارة املستدامة 
للغابات. لكن، يظل التحدي مرتبطا بزيادة املساحة الحرجية الخاضعة 

لخطة لإلدارة، خاصة يف البلدان االستوائية.

إصدار الشهادات إلدارة الغابات
ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟

تم اعتامد إصدار الشهادات للغابات بشكل مستقل خالل أواخر 
التسعينيات باعتباره آلية طوعية لإلدارة املستدامة للغابات واالتجار 

مبنتجات اإلدارة الخاضعة لإلدارة املستدامة. وينترش بشكل واسع 
 )FSC( نظامان عامليان إلصدار الشهادات: مجلس إدارة الغابات

وبرنامج املصادقة عىل شهادات الغابات )PEFC(. ويتضمن النظامان 
معايي خاصة بأفضل املامرسات يف مجال إدارة الغابات، تشمل الجوانب 

البيئية واالجتامعية واالقتصادية.

الشكل 16  نسبة املساحة الحرجية الخاضعة لخطة إلدارة 
الغابات بحسب املجال املناخي، 2010-1990

استوايئ

الشكل 15  املساحة الحرجية الخاضعة لخطة لإلدارة 
بحسب املجال املناخي، 2010
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ال يعترب إصدار شهادة إدارة الغابات أداة مثالية لوصف اإلدارة 
املستدامة للغابات. ولكنه وسيط مهم ميكن رصده والتحقق منه. أما 

إصدار الشهادات مع التدقيق من قبل طرف ثالث، فيشكل مؤرشا 
جيدا عىل أن مدير الغابة يستثمر يف التحسني املستمر لضامن استخدام 
أفضل املامرسات التي ستؤدي إىل توفي منتجات وخدمات الغابة بشكل 

مستقر.

ما الذي تغرّي وملاذا؟
منت املساحة التي يشملها هذين النظامني إلصدار شهادات إدارة 

الغابات منوا جذريا من 14 مليون هكتار يف عام 2000 إىل ما يفوق 438 
مليون هكتار يف عام 2014، تخضع 58 يف املائة منها لربنامج املصادقة 

عىل شهادات الغابات و42 يف املئة لربنامج مجلس إدارة الغابات 
)الشكل 17(. يتم احتساب جزء من هذه املساحة )حوايل 2 يف املائة5( 

بشكل مزدوج بالنظر إىل املصادقة عىل بعض وحدات إدارة الغابات 
مبوجب النظامني ال يزال النمو األرسع واألكرث استدامة يف إصدار 

الشهادات الدولية مسجالً يف املنطقة املعتدلة والشاملية.

ما هي التوقعات املستقبلية؟
ميكن أن نتوقع استمرار منو املساحة الحرجية الخاضعة للشهادات 
الدولية لكن هناك بعض البدائل األخرى مثل االتفاقيات الطوعية 

للرشاكة، والتي تضمن نشأة املنتجات الحرجية يف غابات خاضعة لإلدارة 
املستدامة. كام أن كون إصدار الشهادات آلية طوعية موجهة من طرف 

السوق، فإنها تتأثر بالطلب عىل املنتجات الخاضعة للشهادات والتي 
ترتبط بدورها باملؤرشات االقتصادية العامة.

.Fernholz and Kraxner، 2012: 107-116 ،5 مصدر االحتساب املزدوج

رصد الغابات واإلبالغ عنها 
ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟

يوفر رصد الغابات واإلبالغ عنها آليات مهمة لقياس ونرش املعلومات 
بشأن أوضاع وتوجهات اإلدارة املستدامة للغابات. ومتثل املعلومات 
املوثوقة واملحدثة أساس إدارة الغابات واالستثامر يف الغابات وقطاع 

الحراجة من قبل الحكومات والرشكات الخاصة والجهات املانحة الدولية 
واألفراد واملجتمع الدويل. 

ما الذي تغرّي وملاذا؟
يف السنوات األخية، سّجلت زيادة ملفتة يف املساحة الحرجية التي 

شملتها عمليات الجرد الوطنية األخية أو املتواصلة، كام أن املفاوضات 
الدولية بشأن آلية مالية لتقليص إزالة األحراج وتدهور الغابات يف 

البلدان النامية )+REDD( قد سمحت بإتاحة الدعم لتطوير أنظمة 
وطنية لرصد الغابات.

وهناك إجامال 112 دولة متثل حوايل 83 يف املئة من املساحة الحرجية 
سبق لها اإلبالغ عن إجراءها سابقا أو لحظة اإلبالغ لتقييم وطني 
للغابات بناء عىل جرد ميداين أو االستشعار عن بعد، أو باالعتامد 

عىل كليهام. ومن بني هذه الدول، أعلنت 81 دولة متثل 77 يف املائة 
من املساحة الحرجية املبلغ عنها أنها أنهت أو بدأت التقييم الوطني 

للغابات بعد 2010.

وتكمن طريقة أخرى متاحة للدول لإلبالغ عن مواردها الحرجية يف 
استعراض تقييمها ملوثوقية التقديرات بشأن املساحة الحرجية، من 

الشكل 17  املساحة الحرجية الخاضعة )FSC( لخطط إدارة تتضمن إدارة من قبل مجلس إدارة الغابات وبرنامج املصادقة عىل شهادات 
2000-2014 )PEFC( الغابات

برنامج املصادقة عىل شهادات الغاباتمجلس إدارة الغابات
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خالل االعتامد عىل نظام للطبقات6 حيث تكون الطبقة 3 قامئة عىل 
بيانات حديثة وموثوقة بينام تكون الطبقتان 1 و 2 قامئتان عىل 

مصادر قدمية للبيانات والعمليات الجزئية للجرد أو تقديرات الخرباء. 
وعىل املستوى العاملي، حددت 60 يف املائة من تقديرات املساحة 
الحرجية من خالل مصادر بيانات الطبقة 3 )الشكل 18(. أبلغت 

البلدان يف املجال املناخي الشاميل واملعتدل أنها استعانت إىل حد كبي 
بجودة بيانات الطبقة 3 الحتساب املساحة الحرجية، بينام استعانت 

بلدان املجال دون االستوايئ واالستوايئ بالطبقة 1 و 2 إىل حد كبي.

تعهدت دول بشكل واضح باإلبالغ عن أوضاع غاباتها، حيث أن 116 
دولة متثل 88 يف املائة من املساحة الحرجية العاملية قد أعلنت 

إعدادها بشكل دوري لتقرير وطني بشأن أوضاع غاباتها. فيام أعلنت 
86 دولة متثل 77 يف املائة من املساحة الحرجية العاملية أنها تعد 
التقارير بشأن معايي ومؤرشات اإلدارة املستدامة للغابات. وتُعترب 

هذه التقارير الوطنية أساسية من أجل تقييم التغيي عىل مر الزمن 
وتقديم رؤية بشأن التقدم املحرز بهدف اعتامد مامرسات اإلدارة 
املستدامة للغابات، خاصة عندما تتضمن معلومات شاملة بشأن 

الجوانب االجتامعية واالقتصادية والبيئية لإلدارة املستدامة للغابات.

6 الطبقة 3: مصادر البيانات حديثة )أقل من عرش سنوات(، أو وجود عمليات وطنية لجرد 

الغابات أو االستشعار عن بعد، مع التأكد ميدانيا أو مع وجود برنامج لعميات جرد وطنية 
متكررة.

الطبقة 2: مصادر البيانات هي الخرائط املكتملة/االستشعار عن بعد أو عملية وطنية لجرد 
الغابات أجريت قبل 10 أعوام.

الطبقة 1: مصادر أخرى للبيانات.

ما هي التوقعات املستقبلية؟ 

إن رصد الغابات واإلبالغ عنها عىل نطاق واسع وبشكل متنام يوحي 
باالهتامم املتزايد من جانب البلدان بتعزيز أداء غاباتها. ومن املرتقب 
أن يستمر هذا التوجه، خاصة بالنظر إىل املدفوعات القامئة عىل األداء 

يف إطار املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 
وتدهور الغابات )REDD+( ، والتي قد تشمل محفزات إضافية من 

أجل رصد الغابات واإلبالغ عنها يف العديد من البلدان االستوائية.
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الشكل 18 نسبة املساحة الحرجية بحسب املجال املناخي يف عام 
2015 مبلغاً عنها بحسب الطبقات املختلفة
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صون التنوع البيولوجي 
ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟

يتيح الحفاظ عىل التنوع البيولوجي من خالل الصون واملساحات 
املحمية، للمخلوقات أن تصمد وتتطور وتتكيف بنشاط مع الظروف 

البيئية املتغية. كام أنه يعزز األرصدة الجينية للنبات والحيوان 
ويوفر خزانات وراثية الستيالد األشجار. ولذا فإن الحفاظ عىل التنوع 
البيئي غاية يف األهمية من أجل صحة غابات العامل عىل املدى البعيد 

وإنتاجيتها املستدامة. وتعترب البيانات املوثوقة حول حالة التنوع 
البيولوجي للغابات واتجاهه، مؤرشا للبلدان التي يزداد التنوع 

البيولوجي فيها أو ينحرس. يف تقييم 2015 جرى تناول صون التنوع 
البيولوجي من خالل ثالثة مؤرشات هي: مساحة الغابة االبتدائية، 

واملساحة الحرجية املخصصة بالدرجة األوىل لصون التنوع البيولوجي، 
واملساحة الحرجية ضمن املناطق املحمية. 

ما الذي تغرّي وملاذا؟
يف عام 2015، شكلت الغابة االبتدائية نسبة 33 يف املائة من 

الغابات يف العامل أو حوايل 1.3 مليار هكتار، يقع نصفها يف املناطق 
االستوائية. وعىل املستوى اإلقليمي، توجد املساحة األكرب من 

الغابات االبتدائية يف أمريكا الجنوبية، وتتبعها أمريكا الشاملية 
وأمريكا الوسطى. يقع أكرث من نصف الغابات االبتدائية يف العامل 
يف ثالثة بلدان فقط هي: الربازيل وكندا واالتحاد الرويس. وكانت 

املعلومات عن حالة الغابات االبتدائية يف عام 2015 متاحة لـ203 
بلدان وأقاليم متثل 97 يف املائة من املساحة اإلجاملية للغابات يف 

العامل. غي أن بلداناً كثية اعتمدت عىل املؤرشات غي املبارشة، مثل 
مساحة الغابات ضمن املنتزهات الوطنية ومناطق الصون، من أجل 

تقدير نطاق الغابات االبتدائية. 

لقد تراجعت مساحة الغابة االبتدائية يف املجال املناخي االستوايئ، بينام 
زادت بنسبة طفيفة يف املجالني املناخي الشاميل واملعتدل )الشكل 

19(. وغالباً ما حدثت الزيادات املبلغ عنها نتيجة لتغيي التصنيف عىل 
املستوى الوطني –عىل سبيل املثال، من خالل تحديد مناطق برية أو 

محمية جديدة- دون أن يتعلق األمر بزيادة فعلية.

ولكن يجب تناول تغّي مساحة الغابة االبتدائية ببعض التأين، ال 
سيام فيام يخص املناطق االستوائية. فإن 33 يف املائة فقط من 

مساحة الغابات االبتدائية املبلغ عنها قد صنفت يف الطبقة 3 )الفئة 
األعىل جودة( فيام صنف 57 يف املائة ضمن الطبقة 1، )وهي القئة 

األقل موثوقية( ما يدل عىل أنه من الصعب عىل معظم البلدان 
تقدير مساحة الغابات االبتدائية. 

ال يزال هناك نقص يف املعلومات حول أي جزء من تراجع الغابة 
االبتدائية ناجم عن إزالة الغابات، وأي جزء منه ناجم عن إعادة 

تصنيف ألنواع حرجية أخرى، نتيجة عمليات إدارة الغابات أو غي ذلك 
من التدخالت البرشية. وقد بيّنت مقارنة للتغي السنوي عرب الوقت 

بني الغابات االبتدائية وبني غيها من الغابات املجددة طبيعياً، أن 
بني البلدان التي أبلغت عن تراجع يف الغابة االبتدائية خالل السنوات 
الـ25 املاضية، هناك 15 بلداً )ما ميثل 55 يف املائة من إجاميل خسارة 

الغابات الطبيعية( قد أبلغ عن زيادة يف مساحة الغابات املجددة 
طبيعياً. بالنسبة إىل بعض تلك البلدان، العالقة بني خسارة الغابة 

االبتدائية وبني الزيادة يف الغابة املجددة طبيعياً واضحة بوجه خاص 
إذ تشي إىل أن خسارة الغابة االبتدائية قد تعزى أساساً إىل تحولها إىل 

غابات طبيعية أخرى )الشكل 20(. 

ويف البلدان األخرى )كالربازيل مثالً( التي تتسم برتاجع يف كل من 
"الغابات األخرى املجددة طبيعياً" ومن الغابة االبتدائية، مع زيادة 

طفيفة يف الغابة املزروعة، من األصعب صياغة فرضيات حول محركات 

الحفاظ عىل السالمة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
تؤدي الغابات دوراً مهامً يف دعم النظم والدورات اإليكولوجية وصونها. وتعتمد الغابات عىل العمليات 

املعقدة الكثية املسؤولة عن تدوير الكربون واملاء وتساهم فيها. وهي تنظم أيضاً تدفقات املياه 
وتحمي الرتبات. وميكن لطريقة إدارة الغابات أن تؤثر يف أدوارها املستقبلية لجهة الحفاظ عىل التنوع 

الورايث والتصنيفي ووظائف النظام اإليكولوجي والخدمات البيئية.  

الشكل 19  مساحة الغابات االبتدائية بحسب املجال املناخي 
2015-1990
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التغيي. تشكل املساحة الحرجية املخصصة يف املقام األول لصون التنوع 
البيولوجي 13 يف املائة من الغابات يف العامل أو 524 مليون هكتار، وتقع 
أكرب املساحات املبلغ عنها يف الربازيل ويف الواليات املتحدة )الجدول 6(. 

وقد زادت مساحة الغابات املخصصة لتلك الغاية بنسبة 150 مليون 
هكتار منذ عام 1990، ولكن معدل الزيادة السنوية قد تباطأ خالل 

السنوات الخمس األخية. وعىل مر السنوات الخمس األخية، أبلغ كل 
من افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية عن أعىل زيادة سنوية يف مساحة 

الغابة املخصصة للصون مبقدار 1 مليون هكتار سنويا، وأبلغت كل من 
أوروبا وأمريكا الشاملية والوسطى وأوسيانيا مجتمعة عن زيادة سنوية 

بلغت 600 ألف هكتار.

يقع 17 يف املائة من غابات العامل ضمن مناطق محمية يحددها القانون 
وهو ما ميثل 651 مليون هكتار. وأبلغت أمريكا الجنوبية عن النسبة 

املئوية األعىل )أي 34 يف املائة( من الغابات املحمية، ويعود الفضل 
يف ذلك بشكل رئييس إىل الربازيل حيث تقع 42 يف املائة من الغابات 

ضمن شبكة املناطق املحمية لديها )الجدول 7(. وزادت مساحة الغابات 
الواقعة ضمن املناطق املحمية بنسبة 200 مليون هكتار منذ عام 1990 
ولكن معدل الزيادة قد تباطأ خالل الفرتة 2010–2015. وكانت الزيادة 
يف مساحة الغابات الواقعة ضمن املناطق املحمية واضحة بشكل خاص 

يف املجال االستوايئ، حيث وضع 143 مليون هكتار إضايف من الغابات 
الجديدة تحت الحامية منذ عام 1990 )الشكل 21(. 

الشكل 20  بلدان محددة أبلغت عن تغري سنوي سلبي يف مساحة الغابات االبتدائية وتغري سنوي إيجايب يف مساحات الغابات األخرى 
املجددة طبيعياً 1990–2015
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الجدول 6  البلدان العرشة األوىل من حيث املساحات الحرجية املخصصة بالدرجة األوىل لصون التنوع البيولوجي يف عام 2015

البلد
املساحة الحرجية املخصصة بالدرجة األوىل لصون 

التنوع البيولوجي 
)ألف هكتار(

 % من املساحة الحرجية 
يف البلد املبلغ عنها

76321 64 الواليات املتحدة األمريكية1

96910 46 الربازيل2

04942 28 املكسيك3

5113 26 االتحاد الرويس4

39721 26 أسرتاليا5

31417 26 جمهورية الكونغو الدميقراطية6

31352 24 فنزويال )جمهورية – البوليفارية(7

9247 23 كندا8

23323 21 إندونيسيا9

67427 19بيو10

147 308املجموع
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ما هي التوقعات املستقبلية؟
متارس إزالة الغابات وتدهورها وتشتتها والتلوث وتغي املناخ، آثاراً 

سلبية عىل التنوع البيولوجي للغابات. وقد أثبتت التحاليل أنه عىل 
الرغم من تزايد جهود الصون عىل مر السنوات الـ25 األخية، ال يزال 

احتامل خسارة التنوع البيولوجي، التي تنعكس يف تدهور الغابات 
االبتدائية أو خسارتها، قامئاً، ومن املرجح أن يستمر. ليس من السهل 

تحديد االتجاهات يف املستقبل بسبب درجة موثوقية البيانات وغياب 
املعلومات املفصلة عن محركات الغابات االبتدائية. ومع أن املزيد من 
املساحات الحرجية قد يخصص الصون التنوع البيولوجي، فلن تتحقق 

النتائج امللموسة من حيث خفض خسارة التنوع البيولوجي إال من خالل 
إدماج سياسات الصون يف الربامج اإلمنائية الوطنية واملحلية األوسع، ومن 

خالل معالجة أكرث منهجية للمقايضة بني صون التنوع البيولوجي وبني 
االحتياجات األخرى للمجتمع. كام أن توسيع مامرسات اإلدارة املستدامة 

للغابات من شأنه تعزيز صون التنوع البيولوجي.

التغي يف الكتلة الحيوية 
ومخزون الكربون

ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟
تشكل الكتلة الحيوية ومخزون الكربون مؤرشين مهمني للقدرات 

اإلنتاجية للغابات، وإلمكاناتها من حيث الطاقة ولقدرتها عىل 
احتجاز الكربون. وقد حظي دور الغابات باعتبارها بالوعات أرضية 
ومصادر لثاين أكسيد الكربون، باهتامم متزايد منذ اعتامد بروتوكول 

كيوتو يف عام 1997 التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغي املناخ.

ما الذي تغرّي وملاذا؟
تختزن الغابات يف العامل حوايل 296 جيغاطناً من الكربون7 يف كل من 

الكتلة الحيوية فوق األرض وتحتها والتي تحتوي عىل نصف إجاميل 
الكربون املختزن يف الغابات تقريباً. وتوجد أعىل كثافة للكربون يف 

غابات أمريكا الجنوبية وأفريقيا الغربية والوسطى التي تختزن حوايل 
120 طناً من الكربون عن كل هكتار يف الكتلة الحيوية الحية وحدها. 

ويبلغ املتوسط العاملي 74 طناً تقريباً للهكتار الواحد.

عىل مر السنوات الـ25 املاضية تراجع مخزون الكربون يف الكتلة 
الحيوية للغابات حوايل 11.1 جيغاطناً ما يعادل تراجعاً بنسبة 

442 مليون طن يف السنة أو حوايل 1.6 جيغاطن من ثاين أكسيد 
الكربون. والسبب األسايس للرتاجع هو التغي يف مخزون الكربون الناتج 

7 تتضمن القيم الواردة بشأن الكربون القيم التي بلغت عنها البلدان وتقدير الفاو للبيانات 

الناقصة.

الشكل 21  الغابات يف املناطق املحمية بحسب املجاالت املناخية 
2015-1990
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الجدول 7  البلدان العرشة األوىل من حيث املساحة الحرجية الواقعة ضمن مناطق محمية يف عام 2015

املساحة الحرجية الواقعة ضمن مناطق محمية البلد
% من املساحة الحرجية يف البلد املبلغ عنها)ألف هكتار(

22742 206 الربازيل1

86311 32 الواليات املتحدة األمريكية2

21135 32 إندونيسيا3

09713 28 الصني4

29716 24 جمهورية الكونغو الدميقراطية5

04652 24 فنزويال )جمهورية – البوليفارية(6

9247 23 كندا7

42217 21 أسرتاليا8

84425 18 بيو9

6672 17االتحاد الرويس10

598 429املجموع
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عن تحويل أرايض الغابات إىل الزراعة وإىل مستوطنات، وتدهور أرايض 
الغابات. متثل أفريقيا وجنوب آسيا وجنويب رشقها وأمريكا الجنوبية 

معظم الخسائر )الشكل 22(. وقد كان تزايد مخزون الكربون يف أعاله 
يف رشق آسيا وأوروبا وأمريكا الشاملية وأوسيانيا فيام أبلغت منطقة 

البحر الكاريبي وآسيا الغربية والوسطى عن زيادة طفيفة فقط. 

عىل مر فرتة الـ25 سنة املاضية، تراجعت الخسارات الصافية من 
0.5 جيغاطن يف العام خالل التسعينيات إىل 0.3 جيغاطن يف العام بني 2010 

و2015. وأحد أسباب التغّي هو تأثي البلدان يف أمريكا الجنوبية والوسطى 
وآسيا التي متكنت من إبطاء معدل الخسارة بشكل كبي. فقد أبلغ الربازيل 
وحده أن الخسارة السنوية للكربون يف الكتلة الحيوية فوق األرض وتحتها 

قد خفضت من 240 مليون طن من الكربون يف العام خالل التسعينيات إىل 
حوايل 80 مليون طن يف العام للفرتة بني 2010–2015. 

ما هي التوقعات املستقبلية؟
من األرجح لالتجاه العاملي لتناقص مخزون الكربون أن يستمر ولكن 

ميكن التوقع أن يتم التعويض عىل الخسائر. وقد ساهم تطبيق "املبادرة 
املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات" 

REDD+ يف زيادة الوعي بدور الغابات كبالوعات أرضية وكمصادر 
لثاين أكسيد الكربون. ومن األرجح أن تستمر البيانات الجديدة يف 

الداللة عىل التغيات الحاصلة يف كميات انبعاثات غازات الدفيئة من 
الغابات. ومن املرجح الستخدام الكتلة الحيوية الخشبية أن يزيد، 

وكذلك االعرتاف بإمكانية الغابات وقطاع الحراجة من حيث خفضها 
النبعاثات ثاين أكسيد الكربون بطرق أخرى من قبيل االستخدام املتزايد 

للوقود الحيوي القائم عىل األخشاب كبديل عن الوقود األحفوري. أما 
االستخدام املحسن ملواد البناء التي تتطلب القليل من الطاقة، مثل 
األخشاب والخيزران فسوف يستمر يف املساهمة يف خفض انبعاثات 

غازات الدفيئة جراء حلولها محل املواد التي تستوجب طاقة عالية مثل 
الحديد واإلسمنت. وميكن للمنتجات الخشبية املحصودة أيضاً أن تؤدي 
دوراً يف تخزين الكربون فتوفر منافع من حيث احتباس غازات الدفيئة.

حامية الرتبة واملياه والخدمات 
البيئية

ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟
توفر الغابات حامية املوارد الطبيعية أو صونها مبا فيها الرتبة واملياه 

وخدمات بيئية أخرى. فالغابات تبطئ تشتت املاء وتعزز ارتشاح 
مياه املطر وتقطيها، األمر الذي يعيد شحن الرتبة باملاء وكذلك 
مخزون املياه الجوفية. وهذا أمر حيوي من حيث تزويد املياه 

النظيفة للرشب والزراعة واالستخدامات األخرى. وميكن للغابات 
أن تحمي الرتبات من الهواء وتعرية املياه واالنهيارات الثلجية 

واألرضية.

وتؤّمن الغابات موائل يدعم التنوع البيولوجي والعمليات اإليكولوجية 
ولديها قيم ثقافية ودينية وترفيهية مهمة للكثي من مستخدمي 

الغابات. ومعرفة ما إذا كانت تلك املهام موجودة أم غائبة أم معرضة 
للتهديد، تساعد الحكومات عىل تحديد االحتياجات ذات األولوية من 

حيث إعادة الغابات إىل هيئتها األصلية.

ما الذي تغرّي؟
إن ما يناهز ثلث املساحة الحرجية العاملية مخصص لحامية الرتبة 

واملياه، بينام يخص 40 يف املئة منها بقية النظام اإليكولوجي 
والخدمات االجتامعية والثقافية؛ لكن، هناك العديد من التغيات 
من مجال مناخي إىل آخر )الشكل 23(. أبلغت البلدان عن زيادة 
املساحة املخصصة لحامية الرتبة واملياه مبقدار 117 مليون هكتار، 

وزيادة املساحة املخصصة للنظام اإليكولوجي والخدمات االجتامعية 
والثقافية مبقدار 150 مليون هكتار ما بني 1990 و 2015، وهو ما 

يعادل متوسط زيادة سنوية تبلغ 4,7 مليون هكتار و6 مليون هكتار 
تباعاً.

الشكل 22  التغريات يف مخزون الكربون ضمن الكتلة الحيوية للغابات يف الفرتة 1990–2015
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ما هي التوقعات املستقبلية؟
إن املساحة الحرجية املخصصة لوظائف الحامية قد زادت بنسبة 

طفيفة ومن األرجح لهذا االتجاه أن يستمر. هناك وعي متزايد 
بأهمية االحتفاظ بتلك الوظائف عىل كل من أرايض الغابات 

املخصصة لإلنتاج وتلك املخصصة للصون كام أن عدد البلدان التي 

تقوم باإلبالغ سوف يزيد عىل األرجح. ونظراً إىل االهتامم الحايل 
بإعادة أرايض الغابات إىل هيئتها األصلية من املرجح كثياً أن 

يعمد مزيد من البلدان إىل تقييم املزيد من املساحات الحرجية 
لرصد وجود أو غياب تلك املهام، واتخاذ خطوات لتحسني تدهور 

الغابات.
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الشكل 23  التغري يف املساحة الحرجية املخصصة لحامية الرتبة واملياه وتقديم الخدمات اإليكولوجية واالجتامعية والثقافية بحسب املجال املناخي 
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االتجاهات عىل صعيد الغابات 
املخصصة لإلنتاج ولالستخدامات 

املتعددة وغالل األخشاب 
ما سبب أهمية تلك املؤرشات؟

يشّكل الخشب جزءاً من حياة كل إنسان، سواء أكان ذلك من خالل 
استخدام الورق أم املنتجات الخشبية األخرى. مينح تتبع األخشاب  

املستديرة الصناعية والوقود الخشبي فكرًة تقريبية عن كمية أخشاب 
الغابة التي تلبي تلك االحتياجات وكيف يستدعي ذلك حصول تغيات. 
يصدر معظم الخشب يف العامل من املناطق الحرجية املخصصة لإلنتاج 

واملناطق املخصصة لتعدد االستخدامات. ويف بعض البلدان يبنّي هذا 
التتبع األماكن التي تعترب فيها غالل األخشاب  غي مهمة يف غابات 
اإلنتاج أو الغابات متعددة االستخدامات، واألماكن التي تعترب فيها 

األشجار خارج الغابات أو من األرايض املشجرة األخرى أكرث أهمية.  
يساعد تحليل اتجاهات الطلب عىل الخشب وأنواع الغابات التي تزود 
األخشاب والوقود الخشبي عىل إبراز أهمية تصنيفات الغابات بالنسبة 

إىل ضامن تزويد األخشاب عىل املدى الطويل.

ما الذي تغرّي وملاذا؟

هناك حوايل 1.2 مليار هكتار من الغابات املخصصة لإلنتاج وأكرث من 
نصف تلك املساحة يقع يف البلدان ذات الدخل املرتفع، و8 يف املائة 

منها فقط يف البلدان ذات الدخل املتدين )الشكل 24(. وقد حصل 
انخفاض طفيف بلغ حوايل 13 مليون هكتار منذ 1990. إىل ذلك، فإن 

حوايل 1 مليار هكتار من الغابات مخصص لالستخدامات املتعددة، 
وهي تشمل يف معظم الحاالت إنتاج املنتجات الحرجية الخشبية وغي 

الخشبية )الشكل 24(. إن نسبة ثلثي املساحة الحرجية اإلجاملية تقريبا 
مخصصة لالستخدامات املتعددة وهي موجودة يف البلدان ذات الدخل 
املرتفع ويف عرش البلدان ذات الدخل املنخفض فقط. خالل الـ25 سنة 

األخية، زادت املساحة املخصصة لالستخدامات املتعددة بحوايل 38 
مليون هكتار تقريبا، فيام أبلغت دول الرشيحة العليا للدخل املنخفض 

وحدها عن زيادة.

يف عام 2011 بلغت غالل األخشاب حول العامل حوايل 3 مليار مرت 
مكعب، ما يعادل 0.6 يف املائة من إجاميل مخزون األشجار الحية. 

بني عامي 1990 و2011 ظلت غالل األخشاب املبلغ عنها سنويا 
مستقرة مع تغي ملحوظ من سنة إىل أخرى. زادت غالل األخشاب 

املنافع االقتصادية واالجتامعية
 يتمثل أحد أهداف اإلدارة املستدامة للغابات يف أن تؤمن الغابات مجموعة واسعة 

 من السلع والخدمات عىل املدى الطويل، مبا يشمل منافع 
اقتصادية واجتامعية مهمة.

الشكل 24  املساحة الحرجية املخصصة لإلنتاج ولالستخدامات املتعددة بحسب فئات الدخل 1990–2015
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السنوية املبلغ عنها بنسبة راوحت 250 مليون مرت مكعب. وتم 
اإلبالغ عن أدىن معدل لغالل األخشاب يف التسعينيات وكان السبب 

الرئييس الرتاجع الحاد الذي أبلغ عنه االتحاد الرويس. ويف أعقاب 
األزمة املالية يف الفرتة 2007–2008، أبلغت أوروبا وأمريكا الشاملية 

معاً عن تراجع حاد يف غالل األخشاب من 1.3 مليار مرت مكعب يف 
2007 وصوالً إىل 1 مليار يف عام 2009. وقد تلت ذلك زيادة بلغت 

1.1  مليار مرت مكعب يف عام 2011 )الشكل 25(. ومل ترش أقاليم 
أخرى إىل أي انخفاض يذكر يف مجمل عمليات نزع األخشاب جراء 

األزمة املالية. ويشار إىل البلدان ذات املعدل األعىل لغالل األخشاب 
يف الجدول 8.

عىل الصعيد العاملي، حوايل نصف مجموع األخشاب املقطوعة تخصص 
للوقود الخشبي، ولكن حصة الوقود الخشبي تتفاوت بشكل كبي 

بحسب فئة الدخل )الشكل 26(. فبالنسبة إىل البلدان ذات الدخل 

املرتفع، تبلغ حصة الوقود الخشبي حوايل 17 يف املائة، وللبلدان يف 
الرشيحة العليا للدخل املتوسط تبلغ الحصة 40 يف املائة، فيام أنها 

للبلدان يف الرشيحة الدنيا للدخل املتوسط والبلدان ذات الدخل 
املنخفض تبلغ 86 يف املائة و93 يف املائة تباعاً. 

ما هي التوقعات املستقبلية؟
من األرجح أن يستمر الطلب عىل املنتجات الخشبية يف التزايد عىل 

الصعيد العاملي. ويف البلدان ذات الدخل املرتفع، من األرجح أن تزداد 
حصة الوقود الخشبي مبا أن الخشب مادة صديقة للمناخ ويشكل 

مصدراً للطاقة املتجددة، وجزء منه يأيت من مخلفات نرش األخشاب، 
والخشب األقل جودة. يف البلدان ذات الدخل املنخفض من املمكن 

أن ترتاجع الحصة يف معظم املناطق. ومن األرجح للمساحات 
الحرجية املخصصة لإلنتاج واالستخدامات املتعددة أن تبقى مستقرة، 

مع أنه من الواضح أيضاً أن نسبة كبية من غالل األخشاب ستصدر 

الشكل 25  غالل األخشاب السنوية بحسب اإلقليم 1990–2011
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الجدول 8  البلدان العرشة األوىل من حيث غالل األخشاب يف عام 2011

غلة األخشابالبلد
)000 1 مرت مكعبأ(

 الوقود الخشبي كنسبة مئوية 
من إجاميل غلة األخشاب

76688.6 434الهند1

43312.5 324الواليات املتحدة األمريكية2

92950.7 228الربازيل3

00022.2 197االتحاد الرويس4

8552.5 149كندا5

20997.2 104إثيوبيا6

18494.4 81جمهورية الكونغو الدميقراطية7

4969.3 74الصني8

63387 72نيجييا9

1038.2 72السويد10

608 739 1اإلجاميل
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عن أراض مشجرة أخرى وعن األشجار خارج الغابات، وعن الغابات 
املخصصة للغايات أخرى. 

مساهمة الحراجة يف الناتج 
اإلجاميل املحيل

عمل هذا التقرير عىل مواءمة اإلجراءات املتبعة مع التصنيف الدويل 
الصناعي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية )األمم املتحدة، 2008( منذ 

عام 2010. بحسب  التصنيف الدويل الصناعي املوحد لجميع األنشطة 
االقتصادية، ميكن اختصار حدود القطاع الحرجي عىل أنها تضم ثالث 

فئات: الحراجة وقطع األشجار، صناعة األخشاب )التصنيف الدويل 
الصناعي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية، املراجعة 4 القسم 16( 

وصناعة لب الخشب والورق )التصنيف الدويل الصناعي املوحد لجميع 
األنشطة االقتصادية، املراجعة 4 القسم 17(. يقترص التقييم العاملي 
لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 عىل اإلنتاج األويل يف القطاع، أي 

فئة الحراجة وقطع األشجار )التصنيف الدويل الصناعي املوحد لجميع 
األنشطة االقتصادية، املراجعة 4 القسم 02(. وبالتايل فإن إحصاءات 
القيمة اإلجاملية املضافة من قطاع الحراجة، واإلحصاءات املتعلقة 

بالعاملة، تبنّي فقط األنشطة الجارية ضمن فئة الحراجة غلة األخشاب 
)منظمة اآلغذية والزراعة، 2013(.

ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟
تساهم الحراجة يف الناتج اإلجاميل املحيل للبلد يف كل من القطاعني 

االقتصاديني النظامي وغي النظامي. ويف الكثي من الدول ذات االقتصاد 
املتنامي برسعة، يرتاجع الدور النسبي للحراجة وقطع األشجار عىل 

املستوى الوطني. غي أن التأثي االقتصادي للدخل الناتج عن الحراجة 
وقطع األشجار ملموس يف معظم األحيان عىل املستوى املحيل. 

والتغيات يف مساهامت األنشطة املنفذة داخل الغابات واملبلغ عنها 
يف التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 تعكس أهميتها 
االقتصادية عىل املستوى الوطني. وترّجح القيمة املضافة من خالل 
الحجم اإلجاميل لالقتصاد، وبالتايل يعكس هذا املؤرش أداء الحراجة 

وقطع األشجار والناتج املحيل اإلجاميل.

ما الذي تغرّي وملاذا؟
وفق تقرير حالة الغابات يف العامل )منظمة األغذية والزراعة، 2014(، 

ساهم قطاع الحراجة خالل عام 2011 مبا يناهز 600 مليار دوالر أمرييك 
يف الناتج املحيل اإلجاميل عىل املستوى العاملي، أي 0.9 يف املائة من 
الناتج اإلجاميل املحيل. أما البيانات التي أبلغها 148 بلداً إىل التقييم 
فتشي إىل أن الحراجة وقطع األخشاب قد ساهام بحوايل 117 مليار 

دوالر، ومن أصل هذا املبلغ. ومثلت مساهمة دول فئة الدخل املرتفع 
41 يف املائة، مقابل 5 يف املائة بالنسبة لدول فئة الدخل املنخفض 

)الشكل 27(. لكن املساهمة يف إطار الناتج املحيل اإلجاميل عىل 
املستوى العاملي جاءت أعىل يف الدول ذات الدخل املنخفض، حيث 

الشكل 26  متوسط غلة األخشاب املستديرة الصناعية والوقود الخشبي بحسب فئة الدخل يف 2011

الرشيحة العليا للدخل املتوسط  مرتفع 

منخفض   الرشيحة الدنيا للدخل املتوسط  

صناعي                                                وقود خشبي 

205

1014

291

197

637

102

439
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مالحظة: متثل األرقام غالت األخشاب السنوية مباليني األمتار املكعبة.
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بلغت 1.4 يف املائة مقارنة مع 0.1 يف املائة بالنسبة للدول ذات الدخل 
املرتفع )الشكل 28(.

ما هي التوقعات املستقبلية؟
مع ازدياد املداخيل الوطنية، من األرجح أن يرتاجع االتكال عىل الوقود 
الخشبي لالستخدام املنزيل كحصة من الناتج اإلجاميل املحيل. بالنسبة 
إىل البلدان ذات الدخل املنخفض والبلدان يف الرشيحة الدنيا للدخل 

املتوسط، ستبقى مساهامت الوقود الخشبي يف الناتج اإلجاميل املحيل 
مهمة يف املستقبل املنظور. وبالنسبة إىل البلدان ذات الدخل املرتفع، 

من األرجح أن ترتفع قيمة القطاع غي الحرجي أرسع من القيمة 
املضافة الناتجة عن الحراجة. ولكن، يف كل الحاالت، تعترب القيمة 
املضافة من الحراجة أقل أهمية عىل الصعيد الوطني مام هي يف 

االقتصادات املحلية، حيث ميكن للمجتمعات املحلية واملناطق أن تكون 
متكلة جداً عىل الدخل املرتبط بالغابات.

العاملة يف قطاع الغابات 
يتضمن التقرير العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 بيانات عن 

مكافئ العمل بدوام كامل يف قطاع الحراجة وقطع األشجار. وهو 
العمل يف الغابة فقط ال يف مجمل قطاع الحراجة )الذي يتضمن أعامل 

التصنيع وما يتصل بها من أعامل أخرى(. وتضم هذه القيم تقديرات 
رسمية وغي رسمية عن العاملة )التصنيف الدويل الصناعي املوحد 

لجميع األنشطة االقتصادية/التصنيف اإلحصايئ لألنشطة االقتصادية 
يف االتحاد األورويب، املراجعة 4، النشاط 02ألف(. تكمل هذه البيانات 

تلك التي سبق أن نرشت يف تقرير حالة الغابات يف العامل )الفاو، 
2014(، الذي تم تجميعه بناء عىل مجموعة واسعة من مصادر 

البيانات.

ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟
تساهم العاملة يف الحراجة وقطع األشجار )خاصة يف إطار عمليات 

قطع أشجار الغابات والحراجة، مبا يف ذلك جمع الوقود الخشبي 
واملنتجات الحرجية غي الخشبية( يف تأمني الرفاه االقتصادي والبيئي 

واالجتامعي للمجتمع. وتنفذ أنشطة الحراجة يف املناطق الريفية 
حيث توجد مصادر قليلة أخرى لفرص العمل. ما يسبغ عىل العمل 

يف تلك املجتمعات املحلية أهمية استثنائية. ويوفر قياس العاملة 
واإلبالغ عنها مؤرشاً عن عدد الوظائف الريفية املوجودة يف املناطق 

الحرجية.

ما الذي تغرّي وملاذا؟ 
بلغت العاملة يف عام 2010 حوايل 12.7 مليون شخص )يعملون 

مبكافئ الدوام الكامل(، يعمل 79 يف املائة منهم يف آسيا )خاصة يف 
بنغالديش والصني والهند(. ظلت العاملة يف الحراجة وقطع األخشاب 

مستقرة نسبياً يف املجاالت املناخية االستوائية، شبه االستوائية 
والشاملية، بينام انخفضت يف املجال املعتدل )الشكل 29(. هناك نقص 

كبي يف اإلبالغ عن العاملة يف الغابات بسبب قلة البيانات، خاصة 
بالنسبة إىل العاملة غي النظامية أو بدوام جزيئ.

قام 29 بلداً فقط باإلبالغ عن كل من العاملة اإلجاملية وعاملة اإلناث 
لكل السنوات فتبني أن معظم البلدان ال ميلك بيانات موزعة بحسب 

نوع الجنس. ويف البلدان التي تبلغ يف كل السنوات، زادت النسبة 
املئوية لعاملة النساء بصورة مستقرة من 20 يف املائة يف عام 1990 إىل 

32 يف املائة يف عام 2010 .

وكانت البلدان ذات العدد األعىل من النساء العامالت يف الغابات هي 
بنغالديش )000 600( والصني )000 301( ومايل )000 180(. وكانت 
البلدان ذات النسبة األكرب من عاملة اإلناث هي مايل )90 يف املائة( 

الشكل 27  القيمة املضافة بفضل الحراجة وقطع األخشاب، 
بحسب فئة الدخل

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

)%
(

منخفضمرتفع الرشيحة العليا 
للدخل املتوسط 

الرشيحة الدنيا 
للدخل املتوسط 

الشكل 28  مساهمة الحراجة وقطع األخشاب يف الناتج املحيل 
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35كيف تتغّي غابات العامل؟

ما هي التوقعات املستقبلية؟
عىل الصعيد العاملي، يبدو مرجحاً أن ترتاجع العاملة يف مجال الحراجة 

وقطع األشجار مع ازدياد اإلنتاجية يف معظم أنحاء العامل. ومن غي 
املرجح أن يحصل الرتاجع هذا يف البلدان ذات االستخدام املرتفع للوقود 

الخشبي وحيث من غي املحتمل لكفاءة استخدام العاملة أن تتغي يف 
املستقبل املنظور.

املنتجات الحرجية غي الخشبية

تعترب املنتجات الحرجية غي الخشبية أحد أهم مصادر كسب العيش بالنسبة للعديد من سكان األرياف وأهم مصادر الدخل بالنسبة 
للصناعات القامئة عىل تحويل واستخدام تلك املنتجات. وعىل الرغم من أهميتها، يظل من الصعب الحصول عىل بيانات موثوقة ومتسقة بشأن 

املنتجات الحرجية غي الخشبية، خاصة بالنظر إىل كون أغلب املنتجات الحرجية غي الخشبية العاملية ال تنفذ إىل األسواق التجارية، حيث أن 
البيانات بشأن قيمة املنتجات غي املتداولة تجارياً تظل عادة غي موثوقة أو غائبة. واكتفت 74 دولة فقط باإلبالغ عن قيمة املنتجات الحرجية 
غي الخشبية، وبالنسبة ألغلبية تلك الدول، جاءت البيانات جزئية أو غي مكتملة. وعىل الرغم من ذلك، قدمت بعض البلدان معلومات دقيقة، 

كام أن القيمة املبلغ عنها للمنتجات الحرجية غي الخشبية لكل هكتار كانت قيمة )الجدول 9(.

الجدول 9  أول عرشة بلدان من حيث قيمة املنتجات الحرجية غري الخشبية لكل هكتار يف عام 2010

نسبة استعالل املنتجات الحرجية غري الخشبية )دوالر أمرييك / هكتار(البلد

169جمهورية كوريا. 1

124الربتغال . 2

101الجمهورية التشيكية. 3

98تونس . 4

50الصني . 5

44التفيا . 6

43النمسا . 7

42بولندا  . 8

35الهند . 9

34اسبانيا . 10
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ومنغوليا وناميبيا )45 يف املائة( وبنغالديش )40 يف املائة(. وقد حدثت 
بنغالديش سياستها وترشيعاتها الحرجية لتعزيز مشاركة النساء يف تنمية 
الحراجة االجتامعية. يف منغوليا، من املعروف أن النساء مسؤوالت منذ 

القدم عن األنشطة الحرجية مثل جمع الوقود الخشبي وإعادة التشجي 
والتعليم، فيام النساء يف مايل ينشطن يف جمع الوقود الخشبي واملوارد 

الحرجية غي الخشبية.

الشكل 29  العاملة يف قطاع الحراجة وقطع األخشاب 2010-1990

ني )مليون(
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ملكية الغابات وحقوق إدارتها
ما سبب أهمية هذا املؤرّش؟ 

تعترب املعلومات حول الجهات املالكة للغابة والجهات الحاصلة 
عىل حقوق إدارتها مهمة من أجل تتبع التنمية البيئية واالجتامعية 
واالقتصادية. كام أن وضوح امللكية وحقوق اإلدارة حيوي للحوكمة 

الجيدة ولإلدارة املستدامة للغابات. تساعدنا املعلومات حول ملكية 
الغابات عىل أن نفهم بصورة أفضل من الجهات التي تتحكم بإدارة 
الغابات واستخدامها ومن الجهات التي تنتفع أو تخرس جراء إنتاج 

الغابات. حني تكون حيازة الغابة مضمونة، تعزز استثامر رؤوس األموال 
من قبل الحكومة والقطاع الخاص ويكون لديها أيضاً دور يف تدبي 

الحوافز التي تحفز االستخدام املستدام للموارد الحرجية.

ما الذي تغرّي وملاذا؟ 
شهد اإلبالغ عن ملكية الغابات تحسنا، مع ارتفاع الدول املبلغة عام 

2010 مقارنة مع عام 2010. ففي عام 2010، كانت نسبة 76 يف املائة من 
املساحة الحرجية يف العامل مملوكة من للقطاع العام، فيام كانت نسبة 

20 يف املائة منها مملوكة من القطاع الخاص مع 4 يف املائة من املساحات 
املجهولة امللكية )الشكل 30(. تعد أفريقيا الغربية والوسطى اإلقليم الذي 

يتسم بأعىل نسبة من امللكية العامة )99 يف املائة( وتتبعه آسيا الغربية 
والوسطى )98  يف املائة( وجنوب جنوب رشقي آسيا )90 يف املائة( أما 
النسبة األعىل من الغابات اململوكة من القطاع الخاص فتوجد يف رشق 
آسيا وأوسيانيا )42 يف املائة( وتتبعهام أمريكا الشاملية )33 يف املائة(.

خالل الفرتة بني 1990 و2010 تناقصت املساحة الحرجية اململوكة للقطاع 
العام بنسبة 120 مليون هكتار تقريباً فيام سجلت الغابات ذات امللكية 
الخاصة زيادة بلعت 115 مليون هكتار. وسجلت أكرب زيادة يف امللكية 

الخاصة لدى فئة الرشيحة العليا للدخل املتوسط حيث كادت مساحة 
امللكيات الخاصة أن تتضاعف. ومثلت الصني زيادة بنسبة 85 مليون هكتار 

وذلك إجامالً نتيجة تنفيذ إصالح امللكية الجامعية للغابة يف عام 2008.

بني عامي 1990 و2010 زادت حصة امللكية الفردية للغابات الخاصة 
من 42 يف املائة إىل 56 يف املائة، ويف الوقت عينه تراجعت نسبة 

املساحات الحرجية الخاصة التي متلكها رشكات خاصة ومؤسسات 
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الشكل 30  ملكية الغابات يف عام 2010

مملوكة 
للقطاع العام

مجهولة امللكية مملوكة 
للقطاع الخاص

%76

%20

%4



37كيف تتغّي غابات العامل؟

ومجتمعات محلية وقبلية وأصلية )الشكل 31(. وعىل الرغم من أن 
الحصة النسبية للغابات اململوكة من مجتمعات محلية قد تراجعت من 

19 يف املائة يف عام 1990 إىل 15 يف املائة يف عام 2010، فمن الناحية 
العملية زادت املساحة الحرجية اململوكة من مجتمعات محلية من 

60 مليون هكتار إىل 64 مليون هكتار.

عىل املستوى العاملي، تسيطر الحكومة عىل حقوق إدارة الغابات 
اململوكة من القطاع العام. بني عامي 1990 و 2010، زادت نسبة 

الغابات اململوكة من القطاع العام والتي يتم إدارتها من طرف القطاع 
الخاص، لتنتقل من 3 إىل 15 يف املائة، بينام انخفضت املساحة الخاضعة 

للمسؤوليات اإلدارية للدولة من 95 إىل 82 يف املائة )الشكل 32(.

كان البلدان اللذان ميلكان أكرب مساحة حرجية عامة مدارة من 
مجتمع محيل هام الربازيل وكولومبيا مع 152 مليون هكتار 

و30 مليون هكتار تباعاً. وأبلغت تيمور-ليشتي وسان بيي وميكلون 
أن 100 يف املائة من غاباتهام ذات امللكية العامة تخضع لحقوق 

املجتمعية.  اإلدارة 

ما هي التوقعات املستقبلية؟
إن االتجاه الحايل لحيازة الغابات السائر نحو زيادة امللكية الخاصة 

وزيادة املسؤوليات اإلدارية للرشكات الخاصة عىل الغابات العامة، سوف 
يستمر عىل األرجح. وباملثل فإن تطبيق الالمركزية عىل الغابات من 

املستوى الوطني إىل املستوى دون الوطني سوف يستمر عىل األرجح يف 
الكثي من البلدان. ويبدو أن خصخصة الغابات يف بلدان الرشيحة العليا 

للدخل املتوسط سوف تستمر بحسب التوقعات، ال سيام مع تزايد 
املداخيل الوطنية. 

الشكل 32  حقوق اإلدارة للغابات اململوكة من القطاع العام الشكل 31  توزيع امللكية الخاصة للغابات 1990–2010
2010–1990
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ما سبب أهمية تلك الغابات؟
ميثل الغطاء الحرجي يف الدول الجزرية الصغية النامية8 أقل من 2 يف 
املائة من املساحة الحرجية يف العامل، وهي نسبة ال تذكر عىل الصعيد 

العاملي. ولكن يف الكثي من الدول الجزرية الصغية النامية، تؤدي الغابات 
واألشجار دوراً يف التنمية االجتامعية واالقتصادية أهم مام هو عليه يف 
الكثي من البلدان األكرب حجامً. تتمتع موائل جزرية كثية أيضاً بأهمية 
عاملية من حيث صون التنوع البيولوجي واألنواع املستوطنة املحددة. 

إدارة الغابات مهمة يف الدول الجزرية الصغية النامية بسبب دورها 
الحيوي يف حامية الرتبة واملياه والقدرة عىل التكيف مع خطر الكوارث. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن الغابات الساحلية وغابات املنغروف مهمة 
للموائل البحرية وللحامية من تعرية الساحل.

ما الذي تغرّي وملاذا؟
تتمتع الدول الجزرية الصغية النامية ببعض من أعىل معدالت الغطاء 

الحرجي يف العامل كنسبة مئوية من مساحات األرايض املكسوة بالغابات. 
والحقيقة أن ستة من أصل البلدان العرشة األوىل من حيث املساحة 

الحرجية هي دول جزرية صغية نامية. عىل مر 25 عاماً زادت املساحة 
اإلجاملية للغابات يف الدول الجزرية الصغية النامية من 80.6 مليون 

هكتار إىل 81.8 مليون هكتار يف عام 2015. 

متثل أكرب خمسة بلدان من حيث املساحة الحرجية أكرث من 87 يف 
املائة من املساحة الحرجية اإلجاملية للدول الجزرية الصغية النامية 
فيام متثل البلدان الـ34 األصغر من حيث املساحة الحرجية نسبة 1 

يف املائة فقط )الجدول 10(. وفيام زادت املساحة الحرجية يف الدول 
الجزرية الصغية النامية ذات النسبة األقل من الغابات من 1990 إىل 

2010، تراجع معدل الزيادة من 10000 هكتار يف السنة يف التسعينيات 

أهمية الغابات يف الدول 
الجزرية الصغية النامية

8 ساموا األميكية، أنغويال، أنتيغوا وبربودا، أروبا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، جزر فيجني الربيطانية، كابو فيدي، جزر القمر، جزر كوك، كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، فيجي، بولينيزيا 

الفرنسية، غرينادا، غوام، غينيا-بيساو، غيانا، هايتي، جامايكا، كييباس، ملديف، جزر مارشال، موريشيوس، ميكرونيزيا )الواليات االتحادية(، مونتيسيات، ناورو، جزر األنتيل الهولندية، كاليدونيا الجديدة، 
نيوى، جزر ماريان الشاملية، باالو، بابوا غينيا الجديدة، بورتوريكو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سيشيل، جزر سليامن، سانت فنسنت وغرينادين، سورينام، تيمور-

ليشتى، تونغا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جزر فيجني األمريكية، فانواتو.
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39كيف تتغّي غابات العامل؟

إىل 2600 هكتار يف السنة خالل الفرتة 2000-2010. وقد تغي هذا إىل 
صايف خسارة يف املساحة الحرجية يبلغ 900 هكتار يف السنة بني 2010 

و2015. العقد األول بعد العام 2000. وقد تحول هذا إىل خسارة يف 
املساحة الحرجية بنسبة 900  هكتار  يف السنة من 2010 إىل 2015.

زادت املساحة الحرجية يف الدول الجزرية الصغية النامية مع وجود 
مساحات حرجية واسعة يف فئتي الدخل املرتفع والرشيحة العليا للدخل 
املتوسط، فيام أّن البلدان يف الرشيحة املنخفضة للدخل املتوسط وذات 
الدخل املنخفض )الشكل 33( والبلدان ذات املساحة الحرجية الصغية 

)الشكل 34( قد سجلت تراجعاً يف املساحة الحرجية. 

تضطلع املنغروف بدور أسايس يف البلدان الجزرية الصغية النامية. 
بفضل مجموعة واسعة من األنواع النباتية التي تشكل موئالً ملجموعة 

واسعة من أنواع الحيوانات، ليست النظم اإليكولوجية للمنغروف 

غنية بالتنوع الحيوي وحسب بل وتشكل مناطق حامية من الكوارث 
الطبيعية مثل األعاصي االستوائية والتعرية جراء ارتفاع مستوى 
البحار واألمواج املدية. وهي توفر أيضاً مشهداً طبيعياً ذا قيمة 

عالية لالستخدامات السكنية والسياحية. وعىل الصعيد العاملي هناك 
15 مليون هكتار من املنغروف يقع حوايل 15 يف املائة منها )2.2 مليون 

هكتار( يف الدول الجزرية الصغية النامية. 

ما هي التوقعات املستقبلية؟
سوف تبقى الغابات يف الدول الجزرية الصغية النامية مهمة بفضل 

التنوع الحيوي وقيمتها االجتامعية االقتصادية. من الصعب توقع تغّي 
املساحة الحرجية بسبب تقلب معدالت التغّي، ولكن من غي املرجح 
أن تحصل تغيات كبية يف تلك املساحة يف املستقبل القريب. ويبدو 
أن االستثناء الوحيد موجود يف الدول الجزرية الصغية النامية حيث 

تراجعت املساحة الحرجية. 

الجدول 10  املساحة الحرجية يف الدول الجزرية الصغرية النامية بحسب فئة حجم املساحة الحرجية يف 2010

املساحة الحرجيةعدد البلدانفئة املساحة الحرجية يف البلد
)مليون هكتار(

% من املساحة الحرجية يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية

570.887كبية )أكرب من 2 مليون هكتار(

119.912متوسطة )000 200 إىل 2 مليون هكتار(

341.11صغية )أقل من 000 200 هكتار(

5081.8اإلجاميل

الشكل 33  التغري السنوي يف املساحة الحرجية بحسب فئات 
الدخل، 1990-2015 )الدول الجزرية الصغرية النامية(

الشكل 34  التغري السنوي يف املساحة الحرجية بحسب فئات 
املساحات الحرجية ، 1990-2015 )الدول الجزرية الصغرية النامية(
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إن معظم البيانات املبلغ عنها يف هذا التقييم لعام 2015 وغيه من 
املطبوعات صادرة عن التقارير القطرية. 

يقدم التقييم لعام 2015 تقارير تعني 234 بلداً وإقليامً منها 155 
تقريراً مستمداً من تقارير قطرية أعدها مراسلون وطنيون تم تعيينهم 
من قبل الوكاالت الحكومية املسؤولة عن الحراجة. أما البقية فتأيت من 
دراسات متهيدية تستخدم منذ التقييم الصادر يف عام 2000 لتوفي قيم 
مقدرة لإلحصاءات الحرجية يف البلدان أو األقاليم التي مل تعني مراسالً 
وطنياً أو مل تقدم تقريراً قطرياً. وفيام أن عدد تلك الدراسات مرتفع، 
فهي يف مجملها ال متثل سوى 1.3  يف املائة من املساحة الحرجية يف 

العامل. 

وقد اسرتشدت عملية جمع البيانات واإلبالغ عنها وصوالً إىل عام 2015 
بسلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية املصممة لتعظيم االتساق 

بني التقارير. ولتقييم عام 2015 متت االستعانة ببوابة جمع البيانات 
عىل اإلنرتنت املعروفة بنظام إدارة معلومات املوارد الحرجية. وقد 
زودت البلدان بنامذج مملوءة مسبقاً كانت قد قدمتها بنفسها إىل 

التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2010.

وطلب من البلدان أن تنقح األرقام السابقة وتحدثها حاملا تصبح بيانات 
جديدة متاحة ومن ثم أن تقدر األرقام لعام 2015. وهذا يتيح للبلدان 

أن تحدث تقاريرها السابقة حني تصبح البيانات الجديدة متاحة. 
باإلضافة إىل البيانات التي تبلغ عنها البلدان، عملت الفاو مع مراسلني 

مصادر البيانات وجودتها
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41كيف تتغّي غابات العامل؟

وطنيني حول تزويد بيانات مجموعة من مصادر أخرى. ومعظم تلك 
املصادر هي مصادر مقدمة من قبل الحكومات الوطنية إىل األمم 

املتحدة تشمل البيانات حول السكان ومساحة األرايض وغالل األخشاب. 

وتجدر املالحظة بأن كافة التقارير القطرية قد خضعت ملراجعة مستقلة 
من األقران من قبل موظفي الفاو والرشكاء يف استبيان املوارد الحرجية 

وخرباء خارجيني. ورفعت التعليقات الصادرة عن مراجعة األقران إىل 
املراسلني الوطنيني إلدراجها، وعند املقتىض جرى تصحيح تقارير وطنية 

فردية قبل إدراج البيانات يف قاعدة البيانات النهائية للتقييم العاملي 
لحالة املوارد الحرجية لعام 2015. 

أما شكل اإلبالغ فيشجع البلدان عىل تقديم البيانات من أجل املراجع 
والحسابات. يف بعض الحاالت وفرت البلدان توثيقاً ممتازاً يتيح للقارئ 

دراسة القيم املقدمة إىل التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 
2015 وإعادة حسابها. وميكن للقراء الرجوع إىل التقارير القطرية ملزيد 
من التفاصيل واملراجع والتوصيفات.9 يضم ذلك املوقع أيضاً منشورات 

ووثائق تصف املصطلحات والتعاريف ودليالً لتقييم حالة املوارد 
الحرجية لعام 10.2015

 9 أنظر املوقع

www.fao.org/forest-resources-assessment/current-assessment/country-reports/ar/.
 www.fao.org/forestry/fra2015 10 انظر املوقع

وقد استخدم التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 
مجموعة من الفئات عىل شكل طبقات شبيهة بتلك التي يستخدمها 

الفريق الحكومي الدويل املعني بتغي املناخ. وقد شملت الطبقات 
كافة املتغيات التي رمبا لها أكرث من مصدر واحد من البيانات. وقد 

تم تحديد الطبقات بحسب البلدان لكل من املتغيات التي تضمنتها 
فيام خص الحالة )أي أحدث تقرير( واالتجاه )أي لفرتتني من اإلبالغ أو 

أكرث(. طلب من البلدان أن تنسب طبقة لكل متغّي مؤهل:  الطبقة 
1 )تقدير الخرباء( والطبقة 2 )املسوح الضعيفة املضمون أو غي 

املكتملة، بيانات قدمية( أو الطبقة 3 )مصادر حديثة موثوق بها جداً 
ذات نطاق وطني(. وتم تقديم تعاريف محددة لكل طبقة يف نظام 

إدارة معلومات املوارد الحرجية تبعاً لهذا النمط العام وهي متاحة يف 
التقارير القطرية. 
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التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015
تساهم الغابات مساهمة بعيدة األثر يف رفاه البرش. فالغابات توفر إمدادات حيوية من 
األخشاب، وتساعد عىل مكافحة الفقر يف املناطق الريفية وضامن األمن الغذايئ وتوفي 
سبل املعيشة الالئقة. وهي تقدم فرصاً واعدة للنمو األخرض عىل املدى املتوسط، كام 
أنها تقدم خدمات بيئية حيوية عىل املدى البعيد، مثل الهواء واملاء النظيفني والتنوع 

البيولوجي والتخفيف من وطأة تغّي املناخ.

أما التقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية لعام 2015 القائم عىل بيانات أكرث شمولية 
وموثوقية من أي وقت مىض، والذي يغطي 234 بلداً وإقليامً، فيبنّي إشارات مشّجعة إىل 

اإلدارة املحسنة للغابات وإىل الرتاجع العاملي ملعدالت إزالة الغابات. ولكن ينبغي لهذا 
االتجاه اإليجايب أن يتعزز وال سيام يف البلدان التي ال تزال متأخرة عىل هذا الصعيد.

العملية املشرتكة لجمع البيانات بشأن الغابات يف العامل 
وتحليلها واإلبالغ عنها: رشاكة االستبيان التعاوين حول 

املوارد الحرجية
برز اهتامم واسع مبسألة التناسق بني املعلومات الحرجية، من خالل تعاريف موحدة 

وبذل جهود مشرتكة. واالستبيان التعاوين حول املوارد الحرجية عبارة عن مبادرة أنشأتها 
منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع رشكاء إقليميني عىل صعيد جمع البيانات، ليك 
يقوموا معاً بجمع البيانات الحرجية وتحليلها واإلبالغ عنها. ويغطي االستبيان الذي 

يتصل مبارشة بالتقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية الذي تنرشه منظمة األغذية 
والزراعة منذ عام 1948، 104 بلدان متثل حوايل 88 يف املائة من الغابات يف العامل. 

والبيانات املجموعة بواسطة االستبيان قد جمعت مرة واحدة واستخدمت مرات عدة، 
األمر الذي خفف من عبء العمل عىل كاهل املراسلني الوطنيني وأدى إىل أرقام أكرث 

اتساقاً. وهذا النهج يزيد من استخدام التعاريف املشرتكة، ويشكل أساساً للتقاسم املعزز 
إلحصاءات الغابات.

هناك ست جهات رشيكة تعمل عىل تنفيذ االستبيان لغايات اإلبالغ يف عام 2015، وهي: 
لجنة غابات أفريقيا الوسطى/مرصد الغابات لوسط أفريقيا، وإدارة الغابات لدى منظمة 

األغذية والزراعة، واملبادرة األوروبية للغابات واملنظمة الدولية لألخشاب االستوائية، 
وعملية مونرتيال واللجنة االقتصادية ألوروبا. إّن االستبيان هو النتيجة الناجحة لاللتزام 
املشرتك بني تلك املنظامت من أجل تبسيط اإلبالغ املرتبط بالغابات، ويف الوقت نفسه 
التخفيف من عبء اإلبالغ الذي تواجهه البلدان عىل صعيد التزاماتها املختلفة باإلبالغ.

بالتعاون مع رشاكة االستبيان التعاوين حول املوارد الحرجية




