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شكر وتقدير 

ً من جانب مصلحة  ً كبيرا يمثل التقرير الرئيسي للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 جهدا
والشركاء  المانحة  والجهات  المنظمة،  في  األعضاء  والدول  والزراعة  التغذية  منظمة  في  الغابات 
والخبراء. فقد اشترك أكثر من 900 شخص بشكل مباشر في هذه المهمة الضخمة. وقدم المراسلون 
الوطنيون والفرق التابعة لهم تقارير قطرية مفصلة تحتوي على البيانات األساسية للتقييم. وساهم 
اإلقليمية، فضالً  ودون  اإلقليمية  والزراعة وفي مكاتبها  ً في مقر منظمة األغذية  70 موظفا أكثر من 
والمناطق  البلدان  عن  دراسات مكتبية  وإعداد  التقارير  استعراض  في  والمتطوعين،  االستشاريين  عن 
بلدان  عدة  وعرضها. كما ساهمت  النتائج  تحليل  في  وكذلك  وطنيون،  مراسلون  لديها  يكن  لم  التي 
ومنظمات بموارد مالية من خارج الميزانية أو بعمليات إعارة للتقارير القطرية لتقييم الموارد الحرجية 
والواليات  واليابان  االستوائية  لألخشاب  الدولية  والمنظمة  وفنلندا  الدنمارك  ذلك  في  بما   ،2010 لعام 
المتحدة األمريكية. وكذلك قامت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وقطاع الحراجة األخشاب 
وآسيا  أوروبا  في  بلدان  لعدة  التقييم  عملية  في  بالمساعدة  جنيف  في  والزراعة  األغذية  بمنظمة 
الوسطى. وقدم المشاركون في مشاورة الخبراء التي عقدت في كوتكا بفنلندا في عام 2006 التوجيه 
األولي لتقييم الموارد الحرجية لعام 2010، في حين أن المجموعة االستشارية المختصة بالتقرير كانت 

تقدم الدعم والمشورة باستمرار في جميع مراحل العملية . 
وتعرب منظمة األغذية والزراعة عن امتنانها للدعم الذي قدمته جميع البلدان والمنظمات 
والخبراء من داخل المنظمة وخارجها مما جعل من الممكن االنتهاء من إجراء تقييم الموارد الحرجية 

لعام 2010.
ويتضمن ملحق 1 أسماء المساهمين في عملية إعداد التقارير القطرية الخاصة بتقييم حالة 
الموارد الحرجية لعام 2010 . ولقد تولت شركة Green Ink (www.greenink.co.uk) عمليات تحرير اللغة والترجمة 

وإخراج التقرير.  
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تقديم
زاد االهتمام بالغابات في العالم إلى آفاق غير مسبوقة، وخاصة مع تزايد الوعي بدور الغابات في دورة 
الكربون  انبعاثات  خفض  طريق  عن  المناخ  تغير  حدة  من  التخفيف  إمكانية  إن  العالمية.  الكربون 
المستدامة  واإلدارة  التحريج  خالل  من  الكربون  امتصاص  وزيادة  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 

للغابات تسلطان الضوء على دور الغابات الحيوي في دعم الحياة على األرض.
الدولية  بالسنة  نحتفل   ،2010 عام  ففي  فقط.  الكربون  من  أكثر  على  تنطوي  الغابات  ولكن 
ً على سطح األرض. وفي  للتنوع الحيوي وهذا يذكرنا بأن الغابات تمثل بعض النظم البيئية األكثر تنوعا
ً أن الغابات توفر فرص عمل وسبل عيش لنسبة كبيرة من السكان  وقت األزمة االقتصادية، نتذكر أيضا

ً ما تمثل شبكة أمان اقتصادي في أوقات الحاجة. - خاصة في البلدان النامية - وكثيرا
والتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية (FRA) والذي تجريه منظمة األغذية والزراعة باألمم 
والقرارات  السياسات  لدعم  الالزمة  والمعلومات  البيانات  يقدم  سنوات  خمس  كل   ً دوريا المتحدة 

.ً والمفاوضات في جميع األمور التي تلعب فيها الغابات والحراجة دورا
وكل تقييم من التقييمات المتعاقبة يكون أشمل من الذي سبقه. وقد تم تنظيم التقييم 
الحرجية  لإلدارة  السبعة  الموضوعية  للعناصر   ً وفقا  2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي 
والغايات  األهداف  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  لرصد  على معلومات  يحتوي  وهو  للغابات  المستدامة 
باتفاقية  والخاص   2010 الحيوي لعام  التنوع  اإلنمائية لأللفية، وهدف  بما في ذلك األهداف  الدولية - 
جميع  بشأن   ً قانونا ملزم  الغير  الصك  في  الغابات  بشأن  األربعة  العالمية  واألهداف  الحيوي  التنوع 
أنواع الغابات والتي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في يناير 2008. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
اإلحصاءات بشأن االتجاهات في مخزونات الكربون في الغابات ستدعم توقعات تغير المناخ والتنمية 

التخاذ تدابير مالئمة للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه. 
ً معلومات عن متغيرات مثل  ويشمل التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام2010  أيضا
إدارة  يحكم  الذي  والمؤسسي  القانوني  واإلطار  الوطنية  االقتصادات  الغابات ومساهماتها في  صحة 

الغابات في العالم واستخدامها.
والتحقق من  البيانات ومعالجتها  راسخة لجمع  التقرير تكمن عملية  البيانات في هذا  ووراء 
وجميع   ً تقريبا العالم  بلدان  جميع  من  وطنيين  خبراء  مشاركة  أن  كما  وتحليلها.  وتصنيفها  صحتها 
المعارف  وأحدث  أفضل  تقاسم  يتم  أن  تضمن  بالغابات  المتعلقة  الرئيسية  الدولية  المنظمات 
منظمة  وتتقدم  الوطنية.  السياسات  وضع  عمليات  إلى  بالمعلومات  التغذية  تتم  وأن  وتطبيقها، 

األغذية والزراعة بالشكر لجميع المشاركين على تعاونهم الحيوي.
وتشمل الوثائق المستخدمة في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 التقارير 
للتقرير  واستكماالً   .(www.fao.org/forestry/fra) اإلنترنت  شبكة  على  والمتوفرة   ،ً بلدا  233 من  القطرية 
الموضوعية، فضالً عن مسح  القضايا  الخاصة حول  الدراسات  الرئيسي، ستكون هناك سلسلة من 
 1990 عامي  بين  للغابات  الحيوية  المناطق  في  التغيرات  حول  بعد  عن  االستشعار  باستخدام  عالمي 

و2005، والذي من المقرر االنتهاء منه في عام 2011.
وتعتبر نتائج التقييم الحالي مشجعة من بعض النواحي. فهي تشير إلى أن معدل إزالة الغابات 
ً، بالرغم من أنه ما زال ينذر بالخطر في العديد من البلدان، وإلى أن أنشطة التحريج والتوسع  يتباطأ عالميا
الطبيعي للغابات في بعض البلدان والمناطق أدت إلى انخفاض صافي الخسائر في مساحة الغابات. 
ومع ذلك، فإن معظم خسائر الغابات في البلدان تحدث في المنطقة االستوائية، في حين أن معظم 
الزيادة في مساحة الغابات تحدث في المناطق الشمالية والمعتدلة. وعالوة على ذلك، انتقلت العديد من 
االقتصادات الناشئة من خسارة صافية إلى زيادة صافية في مساحة الغابات. وهذه النتائج تسلّط الضوء 

على الدور الرئيسي للتنمية االقتصادية في عكس اتجاه إزالة الغابات في العالم.
هذا  في  الواردة  المعلومات  تساعد  أن  في  المتحدة  باألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  وتأمل 
التقرير على توسيع نطاق المناقشات بشأن الغابات وأن تشجع على العمل على جميع المستويات في 

السنة الدولية للغابات (2011) وما بعدها.

إدواردو روخاس - برياليس 
المدير العام المساعد، قطاع الغابات، منظمة األغذية والزراعة
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موجز تنفيذي

تقوم منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع البلدان األعضاء، برصد حالة الغابات في العالم كل 5 إلى 10 
سنوات منذ عام 1946. وتقدم هذه التقييمات العالمية معلومات قيمة لواضعي السياسات في البلدان، 

وللمفاوضات والترتيبات والمنظمات الدولية المتعلقة بالغابات وكذلك لعامة الناس. 
اآلن.  حتى  تقييم  أشمل  هو   (FRA 2010)  2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  والتقييم 
 ً بلدا  233 الغابات في  أنواع  ً وجميع  90 متغيرا الحالي واالتجاهات الحديثة ألكثر من  يتناول الوضع  وهو 
1990 و2000 و2005 و2010. وقد عملت المنظمة بشكل وثيق  ومنطقة على مدى أربع نقاط زمنية وهي: 
الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  وتنفيذ  تصميم  على  الغابات  تقييم  في  والمتخصصين  البلدان  مع 
من  وفرقهم   ً وطنيا مراسالً   178 ذلك  في  بما  مساهم،   900 من  أكثر  فيه  وشارك   .2010 لعام  الحرجية 

 .ً المرشحين رسميا
لإلدارة  السبعة  الموضوعية  للعناصر  وفقا  النتائج  تُعرض  التقرير،  هذا  من  الرئيسي  القسم  وفي 

الحرجية المستدامة:
حجم الموارد الحرجية؛  – 
التنوع الحيوى للغابات؛  – 

صحة الغابات وحيويتها؛  – 
الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية؛  – 

الوظائف الوقائية للموارد الحرجية؛ – 
الوظائف االجتماعية واالقتصادية للغابات ؛ – 

اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي.  – 
وفيما يلي موجز للنتائج الرئيسية، يعقبه قسم يحاول اإلجابة على السؤال التالي: ماذا يخبرنا التقييم 
العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 عن التقدم نحو اإلدارة الحرجية المستدامة منذ عام 1990 

على المستويين العالمي واإلقليمي؟

النتائج الرئيسية
تغطي الغابات 31 في المائة من مجموع مساحة اليابسة في العالم

في  يمثل  مما  هكتار،  مليار   4 من  بقليل  أكثر   2010 عام  في  العالم  في  الحرجية  المساحة   كانت 
المتوسط 0.6 هكتار للفرد على مستوى العالم (شكل 1). وأغنى خمسة بلدان بالغابات هي: (االتحاد 
المساحة  نصف  من  أكثر  تمثل  وهي  والصين)  األمريكية  المتحدة  والواليات  وكندا  والبرازيل  الروسي 
ً أخرى تبلغ  أو مناطق ليس لديها غابات على اإلطالق و54 بلدا الحرجية اإلجمالية. وهناك عشرة بلدان 

مساحة الغابات بها أقل من 10 في المائة من المساحة اإلجمالية ألراضيها (شكل 2). 

معدل إزالة الغابات يظهر دالئل على االنخفاض، إال أنه ال يزال مرتفعًا بشكل 
ينذر بالخطر 

ً تحويل الغابات االستوائية إلى أراضٍ زراعية − بدأ يظهر دالئل على االنخفاض  إزالة الغابات − وهي أساسا
ً بمعدالت مرتفعة في بلدان أخرى (إطار 1-3). لقد تم تحويل  في عدد من البلدان، ولكنه مازال مستمرا
13 مليون هكتار من الغابات إلى استخدامات أخرى أو تم فقدها ألسباب طبيعية في العقد الماضي، 
ً في التسعينات. وقد قامت البرازيل واندونيسيا − وهي  بالمقارنة مع 16 مليون هكتار كانت تُفقد سنويا
بخفض   − التسعينات  في  الحرجية  للمساحات  صافية  خسارة  نسبة  أعلى  لديها  كانت  التي  البالد 
معدالت خسارة المساحة الحرجية بها بشكل كبير، بينما في أستراليا، تسبّب الجفاف الشديد وحرائق 

الغابات في تفاقم الخسارة في المساحات الحرجية منذ عام 2000.

في  الخسارة  صافي  خفض  إلى  تؤدي  واسع  نطاق  على  األشجار  زراعة 
المساحة الحرجية على المستوى العالمي

التحريج والتوسع الطبيعي للغابات في بعض البلدان والمناطق ساهما في خفض صافي الخسارة في 
المساحات الحرجية على المستوى العالمي (شكل 4). ويقدر صافي التغير في المساحة الحرجية في 
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شكل1 
 غابات العالم

مالحظة: الغطاء الشجري مستمد من VCF MODIS * 250 متر بكسل للعام 2005
(Hansen et al. 2010) تصوير طيفي متوسط الوضوح للغطاء النباتي المكون من حقول متصلة *

الغابات (> 10 في المائة غطاء شجري)

أراضٍ أخرى

مسطحات مائية

شكل 2 
 المساحة الحرجية كنسبة من مساحة أراضي البلدان، 2010

(%)
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إطار 2
األرقام السابقة تبخس المعدل العالمي إلزالة الغابات في التسعينات

التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، مثله مثل تقييم عام 2005، لم يجمع البيانات مباشرة عن 
معدالت إزالة الغابات، إذ ال يوجد سوى عدد قليل من البلدان تتوافر لديها هذه المعلومات. وفي التقييم العالمي 
لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، تم تقدير معدل إزالة الغابات في العالم عن طريق الفرق الصافي في مساحة 
الغابات. ولقد أتاح توفر معلومات إضافية عن التحريج والتوسع الطبيعي في الغابات خالل السنوات العشرين 
ً إزالة الغابات في البلدان التي تشير المساحة اإلجمالية للغابات بها إلى زيادة  الماضية أن نأخذ في االعتبار أيضا
الطبيعية  األسباب  من  وفقدانها  الغابات  إلزالة  العالمي  للمعدل  المنقح  التقدير  فإن  لذلك،  ونتيجة  صافية. 
التقييم  تقدير  دقة، من  أكثر  ولكنه  أعلى،  السنة)  16 مليون هكتار في  يقرب من  (ما  مابين2000-1990  للفترة 

العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، (والذي كان يقدر بحوالي 13 مليون هكتار).

إطار 1
 إزالة الغابات والتغير الصافي في المساحة الحرجية

شكل1 هو نموذج مبسط يوضح ديناميات التغير في المساحة الحرجية، ويتضح به فئتان فقط هما: الغابات 
إزالة  التاليتين:  العمليتين  إحدى  خالل  من  الحرجية  المساحة  في  تتقلص  أن  ويمكن  األخرى.  األراضي  وجميع 
الغابات والكوارث الطبيعية. إزالة الغابات - والعامل األهم بدرجة كبيرة - تتضمن أن يقوم الناس بإزالة الغابات 
وتحويل األراضي إلى استخدامات أخرى مثل الزراعة أو إنشاء البنية التحتية. وقد تؤدي الكوارث الطبيعية أيضاَ 
إلى تدمير الغابات، وعندما تصبح المنطقة غير قادرة على التجدد بطريقة طبيعية وال يتم بذل أي جهود إلعادة 

زراعتها، فإنها تتحول أيضاَ إلى أراضٍ ذات استخدامات أخرى.
ويمكن زيادة المساحة الحرجية بطريقتين: إما عن طريق التحريج (أي غرس أو بذر األشجار على األراضي 
التي لم تكن غابات في السابق)، أو من خالل التوسع الطبيعي للغابات (على سبيل المثال على األراضي الزراعية 

المهجورة، وهي عملية شائعة جدا في بعض البلدان األوروبية ).
وعندما يتم قطع أشجار جزء من الغابة ثم تتم إعادة زراعتها (و هو ما يعرف بإعادة التحريج) أو عندما 
ينمو هذا الجزء من تلقاء نفسه مرة أخرى في غضون فترة قصيرة نسبياَ (التجدد الطبيعي) ال يحدث تغير في 

المساحة الحرجية. 
عن  معلومات  تقديم  البلدان  من  طلب   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في 
المساحة الحرجية لديها خالل أربع نقاط زمنية، يسمح ذلك بحساب صافي التغير في المساحة الحرجية بمرور 
إزالة الغابات والكوارث الطبيعية  الناجمة عن  الزمن. هذا التغير الصافي هو مجموع كافة التغييرات السلبية 

ومجموع كافة التغييرات اإليجابية الناتجة عن التحريج والتوسع الطبيعي للغابات.

 شكل 3
ديناميات التغير في المساحة الحرجية 

غابة

إزالة الغابات
الكوارث الطبيعية

التحريج
التوسع الطبيعي

أراٍض أخرى
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إطار 3
 سيوفر المسح العالمي للغابات باالستشعار عن ُبعد معلومات أفضل حول التغيرات 

في مساحة األنواع المختلفة للغابات على مر الوقت

تستخدم البلدان نظم تصنيف وأساليب تقييم وتواترات مختلفة عند رصدها للغابات، مما يجعل من الصعب 
الحصول على بيانات متسقة حول أنواع الغابات الموجودة داخل حدود البلدان. وتقوم منظمة األغذية والزراعة، 
يقوم   - بُعد  عن  لالستشعار  عالمي  مسح  بإجراء   ً حاليا الرئيسية،  الشريكة  والمنظمات  البلدان  مع  بالتعاون 
ً حول  اتساقا أكثر  لتوفير معلومات إضافية  العالم -  13500 موقع حول  على أساس أخذ عينات منتظمة لنحو 
إزالة الغابات والتحريج والتوسع الطبيعي للغابات على المستويين اإلقليمي والحيوي للفترة 1990-2005. ومن 

المتوقع إعالن النتائج في نهاية عام 2011.

شكل 4 
 التغير السنوي في المساحة الحرجية تبعا لألقاليم، 2010-1990

أمريكا الجنوبية أوسيانياأوروبا امريكا الشمالية والوسطىآسياأفريقيا

1990–2000 2000–1990

2010–2000 2010–2000

الزيادة الصافيةالخسارة الصافية

1 مليون 
هكتار

/سنة) هكتار  (مليون 

المقياس

الفترة ما بين عام 2000 وعام 2010 بنحو - 5.2 مليون هكتار في السنة (ما يعادل مساحة كوستاريكا). 
ً في الفترة ما بين عامي 1990 و2000.  وقد انخفضت هذه النسبة من - 8.3 مليون هكتار سنويا

ما زالت أمريكا الجنوبية وأفريقيا تحققان أكبر خسارة صافية للغابات
 2000 عامي  بين  الغابات  في  صافية  خسارة  أكبر  من  الجنوبية  أمريكا  عانت  اإلقليمي،  الصعيد  على 
 ً سنويا هكتار  مليون   3.4 فقدت  التي  أفريقيا  تليها   − السنة  في  هكتار  مليون   4 حوالي  تبلغ   − و2010 
ً خالل  (شكل 5). كما تفيد التقارير أن أوسيانيا لديها خسارة صافية للغابات (نحو 700000 هكتار سنويا
ً إلى حدوث خسائر كبيرة للغابات في استراليا، حيث أدى الجفاف  الفترة 2000−2010)، ويرجع ذلك أساسا
في  الغابات  مساحة  وكانت   .2000 عام  منذ  الغابات  في  الخسائر  تفاقم  إلى  الغابات  وحرائق  الشديد 
ً في عام 2010 كما كانت في عام 2000. واستمرت  أمريكا الشمالية والوسطى هي نفس المساحة تقريبا
مساحة الغابات في أوروبا في التوسع، على الرغم من أن هذا التوسع تم بمعدل أبطأ (700000 هكتار في 
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شكل 6
اتجاهات مخزونات الكربون في الكتلة الحيوية للغابات، 2010-1990

 أمريكا الشماليةأوروباآسياأفريقيا
والوسطى

أمريكا الجنوبيةأوسيانيا

199020002010

شكل 5 
 البلدان صاحبة التغيرات الكبيرة الصافية في المساحة الحرجية، 2010-2005

الزيادة الصافية
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اخلسارة الصافية

 500 <

500–250

250–50

تغير ضئيل (خسارة أو زيادة)

 50 >

 ( 000 1 هكتار)

السنة) مما كان عليه في التسعينات (900000 هكتار في السنة). وذكرت آسيا، والتي شهدت خسارة 
ً في التسعينات، أنها حققت زيادة صافية في المساحة  صافية للغابات تبلغ نحو 600000 هكتار سنويا
الحرجية تزيد على 2.2 مليون هكتار في السنة في الفترة بين عامي 2000-2010، ويرجع ذلك في المقام 
األول إلى عمليات التحريج واسعة النطاق التي أبلغت عنها الصين، على الرغم من استمرار المعدالت 

العالية للخسائر الصافية في العديد من بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا.
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شكل 7 
خصائص غابات العالم، 2010

أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية والوسطى
أوسيانيا
أمريكا الجنوبية
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أولية غابات أخرى متجددة طبيعياً مزروعة
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شكل 8 
اتجاهات مساحة الغابات المزروعة، 2010-1990 

 امريكا الشماليةأوروباآسياأفريقيا
والوسطى

أمريكا الجنوبيةأوسيانيا
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تخزن الغابات كميات هائلة من الكربون
ً لتقديرات التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، تخزن غابات العالم 289 غيغا طن من  وفقا
الكربون في كتلتها الحيوية فقط. وفي حين أن اإلدارة المستدامة، وزراعة الغابات وإعادة تأهيلها يمكن 
أن تحافظ على مخزونات الكربون في الغابات أو تنميها، فإن إزالة الغابات وتدهورها وسوء إدارتها تؤدي 
إلى خفضها. وبالنسبة للعالم ككل، انخفضت مخزونات الكربون في الكتلة الحيوية للغابات بنحو 0.5 
ً خالل الفترة 2005-2010، وكان السبب األساسي وراء ذلك هو انخفاض المساحة الكلية  غيغا طن سنويا

للغابات في العالم.

تمثل الغابات األولية حوالي 36 في المائة من مساحة الغابات – ولكنها انخفضت 
بما يزيد عن40 مليون هكتار منذ عام 2000

التي ال توجد بها  المحلية  الغابات ذات األنواع  الغابات األولية − وهي  العالمي، تمثل  المتوسط  في 
أدلة واضحة على أنشطة بشرية والتي ال يصيبها اضطراب كبير في عملياتها البيئية − ما يزيد على 
النظم  الرطبة،  االستوائية  الغابات  وخاصة  األولية،  الغابات  وتضم   .(7 (شكل  الغابات  مجموع  ثلث 
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شكل 9
نسبة الغابات المزروعة التي تتكون من األنواع المجلوبة، 2010
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شكل 10 
اتجاهات مساحة الغابات المخصصة للحفاظ على التنوع الحيوى حسب اإلقليم، 2010-1990
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هكتار) (مليون 

الغابات  مساحة  انخفاض  في  الرئيسي  السبب  ويعود  األرض.  وجه  على  باألنواع  ثراء  األكثر  البيئية 
ً خالل عشر سنوات، إلى إعادة تصنيف الغابات األولية إلى «غيرها  األولية بنسبة 0.4 في المائة سنويا
من الغابات التي أدخلت التعديالت على طبيعتها» بسبب قطع األشجار بطريقة انتقائية وغير ذلك 

من التدخالت البشرية.

مساحة الغابات المزروعة آخذ في االزدياد، بحيث تمثل اآلن 7 في المائة من 
مجموع مساحة الغابات

تُزرع الغابات واألشجار ألغراض متعددة، وتمثل الغابات المزروعة حوالي 7 في المائة من مجموع مساحة 
الغابات، أي 264 مليون هكتار. وخالل الفترة بين عامي 2000 و2010، زادت مساحة الغابات المزروعة بنحو 
5 ماليين هكتار في السنة (شكل 8). وقد جاء ذلك نتيجة للتحريج، أي زراعة المناطق التي لم تغطها 
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شكل 11 
نسبة مساحة الغابات في المناطق المحمية حسب األقاليم، 2010
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األنواع  من  تتألف  المزروعة  الغابات  أرباع  ثالثة  وإن  الصين.  في  سيما  وال  القريب،  الزمن  في  الغابات 
المحلية، في حين أن الربع المتبقي يشتمل على األنواع المجلوبة (شكل 9).

التنوع  على  للحفاظ  العالم  في  الغابات  من  المائة  في   12 تخصيص  تم 
الحيوى

يقدر  بما  لها،  األساسية  الوظيفة  هو  الحيوى  التنوع  الحفاظ على  يعتبر  التي  الغابات  زادت مساحة 
بأكثر من 95 مليون هكتار منذ عام 1990، وقد تم تخصيص معظمها (46 في المائة) ما بين عامي 2000 
و2005. وتمثل هذه الغابات في الوقت الحالي 12 في المائة من إجمالي مساحة الغابات، أي أكثر من 460 

مليون هكتار. وتقع معظم تلك المساحة، إن لم يكن كلها، داخل المناطق المحمية.

من  المائة  13 في  بنحو  تقدر  مساحة  القانون  بموجب  المحمية  المناطق  تغطي 
غابات العالم 

بموجب  المحمية  المناطق  من  وغيرها  البرية  والمناطق  الصيد،  ومحميات  الوطنية  الحدائق  تغطي 
القانون أكثر من 10 في المائة من إجمالي مساحة الغابات في معظم البلدان والمناطق (شكل 11). 
وقد تتمثل المهمة الرئيسية لهذه الغابات في الحفاظ على التنوع الحيوى، أو حماية التربة والموارد 
المائية، أو الحفاظ على التراث الثقافي. وقد زادت مساحة الغابات داخل المناطق المحمية بمقدار 94 

مليون هكتار منذ عام 1990. وحدث ثلثا هذه الزيادة منذ عام 2000. 

عن  بكثير  العالمي  المستوى  على  الغابات  حرائق  عن  اإلبالغ  معدل  يقل 
معدل وقوعها الفعلي

في حين أن النظم البيئية لبعض الغابات تعتمد على الحرائق إلعادة تجددها، إال أن الحرائق يمكن أن 
ً في كثير من األحيان في خسائر في األرواح والممتلكات. وأشارت التقارير  تكون مدمرة، وتتسبب أيضا
ً. إال أن مساحة  إلى أن ما متوسطه 1 في المائة من إجمالي الغابات تتأثر بشكل كبير بالحرائق سنويا
الغابات المتضررة من الحرائق والتي يتم اإلبالغ عنها كانت أقل بكثير من معدالتها الحقيقية، كما 
المائة من  10 في  أفريقيا. ويتم تصنيف أقل من  البلدان، خاصة في  العديد من  غابت المعلومات من 

مجموع حرائق الغابات على أنها حرائق متعمدة، في حين أن الباقي يصنف على أنه حرائق برية. 

تتسبب اآلفات واألمراض والكوارث الطبيعية واألنواع الغازية في أضرار بالغة 
في بعض البلدان 

ً، وخاصة في  يؤدي تفشي اآلفات في الغابات إلى إلحاق الضرر بنحو 35 مليون هكتار من الغابات سنويا
من  هكتار  مليون   11 من  أكثر  الجبلية  الصنوبر  خنفساء  دمرت  وقد  والشمالية.  المعتدلة  المنطقة 
الغابات في كندا وغرب الواليات المتحدة األمريكية منذ أواخر التسعينات − في تفشٍ غير مسبوق من 
 ً جراء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء. كما دمرت العواصف الشديدة والعواصف الثلجية وأيضا
ً للقلق  الزالزل مساحات واسعة من الغابات منذ عام 2000. وكذلك تمثل األنواع الغازية لألخشاب مصدرا
في دول الجزر الصغيرة النامية بشكل خاص، حيث تهدد الموائل الخاصة باألنواع المستوطنة. وال يزال 

توافر المعلومات ونوعيتها ضعيفين بالنسبة لمعظم هذه االضطرابات. 
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شكل 12 
اتجاهات عمليات استخراج األخشاب، 2005-1990
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ُيستخدم 30 في المائة من غابات العالم أساسًا إلنتاج األخشاب والمنتجات الحرجية 
غير الخشبية 

الحرجية  المنتجات  إنتاج  أجل  من  األساس  في  الغابات  من  هكتار  مليار   1.2 من  يقارب  ما  إدارة  تتم 
الستخدامات  مخصصة  المائة)  في   24) إضافية  هكتار  مليون   949 وهناك  الخشبية.  وغير  الخشبية 
وقد  الخشبية.  وغير  الخشبية  الحرجية  المنتتجات  إنتاج  الحاالت  معظم  في  تتضمن   − متعددة 
50 مليون هكتار منذ عام  بأكثر من  إنتاجية  رئيسي ألغراض  المساحة المخصصة بشكل  انخفضت 
متعددة  ألغراض  المخصصة  المساحة  زادت  فيما  أخرى.  ألغراض  الغابات  تخصيص  تم  حيث   ،1990

بمقدار 10 مليون هكتار خالل نفس الفترة.

سجلت  أن  بعد  و2005،   2000 عامي  بين  األخشاب  استخراج  عمليات  زادت 
انخفاضًا في التسعينات 

ً في الفترة بين  على المستوى العالمي، بلغت عمليات استخراج األخشاب 3.4 مليار متر مكعب سنويا
إجمالي  من  المائة  في   0.7 يعادل  والذي   1990 عام  في  المسجل  الحجم  نفس  وهو   ،2007-2003 عامي 
رسمي  وغير  قانوني  غير  بشكل  المستخرجة  األخشاب  أن  إلى  وبالنظر   .(12 (شكل  النامى  المخزون 
ً يزيد بالتأكيد عن  وخاصة حطب الوقود، ال يتم عادة تسجيلها، فإن إجمالي األخشاب المستخرجة فعليا

ذلك. وعلى المستوى العالمي، يمثل حطب الوقود نحو نصف األخشاب المستخرجة. 

التربة  حماية  في  العالم  غابات  من  المائة  في   8 من  األساسي  الغرض  يتمثل 
والموارد المائية 

يتم تخصيص حوالي 330 مليون هكتار من الغابات للحفاظ على التربة والمياه، أو مكافحة االنهيارات 
الثلجية، أو تثبيت الكثبان الرملية، أو مكافحة التصحر أو حماية السواحل. وقد زادت مساحة الغابات 
1990 و2010، وكان السبب األساسي  59 مليون هكتار بين عامي  الوقائية بمقدار  المخصصة لألغراض 
وراء ذلك هو زراعة الغابات على نطاق واسع في الصين بهدف مكافحة التصحر والحفاظ على التربة 

والموارد المائية وغيرها من األغراض الوقائية. 
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شكل 13 
اتجاهات قيمة عمليات استخراج األخشاب، 2005-1990
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تقدير  يصعب  ولكن  وثقافية،  اجتماعية  ألغراض  الغابات  إدارة  زادت 
مساحتها

الغابات  تخصيص  بشأن  ما  حد  الى  جيدة  بيانات  لديها  التي  الوحيدة  الفرعية  واألقاليم  األقاليم  إن 
ألغراض الترفيه والسياحة، والتعليم، أو المحافظة على التراث الثقافي والروحي، هي شرق آسيا وأوروبا، 
حيث أفادت التقارير بأن توفير هذه الخدمات االجتماعية هي الهدف األساسي من إدارة 3 في المائة من 
مس  مجموع مساحة الغابات في شرق آسيا و2 في المائة في أوروبا. وقد خصصت البرازيل أكثر من خُ
مجموع مساحة الغابات للحفاظ على الثقافة وأسلوب الحياة للسكان الذين يعتمدون في معيشتهم 
على الغابات. وعلى مستوى العالم، يتم تخصيص 4 في المائة من مساحة الغابات في العالم لتوفير 

الخدمات االجتماعية.

قيمة عمليات استخراج األخشاب عالية، ولكنها متقلبة
ً في الفترة 2007-2003،  قُدرت قيمة األخشاب المقطوعة بما يزيد قليالً عن 100 مليار دوالر أمريكي سنويا
وكان معظمها من األخشاب الصناعية المستديرة. وعلى المستوى العالمي، تفيد القيم التي تتضمنها 
ً خالل الفترة  التقارير بعدم حدوث أي تغير بين عامي 1990 و2000، وحدوث زيادة قدرها حوالي 5 في المائة سنويا
2000-2005، مما يشير إلى أن أسعار األخشاب المستديرة قد تحسنت بعض الشيء منذ تراجعها (بالقيمة 

ً منذ ذلك الحين.  ً كبيرا الحقيقية) في عقد التسعينات (شكل 13). ولكنها انخفضت انخفاضا

ال تزال قيمة المنتجات الحرجية غير الخشبية أقل من حقيقتها 
وصلت قيمة المنتجات الحرجية غير الخشبية إلى حوالي 18.5 مليار دوالر أمريكي في عام 2005. وتمثل 
البلدان  من  كثير  عن  متوفرة  عير  زالت  ما  المعلومات  أن  بيد  منها.  حصة  أكبر  الغذائية  المنتجات 
ً ما تتحدد القيمة الحقيقية  التي تعتبر المنتجات الحرجية غير الخشبية ذات أهمية كبيرة بها ونادرا
ً ما تغطي نسبة ضئيلة من  الستخدام هذه المنتجات في سبل المعيشة. لذا، فإن اإلحصاءات غالبا

القيمة الحقيقية لمجموع المنتجات الحرجية غير الخشبية. 

– ولكن  عليها  والحفاظ  الغابات  ماليين شخص في إدارة   10 يعمل حوالي 
أعداد الذين يعتمدون مباشرة على الغابات في معيشتهم أكبر بكثير

انخفضت العمالة في إنشاء الغابات وإدارتها واستخدامها بنسبة تبلغ حوالي 10 في المائة بين عامي 
1990 و2005، وقد يعزو ذلك إلى زيادة إنتاجية العمالة. وقد شهدت أوروبا وشرق آسيا وأمريكا الشمالية 
العمالة  زادت  األخرى،  األقاليم  في  بينما  و2005)،   1990 عامي  بين  المائة  في   40-15) حادة  انخفاضات 
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شكل 14
 تحصيل عائدات الغابات حسب البلد، 2005

(دوالر أمريكي/هكتار)
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ال توجد بيانات
10 <

إلى حد ما − على األرجح بسبب زيادة إنتاج األخشاب المستديرة بمعدل أسرع من الزيادة في إنتاجية 
العمالة. وقد أبلغت معظم البلدان عن زيادة العمالة في إدارة المناطق المحمية. وبالنظر إلى أن الكثير 
من العمالة الحرجية تقع خارج القطاع الرسمي، فإن العمل الحرجي بالتأكيد أهم بكثير لسبل العيش 

الريفية واالقتصادات الوطنية عما تفيده األرقام الواردة في التقارير. 

تنفق الحكومات على الغابات أكثر مما يعود عليها من دخل منها
بلغ الدخل من الغابات في المتوسط حوالي 4.5 دوالر أمريكي للهكتار الواحد ويتراوح من أقل من دوالر 
وفي حين   .(14 أوروبا (شكل  في  للهكتار  أمريكية  دوالرات  إلى ستة  أفريقيا  في  للهكتار  واحد  أمريكي 
بلغت النفقة العامة على الغابات حوالي 7.5 دوالر أمريكي للهكتار في المتوسط، كان متوسط اإلنفاق 
ً للهكتار). وفي المقابل، كان متوسط اإلنفاق للهكتار أقل من  ً أمريكيا أعلى في آسيا (أكثر من 20 دوالرا

دوالر أمريكي واحد في أمريكا الجنوبية وأوسيانيا (شكل 15).

تم إحراز تقدم كبير في وضع السياسات الحرجية والقوانين والبرامج الوطنية 
المعنية بالغابات

هذه  بلدا   76 أصدرت  الحرجية،  السياسة  عن  بيانات  لديها  والتي   143 يبلغ عددها  التي  البلدان   ضمن 
السياسات أو قامت بتعديلها منذ عام 2000. ومن بين البلدان التي يبلغ عددها 156 والتي لديها قانون 
المتعلقة  الحالية  قوانينها  أن  إلى   − وأفريقيا  أوروبا  في  معظمها   −  ً بلدا  69 أشارت  بالغابات،  خاص 
نت أو عُدلت منذ عام 2005. وما يقرب من 75 في المائة من الغابات في العالم تغطيها  بالغابات قد سُ
برامج وطنية للغابات، أي عمليات قائمة على المشاركة لوضع وتنفيذ السياسات وااللتزامات الدولية 

المتعلقة بالغابات على المستوى الوطني. 

أعداد العاملين في المؤسسات العامة للغابات تتناقص 
تشير التقارير إلى أن حوالي 1.3 مليون شخص يعملون في المؤسسات العامة للغابات في عام 2008 − 
22 في المائة منهم من اإلناث. وعلى المستوى العالمي، انخفض عدد العاملين بنسبة 1.2 في المائة 

ً منذ عام 2000. ويعمل أكثر من 20000 اختصاصي في المؤسسات العامة لبحوث الغابات.  سنويا
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شكل 16 
مساحة الغابات التي يغطيها برنامج حرجي وطني حسب اإلقليم، 2008
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شكل 15
اإلنفاق العام على الغابات حسب البلد، 2005

(دوالر أمريكي/هكتار)
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أعداد الطالب الجامعيين المتخرجين في مجال الغابات تزداد 
 1 يمثل حوالي  العدد  وهذا   .ً الغابات سنويا دراسات  يتخرجون في مجال  60000 طالب جامعي  أكثر من 
لكل 68000 نسمة، أو حوالي 200 لكل 10 مليون هكتار من الغابات. ثلث الطالب المتخرجين من اإلناث، 

وهذه النسبة في تزايد. 

ولكن  العامة،  الملكية  العالم تدخل في نطاق  غابات  من  المائة  ثمانون في 
ملكية وإدارة المجتمعات واألفراد والشركات الخاصة للغابات في ازدياد 
بالرغم من التغييرات التي تطرأ على ملكية الغابات وحيازتها في بعض األقاليم، فإن معظم الغابات 
أمريكا  ففي   .ً كبيرا  ً تفاوتا األقاليم  بين  االختالفات  وتتفاوت  العامة.  الملكية  تحت  تزال  ال  العالم  في 
الشمالية والوسطى وأوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)، وأمريكا الجنوبية وأوسيانيا هناك نسبة أعلى 
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شكل 17
أنماط ملكية الغابات حسب اإلقليم، 2005 
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شكل 18
إدارة الغابات الخاضعة للملكية العامة حسب اإلقليم، 2005 
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المجتمعات  اتجاه متزايد إلشراك  األقاليم، هناك  أخرى. في بعض  األقاليم  الخاصة عن  الملكية  من 
المحلية واألفراد وشركات القطاع الخاص في إدارة الغابات التابعة للملكية العامة. 

ُتدار الغابات الستخدامات وقيم متعددة
يتزايد حفظ الغابات وإدارتها الستخدامات وقيم متعددة − في كثير من األحيان يتم الجمع بين أكثر من 
غرض (شكل 19). ويتم تخصيص حوالي 949 مليون هكتار، أي 24 في المائة من مجموع مساحة الغابات، 
الستخدامات متعددة، أي أنها تُدار من أجل إنتاج مجموعة من السلع، وحماية التربة والمياه، وصيانة 

التنوع الحيوى وتوفير الخدمات االجتماعية − أو ال تعتبر أي من هذه األغراض الوظيفة الرئيسية.

يخضع أكثر من 1.6 مليار هكتار من الغابات لخطة إدارة حرجية
 − المستدامة  الحرجية  اإلدارة  لتحقيق  أداة هامة  وهي   − إدارية  التي تخضع لخطة  الغابات  مساحة 
تتزايد باطراد، إال أن المعلومات متاحة بشأن 80 في المائة فقط من مجموع مساحة الغابات (شكل 20). 

ً جمع معلومات حول مساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة مستدامة (إطار 4). وألول مرة تم أيضا
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شكل 19
الوظائف المخصصة للغابات، 2010 
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شكل 20
اتجاهات مساحة الغابات التي تخضع لخطة إدارية حسب اإلقليم، 2010-1990 
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التقدم المحرز نحو اإلدارة الحرجية المستدامة 
فرعية  مجموعة  اختيار  تم  المستدامة،  الحرجية  اإلدارة  نحو  التقدم  عن  عامة  صورة  على  للحصول 
تم  كما  المستدامة،  الحرجية  لإلدارة  السبعة  الموضوعية  العناصر  من  عنصر  لكل  المؤشرات  من 
سبعة  عبر  اإلقليمي  ودون  واإلقليمي  العالمي  المستوى  على  ومقارنتها  االتجاهات  عن  بيانات  جمع 
موضوعات.  وفيما يلي يتم تلخيص النتائج  في الجدولين 1 و 2.  وللحصول على مزيد من المعلومات، 

راجع الفصل 9.
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إطار 4
يتم جمع معلومات عن مساحة الغابات الخاضعة لإلدارة الحرجية المستدامة 

الخاضعة  الغابات  لمساحة   ً كافيا  ً مؤشرا بالضرورة  إدارية  لخطة  تخضع  التي  الغابات  مساحة  تمثل  ال 
على  الحفاظ  يتم  قد  أو  فعالة،  الخطط  تكون  ال  قد  المثال،  سبيل  فعلى  المستدامة.  الحرجية  لإلدارة 
الحرجية  الموارد  العامي لحالة  التقييم  بدون خطة. لذلك، ولغرض  الغابات واستخدامها على نحو مستدام 
المستدامة  الحرجية  لإلدارة  الخاضعة  الغابات  مساحة  عن  معلومات  تقديم  البلدان  من  طُلب   ،2010 لعام 
أكثر  استجابت  وقد  الخبراء.  تقديرات  ذلك  في  بما  التقييم،  وطرق  والمعايير  الوطنية  التعاريف  باستخدام 
البيانات بين  62 في المائة من مساحة الغابات في العالم. وفي حين أنه ال يمكن مقارنة  100 بلد، تمثل  من 
البلدان بعضها وبعض أو جمعها على مقياس عالمي، إال أن االستجابة تدل على أنه قد تم إحراز تقدم كبير 

الماضية. العشرة  السنوات  على مدى 

التقدم نحو اإلدارة الحرجية المستدامة على مستوى العالم
ً على مستوى العالم على مدى السنوات العشرين الماضية (جدول  إجماالً، ظلت الحالة مستقرة نسبيا
 .ً ً ملحوظا ً والتي تعتبر تغيرا 1). وكان التغير في مساحة الغابات أقل بكثير من حد 0.5 في المائة سنويا
مدى  على  األولية  الغابات  مساحة  انخفاض  المئوية)  (بالنسبة  الكبيرة  السلبية  المعدالت  وتشمل 
ً، وانخفاض عمليات استخراج األخشاب وكذلك العمالة في التسعينات، والموارد البشرية  فترة 20 عاما
في المؤسسات العامة للغابات خالل الفترة 2000-2005. وتم اإلبالغ عن االتجاهات اإليجابية الكبيرة في 
المحمية  المناطق  في  الغابات  ومساحة  الحيوى  التنوع  على  للحفاظ  المخصصة  الغابات  مساحة 
دراسات  مجال  في  المتخرجين  الطالب  وعدد  المزروعة  الغابات  ومساحة  األخير)،  العقد  في  (وخاصة 
الخشبية  الحرجية  المنتجات  وقيمة  الخاصة،  للملكية  تخضع  التي  الغابات  أظهرت  كما  الغابات. 

ً للفترة 2005-2000.  ً إيجابيا اتجاها

التقدم على المستويات اإلقليمية
ن عند  أفريقيا. بشكل عام، كان التقدم نحو اإلدارة الحرجية المستدامة في افريقيا قد تحسّ
ومساحة   ، الغابات  مساحة  في  الصافية  الخسارة  تباطأت  وقد  بالتسعينات.  الماضي  العقد  مقارنة 
الغابات المخصصة لصيانة التنوع الحيوى في المناطق المحمية قد زادت قليالً. وتعتبر الزيادة الكبيرة 
للغاية.  طيبة  الماضية  العشر  السنوات  مدى  على  إدارية  لخطة  تخضع  التي  الغابات  مساحة  في 
ً) ما زالت تبعث  والخسارة السريعة والمتواصلة لمساحة الغابات (ثاني أكبر منطقة خالل فترة 20 عاما
للمعلومات  ملخص  على  االطالع  ويمكن  األولية.  الغابات  فقدان  وكذلك  خاص،  بشكل  القلق  على 

حسب األقاليم الفرعية في جدول 2. 
عما   2010 عام  في  هكتار  مليون   16 بحوالي  آسيا  في  الغابات  مساحة  زادت   ،ً عموما آسيا. 
الماضية، وخاصة  10-15 سنة  النطاق خالل  واسعة  التحريج  نتيجة لجهود   ،1990 كانت عليه في عام 
في الصين. وكان التناقص في مساحة الغابات األولية يدعو للقلق، في حين كانت الزيادة في مساحة 
والغابات  المحمية  المناطق  في  الغابات  ومساحة  الحيوى،  التنوع  لصيانة  المخصصة  الغابات 
ً تستحق الثناء. وقد انخفضت المساحة المتضررة من الحرائق في  المخصصة لألغراض الوقائية أمورا
حين ارتفعت المساحة المتضررة من الحشرات بشكل كبير بين عامي 1990 و2000، ولكنها استقرت بعد 
ذلك. وكانت المتغيرات التي تشير إلى اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي إيجابية إلى حد كبير أو 
ً. باختصار، كان هناك تقدم مختلط على  مستقرة وكان توافر المعلومات في المنطقة بشكل عام جيدا
مدى السنوات العشرين الماضية على مستوى اإلقليم مع وجود اختالفات كبيرة بين البلدان واألقاليم 

الفرعية. ويمكن االطالع على ملخص للمعلومات حسب األقاليم الفرعية في جدول 2.
ً، على الرغم من أن النتائج تأثرت بشدة باالتحاد  ً في أوروبا عموما أوروبا. كان توافر البيانات جيدا
العشرين  السنوات  مدى  على  كبير  بشكل  أوروبا مستقرة  في  الحرجية  الموارد  حالة  وكانت  الروسي. 
أوروبا  الحرجية في  اإلدارة  تركيز  تحول  التوسع، فقد  آخذة في  الغابات  أن مساحة  وفي حين  الماضية. 
واالستخدامات  والحماية  الحيوى،  التنوع  صيانة  لصالح  اإلنتاجية  الوظائف  عن   ً بعيدا واضح  بشكل 
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جدول 1 
التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة على المستوى العالمي، 2010-1990

متغيرات التقييم العالمي لحالة العنصر الموضوعي
الموارد الحرجية لعام 2010

توافر 
المعلومات

معدل التغير سنوياً 
(%)

التغير سنوياً

–1990 
2000

–2000 
2010

–1990 
2000

–2000 
الوحدة2010

1000 هكتارH-0.20-0.13-8 323-5 211مساحة الغاباتحجم الموارد الحرجية

متر مكعب/هكتار.H0.130.14n.s.n.sالمخزون النامي في الغابات
مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 

بالغابات
H-0.18-0.17-538-502مليون طن

1000 هكتارM-0.40-0.37-4 666-4 188مساحة الغابات األولية التنوع الحيوي للغابات

 مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحفظ التنوع 

الحيوي 

H1.141.923 2506 3341000 هكتار

 مساحة الغابات في 
المناطق المحمية

H1.091.973 0406 3841000 هكتار

 مساحة الغابات المتضررة صحة الغابات وحيويتها
من الحرائق 

M-1.89-2.15-345-3381000 هكتار

 مساحة الغابات المتضررة 
من الحشرات 

L-1.88-0.70-699-2311000 هكتار

الوظائف اإلنتاجية للموارد 
الحرجية

مساحة الغابات المخصصة أساساً 
لألغراض اإلنتاجية 

H-0.18-0.25-2 125-2 9111000 هكتار

1000 هكتارH1.902.093 6884 925مساحة الغابات المزروعة 

1000متر مكعبH-0.501.08-15 61633 701اجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد 
الحرجية

 مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحماية التربة 

والمياه

H1.230.973 1272 7681000 هكتار

الوظائف االجتماعية 
واالقتصادية للغابات

مساحة الغابات الخاضعة للملكية 
الخاصة 

H0.752.563 95814 7181000 هكتار

 قيمة عمليات 
استخراج االخشاب 

M-0.325.77-2414 713مليون دوالر أمريكي

 العمالة في إنتاج السلع 
األولية للغابات 

M-1.20-0.11-126-10 1000معادل دوام
كامل

اإلطار القانوني والسياسي 
والمؤسسي

 مساحة الغابات الخاضعة 
لخطة إدارة 

M0.511.076 96415 7161000 هكتار

الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
للغابات

L-1.940.07-23 568830إجمالي العاملين

عدد الخريجين المتخصصين في علم 
الغابات

L15.678.834 3844 081عدد الطالب

مالحظات: لم يتم عمل توقعات لعام 2010 للمناطق المتضررة من الحرائق والحشرات، أو لحجم عمليات استخراج األخشاب وقيمتها . وبالنسبة لهذه المتغيرات تم تقديم تقديرات لعام 1990 
(المتوسط الفترة 1988-1992)، و2000 (متوسط 1998-2002) و2005 (متوسط 2003-2007). وكانت البيانات عن الملكية والعمالة مطلوبة فقط لعام 1990 و2000 و2005. وفي كل هذه الحاالت تم 
حساب معدالت التغير لفترات 1990-2000، و2000-2005. وتم حساب بيانات عن الموارد البشرية في المؤسسات العامة وعدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات  من عام 2000 و2005 و2008. 

ومعدالت التغير للفترة 2000-2005، و2008-2005.
H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0.5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات

ً بالفعل في نهاية التسعينات. وتوجد االتجاهات السلبية الرئيسية  المتعددة - وكان هذا التحول واضحا
في  البشرية  الموارد  مجال  وفي   - الروسي  االتحاد  باستثناء  األرقام  تحليل  عند   - العمالة  مجال  في 
المؤسسات العامة للغابات في الفترة بين 2005 و2008، وكذلك في قيمة عمليات استخراج األخشاب 

في التسعينات. ويبين جدول 2 االتجاهات ألوروبا شاملة واالتجاهات ألوروبا باستثناء االتحاد الروسي. 
 ً أمريكا الشمالية والوسطى. كان التقدم المحرز نحو اإلدارة الحرجية المستدامة إيجابيا
بشكل عام في أمريكا الشمالية والوسطى ككل خالل الفترة 1990-2010 ، باستثناء االتجاهات السلبية 
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الطفيف في مستوى  واالنخفاض  الحشرية  واآلفات  الحرائق  المتضررة من  الغابات  الكبيرة لمساحة 
العمالة. ومع ذلك، كان هناك تفاوت كبير بين األقاليم الفرعية، كما يمكن مالحظته في جدول 2. 

من  المائة  في   78 تمثل  ألنها  البيانات،  توافر  مدى  كبير  حد  إلى  استراليا  تحدد  أوسيانيا. 
لكثير  بالنسبة   1990 لعام  استراليا  من  المعلومات  توافر  عدم  ومع  اإلقليم.  هذا  في  الغابات  مساحة 
من هذه المتغيرات، فمن المستحيل تقييم االتجاهات على المدى الطويل في هذا اإلقليم بالنسبة 
الصافية في مساحة  الخسارة  وزيادة  األولية  الغابات  للقلق فقدان  يدعو  ومما  الموضوعات.  لمعظم 
 ً ً مؤقتا ً من الخسائر في مساحة الغابات قد يكون فقدانا الغابات في هذا اإلقليم، على الرغم من أن جزءا

للغطاء الحرجي بسبب الجفاف المنتشر في استراليا. 
أمريكا  في  المستدامة  الحرجية  اإلدارة  نحو  المحرز  التقدم  كان  إجماالً،  الجنوبية.  أمريكا 
من  ُحرز  أ ما  رغم  للقلق  مدعاة  للغابات  الصافية  الخسارة  معدالت  تزال  ال  حيث   ،ً مختلطا الجنوبية 
تقدم ملحوظ، وال سيما في السنوات الخمس الماضية. كما ال يزال معدل خسارة الغابات األولية ينذر 
لصيانة  المخصصة  الغابات  زيادة  مجاالت  في  إيجابية  إشارات  أيضا  هناك  كانت  ذلك،  ومع  بالخطر. 
االنخفاض في عمليات استخراج حطب  المحمية. وقد يعكس  المناطق  والغابات في  الحيوى  التنوع 
عمليات  في  بالزيادة   ً جزئيا هذا  قوبل  ولكن  المنطقة،  في  المنتج  هذا  على  الطلب  انخفاض  الوقود 
استخراج األخشاب الصناعية منذ عام 2000. وقد زادت مساحة الغابات المزروعة وقد تفي بنسبة أكبر 
في  الزيادة   ً أيضا اإليجابية  العالمات  ضمن  ومن  المستقبل.  في  األخشاب  على  الطلب  معدالت  من 

مساحة الغابات التي تخضع لخطة إدارة. 

هل هناك تقدم محرز نحو اإلدارة الحرجية المستدامة 
هناك مؤشرات جيدة كثيرة، واتجاهات إيجابية على المستوى العالمي، وال سيما في السنوات العشر 
الفرعية  واألقاليم  األقاليم  مستوى  على  السلبية  االتجاهات  من  العديد  هناك  تزال  ال  ولكن  األخيرة، 
عليها  الحفاظ  وجهود  المزروعة  الغابات  مساحة  أن  حين  وفي  الوطنية.  المستويات  على  وكذلك 
آخذة في االرتفاع، تواصل مساحة الغابات األولية التدهور بمعدالت مثيرة للقلق ألن هذه الغابات يتم 
الجواب يعتمد على  أعاله، فإن  التحليالت  أخرى. كما توضح  إلى استخدامات  أو تحويلها  استخدامها 
ً لهذا ولتعقد هذه المسألة، ال  مجموعة من المؤشرات المختارة، والمقياس الذي يتم تطبيقه. ونظرا

.ً يمكن أن يكون الجواب نهائيا

الخطوات القادمة
عمل أعضاء الشراكة التعاونية المعنية بالغابات، والمجموعات اإلقليمية، والمنظمات غير الحكومية، 
وسيبدأ   .2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  وتنفيذ  تصميم  على   ً معا والبلدان 
عام  2015) في  لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  (التقييم  المقبل  للتقييم  المشترك  التخطيط 

ً على تقييم متعمق للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. 2011 اعتمادا
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جدول 2 
التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة تبعًا لألقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

الموضوعات والمتغيرات
أفريقيا

                                                                                        
آسيا

شرق وجنوب 
غرب ووسط شمال أفريقياأفريقيا

شرق آسياأفريقيا

R1R2R1R2R1R2R1R2

حجم الموارد الحرجية
HHHHمساحة الغابات

HHHHالمخزون النامي في الغابات

HHHHمخزون الكربون في الكتلة الحيوية بالغابات

التنوع الحيوي للغابات
HHLHمساحة الغابات األولية 

HHMHمساحة الغابات المخصصة أساساً لحفظ التنوع الحيوي 

H–––LHمساحة الغابات في المناطق المحمية

صحة الغابات وحيويتها
L––––––Hمساحة الغابات المتضررة من الحرائق 

H–––––––––مساحة الغابات المتضررة من الحشرات 

الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية
HHMHمساحة الغابات المخصصة أساساً لألغراض اإلنتاجية 

HHHHمساحة الغابات المزروعة 

HHHHاجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد الحرجية
HHMHمساحة الغابات المخصصة أساساً لحماية التربة والمياه

الوظائف االجتماعية واالقتصادية للغابات
HHHHمساحة الغابات الخاضعة للملكية الخاصة 

HLH–––قيمة عمليات استخراج االخشاب 

L––––––Hالعمالة في إنتاج السلع األولية للغابات 

اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي
M–––LHمساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة 

HHLHالموارد البشرية في المؤسسات العامة للغابات

MHLHعدد الطالب المتخرجين في علم الغابات

مالحظات:
R1 = الفترة المرجعية 1: 1990-2000 مع استثناءات قليلة، راجع جدول 1

R2 = الفترة المرجعية 1: 2000-2010 مع استثناءات قليلة، راجع جدول 1 

H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
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أمريكا أوسيانياأمريكا الشمالية والوسطىأوروباآسيا
الجنوبية

جنوب وجنوب 
شرق آسيا

غرب ووسط 
أوروبا باستثناء إجمالي أوروباآسيا

أمريكا أمريكا الوسطىالبحر الكاريبياالتحاد الروسي
الشمالية

R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2

HHHHHHHHH

HHHHHHH–––H

HHHHHHH–––H

HH–––MMHHHH

HHHHMLH–––H

HLHHL–––H–––M

HLHHM–––H––––––

–––LHM––––––H––––––

HHHHMLHHH

HHHHMHHHH

HHHHHMHHH

HHHHMLH–––H

HHHHMLH–––H

MM–––HL–––H–––M

LMHM–––LLH–––

LLHHL–––L–––M

ML–––M–––––––––––––––

LL–––MLLM–––H

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0,5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات



1

الفصل األول
مقدمة

والزراعة  األغذية  منظمة  بتنسيقها  تقوم  والتي  الحرجية،  الموارد  لحالة  العالمية  التقييمات 
لألمم المتحدة، تتم على فترات تتراوح بين خمس وعشر سنوات منذ تأسيس المنظمة في عام 
11945. وينص دستور منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة على وجوب إجراء هذه التقييمات، 
وأن «تقوم المنظمة بجمع المعلومات المتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة وتحليلها وتفسيرها 
ونشرها. ويشمل مصطلح «الزراعة» ومشتقاته المستخدم في هذا الدستور، مصائد األسماك 
والمنتجات البحرية والغابات والمنتجات الحرجية األساسية» (المادة األولى، وظائف المنظمة، 

 .(FAO, 2000) (1 الفقرة
ويأتي التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 (FRA 2010) بناء على طلب البلدان 
المعنية  والزراعة  األغذية  منظمة  للجنة  عشرة  الثامنة  الدورة  خالل  المنظمة  في  األعضاء 
اآلن، من حيث  التقييمات شموالً حتى  أكثر  وهو   .(FAO, 2007a)  2007 (COFO) في مارس/آذار  بالغابات 
المحتوى أو من حيث عدد المساهمين. فقد شارك أكثر من 900 شخص في عملية إعداد التقارير 
جانب  إلى  بهم،  الخاصة  العمل  ومجموعات   ً وطنيا مراسالً   178 ذلك  في  بما  وحدها،  القطرية 
مجموعة استشارية، وخبراء دوليين وموظفي منظمة األغذية والزراعة، ومستشارين ومتطوعين 

من مختلف أنحاء العالم. 
لالحتياجات  استجابة  الزمن  مرور  العالمية ومضمونها مع  التقييمات  نطاق  تطور  وقد 
الشاغل  عن  جيد  بشكل  للتقرير  االفتتاحية  الجملة  عبرت  وقد  المعلومات.  من  المتغيرة 
الرئيسي الذي دفع منظمة األغذية والزراعة إلجراء أول تقييم: ”يعاني العالم بأكمله من نقص 
(FAO, 1948). وسيطرت دراسات اتجاهات عرض األخشاب على التقييمات  في المنتجات الحرجية“ 
التسعينات، تم  الحرجية خالل الستينات. ولكن منذ السبعينات وحتى  الموارد  العالمية لحالة 
التركيز على األبعاد البيئية للموارد الحرجية، وخاصة معدل إزالة الغابات. وتم تصميم التقييم 
العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2000 بحيث يغطي مجموعة واسعة من المنافع والوظائف 
 ً أمرا الرئيسية  االتجاهات  التقارير عن  إعداد  المعلومات جعل  الحاد في  النقص  ولكن  الحرجية، 
األول  المقام  في  مهتمين  اإلعالم  ووسائل  المستفيدون  زال  ما  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .ً صعبا

 .(Holmgren and Persson, 2002) بمساحة الغابات والتغير في هذه المساحة
مفهوم  على   2005 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم  العام  اإلطار  واعتمد 
للموارد  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد  يشمل  وكان  المستدامة،  الحرجية  اإلدارة 
الحرجية. وعالوة على ذلك، كانت عملية تقييم الموارد الحرجية لعام 2005 تشرك البلدان بدرجة 
ارتفاع معدالت االستجابة، وتحسين مراقبة  إلى  أدى  السابقة، مما  التقييمات  أعلى بكثير من 

جودة المعلومات على المستوى الوطني. 
واألكثر  األكثر شموالً  النهج  2010 هذا  لعام  الحرجية  الموارد  العالمي لحالة  التقييم  واصل 
ً بتغطية اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي الذي يحكم اإلدارة  مشاركة وللمرة األولى، قام أيضا
الحرجية واستخدامات  الغابات. وكان الهدف من التعاون التوثيق مع عمليات إعداد التقارير األخرى هو 
تجنب بذل الجهود المكررة لرصد المتغيرات التي ترد بشأنها تقارير من وكاالت عدة. على سبيل المثال، 
تم تحقيق تكامل أكثر بين تقارير منظمة األغذية والزراعة، والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية 
والمؤتمر الوزاري لحماية الغابات في أوروبا (والذي أصبح اآلن منظمة غابات أوروبا)، كما اشتمل   ،(ITTO)
التقدم  2010 على متغيرات جديدة حتى يمكن تقييم  الحرجية لعام  الموارد  العالمي لحالة  التقييم 
  (CBD) الحيوي  بالتنوع  المتعلقة  االتفاقية  في   2010 لعام  الحيوى  التنوع  هدف  تحقيق  نحو  المحرز 
ً بشأن جميع أنواع الغابات  وتحقيق األهداف العالمية األربعة بشأن الغابات من   اإلتفاق الغير ملزم قانونا
والذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثانية والستين (UNGA, 2008)، كما تم تنسيق 
أحدث  مع  والكربون  للغابات  الحيوية  بالكتلة   المتعلقة  بالمتغيرات  الخاصة  التقارير  إعداد  أساليب 
 .(IPCC, 2006) المواصفات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 ،1990  ،1988  ،1980 ، في منتصف السبعينيات (التقييمات اإلقليمية)،   1963  ،1958  ،1953  ،1948  -1946 1  سنوات إعدادالتقرير كالتالي: 
2000 ،1995
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باإلضافة إلى ذلك،  تستخدم نسبة مساحة األراضي تحت الغابات والتي تم إعداد تقرير عنها من قبل 
ً باعتبارها  منظمة األغذية والزراعة كجزء من التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010،  أيضا
تواصلت  وقد   .(United Nations, 2008) لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  في  التقدم  مؤشرات  من   ً واحدا
ً في عملية تقييم الموارد الحرجية، وذلك لضمان  الجهود لوضع واستخدام تعاريف متناسقة عالميا

االتساق مع مرور الوقت والحد من العبء اإلجمالي لتقديم التقارير على البلدان. 
 ً ً شامالً لنتائج تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010 مصنفة وفقا ويقدم هذا التقرير عرضا

لسبعة موضوعات تغطي الجوانب األساسية لإلدارة الحرجية المستدامة: 
مساحة الموارد الحرجية – 

التنوع الحيوى للغابات – 
صحة الغابات وحيويتها – 

الوظائف الوقائية للموارد الحرجية – 
الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية – 

الوظائف االجتماعية واالقتصادية للغابات – 
اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي – 

وفي كل فصل، تعطي اللمحة العامة مقدمة للموضوع تشمل قائمة المتغيرات ذات الصلة المدرجة 
في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، والنتائج الرئيسية واالستنتاجات األساسية، 
بالتقييمات المستقبلية. ثم يلي ذلك أقسام منفصلة لكل  بما في ذلك بعض االعتبارات الخاصة 

واحد من المتغيرات، تسلط الضوء على توافر المعلومات، والوضع الحالي واالتجاهات.
في الفصل التاسع، هناك محاولة لتجميع النتائج وتسليط الضوء على االتجاهات الرئيسية 
التي توضح التقدم المحرز نحو اإلدارة الحرجية المستدامة على مستوى األقاليم واألقاليم الفرعية 

وعلى المستوى العالمي.
الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  لعملية   الرئيسية  االستنتاجات  العاشر  الفصل  يقدم 
الحرجية لعام 2010 ونتائجها، بما في ذلك بعض االعتبارات الخاصة بالتقييمات المستقبلية. ويتبع 

هذا الفصل المراجع والملحقات التي تقدم اإلحصاءات القطرية وغيرها من المواد األساسية.
حالة  تقييم  عملية  وعن  التقرير  وهيكل  مضمون  عن  المعلومات  من  المزيد  تقديم  يتم 

الموارد الحرجية لعام 2010 أدناه.

إطار إعداد التقرير
اإلدارة الحرجية المستدامة وتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010

والفصل  ملزمة  الغير  الحرجية>  <المبادئ  إلى  المستدامة>  الحرجية  <اإلدارة  مصطلح  إرجاع  يمكن   
المتحدة  األمم  لمؤتمر  بارزة  نتائج  كانت  والتي  والعشرين،  الحادي  األعمال  جدول  من  عشر  الحادي 

المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في يونيو/حزيران  1992. 
والهدف التوجيهي «للمبادئ الحرجية» هو المساهمة في إدارة جميع أنواع الغابات والحفاظ 
   2b عليها والتنمية المستدامة لها ودعم وظائفها واستخداماتها المتعددة والمتكاملة. وينص مبدأ
بالتحديد على أنه «ينبغي إدارة الموارد الحرجية وأراضي الغابات على نحو مستدام لتلبية االحتياجات 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية والروحية لألجيال الحالية والمستقبلية». 
1992 وقد واصل التطور منذ ذلك  يرجع مفهوم اإلدارة الحرجية المستدامة إلى أبعد من عام 
 (IPF) الحين، من خالل الحوار بشأن السياسات الحرجية الدولية من قبل اللجنة الحكومية الدولية للغابات
والمنتدى الحكومي الدولي للغابات (IFF)، ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات (UNFF) - وعبر عدد كبير 
من المبادرات التي تقودها البلدان واألقاليم   البيئية والتي تهدف إلى ترجمة هذا المفهوم إلى ممارسات 
عملية. وهذه تشمل وضع معايير ومؤشرات اإلدارة الحرجية المستدامة بدعم من المنظمات الدولية بما 
فيها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية (ITTO) وبرنامج 

.(CPF) وغيرها من أعضاء الشراكة التعاونية للغابات (UNEP) األمم المتحدة للبيئة
الستراتيجية  االستراتيجي  الهدف   ً أيضا هي  واألشجار  للغابات  المستدامة  اإلدارة  أن  كما 

.(FAO, 2010a) منظمة األغذية والزراعة للغابات والحراجة
وعلى الرغم من، أو ربما بسبب عملية النضوج الطويلة لمفهوم اإلدارة الحرجية المستدامة، 
الغير  االتفاق  ويذكر   واضح.  المستدامة بشكل  الحرجية  اإلدارة  تعريف مصطلح  الصعب  فإنه من 
السبعة  المواضيعية  العناصر  بالغابات،  متعلق  اتفاق  أحدث  وهو  الغابات،  أنواع  لجميع   ً قانونا ملزم 

التالية لإلدارة الحرجية المستدامة ويقترح أن تنظر البلدان األعضاء إليها باعتبارها إطار مرجعي: 



3 مقدمة

1.  مساحة الموارد الحرجية
التنوع   الحيوى للغابات  2 .
صحة الغابات وحيويتها 3 .

الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية 4 .
الوظائف الوقائية للموارد الحرجية  5 .

الوظائف االجتماعية واالقتصادية للغابات 6 .
. 7 اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي

وبعد  األولى.  الستة  الموضوعية  العناصر   2005 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  غطى 
للخبراء  الخامس  االجتماع  أوصى   ،2005 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم  تقييم  إجراء 
 2006 عام  في  بفنلندا  كوتكا،  في  عقد  والذي  الحرجية،  الموارد  لحالة  العالمية  التقييمات   بشأن 
(Kotka V)  بأن تستمر عملية تقييم الموارد الحرجية في استخدام مفهوم اإلدارة الحرجية المستدامة كإطار 

إلعداد التقارير وأن يشمل تقييم الموارد الحرجية لعام 2010 جميع العناصر المواضيعية السبعة. 
الموارد  تقييم  على  ينبغي  بأنه  أيضا  المشاورة  هذه  في  المشاركون  الخبراء  أوصى  كما 

: (FAO 2006a) 2010 الحرجية لعام
استخدام السنوات 1990 و2000 و2010 – باعتبارها السنوات الرئيسية للتقارير؛ 

توفير المعلومات المتعلقة بالغابات والالزمة لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف  – 
ً لالتفاقية المتعلقة بالتنوع  الحيوى؛ 2010 للتنوع  الحيوى طبقا

استخدام التقارير القطرية الخاصة بالبلدان الفردية كأساس؛ – 
ً مكمالً لتقييم حالة الموارد الحرجية لعام  تضمين عنصر االستشعار عن بعد باعتباره جزءا – 
والنباتي،  الحرجي  والغطاء  للغابات،  المكاني  التوزيع  يوفر معلومات عن  أن  وينبغي   .2010
الطبيعي  والتوسع  والتحريج  الغابات  إزالة  مثل  األراضي  استخدام  في  التغير  وديناميات 

للغابات، وذلك على مستوى األقاليم المناخية وكذا على المستوى اإلقليمي والعالمي؛
الوطنيين، بما في ذلك دعم الشبكات اإلقليمية. كما  المراسلين  صيانة وتعزيز شبكة  – 
القطرية  التقارير  إعداد  عمليات  لمختلف  االتصال  نقاط  بين  التعاون  تشجيع  ينبغي 

المتعلقة بالغابات؛ 
مواصلة وتعزيز التعاون مع المنظمات المرتبطة بالغابات، على سبيل المثال أعضاء الشراكة  – 
التعاونية المعنية بالغابات (CPF)، وعمليات وضع المعايير والمؤشرات ومجتمع االستشعار عن 

بعد وذلك بهدف تجميع الموارد والخبرات والتخفيف من عبء إعداد التقارير على البلدان؛ 
الحرجية،  الموارد  عن  األساسية  المعلومات  عن  التقارير  إلعداد  عالمية  منصة  توفير  – 
من  كبيرة  مجموعة  قبل  من  استخدامها  يمكن  والتي  الجودة،  لمراقبة  والخاضعة 
ً أن تسهم في تقييم التقدم المحرز  نحو  العمليات الدولية والوطنية، والتي يمكنها أيضا

اإلدارة الحرجية المستدامة. 
وفي دورتها الثامنة عشرة، استعرضت لجنة منظمة األغذية والزراعة المعنية بالغابات (COFO) التقييم 
العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 واعترفت بالتقدم الكبير الذي أحرز في تنسيق المعلومات 
الوطنية في توليفة عالمية وباستخدام عملية تشاركية. وأوصت اللجنة بأن تواصل منظمة األغذية 
والزراعة التعاون مع البلدان األعضاء، وأعضاء الشراكة التعاونية للغابات (CPF)، والشركاء اإلقليميين في 
عمليات التقييم العالمية لحالة الموارد الحرجية. وكذلك اعتمدت توصيات مشاورات الخبراء الدوليين 
بشأن تقييم الموارد الحرجية (Kotka V) كأساس للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. كما 
طلبت اللجنة أن يعكس التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 األهداف العالمية األربعة 

بشأن الغابات بشكل كامل (انظر اإلطار 1-1). 
وبناء على هذا التوجيه، وضعت جداول إعداد التقارير الخاصة بالتقييم العالمي لحالة الموارد 
الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم  االستشارية  المجموعة  مع  بالتعاون   2010 لعام  الحرجية 

والمراسلين الوطنيين.

نطاق التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010
جداول التقارير للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 

المستدامة  الحرجية  لإلدارة  الموضوعية  العناصر  لمعالجة  للتقارير  جدوالً  عشر  سبعة  وضع  تم 
1-1). وكانت الجداول، بما في ذلك المتغيرات والتعاريف، تخضع لمراجعة مكثفة من قبل  (الجدول 
الوطنيين.  والمراسلين   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم  االستشارية  المجموعة 
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اإلطار 1-1
األهداف العالمية المتعلقة بالغابات

الهدف العالمي 1
عكس االتجاه إلى فقدان الغطاء الحرجي على النطاق العالمي من خالل اإلدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك 

الحماية واإلصالح والتشجير  وإعادة  التحريج، وزيادة الجهود المبذولة لمنع تدهور الغابات؛
الهدف العالمي 2

تعزيز المزايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية للغابات، بطرق منها تحسين مصادر رزق السكان المعتمدين على 
الغابات؛

الهدف العالمي 3
تحقيق زيادة كبيرة في مساحة الغابات المحمية على المستوى العالمي وغيرها من المساحات التي بها غابات 

تدار على نحو مستدام، وزيادة نسبة المنتجات الحرجية المستمدة من الغابات التي تدار على نحو مستدام؛
الهدف العالمي 4

عكس مسار االتجاه النزولي للمساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة لإلدارة المستدامة للغابات، وحشد موارد 
مالية جديدة وإضافية كبيرة من جميع المصادر من أجل تحقيق اإلدارة المستدامة للغابات.

وكجزء من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  62/419، أكدت البلدان األعضاء من جديد التزامها بالعمل 
على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني إلحراز تقدم نحو تحقيق هذه األهداف األربعة بحلول عام 2015.

UNGA, 2008 : المصدر

جدول 1-1  
التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، جداول التقارير ارتباطها بالعناصر الموضوعية 

لإلدارة الحرجية المستدامة 

جدول التقارير

العناصر المواضيعية
مساحة الموارد 

الحرجية
التنوع  الحيوى 

في الغابات
صحة الغابات 

وحيويتها
الوظائف 
اإلنتاجية 
للموارد 
الحرجية

الوظائف 
الوقائية للموارد 

الحرجية

الوظائف 
االجتماعية 
واالقتصادية 

للموارد الحرجية

اإلطار السياسي 
والقانوني 

والمؤسسي

���مساحة الغابات  واألراضى الحرجية األخرى 1.

��ملكية الغابات وحقوق إدارتها2.

�����تخصيص الغابات وإدارتها3.

����خصائص الغابات4.

���إنشاء الغابات والتحريج5.

����مخزونات النمو6.

���مخزونات الكتلة الحيوية7.

��مخزونات الكربون8.

�����حرائق الغابات9.

�����االضطرابات األخرى التي تؤثر على صحة الغابات وحيويتها10.

��استخراج األخشاب وقيمة االستخراج11.

��استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية وقيمة االستخراج12.

�العمالة13.

�اإلطار السياسي والقانوني14.

�اإلطار المؤسسي15.

�التعليم والبحث العلمي16.

�تحصيل العائدات والنفقات العامة17.
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التوجيهية  المبادئ  والتعاريف، وكذلك  والمتغيرات  وتتاح على االنترنت مواصفات مفصلة للجداول، 
إلعداد التقارير، باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية والروسية (FAO, 2007a, b, c). وطلب 
من البلدان تقديم معلومات عن الجداول السبعة عشر بالنسبة ألربع نقاط زمنية: 1990 و2000 و2005 

 .(ً و2010 (باستثناء متغيرات قليلة بالنسبة لها التنبؤ لعام 2010 لم يكن مالئما

الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  المدرجة في  والمناطق  البلدان 
الحرجية لعام 2010 

 ً ً ومنطقة، اعتمادا يشمل التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 ما يبلغ إجماالً 233 بلدا
 .(United Nations, 2010 a)  (UNSD) المتحدة  األمم  في  اإلحصاءات  شعبة  تستخدمها  التي  القائمة  على 
وهناك أربع وحدات للتقارير مدرجة في قائمة شعبة اإلحصاءات استبعدت من التقييم العالمي لحالة 

الموارد الحرجية لعام 2010: 
1. جزر آالند (المدرجة تحت فنلندا). 

منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة التابعة للصين (المدرجة تحت الصين). 2 .
منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة التابعة للصين (المدرجة تحت الصين).  3 .

جزر القنال (مدرجة على حدة تحت اسم غيرنسي وجيرسي في التقييم العالمي لحالة  4 .
الموارد الحرجية لعام 2010). 

بالمقارنة مع التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، تم استبعاد أربع وحدات للتقارير من 
التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 (اقليم المحيط الهندي البريطاني، وجزر القنال، 
وحدات  ثماني  إضافة  وتمت  الجنوبية)،  ساندويتش  وجزر  الجنوبية  وجورجيا  األسود،  والجبل  وصربيا 
(غيرنسي، وجيرسي، والجبل األسود، وجزر نورفولك، ووسانت بارتيليمي، وسانت مارتن (الجزء الفرنسي)، 

وصربيا، وجزر سفالبارد وجان ماين).
تم إعداد تقرير قطري عن كل من البلدان والمناطق البالغ عددها 233، وصدرت التقارير كورقة 

عمل للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. 

األقاليم واألقاليم الفرعية 
2010 إلى  بالتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام  التقارير الخاصة  يتم تقسيم عملية إعداد 
ستة أقاليم. هذه األقاليم هي نفسها تلك التي تستخدم في المنشورات األخرى لمنظمة األغذية 
والزراعة لألمم المتحدة، بما في ذلك تقييم الموارد الحرجية لعام 2005، وهي تتبع تصنيفات راسخة. 
األقاليم    بعض  في  النتائج  أن  يعني  التقسيم  فهذا  البلدان،  أحجام  في  االختالفات  وبسبب  أنه،  إال 
يسيطر عليها بلد واحد أو عدد قليل من البلدان.  فتم إدراج االتحاد الروسي ضمن أوروبا ويهيمن على 
تلك اإلحصاءات،  وتم دمج منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى مع أمريكا الشمالية وتميل إلى 
أن تطغى عليها كندا والواليات المتحدة األمريكية،أما البرازيل، فتسيطر على النتائج اإلقليمية من 

أمريكا الجنوبية، واستراليا تسيطر على النتائج من أوسيانيا. 
تم عمل تقسيم أكبر لتقديم مزيد من التفاصيل عن ثالثة أقاليم هي: أفريقيا وآسيا وأمريكا 
العدد  يبلغ  وبذلك  فرعية،  أقاليم  ثالثة  إلى  المناطق  هذه  من  كل  وتنقسم  والوسطى.  الشمالية 
إلى حد ما، ولكن  الفرعية تعسفية  إن تقسيمات األقاليم   2.12 التقارير  إعداد  اإلجمالي لمجموعات 
واالقتصادية.  واالجتماعية  البيئية  الظروف  ناحية  من  المتماثلة  المناطق  تمثيل  هو  منها  الغرض 
 ً ً توضيحيا ويلخص الجدول 1-2 اإلحصاءات الرئيسية لألقاليم واألقاليم الفرعية، ويقدم شكل 1-1 رسما

للبلدان المدرجة في كل منها.

عملية وضع التقرير
بدأ العمل في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، مع مشاورة الخبراء في االجتماع 
عام  يونيو/حزيران  في   (Kotka V) الحرجية  الموارد  لحالة  العالمية  التقييمات  بشأن  للخبراء  الخامس 
2006 (FAO, 2006 a)، وتطلب أربع سنوات للتنفيذ حتى اآلن (شكل 1-2). وتشمل النواتج إصدار النتائج 
ً (مارس/آذار 2010) وإطالق التقرير الحالي في أكتوبر/تشرين األول 2010،  الرئيسية والتقارير من 233 بلدا

ونتائج  الحصر العالمى بإستخدام اإلستشعار عن بعد والدراسات الخاصة خالل عام 2011. 

<أوروبا  نتائج  الحاالت تظهر  وفي هذه  أوروبا.  بقية  ً عن  الروسي مختلفة كثيرا باالتحاد  الخاصة  القيم  تكون  الحاالت،  بعض  في    2
باستثناء االتحاد الروسي> بشكل منفصل عن نتائج أوروبا بأكملها من أجل تسليط الضوء على التباين في المنطقة.
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شكل 1-1 
التقسيم إلى أقاليم وأقاليم فرعية والمستخدم في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 

2010

أمريكا الجنوبية
أوروبا

أوسيانيا
أفريقيا

شمال أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا
شرق وجنوب أفريقيا

آسيا
شرق آسيا

جنوب وجنوب شرق آسيا
غرب ووسط آسيا

امريكا الشمالية والوسطى
منطقة البحر الكاريبي

 أمريكا الوسطى
أمريكا الشمالية 

جدول 2-1 
اإلطار الزمني لعملية وضع التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010

عدد البلدان اإلقليم /اإلقليم الفرعي
والمناطق

المساحة 
 الكلية 
(مليون 
هكتار)

السكان 2008

 السكان 
(مليون)

معدل زيادة 
السكان سنوياً 

(%)

الكثافة 
السكانية 

(عدد 
السكان/
كم2)

سكان الريف 
(% من 
اإلجمالي)

0003682.43769 231شرق وجنوب أفريقيا

89412091.72249شمال أفريقيا

0334102.64059 261غرب ووسط أفريقيا

9749872.33361 572مجموع أفريقيا

5470.513453 1581 51شرق آسيا

1441.425366 188472جنوب وجنوب شرق آسيا

0863851.83540 251غرب ووسط آسيا

0751.113259 0914 483مجموع آسيا

2157320.13328 502مجموع أوروبا

2723420.818234منطقة البحر الكاريبي

751411.78045أمريكا الوسطى

0614541.02219 52أمريكا الشمالية

1355361.02523 392مجموع امريكا الشمالية والوسطى

25849351.3430مجموع أوسيانيا

7463851.22217 141مجموع أمريكا الجنوبية

7511.25250 0116 23313العالم
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قام على تنسيق التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 فريق التقييم العالمي 
ذلك  بما في  بروما. وعمل ستة موظفين،  والزراعة  األغذية  التقارير في مقر منظمة  وإعداد  للغابات 
مسئولو المشاريع والموظفون اإلداريون، بدوام كامل في جميع مراحل عملية إعداد التقارير القطرية، 
الوطنيين  المراسلين  بين  االتصاالت  تسهيل  أجل  من  إقليم  لكل  االتصال  مركز  بمثابة  وعملوا 

ومنظمة األغذية والزراعة. 
األغذية  منظمة  موظفي  من  كبير  عدد  شارك  األساسيين،  الموظفين  إلى  وباالضافة 
والزراعة، كما شارك مستشارون ومتطوعون في مختلف مراحل العمل في التقييم العالمي لحالة 
التقارير  إعداد  في  وكمساعدين  محددة،  مواضيع  في  كمتخصصين   2010 لعام  الحرجية  الموارد 
المكاتب  إقليميين في  بها مراسل وطني وكموظفين  التي ليس  المناطق  واإلقليمية في  القطرية 
والحراجة  األخشاب  وقطاع  جنيف  في  ألوروبا  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  وكانت  الالمركزية. 
ً، في التعامل مع االتصاالت وتقديم الدعم لعدة  ً رئيسيا ً مؤسسيا بمنظمة األغذية والزراعة شريكا

بلدان في أوروبا وآسيا الوسطى. 
والدعم  التوجيه  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم  االستشارية  المجموعة  قدمت 
المنظمة  ذلك  بما في  الشريكة،  المؤسسات  المجموعة  أعضاء  ويمثل  العملية.  في جميع مراحل 
أوروبا (MCPFE - والذي يعرف  الوزاري لحماية الغابات في  الدولية لألخشاب االستوائية (ITTO)، والمؤتمر 
اآلن باسم غابات أوروبا)، وممثلين من أمانات اتفاقية التنوع  الحيوى (CBD)، واتفاقية األمم المتحدة 
لرصد  العالمي  والمركز   ،(UNEP) للبيئة  المتحدة  األمم  وبرنامج   ،(UNFCCC) المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية 
 ،(WRI) ومعهد الموارد العالمية ،(IUCN) واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة ،(WCMC-UNEP) حفظ الطبيعة
فضالً عن مجموعة من البلدان من جميع األقاليم (انظر الملحق 1 للقائمة الكاملة لألعضاء). وكان 
ً في عملية تطوير التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، كما  الفريق االستشاري حيويا

أنه قام بمهمة اإلشراف والمراجعة. 
ً مع التوصيات الصادرة عن مشاورات الخبراء الدوليين بشأن تقييم الموارد الحرجية  وتمشيا
منظمة  طلبت   ،2007 لعام   (COFO) بالغابات  المعنية  والزراعة  األغذية  منظمة  لجنة  وعن   ،(Kotka V)
لحالة  العالمي  التقييم  وضع  لعملية   ً وطنيا مراسالً   ً رسميا ترشح  أن  البلدان  من  والزراعة  األغذية 
وفي   .ً عمليا للغاية  قوية  الطلب  لهذا  البلدان  جميع  استجابة  وكانت   .2010 لعام  الحرجية  الموارد 
الخاصة  المهنية  والشبكات  المراسلون،  ويمثل هؤالء   .ً وطنيا مراسالً   178 تأكيد  تم  الحاضر،  الوقت 
بهم في البلدان قوة هائلة لعملية تقييم الموارد الحرجية لعام 2010، وقد كانوا مسئولين عن تنسيق 
ً للصيغة الموحدة باللغة االنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.  المدخالت وإعداد التقارير القطرية وفقا
وتم عقد دورة تدريبية حضرها 265 من المتخصصين في تقييم الغابات، بما في ذلك ممثلون من 154 
توجيهية  إرشادات  تقديم  وتم  روما،  2008 في  بالغابات، في مارس  رئيسية متصلة  14 منظمة  و  دولة 

مفصلة ومواصفات ونماذج لصيغ التقارير. 

 مشاورة الخبراء
 بشأن التقييمات
 العالمية لحالة
 الموارد الحرجية

(Kotka V)

 الدورة الثامنة
 عشرة للجنة

 منظمة األغذية
 والزراعة المعنية
 (COFO) بالغابات

 إطالق التقرير العالمي
 لحالة الموارد الحرجية

 لعام 2010 وورشة العمل
التدريبية الدولية

 إعالن النتائج
الرئيسية

 مشاورة الخبراء
 بشأن التقييمات
 العالمية لحالة
 الموارد الحرجية

(Kotka VI)

 إصدار التقرير
الرئيسي

 إكمال الجداول
 وترشيح المراسلين

الوطنيين

 العمل على
 المستويات الوطنية

واإلقليمية
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النتيجة
 التوصيات حول النطاق

والعملية

النتيجة
 طلب تنفيذ التقرير

 العالمي لحالة
 الموارد الحرجية

لعام 2010

النتيجة
 االتفاق على الجداول

 والمتغيرات والمراسلين
الوطنيين وعددهم 178

النتيجة
 االرشادات 

والمواصفات باللغات 
الخمس للتقرير 

العالمي لحالة الموارد 
الحرجية لعام 2010

النتيجة
 نشر النتائج

 الرئيسية والتقارير
القطرية

النتيجة
  نشر التقرير الرئيسي

بست لغات

النتيجة
 تقييم التقرير

 العالمي لحالة
 الموارد الحرجية

 لعام 2010 وتصميم
 التقرير العالمي

 لحالة الموارد
الحرجية لعام 2015

النتيجة 
 التقارير القطرية

وعددها 233

2011مارس 2010مارس 2008مارس 2007يونيو 2006 أكتوبر 2010
 أبريل 2007 - 

مارس 2008
 أبريل 2008 - 
اكتوبر 2009
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وقد استلزمت صيغ التقارير المطلوبة من البلدان توفير المراجع الكاملة للمصادر األصلية 
تعريفات  عن  فضالً  منها،  كل  من  المأخوذة  البيانات  على  االعتماد  إمكانية  وتوضيح  للبيانات، 
المصطلحات. وتتعامل أجزاء منفصلة من هذه التقارير مع تحليل البيانات، بما في ذلك االفتراضات 
المعمول بها أو المناهج المستخدمة في التقديرات والتوقعات من البيانات الخاصة باألربع سنوات 
 ً المرجعية (1990 و2000 و2005 و2010)؛ كما تمت معايرة البيانات مع مساحات األراضي الرسمية طبقا
الموارد  تقييم  في  المستخدمة  الفئات  مع  البيانات  تصنيف  وإعادة  والزراعة،  األغذية  لمنظمة 
الحرجية لعام 2010. وتعطي التعليقات المرفقة في الجداول معلومات إضافية، وال سيما في الحاالت 
التي شهدت فيها البلدان صعوبة في مطابقة الفئات الوطنية مع تلك التي استخدمت في تقييم 

الموارد الحرجية لعام 2010. 
وكانت نقاط الوصل اإلقليمية في مقر منظمة األغذية والزراعة ومكاتبها اإلقليمية وفي األقاليم 
الفرعية على اتصال منتظم مع المراسلين الوطنيين طوال العملية. وتم توفير قائمة من األسئلة المتداولة 

في الموقع اإللكتروني لتقييم الموارد الحرجية لعام 2010 وذلك لتسهيل عملية تقديم التقارير. 
وصحة  اكتمال  لضمان   ً تفصيليا مراجعتها  تمت  القطرية،  التقارير  مسودات  ورود  وبمجرد 
ً لنظام تصنيف تقييم  تطبيق التعاريف والمناهج - بما في ذلك إعادة تصنيف البيانات الوطنية تبعا
المعلومات  للمعلومات ومقارنتها مع  الداخلي  االتساق  تم فحص  2010. كما  لعام  الحرجية  الموارد 
المقدمة في تقييم الموارد الحرجية لعام 2005، ومع االستبيان المشترك لقطاع الغابات في منظمة 
األغذية والزراعة / ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا / والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية 

/ والمكتب األوروبي لإلحصاءات (FAO/UNECE/ITTO/EUROSTAT) وغيرها من مصادر المعلومات المنشورة. 
وتم عقد ما مجموعه عشر ورش عمل إقليمية وإقليمية فرعية الستعراض مسودات التقارير 
(للحصول على التفاصيل، انظر ملحق 5). وأتاحت ورش العمل هذه الفرصة لتبادل الخبرات ومعالجة 
نتيجة  النهائية  التقارير  كانت  وبالتالي،  وتفسيرها.  البيانات  بتوافر  متعلقة  وقضايا  محددة  مسائل 

لعملية دورية وجهد تعاوني. 
وتم إدخال البيانات بعد ذلك إلى موقع نظام المعلومات الحرجية (FORIS) لمنظمة األغذية 
هذه  والزراعة  األغذية  بمنظمة  الموضوعيون  الخبراء  وحلل  العالمية.  الجداول  إنشاء  وتم  والزراعة، 
الجداول وأعدوا لمحات عامة عن كل موضوع من موضوعات التقرير الرئيسي على المستوى العالمي 
واإلقليمي، و على مستوى األقاليم الفرعية. وقبل نشر النتائج الرئيسية والجداول العالمية، تم إرسال 

جميع التقارير القطرية لرئيس قطاع الحراجة في كل بلد من أجل التحقق النهائي. 

النواتج
الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  من  األخرى  الرئيسية  النواتج  تشمل  التقرير،  هذا  إلى  باإلضافة 

الحرجية لعام 2010 ما يلي: 
البيانات  مصادر  تشمل  مفصالً،   ً تقريرا  – 233 مجموعه  ما  إعداد  تم  القطرية.  التقارير 
وكذلك  والتصنيف  والتنبؤ  للتقدير  المستخدمة  المناهج  ووصف  األصلية،  والبيانات 
االفتراضات المعمول بها. وهذه التقارير متوفرة على الموقع اإللكتروني لمنظمة األغذية 
أو  الفرنسية  أو  اإلنكليزية  باللغة   (www.fao.org/forestry/fra2010) بالحراجة  الخاص  والزراعة 

اإلسبانية. وهناك نسخ مطبوعة متوفرة عند الطلب. 
واجهة  تفعيل  وتم  بيانات  قاعدة  في  البيانات  جميع  إدخال  تم  تفاعلية. –  بيانات  قاعدة 
للمستخدمين لتسهيل استرجاع هذه اإلحصائيات، وهي متوافرة على الموقع اإللكتروني 

لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
إلى   ً استنادا  ً عالميا جدوالً   – 40 من  تتكون  مجموعة  تجميع  تم  العالمية.  الجداول 
الملحق  في  منها  عشرين  على  اإلطالع  ويمكن  البلدان.  تقدمها  التي  المعلومات 
والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإللكتروني  الموقع  على  متوفرة  الكاملة  والمجموعة   3

بالحراجة.  الخاص 
تم إصدار النتائج الرئيسية للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية  النتائج الرئيسية.  –
االنكليزية  باللغات  متاحة  نشرة  وهناك   .(FAO, 2010a)  2010 مارس  شهر  في   2010 لعام 
والفرنسية واالسبانية والعربية والصينية والروسية على موقع منظمة األغذية والزراعة، 

وهناك نسخ مطبوعة تقدم حسب الطلب.
بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، وبمشاركة  مسح عالمي بواسطة االستشعار عن بعد.  –
ً، يجري تنفيذ  حصر عالمى للغابات  أخصائيين في االستشعار عن بعد في حوالي 150 بلدا
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باستخدام االستشعار عن بعد كجزء من التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 
2010. ومن المتوقع صدور النتائج في نهاية عام 2011. ويصف اإلطار 3-2 في الفصل الثاني 

هذا المسح بمزيد من التفصيل. 
الدراسات الخاصة. – هناك عدد من الدراسات الخاصة التي تقدم معلومات إضافية مكملة 
بشأن مواضيع محددة هي: تدهور الغابات؛ واألشجار خارج الغابات؛ والحراجة؛ والفقر وسبل 
العيش؛ والموارد الوراثية للغابات والغابات والحراجة في الجزر الصغيرة. ويشترك في كل 

واحدة من هذه الدراسات متخصصون إضافيون، وسيتم نشرها على حدة. 
تقييم  عملية  من  كجزء  العمل  أوراق  من  عدد  إعداد  تم  العمل. –  أوراق 
اإللكتروني الموقع  على  عليها  االطالع  ويمكن   .2010 لعام  الحرجية   الموارد 

http://www.fao.org/forestry/fra/2560/en . وهي مذكورة في ملحق 4.
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الفصل الثاني
مساحة الموارد الحرجية

نظرة عامة
بالهدف  تتصل  حيث  المستدامة،  الحرجية  لإلدارة  األول  المقياس  هي  الحرجية  الموارد  مساحة  إن 
بما  والخصائص،  الغابات  أنواع  الحفاظ على موارد حرجية كافية — من مختلف  المتمثل في  العام 
في ذلك األراضى الحرجية األخرى واألشجار الموجودة خارج الغابات — وذلك لدعم األهداف االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية المتعلقة بالغابات والحراجة في داخل البلد أو اإلقليم. والهدف من رصد مساحة 
الموارد الحرجية وخصائصها هو فهم ظاهرة إزالة الغابات غير المخطط لها والحد منها واستعادة 
للغابات  الهامة،  الكربون  امتصاص  وظيفة  وتقييم  المتدهورة،  الغابات  تأهيل  وإعادة  الغابات  أراضى 

األراضى الحرجية األخرى، واألشجار الموجودة خارج الغابات، وتخصيص الغابات لألغراض المختلفة.
هذا وقد شكلت المعلومات حول مساحة الموارد الحرجية األساس الذي اعتمدت عليه جميع 
في  رئيسيا  موضوعا  تمثل  الحرجية  الموارد  مساحة  ومازالت  الحرجية،  للموارد  العالمية  التقييمات 
التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. إن المساحة الحرجية تمثل متغيرا يسهل فهمه، 
َ لألهمية النسبية للغابات في بلد أو إقليم ما. وتمثل تقديرات التغير في مساحات الغابات  َ أوليا ومؤشرا
َ عن األراضي المطلوب تخصيصها للغابات وألغراض استخدام األراضي األخرى، كما  مع مرور الزمن مؤشرا
َ لآلثار التي تخلفها الكوارث البيئية الخطيرة واضطرابات النظم البيئية الحرجية.  َ مؤشرا أنها تمثل أيضا
هذا وتستخدم مساحة األراضي التي تشغلها الغابات باعتبارها أحد مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية 
(United Nations, 2008). كما تستخدم المعلومات حول اتجاهات مساحات الغابات في تقييم التقدم المحرز 
نحو بلوغ هدف التنوع الحيوى لعام 2010 والذي تنص عليه اتفاقية التنوع الحيوى، فضالَ عن األهداف 
 َ َ مؤشرا َ بشأن جميع أنواع الغابات. وهي تمثل أيضا الحرجية العالمية طبقا لإلتفاق الغير ملزم قانونا

َ في جميع العمليات البيئية اإلقليمية حول معايير ومؤشرات اإلدارة الحرجية المستدامة. شائعا
وما تزال أكثر اإلحصاءات نقالً عن التقييمات العالمية للموارد الحرجية هي المعدل العالمي 
إلزالة الغابات وصافي الخسارة في المساحة الحرجية. ومع ذلك، وكما لوحظ في التقييمات السابقة 
(FAO, 2001 and FAO, 2006b) فقد لقيت أهمية استخدام المساحة الحرجية كمؤشر وحيد للتنمية الحرجية 
تأكيدا مبالغا فيه، وال سيما في المناقشات العامة، بينما ظهرت جوانب أخرى من الموارد الحرجية أقل 
أهمية. ويجب النظر في متغيرات أخرى عديدة عند تحديد االتجاهات المتصلة بمساحة الموارد الحرجية. 
كما يمكن النظر إلى عاملي مخزون الموارد الخشبية وتخزين الكربون باعتبارهما مؤشرين لهما نفس 
األهمية، ذلك ألنهما يشيران إلى ما إذا كانت الغابات قد تدهورت وإلى أي مدى يمكن لكليهما أن يخفف 
 َ من تأثير ظاهرة تغير المناخ. وعالوة على ذلك، فإن صافي الخسارة في المساحة الحرجية ليس كافيا
في حد ذاته لوصف ديناميات استخدام األراضي والتي تشمل كال من فقدان الغابات بسبب إزالتها أو 
التوسع  أو  الزراعة  الحرجية من  المساحة  التي تحققت في  والمكاسب  الطبيعية  الكوارث  من جراء 
َ ومدى صحتها  الطبيعي. والمساحة الحرجية في حد ذاتها ال تخبرنا عن أنواع الغابات الموجودة فعليا
والمنافع التي قد توفرها أو مدى كفاءة إدارتها. ومن ثم، تطورت التقييمات العالمية للموارد الحرجية 

بمرور الوقت وأصبحت اآلن تتضمن معلومات عن جوانب متنوعة متعلقة بالغابات والحراجة.
وفي التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، تم البحث عن معلومات عن الوضع 
الحالي وعن التغيرات التي حدثت على مر الزمن (1990، و2000، و2005، و2010) بشأن المتغيرات الستة 

التالية المتعلقة بحجم الموارد الحرجية:
َ تشجيع البلدان على تقديم  مساحة "الغابات" و"األراضى الحرجية األخرى". كما تم أيضا – 

معلومات عن "األراضي األخرى ذات الغطاء الشجري".3
أعيد  التي  األخرى  والغابات  األولية،  الغابات  وهي:  فئات  لثالث   َ وفقا الغابات  خصائص  – 
البالد  للنوعين األخيرين، كان مطلوبا من  وبالنسبة  المزروعة.  والغابات   ،َ إحياؤها طبيعيا

تقديم بيانات عن المساحة الحرجية التي تتألف من األنواع المجلوبة.
مساحات أنواع محددة من الغابات: المانغروف، والخيزران، وزراعات المطاط. – 

3  راجع الملحق رقم 2 للتعريفات
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الغابات  في  الخشبية  الموارد  مخزون  إجمالي  أي  الغابات،  في  القائم  األخشاب  حجم  – 
واألراضى الحرجية األخرى وتكوينها.

الكتلة الحيوية الحرجية. – 
والمخلفات،  الميتة،  واألخشاب  الشجرية  الحيوية  الكتلة  تحتويه  الذي  الكربون  مخزون  – 

وتربة الغابات.
الوطنية،  التقارير  في  وكذلك  اإلقليمية،  والبيئية  اإلقليمية  والمؤشرات  المعايير  وضع  عملية  وفي 
َ لنوعية  َ ما يتم استخدام تصنيفات أكثر تفصيالَ للمساحات الحرجية، على سبيل المثال، وفقا غالبا
َ للظروف  الغابات أو الغطاء النباتي بها، أوالهيكل العمري، أو فئات التوزيع حسب قطر األشجار. ونظرا
تلك  عن  تقرير  وضع  ممكنا  يكن  لم  المختلفة،  والبلدان  المناطق  في  التصنيف  ونظم  المتباينة، 
أعاله.  والمذكورة  الغابات  المحددة من  الثالثة  األنواع  باستثناء  العالمي  المستوى  التصنيفات على 
ومع ذلك، فإن التقارير القطرية الخاصة بالتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 تحتوي 

على تفاصيل أكثر بكثير من تلك المبينة في الجداول العالمية.
وفي التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، تم إجرء مسح مستقل باستخدام 
تمثل  النتائج  وكانت  بأكمله.  االستوائي  اإلقليم  في  البلدان  تقارير  الستكمال  بُعد  عن  االستشعار 
عنصرا هاما في تحليل االتجاهات العالمية واإلقليمية، وأدت، على سبيل المثال، إلى معايرة التغيرات 
م المسح أيضا نظرة  التي تطرأ على المساحات الحرجية في أفريقيا والتي وردت في التقارير. كما قدّ
األقاليم  فى  التغير  أنماط  توثيق  ذلك  في  بما  األراضي  استخدام  عمليات  في  التغير  عن  فاحصة 
االستوائية. هذا وكانت النتائج موضع اعتراف كبير واستخدام على نطاق واسع (على سبيل المثال، 
َ ويجري تنفيذه كجزء من  Mayaux et al., 2005). ويجري اآلن إجراء مسح استشعار عن بُعد آخر أكثر طموحا
المعلومات  2-3) وسوف يستكمل  (انظر اإلطار   ،2010 الموارد الحرجية لعام  العالمي لحالة  التقييم 
الواردة في هذا التقرير من حيث التغيرات في المساحات الحرجية على مر الزمن في المناطق البيئية 
الكبيرة، فضال عن تقديم معلومات أكثر تفصيال عن ديناميات التغير في عمليات استخدام األراضي 

على المستويين اإلقليمي والعالمي.

النتائج الرئيسية
تغطي الغابات 31 في المائة من إجمالي مساحة اليابسة

أن  يعني  مما  هكتار،  مليار   4 عن  قليال  يزيد  بما   2010 عام  في  العالم  في  الحرجية  المساحة  تقدر 
متوسط المساحة الحرجية للفرد 0.6 هكتار. ومع ذلك، فإن المساحة الحرجية يتم توزيعها بشكل غير 
متساوٍ. فأغنى البلدان بالغابات هي البلدان الخمس التالية: (االتحاد الروسي والبرازيل وكندا والواليات 
المتحدة األمريكية والصين) وهي تمثل أكثر من نصف المساحة الحرجية اإلجمالية (53 في المائة) ، 
في حين أن 64 بلدا يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 2 مليار شخص ال تزيد المساحة الحرجية فيها 
َ من البلدان التي تقع في المناطق  عن 10 في المائة من إجمالي مساحة اليابسة بها، وهي تضم عددا
الجافة، وكذلك الكثير من دول الجزر الصغيرة النامية والمناطق الغير مستقلة. وهناك عشرة من تلك 
البالد ليس لديها غابات على اإلطالق. وتقدر المساحة اإلجمالية لألراضي الحرجية األخرى بما ال يقل 
9 في المائة من إجمالي مساحة اليابسة. وتقدر المساحة اإلجمالية  1.1 مليار هكتار بما يعادل  عن 
لألراضي األخرى ذات الغطاء الشجري بنحو 79 مليون هكتار، ولكن مما ال شك فيه أنها أعلى من ذلك 

بكثير حيث كانت المعلومات المتاحة محدودة.

مرتفعا  يزال  ال  أنه  إال  االنخفاض،  على  دالئل  يظهر  الغابات  إزالة  معدل 
بشكل ينذر بالخطر

تم تحويل حوالي 13 مليون هكتار من الغابات إلى استخدامات أخرى — الزراعة أساسا - أو تم فقدانها 
من جراء أسباب طبيعية كانت تحدث كل عام خالل العقد الماضي. وذلك بالمقارنة بالرقم المعدل 
16 مليون هكتار في السنة في التسعينيات. وقد قامت البرازيل واندونيسيا — وهي البالد التي كانت 
لديها أعلى نسبة خسارة صافية للمساحات الحرجية في التسعينيات — بخفض معدالت الخسارة 
بها بشكل ملحوظ. بينما في أستراليا، تسبّب الجفاف الشديد وحرائق الغابات في تفاقم الخسارة 

في المساحات الحرجية منذ عام 2000.
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البلدان أدى بدوره  بعض  الغابات في  الطبيعي في  والتوسع  التحريج 
إلى خفض صافي الخسارة في المساحة الحرجية على المستوى العالمي

يُقدر صافي التغير في المساحات الحرجية في الفترة مابين عام 2000 إلى عام 2010 بنحو - 5.2 مليون 
هكتار في السنة على المستوى العالمى (ما يعادل مساحة كوستاريكا). وقد انخفضت هذه النسبة 
هذا  ويعزو  و2000.   1990 عامي  بين  ما  الفترة  في  سنويا  هكتار  مليون   8.3  - بنحو  تقدر  كانت  أن  بعد 
اإلنخفاض الكبير إلى كل من إنخفاض معدل إزالة الغابات وزيادة المساحات الحرجية الجديدة التي 

أنشئت عن طريق الغرس أو البذر والتوسع الطبيعي للغابات الموجودة بالفعل.

أكثر من 90 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية تتكون من غابات أعيد 
إحياؤها طبيعيَا

الغابات األولية - وهي الغابات المحلية والتي ال توجد بها عالمات واضحة على النشاط البشري في 
بينما  الحرجية،  المساحة  المائة من مجموع  في   36 بحوالي  تقدر مساحتها   — الحاضر  أو  الماضي 
المساحة  تشكل  حين  في  المائة،  في   57 نحو   َ طبيعيا إحياؤها  أعيد  التي  األخرى  الغابات  تشكل 

الحرجية المزروعة نحو 7 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية.

زراعات  مساحة  أن  حين  في  االنخفاض،  المانغروف  غابات  مساحات  تواصل 
المطاط والخيزران آخذة في االزدياد 

أن  بعد   2010 عام  من  اعتبارا  هكتار  مليون   16.1 بنحو  المانغروف  لغابات  اإلجمالية  المساحة  تقدر 
المانغروف  1990. ويتركز ما يقرب من نصف مساحة غابات  18.8 مليون هكتار في عام  انخفضت من 

(حوالي 47 في المائة) في خمسة بلدان هي :اندونيسيا والبرازيل ونيجيريا واستراليا والمكسيك.
من الصعب تقييم مساحة الخيزران، ألن هذا النوع يوجد داخل الغابات في صورة رقعة أرض أو في 
 ً َ إلى المعلومات التي تم جمعها من 33 بلدا صورة تجمعات خارج الغابات. ومع ذلك، فإن النتائج األولية استنادا

من البلدان الرئيسية الغنية بالخيزران تشير إلى أن المساحة اإلجمالية تشكل حوالي 31.5 مليون هكتار.
َ من البلدان — بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا  توجد زارعات المطاط في عدد قليل نسبيا
وأفريقيا — وتغطي مساحة تقدر بنحو 10 مليون هكتار، وفي حين ازدادت مساحة زارعات المطاط بشكل 

َ في عدة بلدان. ملحوظ في التسعينيات، فإن معدل الزيادة اآلن آخذ في التباطؤ والتناقص تدريجيا

في عام 2010، وصل إجمالي المخزون النامى في الغابات على مستوى العالم 
إلى نحو 527 مليار م³

في المتوسط يبلغ المخزون النامى 131م³ للهكتار الواحد. وقد وجدت أعلى مستويات المخزون النامى 
إجمالي  في  بسيط  انخفاض  هناك  كان  وقد  االستوائية.  المناطق  وبعض  أوروبا  وسط  في  للهكتار 
التغير  هذا  يكون  أن  المرجح  من  ليس  ولكن  و2010   1990 عامي  بين  ما  الفترة  خالل  النامى  المخزون 

ً من الناحية اإلحصائية. ملحوظا

تحتوي الغابات على نسبة كربون أعلى من تلك الموجودة في الغالف الجوي بأكمله
تخزن غابات العالم ما يزيد عن 650 مليار طن من الكربون، 44 في المائة منها في الكتلة الحيوية، و11 
في المائة في األخشاب الميتة والمخلفات و45 في المائة في التربة. في حين أن اإلدارة المستدامة، 
إزالة  الغابات، فإن  زيادة مخزون الكربون في  أو  الغابات من شأنها الحفاظ على  والغرس وإعادة تأهيل 
الغابات، وتدهورها، وسوء اإلدارة الحرجية تؤدي إلى خفض نسبة مخزون الكربون في الغابات. وعالميا، 
انخفض مخزون الكربون في الكتلة الحيوية للغابات بنسبة 0.5 غيغا طن سنويا خالل الفترة ما بين 
ذلك على  ويأتي  العالم  الحرجية في  المساحة  انخفاض  إلى   َ أساسا ذلك  ويرجع   .2010  —  2005 عامي 

الرغم من زيادة المخزون النامى للهكتار في بعض المناطق.

االستنتاجات الرئيسية
لقد تم إحراز تقدم كبير نحو عكس االتجاه العام للخسارة في المساحة الحرجية، وهناك متغيرات عديدة 
متعلقة بحجم الموارد الحرجية ال تظهر عليها اتجاهات سلبية خطيرة، بل ربما تظهر عليها اتجاهات 
إيجابية بمرور الزمن في بعض البلدان واألقاليم. ومع ذلك فإن إزالة الغابات بما في ذلك تحويل الغابات إلى 
 أراضٍ زراعية بدون رقابة، ال يزال يسير بمعدالت تنذر بالخطر في كثير من البلدان. ويحتاج األمر إلى بذل 

جهود كبيرة من أجل ضمان أن اتجاه حجم الموارد الحرجية إيجابي أو مستقر في جميع األقاليم.
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المساحة الحرجية، والتغير في المساحة الحرجية
مقدمة

تعتبر المساحة الحرجية هي المؤشر األول لألهمية النسبية للغابات في بلد أو إقليم ما. وتوفر تقديرات 
َ للطلب على األراضي للغابات أو الستخدامات أخرى.  التغير في المساحة الحرجية بمرور الزمن مؤشرا
لرصد  الستين  المؤشرات  كأحد  اختيارها  تم  ولهذا  الحرجية،  المساحة  قياس   َ نسبيا السهل  ومن 
التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية (الهدف السابع — ضمان االستدامة البيئية) 

وهدف التنوع الحيوى لعام 2010 واألهداف العالمية المتعلقة بالغابات.
بشأن  قرارات  اتخاذ  عند  كبيرة  أهمية  ذات  واتجاهاتها  الغابات  بحالة  المتعلقة  والبيانات 
عن  بمعلومات  تقترن  أن  يجب  ولكنها  الموارد،  وتخصيص  األراضي،  واستخدامات  الغابات  سياسات 
الغابات وحيويتها، ووظائفها االجتماعية واالقتصادية والبيئية والقيم التي  جوانب أخرى مثل صحة 

تنتجها الغابات. ويتم معالجة هذه الجوانب في فصول أخرى من هذا التقرير.

الوضع الحالي
قامت جميع المناطق والبلدان والبالغ عددها 233 بتقديم تقارير إلى التقييم العالمي لحالة الموارد 
الحرجية لعام 2010 بشأن معلومات تتعلق بمساحة الغابات. وتقدر المساحة الحرجية اإلجمالية في 
عام 2010 بنحو 4 مليار هكتار أو ما يعادل نسبة 31 في المائة من المساحة الكلية لليابسة. ويعادل 
ذلك في المتوسط 0.6 هكتار للفرد الواحد. وكما يتضح من شكل 2-1 فإن المساحة الحرجية موزعة 
بشكل غير متساوٍ. فالبلدان الخمس األغنى بالغابات وهي (االتحاد الروسي والبرازيل وكندا والواليات 
في   53 (نحو  اإلجمالية  الحرجية  المساحة  نصف  من  أكثر  بها  تتركز  والصين)  األمريكية  المتحدة 
َ يبلغ عدد سكانها مجتمعة 2 مليار نسمة ال تشكل الغابات فيها أكثر من  المائة)، في حين أن 64 بلدا

10 في المائة من مساحة أراضيها.
االتحاد  فيها  (بما  فأوروبا  الفرعية.  األقاليم  مستوى  على  الغابات  توزيع   1-2 جدول  يوضح 
الروسي) تمثل 25 في المائة من المساحة الحرجية في العالم، تليها أمريكا الجنوبية (21 في المائة) 
الغابات  المائة). ويمكن االطالع على المعلومات حول مساحة  (17 في  أمريكا الشمالية والوسطى 

واألراضى الحرجية األخرى مصنفة تبعا للبلدان المختلفة في جدول 2، في ملحق 3.

شكل 1-2 
 غابات العالم

مالحظة: الغطاء الشجري مستمد من VCF MODIS * 250 متر بكسل للعام 2005

الغابات ( > 10 في المائة غطاء شجري)
أراضٍ أخرى

مسطحات مائية
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المساحة  إجمالي  من  المائة  في   20 وحده  الروسي  االتحاد  يمثل  البلدان،  مستوى  على 
الحرجية في العالم. وهناك سبع دول تمتلك كل منها أكثر من 100 مليون هكتار من الغابات وأغنى 
والصين،  األمريكية،  المتحدة  والواليات  وكندا،  والبرازيل،  الروسي،  (االتحاد  هي:  بالغابات  دول  عشر 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، واستراليا، واندونيسيا، والسودان، والهند) وتمثل تلك البلدان 67 في 
المائة من إجمالي المساحة الحرجية (شكل 2-2) وتوزع نسبة 33 في المائة المتبقية بين 213 بلدا 
بأنها غابات  بأنها ليس لديها مناطق يمكن وصفها  أفادت  ومنطقة، بينما هناك عشر دول ومناطق 
فوكالند4  جزر  وهي:   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  الوارد  للتعريف  طبقا 
(مالفيناس)، وجبل طارق، والكرسي الرسولي، وموناكو، وناورو، وقطر، وسانت بارتيليمي، وسان مارينو، 

وجزر سفالبارد، وجان ماين، وتوكيالو).

4    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند 
(مالفيناس).

جدول 1-2
توزيع الغابات، حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

المساحة الحرجيةاإلقليم /اإلقليم الفرعي
 نسبة مئوية من المساحة الحرجية اإلجمالية000 1 هكتار

5177 267شرق وجنوب أفريقيا

8142 78شمال أفريقيا

0888 328غرب ووسط أفريقيا

41917 674مجموع أفريقيا

6266 254شرق آسيا

3737 294جنوب وجنوب شرق آسيا

5131 43غرب ووسط آسيا

51215 592مجموع آسيا

09020 809االتحاد الروسي

9115 195أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

00125 005 1مجموع أوروبا

9330 6منطقة البحر الكاريبي

4990 19أمريكا الوسطى

96117 678امريكا الشمالية

39317 705مجموع امريكا الشمالية والوسطى

3845 191مجموع أوسيانيا

35121 864مجموع أمريكا الجنوبية

060100 033 4العالم 

شكل 2-2
 البلدان العشرة التي لديها أكبر مساحات حرجية، 2010 

809االتحاد الروسي

520البرازيل

310كندا

304الواليات المتحدة األمريكية

207الصين

154جمهورية الكونغو الديموقراطية

149أستراليا

94أندونيسيا

70السودان

68الهند

347 1بلدان أخرى

(مليون هكتار)المساحة الحرجية
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َ ومنطقة تغطي الغابات أكثر من نصف مجموع مساحة األراضي (شكل 3-2)،  في 50 بلدا
بها.  األراضي  مساحة  مجموع  من  المائة  في   75 من  أكثر  الغابات  تحتل  البلدان  هذه  من   12 وفي 
ومعظم هذه البلدان ذات الغطاء الحرجي المرتفع هي من دول الجزر الصغيرة النامية واألقاليم الغير 
َ ثالث دول ساحلية منخفضة في أمريكا الجنوبية وبلدا واحدا في  مستقلة، ولكن القائمة تضم أيضا
2.2 يوضح أكبر عشرة بلدان). وعلى المستوى اإلقليمي، فإن أمريكا الجنوبية  حوض الكونغو (جدول 
لديها أعلى نسبة من الغطاء الحرجي، تليها أوروبا (بما في ذلك االتحاد الروسي) وأمريكا الشمالية 

والوسطى، بينما آسيا لديها أدنى نسبة من الغطاء الحرجي (جدول 3-2).
َ ومنطقة، ال تغطي الغابات أكثر من 10 في المائة من إجمالي مساحة األراضي.  في 64 بلدا
ويشار إلى تلك البلدان باسم البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض. وهي تشمل العديد من  دول 
 َ َ بها غطاء حرجي أكبر نسبيا َ كبيرا الجزر الصغيرة النامية واألقاليم الغير مستقلة، فضالَ عن 16 بلدا
اإلسالمية  والجمهورية  (تشاد،  وهي:  البلدان  هذه  من  ثالثة  منها).  كل  في  هكتار  مليون  من  (أكثر 

اإليرانية، ومنغوليا)، حيث تضم كل منها أكثر من 10 مليون هكتار من الغابات.
األراضي  بعض  لديها  أن   2010 عام  في  ومنطقة  بلدا   161 من  المقدمة  التقارير  وأفادت 
المصنفة على أنها "أراضٍ حرجية أخرى"، ولكن كان من الواضح من التعليقات الواردة في تقارير تلك 
البلدان أن األغلبية العظمى من الـ72 بلدا ومنطقة المتبقية أنها تحتوي على مناطق غطاء نباتي 

جدول 2-2 
 البلدان ذات الغطاء الحرجي المرتفع، 2010

الحرجيةالبلد/المنطقة    المساحة 
النسبة من مساحة األرض1000 هكتار

08298 8غيانا الفرنسية

75895 14سورينام

6492ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

1889ساموا األمريكية

4188سيشيل

4088باالو

00085 22باالو

483بيتكيرن

3480جزر تركس وكايكوس

21379 2جزر سليمان

شكل 3-2 
 المساحة الحرجية كنسبة من مساحة أراضي البلدان، 2010

(%)

ال توجد بيانات70–50100–3070–1050–030–10
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َ للتعاريف المستخدمة في التقييم العالمي  يمكن تصنيفها ضمن فئة "أراضٍ حرجية أخرى" طبقا
َ بيانات موثوق بها حول المساحات الفعلية. لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، ولكن ال توجد حاليا

تقدر المساحة اإلجمالية لألراضى الحرجية األخرى بحوالي 1.1 مليار هكتار على األقل — وهو 
ما يعادل 9 في المائة من إجمالي مساحة اليابسة. وقد عانت هذه الفئة من مشكالت إعادة التصنيف، 
وال سيما في المناطق الجافة مثل تلك الموجودة في أستراليا وكينيا وموزمبيق والسودان، حيث يصعب 
األراضى  أكبر مساحة من  التي تضم  العشر  والبلدان  األخرى.  الحرجية  واألراضى  الغابات  بين  التمييز 
والبرازيل  واثيوبيا  والسودان  واألرجنتين  الروسي  واالتحاد  والصين وكندا  (استراليا  األخرى هي:  الحرجية 

َ من البلدان العشرة ذات أكبر مساحة حرجية. وبوتسوانا وأفغانستان) وتضم تلك البلدان ستا
قامت 85 بلدا ومنطقة فقط تمثل مجتمعة حوالي 38 في المائة من المساحة الحرجية في 
العالم بتقديم تقارير عن حجم األراضي األخرى ذات الغطاء الشجري. ويهدف ذلك المتغير إلى تمثيل 
هو  لألراضي  السائد  االستخدام  ولكن  الحرجي،  الغطاء  معايير  استيفاء  فيها  يتم  التي  المساحات 
الزراعة (على سبيل المثال، البساتين وزراعات نخيل الزيت)، أو في المناطق الحضرية (مثل الحدائق). 
وتبلغ المساحة اإلجمالية لألراضي األخرى ذات الغطاء الشجري على األقل 79 مليون هكتار. وكان هذا 

التقدير قاصرا بسبب عدم توافر المعلومات، ولكن الحجم الحقيقي هو بال شك أعلى بكثير.
ً من الفئة األشمل وهي (األشجار خارج  تتضمن فئة "األراضي األخرى ذات الغطاء الشجري" جزءا

َ (انظر اإلطار 1-2). َ في كثير من البلدان، ولكن يصعب قياسها كميا َ هاما الغابات)، وتشكل هذه األشجار موردا

االتجاهات
األربعة  السنوات  في  الحرجية  المساحة  حول  تقديرات  بتقديم  والمناطق  البلدان  جميع  قامت 
للتقارير: (1990 و2000 و2005 و2010) باستثناء منطقتين غير مستقلتين هما سانت بارتيليمي وبولينيزيا 
هاتين  في  الحرجية  المساحة  تقدير  تم  التحليل،  ولغرض   .1990 لعام   َ تقديرا تقدما  لم  الفرنسية، 
المنطقتين عام 1990 على أساس االستقراء الخطى للبيانات المقدمة في عامي2000 و2005. ومع ذلك، 
بعض البلدان كان لديها معلومات شاملة عن نقطة زمنية واحدة فقط، بينما قدمت بعض البلدان 

عددا من التقديرات بمرور الوقت ولكنها كانت متضاربة، مما يجعل تحليل االتجاهات صعبا.
َ لتحويل الغابات إلى أراضٍ زراعية، بدأت في التناقص  وعملية إزالة الغابات، التي تحدث أساسا
في عدد من البلدان، ولكنها ال تزال مرتفعة بصورة تنذر بالخطر في بلدن أخرى. وعلى المستوى العالمي 
أو تم فقدانها نتيجة األسباب  13 مليون هكتار من الغابات إلى استخدامات أخرى  تم تحويل حوالي 
الطبيعية التي كانت تحدث سنويا خالل العقد الماضي. هذا بالمقارنة بالرقم المعدل إلى 16 مليون 

جدول 3-2
 الغطاء الحرجي مصنفا تبعا لألقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
الغابات      مساحة 

اليابسة1000 هكتار مساحة  % من 

51727 267شرق وجنوب أفريقيا

8148 78شمال أفريقيا

08832 328غرب ووسط أفريقيا

41923 674مجموع أفريقيا

62622 254شرق آسيا

37335 294جنوب وجنوب شرق آسيا

5134 43غرب ووسط آسيا

51219 592مجموع آسيا

09049 809االتحاد الروسي

91134 195أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

00145 005 1مجموع أوروبا

93330 6منطقة البحر الكاريبي

49938 19أمريكا الوسطى

96133 678امريكا الشمالية

39333 705مجموع امريكا الشمالية والوسطى

38423 191مجموع أوسيانيا

35149 864مجموع أمريكا الجنوبية

06031 033 4العالم 
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اإلطار 1-2
 دراسة خاصة عن األشجار خارج الغابات

بشأن  خاصة  دراسة  بعمل   ،(Kotka V, June 2006) الحرجية  للموارد  العالمية  التقييمات  حول  الخبراء  مشاورات  أحدث  أوصت 
ورشة  وتم عمل   .2010 لعام  الحرجية  الموارد  العالمي لحالة  التقييم  إجراؤها كجزء من  ينبغي  والتي  الغابات،  األشجار خارج 
العمل االفتتاحية للدراسة في روما من 10.9 يونيو/حزيران 2010. وخالل الجلسة اجتمع 42 خبيرا من 31 مؤسسة في 17 بلدا 

وقاموا بتحديد أهداف ومجال وعملية تطوير الدراسة. ومن المتوقع إعداد التقرير بحلول مارس 2011.

ما هي األشجار خارج الغابات؟
تشير األشجار خارج الغابات (TOF) إلى األشجار التي توجد في األراضي الغير مصنفة على أنها "غابات" أو" أراضٍ حرجية أخرى" 
وهي تتضمن األشجار (المعزولة، والخطية، والمجموعات، والنظم الشجرية) والتي توجد في األوساط الريفية (مثل المزارع، 
والحقول، والمراعي، ومختلف أنواع نظم البستنة ونظم الزراعة الحرجية، وفي األحراش وعلى طول الطرق والمجارى المائية) 

وكذلك في المناطق الحضرية (على سبيل المثال في األراضي الخاصة أو العامة وعلى طول الشوارع).
َ من نظم استخدام األراضي. وتعتبر المنتجات المشتقة من األشجار  وعلى مدى آالف السنوات، كانت األشجار جزءا
مثل الغذاء والدواء ووقود الطهي واألعالف ومواد البناء منتجات أساسية في حياة مئات الماليين من البشر. كما أن األشجار 
الموجودة في األوساط الريفية لها وظائف وقائية في المزارع وفي المناطق الطبيعية وعلى المستويات العالمية، وهي تحافظ 
المائي  التآكل  في  تتحكم  أنها  كما  كفاءة،  أكثر  بشكل  والغذائية  المائية  الموارد  باستخدام  وتسمح  التربة،  خصوبة  على 
المستوى  على  البيئية  للنظم  األشجار  تقدمها  التي  الخدمات  وتعتبر  المحلية.  المنطقة  في  المناخ  اعتدال  في  وتساهم 
في  الموجودة  األشجار  أن  كما  كبيرة.  أهمية  ذات  خدمات  الحيوى  التنوع  على  والحفاظ  الكربون  حجز  مجال  في  العالمي 
المستوطنات البشرية ال تقل أهمية، فباإلضافة إلى منتجاتها المختلفة فإنها توفر عدة خدمات مثل المساهمة في تلطيف 

المناخ، كما أن البيئة "الخضراء" تساعد على ضمان صحة أفضل.

التحدي: السعي نحو ضم األشجار خارج الغابات في سياسات التنمية
لقد أظهرت دراسة حديثة (Zomer et al., 2009) أهمية األشجار خارج الغابات على المستوى العالمي، حيث أن ما يقرب من نصف 
األراضي الزراعية في العالم (أكثر من مليار هكتار) بها غطاء شجري تبلغ نسبته أكثر من 10 في المائة. إال أن "األشجار خارج 
الغابات" ما زالت ال تحظى بالتقدير في االحصاءات الرسمية المستخدمة لدعم صنع القرار ووضع السياسات الوطنية. وغالبا 
تكون المعلومات األساسية - مثل الموقع، والعدد، والنوع، والتنظيم المكاني، والكتلة الحيوية، والنمو، واإلنتاج — غير متوفرة. 
َ ما يتم تجاهل األشجار خارج الغابات في تخطيط استخدام األراضي وفي وضع سياسات التنمية. وأحد األسباب  ومن ثم غالبا

الرئيسية لهذا النقص في المعلومات هو صعوبة تقييم األشجار خارج الغابات على المستوى الوطني وارتفاع تكلفته.
ولهذا السبب أوصى الخبراء الذين اجتمعوا في ورشة العمل أثناء افتتاح الدراسة أنه ينبغي على التقرير أن يشجع 
البلدان على إجراء تقييمات حديثة وعالية الجودة لألشجار خارج الغابات على المستوى الوطني. على أن يتضمن ذلك التقرير 

ما يلي:
استعراض وتحليل مقارن للتقييمات الرئيسية لألشجار خارج الغابات في الماضي والحاضر (على المستويات  – 

الوطنية واإلقليمية)، بما في ذلك المناهج، والنتائج، والدقة، والتكاليف، واالستخدامات المختلفة للتقييم (بما 
في ذلك التداعيات بالنسبة للسياسات).

مجموعة الخيارات المنهجية والتقنية لعمليات تقييم األشجار خارج الغابات على المستوى الوطني، بما في ذلك  – 
التصنيف التنفيذي الذي يتيح إعداد التقارير للعمليات الدولية مثل "التقييمات العالمية لحالة الموارد الحرجية" 

 .(IPCC) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
العالمية  للتقييمات  التقارير  إعداد  عمليات  في  الغابات  خارج  األشجار  ضم  تكامل  لتحسين  توصيات  – 

الحرجية. للموارد 
وتهدف الدراسة إلى دعم الوكاالت الوطنية المسئولة عن الحراجة، والزراعة، والبيئة، والتنمية الريفية والحضرية، 
الغابات، فضالَ عن منتجات تلك األشجار واستخداماتها  آليات ومناهج معدلة لتقييم موارد األشجار خارج  من خالل تقديم 
ووظائفها البيئية واالقتصادية على المستوى الوطني. ومن خالل تلك التقييمات سوف يتمكن صناع القرار على المستويين 
المحلي والوطني من أخذ األشجار خارج الغابات في االعتبار بصورة أفضل وكذلك أخذ الخدمات التي تقدمها بعين االعتبار 
ولهذا الدعم لصناع القرار ومخططي استخدام األراضي أهمية كبيرة بالنسبة للدول النامية حيث أنه من المتوقع أن يزيد 
اإلسهام الذي تقوم به األشجار في حياة البشر وسبل معيشتهم، وفي االقتصادات الوطنية في ظل السياق الحالي لتغير 

المناخ، واألزمة االقتصادية العالمية، وانعدام األمن الغذائي.
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البرازيل وإندونيسيا معدالت  هكتار كانت تفقد سنويا خالل التسعينيات. هذا وقد خفضت كل من 
فقدان الغابات بشكل كبير (بعد أن كانت توجد بهما أعلى معدالت صافي خسارة في التسعينيات). 

بينما في أستراليا تسبب الجفاف الشديد وحرائق الغابات في تفاقم الخسائر منذ عام 2000. 
خفض  إلى  البلدان  بعض  في  للغابات  الطبيعي  والتوسع  التحريج  أدى  نفسه  الوقت  في 
2-2). ويقدر إجمالي  الخسارة الصافية في المساحة الحرجية على المستوى العالمي (انظر اإلطار 
َ، أي ما  صافي التغيير في المساحة الحرجية في الفترة ما بين 1990 إلى 2000 بـ —8.3 مليون هكتار سنويا

يعادل خسارة قدرها 0.20 في المائة من المساحة الحرجية المتبقية في كل عام خالل هذه الفترة.
و يقدر إجمالي صافي التغيير في المساحة الحرجية في الفترة ما بين 2000 إلى 2010 بحوالي 
أكثر  أو ما يعادل خسارة  أكبر قليالَ من مساحة كوستاريكا،  َ، وهي مساحة  -5.2 مليون هكتار سنويا
في   37 أقل  السنوية  الخسارة  لصافي  الحالي  والمعدل  الواحد.  اليوم  في  الغابات  من  كم²   140 من 
المائة من معدل الخسارة في التسعينيات وهو يعادل خسارة 0.13 في المائة من المساحة الحرجية 
المتبقية في كل عام خالل هذه الفترة. وهذا االنخفاض الكبير في معدل خسارة الغابات هو نتيجة 
لكل من االنخفاض في معدل إزالة الغابات وزيادة المساحة الحرجية الجديدة التي أنشئت عن طريق 

الغرس أو البذر والتوسع الطبيعي في الغابات الموجودة بالفعل.
َ لألقاليم واألقاليم  يوضح جدول 2-4 وشكل 2-5 التغير في المساحة الحرجية مصنفة تبعا
الفرعية. على الصعيد اإلقليمي، شهدت أمريكا الجنوبية أعلى معدالت صافي خسارة في الغابات بين 

.َ عامي 2000 و2010 — حوالي 4.0 مليون هكتار في السنة — تليها أفريقيا التي تفقد 3.4 مليون هكتار سنويا
 انخفضت الخسارة الصافية في المساحة الحرجية في أمريكا الجنوبية بعد أن بلغت الذروة 
في الفترة ما بين 2000 و2005، وقد بلغ متوسط صافي الخسارة السنوية للغابات 4.2 مليون هكتار في 
التسعينيات، ثم 4.4 مليون هكتار في الفترة ما بين 2000 إلى 2005، وقد انخفضت اآلن إلى 3.6 مليون 
َ في الفترة ما بين 2005 إلى 2010. إن تلك األرقام اإلقليمية تعكس االتجاهات المتبعة في  هكتار سنويا

البرازيل وهي تمثل 60 في المائة من المساحة الحرجية في هذا اإلقليم.

اإلطار 2-2
 إزالة الغابات والتغير الصافي في المساحة الحرجية

وجميع  الغابات  هما:  فقط  فئتان  به  ويتضح  الحرجية،  المساحة  في  التغير  ديناميات  يوضح  مبسط  نموذج  هو   4-2 شكل 
األراضي األخرى. ويمكن أن تتقلص المساحة الحرجية من خالل إحدى العمليتين التاليتين: إزالة الغابات والكوارث الطبيعية. 
إزالة الغابات - العامل األهم بدرجة كبيرة - تتضمن أن يقوم الناس بإزالة الغابات وتحويل األراضي إلى استخدامات أخرى مثل 
َ إلى تدمير الغابات، وعندما تصبح المنطقة غير قادرة على  الزراعة أو إنشاء البنية التحتية. وقد تؤدي الكوارث الطبيعية أيضا

َ إلى أراضٍ ذات استخدامات أخرى. التجدد بطريقة طبيعية وال يتم بذل أي جهود إلعادة زراعتها، فإنها تتحول أيضا
ويمكن زيادة المساحة الحرجية بطريقتين: إما عن طريق التحريج (أي غرس أو بذر األشجار على األراضي التي لم تكن 
المهجورة، وهي عملية  الزراعية  األراضي  المثال على  للغابات (على سبيل  الطبيعي  التوسع  أو من خالل  السابق)،  غابات في 

شائعة جدا في بعض البلدان األوروبية ).
وعندما يتم قطع أشجار جزء من الغابة ثم تتم إعادة زراعتها (و هو ما يعرف بإعادة التحريج) أو عندما ينمو هذا الجزء 

َ (التجدد الطبيعي) ال يحدث تغير في المساحة الحرجية.  من تلقاء نفسه مرة أخرى في غضون فترة قصيرة نسبيا
في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، طلب من البلدان تقديم معلومات عن المساحة الحرجية 
التغير الصافي هو  الزمن. هذا  الحرجية بمرور  التغير في المساحة  أربع نقاط زمنية، يسمح ذلك بحساب صافي  لديها خالل 
مجموع كافة التغييرات السلبية الناجمة عن إزالة الغابات والكوارث الطبيعية ومجموع كافة التغييرات اإليجابية الناتجة عن 

التحريج والتوسع الطبيعي للغابات.
 شكل 4-2 

ديناميات التغير في المساحة الحرجية 

غابة

إزالة الغابات
الكوارث الطبيعية

التحريج
التوسع الطبيعي

أراٍض أخرى
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جدول 4-2 
 التغير السنوي في المساحة الحرجية تبعا لألقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم/اإلقليم الفرعي
2000–19902010–2000

%1000 هكتار/سنة%1000 هكتار/سنة

0.66-839 1-0.62-841 1-شرق وجنوب أفريقيا

0.05-41-0.72-590-شمال أفريقيا

0.46-535 1-0.46-637 1-غرب ووسط أفريقيا

0.49-414 3-0.56-067 4-مجموع أفريقيا

7811.16 7620.812 1شرق آسيا

0.23-677-0.77-428 2-جنوب وجنوب شرق آسيا

310.31 720.171غرب ووسط آسيا

2350.39 0.102-595-مجموع آسيا

.32n.s.-18n.sاالتحاد الروسي

8450.466940.36أوروبا باستثاء االتحاد الروسي

8770.096760.07مجموع أوروبا

530.87500.75منطقة البحر الكاريبي

1.19-248-1.56-374-أمريكا الوسطى

32n.s.1880.03امريكا الشمالية

0.00-10-0.04-289-امريكا الشمالية والوسطى

0.36-700-0.02-41-مجموع أوسيانيا

0.45-997 3-0.45-213 4-مجموع أمريكا الجنوبية

0.13-211 5-0.20-327 8-العالم 

شكل 5-2 
 التغير السنوي في المساحة الحرجية تبعا لألقاليم، 2010-1990

أمريكا الجنوبية أوسيانياأوروبا امريكا الشمالية والوسطىآسياأفريقيا

1990–2000 2000–1990

2010–2000 2010–2000

الزيادة الصافيةالخسارة الصافية

1 مليون 
هكتار

/سنة) هكتار  (مليون 

المقياس

في  أفريقيا  في  الحرجية  المساحة  في  الخسارة  صافي  أن  على  دالئل  هناك  أن  حين  وفي 
َ في العقد الماضي)، فإن عدد  َ إلى 3.4 مليون هكتار سنويا تناقص مستمر (من 4.1 مليون هكتار سنويا
تم حسابها  والتي  للمقارنة  القابلة  التقييمات  بها من  موثوق  بيانات  لديها  البلدان  قليل فقط من 
بمرور الزمن، ولذلك فإنه ينبغي التعامل بحذر مع االتجاهات الناتجة. وأحد األسباب الرئيسية لتناقص 
صافي الخسارة في المساحة الحرجية هو االنخفاض الحاد في صافي الخسارة في المساحة الحرجية 
التغيرات  حول  جديدة  بيانات  لجمع   َ مؤخرا بذلت  التي  الجهود  أن  حيث  السودان،  عنه  أبلغت  الذي 
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الفعلية التي تحدث بصفة سنوية قد أسفرت عن أرقام أقل بكثير من تلك المقدرة للفترة بين عامي 
1990 إلى 2000 والتي استندت إلى بيانات قديمة إلى حد ما. ونتيجة لذلك، فإن المساحة الحرجية في 

ً، في حين أنها آخذة في التناقص في بقية القارة. شمال أفريقيا تقدر اآلن بأنها مستقرة نسبيا
َ في التسعينيات، أبلغت  إن آسيا والتي شهدت خسارة صافية تبلغ نحو 0.6 مليون هكتار سنويا
َ بين عامي 2000 و2010. وكان ذلك نتيجة  عن زيادة صافية تبلغ في المتوسط أكثر من 2،2 مليون هكتار سنويا
عمليات التحريج واسعة النطاق التي حدثت بشكل رئيسي في الصين (حيث زادت المساحة الحرجية 
َ منذ عام 2000)، ولكن ذلك  َ في التسعينيات وبمعدل 3 مليون هكتار سنويا بمعدل 2 مليون هكتار سنويا

َ بسبب االنخفاض في معدل إزالة الغابات في بعض البلدان، بما في ذلك إندونيسيا. كان أيضا
الخسارة  ولكن  آسيا،  شرق  وجنوب  آسيا  جنوب  في  مستمرة  الغابات  إزالة  عملية  تزال  وال 
َ في التسعينيات، قد انخفضت  الصافية في المساحة الحرجية، والتي قدرت بـ 2.4 مليون هكتار سنويا
َ في معدل  َ كبيرا َ. وقد سجلت إندونيسيا انخفاضا 0.7 مليون هكتار سنويا اآلن إلى ما يقدر بـحوالي 
الخسارة الصافية في الفترة ما بين عامي 2000 و2005 بالمقارنة مع التسعينيات، وعلى الرغم من أن 
ذلك المعدل قد ارتفع خالل السنوات الخمس الماضية إال أنه ال يزال أقل من نصف ذلك الذي شوهد 
وفي  الثمانينيات  في  تطبيقه  تم  والذي  واسع  نطاق  على  الهجرة  برنامج  تنفيذ  ذروة  عقب  أو  خالل 
أوائل التسعينيات. وهذا الهبوط في معدل صافي الخسارة يتفق مع النتائج األخيرة المستندة إلى 
استخدام االستشعار عن بعد (Hansen et al., 2009). وبالرغم من ذلك فإن هناك دوالً أخرى كثيرة في جنوب 
المساحة  في  الصافية  الخسارة  بارتفاع معدالت  تفيد  تقارير  تقدم  تزال  ال  آسيا  وجنوب شرق  آسيا 
الحرجية. وتواصل المساحة الحرجية االتساع بصورة سريعة في شرق آسيا نتيجة الجهود المبذولة 

للتحريج في الصين، بينما في غرب ووسط آسيا تزداد المساحة الحرجية زيادة طفيفة.
وفي أوروبا اتسعت المساحة الحرجية خالل الفترة ما بين 2000 و2010 بأقل من 0.7 مليون هكتار 
َ في التسعينيات.  َ بالمقارنة مع االتساع الذي قدر بأقل قليالَ من 0.9 مليون هكتار سنويا فقط سنويا
 َ واالتجاه المتقلب قليال والذي شوهد في االتحاد الروسي ليس ذو أهمية من الناحية اإلحصائية نظرا
 2000 عامي  بين  الحرجية  المساحة  في  الواضحة  الزيادة  تعود  حين  في  الحرجية،  المساحة  التساع 

و2005 إلى تغيير منهج التقييم.
َ في عام 2010  في أمريكا الشمالية والوسطى قدرت المساحة الحرجية ككل وكانت تقريبا
نفس المساحة كما كانت في عام 2000. وفي حين أن المساحة الحرجية آخذة في التناقص في جميع 
بلدان أمريكا الوسطى باستثناء كوستاريكا، فإنها آخذة في االزدياد في أمريكا الشمالية، حيث فاق 
صافي خسارة المساحة الحرجية في المكسيك معدل صافي زيادة المساحة الحرجية في الواليات 
المتحدة األمريكية. كما تشهد منطقة البحر الكاريبي زيادة في المساحة الحرجية نتيجة عمليات 

التحريج في كوبا وتوسع الغابات في األراضي الزراعية المهجورة في بعض الجزر. 
0.7 مليون هكتار  بنحو  تقدر  الحرجية  المساحة  أوسيانيا عن صافي خسارة في  أبلغت  وقد 
وتشير  االرتفاع،  في  آخذ  وكأنه  الخسارة  معدل  ويبدو  و2010.   2000 عامي  بين  ما  الفترة  خالل   َ سنويا
َ خالل الخمس سنوات الماضية. ويرجع ذلك إلى الخسارة  التقارير أنه يرتفع بمعدل مليون هكتار سنويا
تفاقم  إلى  الغابات  وحرائق  الشديد  الجفاف  أدى  حيث  أستراليا،  في  بالغابات  لحقت  التي  الكبيرة 
"من  أنه:  استراليا  عن  الصادر  القطري  التقرير  يفيد  ذلك،  ومع   .2000 عام  منذ  الغابات  في  الخسائر 
المفهوم أن السبب األرجح للتراجع الملحوظ في حجم الغابات هو الجفاف واسع النطاق في معظم 
أنحاء استراليا منذ عام 2000 مما أدى إلى خسارة مزدوجة: وهي االنخفاض في معدل إعادة نمو الغابات 
(تم  المائي  اإلجهاد  نتيجة  أخرى  ناحية  من  األشجار  أوراق  نمو  في  التراجع  إلى  باإلضافة  ناحية،  من 
الكشف عن تراجع نمو أوراق األشجار باستخدام األقمار الصناعية باعتباره يمثل خسارة في مساحة 
الغابات). ومن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان تراجع معدل نمو أوراق األشجار نتيجة التعير 

في الظروف المناخية من شأنه أن يمثل خسارة مؤقتة أو دائمة في المساحة الحرجية."5
للحصول على معلومات حول التغيرات في المساحة الحرجية تبعأ للبلد، انظر جدول 3 في 

ملحق 3 وشكل 6-2.
لم تظهر غالبية البلدان في منطقة البحر الكاريبي، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وأوسيانيا أية 
تغيرات ملحوظة في المساحة الحرجية على مدى السنوات الخمس الماضية (حيث تكون القيمة 

5 في حين أن الخسارة المؤقتة للغطاء الحرجي ال يجب أن تعتير خسارة في المساحة الحرجية بحسب التعاريف التي تستخدمها 
المؤقتة  الخسارة  بين  بالتمييز  تسمح  لم  أستراليا  في  المستخدمة  التقييم  فعملية  الحرجية،  الموارد  حالة  تقييم  عملية 
والخسارة الدائمة للغابات. ونتيجة لذلك، فإن الخسارة الصافية المبلغ عنها في تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010 قد تكون 

بها مبالغة في التقدير.
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وأمريكا  أفريقيا  في  البلدان  أغلبية  في  التقارير  أن  حين  في   ،(َ المائة سنويا في   0.5  -/+ الحدية هي 
الوسطى تشير إلى وجود معدل تغير سلبي ملحوظ. وبالرغم من ذلك، فإن التقارير في عدد كبير من 
البلدان في أوسيانيا ومنطقة الكاريبي ال تشير إلى تغير في مساحة الغابات، ويرجع ذلك ببساطة إلى 

عدم وجود بيانات كافية ألكثر من نقطة زمنية واحدة. 
ًَ في الفترة ما بين 1990  كانت العشر دول صاحبة النسبة األكبر من الخسارة الصافية سنويا
ًَ، وفي  7.9 مليون هكتار سنويا و2000 بها خسارة مجمعة في صافي المساحة الحرجية تقدر بحوالي 
ً نتيجة لالنخفاض في معدل  الفترة بين 2000 و2010، انخفضت تلك النسبة إلى 6.0 مليون هكتار سنويا
خسارة الغابات في إندونيسا، والسودان، والبرازيل، وعلى الرغم من االرتفاع في معدل صافي الخسائر 

في استراليا (انظر جدول 5-2).
 ً كانت البلدان العشرة ذات النسبة األكبر من الزيادة الصافية في المساحة الحرجية سنويا
في الفترة ما بين 1990 و2000 بها زيادة مجمعة في صافي المساحة الحرجية تقدر بحوالي 3.4 مليون 
هكتار نتيجة للجهود المبذولة في التحريج والتوسع الطبيعي في المساحة الحرجية. وقد ارتفع هذا 
2010، ويرجع ذلك إلى  2000 إلى  ًَ خالل الفترة ما بين عامي  4.4 مليون هكتار سنويا المعدل ليصل إلى 

تطبيق برامج تحريج فعالة في الصين (جدول 6-2).
ً ومنطقة كان معدل صافي الخسارة في المساحة الحرجية يقدر  في ثمانية وعشرين بلدا
المساحة  في  للخسارة  معدل  أعلى  صاحبة  الخمسة  والبلدان   .ً سنويا أكثر  أو  المائة  في   1 بنسبة 
 5.1—) وتوغو  المائة)،  في   9.3—) القمر  جزر  كالتالي:  هي  و2010   2000 بين  الفترة  خالل  سنويا  الحرجية 
كما  المائة).  في   2.6—) وأوغندا  المائة)،  في   2.7—) وموريتانيا  المائة)،  في   3.7—) ونيجيريا  المائة)،  في 
أن هناك تسعة عشر بلدا يقدر بها صافي معدل الزيادة في المساحة الحرجية بنسبة 1 في المائة 
في  أعلى معدل  الخمسة صاحبة  والبلدان  الغابات.  في  الطبيعي  والتوسع  التحريج  بسبب  أكثر  أو 
التغيير اإليجابي في المساحة الحرجية سنويا خالل الفترة بين 2000 و2010 هي كالتالي: أيسلندا (5.0 
المائة)،  في   2.4) ورواندا  المائة)،  في   2.6) والكويت  المائة)،  في   4.0) الفرنسية  وبولينيزيا  المائة)،  في 
وأوروغواي (2.1 في المائة). ومعظم — وليس جميع — هذه البلدان صاحبة أعلى معدالت التغير والتي 
في   ًَ نسبيا الطفيف  التغير  عن  وينتج  ذات غطاء حرجي منخفض،  دول  المئوية هي  بالنسبة  تقاس 

القيم المطلقة حدوث تغير كبير من ناحية النسب أو النسبة المئوية.

شكل 6-2 
 التغير السنوي في المساحة الحرجية حسب البلدان، 2010-2005

الزيادة الصافية

250–50

500–250

 500 < 

اخلسارة الصافية

500 <

500–250

250–50

تغير ضئيل (خسارة أو زيادة)

 50 >

(1000 هكتار)
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وعلى المستوى العالمي، انخفضت مساحة األراضى الحرجية األخرى بنسبة حوالي 3.1 مليون 
ً في العقد الماضي  ً خالل العقد من عام 1990 إلى عام 2000 وبنحو 1.9 مليون هكتار سنويا هكتار سنويا
معلومات  إلى  تفتقر  البلدان  بعض  ألن  بحذر،  النتيجة  هذه  مع  التعامل  ينبغي  أنه  إال   .(2010-2000)
ً استخدام أحد  متوافقة تم جمعها بمرور الوقت حول األراضى الحرجية األخرى، ونتيجة لذلك يتم غالبا
التقييم  في  الواردة  البيانات  وتشير  األربع.  السنوات  جميع  يمثل  متاح  رقم  أفضل  باعتباره  التقديرات 
ً في كل  العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، إلى أن مساحة األراضى الحرجية األخرى ثابتة تقريبا
من أمريكا الشمالية والوسطى، وأوسيانيا، غير أن البيانات الواردة من أوسيانيا قاصرة بسبب عدم توافر 
بيانات متسقة حول أستراليا. ولقد انخفض هذا المعدل في أوروبا في الفترة ما بين عامي 1990 و2000، 
ً خالل الفترة ما بين عامي 2000 و2010. وقد تقلصت مساحة األراضى الحرجية  ثابتا تقريبا ولكنه ظل 

األخرى في كال الفترتين في كل من أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية.
ً طبقا للمعلومات التي  وكانت البيانات عن األراضي األخرى ذات الغطاء الشجري ضئيلة جدا
ً حول البيانات الخاصة بالسنوات األربع للتقارير. وقد زادت مساحة األراضي األخرى ذات  قدمتها 74 بلدا
ً خالل السنوات العشرين الماضية. الغطاء الشجري بمعدل يزيد قليالً عن نصف مليون هكتار سنويا

مقارنة مع التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005
كان إجمالي المساحة الحرجية في العالم طبقا للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 
أكبر من ذلك المذكور في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، لجميع سنوات التقييم 
ً لتقديرات عام  (انظر جدول 2-7). ويقترب الفارق بينهما من 109 مليون هكتار (أو 2.8 في المائة) وفقا

جدول 5-2
 البلدان العشرة صاحبة أكبر خسارة صافية في المساحة الحرجية، 2010-1990

البلد
التغير السنوي

البلد1990–2000
التغير السنوي 

2010–2000

%1000 هكتار/سنة%1000 هكتار/سنة

0.49-642 2-البرازيل0.51-890 2-البرازيل

0.37-562-أستراليا1.75-914 1-أندونيسيا

0.51-498-أندونيسيا0.80-589-السودان

3.67-410-نيجيريا1.17-435-ميانمار

1.13-403-جمهورية تنزانيا االتحادية2.68-410-نيجيريا

1.88-327-زيمبابوي1.02-403-جمهورية تنزانيا االتحادية

0.20-311-جمهورية الكونغو الديموقراطية0.52-354-المكسيك

0.93-310-ميانمار1.58-327-زيمبابوي

0.49-290-بوليفيا (اتحاد جمهوريات)0.20-311-جمهورية الكونغو الديموقراطية

0.60-288-فنزويال (الجمهورية البوليفارية)0.88-293-األرجنتين

0.53-040 6-المجموع0.71-926 7-المجموع

جدول 6-2
 البلدان العشرة صاحبة أكبر زيادة صافية في المساحة الحرجية، 2010-1990

البلد
التغير السنوي 

البلد1990–2000
التغير السنوي 

2010–2000

%1000 هكتار/سنة%1000 هكتار/سنة

9861.57 2الصين9861.20 1الصين

3830.13الواليات المتحدة األمريكية3860.13الواليات المتحدة األمريكية

3040.46الهند3172.09إسبانيا

2071.64فيتنام2362.28فيتنام

1191.11تركيا1450.22الهند

1190.68اسبانيا820.55فرنسا

810.29السويد780.98إيطاليا

780.90إيطاليا570.37شيلي

760.79النرويج570.26فنلندا

600.38فرنسا550.80الفلبين

4140.67 4المجموع3990.55 3المجموع
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ًَ إلى أن البرازيل قد شهدت زيادة في المساحة الحرجية تبلغ 53 مليون هكتار  2005. ويرجع ذلك أساسا
نتيجة استخدام تقنية أعلى وأدق للتصوير باالستشعار عن بعد، وباإلضافة إلى ذلك شهدت كل من 
مليون   20 من  بأكثر  تقدر  الحرجية  المساحة  في  زيادة  وموزمبيق  الديموقراطية  الكونغو  جمهورية 
الزيادة في تلك المساحة ترجع إلى إعادة تصنيف األراضي التي  هكتار — ومما ال شك فيه أن بعض 
زيادة  عن  إندونيسيا  أبلغت  وقد  أدناه).  (أنظر   " أخرى  حرجية  أراضى   " أنها  على  السابق  في  صنفت 
التقديرات السابقة تم توقعها  2005، ذلك ألن  9 مليون هكتار في عام  في المساحة الحرجية قدرها 
استخدمت  بينما  التسعينيات،  في   ً سنويا الغابات  إزالة  معدل  وإلى   2000 عام  بيانات  إلى   ً استنادا
الغابات قد  إزالة  أن معدل  والتي أظهرت  و2006،   2003 المحدثة من عامي  األرقام  الجديدة  التقديرات 
انخفض بشكل كبير، وال سيما في الفترة ما بين عامي 2000 و2005. ومن ناحية أخرى، أفادت أستراليا 
العالمي األخير  التقييم  ورد في  2005 لتصبح أقل مما  الحرجية في عام  عن انخفاض في المساحة 
بحوالي 9 مليون هكتار. ويرجع ذلك إلى المعلومات الجديدة حول المساحة الفعلية للغابات (من عام 

2008) وإلى معدالت التغير السنوي المنقحة.
كما هو الحال في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، لم يتم تجميع البيانات 
2010، حيث أن  إزالة الغابات مباشرة ألجل التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام  حول معدل 
الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  وفي  المعلومات.  تلك  لديها  البلدان  من  فقط  قليال  عددا 
ً إلى صافي التغير في المساحة الحرجية،  لعام 2005، تم تقدير معدل إزالة الغابات في العالم استنادا
كما تم جمع معلومات إضافية حول التحريج والتوسع الطبيعي في المساحة الحرجية في األعوام 
 ً العشرين الماضية للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، مما جعل من الممكن أيضا
التي  البالد  في  الغابات،  مساحة  في  الطبيعية  والخسارة  الغابات  إزالة  معدل  االعتبار  في  نأخذ  أن 
شهدت زيادة إجمالية صافية في المساحة الحرجية بما فيها أربعة من البالد الخمسة صاحبة أكبر 
إلزالة  العالمي  للمعدل  المنقحة  التقديرات  فإن  لذلك  ونتيجة  العالم.  في  الغابات  من  مساحات 
ما  (وهي  و2000   1990 بين  ما  الفترة  في  الطبيعية  األسباب  نتيجة  مساحتها  في  والخسارة  الغابات 
ً) هي أعلى ولكنها أكثر دقة من تلك التقديرات التي وردت في التقييم  يقرب من 16 مليون هكتار سنويا
العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 (13 مليون هكتار). وفي حين لم يتغير معدل إزالة الغابات 
إدراج  أن  إال  اإلضافية،  المعلومات  تلك  نتيجة  كبير  بشكل  التسعينيات  في  االستوائية  البلدان  في 

.ً ً كبيرا البالد من المنطقة المعتدلة والشمالية قد أحدث اختالفا
ً للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، فإن المساحة اإلجمالية لألراضى  وفقا
المقدرة  المساحة  تلك  عن  هكتار  مليون   216 بمقدار  تقلصت  قد   2005 عام  في  األخرى  الحرجية 
لنفس العام في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، وذلك على الرغم من أن األرقام 
متاحة اآلن ألفغانستان، والبرازيل، وإندونيسيا، والواليات المتحدة األمريكية أضافت 113 مليون هكتار 
األراضى  تقديرات مساحة  في  كبير  بخفض  المراجعة  هو  ذلك  في  والسبب   .2005 عام  تقديرات  إلى 
الحرجية األخرى في استراليا (انخفاض بمقدار 286 مليون هكتار عند مقارنة الرقم الجديد لعام 2010 
72 مليون هكتار)،  2005)، وجمهورية الكونغو الديموقراطية (انخفاض بمقدار  مع الرقم القديم لعام 
والمملكة العربية السعودية (انخفاض بمقدار 33 مليون هكتار)، وموزمبيق (انخفاض بمقدار 26 مليون 
ً من  هكتار)، وكل من كينيا ومالي (انخفاض بمقدار 6 مليون هكتار لكل منهما). ولكن ذلك أقل جزئيا
المساحة في البالد اإلضافية والمراجعة بالزيادة في كل من: الصين (ارتفاع مقداره 17 مليون هكتار)، 

جدول 7-2 
 مقارنة تقديرات المساحة الحرجية في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 و2010

اإلقليم

مساحة الغابات (1000 هكتار)
التقييم العالمي لحالة الموارد

الحرجية 2010
التقييم العالمي لحالة الموارد

الحرجية 2005
الفرق بين التقييم العالمي لحالة الموارد 

الحرجية لعام 2005 وعام 2010

199020002005199020002005199020002005

056 95156 87752 41249 613635 361655 468699 564691 238708 749أفريقيا

471 60212 6233 5771 562571 487566 048574 164584 110570 576آسيا

244-394151148 001 0911 320998 150989 001 2391 471998 989أوروبا

553-017 2-407 2-849 514705 790707 296710 497705 383705 708أمريكا الشمالية والوسطى

509 9-653 9-771 13-254 034206 514208 745212 381196 743198 198أوسيانيا

718 52650 63651 54055 796831 818852 258890 322882 454904 946أمريكا الجنوبية

939 558108 10796 02591 952 6103 988 2913 077 9644 060 1684 085 3984 168 4العالم



25 مساحة الموارد الحرجية

وميانمار وجمهورية تنزانيا االتحادية (ارتفاع مقداره 9 مليون هكتار لكل منهما)، والفلبين وكولومبيا 
(ارتفاع مقداره 5 مليون هكتار لكل منهما).

االستنتاجات
 تم إحراز تقدم كبير في محاولة عكس االتجاه العام للخسارة في المساحة الحرجية في السنوات 
األخيرة. ومع ذلك فإن معظم الخسارة الصافية في المساحة الحرجية ما زالت تحدث في البالد التي 
تقع في اإلقليم اإلستوائي، بينما تحدث معظم الزيادة في المساحة الحرجية في اإلقليم المعتدل 

ً مثل الهند وفيتنام. والشمالي، وبعض االقتصادات التي برزت مؤخرا
لألهمية  أوليا  مؤشرا  ويقدم  فهمه،  يسهل  أساسي  متغير  هي  الحرجية  المساحة  إن 
النسبية للغابات في بلد أو إقليم ما. وتعتبر التغيرات التي تطرأ على المساحة الحرجية بمرور الزمن 
ما   ً فكثيرا ذلك،  ومع  األخرى.  لالستخدامات  أو  للغابات  األراضي  على  الطلب  يوضح  مؤشر  بمثابة 
يتم المبالغة في التركيز على أهمية المساحة الحرجية كمؤشر وحيد لقياس التنمية المحرزة في 
بأنواع  أن تخبرنا  ذاتها ال يمكنها  الحرجية في حد  إن المساحة  العام.  الجدل  الغابات، وال سيما في 
الغابات الموجودة لدينا، ومدى صحتها، أو المنافع التي يمكن أن تقدمها. وعالوة على ذلك، فإن صافي 
والتي  األراضي  استخدام  ديناميات  لوصف  كافٍ  غير  ذاته  حد  في  الحرجية  المساحة  في  الخسارة 
تشمل كال من الخسارة في المساحة الحرجية الناتجة عن إزالة الغابات ووقوع الكوارث الطبيعية، 

والزيادة المحققة في المساحة الحرجية نتيجة للزراعة والتوسع الحرجي الطبيعي.
إن المعلومات حول المكونات المختلفة التي تشكل صافي التغير في المساحة الحرجية ال 
ً حول كل من التحريج،  تزال ضعيفة في كثير من البلدان. وللحصول على معلومات إضافية أكثر اتساقا
وإزالة الغابات، والتوسع الطبيعي في المساحة الحرجية، على الصعيدين اإلقليمي والمناطق البيئية 
والمنظمات  البلدان  والزراعة مع  تتعاون منظمة األغذية  و2005،   1990 بين عامي  للفترة ما  الرئيسية 
على  عينات  جمع  على  يعتمد  والذي  بعد  عن  لالستشعار  عالمي  مسح  إلجراء  الشريكة  الرئيسية 
أساس منهجي من نحو 13500 موقع من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع إعالن النتائج في أواخر 

في نهاية عام 2011 (انظر اإلطار 3-2).

خصائص الغابات
مقدمة

حول  معلومات  تقديم  البلدان  من  طُلب   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في 
"طبيعيتها".  حيث  من  الموجودة  الغابات  من  المختلفة  األنواع  تحديد  أجل  من  الغابات  خصائص 
الواضحة —  أو العالمات  التي تفتقر إلى العالمات —  الغابات األولية  إن هناك سلسلة متواصلة من 
الغابات المزروعة مكثفة اإلدارة ذات األنواع  أو في الحاضر إلى  على وجود نشاط بشري في الماضي 
ً ما يتم ذلك على فترات قصيرة  المجلوبة، والتي تدار بشكل رئيسي من أجل إنتاج منتج واحد، وغالبا
الغابات من نوع واحد محدد فقط — قد يكون ساللة واحدة في بعض  ً ما تتكون تلك  ً، وغالبا نسبيا
الحاالت. وبين هذين النقيضين يوجد نطاق واسع من الغابات، وال توجد نقاط فاصلة واضحة للوقوف 

على الفروق بين الفئات المختلفة على طول تلك السلسلة.
ًَ لثالث فئات  وفي محاولة لوصف هذا النطاق، طُلب من البلدان أن تصنّف الغابات لديها وفقا
في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 وهي: الغابات األولية، الغابات األخرى التي أعيد 
ً، والغابات المزروعة، وأن تشمل معلومات حول نسبة المساحة الحرجية التي تتألف  إحياؤها طبيعيا

ً من أنواع مجلوبة. أساسا
ً للوضع الحالي واالتجاهات المتعلقة بخصائص الغابات المعنية.  ً عاما ويقدم هذا القسم عرضا
ويمكن االطالع على معلومات أكثر تفصيال عن الغابات األولية في الفصل الثالث (التنوع الحيوى)، كما 

يتم تقديم المزيد من التحليل للغابات المزروعة في الفصل الخامس (الوظائف االنتاجية للغابات).

الوضع الحالي
بلد   200 قامت   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  مشاركة  بلدا   233 أصل  من 
بتقديم تقارير حول خصائص الغابات. وقد قدرت المساحة الحرجية في تلك البالد مجتمعة بحوالي 
3.8 مليار هكتار، وهو ما يعادل 94 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية في العالم. وعلى الرغم من 
ً من البلدان قد قدمت تقارير عن خصائص الغابات لديها، إال أن العديد من البلدان لم تقم  ً كبيرا أن عددا
أغلب األحيان  أو استخدمت نظام تصنيف وطني مختلف. وفي  المعلومات بطريقة مباشرة  بجمع 
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اإلطار 3-2
المسح العالمي للغابات باالستشعار عن بعد – بيانات عالمية أفضل حول التغيرات

في مساحة الغابات

لماذا تقوم منظمة األغذية والزراعة بإجراء مسح بإستخدام االستشعار عن بعد للغابات في العالم 
قامت منظمة األغذية والزراعة بريادة دراسات لالستشعار عن بعد تركز على الغابات االستوائية للتقارير السابقة عن حالة الموارد 
الحرجية في السنوات 1980 و1990 و2000. وهذه الدراسة الجديدة، والتي أجريت كجزء من التقرير العالمي لحالة الموارد الحرجية 
لعام 2010، ستكون أكثر شموال مع صور لألقمار الصناعية تم جمعها عالميا، وتهدف الدراسة إلى تحسين معرفتنا بالتغيرات في 
الغطاء الشجري والحرجي واستخدام األراضي على مر الزمن. كما أن األهمية المتزايدة لتغير المناخ تدفع من أجل توفير معلومات 
المائة من  17 في  األرضى مسئولة عن حوالي  واستخدامات  بالغابات  المتعلقة  التغيرات  أن  إلى  التقديرات  أفضل، حيث تشير 
انبعاثات الكربون التي يسببها اإلنسان (IPCC, 2007). وبيانات األقمار الصناعية تجعل من الممكن جمع معلومات متسقة عالميا، 
والتي يمكن تحليلها بنفس الطريقة لنقاط زمنية مختلفة الستخالص تقديرات أفضل للتغير. واالستشعار عن بعد ال يحل محل 

البيانات الميدانية الجيدة، ولكن الجمع بينهما يوفر نتائج أفضل من أي طريقة على حدة. 
الحرجية  الموارد  العالمي لحالة  بالتقييم  الخاص  بعد  بإستخدام االستشعار عن  الرئيسية للمسح  النتائج  وتشمل 

لعام 2010 ما يلي:
تحسين المعرفة بالغطاء األرضى والتغيرات في استخدامات األراضي المتعلقة بالغابات، وخاصة إزالة الغابات،  – 

والتحريج والتوسع الطبيعي للغابات؛ 
معلومات عن معدل التغير بين عامي 1990 و2005 – على مستوى العالم والمناطق البيئية الرئيسية واألقاليم؛ 

وضع إطار ومنهج عالميين لرصد التغير في الغابات؛  – 
سهولة الوصول إلى صور األقمار الصناعية من خالل بوابة بيانات على االنترنت؛ – 

تعزيز قدرات العديد من البلدان لرصد وتقييم وإعداد التقارير عن مساحة الغابات وتغيرها.  – 

التصميم العلمي لعملية جمع العينات 
يستخدم المسح تصميم شبكة إحداثيات لجمع العينات مع صور تم التقاطها في كل تقاطع خط عرضي مع خط طولي، (على 
مسافة حوالي 100 كيلومتر بين نقطتين)، وخفض درجة التباعد بمقدار درجتين فوق 60 درجة شماال. انظر شكل 2.7. وهناك حوالي 
13500 عينة، نحو 9000 عينة منها من خارج مناطق الصحارى والجليد الدائم (وتستثنى القارة القطبية الجنوبية). وتبلغ مساحة 
مساحة  من  المائة  في   1 نحو  تعادل  اإلجمالية  العينة  مساحة  يجعل  مما  كيلومترات،   10 في  كيلومترات   10 عينة  موقع  كل 
اليابسة على سطح األرض. وشبكة اإلحداثيات تتماشى مع تلك التي استخدمت في العديد من عمليات تقييم الغابات الوطنية 

المعتمدة بما في ذلك التقييمات التي أجرتها منظمة األغذية والزراعة.

شكل 7-2
شبكة اإلحداثيات النظامية
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سهولة الوصول إلى األدوات وصور األقمار الصناعية
قدمت منظمة األغذية والزراعة والمنظمات الشريكة لها الصور قبل معالجتها لمناطق العينة التي يبلغ عددها 689 13 لتكون 

.(http://www.fao.org/forestry/fra/remotesensing/portal) .متاحة بسهولة على شبكة االنترنت
سيما  وال  النامية  البلدان  يفيد  سوف  المجانية  المتخصصة  والبرمجيات  بعد  عن  االستشعار  بيانات  إلى  والوصول 
تسمى  وتنزيل مسودة  الدخول  يمكنهم تسجيل  المعتمدون  الوطنيون  الخبراء  الغابات.  رصد  إمكانيات  أو  بيانات  مع محدودية 

المضلعات لتنقيحها ثم تحميل البيانات المنقحة.

ً عن مساحة الغابات وتغيرها على مر الزمن التقديرات المحسنة والمتسقة عالميا
لكل عينة، هناك ثالث صور باألقمار الصناعية — من حوالي عام 1990 و2000 و2005 — قامت باستخالصها جامعة ساوث داكوتا 
مستوى  إلى   (JRC) األوروبية  للمفوضية  المشتركة  البحوث  مركز  أو  والزراعة  األغذية  منظمة  بمعالجتها  قامت  ثم  األمريكية، 
متسق باستخدام عملية تصنيف الصور اآللي. يتم بعد ذلك إعداد مسودة عالمات للغطاء النباتى وتوضح التغيرات في الغطاء 
األرضي على مر الزمن. يتحقق الخبراء الوطنيون من صحة النتائج األولية ومن ثم المساعدة في إجراء عملية التحول من فئات 

الغطاء األرضى إلى فئات استخدامات األراضى (شكل 8-2)

شراكات تقنية قوية ومشاركة مع البلدان
يجمع المشروع بين الخبرة التقنية الحرجية والخبرة بالغطاء األرضي في منظمة األغذية والزراعة في شراكة مع وكاالت خارجية، 
وبدعم مالي من المفوضية األوروبية والخبرة التقنية من مركز البحوث المشترك الخاص بها. وسيقوم خبراء وطنيين في نحو 150 
بلدا بمراجعة نتائج هذا العمل والتحقق منها. وهذه المدخالت تجعل النتائج من بين اإلحصاءات العالمية أكثر تفصيال وشموالً 

واألعمق تحقيقا عن تغير الغطاء الحرجي من بيانات األقمار الصناعية.
رؤية  وضوح  ذات  بيانات  باستخدام  الشجري  للغطاء  جديدة  عالمية  خرائط  داكوتا  ساوث  والية  جامعة  أصدرت  وقد 
الموارد  لحالة  العالمي  التقرير  فى  المستخدمة  السابقة  الكيلومتر  خريطة  على  كبيرة  تحسينات  وهي  مترا)   250) متوسطة 
الحرجية لعام 2000. كما يقوم العلماء في جامعة فريدريش شيلر باختبار بيانات الرادار "للرؤية" من خالل السحب وتطوير أساليب 

للتغلب على بعض الثغرات في بيانات رؤية األقمار الصناعية.
ومن المقرر أن تصدر نتائج المسح في أواخر عام 2011. المزيد من المعلومات متاحة على العنوان التالي: 

www.fao.org/forestry/fra/remotesensingsurvey/en

شكل 8-2
 مثال للخطوات المستخدمة في معالجة بيانات الصور باألقمار الصناعية لعمل خرائط معنونة للغطاء األرضي 

والتغيرات الناتجة في الغطاء األرضي، 2000-1990 

2)  التصنيف والتسمية1) بيانات األقمار الصناعية

التغير

3)  التحقق والمراجعة للتغيرات

زيادة في الغطاء الشجري
خسارة

شجيرات (أشجار صغيرة؟)

غطاء شجري
تجمعات من الغطاء الشجري

غطاء بالشجيرات
غطاء أرضي آخر

غطاء محروق

مياه

سحب وظالل
ال توجد بيانات

غير مصنفة
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تم استخدام قيم تمثيلية مما يجعل من الصعب عمل تحليل مفصل للوضع الحالي واالتجاهات. 
فعلى سبيل المثال، لم يكن لدى الكثير من البلدان معلومات حول مساحة الغابات األولية، ولذلك 
أو  تمثيلية،  كقيمة  األخرى  المحمية  والمناطق  الوطنية  للمنتزهات  الحالية  المساحة  استخدمت 
تصنيفها  يمكن  التي  الطبيعية  الحرجية  للمساحة  المئوية  للنسبة  الخبراء  تقدير  بتقديم  قامت 
على أنها غابات أولية حسب التعريف المستخدم في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 
2010. ومن ثم قد ال يكون من الممكن عمل مقارنة مباشرة بين األرقام في البلدان المختلفة نتيجة 

لالختالفات في تفسير نظم التصنيف المختلفة.
كما لم تكن المعلومات متوفرة لدى بعض البلدان الكبرى في حوض نهر الكونغو وهو ثاني أكبر 

منطقة من حيث المساحة الحرجية االستوائية، وينبغي وضع ذلك في االعتبار عند تحليل النتائج.
تم تصنيف أكثر من ثلث المساحة اإلجمالية للغابات (حوالي 36 في المائة) كغابات أولية، 
تعاني  وال  بشري،  نشاط  لوجود  واضحة  إشارات  بها  يوجد  وال  المحلية  األنواع  من  تتألف  غابات  أي 
العمليات البيئية بها من اضطرابات كبيرة. وأكثر من نصف إجمالي المساحة الحرجية (حوالي 57 في 
ً وتظهر بها إشارات لوجود النشاط البشري. هذا وتم  المائة) هي من الغابات التي أعيد إحياؤها طبيعيا
تصنيف سبعة في المائة من إجمالي المساحة الحرجية باعتبارها الغابات مزروعة عن طريق الغرس 

أو البذر (انظر شكل 9-2).
تقارير  تقديم  تم  التي  المناطق  محدودية  مع  األولية،  الغابات  توزيع  في  كبير  تباين  هناك 
عنها في بعض دول منطقة الكاريبي وأوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)، والمناطق الجافة في شرق 
وجنوب أفريقيا، وشمال أفريقيا، وغرب ووسط آسيا. وتوجد أكبر مساحة من الغابات األولية في أمريكا 
الجنوبية (األمازون). وقامت البلدان في وسط أفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى واالتحاد الروسي 

ً من الغابات بها باعتبارها غابات أولية (جدول 7 في ملحق 3). بتصنيف نسبة كبيرة نسبيا
المزروعة،  الغابات  أكبر مساحات من  بأن لديها  الشمالية  وأمريكا  وأوروبا  وأفادت شرق آسيا 
75 في المائة من المساحة اإلجمالية للغابات المزروعة في العالم. وفي  والتي تمثل مجتمعة نحو 
وتتركز  الحرجية،  المساحة  إجمالي  من  المائة  في   35 نسبة  المزروعة  الغابات  تشكل  آسيا  شرق 
مساحات  بوجود  وأوسيانيا  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  أفريقيا،  تقارير  وأفادت  الصين.  في  معظمها 

َ من الغابات المزروعة (جدول 3-5). صغيرة نسبيا

شكل 9-2
خصائص الغابات تبعا لألقاليم واألقاليم الفرعية، 2010
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وقد قامت 83 بلدا (تمثل 45 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية) بتقديم تقارير حول نسبة 
ً والتي تتألف من أنواع مجلوبة، بينما قامت 117 بلدا (تمثل 67 في  الغابات األخرى التي أعيد إحياؤها طبيعيا

المائة من إجمالي المساحة الحرجية) بتقديم تقارير حول نسب األنواع المجلوبة في الغابات المزروعة.
 ً وقد أفادت تلك البلدان بوجود ما يقارب 9 مليون هكتار من الغابات التي أعيد إحياؤها طبيعيا
ً من األنواع المجلوبة (مثل أنواع األشجار المتأقلمة)، كما توجد بها 52 مليون هكتار  والتي تتألف أساسا
ً 1.5 في المائة  من الغابات المزروعة التي تتكون من األنواع المجلوبة. وتمثل هذه األنواع المجلوبة معا
من إجمالي المساحة الحرجية في العالم. وكانت المعلومات المتوفرة محدودة للغاية بحيث لم يمكن 
ً. ويمكن االطالع على  تقديم تقارير عن اتجاهات األنواع المجلوبة في الغابات التي أعيد إحياؤها طبيعيا

تحليل أكثر تفصيالً حول استخدام األنواع المجلوبة في الغابات المزروعة في الفصل الخامس.

االتجاهات
6ً قدمت تقديرات لجميع سنوات التقرير  استند تحليل االتجاهات إلى بيانات تم جمعها من 183 بلدا
األربعة. وتمثل تلك البلدان مجتمعة 67 في المائة فقط من المساحة الحرجية في العالم، ومن ثم 

يجب التعامل مع تلك األرقام بحذر.
كما يمكن أن نالحظ من شكل 2-10، أن المساحة الحرجية األولية والغابات األخرى التي أعيد 
ً آخذة في التناقص، بينما يالحظ أن المساحة الحرجية المزروعة آخذة في االزدياد. وقد  إحياؤها طبيعيا
2000. وهذا االنخفاض  40 مليون هكتار منذ عام  انخفضت المساحة الحرجية األولية بنحو أكثر من 
ً على مدى عشر سنوات، يرجع بشكل كبير إلى إعادة تصنيف  والذي يمثل نسبة 0.4 في المائة سنويا
االنتقائي  للقطع  نتيجة  وذلك   "َ إحياؤها طبيعيا أعيد  التي  األخرى  "الغابات  فئة  إلى  األولية  الغابات 

لألشجار والتدخالت البشرية األخرى التي تمت في تلك الفترة.
كانت أمريكا الجنوبية مسئولة عن أكبر نسبة من الخسارة في المساحة الحرجية األولية، 
تليها أفريقيا وآسيا. والبرازيل وحدها مسئولة عن خسارة سنوية في المساحة الحرجية تقدر بنحو 
2.5 مليون هكتار. وال تسمح البيانات التي تم جمعها بتحليل حجم الخسارة التي حدثت نتيجة إزالة 
الغابات بالضبط، وحجم الخسارة التي حدثت نتيجة تحويل بعض مناطق الغابات إلى فئة الغابات 

.ً األخرى التي أعيد إحياؤها طبيعيا
باستثناء  المناطق  جميع  في  يتناقص  أو  مستقر  األولية  الغابات  في  الخسارة  معدل  إن 
أوسيانيا، حيث يتزايد ذلك المعدل (ويرجع ذلك في المقام األول إلى الخسارة الكبيرة التي تم تسجيلها 
في بابوا نيو غينيا في الفترة ما بين عامي 2005 و2010)، وفي أوروبا، وأمريكا الشمالية والوسطى والتي 

سجلت زيادة صافية (راجع الفصل الثالث للتفاصيل).
5 مليون هكتار  2000 و2010، ازدادت المساحة الحرجية المزروعة في العالم بنحو  وبين عامي 
تغطيها  ال  التي  المناطق  زراعة  أي  التحريج،  طريق  عن  الغابات  هذه  معظم  إنشاء  تم  وقد   ،ً سنويا

الغابات في اآلونة األخيرة، وال سيما في الصين.

االستنتاجات
لتناسب  فيها  األنواع  تركيب  وتعديل  الغابات  خصائص  بتعديل  الناس  قام  السنوات،  آالف  مر  على 
احتياجاتهم. ونتيجة لذلك، تظهر عالمات واضحة على التدخالت السابقة للبشر على ما يقرب من 

ثلثي الغابات في العالم.
أولية، فإن هذه المساحة  36 في المائة من الغابات على أنها غابات  وفي حين يتم تصنيف 
ً. ومع ذلك، فإن بعض البلدان تقوم بتخصيص أجزاء من الغابات  تتناقص بحوالي 4 مليون هكتار سنويا
ينطبق  حتى  المساحات  هذه  تتطور  الوقت،  وبمرور  فيها.  تدخل  أي  حدوث  ينبغي  ال  التي  الطبيعية 

ً لعملية تقييم الموارد الحرجية. عليها تعريف الغابات األولية طبقا
من  أكبر  بنسبة  تفي  أن  المرجح  ومن  االزدياد  في  آخذة  المزروعة  الغابات  مساحة  أن  كما 
معدالت الطلب على األخشاب في المستقبل، بما يخفف من الضغط على الغابات األولية وغيرها 

.ً من الغابات التي يتم تجددها طبيعيا

6 باستثناء االتحاد الروسي حيث االتجاه الغير معتاد في الغابات األولية هو نتيجة للتغير في نظام التصنيف الذي تم استحداثه 
في عام 1995
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فئات منتقاة من الغابات ومجموعات األنواع 
مقدمة

أو  النباتي،  الغطاء  نوع  أو  الغابة  لنوع   ً وفقا بها  الغابات  مساحات  بتصنيف  البلدان  تقوم  ما   ً غالبا
البلدان  في  التصنيف  وأنظمة  الظروف  لتباين   ً ونظرا األقطار.  توزيع  لفئات   ً وفقا أو  السنى  التركيب 
وعلى  العالمي.  المستوى  على  التصنيفات  هذه  حول  تقارير  تقديم  يمكن  لم  المختلفة،  واألقاليم 
وزراعات  والخيزران،  المانغروف،  مساحات  حول  تقارير  تقديم  البلدان  من  طُلب  فقد  ذلك،  من  الرغم 
المطاط من أجل التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، حيث أن مجموعات األنواع تلك 
متعارف عليها ومستخدمة بكثرة في البلدان التي توجد بها. ويسمح ذلك بإجراء تحليل لالتجاهات 
بأنها غابات في  والتي ال تعرف  المطاط،  وزراعات  الخيزران  باستثناء  الحرجية  المساحة  السائدة في 

جميع البلدان، إال أنها مدرجة في "الغابات" في عملية التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية.

المانغروف (غابات القرم)
توجد أشجار المانغروف عادة على طول السواحل المحمية في األقاليم االستوائية وشبه االستوائية، 
حيث تقوم أشجار المانغروف بوظائف بيئية، واقتصادية واجتماعية هامة، تشمل تقديم مجموعة كبيرة 
من المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية، وكذلك حماية المناطق الساحلية من تأثيرات الرياح، 
األعشاب  ومهاد  المرجانية،  الشعاب  وحماية  الحيوى،  التنوع  حفظ   ً وأيضا المائية،  والتيارات  واألمواج، 
البحرية  الكائنات  لتكاثر  أماكن مناسبة  توفير  الغرين، وكذلك  المالحية من تجمع  والممرات  البحرية، 
وتوفير المغذيات لمجموعة متنوعة من األسماك والصدفيات بما في ذلك العديد من األنواع التجارية. 
وقد أدى ارتفاع الضغط السكاني في المناطق الساحلية إلى تحويل مناطق المانغروف إلى العديد من 

.(FAO, 2007e) االستخدامات األخرى بما في ذلك البنية التحتية، وتربية األحياء المائية، وإنتاج األرز والملح

الوضع الحالي
قدمت 212 بلدا تقارير حول هذا المتغير، وذكرت 100 بلد منها أنه ال يوجد بها أشجار مانغروف، بينما 
أشجار  أنها مناطق  المصنفة على  المساحات  بعض  بها  يوجد  أنه   112 وعددها  البلدان  بقية  ذكرت 

شكل 10-2 
 اتجاهات خصائص الغابات تبعا لألقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990
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مساحات  مع   124 البالغ  والمناطق  البلدان  عدد  من  أقل  العدد  وهذا   .(11-2 شكل  (انظر  مانغروف7 
المانغروف والمتضمنة في الدراسة الموضوعية بشأن المانغروف في التقييم العالمي لحالة الموارد 
البلدان  باقي  فإن  الدومينيك،  جمهورية  عن  النظر  وبغض  ولكن،   .(FAO, 2007e)  2005 لعام  الحرجية 

والمناطق الناقصة توجد لدى كل منها أقل من 1000 هكتار من غابات المانغروف.
البالغ  والمناطق  البلدان  في  المانغروف  لغابات  اإلجمالية  المساحة  أن  التقارير  أفادت  وقد 
عددها 112 تبلغ 15.6 مليون هكتار. والبلدان الخمس صاحبة أكبر مساحات من غابات المانغروف هي: 
إندونيسيا، والبرازيل، ونيجيريا، واستراليا، والمكسيك، وتمثل تلك البلدان مجتمعة نحو 47 في المائة 

من مجموع مساحات غابات المانغروف في العالم.

االتجاهات
كانت المعلومات عن عام 1990 غير متوافرة في ثمانية بلدان وهي: استراليا، والصين، وكوبا، وغوادلوب، 
نيكاراغوا  وهما  بلدان  تقدم  لم  بينما  والسودان.  ونيفيس،  كيتس  وسانت   ، وبورتوريكو  والفلبين، 
األرقام  استخدام  تم  وقد  و2000.   1990 عامي  عن  معلومات  أية  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
الخاصة بعامي 2000 و2005 على التوالي في هذا التحليل. ونظرا إلى االتجاه السلبي العام في مساحة 
المانغروف، فإنه من المرجح أن هناك مبالغة في تقدير مساحة المانغروف في عام 1990 والتقليل من 

تقدير الخسائر مع مرور الوقت.
 16.1 نحو  من  انخفضت  قد  العالم  حول  المانغروف  أشجار  مساحة  أن  إلى  النتائج  وتشير 
فهناك  ذلك،  من  الرغم  وعلى   .(8-2 (جدول   82010 عام  هكتار  مليون   15.6 إلى   1990 عام  هكتار  مليون 
مؤشرات على أنه قد يكون هناك تغييرات في مناهج التقييم في بعض البلدان، مما يعني أن تقديرات 
ً. على سبيل المثال، إندونيسيا سجلت زيادة ملحوظة  السنوات المختلفة قد ال تكون متوافقة تماما
في مساحة المانغروف في الفترة بين عامي 1990 و2000. وكذلك سجلت استراليا زيادة مماثلة خالل 
ً أكبر في مساحة غابات المانغروف في  الفترة ما بين عامي 2005 و2010، وذلك بعد أن سجلت انخفاضا

ً لنقص المعلومات األخرى،  ً لعام 1990 فقط في هذا التحليل. ونظرا ً لعام2000  فقط، كما قدمت باالو تقديرا 7 قدمت البرازيل تقديرا
فإنه قد تم استخدام هذه األرقام للسنوات األربع إلعداد التقارير.

ً ومنطقة وتشير تقديراته إلى أن  8 بالمقارنة، يحتوي التقرير الذي أصدرته منظمة األغذية والزراعة FAO ( 2007e) على معلومات من 124 بلدا
مساحة المانغروف اإلجمالية كانت 15.9 و 15.7 و 15.2 مليون هكتار على التوالي للسنوات 1990 و 2000 و 2005.

شكل 11-2 
 مساحة المانغروف حسب البلد، 2010 
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الفترة من عام 2000 إلى عام 2005. ومن ثم فإن األرقام الواردة بالتقارير تؤكد على الحاجة إلى المزيد 
من التحليل، وينبغي التعامل بحذر مع النتائج المذكورة أعاله.

المانغروف  البلدان الخمسة صاحبة أكبر معدل من صافي الخسارة في مساحة غابات  إن 
خالل الفترة ما بين عامي 2000 و2010 هي: إندونيسيا، واستراليا، وميانمار، ومدغشقر، وموزمبيق.

الخيزران
الخيزران واحد من أهم المنتجات الحرجية غير الخشبية، وهو بديل للخشب. ويوجد الخيزران في جميع 
أقاليم العالم، كأحد عناصر الغابات الطبيعية، أو يتواجد بصورة متزايدة في مناطق الزراعات. ويستخدم 
الخيزران في السكن، والحرف، ولباب الخشب، والورق، واأللواح، والقشرة الخشبية، واألرضيات، واألسقف، 
واألقمشة، والزيوت، والغاز، والفحم، كما أنه يوفر أحد أنواع الخضروات الصحية (براعم الخيزران). وتزدهر 

 .(FAO, 2007f) صناعة الخيزران اآلن في آسيا، وتنتشر بسرعة عبر القارات إلى أفريقيا وأمريكا

الوضع الحالي
أجابت  قد  العالم،  في  الحرجية  المساحة  من  المائة  في   60 تمثل   - ومنطقة  بلدا   131 أن  حين  في 
على هذا السؤال، ذكرت 110 بلدا منها أنه ال يوجد بها خيزران. بينما ذكرت 21 بلدا فقط أنه يوجد بها 
موارد خيزران،9 وتتضمن تلك القائمة ثمانية بلدان ومناطق هي: (كوبا والسلفادور وجامايكا ومارتينيك 
الدراسة  في  متضمنة  البلدان  تلك  تكن  ولم  وتوباغو)،  وترينيداد  والسودان  والسنغال  وموريشيوس 
 FAO,) 2005 الموضوعية التي أجريت بشأن الخيزران في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام
2007f). وفي المقابل، فإن أحد عشر بلدا من تلك المتضمنة في الدراسة الموضوعية لعام 2005، لم 
تقدم أية تقارير حول الخيزران في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، وتلك البلدان هي: 
(البرازيل وإكوادور وجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبابوا نيو غينيا 
ً في التقييم  وبيرو وتايالند وأوغندا وجمهورية تنزانيا االتحادية). وقد سجل بلد واحد وهي "شيلي" صفرا
العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، بينما سجلت هى نفسها نحو 900 هكتار في الدراسة التي 

أجريت في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005.
تبلغ المساحة اإلجمالية في البلدان البالغ عددها واحد وعشرون والمشاركة في التقرير نحو 
16.7 مليون هكتار، وينبغي أن يضاف إلى ذلك ما يقدر بحوالي 14.8 مليون هكتار من البلدان االثنى عشرة 
غير المشاركة (بحسب المعلومات الواردة عن FAO, 2007f) ليصبح إجمالي المساحة نحو 31.5 مليون 
 FAO المعلن عنه بحسب  العالمي  الرقم  أقل من  وهذا   .(12-2 2-9 وشكل  (جدول  العالم  هكتار حول 

ً لنقص المعلومات األخرى تم استخدام هذا الرقم لعام 2010 في هذا التحليل ً لعام 2000 ونظرا ً واحدا 9 ذكرت إندونيسيا تقديرا

جدول 8-2 
االتجاهات في مساحة المانغروف حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
مساحة المانغروف (1000 هكتار)

1990200020052010

991923892861شرق وجنوب أفريقيا

4433شمال أفريقيا

163 2072 2522 4192 2غرب ووسط أفريقيا

027 1023 1783 4143 3مجموع أفريقيا

83838383شرق آسيا

022 2006 3616 9266 5جنوب وجنوب شرق آسيا

187183183183غرب ووسط آسيا

288 4666 6276 1966 6مجموع آسيا

0000مجموع أوروبا

763762808857منطقة البحر الكاريبي

481454448443أمريكا الوسطى

086 0861 0941 1721 1امريكا الشمالية

387 3422 3102 4162 2مجموع امريكا الشمالية والوسطى

759 5371 8411 8601 1مجموع أوسيانيا

161 1752 1872 2252 2مجموع أمريكا الجنوبية

622 62115 14315 11016 16العالم
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(2007f) وهو (36.8 مليون هكتار) على الرغم من إضافة ثمانية بلدان جديدة وعلى الرغم من أن سيرالنكا 
قد راجعت تقديرها السابق بالرفع بأكثر من 700 ألف هكتار. ويرجع ذلك إلى أن التقديرات قد انخفضت 

في الهند بنحو أكثر من 5 مليون هكتار، كما انخفضت في إندونيسيا بنحو مليوني هكتار.

جدول 9-2
اتجاهات مساحة الخيزران حسب البلد واإلقليم، 2010-1990

البلد /اإلقليم
مساحة الخيزران (1000 هكتار)

1990200020052010

000 0001 0001 0001 1إثيوبيا **

150150150150كينيا

.n.s.n.s.n.s.n.sموريشيوس

590 5901 5901 5901 1نيجيريا *

723691675661السنغال

30303031السودان **

67676767أوغندا *

128128128128جمهورية تنزانيا االتحادية *

627 6403 6563 6883 3إجمالي أفريقيا

908683186بنغالديش

31313637كمبوديا

712 4265 8695 8564 3الصين

476 4185 2325 1165 5الهند

1111اندونيسيا **

149153155156اليابان

612 6121 6121 6121 1جمهورية الوس الشعبية الديمقراطية *

422592677677ماليزيا *

963895859859ميانمار

9142020باكستان *

127156172188الفلبين

8678جمهورية كوريا

221989742742 1سري النكا

261261261261تايلند *

425 4751 4151 5471 1فيتنام

360 94317 31116 41216 15إجمالي آسيا

0000إجمالي أوروبا

n.s.n.s.n.s.2كوبا **

.n.s.n.s.n.s.n.sالسلفادور

34343434جامايكا

2222مارتينيك

1111ترينيداد وتوباغو

37373739أمريكا الشمالية والوسطى

23384545بابوا غينيا الجديدة *

23384545إجمالي أوسيانيا

300 3009 3009 3009 9البرازيل *

900900900900شيلي *

9999إكوادور *

190190190190بيرو *

399 39910 39910 39910 10إجمالي أمريكا الجنوبية

470 06531 44231 56030 29العالم

ملحوظات:
البيانات لعام 1990 و2000 و2005 من منظمة األغذية والزراعة FAO (2007f). وبيانات عام 2005  إستخدمت أيضا لعام 2010. وبالنسبة للبلدان في  أمريكا    *

الجنوبية، فإن األرقام لعام 2000 استخدمت أيضا لعام 1990
**   الفجوات في البيانات قدمتها تقديرات منظمة األغذية والزراعة

.n.s = غير ملحوظ
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االتجاهات
لم تكن المعلومات متاحة لعامي 1990 و2000 في كل من كوبا، واثيوبيا، والسودان. ولذلك تم استخدام 
 ً الرقم المتاح لعام 2005 في هذه البلدان في كل من عامي 1990 و2000. هذا وقد ذكرت إندونيسيا تقديرا

ً لعدم توافر المعلومات، تم استخدام هذا الرقم في سنوات التقارير األربعة. لعام 2000 فقط، ونظرا
في  الستخدامها  الخيزران  موارد  بعض  عن  بلدا   21 من  المقدمة  المعلومات  إلى   ً واستنادا
التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام2010، قدرت الزيادة في مساحة غابات الخيزران بنحو 1.6 
مليون هكتار (أو ما يقرب من 11 في المائة) منذ عام 1990. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظهرت حاجة ماسة 
إلى تحسين االتصال الداخلي وإلى عمل تقييمات أكثر دقة حول مساحة الخيزران في كثير من البلدان.

زراعات المطاط
ً باسم هيفيا برازيلينسيس)  تم زراعة أشجار المطاط (وبخاصة أشجار المطاط البرازيلية والمعروفة علميا
في كثير من البلدان على مدى السنوات المائة الماضية. وتوجد معظم زراعات أشجار المطاط في جنوب 
ً في غرب أفريقيا االستوائية. والكثير من  آسيا وجنوب شرق آسيا، كما توجد بعض زراعات المطاط أيضا
زراعات المطاط القديمة ليست ذات إنتاجية عالية، كما بدأت األشجار المسنة بصورة مطردة في الدخول 
في سلسلة إنتاج األخشاب. وقد استطاعت تايالند على وجه الخصوص إنشاء سوق متخصصة في 

اللعب والحرف اليدوية المصنوعة من خشب المطاط.

الوضع الحالي
 إجماال، قدمت 169 بلدا تمثل 84 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية تقارير حول مناطق زراعات 

المطاط. إال أن 19 بلدا فقط من بين هذه البلدان ذكرت وجود زراعات المطاط بها.
تقوم منظمة األغذية والزراعة بجمع اإلحصاءات السنوية عن المساحات التي يتم حصدها 
البيانات  لقاعدة   ً ووفقا بجمعها.  تقوم  التي  الزراعية  االحصاءات  من  كجزء  الطبيعي  المطاط  إلنتاج 
بين  والجمع  بلدا.   28 حول  المعلومات  تتوافر   ،FAOSTAT والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  االحصائية 
المصدرين للمعلومات ينتج قائمة تضم 32 بلدا، حيث أن قاعدة البيانات االحصائية التابعة لمنظمة 
األغذية والزراعة ال تتضمن أربعة بلدان من تلك المشاركة في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية 

شكل 12-2 
 مساحة الخيزران حسب البلد، 2010 
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ملحوظة: المعلومات عن البرازيل وتشيلي وجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وبيرو وتايالند وأوغندا وجمهورية تنزانيا 
.(FAO, 2007f)  االتحادية تعتمد على منظمة األغذية والزراعة
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لعام 2010. ويوضح جدول 2.10 وشكل 2-13  القائمة المشتركة للبلدان والمساحات المقدرة.10 وتشير 
قاعدة البيانات االحصائية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة إلى "المساحة المحصودة"،  وبالتالي فإنه 
َ عند المقارنة بين المصدرين   من المرجح أن تؤدي إلى التقليل من تقدير المساحة الكلية، كما كان واضحا

 .ً ً نسبيا للبلدان التي أرسلت تقارير إلى العمليتين. ومع ذلك، ففي معظم األحوال كان الفرق بسيطا
وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى وجود ما ال يقل عن 10 ماليين هكتار من زراعات 
المطاط حول العالم. وتقع الغالبية العظمى من تلك الزراعات في جنوب شرق آسيا (في إندونيسيا، 

وتايالند، وماليزيا)، وفي الصين.

البيانات  قاعدة  من  سنوات  بخمس  الخاصة  المعدالت  متوسط  استخدام  تم  المنظم،  غير  الحصاد  مشكلة  على  للتغلب    10
باعتباره    2008 تم استخدام متوسط عام  ، كما  و2005  و2000،   ،1990 والزراعة لكل من عام  األغذية  التابعة لمنظمة  االحصائية 

أفضل التقديرات المتاحة لعام 2010

جدول 10-2
اتجاهات مساحة زراعات المطاط حسب البلد واإلقليم، 2010-1990 

البلد /اإلقليم
مساحة زراعات المطاط (1000 هكتار)

1990200020052010

39434952الكاميرون *

1111جمهورية أفريقيا الوسطى *

2222الكونغو *

6084120120كوت ديفوار

41191515جمهورية الكونغو الديمقراطية *

1111إثيوبيا **

13131313الغابون

11171717غانا *

1466غينيا

109109109109ليبيريا

2222مالوي **

223319339340نيجيريا *

2222سيراليون

0n.s.n.s.1زامبيا

506615676680إجمالي أفريقيا

2035358بنغالديش

3344بروناي دار السالم *

67797469كمبوديا

001 0391 0581 7811الصين

502563597631الهند

898 8262 4412 8602 1إندونيسيا *

132 2291 4311 8361 1ماليزيا

40547273ميانمار *

8888الفلبين **

183157129117سري النكا

591 2022 9932 9081 1تايالند

222412460630فيتنام

161 6749 2348 4318 7إجمالي آسيا

0000إجمالي أوروبا

.n.s.n.s.n.s.n.sالجمهورية الدومينيكية *

16395062غواتيماال *

10121314المكسيك *

10121314مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

16202224بابوا غينيا الجديدة

16202224إجمالي أوسيانيا

6497116174البرازيل

2489إكوادور *

65100124183إجمالي أمريكا الجنوبية

062 50910 9819 0278 8العالم
 FAOSTAT ملحوظة: * األرقام من قاعدة البيانات االحصائية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة

** األرقام الغير متوفرة من سنتين للتقرير تم تقديرها من قبل منظمة األغذية والزراعة
.n.s = غير ملحوظ
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االتجاهات
ً للمعلومات المتاحة، ازدادت مساحة زراعات المطاط بشكل مطرد منذ عام 1990 بنحو 2 مليون هكتار  وفقا
(أو بنسبة 25 في المائة) (انظر جدول 2-10). ومع ذلك، فإن مساحة المطاط في ماليزيا آخذة في التناقص، 
السنوات  ً خالل  انخفاضا المطاط شهدت  زراعات  أن مساحة  إلى  لماليزيا  القطري  التقرير  أشار  حيث 
األخيرة، في حين زادت مساحة زراعات نخيل الزيت، ويرجع ذلك أصالً إلى أنه قد تم تحويل مساحات زراعات 

المطاط إلى استخدامات أخرى.

االستنتاجات
لمتابعة الدراسات الموضوعية حول أشجار المانغروف والخيزران التي تُجرى لتقييم الموارد الحرجية لعام 
2005، وللحصول على بيانات عن مزارع المطاط، والتي ال تصنف كغابات في بعض البلدان، طُلب من البلدان 
تقديم تقرير مستقل بشأن هذه األنواع الثالثة المنفصلة للغابات كجزء من تقييم الموارد الحرجية عام 
2010. وأظهرت النتائج أن مساحة أشجار المانغروف آخذة في التناقص، في حين تتزايد  مساحة زراعات 
الخيزران والمطاط. وعلى الرغم من أن نسبة االستجابة كانت جيدة بشكل عام، فإن البيانات لم تكن 
متوفرة في بعض البلدان على الرغم من أنه قد تم اإلبالغ عنها في تقييم الموارد الحرجية لعام 2005 
البيانات  ذلك، فتحليل  والزراعة. وعالوة على  األغذية  البيانات اإلحصائية لمنظمة  تتوافر في قاعدة  أو 
 ً المتوافرة حول االتجاهات تشير إلى أنه ينبغي معاملة هذه البيانات بحذر، ولذلك فإن هناك مجاالً واضحا

للتحسن في التقييمات المستقبلية للوضع القائم واالتجاهات لهذه األنواع المحددة من الغابات.

المخزون النامى
مقدمة

األول.  التقرير  منذ  وذلك  العالم  في  الحرجية  الموارد  تقييمات  من   ً هاما  ً جزءا النامى  المخزون  كان   
وباإلضافة إلى تقديم معلومات حول الموارد الخشبية الموجودة، فإن تقديرات المخزون النامى تعتبر 

ً لتقدير الكتلة الحيوية ومخزونات الكربون في معظم البلدان. أساسا
وقد تم استخدام المعلومات القطرية حول إجمالي المخزون النامى والمساحة الحرجية لتقدير 
ً على مدى ثراء أو فقر المخزون الحرجي. ومن أجل التقييم  المخزون النامى بالهكتار الواحد باعتباره مؤشرا

شكل 13-2 
 مساحة زراعات المطاط حسب البلد، 2010 
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ً جمع معلومات من البلدان بخصوص نسبة أنواع  العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، تم أيضا
ً بخصوص المخزون النامى لألنواع التجارية. األشجار ذات األوراق العريضة واألشجار الصنوبرية، وأيضا

الوضع الحالي
قامت 180 بلدا ومنطقة تمثل 94 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية في العالم بتقديم تقارير 
حول إجمالي المخزون النامى للغابات في عام 2010. أما بالنسبة لباقي البلدان والمناطق، فقد قامت 
حساب  طريق  عن  البلدان  تلك  في  النامى  المخزون  إجمالي  تقدير  بعمل  والزراعة  األغذية  منظمة 
الواحد وضرب تلك القيمة في المساحة الحرجية  المتوسطات الخاصة باألقاليم الفرعية للهكتار 

على مدى السنوات المعنية.
ر في الغابات حول العالم حوالي 527 مليار  في عام 2010، بلغ إجمالي المخزون النامى المقدّ
متر مكعب. ويوضح جدول 2-11 وشكل 2-14 أن المخزون النامى للهكتار الواحد يبلغ أعلى معدالته 
في   ً أيضا يرتفع  أنه  أفريقيا، كما  ووسط  وغرب  الجنوبية،  أمريكا  في  الرطبة  االستوائية  الغابات  في 

الغابات المعتدلة والشمالية.
المساحة  إجمالي  من  المائة  في   71 تمثل  والتي   — بلدا   117 قدمتها  التي  التقارير  أفادت 
المخزون  تركيب  أن   — العالم  في  النامى  المخزون  إجمالي  من  المائة  في  و74  العالم  في  الحرجية 
النامى ينقسم إلى أنواع األشجار ذات األوراق العريضة، واألنواع الصنوبرية. وفي عام 2010، كانت األنواع 
األوراق  ذات  األنواع  كانت  بينما  النامى،  المخزون  إجمالي  من  المائة  في   39 حوالي  تمثل  الصنوبرية 
العريضة تمثل 61 في المائة. ومع ذلك فإنه من المحتمل أن تكون حصة األنواع ذات األوراق العريضة 
في الواقع أعلى، حيث أن معظم البلدان التي لم تقدم تقارير حول توزيع المخزون النامى بها هي من 
 ً جزءا الصنوبرية  األنواع  تمثل  البلدان  تلك  معظم  وفي  الضعيفة،  المعلومات  ذات  النامية  البلدان 
َ من إجمالي المخزون النامى، حيث أن األنواع الصنوبرية تسود بوضوح في المخزون النامى  َ جدا صغيرا
في أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى، في حين أن األنواع ذات األوراق العريضة هي السائدة في أفريقيا 

وأوسيانيا، وأمريكا الجنوبية (انظر شكل 15-2).
 إجماال، قدمت 112 بلدا تمثل 64 في المائة من مجموع المساحة الحرجية و67 في المائة من 
إجمالي المخزون النامى في العالم تقارير حول المخزون النامى من األنواع التجارية لعام 2010. يوضح 

جدول 2-12 نسبة المخزون النامى المكون من األنواع التجارية.
وهي  العالم،  في  النامى  المخزون  إجمالي  من  المائة  في   61 حوالي  التجارية  األنواع  تمثل 
تشمل جميع األشجار من األنواع التجارية، وليس فقط تلك التي وصلت إلى الحجم التجاري أو تلك 
التي تنمو على األراضي المتاحة لتوفير األخشاب. وفي حين أن هناك دوال في أمريكا الشمالية وأوروبا 

جدول 11-2 
 المخزون النامى حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

المخزون النامى (متر مكعب/هكتار)إجمالي المخزون النامى (مليون متر مكعب)اإلقليم /اإلقليم الفرعي
69751 13شرق وجنوب أفريقيا

34617 1شمال أفريقيا

908189 61غرب ووسط أفريقيا

951114 76مجموع أفريقيا

33784 21شرق آسيا

03199 29جنوب وجنوب شرق آسيا

31676 3غرب ووسط آسيا

68591 53مجموع آسيا

529156 30أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

052111 112مجموع أوروبا

58484منطقة البحر الكاريبي

891148 2أمريكا الوسطى

941122 82امريكا الشمالية

416123 86مجموع امريكا الشمالية والوسطى

885109 20مجموع أوسيانيا

215205 177مجموع أمريكا الجنوبية

203131 527العالم
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تعتبر معظم المخزون النامى مخزونا تجاريا، إال أن أقل من نصف المخزون النامى يعتبر من األنواع 
التجارية في أفريقيا، وآسيا ، وأمريكا الجنوبية.

بشكل مطلق — ومع اعتبار أن األرقام تستند إلى بلدان تمثل فقط 67 في المائة من إجمالي 
المخزون النامى في العالم — فإن أكبر قدر من المخزون النامى من األنواع التجارية يوجد في أوروبا، 
الغابات  الدول ذات  2-16). بيد أن بعض  وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية والوسطى (انظر شكل 
الكبيرة في أفريقيا وآسيا وأوسيانيا لم تقدم بيانات عن المخزون النامى لألنواع التجارية، وبالتالي فمن 

المحتمل أن تكون األرقام اإلجمالية المبينة أقل من التقديرات الحقيقية.

شكل 14-2 
 المخزون النامى بالهكتار حسب البلد، 2010

(هكتار/م3)
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شكل 15-2 
 تركيب المخزون النامى حسب اإلقليم، 2010
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2010 بحوالي  يقدر إجمالي المخزون النامى العالمى على األراضى الحرجية األخرى في عام 
أن  ينبغي مالحظة  الواحد. ومع ذلك  13.1 متر مكعب للهكتار  أو متوسط نحو  15 مليار متر مكعب 
بيانات ضعيفة  النامى في األراضى الحرجية األخرى هي  البلدان عن المخزون  التي تقدمها  البيانات 

ً إلى بيانات جرد محدودة. بشكل عام، وفي معظم الحاالت يتم وضع تقديرات تقريبية استنادا

االتجاهات
إجماال، قدمت 175 بلدا ومنطقة تمثل 93 في المائة من الغابات في العالم تقارير عن المخزون النامى 
في الغابات للتسلسل الزمني الكامل (لألعوام 1990، و2000، و2005، و2010). أما بالنسبة لباقي البلدان 
ً إلجمالي المخزون النامى بها عن طريق حساب  والمناطق، فقد وضعت منظمة األغذية والزراعة تقديرا
المساحة  في  القيم  تلك  وضرب  الواحد  للهكتار  الفرعي  اإلقليم  في  النامى  المخزون  متوسطات 
الحرجية على مدى السنوات المعنية. وفي بعض الحاالت القليلة حيث تكون نقطة بيانات واحدة أو 
نقطتين غير متوفرة على تسلسل زمني كامل، تقوم منظمة األغذية والزراعة بتقدير نقاط البيانات 
تم  وهكذا  متاحة.  بيانات  نقطة  أقرب  في  الواحد  للهكتار  النامى  المخزون  إلى   ً استنادا المفقودة 

الحصول على مجموعة بيانات كاملة دون فجوات، وتم استخدامها في إجراء المزيد من التحليالت.

جدول 12-2 
المخزون النامى من األنواع التجارية حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

المجموع)اإلقليم /اإلقليم الفرعي المخزون النامى  من األنواع التجارية (% من 
16.5شرق وجنوب أفريقيا

71.8شمال أفريقيا

21.6غرب ووسط أفريقيا

20.5مجموع أفريقيا

32.4شرق آسيا

28.8جنوب وجنوب شرق آسيا

53.9غرب ووسط آسيا

32.9مجموع آسيا

99.3أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

99.8مجموع أوروبا

75.0منطقة البحر الكاريبي

17.1أمريكا الوسطى

91.5امريكا الشمالية

89.8مجموع امريكا الشمالية والوسطى

16.5مجموع أوسيانيا

36.0مجموع أمريكا الجنوبية

61.2العالم

شكل 16-2
 المخزون النامى  من األنواع التجارية حسب اإلقليم، 2010
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ً للمخزون النامى حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، ويوضح أنه كان  يقدم جدول 2-13 موجزا
ً في إجمالي المخزون النامى خالل الفترة بين عامي 1990 و2010، إال أنه ليس من  ً بسيطا هناك انخفاضا

ً) ذو أهمية من الناحية اإلحصائية. المرجح أن يكون هذا التغير (0.5 في المائة على مدى عشرين عاما
ً بالمساحة الحرجية، مما يعني أنه إذا حدث انخفاض  ً وثيقا  يرتبط المخزون النامى ارتباطا
النامى  النامى أيضا. ويعتبر المخزون  في المساحة الحرجية ففي أغلب األحيان  ينخفض المخزون 
ً أفضل على مدى جودة المخزون النامى في الغابات. والمخزون النامى للهكتار  للهكتار الواحد مؤشرا
الواحد آخذ في االزدياد على المستوى العالمي، وال سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا باستثناء االتحاد 
الروسي. وقد نتج االتجاه غير المتساوي السائد في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا عن البيانات التي 
قدمتها إندونيسيا في المقام األول (والتي أوضحت زيادة في المخزون النامى للهكتار الواحد منذ عام 
1992 إلى عام 1998 يتبعها انخفاض في الفترة ما بين عامي 1998 و2003). وقد يرجع ذلك إلى أن األساليب 

ً طوال الوقت. التي استخدمت في إندونيسيا لم تكن متسقة تماما
الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  الواردة  النامى  المخزون  أرقام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الحرجية لعام 2010 والتي تتضمن المخزون النامى للهكتار الواحد هي بشكل عام أعلى من تلك الواردة 
في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005. ويرجع ذلك إلى أن العديد من البلدان قامت 
بجمع بيانات أحدث وأفضل الستخدامها في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، وإلى 
أن عدد أكبر من البلدان قد قام بتقديم تقارير، وقد تم بذل المزيد من الجهود لمساعدة البلدان على 

ً ما تكون متاحة لديها. تقديم أفضل التقديرات الممكنة باستخدام البيانات القليلة التي غالبا
ويوضح جدول 2-14 اتجاهات الحصة النسبية لألنواع الصنوبرية واألنواع ذات األوراق العريضة 
ً إلى البيانات المجمعة  حسب األقاليم واألقاليم الفرعية خالل الفترة ما بين عامي 1990 و2010، استنادا
من 110 بلدا ومنطقة (والتي تمثل 71 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية) والتي قدمت تسلسال 
زمنيا كامال عن المخزون النامى مقسمة إلى األنواع الصنوبرية واألنواع ذات األوراق العريضة. وبالنسبة 
لمعظم األقاليم، كانت التغيرات على مر الزمن ضئيلة، إال شرق آسيا تظهر اتجاها واضحا نحو نسبة 
العريضة في  األوراق  ذات  األنواع  زراعة  إلى   ً ذلك أساسا ويرجع  العريضة.  األوراق  ذات  األنواع  أعلى من 
ً. وال تشمل األرقام الخاصة بأوسيانيا بيانات  ً ولكنه أقل وضوحا ً مشابها ً اتجاها الصين. وتظهر أوروبا

ً كامالً. عن أستراليا ونيوزيلندا آلنهما لم تقدما تسلسالً زمنيا
64 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية بتقديم تقارير  105 بلدا ومنطقة تمثل  قامت 
عن التسلسل الزمني الكامل للمخزون النامى من األنواع التجارية. ويوضح جدول 2-15 نسبة إجمالي 
المتزايد  العالمي  االتجاه  إن  الزمن.  بمرور  يتغير  وكيف  التجارية  األنواع  المكون من  النامى  المخزون 

جدول 13-2 
اتجاهات المخزون النامى في الغابات حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
مكعب) متر  (مليون  النامى  مكعب/هكتار) المخزون  (متر  النامى   المخزون 

19902000200520101990200020052010

69750.350.750.951.2 09113 48614 30014 15شرق وجنوب أفريقيا

34616.617.117.217.1 3551 3511 4151 1شمال أفريقيا

908184.3186.5187.7188.7 00961 06763 31964 66غرب ووسط أفريقيا

951110.8112.8113.5114.1 45576 90478 03579 83مجموع أفريقيا

33776.481.983.683.8 22621 57720 98718 15شرق آسيا

03199.6102.5100.798.6 13229 86530 40030 32جنوب وجنوب شرق آسيا

31671.173.574.776.2 2043 1013 9493 2غرب ووسط آسيا

68589.192.291.790.6 56353 54353 33652 51مجموع آسيا

529131.9145.5151.7155.8 17630 48729 81027 23أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

052105.0107.9109.5111.5 655112 757109 849107 103مجموع أوروبا

44552956758475.582.384.384.2منطقة البحر الكاريبي

891147.1148.0148.1148.2 0732 2533 7823 3أمريكا الوسطى

941110.7113.6117.9122.2 92482 92579 91376 74امريكا الشمالية

416111.7114.4118.5122.5 56486 70883 14180 79مجموع امريكا الشمالية والوسطى

885107.1108.0108.1109.1 26620 41521 29321 21مجموع أوسيانيا

215202.3203.6205.9205.0 668177 141181 451184 191مجموع أمريكا الجنوبية

203127.2128.9130.1130.7 170527 469528 105526 530العالم
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ً ضئيالً أوال  الناحية اإلحصائية. كما أن معظم المناطق تظهر تغيرا قليالً ليس ذو أهمية كبيرة من 
األنواع  نسبة  في  االنخفاض  نحو  واضح  اتجاه  فقط  آسيا  في  وظهر  اإلطالق.  على  تغير  أي  تظهر 
التجارية من إجمالي المخزون النامى، على الرغم من تزايد إجمالي المخزون النامى بمرور الزمن في 

اإلقليم. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المخزون النامي من األنواع التجارية في الصين.
كامال  زمنيا  تسلسال  بتقديم  صفر)  عن  أبلغت  التي  البلدان  فيها  (بما  بلدا   111 قامت 
قامت  فقد  والمناطق،  البلدان  لباقي  بالنسبة  أما  األخرى.  الحرجية  األراضى  في  النامى  اللمخزون 
البلدان عن  تلك  في  األخرى  الحرجية  األراضى  في  النامى  المخزون  بتقدير  والزراعة  األغذية  منظمة 
طريق حساب متوسطات المخزون النامى للهكتار الواحد في اإلقليم الفرعي، وضرب تلك القيم في 

مساحة األراضي الحرجية األخرى للسنوات المعنية.
التباين في  النامى في األراضى الحرجية األخرى. وهناك بعض  2-16 المخزون  ويوضح جدول 
التسلسل الزمني، إال أن معظم تلك االختالفات ليست ذات أهمية كبيرة من الناحية اإلحصائية. ومن 
المرجح أن يكون االنخفاض الذي شهده االتحاد الروسي في الفترة ما بين عامي 1990 و2000 قد حدث 
نتيجة البيانات التي ذكرتها التقارير حول حجم مساحة األراضى الحرجية األخرى لعامي 1990 و2000، 

حيث لم تكن األساليب المستخدمة متسقة بشكل تام.

االستنتاجات
يبلغ إجمالي المخزون النامى العالمى للغابات 527 مليار متر مكعب أو 131 متر مكعب للهكتار الواحد. 
المساحة  في  االنخفاض  بسبب  البسيط  االنخفاض  نحو   ً اتجاها النامى  المخزون  إجمالي  ويظهر 
على  االزدياد  في  آخذ  الواحد  للهكتار  النامى  المخزون  فإن  ذلك  ومع  العالم.  مستوى  على  الحرجية 
مستوى العالم — وهذا هو الحال بشكل خاص في أمريكا الشمالية وأوروبا باستثناء االتحاد الروسي. 
ويبلغ المخزون النامى أعلى معدالته في الغابات االستوائية بأمريكا الجنوبية، وغرب ووسط أفريقيا، 
األراضى  في  النامى  المخزون  إجمالي  ويبلغ  والشمالية.  المعتدلة  الغابات  في  أيضا  مرتفع  أنه  كما 

الحرجية األخرى نحو 15 مليار متر مكعب أو 13 متر مكعب للهكتار الواحد.
 ،2005 وفي حين تحسنت نوعية البيانات منذ التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 
حيث قامت المزيد من البلدان بإجراء جرد للغابات الوطنية في كل منها، إال أن عدم وجود معلومات 
ً للقلق. إن الغالبية العظمى من البلدان لديها تقييم  ً مثيرا موثوق بها عن االتجاهات ال يزال موضوعا

جدول 14-2 
اتجاهات تركيب المخزون النامى حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم/اإلقليم الفرعي
 األنواع الصنوبرية 

( النامى  المخزون  إجمالي    (% من 
 األنواع ذات األوراق العريضة 

( النامى  المخزون  إجمالي    (% من 
19902000200520101990200020052010

3.93.63.43.496.196.496.696.6شرق وجنوب أفريقيا

38.539.039.039.361.561.061.060.7شمال أفريقيا

0000100.0100.0100.0100.0غرب ووسط أفريقيا

1.01.11.11.199.098.998.998.9مجموع أفريقيا

59.355.751.651.240.744.348.448.8شرق آسيا

12.813.213.313.587.286.886.786.5جنوب وجنوب شرق آسيا

57.958.258.058.042.141.842.042.0غرب ووسط آسيا

43.742.440.240.156.357.659.859.9مجموع آسيا

61.060.259.158.939.039.840.941.1أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

75.269.369.471.424.830.730.628.6مجموع أوروبا

8.59.49.09.091.590.691.091.0منطقة البحر الكاريبي

12.111.511.310.987.988.588.789.1أمريكا الوسطى

72.969.470.173.127.130.629.926.9امريكا الشمالية

70.867.768.571.529.232.331.528.5مجموع امريكا الشمالية والوسطى

0000100.0100.0100.0100.0مجموع أوسيانيا

0.91.01.11.299.199.098.998.8مجموع أمريكا الجنوبية

37.136.036.738.862.964.063.361.2العالم



التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية42

المخزون  التغيرات في  البلدان، تعكس  وبالنسبة لهذه  الواحد،  النامى للهكتار  واحد فقط للمخزون 
النامى في تلك البلدان التغيرات في المساحة الحرجية فقط.

البيانات  على  الحصول  لكيفية  واضح  تفسير  اآلن  حتى  يوجد  ال  البلدان،  من  كثير  وفي 
القطرية األصلية عن المخزون النامى في بلد ما أو كيفية استخدام المعايير األساسية ذات الصلة 
إلى  حاجة  هناك  إن  المتضمنة.  واألنواع  تطبيقها  يتم  التي  الحجم  ومعادالت  الحدية  القيم  مثل 

المزيد من العمل من أجل تحسين نوعية تقديرات المخزون النامى وإمكانية مقارنتها.

جدول 16-2 
اتجاهات المخزون النامى في األراضى الحرجية األخرى حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
مكعب) متر  (مليون  النامى  مكعب/هكتار) المخزون  (متر  النامى   المخزون 

19902000200520101990200020052010

90715.415.014.714.5 9952 0862 2663 3شرق وجنوب أفريقيا

5104794654497.97.97.97.8شمال أفريقيا

66216.016.817.317.8 6901 7221 7941 1غرب ووسط أفريقيا

01814.314.314.314.3 1505 2885 5705 5مجموع أفريقيا

11310.010.310.010.7 0701 0461 0641 1شرق آسيا

24716.018.119.219.2 2481 1611 9631جنوب وجنوب شرق آسيا

1951901851843.02.82.82.7غرب ووسط آسيا

5449.610.310.510.8 5032 3972 2232 2مجموع آسيا

35631027927312.111.310.210.4أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

04825.519.219.220.6 9312 9031 9611 1مجموع أوروبا

4040424138.538.135.737.2منطقة البحر الكاريبي

15516516717326.125.425.726.5أمريكا الوسطى

2292282282271.81.81.81.8امريكا الشمالية

4244344384413.13.23.23.3مجموع امريكا الشمالية والوسطى

46316.516.716.917.2 4312 3992 3672 2مجموع أوسيانيا

50814.014.014.014.0 5432 5822 6542 2مجموع أمريكا الجنوبية

02213.012.912.913.1 99515 00314 19915 15العالم

جدول 15-2 
اتجاهات المخزون النامى من األنواع التجارية حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
المجموع) المخزون النامى من األنواع التجارية (% من 

1990200020052010

16.216.416.416.5شرق وجنوب أفريقيا

75.673.372.671.8شمال أفريقيا

20.721.021.321.6غرب ووسط أفريقيا

19.720.020.220.5مجموع أفريقيا

67.045.732.332.4شرق آسيا

29.229.128.828.8جنوب وجنوب شرق آسيا

66.664.958.953.8غرب ووسط آسيا

52.841.533.232.9مجموع آسيا

99.499.499.599.5أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

99.999.999.999.9مجموع أوروبا

65.373.977.078.0منطقة البحر الكاريبي

17.117.117.117.1أمريكا الوسطى

89.891.691.691.5امريكا الشمالية

87.189.389.689.8مجموع امريكا الشمالية والوسطى

51.251.251.251.2مجموع أوسيانيا

35.835.835.836.0مجموع أمريكا الجنوبية

60.060.760.761.6العالم
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الكتلة الحيوية
مقدمة

تعتبر  الحية،  للكائنات  الجاف  الوزن  باستخدام  عنها  التعبير  يتم  والتي  للغابات،  الحيوية  الكتلة  إن 
الطاقة  إمكانات  لتقييم  هامة   ً أيضا أنها  كما  البيئية،  األنظمة  إنتاجية  لتحليل  هام  إجراء  بمثابة 
ً يتم  ً بالمخزون النامى وأحيانا ً وثيقا ودور الغابات في دورة الكربون. وعلى الرغم من أنها ترتبط ارتباطا
 ً ً هاما تقديرها مباشرة من خاللها، إال أنها تشكل سمة أساسية للنظام البيئى الحرجي وتشكل جزءا

من التقييمات العالمية لحالة الموارد الحرجية منذ تقييم عام 1990.

الوضع الحالي
قامت 180 بلدا ومنطقة تمثل مجتمعة 94 في المائة من المساحة الحرجية في العالم بتقديم تقارير حول 
الكتلة الحيوية في الغابات لعام 2010. كما تم تقديم تقارير حول األخشاب الميتة من قبل 73 بلدا ومنطقة 
تمثل 60 في المائة من المساحة الحرجية في العالم. أما بالنسبة لباقي البلدان والمناطق، فقد قامت 
منظمة األغذية والزراعة بتقدير الكتلة الحيوية واألخشاب الميتة عن طريق حساب المتوسطات للهكتار 

الواحد في اإلقليم الفرعي وضرب تلك القيم في المساحة الحرجية على مدى السنوات المعنية.
يوضح جدول 2-17 أنه في عام 2010 بلغ مجموع الكتلة الحيوية في غابات العالم (فوق األرض 
نسبة  أعلى  أن  وجد  وقد  الواحد.  للهكتار  طنا   149 حوالي  هذا  ويعادل  طن،  غيغا   600 األرض)  وتحت 
للكتلة الحيوية توجد في األقاليم ذات الغابات االستوائية مثل أمريكا الجنوبية، وغرب ووسط أفريقيا، 
األخشاب  نسبة  قدرت  ولقد  الواحد.  للهكتار  200 طن  من  أكثر  الحيوية  الكتلة  تبلغ مخزونات  حيث 

الميتة في غابات العالم بحوالي 67 غيغا طن من المادة الجافة أو 16.6 طنا للهكتار الواحد.
والتقديرات العالمية للكتلة الحيوية في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 هي 
أعلى من تلك التقديرات الواردة في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005. ويرجع ذلك أساسا 
إلى أن تقديرات المساحة الحرجية في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 أعلى بالمقارنة 
ً إلى أن مخزون  بالتقديرات الواردة في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، كما يرجع ذلك أيضا

الكتلة الحيوية للهكتار الواحد قد ارتفع قليال في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.
ولقد قامت الغالبية العظمى من البلدان باستخدام معامالت التحويل التي قدمتها الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتقدير الكتلة الحيوية من المخزون النامى. حيث أن العالقة 
بين المخزون النامى وبين الكتلة الحيوية فوق سطح األرض وتحت سطح األرض هي عالقة مستقرة 
الحيوية"11  الكتلة  وتحويل  توسيع  "معامل   18-2 جدول  ويوضح  الوقت.  مرور  مع  وثابتة  ما  حد  إلى 
ونسبة المجموع الجذري إلى المجموع الخضري12 وكذلك معدل الكتلة الحيوية الميتة والحية13 في 
2010. وكما هو متوقع  ً إلى تقديرات المخزون النامى والكتلة الحيوية لعام  األقاليم الفرعية استنادا
فإن المعامالت التي تم حسابها تقع ضمن نطاق القيم اإلفتراضية الواردة في المباديء التوجيهية 

.(IPCC, 2006) للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

االتجاهات
العالم، بتقديم  الحرجية في  المساحة  المائة من  93 في  أكثر من  بلدا ومنطقة، تمثل   174 قامت 
تعتبر  األرض.  سطح  وتحت  األرض  سطح  فوق  الغابات  في  الحيوية  للكتلة  كامال  زمنيا  تسلسال 
الموارد الحرجية لعام  العالمي لحالة  بالتقييم  بالمقارنة  التقارير  زيادة كبيرة في عدد  هذه بمثابة 
البلدان  لباقي  بالنسبة  أما  المطلوبة.  المعلومات  بتقديم  ومنطقة  بلدا   146 قامت  حيث   ،2005
البلدان عن طريق  الحيوية في تلك  الكتلة  والزراعة بتقدير  والمناطق فقد قامت منظمة األغذية 
الحرجية  المساحة  القيم في  تلك  الفرعي وضرب  اإلقليم  الواحد في  الهكتار  حساب متوسطات 

المعنية. للسنوات 
يوضح جدول 2-19 أن الكتلة الحيوية العالمية قد انخفضت على مستوى العالم في الفترة 
ما بين عامي 1990 و2010 بنسبة حوالي 23 غيغا طن أو 3.6 في المائة. وتشهد أفريقيا وأمريكا الجنوبية 

11 يتم حساب معامل توسيع وتحويل الكتلة الحيوية (BCEF) عن طريق حساب الكتلة الحيوية فوق سطح األرض بالطن وقسمتها 
على قيمة المخزون النامى بالمتر المكعب

12 يتم حساب نسبة المجموع الجذري إلى المجموع الخضري عن طريق قسمة الكتلة الحيوية تحت سطح األرض على الكتلة 
الحيوية فوق سطح األرض

13 يتم حساب نسبة الكتلة الحيوية الميتة إلى الحية عن طريق قسمة الوزن الجاف من األخشاب الميتة على مجموع الكتلة 
الحيوية الحية (فوق سطح األرض وتحت سطح األرض)
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ً إلى االنخفاض في إجمالي المساحة  أكبر نسة انخفاض في إجمالي المخزونات، ويرجع ذلك أساسا
الحرجية. وفي المقابل شهدت أوروبا وأمريكا الشمالية زيادة في إجمالي مخزون الكتلة الحيوية.

وعالميا، لم يظهر مخزون الكتلة الحيوية للهكتار الواحد أي تغيرات رئيسية في الفترة ما 
ً في مخزون الكتلة  بين عامي 1990 و2010. وقد أظهرت منطقة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا انخفاضا
زيادة  والوسطى  الشمالية  وأمريكا  وأوروبا،  أفريقيا،  من  كل  أظهرت  بينما  الواحد،  للهكتار  الحيوية 
تتبع  آسيا،  آسيا وجنوب شرق  وباستثناء جنوب  الواحد.  للهكتار  الحيوية  الكتلة  طفيفة في مخزون 

اتجاهات مخزون الكتلة الحيوية للهكتار الواحد نفس اتجاهات المخزون النامى للهكتار الواحد.

جدول 18-2 
معامل توسيع وتحويل الكتلة الحيوية ومعدل المجموع الجذري إلى المجموع 

الخضري ومعدل الكتلة الحيوية الميتة والحية حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010
معامل توسيع وتحويل اإلقليم /اإلقليم الفرعي

الكتلة الحيوية 
نسبة المجموع الجذري 

إلى المجموع الخضري
نسبة الكتلة الحيوية 

الميتة إلى الحية 
1.940.260.21شرق وجنوب أفريقيا

2.150.280.29شمال أفريقيا

1.070.230.09غرب ووسط أفريقيا

1.240.240.13مجموع أفريقيا

0.660.310.14شرق آسيا

1.430.300.11جنوب وجنوب شرق آسيا

0.820.280.02غرب ووسط آسيا

1.080.300.12مجموع آسيا

0.670.260.06أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

0.650.250.17مجموع أوروبا

1.510.240.11منطقة البحر الكاريبي

1.040.240.11أمريكا الوسطى

0.760.220.11امريكا الشمالية

0.780.220.11مجموع امريكا الشمالية والوسطى

0.770.330.18مجموع أوسيانيا

0.990.200.06مجموع أمريكا الجنوبية

0.920.240.11العالم

جدول 17-2 
مخزون الكتلة الحيوية واألخشاب الميتة حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
األخشاب الميتةالكتلة الحيوية

طن/هكتارمليون طنطن/هكتارمليون طن
88825.7 385124.86 33شرق وجنوب أفريقيا

06913.6 71147.11 3شمال أفريقيا

74723.6 603248.77 81غرب ووسط أفريقيا

70423.3 700176.015 118مجموع أفريقيا

5149.9 42972.42 18شرق آسيا

96420.3 933176.45 51جنوب وجنوب شرق آسيا

50280.5701.6 3غرب ووسط آسيا

54814.4 864124.78 73مجموع آسيا

4347.3 602130.71 25أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

79015.7 60290.215 90مجموع أوروبا

092157.512017.2 1منطقة البحر الكاريبي

715190.541921.5 3أمريكا الوسطى

63312.7 929113.38 76امريكا الشمالية

17213.0 736115.99 81مجموع امريكا الشمالية والوسطى

93220.5 302111.33 21مجموع أوسيانيا

83416.0 863247.413 213مجموع أمريكا الجنوبية

98016.6 066148.866 600العالم
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ولقد طلب من البلدان تقديم بيانات عن األخشاب الميتة فقط إن كان متاحا لديها بيانات 
المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  األخيرة  التوجيهية  المبادىء  أن  حيث   وطنية، 
األخشاب  بشأن  االستجابة  معدل  فإن  وبالتالي،  لتقديرها.  افتراضية  عوامل  أية  تقدم  ال   (IPCC, 2006)
الميتة منخفض، ويتوافر التسلسل الزمني الكامل للبيانات المتاحة فقط في 65 بلدا ومنطقة، تمثل 
59 في المائة من المساحة الحرجية في العالم.14 ومن ثم فإن تقديرات األخشاب الميتة أضعف بكثير 
من تقديرات الكتلة الحيوية. أما بالنسبة لباقي البلدان والمناطق فقد قامت منظمة األغذية والزراعة 
باألقاليم  الواحد  للهكتار  الميتة  األخشاب  مخزون  حساب  طريق  عن  البلدان  لتلك  التقديرات  بوضع 
 20-2 الفرعية وضرب تلك القيم في المساحة الحرجية على مدى السنوات المعنية. ويوضح جدول 
الكمية التقديرية لألخشاب الميتة في الغابات والممثلة بمليون طن من المادة الجافة. وقد انخفضت 
 ً مخزونات األخشاب الميتة بحوالي 3 غيغا طن خالل الفترة ما بين عامي 1990 و2010، ويرجع ذلك أساسا

إلى االنخفاض في المساحة الحرجية.

االستنتاجات
تحتوي غابات العالم على 600 غيغا طن من الكتلة الحيوية (فوق سطح األرض وتحت سطح األرض)، 
كما تحتوي على حوالي 67 غيغا طن من األخشاب الميتة. ويرجع االنخفاض في إجمالي مخزون الكتلة 

الحيوية بشكل رئيسي إلى الخسارة في المساحة الحرجية.
الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  منذ  ونوعيتها  توافرالبيانات  في  تحسن  حدث  حين  وفي 
الحرجية لعام 2005، إال أن البيانات بشأن االتجاهات ال تزال ضعيفة. عادة ما تقدر الكتلة الحيوية من 
خالل تطبيق معامالت التحويل على المخزون النامى. ومع ذلك فإن غالبية البلدان تفتقر إلى بيانات 
التسلسل الزمني للمخزون النامى، من ثم يترجم الضعف في تقديرات اتجاهات المخزون النامى إلى 
تقديرات اتجاهات الكتلة الحيوية مباشرة. إن البيانات حول المادة الجافة لألخشاب الميتة ضعيفة 
المناخ  بتغير  المعنية  الدوليية  الحكومية  الهيئة  تقوم  تتحسن حتى  أن  المرجح  وليس من  للغاية، 

(IPCC)بتقديم قيم إفتراضية ومعامالت تحويل أفضل.

ً عن  14 ال يعني ذلك أن البلدان الـ65 لديها بيانات وطنية عن األخشاب الميتة الموجودة بها، فقد قررت بعض البلدان أن تقدم تقريرا
ً إلى العوامل  المخزون نفسه الذي تم تقديمه في التقرير الخاص بالتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 استنادا

.(IPCC, 2003) اإلفتراضية في إرشادات الممارسة الجيدة لعام 2003 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

جدول 19-2 
اتجاهات إجمالي الكتلة الحيوية في الغابات حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
(طن/هكتار)إجمالى الكتلة الحيوية في الغابات (مليون طن) الغابات  في  الحيوية  الكتلة   إجمالى 

19902000200520101990200020052010

385122.0123.2124.0124.8 30433 23234 11835 37شرق وجنوب أفريقيا

71146.247.047.247.1 7313 7213 9313 3شمال أفريقيا

603245.5247.2248.0248.7 27581 88683 34084 88غرب ووسط أفريقيا

700172.7174.8175.4176.0 309118 839121 390123 129مجموع أفريقيا

42966.371.472.672.4 56318 18517 87716 13شرق آسيا

933186.4189.6183.4176.4 90451 11154 64957 60جنوب وجنوب شرق آسيا

50273.876.778.280.5 3553 2363 0633 3غرب ووسط آسيا

864134.7134.2129.8124.7 82273 53275 58976 77مجموع آسيا

602110.0119.8125.3130.7 09725 63024 86622 19أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

60285.887.188.490.2 51690 94388 87486 84مجموع أوروبا

092139.3153.4157.5157.5 0601 8229871منطقة البحر الكاريبي

715186.7188.6189.5190.5 9313 1453 8034 4أمريكا الوسطى

929107.2110.0111.6113.3 64676 45375 51874 72امريكا الشمالية

736110.3112.8114.3115.9 63781 58580 14379 78مجموع امريكا الشمالية والوسطى

302111.2110.8110.6111.3 76421 98921 09521 22مجموع أوسيانيا

863243.8245.8246.5247.4 504213 251217 703222 230مجموع أمريكا الجنوبية

066149.4149.6149.1148.8 553600 140605 794611 622العالم
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مخزون الكربون
مقدمة

إن الغابات، كغيرها من النظم البيئية، تتأثر بتغير المناخ. وفي بعض األماكن قد تكون اآلثار سلبية، 
بينما قد تكون إيجابية في أماكن أخرى. كما أن الغابات تؤثر في المناخ وفي عملية تغير المناخ، حيث 
أثناء  يحترق،  حين  الجو  في  وتطلقه  والتربة  األشجار  وأوراق  الخشب  في  الكربون  تمتص  الغابات  أن 

حرائق الغابات على سبيل المثال، أوعندما تتم إزالة األراضي الحرجية.
 (UNFCCC) وقد طالب كل من بروتوكول كيوتو واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
جميع البلدان األعضاء بتقديم تقارير وتقييمات بشأن االنبعاثات الدورية من الغازات الدفيئة بما في 
ً لهذا  ذلك انبعاثات غاز الكربون وعمليات إزالة الكربون والمتمثلة في تغير مخزونات الغابات. وتحقيقا
الغرض، قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بتطوير مبادىء توجيهية، ومناهج، 
وقيم إفتراضية للمعامالت الالزمة لتقييم مخزونات الكربون والتغيرات التي تطرأ عليها في الغابات 
(IPCC, 2006). وهكذا، فإنها زودت جميع البلدان بالوسائل الالزمة لتقديم التقارير والتقييمات لمخزونات 
الكربون وانبعاثات الغازات الدفيئة وعمليات إزالتها بغض النظر عن توافر البيانات الخاصة بكل بلد. ومن 
أجل تحقيق أكبر قدر من التنسيق في عمليات تقديم التقارير القطرية إلى المنظمات الدولية، قامت 
منظمة األغذية والزراعة بدمج المباديء التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
(IPCC) لعام 2006 بشأن تقييم مخزونات الكربون في الغابات مع المباديء التوجيهية بمنظمة األغذية 

والزراعة ألغراض إعداد التقارير القطرية من أجل التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.
إن التحديد الكمي لألدوار الرئيسية التي تقوم بها الغابات باعتبارها مخازن للكربون وكمصادر 
النبعاثات الكربون ومصارف للكربون، أصبح أحد أهم المفاتيح لفهم دورة الكربون في العالم و التأثير 
عليها. كما أن التقييمات العالمية لحالة الموارد الحرجية لديها القدرة على المساهمة في أو تعزيز 
الحكومية  الهيئة  مثل  العلمية  الهيئات  تجريها  التي  الكربون  وتدفقات  مخزونات  حجم  تقديرات 
وإكمال عملية  بتسهيل  التقارير  تلك  تقوم  نفسه  الوقت  وفي   .(IPCC) المناخ  بتغير  المعنية  الدولية 
تقديم البلدان للتقارير الدولية بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة وعمليات إزالتها بموجب اتفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. 
إن األرقام الخاصة بمخزونات الكربون في الغابات والمبلغ عنها بموجب اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو ومنظمة األغذية والزراعة ليست بالضرورة أرقاما متطابقة. 
حيث أن تعريف الغابات قد يختلف، وعالوة على ذلك فقد طلب من الدول األعضاء في اتفاقية األمم 
المساحة  والتي قد تشمل كل  تُدار"  التي  "الغابات  تقرير  تقديم  المناخ  تغير  اإلطارية بشأن  المتحدة 

جدول 20-2 
اتجاهات مخزونات األخشاب الميتة حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
مخزون األخشاب الميتة  (طن/هكتار)مخزون األخشاب الميتة (مليون طن)

19902000200520101990200020052010

88825.825.825.825.7 1266 3627 8367 7شرق وجنوب أفريقيا

06912.012.913.413.6 0591 0241 0191 1شمال أفريقيا

74724.324.123.923.6 0197 2718 7408 8غرب ووسط أفريقيا

70423.523.523.423.3 20515 65816 59516 17مجموع أفريقيا

5149.29.79.89.9 3622 1932 9202 1شرق آسيا

96422.821.620.920.3 2575 4916 4356 7جنوب وجنوب شرق آسيا

656969701.61.61.61.6غرب ووسط آسيا

54816.415.414.914.4 6898 7538 4208 9مجموع آسيا

4347.07.17.27.3 3911 3481 2611 1أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

79015.615.415.315.7 35515 37115 45615 15مجموع أوروبا

8910511312015.016.416.817.2منطقة البحر الكاريبي

55247244141921.521.521.321.5أمريكا الوسطى

63311.912.312.512.7 4748 3348 0728 8امريكا الشمالية

17212.312.612.813.0 0299 9119 7138 8مجموع امريكا الشمالية والوسطى

93220.420.420.520.5 0323 0454 0504 4مجموع أوسيانيا

83415.715.916.116.0 23313 35314 83814 14مجموع أمريكا الجنوبية

98016.816.716.616.6 54266 08967 07268 70العالم
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الحرجية في بلد ما أو جزء منها. كما أن المناهج المستخدمة في التقييمات العالمية لحالة الموارد 
ً بنفس الطريقة التي تقدم بها  الحرجية مثل المعايرة، وإعادة التصنيف، والتقدير، والتنبؤ ال تطبق دائما

التقارير بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو.

الوضع الحالي
94 في المائة من المساحة الحرجية في العالم، بتقديم تقارير حول  180 بلدا ومنطقة، تمثل  قامت 
الكربون في الكتلة الحيوية لعام 2010. وبالنسبة للكربون في األخشاب الميتة، كان الرقم المقابل هو 
72 بلدا (تمثل 61 في المائة)، وبالنسبة للكربون في المخلفات، كان الرقم المقابل هو 124 بلدا (تمثل 
78 في المائة)، وبالنسبة للكربون في التربة، كان الرقم المقابل هو 121 بلدا (تمثل 78 في المائة). أما 
بالنسبة لباقي البلدان والمناطق، قامت منظمة األغذية والزراعة بوضع تقديرات لمخزونات الكربون 
في تلك البلدان عن طريق حساب المتوسطات للهكتار الواحد في اإلقليم الفرعي وضرب تلك القيم 

في المساحة الحرجية على مدى السنوات المعنية.
وعلى  الفرعية،  واألقاليم  األقاليم  حسب  الغابات  في  الكربون  مخزون   21-2 جدول  ويوضح 
المستوى العالمي. في عام 2010، قدر إجمالي مخزون الكربون في الكتلة الحيوية في غابات العالم بنحو 
289 غيغا طن. وبالنسبة لمعظم البلدان، يعكس الكربون في الكتلة الحيوية مخزون الكتلة الحيوية 
باعتبار النسبة اإلفتراضية للكربون بحسب المباديء التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ هى المستخدمة. وفي التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، قامت معظم 
البلدان باستخدام نسبة من الكربون تبلغ 0.47 (بحسب المباديء التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ (لعام 2006)، بينما استخدمت بعض البلدان األخرى نسبة 0.5 من الكربون وتلك هي 
النسبة المقترحة في إرشادات الممارسة الجيدة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 
2003. وقد استخدم عدد قليل من البلدان نسب الكربون الخاصة بكل منها لوضع التقديرات. وعالميا، 

يبلغ متوسط نسبة الكربون المستخدم 0.48 مع وجود اختالفات طفيفة في األقاليم الفرعية.
وفي عام 2010، بلغ إجمالي مخزون الكربون في األخشاب الميتة والمخلفات 72 مليار طن أو 
17.8 طن للهكتار الواحد. وتلك النسبة هي أكثر بقليل من تلك التي وردت في التقييم العالمي لحالة 
األخشاب  في  الكربون  مخزون  حول  البيانات  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى   .2005 لعام  الحرجية  الموارد 
الميتة والمخلفات ال تزال ضعيفة للغاية. ومعظم البلدان تفتقر إلى البيانات حول مجمعات الكربون 
الموجودة بها، ولذلك فحتى تقوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بتقديم قيم غيابية 

أفضل سوف تظل التقديرات حول مجمعات الكربون ضعيفة للغاية.

جدول 21-2 
مخزون الكربون في الغابات حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
الكربون في الحطب الكربون في الكتلة الحيوية

والنفايات
إجمالى مخزون الكربونالكربون في التربة

طن/هكتارمليون طنطن/هكتارمليون طنطن/هكتارمليون طنطن/هكتارمليون طن
955119.4 29846.031 89414.612 76258.93 15شرق وجنوب أفريقيا

19866.0 75735.05 74722.26948.82 1شمال أفريقيا

089186.2 40659.161 33410.219 349116.93 38غرب ووسط أفريقيا

242145.7 46151.198 92211.734 85982.87 55مجموع أفريقيا

860109.4 27067.827 8367.217 75434.41 8شرق آسيا

722145.1 46655.942 0513.616 20485.61 25جنوب وجنوب شرق آسيا

87189.0 59436.63 73139.854612.61 1غرب ووسط آسيا

453125.7 33059.674 4345.835 68960.23 35مجموع آسيا

083179.1 92496.635 64818.618 51063.93 12أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

583161.8 92496.4162 64820.596 01044.820 45مجموع أوروبا

035149.2 51674.410314.841660.01منطقة البحر الكاريبي

616185.4 13958.43 76390.471436.61 1أمريكا الوسطى

097151.8 64358.4103 13938.539 31555.026 37امريكا الشمالية

747152.7 19858.4107 95638.241 59456.126 39مجموع امريكا الشمالية والوسطى

692113.3 27543.221 93715.38 48054.82 10مجموع أوسيانيا

654217.1 47387.3187 99011.675 190118.29 102مجموع أمريكا الجنوبية

371161.8 66272.3652 88817.8291 82171.671 288العالم
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يقدر إجمالي مخزون الكربون في التربة بحوالي 292 مليار طن أو 72.3 طن للهكتار الواحد. تلك 
النسبة هي أكثر بقليل من إجمالي مخزون الكربون في الكتلة الحيوية للغابات.

وبأخذ كل نسب الكربون في الكتلة الحيوية، واألخشاب الميتة، والمخلفات ، والتربة نجد أن 
إجمالي مخزون الكربون المقدر لعام 2010 يبلغ 652 مليار طن، وهو ما يعادل 161.8 طن للهكتار الواحد.

االتجاهات
إجماال، قامت 174 بلدا ومنطقة (تمثل 93 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية) بتقديم تسلسل زمني 
كامل حول مخزون الكربون في الكتلة الحيوية للغابات (فوق سطح األرض وتحت سطح األرض). أما عن 
باقي البلدان والمناطق، فقد قامت منظمة األغذية والزراعة بتقدير مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 
للغابات في تلك البلدان عن طريق حساب متوسطات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية للغابات للهكتار 

الواحد في األقاليم الفرعية وضرب تلك القيم في المساحة الحرجية على مدى السنوات المعنية.
يوضح جدول 2-22 االتجاهات الخاصة بمخزون الكربون المقدر في الكتلة الحيوية للغابات 
على مستوى األقاليم واألقاليم الفرعية، وعلى المستوى العالمي في الفترة ما بين عامي 1990 و2010. 
ً يقدر بحوالي 10  وقد شهد إجمالي مخزون الكربون في الكتلة الحيوية للغابات في العالم انخفاضا
ً في المتوسط،  غيغا طن وذلك في الفترة ما بين عامي 1990 و2010 أو ما يعادل 0.5- غيغا طن سنويا
فإن  الحيوية،  للكتلة  بالنسبة  أما  العالم.  في  الحرجية  المساحة  انخفاض  إلى   ً أساسا ذلك  ويرجع 

مخزون الكربون للهكتار الواحد لم يشهد أي تغيير ملحوظ على المستوى العالمي.
وبالنسبة للكربون في األخشاب الميتة، كان معدل االستجابة في التقييم العالمي لحالة 
الموارد الحرجية لعام  العالمي لحالة  التقييم  ورد في  الذي  2010 أقل من ذلك  الموارد الحرجية لعام 
2005، ويرجع ذلك بشكل رئيسي للقرار الذي اتخذته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
(IPCC) والذي ينص على تجاهل عوامل التحويل اإلفتراضية من اإلصدار األحدث لمبادئها التوجيهية. 
وقد قامت 66 بلدا ومنطقة (تمثل 61 في المائة من المساحة الحرجية في العالم) بتقديم تسلسال 

زمنيا كامال حول نسبة الكربون في األخشاب الميتة.
أما بالنسبة لمعدل االستجابة الخاص بالكربون في المخلفات، فقد كان أعلى بكثير مما 
بلدا   54 التقرير  2005 حيث شاركت في  لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  كان عليه في 
في   77 (تمثل  بلدا   119 قامت   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  بينما  فقط. 
أما عن  المخلفات.  الكربون في  تقارير عن نسبة  بتقديم  العالم)  الحرجية في  المساحة  المائة من 
باقي البلدان والمناطق فقد قامت منظمة األغذية والزراعة بتقدير مخزونات الكربون في تلك البلدان 

جدول 22-2 
اتجاهات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية على مستوى األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
الكربون في الكتلة الحيوية الحرجية (طن/هكتار)الكربون في الكتلة الحيوية الحرجية (مليون طن)

19902000200520101990200020052010

76257.658.258.558.9 19315 63116 52416 17شرق وجنوب أفريقيا

74721.722.122.222.2 7561 7511 8491 1شمال أفريقيا

349115.4116.2116.6116.9 13538 89539 52539 41غرب ووسط أفريقيا

85981.382.282.682.8 08355 27757 89858 60مجموع أفريقيا

75431.533.934.534.4 3478 6908 5927 6شرق آسيا

20489.591.488.785.6 54725 52526 11027 29جنوب وجنوب شرق آسيا

73136.437.938.739.8 6581 5991 5111 1غرب ووسط آسيا

68964.664.662.660.2 55335 81436 21336 37مجموع آسيا

51053.758.561.263.9 76312 04611 69911 9أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

01042.743.343.944.8 97345 20343 20343 42مجموع أوروبا

38746650051665.572.474.474.4منطقة البحر الكاريبي

76388.689.689.990.4 8651 9691 2791 2أمريكا الوسطى

31551.953.354.155.0 67237 07336 10036 35امريكا الشمالية

59453.354.655.356.1 03839 50839 76638 37مجموع امريكا الشمالية والوسطى

48054.754.554.454.8 70710 81610 86210 10مجموع أوسيانيا

190116.5117.5117.8118.2 944102 226103 281106 110مجموع أمريكا الجنوبية

82171.871.971.771.6 299288 843291 224293 299العالم
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عن طريق حساب متوسطات مخزون الكربون للهكتار الواحد في األقاليم الفرعية وضرب تلك القيم 
في المساحة الحرجية على مدى السنوات المعنية. ويوضح جدول 2-23 االتجاهات الخاصة بمخزونات 

ً وذلك خالل الفترة ما بين عامي 1990 و2010. الكربون في كل من األخشاب الميتة والمخلفات معا
قامت 117 بلدا ومنطقة (تمثل 78 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية) بتقديم تقارير 
معدل  في   ً كبيرا  ً ارتفاعا ذلك  ويعتبر  التربة.  في  الكربون  نسبة  عن  الكامل  الزمني  التسلسل  عن 
 43 2005 حينما شاركت  االستجابة عما كان عليه في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 
بوضع  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت  فقد  والمناطق،  البلدان  باقي  عن  أما  التقرير.  في  فقط  بلدا 
تقديرات في تلك البلدان عن طريق حساب متوسطات مخزونات الكربون في التربة للهكتار الواحد في 
اإلقليم الفرعي وضرب تلك القيم في المساحة الحرجية على مدى السنوات المعنية. وقد استخدمت 
معظم البلدان القيم اإلفتراضية التي نصت عليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
ً من التربة. وفي هذا التحليل، لم يتم إجراء أي تسوية بالنسبة  (IPCC) والتي ترتبط بعمق 30 سنتيمترا

للدول التي تقدمت بتقارير عن نسبة الكربون في التربة لألعماق غير القياسية للتربة.
إن إتجاه التناقص في إجمالي مخزون الكربون في التربة في الفترة ما بين عامي 1990 و2010 
2-24) يعزو إلى فقدان المساحة الحرجية خالل هذه الفترة، حيث لم تظهر المخزونات  (انظر جدول 

.ً للهكتار الواحد أي تغيير تقريبا
ً للتقييم العالمي  يلخص جدول 2-25 التقييمات العالمية لمخزون الكربون في الغابات طبقا

لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. 
ويقدر إجمالي مخزون الكربون في عام 2010 بنحو 652 مليار طن، وهو ما يعادل 161.8 طن للهكتار 
الواحد. ولقد انخفض إجمالي مخزون الكربون خالل الفترة ما بين عامي 1990 و2010 والسبب األساسي 
في ذلك هو الخسارة التي حدثت في المساحة الحرجية في تلك الفترة. وقد شهدت مخزونات الكربون 

للهكتار الواحد زيادة طفيفة، ولكنها على األرجح ليست ملحوظة من الناحية اإلحصائية.
ويوضح التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 مخزونات للكربون أعلى بقليل من 
تلك التي تم تقديرها في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005. ويرجع ذلك في الغالب إلى أن 
المساحة المقدرة للغابات في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 أعلى منها في التقييم 
ً، ولكن  العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005. وقد كانت المخزونات للهكتار الواحد هي نفسها تقريبا
ً لتناقص المخزونات للهكتار الواحد،  بينما أوضح التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 اتجاها

ً مع مرور الوقت. جاء التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 ليبين عدم حدوث أي تغيير تقريبا

جدول 23-2 
اتجاهات مخزونات الكربون في األخشاب الميتة والمخلفات معَا، حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 1990 - 2010

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
 الكربون في الحطب والنفايات

كربون) طن  الكربون في الحطب والنفايات (طن/هكتار)(مليون 

19902000200520101990200020052010

89414.514.514.514.6 0253 1564 4194 4شرق وجنوب أفريقيا

6746686886947.98.48.78.8شمال أفريقيا

33411.41110.610.2 5423 7613 1183 4غرب ووسط أفريقيا

92212.312.111.911.7 2557 5868 2118 9مجموع أفريقيا

8366.87.17.17.2 7291 6081 4281 1شرق آسيا

0513.53.63.63.6 0671 0691 1341 1جنوب وجنوب شرق آسيا

50251753054612.112.212.412.6غرب ووسط آسيا

4345.35.65.75.8 3253 1943 0643 3مجموع آسيا

64818.518.518.518.6 5613 4953 3373 3أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

64820.520.320.220.5 25920 22320 25420 20مجموع أوروبا

72899710312.213.814.314.8منطقة البحر الكاريبي

92979975671436.136.436.436.6أمريكا الوسطى

13937.837.838.338.5 93226 62125 59025 25امريكا الشمالية

95637.537.63838.2 78426 51026 59126 26مجموع امريكا الشمالية والوسطى

93715.215.315.315.3 0142 0253 0273 3مجموع أوسيانيا

99011.411.511.511.6 1549 38210 77610 10مجموع أمريكا الجنوبية

88817.517.617.717.8 79271 91971 92371 72العالم
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االستنتاجات
تخزن غابات العالم ما يزيد على 650 مليار طن من الكربون، 44 في المائة في الكتلة الحيوية، و11 في 
المائة في األخشاب الميتة والمخلفات، و45 في المائة في التربة. إن مخزونات الكربون على الصعيد 
العالمي آخذة في التناقص، وذلك بسبب الخسارة في المساحة الحرجية. ومع ذلك فقد ظلت نسبة 
ً لتلك التقديرات،  ً خالل الفترة ما بين عامي 1990 و2010. وطبقا مخزون الكربون للهكتار الواحد ثابتة تقريبا

ً لالنبعاثات بسبب تناقص المساحة الحرجية اإلجمالية. فإن غابات العالم بالتالي تعتبر مصدرا صافيا
لقد تحسن توافر البيانات ونوعيتها منذ التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، 
والكتلة  النامى  للمخزون  بالنسبة  الحال  هو  فكما  للقلق.  المثيرة  األمور  بعض  هناك  تزال  ال  ولكن 
البلدان لديها بيانات وطنية عن المخزون  بيانات االتجاهات ضعيفة، حيث أن معظم  الحيوية، جاءت 
انعكاس  مجرد  هي  المخزونات  في  التغيرات  أن  ذلك  ويعني  فقط.  واحدة  زمنية  نقطة  في  النامى 
للتغيرات التي تطرأ على المساحة الحرجية. تم حذف القيم اإلفتراضية للكربون في األخشاب الميتة 
القيم  وجاءت   ،2006 لعام  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  التوجيهية  المباديء  من 
المرتبطة  القضايا  التربة، هناك بعض  بالنسبة لكربون  تقريبية.  المخلفات  للكربون في  اإلفتراضية 
ً، فإن  بالبيانات المجمعة من البلدان التي تقدر نسبة الكربون في التربة على أعماق مختلفة. وأخيرا
واجهت  لغابات  تحويلها  تم  التي  السبخة  األراضي  من   واسعة  لديها مساحات  التي  البلدان  بعض 
الدولية  الحكومية  للهيئة  التوجيهية  المباديء  باستخدام  التربة  في  الكربون  تقييم  عند  صعوبات 

المعنية بتغير المناخ.

جدول 24-2 
اتجاهات مخزونات الكربون في تربة الغابات حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم /اإلقليم الفرعي
الكربون في التربة (طن/هكتار)الكربون في التربة (مليون طن)

19902000200520101990200020052010

29845.645.845.946.0 69012 08412 87113 13شرق وجنوب أفريقيا

75734.734.735.135.0 7712 7482 9522 2شمال أفريقيا

40658.658.959.059.1 81419 22319 08320 21غرب ووسط أفريقيا

46150.650.951.051.1 27534 05535 90736 37مجموع أفريقيا

27068.067.967.967.8 43217 40216 22015 14شرق آسيا

46655.555.755.855.9 70116 76016 07116 18جنوب وجنوب شرق آسيا

59437.036.736.536.6 5641 5501 5341 1غرب ووسط آسيا

33058.759.159.459.6 69835 71234 82633 33مجموع آسيا

92497.097.996.996.6 63218 49518 50318 17أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

92496.596.796.596.4 63296 49596 50396 95مجموع أوروبا

35438640341659.959.960.060.0منطقة البحر الكاريبي

13958.758.658.458.4 2121 2871 5111 1أمريكا الوسطى

64358.758.658.458.4 61339 64539 75239 39امريكا الشمالية

19858.758.658.558.4 22941 31841 61741 41مجموع امريكا الشمالية والوسطى

27543.243.043.243.2 4908 5338 5848 8مجموع أوسيانيا

47387.787.387.287.3 90975 96176 98978 82مجموع أمريكا الجنوبية

66272.172.272.272.3 232291 073293 425295 300العالم

جدول 25-2 
اتجاهات إجمالي مخزونات الكربون في الغابات، 2010-1990 

مخزون الكربون (طن/هكتار)إجمالي مخزون الكربون (مليون طن)
19902000200520101990200020052010

82171.871.971.771.6 299288 843291 224293 299الكربون في الكتلة الحيوية

9048.28.18.18.2 96832 17232 06833 34األخشاب الميتة

9849.39.59.69.7 82538 74838 85538 38المخلفات

66272.172.272.272.3 232291 073293 425295 300الكربون في التربة

652161.4161.8161.6161.8 323371 836656 571660 672إجمالي مخزون الكربون
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الفصل الثالث
التنوع الحيوي للغابات

نظرة عامة
األشكال،  تلك  تؤديها  التي  البيئية  واألدوار  الموجودة  الحياة  أشكال  مختلف  الحيوي  التنوع  يشمل 
وكذلك التنوع الوراثي الموجود فيها (FAO, 1989). وفي الغابات، يسمح التنوع الحيوي لألنواع المختلفة 
تربية  إمكانية  والحفاظ على  المناخ)،  ذلك  (بما في  المتغيرة  البيئية  الظروف  والتكيف مع  بالتطور 
األشجار وتحسينها (لتلبية االحتياجات البشرية من حيث السلع والخدمات واالستخدامات النهائية 

المتغيرة)، باإلضافة إلى دعم الوظائف التي تؤديها النظم البيئية.
الغابات  بها  تدار  كانت  التي  الطريقة  على  الغالب  في  يهيمن  األخشاب  إنتاج  كان  وبينما 
إلى  تنحو  والعشرين  الواحد  القرن  في  ظهرت  التي  الجديدة  الضغوط  أن  إال  العشرين،  القرن  في 
ً لتوفير سلع وخدمات متعددة. ويعتبر التقدم نحو اإلدارة الحرجية المستدامة  اتباع منهج أكثر توازنا

ً مع صيانة التنوع الحيوي. متسقا
توجيه  إلى  تهدف  هامة  أنشطة  هي  عنه  التقارير  وإعداد  ورصده  الحيوي  التنوع  تقييم  إن 
اإلدارة الحرجية المستدامة. ويُعد رصد التنوع الحيوي — والتغييرات الناجمة عن الحراجة وغيرها من 
عن  الناجمة  التراكمية  والتغيرات  الحرجية  اإلدارة  فعالية  مدى  لتقييم  هامة  خطوة   — الممارسات 
استخدام الغابات. ومع ذلك فإن هناك صعوبات نظرية وعملية في ذلك، وال تقتصر الصعوبات على 
التنوع الحيوي في حد ذاته ولكنها مشكالت متعلقة بالجرد بشكل عام ألن المتغيرات المستهدفة 

تتميز بتعقد عناصرها وتغيرها بدرجة كبيرة.
التي  المتنوعة  المقاييس  الحيوي على أساس مجموعة من  للتنوع  تقييمات  إجراء  ويمكن 
تتطلب منهجيات مختلفة. وتشمل هذه المقاييس األنظمة البيئية، واألوساط الطبيعية، واألنواع، 

والسكان، واألفراد والجينات. وهناك تفاعالت معقدة ومتباينة بين تلك المستويات جميعها.
ً ألن التنوع الحيوي يشمل جميع األشكال المعقدة للحياة، فإن تقييمه ورصده ممكنان  ونظرا
لدراسة جوانب معينة وألهداف محددة فقط. وال يوجد مقياس موضوعي وحيد لقياس التنوع الحيوي، 
بل هناك مقاييس تمثيلية تناسب أغراض محددة ومحدودة بطبيعة الحال. فثراء األنواع، على سبيل 

المثال، ينطوي على تباين طبيعي واسع يختلف في الغابات الشمالية عنه في الغابات االستوائية. 
على  ينطوي  ما  وهو  الحيوي،  التنوع  هو  المهم  يكون  السياسات،  ووضع  الرصد  وألغراض 
تحديد المؤشرات ذات الصلة، ثم رصدها مع مرور الوقت. وحتى اآلن لم يتحقق ذلك في النظم البيئية 
الحرجية على نطاق واسع (أي على المستوى الوطني أو القاري). وتجري معظم عمليات جرد الغابات 
المحلية لتقدير مساحة الغابات وحجم األخشاب في الغابات أو المنتجات غير الخشبية التي يمكن 
حصادها، وليس لرصد التنوع الحيوي. وهناك حاجة فورية لتصنيف وتحسين الفهم المتعلق بالتنوع 

الحيوي بدرجة كبيرة وذلك بهدف قياس االتجاهات وخاصة على المستويات اإلقليمية.
التنوع  على  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  تركيز  ازداد  األخيرة  السنوات  وفي 
على  البيانات  جمع  تم   2000 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  وفي  للغابات.  الحيوي 
بالوسائط  الصلة  ذات  المعلومات  المحمية. وقد تم تجميع  المناطق  الغابات في  أساس نسبة من 
تم  كما   ،2005 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  أجل  من  األنواع  ومستويات  الطبيعية 
البلدان في  البيئية، قامت  األنظمة  والتركيبية. وعلى مستوى  الهيكلية  الجوانب  تناول بعض   ً أيضا
 ً التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 بتقديم معلومات عن مساحة الغابات، و تحديدا
عن مساحة الغابات األولية والغابات المخصصة ألغراض صيانة التنوع الحيوي (بما فيها المناطق 
المحمية). أما على مستوى األنواع المختلفة، ركز التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 
على تقييم أعداد أشجار الغابات األصلية وأشجار الغابات المعرضة للخطر على المستوى القطري. 
ً لألشجار  العشرة األكثر شيوعا األنواع  البلدان قوائم تضم  تلك  تقارير  ذلك، تضمنت  إلى  وباإلضافة 
أنواع  عن  هامة  معلومات  توفر  فإنها  ثم  ومن  النامي)،  المخزون  إجمالي  من  بحصتها  تقاس  (والتي 

األشجار المكونة لتلك الغابات.
 2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  قياسها  تم  التي  والمتغيرات 

والمتعلقة بالتنوع الحيوي للغابات تشمل:
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مساحة الغابات األولية. – 
ً لصيانة التنوع الحيوي. مساحة الغابات المخصصة أساسا – 

مساحة الغابات في المناطق المحمية. – 
أنواع األشجار المكونة للغابات. – 

التنوع  لصيانة  المخصصة  الغابات  فإن مساحة  متماثالن،  والثالث  الثاني  المتغيرين  أن  بالرغم من 
بعض  ألن  ذلك  ويرجع  المحمية،  المناطق  في  الغابات  لمساحة  مساوية  بالضرورة  ليست  الحيوي 
المناطق المحمية قد تكون مخصصة ألغراض أخرى غير صيانة التنوع الحيوي، مثل حماية التربة، أو 
الموارد المائية، أو التراث الثقافي. وفي الوقت نفسه قد يتم تخصيص الغابات وإدارتها بغرض صيانة 

ً من شبكة المناطق المحمية. التنوع الحيوي دون أن تشكل جزءا
وباإلضافة إلى المتغيرات المتعلقة بالتنوع الحيوي للغابات التي يتم تناولها وتحليلها هنا، 
يقدم الفصل الثاني معلومات عن االتجاهات في خصائص الغابات بما في ذلك حجم أنواع محددة 
من الغابات. ويحتوي الفصل الرابع على معلومات حول األنواع التي الخشبية الغازية. ويقدم الفصل 

الخامس تحليالً حول استخدام األنواع المجلوبة في الغابات المزروعة.
يجري الباحثون اآلن دراسة حول الموارد الجينية للغابات حول العالم، وبمجرد االنتهاء من تلك 

الدراسة سوف تساهم في ملء فجوة كبيرة للمعلومات (انظر اإلطار  1-3).

النتائج الرئيسية
قد  مساحتها  ولكن  الحرجية،  المساحة  من  المائة  في   36 األولية  الغابات  تمثل 

انخفضت بمقدار أكثر من 40 مليون هكتار منذ عام 2000
الغابات  أنها  على  وتعرف  أولية،  كغابات  العالم  في  الحرجية  المساحة  ثلث  من  أكثر  تصنيف  يتم 
البيئية  العمليات  تتعرض  وال  البشرية،  األنشطة  آثار ظاهرة على  بها  وليس  بأنواع محلية  المغطاة 
فيها ألي اضطراب كبير. والغابات األولية، وبوجه خاص الغابات االستوائية الرطبة، تحتوي على بعض 
ً واألكثر غنى باألنواع المختلفة في العالم. وقد انخفضت مساحة الغابات  النظم البيئية األكثر تنوعا
ً على مدى السنوات العشر الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير  األولية بمقدار نحو 0.4 في المائة سنويا
ً» بسبب قطع األشجار  إلعادة تصنيف الغابات األولية تحت «الغابات األخرى التي أعيد إحياؤها طبيعيا

االنتقائي والتدخالت البشرية األخرى.

ُيخصص 12 في المائة من المساحة الحرجية في العالم في المقام األول لصيانة 
التنوع الحيوي

ً لصيانة التنوع الحيوي بنحو أكثر من 95 مليون هكتار منذ  ازدادت مساحة الغابات المخصصة أساسا
عام 1990. وقد تم تخصيص الجزء األكبر من هذه الغابات لهذا الغرض (نحو 46 في المائة) بين عامي 
2000 و2005. وتشكل تلك الغابات اآلن نحو 12في المائة من إجمالي المساحة الحرجية، أو ما يعادل أكثر 

من 460 مليون هكتار. ويقع معظم هذه الغابات، وليس كلها، داخل المناطق المحمية.

تغطي المناطق المحمية التي أنشئت قانونيًا ما يقدر بنحو 13 في المائة من 
المساحة الحرجية في العالم

تغطي الحدائق العامة والمنتجعات المحمية، والمناطق البرية والمناطق المحمية التي تم إنشاؤها 
ً أكثر من 10 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية في معظم البلدان والمناطق. وقد تتمثل  قانونيا
المهمة الرئيسية لهذه الغابات في صيانة التنوع الحيوي وحماية التربة والموارد المائية، والحفاظ 
على التراث الثقافي. وقد ازدادت مساحة الغابات الواقعة في نطاق نظم المناطق المحمية بنحو 94 

مليون هكتار منذ عام 1990. وحدث ثلثا هذه الزيادة منذ عام 2000.

لثراء أنواع األشجار  تمثيلية  النامي مؤشرات  المخزون  بيانات  تحليل  قد يقدم 
في الغابات ووفرتها النسبية

ً، وفي حين أن المخزون النامي من أنواع  ً عند إجراء تقييم للتنوع الحيوي ورصده نوعيا ويعتبر هذا مفيدا
ً يمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي المخزون النامي في الكثير من  األشجار العشرة األكثر شيوعا
بلدان المنطقة المعتدلة والشمالية، إال أنها تمثل أقل من 20 في المائة من إجمالي المخزون النامي في 
البلدان االستوائية ذات التنوع الكبير في األنواع. إال أن توافر المعلومات و قابليتها للمقارنة ما زاال ضعيفين.
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االستنتاجات الرئيسية
 ً اتجاها لعام2010  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  أجل  من  تم جمعها  التي  البيانات  تظهر 
المؤشرات  باستخدام  قياسها  عند  للغابات  الحيوي  التنوع  صيانة  إلى  الرامية  الجهود  في  إيجابيا 
ً لصيانة التنوع الحيوي، والمساحة الحرجية في  الكمية، مثالً المساحة الحرجية المخصصة أساسا
المناطق المحمية وكال المساحتين آخذتين في التزايد بشكل مستمر. ومع ذلك فإن مساحة الغابات 

األولية آخذة في التقلص.
 ً مفيدا  ً تمثيليا  ً مؤشرا تعتبر  النامي  المخزون  تركيب  حول  المعلومات  أن  من  الرغم  وعلى 
إجراء  في  الستخدامها  أخرى  مؤشرات  واختبار  تحديد  من  البد  أنه  إال  ووفرتها،  األنواع  ثراء  لقياس 
التقييمات النوعية، والتي تعتبر ضرورية لرصد التنوع الحيوي للغابات. ويمكن أن يسهم إعداد التقرير 
إضافية  تحديد مؤشرات  في   (1-3 إطار  (انظر  العالم»  في  للغابات  الوراثية  الموارد  «حالة  األول حول 

لرصد التنوع الحيوي للغابات، وفعالية إجراءات صيانة هذا التنوع.

مساحة الغابات األولية
مقدمة

عليهما  يطرأ  الذي  والتغير  الغابات،  وخصائص  الحرجية،  المساحة  مجموع  حول  معلومات  وردت 
األولية  الغابات  على  الجزء  هذا  ويركز  الحرجية.  الموارد  مساحة  الثاني:  الفصل  في  الزمن  بمرور 
الغابات  أنها  على   2010 لعام  الحرجية   الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم   ً وفقا تعريفها  تم  والتي 
المغطاة بأنواع محلية وليس بها آثار ظاهرة على األنشطة البشرية، وال تتعرض العمليات البيئية 

فيها ألي اضطراب كبير.

إطار 1-3
إعداد تقرير حالة الموارد الوراثية للغابات في العالم

يمثل التنوع الوراثي الركيزة األساسية لتطور أنواع األشجار في الغابات ومدى تكيفها مع التغير. وبالتالي فمن الضروري صيانة 
الموارد الوراثية للغابات حيث أنها مورد فريد وال غنى عنه في المستقبل. 

ويمكن إلدارة الموارد الوراثية للغابات أن تكون فعالة إذا ما تم التعامل معها على أنها جزء ال يتجزأ من اإلدارة الحرجية 
البرامج  مثل  والمحلي،  الوطني  المستويين  على  الشاملة  التنمية  برامج  في  الموارد  صيانة  إدراج  ويجب  ككل.  المستدامة 
القطاعات  بين  التعاون  يعزز  الفقر، مما  الحد من  واستراتيجيات  الريفية،  المناطق  تنمية  الحرجية، وخطط  للتنمية  الوطنية 

المختلفة.

أن تقديرات  للغابات. كما  الوراثية  بالموارد  الخاصة  واالتجاهات  الحالي  أنه ال توجد صورة عالمية موحدة للوضع  إال 
معدل فقدان التنوع الوراثي غير متوفرة، مما يحد من قدرة البلدان والمجتمع الدولي على دمج إدارة الموارد الوراثية للغابات في 
السياسات العامة متعددة القطاعات. ومن المعروف أن البيانات العامة الموثوق بها حول الوضع الراهن واالتجاهات الخاصة 
بالغابات في غاية األهمية بالنسبة لكفاءة إدارة الموارد الوراثية للغابات. إال أن المعلومات المتعلقة بالغابات تشير إلى حد كبير 
ً عن الوضع القائم  إلى الموارد الحرجية بصفة عامة وليس إلى التنوع والتباين في الغابات. كما أن المعلومات المتوافرة حاليا

واالتجاهات الخاصة بالموارد الوراثية للغابات غير كافية على اإلطالق.

لصيانة  الملحة  بالضرورة  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  والزراعة  لألغذية  الوراثية  الموارد  هيئة  اعترفت  وقد 
الموارد  الهيئة إعداد تقرير حول حالة  الغابات، طلبت  الوراثية للغابات على نحو مستدام. وبدعم من لجنة  الموارد  واستخدام 
الوراثية للغابات في العالم، على أن يتم عرضه على اللجنة في عام 2013. وقد رحب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف المشاركة 

.ً ً شديدا في اتفاقية التنوع الحيوي بإعداد مثل هذا التقرير ترحيبا

ويستند  المعنية  البلدان  تقوده  نهج  اتباع  خالل  من  العالم  في  للغابات  الوراثية  الموارد  حالة  تقرير  إعداد  وسيتم 
الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  تجريها. وسوف تستخدم عملية  التي  الموضوعية  والدراسات  القطرية  التقارير  إلى 

.ً ً يحتذى، كما سيتم ربط العمليتين معا باعتبارها نموذجا
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هذا  ولكن  الحيوي،  التنوع  من  عالية  ومستويات  األولية  الغابات  بين  المساواة  يتم  وعادة 
ً. ففي المناطق الشمالية وأطراف المناطق الجافة على سبيل المثال قد تكون  ً دائما ليس صحيحا
هذه الغابات فقيرة من حيث عدد األنواع النباتية والحيوانية الموجود بها، في حين أن بعض الغابات 
ً والغابات المنتشرة في مناطق زراعية قد توفر موائل إضافية ومن ثم تؤوي أنواع أكثر.  المعدلة طبيعيا

ً لحالة النظم البيئية في الغابات. ً هاما ومع ذلك، فحجم مساحة الغابات األولية يعتبر مؤشرا
كثيرة  أخرى  أساسية  وظائف  تؤدي  األولية  الغابات  أن  االعتبار  في  األخذ   ً أيضا ينبغي  كما 
القيم  وتعزيز  الكربون،  وحجز  المياه،  وموارد  التربة  على  الحفاظ  مثل  الحيوي  التنوع  صيانة  بخالف 

الجمالية والثقافية والدينية.

الوضع الحالي
قامت   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  تشارك  ومنطقة   ً بلدا  233 بين  من 
الغابات  تقارير حول مساحة  بتقديم  الحرجية،  المساحة  المائة من مجموع  94  في  تمثل  بلد،   200
1.4 هكتار على أنها غابات أولية، وهي تمثل أكثر من ثلث  ً، تم تصنيف ما يقرب من  األولية. وعالميا
مجموع مساحة الغابات (36 في المائة) في البلدان التي قدمت تقارير. إال أن المعلومات كانت غير 
متوفرة عن الكثير من المناطق والجزر الصغيرة، وكذلك عن بعض البلدان مثل الكاميرون وجمهورية 
من  منطقة  أكبر  ثاني  الكونغو،  حوض  في  البلدان  أكبر  من  اثنان  (وهما  الديموقراطية  الكونغو 
الغابات االستوائية)، وكذلك كانت المعلومات غير متوفرة عن جمهورية فنزويال البوليفارية، وبالتالي 
لديها  ليس  أنه  البلدان  العديد من  ذكرت  وقد  بقليل.  أكبر  األرجح  الفعلية هي على  المساحة  فإن 
األولية، من ثم فإنها قامت بتضمينها في فئة «غابات أخرى  الغابات  معلومات كافية عن مساحة 
المنتزهات  في  للغابات  الحالية  المساحات  أخرى  بلدان  استخدمت  بينما   .«ً طبيعيا إحياؤها  أعيد 
المئوية  النسبة  ً حول  دقيقا  ً تقديرا لتقدم  أو  تمثيلية  األخرى كقيمة  المحمية  والمناطق  الوطنية 
ً للتعريف الوارد في التقييم العالمي لحالة  للغابات الطبيعية التي يمكن اعتبارها غابات أولية وفقا

.2010 الموارد الحرجية لعام 
أكبر مساحة في  اإلقليمي، توجد  األولية. على الصعيد  الغابات  توزيع  تباين كبير في  هناك 
ً في االتحاد  أمريكا الجنوبية (624 مليون هكتار)، تليها أميركا الشمالية والوسطى، وأوروبا (كلها تقريبا
الروسي) (انظر جدول 3-1). وهناك مساحات محدودة من الغابات األولية تقع في بعض بلدان منطقة 
البحر الكاريبي، وأوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)، والمناطق الجافة في شرق وجنوب وشمال أفريقيا، 
الشمالية  وأمريكا  أفريقيا،  وسط  في  الغابات  من   ً نسبيا أكبر  مساحات  هناك  آسيا.  وغرب  ووسط 

والوسطى، واالتحاد الروسي تم تصنيفها على أنها غابات أولية. 
تمثل البلدان العشرة صاحبة أكبر مساحات من الغابات األولية نحو 88 في المائة من مجموع 
3-1). ومع ذلك، فكما هو موضح أعاله، المعلومات  العالم (انظر شكل  الغابات األولية في  مساحة 
غير متوفرة من بعض البلدان االستوائية الكبيرة والتي قد تقع ضمن البلدان العشرة الكبرى. وتشكل 
ً، وقامت سبعة  بلدا  19 الغابات في  المائة من إجمالي مساحة  50 في  األولية ما ال يقل عن  الغابات 

بلدان بتصنيف أكثر من 75 في المائة من غاباتها على أنها غابات أولية (جدول 3-2 وشكل 2-3).
أفريقيا  الجافة في  والمناطق  أوروبا  ً معظمها في  بلدا  81 قامت  ومنطقة،  بلد   200 بين  من 
وفي  أولية متبقية.  غابات  لديها  ليس  بأنه  باإلفادة  نامية  بلدان جزرية صغيرة  آسيا، فضالً عن  وغرب 
بعض الحاالت، قد يكون ذلك نتيجة عدم توافر البيانات وليس نتيجة عدم وجود الغابات األولية، كما 

هو الحال في فنلندا.

االتجاهات
ً تمثل 74 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية.14  ً إلى 198 بلدا تم إجراء تحليل لالتجاهات استنادا
(1990، و2000، و2005،  بيانات عن السنوات األربعة للتقارير  البلدان بتقديم  ً من بين تلك  184 بلدا قامت 
و2010) بما في ذلك البلدان التي ذكرت أنه ليس لديها غابات أولية. ولم تكن المعلومات متوفرة في 
كوريا،  وجمهورية  والبرتغال،  وإندونيسيا،  وغيانا،  واستونيا،  (االكوادور،  وهي:   1990 لعام  بلدان  ثمانية 
وسانت فنسنت، والجرينادين، وساموا). ولم تكن المعلومات متوفرة لعامي 1990 و2000 في سبعة بلدان 

التحليل لوجود فرق  الروسي من هذا  التقارير األربعة، تم استبعاد االتحاد  الرغم من تقديم معلومات حول سنوات إعداد  14 على 
ً في الفترة ما  ً في التسعينيات إلى 0.5- مليون هكتار سنويا كبير في معدل التغير المبلغ عنه (من 1.6+ مليون هكتار سنويا
بين عامي 2000 و2005). وذلك نتيجة تغيير نظام التصنيف المستخدم منذ عام 1990 وليس نتيجة للتغير الفعلي في مساحة 

الغابات األولية.
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إضافية هي: (أستراليا، وبولينيزيا الفرنسية، وهندوراس، واألردن، ولبنان، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا). وقد تم 
وضع تقديرات لهذه البلدان باستخدام نفس االتجاه المتبع في الفترة ما بين 2000 و2005 وفي الفترة ما 
بين 2005 و2010 على التوالي. وقد قامت بلد واحدة وهي (نيوي) بتقديم تقدير لعام 2010 وتم استبعاده 
من التحليل. وفي حين أن سد هذه الفجوات يعطي فكرة أفضل عن االتجاهات السائدة مع مرور الزمن، 

إال أنه يقلل من شأن الخسارة الفعلية في الغابات األولية وخاصة في التسعينيات.
 ً سنويا هكتار  مليون   4.7 بنحو  األولية  الغابات  مساحة  انخفضت  العالمي،  المستوى  على 
ً في الفترة ما بين عامي 2000 و2010. وهذه  في التسعينيات، وانخفضت بنحو 4.2 مليون هكتار سنويا

شكل 1-3 
 البلدان العشرة صاحبة أكبر مساحات من الغابات األولية، 2010

(%)  

البرازيل 

االتحاد الروسي 

كندا 

الواليات المتحدة األمريكية 

بيرو 

أندونيسيا 

بوليفيا (دولة متعددة القوميات) 

المكسيك 

بابوا غينيا الجديدة 

الهند 

باقي البلدان 

شكل 1-3 
مساحة الغابات األولية حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

اإلقليم/اإلقليم الفرعي
التوزيع اإلقليميمساحة الغابات األوليةتوافر المعلومات

النسبة من عدد البلدان
%%1,000 هكتارالمساحة الحرجية

4302.40.5 23100.06شرق وجنوب أفريقيا

99017.81.0 8100.013شمال أفريقيا

52717.92.0 2346.927غرب ووسط أفريقيا

9479.63.5 5474.247مجموع أفريقيا

2689.91.9 5100.025شرق آسيا

23527.66.0 17100.081جنوب وجنوب شرق آسيا

2017.60.2 2396.93غرب ووسط آسيا

70518.68.1 4599.8109مجموع آسيا

4382.80.4 4297.75أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

92026.219.3 4399.6261مجموع أوروبا

.1670.42054.2n.sمنطقة البحر الكاريبي

48223.00.3 7100.04امريكا الوسطى

03540.520.2 5100.0275امريكا الشمالية

مجموع امريكا الشمالية 
والوسطى

2899.7279 72239.820.6

49318.62.6 1799.735مجموع أوسيانيا

07776.345.9 1394.6624مجموع أمريكا الجنوبية

86435.7100.0 358 20094.31العالم

35

19

12

6

4

3

3

3

2

1

12
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العشرة  السنوات  على مدى   ً األولية سنويا الغابات  المائة من مساحة  في   0.4 تعادل  التي  الخسارة 
ترجع إلى حد كبير إلى إعادة تصنيف الغابات األولية إلى فئات أخرى نتيجة للقطع االنتقائي لألشجار 
نسبة  لتحديد  كافية  غير  تزال  ال  المعلومات  أن  إال  الفترة.  هذه  خالل  األخرى  البشرية  والتدخالت 
المساحة  في  االنخفاض  ونسبة  بدقة،  الغابات  إزالة  نتيجة  األولية  الغابات  مساحة  في  االنخفاض 
 "ً نتيجة إعادة تصنيف الغابات إلى إحدى الفئتين األخريين: "الغابات األخرى التي أعيد إحياؤها طبيعيا

و"الغابات المزروعة".
الجنوبية،  أمريكا  في  الحرجية  المساحة  في  الخسارة  صافي  من  نسبة  أكبر  تركزت  وقد 
تليها أفريقيا وآسيا. وكان معدل الخسارة مستقر أو آخذ في التناقص في جميع المناطق باستثناء 
أوسيانيا والتي يرتفع بها معدل الخسارة في المساحة الحرجية (ويرجع ذلك بشكل رئيسي للخسارة 

جدول 2-3 
البلدان العشرة صاحبة أكبر نسبة من الغابات األولية، 2010

الغابات األولية كنسبة من  البلد/المنطقة
المساحة الحرجية 

الغابات     مساحة 
(1,000 هكتار) 

مساحة الغابات األولية   
(1,000 هكتار) 

10022سنغافورة

690 0827 958غيانا الفرنسية

001 75814 9514سورينام

573 522476 92519البرازيل

210 72626 9128بابوا غينيا الجديدة

178 99260 8967بيرو

756448ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

72410297طاجيكستان

69380263بروناي دار السالم

334 00014 6522الغابون

شكل 2-3
الغابات األولية كنسبة من إجمالي المساحة الحرجية حسب البلد، 2010

الحرجية) المساحة  (% من 

100–50

ال توجد بيانات

50–20

10–5

20–10

5–0
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ً في مساحة الغابات في بابوا نيو غينيا في الفترة ما بين 2005 و2010) وفي أوروبا وأمريكا  الكبيرة نسبيا
الشمالية والوسطى التي سجلت زيادة صافية في مساحة الغابات (جدول 3-3).15

وعلى مستوى األقاليم الفرعية، زاد حجم الخسارة في مساحة الغابات األولية زيادة طفيفة 
الغابات  مساحة  في  الخسارة  معدل  في  االرتفاع  إلى   ً أساسا ذلك  ويرجع  أفريقيا،  وجنوب  شرق  في 
ً في  ً كبيرا انخفاضا أن هناك  أفريقيا  التقارير في شمال  أفادت  التي شهدتها مدغشقر. كما  األولية 
معدل الخسارة في السودان، بينما أفادت التقارير أنه قد حدث انخفاض طفيف في معدل الخسارة 
في غرب ووسط أفريقيا وقد أثر االنخفاض الطفيف في معدل الخسارة والذي ذكرته تقارير الجابون 

ونيجيريا على إجمالي مساحة الغابات األولية في اإلقليم الفرعي.
وانخفض معدل خسارة الغابات األولية بوجه عام في شرق آسيا. وأفادت التقارير من جمهورية 
كوريا عن أعلى خسارة في اإلقليم الفرعي. وفي المقابل، تسعى اليابان إلى زيادة صافي الزيادة لديها 
(انظر أدناه)، بينما أفادت منغوليا عن انخفاض في صافي الخسارة بها. وفي جنوب وجنوب شرق آسيا 
ً لعام 1990.  شهدت إندونيسيا أعلى معدالت الخسارة في مساحة الغابات األولية، إال أنها لم تقدم تقديرا
ومن ثم فإن الخسارة السنوية في التسعينيات هي نفسها في الفترة ما بين عامي 2000 و2005 لغرض 
إكمال جدول 3-3، ومن المرجح أن يكون ذلك التقدير أقل من الواقع. وخالل الفترة ما بين عامي 2000 و2010 
أفادت إندونيسيا بحدوث انخفاض كبير في متوسط مساحة الخسارة السنوية في السنوات الخمس 
من 2005 إلى 2010 وذلك بالمقارنة بالفترة ما بين عام 2000 إلى 2005. وفي وسط وغرب آسيا، شهدت تركيا 
ً إلى مساحة الغابات في المناطق المحمية — في حين  زيادة في مساحة الغابات األولية — وذلك استنادا

أفادت التقارير أن معظم البلدان األخرى ال توجد لديها غابات أولية، أو بيانات، أو تغير ملحوظ.
وفي أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)، أفادت التقارير أن هناك زيادة في مساحة الغابات األولية 
في بلغاريا، والدنمارك، وليتوانيا، وبولندا، وسلوفينيا، في حين أفادت كل من استونيا والتفيا عن حدوث 

انخفاض طفيف. ولم تفيد التقارير في البلدان األخرى بأي تغيير ملحوظ.

15 يمكن حدوث زيادة  في الغابات األولية عندما تكون هناك مناطق غابات لم تكن مصنفة في السابق على أنها مساحات لم يتم 
إحداث أي اضطراب بها ثم يتم تخصيصها. و مع مرور الوقت، تتطور هذه المناطق إلى غابات ينطبق عليها تعريف الغابات األولية 

المستخدم في عملية تقييم الموارد الحرجية.

جدول 3-3 
 اتجاهات مساحة الغابات األولية حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم/اإلقليم الفرعي

 مساحة الغابات األولية توافر المعلومات
(1000 هكتار)

 التغير سنوياً 
(1000 هكتار)

 معدل التغير سنوياً 
(%)

عدد البلدان
% من 

إجمالي 
مساحة 
الغابات

199020002010-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
2010

0.88-0.78-59-57-430 0246 5947 23100.07شرق وجنوب أفريقيا

0.08-0.80-11-118-990 09813 27614 8100.015شمال أفريقيا

1.66-1.47-501-520-527 54027 73732 2346.937غرب ووسط أفريقيا

1.12-1.21-572-695-947 66247 60753 5474.260مجموع أفريقيا

0.46-0.63-119-172-268 45625 17926 5100.028شرق آسيا

0.29-0.41-235-348-235 58781 06283 17100.087جنوب وجنوب شرق آسيا

20116120.530.38 0833 9243 2396.92غرب ووسط آسيا

0.31-0.43-342-504-705 127109 166113 4599.8118مجموع آسيا

4381880.340.14 3605 1835 4219.15مجموع أوروبا

1670.4207206205n.s.n.s.-0.07-0.02منطقة البحر الكاريبي

1.52-0.98-74-54-482 2264 7665 7100.05امريكا الوسطى

0.040.05-113124-035 795275 920273 5100.0274امريكا الشمالية

0.060.02-16750-722 227279 893279 2899.7280مجموع امريكا الشمالية والوسطى

0.99-0.55-370-222-493 19135 41639 1699.741مجموع أوسيانيا

0.46-0.46-961 2-096 3-077 691624 654653 1394.6684مجموع أمريكا الجنوبية

0.37-0.40-188 4-666 4-382 102 2581 144 9191 190 19874.31العالم
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وفي منطقة البحر الكاريبي أفادت التقارير أن الجزر الكبيرة فقط هي التي توجد بها غابات أولية 
ولم يحدث أي تغير كبير في المساحة الكلية. وفي أمريكا الوسطى، أفادت تقارير غواتيماال أن لديها أكبر 
ً عن التغير في تلك المساحة —  مساحة من الغابات األولية وكانت هي البلد الوحيد التي قدمت تقريرا
حيث كانت الخسارة في مساحة الغابات في العقد ماضي أكبر مما كانت عليه في التسعينيات. وفي 
ً في معدل خسارة الغابات، في حين أن  أمريكا الشمالية، أفادت التقارير أن المكسيك شهدت انخفاضا

الواليات المتحدة أفادت عن وجود زيادة في معدل صافي الزيادة في مساحة الغابات األولية.
لم تقم استراليا بتقديم تقرير حول مساحة الغابات األولية في عام 1990 أو عام 2000، ولذلك — 
ً أن معدل التغير للفترة بأكملها هو نفس معدل التغير للفترة  ومن أجل غرض الجدول 3-3، كان مفترضا
ما بين 2005 و2010. هذا و قد سجلت بابوا نيو غينيا — والتي لديها أكبر مساحة من الغابات األولية في 

المنطقة — أكبر خسارة في مساحة الغابات األولية في تلك الفترة وخاصةً في العقد األخير.
وأن  األولية  الغابات  أكبر مساحة من  البرازيل لديها  أن  التقارير  أفادت  الجنوبية،  أمريكا  وفي 
األخير  العقد  انخفض في  الخسارة  أن معدل  إال   ً أيضا الغابات  أعلى نسبة خسارة في مساحة  بها 
ً في الفترة ما  ً في التسعينيات إلى 2.3 مليون هكتار سنويا من متوسط قدره 2.8 مليون هكتار سنويا
بين 2005 و2010. كما أفادت التقارير أن بيرو وبوليفيا قد شهدتا خسارة ملحوظة في مساحة الغابات 
األولية. وقد بلغت تلك الخسارة ذروتها في الفترة ما بين 2000 و2005 في بيرو، كما ارتفعت في بوليفيا 

في العقد الماضي بالمقارنة بما كانت عليه في التسعينيات.
األولية  الغابات  انخفاض في مساحة  أكبر  بوجود  التقارير  أفادت  التي  الخمسة  البلدان  كانت 
بها في السنوات العشرين الماضية هي: البرازيل، والغابون، والمكسيك، وبابوا نيو غينيا، وإندونيسا. بينما 
سجل عدد من البلدان تغيرات إيجابية في مساحة الغابات األولية بما في ذلك بعض البلدان األوروبية، 
والواليات المتحدة األمريكية، واليابان. وفي معظم هذه الحاالت كانت تلك البلدان تخصص مساحات من 
الغابات الطبيعية والتي ال ينبغي حدوث أي تدخل بشري بها. وبمرور الوقت تتطور هذه المناطق إلى غابات 
 ً ليس بها آثار ظاهرة على األنشطة البشرية، وال تتعرض العمليات البيئية فيها ألي اضطراب كبير، وفقا
للتعريف المستخدم للغابات األولية في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. على سبيل 
المثال، قامت اليابان وبعض البلدان األوروبية بتصنيف جميع الغابات الطبيعية والتي تبلغ أكبر من عمر 
معين وحجم معين، وكذلك جميع الغابات الموجودة في المناطق التي يتعذر الوصول إليها على أنها غابات 
أولية — وفي بعض الحاالت عندما ال تحدث أي تدخالت خالل فترة زمنية معينة. وقد أفادت الواليات المتحدة 
األمريكية بوجود أعلى نسبة صافي زيادة في مساحة الغابات األولية والتي تقدر بأكثر من 200000 هكتار 

ً نتيجة لزيادة مساحة الغابات في المناطق المحمية. ً، وكانت تلك الزيادة أساسا سنويا

االستنتاجات
في حين أنه تم تصنيف أكثر من ثلث إجمالي المساحة الحرجية في العالم على أنها غابات أولية، 
فقد تقلصت تلك المساحة بأكثر من 40 مليون هكتار خالل السنوات العشرة الماضية. وعلى الرغم 
ن توافر البيانات حول الغابات األولية منذ التقييم العالمي األخير، إال أن الكثير من البلدان  من تحسّ
والمناطق المحمية األخرى.  الوطنية  المتنزهات  تزال تعتمد على مؤشرات تمثيلية مثل مساحة  ال 
وعالوة على ذلك، ال تزال المعلومات غير كافية لتحديد نسبة االنخفاض في مساحة الغابات الناتجة 
األخرى  "الغابات  األخريين:  الفئتين  إحدى  إلى  التصنيف  إعادة  الناتجة عن  والنسبة  الغابات  إزالة  عن 

ً" و"الغابات المزروعة". التي أعيد إحياؤها طبيعيا

مساحة الغابات المخصصة لصيانة التنوع الحيوي
مقدمة

العالمية  الجهود  من  أساسي  جزء  هو  الحيوي  التنوع  صيانة  بغرض  وإدارتها  األراضي  تخصيص  إن 
لوظيفة   ً أساسا المخصصة  األراضي  مساحة  فإن  وعليه  الحيوي.  التنوع  لصيانة   ً حاليا المبذولة 
يوفران  ومراقبته  المتغير  هذا  رصد  أن  كما  التقدم،  على   ً هاما  ً مؤشرا تمثل  الحيوي  التنوع  صيانة 

معلومات قيمة للعاملين في مجال  الحفاظ على البيئة.
بالضرورة مساحة  تعادل  ال  الحيوي  التنوع  لصيانة   ً أساسا المخصصة  الغابات  إن مساحة 
الغابات في المناطق المحمية، ألنه قد يتم تخصيص بعض الغابات في المناطق المحمية ألغراض 
التراث  أو الحفاظ على  أو الموارد المائية،  التربة،  التنوع الحيوي، مثل الحفاظ على  أخرى غير صيانة 
الثقافي. وفي المقابل، قد يتم تخصيص مساحة من الغابات لصيانة التنوع الحيوي بدون أن تشكل 

ً من نظام أو شبكة المناطق المحمية. جزءا
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الوضع الحالي
ً ومنطقة شاركت في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، قامت 205  من بين 233 بلدا
ً ومنطقة، تمثل 99.9 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية — بتقديم معلومات عن مساحات  بلدا
ً لحفظ التنوع الحيوي. وقد تحسن توافر المعلومات بالمقارنة بالتقييم  الغابات المخصصة أساسا
المتغير.  تقارير عن هذا  بتقديم  ً فقط  بلدا  172 2005، حين قامت  الحرجية لعام  الموارد  األخير لحالة 
ويمكن مالحظة ذلك بشكل خاص في غرب ووسط أفريقيا، حيث قامت البلدان وعددها 42 جميعها 
ً فقط شاركت في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية  بتقديم بيانات (بالمقارنة مع 15  عشر بلدا
 2005 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  المتوفرة  المعلومات  وكانت   .(2005 لعام 

منخفضة فقط في منطقة البحر الكاريبي.
ما  أو  الغابات  من  هكتار  مليون   463 هناك  العالمي  الصعيد  على  أنه  البيانات  هذه  وتوضح 
ً لصيانة  يعادل 11.5 في المائة من إجمالي مساحة الغابات في البلدان المعنية يتم تخصيصها أساسا

التنوع الحيوي (انظر جدول 3-4 وشكل 3-3).
توجد أكبر مساحات من الغابات المخصصة لصيانة التنوع الحيوي في أمريكا الجنوبية (116 
مليون هكتار)، وتليها أمريكا الشمالية وأفريقيا. كما توجد بأمريكا الوسطى وجنوب آسيا وجنوب شرق 
ً لصيانة التنوع الحيوي. بينما توجد في أوروبا  آسيا أعلى نسب من مساحة الغابات المخصصة أساسا

(بما فيها االتحاد الروسي) ووسط وغرب آسيا أقل نسب.

االتجاهات
ً تمثل 86.9 في المائة من مجموع  تم تقديم بيانات عن السنوات األربع إلعداد التقارير من قبل 186 بلدا

المساحة الحرجية عن التسلسل الزمني الكامل (انظر جدول 5-3).
95 مليون  زيادة تقدر بأكثر من  التنوع الحيوي  شهدت مساحة الغابات المخصصة لصيانة 
هكتار أو ما يعادل 30 في المائة، منذ عام 1990، وقد تم تخصيص الجزء األكبر من تلك المساحة بين 
شمال  باستثناء  الفرعية  واألقاليم  األقاليم  جميع  في   ً واضحا االتجاه  هذا  ويبدو  و2005.   2000 عامي 
أفريقيا وأمريكا الوسطى. ولوحظت أعلى معدالت الزيادة في أوروبا وأمريكا الجنوبية (ويرجع ذلك في 

ً في البرازيل) وأوروبا. المقام األول إلى تدابير صيانة التنوع الحيوي التي اتخذت مؤخرا

جدول 4-3 
مساحة الغابات المخصصة لصيانة التنوع  الحيوى حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

اإلقليم/اإلقليم الفرعي
المساحة المخصصة لصيانة التنوع  الحيوىتوافر المعلومات

المساحة عدد البلدان % من 
الحرجية

المساحة 1,000 هكتار % من 
الحرجية

82110.4 23100.027شرق وجنوب أفريقيا

76916.3 799.112شمال أفريقيا

93915.8 24100.051غرب ووسط أفريقيا

52913.7 5499.992مجموع أفريقيا

8895.8 5100.014شرق آسيا

84620.7 17100.060جنوب وجنوب شرق آسيا

7786.4 24100.02غرب ووسط آسيا

51313.3 46100.078مجموع آسيا

57810.0 45100.019أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

1503.7 46100.037مجموع أوروبا

1253.871719.2منطقة البحر الكاريبي

20347.2 7100.09امريكا الوسطى

04914.6 5100.099امريكا الشمالية

96915.5 2499.5108مجموع امريكا الشمالية والوسطى

64016.0 2199.830مجموع أوسيانيا

61313.4 14100.0115مجموع أمريكا الجنوبية

41511.5 20599.9463العالم
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شكل 3-3 
 النسبة المئوية لمساحة الغابات المخصصة لصيانة التنوع الحيوى حسب البلد، 2010

(% من المساحة الحرجية)

100–50

ال توجد بيانات

50–20

10–5

20–10

5–0

جدول 5-3
 اتجاهات مساحة الغابات المخصصة لصيانة التنوع  الحيوى حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم/اإلقليم الفرعي

مساحة الغابات المخصصة لصيانة التنوع  الحيوى توافر المعلومات
(1,000 هكتار)

ً  التغير سنويا
(1,000 هكتار)

 معدل التغير سنوياً 
(%)

عدد 
البلدان

% من 
المساحة 

الحرجية
1990200020052010-1990 

2000
-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
2010

0641071530.720.94 17617 53917 46715 2180.914شرق وجنوب أفريقيا

0.560.14-7317-769 67712 59712 32512 799.113شمال أفريقيا

0391081820.480.76 79125 21524 13523 2252.522غرب ووسط أفريقيا

8731423520.280.67 64454 35154 92751 5069.249مجموع أفريقيا

889634090.603.26 73714 79813 16710 490.210شرق آسيا

8463699840.751.78 25460 00562 31251 17100.047جنوب وجنوب شرق آسيا

77539682.052.85 7752 0952 7102 2399.71غرب ووسط آسيا

4610.772.08 5104711 76678 89878 18863 4495.859مجموع آسيا

4076366206.803.93 24019 20318 84013 4498.26أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

0747594.652.32 9791 72836 39334 65529 4599.718مجموع أوروبا

1153.1617671696711540.850.58منطقة البحر الكاريبي

0.90-0.75-35-31-677 8413 0233 3374 336.94امريكا الوسطى

0492816430.310.67 31699 61995 81192 5100.089امريكا الشمالية

مجموع امريكا الشمالية 
والوسطى

1997.894 76597 31499 853103 4372556120.270.61

0.21-181.57-234122 3348 4128 1968 1821.67مجموع أوسيانيا

1672.594.83 1873 2221 80484 54870 68352 1085.140مجموع أمريكا الجنوبية

3341.141.92 2506 2553 129366 916347 413302 18686.9270العالم
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ً في بعض األقاليم الفرعية، مع انخفاض  ً متناقضا توضح الفترة بين عامي 2005 و2010 اتجاها
المساحة في كل من جنوب وجنوب شرق آسيا (وال سيما في ميانمار) وكذلك في شرق وجنوب أفريقيا. 
ً لصيانة التنوع الحيوي في الفترة  ويوضح شكل 3-4 التطور في مساحة الغابات المخصصة أساسا

ما بين عامي 1990 و 2010 في األقاليم المختلفة.

االستنتاجات
ً لحماية التنوع الحيوي بأكثر من 95 مليون هكتار منذ  لقد زادت مساحة الغابات المخصصة أساسا
عام 1990، وقد تم تخصيص أكبر نسبة منها (46 في المائة) بين عامي 2000 و2005. وتمثل هذه الغابات 

اآلن 12 في المائة من إجمالي مسساحة الغابات أو أكثر من 460 مليون هكتار.

مساحة الغابات في المناطق المحمية
مقدمة

من  غيرها  أو  البرية،  للحياة  أو محميات  وطنية،  باعتبارها حدائق  لمساحات  القانوني  التخصيص  إن 
فئات المناطق المحمية له تقاليد طويلة، وقد تم إدراج الغابات في بعض أول تلك الفئات. وتحتوي 
قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (http://www.wdpa.org/Default.aspx) على معلومات عن جميع 
 ً المناطق المحمية المخصصة على المستوى الوطني والمعترف بها على المستوى العالمي. ووفقا
للمعلومات األخيرة الواردة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية لعام 2010، وجد أن ما يقدر 
الجنوبية) تقع في  القطبية  القارة  (باستثناء  العالم  اليابسة في  المائة من مساحة  12.9 في  بنحو 

مناطق محمية.
 2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  المشاركة  البلدان  من  طُلب  وقد 
تقديم معلومات عن مساحة الغابات التي تقع داخل نظم المناطق المحمية، وليست هذه مهمة 
سهلة حيث تكون المعلومات الواضحة عن األماكن مفقودة أو  قديمة ولم تعد صالحة ألن المناطق 
المحمية ليست كلها غابات. وعلى الرغم من ذلك فإن معظم البلدان الكبيرة الغنية بالغابات قامت 
استخدام  الضروري  من  كان  وعندما  التقارير.  إلعداد  األربع  السنوات  جميع  عن  معلومات  بتقديم 

تقديرات وافتراضات الخبراء، تم شرحها بوضوح في التقارير القطرية المنفردة.

شكل 4-3 
اتجاهات مساحات الغابات المخصصة لصيانة التنوع الحيوى حسب اإلقليم، 2010-1990

2010 2005 2000 1990

أفريقيا

آسيا

أوروبا

امريكا الشمالية والوسطى

أوسيانيا

أمريكا الجنوبية

90100110 80 70 60 204050 1030 0

هكتار) (مليون 
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الوضع الحالي
ً بتقديم بيانات حول مساحة الغابات في المناطق المحمية، وهي تمثل 91 في المائة  قامت 135 بلدا
ووسط  غرب  من  في كل   ً نسبيا قليلة  المتوفرة  المعلومات  وكانت  الحرجية.  المساحة  إجمالي  من 
اإلجمالية  المساحة  وتبلغ  الجنوبية.  وأمريكا  الوسطى،  وأمريكا  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  آسيا، 
للغابات في المناطق المحمية 460 مليون هكتار، تمثل 12.5 في المائة من مجموع المساحة الحرجية 
في البلدان التي قدمت تقارير (جدول 3-6 و شكل 3-5). وقد سجلت آسيا أكبر مساحة من الغابات في 
المناطق المحمية (126 مليون هكتار) وتليها أمريكا الجنوبية وأفريقيا. وتوجد أكبر نسبة من مساحة 
الغابات في المناطق المحمية في كل من أمريكا الوسطى، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، بينما 
أبلغت أوروبا عن أقل نسبة من الغابات في داخل المناطق المحمية (4 في المائة). إال أنه، عند استثناء 

الغابات الشاسعة في االتحاد الروسي، تزداد النسبة إلى 12.3 — مثل المتوسط العالمي.
لقد عقدت مقارنة بين نسبة الغابات في المناطق المحمية والواردة في التقييم العالمي 
الحيوي  التنوع  لصيانة   ً أساسا المخصصة  الغابات  نسبة  وبين   2000 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة 
والواردة في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، ولم تظهر تلك المقارنة وجود اختالف 
الذين تمت  األرقام اإلجمالية للمتغيرين  بين  التشابه  أن  افتراض  إلى  الملحوظة  أدت تلك  كبير. وقد 
في  هكتار  مليون   460 (وهما   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  مالحظتهما 
المناطق المحمية و463 مليون هكتار مخصصة لصيانة التنوع الحيوي) يبدو أنه يشير إلى أن البلدان 
كانت تستخدم مساحة الغابات في المناطق المحمية باعتبارها مساحة تمثيلية لمناطق الغابات 

ً لصيانة التنوع الحيوي. المخصصة أساسا
 ومع ذلك، فقد أظهرت مقارنة تفصيلية أخرى للبيانات أن األمر ليس كذلك طوال الوقت 
المناطق  الغابات في  التقارير أن مساحة  3-6). في بعض األقاليم، توضح  3-4 وجدول  (انظر جدول 
في  بينما  الحيوي.  التنوع  لصيانة   ً أساسا المخصصة  الغابات  مساحة  من  بقليل  أقل  المحمية 
مساحة  وتايالند)  وماليزيا  وإندونيسيا  الصين  في  (وخاصة  آسيا  مثل  األقاليم  المناطق  بعض 
ً لصيانة التنوع  الغابات في المناطق المحمية أعلى بكثير من مساحة الغابات المخصصة أساسا
الحيوي. وهذا مؤشر مشجع على أن بعض البلدان — وربما عدد متزايد من البلدان — باستطاعتها 
المبذولة  الجهود  يتم بها تقدير  التي  الدقة  أن يعزز من  وإن ذلك من شأنه  المتغيرين.  بين  التمييز 

الحيوي. التنوع  لصيانة 

جدول 6-3 
مساحة الغابات في المناطق المحمية حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

اإلقليم/اإلقليم الفرعي
مساحة الغابات في المناطق المحميةتوافر  المعلومات

المساحة عدد البلدان % من 
% من المساحة  (1,000 هكتار)الحرجية

الحرجية
49211.8 1887.127شرق وجنوب أفريقيا

98618.0 598.513شمال أفريقيا

70713.5 2094.141غرب ووسط أفريقيا

18513.4 4391.883مجموع أفريقيا

75217.6 497.643شرق آسيا

30330.8 1188.580جنوب وجنوب شرق آسيا

4477.1 1146.71غرب ووسط آسيا

50223.7 2689.3125مجموع آسيا

47512.3 3593.422أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

0474.0 3698.740مجموع أوروبا

950.477922.3منطقة البحر الكاريبي

50154.9 460.76امريكا الوسطى

5729.4 4100.063امريكا الشمالية

85210.2 1798.470مجموع امريكا الشمالية والوسطى

64016.2 799.130مجموع أوسيانيا

80617.0 674.6109مجموع أمريكا الجنوبية

03212.5 13591.0460العالم
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االتجاهات
ً (تمثل 87 في المائة من المساحة الحرجية) بتقديم تسلسل زمني كامل من البيانات  قامت 109 بلدا
3-7). وقد زادت تلك المساحة  عن مساحة الغابات في المناطق المحمية بمرور الوقت (انظر جدول 
بشكل مطرد في الفترة ما بين 1990 و2010 بزيادة تقدر بأكثر من 94 مليون هكتار. وفي حين أن هذا هو 
االتجاه العام في جميع األقاليم، إال أن ضعف توافر البيانات عن التسلسل الزمني الكامل ال يسمح 

بوضع تقييم مفصل دقيق في تلك األقاليم الفرعية التي يوجد بها اتجاه سلبي.

االستنتاجات
تغطي المتنزهات الوطنية والمناطق المحمية والمناطق المحمية األخرى المنشأة بطريقة قانونية 
مساحة تبلغ حوالي 13 في المائة من مساحة غابات العالم وأكثر من 10 في المائة من إجمالي مساحة 
الغابات في معظم البلدان والمناطق. وقد تكون الوظيفة األساسية لهذه الغابات هي صيانة التنوع 
الحيوي، وحماية التربة والموارد المائية وصيانة التراث الثقافي. ولقد زادت مساحة الغابات داخل نظم 

المناطق المحمية بنحو 94 مليون هكتار منذ عام 1990. وقد حدث ثلثا هذه الزيادة منذ عام 2000.

جدول 7-3 
اتجاهات مساحة الغابات في المناطق المحمية حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

اإلقليم/اإلقليم الفرعي

 مساحة الغابات في المناطق المحميةتوافر  المعلومات
(1,000 هكتار)

ً  التغير سنويا
(1,000 هكتار)

ً  معدل التغير سنويا
(%) 

عدد 
البلدان

النسبة 
من 

المساحة 
الحرجية

1990200020052010-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
2010

4371081570.430.59 52427 86327 78625 1786.624شرق وجنوب أفريقيا

49.83063204436401320.457.18شمال أفريقيا

4011423650.681.56 20625 74822 33021 1847.020غرب ووسط أفريقيا

4782515550.541.10 17353 93150 42147 3958.445مجموع أفريقيا

1627147.072.69 6031 32030 46329 84723 387.711شرق آسيا

3031057670.151.01 62080 63783 58472 1188.571جنوب وجنوب شرق آسيا

838.030655979978125226.233.39غرب ووسط آسيا

5031.451.46 2921 6871 739111 660113 73796 2284.583مجموع آسيا

3864744175.032.98 80816 21214 47512 2679.27أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

9599115563.941.80 29633 40231 28928 2795.919مجموع أوروبا

849.74775376367776241.193.76منطقة البحر الكاريبي

0.30-0.01-7-0-148 1652 2142 2172 218.12امريكا الوسطى

3440.572.40 5722781 33863 13556 35650 4100.047امريكا الشمالية

3610.552.32 4972841 13966 88659 05052 1497.250مجموع امريكا الشمالية والوسطى

416.7617617617405n.s.-21n.s.-4.12مجموع أوسيانيا

4310.443.01 6933022 19094 38483 36870 365.467مجموع أمريكا الجنوبية

3841.091.97 0406 7183 155360 879338 482296 10977.9266العالم

شكل 5-3 
نسبة مساحة الغابات في المناطق المحمية حسب األقاليم، 2010

أفريقيا
آسيا
أوروبا
امريكا الشمالية والوسطى
أوسيانيا
أمريكا الجنوبية

25 20 15 10 5 0
(%)
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تركيب أنواع األشجار
المقدمة

يمكن استخدام المعلومات المتاحة عن تركيب المخزون النامي كمؤشر تمثيلي لثراء أنواع األشجار 
في الغابات ووفرتها النسبية. ومن المتوقع أن تكون نسبة المخزون النامي - والتي يمثلها عدد معين 
ً بمدى ثراء أنواع األشجار في الغابات (وكذلك بعدد أنواع  ً عكسيا من أنواع األشجار- مرتبطة ارتباطا
األكثر  العشرة  األنواع   البلدان وضع قوائم تضم  بالمنطقة). وكان قد طلب من  الموجودة  األشجار 
ً من حيث المخزون النامي، وتوثيق إسهامات تلك األنواع في إجمالي المخزون النامي لألعوام  شيوعا
ً الحصول على معلومات عن مساحات الغابات المزروعة والتي تتألف  1990، و2000، و2005. كما تم أيضا

ً من األنواع المجلوبة، ويوجد التحليل الخاص بهذه البيانات في الفصل الخامس. أساسا
حالة  عن  أخرى  تفاصيل  على  ل  والستكمال هذه المعلومات، يجري بذل الجهود للحصو 

الموارد الجينية للغابات في العالم (انظر إطار 1-3).

الوضع الحالي واالتجاهات
العالمي لحالة  التقييم  النامي غير كافية. في  تزال المعلومات عن األنواع الممثلة في المخزون  ال 
مجموع  من  المائة  في   61 نحو  مجتمعة  (تمثل  فقط   ً بلدا  79 قامت   2010 لعام  الحرجية  الموارد 
ً لبيانات عام 2005). وكانت  ً (وفقا المساحة الحرجية) بتقديم بيانات حول األنواع  العشرة األكثر شيوعا
أعلى معدالت اإلستجابة في األقاليم الفرعية لكل من شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وشمال 

أفريقيا، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا (جدول 8-3).
من  المائة  في   90 من  أكثر   ً شيوعا األكثر  العشرة  لألنواع  النامي  المخزون  يمثل  حين  في 
إجمالي المخزون النامي في الكثير من بلدان المنطقة المعتدلة والشمالية، إال أنها تمثل أقل من 
20 في المائة من إجمالي المخزون النامي في البلدان االستوائية ذات التنوع العالي في األنواع، مثل 

البلدان التي قدمت تقارير من غرب ووسط أفريقيا.
األرقام  مجموعة  خالل  من  موضح  هو  كما  قائمة  مسألة  البيانات  بين  المقارنة  تزال  وال 
الخاصة بكل إقليم فرعي (جدول 3-8 وشكل 3-6). وبعض البلدان لديها معلومات عن المخزون النامي 
من األنواع التجارية ذات األغراض التسويقية فقط (مثل غينيا االستوائية)، بينما البعض اآلخر من 
البلدان يكون لديه بيانات عن جزء من البلد فقط (مثل ماليزيا وجمهورية تنزانيا االتحادية)، أو تكون 
لديه بعض األنواع المجمعة (مثل غواتيماال وبولندا). باإلضافة إلى ذلك، هناك انتشار طبيعي واسع 
بلدان كبيرة وغنية  تتألف تلك األقاليم من كل من  الفرعية — وبخاصة عندما  داخل بعض األقاليم 

باألنواع، وبلدان الجزر الصغيرة (مثل بلدان شرق وجنوب أفريقيا).
ألنواع  النسبي  الترتيب  في  هامة  تغيرات  أية  و2005   1990 عامي  بين  المقارنة  تظهر  ولم 

األشجار، أو في حصة أنواع األشجار الرئيسية  العشرة في المخزون النامي.

االستنتاج
ً به حول مدى ثراء أنواع  ً موثوقا ً تمثيليا قد يقدم تحليل االتجاهات حول تركيب المخزون النامي مؤشرا
األشجار ووفرتها النسبية في فترة زمنية معينة. ويمكن تأكيد تلك المالحظة عندما تصبح البيانات 

القابلة للمقارنة متاحة من عدد أكبر من البلدان.
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جدول 8-3 
 المخزون النامى لألنواع  العشرة األكثر شيوعَا كنسبة من إجمالي المخزون النامى حسب 

األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005

اإلقليم/اإلقليم الفرعي
شيوعاًتوافر  المعلومات مخزونات النمو من أكثر 10 أنواع 

المساحة عدد البلدان % من 
مليون متر مكعبالحرجية

النامى المخزون  إجمالي  % من 

 المدىالمتوسط  الموزون
21-36337100 759.73شرق وجنوب أفريقيا

31-295.34764190شمال أفريقيا

10-618.616611889غرب ووسط أفريقيا

10-50028100 1543.85مجموع أفريقيا

57-1835886 282.48شرق آسيا

18-8373974 1088.410جنوب وجنوب شرق آسيا

82-35499100 951.32غرب ووسط آسيا

18-37448100 2183.221مجموع آسيا

61-29192100 2784.421أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

61-02198100 2897.0101مجموع أوروبا

50-311.3255880منطقة البحر الكاريبي

21-235.76555785امريكا الوسطى

43-1165570 290.342امريكا الشمالية

21-7955585 788.042مجموع امريكا الشمالية والوسطى

45-1726298 64.32مجموع أوسيانيا

49-0465565 210.14مجموع أمريكا الجنوبية

10-17669100 7961.0908العالم

شكل 6-3
المخزون النامى لألنواع العشرة األكثر شيوعَا كنسبة من إجمالي المخزون النامى حسب البلد، 2005

(%)
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الفصل الرابع
صحة الغابات وحيويتها

نظرة عامة
إن  بالمناخ.   ً كثيرا تتأثر  ذاتها  حد  في  التي  االضطرابات  من  متنوعة  لمجموعة  الغابات  تتعرض 
الحشرات  وتفشي  الغازية  األنواع  وانتشار  األرضية  واالنهيارات  والجفاف  الحرائق  مثل  اضطرابات 
واألمراض والظواهر المناخية مثل األعاصير والعواصف والعواصف الثلجية تؤثر على تكوين وتركيب 
الغابات ووظائفها (Dale et al., 2001). ومن المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على قابلية الغابات للتضرر من 
االضطرابات، فضال ً عن تواتر االضطرابات وشدتها ومدتها وتوقيتها. على سبيل المثال، من المتوقع 
أن تؤدي زيادة أحمال الوقود، وطول مواسم الحرائق، وحدوث المزيد من الظروف الجوية القاسية نتيجة 

.(Mortsch, 2006) لتغير المناخ إلى زيادة نشاط الحرائق في الغابات
ً إلى تغير ديناميكية اضطرابات الغابات الناجمة عن اآلفات الحشرية  وتؤدي التغيرات المناخية أيضا
ومسببات األمراض المتوطنة، كما تؤدي كذلك إلى تسهيل دخول وانتشار األنواع الدخيلة. وباإلضافة 
هذه  لمثل  يكون  أن  يمكن  للغابات  البيئية  والنظم  األشجار  على  المناخ  لتغير  المباشرة  اآلثار  إلى 
التغيرات في ديناميكية االضطرابات آثار مدمرة، وأن تزيد قابلية الغابات للتأثر باضطرابات أخرى. على 
 —  2007 عام  في  أخرى  وعاصفة   —  2005 الثاني  يناير/كانون  في  كبرى  عاصفة  تسببت  المثال،  سبيل 
البيسية  السويد، وخاصة مجموعات أشجار  الرياح  في جنوب  اقتالع األشجار وتكسيرها بفعل  في 
متوسطة وكبيرة السن مما أدى إلى زيادة أعداد الحشرات، وال سيما خنفساء القلف البيسية األوروبية 
ً عواصف شديدة في عدة بلدان أخرى في أوروبا بما فيها سلوفاكيا حيث  (Ips typographus). وقد حدثت أيضا
تضرر 12000 هكتار من الغابات في حديقة تاترا الوطنية من العاصفة التي وقعت في 2005/2004، مما 
أدى إلى حدوث تفشٍ حاد لخنفساء  القلف. وتزيد هذه التفاعالت من صعوبة التنبؤ باآلثار المستقبلية 

الضطرابات الغابات الناجمة عن تغير المناخ. 
قطاع  على  النطاق  واسعة  آثار  والغابات  األشجار  على  التأثيرات  هذه  لكل  سيكون   ً وحتما
المزروعة  والغابات  الطبيعية  البيئية  النظم  وأداء  تركيب  على  تطرأ  التي  التغيرات  أن  كما  الغابات. 
والكوارث  القاسية  المناخية  والظواهر  األمطار)  هطول  ونظم  الحرارة  درجات  في  التغيرات  (بسبب 
(مثل تسونامي المحيط الهندي في عام 2004، والعواصف والعواصف الثلجية التي حدثت في الصين 
تؤثر  والتي  للغابات،  البيئية  للنظم  اإلنتاجية  الوظيفة  على  سلبية  تأثيرات  لها  كان   (2008 عام  في 

بدورها على االقتصادات المحلية.  
الغابات.  تهدد  التي  األخطار  أكبر  ً من  واحدا دخيلة،  أو  اآلفات، سواء كانت متوطنة  وتشكل 
حماية  استراتيجيات  وتصميم  المستقبل،  في  اآلفات  بتفشي  والتنبؤ  المخاطر  تحليل  ويعتمد 
بيانات شاملة على مختلف المستويات. كما أن وضع  التكلفة وتنفيذها على توفر  فعالة من حيث 
معرفة  على  يقوم  أن  يجب  الحدود  عبر  اآلفات  انتقال  لتقليل  تهدف  التي  النباتية  الصحة  تدابير 
التوزيع الجغرافي لكل آفة وخصائصها الحيوية — ومن هنا جاءت الحاجة إلى توافر البيانات الوطنية 

واإلقليمية والعالمية.
إن الرصد المستمر للنظم البيئية للغابات هو عملية باهظة التكاليف، مما يجعلها تمثل 
مشكلة بالنسبة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وحتى بعض البلدان 
البيانات  يوفر جمع  أن  إدارتها. يجب  المخاطر في االعتبار بشكل كافٍ في خطط  تأخذ  الصناعية ال 
أنه  القرار، كما  وصنع  التخطيط  لتحسين   ً أساسا الغابات  على  تؤثر  التي  االضطرابات  الوطنية عن 
في  بالغابات  المرتبطة  واألمراض  الحشرية  باآلفات  تتعلق  التي  الحادة  بالمشكالت  الوعي  سيزيد 

ً في وسائل االعالم بوضوح مثل حدوث الحرائق.  جميع أنحاء العالم، والتي ال تظهر غالبا
وبالرغم من أن بعض النظم البيئية للغابات تعتمد في تجددها على الحرائق، فمن الممكن 
في  خسائر  تسبب  أن  أيضا  ويمكن  الحساسة،  البيئية  النظم  ذات  الغابات  بعض  الحرائق  تدمر  أن 
البلدان ليس لديها نظام موثوق به لإلبالغ عن حرائق  الممتلكات واألرواح. ومع ذلك، فإن العديد من 
الغابات. كما يجب تحسين رصد الحرائق على المستوى الوطني والعالمي إذا ما أرادت البلدان اعتماد 

مناهج متكاملة إلدارة الحرائق بطريقة مقبولة من الناحيتين البيئية واالجتماعية. 
ركزت البيانات التي تم جمعها ألغراض التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 
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العديد من  والتي سجلت  التالية،  الكمي  للقياس  القابلة  الفئات  على  وحيويتها  الغابات  عن صحة 
البلدان وقوعها وحجمها:

مساحة الغابات المتضررة من الحشرات بشكل كبير؛ – 
مساحة الغابات المتأثرة باألمراض بشكل كبير؛ – 

مساحة الغابات المحترقة (وتنقسم إلى غابات،  وأراض حرجية أخرى، وأراضٍ أخرى) – 
الحرجية  واألراضى  الغابات   على  تؤثر  التي  الحرائق  إلى  (وتنقسم  الغابات  حرائق  عدد  – 

األخرى واألراضي األخرى)؛
نسبة حرائق الغابات إلى الحرائق المخطط لها؛  – 

الحيوانات  رعي  (مثل  األخرى  الحيوية  بالعوامل  تتأثر بشكل كبير  التي  الغابات  مساحة  – 
البرية، والرعي واألضرار المادية التي تُحدثها الحيوانات)؛

مساحة الغابات التي تتأثر بشكل كبير بالعوامل غير الحيوية (مثل تلوث الهواء والرياح  – 
والثلوج والجليد والفيضانات والعواصف االستوائية والجفاف وموجات مد التسونامي)؛

 – مساحة الغابات التي تتأثر بشكل كبير باألنواع الغازية (األنواع الخشبية فقط).
ً أن تقوم بعمل قوائم وتصنيفات لما يصل إلى عشر حاالت كبرى من  ً من البلدان أيضا وكان مطلوبا

تفشي الحشرات واألمراض التي وقعت منذ عام 1990.
أنواع  من  أكثر  أو  نوعين  لديها  التي  فالمنطقة  حصرية؛  ليست  أعاله  المذكورة  الفئات 
االضطرابات التي تؤثر على صحة الغابات وحيويتها يتم إدراجها تحت كل نوع من االضطرابات. ولذلك 
فإن المساحة اإلجمالية المتضررة من االضطرابات ليست بالضرورة هي مجموع االضطرابات الفردية 

ل. ألنه  قد يكون هناك تداخُ
ال  حتى  سنوات،  خمس  مدى  على  المتوسط  عن  بيانات  تقديم  البلدان  من  طُلب  كما   
تقديم  تم  وبالتالي  كبير  بشكل  األرقام  انحراف  في  السنوات  أحد  في  الكبيرة  التقلبات  تتسبب 
و2005   (2002-1998 للفترة  (كمتوسط   2000 وعام   ،(1992-1988 للفترة  (كمتوسط   1990 لعام  البيانات 

.(2007-2003 (كمتوسط للفترة 
والستكمال البيانات التي تم الحصول عليها في تقييم الموارد الحرجية لعام 2005، حيث قدمت 
 FAO,) من البلدان التقارير المطلوبة، تم عمل مراجعة عالمية آلفات وأمراض الغابات ً نسبة صغيرة جدا
2009). وعند الحاجة، تتم اإلشارة إلى هذه الدراسة في هذا الفصل من أجل استكمال المعلومات التي 
كانت ضعيفة في بعض األحيان في التقارير القطرية. وبالمثل، تم إعداد دراسة موضوعية بشأن حرائق 

.(FAO, 2007) 2005 الغابات كمتابعة للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام

النتائج الرئيسية
 تسبب اآلفات الحشرية واألمراض والكوارث الطبيعية واألنواع الغازية أضرارًا 

بالغة في بعض البلدان 
ً، وذلك في المناطق  يدمر تفشي اآلفات الحشرية في الغابات نحو 35 مليون هكتار من الغابات سنويا
 ،(Dendroctonus ponderosae) المعتدلة والشمالية بشكل أساسي. فقد دمرت خنفساء الصنوبر الجبلية
وموطنها األصلي هو أمريكا الشمالية، أكثر من 11 مليون هكتار من الغابات في كندا وغرب الواليات 
في  الطبيعي  مداها  من  بكثير  أبعد  إلى  تنتشر  وهي  التسعينات،  أواخر  منذ  األمريكية  المتحدة 
حالة تفشى غير مسبوقة تسبب في تفاقمها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء. كما تسببت 
األمراض، والعواصف الشديدة والعواصف الثلجية والزالزل في تدمير مساحات واسعة من الغابات 
النامية   الصغيرة  الجزر  دول  القلق بشكل خاص في   الغازية  الخشبية  األنواع  وتثير   .2000 منذ عام 
ضعيفة  االضطرابات  هذه  معظم  عن  المعلومات  تزال  وال  المتوطنة.  واألنواع  الموائل  تهدد  حيث 

من حيث التوافر والنوعية. 

اإلبالغ عن حرائق الغابات عالميًا أقل بكثير من الواقع 
في المتوسط، أفادت التقارير بأن 1 في المائة من جميع الغابات تتأثر بشكل كبير بحرائق الغابات كل 
عام. ومع ذلك، فإن التقارير كان بها نقص شديد في اإلبالغ عن مساحة الغابات المتضررة من الحرائق، 
في ظل عدم توافر معلومات من العديد من البلدان، وال سيما في أفريقيا. تم تصنيف أقل من 10 في 

المائة من حرائق الغابات على أنها حرائق مقصودة؛ بينما تم تصنيف الباقي كحرائق برية. 
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االستنتاجات الرئيسية 
االستنتاج العام المستمد من البيانات المقدمة في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 
2010 هو أن كل نوع من االضطرابات (الحرائق، والحشرات، واألمراض، وغيرها من االضطرابات الحيوية 
اثنين في المائة من مساحة الغابات، على الرغم من أن  أو  وغير الحيوية) يصيب عادة أقل من واحد 
المساحة المتضررة في بلد بعينه قد تكون أعلى من ذلك بكثير. كما يبرز التقييم بوضوح عدم وجود 

بيانات موثوقة مقدمة في الوقت المناسب. 
الموثوقة عن عوامل صحة  القطرية  المعلومات  الحكومات لجمع  بين  الجهود  تعزيز  يجب 
الغابات وتحليل هذه المعلومات ونشرها على نطاق واسع من أجل توفير قاعدة صلبة لعملية صنع 
القرار وتحسين العمل الميداني. يمكن أن توفر هذه المعلومات األساس الالزم إلجراء تحليالت مخاطر 

يمكن االعتماد عليها، وتنفيذ تدابير فعالة لحماية الغابات. 

الحشرات واألمراض
 مقدمة

بعضها  على  تعتمد  ما   ً غالبا ألنها   ً معا واألمراض  الحشرات  مناقشة  تمت  التقرير،  هذا  في   
تؤدي وظائف  ما   ً غالبا وأنها  الغابات  يتجزأ من  واألمراض جزء ال  الحشرات  أن  وبالرغم من  البعض. 
وإنتاج  وبقائها،  األشجار  نمو  على  ضارة  آثار  لها  يكون  قد  المتفرقة  التفشي  حاالت  أن  إال  مهمة، 
الترفيهية  القيمة  على  وكذلك  البرية  الحياة  وموائل  الخشبية،  وغير  الخشبية  المنتجات  وجودة 

للغابات.  والثقافية  والسياحية 
وفي العقود األخيرة ، أدى عامالن رئيسيان  مجتمعان إلى زيادة خطر اآلفات على الغابات: 

.ً أدت زيادة حجم وسرعة وتنوع التجارة العالمية إلى زيادة فرص انتقال اآلفات دوليا – 
يبدو أن تغير المناخ قد أدى إلى زيادة احتماالت انتشار اآلفات وشدة تأثيرها وذلك بالنسبة  – 

لآلفات المتوطنة والدخيلة على حد السواء (انظر إطار 1-4).
تدابير  أن وضع  دولية منسقة. كما  إجراءات  اتخاذ  تتطلب  العالم  الغابات في  تهدد  التي  األخطار  إن 
الصحة النباتية لمنع انتشار اآلفات عبر الحدود وتنفيذها هو المفتاح لمنع الحركة العالمية لآلفات 
واستقرارها في مناطق جديدة. وقد تم تطوير هذه التدابير من خالل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

.(ISPMs) ويتم تنفيذها من خالل المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ،(IPPC)
أن حاالت  إلى  تشير  التي  والمؤشرات  الغابات،  الكبيرة آلفات  السلبية  اآلثار  من  الرغم  وعلى 
ً، ما زالت اآلفات ال تؤخد بعين االعتبار بدرجة كافية  التفشي آخذة في االزدياد في بعض المناطق، فعموما
الكفاية عند تخطيط برامج اإلدارة الحرجية والحفاظ على البيئة. لم يكن هناك أي محاولة منهجية 

لجمع وتحليل معلومات شاملة عن نوع وحجم وتأثير حاالت التفشي هذه على الصعيد العالمي.
ً ما تكون مشكالت الحشرات واألمراض إما دورية أو مزمنة، وتتطلب استثمارات طويلة  وغالبا
واألمراض  الحشرات  عن  ناتج  مزمن  اضطراب  يحدث  وقد  التقنية.  والموارد  البيانات  جمع  في  األجل 
المجموعة  تأثير  هذه  أن يختلف  ويمكن  واحد.  وليس من كائن  األنواع  نتيجة مجموعة معقدة من 
ً من تأثيرات كل نوع منها. وبالتالي فقد يكون من الصعب  ليس فقط من األنواع المعنية، ولكن أيضا

تحديد بداية ونهاية حالة االضطراب.
وتظهر تعقيدات أخرى عند تسجيل بيانات حول دورات حياة الحشرات التي قد تتداخل أو تكون أطول 
بكثير من عام واحد، أو عندما تدوم أحداث االضطرابات الدورية التي تسببها اآلفات أكثر من عام. على 
إلى عشر  أن يحدث كل سبع  أجيال يمكن  (Lymantria dispar) لعدة  الغجر  المثال، تفشي فراشة  سبيل 
أمر صعب، وخاصة  الطويل هو  المدى  الدورية على  األحداث  البيانات عن مثل هذه  إن جمع  سنوات. 
قُدمت  الحشرية  اآلفات  عن  البلدان  من  المقدمة  والمعلومات   .ً متغيرا الدورات  طول  يكون  عندما 
كمتوسطات لفترة خمس سنوات لتعويض ذلك. إال أن اإلبالغ عن فترة خمس سنوات ال يعكس بصورة 

كافية وضع حاالت التفشي ذات الدورات الطويلة.
ً لطول فترة بعض أحداث االضطرابات، فإنه من الصعب إجراء تقييم  عالوة على ذلك، ونظرا
التراكمية  المساحة  عن  تقارير  قدمت  البلدان  بعض  أن  فيبدو   .ً سنويا المتضررة  للمساحة  دقيق 
المتضررة في سنة معينة، بدالً من المساحة اإلضافية من الغابات المتضررة في تلك السنة. وبالتالي 

فإن األرقام عن األنواع المختلفة من االضطرابات ليست دائما قابلة للمقارنة بشكل مباشر.
رديئة،  واألمراض  الحشرية  باآلفات   ً كثيرا تتأثر  التي  بالغابات  المتعلقة  البيانات  نوعية  إن 
المعلومات  وتقديم  ويتم جمع  "االضطراب".  الوضوح في تفسير ما يشكله  ً لعدم  ويرجع ذلك جزئيا



التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية70

عن تفشي الحشرات واألمراض في البلدان النامية في الغابات المزروعة بشكل أساسي، بينما تكون 
االستطالعات المقابلة عن تدهور الغابات وموت قممها نادرة في هذه البلدان. وقد يتم تسجيل حاالت 
تأثيراته  أو  له  المسببة  العوامل  تقديم معلومات مفصلة عن  يتم  ما   ً نادرا ولكن  الشديد،  التفشي 
الكمية على موارد الغابات. وفي بعض الحاالت، قد تكون هناك ممانعة في تسجيل حاالت التفشي 

الخطيرة حتى ال تتهدد الوظائف اإلدارية أو حتى التجارة في المنتجات الحرجية بالخطر.
من  إليها  الوصول  السهل  من  يكن  لم  ولكن  أكثر  البيانات  تتوافر  المناطق،  لبعض  وبالنسبة 
بين  معلوماتي  تبادل  وجود  عدم  بسبب   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  خالل 
القطاعات واألفراد والجهات الحكومية، أو بسبب نقص الوعي بوجودها. على سبيل المثال، البيانات 
الصنوبر  لعثة  مستمر  تفشٍ  من  تعاني  والتي  الشعبية،  الديمقراطية  كوريا  جمهورية  من   مفقودة 
األزهار  الصنوبر كثيف  100000  هكتار من  أكثر من  يؤثر على  1998، مما  (Dendrolimus spectabilis) منذ عام 
(Pinus densiflora). وإن البلدان في شرق وجنوب أفريقيا لديها مشكالت حشرية ومرضية معقدة  تؤثر على 
غاباتها (FAO, 2009 و /http://www.fao.org/forestry/fisna/en) ولكن ذلك ال ينعكس في بيانات التقييم العالمي 
لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. وتوجد حاالت مماثلة في العديد من البلدان، حيث تشير مصادر أخرى 

إلى اضطرابات لم يتم تسجيلها في التقارير القطرية.
تقديم  البلدان  من  طُلب   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم  وبالنسبة 
ً في تقييم عام 2005، وهذا أدى إلى استجابة كبيرة من البلدان  معلومات أكثر تفصيال مما كان مطلوبا
التي قدمت تقارير عن مشكالت جمع البيانات. وتنطبق معظم هذه التعليقات على جميع األقاليم، 
وينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015. وقد تم تسليط 

الضوء على عدد من القضايا.
يتم اإلبالغ عن تسبب اضطرابات من جراء اآلفات الحشرية، وخاصة خنافس  القلف  وحفارات•  
ً لمساحة  ً لكمية األخشاب المتضررة والتي تمت إزالتها فقط، وليس وفقا األخشاب ، وفقا
مليون   3.2 من  أكثر  إزالة  عن  بولندا  أبلغت   ،2005 عام  في  المثال،  سبيل  على  اآلفة:  انتشار 
إعادة  التي تمت  المساحات  التقارير فقط  المصابة. وقد تشمل  متر مكعب من األخشاب 
تحريجها بعد إنقاذها. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تسقط األوراق عن أشجار مساحة من الغابات 

إطار 1-4
تغير المناخ وآفات الغابات

عن  فضالً  الجوي،  الغالف  في  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  ومستويات  الحرارة  درجات  ارتفاع  وخاصة   — المناخية  التغيرات  إن 
العالم  الغابات في  تأثيرات ملحوظة على  القاسية وشدتها — لها   المناخية  وتواتر األحداث  التغيرات في هطول األمطار 
وعلى قطاع الغابات. ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة احتمال انتشار اآلفات في مواقع جديدة، وكذلك زيادة شدة 
اآلفات  بين  التفاعالت  على  يؤثران  مترابطين  عاملين  بسبب  األرجح  على  ذلك  وينشأ  والدخيلة.  المتوطنة  اآلفات  تأثيرات 

واألشجار  العوائل:
ً مناخية أكثر مالءمة لتنتشر وتنمو بشكل ناجح، أي أنها تبقى على قيد الحياة  من المرجح أن تجد اآلفات ظروفا – 
في درجات الحرارة القصوى، مثل درجات الحرارة العالية في الصيف، أو المنخفضة في الشتاء، وتستطيع إكمال 
دورة حياتها الكاملة. وهذا ينطبق بشكل خاص على اآلفات الموجودة على حدود المناطق التي بها مناخ مناسب، 
التزامن بين ظهور اآلفات ونمو  أو عدم  وفي الماضي، أدت عوامل مثل انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء 
األشجار  العوائل إلى منع التكاثر الناجح لهذه الحشرات. وهناك أدلة على أن النطاقات الطبيعية لآلفات تتغير، 
ً إلى االنتشار في مناطق  َّضة ألخطار التفشي. كما تميل اآلفات أيضا ر عَ مما يؤدي إلى اتساع مساحة الغابات المُ

جديدة خالية من األعداء الطبيعية التي عادة ما تبقيها تحت السيطرة.
جراء  من  المناخ  عن  الناجم   "الضغط"  بسبب  باآلفات  لإلصابة  قابلية  أكثر  العوائل  األشجار   أنواع  تصبح  قد  – 
(مثل  المتطرفة  المناخية  األحداث  عن  الناجمة  الحساسية  وزيادة  الممتدة،  النمو  ومواسم  المتزايد،  الجفاف 

الفيضانات ورجات الحرارة القصوى وزيادة شدة الرياح). 
باإلضافة إلى مالءمة المناخ المتزايدة، فإن فرصة مصادفة أشجار في مواقع جديدة نتيجة التجارة المتزايدة، والقدرة على 
الصعيد  على  كبير  بشكل  الجديدة  اآلفات  توغل  حاالت  زيادة  إلى  أدت  العوائل  لألشجار  المتزايد  التوافر  بسبب  االنتشار 
ً ما تنتشر بدون النطاق العادي من  العالمي. وباإلضافة إلى عوامل الخطر المتزايدة هذه، فحقيقة أن اآلفات الدخيلة غالبا

األعداء الطبيعية التي تميل إلى إبقائها داخل حدود المواطنة قد تؤثر على شدة التأثيرات الناجمة عن اآلفات الجديدة. 



71 صحة الغابات وحيويتها

ً ما يؤدي ذلك إلى تداخل في األرقام الواردة في التقارير.  بفعل أكثر من نوع من الحشرات وغالبا
والمناطق التي تم اإلبالغ عنها كمناطق ذات أشجار منزوعة األوراق قد تحتوي على مساحات 
تختلف في درجة شدة تساقط أوراقها. والمناطق التي تموت بها األشجار بسبب مهاجمة 
الحشرات لواحد أو أكثر من من األنواع قد تحتوي على أنواع أخرى من األشجار، والتي تموت 
بدورها في وقت الحق نتيجة التعرض بسبب وجودها في أماكن مفتوحة. وقد تكون بيانات 

بعض المساحات ذات األشجار منزوعة األوراق مفقودة من االستطالعات.
التي بها•   وبالنسبة لألمراض، قد يكون من الصعب تحويل األرقام من المساحة اإلجمالية 
المساحة  تقدير  التقليل من  يتم  وقد  واحد.  عام  المصابة حديثا خالل  المساحة  إلى  ضرر 
المدمرة ألنه قد يكون من الصعب تقييم المرض فى األشجار القائمة. كما أنه من الصعب 
ً إعداد تقارير عن األمراض ال سيما في الغابات مختلطة الزراعة، فقد يكون هناك توزيع  جدا
التقارير  تقديم  الالئق  من  يكون  وقد  المتفرقة،  للعوامل  بالنسبة  وخاصة  للمرض،  مكاني 

حول النسب المئوية ألعداد األنواع المصابة وليس المساحة المصابة.
ً، قد تتبنى بعض البلدان مناهج جديدة في إعداد التقارير•   وبالنسبة للحشرات واألمراض معا
في الفترات ما بين تقديم تقرير وآخر، مما يجعل من الصعب تحليل االتجاهات. وقد تكون 
أو  (باألمراض)  مصابة  الحرجية  الموارد  تقييم  حدود  تتجاوز  ال  التي  الصغيرة  المساحات 
البيانات  تكون  وقد  كبيرة.  كمساحات  التقارير  في  تُسجل  ال  وبالتالي  (بالحشرات)  موبوءة 
وليس  للدولة،  المملوكة  للغابات  بالنسبة  إال  تتوافر  ال  قد  أو  فصلها  ويصعب  عة  مًّ جَ مُ

للقطاع الخاص. 
من•   العديد  ألن  قممها،  وموت  الغابات   تدهور  حاالت  بسبب  أكثر  تعقيدات  تحدث  قد 
في  تسهم  حيوية  الغير  والعوامل  والثدييات)  واألمراض،  (الحشرات،  الحيوية  العوامل 

إحداث االضطرابات.

الوضع الحالي
متفرقة  الغابات  في  واألمراض  الحشرية  اآلفات  عن  المتوافرة  المعلومات  العالمي،  المستوى  على 
ً، كما أن طرق جمع البيانات تتباين بصورة كبيرة. ولم تتمكن العديد من البلدان من فصل أرقام  نسبيا
الحشرات واألمراض، كما لم تقدم العديد من دول الجزر الصغيرة والمناطق الغير مستقلة معلومات 
عن هذين المتغيرين، كما كان الوضع في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005. وكانت 

ً ضئيلة. التقارير الواردة من أفريقيا أيضا
الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم  تقارير  قدمت  التي  البلدان  عدد  كان  فقد  ذلك،  ومع 
عدد  زاد  الحشرات،  تسببه  الذي  للتلف  وبالنسبة   .2005 عام  تقييم  من  أكبر   2010 لعام  الحرجية 
وقدمت  العالم.  في  الغابات  مساحة  من  المائة  في   53 يمثل  مما   ،ً بلدا  94 إلى   66 من  البلدان 
إجمالي  من  المائة  في   90 من  أكثر  تغطي  تقارير  والوسطى  الشمالية  وأمريكا  وأوروبا  آسيا  شرق 

األقاليم. لهذه  الحرجية  المناطق 
الحشرات  من  بالغة  بدرجة  تتضرر  الغابات  من  هكتار  مليون   40 نحو  أن  إلى  التقارير  وتشير 
مليون   35 من  بقليل  أقل  الحشرات  من   ً سنويا المتضررة  الغابات  مساحة  وكانت   .ً سنويا واألمراض 

هكتار، ويمثل ذلك 1.6 في المائة من مساحة الغابات في البلدان التي قدمت تقارير وعددها 94.
يعرض  حين  في   ،2005 بعام  الخاصة  التقارير  لنتائج   ً ملخصا  2-4 و جدول   1-4 ويقدم جدول 
وشرق  الشمالية  وأمريكا  أفريقيا  شمال  أن   1-4 جدول  ويبين  البلد.  حسب  النتائج  و2-4   1-4 شكل 
المتضررة من  الغابات  أعلى نسبة من مساحة  أبلغت عن  قد  الروسي  االتحاد  باستثناء  وأوروبا  آسيا 
 ً اآلفات الحشرية، في حين أن البلدان ذات الغابات االستوائية الرطبة أبلغت عن نسبة منخفضة جدا
الغابات  في  األشجار  ألنواع  الكبير  التنوع  إلى  األرجح  على  ذلك  ويرجع  لديها.  المتضررة  الغابات  من 

االستوائية الرطبة.
مليون   17.3 وتبلغ  واحد  بلد  في  الحشرات  بسبب  اضطرابات  بها  مساحة  أكبر  عن  كندا  وأبلغت 
خنفساء   :2006 عام  في  المتوطنة  الحشرات  من  لنوعين  كبيرة  تفشٍ  حاالت  ذلك  ويشمل  هكتار. 
الصنوبر الجبلية (Dendroctonus ponderosae)، والتي دمرت 9.2 مليون هكتار من الغابات، ويرقة خيمة الغابات 

(Malacosoma disstria)، والتي أصابت 5 مليون هكتار. 
التزال المعلومات عن األمراض متفرقة، وتمثل البلدان التي قدمت تقارير عن هذا المتغير 36 
في المائة فقط من مجموع مساحة الغابات. ومع ذلك، فقد كان عدد البلدان التي قدمت تقارير عن 
األمراض في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 أكبر من تقييم عام 2005، بزيادة من 57  
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ً في 2010. وقد أصابت األمراض 3.8 مليون هكتار (متوسط 5 سنوات) مما يمثل  ً في 2005 إلى 80 بلدا بلدا
ً. خالل  0.3 في المائة من إجمالي مساحة الغابات في البلدان التي قدمت تقارير والبالغ عددها 80 بلدا
فترة التقرير لعام 2005، قدمت شرق آسيا وأوروبا بيانات عن أكثر من 90 في المائة من مساحة الغابات 
أو  أو غير متوفرة   ، البلدان غائبة  األمراض في كثير من  المعلومات عن  ذلك، كانت  ومع  اإلقليم.  في 

مسجلة كصفر، وال سيما في بلدان أفريقيا وأمريكا الوسطى والشمالية ومنطقة البحر الكاريبي.

جدول 2-4
متوسط مساحة الغابات المتضررة من األمراض سنويًا حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005

اإلقليم / اإلقليم الفرعي
مساحة الغابات المتضررة من األمراضتوافر المعلومات

مجموععدد البلدان   % من 
1,000 هكتارمساحة الغابات

مساحة   % من 
الغابات

.44.7n.s.n.sشرق وجنوب أفريقيا

.21.3n.s.n.sشمال أفريقيا

.45.34n.sغرب ووسط أفريقيا

.104.64n.sمجموع أفريقيا

392.73490.2شرق آسيا

.426.2n.s.n.sجنوب وجنوب شرق آسيا

1242.6410.2غرب ووسط آسيا

1954.93900.1مجموع آسيا

7861.3 3371.81أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

9180.3 3494.62مجموع أوروبا

.648.9n.s.n.sمنطقة البحر الكاريبي

.118.9n.s.n.sأمريكا الوسطى

.29.719n.sامريكا الشمالية

.910.319n.sمجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

44.73203.5مجموع أوسيانيا

410.51130.1مجموع أمريكا الجنوبية

7640.3 8036.33العالم

جدول 1-4 
متوسط مساحة الغابات المتضررة من الحشرات سنويًا حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005

اإلقليم / اإلقليم الفرعي
مساحة الغابات المتضررة من الحشراتتوافر المعلومات

مجموععدد البلدان   % من 
1,000 هكتارمساحة الغابات

   % من
مساحة الغابات

.44.7n.s.n.sشرق وجنوب أفريقيا

49.62613.4شمال أفريقيا

.34.92n.sغرب ووسط أفريقيا

115.32630.7مجموع أفريقيا

0781.7 497.44شرق آسيا

526.69851.2جنوب وجنوب شرق آسيا

1343.73081.6غرب ووسط آسيا

3721.6 2257.25مجموع آسيا

4582.3 3679.43أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

1260.5 3796.05مجموع أوروبا

750.020.1منطقة البحر الكاريبي

348.070.1أمريكا الوسطى

9513.4 4100.022امريكا الشمالية

9613.3 1498.022مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

45.0400.4مجموع أوسيانيا

615.07260.5مجموع أمريكا الجنوبية

341.6 9453.0487العالم
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شكل 1-4 
متوسط مساحة الغابات المتضررة من الحشرات سنويًا حسب البلد، 2005
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هذه  في  األمريكية  المتحدة  للواليات  بالنسبة  األمراض  عن  بيانات  أية  عن  اإلبالغ  يتم  لم 
إلى  ذلك  ويُعزَى   .2005 لعام  الحرجية  الموارد  تقييم  في  ذُكِرَت  هكتار  مليون   17.4 مع  مقارنة  الفترة، 
حدوث تغيرات كبيرة في تصميم مؤشر اضطرابات الغابات والذي اشتمل على تغيير طريقة العرض 
المتوطنة غير  األمراض  ومسببات  الغابات  حشرات  تسببها  التي  بالغابات  التلف  نسبة   لتحديد 

(Heinz Center, 2008). وبالتالي لم يتم تسجيل البيانات عن األمراض لهذه الفترة.
أبلغت أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي) عن زيادة حدوث األمراض والتي أصابت 1.3 في المائة 
ما  أي  باألمراض،  الغابات  1.1 مليون هكتار من  إصابة  الروسي عن  االتحاد  وأبلغ  الغابات.  من مساحة 

ببة.  سَ يعادل أقل من 0.2 في المائة من مساحة الغابات، ولكن لم يتم تحديد العوامل المُ
وفي أوسيانيا، أبلغت نيوزيلندا فقط عن وجود أمراض في الغابات المزروعة، ولم يتم اإلبالغ 
عن أية أمراض في الغابات األصلية. وفي آسيا، تم تسجيل أعلى معدل لحدوث األمراض في الصين 
وهذا يمثل 0.2 في المائة من المساحة اإلجمالية للغابات في الصين، ولم يتم تقديم أية تفاصيل عن 

العوامل المسببة.

االتجاهات
ً ومنطقة يشملها التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية  بالنسبة لتفشي الحشرات، من أصل 233 بلدا
ً، تمثل 49 في المائة من مجموع مساحة الغابات بتقديم بيانات عن جميع الفترات  لعام 2010، قامت 69 بلدا

ً أخرى بتقديم بيانات عن فترة التقرير لعام 2005 فقط.  (أي 1990, و2000، و2005). وقامت 25 بلدا
ً بيانات عن جميع فترات التقرير الثالثة. وقدمت 22  وبالنسبة لتفشي األمراض، قدمت 58 بلدا
ً من البلدان عن بيانات كمية،  ً أخرى بيانات عن فترة التقرير لعام 2005 فقط. وأفاد عدد قليل نسبيا بلدا
ولذلك فمن غير الممكن إجراء تحليل اتجاهات مفصل لفترات التقرير الثالثة. ونتيجة لذلك تُعرَض 

هنا النتائج اإلقليمية فقط.
ظ وجود اتجاهات كبيرة وأية تغييرات حدثت خالل فترات التقرير يمكن  وبصفة عامة، لم يُالحَ
أن تكون راجعة إلى تغير أساليب التقييم عن فترات التقرير الثالث وليس تغير االتجاهات الفعلية. ومع 
الحشرية  اآلفات  المتضررة من  الغابات  االنخفاض في مساحة  إلى  ً مائالً  اتجاها أن هناك  يبدو  ذلك، 
للفترة من 1990إلى 2005 في أمريكا الشمالية والجنوبية. كما لوحظ حدوث زيادة في مساحة الغابات 
المتضررة من األمراض منذ عام 1990 في آسيا (وبخاصة شرق آسيا) وفي أوروبا (بما في ذلك االتحاد 
المعلومات تعطي مؤشرات  أن هذه  إلى  ذلك،  اإلشارة، مع  وتجدر   .(4-4 و   3-4 (انظر جداول  الروسي) 
فقط. فعلى الرغم من أن هناك ثالثة نقاط زمنية للبيانات، فإن البيانات عن األمراض مفقودة لعدد من 

البلدان التي لديها مساحات شاسعة من الغابات مثل كندا واستراليا والواليات المتحدة األمريكية.
للحشرات  كبرى  تفشي  حاالت  عشر  إلى  يصل  بما  قائمة  إعداد  إلى  البلدان  دُعِيَت  كما 
1990 وتصنيفها، مع تسجيل اسم العامل المسبب، وأنواع األشجار  التي حدثت منذ عام  واألمراض 
المتضررة، وسنة التفشي، والمساحة المصابة (في حال تسجيلها) ودورة التفشي (انظر جدول 5-4 

وجدول 6-4). 
فإن  ذلك،  ومع  األقاليم.  بعض  في  واألمراض  الحشرات  توزيعات  في  تشابه  حاالت  هناك  أن  ولوحظ 
ً فقط، ألن العديد من البلدان لم تقدم هذه المعلومات. ولذلك، جدول 5-4  هذه التوزيعات تعد مؤشرا
يشمل البلدان األوروبية بشكل رئيسي. يوجد مزيد من التفاصيل عن كثير من هذه األنواع من اآلفات 

.(2009a) وتوزيعها لدى منظمة األغذية والزراعة

االستنتاجات
يمكن التوصل إلى استنتاجين رئيسيين.

في حين أن اآلفات الحشرية واألمراض تؤثر في العادة على أقل من 2 في المائة من مساحة الغابات 
والشمالية.  المعتدلة  األقاليم  في  وخاصة  البلدان،  بعض  في  بالغة   ً أضرارا تسبب  فإنها   ،ً عالميا
وكمثال حديث على ذلك، خنفساء الصنوبر الجبلية (Dendroctonus ponderosae) والتي توجد أصالً في أمريكا 
نهاية  منذ  األمريكية  المتحدة  الواليات  وغرب  كندا  في  هكتار  مليون   11 من  أكثر  دمرت  الشمالية، 
الغير مسبوق  التفشي  ويفاقم من  الطبيعي  االنتشار خارج نطاق حدوثها  تواصل  التسعينات وهي 

الحرارة المعتدلة في الشتاء.
اآلفات  من  كبير  بشكل  المتضررة  الغابات  مساحة  حول  المتوافرة  المعلومات  وتبقى 
الحشرية واألمراض ضعيفة، وتظل طرق جمع البيانات متنوعة بشكل كبير. ويلزم استحداث وسائل 

للحصول على معلومات حول األمراض بشكل خاص وتحليلها.
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ويجب أن يؤخذ في االعتبار المشكالت المرتبطة باإلبالغ عن البيانات في التقارير القطرية، 
كما يجب استحداث وسائل للحصول على معلومات حول األمراض بشكل خاص وتحليلها.

حرائق الغابات 
مقدمة 

البيئية  النظم  وبعض  ضارة.  وأخرى  مفيدة  آثار  ولها  الكبرى  االضطراب  عوامل  أحد  الحرائق  تمثل 
أن  إال  اإلنتاج.  على  وقدرتها  حيويتها  على  اإلبقاء  أجل  من  وتحتاجها  الحرائق،  مع  تتكيف  للغابات 
ً ما تخرج عن نطاق السيطرة وتدمر الغطاء النباتي والكتلة الحيوية للغابات، مما يؤدي  الحرائق غالبا
إلى تعرية التربة بشكل كبير بفعل الرياح والمياه. وال تؤثر الحرائق على الغابات ووظائفها وخدماتها 

جدول 3-4 
اتجاهات مساحة الغابات المتضررة من الحشرات سنويًا حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005-1990

اإلقليم / اإلقليم الفرعي

مساحة الغابات المتضررة من الحشراتتوافر المعلومات

عدد البلدان
 % من

 مجموع
 مساحة
الغابات

199020002005

1,000
هكتار 

مساحة  % من 
الغابات

1,000
هكتار 

مساحة  % من 
الغابات

1,000
هكتار 

مساحة  % من 
الغابات

.44.700n.s.n.s.n.s.n.sشرق وجنوب أفريقيا

39.52723.71782.42603.5شمال أفريقيا

23.2000000غرب ووسط أفريقيا

94.52720.91780.62600.8مجموع أفريقيا

0781.7 7611.74 497.48290.43شرق آسيا

.33.5n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sجنوب وجنوب شرق آسيا

1041.94202.55493.23001.7غرب ووسط آسيا

3781.7 3091.74 2500.64 1745.21مجموع آسيا

7472.3 2922.02 6732.42 2661.32أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

4150.5 2450.84 3900.57 2792.64مجموع أوروبا

58.810.10000منطقة البحر الكاريبي

11.510.210.210.4أمريكا الوسطى

9513.4 2063.122 6665.021 3100.033امريكا الشمالية

9533.4 2063.122 6675.021 996.233مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

34.2600.8500.6400.5مجموع أوسيانيا

410.58680.95330.63180.3مجموع أمريكا الجنوبية

3631.6 5211.732 5072.133 6949.340العالم

جدول 4-4
 اتجاهات مساحة الغابات المتضررة من األمراض سنويًا حسب األقاليم، 2005-1990

 اإلقليم

مساحة الغابات المتضررة من األمراضتوافر المعلومات

عدد البلدان
 النسبة من

 مجموع
 مساحة
الغابات

199020002005

1,000 هكتار
 النسبة من

 مساحة
الغابات

1,000 هكتار
 النسبة من

 مساحة
الغابات

1,000 هكتار
 النسبة من

 مساحة
الغابات

.73.600n.s.n.s.n.s.n.sأفريقيا

1542.71550.14600.23890.2آسيا

0690.2 7000.22 2491.48380.11أوروبا

.69.41102n.s.19n.sأمريكا الشمالية والوسطى

34.22653.42402.93203.9أوسيانيا

32.7130.18103.41100.5أمريكا الجنوبية

9070.2 2120.32 2820.13 5831.71العالم
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ً على األصول األخرى، واألرواح وسبل العيش. ويمتد الضرر إلى األوساط الطبيعية  فقط، بل تؤثر أيضا
وسبل العيش، وينتج عنها ضباب وملوثات مترسبة، فضالً عن انبعاث غازات االحتباس الحراري. وكل 
من التوسع غير المنضبط لألراضي الزراعية على األراضي الحرجية وزيادة استخدام الغابات لألغراض 

الترفيهية والسياحة يزيد من مخاطر حرائق الغابات.
الحرائق في والية فيكتوريا،  الغابات، تسببت  الحديثة  األمثلة  األرواح تشمل  وبالنسبة للخسائر في 
في  الحرائق  بينما   ،(Teague, McClead and Pascoe, 2009) وفاة  حالة   173 إحداث  في   2009 عام  في  بأستراليا 
ً و9 من رجال اإلطفاء وطيارين اثنين)  اليونان في عام 2007 أسفرت الحرائق عن 80 حالة وفاة (69 مدنيا
(Joint Research Centre, 2008). وقد أظهرت العديد من الحرائق التي تقع في المناطق الواصلة بين البرية 
تؤثر  بوضوح كيف  األمريكية)  المتحدة  والواليات  وايطاليا  استراليا  المثال في  (على سبيل  والحضر 

حرائق الغابات على المناطق السكنية وتهددها.

جدول 5-4
أكثر عشر آفات حشرية تم اإلبالغ عنها

 عدد حاالتاآلفة
البلداناإلبالغ

Lymantria dispar, فراشة الغجر   
(الفصائل األوروبية واألسيوية)

 الجزائر وأرمينيا وبيالروسيا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية27
 السابقة وجورجيا والمانيا والمجر واسرائيل  وقيرغيزستان والتفيا وليتوانيا

 ولبنان وجزر المالديف ومنغوليا والمغرب وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي
 وصربيا وسلوفاكيا وسويسرا وتونس وتركيا  وأوكرانيا والواليات المتحدة

األمريكية وأوزبكستان
Ips typographus, خنفساء اللحاء الصنوبرية 

 البيسية األوروبية
 النمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدانمارك وفرنسا وجورجيا والمانيا19

 والمجر والتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا ورومانيا واالتحاد الروسي وصربيا
وسلوفاكيا والسويد وسويسرا وتركيا

Tortrix viridana, كرواتيا والجمهورية التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة10فراشة البلوط األوروبية الخضراء 
والمانيا وهولندا وبولندا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وتونس وأوكرانيا

Tumetopoea pityocampa, ألبانيا والجزائر وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا والمغرب والجمهورية العربية"9يرقة العثة الصنوبرية 
"السورية وتونس وتركيا

Neodiprion sertifer, بيالروسيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجورجيا والتفيا7ذبابة البلوط المنشارية 
والنرويج وتركيا وأوكرانيا

Panolis flammea, بيالروسيا وألمانيا والتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة7عثة البلوط
Pityogenes chalcographus, النمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وألمانيا وصربيا وسلوفاكيا وسويسرا7 خنفساء القلف

Bupalus piniarius, استونيا وألمانيا والتفيا وبولندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة6عثة البلوط
Dendrolimus pini, بيالروسيا وجورجيا وألمانيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا6عثة البلوط

Lymantria monacha, بيالروسيا وجمهورية التشيك وألمانيا والتفيا وليتوانيا وبولندا6عثة الراهبة

جدول 6-4 
أكثر عشرة مسببات لألمراض تم اإلبالغ عنها

عدد حاالت مسببات األمراض
البلداناإلبالغ

Armillaria spp., النمسا وبوتان والبرازيل وكرواتيا وألمانيا ومالوي وموريشيوس ونيوزيلندا10عفن أرميلالريا للجذور 
وبيرو وسلوفاكيا

Cryphonectria parasitica, ألبانيا وكرواتيا ومقدونيا وجورجيا وألمانيا وتركيا6اللفحة الكستنائية
Heterobasidion spp., النمسا وبيالروسيا وفنلندا ومقدونيا وألمانيا واالتحاد الروسي6عفن الجذر

Melampsora larici-populina, بلجيكا وفرنسا وايسلندا وأوزبكستان4صدأ الحور
Mycosphaerella pini, red band needle blight4بلجيكا وكرواتيا وفرنسا ونيوزيلندا

Sphaeropsis sapinea, diplodia tip blight4النمسا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا
Chalara fraxinea, فرنسا وألمانيا والنرويج3 الموت القمى

Gremmeniella sp.2فنلندا والسويد
Melampsora allii-populina, ألبانيا وفرنسا2صدأ الحور
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الوضع الحالي 
ً استجابت  دَّمة من 78 بلدا قَ ً إلى البيانات المُ مازالت المعلومات عن حرائق الغابات ضعيفة. واستنادا
للتقييم، وتمثل 63 في المائة من مساحة الغابات في العالم، يحترق في المتوسط ما يقل قليالً عن 
 ً 60 مليون هكتار من األراضي (بما في ذلك الغابات  واألراضى الحرجية األخرى واألراضى األخرى) سنويا
جلَت أكبر مناطق احتراق في الكاميرون ومالي وبوتسوانا  خالل الفترة 2003-2007 في هذه البلدان. وسُ

وتشاد وناميبيا والواليات المتحدة األمريكية وغانا وكندا ومنغوليا والسنغال. 
المحترقة  للمناطق  اإلجمالية  المساحة  عن  معلومات  تقديم   ً بلدا  13 نحو  استطاعت 
الغابات  مساحة  تحدد  لم  ولكنها  مجتمعة)،  األخرى  ى  واألراضٍ األخرى  الحرجية  واألراضى  (الغابات  
المحترقة. وكانت العديد من هذه البلدان الصغيرة نسبيا في أفريقيا (6)، وآسيا (2) وأمريكا الوسطى 
البوليفارية وبابوا  البرازيل وجمهورية فنزويال  ً غنية بالغابات مثل  (1)، ولكن القائمة تضم أيضا بلدانا

غينيا الجديدة.
 وقدم أكثر بقليل من نصف البلدان والمناطق التي تضمنها التقييم العالمي لحالة الموارد 
ً) معلومات عن مساحة الغابات المحترقة في الفترة 2007-2003.  الحرجية 2010 (118 من أصل 233 بلدا
ً، والتي تمثل 65 في المائة من مساحة الغابات  ً إلى بيانات هذه الدول البالغ عددها 118 بلدا واستنادا
هذه  وتمثل   .ً سنويا الحرائق  من  الغابات  من  هكتار  مليون   19.8 متوسطه  ما  تضرر  فقد  العالم،  في 
ُبلغت  المنطقة واحد في المائة من إجمالي مساحة الغابات في هذه البلدان (انظر جدول 4-7). وقد أ
المتضررة  الغابات  المئوية من مساحة  النسب  أعلى  والبرتغال عن  وبوتسوانا  وغانا  والسنغال  تشاد 
ُبلغت عنها تشاد واستراليا  من الحرائق، في حين أن أكبر مساحة من الغابات المتضررة من الحرائق أ
مليون   1 من  أكثر  أن  مجتمعة  البلدان  هذه  أفادت  وقد  وكندا،  والهند  األمريكية  المتحدة  والواليات 

هكتار من الغابات في المتوسط احترقت سنويا (شكل 3-4).
 ً وقد تضرر 17.9 مليون هكتار من األراضي الحرجية األخرى بشكل كبير بسبب الحرائق سنويا
ً. على الرغم من أن البلدان التي قدمت تقارير تمثل أقل من نصف  خالل الفترة 2003-2007 في 105 بلدا
بشكل  تؤثر  الحرائق  من  كبيرة  نسبة  أن  إلى  واضحة  إشارة  هناك  فإن  العالم،  في  الغابات  مساحة 
ملحوظ على غيرها من األراضى الحرجية األخرى. ينطبق هذا بشكل خاص على أفريقيا، حيث أبلغت 
الحرجية  األراضى  من  واسعة  مناطق  عن  والسنغال  ومدغشقر  وغانا  وبوتسوانا  وتشاد  الكاميرون 
واسع  نطاق  الحرائق على  باستخدام  الظاهرة  تفسير هذه  ويمكن  الحرائق.  تضررت من  التي  األخرى 

باعتبارها أداة إلدارة استخدام األراضي.

جدول 7-4 
متوسط مساحة الغابات المتضررة من الحرائق سنويًا حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005

اإلقليم / اإلقليم الفرعي
مساحة الغابات المتضررة من الحرائقتوافر المعلومات

 النسبة من مجموععدد البلدان
1,000 هكتارمساحة الغابات

 النسبة من مساحة
الغابات

829.34520.6شرق وجنوب أفريقيا

510.0170.2شمال أفريقيا

84911.9 819.77غرب ووسط أفريقيا

3185.4 2122.48مجموع أفريقيا

5100.05490.2شرق آسيا

8590.7 883.31جنوب وجنوب شرق آسيا

1651.7500.2غرب ووسط آسيا

4570.5 2987.92مجموع آسيا

4196.62700.1أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

2620.1 4299.41مجموع أوروبا

774.1150.3منطقة البحر الكاريبي

472.61070.7أمريكا الوسطى

4370.5 4100.03امريكا الشمالية

5580.5 1598.93مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

9032.4 682.53مجموع أوسيانيا

514.03330.3مجموع أمريكا الجنوبية

8310.7 11865.219العالم
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ً للمعلومات الواردة  كما طُلِبَ من البلدان تقديم تقارير عن عدد الحرائق التي شهدتها. وطبقا
ً تمثل 60 في المائة من مساحة الغابات في العالم، فقد وقع ما متوسطه 487000 حريق في  من 64 بلدا
ً خالل الفترة 2003-2007 في الغابات  واألراضى الحرجية األخرى واألراضي األخرى.  الغطاء النباتي سنويا
وكانت موزمبيق والواليات المتحدة األمريكية ومدغشقر وبولندا والبرتغال واالتحاد الروسي وإسبانيا 
تتعدى  النباتي  الغطاء  القائمة — فجميعها لديها متوسط حرائق في  رأس  والمجر على  واألرجنتين 

10000 حريق في العام.
الغابات في  المائة من مساحة  50 في  ً، تمثل  بلدا  81 أبلغت  الغابات، فقد  وبالنسبة لحرائق 
ما  (أي   2007-2003 الفترة  خالل   ً سنويا حريق   156000 بلغ  قد  بها  الغابات  حرائق  متوسط  أن  العالم، 
ً في البلد الواحد). لكن وكما هو متوقع، كان هناك تباين كبير بين البلدان.  متوسطه 1900 حريق سنويا
الواليات المتحدة األمريكية والهند وبولندا والصين ومدغشقر وكندا عن أكبر عدد من  أبلغت  فقد 
إن  السنة.  في  حريق   10000 متوسطه  ما  لديها  أن  مجتمعة  البلدان  هذه  أبلغت  وقد  الغابات  حرائق 
التي قدمت تقارير تجعل من  البلدان  التي تمثلها  العالم  الغابات في  النسبة الضئيلة من مساحة 

ً خالل هذه الفترة.  الصعب تقدير عدد حرائق الغابات عالميا
وطُلِبَ من البلدان تقدير نسبة المساحة المحترقة بسبب حرائق الغابات بالمقارنة بالحرائق 
ً، تمثل 77 في المائة من الغابات في العالم، بتقديم هذه المعلومات  خطط لها. وقد قامت 87 بلدا المُ
دَّر بنحو 94 في المائة من إجمالي مساحة الغابات  عن الفترة 2003-2007. وفي هذه البلدان كان ما يُقَ
المتضررة من الحرائق بسبب حرائق الغابات البرية وكان 6 في المائة فقط بسبب حرائق مخطط لها. 
وعلى الرغم من أن هذه البلدان تمثل نسبة كبيرة من مساحة الغابات في العالم، فإن هناك حاجة 
لمزيد من المعلومات لتأكيد هذا الرقم. وفي كثير من الحاالت يبدو أن المعلومات تستند إلى تقديرات 

الخبراء وليس إلى نظم تسجيل وطنية.

االتجاهات
ً، تمثل 59 في المائة من إجمالي مساحة الغابات في العالم، بتقديم معلومات  قام ما مجموعه 96 بلدا
 ،ً بلدا  52 قامت  وقد  و2005).  و2000   1990) الثالثة  التقرير  فترات  لجميع  المحترقة  الغابات  عن مساحة 

(000 1 هكتار)

 100  >

500–100

1 000–500

 2 000  <

ال توجد بيانات

2 000–1 000

شكل 3-4 
 متوسط مساحة الغابات المتضررة من الحرائق سنويًا حسب البلد، 2005
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58 في المائة من مساحة الغابات، بتقديم تقارير بشأن إجمالي المساحة المحترقة (الغابات   تمثل 
 ً ً، و29 بلدا 87 بلدا واألراضى الحرجية األخرى واألراضي األخرى مجتمعة) لجميع فترات التقرير. وقامت 
ً 43 و 21 في المائة من مساحة الغابات، بتقديم معلومات عن األراضى الحرجية  على التوالي تمثل معا

األخرى واألراضي األخرى المحترقة، لجميع فترات التقارير الثالثة.
في  الحرائق  من  المتضررة  الغابات  ومساحة  اإلجمالية  المساحة  من  كل  انخفضت  وقد 
كان  إذا  ما  حول  جدل  هناك  ذلك،  ومع   .1990 عام  نحو  الفترة  مع  مقارنة  الماضية  األخيرة  السنوات 
من الممكن تفسير ذلك على أنه اتجاه ثابت ، في ظل عدم توافر معلومات شاملة وبسبب طبيعة 
ً بالتقلبات المناخية مثل ظاهرة النينيو في بعض البلدان  ً وثيقا الحرائق، ويرتبط هذان العامالن ارتباطا
كبير  حد  إلى  ت  ضَ فَّ خَ قد  واندونيسيا  تايالند  مثل   ً بلدانا أن  المشجعة  العالمات  ومن  والمناطق. 
ً، على الرغم من أنه من السابق ألوانه معرفة تأثيرات الحرائق في عام  مساحة الغابات المحترقة سنويا

تَوَقع أن يكون عام نينيو قوي آخر. 2010 والذي من المُ
ويوضح جدول 4-8 األرقام الخاصة باألقاليم واألقاليم الفرعية لفترات إعداد التقارير الثالثة 

لتلك البلدان التي قدمت سلسلة بيانات كاملة.
قدمت  التي  للبلدان  بالنسبة   ً نسبيا ثابتين  البرية  الحرائق  ونسبة  الغابات  حرائق  عدد  ظل 
التقارير  إعداد  فترات  الغابات لجميع  التي قدمت معلومات عن عدد حرائق  البلدان  وكان عدد  تقارير. 
الغابات)، وقد يعتبر هذا المتغير أقل فائدة  المائة من إجمالي مساحة  45 في  ً (تمثل  61 بلدا الثالثة 
ً (تمثل 56 في المائة من إجمالي مساحة الغابات)  في عمليات التقييم في المستقبل. وقامت 73 بلدا
باإلبالغ عن نسبة المساحة المحترقة من جراء حرائق الغابات إلى الحرائق المخطط لها في الفترات 

الثالثة، ولم يتضح وجود أي تغير كبير بمرور الزمن.
معلومات  بها  تتاح  التي  للبلدان  به  القيام  يمكن  الذي  التحليل  نوع   2-4 إطار  يوضح   

الغابات. حرائق  عن 

االستنتاجات
في المتوسط، أفادت التقارير بأن 1 في المائة من جميع الغابات تتأثر بشكل كبير بحرائق الغابات كل 
عام. ومع ذلك، فإن التقارير كان بها نقص شديد في اإلبالغ عن مساحة الغابات المتضررة من الحرائق، 

جدول 8-4
اتجاهات مساحة الغابات المتضررة من الحرائق سنويًا حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005-1990 

اإلقليم / اإلقليم الفرعي
مساحة الغابات المتضررة من الحرائقتوافر المعلومات

مجموع عدد البلدان % من 
199020002005مساحة الغابات

625.0885053شرق وجنوب أفريقيا

49.6142116شمال أفريقيا

157 4627 1418 49.212غرب ووسط أفريقيا

226 5337 2438 1415.612مجموع أفريقيا

5100.0318417549شرق آسيا

852 1491 0902 782.23جنوب وجنوب شرق آسيا

1348.7197947غرب ووسط آسيا

448 6442 4272 2587.13مجموع آسيا

3680.2273225261أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

252 3871 3796.28961مجموع أوروبا

673.8111815منطقة البحر الكاريبي

––––0أمريكا الوسطى

437 1123 7813 4100.02امريكا الشمالية

452 1303 7933 1096.82مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

54.2000مجموع أوسيانيا

514.0490708333مجموع أمريكا الجنوبية

710 40214 84916 9659.019العالم
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في ظل عدم توافر معلومات من العديد من البلدان، وال سيما في أفريقيا. تم تصنيف أقل من 10 في 
المائة من حرائق الغابات على أنها حرائق مقصودة؛ بينما تم تصنيف الباقي كحرائق برية. 

في  وبالتالي  للحرائق،  فهمنا  في  بالحرائق  المتأثرة  الغابات  مساحة  عن  البيانات  وتسهم 
والمساحة  الحرائق  عن  البيانات  توافر  عندما  وحتى  المخاطر.  إلدارة  مالئمة  استراتيجيات  تطوير 

إطار 2-4
اتجاهات حرائق الغابات في أوروبا 

على الرغم من أن حرائق الغابات هي جزء ال يتجزأ من ديناميكية الغابات في أوروبا، فقد  تغيرت اتجاهات وتيرة الحرائق وتأثيراتها 
على مر السنوات. تم استخراج البيانات الالزمة لهذا التحليل من قاعدة بيانات الحرائق األوروبية في نظام المعلومات األوروبي 
 ،ً ً في شبكة EFFIS. وحاليا لحرائق الغابات (EFFIS). وتشمل هذه البيانات سجالت منفردة للحرائق مقدمة من كل بلد أوروبي منفردا
ً. ويختلف عدد السنوات التي تتوفر  ً في قاعدة البيانات هذه، على الرغم من أن الشبكة تتكون من 26 بلدا تتوافر بيانات من 21 بلدا

عنها بيانات بين البلدان، مع وجود أطول سلسلة زمنية  لدول منطقة البحر األبيض المتوسط. 
يتم تحديد تواتر الحرائق عن طريق العدد السنوي للحرائق في بلد ما. وهناك مقياس مستمد من وتيرة الحرائق وهو 
ً إلى أن معظم الحرائق في أوروبا تقع في  كثافة الحرائق، والذي يقدر بعدد الحرائق للمساحة (في هذه الحالة 10 كم مربع). ونظرا
منطقة البحر األبيض المتوسط، يتم عرض األرقام الواردة عن الحرائق في منطقة البحر األبيض المتوسط، وبشكل منفصل 
العقود  في  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  في  المحترقة  المساحة  ومجموع  الحرائق  عدد   4-4 شكل  يمثل  أوروبا.  لبقية 
األخيرة. ويدل هذا الرقم على اتجاه مائل نحو االنخفاض الطفيف في عدد الحرائق خالل السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن االتجاه 

ً. فالسنوات ذات اآلثار الشديدة للحرائق قريبة لسنوات بها آثار طفيفة للحرائق. السائد في المساحة المحترقة ليس واضحا

شكل 4-4
عدد الحرائق والمساحة المحترقة في إقليم االتحاد األوروبي-البحر المتوسط

ر البلدان غير المتوسطية اتجاهات واضحة في عدد الحرائق أو المساحة الكلية المحترقة. ويتضح عدد  ال تُظهِ
الحرائق ومجموع المساحة المحترقة في هذا الجزء من أوروبا في شكل 5-4.

شكل 5-4
عدد الحرائق والمساحة المحترقة في اإلقليم الغير متوسطي

Burnt area in non-Mediterranean countries
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لحرائق  المكاني  التوزيع  عن  معلومات  توفر  الغابات  حرائق  لكثافة  كمتوسط  عنها  التعبير  يتم  التي  الحرائق  ووتيرة 
4-6 كثافة الحرائق في أوروبا وإجمالي المساحة المحترقة حسب البلد، ومساحة الغابات (النسبة  الغابات. ويوضح شكل 

بلد. المحترقة) في كل 

شكل 6-4
متوسط كثافة حرائق الغابات ومتوسط نسبة الغابات المحترقة في أوروبا، 2007-1998

يبين شكل 4-6 أن الحرائق ال تقتصر على منطقة البحر األبيض المتوسط، على الرغم من أن التأثير األكبر من حيث المناطق 
المحترقة يحدث في هذه المنطقة. ويمكن أن تكون كثافة الحرائق في المناطق الشمالية من أوروبا عالية، ولكن حجم هذه 
ر تحليالت البيانات الواردة في نظام المعلومات  ً للظروف المناخية التي تحدث فيها هذه الحرائق. وتُظهِ ً نظرا الحرائق ليس كبيرا
ً بين خطر الحرائق، الذي يمثل األحوال الجوية، ومجموع المساحة المحترقة  األوروبي لحرائق الغابات EFFIS وجود عالقة وثيقة جدا

.ً لمنطقة البحر األبيض المتوسط عموما

المصدر : المفوضية األوروبية ، 2009

مالحظات: 
نَة في هذه الدراسة هي: البرتغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان وقبرص. مَّ تَضَ بلدان البحر األبيض المتوسط المُ

نَة في هذه الدراسة هي: بلغاريا وجمهورية التشيك وألمانيا واستونيا وفنلندا والمجر والتفيا وليتوانيا وبولندا  مَّ تَضَ والبلدان الغير متوسطية المُ
ورومانيا وسلوفاكيا والسويد وكرواتيا وتركيا وسويسرا

البرية عدد الحرائق/سنة/10 كم2 من األراضي 
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(من إجمالي المساحة الحرجية %)

العدد الفعلي لسنوات توافر البيانات حول الحرائق:
وبولندا  وألمانيا  واليونان  وإيطاليا  وفرنسا  واسبانيا  تغال  البر   -

والسويد وكرواتيا: 10 سنوات
- قبرص: 8 سنوات

- هنغاريا: 6 سنوات
- فنلندا والتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا: 4 سنوات

- بلغاريا واستونيا: 3 سنوات
- جمهورية التشيك: سنة واحدة

العدد الفعلي لسنوات توافر البيانات حول الحرائق:
وبولندا  وألمانيا  واليونان  وإيطاليا  وفرنسا  واسبانيا  تغال  البر   -

والسويد وكرواتيا: 10 سنوات
- قبرص: 8 سنوات

- هنغاريا: 6 سنوات
- فنلندا والتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا: 4 سنوات

- بلغاريا واستونيا: 3 سنوات
- جمهورية التشيك: سنة واحدة
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(الغابات   النباتية  أنواع مختلفة من الحيوات  إلى  البيانات  ً تصنيفات لهذه  تتوافر غالبا المحترقة، ال 
واألراضى الحرجية األخرى واألراضي األخرى). وهناك حاجة إلى المزيد من المعلومات عن الديناميكية 
على  المرجوة  البيئى  النظام   وحالة  وتأثيراتها  لها،  والكامنة  المباشرة  واألسباب  للحرائق،  البيئية 

المدى الطويل  (مثل البنية وتكوين األنواع والصحة). 
للبلدان  سيما  وال  الغابات،  حرائق  لرصد  بعد  عن  االستشعار  استخدام  تشجيع  ويجب 
ً من حرائق الغابات. ومع ذلك، فإن اإلبالغ عن مدى انتشار  األفريقية، والتي يبدو أنها القارة األكثر تضررا

الحرائق وتأثيراتها على الغابات  واألراضى الحرجية األخرى غير متاح في كثير من البلدان.

اضطرابات أخرى 
مقدمة 

ألغراض التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، تشمل االضطرابات األخرى مجموعة من 
العوامل الحيوية وغير الحيوية، فضالً عن انتشار األنواع (الخشبية) الغازية.

وتشتمل االضطرابات الناتجة عن األسباب الحيوية الضرر الناجم عن العوامل الحيوية غير الحشرات 
التي  األخرى  المادية  واألضرار  الماشية  ورعي  القلف،  وإزالة  البرية،  الحياة  في  الرعي  مثل  واألمراض، 
تتسبب فيها الحيوانات. وبشكل عام، فإن المعلومات عن االضطرابات التي تُعزى إلى هذه العوامل 
التى  والمشكالت  المسببة.  العوامل  من  واسعة  بمجموعة  للتأويل  وعرضة  للغاية  متقلبة  تكون 
الفئران  (خاصة  والقوارض  والغزالن  والقنادس  والجمال  األبوسوم  حيوانات  تشمل  التقارير  في  ذكرت 
(وخاصة  األسطوانية  والديدان  العث  إلى  باإلضافة  واألرانب)،  البرية  والقواعيات(األرانب  والسناجب)، 

 .(Bursaphelenchus xylophilus) آفات الحجر النباتي، وديدان خشب الصنوبر األسطوانية
نيوزيلندا  الثدييات (كما لوحظ مع حيوانات األبوسوم في تقرير  تأثير رعي  أن يختلف  يمكن 
المحلية  والمجتمعات  النباتية،  المجتمعات  في   (2010 الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم 
تعرّض  قد  والتى  الحيوية  وغير  الحيوية  العوامل  من  بمجموعة  يتأثر  أنه  كما  البيئية،  والنظم 
المجتمعات النباتية  للتلف من جراء  الرعي. قد يكون للرعي االنتقائي على بعض األنواع تأثير تدريجي 

على تكوين الغابات، مع اختفاء بعض األنواع من مناطق معينة.
وقد كانت االضطرابات غير الحيوية، بما في ذلك األحداث المناخية مثل العواصف والجفاف 
ً على النظم البيئية للغابات، وهي تعتبر هامة للحفاظ  والرياح والثلوج والجليد والفيضانات، تؤثر دائما
د الغابات. ومع ذلك تفيد التقارير بأن تغير المناخ العالمي، نتيجة  على التنوع  الحيوى وتسهيل تجدُّ
وتيرة  تغير  طريق  عن  للضرر  عرضة  أكثر  للغابات  البيئية  النظم  يجعل   ،ً أساسا البشرية  لألنشطة 
وشدة وتوقيت أحداث الحرائق واألعاصير والعواصف واالنهيارات األرضية وتفشى الحشرات األمراض. 
والتحوالت في سالالت أنواع اآلفات المرتبطة بالمناخ، والتى يعتمد الكثير منها على الغابات، يمكن 

أن تزيد من تفاقم اآلثار الغير حيوية على صحة الغابات.
وفي الغابات األوروبية، حيث يكون إنتاج األخشاب هدف رئيسي، يمكن أن تخلق العواصف الشديدة 
مشكالت اقتصادية وبيئية واجتماعية، وهذه العواصف الشديدة، باإلضافة إلى الحرائق، من المرجح أن 
ً لكل من الغابات الطبيعية وتلك الخاضعة لإلدارة. وتميل  تكون أكثر االضطرابات أهمية وأوسعها نطاقا
ً آلثار تغير  العواصف المسببة للكوارث إلى الحدوث كل خمس الى عشر سنوات في أوروبا، ولكن نظرا
المناخ، والتغير في أنماط الرياح أوالتيارات المحيطية، وزيادة التقلبات العامة فى األحداث الجوية، فقد 
تتغير الفترة التي تفصل بين العواصف المدمرة في السنوات أو العقود القادمة. وتصبح هذه العواصف 
مثيرة لالهتمام بدرجة جعلت االدارة العامة للبيئة في المفوضية األوروبية تعد دراسة عن العواصف 

المدمرة، تحت عنوان العواصف المدمرة في الغابات األوروبية: التأثيرات الماضية والمستقبلية.
ً باألهمية المتزايدة للتأثيرات  والستكمال المعلومات في تقييم الموارد الحرجية لعام 2010، واعترافا

غير الحيوية على صحة الغابات، فسوف تعد منظمة األغذية والزراعة دراسة أكثر تفصيالً في عام 2011.
والتعدي،  المشروع،  غير  األشجار  قطع  مثل  االضطرابات  عوامل  من  العديد  تدرج  ولم 
للتقييم  التقارير  إعداد  عملية  في  مستدامة  الغير  الممارسات  من  وغيرها  الحصاد  في  واإلفراط 
معظم  في  كمية  معلومات  توافر  عدم  بسبب  وذلك   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي 
الناجمة عن التدخالت البشرية.  البلدان قدمت تقارير عن االضطرابات  البلدان. ومع ذلك فإن بعض 
لألشجار،  المشروع  غير  القطع  فى  اإلفراط  على  البلدن  من  العديد  علقت  المثال،  سبيل  على 
والتعدي وتدهور الموائل من الصيد المفرط والسياحة بأنها أسباب هامة لحدوث االضطرابات فى 

الغابات  واألراضى الحرجية األخرى. 
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الوضع الحالى
كان تقديم التقارير عن االضطرابات الحيوية والغير حيوية األخرى فى التقييم العالمي لحالة الموارد 
إال   .2005 الحرجية لعام  الموارد  ت فى تقييم  قُدمَ التي  التقارير  أكثر تفصيالً من   2010 الحرجية لعام 
 ً كانت عموما األخرى  الحيوية  وغير  الحيوية  العوامل  إلى  ترجع  التي  االضطرابات  عن  المعلومات  أن 
متفرقة للغاية، مع مجموعة واسعة من العوامل المسببة. وفي حين أن بعض الفئات لها صلة عامة 
 ً نسبيا محددة  بنواحٍ  صلة  لها  أخرى  بيانات  هناك  كان  والرياح)،  العواصف  (مثل  المسببة  بالعوامل 
(مثل أنواع حيوانية معينة). وعالوة على ذلك، فقد يتم اإلبالغ بشكل عرضي فقط بعد حدوث عاصفة 
سبيل  (على  التالف  األخشاب   حجم  عن  اإلبالغ  يتم  ما   ً وغالبا أخرى،  كبرى  جوية  أحداث  أو  شديدة 
المثال من خالل تقارير قطع األشجار الميتة) ولكن ال يتم اإلبالغ عن المساحة المتضررة. ولذلك فإن 
قليل من البيانات قابلة للمقارنة وال يمكن إجراء تحليل منفصل لكل من االضطرابات الناجمة عن 

التأثيرات الحيوية وغير الحيوية.
إجمالي  من  فقط  المائة  في   13 تمثل   ً بلدا  60 أبلغت   ،2005 لعام  التقرير  لفترة  وبالنسبة 
 60 وأبلغت  الغابات،  من  مليون هكتار   30 حوالي  تضرر  إلى  أدت  الحيوية  العوامل  أن  الغابات  مساحة 
27 مليون هكتار من الغابات. ومع ذلك يبدو أن هناك  ً عن أن العوامل غير الحيوية أدت إلى تضرر  بلدا
عن  تقارير  البلدان  بعض  قدمت  حيث  بـ"  كثيرا  "تأثّر  لمصطلح  التفسيرات  من  واسعة  مجموعة 
جل فيها واحد من العوامل بغض النظر عن شدة تأثيره (على سبيل المثال  المساحة الكلية التي سُ

ً للضرر. ً أكثر تحديدا الكاميرون) في حين طُبقت بلدان أخرى تعريفا
رعي  من  متضررة  باعتبارها  الغابات  من  هكتار  مليون   25.5 حوالى  الهند  سجلت  آسيا  وفي 
الحيوانات األليفة، كما أثرت االضطرابات الغير حيوية على 4.4 مليون هكتار. وقد أبلغت الصين عما 
أن  إلى  المتحدة  المملكة  وأشارت  الفئران.  من  المتضررة  الغابات  من  هكتار  مليون   0.75 من  يقرب 
األضرار الحالية الناجمة عن الثدييات قد تكون استمرت لسنوات عديدة ولذا فإن وجود ضرر جديد ال 
ً بين المناطق التى  ً في المنطقة. وقد يكون هناك تداخل أيضا يعني بالضرورة أن هذا الضرر وقع حديثا

جلت كمناطق تقوم فيها الثدييات بالرعي والمناطق التي تقوم فيها الثدييات بتجريد القلف. سُ
منذ التقييم األخير لحالة الموارد الحرجية في عام 2005 وقعت بعض األحداث الكبرى بما في 
ذلك كارثة التسونامى فى المحيط الهندي في ديسمبر عام 2004 (التي لم يُبلِّغ عنها بشكل كامل 
في تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2005). وقد أودى التسونامي بحياة أكثر من 200000 شخص ودمر 
سبل العيش والبنية التحتية في جميع أنحاء المحيط الهندي. ومن بين من األضرار األخرى، تكسرت 
وباإلضافة  للتسونامي.  المصاحبة  القوية  والتيارات  األمواج  تأثير  من  وتضررت  واقتُلعت  األشجار، 
إلى األضرار المادية، فقد تأثرت بعض األشجار (وخاصة األشجار المزروعة) بملوحة التربة. والتقارير 
التي أفادت بأن الغابات الساحلية السليمة (بما في ذلك المانغروف) وفرت حماية ضد موجات المد 
 فى التسونامى دفعت البلدان المتضررة للدعوة إلى إنشاء مناطق ساحلية عازلة أو أحزمة خضراء 
2010، ذكرت جزر المالديف حدوث تدمير  (FAO, 2006c). وبالنسبة لتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 
اندونيسيا  أو  تايلند  تُبلغ  لم  ولكن  التسونامى،  لموجات  نتيجة  الحرجية  والنباتات  لألشجار  كبير 

عن وقوع أضرار. 
وفي أوروبا سجلت السويد تضرر 1.8 مليون هكتار من جراء العوامل الحيوية ضرر 1.2 مليون 
هكتار من جراء العوامل غير الحيوية بما في ذلك عاصفة كبيرة في يناير 2005 نجم عنها تكسير شديد 
وكبيرة  متوسطة  البيسية  أشجار  مجموعة  على  خاص  بشكل  أثر  مما  البالد،  جنوب  في  لألشجار 
 2005 العمر. وقد أدت العواصف نفسها — التي ساهمت في تكسير واسع النطاق لألشجار في عام 
(و2007) — إلى زيادة أعداد بعض الحشرات وخاصة خنفساء  قلف البيسية األوروبية Ips typographus. وأبلغ 
االتحاد الروسي بأن العوامل غير الحيوية أدت إلى تضرر 1.3 مليون هكتار من الغابات كما أبلغت ايطاليا 

بأن الثلوج، والعواصف، والجفاف أدت إلى تضرر 0.5 مليون هكتار من الغابات.
 وتسببت العواصف والعواصف الثلجية في يناير 2008 فى إحداث ضرر كبير لحوالى 18.6 مليون هكتار 
من الغابات في ثماني مقاطعات في الصين بما في ذلك هونان، ولحقت أضرار بالغة بحوالى 1781 من 
ً من بذور األشجار و10 باليين  المزارع المملوكة للدولة وتم تدمير 1200 مشتل، في حين تجمد 760 طنا
وتدمير  األرواح  في  فادحة  خسائر  إحداث  إلى  وباإلضافة   .(State Forestry Administration, 2008) الشتالت  من 
المدن والقرى، تسبب الزلزال الذي وقع في وينشوان، بمقاطعة سيتشوان، فى الصين في عام 2008 فى 
ً بالغة بالنظم البيئية التي تدعم بقاء بعض آخر حيوانات الباندا العمالقة  تجزئة الغابات وألحق أضرارا
المتبقية فى البرية من فصيلة (Ailuropoda melanoleuca) (Xu et al., 2009). ولم تتم اإلشارة إلى أي من هذه 

األحداث المتطرفة في التقرير القطري للصين. 
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وبصفة عامة، لم يتم التعبير عن االضطرابات في أفريقيا بصورة كمية. وال تزال االضطرابات 
مثل  الصغيرة  للجزر  بالنسبة  سيما  وال  متوقعة،  غير  وبالتالي  منتظمة  غير  األعاصير  عن  الناجمة 
موريشيوس. وقد تم اإلبالغ عن الجفاف الشديد الذى حدث فى السبعينات والثمانينات — والذى أثر 

على النظام البيئي لغابات المانغروف في غامبيا — ولكن لم تتوافر أية معلومات كمية. 
 ً ً، وقد سجلت 48 بلدا ً متزايدا يسبب تأثير األنواع الخشبية الغازية على صحة الغابات وحيويتها قلقا
نحو خمسة أنواع غازية لكل منها. وقد تتواجد أنواع عدة في أكثر من بلد واحد وفي أكثر من إقليم 
سجلت  فقد  المتضررة.  الغابات  مساحة  عن  بيانات  البلدان  بعض  وأدرجت   .(9-4 جدول  (انظر  واحد 
غازية،  خشبية  أنواع  بخمسة  المتضررة  الغابات  من  هكتار  مليون   34 األمريكية  المتحدة  الواليات 
جراء  من  مليون هكتار متضرر   1.6 السودان  وقد سجلت  مليون هكتار متضرر.   16.4 إسبانيا  وسجلت 
أشجار الغاف (Prosopis chilensis). ومن حيث نسبة التضرر، سجلت والدول والمناطق الجزرية الصغيرة مثل 
بولينيزيا الفرنسية ويونيون ومايوت أكبر نسبة من التضرر في غاباتها من األنواع الخشبية الغازية (من 

35 إلى 65 في المئة من مجموع مساحة الغابات.)
وتجدر اإلشارة إلى أن مناهج رصد األنواع الغازية قد ال تتواجد في بعض البلدان، أو قد ال يتم 
تطبيقها، أو قد تكون مناسبة فقط لنوع واحد (على سبيل المثال أشجار األكاسيا في البرتغال والتي 
أن توجد حشائش  أيضا  الوطنى للغابات). ويمكن  الجرد  جلت من خالل تقييم فردي لمنطقة في  سُ

عشبية ضارة وقد تشتمل منطقة نشاط األنواع الغازية على أنواع متداخلة.

االتجاهات 
من البلدان والمناطق البالغ عددها 233 والتي يشملها التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 
ً عن مساحة الغابات المتضررة من عوامل حيوية غير الحشرات واألمراض لجميع  2010، أبلغت 45 بلدا
فترات التقارير الثالثة (1990، و2000، و2005)، وتمثل هذه الدول 10 في المائة فقط من إجمالي مساحة 
ً بتقديم  ً أخرى بيانات عن الفترة التقريرية لعام 2005 فقط. كما قامت 45 بلدا الغابات. وقدمت 16 بلدا
فترات  لجميع  الحرائق  غير  األخرى  الحيوية  غير  العوامل  من  المتضررة  الغابات  مساحة  عن  بيانات 
ً أخرى بيانات  التقارير الثالثة، وتمثل جميعها 24 في المائة من إجمالي مساحة الغابات. وقدمت 15 بلدا

عن الفترة التقريرية لعام 2005 فقط. 
مية كافية إلجراء تحليل لالتجاهات.  وفي هذه المرحلة الزمنية، ال توجد معلومات كَ

جدول 9-4 
 أكثر األنواع الخشبية الغازية انتشارًا حسب التقارير

البلدانعدد حاالت اإلبالغاألنواع
Acacia spp. including

Acacia sp. (3 reports) 

A. mangium (3)

A. dealbata (2)

A. auriculiformis (2)

A. cyanophylla (1) 

A. farnesiana (1) 

A. salicina (1) 

A. saligna (1)

A. victoriae (1)

 جزر كوك وكوبا وقبرص وإسرائيل وليبيريا وريونيون والبرتغال وجنوب افريقيا واسبانيا10
وترينيداد وتوباغو

Ailanthus altissima6بلغاريا وبولندا والمجر وايطاليا واسبانيا والواليات المتحدة األمريكية

Prosopis juliflora6تشاد واثيوبيا وموريتانيا والنيجر والمملكة العربية السعودية واليمن

Acer negundo5النمسا وفرنسا والمجر وبولندا واسبانيا

Lantana camara5بوتان  وكاليدونيا الجديدة وريونيون وسوازيالند وجنوب أفريقيا

Leucaena leucocephala5بربادوس وبوتان وجامايكا وليبيريا وكاليدونيا الجديدة

Prunus serotina5بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا

Robinia pseudoacacia5كرواتيا وايطاليا وبولندا وسلوفينيا وسويسرا

Amorpha fruticosa3بلغاريا وكرواتيا والمجر
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االستنتاجات 
بخالف  الحيوية  وغير  الحيوية  العوامل  عن  الناجمة  االضطرابات  حول  المتوافرة  المعلومات  كانت 
ً من العوامل — بعضها محلي  ً كبيرا الحشرات واألمراض والحرائق قليلة للغاية وكانت تشمل تنوعا

.ً لدرجة كبيرة — مما يجعل تجميع هذه البيانات ومقارنتها بين البلدان واألقاليم مستحيل تقريبا
وتشمل العوامل الرئيسية التي تم اإلبالغ عنها العواصف والحيوانات المنزلية والدمار الناتج 
عن الحيوانات البرية بما في ذلك الفئران. وتتسبب تأثيرات األنواع الخشبية الغازية على  صحة الغابات 

ً — وخاصة في دول الجزر الصغيرة النامية، حيث تهدد موائل األنواع األصلية. وحيويتها قلقالً متزايدا
ً، وعلى أفضل السبل إلعداد تقرير عنه، من شأنه أن  واالتفاق الدولي حول ما  يمثل اضطرابا

ً في عملية جمع البيانات وإعداد التقارير.  يساعد أيضا



.
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الفصل الخامس
الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية

نظرة عامة 
توفر الغابات واألراضي الحرجية األخرى واألشجار خارج الغابات مجموعة واسعة من المنتجات الحرجية 
الخشبية وغير الخشبية. إن الوظيفة اإلنتاجية للموارد الحرجية هي عنصر موضوعي تقليدي وهي 
أحد األهداف الرئيسية لتقييمات الموارد الحرجية. وهي تدل على المنافع االقتصادية واالجتماعية من 
الموارد الحرجية لالقتصادات الوطنية والمجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات، كما تعكس 
يِّم من المنتجات الحرجية األولية، وفي الوقت نفسه تضمن  الرغبة في الحفاظ على مخزون وفير وقَ
استدامة اإلنتاج والحصاد مع عدم اإلضرار بخيارات اإلدارة المتاحة لألجيال القادمة بالنسبة للوظائف 

اإلنتاجية أو الوظائف األخرى للغابات. 
قد  الحرجي  اإلنتاج  مفهوم  ولكن  األخشاب،  إمدادات  على  السابقة  التقييمات  ركزت 
عملية  من  وكجزء  الخشبية.  وغير  الخشبية  الحرجية  المنتجات  أنواع  جميع  ليشمل  اتسع 
بالوظيفة  المتعلقة  التالية  المتغيرات  تم جمع معلومات عن   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  تقييم 

الحرجية16: للموارد  اإلنتاجية 
المساحة الحرجية المخصصة لإلنتاج؛ – 

مساحة الغابات المزروعة؛ – 
مساحات التحريج وإعادة التحريج؛  – 

عمليات استخراج المنتجات الخشبية؛  – 
عمليات استخراج  المنتجات الحرجية غير الخشبية.  – 

الوقود  حطب  إلى  األخشاب  ألواح  من  تتنوع  وهي  الغابات،  من  المنتجات  من  العديد  استخراج  يتم 
والغذاء (التوت، والفطر والنباتات الصالحة لألكل، ولحوم الطرائد) والعلف والمنتجات الحرجية غير 
أهم  هما  الوقود  حطب  المستديرة   الصناعية  فاألخشاب  الكمية،  إلى  وبالنظر  األخرى.  الخشبية 

المنتجات؛ أما بين المنتجات الحرجية غير الخشبية، فاألغذية واألعالف هي األكثر أهمية.

النتائج الرئيسية 
يتم استخدام ثالثين في المائة من الغابات في العالم أساسًا إلنتاج المنتجات 

الحرجية الخشبية وغير الخشبية- 
يدار ما يقرب من 1.2 مليار هكتار من الغابات بصورة رئيسية إلنتاج المنتجات الحرجية الخشبية وغير 
المائة) الستخدامات متعددة وهي تشمل، في  (24 في  أخرى  949 مليون هكتار  الخشبية. ويخصص 
أغلب األحيان، إنتاج المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية. وقد تقلصت المساحة المخصصة 
ً بسبب  ً للوظائف اإلنتاجية بأكثر من 50 مليون هكتار منذ عام 1990، أو 0.22 في المائة سنويا أساسا
تخصيص الغابات ألغراض أخرى. وقد اتسعت المساحة المخصصة لالستخدامات المتعددة بنسبة 

10 مليون هكتار خالل نفس الفترة. 

المائة  7 في  تمثل اآلن  المزروعة آخذة في االزدياد وهي  الغابات  مساحة 
من مجموع مساحة الغابات

المائة من مجموع مساحة  7 في  بنحو  يقدر  ما  واألشجار ألغراض كثيرة، وهي تشكل  الغابات  تزرع 
واالتحاد  األمريكية  المتحدة  والواليات  (الصين  بلدان  خمسة  وتعتبر  هكتار.  مليون   264 أو  الغابات، 
الروسي واليابان والهند) مسئولة عن أكثر من نصف هذه المساحة (53 في المائة). وقد أفادت بعض 
بلدان  المناطق الجافة وهولندا أن كل غاباتها مزروعة. وقد زادت مساحة الغابات المزروعة بين عامي 
2000 و2010 بنحو 5 ماليين هكتار في السنة. وقد أنشئت معظم هذه المساحة عن طريق التحريج (أي 

زراعة المناطق التي لم تكن مصنفة كغابات) وال سيما في الصين. 

16  ليست كل الغابات المزروعة مخصصة للوظائف اإلنتاجية ولكن بسبب عدم الحصول على معلومات حول الوظائف المخصصة 
للغابات المزروعة، يتم تقديم المعلومات عنها وعن التحريج وإعادة التحريج في هذا الفصل.



التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية88

بالتسعينات  مقارنة  الماضية  العشر  السنوات  في  المزروعة  الغابات  إنشاء  معدل  زاد  وقد 
في معظم األقاليم باستثناء أوروبا. وفي ضوء االتجاه الحالي، فمن المتوقع أن تزداد مساحة الغابات 

المزروعة إلى 300 مليون هكتار بحلول عام 2020.

ثالثة أرباع الغابات المزروعة تتألف من األنواع المحلية 
ويشمل الربع المتبقي األنواع المجلوبة. في المناطق االستوائية وشبه االستوائية أعلنت عدة بلدان 
المعتدلة  المناطق  وفي  المجلوبة فقط.  األنواع  تزرع  أنها  المزروعة  الغابات  بها مساحة كبيرة من 

وبلدان  المناطق الجافة جنوب الصحراء الكبرى تستخدم األنواع المجلوبة إلى حد ضئيل.

يتم تحريج أو إعادة تحريج أكثر من 10 ماليين هكتار سنويًا 
في فترة 10 سنوات 1998 إلى 2007، على المستوى العالمي، تم تحريج وإعادة تحريج 10 ماليين هكتار 
وتستخدم  المساحة.  هذه  من  كبيرة  نسبة  الصين  وتمثل  المحلية.  باألنواع  السنة، معظمها  في 
36 في المائة  29 في المائة في عمليات التحريج وبمعدل  األنواع المجلوبة، في المتوسط، بمعدل 

في إعادة التحريج. 

عقب  و2005   2000 عامي  بين  تزايدًا  شهد  الخشبية  المنتجات  استخراج  
االنخفاض الذي حدث في التسعينات

على المستوى العالمي، أفادت التقارير أن عمليات استخراج األخشاب في عام 2005 بلغت 3.4 مليار متر 
ً، وهو نفس الحجم المسجل في عام 1990 ويعادل 0.7 في المائة من إجمالي المخزون  مكعب سنويا
النامي. وبالنظر إلى أن األخشاب  وحطب الوقود المستخرجة بصورة غير قانونية أو بشكل غير رسمي 
التقارير في أغلب األحيان، فإن المجموع الفعلي لعمليات استخراج األخشاب  ال يتم تسجيلها في 
كميات  وبلغت  المستخرجة.  األخشاب  نصف  نحو  الوقود  حطب  يمثل   ،ً وعالميا بالتأكيد.  أعلى 
األخشاب المستخرجة من األراضي الحرجية األخرى 299 مليون متر مكعب أو 9 في المائة من مجموع 
2005. ولم تتغير نسبة األخشاب الصناعية المستديرة وحطب  عمليات استخراج األخشاب في عام 

الوقود بشكل كبير بين عامي 1990 و2005.

 الغذاء هو أكبر فئة مستخرجة من المنتجات الحرجية غير الخشبية عالميًا 
وتشمل الفئات الهامة األخرى المستخلصات ومنتجات زراعية أخرى، والعسل البري وشمع العسل، 
ونباتات الزينة. وأفادت آسيا، وخاصة الصين، أن لديها أكبر قدر من المنتجات الحرجية غير الخشبية 
الخيزران).  ومنتجات  والمكسرات  البذور  وزيوت  (الكاميليا  نباتي  أصل  من  ومعظمها  المستخرجة، 
أكثر بكثير من عمليات االستخراج  الصين  أبلغت عنها  التي  والحجم الضخم لعمليات االستخراج 
لدى أي بلد آخر. وسجلت أوروبا أعلى مستوى من عمليات استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية 

المعتمدة على الثروة الحيوانية.

االستنتاجات الرئيسية
األخشاب والمنتجات  إلنتاج  األول  المقام  في  تخصيصها  تم  العالم  في  الغابات  نصف  أكثر من 
لتلبية  ذلك  وباإلضافة إلى  إداراتها.  أهداف  من  كجزء  منتجة  وظائف  لها  أو  الخشبية  غير  الحرجية 
ر هذه الغابات الدخل  الطلب على األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية على نطاق كبير، توفّ

وفرص العمل للماليين من الناس حول العالم.
ً للوظائف اإلنتاجية زيادة االعتماد على  يعكس انخفاض مساحة الغابات المخصصة أساسا
الغابات المزروعة والغابات الطبيعية التي تتم إدارتها بشكل مكثف إلنتاج األخشاب والتحول الجزئي 
الخدمات  ً مع الطلب المتزايد على  المتعددة تماشيا إلى االستخدامات  اإلنتاج  في تخصيصها من 

األخرى التي توفرها الغابات. 
تتزايد مساحة الغابات المزروعة بشكل سريع ويحدث معظم النمو في إمدادات األخشاب 
على المدى الطويل في البلدان التي أنشأت غابات مزروعة خالل العقود القليلة الماضية. وعلى الرغم 
المستديرة)  الصناعية  (وخاصة األخشاب  إمدادات األخشاب  أن  الواضح  البيانات فمن  من محدودية 

يتحول من الغابات الطبيعية الى الغابات المزروعة.
ومن المتوقع بالتالي أن تسهم الغابات المزروعة على نحو متزايد في اإلمدادات العالمية من 
األخشاب واأللياف والوقود والمنتجات الحرجية غير الخشبية (وكذلك حماية التربة والموارد المائية 
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على  وينبغي  الطبيعية.  الغابات  على  الضغط  من  هذا التحول  يقلل  وقد  أخرى)،  أغراض  وتحقيق 
واضعي السياسات والمخططين ومديري الغابات النظر في تأثير هذا التطور على أسواق األخشاب 
على  المزروعة  للغابات  المستقبلية  المساهمة  تقيّم  التي  االستشرافية  الدراسات  من  بدعم 

الخدمات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
جهود  بذل  وينبغي  ضعيفة،  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  المعلومات حول  تزال  ال 
ً ألهميتها في دعم سبل العيش المحلية، وكذلك مساهمتها  لتحسين جمع البيانات وتحليلها نظرا

الكبيرة في االقتصاد الوطني في بعض البلدان.
وتم استحداث تقديم التقارير حول التحريج وإعادة التحريج ألول مرة في تقييم حالة الموارد 
وبالرغم   الغابات.  ديناميات تغير  2010 في محاولة للحصول على معلومات أفضل عن  الحرجية لعام 
ً من البلدان تمكن من تقديم تقارير عن هذه المتغيرات، وما زالت هناك قضايا هامة  ً كبيرا من أن عددا
بحاجة إلى حل قبل عمل صحيفة موازنة كاملة من المكاسب والخسائر في مساحة الغابات مع مرور 

الوقت يمكن لجميع البلدان استخدامها في إعداد التقارير.

المساحات المخصصة للوظائف اإلنتاجية 
مقدمة 

أو تقنية  أو اقتصادية  الغابات المخصصة للوظائف اإلنتاجية ال تخضع ألية قيود قانونية  مساحات 
إنتاج السلع المختلفة، بما في ذلك األخشاب  إنتاج األخشاب، وهي تستخدم في األساس في  على 
المستديرة (األخشاب الصناعية المستديرة  وحطب الوقود) والمنتجات الحرجية غير الخشبية. ويتم 
تخصيصها إما عن طريق توصية قانونية أو بقرار من مالك األرض أو مديرها. وفي هذه الغابات يعتبر 

اإلنتاج هو "الوظيفة األساسية» التي تعتبر إلى حد كبير أكثر أهمية من الوظائف األخرى.

الوضع الحالي
ً ومنطقة قدمت تقارير عن هذا المتغير — تمثل مجتمعة 99.9 في  ً إلى معلومات من 205 بلدا استنادا
المائة من إجمالي مساحة الغابات — فعلى المستوى العالمي، تم تخصيص نحو 1.2 مليار هكتار أو 
(انظر   2010 لها عام  الوظيفة األساسية  باعتباره  لإلنتاج  الغابات  إجمالي مساحة  المائة من  30 في 

جدول 5-1 وشكل 1-5). 
الغابات  وظائف  إدراك  في  الواضحة  االختالفات  بعض  وجود  إلى  اإلقليمية  النتائج  تشير 
في   52) اإلنتاج  هي  األساسية  وظيفتها  التي  الغابات  من  نسبة  أعلى  أوروبا  في  وتوجد  وتحديدها. 
14 في المائة  المائة من مساحة الغابات)، في حين أن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أبلغت أن 
الغابات  بأن معظم مساحة  أمريكا الشمالية  وأفادت  الغابات فقط مخصصة لإلنتاج.  من مساحة 
ً إلى حد  ً متساويا لديها مخصصة لالستخدامات المتعددة، في حين أن أمريكا الجنوبية أظهرت توزيعا
كبير للخمس وظائف الرئيسية للغابات (اإلنتاج والحماية والحفاظ على البيئة والخدمات االجتماعية 
واالستخدامات المتعددة). وهناك عدد من البلدان التي تتعدى مساحة الغابات بها 10 مليون هكتار 
والتي خصصت أكثر من 70 في المائة من مساحة الغابات بها لالستخدامات المتعددة (دولة بوليفيا 
والمكسيك  وإيران  وألمانيا  وإثيوبيا  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  وكندا  وبوتسوانا  القوميات  متعددة 

وزيمبابوي) راجع جدول 5 في ملحق 3.

االتجاهات 
ً لإلنتاج على البلدان التي قدمت تقارير عن  يعتمد تحليل اتجاهات مساحة الغابات المخصصة أساسا
ً تمثل 90.6 في المائة من مساحة  التسلسل الزمني الكامل لألعوام 1990 و2000 و2005 و2010 (187 بلدا

الغابات في العالم). وتظهر النتائج في جدول 2-5.
ً منذ عام 1990، كان هناك اتجاه يميل نحو االنخفاض الطفيف في تخصيص اإلنتاج  وعالميا
 (ً كوظيفة أساسية للغابات. ووصل هذا االنخفاض إلى 2.5 مليون هكتار في السنة (-0.22 في المائة سنويا
للفترة من 1990 إلى 2010. وتتبع العديد من األقاليم واألقاليم الفرعية هذا االتجاه العالمي، في حين أن 

ً غير منتظم.  شمال أفريقيا، وغرب ووسط أفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي تظهر نمطا
 1990 بين   ً سنويا هكتار   292000 والبالغ  عنه  بلغ  المُ االنخفاض  توقف  أفريقيا  شمال  في 
وعلى  وتونس.  المغرب  في  لإلنتاج  المخصصة  الغابات  مساحة  لزيادة  نتيجة   2000 عام  بعد  و2000 
بعد  أفريقيا  ووسط  غرب  في  لإلنتاج  المخصصة  الغابات  مساحة  تقصلت  ذلك،  من  النقيض 
الغابات  مساحة  في  كبير  انخفاض  حدوث  عن  أبلغت  ونيجيريا  وليبريا  الغابون  إن  حيث   ،2000 عام 
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جدول 1-5 
مساحة الغابات المخصصة لإلنتاج حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

األقاليم واألقاليم الفرعية
مساحة الغابات المخصصة  لإلنتاجتوافر المعلومات

إجمالي عدد البلدان % من 
إجمالي  1,000 هكتارالمساحة الحرجية % من 

المساحة الحرجية
07727 23100.073شرق وجنوب أفريقيا

81947 799.136شمال أفريقيا

14129 24100.095غرب ووسط أفريقيا

03730 5499.9205مجموع أفريقيا

97839 5100.098شرق آسيا

23942 17100.0124جنوب وجنوب شرق آسيا

53722 24100.09غرب ووسط آسيا

75439 46100.0232مجموع آسيا

85557 45100.0110أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

64652 46100.0526مجموع أوروبا

03028 1253.81منطقة البحر الكاريبي

61319 7100.03أمريكا الوسطى

13814 5100.097امريكا الشمالية

78114 2499.5101مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

6566 2199.811مجموع أوسيانيا

29514 14100.0118مجموع أمريكا الجنوبية

16830 196 20599.91العالم

شكل 1-5
 نسبة مساحة الغابات المخصصة لإلنتاج حسب البلد، 2010

(% من مساحة الغابات)
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قانون  في  تعديالت  لحدوث  نتيجة  االنخفاض  هذا  كان  الغابون  وفي  لديها.  لإلنتاج  المخصصة 
2001، وإعادة توزيع وظائف الغابات، وكان سبب االنخفاض الذي أبلغت عنه ليبيريا  الغابات في عام 

.2005 الحرجية بعد عام  إلغاء االمتيازات  هو 
ً بين عامي  وفي آسيا، زادت مساحة الغابات المخصصة لإلنتاج بمعدل 662000 هكتار سنويا
ً. ويرجع هذا التطور  1990 و2000، في حين أنها انخفضت بين 2000 و2010 بحوالي 3 ماليين هكتار سنويا
ً إلى انخفاض المساحة المخصصة للوظائف اإلنتاجية في الصين بنحو 30 مليون هكتار بين  أساسا
ميانمار،  في  الحرجية  المساحات  تصنيف  وإعادة  الغابات،  وظائف  تحديد  وتغيير  و2010،   1990 عامي 
فضالً عن االنخفاض الكبير في مساحة الغابات المخصصة لإلنتاج التي ذكرت في تقارير إندونيسيا 

(12.7 مليون هكتار منذ عام 1990). 
بين  هكتار  مليون   3.5 يبلغ  لإلنتاج  المخصصة  الغابات  مساحة  في   ً انخفاضا أوروبا  وذكرت 
2000 و2010. وكان االتجاه غير المنتظم في منطقة  ً بين عامي  1990 و2000، وزيادة طفيفة جدا عامي 
وزيادة  التسعينات  منتصف  في  كوبا  في  لإلنتاج  المخصصة  الغابات  إلزالة  نتيجة  الكاريبي  البحر 

مساحة الغابات المخصصة لإلنتاج التي تبعت ذلك من خالل إنشاء الغابات المزروعة. 
وذكرت أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوسيانيا حدوث زيادة مطردة في مساحة الغابات 
هكتار)،  مليون   21.5) البرازيل  في  زيادات  أكبر  حدوث  مع   ،1990 عام  منذ  لإلنتاج   ً أساسا المخصصة 
والواليات المتحدة األمريكية (13.4 مليون هكتار)، والمكسيك (3.2 مليون هكتار)، وبابوا نيو غينيا (3.1 
الزيادة إلى تخصيص امتيازات لألخشاب الجديدة  بابوا نيو غينيا حيث ترجع  مليون هكتار)، باستثناء 
المزروعة  الغابات  إلنشاء  األول  المقام  في  ذلك  ويرجع  اعتيادية.  لملكية  الخاضعة  األراضي  على 
ً لإلنتاج على نطاق واسع. أعلنت بيرو عن انخفاض ملحوظ في مساحة الغابات  المخصصة أساسا
المخصصة لوظائف اإلنتاج بمقدار 15 مليون هكتار منذ عام 2000 بسبب تغيير قوانين الغابات لصالح 

تخصيص مساحات لوظائف الغابات ألغراض الحماية والحفاظ على البيئة. 

جدول 2-5 
اتجاهات مساحة الغابات المخصصة  لإلنتاج حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

األقاليم واألقاليم الفرعية

مساحة الغابات المخصصة لإلنتاج توافر المعلومات
(1,000 هكتار)

السنوي   التغير 
(%)(1,000 هكتار) السنوي   التغير 

عدد البلدان
% من 

إجمالي 
المساحة 
الحرجية

1990200020102000–19902010–20002000–19902010–2000

0.75-0.77-480-532-156 96161 28065 2180.971شرق وجنوب أفريقيا

0.760.05-29218-819 63736 55736 799.139شمال أفريقيا

1.27-2040 1-1-052 09588 108100 2252.5100غرب ووسط أفريقيا

0.85-0.40-667 1-825-027 693186 944202 5069.2210مجموع أفريقيا

2.31-0.59-488 2-734-711 59294 936119 490.2126شرق آسيا

0.35-4421.15-385 2391 657124 809128 17100.0114جنوب وجنوب شرق آسيا

0.16-160.12-52912 6859 5669 2399.79غرب ووسط آسيا

1.21-9450.26 2-479662 934228 311257 4495.8251مجموع آسيا

0.22-0.01-240-13-829 229108 363111 4498.2111أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

0.650.04-538195 3-620 666524 042522 4599.7558مجموع أوروبا

0.211.80-217-028 1153.18798601منطقة البحر الكاريبي

0.62-0.73-10-12-522 6201 7431 336.91أمريكا الوسطى

1386959630.831.05 50697 56087 5100.080امريكا الشمالية

6896809700.791.03 98699 18189 1997.883مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

569394394.440.34 18011 24111 1999.67مجموع أوسيانيا

8275014960.690.64 86680 85775 1085.170مجموع أمريكا الجنوبية

0.25-0.18-911 2-125 2-210 131 3251 160 5761 181 18790.61العالم
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االستنتاجات 
ً للتقارير 1.2 مليار هكتار تعطي  مساحة الغابات المخصصة بشكل أساسي لإلنتاج والتي تبلغ طبقا
ً في تقدير قاعدة الموارد الحرجية  ً على أهمية هذه الوظيفة. ومع ذلك، فإنها تعتبر تقليالً كبيرا مؤشرا
المخصصة  الغابات  من   ً كبيرا  ً جزءا أن  حيث  الخشبية،  وغير  الخشبية  المنتجات  إلنتاج  المتاحة 
على  وعالوة  إنتاجية.  وظائف  لها  هكتار  مليون   949 مساحتها  تبلغ  والتي  المتعددة  لالستخدامات 
المساحات  في  األحيان  أغلب  في  به   ً مسموحا يكون  الخشبية  غير  المنتجات  استخراج  فإن  ذلك، 

المخصصة لصيانة التربة ومصادر المياه أو الحفاظ على التنوع الحيوي.
والغابات  المزروعة  الغابات  على  االعتماد  في  زيادة  الزمن  بمرور  االنخفاض  ويعكس 
اإلنتاج  من  التخصيص  في  الجزئي  والتحول  األخشاب  إلنتاج  مكثف  بشكل  إدارتها  تتم  التي 

المتعددة. لالستخدامات 

الغابات المزروعة 
مقدمة 

تتكون الغابات المزروعة من أشجار أنشئت من خالل الزراعة و/أو من البَذر المتعمد لألنواع المحلية 
أو األنواع المجلوبة. ويتم اإلنشاء إما عن طريق التحريج على األراضي التي لم تكن حتى ذلك الوقت 
إزالة األشجار.  أو  العواصف  أو  الحرائق  بعد  األراضي مثالً  تحريج  إعادة  أو عن طريق  مصنفة كغابات 
وهذا المفهوم أوسع من مفهوم زراعات الغابات المستخدم في التقييمات العالمية السابقة. وجاء 
هذا التغيير ليشمل جميع الغابات المزروعة وهو يتماشى مع توصيات الدراسة الموضوعية العالمية 
ً لوضع مبادئ توجيهية وممارسات  للغابات المزروعة لعام 2005 (FAO, 2006d)، والجهود التي بذلت مؤخرا

أفضل إلنشاء الغابات المزروعة وإدارتها. 
المنتجات  إلنتاج  جميعها  تخصص  وال  مختلفة  ألغراض  المزروعة  الغابات  إنشاء  ويتم 
الحرجية الخشبية وغير الخشبية. ومع ذلك، فلم يكن من المطلوب تقديم أي معلومات عن مساحة 
الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  والوقائية ألغراض  اإلنتاجية  لألغراض  المخصصة  المزروعة  الغابات 
ً على نتائج الدراسة الموضوعية العالمية للغابات المزروعة لعام 2005،  الحرجية لعام 2010. واعتمادا
اإلنتاج17.  هي  األساسية  وظيفتها  المزروعة  الغابات  من  المائة  في   76 نحو  أن  إلى  التقديرات  تشير 
بغض  المزروعة  الغابات  تغطي جميع  والتي  أدناه،  النتائج  تفسير  عند  االعتبار  في  أخذ هذا  وينبغي 

النظر عن الوظائف المخصصة لها. 

الوضع الحالي 
ً ومنطقة، تمثل 98.6 في المائة من مساحة الغابات في العالم، تقارير عن  قدم ما مجموعه 203 بلدا
التحليل،  2005 فقط. وألغراض هذا  تقارير عن عام  الكاميرون  بها. (قدمت  المزروعة  الغابات  مساحة 
ً.) والمساحة اإلجمالية للغابات المزروعة في عام 2010 تبلغ  ً لعام 2010 أيضا افتُرضَ أن هذا الرقم صالحا
264 مليون هكتار، أي ما يعادل 6.6 في المائة من مساحة الغابات. ويوضح جدول 5-3 مساحة الغابات 

المزروعة حسب األقاليم واألقاليم الفرعية. 
سجلت شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية أكبر مساحة من الغابات المزروعة، وهي تمثل 
ً نحو 75 في المائة من مساحة الغابات المزروعة في العالم. وتشكل الغابات المزروعة في شرق  معا
آسيا 35 في المائة من مجموع مساحة الغابات، ويوجد معظمها في الصين. وتوجد ثاني أكبر مساحة 
المتوسط  المزروعة هنا قريبة من  الغابات  أن حصة  الرغم من  أوروبا، على  المزروعة في  الغابات  من 
الغابات  من  شاسعة  مساحات  من  يحويه  بما  الروسي  االتحاد  استثناء  تم  فإذا  ذلك،  ومع  العالمي. 
أعلى  ثاني  وهي  المائة  في   27 إلى  المزروعة  الغابات  من  أوروبا  أوروبا، فسترتفع حصة  من  الطبيعية 
 5.5 نسبة في العالم. أمريكا الشمالية لديها ثالث أكبر مساحة من الغابات المزروعة بحصة تمثل 
التي سجلت  الغابات في هذا اإلقليم الفرعي. أما األقاليم الفرعية  المائة من إجمالي مساحة  في 
أصغر مساحة من الغابات المزروعة هي األقاليم الفرعية االفريقية، ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا 

الوسطى، وغرب ووسط آسيا. 
بلدان  في  المزروعة  الغابات  من  العظمى  الغالبية  توجد  الفرعية،  األقاليم  معظم  في 
تقع  المزروعة  الغابات  مساحة  من  المائة  في   75 أفريقيا  شمال  في  المثال،  سبيل  على  قليلة. 

17  قد تكون هذه النسبة قد انخفضت منذ ذلك الحين، فقد حدثت زيادة كبيرة في الغابات المزروعة في الصين، والعديد من هذه 
الغابات تنشأ ألغراض وقائية (مكافحة التصحر وحماية التربة والموارد المائية).
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جنوب  إقليم  وفي  الصين،  في  منها  المائة  في   86 يوجد  آسيا،  شرق  إقليم  وفي  السودان،  في 
وفيتنام.  وتايالند  وماليزيا  واندونيسيا  الهند  في  منها  المائة  في   90 يقع  آسيا،  شرق  وجنوب 
العربية  واالمارات  وعمان  وليبيا  والكويت  ومصر  االخضر  (الرأس  الجافة  المناطق  بلدان  وذكرت 
طريق  عن  إنشاؤها  تم  غابات  هي  غابات  من  لديها  ما  كل  أن  تقاريرها  في  وهولندا  المتحدة)، 

المتعمد. الغرس  أو  الزراعة 
 90 ً ً لديها أكثر من مليون هكتار من الغابات المزروعة، وهي تمثل معا ً، هناك 33 بلدا  إجماليا
في المائة من المساحة اإلجمالية للغابات المزروعة (انظر شكل 5-2). ومن هذه البلدان؛ تمثل الصين 
الغابات  أكثر من نصف مساحة   ً معا والهند  واليابان  الروسي  واالتحاد  األمريكية  المتحدة  والواليات 

المزروعة في العالم (53 في المائة). 
الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  ذُكِرَت  التي  المزروعة  الغابات  مساحة  كانت 
لعام  المزروعة  للغابات  الموضوعية  العالمية  الدراسة  في  وردت  التي  تلك  من  أقل   2010  لعام 
لحالة  العالمي  التقييم  في   2005 لعام  المسجلة  األرقام  بين  المقارنة  وتكشف   .(FAO, 2006d)  2005
الموضوعية عن وجود فرق  الدراسة  المقدمة في   2005 2010، مع تقديرات عام  الحرجية لعام  الموارد 
الموارد الحرجية  العالمي لحالة  التقييم  الواردة في  أن األرقام  38 مليون هكتار، حيث  يقدر بأكثر من 
لعام 2010 أقل من تلك الواردة في الدراسة الموضوعية بنسبة 14 في المائة. ويرجع السبب الرئيسي 
نقحة التي تم تقديمها للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية  في هذا االختالف إلى التقديرات المُ
لعام 2010 من قبل الهند (أقل بنسبة تربو على 20 مليون هكتار)، والصين وجمهورية كوريا في آسيا، 
النمسا  من  المفقودة  التقديرات  عن  فضالً  أوروبا،  في  والسويد  ورومانيا  والبرتغال  وألمانيا  وفرنسا 

وجمهورية فنزويال البوليفارية.
عن  تقارير   ً أيضا البلدان  قدمت   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  وفي 
البلدان  بين  من  العالمي،  المستوى  وعلى  المزروعة.  الغابات  إنشاء  في  المجلوبة  األنواع  استخدام 
حين  في  مجلوبة،  أنواع  بزراعة  قامت  أنها   ً بلدا  90 أفادت  الدراسة،  شملتها  التي   233 عددها  البالغ 
ً أنها لم تستخدم األنواع المجلوبة في إنشاء الغابات المزروعة. بينما البلدان والمناطق  ذكرت 17 بلدا
هذا  نتائج  ت  عَ مِ وجُ المجلوبة.  األنواع  استخدام  عن  تقارير  تقدم  لم   ،116 عددها  والبالغ  المتبقية 
المسح في جدول 5-4. وتجدر اإلشارة إلى أنها تشير فقط إلى البلدان البالغ عددها 117 والتي أبلغت عن 
ً 67 في المائة من إجمالي مساحة الغابات و83 في المائة  استخدام األنواع المجلوبة. وهي تمثل معا

من مجموع مساحة الغابات المزروعة. 

جدول 3-5 
مساحة الغابات المزروعة حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

األقاليم واألقاليم الفرعية
مساحة الغابات المزروعةتوافر المعلومات

النسبة من إجمالي عدد البلدان
النسبة من إجمالي 1,000 هكتارالمساحة الحرجية

المساحة الحرجية
1161.5 23100.04شرق وجنوب أفريقيا

09110.3 899.18شمال أفريقيا

2031.0 24100.03غرب ووسط أفريقيا

4092.3 55100.015مجموع أفريقيا

23235.4 5100.090شرق آسيا

5528.7 17100.025جنوب وجنوب شرق آسيا

99116.6 2396.96غرب ووسط آسيا

77520.8 4599.8122مجموع آسيا

32727.3 4297.752أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

3186.9 4399.669مجموع أوروبا

1670.454811.2منطقة البحر الكاريبي

7100.05843.0أمريكا الوسطى

5295.5 5100.037امريكا الشمالية

6615.5 2899.738مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

1012.1 1899.74مجموع أوسيانيا

8211.7 1394.613مجموع أمريكا الجنوبية

0846.6 20398.6264العالم
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جدول 4-5
استخدام األنواع المجلوبة في الغابات المزروعة، 2010

األقاليم واألقاليم الفرعية

مساحة الغابات المزروعة التي تتكون مساحة الغابات المزروعةتوافر المعلومات
من األنواع المجلوبة

إجمالي عدد البلدان % من 
المساحة الحرجية

إجمالي 1,000 هكتار % من 
المساحة 
الحرجية

إجمالي 1,000 هكتار % من 
المساحة 
الحرجية

00799.8 012733 1337.13شرق وجنوب أفريقيا

449924816.5 597.57شمال أفريقيا

25170.4 778561 1226.51غرب ووسط أفريقيا

74038.7 239794 3039.012مجموع أفريقيا

82828.9 3069922 283.789شرق آسيا

73516.0 846421 627.710جنوب وجنوب شرق آسيا

445641623.6 1247.04غرب ووسط آسيا

72526.2 5968524 2053.2104مجموع آسيا

18317.1 913807 3082.241أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

18312.2 904857 3196.558مجموع أوروبا

1167.05199516431.6منطقة البحر الكاريبي

344.894167680.7أمريكا الوسطى

364684351.7 344.825امريكا الشمالية

977676752.6 1745.025مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

02777.0 931963 1084.53مجموع أوسيانيا

01997.1 3759012 976.012مجموع أمريكا الجنوبية

36925.2 0228352 11766.6218العالم

شكل 2-5
مساحة الغابات المزروعة حسب البلدان، 2010

هكتار) (مليون 
 1 >
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5–2.5

 20 <

ال توجد بيانات

20–5
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ً، تُزرع األنواع المجلوبة على ربع (25 في المائة) مساحة الغابات المزروعة في البلدان  وعالميا
واألقاليم  األقاليم  بين  واضحة  اختالفات  هناك  فإن  ذلك،  ومع  المتغير.  هذا  عن  تقارير  قدمت  التي 
مساحة  لديها  التي  البلدان  من  عدد  هناك  االستوائية  وشبه  االستوائية  المناطق  وفي  الفرعية. 
المجلوبة في  األنواع   ً تقريبا بأنها تستخدم بشكل حصري  أفادت  والتي  المزروعة  الغابات  كبيرة من 
ومدغشقر  (كينيا  افريقيا  وجنوب  شرق  في  خاصة  بصفة  الحال  هو  وهذا  المزروعة.  الغابات  إنشاء 
والنيجر)  األخضر  والرأس  (بوروندي  أفريقيا  ووسط  وغرب  وزيمبابوي)،  وأوغندا  أفريقيا  وجنوب  ومالوي 
وأوسيانيا (نيوزيلندا)، وأمريكا الجنوبية (األرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيلي وإكوادور وأوروغواي). وفي 
شرق آسيا، تستخدم الصين األنواع المجلوبة في نحو ربع (28 في المائة) مساحة الغابات المزروعة، 
في حين لم تبلغ اليابان عن استخدام األنواع المجلوبة. في جنوب وجنوب شرق آسيا، لم يقدم عدد 
المجلوبة  األنواع  استخدام  عن  تقارير  المزروعة  الغابات  من  كبيرة  مساحة  لديها  التي  البلدان  من 
استخدام  تركيا)،  (مثل  الوسطى  آسيا  وبلدان  أوروبا  غرب  وفي  وفيتنام).  وتايالند  وماليزيا  (إندونيسيا 
ً، في حين لم يقدم غيرها من البلدان في هذا اإلقليم الفرعي تقارير.  األنواع المجلوبة منخفض جدا
وفي المناطق الشمالية والمعتدلة ألوروبا وأمريكا الشمالية وفي بلدان المنطقة الجافة في شمال 

أفريقيا تُستَخدم األنواع المجلوبة بشكل طفيف. 

االتجاهات 
يعتمد تحليل االتجاهات في مساحة الغابات المزروعة على البلدان التي قدمت تقارير عن التسلسل 
ً لم تقدم تقارير  ً. وهناك ستة عشر بلدا ً من 1990 إلى 2010 والبالغ عددها 203 بلدا الزمني الكامل تقريبا
وهندوراس  وغوايانا  الفرنسية  وبولينيزيا  واستونيا  واإلكوادور  (الكاميرون  كاملة  الزمنية  الفترة  عن 
وسانت  وساموا  كوريا  وجمهورية  والبرتغال  ونيوي  ونيكاراغوا  والمكسيك  ولبنان  واألردن  وإندونيسيا 
على  للحصول  البيانات  قاعدة  إلى  معقول  تقدير  أُضيف  الحاالت  هذه  وفي  وغرينادين).  فنسنت 
مجموع قابل للمقارنة لألقاليم واألقاليم الفرعية. وقد تم تقدير البيانات المفقودة لعام 1990 و2000 
على أنها نفس األرقام الواردة في التقارير لعامي 2000 و2005 على التوالي. واألرقام المفقودة لعام 2010 
2005. ويمكن مالحظة وجود اتجاه واضح في  أنها نفس األرقام لعام  من الكاميرون تم تقديرها على 
المفقود  العام  االتجاه الستكمال  تم استقراء هذا  وقد  و2010،  و2005   2000 وردت لألعوام  التي  األرقام 
ً ومنطقة لم تقدم أي أرقام عن الفترة من 1990 إلى 2010 وقد تم استبعادها من  1990. وهناك ثالثون بلدا

التحليل. وتظهر النتائج في جدول 5-5.
واألقاليم  األقاليم  جميع  في  مطردة  بصورة  المزروعة  الغابات  مساحة  زادت   ،1990 عام  منذ 
الفرعية. وعلى الصعيد العالمي، ازدادت مساحة الغابات المزروعة بمعدل 3.6 مليون هكتار في السنة 
من 1990-2000، وبمعدل يزيد على 5-6 مليون هكتار في السنة من 2000-2005، وبمعدل 4.2 مليون هكتار 
في السنة 2005-2010. وفي العقد األخير، زادت مساحة الغابات المزروعة بمعدل يبلغ في المتوسط 

 .ً نحو 5 ماليين هكتار سنويا
بين  كبير  بشكل  يتباين  المزروعة  الغابات  مساحة  في  مطرد  بشكل  المتزايد  واالتجاه 
األقاليم الفرعية. ويعرض شكل 5-3 االتجاهات بالنسبة للبلدان العشر التي لديها أعلى زيادة سنوية 
ً الماضية، تليها  في مساحة الغابات المزروعة، وقد احتلت الصين المرتبة األولى في العشرين عاما
زيادة  عن  مسئولة  مجتمعة  األربع  البلدان  هذه  وتعتبر  والهند.  وكندا  األمريكية  المتحدة  الواليات 

سنوية في مساحة الغابات المزروعة تبلغ 3.3 مليون هكتار خالل هذه الفترة.
وبالرغم من وجود زيادة كبيرة في مساحة الغابات المزروعة على المستوى العالمي واإلقليمي، فإن 
هناك بعض البلدان التي ذكرت في التقارير وجود خسارة في مساحة الغابات المزروعة. وكان أكبر انخفاض 
سنوي في مساحة الغابات المزروعة على مدى العشرين سنة الماضية قد أبلغت عنه جمهورية كوريا 

ً على مدى السنوات العشرين الماضية).  الديمقراطية الشعبية  (متوسط الخسارة 17000 هكتار سنويا

االستنتاجات 
أفادت التقارير القطرية للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 بوجود 264 مليون هكتار من 
 ً الغابات المزروعة، أي ما يعادل 6.6 في المائة من مساحة الغابات في البلدان التي قدمت تقارير. عالميا
زادت هذه المساحة بشكل مطرد منذ عام 1990 بمتوسط 4.3 مليون هكتار في السنة. وفي معظم 
األقاليم باستثناء أوروبا وأمريكا الشمالية، ارتفع معدل إنشاء الغابات المزروعة في السنوات العشر 
الماضية مقارنة مع العقد الماضي، على الرغم من أنه وصل أعلى معدالته بين 2000 و2005. وفي ضوء 
هذا االتجاه، يمكن توقع حدوث المزيد من الزيادة في مساحة الغابات المزروعة قد تصل إلى 300 مليون 
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هكتار بحلول عام 2020. وبالتالي، من المتوقع أن تسهم الغابات المزروعة على نحو متزايد في اإلنتاج 
الخدمات  توفير  عن  فضالً  الخشبية،  غير  الحرجية  والمنتجات  والوقود  واأللياف  لألخشاب  العالمي 
وينبغي على واضعي السياسات  الموارد.  يتزايد فيه الطلب على هذه  البيئية واالجتماعية في وقت 
والمخططين ومديري الغابات أن يأخذوا تأثير هذا التطور على أسواق األخشاب في االعتبار وبدعم من 
الدراسات االستشرافية، أن يقوموا بتقييم المساهمة المستقبلية للغابات المزروعة في الخدمات 
البيانات الالزمة لمثل هذا التحليل، فمن المستحسن أن  االقتصادية والبيئية واالجتماعية. ولتوفير 

تقوم التقييمات المستقبلية بتقدير نسبة الغابات المزروعة المخصصة للوظائف المختلفة.

(1,000 هكتار/سنة)   

الصين 

الواليات المتحدة األمريكية 

كندا 

الهند 

االتحاد الروسي 

المكسيك 

البرازيل 

فيتنام 

تركيا 

فنلندا 

شكل 3-5
البلدان العشر التي لديها أكبر زيادة سنوية في مساحة الغابات المزروعة، 2010-1990

جدول 5-5
اتجاهات مساحة الغابات المزروعة حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

األقاليم واألقاليم الفرعية

 مساحة الغابات المزروعةتوافر المعلومات
( 1,000 هكتار )

 التغير السنوي
( 1,000 هكتار )

نسبة التغير السنوي 
(%)

عدد 
البلدان

% من 
إجمالي 

المساحة 
الحرجية

1990200020052010-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
2010

11619430.531.10 8134 6893 5003 23100.03شرق وجنوب أفريقيا

09152780.741.01 6928 3157 7947 8100.06شمال أفريقيا

203581253.625.07 5263 9532 3691 2594.01غرب ووسط أفريقيا

4091292451.061.75 03215 95814 66312 5697.111مجموع أفريقيا

2742.062.95 2442 2321 30890 49480 04967 5100.055شرق آسيا

5523215821.792.62 36425 73623 53119 17100.016جنوب وجنوب شرق آسيا

9911021291.992.07 9986 6985 6785 2396.94غرب ووسط آسيا

9852.002.82 6672 7751 670122 928109 25892 4599.876مجموع آسيا

3273562380.740.47 52 539 95151 39549 4297.746أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

3186274011.010.60 50269 31268 04665 4399.659مجموع أوروبا

1670.43913944455480150.093.33منطقة البحر الكاريبي

0.373.14-216-7100.0445428474584أمريكا الوسطى

5299798094.132.46 86737 43834 64529 5100.019امريكا الشمالية

مجموع  أمريكا الشمالية 
والوسطى

2899.720 48130 26135 78738 6619788403.982.48

10174782.552.12 8514 3233 5833 1899.72مجموع أوسيانيا

8211783761.973.23 12313 05811 27610 1394.68مجموع أمريكا الجنوبية

9251.882.09 6534 0843 965264 839242 307214 20398.6178العالم

1 932

805

385

251

199

178

156

134

91

82
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التحريج وإعادة التحريج
مقدمة 

في ضوء األهمية المتزايدة للغابات المزروعة، ولتمكين البلدان من تقديم تقارير عن التقدم المحرز 
في  التحريج"  و"إعادة  "التحريج"  معايير  إدراج  تم  بالغابات،  المتعلقة  العالمية  األهداف  تحقيق  نحو 

التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. 
"التحريج" هو إنشاء الغابات عن طريق الغرس و/أو البَذر المتعمد على األراضي الغير مصنفة 
البذر  أو  الغرس  طريق  عن  الغابات  إنشاء  إعادة  إلى  التحريج"  "إعادة  يشير  حين  في  غابات،  أنها  على 
المتعمد على أراضٍ مصنفة على أنها غابات، على سبيل المثال بعد نشوب حريق أو عاصفة أو في 
أعقاب عملية قطع األشجار. ولم تبذل أي محاولة لتحديد مساحة الغابات التي تمت إعادة إحيائها 
د الطبيعي أو شبه الطبيعي في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.  من خالل التجدّ
وينطوي التحريج على زيادة مساحة الغابات من خالل تحويل األراضي الغير حرجية إلى أراضٍ حرجية، 
في حين أن إعادة التحريج ال يؤثر على المساحة اإلجمالية للغابات. ويجب أن نتذكر أن التحريج وإعادة 
وإعادة  التحريج  جهود   كل  أن  إال  اإلنتاجية،  لألغراض  الغابات  إنشاء  إلى  فقط  يهدفان  ال  التحريج 

التحريج مذكورة في هذا الفصل بغض النظر عن الهدف منها.
ومن منظور عالمي، اإلبالغ عن هذين المؤشرين غير متسق (جدول 6-5). 

وألن أنشطة التحريج وإعادة التحريج قد تتفاوت قليالً من سنة ألخرى، فقد طُلِبَ من البلدان 
خمس  فترة  مدى  على  تحريجها  إعادة  أو  تحريجها  تم  التي  المساحات  متوسط  عن  تقارير  تقدم  أن 
سنوات تتركز حول 1990 و2000 و2005. ومن بين البلدان والمناطق التي شملها التقييم العالمي لحالة 
ً بإجراء  ً (12 في المائة)  بأنها ال تقوم حاليا الموارد الحرجية لعام 2010 والبالغ عددها 233، أفادت 29 بلدا
 1990 المائة) تقارير لعام  (32 في   ً بلدا  74 بينما لم تقدم  التحريج،  إعادة  أو  بالتحريج  أية تدابير خاصة 
و2000 و2005. إال أن معظم هذه البلدان هي من الدول الصغيرة أو من دول الجزر الصغيرة، التي ليس لها 
ً (26 في المائة) باإلبالغ عن تدابير  أهمية عالمية كبيرة في تطوير الغابات المزروعة. وقد قامت 60 بلدا
ً (13 في المائة) باإلبالغ عن تدابير التحريج فقط، و40  التحريج وإعادة التحريج، في حين قامت 30 بلدا
ً (17 في المائة) أبلغت عن تدابير إعادة التحريج فقط (انظر جدول 5-6). وتبدو األرقام المبلغ عنها  بلدا
لعام 1990، والتي تغطي الفترة بين 1988-1992، غير كاملة. وقد تم اإلبالغ عن مجموعات بيانات أكثر 
شموالً لعام 2000 (الذي تغطي الفترة بين 1998-2002)، ولعام 2005 (الذي يغطي الفترة بين 2007-2003). 
التحريج  وإعادة  التحريج  بتدابير  الخاصة  واالتجاهات  القائم  الوضع  وتفسير  تحليل  تم  فقد  ولذلك، 

لألقاليم واألقاليم الفرعية لفترة عشر سنوات فقط من 2007-1998. 

الوضع الحالي
عام  التحريج في  وإعادة  التحريج  لوضع  الفرعية  واألقاليم  األقاليم  ً حسب  5-7 ملخصا يقدم جدول 
ً ومنطقة، تمثل  ً إلى معلومات مقدمة من 163 بلدا 2005، وهو يغطي الفترة من 2003 إلى 2007، استنادا

95 في المائة من إجمالي مساحة الغابات و98 في المائة من مجموع مساحة الغابات المزروعة18. 

 ً 18  تشمل األرقام الخاصة بإعادة التحريج والمقدمة من االتحاد الروسي المساحات المصنفة تحت التجدد الطبيعي. واستنادا
إلى المعلومات عن التحريج والتغير في مساحة الغابات المزروعة، يقدر أن مساحة إعادة التحريج تصل إلى 40 في المائة من 

د. وقد تم تعديل مساحة إعادة التحريج ألغراض هذا الفصل. المساحة اإلجمالية للتجدّ

جدول 6-5 
التقارير القطرية حول التحريج وإعادة التحريج، حسب اإلقليم، 2005

إجمالي عدد األقاليم
البلدان

عدد البلدان التي قدمت تقارير....
عدد البلدان التي لم 

تقدم تقارير التحريج وإعادة 
إعادة التحريج  التحريج فقطالتحريج 

فقط
التحريج وإعادة 
التحريج تعادل 

صفر*
57101414811أفريقيا

4817310414آسيا

502453513أوروبا

39365619أمريكا الشمالية والوسطى

25322216أوسيانيا

1430641أمريكا الجنوبية

2336030402974العالم

*بما في ذلك البلدان التي أبلغت عن صفر إلحدى الفئات أو لم تقدم تقارير عن فئة أخرى
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5.6 ماليين هكتار في السنة  وعلى الصعيد العالمي، تم اإلبالغ عن متوسط للتحريج قدره 
و5.3 مليون هكتار في السنة إلعادة التحريج. وهذه  المساحة مجتمعة (حوالي 11 مليون هكتار) هي 
أكثر من ضعف متوسط الزيادة السنوية في مساحة الغابات المزروعة المذكورة خالل الفترة 2000-

ً، باإلشارة إلى أنه قد طُلب من البلدان أن  2010 (انظر جدول 5-5). ويمكن تفسير هذا االختالف، جزئيا
ً، وليس عن مساحة الغابات التي تم إنشاؤها.  تقدم تقارير عن المساحة التي تم زرعها أو بذورها سنويا
االعتبار  في  تأخذ  لم  والتي  التحريج،  وإعادة  للتحريج  اإلجمالية  األرقام  عن  اإلبالغ  تم  فقد  ولذلك 
يهدف  الذي  للتحريج  بالنسبة  وخاصة   — تكون منخفضة  قد  اإلنشاء  أو  البقاء  أن معدالت  حقيقة 
ً من إعادة  إلى مكافحة التصحر كما هو الحال في الصين وشمال أفريقيا. عالوة على ذلك، فإن جزءا
ً (أنظر أدناه)، وبالتالي، فإنه ال يسفر عن زيادة  التحريج يشمل إعادة تحريج غابات كانت مزروعة مسبقا
في المساحة الكلية للغابات المزروعة. وذكرت بعض البلدان أن مساحات من الغابات المزروعة قد تم 
تحويلها الستخدامات أخرى لألراضي خالل هذه الفترة. على سبيل المثال، تم تحويل زارعات المطاط 
في ماليزيا إلى استخدامات أخرى — في بعض الحاالت إلى زارعات نخيل الزيت. وحيث أن نخيل الزيت 
يعتبر محصول أشجار زراعية، فقد تغير تصنيف المنطقة من فئة "الغابات المزروعة" إلى فئة "أراضٍ 
ً، أشار عدد قليل من البلدان في أوروبا (على  أخرى ذات غطاء شجري"، مما يوازن بعض الزيادات. وأخيرا
د الطبيعي  سبيل المثال بلجيكا) إلى أن بعض الغابات المزروعة قد تم إعادة إنشاؤها من خالل التجدُّ
أخرى  "غابات  فئة  إلى  المزروعة"  "الغابات  فئة  من  المساحات  هذه  تحويل  تم  وقد  الفترة،  هذه  في 
مساحة  في  الزيادة  صافي  انخفاض  إلى  تؤدي  أن  العوامل  هذه  جميع  شأن  ومن   ."ً طبيعيا دة  متجدّ
الغابات المزروعة بالمقارنة مع مساحة التحريج وإعادة التحريج. ومع ذلك، فالفرق الكبير بين معدالت 
الحاجة  إلى  التحليل ويشير  المزيد من  المزروعة يستلزم  الغابات  الزيادة في  الزراعة وصافي  إجمالي 
بما في ذلك تقديرات لمعدالت  المستقبلية،  التقييمات  أكثر تفصيالً في  للحصول على معلومات 

 .ً بقاء األشجار على قيد الحياة في المساحات المزروعة حديثا
هكتار  مليون   4.4 نحو  يبلغ  بمتوسط  التحريج،  من  مرتفع  مستوى  آسيا  شرق  أظهرت  وقد 
في السنة  في عام 2005، وقد ورد أكثر من 99 في المائة منها في تقرير الصين. وتم استخدام األنواع 
المجلوبة في 28 في المائة من التحريج في شرق آسيا وهو ما يتفق مع الرقم العالمي (انظر جدول 
5-8). وفي المقابل، حدثت أكبر أنشطة إعادة التحريج في جنوب وجنوب شرق آسيا19، حيث بلغت 2.1 
ً. وفي اإلقليمين، كانت نسبة استخدام  ً، وبلغت في أوروبا 1.0 مليون هكتار سنويا مليون هكتار سنويا

األنواع المجلوبة في إعادة التحريج منخفضة. 

19   يشمل هذا جهود إعادة التحريج في الهند حيث لم يكن من الممكن تقسيم األرقام الوطنية لزراعة األشجار إلى تحريج وإعادة 
تحريج

جدول 7-5 
التحريج وإعادة التحريج حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005

إعادة التحريج (هكتار/سنة)التحريج (هكتار/سنة)األقاليم واألقاليم الفرعية
226 933105 58شرق وجنوب أفريقيا

024 25028 53شمال أفريقيا

873 930103 47غرب ووسط أفريقيا

123 113237 160مجموع أفريقيا

288 209361 385 4شرق آسيا

129 067 0532 398جنوب وجنوب شرق آسيا

384 40650 142غرب ووسط آسيا

801 478 6682 925 4مجموع آسيا

540 657992 169مجموع أوروبا

664 457منطقة البحر الكاريبي

728 32814 4أمريكا الوسطى

815 362853 199امريكا الشمالية

207 735876 203مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

423 38137 59مجموع أوسيانيا

527 879722 103مجموع أمريكا الجنوبية

017 348 4335 622 5العالم
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2005 في  التحريج في عام  التي لديها أعلى معدالت للتحريج وإعادة  البلدان العشر  وتظهر 
األشكال 5-4 و5-5. 

نسبة  عن  تقارير  منها   ً بلدا  35 قدمت  التحريج،  إعادة  عن  تقارير  قدمت  بلد   100 بين  ومن 
ثلث  من  بقليل  أكثر  البلدان مجتمعة  هذه  وتمثل  السابق.  في  مزروعة  كانت  التي  الغابات  مساحة 
مجموع مساحة الغابات (36 في المائة)، و58 في المائة من إجمالي مساحة الغابات المزروعة، و38 في 
المائة من إجمالي مساحة إعادة التحريج. وفي هذه البلدان، نحو 72 في المائة من إعادة التحريج التي 
أجريت في عام 2005 وحوله حدثت في مساحات كانت مزروعة في السابق، في حين تم تحويل حوالي 
ً. ومع ذلك، فنظرا  ً إلى غابات مزروعة سنويا 576000 هكتار من الغابات التي تمت إعادة إحياؤها طبيعيا

لمحدودية توافر المعلومات، ينبغي التعامل مع هذه النتيجة بحذر. 
إن المعلومات الواردة في التقارير عن استخدام األنواع المجلوبة في التحريج وإعادة التحريج  
لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  المتضمنة  والمناطق  البلدان  بين  فمن  مشتتة. 
ً فقط (51 في المائة) تقارير عن استخدام األنواع المجلوبة في  2010 والبالغ عددها 233، قدمت 99 بلدا
ً (51 في المائة) قدمت تقارير عن استخدام األنواع المجلوبة في إعادة التحريج. وهي  التحريج، و94 بلدا
التحريج.  إعادة  المائة من مساحة  و52 في  التحريج  المائة من إجمالي مساحة  87 في  ً تمثل  جميعا

ً حسب األقاليم واألقاليم الفرعية لعام 2005.  ويقدم جدول 5-8 ملخصا
في   29 يبلغ  بمعدل  التحريج  في  المجلوبة  األنواع  استخدام  تم  العالمي،  المستوى  وعلى 
التي قدمت تقارير. ومع ذلك، توجد  البلدان  36 في المائة في  المائة وفي إعادة التحريج بمعدل يبلغ 

اختالفات واضحة في استخدام األنواع المجلوبة، حسب األقاليم واألقاليم الفرعية. 
 ً تقريبا  ً حصريا االستوائية  وشبه  االستوائية  المناطق  من  تقارير  قدمت  التي  البلدان 
(كينيا  افريقيا  وجنوب  شرق  في  سيما  وال  التحريج،  وإعادة  للتحريج  المجلوبة  األنواع  استخدمت 
ومدغشقر ومالوي وجنوب أفريقيا)، وجنوب وجنوب شرق آسيا (ماليزيا مثالً) ومنطقة البحر الكاريبي. 
ً من البلدان التي لديها مساحة كبيرة من الغابات المزروعة لم تبلغ عن استخدام األنواع  إال أن عددا
المجلوبة في التحريج وإعادة التحريج (اندونيسيا وتايالند وفيتنام). وفي أوسيانيا (نيوزيلندا)، وأمريكا 
وإعادة  التحريج  المجلوبة في عمليات  األنواع  استخدام  والبرازيل وشيلي): ساد  (األرجنتين  الجنوبية 
التحريج. وفي شرق آسيا، استخدمت الصين األنواع المجلوبة في نحو ربع (28 في المائة) المساحة 

جدول 8-5
استخدام األنواع المجلوبة في التحريج وإعادة التحريج، 2005

األقاليم واألقاليم الفرعية

إعادة التحريج التحريج 
مساحة إعادة توافر المعلومات

التحريج 
(هكتار/
سنة)

% األنواع 
المجلوبة

مساحة إعادة توافر المعلومات
 التحريج  
(هكتار/
سنة)

نسبة األنواع 
المجلوبة

عدد البلدان 
التي قدمت 

تقارير

إجمالي  % من 
المساحة 
الحرجية

عدد البلدان 
التي قدمت 

تقارير

إجمالي  % من 
المساحة 
الحرجية

81699 2081001235.6101 1675.252شرق وجنوب أفريقيا

90058 2503633.59 698.853شمال أفريقيا

95485 867691232.977 1122.615غرب ووسط أفريقيا

67091 325682730.6189 3352.3121مجموع أفريقيا

78127 00028282.4324 385 179.84شرق آسيا

11394 30.32810047.233جنوب وجنوب شرق آسيا

67413 17071014.93 1013.814غرب ووسط آسيا

56833 198281638.9361 399 1434.24مجموع آسيا

6593 562 391192994.41 2693.2121مجموع أوروبا

86459 817.335100845.96منطقة البحر الكاريبي

––141800 217.43أمريكا الوسطى

––53220 144.6121امريكا الشمالية

مجموع  أمريكا 
الشمالية والوسطى

1143.5124 708480.46 86459

423100 3812275.937 984.659مجموع أوسيانيا

98098 53199775.0627 69.687مجموع أمريكا الجنوبية

16336 786 534299450.72 913 9950.54العالم
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التي تم تحريجها وإعادة تحريجها. تستخدم بلدان األفاليم المعتدلة (غرب ووسط آسيا وأوروبا وأمريكا 
الشمالية) األنواع المجلوبة في التحريج وإعادة التحريج إلى حد ضئيل فقط.

االتجاهات 
ً، كان هناك اتجاه مائل نحو الهبوط في التحريج واتجاه مائل نحو االرتفاع الطفيف في إعادة  عالميا
التحريج خالل فترة العشر سنوات 1998-2007 التي تمت مالحظتها. انخفض معدل التحريج بنسبة 
ً، وإعادة التحريج بنسبة 0.3 في المائة عند مقارنة متوسط عام 2000 مع عام 2005  1.0 في المائة سنويا
األقاليم  بين  اختالفات ملحوظة  ولكن هناك   .(9-5 (انظر جدول  تقارير  التي قدمت  للبلدان  بالنسبة 

واألقاليم الفرعية. 

شكل 5-5
الدول العشر التي لديها أكبر مساحة من إعادة التحريج، 2005

(هكتار/سنة)   

الهند* 

الواليات المتحدة األمريكية 

البرازيل* 

االتحاد الروسي 

الصين 

فيتنام 

المكسيك 

أندونيسيا 

فنلندا 

السويد 

*شاملة التحريج

شكل 4-5
البلدان العشر التي لديها أكبر مساحة من التحريج، 2005

(هكتار/سنة)   

الصين 

أندونيسيا 

فيتنام 

الواليات المتحدة األمريكية 

تركيا 

المكسيك 

تشيلي 

أستراليا 

أسبانيا 

السودان 

4 854 800

250 421

138 920

122 000

87 300

69 200

64 331

50 000

30 461

25 630

1 480 000

606 000

553 000

422 856

337 000

327 785

247 600

153 941

133 680

130 550
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التحريج،  وإعادة  التحريج  عمليات  في   ً متزايدا  ً اتجاها األفريقية  الفرعية  األقاليم  ر  تُظهِ
باستثناء شمال أفريقيا. ويمكن مالحظة اتجاه مماثل في جنوب وجنوب شرق آسيا وغرب ووسط آسيا. 
يتجه التحريج وإعادة التحريج نحو االنخفاض في شرق آسيا (أي الصين) على الرغم من أن مساحة 
التحريج بها ال تزال هي األكبر في العالم. في أوروبا، وأمريكا الشمالية والوسطى انخفضت مساحة 
ً إلى حد كبير، وال سيما زراعة مساحات جديدة من الغابات عن طريق  التحريج وإعادة التحريج سنويا

التشجير، بينما في أمريكا الجنوبية يتزايد معدل إعادة التحريج بسرعة. 

االستنتاجات 
الحرجية.  الموارد  تنمية  على  كبير  أثر  التحريج  وإعادة  للتحريج  كان   2007 إلى   1998 من  الفترة  خالل 
الغابات  في  الطبيعي  التوسع  إلى  باإلضافة  التحريج  تدابير  ساعدت  العالمي،  المستوى  وعلى 
هكتار  مليون   8.3 إلى  الغابات  مساحة  صافي  في  الخسارة  خفض  في  واألقاليم،  البلدان  بعض  في 
ً في العقد الماضي، مقارنة مع المعدل اإلجمالي  ً في التسعينات إلى 5.2 مليون هكتار سنويا سنويا
ً في  للخسارة الناتجة من إزالة الغابات واألسباب الطبيعية، والتي تقدر بحوالي 16 مليون هكتار سنويا

ً في العقد الماضي. التسعينات و13 مليون هكتار سنويا
 ً  وقد ساهمت إعادة التحريج في صيانة الغابات بأكثر من 5 ماليين هكتار من األراضي سنويا
في المتوسط من 1998 إلى 2007. وقد أفادت التقارير بأن معدالت التحريج وإعادة التحريج قد زادت في 
البلدان  أبطأت بعض  للغابات. وقد  المسئولة حتى اآلن عن أعلى خسارة  المناطق االستوائية، وهي 
ً الصين والواليات المتحدة األمريكية، من أنشطة  الكبيرة، معظم بلدان المناطق المعتدلة، وخصوصا
التحريج وإعادة التحريج على الرغم من أن كالهما تعتبران من البلدان ذات أعلى معدالت زراعة األشجار 
في العالم. وترجع الزيادة الكبيرة في مساحة إعادة التحريج في أمريكا الجنوبية بشكل رئيسي إلى 

ً — معظمها في شكل إعادة تحريج.  البرازيل، والتي تقوم بزراعة أكثر من 0.5 مليون هكتار سنويا
ولقد تم استحداث إعداد التقارير عن التحريج وإعادة التحريج ألول مرة في التقييم العالمي 
ديناميكية  تغير  عن  أفضل  معلومات  على  للحصول  محاولة  في   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة 
هذه  عن  تقارير  تقديم  استطاع  البلدان  من   ً كبيرا  ً عددا أن  من  الرغم  وعلى  الحرجية.  المساحة 
المتغيرات، إال أن تحليل البيانات يشير إلى أنه ال تزال هناك مشكالت كبيرة في البيانات يتعين حلها 

جدول 9-5 
اتجاهات التحريج  وإعادة التحريج حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005-2000

األقاليم واألقاليم الفرعية

إعادة التحريج  التحريج 

 2000 
(هكتار/سنة)

 2005 
(هكتار/سنة)

التغير السنوي في 
المساحة التي تم 

تحريجها (%)
 2000 

(هكتار/سنة)
 2005 

(هكتار/سنة)

معدل التغير 
 السنوي

(%)

9267.33 574101 72713.4271 96648 25شرق وجنوب أفريقيا

0.62-024 90828 2502.8228 32753 46شمال أفريقيا

2705.75 117107 9300.2681 30047 47غرب ووسط أفريقيا

2205.49 599237 9074.62181 593149 119مجموع أفريقيا

12.25-288 508361 1.53694-209 385 1004 737 4شرق آسيا

1292.43 067 1482 833 05313.581 633398 210جنوب وجنوب شرق آسيا

1881.22 35248 25418.0645 019142 62غرب ووسط آسيا

0.76-605 476 0082 573 0.342-516 925 7524 009 5مجموع آسيا

3.86-754 892989 204 9.171-250 812169 273مجموع أوروبا

6643.92 3237 3.116-4135منطقة البحر الكاريبي

7284.41 15.571187014-328 0884 10أمريكا الوسطى

2.76-815 026853 4.49982-362 873199 250امريكا الشمالية

2.61-207 219876 000 4.831-725 002203 261مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

0.12-054 27737 14.2737-339 16759 128مجموع أوسيانيا

41823.64 225714 1.27247-531 28787 93مجموع أمريكا الجنوبية

2580.33 331 2195 244 1.015-268 595 6145 885 5العالم
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قبل أن يتم تقديم صحيفة موازنة كاملة من جانب البلدان التي لديها خسارة في مساحة الغابات 
والتوسع  التحريج  وزيادة في مساحة غابات (عن طريق  الطبيعية)  الغابات واألسباب  إزالة  (من خالل 

الطبيعي في الغابات) بمرور الزمن. 

استخراج المنتجات الخشبية 
مقدمة

ً من عناصر الوظيفة  ً هاما إن استخراج األخشاب من الغابات واألراضي الحرجية األخرى يشكل عنصرا
اإلنتاجية للغابات. ويشير حجم األخشاب المستخرجة إلى المنافع االقتصادية واالجتماعية للموارد 
الحرجية بالنسبة لالقتصادات الوطنية والمجتمعات المحلية التي تعتمد عليها. كما تسهم هذه 
ً في مراقبة استخدام الموارد الحرجية وذلك بمقارنة عمليات االستخراج الفعلية مع  المعلومات أيضا

إمكانية تحقيق االستدامة. 
الوقود  وحطب  المستديرة   الصناعية  األخشاب  من  لكل  مستقلة  تقارير  تقديم  تم  وقد 
لتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010. وبالنسبة لألعوام 1990 و2000 و2005، تمثل البيانات المقدمة 

متوسطات لخمس سنوات 1988-1992، و1998-2002، و2003-2007 على التوالي. 
وللتأكد من جودة المعلومات واتساقها، تمت مقارنة التقارير الخاصة بتقييم حالة الموارد 
لمنظمة  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  في  نشرت  التي  االستخراج  إحصاءات  مع   ،2010 لعام  الحرجية 
األغذية والزراعة 20(FAOSTAT) (FAO, 2009b). وقد كشف هذا التدقيق للبيانات عن وجود عدد من االختالفات 
 ،ً وعالميا الوقود.  استخراج حطب  لعمليات  بالنسبة  وال سيما  المطلقة،  األرقام  في  المصدرين  بين 
15 في  أقل بنحو   2010 الحرجية لعام  الموارد  والواردة في تقييم  الخاصة باستخراج األخشاب  األرقام 
المائة من تلك الموجودة في قاعدة البيانات اإلحصائية (أقل بنسبة 5 في المائة لألخشاب الصناعية 
تقييم  الواردة في  األقل  المطلقة  األرقام  ويمكن تفسير  الوقود).  المائة لحطب  و25 في  المستديرة 
وأن  االستخراج  عمليات  عن  تقارير  البلدان  كل  تقديم  عدم  إلى  باإلشارة   2010 لعام  الحرجية  الموارد 
بعض البلدان قد قدمت تقارير عن عمليات االستخراج من الغابات فقط ولم تذكر العديد من البلدان 
لالستخراج  تقديرات   (FAOSTAT) اإلحصائية  البيانات  قاعدة  وتشمل  الزراعات.  من  االستخراج  عمليات 
بواسطة  تمت  التي  التقديرات  عن  فضالً  الحرجية)،  وغير  الحرجية  األراضي  (أي  المصادر  جميع  من 
الوقود للبلدان والتي ال يمكن االعتماد عليها في تقديم تقارير  منظمة األغذية والزراعة عن حطب 
عن إحصاءات االستخراج (Whiteman, Broadhead and Bahdon, 2002). وعلى الرغم من التباين بين هذه المصادر 

فإن االتجاهات العالمية واإلقليمية لالستخراج متشابهة في مجموعتي البيانات.

الوضع الحالي 
ً تمثل 99.8 في المائة  كانت البيانات عن عمليات استخراج األخشاب في عام 2005 متاحة من 172 بلدا
من مساحة الغابات في العالم. قدمت غالبية البلدان (101) بيانات عن عمليات االستخراج من الغابات 
ً بيانات عن عمليات استخراج األخشاب موزعة حسب المصدر (الغابات  فقط، في حين قدمت 22 بلدا

ً آخر مصدر استخراج األخشاب. واألراضي الحرجية األخرى)، ولم تحدد 49 بلدا
ً 3.4 مليار متر مكعب،  وفي عام 2005، بلغت عمليات استخراج األخشاب المبلغ عنها عالميا
وكان حوالي نصفها من األخشاب الصناعية المستديرة والنصف اآلخر من حطب الوقود (انظر جدول 
5-10)21. كما أفادت التقارير بأن عمليات استخراج األخشاب من األراضي الحرجية األخرى بلغت نحو 
299 مليون متر مكعب، أو 9 في المائة من مجموع عمليات استخراج األخشاب في عام 2005. وقد يكون 
معظم  ألن  بكثير  ذلك  من  أعلى  االستخراج)  لعمليات  اإلجمالي  الحجم  (وكذلك  الحقيقي  الرقم 
البلدان قدمت تقارير عن عمليات االستخراج من الغابات فقط أو لم تحدد مصدر استخراج األخشاب. 
متر  مليون   252) األخرى  الحرجية  األراضي  المبلغ عنها من  االستخراج  غالبية عمليات  الهند  وتمثل 

مكعب، تمثل 82 في المائة من مجموع عمليات استخراج األخشاب في البالد). 
في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، وجنوب وجنوب شرق آسيا، ركزت عمليات 
ً على  حطب الوقود، بينما في أمريكا الشمالية وشرق آسيا وأوروبا وأوسيانيا، ركزت  االستخراج أساسا

5 سنوات بالنسبة لمتوسط  تم إعادة حساب أرقام استخراج األخشاب من قاعدة البانات اإلحصائية (FAOSTAT) لمتوسط مدة   20
كمية قلف األشجار باستخدام معدل تحويل يبلغ 1.15

بعض البلدان قدمت فقط معلومات حول استخراج حطب الوقود أو األخشاب الصناعية المستديرة، ولم تقدم اإلجمالي في   21
استبيان تقييم حالة الموارد الحرجية. وفي هذه الحاالت تم استخدام هذه األرقام لإلجمالي في التحليل وتم إدراجها في الجداول 

المقدمة هنا.
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ً على األخشاب الصناعية المستديرة. بينما توزِعت عمليات االستخراج في  عمليات االستخراج أساسا
أمريكا الجنوبية بالتساوي بين األخشاب الصناعية المستديرة وحطب الوقود. 

الدول العشر التي قدمت تقارير عن أعلى األرقام في عمليات استخراج األخشاب تمثل أقل 
بقليل من 60 في المائة من إجمالي عمليات االستخراج العالمية (انظر شكل 6-5). 

االتجاهات 
ً كامالً لعمليات  ً ومنطقة قدمت تسلسالً زمنيا يعتمد جدول 5-11 على التقارير المقدمة من 159 بلدا
استخراج األخشاب. وتمثل الدول التي قدمت تقارير عن استخراج كل من األخشاب الصناعية المستديرة  

وحطب الوقود لجميع السنوات الثالث نحو 97 في المائة من مساحة الغابات في العالم.
بعد  و2005   2000 عامي  بين  اإلجمالية  االستخراج  عمليات  زادت  العالمي،  الصعيد  وعلى 
الوقود بشكل  المستديرة وحطب  الصناعية  تتغير نسب األخشاب  التسعينات، ولم  انخفاضها في 

ملحوظ عند مقارنة عام 1990  مع عام 2005. ومع ذلك، فإن االتجاهات تختلف بين األقاليم. 
أفادت تقارير البلدان األفريقية بوجود زيادة مطردة في استخراج األخشاب: من 434 مليون متر 
مكعب في عام 1990 إلى 558 مليون متر مكعب مثالً في عام 2005. ومتوسط النمو السنوي لعمليات 

استخراج األخشاب في أفريقيا البالغ 3 في المائة يتناسب مع النمو السكاني خالل الفترة نفسها. 
أفادت شرق آسيا بوجود انخفاض في عمليات االستخراج، تسبب فيه بشكل رئيسي االنخفاض 
الملحوظ في عمليات استخراج األخشاب فى الصين نتيجة للحظر الجزئي على قطع األشجار، فضالً 
عن االنخفاض المستمر في اليابان. وأفادت جنوب وجنوب شرق آسيا عن حدوث انخفاض كبير خالل 
التسعينات، وخاصة بالنسبة لألخشاب الصناعية المستديرة بسبب القيود المفروضة على الصادرات 
في ماليزيا واندونيسيا. وبين عامي 2000 و2005، زادت عمليات االستخراج قليالً في هذه المنطقة بسبب 
االستخراج  عمليات  مجموع  انخفض  ككل،  آلسيا  وبالنسبة  وماليزيا.  الهند  في  المذكورة  الزيادات 
المبلغ عنها من 791 مليون متر مكعب في 1990 إلى 748 مليون متر مكعب في عام 2005. إال أن الرقم 
وإندونيسيا  الصين  األقل ألن  50 مليون متر مكعب على  بنحو  الواقع  أقل من  2005 هو  بعام  الخاص 
المطاط.  زراعات  من  األخشاب  استخراج  عن  بيانات  تقدم  ولم  فقط،  جزئية  بيانات  قدمت  وتايالند 
ً من قطع األشجار في الغابات الطبيعية إلى  شهدت منطقة جنوب شرق آسيا والصين تحوالً كبيرا
الغابات المزروعة على مدى عقدين من الزمن. وقد تكون عمليات استخراج األخشاب الفعلية في آسيا 

هي اآلن أعلى مما كانت عليه في التسعينات. 

جدول 10-5 
عمليات استخراج األخشاب حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005

األقاليم واألقاليم الفرعية
األخشاب الصناعية 

الوقودالمستديرة إجمالي األخشاب  حطب 
المستخرجة

مليون متر مكعبالنسبة من اإلجماليمليون متر مكعبمليون متر مكعب
3929288331شرق وجنوب أفريقيا

4248727شمال أفريقيا

3030191330غرب ووسط أفريقيا

7261690688مجموع أفريقيا

867145157شرق آسيا

9946482562جنوب وجنوب شرق آسيا

17134330غرب ووسط آسيا

20154873749مجموع آسيا

56816723735مجموع أوروبا

15826منطقة البحر الكاريبي

4178122أمريكا الوسطى

701557756امريكا الشمالية

7067710783مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

551156مجموع أوسيانيا

18016748347مجموع أمريكا الجنوبية

359 576473 7831 1العالم
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واالنخفاض الحاد في عمليات االستخراج في االتحاد الروسي في مطلع التسعينات — نتيجة 
ً إلى اقتصاد السوق — تسبب في حدوث انخفاض شامل في  لالنتقال من االقتصاد المخطط مركزيا
عمليات االستخراج في أوروبا بمقدار 8 في المائة بين 1990 و2000. ومع ذلك، فبعد هذا االنخفاض، أخذت 
عمليات االستخراج في التراجع في أوروبا بما في ذلك االتحاد الروسي إلى المستوى الذي  كانت عليه 
في 1990. وظلت عمليات االستخراج في أوروبا باستثناء االتحاد الروسي تنمو بشكل مطرد بمتوسط 

سنوي قدره 1.5 في المائة خالل الفترة من 1990 إلى 2005. 
ثابت للغاية خالل السنوات الخمس عشرة  اتجاه  ر أمريكا الشمالية والوسطى وجود  وتُظهِ
ً من 825 مليون متر مكعب في 1990 إلى  الماضية: حيث انخفض مجموع عمليات االستخراج تدريجيا

781 مليون متر مكعب في عام 2005. 

شكل 6-5
البلدان العشرة التي لديها أكبر نسبة من استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية، 2005

 (%)  

الواليات المتحدة األمريكية 

الهند 

البرازيل 

كندا 

االتحاد الروسي 

الصين 

اثيوبيا 

أندونيسيا 

السودان 

جمهورية الكونغو الديموقراطية 

باقي الدول 

جدول 11-5 
اتجاهات  عمليات استخراج األخشاب حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2005-1990

األقاليم واألقاليم الفرعية
إجمالي األخشاب المستخرجة (مليون متر مكعب)

اإلجماليحطب الوقوداألخشاب الصناعية المستديرة
199020002005199020002005199020002005

283135140162174168193209شرق وجنوب أفريقيا

334212224242527شمال أفريقيا

202424222277297242301322غرب ووسط أفريقيا

515963383461495434519558مجموع أفريقيا

987786708371168161157شرق آسيا

1239299466459463589551561جنوب وجنوب شرق آسيا

151617181413333030غرب ووسط آسيا

237186201554556547791741748مجموع آسيا

603486560163145164766631723مجموع أوروبا

111555666منطقة البحر الكاريبي

233161716181919أمريكا الوسطى

6967157011055655801771756امريكا الشمالية

6997197051267776825796781مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

334855001344856مجموع أوسيانيا

153142178196164167349306344مجموع أمريكا الجنوبية

211 0433 1993 4493 4031 4221 7621 6401 7771 1العالم

16

9

7

6

6

4

3

3

3

2

41
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وذكرت تقارير أوسيانيا حدوث زيادة مطردة في عمليات االستخراج. وهناك أربعة بلدان (استراليا 
ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان) مسئولة عن معظم عمليات استخراج األخشاب، والتي 
زيادة  بسبب   ،2005 عام  في  مكعب  متر  مليون   56 إلى   1990 في  مكعب  متر  مليون   34 من  تضاعفت 

اإلمدادات من األخشاب الصناعية المستديرة من الزراعات الحرجية في نيوزيلندا واستراليا. 
 1990 عام  في  مكعب  متر  مليون   349 من  كبير،  انخفاض  بحدوث  الجنوبية  أمريكا  وأفادت 
الغابات  األشجار في  تقليل قطع  إلى   ً أساسا ذلك  ويرجع   ،2000 عام  306 مليون متر مكعب في  إلى 
الطبيعية في البرازيل. ومع ذلك، فبعد عام 2000 عادت عمليات االستخراج إلى المستوى الذي  كانت 
المستديرة  الصناعية  األخشاب  من  المتزايدة  اإلمدادات  كانت  أوسيانيا،  ومثل   .1990 عام  في  عليه 
في  الزيادة  هذه  معظم  عن  مسئولة  وأوروغواي)  واألرجنتين  وشيلي  (البرازيل  الحرجية  الزراعات  من 

االستخراج. عمليات 

االستنتاجات
ً على الصعيد العالمي بما يتماشى  على المدى الطويل، تتزايد عمليات استخراج األخشاب تدريجيا
الخشبية.  المنتجات  الطلب على استهالك  ارتفاع  إلى  بدوره  م  يُتَرجَ والدخل، مما  السكان  تزايد  مع 

وسيستمر هذا االتجاه في العقود القادمة. 
ً، يمثل استخراج األخشاب 0.7 في المائة من المخزون النامي، ويُستخدم نحو نصف  وعالميا
أكثر من  األقاليم، حيث يستخدم  بين  اختالفات كبيرة  توجد  ذلك  ومع  وقود.  األخشاب كحطب  هذه 
وأمريكا  أوروبا  في  المائة  في   20 من  أقل  ويستخدم  وآسيا  أفريقيا  في  وقود  كحطب  األخشاب  ثلثي 

الشمالية وأوسيانيا. 
زراعات  التي طورت  البلدان  في  األخشاب  إمدادات  في  المدى  الزيادة طويلة  وتحدث معظم 
الرغم من  وعلى  وأوسيانيا).  الالتينية  وأمريكا  آسيا  (في  الماضية  القليلة  العقود  حرجية على مدى 
المستديرة)  الصناعية  األخشاب   ً (وخصوصا األخشاب  إمدادات  أن  الواضح  فمن  البيانات،  محدودية 
الغابات  الضغط على  أن  يعني  المزروعة. وهذا  الغابات  الى  الطبيعية  الغابات  التحول من  آخذة في 

ً في المستقبل.  ً فشيئا الطبيعية كمصدر لألخشاب قد يتضاءل شيئا

عمليات استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية
مقدمة 

المنتجات،  هذه  أهمية  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  استخراج  عمليات  عن  المعلومات  ر  تُظهِ
المحليين  السكان  من  العديد  معيشة  لسبل  أو  والدولية،  الوطنية  األسواق  في  كسلع  سواء 
الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  أن  المعلومات  هذه  وتوضح  عليها.  يعتمدون  الذين  واألصليين 
التنمية  ومشاريع  الفقر،  حدة  من  للتخفيف  الوطنية  السياسات  تطوير  عند  أعلى  أولوية  تستحق 

الريفية واستراتيجيات الحفاظ على الغابات. 
األشجار  ومن  األخرى،  الحرجية  واألراضي  الغابات  من  المنتجات  من  واسع  تنوع  جمع  ويتم 
ر المحلية أو يتم بيعها  ُسَ واألراضي الواقعة خارج الغابات، ويتم استهالك جزء كبير منها من قِبَل األ
وفي   .ً محليا المنتجات  هذه  من  العديد  ويُستَخدم  للتصدير.   ً أسواقا بعضها  يجد  حين  في   ،ً محليا
الواقع، فإن الحد الفاصل بين المنتجات الحرجية غير الخشبية (باعتبارها إحدى نواتج قطاع الغابات) 
والمحاصيل الزراعية يصبح غير واضح بشكل متزايد. كما أن عملية جمع البيانات عن إنتاج المنتجات 
كل  دمج  عن  اإلنتاجية  والمحاسبة  الزراعي  التصنيف  نظم  عجز  يعوقها  الخشبية  غير  الحرجية 
مؤسسات  في  والمالية  البشرية  الموارد  كفاءة  وعدم  الحرجية  والمنتجات  الزراعية  المنتجات  من 

اإلحصاءات الوطنية لجمع وتحليل البيانات عن المنتجات الحرجية غير الخشبية. 
في تقييم الموارد الحرجية لعام 2010 تم تعريف المنتجات الحرجية غير الخشبية على أنها 
وهكذا،  األخشاب».  غير  حيوى  أصل  لها  والتي  الغابات  من  المستمدة  والملموسة  المادية  «السلع 
"األخشاب"  باستثناء  والحيوانية  النباتية  المنتجات  الخشبية جميع  الحرجية غير  المنتجات  تشمل 
غابات  أو  طبيعية  غابات  كانت  سواء  غابات،  أنها  على  تعريفها  يتم  مناطق  من  جمعها  تم  والتي 
ً تمييز المنتجات الحرجية غير الخشبية  مزروعة. وبناء على البيانات السابقة، ليس من الممكن دائما
عن (وأحيانا نفس) المنتجات التي تم جمعها من على األراضي الزراعية أو من أنظمة اإلنتاج الحرجية 
الزراعية (على سبيل المثال الفطر ومنتجات النحل والعسل والنباتات الطبية والمكسرات والفلين 
إعداد  في  المستخدمة  الوحدات  وتتنوع  العربي).  والصمغ  صيدها  يتم  التي  والحيوانات  والخيزران 
التقارير عن كمية المنتجات الحرجية غير الخشبية المستخرجة، وهي تشمل: األعداد (مثالً الجلود 
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والفراء)، واألطنان أو الكيلو جرامات (على سبيل المثال المكسرات أو الراتينج)، والمتر مكعب أو اللتر 
يتم استخدام وحدات قياس مختلفة  األحيان،  النخيل). وفي بعض  نبيذ  أو  العلف  (مثالً من  مكعب 
إجمالي عمليات استخراج  ً جمع  دائما الممكن  ولذلك فليس من  بلدان مختلفة.  المنتج في  لنفس 

المنتجات الحرجية غير الخشبية على المستويين اإلقليمي أو العالمي. 
المعيشة  لسبل  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  من  كبير  عدد  واستهالك  تجميع  ويتم 
عن  كمية  بيانات  تجميع  ويصعب  المحلي.  النطاق  من  وأبعد   ً محليا التجارية  االستخدامات  وفي 
اإلنتاج الوطني لكل المنتجات الحرجية غير الخشبية، ولذلك فقد طُلِبَ من البلدان عمل قائمة بأهم 
م حسب االستخدام.  سَّ عشرة منتجات حرجية غير خشبية وترتيبها حسب األهمية تحت 16 فئة تُقَ
وكانت األهمية تعتمد على القيمة (أو القيمة المقدرة) لعمليات االستخراج لعام إعداد التقارير 2005. 
السابع). طلب من  الفصل  الخشبية في  الحرجية غير  المنتجات  (وتناقش قيمة عمليات استخراج 
البلدان تقديم تقرير عن االنتاج الوطني من حيث الكمية (والقيمة) عن طريق تقديم األسماء النباتية 

لألنواع الرئيسية من المنتجات الحرجية غير الخشبية في الفئات التالية: 

المنتجات النباتية / المواد الخام 
1. الغذاء 
2. العلف

3. المواد الخام لصناعة األدوية والمنتجات العطرية
4. المواد الخام لصناعة الملونات واألصباغ

5. المواد الخام لألواني والحرف اليدوية والبناء 
6. نباتات الزينة 

7. اإلفرازات 
المنتجات النباتية األخرى  8 .

المنتجات الحيوانية / المواد الخام 
1. الحيوانات الحية

الفراء والجلود  والتذكارات 2 .
. 3 العسل البري وشمع العسل

اللحوم البرية  4 .
المواد الخام لصناعة الدواء  5 .

المواد الخام لصناعة الملونات 6 .
منتجات حيوانية أخرى صالحة لألكل  7 .

منتجات حيوانية أخرى غير صالحة لألكل 8 .

منها  ت  اشتُقَّ التي  النباتية  األنواع  أسماء  القطرية  التقارير  من  العظمى  الغالبية  تضمنت  وقد 
البيانات  للتأكد من مدى أهمية  المتابعة  ل ذلك أعمال  الحرجية غير الخشبية. وقد سهّ المنتجات 
ً للمنتجات المبلغ  واتساقها، بما في ذلك الكميات (والقيم) المبلغ عنها، وكذلك ما إذا كان يمكن حقا
المنتجات  انتاج  فئات  عن  الوطنية  البيانات  تجميع  إن  خشبية.  غير  حرجية  منتجات  تعتبر  أن  عنها 
الحرجية غير الخشبية على المستوى اإلقليمي والعالمي في اإلحصائيات أمر صعب ويجب التعامل 
معه بحذر. ولم تذكر بعض البلدان نفس أنواع المنتجات الحرجية غير الخشبية تحت فئات مختلفة 
نتِج لفئات مختلفة من المنتجات الحرجية غير  ً باعتباره مُ ً واحدا فحسب، بل ذكرت بعض البلدان نوعا
ً عندما  الخشبية. ويكون تجميع بيانات اإلنتاج الكمي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي أكثر وضوحا

يتم وفقا لألنواع (أو مجموعات من األنواع المتماثلة) بدالً من فئات االستخدام. 
الموارد  تقييم  في  مرة  ألول  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  حالة  عن  قسم  أُضيف  وقد 
الحرجية لعام 2000. وتم في تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2005 تقديم معلومات كمية إضافية 
الموارد  حالة  تقييم  وفي  الخشبية.  غير  الحرجية  المنتجات  استخراج  عمليات  وقيمة  مقدار  عن 
ً (تمثل 79 في المائة من إجمالي مساحة الغابات) بتقديم بيانات عن  الحرجية لعام 2010 قامت 92 بلدا
عمليات استخراج واحد أو أكثر من فئات المنتجات الحرجية غير الخشبية، ومعظمها لعام 2005 (انظر 
ً، تمثل 21 في المائة من مساحة الغابات في العالم، لم تبلغ عن أية  شكل 5-7). إال أن هناك 141 بلدا
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 ً بيانات على اإلطالق، على الرغم من أنه من المعروف أن المنتجات الحرجية غير الخشبية تلعب دورا
ً (على سبيل المثال في بلدان وسط أفريقيا وفي بابوا نيو غينيا). حيث توجد بالفعل احصاءات  هاما
الحرجية غير  المنتجات  تلك  البيانات عن عمليات االستخراج مقتصرة على  ً ما تكون  وغالبا وطنية، 
الخشبية التى يتم تداولها على الصعيد الوطني أو الدولي. ومع ذلك فإن هناك العديد من المنتجات 
الواردة في  األرقام  فإن  ولذلك  تجارية  غير  وتستهلك بطريقة  التي تستخدم  الخشبية  غير  الحرجية 
ً ما تكون أقل من الواقع بكثير بالنسبة للمنتجات الحرجية غير الخشبية التي جمعت  التقاريرغالبا

في هذا البلد.
أكثر  البلدان  قدمت  والتي  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  الستخراج  الرئيسية  الفئات 

معلومات عنها هي (في ترتيب تنازلي حسب األهمية)
1. الغذاء

اإلفرازات 2 .
المنتجات النباتية األخرى 3 .

العسل البري وشمع النحل 4 .
نباتات الزينة 5 .

المواد الخام لصناعة منتجات األدوية والعطور 6 .
اللحوم البرية 7 .

المواد الخام لصناعة األواني والحرف اليدوية واإلنشاءات 8 .
الحيوانات الحية 9 .

الفراء والجلود  والتذكارات 10 .

وكانت التقارير عن كل الفئات المتبقية قليلة أو غير متوفرة.
بين هذه  أخرى  أي فئة  أكبر بكثيرمن  التقارير بنسبة  ً فى  ورودا األكثر  الفئة  الغذاء هو  وكان 
الفئات العشر. وتمثل آسيا أكبر حصة من عمليات االستخراج (من حيث الحجم)، تتألف المنتجات 
ً من أصل نباتي. وقد أفادت ثالثة بلدان فقط في آسيا  الحرجية غير الخشبية على وجه الحصر تقريبا
وتتألف   .ً جدا محدودة  وبكميات  الحيوانات،  من  المستمدة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  عن 
ومنتجات  والمكسرات  الزيت  وبذور  الكاميليا  من  رئيسي  بشكل  اآلسيوية  المستخرجة  المنتجات 
استخراج  كميات  ذات  والهند  واليابان  كوريا  جمهورية  وكانت  منتِج؛  أكبر  الصين  وكانت  الخيزران. 
كبيرة. ويأتي بعدها، في ترتيب تنازلي من حيث األهمية لفئة المواد الغذائية، أوروبا وأوسيانيا وأمريكا 
كانت  االستخراج  عمليات  من  العظمى  الغالبية  حيث  وأفريقيا،  والجنوبية  والوسطى  الشمالية 

شكل 7-5
توافر المعلومات - استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية، 2005 

العالم (92)

شرق وجنوب أفريقيا (8)
شمال أفريقيا (6)
غرب ووسط أفريقيا (7)
شرق آسيا (3)
جنوب وجنوب شرق آسيا (10)
غرب ووسط آسيا (7)
أوروبا (31)
منطقة البحر الكاريبي (2)
امريكا الوسطى (3)
امريكا الشمالية (4)
أوسيانيا (3)
أمريكا الجنوبية (8)

الحرجية) المساحة  إجمالي  من  (النسبة 
100 80 60 40 20 0

ملحوظة: العدد () هو عدد البلدان التي قدمت تقارير
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البيانات  أن  لالهتمام  المثير  ومن  النباتي.  األصل  ذات  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  من   ً أيضا
 ً أكثر شيوعا كانت  األقاليم  في هذه  الحيوانات  على  القائمة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  عن 
على  القائمة  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  استخراج  نسبة  أن  إال  آسيا.  في  عليه  كانت  مما 
الحيوانات ظلت ضئيلة للغاية، باستثناء أوروبا التي كان لديها أعلى مستوى من عمليات االستخراج 
ً أبلغت عن فئات  ً أوروبيا للمنتجات الحرجية غير الخشبية القائمة على الحيوانات. وقد قامت 24 بلدا
المنتجات القائمة على الحيوانات بتقديم تقارير أكثر تفصيالً عن مساهمة الصيد ومنتجاته (اللحوم  

والتذكارات والجلود وما إلى ذلك). 
نتِج  كانت اإلفرازات هى ثاني أكبر فئة للمنتجات الحرجية غير الخشبية. وكان السودان المُ
نتِج لراتينج الصنوبر،  ومستخلصات  الرئيسي إلفرازات الصمغ العربي في العالم. وكانت الصين أكبر مُ

التانين، وخامات الطالء. 
ً فى تقييم الموارد الحرجية  ً فقط عن استخراج األعالف (بالمقارنة مع 16 بلدا وأفادت 13 بلدا
لعام 2005). ومع ذلك فهناك بعض البلدان، وال سيما الهند وايطاليا والمغرب وكولومبيا، أبلغت عن 
ً مما يشير إلى أهمية هذه الفئة من المنتجات إال أن التقارير عنها أقل من الواقع.  كميات كبيرة جدا
وأفادت دول مثل الهند وميانمار عن وجود كميات كبيرة من مواد أولية لصناعة األدوات والحرف والبناء 
مثل الخيزران واألسل الهندي. كما أفادت  عدة بلدان في جميع األقاليم عن وجود كميات كبيرة من 

نباتات الزينة وسعف النخيل واألغصان. 
ولقد شملت معظم البلدان التي قدمت تقارير (باستثناء آسيا) عمليات استخراج للمنتجات 
الحيوانية مثل الحيوانات الحية (الطيور والحشرات والزواحف وسرطان البحر) واللحوم والفراء والجلود  
الصالحة  للحيوانات  شموالً  األكثر  األرقام  وكانت  العسل.  وشمع  البري  العسل  وكذلك  والتذكارات 
لألكل (الصيد ومنتجات الطرائد واللحوم البرية) في تقارير بلدان منظمة التعاون االقتصادي في أوروبا 
وأمريكا الشمالية وأوسيانيا (نيوزيلندا واستراليا). ومن المعروف مع ذلك أن اللحوم البرية والمنتجات 
الالتينية،  أمريكا  وبلدان  واآلسيوية  األفريقية  البلدان  من  العديد  في  للغذاء  هام  مصدر  الحيوانية 
ً من األرقام بالنسبة لهذه الفئة من المنتجات المستخرجة والتى قد  ً قليالً جدا ولكنها ذكرت عددا

تكون تقديراتها أقل من الواقع بكثير.
أما بالنسبة للفئات المتبقية من المنتجات الحرجية غير الخشبية، كان عدد البلدان التى 
ً للغاية. ومع  ً، وبالتالي فإن حساب األرقام اإلجمالية العالمية لم يكن مجديا قدمت معلومات محدودا

ذلك، يتم تسليط الضوء على بعض جوانب معينة لألقاليم الفرعية أدناه.
ً، معظمها من شمال وشرق أفريقيا، بيانات عن عمليات استخراج  أفريقيا: قدمت ثالثون بلدا
المنتجات الحرجية غير الخشبية. وكانت البيانات أكثر محدودية عن بلدان غرب ووسط افريقيا على 
ً في هذه  ً مهما الرغم من أن عمليات استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية يجب أن تكون شيئا
الحرجية  المنتجات  أهم  الطرائد  ولحوم  واألعالف  والعطرية  الطبية  والنباتات  الفلين  وكان  البلدان. 
ً لتقارير بلدان شمال افريقيا. وفي شرق وجنوب أفريقيا كانت اإلفرازات  غير الخشبية المستخرجة وفقا
(وبشكل أساسى الصمغ العربى واللبان) والنباتات الطبية والفواكه والعسل والمواد الخام الالزمة 
ً. وقدمت بلدان غرب ووسط افريقيا تقارير عن المواد  رَف اليدوية والبناء هي المنتجات األكثر شيوعا للحِ
الغذائية (زبدة الشيا ولحوم الطرائد والفطر وزيت النخيل والنبيذ) والنباتات الطبية والعطرية واألسل 

الهندي والصمغ. 
ً كاملة وقابلة  آسيا: قدمت ثالثة بلدان فى شرق آسيا (الصين واليابان وجمهورية كوريا) ردودا
للمقارنة وذلك بسبب تشابه مواردها الحرجية. ومع ذلك، فإن الحجم الهائل لعمليات االستخراج التي 
أبلغت عنها الصين يجعل انتاج أي بلد آخر يبدو ضئيالً. وكانت منتجات الخيزران والفطر والمكسرات 
التقارير  وكانت  المستخرجة.  الرئيسية  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  هي  الطبية  واألعشاب 
 ً الواردة من تسعة بلدان في جنوب وجنوب شرق آسيا غير كاملة ولكنها تشمل مجموعة أكثر تنوعا
من فئات المنتجات الحرجية غير الخشبية، مما يعكس قاعدة الموارد المتنوعة في اإلقليم. وذكرت 
واالدوية  والفطر)  والتوابل  والمكسرات  (الفواكه  والغذاء  الهندي  واألسل  الخيزران  أن  البلدان  هذه 
المعلومات  كانت  وقد  المستخرجة.  الرئيسية  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  بين  من  والزيوت 
الرئيسية المستخرجة  الفئات  أن  وأفادت   ،ً بلدان من غرب ووسط آسيا أكثر تشتتا الواردة من سبعة 

كانت العسل والغذاء (الصنوبر والفستق) والنباتات العطرية. 
استخراج  عمليات  عن  غزيرة  معلومات   ً بلدا  31 قدمت   ،ً أوروبيا  ً بلدا  50 بين  من  أوروبا: 
العسل  يليها  االستخراج  في  فئة  أكبر  الغذائية  المواد  كانت  الخشبية.  غير  الحرجية  المنتجات 
والتوت  بأن المكسرات والفطر   ً البلدان تقريبا وأفادت جميع  البرية واألدوية.  واللحوم  الزينة  ونباتات 
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الميالد  عيد  أشجار  تليها  المستخرجة،  الرئيسية  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  بين  والعسل 
غرب  جنوب  بلدان  (في  والفلين  والتذكارات  والجلود   الطرائد  ولحوم  والصيد  أوروبا)  شمال  (في 

المتوسط).  األبيض  البحر 
بلدان  بين  من  الكاريبى:  البحر  ومنطقة  والجنوبية  والوسطى  الشمالية  أمريكا 
اللحوم  بأن  وتوباغو  ترينيداد  وأفادت  النخيل،  سعف  بأن  كوبا  أفادت  الكاريبي،  البحر  منطقة 
اإلفرازات  أن  الوسطى  أمريكا  فى  بلدان  ثالثة  وذكرت  المستخرجة.  الرئيسية  المنتجات  من  البرية 
الرئيسية  المنتجات  هي  والبذور  والعسل  والبلسم)  والقيقب  والراتينج  الحلو  واللبان  (الصنوبر 
القيقب  الشمالية  أمريكا  فى  المستخرجة  الرئيسية  المنتجات  بين  ومن  لديها.  المستخرجة 
الجنوبية  أمريكا  ذكرت  حين  في  والفطر،  واألغصان  والفراء  والتوت  والراتينج  الميالد  عيد  وأشجار 

والفطر.  والفواكه  والمكسرات  الراتنيج 
نيوزيلندا  أفادت  سليمان).  وجزر  ونيوزيلندا  (كريباتي  فقط  بلدان  ثالثة  قدمت  أوسيانيا: 
الرئيسية  المنتجات  هى  الصيد  ومنتجات  الميالد  عيد  وأشجار  السفاجنم،  وطحلب  العسل  بأن 
أوراق  أساسى  (وبشكل  األلياف  مواد  ذكرت  فقد  الهادي،  المحيط  لجزر  بالنسبة  أما  المستخرجة. 
(العسل  والغذاء  رَفية،  الحِ ولألشغال  للتسقيف  المستخدمة  الهند)  وجوز  الهندي  واألسل  الكادي 

والفواكه والعصائر) فى تقارير فئات عمليات استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية.

االستنتاجات
ً وفي  ما زالت المعلومات حول المنتجات الحرجية غير الخشبية ضعيفة. بالرغم من أهميتها محليا

.ً ً ودوليا بعض األحيان وطنيا
هو  الغذاء   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  حالة  تقييم  في  المقدمة  المعلومات  إلى   ً واستنادا
األخرى  الهامة  الفئات  وتشمل   .ً عالميا الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  من  مستخرجة  فئة  أكبر 
المستخلصات ومنتجات زراعية أخرى، والعسل البري وشمع العسل، ونباتات الزينة. وأفادت آسيا، وخاصة 
الصين، أن لديها أكبر قدر من المنتجات الحرجية غير الخشبية المستخرجة، ومعظمها من أصل نباتي 
التي  الضخم لعمليات االستخراج  والحجم  الخيزران).  ومنتجات  والمكسرات  البذور  وزيوت  (الكاميليا 
أبلغت عنها الصين أكثر بكثير من عمليات االستخراج لدى أي بلد آخر. وسجلت أوروبا أعلى مستوى من 

عمليات استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية المعتمدة على الثروة الحيوانية.
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الفصل السادس
الوظائف الوقائية للموارد الحرجية

نظرة عامة
إنتاج  التحديد  وجه  وعلى  للغابات،  االنتاجي  الجانب  على  الحرجية  للموارد  األولى  التقييمات  ركزت 
األخشاب، حيث كان ذلك هو القضية األساسية التي حددها واضعو السياسات. ومع ذلك، ففي كثير 
اإلدارة  وبأهمية  الغابات،  بها  التي تمدنا  البيئية  والخدمات  الوقائية  بالوظائف  الوعي  يزداد  الدول  من 
الحرجية المستدامة. ومع التقييمات المتعاقبة للموارد الحرجية، يزداد إدراك مدى أهمية الخدمات 

البيئة التي تمدنا بها الغابات. 
الحرجية هو  والخدمات  للمنتجات  الحالي  العالمي  الطلب  "إن معدل   :(Leslie, 2005) وحسب 
مزيج بين طلب ساكن أو متزايد بصورة طفيفة على األخشاب، وطلب ثابت ولكنه يتزايد ببطء على 
الموارد الحرجية الغير خشبية، وطلب متزايد للخدمات البيئية ولكنه غير نقدي بدرجة كبيرة."  ونسبة 
ً تقييم االتجاهات  كبيرة من هذه الخدمات تتعلق بالوظيفة الوقائية للغابات. ونتيجة لذلك، تم أيضا

الخاصة بالغابات ذات الوظائف الوقائية في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.
وفي سياق التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، طلب من الدول تقديم تقارير عن 
متغير واحد فقط: مساحة الغابات التي فيها "حماية التربة والمياه هي الوظيفة الرئيسية المخصصة 
على  للداللة  يهدف  "الوقائي"،   الدور  أو  "الوقائية"  الوظيفة  مصطلح  التقرير،  لهذا  وبالنسبة  لها". 

مساحات الغابات التي يكون فيها الحفاظ على المياه والتربة وظيفة أساسية أو هدف إداري.
إن غابات العالم لها العديد من الوظائف الوقائية، بعضها محلي والبعض اآلخر عالمي، بما 
الرياح واألمطار، وحماية السواحل، والتحكم في االنهيارات  التعرية بفعل  التربة من  في ذلك حماية 
دور  حول  أجريت  التي  والنوعية  الكمية  الدراسات  نشرت  وقد  الملوثات.  من  الهواء  وتنقية  الثلجية 
الغابات في تنظيم المياه وفي الحفاظ على االنظمة  البيئية وحمايتها سواء كانت طبيعية أو من 

.(FAO, 2008a) صنع االنسان في الدراسات الموضوعية المتعلقة بالغابات والمياه

النتائج الرئيسية 
ثمانية في المائة من غابات العالم وظيفتها الرئيسية هي حماية التربة والموارد 

المياه 
حوالى 330 مليون هكتار من الغابات مخصصة للحفاظ على التربة والمياه أو للتحكم في االنهيارات 
المساحة  زادت  ولقد  السواحل.  أو لحماية  التصحر  أو لمكافحة  الرملية  الكثبان  لتثبيت  أو  الثلجية 
الحرجية المخصصة لألغراض الوقائية بمعدل 59 مليون هكتار ما بين عامي 1990 و2010. ويرجع ذلك 
بصفة أساسية إلى الزراعة واسعة النطاق في الصين بهدف مكافحة التصحر والحفاظ على التربة 

ومصادر المياه وغير ذلك من األغراض الوقائية.

االستنتاجات الرئيسية 
ومتزايد  واجب حتمي  هناك  لها،  المتزايدة  واألهمية  للغابات  العديدة  الوقائية  الوظائف  إلى  بالنظر 
لألغراض  المخصصة  الغابات  وحالة  حجم  حول  معلومات  وعرض  وتحليل  بجمع  لتقوم  الدول  على 
وقائية  وظائف  المنتجة،  الغابات  ذلك  في  بما  الحرجية،  واألراضي  الغابات  جميع  وتلعب  الوقائية. 
بدرجات متفاوتة، وعادة يمكن تحسين األدوار الوقائية لها عن طريق تغيير نظم اإلدارة. وبينما قد ينتج 
المثال، عن طريق تجنب  زيادة تكاليف اإلدارة الحرجية، (على سبيل  أو  عن ذلك إهدار جزء من الدخل 
الحصاد في المواقع الحيوية أو من خالل تحسين ممارسات الحصاد)، إال أن إدراك قيمة هذه الخدمات 
البيئية لرخاء البشر وصحتهم واقتصاداتهم يزداد. االقتصاديات البيئية  أدوات جديدة لمعرفة القيمة 

(Landell-Mills and Porras, 2002 ،راجع، على سبيل المثال) النقدية لتلك الخدمات
أهمية  لتقييم  الثانية  المحاولة   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  ويعد 
المتغيرات  من  محدود  عدد  على  يعتمد  وهو  العالمي  المستوى  على  للغابات  الوقائية  الوظائف 
ً نحو زيادة تحديد وتخصيص  الكمية. وتدل نتائج تقييم الموارد الحرجية لعام 2010 على أن هناك اتجاها
أن  ً للغاية. ويبدو من المرجح  إيجابيا  ً التي تؤدي وظائف وقائية، وذلك يعد مؤشرا المساحة الحرجية 



التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية112

االتجاه نحو زيادة نسبة غابات العالم المصنفة على أنها ذات وظيفة وقائية سيستمر باعتباره الهدف 
اإلداري الرئيسي. وقد يُظهر تقييم الموارد الحرجية لعام 2015 نسبة تتعدى 10 في المائة لتلك الفئة 
من الغابات. كما أن الدراسات الموضوعية المتعلقة بالغابات والمياه (FAO, 2008a) تقدم لنا توصيات 

هامة في هذا المجال.
في  الهامة  اإلقليمية  االختالفات   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  ويبرز 
التقارير  إعداد  بمعايير  ذلك  يرتبط  الحاالت  بعض  وفي  الوقائية.  الوظائف  ذات  الحرجية  المساحة 
الدول فئة خاصة للغابات  أنه ليس لدى كل  وتحديد المعايير، كما يرتبط بشكل أكثر دقة بحقيقة 
ذات الوظائف الوقائية للمياه والتربة كاالستخدام الرئيسي في إحصاءاتها الوطنية. ولذلك فإن هناك 
التي تخضع لتلك الفئة في  الغابات  التقارير بخصوص  حاجة ماسة لتنسيق وتوضيح معايير إعداد 

التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015.

الغابات المخصصة لألغراض الوقائية 
مقدمة 

واحد من الوظائف الوقائية األكثر أهمية للغابات هي تلك المتعلقة بالتربة والموارد المائية. فالغابات 
تحافظ على المياه من خالل  زيادة  التسرب والحد من سرعة  الجريان السطحي وتعرية سطح التربة 
 ً وتقليل الترسيب (وهذا أمر يكتسب أهمية خاصة خلف السدود وفي نظم الري). وتلعب الغابات دورا
في تنقية المياه من الملوثات، وتنظيم كمية المياه وتدفقها والتخفيف من آثار الفيضانات، وتزيد من 
هطول األمطار (على سبيل المثال، "الغابات المغطاة بالسحب" والتي تعمل على التقاط الرطوبة 
من السحب) وأيضا تخفيف الملوحة. وبالنسبة للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، 
ً إلى  فإن المساحة الحرجية  المخصصة بشكل رئيسي لوظيفة حماية التربة والمياه" تشير تحديدا
بقرار  المياه، سواء  التربة وموارد  الحفاظ على  ً ألغراض  تنحيتها جانبا التي تمت  الحرجية  المساحة 
التربة  على  الحفاظ  إلى  المتغير  هذا  يشير  أدق،  نحو  وعلى  مديرها.  أو  األرض  مالك  بقرار  أو  قانوني 
ذلك  و ال يشمل  السواحل.   وحماية  التصحر  والسيطرة على  الرملية،  الكثبان  رمال  وتثبيت  والمياه، 
الغابات ذات الوظيفة الوقائية الخاصة بالحفاظ على التنوع  الحيوى أو تلك الموجودة في المناطق 
التربة والمياه. تلك الفئات من الغابات  إذا كان الهدف األساسي لها هو الحفاظ على  المحمية، إال 

يتم ذكرها  في أجزاء أخرى من التقرير.

الوضع الحالي
من ضمن 233 تقرير قطري، 205 تقرير فقط اشتملت على معلومات عن المساحة الحرجية وظيفتها 
ً نسبة 99.9 من المساحة الحرجية في  الرئيسية هي حماية المياه والتربة في عام 2010، وهي تمثل معا
العالم. وهذا يشير إلى تحسن عام في التقارير القطرية على مدى العشرين سنة األخيرة، حيث أنه 
في عام1990 قامت 186 دولة فقط بتقديم تقارير عن الوظائف الوقائية للغابات. وفي معظم األقاليم، 
قامت 90 في المائة من البالد بتقديم تقارير عن هذه المتغيرات لعام 2010. وكان االستثناء الرئيسي 

هو إقليم البحر الكاريبي، حيث قدم أقل من نصف عدد الدول تقارير عن هذا المتغير.
عام  تقديرات  في  وصلت  والمياه  التربة  لحماية  المخصصة  الغابات  مساحات  مجموع  إن 
2010 إلى 330 مليون هكتار وذلك يعادل نسبة 8 في المائة من مجموع مساحات الغابات (راجع الجدول 
 1-6). وكان آلسيا الحصة األكبر من الغابات ذات الوظائف الوقائية (بنسبة 26 في المائة)، وتليها أوروبا

(بنسبة 9 في المائة).
يكشف تحليل البيانات على مستوى األقاليم الفرعية (جدول 1-6 وشكل 1-6) بعض االختالفات 
الهامة. تم اإلبالغ عن أكبر نسبة من الغابات ذات الوظائف الوقائية في منطقة إقليم البحر الكاريبي، 
شرق  أما  هكتار).  ميلون   1.43 مجموع  من  هكتار  مليون   1.36) كوبا  في   ً كليا تقع  تكاد  الغابات  وهذه 
آسيا فأبلغ عن نسبة 33 في المائة من الغابات ذات الوظائف الوقائية ونسبة كبيرة منها ( 60 مليون 
هكتار من مجموع 83 مليون هكتار) تخص الصين. وفي وسط وغرب آسيا، كانت جورجيا وتركمانستان 
وأوزبكستان مسئولة بشكل رئيسي عن النسبة األكبر من الغابات ذات الوظائف الوقائية. أما االتحاد 
الروسي، فهو مسئول عن 71 مليون هكتار من أصل  93 مليون هكتار من الغابات ذات الوظائف الوقائية 
التي تم اإلبالغ عنها في أوروبا. وكانت البرازيل مسئولة عن أكبر نسبة في أمريكا الجنوبية (43 مليون 
ذات  الحرجية  المساحة  يوجد ما يقرب من نصف  أفريقيا  59 مليون هكتار). وفي  هكتار من مجموع 
الوظائف الوقائية (8.7 مليون هكتار) في موزمبيق. كما أن كينيا والسودان فيهما مساحات كبيرة من 
 2.4 السودان على  وتحتوي  3.3 مليون هكتار،  تحتوي كينيا علي  الوقائية، حيث  الوظائف  ذات  الغابات 
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6.1 أهمية الدور الذي  19.6 مليون هكتار في افريقيا. ويبرز اإلطار رقم  مليون هكتار وذلك من مجموع 
تلعبه الغابات في مكافحة التصحر في المناطق الجافة.

ألغراض   ً أساسا المخصصة  الغابات  من  مساحات  أية  تملك  ال  أنها  دولة   86 أقرت  وقد 
"الحماية". وبينما قد يكون هذا هو الحال في الواقع بالنسبة لدول معينة (على سبيل المثال دول غرب 
ووسط آسيا مثل عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية) فبالنسبة 
لدول أخرى — وبخاصة تلك الدول الموجودة في شمال ووسط أمريكا  وأوسيانيا — فمن الضروري تقديم 

المزيد من التوضيح.

جدول 1-6
مساحة الغابات المخصصة لحماية التربة والمياه، 2010

اإلقليم/اإلقليم الفرعي
مساحة الغابات المخصصة لحماية التربة توافر المعلومات

والمياه

مساحة الدول المبلغة % من 
مساحة 1,000 هكتارالغابات   % من 

الغابات 
6274.7 23100.012شرق وجنوب أفريقيا

8514.9 799.13شمال أفريقيا

0790.9 24100.03وسط وغرب أفريقيا

5572.9 5499.919مجموع أفريقيا

22532.7 5100.083شرق آسيا

50119.2 17100.056جنوب وجنوب شرق آسيا

70331.5 24100.013وسط وغرب آسيا

42925.9 46100.0153مجموع آسيا

2299.3 46100.093مجموع أوروبا

43038.3 1253.81منطقة البحر الكاريبي

7188.8 7100.01أمريكا الوسطى

5100.000امريكا الشمالية

1480.4 2499.53مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

2199.89260.5مجموع أوسيانيا*

8796.8 14100.058مجموع أمريكا الجنوبية

1688.2 20599.9329العالم

* راجع النص

شكل 1-6
نسبة مساحات الغابات المخصصة لحماية التربة والمياه، حسب األقاليم الفرعية، 2010

* راجع النص

العالم

شرق وجنوب أفريقيا
شمال أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا
شرق آسيا
جنوب وجنوب شرق آسيا
غرب ووسط آسيا
أوروبا
منطقة البحر الكاريبي
امريكا الوسطى
امريكا الشمالية*
أوسيانيا*
أمريكا الجنوبية

40 30 20 10 0

(% من مجموع مساحة الغابات)
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ً من الغابات ذات الوظائف الوقائية في شمال ووسط أمريكا  تم اإلبالغ عن نسبة ضئيلة جدا
تلك  أن  إلى  يعود  ولكنه  الفئة،  تلك  فيما يخص  المعلومات  توافر  إلي عدم  يرجع  ال  وذلك  وأوسيانيا. 
بممارسات  الخاصة  اإلرشادات  وفي  الوطنية  والقوانين  التشريعات  ضمن  تدخل  ما  عادة  الوظائف 
التوجيه حول  والسياسات قد تقدم  والتنظيمات  التشريعات  أن  السلمية. وفي حين  الحرجية  اإلدارة 

إطار 1-6

غابات  المناطق الجافة: الوقاية من التصحر ومكافحته 
إن الزيادة في عدد المجتمعات المحلية والدول التي تعاني من اآلثار السلبية لتدهور األراضي والتصحر 
. إن عملية  والزراعة لألمم المتحدة على حد سواء  هي مصدر قلق كبير للبلدان المتضررة ولمنظمة األغذية 
التصحر ليست مجرد زحف الصحاري الموجودة بالفعل، ولكنها األثر المشترك لتدهور األراضي على المستوى 
المحلي (عادة في أعقاب عملية إزالة األشجار)، واالستغالل المفرط للغابات واألشجار والشجيرات وأراضي الرعي 
ً لما أقرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية  و موارد التربة وعدم كفاية الموارد المائية. و باإلضافة إلى ذلك، ووفقا
بتغيير المناخ (IPCC)، فإن ظاهرة االحترار العالمي ستؤدي النخفاض في سقوط األمطار وزيادة في الظروف الجوية 

القاسية مثل فترات طويلة من الجفاف، مما يؤدي إلى ندرة حادة في المياه وزيادة في التصحر.
ً  آخر للتصحر، فهو يقلل  إن زحف الرمال والذي له آثار بيئية واجتماعية واقتصادية مدمرة يمثل تحديا
ً إلنتاجية النظم  البيئية  من األراضي الصالحة للزراعة والرعي ويقلل من توافر الموارد المائية، مما يمثل تهديدا

والزراعة، كما أنه يهدد األمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات المحلية.
الوقائية للغابات في المناطق الجافة عن غيرها، فهذه األراضي أكثر عرضة  وتزداد أهمية الوظيفة 
البيئية واالقتصادية واإلجتماعية شديدة القسوة. كما أن الغابات في المناطق  ً للظروف  للتصحر وذلك نظرا
ً في الحفاظ على التنوع  الحيوى، وفي نفس الوقت فإنها المخزون النامى تمد النظم   ً كبيرا الجافة تلعب دورا
للتداول  القابلة  السلع  من  وغيرها  واألعشاب  واألدوية  واألخشاب  األعالف  (مثل  األساسية  بالسلع  البيئية 
والمنتجات غير الخشبية للغابات) وكذلك توفر الخدمات (مثل استقرار التربة والحفاظ على المياه التحكم 
في تعرية التربة ومكافحة التصحر). كما أن دورها في التغير المناخي في غاية األهمية من حيث تخفيف آثاره 
والتكيف معه، حيث أن التوفير الثابت لتلك السلع والخدمات  البيئية سيساعد على التأقلم مع الصعوبات 
التي يفرضها التغير المناخي. ولكن وبالرغم من هذه الفوائد، فإن النظم البيئية للغابات في المناطق الجافة 

ً ما تكون محصورة في دوامة من إزالة الغابات وتجزئتها وتدهورها والتصحر. غالبا
منظمة  لها  تدعو  التي  الوسائل  أهم  من  الجافة  المناطق  غابات  واستعادة  المستدامة  اإلداة  إن 
منظمة  وتعمل  الطويل،  المدى  على  ومكافحته  التصحر  من  الوقاية  أجل  من  وشركاؤها  والزراعة  التغذية 
التوجيهية  المبادئ  ونشر  إلعداد  والشركاء  البحث  وشبكات  والخبراء  األعضاء  الدول  مع  والزراعة  التغذية 
الرئيسية لدعم الدول األعضاء في جهودها في اإلدارة المستدامة وإعادة تاهيل غابات المناطق الجافة. وعلى 
مدى العامين الماضيين، قامت منظمة التغذية والزراعة بتسهيل العمليات القطرية واإلقليمية، بما يشمل 

مجال واسع للخبرات ولممثلي أقسام  الغابات كي يعدوا المنشورات الرئيسية التالية:
المبادئ التوجيهية المعنية بالممارسات الحرجية الجيدة في المناطق الجافة وشبه  – 
الجافة في الشرق األدنى (ورقة عمل المكتب اإلقليمي لمنظمة التغذية والزراعة في 

الشرق األدنى —RNEO 1-09 ؛
المبادئ التوجيهية المعنية باإلدارة الحرجية المستدامة في األراضي الجافة في جنوب  – 

الصحراء الكبرى بافريقيا (ورقة العمل المعنية بالغابات وغابات المناطق الجافة رقم 1،  لعام 
2010)؛

مكافحة زحف الرمال، دروس من موريتانيا (وثيقة منظمة التغذية والزراعة المعنية  – 
بالغابات رقم 158 لعام 2010). 

الميدانية،  المشروعات  من   ً عددا المنظمة  نفذت  فقد  شركائها،  مع  وبالتعاون  الواقع،  أرض  وعلى 
وأحدث األمثلة على ذلك هو مشروع : "عملية األكاسيا، دعم األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة 
وتشاد  فاسو  (بوركينا  دول  المشروع ست  ويضم هذا  والراتنجات"،  للصموغ   المنتجة  الدول  التربة في  تدهور 
وكينيا والنيجر والسنغال والسودان) وقد قامت بتأسيسه الحكومة اإليطالية.  وكان الهدف من هذا المشروع 
تعزيز قدرات البلدان الستة الرائدة على معالجة قضايا األمن الغذائي والتصحر من خالل تحسين نظم تنمية 
الغابات والزراعة وتربية الحيوانات والتنمية المستدامة لقطاعي الصمغ والراتنج وتعزيز الموارد المحلية، ويركز 
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للوقاية  المخصصة  المناطق  فإن  والتربة،  المياه  على  بالحفاظ  الحرجية  السليمة  قيام  كيفية 
التربة والمياه هي  نادرة. على سبيل المثال، ألن حماية  كتحديد قانوني  لوظيفتها األساسية تعتبر 
فإن  الحرجية،  باإلدارة  الخاصة  والممارسات  السياسات  تطوير جميع  عند  يمكن فصلها  ال  اعتبارات 
الواليات المتحدة األمريكية ال تبلغ عن هذه الفئة باعتبارها "الوظيفة األساسية". وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن نظام التصنيف المعمول به في أوسيانيا يتأثر بشدة باستراليا، حيث ال يرتبط نظام التصنيف 
بشكل مباشر بفئات الوظائف المعينة. ومع ذلك، فالتقرير الوطني الستراليا ينص على أن الوظيفة 
األساسية لكثير من الغابات  العامة المتوطنة في استراليا — بما في ذلك تلك المستخدمة في إنتاج 

األخشاب — هي حماية التربة والمياه والتنوع  الحيوى.
ولهذه األسباب، فإن المساحة الحرجية المخصصة ألغراض صيانة التربة والمياه في تقارير 
ً في إطار الوظيفة األساسية للغابات ذات "االستخدامات المتعددة"  تلك المناطق يتم إدراجها عموما
الدول  تلك  في  الحرجية  المساحة  مجموع  أن  وواقع  التوضيحات  هذه  إلى  بالنظر  التقرير.  هذا  في 
ً، يجب توخي الحذر عند تفسير البيانات الخاصة بالمساحة الحرجية ذات األغراض الوقائية  كبيرة جدا

كوظائف أساسية مخصصة لها في السياق العالمي.
من  المائة  في   80 نسبة  أن  أبلغت  الجافة،  المنطقة  في  معظمها  تقع  دول  عشر  هناك 
 2-6 6-2). ويوضح شكل  (راجع جدول  الوقائية  مجموع المساحة الحرجية لديها  مخصصة لألغراض 

الدول العشرة التي لديها أكبر مساحات من الغابات المخصصة لألغراض الوقائية.

االتجاهات 
توضح نتائج تحليل االتجاهات الذي يعتمد على 186 دولة والذي يزودنا بمعلومات عن السنوات األربعة 
للتقرير  أن هناك زيادة عالمية تبلغ 59 مليون هكتار في المساحة الحرجية ذات األغراض الوقائية، ما 
بين عامي 1990 و2010. ويوضح جدول 6-3 وشكل 6-3 كيف تتباين االتجاهات بدرجة كبيرة في األقاليم 
المساحة  في  الكبيرة  الزيادة  من  أساسية  بصفة  فينتج  العالمي  اإليجابي  االتجاه  أما  مختلفة. 
الحرجية ذات األغراض الوقائية في شرق آسيا وأوروبا. ويبرز اإلطار 6-2 الوعي المتزايد بالدور الذي تلعبه 

الغابات في الحفاظ على المياه في أوروبا.
في  زيادة  أكبر  جاءت  مختلفة.   ً صورا القطرية  للبيانات  المفصلة  التحليالت  عن  وينتج 
التقارير من شرق آسيا، وذلك نتيجة أساسية  الوقائية في  المساحة الحرجية المخصصة لألغراض 
المياه  وموارد  التربة  على  والحفاظ  التصحر،  مكافحة  بهدف  الصين  في  واسع  نطاق  على  للزراعة 
المساحة  عليه  كانت  عما  أضعاف  ثالثة  يفوق  بمعدل  زادت  والتي  الوقائية،  األغراض  من  وغيرها 
الحرجية ذات األغراض الوقائية في الفترة ما بين عامي 1990 و2010. وعلى النقيض من ذلك، فقد أبلغت 

منغوليا عن اتجاه سلبي بالنسبة لتلك الفئة. 
وفي أوربا تم تسجيل زيادة كبيرة في الفترة ما بين عامي 1990 و2000، وبالنسبة لالتحاد الروسي 
المخصصة لألغراض  الحرجية  المساحة  زادت  الزيادة، حيث  تلك  إلى حد كبير عن  فقد كان مسؤال 

الوقائية من 59 مليون هكتار في عام 1990 إلى أكثر من 70 مليون هكتار في عام 2000.

المشروع على تحسين واستدامة النظم الزراعية والرعوية وكذلك على تنويع وزيادة في دخل األسر، مما يسهم 
في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات المحلية .

وقد تم اعتماد تكنولوجيا (فالراني تكنولوجي®) لتجميع المياه بالطرق الحديثة وهي تسمح بحفر 
األحواض الدقيقة عند حرث التربة المتدهورة. وهذا يهدف لتطوير نظم تنمية الغابات والزراعة وتربية الحيوانات 
المعتمدة علي األكاسيا وتجاوز تدهور األراضي في البلدان الستة الرائدة . وبالعمل مع المجتمعات المحلية،  
المجتمعات  مع  القدرات  لبناء  مكثف  برنامج  تنفيذ  تم  كما   .ً هكتارا  13240 مجموع  وزراعة  حرث  بنجاح  تم 
المحلية حول استخدامات وتطبيقات تكنولوجيا حفظ وتجميع المياه بطريقة آلية، وإنشاء البيوت الزجاجية 
واإلنتاج الزراعي وكذلك انتاج الصمغ  والراتنج والمتابعة ومراقبة الجودة بما في ذلك  جذب رأس المال ومراقبة 
لتوفير  جهود  اآلن  وتجري  ناجحة،  التجريبية  المرحلة  كانت   . الحصاد  بعد  ما  معالجة  ذلك  ويتضمن  الجودة 
لمعالجة  الكبرى،  الصحراء  جنوب  من  دول  ثماني  يضم  وأصبح  أعوام  عشرة  المشروع  مدة  لتكون  التمويل 
الجوانب األكثر شموالً إلعادة تأهيل األراضي وتنمية سبل العيش وتطوير األسواق والتخفيف من تأثيرات تغير 

المناخ والتكيف معها.
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ما.  حد  إلى  الوقائية  لألغراض  المخصصة  الحرجية  المساحة  انخفضت  أفريقيا  وفي 
والمعلومات القطرية تشير التجاه سلبي في غرب وجنوب افريقيا نتج عن نقص الغابات المخصصة 

لألغراض الوقائية في الدول الثالثة األكثر أهمية لتلك الفئة (كينيا وموزمبيق وزيمبابوي).
 وفي جنوب وجنوب شرق آسيا زادت المساحة الحرجية المخصصة لألغراض الوقائية خالل 
2010. فالوضع متباين  إلى عام   2000 2000 ثم عاودت االنخفاض من عام  1990 وعام  بين عام  الفترة ما 
إلى حد بعيد في هذه المنطقة. هذا وقد تم اإلبالغ عن زيادة مستمرة في غطاء الغابات المخصصة 
تسجيل  تم  ولكن  وتايالند،  الفلبين  و  والهند  بوتان  تقارير  في  المثال  سبيل  على  الوقائية،  لألغراض 
وتيمور  نيبال  و  الشعبية  الديمقراطية  وجمهورية الوس  واندونيسيا  بنجالدش  في  المعاكس  االتجاه 
ً في بعض البالد مثل ماليزيا وميانمار وفيتنام فقد زادت المساحة الحرجية في تلك  الشرقية وأخيرا

الفئة ما بين عام 1990 وعام 2000 ثم عاودت االنخفاض ما بين عام 2000 وعام 2010.
ً التي ذكرت في أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية وأوسيانيا ناتجة  األرقام المنخفضة جدا
والواليات  والمكسيك  ً في كندا  تشريعيا والتربة  المياه  االختالفات في كيفية تخصيص حماية  عن 
ً). أما في أمريكا الجنوبية، فقد ظلت  المتحدة االمريكية وأستراليا (راجع المناقشة المقدمة سابقا

.ً المساحة الحرجية المخصصة لألغراض الوقائية ثابتة نسبيا

جدول 2-6
الدول العشرة  التى لديها  أكبر حصة من مساحة الغابات المخصصة لحماية 

التربة والمياه، 2010
مساحة الغابات المخصصة لحماية التربة والمياه (%)البلد/المنطقة

100الجماهيرية العربية الليبية

100البحرين

100الكويت

98األردن

97تركمانستان

94كينيا

93أوزبكستان

92أذربيجان

87جزر واليس وفوتونا

80العراق

شكل 2-6
الدول العشرة  التى لديها  أكبر مساحة من الغابات المخصصة لحماية التربة 

والمياه، 2010
(1,000 هكتار)   

االتحاد الروسي 

الصين 

البرازيل 

أندونيسيا 

اليابان 

الهند 

جمهورية الوس الديموقراطية الشعبية 

موزمبيق 

فنزويال (الجمهورية البوليفارية) 

فيتنام 

باقي البلدان 

71 436

60 480

42 574

22 667

17 506

10 703

9 074

8 667

7 915

5 131

73 014
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االستنتاجات
يتم تخصيص حوالي 330 مليون هكتار من الغابات للحفاظ على التربة والمياه، والتحكم في االنهيارات 
المساحة  هذه  زادت  وقد  السواحل.  حماية  أو  التصحر  ومكافحة  الرملية،  الكثبان  وتثبيت  الثلجية، 
بمقدار 59 مليون هكتار بين عامي 1990 و2010 وهي تمثل اآلن ثمانية في المائة من مساحة الغابات في 

العالم. وترجع الزيادة األخيرة أساسا إلى الزراعة على نطاق واسع في الصين ألغراض وقائية.
للبلدان  متزايدة  ضرورة  هناك  المتزايدة،  وأهميتها  للغابات  العديدة  الوقاية  لوظائف  ونظرا 

لجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها عن مساحة  الغابات المخصصة لألغراض الوقائية وحالتها.
على  الضوء   2010 لعام  الحرجية  الموارد  حالة  لتقييم  المقدمة  البيانات  تحليل  ويسلط 
الوقائية، وهناك  الغابات المخصصة لألغراض  الكبيرة في اإلبالغ عن مساحة  االختالفات اإلقليمية 
الموارد  حالة  لتقييم  بالنسبة  وتوضيحها  الفئة  لهذه  اإلبالغ  معايير  تنسيق  إلى  واضحة  حاجة 

الحرجية لعام 2015.

جدول 3-6 
اتجاهات مساحة الغابات المخصصة لحماية التربة والمياه حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 1990 - 2010

اإلقليم/اإلقليم الفرعي
 مساحة الغابات المخصصة لحماية التربة والمياهتوافر المعلومات

(1,000 هكتار)
 التغير السنوي 
معدل التغير السنوي (%)(1,000 هكتار)

مساحةعدد البلدان % من 
 1990-1990200020052010الغابات

2000
-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
2010

0.54-0.51-70-69-611 95012 31112 00313 2180.914شرق وجنوب أفريقيا

0.01-0.54-210-851 8423 8553 0683 799.14شمال أفريقيا

0.63-202.20-07964 2363 2813 6393 2252.52وسط وغرب أفريقيا

0.45-0.13-91-26-540 02719 44720 70920 5069.220مجموع أفريقيا

7214.825.49 4452 7191 33665 51458 06138 490.224شرق آسيا

0.25-1430.37-501212 38956 93259 81157 17100.055جنوب وجنوب شرق آسيا

66984610.660.46 55313 05913 22213 2399.712وسط وغرب آسيا

6381.752.18 7412 8891 278135 505131 094109 4495.892مجموع آسيا

3862211.670.24 9951 67192 78891 93290 4599.776مجموع أوروبا

42824322.442.58 3271 1061 1153.18691منطقة البحر الكاريبي

2.33-0.90-2-1-336.912411410290أمريكا الوسطى

––5100.0000000امريكا الشمالية

مجموع  أمريكا الشمالية 
والوسطى

1997.89941 2201 4291 51723302.072.21

1.92-190.28-0878883 0781 0481 1821.61مجموع أوسيانيا

11n.s.-0.02-5491 54248 66148 65648 1085.148مجموع أمريكا الجنوبية

7681.230.97 1272 3783 034299 699294 433271 18686.9240العالم

* راجع النص



التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية118

شرق وجنوب أفريقيا

شمال أفريقيا

غرب ووسط أفريقيا

شرق آسيا

أوروبا

امريكا الشمالية*

جنوب وجنوب شرق آسيا

منطقة البحر الكاريبي

أوسيانيا*

غرب ووسط آسيا

 امريكا الوسطى

أمريكا الجنوبية

199020002010

شكل 3-6
اتجاهات مساحة الغابات المخصصة لحماية التربة والمياه حسب اإلقليم، 2010-1990

* راجع النص

100 80 60 40 20 0

(مليون هكتار)
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إطار 2-6
زيادة الدافعية لالهتمام بالغابات والمياه في أوروبا 

تؤثر الغابات على توافر المياه وتنظيم تدفق المياه على سطح التربة وفي جوف األرض، كما تحافظ على الجودة العالية للمياه.  
ومستجمعات مياه األمطار بالغابات تمدنا بحصة كبيرة من المياه لالستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية و االحتياجات 
البيئية في كل من أماكن المنابع والمصبات. إن وفرة وجودة المياه في كثير من أقاليم العالم تتعرض لتهديدات متزايدة من 
جراء اإلفراط في االستخدام وسوء االستخدام والتلوث واآلثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ. والتحدي الرئيسي الذي يواجه 
مديري األراضي والغابات و المياه هو تحقيق أكبر قدر من المنافع من الغابات دون اإلضرار بموارد المياه ووظائف النظم  البيئية 
والسيما في سياق التكيف مع تغير المناخ الذي يعزز أهمية اإلدارة الحرجية المستدامة. ولمواجهة هذا التحدي، هناك حاجة 
إلى تعزيز التآزر بين المياه والمجتمعات المحلية للغابات من خالل اآلليات المؤسسية التي تهدف إلى تنفيذ برامج العمل على 
المستويات الوطنية واإلقليمية. كما أن هناك حاجة ملحة لتحقيق فهم أكبر للتفاعالت بين الغابات والمياه وتضمين نتائج 

األبحاث في جدول األعمال السياسية.
ً في أوروبا. وكان قرار وارسو رقم 2  ً متزايدا وفي السنوات القليلة الماضية، لقي التفاعل بين الغابات والمياه اهتماما
ً) عالمة فارقة إلثارة هذا الدفع  "الغابات و المياه“ والذي أصدرته  غابات أوروبا ( المؤتمر الوزاري لحماية الغابات في أوروبا سابقا
الدولي الهام. وقد تم اعتماد هذا القرار بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس والذي عقد في وارسو في بولندا، من 5  إلى 7 
نوفمبر 2007. وكنتيجة إلدراك العالقة الوثيقة بين العالقات بين المياه والغابات، التزمت الدول الموقعة واالتحاد األوروبي باتخاذ 

إجراءات متسقة من أجل معالجة أربعة نقاط أساسية مثيرة لالهتمام، وهي:
اإلدارة الحرجية المستدامة وعالقتها بالمياه  – 
تنسيق السياسات المعنية بالغابات والمياه  – 

الغابات والمياه وتغير المناخ  – 
التقييم االقتصادي للخدمات الحرجية المتعلقة بالمياه – 

وكجزء من المتابعة العتماد قرار وارسو الثاني، تم تنظيم عدد من الفعاليات الهامة في هذا الموضوع في أوروبا  – 
بين عامي 2008 و2010:

الدورة السادسة والعشرين لمجموعة العمل التابعة للجنة األوروبية للغابات والمعنية بإدارة مستجمعات المياه  – 
الجبلية في الفترة ما بين 19 و 22 أغسطسس 2008 في أولو بفنلندا، وكان موضوع الندوة «الغابات والمياه والتغير 

المناخي في مستجمعات المياه عالية االرتفاع وعند خطوط العرض العليا.»
، في مارجو ببوالندا. المؤتمر الدولي الثالث المعني بالغابات والمياه، في الفترة ما بين 14 و 17 سبتمبر 2008 –

الدورة العامة حول الغابات والمياه والتي عقدت خالل األسبوع األوروبي للغابات، في الفترة ما بين 20 و 24 – أكتوبر، 
2008، بمقر منظمة األغذية والزراعة في روما بايطاليا.

، في برشلونة بأسبانيا. المؤتمر الدولي "المياه والغابات، حقيقة مريحة؟“ من 30 إلى 31 أكتوبر 2008 –
 ، ورشة العمل المعنية بالمياه والغابات، والتي عقدت في إطار برنامج عمل الغابات بأوروبا، من 12 إلى 14 مايو 2009 –

في انطاليا بتركيا.
المؤتمر العالمي الثالث عشر عن الغابات بعنوان ، الفعاليات الجانبية في جلسات المياه والغابات، من 18 : 25 – 

أكتوبر 2009، في بوينس آيرس باألرجنتين .
الجلسة العامة المعنية بالمياه والغابات والتي عقدت خالل الدورة الخامسة والثالثين للجنة األوروبية للغابات، من  – 

27 إلى 30 أبريل 2010، في لشبونة بالبرتغال.

"الغابات  وتمت مناقشة موضوع  المصلحة،  بتمويل من مجموعات مختلفة من أصحاب  تنظيمها  تم  األحداث  كل من هذه 
والمياه" من منظور مختلف بعض الشيء. ونتيجة لذلك، كان حصاد االستنتاجات والتوصيات التي نتجت عن تلك المشاورات 
ترجمة  إلى  الحاجة  أبرزت  وكذلك  قائمة،  تزال  ال  التي  الخاطئة  والمفاهيم  الثغرات  بإبراز  األحداث  هذه  قامت  كما   .ً جدا  ً غنيا
المعارف العلمية إلى أدوات يمكن استخدامها من قبل واضعي السياسات. وأيضا الحاجة إلى إنشاء مؤسسات وطنية ودولية 
بين  والغابات  للمياه  المشتركة  باإلدارة  المتعلقة  الخبرات  تبادل  إلى  والحاجة  الفاعلة،  الجهات  جميع  بين  الجمع  على  قادرة 
البلدان. وبالتعاون الوثيق مع المؤسسا ت الشريكة التي قامت علي دفع هذه األحداث، تقوم منظمة األغذية والزراعة بتجميع 
التوصيات الناتجة عن هذه العملية، من أجل التخطيط لألحداث المستقبلية وتطوير جدول أعمال للمياه والغابات يتميز بأنه 

ذو صلة وعملي على الصعيد الدولي.

FAO (2010b); EFC (2010) :المصادر
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الفصل السابع
الوظائف االجتماعية واالقتصادية 

للموارد الحرجية 

نظرة عامة
االقتصادية  القيم  بين  تتراوح  واالقتصادية  االجتماعية  المنافع  من  واسعة  مجموعة  الغابات  توفر 
ً والخدمات واإلسهامات االجتماعية الغير  المرتبطة بالمنتجات الحرجية التي يسهل قياسها نقديا
ملموسة والتي يصعب قياسها. ولقياس التقدم المحرز نحو تطبيق اإلدارة الحرجية المستدامة، فمن 
الضروري رصد التغيرات في النواتج التي تقدمها اإلدارة الحرجية على األبعاد االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية. ويقدم هذا الفصل إحصاءات حول المنافع االقتصادية واالجتماعية لإلدارة الحرجية، وكذلك 

معلومات عن طرق اإلدارة الحرجية من منظور اجتماعي واقتصادي. 
النواتج  باعتبارها كمية  الحرجية بصورة مباشرة  المنافع االقتصادية لإلدارة  ويمكن حساب 
القيم  وتضاف  ثم يضرب كل منها في قيمة مناسبة  الغابات،  تنتجها  التي  والخدمات)  (المنتجات 
ً. ويمكن استخدام أسعار السوق في تقدير قيمة العديد من النواتج. إال أنه من الصعب تقدير قيم  معا

االستخدامات المعيشية للمنتجات الحرجية أو النواتج التي ال تباع وتشترى في األسواق. 
وقياس المنافع االجتماعية للغابات أصعب بكثير وذلك ألنه من الصعب حساب كمية هذه 
ً ما تستخدم طرق غير مباشرة في القياس  المساهمات في المجتمع وقيمتها. وفي هذه الحالة، غالبا

ليمكن قياس التغيرات على مر الزمن ورصدها. 
يبدأ هذا الفصل بوصف طريقتين لتغير اإلدارة الحرجية. أوالً، يتم وصف التغيرات األخيرة في 
ً، يتم استعراض طرق القياسات المالية التي تستخدمها الحكومات  حقوق ملكية الغابات وإدارتها. ثانيا
لتقديم الدعم لإلدارة الحرجية ولجمع الرسوم والضرائب من القطاع. وهذه المعلومات هامة في فهم 
األدوار المتغيرة للحكومة والمواطنين في هذا القطاع. وبعد ذلك يتم عرض الوضع الحالي واالتجاهات 
لمؤشر المنافع االقتصادية من الحراجة — قيمة عمليات استخراج المنتجات الحرجية الخشبية وغير 
الغابات  ومساحة  الحراجة  مجال  في  العمالة  وهما   — اجتماعيين  مؤشرين  إلى  باإلضافة  الخشبية، 

المخصصة للخدمات االجتماعية (وهو مقياس غير مباشر للمنافع االجتماعية).
تم جمع معلومات من جميع البلدان عن حقوق ملكية الغابات وإدارتها من قِبل المجتمعات 
خاصة  دراسة  إجراء  تم  هذا،  وإلكمال  الغابات.  توفرها  التي  الرسمية  العمالة  وفرص  المحلية، 
لتسليط الضوء على الصالت القائمة بين الغابات والفقر وسبل العيش. ويُقدم موجز مختصر لهذه 

الدراسة في إطار 1-7. 

النتائج الرئيسية 
ثمانون في المائة من غابات العالم تخضع للملكية العامة، ولكن ملكية الغابات 
وإدارتها من جانب المجتمعات واألفراد والشركات الخاصة في ازدياد 
في  الغابات  معظم  فإن  األقاليم،  بعض  في  وحيازتها  الغابات  ملكية  في  التغيرات  من  الرغم  على 
تملك  حيث  المختلفة،  األقاليم  بين  كبيرة  اختالفات  وثمة  العامة.  للملكية  تخضع  تزال  ال  العالم 
أمريكا الشمالية والوسطى وأوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)، وأمريكا الجنوبية وأوسيانيا أعلى نسبة 
من الملكية الخاصة بالمقارنة باألقاليم األخرى. وفي بعض األقاليم، هناك اتجاه متزايد نحو إشراك 

المجتمعات واألفراد وشركات القطاع الخاص في إدارة الغابات التي تخضع للملكية العامة. 

تنفق الحكومات بشكل عام على الغابات أكثر مما تجمعه من عائدات منها
ً من أقل من دوالر  في المتوسط، بلغ إجمالي العائدات الحرجية 4.5 دوالر أمريكي للهكتار الواحد، بدءا
أوروبا.  6 دوالرات أمريكية للهكتار الواحد في  أمريكي واحد للهكتار في أفريقيا إلى ما يزيد قليالً عن 
7-5 دوالرات للهكتار الواحد في المتوسط. وكانت أعلى  بينما بلغ اإلنفاق العام على الغابات حوالي 
كان  المقابل،  وفي  الواحد).  للهكتار   ً أمريكيا  ً دوالرا  20 من  (أكثر  آسيا  في  اإلنفاق  متوسط  معدالت 

متوسط اإلنفاق للهكتار أقل من دوالر أمريكي واحد في أمريكا الجنوبية وأوسيانيا.
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قيمة عمليات استخراج األخشاب مرتفعة، ولكنها تتذبذب 
 .2007-2003 الفترة  ً في  دوالر سنويا 100 مليار  قليالً من  أكثر  بلغت قيمة عمليات استخراج األخشاب 
وتمثل األخشاب الصناعية المستديرة معظم هذه القيمة. وعلى الصعيد العالمي فإن القيم الواردة 
ر أي تغيير بين عامي 1990 و2000، ولكنها زادت بنسبة  في التقارير لعمليات استخراج األخشاب لم تُظهِ
ً خالل الفترة ما بين عامي 2000-2005. وهذا يشير إلى أن أسعار األخشاب  تبلغ حوالي 5 في المائة سنويا
ً) في العقد 1990-2000. إال أنها انخفضت  المستديرة قد تحسنت بعض الشيء بعد تراجعها (فعليا

بشكل حاد منذ عام 2005. 

قيمة المنتجات الحرجية غير الخشبية ال تحظى بتقدير كاٍف
تصل قيمة استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية الواردة في التقارير إلى حوالي 18.5 مليار دوالر 
غير  زالت  ما  المعلومات  أن  إال  القيمة.  هذه  من  حصة  أكبر  الغذائية  المنتجات  وتمثل   .2005 لعام 
 ً متوافرة من كثير من البلدان التي تكتسب فيها المنتجات الحرجية غير الخشبية أهمية كبرى، ونادرا
ما تُعرف القيمة الحقيقية الستخدامها في العيش. ونتيجة لذلك، فإن اإلحصاءات الواردة في التقارير 
ً ضئيالً فقط من القيمة الكلية الحقيقية لمحصول المنتجات الحرجية غير الخشبية.  تغطي جزءا

إطار 1-7
دراسة خاصة عن الحراجة والفقر وسبل العيش ، في إطار التقييم العالمي لحالة الموارد 

الحرجية لعام 2010 
هناك اهتمام متزايد بالدور الذي تلعبه الغابات في دعم الفقراء، وفي الحد من تعرضهم للتأثر بالصدمات االقتصادية 
ً للحد من الفقر وزيادة مرونة سبل عيش  والبيئية، وفي الحد من الفقر. ومع ذلك، فإن المساهمة التي تقدمها الغابات فعليا
الفقراء تكون في كثير من األحيان غير واضحة بالنسبة لواضعي السياسات في الوزارات الرئيسية، بما في ذلك وزارة المالية 
ً ما تقع عليها مسئولية عمليات استراتيجية الحد من الفقر  ووزارة التخطيط والحكم المحلي، والهيئات فوق الوزارية التي غالبا
(PRS). هناك ميل إلى التقليل من مساهمة الغابات — والموارد الطبيعية غير الزراعية بشكل عام — في سبل العيش، وحتى اآلن 

ال يظهر دور الغابات بشكل كبير في االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر في معظم البلدان. 
ً ما تركز التقارير على الموارد المادية وحالتها وحجمها. ومثل هذه التقارير ال تلقي الضوء  من ناحية الحراجة، غالبا
على المساهمات التي تقدمها الغابات في حياة الفقراء. وقد تحركت الوزارات المسئولة عن الغابات ببطء شديد نحو جمع 
أنواع جديدة من البيانات لمواجهة هذا التحدي. فخبرتها السابقة لم تكن كافية إلعدادها للقيام بهذه المهمة وهي بحاجة 

للدعم لتصبح قادرة على التعامل بفعالية مع المتطلبات الجديدة.
ولمعالجة هذه المسألة، تعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة على تطوير طرق جمع ودمج البيانات عن 
اعتماد السكان المحليين على الغابات، وقيمة تلك الغابات بالنسبة لهم في التقييمات العالمية المستقبلية لحالة الموارد 
ً للبلدان معرفة كيفية تقييم هذا الجانب من قيمة الغابات، مما يزيد بدرجة كبيرة من وضوح  الحرجية. وسوف يصبح أساسيا

ومكانة هذا القطاع في الحد من الفقر. 
المعني  والبرنامج   ،(CIFOR) للغابات  الدولية  البحوث  ومركز   ،(IUCN) الطبيعة  الدولي لصون  االتحاد  بين  وفي شراكة 
بالغابات التابع للبنك الدولي (PROFOR)، سوف تجري منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة دراسة تجريبية الختبار المناهج 
في ثالثة بلدان: أوغندا (أفريقيا)، وفيتنام (جنوب شرق آسيا)، وبلد ثالث في أمريكا الوسطى (قد يكون غواتيماال). وسوف يساعد 
العمل الميداني في البلدان الثالثة على إنشاء خط األساس الذي يمكن منه استنباط مدى مساهمة الغابات في مرونة سبل 
العيش والحد من الفقر. وسوف يستخدم العمل الميداني أحدث اإلحصاءات في كل بلد ويطبق معايير الثروة أو الفقر المتفق 
عليها على جميع القرى في جميع المناطق التي توجد بها غابات. وسيتم بعد ذلك إجراء تقييم أكثر تفصيالً على عينة من 
التي  البيانات  لجمع  التكلفة  الطرق منخفضة  حول  للحكومات  التوجيه  تقديم  ً، سيتم  وأخيرا البلد.  أنحاء  في جميع  القرى 

تسلط الضوء على قيمة الغابات في سبل العيش المحلية والحد من الفقر. 
ً لمدى اعتماد السكان المحليين على الغابات وقيمة  وبحلول يونيو/حزيران 2011 من المتوقع أن تقدم الدراسة: تقييما
ستَنبَطةً من الدراسات على  الغابات بالنسبة لهم؛ وصورة مبدئية على المستوى الوطني لمدى اعتماد الفقر على الغابات مُ

مستوى القرية. 
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يعمل حوالي 10 مليون شخص في اإلدارة الحرجية وصيانة الغابات – ولكن 
يعتمد عدد أكبر بكثير على الغابات في سبل عيشهم بشكل مباشر 

 10 الحرجية بمعدل حوالي  واالستخدامات  واإلدارة  اإلنشاءات  العمالة في مجال  انخفضت معدالت 
إنتاجية العمالة.  التي تحققت في  1990 و2005، وربما يرجع ذلك إلى المكاسب  في المائة بين عامي 
وشهدت أوروبا، ومنطقة شرق آسيا وأمريكا الشمالية انخفاضات حادة (15 إلى 40 في المائة بين عامي 
1990 و2005)، بينما في األقاليم األخرى، زادت فرص العمل إلى حد ما — على األرجح ألن إنتاج األخشاب 
المستديرة زاد بمعدل أسرع من الزيادة في إنتاجية العمالة. وأبلغت معظم البلدان عن زيادة في فرص 
العمل في إدارة المناطق المحمية. وبالنظر إلى أن الكثير من العمالة في الغابات هي خارج القطاع 
الرسمي، فإن العمل في مجال الغابات هو بالتأكيد أكثر أهمية لسبل العيش الريفية واالقتصادات 

الوطنية من األرقام الواردة في التقارير. 

ولكن  االزدياد،  والثقافية آخذ في  االجتماعية  لألغراض  الغابات  إدارة 
من الصعب تقدير حجم الزيادة

على الصعيد العالمي، يتم تخصيص 4 في المائة من الغابات في العالم لتقديم خدمات اجتماعية. 
الغابات  إلى حد ما بشأن تخصيص  بيانات جيدة  التي تملك  الوحيدة  وأوروبا هي األقاليم  شرق آسيا 
أفادت  اإلقليمين،  والروحي. وفي هذين  الثقافي  التراث  أو صيانة  والتعليم  والسياحة  الترفيه  ألغراض 
التقارير بأن تقديم الخدمات االجتماعية هو الهدف الرئيسي إلدارة الغابات بالنسبة لثالثة في المائة 
أكثر من  البرازيل  وقد خصصت  الغابات.  (أوروبا) من مجموع مساحة  المائة  واثنين في  آسيا)  (شرق 

مس مساحة الغابات لحماية الثقافة وطريقة حياة الشعوب التي تعتمد على الغابات. خُ

االستنتاجات الرئيسية
أو  الزيادة  اتجاهات  حول  استنتاجات  أية  إلى  التوصل   ً جدا الصعب  من  يجعل  البيانات  توافر  ضعف 
المنافع االقتصادية  أن  يبدو  للغابات. ومع ذلك،  واالقتصادية  المنافع االجتماعية  النقص في أهمية 
الرئيسية للغابات (العمالة وقيمة النواتج) قد تكون ثابتة أو آخذة في االنخفاض، في حين أن المنافع 
الغير قابلة  الحرجية  النواتج  ً نحو  الكبير جدا التحول  ازدياد. هذا  والثقافية قد تكون في  االجتماعية 
للتسويق يبدو أنه يتوافق مع مناقشات السياسات الوطنية والدولية بشأن الغابات والحراجة، حيث 
مع  هذا  يتسق  كما  األعمال.  جدول  على  البنود  أهم  من   ً دائما والبيئية  االجتماعية  الجوانب  تكون 
المعلومات التي تم جمعها حول ملكية الغابات ومشاركة الحكومة في هذا القطاع، مما يدل على 
أكثر  عامة  نفقات  وصافي  أقل  عامة  ملكية  نحو  واألقاليم  البلدان  تدريجي في معظم  تحول  وجود 

قليالً على الغابات.
والبيئية،  االجتماعية  الوظائف  حول  المعلومات  وجمع  تحديد   ً دائما الصعب  من  وسيكون 
ى بأن تواصل عملية تقييم الموارد الحرجية جمع هذه  ولكنها تمثل بعض أهم النواتج الحرجية ويوصَ

المعلومات في المستقبل.

حقوق الملكية واإلدارة
مقدمة

منذ عام 2005، تم إدراج معلومات حول ملكية الغابات وحقوق إدارة (أو حيازة الغابات) في عملية تقييم 
حالة الموارد الحرجية كأحد مؤشرات الوظائف االجتماعية واالقتصادية للغابات. مقارنة مع التقييم 
المعلومات حول  ً من  مزيدا 2010 يشمل  لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  فإن  السابق، 
أنواع مختلفة من الملكية الخاصة (على سبيل المثال الملكية الفردية والشركات وملكية المجتمع 
المحلي/الجماعات األصلية)، فضالً عن معلومات جديدة عمن يدير الغابات العامة. تحسن مجموعة 

البيانات الموسعة هذه بشكل كبير نوعية وفائدة المعلومات التي تم جمعها.22 
الوقت  الستثمار  للناس  الحوافز  توفر  أو  تمنح  المضمونة"  "الحيازة  أن   ً عموما ويفترض 
يعتبر  ولذلك   .(FAO 2006e, 2008b, 2009c; Sunderlin, Hatcher and Liddle, 2008) الحرجية  اإلدارة  في  والموارد 
 ً ً أساسيا الوصول إلى البيانات المتاحة حول حيازة الغابات (بما في ذلك التغيرات واالتجاهات) مطلبا
ألية بلد لتصميم وتطبيق ترتيبات حيازة فعالة وآمنة يمكن أن تساعد على الحد من إزالة الغابات 

األراضى  وال تشمل  الغابات،  أراضي  إلى ملكية  وليس  واألشجار  الغابات  إلى ملكية  تشير  البيانات  أن هذه  إلى  اإلشارة  وتجدر   22
الحرجية األخرى األخرى.
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وتدهورها. وينطبق هذا بشكل خاص حيث تزيد التغيرات في أنماط حيازة الموارد من تعقيد العالقات 
بين أصحاب المصلحة. 

الوضع الحالي
ً ومنطقة يتضمنها التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، قدمت 188  من بين 233 بلدا
وغيرها).  والخاصة  (العامة  الرئيسية  الفئات  2005 في  لعام  الغابات  تقارير عن ملكية  ً ومنطقة  بلدا
التقييم  المائة  في   77 مع  (مقارنة  الغابات  مساحة  مجموع  من  المائة  في   99 الدول  هذه  وتمثل 

العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005). 
في عام 2005، كان 80 في المائة من مساحة الغابات في العالم يخضع للملكية العامة، وكان 
أنها «ملكيات أخرى»، وهي  المائة على  2 في  المائة منها يخضع للملكية الخاصة، وصنفت  18 في 

تشمل الملكية غير المعروفة والمتنازع عليها (جدول 1-7). 
باستثناء  أوروبا  وكانت  الفرعية.  واألقاليم  األقاليم  العامة سائدة في جميع  الملكية  كانت 
االتحاد الروسي، حيث كانت الملكية العامة تمثل أقل من (46 في المائة) المائة من مساحة الغابات23 
ً في العديد  (انظر شكل 7-1). وكانت الملكية العامة إلى حد بعيد هي أكثر أشكال الملكية شيوعا
من البلدان ذات الغطاء الحرجي المرتفع، مثل البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا 
المائة)،  في   31) الشمالية  أمريكا  في   ً شيوعا أكثر  الخاصة  الملكية  كانت  بينما  الروسي.  واالتحاد 
وأمريكا الوسطى (46 في المائة) وأوسيانيا (37 في المائة). وكانت أيضا ذات نسبة كبيرة في أمريكا 
الجنوبية (21 في المائة) وشرق آسيا (33 في المائة)، ويرجع ذلك إلى المستويات العالية من الملكية 

الخاصة في عدد قليل من البلدان مثل شيلي وكولومبيا وباراغواي والصين. 
ً لنوع مالك الغابة في  ويوضح شكل 7-2  الغابات التي تخضع للملكية الخاصة مصنفة تبعا
عام 2005. وقد أفاد عدد أقل بكثير من البلدان عن هذه المعلومات، وكانت البلدان التي قدمت تقارير 
55 في المائة من مساحة الغابات في العالم و16 في المائة فقط في آسيا (المنطقة التي  تغطي 
لديها أدنى معدل استجابة). وأبلغ عدد أقل من البلدان عن التسلسل الزمني الكامل لملكية الغابات 

 .(2005-2000-1990)
ً غير دقيق عن ملكية القطاع الخاص للغابات على  وتعطي هذه المعلومات المحدودة مؤشرا
الصعيدين العالمي واإلقليمي. ومع ذلك، فقد أشارت البلدان التي أبلغت عن هذه المعلومات إلى أن 
والمؤسسات  المائة مملوكة للشركات  و19 في  الخاصة مملوكة لألفراد،  الغابات  المائة من  59 في 
والجماعات األصلية. وعلى  المحلية  للمجتمعات  المتبقية مملوكة  المائة  21 في  الخاصة، ونسبة 
ملكية  نسبة  كانت  كما  األقاليم  معظم  في  مهيمنة  الفردية  الملكية  كانت  اإلقليمي،  الصعيد 

ً في أمريكا الشمالية وأوروبا (باستثناء االتحاد الروسي) وغرب ووسط آسيا. الشركات كبيرة أيضا
تمتلك المجتمعات المحلية والجماعات األصلية غالبية الغابات الخاصة في الدول االفريقية 
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، بالرغم من أن هذا ال يمثل نسبة كبيرة من مجموع مساحة الغابات 

بما في ذلك االتحاد الروسي في أوروبا ، كانت الملكية العامة ما يقرب من 90 في المائة ، وذلك ألن جميع الغابات في االتحاد   23
الروسي خاضعة للملكية العامة.

جدول 1-7 
ملكية الغابات حسب األقاليم، 2005

اإلقليم

مساحة الغابات حسب الملكيةتوافر المعلومات
عدد البلدان 
التي قدمت 

تقارير
% من إجمالي 
مساحة الغابات

أخرىخاصةعامة

% 1,000هكتار% 1,000هكتار% 1,000هكتار

4871.6 7103.810 57194.625 4997.0634أفريقيا

52018.46400.1 87981.5107 46100.0475آسيا

8470.2 81710.21 46389.6101 45100.0897أوروبا

0406.6 79931.846 30761.7222 2299.4432أمريكا الشمالية والوسطى

0881.1 67737.12 31661.972 1399.7121أوسيانيا

5523.5 60221.229 50575.3180 1396.5641أمريكا الجنوبية

6542.3 12517.890 04080.0711 203 18898.63العالم
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ً مملوكة للدولة في تلك  (حوالي واحد في المائة من المساحة الكلية)، وذلك ألن الغابات كلها تقريبا
البلدان. كما تملك المجتمعات المحلية والجماعات األصلية أيضا حصة كبيرة من الغابات الخاصة 
(وإجمالي مساحة الغابات) في أمريكا الوسطى ككل (44 في المائة)، وذلك بسبب الوضع في بضعة 

بلدان مثل غواتيماال وهندوراس.24 
بإدارتها  تقوم  أن  أو  العامة،  للملكية  تخضع  التي  الغابات  بإدارة  الدولة  تقوم  أن  ويمكن 
الغابات  إدارة  عن  المسئول  7-3 من  ويبين شكل  الخاص.  القطاع  أو  األفراد  أو  المحلية  المجتمعات 

ينبغي مالحظة أن 70 في المائة من الغابات في المكسيك مملوكة لـلمجتمعات المحلية (إخيدوس)، ولكن هذا ال يظهر هنا   24
ألنه تم تصنيف هذه األنواع في (أنواع أخرى من الملكية).

شكل 1-7
ملكية الغابات حسب األقاليم الفرعية، 2005

شرق وجنوب أفريقيا
شمال أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا
شرق آسيا
جنوب وجنوب شرق آسيا
غرب ووسط آسيا
أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)
أوروبا
منطقة البحر الكاريبي
 امريكا الوسطى
 امريكا الشمالية
أوسيانيا
أمريكا الجنوبية
العالم

خاصة

عامة

باقي البلدان

100 80 60 40 20 0

(%)

شكل 2-7 
 الملكية الخاصة للغابات تبعًا لمالك الغابة واإلقليم الفرعي، 2005

شركات/مؤسسات

أفراد

المجتمع المحلي/الجماعات األصلية

شرق وجنوب أفريقيا
شمال أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا
غرب ووسط آسيا
أوروبا
منطقة البحر الكاريبي
امريكا الوسطى
امريكا الشمالية 
العالم

ملحوظة: يشمل هذا الشكل األقاليم الفرعية التي تتوافر معلومات عن أكثر من 25 في المائة من مساحة الغابات اإلجمالية بها

100 80 60 40 20 0

(%)
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الخاضعة للملكية العامة على المستوى العالمي وعلى مستوى األقاليم الفرعية. وتم تقديم هذه 
2005، كما  92 في المائة من إجمالي مساحة الغابات) في عام  ً (تمثل  152 بلدا المعلومات في تقارير 
الكامل.  الزمني  التسلسل  عن  تقارير  الغابات)  مساحة  إجمالي  من  المائة  في   80)  ً بلدا  130 قدمت 
ولذلك تعطي هذه األرقام صورة جيدة إلى حد ما، وإن كانت جزئية، عمن يدير الغابات العامة في جميع 

أنحاء العالم.
وعلى الصعيد العالمي، تحتفظ البلد بمسئوليات اإلدارة في نحو 80 في المائة من الغابات 
والمجتمعات  المائة)،  في   10) والمؤسسات  الخاصة  الشركات  تليها  العامة،  للملكية  تخضع  التي 
المحلية (7 في المائة). واكتسبت الشركات الخاصة والمؤسسات أهمية خاصة في أقاليم وأقاليم 
أستراليا  مثل  بلدان  وفي  أفريقيا،  ووسط  وغرب  آسيا  وجنوب شرق  وجنوب  أوسيانيا  مثل  عدة  فرعية 
واندونيسيا وغرب ووسط أفريقيا بسبب نفوذها الكبير في دول مثل أستراليا واندونيسيا ودول حوض 
نهر الكونغو. وفي هذه األقاليم واألقاليم الفرعية، كانت الشركات الخاصة هي المسئولة عن إدارة 58 

و30 و14 في المائة من الغابات العامة على التوالي.
الغابات  من  الكثير  بإدارة  الخاصة  والمؤسسات  الشركات  تقم  لم  الجنوبية،  أمريكا  وفي 
الخاضعة للملكية العامة، وبالرغم من أنه من المتوقع أن تزداد هذه النسبة في المستقبل نتيجة 
2006 في البرازيل. ومع ذلك، فإن إدارة المجتمع المحلي  لقانون امتياز الغابات الذي تم إقراره في عام 
للغابات التي تخضع للملكية العامة كانت شائعة جدا في أمريكا الجنوبية (على سبيل المثال في 

البرازيل) وجنوب وجنوب شرق آسيا (على سبيل المثال في الهند والفلبين).

االتجاهات 
على الصعيد العالمي، تناقصت مساحة الغابات الخاضعة للملكية العامة بنسبة 141 مليون هكتار، 
ازدادت مساحة الغابات الخاضعة للملكية  1990 و2005، بينما  ً بين عامي  0.3 في المائة سنويا أو نحو 
أن  المرجح  ومن  المتوسط.  في   ً تقريبا عام  كل  المائة  في   1.5 أو  هكتار  مليون   113 بنسبة  الخاصة 
معظم الزيادة في الغابات الخاضعة للملكية الخاص حدثت في الغابات المزروعة وليس في الغابات 
الطبيعية بما أن هذه هي الوسيلة الرئيسية للحصول على الملكية الخاصة للغابات في كثير من 
العامة هي  للملكية  الخاضعة  الغابات  في مساحة  التناقص  كان  إذا  ما  يمكن معرفة  وال  البلدان. 
نتيجة للتغيرات في الملكية نفسها أم إلى تناقص إجمالي مساحة الغابات ولكن السبب الثاني يبدو 
ً في كثير من الحاالت. ومع ذلك، فقد زادت مساحة الغابات الخاضعة للملكية الخاصة  أكثر ترجيحا

شكل 3-7
 إدارة الغابات المملوكة للقطاع العام حسب األقاليم الفرعية، 2005

شرق وجنوب أفريقيا
شمال أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا
شرق آسيا
جنوب وجنوب شرق آسيا
غرب ووسط آسيا
أوروبا باستثناء االتحاد الروسي
أوروبا
منطقة البحر الكاريبي
 امريكا الوسطى
 امريكا الشمالية
أوسيانيا
أمريكا الجنوبية
العالم

أفراد

إدارة عامة

شركات ومؤسسات خاصة

المجتمعات المحلية

باقي البلدان

100 80 60 40 20 0
(%)
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على مدى الخمس عشرة سنة الماضية في كل من آسيا وأمريكا الجنوبية نتيجة للزيادات الكبيرة في 
بلدان مثل الصين وكولومبيا. وفي المقابل، فقد ارتفعت بشكل طفيف للغاية في أفريقيا وانخفضت 
7-4). السبب في انخفاض الغابات الخاضعة للملكية  في أمريكا الشمالية والوسطى(انظر شكل 
المتحدة  الواليات  في  للغابات  العامة  الملكية  زيادة  نحو  االتجاه  هو  الشمالية  أمريكا  في  الخاصة 

ً مع استراتيجيات تعويض الغابات والحفاظ عليها. األمريكية تمشيا
ً لعدم توافر بيانات، فليس من الممكن دراسة االتجاهات في األنواع المختلفة للملكية  ونظرا
الخاصة على مر الزمن، ولكن من الممكن توضيح التغيرات في إدارة الغابات العامة على مدى الخمس 

عشرة سنة الماضية (انظر شكل 5-7). 
لوحظ انخفاض في إدارة الغابات الحكومية وزيادة في إدارة القطاع الخاص في أوروبا (ويرجع 
ذلك بشكل كبير إلى االتحاد الروسي، حيث ارتفعت إدارة القطاع الخاص للغابات من الصفر في عام 
إدارة  إلى  الحكومية  اإلدارة  من  تحول  وحدث  أفريقيا.  وفي   (2005 عام  في  هكتار  مليون   137 إلى   1990
المجتمعات المحلية في أمريكا الجنوبية. ولم تكن معدالت التغير في آسيا واضحة: فقد انخفضت 
إدارة الشركات واإلدارة الحكومية على حد سواء، ولكن يبدو أن هذا مرتبط بانخفاض مساحة الغابات 
دور  بزيادة  ارتباطه  أكثر من  الصين)  المعلومات متوافرة عن  تكن  (لم  تقارير  التي قدمت  البلدان  في 
المحلية  المجتمعات  دور  أن  الرغم من  وعلى   ،ً وأخيرا العامة.  الغابات  إدارة  المحلية في  المجتمعات 
المجتمعات  تديرها  التي  العامة  الغابات  فإن مساحة  أفريقيا،  في  المئوية  النسبة  زاد من حيث  قد 

ً في هذا اإلقليم. المحلية ال تزال صغيرة جدا

االستنتاجات
لعام  الحرجية  الموارد  حالة  تقييم  مع  بالمقارنة  تقارير  قدمت  التي  البلدان  من  األكبر  العدد  يعتبر 
ً بأهمية جمع البيانات عن حيازة الغابات  ً وقد يشير إلى أن البلدان قد أصبحت أكثر وعيا 2005 مشجعا

كأساس لوضع السياسات والتشريعات وتنفيذها.
الرغم  ً، وعلى  العامة هي نوع الملكية السائد في جميع األقاليم وعالميا تزال الملكية  وال 

شكل 4-7
اتجاهات الملكية العامة والخاصة للغابات حسب اإلقليم، 2005-1990

عامّ 2005

خاصة 1990عامّ 1990

خاصة 2005

أفريقيا

آسيا

أوروبا

امريكا الشمالية والوسطى

أمريكا الجنوبية

1 000 800 600 400 200 0

ملحوظة: لم تدرج أوسيانيا في الشكل نتيجة لقلة المعلومات المتوفرة.

(مليون هكتار)
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من أن مساحة الغابات الخاضعة للملكية العامة قد انخفضت في الخمس عشرة سنة الماضية، 
كانت أبرز التغيرات على المستوى اإلقليمي زيادة تفويض المسئوليات اإلدارية من الدولة إلى القطاع 
الخاص — خاصة في وسط أفريقيا واالتحاد الروسي — ومن الدولة إلى المجتمعات المحلية في أمريكا 
الجنوبية وجنوب شرق آسيا. وعالوة على ذلك، من المتوقع استمرار حدوث تحوالت كبرى في ملكية 
الخاصة  الملكية  (لصالح  الصين  في  الغابات  بحيازة  المتعلقة  لإلصالحات  نتيجة  وإدارتها  الغابات 
وفي  البرازيل).  في  الخاص  للقطاع  المتنامي  الدور  (مع  الالتينية  أميركا  في  وربما  واألسر)،  لألفراد 
ً مع تفويض بعض حقوق اإلدارة لشركات القطاع الخاص في البلدان  أفريقيا، ال يزال دور الدولة مهيمنا

ذات الغطاء الحرجي المرتفع في وسط أفريقيا، والمجتمعات المحلية في شرق وجنوب أفريقيا.

اإلنفاق العام وتحصيل العائدات 
مقدمة 

إن اإلنفاق العام وتحصيل العائدات من الغابات هما مقياسان لتدفق األموال بين الحكومة وقطاع 
الغابات. وفي التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، تم تعريف عائدات الغابات لتشمل 
وتجارة  المحلي  اإلنتاج  من   ً وخصوصا جمعها  يتم  التي  والعوائد  األجور  و  والرسوم  الضرائب  جميع 
المنتجات الحرجية، ولكنها ال تشمل الضرائب العامة التي تم جمعها من جميع قطاعات االقتصاد 
(مثل الضرائب على الشركات وضريبة المبيعات). وشمل اإلنفاق العام النفقات الخاصة باألنشطة 
التي تقوم بها جميع المؤسسات العامة ذات الصلة وتم تقسيمها إلى نفقات تشغيلية  الحرجية 

شكل 5-7
 اتجاهات إدارة الغابات المملوكة للقطاع العام حسب اإلقليم، 2005-1990

أفريقيا

آسيا

أوروبا

امريكا الشمالية والوسطى

أمريكا الجنوبية

ملحوظة: لم تدرج أوسيانيا في الشكل نتيجة لقلة المعلومات المتوفرة.

إدارة عامة 1990
إدارة عامة 2005

شركات ومؤسسات خاصة 1990
شركات ومؤسسات خاصة 2005

مجتمعات محلية 1990
مجتمعات محلية 2005

أشكال إدارة أخرى 1990
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ومدفوعات محولة،25 ومع تقسيم كل من هذه األنواع من اإلنفاق حسب مصدر التمويل (المحلي أو 
الخارجي). كما طُلب من البلدان استبعاد الدخل واإلنفاق من الشركات التي تخضع للملكية العامة 

 .(FAO, 2007h) من تقاريرها
بلد  في  الحرجية  لإلدارة  الالزمة  للترتيبات   ً تبعا بطريقتين  الحرجية  العائدات  تفسير  يمكن 
ما. ففي البلدان التي بها مساحات كبيرة من الغابات التي تملكها أو تديرها الحكومة وتستخدم في 
ً للمنافع االقتصادية من اإلدارة الحرجية (أي  اإلنتاج التجاري، يمكن للعائدات الحرجية أن تكون مؤشرا
الدخل أو اإليجار أو األرباح التي تحصلها الدولة باعتبارها مالك الغابات). وهناك تفسير أشمل وهو أن 
ً على إسهامات األنشطة الحرجية في القطاع المالي العام.  العائدات العامة للغابات تمثل مؤشرا
وهذا مؤشر أوسع للمنافع االقتصادية من القطاع ككل وهو أمر مفيد خاصة عند مقارنتها باإلنفاق 
عائدات  عن  البيانات  تشير  وقد  الحرجي.  والقطاع  الدولة  بين  المالي  التدفق  صافي  إلظهار  العام 
الحذر عند  توخي  ينبغي  الزمن، ولكن  للغابات على مر  االقتصادية  المنافع  تغير  إلى كيفية  الغابات 
تتأثر بعدة عوامل، مثل القيمة الفعلية  الغابات يمكن أن  البلدان ألن عائدات  تفسير المقارنات بين 
أو المحتملة للموارد الحرجية بمقاييس السوق وأهداف اإلدارة الحرجية وقدرة الحكومات على جمع 

.(FAO, 2003) العائدات
األنشطة  على  الحكومة  سيطرة  لمستوى  جزئي  مؤشر  هو  الغابات  على  العام  اإلنفاق  إن 
لتنفيذ  اآلليات  من  مختلفة  مجموعات  أربع  الحكومات  لدى  أشمل،  بعبارة  ما.  بلد  في  الحرجية 
الضريبية)  واألنظمة  المحولة  المدفوعات  (مثل  المالية  والسياسات  اللوائح  العامة:  السياسات 
واإلجراءات المباشرة26 (على سبيل المثال اإلنفاق العام بصورة مباشرة على اإلدارة الحرجية) وأنشطة 
تسهيل أو تشجيع التغييرات في السلوك (على سبيل المثال أنشطة رفع الوعي). وباستثناء المعاملة 
اإلنفاق  يتم جمعها حول  التي  المباشرة، فالمعلومات  اإلجراءات  وإلى حد ما،  التفضيلية،  الضريبية 

العام تشير إلى مقدار اإلنفاق الحكومي على األنواع المختلفة من اآلليات المذكورة أعاله.
ً عن  ً مبدئيا ويعطي تقسيم هذه المعلومات إلى نفقات تشغيلية ومدفوعات محولة مؤشرا
وعالوة  المحولة.  والمدفوعات  التشغيلية)  (النفقات  والتسهيالت  التنظيمات  النسبي على  التركيز 
على ذلك، فمن المرجح أن اإلنفاق على التنظيمات سيكون أعلى بكثير من اإلنفاق على التسهيالت، 
ً على مقدار محاوالت الحكومات تقييد السلوك (أي من خالل  ً عاما وتعطي هذه المعلومات مؤشرا
خالل  من  السلوك  من  معينة  أنواع  تشجيع  محاولة  في  جهودها  مقابل  في  التنظيمية)  اللوائح 

الحوافز المالية (المدفوعات المحولة مثالً). 
على  البلدان  اعتماد  لمدى   ً مؤشرا العام  اإلنفاق  تمويل  مصادر  عن  المعلومات  تعطي 
المبلغ  يعطي  كما  بها.  الحرجية  والمشاريع  والبرامج  السياسات  لتنفيذ  األجنبية  المساعدات 
ً عن مقدار المساعدات اإلنمائية لقطاع الحراجة.  ً جزئيا اإلجمالي للتمويل من مصادر خارجية مؤشرا
العينية  المساعدات  ال يشمل  ولكنه  للحكومات فقط.  يُقدم  الذي  التمويل  فإنه يشمل  ذلك،  ومع 
والمساعدات اإلنمائية التي يتم توفيرها من خالل المؤسسات غير الحكومية. ولذلك، فهو يقلل من 

قيمة مجموع المساعدات الخارجية للقطاع. 
ً فقط عن االستثمارات والعائدات  ً جزئيا وكما أشير أعاله، فإن هذه المعلومات تمثل مؤشرا
واآلليات  القطاع  في  الحكومة  تدخل  لمدى  قليالً  أفضل  ولكنها مؤشر  ما،  بلد  في  الحرجية  لإلدارة 
الرئيسية التي تستخدمها الحكومات في محاولة التأثير على األنشطة الحرجية. وهكذا، فإنها توفر 
معلومات مفيدة عن بعض الجوانب االقتصادية لتقدم الحكومات نحو اإلدارة الحرجية المستدامة 

وينبغي تفسيرها في هذا السياق، بدالً من أن تفسر على أنها مقياس للنواتج من هذا القطاع. 

المدفوعات المحولة هي المدفوعات التي تدفعها الحكومة لدعم أنشطة الحراجة التي يقوم بها األفراد الغير تابعين للحكومة   25
والشركات والمؤسسات. وهي تشمل، على سبيل المثال، منح التحريج، واإلدارة الحرجية، ودعم العمالة، واألدوات والمواد.

تعتمد درجة إدراج اإلنفاق على اإلجراءات المباشرة في البيانات المجمعة لتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010 على ما إذا   26
الدولة  المثال مشاريع  (على سبيل  للحكومة  المملوكة  التجارية  الكيانات  اإلجراءات من خالل  تنفذ مثل هذه  البلدان  كانت 
للغابات) أو بشكل أكثر مباشرة من خالل اإلدارة الحرجية (مثل الخدمة المدنية). وكان الغرض من تقييم حالة الموارد الحرجية 
2010 هو استبعاد الدخل واإلنفاق على اإلجراءات المباشرة من البيانات المقدمة من البلدان، ولكن لم يكن من السهل  لعام 
وصف ذلك في التعاريف المستخدمة لتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010، ومن المرجح أن بعض البلدان قد أدرجت مثل 

هذه النفقات في ردودها
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الوضع الحالي
في   2005 لعام  األرقام  وتظهر  و2005،   2000 لعامي  العام  الحرجي  واإلنفاق  العائدات  تقديرات  تم جمع 
العام لكل هكتار  واإلنفاق  الحرجية  العائدات  و7-7 يوضحان   6-7 أن شكل  و7-3، في حين   2-7 جدول 
ً للبلدان. وقد قدمت أكثر من 100 بلد هذه المعلومات، وتمثل البلدان التي  من الغابات مصنفة تبعا
أبلغت عن تحصيل العائدات 79 في المائة من مساحة الغابات في العالم، وتمثل البلدان التي أبلغت 
 ً ً جزئيا عن حسابات اإلنفاق 64 في المائة من مساحة الغابات. وبالتالي، فإن األرقام تقدم فقط تقديرا
للعائدات واإلنفاق العام على الغابات، ولكن البلدان التي قدمت التقارير تمثل نسبة كبيرة من الموارد 
تتمكن من  لم  والتي  الغابات  لديها مساحات كبيرة من  التي  البلدان  العالم. وشملت  الحرجية في 
وفرنسا  وفنلندا  الديموقراطية  الكونغو  وجمهورية  وكندا  استراليا  المعلومات  هذه  بعض  تقديم 

وألمانيا واندونيسيا ونيوزيلندا، ولكن الكثير من هذه البلدان قدمت على األقل معلومات جزئية. 
14.6 مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل  2005 يبلغ  كان إجمالي حاصل عائدات الغابات في عام 
وكان  األخشاب27.  إنتاج  من  مكعب  متر  لكل  أمريكي  دوالر   6.10 أو  الواحد  للهكتار  دوالر   4.60 حوالي 
حاصل العائدات في مختلف األقاليم يتناسب مع مساحة الغابات فيها، مما يؤدي إلى أرقام مماثلة 
أفريقيا حيث  الوحيد هو  الرئيسي  االستثناء  وكان  إقليم.  لكل هكتار في كل  العائدات  في تحصيل 
ً ويبلغ 285 مليون دوالر أمريكي إجماالً أو 0.67 دوالر أمريكي للهكتار  ً جدا كان حاصل العائدات منخفضا
الواحد في المتوسط. وعالوة على ذلك، هناك ثالثة بلدان (الكاميرون والمغرب والكونغو) تمثل نحو 
ثلثي حاصل العائدات المبلغ عنها في أفريقيا، مما يشير إلى أن حاصل العائدات في البلدان أخرى التي 

قدمت تقارير منخفض للغاية.
وإذا افترضنا أن معظم عائدات الغابات يتم تحصيلها من استخدام موارد الغابات المملوكة 
للدولة، فإن المتوسط العالمي لتحصيل العائدات للهكتار الواحد هو أعلى قليالً ويبلغ نحو 5.60 دوالر 
أمريكي. اإلقليم الوحيد الذي كان هذا الرقم به أعلى بكثير هو أوسيانيا. ويرجع ذلك إلى أنه في بابوا نيو 
ً من عائدات الغابات ولكن معظم الغابات يملكها مالك تقليديون.  ً كبيرا غينيا، تجمع الحكومة قدرا
وبالمثل، يكون حاصل العائدات لكل متر مكعب من إنتاج األخشاب أعلى عند استبعاد إنتاج حطب 
ً ما يتم جمعه من الغابات المملوكة للدولة. ومع ذلك، فإن هذه األرقام (كما  الوقود ويفترض أنه غالبا
ً، ألنه لم يتم جمع معلومات عن الكمية  هو موضح في العمود األخير من جدول 7-2) غير دقيقة إطالقا

الدقيقة لإلنتاج من الغابات المملوكة للدولة في تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010. 
أمريكي،  دوالر  مليار   19 قليالً عن  يزيد   2005 عام  الغابات في  العام على  اإلنفاق  إجمالي  كان 
اإلنفاق  متوسط  وكان  والوسطى.  الشمالية  وأمريكا  وأوروبا  آسيا  في  اإلنفاق  هذا  معظم  وكان 
للهكتار الواحد هو 7.31 دوالر أمريكي، ولكن اإلنفاق للهكتار الواحد كان أعلى من ذلك بكثير في آسيا، 
هذا  ألن  وذلك  العالمي  المتوسط  من  أقل  أوروبا  في  النسبة  وكانت  والوسطى.  الشمالية  وأمريكا 

تم حساب جميع األرقام بالهكتار وبالمتر المكعب عن طريق تقسيم مجموع اإليرادات أو اإلنفاق على مساحة الغابات أو كمية   27
اإلنتاج في تلك البلدان التي أبلغت عن اإليرادات أو النفقات.

 جدول 2-7
 تحصيل عائدات الغابات حسب اإلقليم، 2005

اإلقليم

عائدات الغابات في 2005توافر المعلومات

عدد البلدان
النسبة من 

مساحة 
الغابات

 العائدات للهكتار اإلجمالي
أمريكي) (دوالر 

 العائدات للمتر المكعب 
أمريكي) (دوالر 

مليون دوالر 
كل %أمريكي

المساحات
المساحات 

العامة
جميع عمليات 

االستخراج
معدل2

31632852111.246.85أفريقيا

84619574.3118.92 22882آسيا

420376613.3917.72 20895أوروبا

62018463.45.56 14902أمريكا الشمالية والوسطى

72014614235.3333.24أوسيانيا

290235610.826.5 7763أمريكا الجنوبية

607100566.0912.34 1017914العالم

ملحوظات:
1. هذه األرقام تستخدم أرقام العائدات لعام 2000 في الواليات المتحدة األمريكية (أرقام 2005 غير متاحة)

ً على النسبة من إجمالي مساحة الغابات). 2. باستثناء إنتاج حطب الوقود واإلنتاج من الغابات الخاصة (اعتمادا
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 ً اإلقليم يشمل االتحاد الروسي (والذي يشمل مساحة شاسعة من الغابات ونفقات منخفضة نسبيا
 30.95) ً ً جدا للهكتار). وباستثناء االتحاد الروسي، فإن اإلنفاق للهكتار في بقية بلدان أوروبا يعتبر عاليا

دوالر أمريكي للهكتار الواحد).
ً، ولكن اإلنفاق في أوسيانيا (0.51  ً نسبيا و كان اإلنفاق العام على الغابات في أفريقيا منخفضا
دوالر أمريكي للهكتار) وجنوب أمريكا (0.26 دوالر أمريكي للهكتار) كان أقل من ذلك. وكان السبب في 
هذه األرقام المنخفضة هو هيمنة بابوا نيو غينيا والبرازيل على حساب المتوسطات اإلقليمية، وذلك 
ً مما أدى إلى انخفاض كبير في اإلنفاق للهكتار  البلدين يمتلكان مساحات حرجية كبيرة نسبيا ألن 
الواحد. وفي حالة بابوا نيو غينيا يمكن تفسير األرقام المنخفضة للهكتار الواحد بأن معظم مساحة 

الغابات تخضع لملكية (المجتمع المحلي) الخاصة. 

شكل 6-7
 تحصيل عائدات الغابات حسب البلد، 2005

أمريكي/هكتار) (دوالر 

 1 >

5–1

10–5

ال توجد بيانات
 10 <

 جدول 3-7
اإلنفاق العام على الغابات حسب اإلقليم، 2005

اإلقليم

اإلنفاق العام على الغابات في 2005 توافر المعلومات

عدد البلدان
النسبة من 

مساحة 
الغابات

اإلنفاق للهكتار (دوالر أمريكي)اإلجمالي
مليون دوالر 

المساحة %أمريكي
اإلجمالية

المساحة 
العامة

264662532.042.15أفريقيا

7663622.4630.09 22516آسيا

137275.455.85 28945أوروبا

3033316.2843.96 13556أمريكا الشمالية والوسطى

6161500.5116.21أوسيانيا

87316610.260.35أمريكا الجنوبية

0121007.319.47 1036419العالم
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للدولة، فإن  المملوكة  الغابات  العام يخصص إلدارة  اإلنفاق  أن معظم  افترض  إذا  أخرى،  مرة 
العامة ينتج عنها تقدير أعلى  التي تخضع للملكية  الغابات  قسمة اإلنفاق اإلجمالي على مساحة 
للنفقات للهكتار الواحد (ويبلغ المعدل العالمي 9.47 دوالر أمريكي للهكتار). ومع ذلك، يتم استخدام 
بعض من هذا اإلنفاق لدعم الغابات في القطاع الخاص أو لتمويل أنشطة اإلدارة والتنظيم األخرى، 

لذلك هذه التقديرات ليست موثوقة للغاية لالستثمار في اإلدارة الحرجية للغابات المملوكة للدولة. 
ويبين جدول 7-4 مصادر التمويل (المحلية والخارجية) واستخدامات اإلنفاق العام على الغابات 
في عام 2005. وكما يوضح الجدول، فإن غالبية اإلنفاق العام على الغابات يأتي من مصادر محلية ويبلغ 
مقدار التمويل الخارجي 699 مليون دوالر أمريكي فقط، أي حوالي 4 في المائة من اإلجمالي. وكما قد 
ً، فقد حازت أفريقيا على أعلى نصيب من التمويل الخارجي لإلنفاق العام على الغابات  يكون متوقعا
ً من  ويبلغ 175 مليون دوالر أمريكي (28 في المائة من اإلجمالي). ولدى أوروبا أيضا نسبة عالية نسبيا
التمويل الخارجي. وذلك ألن بعض اإلنفاق العام على الغابات في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

يأتي من التمويل المشترك الذي تديره المفوضية األوروبية. 
بين   ً جدا  ً متباينا المحولة  والمدفوعات  التشغيلية  المصروفات  بين  اإلنفاق  توزيع  وكان 
األقاليم، وتمثل المدفوعات المحولة 43 في المائة من إجمالي اإلنفاق على المستوى العالمي. وكان 
ً في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، ولكنه كان أقل بكثير في األقاليم الثالثة األخرى.  ً نسبيا اإلنفاق عاليا
ً إلى اإلنفاق على دعم إقامة الغابات المزروعة والمستويات األعلى من الملكية  وقد يرجع ذلك جزئيا

الخاصة للغابات في العديد من البلدان في هذه األقاليم.
ً بين البلدان في حاصل العائدات واإلنفاق العام  ً كبيرا أظهرت كل البيانات التي جمعت تباينا
لكل هكتار من الغابات. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مثل اختالف أنواع الغابات في البلدان المختلفة، 
ً قادرة على إنفاق  ً، البلدان األكثر تقدما والمستويات المختلفة من التنمية االقتصادية للبلدان (عموما
المزيد على الغابات من البلدان األفقر). ولتوضيح هذا التباين، تم عمل منحنيات لورنز لتوضح كيفية 
ً. وتم حساب كل من هذه المنحنيات على  توزيع حاصل العائدات واإلنفاق العام للموارد الحرجية عالميا

حدة للبلدان التي قدمت تقارير عن حاصل العائدات واإلنفاق العام ويتم عرضها في شكل 7-8 و9-7.

شكل 7-7
اإلنفاق العام على الغابات حسب البلد، 2005

أمريكي/هكتار) (دوالر 

 1 >

5–1

10–5

ال توجد بيانات
 10 <
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ً من عائدات الحراجة تم تحصيلها  في شكل 7-8، توزيع حاصل العائدات يبين أن القليل جدا
ً تمثل نحو 20 في المائة من مساحة الغابات (من جميع البلدان التي أبلغت عن تحصيل  في 46 بلدا
يبلغ  ً آخر،  بلدا  29 البلدان أقل من دوالر واحد للهكتار. وفي  العائدات في هذه  العائدات). وكان حاصل 
البلدان  العديد من  المجموعة  وتشمل هذه  للهكتار.  أمريكية  دوالرات   5  -1 الحراجة  حاصل عائدات 
المتحدة  والواليات  الروسي  واالتحاد  وإندونيسيا  كندا  مثل  الغابات،  من  كبيرة  مساحات  لديها  التي 
35 في المائة من حاصل العائدات و60 في المائة من  األمريكية. وتمثل هذه البلدان فيما بينها نحو 
65 في  ل  ً تحصّ بلدا  24 البلدان األخيرة المكونة من  البرازيل، فإن مجموعة  ً من  الغابات. بدءا مساحة 
أوروبا) تمثل بقية مساحة الغابات  البلدان (كثير منها في  المائة من إجمالي عائدات الحراجة. هذه 

ونسبتها 20 في المائة، وتبلغ مستويات تحصيل العائدات بها أكثر من 5 دوالرات للهكتار.
ً يتم تحصيلها من نحو 20 في المائة من مساحة الغابات  والخالصة هي أن عائدات قليلة جدا
أخرى من  المائة  في   20 من  الحراجة  عائدات  يتم تحصيل معظم  األخرى،  الناحية  من  أنه،  في حين 
المساحة والتي بها حاصل عائدات عالٍ جدا لكل هكتار. والمساحة المتبقية والبالغة 60 في المائة 

تقع بين هذين النقيضين وحاصل العائدات للهكتار بها قريب من المتوسط العالمي.
ً أكبر بين الدول. فقد أنفقت سبعة  ويُظهر توزيع اإلنفاق العام على الحراجة (شكل 7-9) تباينا
ً أقل من دوالر واحد للهكتار من الغابات، وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي  وعشرون بلدا
اإلنفاق العام على الحراجة ولكنه يمثل 35 في المائة من مساحة الغابات. وكان البلد األبرز في هذه 
المجموعة هو البرازيل، حيث بلغ اإلنفاق العام على الحراجة أقل قليالً من 0.10 دوالر أمريكي للهكتار. 
ً من 1-10 دوالرات أمريكية للهكتار الواحد من الغابات. وتمثل  وأنفقت مجموعة ثانية مكونة من 33 بلدا
هذه البلدان 40 في المائة من مساحة الغابات و12 في المائة من إجمالي اإلنفاق. وكان لدى االتحاد 
ً تمثل 25 في  الروسي أكبر مساحة من الغابات في هذه المجموعة. وتتكون آخر مجموعة من 43 بلدا
المائة من مساحة الغابات ولكنها تمثل نحو 88 في المائة من اإلنفاق العام على الحراجة. وهناك عدد 
ً في هذه  قليل من البلدان (الصين وإيطاليا وجمهورية كوريا والواليات المتحدة األمريكية) يعتبر مهما

المجموعة، وهي تمثل حصة كبيرة من اإلنفاق العام على الحراجة.
وكما تظهر األرقام المذكورة أعاله، هناك تباين كبير في حاصل العائدات واإلنفاق العام على 
الحراجة وهذا التباين يكون أكبر عندما يتم الجمع بين مجموعتي البيانات (ألن بعض البلدان تجمع 
بلدان أخرى تفعل عكس ذلك). وإلظهار  أن  ً في حين  القليل جدا العائدات وال تنفق سوى  الكثير من 
صافي تدفق التمويل بين الحكومات وقطاع الحراجة، تم طرح اإلنفاق العام من حاصل العائدات لتلك 

البلدان التي قدمت كال الرقمين وتظهر النتائج على المستوى العالمي في شكل 10-7.
 ،ً بلدا  78) العام  واإلنفاق  العائدات  لكل من   ً أرقاما البلدان  بكثير من  أصغر  قدمت مجموعة 
40 في المائة من مساحة الغابات في العالم)، وكان إجمالي صافي تدفق  أو  1.6 مليار هكتار  تشمل 
األموال في هذه البلدان هو صافي إنفاق يبلغ 3.8 مليار دوالر أمريكي، مما يشير إلى أن الحكومات، في 
ل من عائدات. أنفق نحو ثلثي هذه البلدان (أو أكثر بقليل  المتوسط، تنفق على الغابات أكثر مما تحصّ
من نصف البلدان حسب مساحة الغابات) على الغابات أكثر مما تم تحصيله من عائدات. ومع ذلك، 
فكما اتضح أعاله، حدث معظم صافي العائدات أو صافي اإلنفاق في عدد قليل من البلدان الهامة، 

جدول 4-7 
مصادر اإلنفاق على الغابات واستخداماته حسب اإلقليم، 2005

اإلقليم

اإلنفاق العام على الغابات، 2005
التمويل التحويالت المالية (مليون دوالر أمريكي)النفقات التشغيلية (مليون دوالر أمريكي)

 الخارجي 
(%)

التحويالت    
 المالية

(%) اإلجماليخارجيمحلياإلجماليخارجيمحلي

4181225413153842813أفريقيا

041175 999435 7124 699121 1آسيا

7311042 4682631 4171 2661512 2أوروبا

53575117769112 505305 5أمريكا الشمالية والوسطى

1511500040أوسيانيا

98510360263538أمريكا الجنوبية

687443 3093787 3237 00132110 10العالم

ملحوظة: األرقام اإلجمالية أقل من تلك المقدمة في جدول 7-2 أعاله، ألن بعض البلدان لم تقدم توزيعات اإلنفاق العام لديها.
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شكل 9-7
توزيع اإلنفاق العام على الحراجة على المستوى العالمي، 2005
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ً في الغالبية العظمى من البلدان. ويمكن مالحظة ذلك  وكانت العائدات والنفقات متساوية تقريبا
 48 7-10، حيث أن البلدان الواقعة بين الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل والبالغ عددها  في شكل 

ً من الصفر. تبلغ حصتها من صافي اإلنفاق أو العائدات التراكمية قريبا

االتجاهات
تظهر التغيرات في عائدات الحراجة واإلنفاق العام عليها (بين عامي 2000 و2005) في جدول 7-5 و6-7. 
وقد قام عدد قليل من البلدان بتقديم هذه المعلومات عن السنتين وهذه الجداول تقارن فقط بين 
لعائدات  العامة  لالتجاهات   ً مؤشرا تعطي  فإنها  ذلك،  ومع  السنتين.  عن  أبلغت  التي  البلدان  أرقام 

الحراجة واإلنفاق العام عليها في مختلف األقاليم وعلى المستوى العالمي. 
ما  (أو  و2005   2000 عام  بين  المائة  في   44 بنحو  زادت  قد  الحراجة  عائدات  أن   5-7 يبين جدول 
ً في المتوسط). زاد إنتاج األخشاب الصناعية المستديرة قليالً بين  نسبته نحو 7-6 في المائة سنويا
هذين العامين (بحوالي 8 في المائة)، ولذلك فإن معظم هذه الزيادة ترجع إلى زيادة رسوم الغابات (لكل 
وحدة إنتاج)، وربما إلى تحصيل رسوم أكثر على سلع وخدمات أخرى توفرها الغابات. وهذه األرقام غير 
ً للتضخم، ولكنها تشير إلى أن حاصل عائدات الغابات زاد بنسبة أكبر من معدل التضخم  معدلة تبعا

(أي أنه قد زاد بالقيمة الحقيقية).
على الصعيد اإلقليمي، رفعت جميع األقاليم من تحصيلها للعائدات باستثناء أفريقيا. وترجع 
ً في أمريكا الشمالية والوسطى إلي كندا بشكل رئيسي، حيث لم يزد االنتاج  الزيادة الطفيفة نسبيا
ً في أوروبا ترجع  ً بين السنتين وزاد حاصل العائدات زيادة طفيفة فقط. وكانت الزيادة الكبيرة جدا كثيرا
إلى حد كبير للزيادات التي حدثت في السويد واالتحاد الروسي. ففي كال البلدين، زاد إنتاج األخشاب 
الصناعية المستديرة، كما زاد متوسط حاصل العائدات لكل متر مكعب (وهذا صحيح بدرجة كبيرة 
بالغابون، حيث   ً العائدات متعلقا االنخفاض في حاصل  أفريقيا، كان  الروسي). وفي  االتحاد  في حالة 

شكل 10-7
صافي حاصل العائدات واإلنفاق العام على الحراجة، 2005 
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ً تنفق على الغابات أقل مما تجمع من  24بلدا
العائدات (47 في المائة من مساحة الغابات 
في البلدان التي أبلغت عن كل من العائدات 
والنفقات). مجموع صافي العائدات في هذه 

البلدان 7.3 مليار دوالر أمريكي.

ً تنفق على الغابات أكثر مما تجمع من  54بلدا
البلدان  العائدات (53 ٪ من مساحة الغابات في 

التي أبلغت عن كل من العائدات والنفقات). 
مجموع صافي النفقات في هذه الدول 11.1 

مليار دوالر أمريكي.
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انخفض حاصل العائدات من 143 مليون دوالر أمريكي في عام 2000 إلى 16 مليون دوالر أمريكي في عام 
2005، على الرغم من الزيادة في اإلنتاج. وباستثناء الغابون، فإن معظم البلدان األخرى في هذا اإلقليم 

حققت زيادة متواضعة في حاصالتها من العائدات. 
ويوضح جدول 7-6 أن اإلنفاق العام على الحراجة قد ارتفع كذلك بين عامي 2000 و2005 وبكميات 
ً). وعلى المستوى  مماثلة الرتفاع حاصل العائدات (49 في المائة في اإلجمالي أو نسبة 8.3 في المائة سنويا
اإلقليمي، كانت هناك زيادات متواضعة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى وزيادات مماثلة 
للمتوسط العالمي في أوروبا وأوسيانيا. وكانت المنطقتان اللتان لديهما زيادة كبيرة هما أفريقيا وآسيا. 
بالنسبة آلسيا، ترجع هذه الزيادة إلى الزيادات الكبيرة في المدفوعات المحولة في بعض البلدان (على 
األرجح بسبب زيادة الدعم الحكومي إلنشاء الغابات المزروعة). أما في أفريقيا، فترجع معظم هذه الزيادة 

إلى المغرب وجنوب أفريقيا، حيث حدثت زيادات كبيرة في اإلنفاق العام على الحراجة. 
التمويل  حصة  ولكن  و2005،   2000 عامي  بين  والخارجي  المحلي  التمويل  من  كل  زاد  وقد 
2000 و4 في المائة في عام  ً (3 في المائة في عام  الخارجي من إجمالي اإلنفاق العام لم تتغير كثيرا
أوروبا  رئيسية في  الخارجي بصورة  التمويل  الطفيفة في  الزيادة  ذلك، حدثت هذه  2005). وعالوة على 
على  الحصول  البلدان من  المزيد من  ن  (مما مكّ األوروبي  االتحاد  لتوسع  نتيجة  األرجح  على  وكانت 
التمويل  زيادة طفيفة في  أيضا  ذلك، كان هناك  إلى  وباإلضافة  األوروبي).  لالتحاد  المشترك  التمويل 

الخارجي للغابات في أفريقيا، في حين انخفض التمويل الخارجي في كل األقاليم األخرى. 
وكان التغير األكثر إثارة لالهتمام في بيانات اإلنفاق العام هو تحول اإلنفاق نحو المدفوعات 
المحولة بين عامي 2000 و2005. زادت المدفوعات المحولة من 3.7 مليار دوالر أمريكي (31 في المائة من 
2005. وعالوة  7-7 مليار دوالر (43 في المائة من اإلجمالي) في عام  2000 إلى  إجمالي اإلنفاق) في عام 
على ذلك، فإن المبلغ اإلجمالي للمدفوعات المحولة قد زاد في جميع األقاليم (وزاد أيضا كنسبة من 

اإلجمالي في جميع األقاليم باستثناء أوروبا).
جدوال 7-5 و7-6 غير قابلين للمقارنة المباشرة، وذلك ألن بيانات بعض البلدان تظهر في جدول 
اإلنفاق  أن  ذلك  ويعني  األمريكية).  المتحدة  والواليات  أفريقيا  المثال جنوب  (على سبيل  واحد فقط 
العام قد ارتفع بنسبة تزيد على نسبة حاصل العائدات، وعلى الصعيد العالمي، زاد الفرق بين اإلنفاق 
العام وحاصل العائدات بين 2000-2005 (أي أن صافي اإلنفاق قد ارتفع). ومع ذلك، كما نالحظ أعاله، فإن 
ً بين الدول، بحيث تكون مفيدة فقط إذا ما تم تفسيرها على مستوى البلد.  هذه األرقام متباينة جدا
ويوضح فحص بيانات البلدان أن صافي اإلنفاق أو العائدات في كل بلد زاد بوجه عام بين العامين، وأنه 
 2000 بغض النظر عن هذه الزيادات في الحجم، فإن النمط العام لصافي اإلنفاق والعائدات في عام 

كان مماثالً لما يظهر في شكل 10-7.

االستنتاجات
األرقام من  استنتاجات يستدل عليها من تفسير هذه  أي  فإن  البلدان،  بين  الكبيرة  ً لالختالفات  نظرا
ً، وال تنطبق على كثير من البلدان. ومع ذلك، فإن هذه األرقام تدعم أربع  المحتمل أن تكون عامة جدا

مالحظات عامة حول الوضع الحالي واتجاهات تحصيل عائدات الغابات واإلنفاق العام عليها. 

جدول 5-7
اتجاهات حاصل عائدات الحراجة حسب األقاليم، 2005-2000 

اإلقليم

عائدات الحراجةالبلدان التي أبلغت عن العامين

مساحة العدد % من 
الغابات

 2000 
دوالر  (مليون 

أمريكي)

 2005 
دوالر  (مليون 

أمريكي)

معدل التغير (%)

سنوياًاإلجمالي

3.5-16.3-2558326273أفريقيا

51026.74.9 9812 20721آسيا

41074.311.8 1045 19883أوروبا

2894.70.9 2311 9451أمريكا الشمالية والوسطى

72010314642.17.3أوسيانيا

28248.38.2 2133 5672أمريكا الجنوبية

91044.17.6 95712 85668العالم

ً عن عام 2000 فقط ولهذا لم يتم إدراجها في هذا الجدول ملحوظة : قدمت الواليات المتحدة األمريكية أرقاما
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المالحظة األولى هي أنه في غالبية البلدان، اإلنفاق العام على الغابات أعلى من العائدات 
المحصلة من القطاع. ومع ذلك، مع استثناءات قليلة، فإن هذا المستوى من الدعم متواضع بشكل 
ذلك  في  (بما  الخاص  القطاع  من  تأتي  الحرجية  اإلدارة  في  االستثمارات  غالبية  فإن  وعليه،  عام. 
المجتمعات المحلية واألفراد وصناعة الغابات) ويتم على األرجح تخصيصها الستخدامات تجارية أو 

إنتاجية للموارد الحرجية.
النفقات  عن   ً بعيدا تدريجيا  يتحرك  الغابات  على  العام  اإلنفاق  أن  هي  الثانية  والمالحظة   
التشغيلية ويتجه نحو المدفوعات المحولة. وقد يرجع هذا إلى حد ما إلى التغيرات في ملكية الغابات، 
ً إلى أن دور اإلدارة الحرجية  وخاصة دعم الحكومة إلنشاء الغابات المزروعة. ومع ذلك، فإنه يشير أيضا
ً عن العمل المباشر وتنظيم القطاع ويتجه نحو عمل التسهيالت ودعم الجهات  ً بعيدا يتغير تدريجيا
الفاعلة األخرى غير الحكومية. وهذا يتماشى مع االتجاه العام في مجال اإلدارة العامة في العديد من 
البلدان في السنوات األخيرة، حيث أن الحكومات تميل الى اتخاذ دور أقل مباشرة في تقديم الخدمات 

والتركيز أكثر على عمل التسهيالت وتقديم الخدمات من خالل شراكات مع القطاع الخاص. 
زادا بالقيم الحقيقية  2000 و2005، فإن حاصل العائدات واإلنفاق العام قد  وبمقارنة العامين 
القطاع  بهذا  الحكومة  اهتمام  أن  ذلك  من  ويستنتج  التضخم)،  مستوى  من  أعلى  بكميات  (أي 
ً، الزيادة في صافي اإلنفاق العام على  ومشاركتها فيه قد زادا. وهذا تطور ايجابي ولكن، كما ذُكر آنفا
ً ما يتم التركيز على المنافع غير السوقية للغابات في  الغابات متواضعة في معظم البلدان. وغالبا
مع  المنافسة  على  قادرة  غير  تبدو  بالغابات  المعنية  اإلدارات  ولكن  الحرجية،  السياسية  مناقشات 
االستثمار  أعلى من  وتحقيق مستويات  العام،  التمويل  بالحصول على  تطالب  التي  األخرى  الجهات 
العام في هذا القطاع. وهذا يشير إلى أن هذه المنافع ليست ذات أهمية كبيرة (على سبيل المثال 
ليست فعالة خاصة في  بالغابات  المعنية  اإلدارات  أن  أو  العامة)  الخدمات  بالمقارنة مع غيرها من 

اإلعالم بأهمية الغابات والحراجة لصناع القرار في الحكومة. 
(على  أفريقيا  هو  األخرى  األقاليم  عن   ً تماما  ً مختلفا يبدو  الذي  الوحيد  اإلقليم  فإن   ،ً وأخيرا
ً في أفريقيا  المستوى اإلقليمي والقطري). حيث أن حاصل العائدات واإلنفاق العام منخفضان نسبيا
ويعتمد اإلقليم بشكل كبير على المساعدات الخارجية؛ ويُخَصص معظم اإلنفاق العام على الغابات 
في المنطقة للنفقات التشغيلية. وتعكس هذه األرقام، إلى حد ما، بعض القيود العامة للتنمية في 
ً بدعم هذا القطاع.  ً أن الحكومات لديها قدرة أو اهتمام قليل نسبيا أفريقيا. ومع ذلك، فإنها تعني أيضا
ً للحكومة أو خاضعة  وبالنظر إلى أن معظم موارد الغابات في هذه المنطقة ال تزال مملوكة اسميا
لسيطرتها (في كثير من هذه البلدان تكون جميع الغابات تخضع للملكية العامة)، فإن هذا يشير إلى 

 .ً أن الترتيبات القائمة إلدارة الغابات في أفريقيا قد تكون غير فعالة تماما

قيمة استخراج المنتجات الخشبية وغير الخشبية للغابات 
مقدمة 

الغابات  مساهمة  على   ً مؤشرا الخشبية  وغير  الخشبية  الحرجية  المنتجات  استخراج  قيمة  تعتبر 
تعتبر  والفهم، كما  القياس  تكون سهلة  ما  عادة  التي  الوطنية  االقتصادات  في  الحرجية  واألراضي 

جدول 6-7
 اتجاهات اإلنفاق العام على الحراجة حسب اإلقليم، 2005-2000

اإلقليم

اإلنفاق العام على الحراجةالبلدان التي أبلغت عن العامين

مساحة العدد % من 
الغابات

 2000 
دوالر  (مليون 

أمريكي)

 2005 
دوالر  (مليون 

أمريكي)

معدل التغير (%)

سنوياًاإلجمالي

203636157860.19.9أفريقيا

727126.617.8 9696 19512آسيا

99443.17.4 7923 24132أوروبا

9109.81.9 3825 8445أمريكا الشمالية والوسطى

416101440.97.1أوسيانيا

6711481607.71.5أمريكا الجنوبية

38349.08.3 66317 814011العالم
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مساهمة  كيفية  على   ً مؤشرا األرقام  هذه  تقدم  كما  االقتصادية.  االجتماعية  المنافع  على   ً مؤشرا
التي  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  حالة  في  (وخاصة  الفقر  حدة  من  التخفيف  في  القطاع 
يجمعها الفقراء في كثير من األحيان)، على الرغم من أنها في الغالب تفشل في إدراج المساهمة 
الكبيرة إلنتاج واستهالك الكفاف في سبل العيش المحلية. ولتعويض التقلبات السنوية للكميات 
أي  سنوات  خمس  بمتوسطات  األخشاب  استخراج  عمليات  قيمة  تحسب  وقيمتها،  المستخرجة 
المتوسط بين 1988-1992 هو قيمة سنة 1990، والمتوسط بين 1998-2002 هو المتوسط لسنة 2000، 
المنتجات  عن  المعلومات  محدودية  وبسبب   .2005 لسنة  المتوسط  هو   2007-2003 بين  والمتوسط 

الحرجية غير الخشبية في كثير من األحيان، طُلب من البلدان اإلبالغ عن قيمتها لعام 2005 فقط.

الوضع الحالي 
اإلجمالية  القيمة  الغابات معلومات عن  المائة من مجموع مساحة  85 في  ً تغطي  بلدا  112 قدمت 
هذه  تقديم  البلدان  من  طُلب  كما   28.(7-7 جدول  (انظر   2005 عام  في  األخشاب  استخراج  لعمليات 
الوقود. وأجابت بلدان كثيرة بشأن  المعلومات مقسمة إلى األخشاب الصناعية المستديرة وحطب 
البلدان قدم معلومات عن قيمة عمليات  ً أقل بكثير من  األخشاب الصناعية المستديرة ولكن عددا

استخراج حطب الوقود. 
باستثناء جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن معظم البلدان التي لم تقدم هذه المعلومات 
ً لألخشاب. وبالنظر إلى ذلك وإلى أن قيمة عمليات استخراج حطب الوقود  ذات إنتاجية محدودة نسبيا
تعطي   2010 لعام  الحرجية  الموارد  حالة  تقييم  ألغراض  المجمعة  البيانات  فإن   ،ً عموما منخفضة 

مؤشرا معقوالً عن قيمة عمليات استخراج األخشاب على الصعيدين العالمي واالقليمي.
ً تمثل 77 في المائة من مساحة الغابات في العالم معلومات عن  قدم ما مجموعه 85 بلدا
قيمة استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية (باستخدام نفس المنهج الذي تم وصفه لتقييم 
الكميات في الفصل الخامس). وعلى مستوى األقاليم واألقاليم الفرعية، كان أعلى معدل استجابة 
(على أساس مساحة الغابات في البلدان التي أبلغت عن البيانات) في أمريكا الشمالية تليها منطقة 

شرق آسيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية واوسيانيا وأفريقيا وغرب ووسط آسيا.
المنتجات  من  أكثر  النباتية  المنتجات  قيمة  عن  أكثر  معلومات  تقديم  تم  عام،  بشكل 
فئات  ضمن  والتنمية).  االقتصادي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  (باستثناء  الحيوانية 
المنتجات النباتية، كانت معظم المعلومات المتاحة عن الغذاء واإلفرازات ونباتات الزينة والنباتات 
عن  المتاحة  المعلومات  معظم  فكانت  الحيوانية،  للمنتجات  بالنسبة  أما  والعطرية.  الطبية 

العسل وشمع العسل.
المنتجات  استخراج  قيمة  تقدير  في  المشاكل  من   ً عددا هناك  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الدخل  (باستثناء  األساسي  اإلنتاج  قيمة  طلب  التقييم  أن  منها  واحدة  الخشبية.  غير  الحرجية 
قيم  عن  بيانات  البلدان  قدمت  الحاالت  من  كثير  في  ولكن  الغابة)،  خارج  النهائية  المعالجة  من 
المنتجات نصف المصنعة (التي غالبا ما تكون قيمتها أعلى بكثير وتغطي تكاليف النقل واأليدي 
والتي  الشيا،  زبدة  إنتاجها من  قيمة  بيانات عن  البلدان  بعض  المثال، قدمت  العاملة). على سبيل 
قيمة  تقييم  من  بدالً   ،(Butyrospermum parkii) قريطة  جوز  شجرة  بذور  معالجة  طريق  عن  إنتاجها  يتم 
البذور. وثمة مثال آخر هو العسل البري، والذي يتم جمعه من الغابات، ثم تتم تنقيته وتصنيفه (على 
مختلف المستويات)، قبل تقديمه إلى السوق. قدمت كثير من البلدان بيانات القيمة على أساس 

النهائية.  هذه القيمة السوقية 
الحرجية  المنتجات  أهم  تقارير عن قيمة  البلدان قدمت  العديد من  أن  أخرى هي  ومشكلة 
لجميع  اإلجمالية  للقيمة  تقديرات  تقدم  ولم  منتجات)  عشرة  إلى  خمسة  (من  بها  الخشبية  غير 
البلدان تقارير عن قيمة  البالد. كما قدمت معظم  التي تنتج في  المنتجات الحرجية غير الخشبية 
التي تستخدم  تلك  قيمة  تقدر  ولم   ً تجاريا استخدامها  يتم  التي  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات 

بشكل رئيسي للمعيشة. 
ً لهذه المشاكل في القياس، فإن بيانات قيمة عمليات استخراج المنتجات الحرجية غير  ونظرا
 ً ً في كبرها أو صغرها، تبعا الخشبية غير دقيقة للغاية ويمكن أن تكون تقديرات هذه البيانات مبالغا
ألنواع المنتجات المستخرجة واستخداماتها والمنهجيات المختلفة المستخدمة لتقدير قيمتها. 
بعض البلدان قدمت معلومات عن قيمة عمليات إزالة حطب الوقود أو األخشاب الصناعية المستديرة فقط (مثل كندا والصين   28
وماليزيا قدمت معلومات عن األخير فقط)، ولم تقدم القيمة الكلية في استبيان تقييم الموارد الحرجية. في مثل هذه الحاالت، 

استخدمت هذه األرقام بدالً من القيمة الكلية في التحليل وتم إدراجها في الجداول المعروضة هنا.
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ً ألهمية المنتجات المختلفة والتباينات اإلقليمية واألهمية  ً جدا ً قويا ومع ذلك، فإنها تعطي مؤشرا
النسبية للمنتجات الحرجية غير الخشبية بالمقارنة مع عمليات استخراج المنتجات الخشبية.

 2005 عام  في  الحرجية  المنتجات  استخراج  لعمليات  اإلجمالية  القيمة  أن   8-7 يبين جدول 
كانت 121.9 مليار دوالر أمريكي، وحوالي 71 في المائة من هذه المنتجات هي من األخشاب الصناعية 
المستديرة، ونسبة 15 في المائة هي من المنتجات الحرجية غير الخشبية ونسبة 14 في المائة هي 

من حطب الوقود . 
وعلى المستوى اإلقليمي، تركزت معظم قيمة عمليات االستخراج في ثالث أقاليم هي: آسيا، 
وأوروبا، وأمريكا الشمالية والوسطى. وتمثل هذه األقاليم الثالثة مجتمعة 87 في المائة من القيمة 
اإلجمالية لعمليات االستخراج. وكانت النتيجة األخرى المثيرة لالهتمام على الصعيد اإلقليمي هي 
قيمة عمليات االستخراج المختلفة في األقاليم األخرى. في أمريكا الشمالية والوسطى وأوسيانيا 
ً القيمة الكاملة لعمليات االستخراج.  وأمريكا الجنوبية، تمثل األخشاب الصناعية المستديرة تقريبا
التقارير  كانت  (وإن  وأفريقيا  آسيا  في  خاصة  مهمة  الوقود  حطب  استخراج  عمليات  قيمة  وكانت 

ضعيفة في العديد من األقاليم األخرى).
ً قيمة عمليات استخراج األخشاب لكل متر مكعب. وكما هو متوقع،  7-8 أيضا يبين جدول 
ً لكل متر مكعب) أقل بكثير من قيمة األخشاب  ً أمريكيا كان متوسط قيمة حطب الوقود (18 دوالرا
ً لكل متر مكعب). وعلى الصعيد اإلقليمي، فإن االختالفات  أمريكيا  ً (51 دوالرا المستديرة  الصناعية 
في قيم الوحدات كانت كبيرة ويمكن تفسير ذلك بعدة عوامل. أوالً، الوفرة النسبية لألخشاب وندرتها 
أقاليم مختلفة (أي توازن العرض والطلب) قد تفسر، بشكل جزئي، لماذا كانت قيمة استخراج  في 
قيمة عمليات  بينما كانت   ً نسبيا آسيا مرتفعة  الوقود في  المستديرة وحطب  الصناعية  األخشاب 
يسبب  قد  ثانيا،   .ً نسبيا منخفضة  الجنوبية  أمريكا  في  المستديرة  الصناعية  األخشاب  استخراج 
التباين (على سبيل المثال عمليات استخراج األنواع االستوائية عالية القيمة  تركيب األنواع بعض 
قد تساهم في ارتفاع قيم وحدات عمليات االستخراج في أفريقيا وآسيا). وبالمثل، المناطق التي بها 
ً من عمليات االستخراج من الغابات المزروعة (مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية) قد  حصص عالية نسبيا
ً للوحدة وذلك ألن قيمة األخشاب المستديرة  يكون من المتوقع أن يكون لديها قيم منخفضة نسبيا

من الغابات المزروعة بشكل عام منخفضة بالمقارنة مع اإلنتاج من الغابات الطبيعية.
التباين في متوسط قيمة (أو سعر) استخراج األخشاب الصناعية المستديرة مثير لالهتمام 
ً ويظهر في شكل 7-11. ويبين ذلك أن قيمة غالبية األخشاب الصناعية المستديرة كانت 70-30  أيضا
ً للمتر المكعب ووقعت قيمة األخشاب المستديرة في كثير من البلدان الرئيسية في  ً أمريكيا دوالرا
إنتاج األخشاب في العالم في هذا النطاق. وشملت الدول الكبيرة في اإلنتاج ذات القيم المنخفضة 
في  المستديرة  األخشاب  قيمة  أن  وروسيا، في حين  البرازيل  المستديرة  الصناعية  ً لألخشاب  نسبيا
ً (حيث أن األخشاب نادرة مقارنة مع عدد السكان). هناك تباين بين البلدان  الهند كانت مرتفعة جدا
ً تباين داخل البلدان) لعدد من األسباب.  في متوسط قيم األخشاب الصناعية المستديرة (وهناك أيضا
في  المستديرة  الصناعية  األخشاب  أسعار  لمتوسط   ً جدا  ً عاما  ً 7-11 مؤشرا يقدم شكل  ذلك،  ومع 

البلدان المختلفة. 

جدول 7-7
عدد البلدان التي أبلغت عن عمليات استخراج األخشاب حسب اإلقليم، 2005

اإلقليم

اإلجمالياألخشاب الصناعية المستديرةحطب الوقود

عدد البلدان 
المبلغة

النسبة من 
مساحة 
الغابات

عدد البلدان 
المبلغة

النسبة من 
مساحة 
الغابات

عدد البلدان 
المبلغة

النسبة من 
مساحة 
الغابات

233225463350أفريقيا

132422742473آسيا

269629962996أوروبا

353898898أمريكا الشمالية والوسطى

21698698أوسيانيا

56712931293أمريكا الجنوبية

72571028411285العالم
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(من حيث  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  لمختلف  النسبية  األهمية   9-7 يوضح جدول 
ً،29 شكلت خمس فئات رئيسية  قيمة عمليات االستخراج) على المستوى العالمي واإلقليمي. عالميا
90 في المائة من إجمالي قيم عمليات استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية: المواد الغذائية 
(51 في المائة)، والمنتجات النباتية األخرى (17 في المائة) والعسل (11 في المائة) ونباتات الزينة (6 

في المائة) واإلفرازات (4 في المائة).
استخراج  عمليات  قيم  إجمالي  من  المائة  في   84 فئات)  (ثماني  النباتية  المنتجات  تمثل 
تحديد  تم  وقد  أمريكي).  دوالر  (8.6 مليار  أعلى قيمة  للغذاء  وكان  الخشبية  الحرجية غير  المنتجات 
البلدان.  معظم  في  الرئيسية  الغذائية  المنتجات  أنها  على  والمكسرات  والفطر  والتوت  الفاكهة 
وشملت المنتجات النباتية األخرى (2.8 مليار دوالر أمريكي) مجموعة كبيرة من األنواع المستخدمة 

ً ألغراض غير غذائية (مثل إنتاج أوراق البيدى في الهند). أساسا
 1.8 منها  أمريكي،  دوالر  مليار   2.7 الحيوانية  المنتجات  الستخراج  اإلجمالية  القيمة  وبلغت 
مليار دوالر أمريكي من العسل وشمع العسل، و0.6 مليار دوالر أمريكي من إنتاج اللحوم البرية. ومع ذلك، 
قد ال تتضمن هذه األرقام كمية كبيرة من المنتجات الحيوانية. على سبيل المثال، القيمة المبلغ 
أمريكي فقط، مما  دوالر  مليون   10 أوروبا كانت  خارج  الطرائد)  (لحوم  البرية  اللحوم  عنها الستخراج 

ً للقيمة الحقيقية لعمليات االستخراج في األقاليم األخرى.  يعتبر بخسا
وفي أوروبا، شمل المنتجون الرئيسيون للمنتجات الحرجية غير الخشبية االتحاد الروسي (61 
في المائة من المجموع األوروبي) وألمانيا (7 في المائة) وإسبانيا (6 في المائة) والبرتغال (5 في المائة) 
وايطاليا (4 في المائة). وتمثل هذه البلدان مجتمعة، 83 في المائة من المجموع األوروبي. وتمثل ثالث 
عمليات  قيم  إجمالي  من  المائة  في   79 نحو  أوروبا  في  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  من  فئات 
االستخراج: المواد الغذائية (48 في المائة) والعسل (21 في المائة) ونباتات الزينة (10 في المائة). كانت 
قيمة عمليات استخراج اللحوم البرية قريبة من 0.6 مليار دوالر أمريكي وقيمة جميع منتجات الصيد 

مجتمعة وصلت إلى نحو 10 في المائة من المجموع.
وفي آسيا، تمثل ثالثة بلدان 96 في المائة من القيمة اإلجمالية لعمليات استخراج المنتجات 
الحرجية غير الخشبية: الصين (67 في المائة) وجمهورية كوريا (26 في المائة) واليابان (3 في المائة). 
وكان الطعام هو المنتج األكثر أهمية (67 في المائة من اإلجمالي األسيوي) تليه المنتجات النباتية 

األخرى (22 في المائة) واإلفرازات (7 في المائة). 
الكاريبي)، تمثل  البحر  إلى منطقة  باإلضافة  والجنوبية،  والوسطى  (الشمالية  أمريكا  وفي 
61 في المائة من قيمة عمليات استخراج المنتجات الحرجية غير  الواليات المتحدة األمريكية على 
الخشبية، تليها البرازيل (13 في المائة) وكندا (12 في المائة) وكولومبيا (7 في المائة ). وتمثل هذه 

القيمة اإلجمالية للفئات الخمس عشرة للموارد الحرجية غير الخشبية هي أقل من القيمة العالمية اإلجمالية المبلغ عنها   29
وهي 18.5 مليار دوالر، وذلك ألن قيمة الفئة المسماة (أي منتجات نباتية أو حيوانية أخرى) ال تظهر هنا.

جدول 8-7
القيمة اإلجمالية لعمليات استخراج األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية حسب اإلقليم، 2005

األخشاباإلقليم
المنتجات 

الحرجية غير 
الخشبية 

جميع 
المنتجات

الوقود األخشاب الصناعية  حطب 
اإلجماليالمستديرة

اإلجمالي 
(مليار 

دوالر 
أمريكي)

اإلجمالي 
(مليار 

دوالر 
أمريكي)

مليار دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي/

متر 
مكعب

مليار دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي/

متر 
مكعب

مليار دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي/

متر 
مكعب

1.472.9544.3160.54.8أفريقيا

10.32718.110028.4517.035.4آسيا

3.42320.74024.1368.432.5أوروبا

0.4737.05337.3491.739.0أمريكا الشمالية والوسطى

0142.7512.7510.43.1أوسيانيا

1.8124.7256.4190.56.9أمريكا الجنوبية

17.21886.151103.43918.5121.9العالم
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للمنتجات  الرئيسية  الفئات  وكانت  عنه.  المبلغ  اإلجمالي  من  المائة  في   93  ً معا األربعة  البلدان 
(23 في  والغذاء  المائة من اإلجمالي)  (61 في  األخرى  النباتية  المنتجات  الخشبية هي  الحرجية غير 

المائة) واإلفرازات (5 في المائة).
ومثلت جنوب أفريقيا 71 في المائة من إجمالي قيمة عمليات استخراج المنتجات الحرجية 
العربي  (الصمغ  واإلفرازات  المائة). وكانت األغذية  (10 في  السودان  تليها  أفريقيا،  الخشبية في  غير 
المائة  في   25 و  (غذاء)  المائة  في   39 تمثل  الخشبية،  غير  الحرجية  المنتجات  أهم  رئيسي)  بشكل 

(اإلفرازات) من القيمة اإلجمالية لإلنتاج.
في  المستخدمة  المواد  يتبعها  المائة)  في   47) نصف  حوالي  الغذاء  يمثل  أوسيانيا،  وفي 

صناعة األواني واإلنشاءات (18 في المائة) والعسل البري وشمع العسل (12 في المائة).
استخراج  لعمليات  العالمية  القيمة  نصف  وروسيا  الصين  تمثل  القطري،  المستوى  على 
96 في المائة من اإلجمالي العالمي. ويوضح  ً تمثل  23 بلدا المنتجات الحرجية غير الخشبية وهناك 

شكل 7-12 البلدان ذات القيم العالية لعمليات استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية.

االتجاهات 
بسبب عدد من العوامل، قد تكون المقارنات بين قيمة عمليات استخراج األخشاب وعمليات استخراج 
يمكن  أوالً،  كبير.  بشكل  بها  موثوق  غير  المختلفة  السنوات  في  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات 
جميع  عن  معلومات  قدمت  التي  للبلدان  فقط  األخشاب  استخراج  عمليات  قيمة  اتجاهات  تحليل 
السنوات المطلوبة في تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010، ولكن عدد البلدان التي أبلغت عن هذه 
ً، في حالة المنتجات الحرجية غير الخشبية،  ً (انظر جدول 7-10). وثانيا ً جدا المعلومات كان منخفضا
 2010 لعام  الحرجية  الموارد  حالة  تقييم  في  كبير  بشكل  تحسن  بالبيانات  الوثوق  مقدار  يكون  قد 
مقارنة مع التقييم السابق (أنظر أدناه)، لذلك فأي فرق بين القيم التي ذكرت في تقييم حالة الموارد 
ً في جمع  الحرجية لعام 2005 وفي تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010 من المرجح أن يعكس تحسنا

البيانات وتقديم التقارير أكثر مما يعكس االتجاهات الحقيقية للقيم. 

شكل 11-7
قيم عمليات استخراج األخشاب الصناعية المستديرة، 2005

ب)
كع

ر م
مت

كل 
ر ل

وال
 (د

اج
إلنت

ة ا
يم

ط ق
س

متو

اإلنتاج التراكمي من األخشاب المستديرة الصناعية (مليار متر مكعب)

150

100

50

0
0.0 0.5 1.0 1.5

الهند

كندا

ألمانيا

البرازيل

االتحاد الروسي

السويد

الواليات المتحدة فنلندا

الصين



التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية142

ً لظروف السوق)،  ً، قد تتذبذب قيم عمليات االستخراج بشكل كبير من سنة ألخرى (تبعا وأخيرا
لذلك فالمعلومات عن سنوات قليلة فقط قد تعكس تغيرات على المدى القصير في السوق أكثر 
مما تعكس االتجاهات على المدى الطويل. هذا صحيح بصفة خاصة بالنسبة لألخشاب الصناعية 
المستديرة، حيث التسلسل الزمني أكثر اكتماالً (أي األرقام السنوية على مدى سنوات عديدة) تكون 

الزمة للحصول على صورة أفضل لالتجاهات السائدة في القيم.
يقارن جدول 7-11 قيم استخراج األخشاب في األعوام 1990 و2000 و2005. وتمثل البلدان التي 
قدمت هذه المعلومات نحو نصف مساحة الغابات في العالم فقط وال يظهر الجدول قيم عمليات 
استخراج حطب الوقود بشكل منفصل (على الرغم من أنها مدرجة في حساب اإلجماليات). ويبين 
متطابقة،  كانت  و2000   1990 عامي  في  األخشاب  استخراج  لعمليات  اإلجمالية  القيمة  أن  الجدول 
باستخراج  المتعلقة  االتجاهات  (بنفس  و2005   2000 بين عامي  المائة  31 في  بنسبة  ارتفعت  ولكنها 

األخشاب الصناعية المستديرة، والتي تمثل معظم األرقام اإلجمالية). 
وعلى المستوى اإلقليمي، يوجد اتجاهان مختلفان في البيانات. أظهرت أفريقيا وآسيا وأوروبا 
ً في قيم عمليات استخراج األخشاب المستديرة من 1990 إلى 2000، تبعها  وأمريكا الجنوبية انخفاضا
ً في قيم عمليات االستخراج لكل متر مكعب  2005. وتظهر اتجاهات مماثلة أيضا 2000 إلى  زيادة من 
عمليات  قيم  في  زيادة  األرقام  ر  تُظهِ وأوسيانيا،  والوسطى  الشمالية  أمريكا  في  األقاليم.  هذه  في 

االستخراج طوال هذه الفترة.30
ً بظروف السوق على المدى القصير. ويرجع  وهذه المقارنات بين السنين يمكن تفسيرها جزئيا
ً إلى األزمة االقتصادية التي أثرت  االنخفاض في قيمة عمليات االستخراج في آسيا (1990-2000) جزئيا
على معظم هذه المنطقة في نهاية التسعينات. وأدى ذلك إلى انخفاض حجم االستخراج وقيمة كل 
ً لتحرير  2000 يعكس العملية األطول واألكثر تدرجا ً لعام  ً نسبيا أوروبا كان الرقم منخفضا وحدة. وفي 
ً في أحجام االستخراج  ً حادا السوق في أوروبا الشرقية التي حدثت في التسعينات. ونتج عن ذلك انخفاضا
وقيم الوحدة في بداية التسعينات، تلته زيادة تدريجية في األحجام والقيم منذ بدأت األسواق في جميع 
أنحاء أوروبا في االتحاد. وفي كلتا الحالتين، ال تزال قيمة عمليات االستخراج لكل متر مكعب في عام 

2005 أقل مما كانت عليه في عام 1990، على الرغم من أنها قريبة من المستويات السابقة.

ومع ذلك ، ينبغي أن يُالحظ أيضا أن قيمة عمليات استخراج األخشاب قد انخفضت مرة أخرى في العديد من المناطق منذ عام   30
2005 ، نتيجة للركود االقتصادي في نهاية هذا العقد.

جدول 9-7
 قيم عمليات استخراج فئات المنتجات الحرجية غير الخشبية حسب اإلقليم، 2005

فئات المنتجات الحرجية غير الخشبية 
اإلجمالي 

دوالر  (مليون 
أمريكي)

نسبة كل فئة من القيمة اإلجمالية (%)

أفريقياأوسيانيااألمريكتينآسياأوروباالعالم

614514867234739 8الغذاء

792173226137 2المنتجات النباتية األخرى 

.8051121n.s.n.s.12n.s 1العسل البري وشمع العسل

9846101340نباتات الزينة 

6314175025اإلفرازات

6284521918المواد النباتية المستخدمة في صناعة األدوية

57737n.s.n.s.12اللحوم البرية 

.427331318n.s المواد الخام لألدوات واإلنشاءات، إلخ

.18311n.s.37n.s الفراء والجلود والغنائم

15412n.s.n.s.07 الحيوانات الحية

21n.s.n.s.n.s.n.s.02األعالف

.18n.s.n.s.n.s.n.s.0n.sالملونات واألصباغ

.6n.s.0n.s.00n.sمنتجات حيوانية أخرى غير صالحة لألكل

.1n.s.n.s.000n.s منتجات حيوانية أخرى صالحة لألكل

0n.s.n.s.0000المواد الخام لصناعة الدواء 

132402261 6552 3895 8398 83916 16القيمة اإلجمالية (مليون دوالر أمريكي)

ملحوظة: n.s. = غير كبيرة  (أي أقل من واحد في المائة من اإلجمالي).
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في أمريكا الشمالية والوسطى وأوسيانيا، لم يكن لهذه األحداث االقتصادية مثل ذلك التأثير 
استخدامها  يتم  األخشاب  استخراج  المستديرة، ألن معظم عمليات  األخشاب  أسواق  على  الكبير 
(مثل  األحداث  بهذه   ً تأثرا أقل  كانت  التي  األخرى  البلدان  مع  تداولها  يتم  أو  اإلقليم،  أو  البلد  داخل 
اليابان). ومع ذلك، فالتجارة الدولية في األخشاب والمنتجات الخشبية أهم بكثير في أمريكا الجنوبية 
ً لماذا تكون االتجاهات السائدة في هذه األقاليم مماثلة لتلك الموجودة  وأفريقيا، وهذا قد يفسر جزئيا

في أوروبا وآسيا. 
وفي حالة المنتجات الحرجية غير الخشبية، ال يمكن حساب االتجاهات ألنه طُلب من البلدان 
تقديم بيانات عن نقطة زمنية واحدة فقط (2005). وقيمة عمليات استخراج المنتجات الحرجية غير 
الخشبية التي ذكرت في التقارير العالمية في تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2005 قد بلغت 4.7 
مليار دوالر أمريكي، مقارنة مع 18.5 مليار دوالر أمريكي في تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010. ومع 
ً أكبر بكثير من البلدان (85) قد أبلغت عن قيمة عمليات استخراج الموارد الحرجية غير  ذلك، فإن عددا

شكل 12-7
البلدان ذات القيم العالية لعمليات استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية، 2005

أمريكي) دوالر  (مليون 
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جدول 10-7
البلدان التي أبلغت عن قيمة عمليات استخراج األخشاب حسب اإلقليم، 1990 و2000 و2005

اإلقليم
الوقود إجمالي االستخراجاألخشاب الصناعية المستديرة حطب 

مساحة عدد البلدان % من 
مساحة عدد البلدانالغابات % من 

مساحة عدد البلدانالغابات % من 
الغابات

142319352236أفريقيا

112418722173آسيا

201523152315أوروبا

353597597أمريكا الشمالية والوسطى

10320420أوسيانيا

467770770أمريكا الجنوبية

533575538253العالم
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الخشبية في استقصاء أحدث من ذلك، وكان يبدو أن جودة البيانات المبلغ عنها أعلى. ولذلك، فإن هذه 
ً إلى التغيرات في كمية البيانات التي جمعت هذه المرة ونوعيتها وليس  الزيادة الكبيرة ترجع أساسا

إلى زيادة حقيقية في القيم. 

االستنتاجات
(من حيث  للغابات  األهم  الناتج  تزال  ال  المستديرة  الصناعية  األخشاب  أن  تبين  أعاله  الواردة  األرقام 
ً أن هذه القيمة  القيمة السوقية) على المستوى العالمي وفي كل األقاليم. ومع ذلك، فإنها تبين أيضا

ً مع مرور الوقت، بسبب التغيرات في ظروف السوق. ً كبيرا يمكن أن تتباين تباينا
األخشاب قد  لعمليات استخراج  الوحدة  وقيمة  اإلجمالية  القيمة  أن  لالهتمام  المثير  ومن 
هذه  زادت  األخرى،  األقاليم  جميع  وفي  فقط.  وأوسيانيا  والوسطى  الشمالية  أمريكا  في   ً فعليا زادت 
هذه  أن  من  الرغم  وعلى  انخفضت.  الحاالت،  بعض  في  أو  التضخم،  معدل  من  أقل  بمعدل  القيم 
االتجاهات تغطي نصف مساحة الغابات في العالم فقط، إال أنها تشير إلى حدوث تغيرات كبيرة في 
الغابات  تزايد أهمية  إلى  التغيرات على األقل  يرجع جزء من هذه  المستديرة. وقد  إمدادات األخشاب 
بقيت  إذا  أنه  هو  االتجاهات  هذه  على  المترتبة  اآلثار  أحد  العالمية.  األخشاب  إمدادات  في  المزروعة 
ً وسوف يجد  قيمة االستخراج في حالة ركود أو انخفاض، فسينخفض الدخل من انتاج األخشاب أيضا
أصحاب الغابات ومديروها صعوبة أكبر في االستثمار في اإلدارة الحرجية في الغابات الطبيعية. ولهذا 

آثار واسعة النطاق على مسألة كيف ينبغي تمويل وتنفيذ اإلدارة الحرجية المستدامة. 
ومن المهم أن نعترف ونشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان في تحسين نوعية التقارير 
عن الموارد الحرجية غير الخشبية في تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010. حيث أن البلدان التي 
الغابات  وإجمالي مساحة   85 عددها  والبالغ  الخشبية  غير  الحرجية  الموارد  قيمة  عن  بيانات  قدمت 
بها 3.1 مليار هكتار (تمثل 77 في المائة من إجمالي مساحة الغابات) وهذا تحسن كبير بالمقارنة مع 

االستقصاءات الماضية.
الكبيرة  القيمة  فإن  للغاية،   ً محدودا زال  ما  يكون  قد  المعلومات  توافر  أن  من  الرغم  على 
بالنسبة  القطاع  هذا  أهمية  بوضوح  تؤكد  الخشبية  غير  الحرجية  الموارد  استخراج  لعمليات 
لالقتصادات الوطنية والتنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر. وبالنظر إلى أن عمليات استخراج 
الموارد الحرجية غير الخشبية يستفيد منها أعداد كبيرة من الناس، فإن هناك حاجة ماسة لتحسين 
اإلدارة  في  الخشبية  غير  الحرجية  المنتجات  لمساهمة  دقة  أكثر  شرح  أجل  من  اإلحصاءات  هذه 
االقتصادية.  والتنمية  الفقر  حدة  من  والتخفيف  الطبيعة،  على  والحفاظ  المستدامة،  الحرجية 
األهداف  تحقيق  أجل  من  تعمل  التي  النامية  البلدان  من  الكثير  على  خاص  بشكل  هذا  وينطبق 

اإلنمائية لأللفية.

جدول 11-7
اتجاهات قيم عمليات استخراج األخشاب حسب اإلقليم، 2005-1990

اإلقليم

إجمالي استخراج األخشاب  استخراج األخشاب الصناعية المستديرة
المستديرة

 القيمة اإلجمالية 
أمريكي) دوالر  (مليار 

 قيمة الوحدة 
مكعب) أمريكي/متر  (دوالر 

 القيمة اإلجمالية 
أمريكي) دوالر  (مليار 

199020002005199020002005199020002005

1.71.11.75028382.62.12.9أفريقيا

21.715.118.11069210031.022.928.4آسيا

14.511.617.249344617.013.420.3أوروبا

18.128.636.726405218.429.037.1أمريكا الشمالية والوسطى

0.60.91.54039550.60.91.5أوسيانيا

4.23.14.42821245.54.46.1أمريكا الجنوبية

60.860.479.743425375.272.896.3العالم
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العمالة 
مقدمة 

للقطاع  واالقتصادية  االجتماعية  القيمة  مؤشرات  أحد  هو  الحراجة  قطاع  في  العمالة  مستوى 
التي  الفقيرة  الريفية  المناطق  تتم في  الحرجية  واألنشطة  دخالً،  العمالة  توفر  للمجتمع.  بالنسبة 
في  القطاع  هذا  مساهمة  على  المؤشرات  بعض  تعطي  وهي  المتوسط،  من  أفقر  تكون  ما   ً غالبا
يكونوا  أن  األفراد من  ن  تمكّ لها قيمة ألنها  العمالة  االجتماعية،  الناحية  ومن  الفقر.  وطأة  تخفيف 

أعضاء منتجين في المجتمع.
من المهم جمع هذه المعلومات وتحليلها ألنها مؤشر هام لتأثير الغابات على الناس وتوضح 
 ً مساهمة القطاع في األهداف االقتصادية الشاملة. وتهتم الحكومات بشأن مستوى العمالة وغالبا

ما يكون هذا أحد مؤشرات األداء الرئيسية لسياسة الحكومة. 
ألغراض تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010، تم تعريف العمالة على النحو التالي : 

«األشخاص الذين قاموا خالل فترة مرجعية محددة بأداء بعض األعمال 
الحر)  (العمل  ربح عائلي  أو  نفع  أو  األجر)  رواتب (عمالة مدفوعة  أو  أجور  مقابل 

31.«ً ا أو عينا نقدً

للسلع  األولي  باإلنتاج  المرتبطة  العمالة  عن  المطلوبة فقط  المعلومات  كانت  ذلك،  ومع 
الحرجية والخدمات المتعلقة بها. (باستثناء معالجة األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية). 
وعلى  ككل.  الغابات  قطاع  في  العمالة  عن  اإلحصائيات  مع  األرقام  هذه  مقارنة  يمكن  ال  وبالتالي 
السلع  إنتاج  «العمالة في مجال  تعريف  فإن   ،  2005 لعام  الحرجية  الموارد  حالة  تقييم  النقيض من 
األولية» الذي استخدم هذه المرة يتماشى مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 

االقتصادية (ISIC) الذي يستخدم عادة من قبل الوكاالت اإلحصائية الوطنية في معظم البلدان.32 

الوضع الحالي
ً تقارير33 عن العمالة في إنتاج السلع األولية للغابات وأفادت  على المستوى العالمي، قدمت 141 بلدا
ً عن العمالة في إدارة المناطق المحمية. وتمثل تلك التقارير لجميع السنوات الثالث نحو 60  76 بلدا

في المائة من مساحة الغابات في العالم.
وللتأكد من جودة المعلومات، تمت مقارنة البيانات المقدمة لتقييم حالة الموارد الحرجية 
لعام 2010 مع اإلحصاءات المتعلقة بالعمالة في مجال الحراجة التي أبلغت عنها المكاتب اإلحصائية 
والقضايا،  المشكالت  من  عدد  عن  اإلحصاءات  لجودة  الفحص  ذلك  وكشف   .(FAO, 2008c) الوطنية 

وخاصة في بعض البلدان الكبيرة التي كان لها تأثير كبير على النتائج العالمية (انظر إطار 2-7).
11 مليون  2005 كان حوالي  أفادت التقارير بأن إجمالي مستوى العمالة في الحراجة في عام 
شخص (انظر جدول 7-12). وعلى المستوى اإلقليمي، كانت أعلى مستويات العمالة حسب التقارير 
 1.3) المائة  15 في  أكثر من  الصين  وتمثل  العدد،  أرباع هذا  ثالثة  الهند  وتمثل  (8.4 مليون)،  آسيا  في 
من  فقط  المائة  في  ثالثة  نحو  المحمية  المناطق  إدارة  في  عنها  المبلغ  العمالة  وتمثل  مليون). 

مجموع العمالة في قطاع الحراجة.
الحراجة  قطاع  في  العمالة  مجموع  أن  والزراعة  األغذية  منظمة  قدرت   ،2008 عام  في   
لعدد  تقديرات  يتضمن  الرقم  هذا  أن  من  الرغم  وعلى   .(FAO, 2008b) ماليين   4 كان   2005 عام  في 
عف هذا الرقم. ومع  من البلدان، إال إنه من الملحوظ أن اإلحصاءات المذكورة أعاله تصل إلى ضِ
البلدان  العديد من  التباين.34 وفي  الهند — مسئول عن جزء كبير من هذا  بلد واحد —  ذلك، هناك 

وقد استند هذا التعريف إلى التعاريف المستخدمة من قبل منظمة العمل الدولية والشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة.  31
وزراعات  الميالد،  عيد  شجرة  في  العمل  على  أيضا  اشتمل  الغابات  لعمالة   2010 لعام  الحرجية  الموارد  تقييم  تعريف   32
كأنشطة  األنشطة  هذه  يعتبر  الذي  الموحد،  الدولي  الصناعي  التصنيف  تعريف  عن  يختلف  وهذا  والخيزران.  المطاط 

حرجية. وليس  زراعية 
عشرة من هذه البلدان قدمت معلومات عن العمالة مدفوعة األجر فقط.  33

يستند هذا الرقم الوارد في منظمة األغذية والزراعة (2008c) إلى نتائج دراسة استقصائية سابقة لمنظمة األغذية والزراعة عن   34
العمالة في الحراجة، والتي أبلغت فيها الهند عن مستوى عمالة عام 1994 يبلغ 263000 شخص فقط (بالمقارنة مع أكثر من 6 

ماليين ذكرت في تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010).
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األخرى، األرقام المذكورة هنا وفي منظمة األغذية والزراعة (2008c) تكون متشابهة إلى حد كبير 
التعاريف. في  باالختالفات  تفسيرها  يمكن  أو 

االتجاهات 
من  المقدمة  البيانات  إلى   ً استنادا العمالة،  في  واإلقليمية  العالمية  االتجاهات   13-7 جدول  يبين 
ً، انخفضت  البلدان التي قدمت تقارير عن العمالة لجميع السنوات الثالثة (1990 و2000 و2005). عالميا
ً من 1990 إلى 2005، بنحو 1 مليون دوالر (أو 10 في المائة)،  ً طفيفا العمالة في قطاع الحراجة انخفاضا
ومعظم هذا االنخفاض حدث خالل التسعينات. وتمثل آسيا وأوروبا كل هذا االنخفاض، في حين زادت 

العمالة في أقاليم أخرى زيادة طفيفة. 
انخفاض  حدث  عام،  بشكل  العوامل.  من  بعدد  العمالة  في  التغيرات  هذه  تفسير  يمكن 
في إنتاج السلع األولية يمكن أن يعزو على األرجح إلى زيادة في إنتاجية العمال (على سبيل المثال 
الحاد  باالنخفاض  آسيا  في  العمالة  في  االنخفاض  تأثر  وقد  الحصاد).  عمليات  في  الميكنة  زيادة 
تفسير  يمكن  أوروبا،  وفي  التسعينات.  أواخر  في  األشجار  لقطع  الجزئي  الحظر  بسبب  الصين،  في 
المركزي  للتخطيط  تخضع  كانت  التي  االقتصادات  هيكلة  بإعادة  العمال  أعداد  في  االنخفاض 
ً، مما أدى إلى انخفاض في اإلنتاجية وفي عدد العاملين في بعض البلدان. وبشكل عام، أدت  سابقا
خصخصة األنشطة الحرجية في أوروبا الشرقية إلى حدوث زيادات كبيرة في إنتاجية األيدي العاملة 
في المنطقة، وبالتالي، انخفضت أعداد العمالة. وفي المناطق التي تُظهر زيادة في العمالة، يرجع 
على  (لالطالع  العمال  إنتاجية  من  أسرع  بوتيرة  المستديرة  األخشاب  إنتاج  زيادة  إلى   ً جزئيا ذلك 

 .(FAO, 2008c مناقشة أكثر تفصيالً، راجع

االستنتاجات
حول  قوية  استنتاجات  أية  إلى  التوصل  الممكن  من  فليس  األرقام،  هذه  بعض  موثوقية  لعدم   ً نظرا
على  جمعها  تم  التي  البيانات  على  اعتمادا  الحراجة  مجال  في  العمالة  واتجاهات  الحالي  الوضع 
إلى حد ما في  العمالة تنخفض  أن  إلى  األرقام تشير  ذلك، فإن  واإلقليمي. ومع  العالمي  الصعيدين 

معظم البلدان والألقاليم. 

إطار 2-7
مشكالت وقضايا في تقدير مستويات العمالة في قطاع الحراجة 

القطاع، دون  الذين يعملون بدوام جزئي في هذا  البلدان قد قدمت تقارير عن عدد األشخاص  قد تكون بعض 
تحويل هذه األرقام إلى ما يعادلها بالدوام الكامل. وكانت الهند أبرز مثال على ذلك، حيث أظهر التقرير الوطني 
مستويات عالية جدا من العمالة في القطاع (6.4 مليون نسمة في عام 1990 و6.2 مليون في عام 2005). ويرجع 
ً من العاملين في إنشاء الزراعات الحرجية. وتستند هذه التقديرات إلى  هذا إلى حد كبير إلدراج عدد كبير جدا
الحرجية  الزراعات  وإلنشاء  الواحد.  الهكتار  في  العاملين  عدد  متوسط  في   ً مضروبا المزروعة  الهكتارات  عدد 
3 أشخاص في الهكتار  3 أشخاص للهكتار الواحد. وفي حين أن ما متوسطه  أفادت التقارير بأن المعامل هو 
الواحد قد يكون تم توظيفهم بشكل مؤقت في وقت ما لغرس األشجار، قد يكون من غير المحتمل أن يكون 

هذا هو الرقم الذي يعبر عن العمالة الدائمة في غرس األشجار.

عدد  تشمل  ال  بها  الخاصة  البيانات  أن  الهند)  فيها  (بما  البلدان  معظم  ذكرت  ذلك،  على  وعالوة 
أن  من  الرغم  وعلى  المعيشة.  ألغراض  الخشبية  غير  الحرجية  والمنتجات  الوقود  حطب  جمع  في  العاملين 
يبدو  اإلحصاءات،  في  العمالة  جميع  إدراج  ينبغي  أنه  إلى  أشارت   (FAO, 2007h) والتعاريف  التوجيهية  المبادئ 
من المحتمل أنه لم يتم تسجيل العمالة ألغراض المعيشة في معظم البلدان. وعالوة على ذلك، لم تقدم 
البلدان أرقام العمالة ألغراض المعيشة، والبيانات والمنهجيات المستخدمة لتقدير هذه األرقام تبدو ضعيفة 

ً وتتباين بين البلدان. جدا
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وينبغي بذل جهود مركزة لتحسين نوعية إحصاءات العمالة في عدد من البلدان الرئيسية 
التي لم يكن لديها بيانات إحصائية، أو التي لديها بيانات إحصائية ولكنها قد تكون قائمة على بيانات 

 .ً مسح قليلة أو تقنيات إحصائية بسيطة جدا

مساحة الغابات المخصصة للخدمات االجتماعية
مقدمة 

تشير مساحة الغابات المخصصة للخدمات االجتماعية إلى مدى تخصيص البلدان ومديري الغابات 
على  والحفاظ  العلمي  والبحث  والتعليم  والسياحة  الترفيه  ألغراض  الغابات  من  محددة  مساحات 

المواقع الثقافية أو الروحية. 
 ً ً ومنطقة شملها تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010، قدمت 205 بلدا من أصل 233 بلدا
بيانات عن الوظائف المحددة لغاباتها، وتمثل مجتمعة 99.9 في المائة من مجموع مساحة الغابات. 
ص تحديدا لهذا الغرض، في حين أن  وذكرت العديد من البلدان أنه ليس لديها مساحات من الغابات تُخصَّ
ً فقط أكثر من 1000 هكتار من الغابات تحت  البيانات كانت غير كاملة في حاالت أخرى. خصصت 59 بلدا

ً كامالً للبيانات (1990 و2000 و2005 و2010). هذه الفئة، و53 من هذه البلدان فقط قدمت تسلسالً زمنيا
االستخدامات  فئة  ضمن  أدرجتها  ولكنها  الوظيفة،  هذه  أهمية  البلدان  من  كثير  وتدرك 
المتعددة و/أو االستخدامات غير المعروفة عندما لم يكن من الممكن تحديد المساحة. فالواليات 
المتحدة األمريكية، على سبيل المثال، لم تذكر في التقارير أي مساحة غابات مخصصة في المقام 
األول للخدمات االجتماعية، بل تندرج هذه المساحات ضمن فئة االستخدامات المتعددة مع اإلشارة 

جدول 12-7
عدد العاملين في مجال الحراجة حسب اإلقليم، 2005

اإلقليم

عدد العاملين (باآلالف)توافر المعلومات
إدارة المناطق المحميةاإلنتاج األولي للسلع

اإلنتاج األولي 
للسلع

إدارة المناطق 
اإلجماليالمحمية

مساحة عدد البلدان % من 
مساحة عدد البلدانالغابات % من 

الغابات
3452202557313586أفريقيا

411 8 232179 8 31831973آسيا

239 1 113126 1 35992091أوروبا

168984335416370أمريكا الشمالية والوسطى

6983427228أوسيانيا

10846752393242أمريكا الجنوبية

876 53733810 13284766110العالم

جدول 13-7
 اتجاهات أعداد العاملين في الحراجة حسب اإلقليم، 2005-1990

اإلقليم

عدد العاملين - ألف معادل دوام كاملتوافر المعلومات

إدارة المناطق اإلنتاج األولي للسلع
اإلجماليإدارة المناطق المحميةاإلنتاج األولي للسلعالمحمية

عدد 
البلدان

% من 
مساحة 
الغابات

عدد 
البلدان

% من 
مساحة 
الغابات

199020002005199020002005199020002005

2644122033339142791010342401437أفريقيا

310 2988 9548 150431021608 1968 9118 318712538آسيا

016 0861 6771 005510111 0761 6721 3195951أوروبا

أمريكا الشمالية 
والوسطى

118940223252234–––223252234

59834252826112273028أوسيانيا

5736465359111475460أمريكا الجنوبية

085 12110 27010 9016012518411 9969 2109 10965431411العالم
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إلى أن 85 في المائة من مساحة الغابات الوطنية متاحة ألنشطة الترفيه الخارجي. وتستخدم الكثير 
من الغابات في أفريقيا وغيرها من المناطق ألغراض السياحة، ولكن الوظيفة الرئيسية، في معظم 
فئة  تحت  الغالب  في  الوطنية  المتنزهات  تندرج  ولذلك  البرية.  الحياة  على  الحفاظ  هي  الحاالت، 
الغابات المخصصة لصيانة التنوع الحيوي بدالً من الخدمات االجتماعية. وحتى بين البلدان التي لم 
تزال هناك تفسيرات مختلفة  التقارير وجود مساحات مخصصة للخدمات االجتماعية، ال  تذكر في 

إلدراج المساحات35 تحت هذه الفئة ، لذلك، فاألرقام ليست دائما قابلة للمقارنة بين البلدان.

الوضع الحالي 
لتقديم  العالم  الغابات في  المائة من  3.7 في  بنحو  يقدر  ما  تم تخصيص  العالمي،  المستوى  على 
األقاليم  فإن  ذلك،  ومع  والروحي.  الثقافي  التراث  على  المحافظة  أو  التعليم  أو  السياحة  أو  الترفيه 
الفرعية واألقاليم الوحيدة التي لديها بيانات جيدة الى حد هي شرق آسيا وأوروبا. وقد تم ذكر تقديم 
الخدمات االجتماعية كهدف أساسي لإلدارة في 3 في المائة من إجمالي مساحة الغابات في شرق 

آسيا و 2 في المائة في أوروبا (انظر جدول 14-7). 
أكبر خمسة بلدان من حيث مساحة الغابات المخصصة للخدمات االجتماعية هي البرازيل 
ً نحو 142 مليون هكتار لهذا الغرض. وقد  واالتحاد الروسي والصين واليابان وأوكرانيا والتي خصصت معا
مس مساحة الغابات فيها لحماية ثقافة وطريقة  خصصت البرازيل 119 مليون هكتار، أي أكثر من خُ
حياة الشعوب التي تعتمد على الغابات. وتمثل هذه المساحة أكثر من ثالثة أرباع المساحة اإلجمالية 

للغابات المخصصة للخدمات االجتماعية في جميع أنحاء العالم.
في   ً (أساسا المائة  في   78 بنسبة  الجنوبية  أمريكا  ساهمت  اإلقليمي،  المستوى  وعلى 
البرازيل) من المساحة الكلية لهذه الفئة، وساهمت أوروبا بنسبة 14 في المائة، وآسيا بنسبة 7 في 
المخصصة  الكلية  المساحة  من  المائة  في   1 حوالي  مجتمعة  تمثل  المتبقية  واألقاليم  المائة. 

لتقديم الخدمات االجتماعية. 

تفيد تقارير البرازيل وغيانا عن الغابات المخصصة لحماية ثقافة الشعوب األصلية والشعوب المعتمدة على الغابات، وركزت   35
سبعة بلدان على الترفيه وأبرزت أهمية الغابات في المناطق الحضرية، وتركز ثالثة بلدان على الغابات المقدسة، ويركز بلدان 

على التعليم وبلد واحد على رفاهية اإلنسان. وركزت البلدان المتبقية على السياحة أو مزيج من األغراض المذكورة أعاله.

جدول 14-7
مساحة الغابات المخصصة للخدمات االجتماعية حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010 

األقاليم/األقاليم الفرعية
المساحة المخصصة للخدمات االجتماعيةتوافر المعلومات

إجمالي عدد البلدان % من 
مساحة 1,000 هكتارمساحة الغابات % من 

الغابات
23100.04640.2شرق وجنوب أفريقيا

n.s.799.13شمال أفريقيا

24100.04340.1غرب ووسط أفريقيا

5499.99010.1مجموع أفريقيا

3473.3 5100.08شرق آسيا

17100.02830.1جنوب وجنوب شرق آسيا

24100.08231.9غرب ووسط آسيا

4531.6 46100.09مجموع آسيا

4323.3 45100.06أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

3771.9 46100.019مجموع أوروبا

1253.8190.5منطقة البحر الكاريبي

7100.07673.9أمريكا الوسطى

5100.000امريكا الشمالية

2499.57860.1مجموع أمريكا الشمالية والوسطى

.2199.867n.sمجموع أوسيانيا

56113.8 14100.0119مجموع أمريكا الجنوبية

1463.7 20599.9150العالم 



149 الوظائف االجتماعية واالقتصادية للموارد الحرجية

االتجاهات 
البلدان  تلك  على  االجتماعية  للخدمات  المخصصة  الغابات  مساحة  في  االتجاهات  تحليل  يعتمد 

ً كامالً في تقاريرها. والمناطق التي قدمت تسلسالً زمنيا
االتجاه القوي نحو تزايد المساحة في أمريكا الجنوبية (انظر شكل 7-13) تسببت فيه بالكامل 
البرازيل، حيث تم تخصيص مساحات واسعة من الغابات باعتبارها "أراضي السكان األصليين" و"محميات 
المخصصة  الغابات  مساحة  في   ً انخفاضا أوروبا  وأظهرت  التسعينات.  خالل  المستدامة"  التنمية 
ً شرق  للخدمات االجتماعية بين عامي 1990 و2000، وزيادة من 2000 إلى 2010، في حين أن آسيا (وخصوصا

آسيا) قد أبلغت عن زيادة طفيفة في العقد الماضي. وكانت المؤشرات في افريقيا مستقرة.

االستنتاجات 
الموارد  حالة  تقييم  أجل  من  للغابات  المحددة  الوظائف  عن  العالم  بلدان  من  أعلى  نسبة  أبلغت 
في   75)  2005 لعام  الحرجية  الموارد  حالة  تقييم  مع  بالمقارنة  المائة)  في   81)  2010 لعام  الحرجية 
المائة). إال أنه ال تزال هناك ثغرات كبيرة في البيانات من حيث مساحة الغابات المخصصة للخدمات 
االجتماعية وهناك مجموعة واسعة من التفسيرات عن كيفية إدراج المساحات في هذه الفئة، مما 

عب المقارنة بين البلدان واألقاليم. يجعل من الصَ
االجتماعية  لألغراض  للغابات  الحرجية  اإلدارة  أن  هو  الرئيسي  االستنتاج  يبقى  وبالتالي، 
ً. وينبغي أن تركز التقييمات المستقبلية  والثقافية آخذ في االزدياد، ولكن يصعب قياس المساحة كميا

على الحصول على بيانات أكثر تفصيالً وقابلة للمقارنة بشكل أكبر عن هذا المتغير.

شكل 13-7
اتجاهات مساحة الغابات اإلجمالية المخصصة للخدمات االجتماعية حسب األقاليم، 1990 - 2010

ملحوظة: امريكا الشمالية والوسطى غير مدرجة ألن البلدان في هذا اإلقليم الفرعي لم تذكر أية مساحات مخصصة لهذه الوظيفة. وأوسيانيا غير مدرجة بسبب قلة المعلومات المتوفرة عن بيانات االتجاه

2000

19902005

2010

أفريقيا

آسيا

أوروبا

أمريكا الجنوبية

120 80100 60 40 20 0

هكتار) (مليون 
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الفصل الثامن
اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي

نظرة عامة
إن اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي المتعلق بالغابات يكوّن األساس الذي تعتمد عليه اإلدارة 
ً تستخدمة العديد من  ً عليه دوليا ً متفقا الحرجية المستدامة. وتوفر البرامج الحرجية الوطنية إطارا
البلدان في تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية وااللتزامات الدولية المتعلقة بالغابات. ويعتمد التطوير 
الوطنية  ودون  الوطنية  للوكاالت  المؤسسية  القدرة  على  الحرجية  للسياسة  الفعاالن  والتنفيذ 
القوانين  تعزيز  عن  المسؤلة  والوكاالت  بالغابات  المعنية  اإلدارات  تشمل  وهي  بالغابات.  المعنية 
والتنظيمات الخاصة بالغابات، والمؤسسات التعليمية والبحثية في مجال الغابات. وألغراض التقييم 
هذه  عن  تبلغ  أن  األولى  للمرة  البلدان  من  طُلب  فقد   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي 

العناصر األساسية. وذلك لمعالجة الفجوة المعلوماتية الكبيرة عن غابات العالم.
 وبشكل أكثر تحديدا فمن من أجل التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، طُلب 

من البلدان تقديم معلومات عن المتغيرات التالية:
وجود قانون وطني أو دون وطني للغابات، وتاريخ إصداره وتاريخ آخر تعديل له. – 

وجود سياسة وطنية أو دون وطنية للغابات وتاريخ التصديق عليها.  – 
وجود برنامج وطني للغابات، وتاريخ البدء فيه وحالته الحالية. – 

الهيكل المؤسسي المتعلق بالغابات والحراجة. – 
الموارد البشرية في المؤسسات العامة المعنية بالغابات.  – 
عدد الخريجين المتخصصين في مجاالت تتعلق بالغابات.  – 

عدد العاملين المتخصصين في مراكز أبحاث الغابات الممولة من الحكومة.  – 
وباإلضافة إلى ذلك، تم جمع معلومات عن المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالغابات ومدى 

تصديق البلدان أو تطبيقها لهذه االتفاقيات. 

النتائج الرئيسية
بين  من  الوطنية.  الحرجية  والبرامج  والقوانين  الحرجية  السياسات  تطوير  في  كبير  تقدم  إحراز  تم 
ً منها أصدرت  76 بلدا ً والتي أبلغت عن وجود بيان لسياسة حرجية بها،  143 بلدا البلدان البالغ عددها 
ً منها - في أوروبا  ً لديها قانون خاص للغابات، 69 بلدا أو حدَّثت بياناتها منذ عام 2000. ومن بين 156 بلدا
دِّلت منذ عام 2005. هناك ما  نت أو عُ ً - ذكرت أن قوانين الغابات الحالي لديها قد سُ وأفريقيا أساسا
يقرب من 75 في المائة من غابات العالم تغطيها البرامج الحرجية الوطنية والتي قد بدأ معظمها 

 .ً منذ عام 2000 ويتم تنفيذها حاليا

أعداد الموظفين في المؤسسات العامة للغابات تتناقص
ذكرت التقارير أن 1.3 مليون شخص يعملون في المؤسسات العامة للغابات، 22 في المائة منهم من 
ً منذ عام 2000. ويعمل  اإلناث. وعلى مستوى العالم، يتناقص هذا العدد بنسبة 1.2 في المائة سنويا
أكثر من 20000 متخصص في مؤسسات عامة ألبحاث الغابات. وتخضع سياسة الغابات في معظم 
تبعية  لديهم  فقط  الغابات  وكاالت  رؤساء  ثلث  نحو  ولكن  الزراعة،  وزارة  اختصاص  لنطاق  الحاالت 

مباشرة للوزير، واآلخرون لديهم تبعية لسلطات على مستوى أقل داخل الوزارة.

عدد المتخرجين الجامعيين في مجال الغابات يتزايد
لكل   1 حوالي  يمثل  وذلك  الغابات.  علم  في  60000 طالب جامعي متخصص  من  أكثر   ً يتخرج سنويا
10 مليون هكتار من الغابات. ثلث الطالب المتخرجين من اإلناث، وهذه  200 لكل  86000 فرد، أو حوالي 

النسبة في ازدياد.
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االستنتاجات الرئيسية 
مرحلة  النامية، في  البلدان  قبل  وال سيما من   — الموضوع  هذا  لالستجابة حول  العالي  المعدل  إن 
التقارير األولى ضمن التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية والذي تنظمه منظمة األغذية والزراعة 
— يقدم بيانات مرجعية عالمية هامة. تُظهر النتائج أن البلدان التي كانت نشطة للغاية في تطوير 
 ،2000 عام  منذ  السنوات  في  بالغابات  المعنية  والتشريعات  والبرامج  الحرجية  السياسات  وتحديث 

ً ما تستخدم البرامج الحرجية الوطنية كإطار شامل للسياسة الحرجية.  غالبا
ً على قدرة  إن حالة قدرة الموارد البشرية واتجاهاتها في اإلدارات العامة للغابات تمثل مؤشرا
البلد على إدارة غاباتها. وفي حين أن البيانات الحالية تشير إلى أن عدد الموظفين يتناقص، ال يُعرَف 
ً أن 63 في  إال القليل فقط عن االتجاهات الخاصة بقدرات هؤالء الموظفين. ومن الجدير بالذكر أيضا

المائة فقط من البلدان قدمت معلومات عن الموارد البشرية.
وفي كثير من البلدان تبدو القدرات الوطنية في مجال التعليم والبحوث المتعلقة بالغابات 
غير كافية لدعم التنمية الحرجية المستدامة واالستجابة للقضايا الجديدة. في حين تشير البيانات 
إلى تزايد أعداد الجامعيين، فما زال من غير الواضح إلى أي مدى سوف يساعدهم هذا التعليم — بما 

ولَمة. في ذلك العاملون في مؤسسات أبحاث الغابات — على مواجهة تحديات العالم في ظل العَ

اإلطار القانوني والسياسي
مقدمة 

وتوفير  القرار،  إلى توجيه عملية صنع  الوطنية  ودون  الوطنية  الحرجية  واإلدارة  السياسة  يهدف إطار 
على  الدول  من  العديد  وافقت  الدولية،  االلتزامات  وفي سياق  الزمن.  بمرور  بالتوجيه  واضح  إحساس 
ً شامالً لوضع وتنفيذ السياسات الحرجية  استخدام "البرامج الحرجية الوطنية " (NFPs) باعتبارها إطارا
السياسة  وتشكل  الوطنية.  الحرجية  السياسة  لدعم  أساسية  أداة  القانوني  اإلطار  ويوفر  لديها. 

ً أساس اإلدارة الحرجية المستدامة.  الحرجية الوطنية واإلطار القانوني للغابات معا

الوضع الحالي
181 دولة ومنطقة بتقديم تقارير عن سياساتها الحرجية. ومن بينها،  على الصعيد العالمي، قامت 
ً - (أكثر من 80 في المائة)، تمثل أكثر من 70 في المائة من المجموع الكلي لمساحة  أفادت 143 بلدا
بيان  لديها  بأن  البلدان  من  العظمى  الغالبية  وأفادت  الحرجية.  للسياسة  بيان  لديها  بأن   - الغابات 
أن   - البرازيل  بينها  من   - فقط  بلدان  ثمانية  ذكرت  بينما  الوطني؛  المستوى  على  حرجية  سياسة 
ُفادت  لديها بيان لسياسية حرجية دون وطنية، ولكن ليس لديها بيان لسياسية حرجية وطنية. وقد أ
ً ومنطقة بعدم وجود بيان لسياسة حرجية لديها وتتركز البلدان التي ليس لديها  ثمانية وثالثون بلدا
 ً بيان لسياسة حرجية عامة في غرب ووسط آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما أن هناك اثنين وخمسين بلدا

ومنطقة لم تقدم تقارير عن هذا المتغير.
ً ومنطقة عن وجود برامج حرجية وطنية بها. وقد ذكر ما يقرب من  أبلغ ما مجموعه 178 بلدا
ً من 2008.  ً) ، أن برامجها الحرجية الوطنية قد بدأت اعتبارا ثالثة أرباع هذه البلدان (74 في المائة، 131 بلدا
وهذه الدول مجتمعة مسئولة عن نحو 75 في المائة من مساحة الغابات في العالم (شكل 8-1). وكان 
هناك عدد قليل فقط من البلدان التي لديها بيان لسياسة حرجية، ولكن ليس لديها برامج حرجية 
وطنية، كما ذكر عدد أقل من ذلك أن لديه برامج حرجية وطنية ولكنها بدون بيان لسياسة حرجية. ذكر 
حوالي ثلثي البلدان التي قدمت تقارير (66 في المائة) أن برامجها الحرجية الوطنية كانت في مرحلة 
البرامج الحرجية الوطنية فيما يقرب من ثلث البلدان المتبقية تحت التطوير  التنفيذ. بينما كانت 
أو قيد المراجعة. وفي عدد قليل من البلدان، كانت البرامج الحرجية الوطنية متوقفة في وقت إعداد 
ً لم  ً أنه ليس لديها برامج حرجية وطنية، في حين أن 55 بلدا هذا التقرير. بينما ذكر سبعة وأربعون بلدا
ً، فأغلب الدول التي ذكرت أن لديها برامج حرجية وطنية كانت تقع في أفريقيا  تقدم أية بيانات. وعموما
وأوروبا بالمقارنة مع المناطق األخرى، في حين أن أقل نسبة من البلدان التي قدمت تقارير عن وجود 

برامج حرجية وطنية كانت في أمريكا الشمالية.
دَّمت  ً ومنطقة يشملها التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، قّ من بين 233 بلدا
182 دولة منها (تغطي 99.4 في المائة من غابات العالم) تقارير عن التشريعات الحرجية. في حين لم 
تقدم الدول المتبقية وعددها 51 أية تقارير، وتبلغ مساحة الغابات فيها مجتمعة 24.7 مليون هكتار (0.6 
 ،ً في المائة من غابات العالم). ويتم تنظيم اإلدارة الحرجية من خالل قانون خاص بالغابات في 156 بلدا
ً) يوجد  أي 86 في المائة من البلدان التي قدمت تقارير. وفي الغالبية العظمى من هذه البلدان (150 بلدا
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قانون وطني خاص بالغابات، بينما تتم إدارة الغابات في ست دول من خالل تشريع وطني فرعى وليس 
ً أن غاباتها ال تدار بموجب قوانين خاصة بالغابات، ولكنها تندرج  ً. وذكرت سبع عشرة بلدا ً وطنيا تشريعا
بأن غاباتها التندرج  الصغيرة،  الجزرية  الدول  بلدان، معظمها من  وأفادت تسع  أخرى.  تحت تشريعات 
الحرجية  بيان للسياسة  أي  التسعة لم تذكر  البلدان  تحت أي تشريع على اإلطالق. ثمانية من هذه 
غاباتها من خالل تشريع حرجي وطني فقط،  تدير  بلدان  وهناك ستة  برامج حرجية وطنية.  أو  لديها 
وبدون بيان لسياسة حرجية أو برنامج حرجي وطني. وأبلغ بلدان عن وجود بيان لسياسة حرجية، ولكن 

لم يكن لديهما تشريع خاص للغابات. 
الوطنية  الحرجية  والبرامج  الحرجية،  بالسياسات  الخاصة  المعلومات   1-8 جدول  ويلخص 
8-1 المعاهدات  ً لألقاليم واألقاليم الفرعية. ويسجل إطار  والقوانين المعنية بالغابات مصنفة تبعا
لها.  اعتمادها  أو  عليها  البلدان  تصديق  ومدى  بالغابات  المتعلقة  الرئيسية  الدولية  واالتفاقيات 

للحصول على معلومات على المستوى القطري، راجع جدول 16 و20 في ملحق 3.

االتجاهات
 28) ربع  من  فأكثر   :ً نسبيا  ً مؤخرا الوطنية  الحرجية  السياسات  بيانات  من  العظمى  الغالبية  صدرت 
في المائة) بيانات السياسات التي لها تاريخ صدور معروف قد صدرت في السنوات الخمس الماضية، 
البلدان،  8-2). وفي عدد من  (انظر شكل  الماضي  العقد  إلى  تاريخها  يعود  البيانات  وأكثر من نصف 
ً عمليات لتطوير سياسات حرجية. ويبلغ عدد البلدان التي أصدرت بيان  ً أو اختتمت مؤخرا تجرى حاليا
سياسة حرجية منذ سنة 2000 حوالي ضعف عدد البلدان التي أصدرت بيان السياسة في التسعينات. 
الحرجية  ً للسياسة  بيانا المتوسط  دول في  أكثر من عشر  الماضية، تصدر  الخمسة  السنوات  وفي 

الوطنية كل عام. 
الدولية  الحكومية  اللجنة  سياق  في  البلدان  بها  تعهدت  التي  الدولية  االلتزامات  وبعد 
ً في سياق منتدى  ومؤخرا  ،(IPF/IFF) بالغابات  المعني  الدولي  الحكومي  المنتدى   / بالغابات  المعنية 
األمم المتحدة المعني بالغابات (UNFF)، من الواضح أن البلدان اعتمدتها إلى حد كبير بشكل أو بآخر 
ً - والتي  ً وطنيا ً حرجيا في جميع أنحاء العالم. وقد بدأ ما يقرب من ثالثة أرباع (85 من أصل 115 برنامجا
2006، وبدأ ثلث  2010 ( - منذ عام  ذُكر تاريخ بدئها في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 
ً) أن البرنامج  س البلدان فقط (25 بلدا مْ ً أي منذ عام 2006. وذكر حوالي خُ البرامج في وقت متأخر نسبيا
ً من البلدان قد بذل  ً متزايدا الحرجي الوطني لديها قد بدأ في عام 1999 أو قبله. هذا يشير إلى أن عددا
السياسات  لتطوير  كمنهج  الوطنية  الحرجية  البرامج  استخدام  أجل  من  األخيرة  اآلونة  في   ً جهودا

الحرجية وتطبيقها. 
بين  كبير  بشكل   ً حاليا بها  والمعمول  بالغابات  المعنية  التشريعات  ن  سَ سنوات  وتختلف 
البلدان. يعود تاريخ سنّ قوانين الغابات في بعض البلدان إلى السبعينات أو ما قبلها، وتم تغيير هذه 
التشريعات في العديد من هذه البلدان من خالل تعديالت بدالً من سنّ قوانين جديدة. ومعظم قوانين 
ً تعود إلى عقد أو أقل. وفي الواقع، فإن عدد البلدان التي تسن تشريعات جديدة  الغابات الموجودة حاليا
ً على مدى العقود الماضية. ففي منتصف السبعينات، سنّ بلدان  للغابات قد ازداد بدرجة كبيرة سنويا
فقط قوانين خاصة بالغابات كل سنة، وارتفع ذلك المعدل ليبلغ أربعة بلدان تسن قوانين كل سنة في 
الثمانينيات. ومنذ منتصف التسعينات، قامت ستة إلى ثمانية بلدان بسن تشريعات جديدة للغابات 
كل عام وقامت بلدان أكثر بتعديل القوانين الخاصة بالغابات. أبلغت 63 في المائة من البلدان (100 بلد 

شكل 1-8 
نسبة المساحة الحرجية التي تغطيها برامج حرجية وطنية تبعًا لإلقليم، 2008
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ً قدمت بيانات) أن آخر تعديل قامت به كان في سنة 2000 أو بعدها. وبالنسبة لعدد  من أصل 159 بلدا
 ً قليل من البلدان األخرى، تم آخر تعديل في السبعينيات. وفي حوالي نصف عدد الدول البالغ 159 بلدا
والتي قدمت تقارير، تم سنّ أو تعديل قوانين الغابات منذ سنة 2004 (انظر شكل 8-3). وعلى مستوى  
ً لتشريعات الغابات، تليها دول أفريقيا.  اإلقليم، في المتوسط، تعتبر دول أوروبا هي آخر دول استحداثا
يتعدى  وأوسيانيا  والوسطى  الشمالية  أمريكا  دول  في  الغابات  تشريعات  سن  تاريخ  فإن  وبالمقارنة، 

العشر سنوات. 

االستنتاجات
تشير نتائج التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 إلى أن تطوير وإصدار بيان السياسات 
الحرجية قد زاد بشكل كبيير في العقود األخيرة الماضية - بشكل متساوٍ تقريبا في كل البالد في 

جدول 1-8
عدد البلدان التي لديها سياسات وبرامج وقوانين حرجية وطنية، حسب األقاليم واألقاليم 

الفرعية،  2008

األقاليم واألقاليم الفرعية

القانون الحرجي الوطنيالبرنامج الحرجي الوطنيالسياسة الحرجية الوطنية

غير موجود
موجود

ال توجد 
غير موجودبيانات

موجود
ال توجد 

بيانات
قانون حرجي 

خاص
مدمج في 

قوانين 
أخرى

ال يوجد 
قانون

ال توجد 
بيانات

1553155317123شرق وجنوب أفريقيا

4223235102شمال أفريقيا

2132211421113وسط وغرب أفريقيا

401073981043338مجموع أفريقيا

3114014001شرق آسيا

1620153015210جنوب وجنوب شرق آسيا

1186119517125غرب ووسط آسيا

301173012636336مجموع آسيا

27111231613332312مجموع أوروبا

104138613103212منطقة البحر الكاريبي

6016016001أمريكا الوسطى

4011312111أمريكا الشمالية

2041515915184314مجموع أمريكا الوسطى والشمالية

10411681184211مجموع أوسيانيا

860104012110مجموع أمريكا الجنوبية

13546521314755150171551العالم

شكل 2-8
 تاريخ التصديق على بيان السياسة الحرجية
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إطار 1-8
المعاهدات واالتفاقيات الدولية المعنية بالغابات

بين  ومن  وإدارتها.  بالغابات  المعنية  الملزمة،  وغير  الملزمة  الدولية  واالتفاقيات  المعاهدات  من  عدد  هناك 
ً بشأن جميع أنواع الغابات، والذي اعتمدته الجمعية العامة  االتفاقات غير الملزمة، فإن الصك الغير ملزم قانونا
2007، يكتسب أهمية خاصة. وتشمل االتفاقات السابقة البيان الرسمي غير الملزم  لألمم المتحدة في عام 
ً بالمبادئ من أجل توافق عالمي في اآلراء بشأن إدارة جميع أنواع الغابات وصيانتها وتنميتها المستدامة؛  قانونا
21: "مكافحة  رقم  بند جدول األعمال  الحادي عشر، من  "الفصل  و  الحرجية"،  "المبادئ  باسم   ً أيضا والمعروف 
التصحر". وقد نتج كالهما عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) الذي عقد في ريو دي 

جانيرو، بالبرازيل في عام 1992. 
ً والمعاهدات ذات الصلة باإلدارة الحرجية  كما أن هناك العديد من االتفاقيات الدولية الملزمة قانونا
المستدامة والحفاظ على الغابات. هذه المعاهدات واالتفاقات الدولية تعتمد في تأثيرها على تصديق البلدان 
عليها. وبمجرد أن يتم التصديق على االتفاقيات، يتم إدراج هذه االتفاقيات في اإلطار القانوني الوطني للبلدان 

الموقعة، وتدخل في حيز النفاذ بموجبه. 
وألغراض التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، تم جمع بيانات بشأن حالة التصديق 
مواقعها  على  المقدمة  المعلومات  أساس  على  بالغابات  المعنية  الدولية  والمعاهدات  االتفاقيات  على 
ويتم   3 الملحق  في   20 رقم  الجدول  في  المفصلة  التصديق  حالة  وتظهر  العالمية.  الشبكة  على  الرسمية 
تلخيصها في األسفل. ويشير العدد اإلجمالي للبلدان إلى تلك البلدان التي صدقت على المعاهدة أو االتفاقية 

أو انضمت إليها، أو وافقت عليها أو اعتمدتها.

المصادر:
NLBI: http://www.un.org/en/members/

CBD: http://www.cbd.int/convention/parties/list/

UNFCCC: http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2352.php

Kyoto Protocol: http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php 
UNCCD: http://www.unccd.int/convention/ratif/doeif.php

CITES: http://www.cites.org/eng/disc/parties/alphabet.shtml

Ramsar: http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-parties-contracting-parties-to-23808/main/ramsar/1-36-
123%5E23808_4000_0__

World Heritage Convention: http://whc.unesco.org/en/statesparties/ 
ITTA: http://whc.unesco.org/en/statesparties/

عدد الدول حتى يناير اإلتفاقية
2010

192الصك الغير ملزم قانوناً بشأن جميع أنواع الغابات

192(CBD) اتفاقية التنوع الحيوى

193(UNFCCC) اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

191بروتوكول كيوتو

192(UNCCD) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

175(CITES)إتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية 

160(RAMSAR) اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية 

187اتفاقية التراث العالمي

60(ITTA) االتفاقية الدولية لألخشاب االستوائية
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جميع أنحاء العالم. وهذا إشارة إلى أنه يتم إعطاء المزيد من االهتمام لتطوير وتحديث السياسات 
ً تمرير هذه السياسات. إذا ما تم تطوير وتنفيذ هذه السياسات  الرسمية وفي كثير من األحيان أيضا
توجيه  تقدم  فإنها  الوطني،  الحرجي  البرنامج  عملية  سياق  في  المثال  سبيل  على  مالئم،  بشكل 

استراتيجي فعال نحو اإلدارة الحرجية المستدامة. 
وبعد االلتزامات التي تم قطعها في سياق اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالغابات / المنتدى 
الحكومي الدولي المعني بالغابات (IPF/IFF)، ومؤخرا في سياق منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات 
ً شامالً  (UNFF)، أفادت البلدان بأنها قد اتخذت إلى حد بعيد البرامج الحرجية الوطنية باعتبارها نهجا
البرنامج الحرجي  إلى  البالد تنظر  تزال بعض  التنمية الحرجية. وبالرغم من ذلك، فال  لوضع سياسة 
الوطني كوثيقة برمجة وليس كعملية مستمرة لتطوير السياسة الحرجية. وتعتبر العديد من عناصر 
التركيز  سيما  وال  الحرجية،  السياسات  وضع  عمليات  في   ً نسبيا جديدة  الوطني  الحرجي  البرنامج 
لالختالفات   ً ونظرا المختلفة.  القطاعات  بين  والتنسيق  المصلحة  أصحاب  مشاركة  على  الشديد 
فترة  جديدة، خالل  عناصر  إدماج  و  اعتماد  في  المحرز  التقدم  فإن  التقليدية،  المناهج  عن  الرئيسية 
الحرجية  البرامج  الحقيقة لمنهج  المضافة  القيمة  أن  إال  بلد آلخر.  الزمن، يختلف من  قصيرة من 

الوطنية تزداد مع مرور الوقت ومع الخبرة المكتسبة من دورات البرامج الحرجية الوطنية. 
ً، مما  ً نسبيا وأبلغت معظم البلدان بأنها قد سنّت أو عدلت تشريعات الغابات لديها مؤخرا
مكنها من األخد في االعتبار التغيرات العديدة التي حدثت في العقود األخيرة الماضية، ومن التعرف 
ً، فإن  ً ونافذا بشكل أفضل على المفهوم الواسع لإلدارة الحرجية المستدامة. وإذا كان التشريع سليما

ً لإلدارة الحرجية المستدامة.  ً متينا ذلك يمثل أساسا

اإلطار المؤسسي
مقدمة

يتزايد إدراك أهمية الهياكل والقدرات المؤسسية في تحقيق األهداف الوطنية لإلدارة الحرجية. ففي 
التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، دُعيت الدول للمرة األولى لتقديم معلومات بشأن 
الهيكل المؤسسي لإلدارة الحرجية، بما في ذلك: المسئولية الرئيسية عن وضع السياسة الحرجية 
الموارد  ومستويات  للوزير،  التبعية  ومستوى  للغابات،  الوطنية  الوكالة  تتبعها  التي  والوزارة  العامة، 

البشرية، مصنفة حسب نوع الجنس ومستوى التعليم. 

الوضع الحالي
السياسة  الرئيسية عن صياغة  المسئولية  تتحمل  التي  الوزارة  تقارير عن  تقديم  البلدان  طُلب من 
ً ومنطقة، تمثل 98 في المائة من غابات العالم. وكما  الحرجية في عام 2008. وقد استجابت 168 بلدا
هو واضح في شكل 8-4، فإن صياغة السياسات الحرجية هي مسئولية وزارة الزراعة (43 في المائة من 
البلدان التي قدمت تقارير). وفي 33 في المائة من البلدان التي قدمت تقارير، كانت صياغة السياسات 
الحرجية هي مسئولية وزارة البيئة، وفي حوالي 20 في المائة من البلدان كانت السياسة الحرجية هي 

شكل 3-8
تاريخ سّن التشريعات الخاصة بالغابات
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مسئولية عدة وزارات، أو رئيس الوزراء، أو رئيس الدولة، أو وزارات أخرى ال تحتوي على "الزراعة" أو "البيئة" 
ً (على سبيل  في اسمها. وتشمل هذه الفئة البلدان التي تتم صياغة السياسة الحرجية بها إقليميا
تتبع  أو  مستقلة  للغابات  العامة  الوكالة  بها  تكون  التي  البالد  أيضا  تشمل  وهي  بلجيكا).  المثال، 
ً من البلدان  الرئيس مباشرة، أو رئيس الوزراء، أو مجلس إدارة (على سبيل المثال، باراجواي). في 55 بلدا

التي قدمت تقارير (حوالي واحد من كل ثالثة بلدان) وردت كلمة (غابات/حراجة) في اسم الوزارة.
من  اإلنبعاثات  تقليص  آليّة  خالل  من  المناخ  لتغير  للتصدي  الدولية  المفاوضات  تشكل 
ً للبلدان التي ليس بها تنسيق فعال بين الوزارات،  ً كبيرا أنشطة إزالة الغابات وتدهورها «REDD» تحديا
حيث أن هذه المفاوضات عادة ما يقوم بها ممثلون عن وزارة البيئة، على الرغم من أن المسئولية عن 
اتخاذ مثل هذه اإلجراءات قد تكون من اختصاصات وزارة الزراعة والغابات. وكما هو واضح في شكل 

ً لعدد كبير من البلدان. ً كبيرا 8-4، فإن ذلك يمثل تحديا
ً (72 في  وهناك تساؤل آخر حول مستوى تبعية رئيس وكالة الغابات للوزارة. وقد قامت 168 بلدا
المائة من المجموع)، تمثل 98 في المائة من مساحة الغابات في العالم باإلجابة على هذا السؤال. 
ً) يتبع رئيس وكالة الغابات الوزير تبعية مباشرة، أو يحمل درجة وزير  وفي حوالي ثلث هذه البالد ( 57 بلدا
وتختلف  الغابات.  المائة من مجموع مساحة  52 في  الدول  تلك  وتمثل  الصين).  الحال في  (كما هو 

مستويات التبعية المباشرة للوزير بشكل كبير  بين األقاليم المختلفة (انظر جدول 2-8). 
الغابات)  المائة من مساحة  35 في  البلدان (تمثل  المائة من  أبلغت ثمانية وثالثون في  وقد 
المائة من  7 في  (تمثل  البلدان  المائة من  21 في  وأبلغت  ؛  وزير  نائب  (مثل  الثانية  الدرجة  تبعية من 
المساحة) أن لديها تبعية من الدرجة الثالثة، وأبلغت 7 في المائة من البلدان (تمثل 6 في المائة من 
أجابت  التي  البلدان  المائة من  71 في  ً، ففي  وعموما الرابعة.  الدرجة  تبعية من  لديها  أن  المساحة) 
(أي ما يشمل نحو 87 في المائة من مساحة الغابات) فإن رئيس الغابات يتبع الوزير إما مباشرة أو من  

المستوى الثاني من التبعية.
العامة  المؤسسات  في  البشرية  الموارد  مستوى  عن  تقارير  تقدبم  البلدان  من  طُلِبَ  كما 
من  المائة  في   60 تمثل   ،ً بلدا  146 السؤال  هذا  على  أجابت  وقد   .(3-8 (جدول   2008 عام  في  للغابات 
وجمهورية  وكندا  استراليا  مثل  بالغابات  والغنية  الكبيرة  الدول  بعض  العالم.  في  الغابات  مساحة 

الكونغو الديمقراطية واالتحاد الروسي لم تقدم تقارير عن مستويات الموظفين. 
وقد أبلغت معظم البلدان عن أعداد الموظفين على الصعيدين الوطني ودون الوطني. في 
حين أبلغت بعض البلدان عن عدد الموظفين على المستوى الوطني فقط (مثل البرازيل التي ذكرت 
(مثل  الغابات فقط  أبلغت عن مسئولي  أو  االتحادية)،  المؤسسات  في  الموظفين  فقط مستويات 
تايالند) أو عن مؤسسات معينة (مثل الواليات المتحدة والمكسيك). وبناء على المحاذير المذكورة 
يتركز  مليون شخص،   1.3 حوالي  للغابات  العامة  المؤسسات  في  البشرية  الموارد  بلغت  فقد  أعاله، 
 5000 حوالي  التقارير  ذكرت  بينما   .(78000) وافريقيا   (81000) وأوروبا  مليون)   1.1) آسيا  في  معظمهم 

موظف فقط في أمريكا الجنوبية.
هكتار،   100000 لكل  الموظفين  عدد  لتقدير  البشرية  الموارد  مستويات  استخدام  ويمكن 
 ً كبيرا  ً اختالفا هناك  أن  تبين  وقد  الحرجية،  األهداف  لتعزيز  المؤسسية  للقدرات  جزئي  مؤشر  وهو 

شكل 4-8
الوزارة ذات المسئولة الرئيسية عن السياسة الحرجية، 2008

الزراعة وليس البيئة
 البيئة وليس الزراعة
وزارة أخرى
الزراعة والبيئة

بدون كلمة غابات في االسم

مع كلمة غابات في االسم

50607080 40 30 20 10 0

البلدان) (عدد 

أ.  مسؤولية, عول, مسئولية
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بين األقاليم. فقد تراوحت مستويات التوظيف لكل 100000 هكتار من أكثر من 100 موظف في آسيا 
ومنطقة البحر الكاريبي إلى أقل من 10 في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وأوسيانيا وكانت 
بالكثافة  عالقة  له  التباين  هذا  أن  ويبدو  وأوروبا.  أفريقيا  في  االثنين  بين  متوسطة  الموظفين  أعداد 
لكل  الموظفين  عدد  من  أعلى  مستويات  لديها  العالية  السكانية  الكثافة  ذات  فالبالد  السكانية، 
وحدة من مساحة الغابات. وعند عمل مقارنة بيانية بين مستويات أعداد الموظفين لوحدة المساحة 
التي لديها  البالد  أن  المتغيرين بمعنى  بين  أن هناك عالقة طردية  يتبين  الكلية للغابات،  والمساحة 

جدول 2-8
مستوى تبعية رئيس قطاع الغابات للوزير من الدرجة األولى

األقاليم واألقاليم الفرعية
توافر المعلومات

عدد الدول ذات المستوى 
األول من التبعية

في  الحرجية  % المساحة 
الدول ذات المستوى األول 

من التبعية المساحة عدد الدول إجمالى  % من 
الحرجية

.20100.02n.sشرق وجنوب أفريقيا

698.8498.5شمال أفريقيا

2396.8610.6غرب ووسط أفريقيا

4998.31216.4مجموع أفريقيا

497.4395.2شرق آسيا

1387.7358.0جنوب وجنوب شرق آسيا

1871.5320.8غرب ووسط آسيا

3590.5972.4مجموع آسيا

3699.32091.7مجموع أوروبا

1483.658.9منطقة البحر الكاريبي

693.1481.3 أمريكا الوسطى 

3100.019.7 أمريكا الشمالية

2399.61011.6مجموع أمريكا الوسطى والشمالية

1299.614.2مجموع أوسيانيا

13100.0565.0مجموع  أمريكا الجنوبية

16898.15752.0العالم

جدول 3-8
مستويات الموارد البشرية لكل وحدة من المساحة الحرجية والتغيرات فيها، 2008-2000

األقاليم واألقاليم الفرعية

عدد العاملين، 2008 توافر المعلومات
من  % العاملين 
حملة الشهادات 
الجامعية (2008)

معدل التغير  
سنويا  2000-

(%) 2008 عدد الدول
النسبة من 
المساحة 
الحرجية

لكل 100,000 المجموع
هكتار

2.6-8198.63.8 1896.222شرق وجنوب أفريقيا

0.1-58731.513.4 698.824شمال أفريقيا

78218.433.42.3 2041.725غرب ووسط أفريقيا

18815.1170 447073مجموع أفريقيا

1.6-300316.835.7 497.4746شرق آسيا

0.3-600114.320.1 1489.6306جنوب وجنوب شرق آسيا

0.7-498162.533.8 1348.133غرب ووسط آسيا

1.3-398207.221.8 086 3189.81مجموع آسيا

1-12050.518.7 291681مجموع أوروبا

14611512.52.1 1153.64منطقة البحر الكاريبي

167661.40 653.61 أمريكا الوسطى 

-5778.955.1 254.232 أمريكا الشمالية

8909.750.61.9 1955.437مجموع أمريكا الوسطى والشمالية

7326.449.12.8 1121.62مجموع أوسيانيا

2150.647.42.2 1293.15مجموع  أمريكا الجنوبية

1.2-54353.123.2 286 14659.71العالم
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غابات أكثر، يكون مستوى الموارد البشرية لكل وحدة مساحية أقل، كما هو متوقع. فالبلد التي لديها 
ً أي واحد لكل 10 هكتارات)،  أعلى عدد من الموظفين لكل 10000 هكتار كانت مصر ( 9700 موظف تقريبا
ً لكل  بينما كان لدى فينزويال أقل عدد من الموظفين لكل 100000 هكتار (0.17 أو موظف واحد تقريبا

نصف مليون هكتار). 
وقد أجاب عدد قليل فقط من البلدان على السؤال الخاص بعدد الموظفين في المؤسسات 
من  المائة  في   51 (أو  فقط  دولة   119 وأجابت  جامعية.  شهادات  يحملون  والذين  للغابات  العامة 
مجموع الدول) على هذا السؤال لعام 2008، وهي تمثل 35 في المائة من مساحة الغابات في العالم، 
الموظفين  عدد  مجموع  وكان  الكبيرة.  البلدان  من  للعديد  بالنسبة  متوافرة  غير  البيانات  وكانت 
واحد من  المتوسط، حوالي  104000 موظف. وفي  تقارير حوالي  التي قدمت  البالد  المتخصصين في 
كل خمسة أشخاص من الموظفين في المؤسسات العامة للغابات (23 في المائة) هم من حملة 
50 في المائة في  17 في المائة في أفريقيا وأكثر من  الشهادات الجامعية. وتتراوح هذه النسبة بين 

أمريكا الشمالية والوسطى. 
53 في  أو   ) 124 دولة  الواردة من  التقارير  2008 في  تم اإلبالغ عن نسبة الموظفات اإلناث في 
ً، ذكرت  المائة من مجموع الدول، تمثل 40 في المائة من المساحة الكلية للغابات في العالم). وعالميا
الدول أن ما يقرب من واحد من كل خمسة موظفين (22 في المائة) من اإلناث. وتراوحت هذه النسبة 
بين أقل من 18 في المائة في أفريقيا وأوروبا إلى أقل من 30 في المائة في أمريكا الشمالية والوسطى 

(انظر شكل 5-8). 
الكلية  المساحة  من  المائة  في   33 تمثل  المجموع،  من  المائة  في   47 (أو  بلد   109 وأبلغت 
للغابات في العالم) أن نسبة الموظفات اإلناث المتخصصات في عام 2008 كانت تبلغ 19 في المائة 
من العاملين المتخصصين. ووصلت نسبة العامالت اإلناث المتخصصات أعلى معدالتها في أمريكا 

الشمالية والوسطى، وأقلها في آسيا. 

االتجاهات 
ً بين عام 2000 وعام 2008 بنسبة 9.1 في  انخفض عدد العاملين في المؤسسات العامة للغابات عالميا
ً. وتركزت هذه االنخفاضات بشكل رئيسي في آسيا وأوروبا. ومن ناحية  1.2 في المائة سنويا المائة أو 
بينما  العاملين،  عدد  في  زيادة  وأوسيانيا  والجنوبية  والوسطى  الشمالية  أمريكا  شهدت  فقد  أخرى، 
ً في مستويات  انخفاضا التقرير  المذكورة في  االنخفاضات  وقد تعكس  أفريقيا.  ً في  ثابتا العدد  بقي 
التوظيف، وأيضا إعادة تحديد االختصاصات، وتوزيع األصول على وكاالت أخرى (كما هو الحال في جنوب 
أفريقيا وموزمبيق)، وخصخصة الوظائف التي كانت تؤديها في الماضي الوكاالت العامة للغابات، أو 
زاد عدد الموظفين التقنيين بمعدل سنوي  إجراء تغييرات هيكلية (كما هو الحال في جورجيا). وقد 

قدره 0.4 في المائة بين عامي 2000 و2008، مما يشير إلى زيادة المهنية في وكاالت الغابات العامة.
وتراجعت نسبة الموظفات اإلناث قليالً من 23.5 في المائة إلى 22.1 في المائة بين عامي 2000 
الغالب نتيجة لالنخفاضات في األقاليم الفرعية  العالمي هو في  2008. والواقع أن هذا االنخفاض  و 
 ً لشرق وجنوب أفريقيا، وشرق آسيا، حيث أن جميع األقاليم األخرى إما شهدت زيادة أو لم تشهد تغيرا
 ً ً فقط (تمثل 21 في المائة من مساحة الغابات في العالم) أرقاما في نسبة الموظفات. قدمت 66 بلدا
و2008.   2000 عامي  بين  المتخصصات  للموظفات  المئوية  النسبة  بين  للمقارنة  استخدامها  يمكن 

ً نسبة اإلناث بين الموظفين المتخصصين دون تغيير.  وعلى الصعيد العالمي، بقيت أساسا

االستنتاجات
التنسيق  إلى تحسين  الحاجة  تزداد  المناخ،  آثار تغير  التخفيف من  الغابات في  بدور  بزيادة االعتراف 
في  خاصة  أهمية  ولهذا  الغابات.  و/أو  الزراعة  ووزارات  البيئة  وزارات  بين  سيما  وال  الوزارات،  بين 
البلدان التي تكون بها صياغة السياسات الحرجية والسياسات المتعلقة بتغير المناخ تقع ضمن 

اختصاصات وزارات منفصلة. 
أعداد  مجموع  عن  تقارير  قدمت  البلدان  من  فقط  المائة  في   63 أن  بالذكر  الجدير  ومن 
هذا  عن  تقارير  الكبيرة  البلدان  من  العديد  تقدم  ولم  للغابات.  العامة  المؤسسات  في  العاملين 
الروسي)،  واالتحاد  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وكندا  أستراليا  المثال،  سبيل  (على  المتعير 
هذا  على  معلومات  جمع  جعلت  المؤسسية  هياكلها  مركزية  ال  أن  إلى  ذلك  يرجع  الظن،  وأغلب 
هذه  مثل  عن  البلدان  فيها  تبلغ  التي  األولى  المرة  هي  هذه  أن  وبما  الصعوبة.  غاية  في  المستوى 

البيانات، فال يمكن توقع عمل مقارنات كاملة بينها. 
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اإلدارة  لتعزيز  مناسبة  للغابات  العامة  المؤسسات  في  الحالية  التوظيف  مستويات  هل 
العوامل  العديد من  السؤال، ألن  المستدامة؟ لألسف، ليس من السهل اإلجابة على هذا  الحرجية 
والتكنولوجيا  والمعرفة  المالية  الموارد  ذلك  في  بما  عام،  بشكل  المؤسسية  القدرة  في  تساهم 
والبنية التحتية والمعدات والشراكات والسياق المؤسسي العام (مثل السياسات واإلطار القانوني 
ً على  أيضا يعتمد  التوظيف  فإن مدى مالءمة مستويات  ذلك،  المؤسسات). وعالوة على  وغيرها من 
احتياجات المجتمع من الغابات والتي توجهها العوامل الديموغرافية والجغرافية والبيئية والمناخية، 

وكذلك يعتمد على مستوى التنمية االقتصادية واألولويات الوطنية.

التعليم والبحث العلمي
مقدمة 

ً لقدرة البلد القيادية والتقنية واإلدارية  ً مفيدا تقدم المعلومات حول التعليم والبحث العلمي مؤشرا
الحرجي لمواجهة تحديات  القطاع  الحرجية المستدامة ولقدرتها على تكييف  اإلدارة  على تحقيق 

معقدة، مثل تغير المناخ. 
على  المستقبلية  البلد  لقدرة   ً الماجستير مؤشرا أكملوا شهادة  الذين  الطالب  عدد  يمثل 
درجة  طالب  عدد  يشير  كما  المستدامة،  الحرجية  لإلدارة  واستراتيجيات  سياسات  وتنفيذ  وضع 
البكالوريوس إلى القدرة على إدارة البرامج وتنفيذ السياسات، وتشير الشهادات التقنية أو الدبلومات 
إلى القدرة على تنفيذ الخطط التشغيلية. وقد يشير إجمالي عدد الطالب الجامعيين الذين يحصلون 
على درجة البكالوريوس والماجستير إلى األهمية التي يعطيها المجتمع للغابات وإدارتها. كما يشير 
عدد المتخصصين العاملين في مجال أبحاث الغابات الممولة من القطاع العام إلى مدى االهتمام 
الوطني بحل مشكالت قطاع الغابات وإدارتها، في حين أن النسبة المئوية للطالبات اإلناث تشير إلى 

التغيرات المستقبلية المحتملة في التوازن بين الجنسين في مجال الغابات. 

الوضع الحالي
ما  أن  الحرجى،  الغطاء  مجموع  من  المائة  في   70 من  أكثر  تمثل  دولة   125 ذكرت   ،2008 عام  في 
مجموعه 106800 طالب قد أتموا تعليمهم في مجال علوم الغابات. من بينهم 62600 طالب جامعي 
44200 طالب على  البكالوريوس)، كما حصل  درجة  و49400 يكملون  الماجستير  درجة  (13200 يكملون 

شهادات تقنية (انظر شكل 6-8). 
وعلى المستوى العالمي، كانت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير إلى نسبة الحاصلين 
اإلقليم  وداخل  األقاليم  بين   ً ً كبيرا تفاوتا ولكن هناك  أربعة،  إلى  واحد  تقريبا  البكالوريوس  درجة  على 

شكل 5-8
نسبة الموظفات اإلناث في المؤسسات العامة للغابات حسب األقاليم، 2008

أفريقيا

آسيا

أوروبا

امريكا الشمالية والوسطى

أوسيانيا

أمريكا الجنوبية

العالم

من الموظفين المتخصصين

من إجمالي الموظفين
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في  البكالوريوس  درجة  على  الحاصلين  لعدد  الجزئي  االنخفاض  يرجع  المثال،  سبيل  فعلى  الواحد. 
والماجستير  للبكالوريوس  درجة مدمجة  يوفر  البلدان  العديد من  التعليمي في  النظام  أن  إلى  أوروبا 
في  بما  الكبرى،  البلدان  من  عدد  عن  البيانات  توافر  عدم  إلى   ً أيضا ذلك  ويرجع  الغابات،  مجال  في 
البكالوريوس مثير  بدرجة  التقنية مقارنة  للشهادات  المنخفض  العدد  أن  الروسي. كما  االتحاد  ذلك 
للدهشة. وهو يسلط الضوء على الصعوبة الخاصة في جمع البيانات حول طالب الشهادات التقنية 
ً واسع النطاق  ً تقنيا ً ما يتلقى الفنيون تعليما المتخصصة في الغابات على المستوى العالمي. وغالبا
وتبدو  الشهادة.  بالضرورة في اسم  بالغابات  الخاص  الجزء  يُذكر  وال  والبيئة،  والزراعة  الغابات  يشمل 
ً ومنطقية وذلك ألنها تُجمع غالبا  المعلومات المتعلقة بدرجة الماجيستير والبكالوريوس أكثر ترابطا

من الجامعات والكليات التي تقوم بتدريس علوم الغابات. 
علوم  في  المتخصصين  الطالب  من  أكبر   ً أعدادا يخرّج  الذي  المجتمع  أن  المفترض  ومن 
الغابات  على  بالحفاظ  المتعلقة  المستقبلية  التحديات  لمواجهة   ً استعدادا أكثر  سيكون  الغابات 
وإدارتها. وعليه، يمكن تقييم استعداد قطاع الغابات للتصدي لمثل هذه التحديات عن طريق حساب 
نسبة الطالب المتخرجين من الجامعات في مجال علوم الغابات إلى عدد السكان أو مساحة الغابات. 
44200 هكتار من  لكل  واحد  أو طالب  86300 شخص،  لكل  واحد  تخرج طالب جامعي   ،2008 ففي عام 
 ً الغابات. يوضح شكل 8-7 عدد خريجي الجامعات لكل 10 مليون شخص ولكل 10 مليون هكتار مصنفا
ً بالمقارنة مع  ً جدا ً لإلقليم. وكان عدد الخريجين لكل 10 مليون هكتار من الغابات في آسيا مرتفعا تبعا

أقاليم أخرى نتيجة للعدد الكبير من الطالب الجامعيين المتخرجين في الصين.
مثلت الطالبات اإلناث حوالي 31 في المائة من مجموع طالب الماجيستير، و36 في المائة 
من طالب البكالوريوس، و16 في المائة من الطالب التقنيين. إال أن بعض البلدان الكبرى في مجال 
الشمالية  وأمريكا  آسيا،  سجلت  وقد  الجنس.  نوع  حسب  مصنفة  معلومات  تقدم  لم  الغابات 
أقل  وأفريقيا  أوروبا  سجلت  بينما   ،2008 عام  في  اإلناث  للطالبات  نسب  أعلى  وأوسيانيا  والوسطى 

النسب (انظر شكل 8-8). 

ملحوظة: أوسيانيا غير متضمنة، لعدم ورود تقارير من أستراليا ونيوزيالندا 

شكل 6-8
تخريج الطالب من التعليم المرتبط بالغابات، 2008

شهادة فنية
درجة البكالوريوس

درجة الماجستير

أفريقيا

آسيا

أوروبا

امريكا الشمالية والوسطى
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ً، تمثل 53 في المائة من إجمالي مساحة الغابات، أن حوالي 21000  أفاد ما مجموعه 124 بلدا
متخصص كانوا يعملون في مراكز البحوث الممولة من القطاع العام في عام 2008. وكانت المعلومات 
غير متوفرة من العديد من الدول ذات المساحات الشاسعة من الغابات بما في ذلك أستراليا وكندا 
25 في المائة من مجموع العاملين في أبحاث الغابات كانوا من الحاصلين  واالتحاد الروسي. حوالي 
على درجة الدكتوراه. وعند ربط هذه المعلومات بالمساحة الكلية للغابات للبالد التي قدمت تقارير، 
نجد أن هناك درجة دكتوراه واحدة لكل 417000 هكتار من الغابات. وكان لدى أوروبا وبفرق شاسع أعلى 

عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه لكل وحدة مساحية من الغابات (انظر شكل 9-8).

االتجاهات
ً بشكل عام.  كان االتجاه في عدد الطالب المتخرجين في علوم الغابات بين عامي 2000 و2008 ايجابيا
وتمثل البلدان التي قدمت تقارير عن الخريجين الحاصلين على درجة الدكتوراة والماجيستير حوالي 50 
في المائة من مساحة الغابات في العالم، وقد أفادت بأن عدد طالب الماجستير قد زاد بنسبة حوالى 8 
ً خالل تلك الفترة. هذه  ً، وأن عدد طالب البكالوريوس قد زاد بنسبة 13 في المائة سنويا فى المائة سنويا
الزيادة تختلف بين األقاليم واألقاليم الفرعية. وكانت آسيا مسئولة عن أكبر نسبة تغير بزيادة سنوية 
قدرها 17 في المائة في عدد طالب الماجستير و16 في المائة في أعداد خريجي البكالوريوس. وشهدت 
ً يتراوح بين 4 و8 في المائة في عدد طالب الماجستير وطالب البكالوريوس الذين  أفريقيا وأمريكا ارتفاعا
تخرجوا في أقسام علوم الغابات. وأظهرت أوروبا زيادة سنوية قدرها 1 في المائة فقط في عدد طالب 

الماجستير و4 في المائة في عدد طالب البكالوريوس. 
تعليم  الغابات عن  المائة فقط من مجموع مساحة  33  في  تمثل  البالد  أقل من  أبلغ عدد 
الفنيين وكان التحول أقل أيجابية على هذا المستوى من التعليم. وأظهرت أفريقيا وأمريكا الجنوبية 
ً على التوالي)، بينما أظهرت الواليات المتحدة أكبر  ً (0.5- في المائة و6.0- في المائة سنويا ً سلبيا تغيرا

 .ً زيادة بنسة 16 في المائة سنويا
إلى  والبكالوريوس)  الماجستير  درجتي  (في  الجامعة  طالب  أعداد  في  التغير  يترجم  قد 
بالغابات.  المتعلقة  والمستقبلية  الحالية  القضايا  بشأن  المجتمع  على  للتأثير  متغيرة  إمكانيات 
شهادات  على  والحاصلين  الغابات  مجال  في  للعاملين  اإلجمالي  العدد  زاد  و2008،   2000 عامي  فبين 
 ً وعالميا  ،ً سنويا المائة  في   8 إلى   2 بين  تبلغ  بنسبة  المناطق  معظم  في  مستمر  بشكل  جامعية 
بنسبة 11.7 في المائة في المتوسط كل عام. ويتأثر هذا االتجاه بشكل كبير بالصين التي قامت بزيادة 
عدد طالب الجامعات الذين يدرسون علوم الغابات بشكل كبير بين عامي 2000 و2008، مما يدل على 

اهتمام كبير، وقلق بشأن اإلدارة الحرجية واستخدام الغابات في البالد. 

شكل 7-8
نسبة عدد خريجي الجامعات إلى عدد السكان ومساحة الغابات، 2008

الخريجين/مساحة الغابات (10 مليون هكتار)

الخريجين/السكان (10 مليون نسمة)

أفريقيا

آسيا

أوروبا (باستثناء االتحاد الروسي)

امريكا الشمالية والوسطى

العالم

أمريكا الجنوبية

أوسيانيا

1 000 800 600 400 200 0

الخريجين) (عدد 
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ً) عن نسبة الخريجات اإلناث أن هناك  وتؤكد البيانات التي أفاد بها عدد قليل من البالد (68 بلدا
زيادة مطردة في نسبة النساء الالئي درسن علوم الغابات في الجامعة في الفترة ما بين عام 2000 وعام 
ً، مما رفع من نسبة الطالبات  2008. وعلى المستوى العالمي، بلغ هذا التغير نحو 2.1 في المائة سنويا
اإلناث الدارسات لعلوم الغابات في المرحلة الجامعية من 30 في المائة في عام 2000 إلى حوالي 34 

في المائة في عام 2008. 
في البلدان التي قدمت تقارير تحتوي على تسلسل زمني عن العدد اإلجمالي للحاصلين على 
العام، كانت هناك  الغابات الممولة من القطاع  أبحاث  الدكتوراة والماجستير والعاملين في  درجتي 
ً بين عامي 2000 و2008، بينما بلغ عدد موظفي البحوث الحاصلين على  زيادة بنحو 2 في المائة سنويا

.ً درجة البكالوريوس بنسبة 1 في المائة سنويا

شكل 9-8
عدد باحثي الدكتوراة في معاهد أبحاث الغابات لكل مليون هكتار من مساحة الغابات، 2008

10121416 8 6 4 2 0

امريكا الشمالية والوسطى
أوروبا
آسيا
أفريقيا

أوسيانيا
أمريكا الجنوبية
العالم

ملحوظة: العديد من الدول الكبيرة بما في ذلك أستراليا وكندا واالتحاد الروسي لم تبلغ عن هذا المتغير

هكتار) مليون  لكل  الباحثين  (عدد 

 شكل 8-8
 نسبة الخريجات اإلناث فى التعليم المرتبط بالغابات، 2008

شهادة فنية
درجة البكالوريوس

درجة الماجستير

أفريقيا

آسيا

أوروبا

امريكا الشمالية والوسطى

أوسيانيا

العالم

أمريكا الجنوبية

50 40 30 20 10 0
(%)
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االستنتاجات
المعلومات  لتوفير  ضرورية  الغابات  مجال  في  الجيدة  الوطنية  العلمي  والبحث  التعليم  قدرات  إن 
والمعارف الالزمة إلدارة وحفظ وتعزيز الموارد الحرجية. وال تشير االتجاهات العامة في األرقام الخاصة 
يرتبط  وما  الغابات  على  الطلب  وتنوع  فإن حجم  ذلك،  ومع  المهنة.  في  انهيار وشيك  إلى  بالتعليم 
بهما من تهديدات وفرص قد ازدادت بشكل كبير في العقود األخيرة في العديد من البلدان. وللتصدي 
لمثل هذه التحديات الجديدة، يجب على نظم التعليم والبحوث أن توفر المهارات والمعارف المناسبة. 
وليس من المجدي إجراء تقييم ما إذا كانت القدرات الحالية كافية أم ال، باالعتماد على البيانات المبلغ 

عنها، بل يجب تنفيذ هذه التقييمات على المستوى القطري. 
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الفصل التاسع
التقدم نحو اإلدارة الحرجية المستدامة

مقدمة
يركز الفصل الثاني إلى الفصل الثامن من هذا التقرير على نتائج كل عنصر من العناصر الموضوعية 
السبعة لإلدارة الحرجية المستدامة .وكما هو مبين في تلك الفصول وموضح في شكل 9-1، يمكن 
إدارة الغابات للعديد من االستخدامات والقيم. ولكن ما مدى جودة اإلدارة الحرجية؟ وما الذي تخبرنا 
به المعلومات المقدمة في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 عن التقدم العام نحو 

اإلدارة الحرجية المستدامة منذ عام 1990 على مستوى العالم واألقاليم واألقاليم الفرعية؟
التقدم  على  وبعدها  الحرجية  اإلدارة  حالة  أوالً على  الفصل  المقدم في هذا  التحليل  يركز 
المجتمعة  النتائج  عرض  خالل  من  وذلك  أشمل  بطريقة  المستدامة  الحرجية  اإلدارة  نحو  المحرز 
للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، بما في ذلك جميع العناصر الموضوعية السبعة 

لإلدارة الحرجية المستدامة.
الحرجية  اإلدارة  تعقيدات  بعض  على  الضوء  من  المزيد  تسليط  إلى  التحليل  هذا  ويهدف 
القرارات  اتخاذ  على  يشجع  مما  والمناقشات،  التحليالت  من  المزيد  إجراء  على  والحث  المستدامة 

والعمل من أجل إحراز المزيد من التقدم.

حالة اإلدارة الحرجية
باإلضافة إلى تقديم تقارير عن مساحة الغابات المخصصة ألغراض محددة، فقد طُلب من البلدان أن 

تقدم تقارير عن أربعة متغيرات إضافية لتوضيح حالة اإلدارة الحرجية : 
مساحة الغابات في المناطق المحمية؛ – 

مساحة أراضي الغابات الدائمة؛ – 
مساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة؛ – 

مساحة الغابات الخاضعة لإلدارة الحرجية المستدامة. – 
وستتم  الحيوي.  التنوع  عن  الثالث  الفصل  في  األول  للمتغير  البيانات  تحليل  على  االطالع  ويمكن 

مناقشة المتغيرات الثالثة المتبقية هنا. توجد البيانات القطرية في جدول 6 بملحق 3.

شكل 1-9
 الوظائف المخ الوظائف المخصصة للغابات في العالم، 2010

 (%)  

اإلنتاج 

حماية التربة والمياه 

حماية التنوع الحيوي 

الخدمات االجتماعية 

االستخدامات المتعددة 

باقي االستخدامات 

غير معروف 

30

8

12

4

24

7

16
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مساحة أراضي الغابات الدائمة
وهكذا،  غابات.  لتبقى  المخصصة  األراضي  مساحة  إلى  تشير  الدائمة  الغابات  أراضي  مساحة 
الحرجية  اإلدارة  نحو  التقدم  على  أفضل  مؤشر  هي  الزمن  بمرور  المتغير  هذا  بشأن  االتجاهات  فإن 
المستدامة من اتجاهات إجمالي مساحة الغابات في البلدان التي خصصت بعض مناطق الغابات 
لتحويلها في المستقبل إلى استخدامات أخرى (مثل الزراعة أو البنية التحتية أو التوسع الحضري) 

من خالل عملية صنع قرار تتسم بالشفافية وتكون صحيحة من الناحية الفنية.
2010 هو المرة األولى التي يطلب فيها  وكان التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 
من البلدان أن تقدم تقارير عن مساحة أراضي الغابات الدائمة وكان من الواضح أن بعض البلدان تجد 
تمثل   ،ً بلدا  122 ذلك، فقد قدمت  الوطنية. ومع  التصنيف  يعادلها في نظم  صعوبات في تحديد ما 
المستوى  وعلى  المتغير.  هذا  عن  معلومات  الغابات،  مساحة  إجمالي  من  المائة  في   84 مجتمعة 
العالمي، في عام 2010 تم تخصيص ما يقدر بنحو 52 في المائة من إجمالي مساحة الغابات باعتبارها 

أراضي غابات دائمة أو ما يعادلها (انظر جدول 1-9)
لم يتمكن عدد من البلدان من تقديم سلسلة بيانات كاملة لألعوام (1990 و2000 و2005 و2010). 
أن  إلى  العالم) تشير  المائة من غابات  77 في  (تمثل  ً ومنطقة  بلدا  107 الواردة من  المعلومات  أن  إال 
ً خالل التسعينات، وبما يقرب  مساحة أراضي الغابات الدائمة قد ازدادت بنحو 15 مليون هكتار سنويا

ً منذ عام 2000 (جدول 2-9). من 10 مليون هكتار سنويا

مساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة 
الحرجية  اإلدارة  نحو  المحرز  التقدم  على  آخر   ً مؤشرا إدارة  لخطة  الخاضعة  الغابات  مساحة  تعد 
ً إلى أن المساحات التي ليس لها خطة — بما في ذلك المناطق  المستدامة، إال أنه تجدر اإلشارة أيضا
ً الحفاظ عليها وإدارتها على نحو مستدام، في حين أن مجرد  التي يتعذر الوصول إليها — يمكن أيضا

ً بأن الخطة سليمة أو أنها مطبقة أو أنها تحقق النتائج المرغوبة منها. وجود خطة ال يمثل ضمانا
ً، تمثل 79 في المائة من مساحة الغابات في العالم، تقارير عن  وقد قدم ما مجموعه 121 بلدا
إدارة  األقل تخضع لخطة  الغابات على  1.6 مليار هكتار من  أن  إلى  التقارير  المتغير. وتشير هذه  هذا 
المعلومات  الرقم الحقيقي أعلى من ذلك ألن  أن  3-9). وال شك  أو أكثر (جدول  مدتها عشر سنوات 

كانت غير متوفرة من العديد من البلدان.

جدول 1-9
مساحة أراضي الغابات الدائمة حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

األقاليم واألقاليم الفرعية
مساحة أراضي الغابات الدائمة توافر المعلومات

إجمالي عدد البلدان % من 
النسبة من  مساحة  1000هكتارمساحة الغابات

الغابات
00041.2 1778.186شرق وجنوب أفريقيا

14786.2 698.867شمال أفريقيا

40251.4 1851.887غرب ووسط أفريقيا

54852.7 4167.7240مجموع أفريقيا

90895.1 395.3230شرق آسيا

53377.0 873.9167جنوب وجنوب شرق آسيا

29185.2 1349.318غرب ووسط آسيا

73286.5 2481.3416مجموع آسيا

45988.2 2969.7120أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

15531.8 3094.1301مجموع أوروبا

18289.7 651.23منطقة البحر الكاريبي

116.71645.0أمريكا الوسطى

60468.2 490.5418امريكا الشمالية

95068.0 1188.0421مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

85419.4 799.036مجموع أوسيانيا

53449.2 982.2349مجموع أمريكا الجنوبية

77451.9 766 12284.41العالم
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كانت المعلومات عن االتجاهات على مر الزمن محدودة حيث كانت سلسلة البيانات الكاملة 
ً ومنطقة، تغطي 64 في المائة من مساحة الغابات في العالم. ومع ذلك، فقد  متاحة فقط عن 94 بلدا
كان هناك اتجاه متزايد بشكل واضح في مساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة في األقاليم واألقاليم 
الفرعية على مدى السنوات العشرين الماضية (انظر جدول 9-4 وشكل 9-2). كما تجدر اإلشارة إلى أن  
الزيادة السريعة لهذه المساحة على مدى السنوات العشر الماضية حدثت بشكل رئيسي في شرق 

آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الجنوبية. 

مساحة الغابات الخاضعة لإلدارة الحرجية المستدامة
البلدان  من  طُلب  االولى،  وللمرة   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في 
عملية  إطار  في  المستدامة  الحرجية  لإلدارة  خاضعة  تعد  التي  الغابات  لمساحة  تقدير  تقديم 
أو منهج للتقييم، فإن هذا التقييم  تقييم حالة الموارد الحرجية. وألنه ال يوجد تعريف متفق عليه 
المستخدمة  والطرق  والمعايير  التعاريف  تقديم   ً أيضا البلدان  من  طُلب  وقد   ً تجريبيا  ً تقييما يعتبر 
لتقييم المساحة الخاضعة لإلدارة الحرجية المستدامة. وكان الغرض من هذا التقييم التجريبي هو 
الحصول على معلومات حول كيفية تعريف البلدان لهذا المؤشر وكيفية تقييمها له كإسهام في 
 ً المناقشات المستقبلية حول هذا الموضوع على مستوى األقاليم واألقاليم الفرعية والعالم، وتوقعا
لحاجة البلدان ألن تقدم تقارير عن هذا المتغير كجزء من تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف 
العالمية المتعلقة بالغابات بحلول عام 2015. وفي البلدان التي ال توجد بها معايير ثابتة للتقييم، تم 
ل المعايير التي تطبقها المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية في  طرح اقتراح بأن تستخدم أو تعدّ

تقييمها لحالة اإلدارة الحرجية للغابات االستوائية (ITTO, 2006)، والتي كانت كما يلي :
"مساحات الغابات التي تفي بأي من الشروط التالية:

تم ترخيصها بشكل مستقل أو التي يجري بها إحراز تقدم نحو الترخيص؛ – 
مع  الحرجية  لإلدارة  أكثر)  أو  سنوات  (عشر  األجل  طويلة  التطوير؛  كاملة  خطط  لديها  – 

وجود معلومات مؤكدة تفيد بأن هذه الخطط يجري تطبيقها بشكل فعال؛
تعتبر وحدات غابات نموذجية في بلدها، وتتوافر معلومات حول جودة اإلدارة الحرجية بها؛ – 

تعتبر وحدات إدارة حرجية تعتمد على المجتمع المحلي مع حيازة مؤمنة ومن المعروف  – 
أن نوعية اإلدارة بها ذات مستوى مرتفع؛

جدول 2-9
اتجاهات مساحة أراضي الغابات الدائمة حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

األقاليم واألقاليم الفرعية

التغير سنوياً %التغير سنوياً 1000 هكتارمساحة أراضي الغابات الدائمة (1000 هكتار)توافر المعلومات

عدد البلدان
إجمالي  % من 

مساحة 
الغابات

19902000200520102000–19902010–20002000–19902010–2000

0.17-0.18-145-152-537 23984 99085 51285 1574.087شرق وجنوب أفريقيا

1479210.010.03 05667 94067 85166 698.866شمال أفريقيا

0.90-0.04-745-37-867 82978 32076 68886 1748.686غرب ووسط أفريقيا

0.37-0.07-870-180-550 123230 249229 050239 3864.6241مجموع أفريقيا

9041.071.44 9042 7591 352217 718204 677188 285.5169شرق آسيا

0.24-0.52-410-912-533 992167 634169 756171 873.9180جنوب وجنوب شرق آسيا

2713283032.461.83 31818 24216 95715 1142.711غرب ووسط آسيا

7970.360.72 3202 5631 662403 594390 390375 2176.6362مجموع آسيا

4847885150.720.45 534118 334115 451113 2766.8105أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

0.01-301.84-984 1804 975299 483301 647299 2893.5249مجموع أوروبا

16538431.491.48 9933 7312 3562 450.42منطقة البحر الكاريبي

0-116.70164164164160أمريكا الوسطى

6046195360.150.13 923418 242415 048413 490.5407امريكا الشمالية

مجموع  أمريكا الشمالية 
والوسطى

988.0409 403416 138419 080421 9336735800.160.14

07316120.320.25 0725 9505 7954 621.04مجموع أوسيانيا

2984.882.96 1617 4158 923288 435258 821215 571.8133مجموع أمريكا الجنوبية

7871.020.61 9749 71514 648 8351 604 8491 550 1061 401 10777.11العالم
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جدول 3-9
مساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010

األقاليم واألقاليم الفرعية
مساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة توافر المعلومات

مساحة عدد البلدان إجمالي  % من 
النسبة من  مساحة  1000هكتارالغابات

الغابات
60719.8 1586.345شرق وجنوب أفريقيا

69322.7 698.817شمال أفريقيا

41013.4 1996.242غرب ووسط أفريقيا

71016.9 4092.6105مجموع أفريقيا

92063.0 497.8156شرق آسيا

13165.6 852.9102جنوب وجنوب شرق آسيا

01778.0 1147.216غرب ووسط آسيا

06864.7 2371.7275مجموع آسيا

62171.0 3391.7127أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

71194.7 3498.4936مجموع أوروبا

53178.4 546.62منطقة البحر الكاريبي

24710.5 460.71أمريكا الوسطى

08467.8 244.8206امريكا الشمالية

86265.8 1145.2209مجموع  أمريكا الشمالية والوسطى

72824.1 784.038مجموع أوسيانيا

11916.1 679.2110مجموع أمريكا الجنوبية

19952.3 676 12179.41العالم

جدول 4-9
 اتجاهات مساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة حسب األقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

األقاليم واألقاليم الفرعية

 التغير سنوياً مساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة (1000 هكتار)توافر المعلومات
معدل التغير سنوياً (%)(1000 هكتار)

عدد البلدان
النسبة 

من إجمالي 
مساحة 
الغابات

19902000200520102000–19902010–20002000–19902010–2000

0.1311.13-031 142-157 12631 84511 98210 1162.510شرق وجنوب أفريقيا

838571264.556.01 0952 5822 0141 510.11شمال أفريقيا

94214.3917.67 1673511 57124 7509 2384 1539.51غرب ووسط أفريقيا

0982.6412.97 1633944 79358 17822 23417 3145.213مجموع أفريقيا

4722.756.68 9517 9201 800156 200141 68782 497.862شرق آسيا

3566883.000.72 0102 23999 13498 57492 649.868جنوب وجنوب شرق آسيا

709771310.550.88 12315 39815 63114 939.813غرب ووسط آسيا

2912.683.71 3848 6394 162271 731255 891188 1969.7144مجموع آسيا

054791900.070.17 415114 156113 368112 2975.3111أوروبا باستثناء االتحاد الروسي

1441111720.010.02 205923 425922 318921 3095.2920مجموع أوروبا

7.9611.19-111163-487 3372 9748611 244.71منطقة البحر الكاريبي

4.31-42.39-218.18711086712أمريكا الوسطى

0350.580.52 1051 0841 907206 731200 679195 244.8184امريكا الشمالية

مجموع  أمريكا الشمالية 
والوسطى

644.0186 740196 702202 330208 6429961 1940.520.59

94753250.830.36 9806 6996 1696 66.06مجموع أوسيانيا

9371.542.39 0261 9701 22991 60578 34472 268.062مجموع أمريكا الجنوبية

7160.511.07 96415 5046 560 6981 487 3401 403 6961 333 9464.11العالم
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عام  بشكل  البلد  في  بها  معترف  إدارة  وخطة  آمنة  حدود  ذات  محمية  مناطق  تعد  – 
من  كبير  تهديد  تحت  ليست  وأنها  جيد  بشكل  تدار  أنها  المراقبون  يعتبر  والتي 

المدمرة." العوامل 
 62 مجموعها  في  تمثل  ومنطقة،   ً بلدا  104 قامت  فقد  سهلة،  مهمة  تكن  لم  أنها  من  وبالرغم 
الحرجية  لإلدارة  الخاضعة  للمساحة  تقديرات  بتقديم  العالم  في  الغابات  مساحة  من  المائة  في 
81 في المائة من مساحة الغابات في العالم بتقديم  ً تمثل  110 بلدا 2010، وقامت  المستدامة لعام 
حول  معلومات  البلدان  جميع  تقدم  لم  الحظ،  ولسوء  األقل.  على  واحدة  زمنية  نقطة  عن  تقديرات 

التعاريف ومعايير التقييم والمناهج التي تم استخدامها.
وبسبب االختالفات في التعاريف، لم يكن من الممكن مقارنة النتائج حسب البلد أو حساب 
أرقام إجمالية إقليمية أو عالمية، ولم يتم بذل محاوالت للقيام بذلك. يوضح شكل 3-9 حصة نسبة 
مساحة الغابات والتي تعتبر خاضعة لإلدارة الحرجية المستدامة تبعا لإلقليم. أظهرت البلدان التي 
ً و في إجمالي مساحة الغابات التي  ً إيجابيا ً اتجاها قدمت سلسلة بيانات كاملة والبالغ عددها 82 بلدا

تعد خاضعة لإلدارة الحرجية المستدامة.
ويقدم إصدار منفصل (FAO, 2010c) تحليالً أكثر تفصيالً للتعاريف ومعايير التقييم والمناهج 

التي طبقتها البلدان.

التقدم المحرز نحو اإلدارة الحرجية المستدامة
التقدم المحرز نحو اإلدارة الحرجية المستدامة، تم اختيار مجموعة  للحصول على صورة عامة عن 
فرعية من المؤشرات لكل عنصر من العناصر الموضوعية السبعة لإلدارة الحرجية المستدامة وتم 
تجميع البيانات الخاصة باالتجاهات ومقارنتها على مستوى األقاليم واألقاليم الفرعية والعالم عبر 

العناصر السبعة. و يمكن االطالع على النتائج في الجداول من 9-5 إلى 12-9.

2000
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6001 000 800

شكل 2-9
 اتجاهات مساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة حسب األقاليم، 2010-1990
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المنهج
اختيار المتغيرات

الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  تقارير  جداول  من  متغيرات  ثالثة  اختيار  تم  عامة،  كقاعدة 
ً إلى ارتباطها بالموضوع ومدى توافر  لعام 2010 لكل عنصر من العناصر الموضوعية السبعة، استنادا
المعلومات. ولم يتم عمل أي قياس نسبي للمتغيرات. كان هناك استثناءان اثنان لهذه القاعدة: كان 
هناك متغير واحد فقط متوفر للوظائف الوقائية للموارد الحرجية ومتغيران اثنان فقط تم اختيارهما 

لصحة الغابات وحيويتها بسبب عدم توافر المعلومات وعدم توافق البيانات.
ً (انظر جدول 5-9) تم اختيارها من جداول إعداد التقارير وعددها 17. وتم  نتج عن ذلك 18 متغيرا
استنتاج بعضها من المتغيرات التي أبلغت عنها البلدان: على سبيل المثال، تم استنتاج المخزون 

النامي للهكتار الواحد من إجمالي المخزون النامي ومساحة الغابات.
بشكل عام، يتم تفسير الزيادة في قيمة متغير ما على أنها إحراز مساهمة إيجابية للعنصر 
الحرجية  لإلدارة  وبالتالي  والحشرات)،  الحرائق  من  المتضررة  الغابات  مساحة  (باستثناء  الموضوعي 
المستدامة. ويعتمد مدى صحة هذا االفتراض على الظروف المحلية أو الوطنية. على سبيل المثال، 
من المرجح اعتبار زيادة مساحة الغابات على أنها تطور إيجابي في معظم البلدان، ولكن عندما تنتج 
هذه الزيادة عن هجر األراضي الزراعية وانخفاض عدد سكان الريف، قد ال ينظر إليها صناع السياسات 

أو المجتمع على أنها ايجابية.
تم اختيار ثالثة متغيرات لتحليل حجم الموارد الحرجية: مساحة الغابات، والمخزون النامي 

للهكتار الواحد، وإجمالي مخزون الكربون في الكتلة الحيويه للغابات.
أو  األنواع  لمستوى  مؤشرات   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  يذكر  لم 
أعدادها يمكن أن تكون صالحة لعمل مقارنة عالمية لالتجاهات على مر الزمن، وبالتالي فإن موضوع 
الحيوي  التنوع  لصيانة  المخصصة  والمساحات  األولية،  الغابات  مساحة  يشمل  الحيوي  التنوع 
ومساحة الغابات في المناطق المحمية. وعادة ما ترتبط الغابات األولية بمستويات عالية من التنوع 
والشمالية،  المعتدلة  لألقاليم  البيئية  النظم  في  ولكن  االستوائية،  األقاليم  في  خاصة  الحيوي، 
ً للتنوع في األنواع. إال أن  ً جيدا ً من األنواع وقد ال تمثل مؤشرا ً محدودا فإن الغابات األولية تقدم عددا

ً لحالة النظام البيئي الحرجي ككل. ً هاما مساحة الغابات األولية تعد مؤشرا
يتم وصف صحة الغابات وحيويتها من خالل اثنين من المتغيرات التي تشير إلى المساحات 
المتضررة من الحرائق والمساحات المتضررة من اآلفات الحشرية. في إطار هذا الموضوع، تعد القيم 
المستقرة أو المنخفضة مساهمة إيجابية في اإلدارة الحرجية المستدامة. ومن المعروف أن هناك 
ً من النظم الحرجية التي تعتمد على الحرائق الستمرارية حيويتها وقدرتها على التجدد (خاصة  عددا
ً ما تخرج عن السيطرة وتدمر مساحات واسعة  في المناطق الشمالية). ومع ذلك، فإن الحرائق كثيرا
ً على اإلدارة المستدامة  ً خطيرا — ويشكل تهديدا التربة والتصحر  إلى تآكل  الغابات، مما يؤدى  من 

للموارد الطبيعية.

شكل 3-9
التغير في نسبة مساحة الغابات الخاضعة لإلدارة الحرجية المستدامة حسب األقاليم الفرعية، 2010
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الغابات  مساحة  الحرجية:  للموارد  اإلنتاجية  الوظيفة  تمثل  متغيرات  ثالثة  هناك 
االخشاب.  استخراج  عمليات  واجمالي  المزروعة  الغابات  ومساحة  إنتاجية  لألغراض  المخصصة 
المنتجات  من  يِّم  وقَ وفير  مخزون  على  الحفاظ  إلى  الحاجة  تناول  إلى  الموضوع  هذا  ويهدف 
بخيارات  اإلضرار  عدم  مع  والحصاد  اإلنتاج  استدامة  تضمن  نفسه  الوقت  وفي  األولية،  الحرجية 
ايجابية  تكون  قد ال  االخشاب  استخراج  زيادة عمليات  فإن  وعليه  القادمة.  لألجيال  المتاحة  اإلدارة 
المدى  على  االستدامة  يحقق  ال  قد  االستخراج  عمليات  مستوى  أن  حيث  الحاالت،  جميع  في 
معظمها  ولكن  إنتاجية،  ألغراض  وإدارتها  المزروعة  الغابات  جميع  إنشاء  يتم  ال  أنه  كما  الطويل. 

المستقبل. في  لألخشاب  محتمالً   ً مصدرا يمثل 
وهناك متغير واحد فقط يمثل موضوع الوظائف الوقائية للغابات وهو يشير إلى المساحة 

اإلجمالية للغابات المخصصة في المقام األول لحماية التربة والمياه.
للبشر.  المنافع  من  واسعة  مجموعة  للغابات  واالقتصادية  االجتماعية  الوظائف  وتشمل 
والمتغيرات التي تم اختيارها لهذا التحليل هي: مستوى الملكية الخاصة والعمالة في إنتاج السلع 
الحرجية األولية وخدمات الدعم المتعلقة بها، والقيمة اإلجمالية لعمليات استخراج االخشاب. ويعد 
هذا  في  الزيادة  تعتبر  الحاالت،  بعض  وفي  الشيء.  بعض   ً غامضا  ً متغيرا الخاصة  الملكية  مستوى 
المتغير مفيدة لإلدارة الحرجية المستدامة، حيث أنها تشير إلى تفويض مسئوليات اإلدارة والسيطرة 
لألفراد أو المجتمعات المحلية. بينما في حاالت أخرى، قد يعني ذلك انتقال حقوق ملكية الغابات من 

ً من األفراد. الدولة وتركيزها في أيدي عدد قليل نسبيا
الخاضعة  الغابات  مساحة  خالل  من  والمؤسسي  والسياسي  القانوني  اإلطار  تمثيل  يتم 
الجامعيين  الطالب  وعدد  للغابات،  العامة  المؤسسات  في  البشرية  الموارد  ومستوى  إدارة،  لخطة 

.ً المتخرجين في مجال الغابات سنويا

توافر المعلومات
لم تستطع العديد من البلدان تقديم بيانات كاملة عن جميع المتغيرات أو جميع النقاط الزمنية. 
ومع ذلك، فعرض البيانات في صورة مجموعات عالمية وإقليمية يتغلب على بعض أوجه القصور في 
توافر البيانات على مستوى األقاليم الفرعية. ويمكن لقدرة البلدان على اإلبالغ عن هذه المجموعة 
البيانات والقدرة على تقديم تقارير عن نطاق أوسع  ً لتوافر  المحدودة من المتغيرات أن تقدم مؤشرا
من االستخدامات والقيم التي تتوقعها المجتمعات من الغابات، كما يمكن استخدام هذا التركيبة 
للكشف عن نقاط الضعف في البيانات وتحديد تلك المجاالت التي ينبغي أن تستهدفها جهود جمع 

المعلومات لتحسين عملية صنع القرار.
على  الفرعية  واألقاليم  األقاليم  بيانات  في  الموجودة  الثغرات  مع  للتعامل  قواعد  وضع  تم 
التي  البلدان  تلك  في  الغابات  مساحة  مجموع  باعتباره  المعلومات  توافر  تحديد  تم  التالي.  النحو 
في  الغابات  مساحة  مجموع  من  مئوية  كنسبة  عنها  التعبير  وتم  معين،  متغير  عن  تقارير  قدمت 
التي قدمت  البلدان  إذا كانت  باعتبارها عالية  اإلبالغ  الفرعي. وتم تصنيف نسبة  اإلقليم  أو  اإلقليم 
ً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات ومتوسطة إذا كانت البلدان تمثل  التقارير تمثل معا
50-74 في المائة ومنخفضة اذا كانت هذه النسبة تمثل 25-49 في المائة. أما إذا كانت البلدان التي 
قدمت تقارير في مجموعها تقل عن 25 في المائة من إجمالي مساحة الغابات في اإلقليم أو اإلقليم 

الفرعي، فال يتم تقديم نتائج لعدم وجود بيانات كافية.

تحليل البيانات و تقديم النتائج
تقارير عن تسلسالً  بشأنها  البلدان  التي قدمت  تلك  الحسابات هي  في  المدرجة  القطرية  البيانات 

ً كامالً للمتغير عن كل سنوات التقرير. زمنيا
المركب  المعدل  باعتباره  المتغيرات  واحد من  السنوي لكل  التغير  التعبير عن معدل  ويتم 
يعتمد  ذلك،  وعلى  قليلة.  باستثناءات  و2010-2000،   2000-1990 للفترتين  المئوية  النسبة  في  للتغير 
معدل كل فترة على اثنين من التقديرات المختلفة، غير معلومي الدقة. وقد تم اختيار حد أدنى يبلغ 
ً لجميع المتغيرات لتسليط الضوء على التغيرات الكبيرة ولتمييز الحاالت  +/- 0.5 في المائة سنويا
التي يكون فيها الفرق بين التقديرات يشير إلى حدوث تغير فعلي من تلك الحاالت التي يكون فيها 

الفرق ليس ذو داللة إحصائية.
التغير  لتمثيل معدالت  المرور"  اشارة  "الوان  األلوان  ثالثية  تم تحضير مصفوفات بسيطة،   
في المتغيرات المدرجة تحت كل مجال من المجاالت الموضوعية إلقليم معين. وهي تشير التجاهات 
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المتغيرات بمرور الزمن وتعكس التقدم نحو اإلدارة الحرجية المستدامة. وعلى ذلك يمكن لالتجاهات أن 
تكون ايجابية، سلبية أو بدون تغير كبير (أقل من 0.5 في المائة) لكل من المتغيرات البالغ عددها 18.

و تعرض نتائج هذا التحليل على مستوى العالم واألقاليم واألقاليم الفرعية.

النتائج العالمية
يلخص جدول 9-5 اتجاهات المتغيرات المختارة على المستوى العالمي.

مليون   8.3 بمقدار  المتوسط  في  الغابات  انخفضت مساحة  الحرجية.  الموارد  مساحة 
في   ً سنويا هكتار  مليون   5.2 وبمقدار   ،(ً سنويا المائة  في   0.20)  1990-2000 الفترة  خالل   ً سنويا هكتار 
ً يبلغ  ً سنويا ر مخزونات الكربون في الغابات انخفاضا ً). كما تُظهِ العقد الماضي (0.13 في المائة سنويا
ً، في حين يزيد المخزون النامي في الهكتار الواحد زيادة طفيفة. وعلى أي  حوالي 0.5 غيغا طن سنويا

.ً ً من معدالت التغير لم يتجاوز حد 0.5 في المائة سنويا حال، فإن أيا
 4.7 بمقدار  المتوسط  في  األولية  الغابات  مساحة  انخفضت  للغابات.  الحيوي  التنوع 
ً بين عامي 2000 و2010. وال تشمل  ً في التسعينات وبمقدار 4.2 مليون هكتار سنويا مليون هكتار سنويا
هذه األرقام االتحاد الروسي، حيث نتجت االختالفات الكبيرة في القيم بمرور الزمن عن تطبيق نظام 
تصنيف جديد. ومن الناحية اإليجابية، زادت مساحة الغابات المخصصة لصيانة التنوع الحيوي بنحو 
ً خالل العقد الماضي، كما حدثت زيادة مماثلة في مساحة الغابات في المناطق  6.3 مليون هكتار سنويا

ً على مدى العقد الماضي. ً 2 في المائة سنويا المحمية. وفي كلتا الحالتين تعادل الزيادة تقريبا
الحرائق  من  المتضررة  الغابات  مساحة  في  انخفاض  ظهر  وحيويتها.  الغابات  صحة 
والحشرات منذ عام 1990. ولكن لم تكن المعلومات عن هذا الموضوع متوفرة في كثير من البلدان، 

خاصة في أفريقيا، وبالتالي يجب التعامل مع القيم بحذر.
 ً أساسا المخصصة  الغابات  مساحة  انخفضت  الحرجية.  للموارد  اإلنتاجية  الوظائف 
الغابات  زادت مساحة  حين  في  و2010،   1990 عامي  بين  مليون هكتار   50 من  بأكثر  اإلنتاجية  لألغراض 
المزروعة بنحو 86 مليون هكتار. وفي حين ال يتم إنشاء جميع الغابات المزروعة واستخدامها ألغراض 
التي كانت مخصصة  الطبيعية  الغابات  أن مساحات كبيرة من  إلى  األرقام تشير  إنتاجية، فإن هذه 
في السابق ألغراض إنتاجية يتم تخصيصها اآلن الستخدامات أخرى، وعلى األرجح أن نسبة استخراج 
عمليات  انخفضت  لقد  المستقبل.  في  ملحوظ  بشكل  ستزداد  المزروعة  الغابات  من  االخشاب 
استخراج االخشاب في التسعينات (خاصة في االتحاد الروسي) ، ولكنها زادت بشكل سريع مرة أخرى 

بين عامي 2000 و2005.
ً لحماية  مساحة الغابات المخصصة أساسا زادت  الوظائف الوقائية للموارد الحرجية. 
ً في التسعينات، وبمقدار 2.8 مليون هكتار  التربة والمياه في المتوسط بمقدار 3.1 مليون هكتار سنويا

ً منذ عام 2000، أي بزيادة إجمالية تبلغ 59 مليون هكتار على مدى السنوات العشرين الماضية. سنويا
الوظائف االجتماعية واالقتصادية للغابات. ازدادت مساحة الغابات الخاضعة للملكية 
ً في الفترة 2000-1990 وبمقدار 14.7 مليون هكتار  الخاصة في المتوسط بمقدار 4 ماليين هكتار سنويا
ً في الفترة 2005-2000. وعلى الصعيد العالمي، تفيد التقارير بأنه لم يطرأ أي تغير ملموس على  سنويا
المائة  5 في  أكثر من  بنسبة  زادت  ولكنها  و2000،   1990 بين عامي  قيمة عمليات استخراج االخشاب 
ً خالل الفترة 2005-2000. وهذا يشير إلى أن أسعار األخشاب المستديرة قد تعافت من تراجعها  سنويا
2000-1990. ومع ذلك، فإنها عاودت االنخفاض بشكل  العقد  الحقيقية) في  (بالقيمة  بعض الشيء 
ً في  حاد منذ عام 2005. وانخفضت العمالة في إنتاج السلع األولية للغابات بنحو 1 في المائة سنويا

التسعينات، ولكنها ظلت مستقرة في الفترة 2000-2005.
لخطة  الخاضعة  الغابات  مساحة  إزدادت  والمؤسسي.  والسياسي  القانوني  اإلطار 
إدارة بشكل سريع في السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، كانت المعلومات غير متوافرة عن أكثر 
من ثلث غابات العالم. وانخفضت الموارد البشرية في المؤسسات العامة للغابات بشكل ملحوظ 
2008-2005. إال أن البيانات المتاحة عن هذا  2000 و2005، إال أنها ظلت مستقرة في الفترة  بين عامي 
الخريجين  ازداد عدد  بحذر.  األرقام  التعامل مع  ولذا يجب  استثنائية،  المتغير كانت ضعيفة بصورة 
ً خالل الفترة 2008-2000. وكان توافر المعلومات  المتخصصين في علم الغابات بأكثر من 4000 سنويا
البلدان لم تكن  العديد من  وذلك ألن   ،ً المقررة ضعيف نسبيا السنوات  المتغير عن جميع  عن هذا 

لديها معلومات عن عام 2000.
على   ً نسبيا مستقرة  الحالة  ظلت  العالمي،  الصعيد  على  عام،  بشكل  االستنتاجات. 
 0.5 األدنى  الحد  من  بكثير  أقل  الغابات  مساحة  في  التغير  وكان  الماضية.  العشرين  السنوات  مدى 
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ً. وشملت أكبر المعدالت السلبية (بالنسبة المئوية)  ً والالزم ليكون التغير ملحوظا في المائة سنويا
ً، واالنخفاض في عمليات استخراج  الغابات األولية على مدى العشرين عاما االنخفاض في مساحة 
االخشاب والعمالة في التسعينات، وفي الموارد البشرية في المؤسسات العامة للغابات خالل الفترة 
2005-2000. وشملت االتجاهات اإليجابية الملحوظة زيادة مساحة الغابات المخصصة لصيانة التنوع 
الحيوي ومساحة الغابات في المناطق المحمية (خاصة في العقد األخير)، ومساحة الغابات المزروعة 
الخاضعة  الغابات  في  إيجابي  اتجاه  ظهر  كما  الغابات.  علم  في  المتخصصين  الخريجين  وعدد 

للملكية الخاصة وفي قيمة المنتجات الخشبية في الفترة 2000-2005.

جدول 5-9 
 التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة على المستوى العالمي، 2010-1990

متغيرات التقييم العالمي لحالة العنصر الموضوعي
الموارد الحرجية لعام 2010

توافر 
المعلومات

التغير سنوياًمعدل التغير سنوياً (%)
-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
الوحدة2010

1000 هكتارH-0.20-0.13-8 323-5 211مساحة الغاباتحجم الموارد الحرجية

متر مكعب/هكتار.H0.130.14n.s.n.sالمخزون النامي في الغابات
مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 

بالغابات
H-0.18-0.17-538-502مليون طن

1000 هكتارM-0.40-0.37-4 666-4 188مساحة الغابات األولية التنوع الحيوي للغابات

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحفظ التنوع 

الحيوي 

H1.141.923 2506 3341000 هكتار

§مساحة الغابات في 
المناطق المحمية

H1.091.973 0406 3841000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة صحة الغابات وحيويتها
من الحرائق 

M-1.89-2.15-345-3381000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة 
من الحشرات 

L-1.88-0.70-699-2311000 هكتار

الوظائف اإلنتاجية للموارد 
الحرجية

مساحة الغابات المخصصة أساساً 
لألغراض اإلنتاجية 

H-0.18-0.25-2 125-2 9111000 هكتار

1000 هكتارH1.902.093 6884 925مساحة الغابات المزروعة 

1000متر مكعبH-0.501.08-15 61633 701اجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد 
الحرجية

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحماية التربة 

والمياه

H1.230.973 1272 7681000 هكتار

الوظائف االجتماعية 
واالقتصادية للغابات

مساحة الغابات الخاضعة للملكية 
الخاصة 

H0.752.563 95814 7181000 هكتار

§قيمة عمليات 
استخراج االخشاب 

M-0.325.77-2414 713مليون دوالر أمريكي

§العمالة في إنتاج السلع 
األولية للغابات 

M-1.20-0.11-126-10 1000معادل دوام
كامل

اإلطار القانوني والسياسي 
والمؤسسي

§مساحة الغابات الخاضعة 
لخطة إدارة 

M0.511.076 96415 7161000 هكتار

الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
للغابات

L-1.940.07-23 568830إجمالي العاملين

عدد الخريجين المتخصصين في علم 
الغابات

L15.678.834 3844 081عدد الطالب

مالحظات: لم يتم عمل توقعات لعام 2010 للمناطق المتضررة من الحرائق والحشرات، أو لحجم عمليات استخراج األخشاب وقيمتها . وبالنسبة لهذه المتغيرات تم تقديم تقديرات لعام 1990 
(المتوسط الفترة 1988-1992)، و2000 (متوسط 1998-2002) و2005 (متوسط 2003-2007). وكانت البيانات عن الملكية والعمالة مطلوبة فقط لعام 1990 و2000 و2005. وفي كل هذه الحاالت تم 
حساب معدالت التغير لفترات 1990-2000، و2000-2005. وتم حساب بيانات عن الموارد البشرية في المؤسسات العامة وعدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات  من عام 2000 و2005 و2008 ، 

ومعدالت التغير للفترة 2000-2005، و2008-2005.
H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0,5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات
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افريقيا
يلخص جدول 9-6 اتجاهات المتغيرات التي تم اختيارها ألفريقيا.

كال  خالل  بالخطر  ينذر  بمعدل  الغابات  مساحة  انخفضت  الحرجية.  الموارد  مساحة 
الفترتين في هذا اإلقليم. ومع ذلك، فهناك دالالت على أن صافي الخسارة في مساحة الغابات آخذ 
في التباطؤ. ففي الفترة 2000-1990، كان متوسط صافي التغير في المساحة نحو -4.0 مليون هكتار 
وكان  السنة.  في  هكتار  مليون   3.4- المتوسط  كان   ،2000-2010 الفترة  في  أنه  حين  في  السنة،  في 
ً. و لم يتغير المخزون النامي في  االنخفاض في مخزون الكربون أقل من حد أدنى 0.5 في المائة سنويا
الهكتار الواحد بشكل ملحوظ، و لكن قد يعكس هذا حقيقة أن بعض البلدان لديها أكثر من تقدير 

للمخزون النامي بمرور الزمن. 
 700000 بنحو  أفريقيا  في  األولية  الغابات  مساحة  انخفضت  للغابات.  الحيوي  التنوع 
ً في 2010-2000. غير أن المعلومات عن  ً بين عامي 1990 و2000 و بنحو 572000 هكتار سنويا هكتار سنويا
الكونغو  وجمهورية  الكاميرون  المثال،  على سبيل   — البلدان  لبعض  متوفرة  غير  كانت  المتغير  هذا 
الديمقراطية في حوض الكونغو (والذي يمثل ثاني أكبر مساحة للغابات األولية االستوائية بعد حوض 
طريق  عن  الغابات  تعديل  من  وبعضه  الغابات،  إزالة  عن   ً ناتجا االنخفاض  هذا  بعض  وكان  األمازون). 
"المعدلة" هذه  الغابات  البشرية األخرى. وقد صنفت مساحة  والتدخالت  االنتقائي لألشجار  القطع 
ً". وعلى الجانب اإليجابي، كانت هناك زيادة في  فيما بعد على أنها "غابات أخرى تم تجديدها طبيعيا
ً لحفظ التنوع الحيوي تبلغ حوالي 5 مليون هكتار منذ عام 1990  مساحة الغابات المخصصة أساسا
البلدان  المعلومات من عدد من  المحمية. كما كانت  المناطق  الغابات في  أكبر في مساحة  وزيادة 

الكبرى في اإلقليم ضعيفة، لذا فهذه األرقام من المحتمل أن تكون أقل من الواقع.
لكال  االتجاهات  لتحليل  كافية  المتوافرة  البيانات  تكن  لم  وحيويتها.  الغابات  صحة 

المتغيرين اللذين يمثالن هذا الموضوع.
استخراج  زيادة مطردة في عمليات  هناك  كانت  الحرجية.  للموارد  اإلنتاجية  الوظائف 
االخشاب من 434 مليون متر مكعب في عام 1990 إلى 558 مليون متر مكعب في عام 2005، أي بزيادة 
المنتجات  إلنتاج  المخصصة  المساحة  أن  من  بالرغم  مكعب،  متر  ماليين   8 حوالي  تبلغ  سنوية 
 .1990 السنة منذ عام  بأكثر من مليون هكتار في  انخفضت  الخشبية قد  وغير  الخشبية  الحرجية 
وقد نتجت معظم الزيادة في عمليات استخراج االخشاب عن زيادة إنتاج حطب الوقود، وال سيما في 
غرب ووسط أفريقيا. وقد يتم جمع جزء كبير منه من مناطق خارج الغابات (األراضي الحرجية األخرى 
بما   - متعددة  الستخدامات  المخصصة  الغابات  من  بعضه  يأتي  وقد  الغابات).  خارج  واألشجار 
ألغراض  أساسا  المخصصة  الغابات  من  وليس   — المحلي  للمجتمع  المخصصة  الغابات  ذلك  في 
إنتاجية. وزادت مساحة الغابات المزروعة في اإلقليم بأقل قليالً من 2.5 مليون هكتار خالل السنوات 

الماضية. العشر 
الوظائف الوقائية للموارد الحرجية. أظهرت مساحة الغابات المخصصة لحماية التربة 

.ً ً، ولكن التغير كان دون مستوى 0.5 في المائة سنويا ً طفيفا والمياه انخفاضا
ضعيفة   ً عموما المعلومات  حالة  كانت  للغابات.  واالقتصادية  االجتماعية  الوظائف 
ً خاصة بالنسبة لقيمة عمليات استخراج االخشاب ومستوى  للغاية وكان توافر البيانات منخفضا
لكنها  و  التسعينات  في  قليالً  الخاصة  للملكية  الخاضعة  المساحة  انخفضت  ولقد  العمالة. 
تمثل  زالت  ما  الخاصة  للملكية  الخاضعة  الغابات  فإن  ذلك،  ومع   .2000-2005 الفترة  في  زادت 
استخراج  عمليات  قيمة  انخفضت  حين  وفي  للغابات.  الكلية  المساحة  من  المائة  في   4 من  أقل 
ملحوظ  بشكل  ارتفعت  قد  فإنها  اإلنتاج)،  كمية  زيادة  من  الرغم  (على  التسعينات  في  االخشاب 
الفترة  خالل  لألخشاب  األولي  اإلنتاج  في  العمالة  مستوى  ارتفع  وكذلك   .2000-2005 الفترة  خالل 
من  المائة  في   30 من  أقل  كان  التقارير  سنوات  كل  عن  المعلومات  توافر  أن  غير   .2000-2005

المتغير. لهذا  للغابات  الكلية  المساحة 
إدارة  لخطة  الخاضعة  الغابات  زادت مساحة  والمؤسسي.  والسياسي  القانوني  اإلطار 
 .(ً بشكل سريع على مدى السنوات العشر الماضية (بصافي زيادة قدرها أكثر من 4 ماليين هكتار سنويا
 2000-2005 الفترة  في  انخفض  فقد  للغابات  العامة  المؤسسات  في  البشرية  الموارد  مستوى  أما 
2005 و2008. كما زاد عدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات بين  ولكنه عاود الزيادة بين عامي 

عامي 2000 و2005، و لكنه استقر منذ ذلك الحين.
افريقيا قد تحسن  المستدامة في  الحرجية  اإلدارة  التقدم نحو  بوجه عام،  االستنتاجات. 
عند مقارنة العقد الماضي بالتسعينات. فقد تباطأ صافي الخسارة في مساحة الغابات وحدثت زيادة 
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طفيفة في مساحة الغابات المخصصة لصيانة التنوع الحيوي داخل المناطق المحمية. ومع ذلك 
الماضية  العشر  السنوات  مدى  على  إدارة  لخطة  الخاضعة  الغابات  في مساحة  الحادة  الزيادة  تعد 
طيبة للغاية. إن الخسارة المستمرة والسريعة في مساحة الغابات (ثاني أكبر إقليم خالل العشرين 
ً الماضية) ما زالت تبعث على القلق، وكذلك هو الحال بالنسبة لخسارة الغابات األولية. ويمكن  عاما

االطالع على ملخص للمعلومات حسب األقاليم الفرعية في جدول 12-9.

جدول 6-9 
التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة في أفريقيا، 2010-1990

متغيرات التقييم العالمي لحالة العنصر الموضوعي
الموارد الحرجية لعام 2010

توافر 
المعلومات

التغير سنوياًمعدل التغير سنوياً (%)
-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
الوحدة2010

1000 هكتارH-0.56-0.49-4 067-3 414مساحة الغاباتحجم الموارد الحرجية

متر مكعب/هكتار.H0.170.12n.s.n.sالمخزون النامي في الغابات
مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 

بالغابات
H-0.44-0.42-262-242مليون طن

1000 هكتارM-1.21-1.12-695-572مساحة الغابات األولية التنوع الحيوي للغابات

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحفظ التنوع 

الحيوي 

M0.280.671423521000 هكتار

§مساحة الغابات في 
المناطق المحمية

M0.541.102515551000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة صحة الغابات وحيويتها
من الحرائق 

1000 هكتار–––––

§مساحة الغابات المتضررة 
من الحشرات 

1000 هكتار–––––

الوظائف اإلنتاجية للموارد 
الحرجية

مساحة الغابات المخصصة أساساً 
لألغراض اإلنتاجية 

M-0.40-0.85-825-1 6671000 هكتار

1000 هكتارH1.061.75129245مساحة الغابات المزروعة 

1000متر مكعبH1.811.458 5497 767اجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد 
الحرجية

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحماية التربة 

والمياه

M-0.13-0.45-26-911000 هكتار

الوظائف االجتماعية 
واالقتصادية للغابات

مساحة الغابات الخاضعة للملكية 
الخاصة 

H-1.053.25-2437581000 هكتار

§قيمة عمليات 
استخراج االخشاب 

L-1.996.44-48156مليون دوالر أمريكي

§العمالة في إنتاج السلع 
األولية للغابات 

L0.703.60213 1000معادل دوام
كامل

اإلطار القانوني والسياسي 
والمؤسسي

§مساحة الغابات الخاضعة 
لخطة إدارة 

L2.6412.973944 0981000 هكتار

الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
للغابات

M-1.432.42-7971 317إجمالي العاملين

عدد الخريجين المتخصصين في علم 
الغابات

M8.111.0114723عدد الطالب

مالحظات: لم يتم عمل توقعات لعام 2010 للمناطق المتضررة من الحرائق والحشرات، أو لحجم عمليات استخراج األخشاب وقيمتها . وبالنسبة لهذه المتغيرات تم تقديم تقديرات لعام 1990 
(المتوسط الفترة 1988-1992)، و2000 (متوسط 1998-2002) و2005 (متوسط 2003-2007). وكانت البيانات عن الملكية والعمالة مطلوبة فقط لعام 1990 و2000 و2005. وفي كل هذه الحاالت تم 
حساب معدالت التغير لفترات 1990-2000، و2000-2005. وتم حساب بيانات عن الموارد البشرية في المؤسسات العامة وعدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات  من عام 2000 و2005 و2008 ، 

ومعدالت التغير للفترة 2000-2005، و2008-2005.
H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0,5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات
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آسيا
يلخص جدول 9-7 اتجاهات المتغيرات التي تم اختيارها آلسيا.

تبلغ  للغابات  صافية  خسارة  حدثت  اإلقليمي،  الصعيد  على  الحرجية.  الموارد  مساحة 
زيادة سنوية  إلى  وتحول  انعكس  االتجاه  هذا  ولكن  التسعينات  في  السنة  في  600000 هكتار  حوالي 
صافية قدرها 2.2 مليون هكتار في الفترة 2010-2000. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة نشاط التحريج 
في اإلقليم، وال سيما في الصين، على الرغم من استمرار الخسارة الصافية للغابات في جنوب وجنوب 
شرق آسيا. في الفترة 2010-1990، انخفض مخزون الكربون في الكتلة الحيوية في الغابات قليالً في 
اإلقليم ككل. ومع ذلك، كان هناك تفاوت كبير بين األقاليم الفرعية الثالثة، مع زيادة سنوية صافية في 
شرق آسيا وغرب ووسط آسيا وانخفاض كبير في جنوب وجنوب شرق آسيا. لم يتغير المخزون النامي 
ً، حيث أن بعض البلدان كان لديها تقدير واحد أو أكثر للمخزون النامي للهكتار  في الهكتار الواحد كثيرا
ً إلى  الواحد بمرور الزمن. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كان االتجاه لهذا الموضوع مستقرا
وبعض   ،ً البلدان مؤخرا اإليجابية في عدد من  االتجاهات  الشيء، مع بعض  ً بعض  أو سلبيا حد كبير 

ً بين األقاليم الفرعية والبلدان. التباينات الكبيرة جدا
340000 هكتار  انخفضت مساحة الغابات األولية بمعدل حوالي  التنوع الحيوي للغابات. 
ً في عموم اإلقليم الفرعي لجنوب وجنوب شرق آسيا.  ً خالل السنوات العشر الماضية — تقريبا سنويا
القطع  طريق  عن  الغابات  تعديل  من   ً أيضا بل  فحسب،  الغابات  إزالة  من  االنخفاض  هذا  ينتج  ولم 
إلى "غابات  الغابات  إعادة تصنيف هذه  البشرية األخرى، مما نتج عنه  والتدخالت  االنتقائي لألشجار 
ً تخصيص نحو 13 في المائة من مساحة الغابات لصيانة التنوع  ً". تم حاليا أخرى تم تجديدها طبيعيا
الحيوي في المقام األول، وهو ما يمثل متوسط زيادة سنوية قدرها 1.5 مليون هكتار في السنة منذ 
عام 2000. وقد زادت مساحة الغابات في المناطق المحمية بمقدار مماثل، مما يمثل اآلن نحو 24 في 

المائة من إجمالي مساحة الغابات في المنطقة.
انخفض معدل حدوث حرائق الغابات، في حين زادت المساحة  صحة الغابات وحيويتها. 
 .2000-2005 ً في الفترة  المتضررة من اآلفات الحشرية في التسعينات، ولكنها كانت مستقرة نسبيا
ً من إجمالي مساحة الغابات في آسيا  ومع ذلك، ما زالت اآلفات الحشرية تؤثر على نسبة صغيرة نسبيا

(أقل من 2 في المائة من البلدان البالغ عددها 17 التي قدمت تقارير عن هذا المتغير).
 ً أساسا المخصصة  الغابات  مساحة  انخفضت  الحرجية.  للموارد  اإلنتاجية  الوظائف 
ً في العقد الماضي  إلنتاج المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية بنحو 3 ماليين هكتار سنويا
— وحدث معظمه نتيجة حظر قطع األشجار في أجزاء من الصين. وفي الوقت نفسه، زادت مساحة 
في  السريع  التوسع  هذا  حدث  وقد  إقليم.  أي  في  زيادة  أعلى  وهي  مماثل،  بمقدار  المزروعة  الغابات 
خالل   ً سنويا هكتار  مليون   1.2 بنحو  المزروعة  الغابات  مساحة  زادت  حيث  الصين،  في  األول  المقام 
ً خالل الفترة 2000-2010. وانخفض إجمالي عمليات استخراج  التسعينات، وبنحو 2.3 مليون هكتار سنويا
ً لحظر قطع األشجار في الصين حيث  االخشاب بشكل ملحوظ خالل التسعينات، و يرجع ذلك جزئيا
ً استيراد األخشاب، من داخل اإلقليم وخارجه. ومع ذلك، فقد ارتفع معدل عمليات االستخراج  يتم حاليا
في  البلدان  من  العديد  أشارت  وقد   .2005-2000 الفترة  خالل  آسيا  شرق  وجنوب  جنوب  في  أخرى  مرة 
المنطقة إلى أن األرقام المقدمة عن استخراج االخشاب ال تأخذ في االعتبار عمليات االستخراج غير 

القانونية أو جمع حطب الوقود غير الرسمي، لذا فإن عمليات االستخراج الفعلية قد تكون أكبر.
لحماية  المخصصة  الغابات  مساحة  أظهرت  الحرجية.  للموارد  الوقائية  الوظائف 
 ً سنويا هكتار  مليون   2.6 بمعدل  وزادت  الماضية،  العشرين  السنوات  مدى  على  زيادة  والمياه  التربة 
والمياه، فضالً  التربة  الغابات في صيانة  بدور  أكبر   ً اهتماما يعكس  الماضي، مما  العقد  على مدى 

عن وظائف وقائية أخرى.
للملكية  الخاضعة  الغابات  زادت مساحة  للغابات.  واالقتصادية  االجتماعية  الوظائف 
الخاصة بشكل ملحوظ خالل الفترة 1990-2005، وخاصة منذ عام 2000. جاءت هذه الزيادة بشكل كلي 
ً من الصين وتمثل هذه الزيادة (حوالي 5.6 مليون هكتار في السنة في المتوسط بين عامي 2000  تقريبا
و2005). كما انخفضت قيمة عمليات استخراج األخشاب في التسعينات، ولكنها زادت بين عامي 2000 
و2005 بمعدل أسرع (بالنسبة المئوية) من حجم األخشاب المستخرجة، مما يشير إلى ارتفاع أسعار 

ً في التسعينات، ولكنها مستقرة اآلن. األخشاب. كما أظهرت العمالة انخفاضا
إدارة  لخطة  الخاضعة  الغابات  زادت مساحة  والمؤسسي.  والسياسي  القانوني  اإلطار 
بشكل كبير وتمت إضافة أكثر من 80 مليون هكتار في السنوات العشر األخيرة. وحدثت معظم هذه 
زيادة في  الزيادة في شرق آسيا (الصين بصفة خاصة)، في حين تمثل جنوب وجنوب شرق آسيا أكبر 
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في  البشرية  الموارد  انخفض مستوى  التسعينات. كما  في  إدارة  لخطة  الخاضعة  الغابات  مساحة 
2005 و2008،  ً بين عامي  ً نسبيا 2000 و2005 ولكنه كان مستقرا المؤسسات العامة للغابات بين عامي 
بينما زاد عدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات زيادة سريعة للغاية في الصين بين عامي 2000 

و2008، مما أثر بشدة على القيم االقليمية اإلجمالية.
ً، كانت مساحة الغابات في آسيا في عام 2010 أكبر بحوالي 16 مليون  االستنتاجات. عموما
10-15 سنة  فترة  النطاق خالل  واسعة  التحريج  نتيجة لجهود   ،1990 عام  هكتار مما كانت عليه في 
الماضية، خاصة في الصين. ومما يدعو للقلق النقص في مساحة الغابات األولية، في حين أن الزيادة 

جدول 7-9 
 التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة في آسيا، 2010-1990

متغيرات التقييم العالمي لحالة العنصر الموضوعي
الموارد الحرجية لعام 2010

توافر 
المعلومات

التغير سنوياًمعدل التغير سنوياً (%)
-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
الوحدة2010

1000 هكتارH-0.100.39-5952 235مساحة الغاباتحجم الموارد الحرجية

متر مكعب/هكتار.H0.34-0.17n.s.n.sالمخزون النامي في الغابات
مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 

بالغابات
H-0.11-0.31-40-112مليون طن

1000 هكتارH-0.43-0.31-504-342مساحة الغابات األولية التنوع الحيوي للغابات

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحفظ التنوع 

الحيوي 

H0.772.084711 4611000 هكتار

§مساحة الغابات في 
المناطق المحمية

H1.451.461 2921 5031000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة صحة الغابات وحيويتها
من الحرائق 

H-2.56-1.53-78-391000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة 
من الحشرات 

L13.180.32306141000 هكتار

الوظائف اإلنتاجية للموارد 
الحرجية

مساحة الغابات المخصصة أساساً 
لألغراض اإلنتاجية 

H0.26-1.21662-2 9451000 هكتار

1000 هكتارH2.002.821 6672 985مساحة الغابات المزروعة 

1000متر مكعبH-0.640.18-4 9481 364اجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد 
الحرجية

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحماية التربة 

والمياه

H1.752.181 7412 6381000 هكتار

الوظائف االجتماعية 
واالقتصادية للغابات

مساحة الغابات الخاضعة للملكية 
الخاصة 

H4.796.272 9305 5721000 هكتار

§قيمة عمليات 
استخراج االخشاب 

M-2.974.36-8061 091مليون دوالر أمريكي

§العمالة في إنتاج السلع 
األولية للغابات 

M-0.85-0.10-73-8 1000معادل دوام
كامل

اإلطار القانوني والسياسي 
والمؤسسي

§مساحة الغابات الخاضعة 
لخطة إدارة 

M2.683.714 3848 2911000 هكتار

الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
للغابات

H-2.140.16-22 9221 633إجمالي العاملين

عدد الخريجين المتخصصين في علم 
الغابات

M23.8910.803 8563 522عدد الطالب

مالحظات: لم يتم عمل توقعات لعام 2010 للمناطق المتضررة من الحرائق والحشرات، أو لحجم عمليات استخراج األخشاب وقيمتها . وبالنسبة لهذه المتغيرات تم تقديم تقديرات لعام 1990 
(المتوسط الفترة 1988-1992)، و2000 (متوسط 1998-2002) و2005 (متوسط 2003-2007). وكانت البيانات عن الملكية والعمالة مطلوبة فقط لعام 1990 و2000 و2005. وفي كل هذه الحاالت تم 
حساب معدالت التغير لفترات 1990-2000، و2000-2005. وتم حساب بيانات عن الموارد البشرية في المؤسسات العامة وعدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات  من عام 2000 و2005 و2008 ، 

ومعدالت التغير للفترة 2000-2005، و2008-2005.
H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0,5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات
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المحمية  المناطق  في  الغابات  ومساحة  الحيوي،  التنوع  لحفظ  المخصصة  الغابات  مساحة  في 
والغابات المخصصة للوظائف الوقائية من األمور الجديرة باإلشادة. كما تقلصت المساحة المتضررة 
من الحرائق في حين زادت تلك المتضررة من الحشرات بشكل حاد بين عامي 1990 و2000، ولكنها عاودت 
االستقرار. ولقد جاءت المتغيرات التي تمثل اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي إيجابية إلى حد 
ً. و باختصار، كان هناك  كبير أو مستقرة كما أن توافر المعلومات في المنطقة بشكل عام كان جيدا
تقدم مختلط على مدى السنوات العشرين الماضية على الصعيد اإلقليمي مع وجود اختالفات كبيرة 
واألقاليم  لألقاليم   ً تبعا للمعلومات  ملخص  على  االطالع  يمكن  و  الفرعية.  واألقاليم  البلدان  بين 

الفرعية في جدول 12-9.

أوروبا
يلخص جدول 9-8 اتجاهات المتغيرات التي تم اختيارها ألوروبا.

 ً سنويا هكتار   776000 بمعدل  أوروبا  في  الغابات  مساحة  زادت  الحرجية.  الموارد  مساحة 
على مدى السنوات العشرين الماضية. وزاد إجمالي مخزون الكربون في الكتلة الحيوية للغابات نتيجة 
الحجم في  زاد متوسط  فقد  أوروبا،  غابات  في  المخزون  كثافة  زيادة  وبسبب  الغابات،  لزيادة مساحة 
الهكتار الواحد من 105 إلى 112 متر مكعب للهكتار الواحد (من 132 إلى 156 متر مكعب للهكتار الواحد 

.(ً إذا تم استبعاد االتحاد الروسي، و بزيادة سنوية قيمتها 1.2 متر مكعب لكل هكتار سنويا
التنوع الحيوي للغابات. على الرغم من أن االتحاد الروسي قدم معلومات عن كل السنوات 
ً لوجود فارق كبير في معدل التغيير الوارد  األربع المقررة، فقد استبعد من تحليل الغابات األولية نظرا
 .(2000-2005 ً في الفترة  ً في التسعينات إلى -5.0 هكتار سنويا بالتقرير (من +6.1 مليون هكتار سنويا
ويرجع ذلك بشكل رئيسي لنظام التصنيف المستخدم في التقييم وليس نتيجة التغيرات الفعلية 
في مساحة الغابات األولية. ونتيجة لذلك، فقد انخفض توافر المعلومات عن أوروبا إلى ما دون حد 25 
في المائة من المساحة اإلجمالية للغابات، لذا فلم يتم عرض أية نتائج على الصعيد اإلقليمي لهذا 
المتغير. في الوقت الحالي تم تخصيص أربعة في المائة من مساحة الغابات في المقام األول لحفظ 
وحدثت  المائة.  في   10 إلى  ترتفع  النسبة  هذه  فإن  الروسي،  االتحاد  استبعاد  تم  وإذا  الحيوي.  التنوع 
ً في المتوسط). كما زادت  زيادة كبيرة في هذه المساحة منذ عام 1990 (أكثر من 900000 هكتار سنويا

مساحة الغابات في المناطق المحمية باطراد.
 1990 عامي  بين  الغابات  حرائق  من  المتضررة  المساحة  زادت  وحيويتها.  الغابات  صحة 
المتضررة  الغابات  اتجاه مماثل لمساحة  و2005. كما لوحظ   2000 بين عامي  انخفضت  و2000، لكنها 

من اآلفات الحشرية.
الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية. انخفض إجمالي حجم عمليات استخراج االخشاب 
أوائل  في التسعينات. وذلك بسبب االنخفاض الحاد في عمليات االستخراج في االتحاد الروسي في 
التسعينات — نتيجة النتقاله من االقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق. ومع ذلك، فمنذ ذلك الحين 
كانت عمليات االستخراج في أوروبا بما في ذلك االتحاد الروسي تتراجع نحو مستواها في التسعينات. 
ً، في حين قلت مساحة الغابات  وزادت مساحة الغابات المزروعة زيادة طفيفة خالل فترة العشرين عاما
مساحات  في  موازية  زيادة  تحقيق  مع  هكتار،  مليون   33 بنحو  الخشب  النتاج   ً أساسا تستخدم  التي 

الغابات المخصصة لالستخدامات المتعددة، وللصيانة وللوظائف الوقائية.
رئيسي  المخصصة بشكل  الغابات  زادت مساحة  الحرجية.  الوقائية للموارد  الوظائف 
1990-2010، غالبيتها في الفترة ما بين  16 مليون هكتار خالل الفترة  التربة والمياه بأكثر من  لحماية 

1990 و2000 وهي اآلن تمثل 9 في المائة من إجمالي مساحة الغابات في أوروبا.
للملكية  الخاضعة  الغابات  زادت مساحة  للغابات.  واالقتصادية  االجتماعية  الوظائف 
ً في التسعينات، ورغم أنها آخذة في االزدياد، إال أن معدل التغير  الخاصة بأكثر من مليون هكتار سنويا
ً في  2000 و2005. ونتج هذا إلى حد كبير من عمليات الخصخصة التي حدثت مؤخرا تباطأ بين عامي 
بلدان وسط وشرق أوروبا. وانخفض مستوى العمالة في مجال اإلنتاج األولي للسلع الحرجية، ويرجع 
ذلك على األرجح إلى زيادة الميكنة وتوحيد التنظيمات. ولم تكن هناك بيانات كافية لتحليل االتجاهات 

في قيمة عمليات استخراج االخشاب، نتيجة لعدم ورود معلومات من االتحاد الروسي لعام 1990.
اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي. تخضع الغالبية العظمى من مساحة الغابات 
المتغير في السنوات األخيرة غير  الزيادة في هذا  وبالتالي فإن  إدارة،  المائة) لخطة  (95 في  أوروبا  في 
ملحوظة. لم تكن المعلومات المتوافر كافية إلجراء تحليل االتجاهات في المتغيرين األخرين اللذين 

يمثالن هذا الموضوع.
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تأثرت  النتائج  أن  أوروبا بشكل عام، رغم  المتوافرة عالية في  البيانات  كانت  االستنتاجات. 
بشدة باالتحاد الروسي. وكانت حالة الموارد الحرجية في أوروبا مستقرة على مدى السنوات العشرين 
الماضية. ففي حين أن مساحة الغابات آخذة في التوسع، فقد تحول تركيز اإلدارة الحرجية في أوروبا 
واالستخدامات  والصيانة  الحيوي،  التنوع  على  الحفاظ  إلى  اإلنتاجية  الوظائف  من  واضح  بشكل 
ً بالفعل في نهاية التسعينات. وقد وجدت االتجاهات السلبية  المتعددة — وكان هذا التحول واضحا
الرئيسية في العمالة - وعند تحليل األرقام باستثناء االتحاد الروسي — في مجال الموارد البشرية في 
المؤسسات العامة للغابات في الفترة بين 2005 و2008، وكذلك في قيمة عمليات استخراج االخشاب 

في التسعينات. ويبين جدول 9-12 االتجاهات ألوروبا مع وباستثناء االتحاد الروسي.

جدول 8-9 
التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة في أوروبا، 2010-1990

متغيرات التقييم العالمي لحالة العنصر الموضوعي
الموارد الحرجية لعام 2010

توافر 
المعلومات

التغير سنوياًمعدل التغير سنوياً (%)
-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
الوحدة2010

1000 هكتارH0.090.07877676مساحة الغاباتحجم الموارد الحرجية

متر مكعب/هكتار.H0.280.32n.s.n.sالمخزون النامي في الغابات
مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 

بالغابات
H0.230.41100181مليون طن

1000 هكتار–––––مساحة الغابات األولية التنوع الحيوي للغابات

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحفظ التنوع 

الحيوي 

H4.652.321 0747591000 هكتار

§مساحة الغابات في 
المناطق المحمية

H3.941.809115561000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة صحة الغابات وحيويتها
من الحرائق 

H4.47-2.0349-271000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة 
من الحشرات 

H5.14-9.43285-5661000 هكتار

الوظائف اإلنتاجية للموارد 
الحرجية

مساحة الغابات المخصصة أساساً 
لألغراض اإلنتاجية 

H-0.650.04-3 5381951000 هكتار

1000 هكتارH1.010.60627401مساحة الغابات المزروعة 

1000متر مكعبH-1.922.76-13 47518 424اجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد 
الحرجية

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحماية التربة 

والمياه

H1.670.241 3862211000 هكتار

الوظائف االجتماعية 
واالقتصادية للغابات

مساحة الغابات الخاضعة للملكية 
الخاصة 

H1.090.631 0126241000 هكتار

§قيمة عمليات 
استخراج االخشاب 

مليون دوالر أمريكي–––––

§العمالة في إنتاج السلع 
األولية للغابات 

H-4.32-1.36-60-14 1000معادل دوام
كامل

اإلطار القانوني والسياسي 
والمؤسسي

§مساحة الغابات الخاضعة 
لخطة إدارة 

H0.010.021111721000 هكتار

الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
للغابات

إجمالي العاملين–––––

عدد الخريجين المتخصصين في علم 
الغابات

عدد الطالب–––––

مالحظات: لم يتم عمل توقعات لعام 2010 للمناطق المتضررة من الحرائق والحشرات، أو لحجم عمليات استخراج األخشاب وقيمتها . وبالنسبة لهذه المتغيرات تم تقديم تقديرات لعام 1990 
(المتوسط الفترة 1988-1992)، و2000 (متوسط 1998-2002) و2005 (متوسط 2003-2007). وكانت البيانات عن الملكية والعمالة مطلوبة فقط لعام 1990 و2000 و2005. وفي كل هذه الحاالت تم 
حساب معدالت التغير لفترات 1990-2000، و2000-2005. وتم حساب بيانات عن الموارد البشرية في المؤسسات العامة وعدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات  من عام 2000 و2005 و2008 ، 

ومعدالت التغير للفترة 2000-2005، و2008-2005.
H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0,5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات
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أمريكا الشمالية والوسطى 
يلخص جدول 9-9 اتجاهات المتغيرات التي تم اختيارها ألمريكا الشمالية والوسطى. 

مساحة الموارد الحرجية. تبلغ مساحة الغابات في اإلقليم ككل (705 مليون هكتار في 
ً كما كانت في التسعينات (3 مليون هكتار أو 0.4 في المائة أقل). وفي حين كان هناك  2010) وهي تقريبا
انخفاض في مساحة الغابات في أمريكا الوسطى يبلغ حوالي 6 ماليين هكتار في الفترة 2010-1990، 
ً إلى التحريج  فقد زادت مساحة الغابات في أمريكا الشمالية بنحو 2 مليون هكتار، ويرجع ذلك أساسا
في الواليات المتحدة األمريكية، كما زادت مساحة الغابات في منطقة البحر الكاريبي بنحو 1 مليون 
المهجورة خالل نفس  الزراعية  األراضي  الطبيعي على  التوسع  إلى حد كبير من  نتج  هكتار، وهو ما 
وأصبح  للغابات  الحيوية  الكتلة  في  الكربون  مخزون  إجمالي  زاد  أوروبا،  في  الحال  هو  وكما  الفترة. 

المخزون في الغابات أكثر كثافة.
كان  وإن  ما،  حد  إلى  مستقرة  األولية  الغابات  مساحة  ظلت  للغابات.  الحيوي  التنوع 
الغابات  مساحة  زادت  كما  الوسطى.  أمريكا  في  المئوية)  (بالنسبة   ً نسبيا ملحوظ  انخفاض  هناك 
زادت مساحة  1990، في حين  عام  8 ماليين هكتار منذ  بأكثر من  الحيوي  التنوع  المخصصة لحفظ 
الغابات في المناطق المحمية بأكثر من 16 مليون هكتار خالل نفس الفترة، وهو ما يوازي 10 في المائة 

من المساحة الكلية للغابات في المنطقة.
في  الزمن،  بمرور  الغابات  حرائق  من  المتضررة  المساحة  زادت  وحيويتها.  الغابات  صحة 
1990 و2000، إال أنها عاودت االرتفاع مرة  حين انخفضت المساحة المتضررة من الحشرات بين عامي 
عن  الناتجة  االضطرابات  من  مساحة  أعلى  الشمالية  أمريكا  وذكرت  و2005.   2000 عامي  بين  أخرى 
الحشرات لعام 2005 (نحو 22 مليون هكتار أو 3.4 في المائة من مساحة الغابات). وشمل هذا حاالت 
تفشي كبرى لخنفساء الصنوبر الجبلية (Dendroctonus ponderosae)، والتي دمرت أكثر من 11 مليون هكتار 
من الغابات في كندا وغرب الواليات المتحدة األمريكية منذ أواخر التسعينات — حيث وقع تفشي غير 

مسبوق تفاقم بسبب ارتفاع درجات حرارة فصل الشتاء.
الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية. تمثل التغير األبرز على مر الزمن في زيادة مساحة 
ً ألغراض إنتاجية، مما يتناقض مع انخفاض المساحات المخصصة لهذا  الغابات المخصصة أساسا
ً، وخاصة في التسعينات،  الغرض في معظم األقاليم األخرى. كما زادت مساحة الغابات المزروعة أيضا
في حين أن عمليات استخراج االخشاب الكلية قد تقلصت بأقل قليالً من 3 ماليين متر مكعب سنويا 

.ً على مدى السنوات العشرين الماضية، أو 0.4 في المائة سنويا
الوظائف الوقائية للموارد الحرجية. أظهرت مساحة الغابات المخصصة لحماية التربة 
القيمة  حيث  فمن  ذلك،  ومع  الماضية.  سنة   15 خالل  المئوية)  (بالنسبة   ً نسبيا كبيرة  زيادة  والمياه 
ً بالمقارنة مع غيرها من المتغيرات. و تجدر اإلشارة إلى أن مناطق  المطلقة كانت الزيادة صغيرة نسبيا
الغابات التي تتم إدارتها ألغراض الحفاظ على التربة والمياه في أمريكا الشمالية قد ادرجت عموما 
في إطار الوظيفة األساسية "االستخدامات المتعددة" و ليس تحت عنوان "الوظائف الوقائية". وهذا 

سيؤثر على األرقام الواردة من هذه اإلقليم ككل.
الخاضعة  الغابات  مساحة  انخفضت  للغابات.  واالقتصادية  االجتماعية  الوظائف 
للملكية الخاصة بشكل طفيف على مدى العشرين سنة الماضية، ولكن معدل التغير السنوي كان 
1990 و2005، على  زادت قيمة عمليات استخراج االخشاب بين عامي  . وقد  المائة  0.5 في  أقل من حد 
الرغم من االنخفاض الطفيف في حجم عمليات استخراج االخشاب مما يشير إلى زيادة في السعر. 
وأظهر مستوى العمالة في مجال إنتاج السلع األولية في الغابات والخدمات المرتبطة بها زيادة في 

التسعينات تبعها انخفاض منذ عام 2000.
إدارة  لخطة  الخاضعة  الغابات  زادت مساحة  والمؤسسي.  والسياسي  القانوني  اإلطار 
 ً 1 مليون هكتار سنويا باطراد على مدى السنوات العشرين الماضية، مما أضاف في المتوسط نحو 
المتغير كانت  الواردة عن هذا  المعلومات  أن  بيد  األمريكية.  المتحدة  الواليات  رئيسي في  — بشكل 
غير متوافرة من العديد من الدول الكبرى في المنطقة، بما في ذلك كندا والمكسيك. كما ازداد عدد 
عن  كافية  معلومات  هناك  تكن  لم  بينما  الفترتين،  في  الغابات  علم  في  المتخصصين  الخريجين 

مستوى الموارد البشرية في المؤسسات العامة للغابات لتحليل االتجاهات على مر الزمن.
ً بصفة عامة في أمريكا   االستنتاجات. كان التقدم نحو اإلدارة الحرجية المستدامة إيجابيا
في  الملحوظة  السلبية  االتجاهات  باستثناء   ،1990-2010 الفترة  خالل  ككل  والوسطى  الشمالية 
مساحة الغابات المتضررة من الحرائق واآلفات الحشرية واالنخفاض الطفيف في مستوى العمالة. 

ومع ذلك، فقد وجد تفاوت كبير بين األقاليم الفرعية، كما يمكن مالحظته في جدول 9-12.
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جدول 9-9 
التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة في أمريكا الشمالية والوسطى، 2010-1990

متغيرات التقييم العالمي لحالة العنصر الموضوعي
الموارد الحرجية لعام 2010

توافر 
المعلومات

التغير سنوياًمعدل التغير سنوياً (%)
-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
الوحدة2010

1000 هكتارH-0.04.n.s-289-10مساحة الغاباتحجم الموارد الحرجية

متر مكعب/هكتارH0.240.69.n.s1المخزون النامي في الغابات
مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 

بالغابات
H0.190.2874109مليون طن

1000 هكتارH-0.060.02-16750مساحة الغابات األولية التنوع الحيوي للغابات

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحفظ التنوع 

الحيوي 

H0.270.612556121000 هكتار

§مساحة الغابات في 
المناطق المحمية

H0.552.322841 3611000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة صحة الغابات وحيويتها
من الحرائق 

H1.151.9834641000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة 
من الحشرات 

H-4.521.60-1 2463491000 هكتار

الوظائف اإلنتاجية للموارد 
الحرجية

مساحة الغابات المخصصة أساساً 
لألغراض اإلنتاجية 

H0.791.036809701000 هكتار

1000 هكتارH4.162.481 013840مساحة الغابات المزروعة 

1000متر مكعبH-0.36-0.38-2 914-2 982اجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد 
الحرجية

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحماية التربة 

والمياه

H2.072.2123301000 هكتار

الوظائف االجتماعية 
واالقتصادية للغابات

مساحة الغابات الخاضعة للملكية 
الخاصة 

H-0.12-0.14-246-2731000 هكتار

§قيمة عمليات 
استخراج االخشاب 

H4.625.071 0541 626مليون دوالر أمريكي

§العمالة في إنتاج السلع 
األولية للغابات 

L2.55-0.513-1 1000معادل دوام
كامل

اإلطار القانوني والسياسي 
والمؤسسي

§مساحة الغابات الخاضعة 
لخطة إدارة 

L0.520.599961 1941000 هكتار

الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
للغابات

إجمالي العاملين–––––

عدد الخريجين المتخصصين في علم 
الغابات

M2.428.4398400عدد الطالب

مالحظات: لم يتم عمل توقعات لعام 2010 للمناطق المتضررة من الحرائق والحشرات، أو لحجم عمليات استخراج األخشاب وقيمتها . وبالنسبة لهذه المتغيرات تم تقديم تقديرات لعام 1990 
(المتوسط الفترة 1988-1992)، و2000 (متوسط 1998-2002) و2005 (متوسط 2003-2007). وكانت البيانات عن الملكية والعمالة مطلوبة فقط لعام 1990 و2000 و2005. وفي كل هذه الحاالت تم 
حساب معدالت التغير لفترات 1990-2000، و2000-2005. وتم حساب بيانات عن الموارد البشرية في المؤسسات العامة وعدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات  من عام 2000 و2005 و2008 ، 

ومعدالت التغير للفترة 2000-2005، و2008-2005.
H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0,5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات
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أوسيانيا
يلخص جدول 9-10 اتجاهات المتغيرات التي تم اختيارها ألوسيانيا.

ً على مدى الفترة 1990- مساحة الموارد الحرجية. كانت مساحة الغابات مستقرة أساسا
أن  يبدو  2000. كما  ً منذ عام  700000 هكتار سنويا 2000، ولكنها انخفضت بمعدل متوسط قدره نحو 
السنوات  ً خالل  1 مليون هكتار سنويا أكثر من  بلغت  أنها  إلى  التقارير  يتزايد وتشير  الخسارة  صافي 
في  الخسائر  تفاقمت  حيث  استراليا،  في  الكبيرة  الغابات  خسائر  إلى  ذلك  ويرجع  األخيرة.  الخمس 
الغابات منذ عام 2000 نتيجة للجفاف الشديد وحرائق الغابات. ومع ذلك، فكما هو مذكور في التقرير 
القطري الستراليا: «من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان االنخفاض الناجم عن المناخ يمثل 
خسارة مؤقتة أو دائمة من الغابات.» وكانت المعلومات المتوافرة غير كافية لتحديد االتجاهات في 

المتغيرين المتبقيين في إطار هذا الموضوع.
التنوع الحيوي للغابات. كان هناك انخفاض في مساحة الغابات األولية بمقدار 6 ماليين 
مساحة  في  االتجاهات  لتحديد  كافية  المتوافرة  المعلومات  تكن  ولم   .1990 عام  منذ   ً تقريبا هكتار 
الغابات المخصصة لحفظ التنوع الحيوي ومساحة الغابات في المناطق المحمية (بيانات عام 1990 

عن أستراليا مفقودة).
لكال  االتجاهات  لتحليل  كافية  غير  المتوافرة  البيانات  كانت  وحيويتها.  الغابات  صحة 

المتغيرين.
لألغراض  المخصصة  الغابات  مساحة  زادت  الحرجية.  للموارد  اإلنتاجية  الوظائف 
زادت  كما   .2000 عام  بعد  فقط  طفيفة  بنسبة  زادت  ولكنها  التسعينات،  في  كبيرة  زيادة  اإلنتاجية 
ً على مدى السنوات العشرين الماضية، ولكنها  مساحة الغابات المزروعة بأكثر من 2 في المائة سنويا
ً (4 ماليين هكتار أو 2 في المائة من المساحة الكلية للغابات في اإلقليم). وقد  ال تزال صغيرة نسبيا

ً منذ عام 1990. زاد حجم عمليات استخراج األخشاب بنحو 1.5 مليون متر مكعب سنويا
الوظائف الوقائية للموارد الحرجية. لم تكن هناك معلومات كافية متوافرة عن مساحة 

الغابات المخصصة أساسا لحماية التربة والمياه (بيانات عام 1990 عن أستراليا مفقودة).
الوظائف االجتماعية واالقتصادية للغابات. زادت أعداد العاملين في إنتاج السلع األولية 
والخدمات الحرجية واألنشطة المتصلة بها قليالً من 1990 إلى 2000، ولكنها انخفضت بين عامي 2000 

و2005. ولم تتوافر معلومات كافية إلجراء تحليل المتغيرات األخرى.
االتجاهات  لتحليل  كافية  بيانات  تتوافر  لم  والمؤسسي.  والسياسي  القانوني  اإلطار 

بالنسبة لجميع المتغيرات الثالثة التي تمثل هذا الموضوع.
في   78 تمثل  ألنها  استراليا،  على  كبير  حد  إلى  البيانات  توافر  مدى  يعتمد  االستنتاجات. 
1990 بالنسبة  المائة من مساحة الغابات في هذا اإلقليم. ومع غياب المعلومات من استراليا لعام 
هذه  في  الطويل  المدى  على  االتجاهات  تقييم  المستحيل  من  كان  المتغيرات،  هذه  من  لكثير 
المنطقة بالنسبة لمعظم المواضيع. ومما يدعو للقلق فقدان الغابات األولية وزيادة صافي الفاقد 
ً من الخسائر في مساحة الغابات قد يكون  في مساحة الغابات في اإلقليم، وعلى الرغم من أن جزءا

ً للغطاء الحرجى بسبب الجفاف السائد في استراليا. ً مؤقتا فقدانا

أمريكا الجنوبية
يلخص جدول 9-11 اتجاهات المتغيرات التي تم اختيارها ألمريكا الجنوبية.

ينذر  الجنوبية بمعدل  أمريكا  الغابات في  انخفضت مساحة  الموارد الحرجية.  مساحة 
بالخطر في التسعينات واستمرت في االنخفاض في فترة 2000-2010، رغم أنها لم تبد أي عالمات على 
-1990 الفترة  السنوية خالل  الخسارة  وكان صافي  الماضية.  الخمس  السنوات  وخاصة في  التباطؤ، 
أعلى خسارة  2000-2010، وهي  الفترة  4.0 مليون هكتار في  إلى  وانخفض  4.2 مليون هكتار،  يبلغ   2000
ً خالل السنوات الخمس  سنوية صافية في أي إقليم. وانخفضت مرة أخرى إلى 3.6 مليون هكتار سنويا
الماضية. و تجدر اإلشارة إلى أن األرقام الخاصة بإزالة مساحات غابات األمازون في البرازيل ال تأخذ في 
وبالتالي فإن صافي  أخرى.  وأصبحت غابات مرة  والتي قد تكون قد تجددت  المزالة  المناطق  االعتبار 
ً فيها ويكون دون حد 0.5 في المائة سنويا للفترة 1990- الخسارة للمنطقة ككل يمكن أن يكون مبالغا

2010. يتبع اتجاه مخزون الكربون في الكتلة الحيوية للغابات اتجاه المساحة الكلية للغابات، رغم أن 
ً من  الزيادة في المخزون في الهكتار الواحد لم تتغير بشكل ملحوظ — ما يعكس على األرجح أن عددا

البلدان لديها أكثر من تقدير للمخزون النامي مع مرور الزمن.
76 في المائة من المساحة الكلية   ً التنوع الحيوي للغابات. تمثل الغابات األولية حاليا
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جدول 10-9 
التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة في أوسيانيا، 2010-1990

متغيرات التقييم العالمي لحالة العنصر الموضوعي
الموارد الحرجية لعام 2010

توافر 
المعلومات

التغير سنوياًمعدل التغير سنوياً (%)
-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
الوحدة2010

1000 هكتارH-0.02-0.36-36-700مساحة الغاباتحجم الموارد الحرجية

متر مكعب/هكتار–––––المخزون النامي في الغابات
مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 

بالغابات
مليون طن–––––

1000 هكتارH-0.55-0.99-222-370مساحة الغابات األولية التنوع الحيوي للغابات

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحفظ التنوع 

الحيوي 

1000 هكتار–––––

§مساحة الغابات في 
المناطق المحمية

1000 هكتار–––––

§مساحة الغابات المتضررة صحة الغابات وحيويتها
من الحرائق 

1000 هكتار–––––

§مساحة الغابات المتضررة 
من الحشرات 

1000 هكتار–––––

الوظائف اإلنتاجية للموارد 
الحرجية

مساحة الغابات المخصصة أساساً 
لألغراض اإلنتاجية 

H4.440.34394391000 هكتار

1000 هكتارH2.552.127478مساحة الغابات المزروعة 

1000متر مكعبH3.652.971 4461 514اجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد 
الحرجية

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحماية التربة 

والمياه

1000 هكتار–––––

الوظائف االجتماعية 
واالقتصادية للغابات

مساحة الغابات الخاضعة للملكية 
الخاصة 

1000 هكتار–––––

§قيمة عمليات 
استخراج االخشاب 

مليون دوالر أمريكي–––––

§العمالة في إنتاج السلع 
األولية للغابات 

H1.95-1.53n.s.n.s. 1000معادل دوام
كامل

اإلطار القانوني والسياسي 
والمؤسسي

§مساحة الغابات الخاضعة 
لخطة إدارة 

1000 هكتار–––––

الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
للغابات

إجمالي العاملين–––––

عدد الخريجين المتخصصين في علم 
الغابات

عدد الطالب–––––

مالحظات: لم يتم عمل توقعات لعام 2010 للمناطق المتضررة من الحرائق والحشرات، أو لحجم عمليات استخراج األخشاب وقيمتها . وبالنسبة لهذه المتغيرات تم تقديم تقديرات لعام 1990 
(المتوسط الفترة 1988-1992)، و2000 (متوسط 1998-2002) و2005 (متوسط 2003-2007). وكانت البيانات عن الملكية والعمالة مطلوبة فقط لعام 1990 و2000 و2005. وفي كل هذه الحاالت تم 
حساب معدالت التغير لفترات 1990-2000، و2000-2005. وتم حساب بيانات عن الموارد البشرية في المؤسسات العامة وعدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات  من عام 2000 و2005 و2008 ، 

ومعدالت التغير للفترة 2000-2005، و2008-2005.
H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0,5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات
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للغابات في اإلقليم ولكنها آخذة في االنخفاض السريع بمتوسط حوالي 3 مليون هكتار سنويا خالل 
خالل  من  الغابات  تعديل  عن  االنخفاض  هذا  نتج  فقد  الغابات،  إزالة  عن  وفضالً   .2010-1990 الفترة 
القطع االنتقائي لألشجار والتدخالت البشرية األخرى، األمر الذي أدى إلى اعادة تصنيف مساحة هذه 
زادت  فقد  اإليجابي،  الجانب  على  و   ."ً طبيعيا تجديدها  تم  أخرى  "غابات  إلى  الحق  وقت  في  الغابات 
خالل   ً سنويا هكتار  مليون   3.2 بحوالي  الحيوي  التنوع  لحفظ  أساسا  المخصصة  الغابات  مساحة 
السنوات العشر الماضية، أي ما مجموعه 43 مليون هكتار منذ عام 1990، في حين أن مساحة الغابات 
وهي  الماضية،  العشر  السنوات  خالل   ً سنويا هكتار  مليون   2.4 بنسبة  زادت  المحمية  المناطق  في 

تضم اآلن ما يقدر بنحو 17 في المائة من إجمالي مساحة الغابات في اإلقليم.
االتجاهات  لتحليل  كافية  المتوافرة  البيانات  تكن  لم  وحيويتها.  الغابات  صحة 

للمتغيرين.
للوظائف  المخصصة  الغابات  مساحة  زادت  الحرجية.  للموارد  اإلنتاجية  الوظائف 
ً منذ عام 1990. كما زادت مساحة الغابات  اإلنتاجية بشكل مطرد بحوالي نصف مليون هكتار سنويا
التسعينات،  في  األخشاب  استخراج  عمليات  في   ً كبيرا  ً انخفاضا الجنوبية  أمريكا  وذكرت  المزروعة. 
إلى   ً 2000، ويرجع ذلك أساسا 306 مليون متر مكعب في عام  1990إلى  349 مليون متر مكعب في  من 
انخفاض إنتاج حطب الوقود. ومع ذلك، بعد عام 2000 عادت عمليات االستخراج إلى مستوى عام 1990، 

ً نتيجة للزيادة انتاج الخشب الصناعي. وذلك أساسا
التربة  الوظائف الوقائية للموارد الحرجية. ظلت مساحة الغابات المخصصة لحماية 

والموارد المائية مستقرة خالل السنوات العشرين الماضية.
للملكية  الخاضعة  الغابات  زادت مساحة  للغابات.  واالقتصادية  االجتماعية  الوظائف 
ً من التغيرات التي أوردتها  الخاصة بأكثر من 40 مليون هكتار خالل الفترة 2000-2005، ونتج ذلك أساسا
كولومبيا. فقد انخفضت قيمة عمليات استخراج االخشاب في التسعينات ولكنها زادت بين عامي 

ً لالتجاه العالمي. وكان توافر البيانات عن العمالة غير كافٍ لتحليل االتجاهات. 2000 و2005، تبعا
آخذة  إدارة  الخاضعة لخطة  الغابات  القانوني والسياسي والمؤسسي. مساحة  اإلطار 
الطالب  زاد عدد  ً. كما  مليون هكتار سنويا  1.9 بمعدل  الراهن  الوقت  في   - المنطقة  في  االزدياد  في 
ً بشكل ملحوظ منذ عام 2000. وكانت المعلومات  المتخرجين المتخصصين في علم الغابات سنويا

عن الموارد البشرية في المؤسسات العامة للغابات محدودة للغاية فلم تسمح بتحليل االتجاهات.
الجنوبية  أمريكا  في  المستدامة  الحرجية  اإلدارة  نحو  التقدم  كان   ،ً عموما االستنتاجات. 
ً. فمعدل صافي خسارة الغابات ال يزال مدعاة للقلق رغم ما أحرز من تقدم ملحوظ، وال سيما  مختلطا
ً بشكل ينذر بالخطر.  في السنوات الخمس الماضية. كما يظل معدل خسارة الغابات األولية مرتفعا
الغابات  مساحات  زيادة  في  المثال  سبيل  على  إيجابية،  عالمات   ً أيضا هناك  كانت  فقد  ذلك،  ومع 
عمليات  في  االنخفاض  يعكس  وربما  المحمية.  المناطق  وفي  الحيوي  التنوع  لحفظ  المخصصة 
ً بزيادة  ً في الطلب على هذا المنتج في اإلقليم، ولكن هذا قوبل جزئيا استخراج حطب الوقود انخفاضا
وقد تفي  المزروعة  الغابات  زادت مساحة  وقد   .2000 الصناعية منذ عام  عمليات استخراج االخشاب 
باحتياجات نسبة أكبر من الطلب على األخشاب في المستقبل. كما تعد الزيادة في مساحة الغابات 

ً عالمة إيجابية. الخاضعة لخطة إدارة أيضا

اتجاهات األقاليم الفرعية
وبعد  لالقاليم،  استخدم  الذي  األسلوب  نفس  باستخدام  الفرعية  األقاليم  اتجاهات  تحديد  تم 
التقسيم إلى أقاليم فرعية كما تم تطبيقه في عملية إعداد التقارير للتقييم العالمي لحالة الموارد 
الحرجية لعام 2010 (انظر الفصل األول). األقاليم الثالث (أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والوسطى) 
والتي وجدت اختالفات كبيرة فيما بينها تم تقسيم كل منها إلى ثالثة أقاليم فرعية. لم يتم عمل 
 ً نسبيا اعتبارها متجانسة  يمكن  والتي  الجنوبية،  وأمريكا  وأوسيانيا  ألوروبا  فرعية  أقاليم  تقسيمات 
االتحاد  أوروبا، حيث يهيمن  المحتمل هو  وربما كان االستثناء  الدراسة.  بالمتغيرات قيد  يتعلق  فيما 
االتحاد  باستثناء  أوروبا  أرقام  عن  فضالً  ككل،  ألوروبا  األرقام  عرض  يتم  لذا  حجمه،  بسبب  الروسي 

الروسي. ويلخص جدول 9-12 نتائج كل إقليم فرعي، ويوضح بعض االختالفات الهامة بين األقاليم.
تلك  من  أكثر  إيجابية  اتجاهات  أفريقيا  ووسط  لغرب  الفرعية  األقاليم  أظهرت  أفريقيا،  في 
في  سائدة  كانت  سلبية  اتجاهات  أفريقيا  وجنوب  لشرق  الفرعية  األقاليم  أظهرت  بينما  السلبية. 
ً من االتجاهات في السنوات العشر األخيرة. وفي آسيا،  ً أكثر توازنا التسعينات، ولكنها أظهرت مزيجا
كان  منها  قليالً   ً عددا ولكن  اإليجابية،  االتجاهات  من  مجموعة  آسيا  لشرق  الفرعي  اإلقليم  أظهر 
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ً، في حين أظهرت األقاليم الفرعية لغرب ووسط آسيا، وجنوب وجنوب شرق آسيا تغيرات غير  سلبيا
واضح  اتجاه سلبي  وجود  آسيا  الفرعي لجنوب وجنوب شرق  اإلقليم  أظهر  ً. وكذلك  ملحوظة نسبيا
في حجم الموارد الحرجية مقارنة باالتجاهات اإليجابية في اإلقليمين الفرعيين اآلخرين. بينما أظهرت 
إدراج  عند  عليه  كانت  مما  التسعينيات  في  إيجابية  أكثر  اتجاهات  الروسي،  االتحاد  باستثناء  أوروبا 
االتحاد الروسي، ولكن العكس هو الصحيح للفترة 2000-2010. وحدث أهم فارق بين األقاليم في أمريكا 
الشمالية والوسطى، حيث أظهرت أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي اتجاهات إيجابية في 

الغالب، في حين أن أمريكا الوسطى أظهرت وفرة من االتجاهات السلبية.

جدول 11-9 
التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة في أمريكا الجنوبية، 2010-1990

متغيرات التقييم العالمي لحالة العنصر الموضوعي
الموارد الحرجية لعام 2010

توافر 
المعلومات

التغير سنوياًمعدل التغير سنوياً (%)
-1990 
2000

-2000 
2010

-1990 
2000

-2000 
الوحدة2010

1000 هكتارH-0.45-0.45-4 213-3 997مساحة الغاباتحجم الموارد الحرجية

متر مكعب/هكتار.H0.070.07n.s.n.sالمخزون النامي في الغابات
مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 

بالغابات
H-0.37-0.39-406-404مليون طن

1000 هكتارH-0.46-0.46-3 096-2 961مساحة الغابات األولية التنوع الحيوي للغابات

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحفظ التنوع 

الحيوي 

H2.594.831 1873 1671000 هكتار

§مساحة الغابات في 
المناطق المحمية

M0.443.013022 4311000 هكتار

§مساحة الغابات المتضررة صحة الغابات وحيويتها
من الحرائق 

1000 هكتار–––––

§مساحة الغابات المتضررة 
من الحشرات 

1000 هكتار–––––

الوظائف اإلنتاجية للموارد 
الحرجية

مساحة الغابات المخصصة أساساً 
لألغراض اإلنتاجية 

H0.690.645014961000 هكتار

1000 هكتارH1.973.23178376مساحة الغابات المزروعة 

1000متر مكعبH-1.302.37-4 2757 614اجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد 
الحرجية

§مساحة الغابات 
المخصصة أساساً لحماية التربة 

والمياه

Hn.s.-0.021-111000 هكتار

الوظائف االجتماعية 
واالقتصادية للغابات

مساحة الغابات الخاضعة للملكية 
الخاصة 

H0.516.395628 1801000 هكتار

§قيمة عمليات 
استخراج االخشاب 

M-2.206.98-109352 مليون دوالر
أمريكي

§العمالة في إنتاج السلع 
األولية للغابات 

1000معادل دوام –––––
كامل

اإلطار القانوني والسياسي 
والمؤسسي

§مساحة الغابات الخاضعة 
لخطة إدارة 

M1.542.391 0261 9371000 هكتار

الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
للغابات

إجمالي العاملين–––––

عدد الخريجين المتخصصين في علم 
الغابات

H9.566.30117107عدد الطالب

مالحظات: لم يتم عمل توقعات لعام 2010 للمناطق المتضررة من الحرائق والحشرات، أو لحجم عمليات استخراج األخشاب وقيمتها . وبالنسبة لهذه المتغيرات تم تقديم تقديرات لعام 1990 
(المتوسط الفترة 1988-1992)، و2000 (متوسط 1998-2002) و2005 (متوسط 2003-2007). وكانت البيانات عن الملكية والعمالة مطلوبة فقط لعام 1990 و2000 و2005. وفي كل هذه الحاالت تم 
حساب معدالت التغير لفترات 1990-2000، و2000-2005. وتم حساب بيانات عن الموارد البشرية في المؤسسات العامة وعدد الخريجين المتخصصين في علم الغابات  من عام 2000 و2005 و2008 ، 

ومعدالت التغير للفترة 2000-2005، و2008-2005.
H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0,5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات
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ومن الواضح أن التقسيم إلى أقاليم فرعية يكشف عن اتجاهات وأنماط غير بارزة على المستوى 
اإلقليمي، كما أن تقسيم األقاليم يسلط الضوء على التباينات الغير واضحة على الصعيد العالمي.

المناقشة
المنهج وأوجه القصور

يجب تقديم العديد من التوضيحات بشأن المنهج والنتائج الواردة في هذا الفصل:
ً من الثغرات في التحليل. ، مما يترك عددا توافر المعلومات عن جميع المتغيرات غير كافٍ – 

نطاقات  على  أو  أخرى  سياقات  في   ً صائبا يكون  ال  وقد  موضوعي  غير  المتغيرات  اختيار  – 
.اإلشارة إلى قيم إيجابية أو سلبية في االتجاهات يمكن أن يثير الجدل في بعض  أخرى 

ً عند النظر إلى االتجاه من منظور سياسات أوسع. الحاالت، خصوصا
بالوضع  كعالقة  تقديمها  يتم  ال  االتجاهات  في  سلبية  أو  إيجابية  قيم  إلى  اإلشارة  – 
الغابات  مجال  في  اإليجابي  االتجاه  المثال،  سبيل  على  وإدارتها.  للغابات  الحالي 

جدول 12-9 
التقدم المحرز نحو تحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة تبعًا لألقاليم واألقاليم الفرعية، 2010-1990

الموضوعات والمتغيرات
أفريقيا

                                                                                        
آسيا

شرق وجنوب 
غرب ووسط شمال أفريقياأفريقيا

شرق آسياأفريقيا

R1R2R1R2R1R2R1R2

حجم الموارد الحرجية
HHHHمساحة الغابات

HHHHالمخزون النامي في الغابات

HHHHمخزون الكربون في الكتلة الحيوية بالغابات

التنوع الحيوي للغابات
HHLHمساحة الغابات األولية 

HHMHمساحة الغابات المخصصة أساساً لحفظ التنوع الحيوي 

H–––LHمساحة الغابات في المناطق المحمية

صحة الغابات وحيويتها
L––––––Hمساحة الغابات المتضررة من الحرائق 

H–––––––––مساحة الغابات المتضررة من الحشرات 

الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية
HHMHمساحة الغابات المخصصة أساساً لألغراض اإلنتاجية 

HHHHمساحة الغابات المزروعة 

HHHHاجمالي عمليات استخراج االخشاب 

الوظائف الوقائية للموارد الحرجية
HHMHمساحة الغابات المخصصة أساساً لحماية التربة والمياه

الوظائف االجتماعية واالقتصادية للغابات
HHHHمساحة الغابات الخاضعة للملكية الخاصة 

HLH–––قيمة عمليات استخراج االخشاب 

L––––––Hالعمالة في إنتاج السلع األولية للغابات 

اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي
M–––LHمساحة الغابات الخاضعة لخطة إدارة 

HHLHالموارد البشرية في المؤسسات العامة للغابات

MHLHعدد الطالب المتخرجين في علم الغابات

مالحظات:
R1 = الفترة المرجعية 1: 1990-2000 مع استثناءات قليلة، راجع جدول 9.5

R2 = الفترة المرجعية 1: 2000 2010- مع استثناءات قليلة، راجع جدول 9.5 

H = مرتفع (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 75-100 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
M = متوسط (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 50-74  في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
L = منخفض  (البلدان التي قدمت التقارير تمثل معاً 25-49 في المائة من إجمالي مساحة الغابات )
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الغابات  معظم  تخضع  حيث  أوروبا،  في  عنه  افريقيا  في  الفت  إدارة  لخطة  الخاضعة 
بالفعل لخطة إدارة في التسعينات.

اختيار  فإن  التحليل،  في  صريحة  بصورة  ترجيحية  أوزان  تطبيق  عدم  من  الرغم  على  – 
.ً ً ترجيحيا متغيرات معينة هو في حد ذاته يعتبر وزنا

تجميع االتجاهات حسب األقاليم واألقاليم الفرعية يخفي اتجاهات ايجابية أو سلبية في كل  – 
بلد على حدة. لذلك ال يمكن اعتبار النتائج قابلة للتطبيق في كل بلد على حدة ألي إقليم. 

من الواضح أن التحليل حساس الختيار المتغيرات. وقد كانت خيارات المتغيرات محدودة بحسب مجموعة 
الجداول التي كانت مطلوبة للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 والتي تم اختزالها أكثر 
عن  على معلومات  الحصول  الصعب  من  وكان  منها.  العديد  عن  المعلومات  توافر  بسبب محدودية 
الجوانب السلبية، مثل تدهور الغابات و قطع األشجار غير المشروع، وذلك بسبب عدم وجود تعاريف 
ومناهج للتقييم. في حين أن متغيرات أخرى، مثل التقدم في مراجعة السياسات والتشريعات الخاصة 
ً مالحظة أن الفوائد  بالغابات، لم يكن من السهل أن تتناسب مع هذا النوع من التحليل. وينبغي أيضا

أمريكا الجنوبيةأوسيانياأمريكا الشمالية والوسطىأوروباآسيا

جنوب وجنوب 
شرق آسيا

غرب ووسط 
أوروبا باستثناء إجمالي أوروباآسيا

أمريكا أمريكا الوسطىالبحر الكاريبياالتحاد الروسي
الشمالية

R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2

HHHHHHHHH

HHHHHHH–––H

HHHHHHH–––H

HH–––MMHHHH

HHHHMLH–––H

HLHHL–––H–––M

HLHHM–––H––––––

–––LHM––––––H––––––

HHHHMLHHH

HHHHMHHHH

HHHHHMHHH

HHHHMLH–––H

HHHHMLH–––H

MM–––HL–––H–––M

LMHM–––LLH–––

LLHHL–––L–––M

ML–––M–––––––––––––––

LL–––MLLM–––H

  = تغيير إيجابي (أكثر من 0,5%)
 = ال يوجد تغيير كبير (بين 0.50- و 0.50%)

 = تغيير سلبي (أقل من 0.50%-)
–  = ال توجد معلومات كافية لتحديد االتجاهات
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الناتجة من االنتاج الثانوي للغابات والتجارة قد استبعدت بشكل صريح من التقييم العالمي للموارد 
الحرجية لعام 2010. كما لم يتم ادراج بعض المعايير ذات الصلة بسبب عدم توافر المعلومات عنها على 
المستوى العالمي. وعليه، فقد كانت قائمة المتغيرات المحتملة لالختيار محدودة، واالختيار الناتج قد 
ً إلى حد ما. وباإلضافة إلى ذلك، هناك تباين كبير بين بعض المتغيرات، وهو ما يجب وضعه  يكون منحرفا

فى اإلعتبار قبل التوصل إلى استنتاجات بعيدة المدى من هذه النتائج.
يأخذ في االعتبار أحكام للقيمة  الرئيسية ال  المنهج المستخدم لتوضيح هذه االتجاهات 
للمتغيرات  النسبية  األهمية  أو  الغابات  منافع  في  المصلحة  أصحاب  تصورات  في  االختالفات  أو 
يمكن  كيف  توضيح  إلى  الفصل  هذا  يهدف  موجودة،  هذه  التقييم  منهجيات  أن  ومع  المختلفة. 
استخدام المعلومات الموجودة ، والتي تم جمعها كجزء من التقييم العالمي للموارد الحرجية لعام 
إجراء  ولتحفيز  المستدامة  الحرجية  اإلدارة  تحقيق  نحو  المحرز  للتقدم  أولي  تحليل  عمل  في   ،2010

المزيد من المناقشات والتحليالت األكثر تفصيالً.
المتغيرات  بسبب  محدودة  الفصل  هذا  في  والعروض  التحليالت  جاءت  فقد  الختام،  في  و 
والبيانات المتاحة في جداول تقرير التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. ومع ذلك، فإن 
النتائج تقدم لمحة عامة عن االتجاهات الرئيسية فيما يتعلق بإدارة الموارد الحرجية واستخدامها، 
وينبغي النظر إليها باعتبارها صورة توضيحية للتقدم أو عدم التقدم نحو اإلدارة الحرجية المستدامة 
على المستويين العالمي واإلقليمي. كما يجب إجراء تحليل أكثر تفصيالً يأخذ في االعتبار االختالفات 

في الظروف بين األقاليم والبلدان.

هل هناك تقدم نحو اإلدارة الحرجية المستدامة؟
العشر  السنوات  العالمي، خاصة في  المستوى  إيجابية على  واتجاهات  هناك مؤشرات جيدة كثيرة، 
األخيرة، ولكن ال يزال هناك العديد من االتجاهات السلبية على مستوى األقاليم واألقاليم الفرعية 
فإن  التزايد،  في  آخذة  البيئة  على  الحفاظ  وجهود  المزروعة  الغابات  مساحة  أن  حين  وفي  والبلدان. 
مساحة الغابات األولية تستمر في االنخفاض بمعدالت تنذر بالخطر نتيجة الستخدام هذه الغابات 
مجموعة  على  يعتمد  الجواب  فإن  أعاله،  التحليالت  تبين  وكما  أخرى.  استخدامات  إلى  تحويلها  أو 
فال  المسألة،  هذه  ولتعقيدات  لهذا   ً ونظرا عليه.  تطبيقها  يتم  الذي  والنطاق  المختارة،  المؤشرات 

.ً يمكن أن يكون الجواب قاطعا
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الفصل العاشر
االستنتاجات

 .1946 الحرجية منذ عام  الموارد  لحالة  العالمية  التقييمات  بتنسيق  والزراعة  األغذية  تقوم منظمة 
ويعتبر التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 هو أحدث التقييمات وأشملها حتى اآلن. تم 
ً ومنطقة على مدى أربع نقاط زمنية: 1990 و2000 و2005 و2010.  تجميع وتحليل المعلومات من 233 بلدا

ً بمساحة الغابات وحالتها واستخداماتها وقيمتها. ً مرتبطا وتضمن التقييم نحو 90 متغيرا
ولقد شارك أكثر من 900 شخص في عملية تقييم الموارد الحرجية لعام 2010، ومن ضمنهم 
ً، وزمالؤهم ، وفريق استشاري، وخبراء دوليون، وموظفو منظمة  ً تم ترشيحهم رسميا 178 مراسالً وطنيا
األغذية والزراعة واللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة، واالستشاريون والمتطوعون من 
 ً أكثر تنسيقا العملية تعريفات وتصنيفات منسقة وتقارير  العالم. وقد نتج عن هذه  أنحاء  مختلف 
عن الغابات وبيانات عالية الجودة وشفافية في إعداد التقارير وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تحليل 

البيانات وإعداد التقارير.
لحالة  العالمي  التقييم  ونتائج  وعملية  نطاق  حول  عامة  استنتاجات  القسم  هذا  ويقدم 

الموارد الحرجية لعام 2010. وهو ال يكرر النتائج التفصيلية المقدمة في الفصول السابقة.

نطاق التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 وتغطيته
ً الماضية، من اتجاه  تطور نطاق التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية وتغطيته على مدى 60 عاما
حالة  تقييم  في  أشمل  منهج  إلى  البيئية  القضايا  على  الشديد  بالتركيز   ً مرورا األخشاب  إمدادات 
الموارد الحرجية لعام 2000 و2005. وقد واصل تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010 هذا االتجاه عن 

طريق معالجة كل العناصر الموضوعية السبعة لإلدارة الحرجية المستدامة بطريقة صريحة.
اختيار  هي   2010 لعام  الحرجية  الموارد  حالة  تقييم  عملية  في  الحاسمة  األولى  الخطوة  كانت 
تشاور  جلسة  ذلك  في  بما  تشاورية،  عملية  وعقب  وتعريفها.  التقارير  إلعداد  العالمية  المتغيرات 
في  فنلندا  في  عقدت  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم  الوطنيين  المراسلين  مع  عالمية 
ً (FAO, 2007b). تم تعميم  ً تحتوي على نحو 90 متغيرا يونيو 2006 (FAO, 2006a)، تم تحديد 17 جدوالً تقريريا
التفصيل  درجة  من  يحد  وهذا  األقاليم،  جميع  من  التقارير  تقديم  لتسهيل  والمتغيرات  الجداول 
لعمل  بلد  بكل  الخاصة  والمراجع  التصنيفات  نظم  استشارة  إلى  الحاجة  على  ويؤكد  بالضرورة 
الموارد  لمؤشرات  أوسع  تغطية  تمثل  التقارير  جداول  فإن  الوقت،  نفس  وفي  تفصيالً.  أكثر  تحليالت 
الحرجية من تلك الموجودة في التقييمات العالمية السابقة، على سبيل المثال، إضافة معلومات عن 
التحريج والتوسع الطبيعي للغابات، وعن االطار القانوني والسياسي والمؤسسي الذي يحكم اإلدارة 

الحرجية واستخدام الغابات في العالم.
إلى  يؤدي  أن  ويمكن  التقارير  تقديم  عبء  من  يزيد  جديدة  جداول  إدراج  أن  من  الرغم  وعلى 
ً جديدة  تفسيرات متباينة ومجموعات بيانات غير كاملة في الجولة األولى، فإن إضافتها يقدم أفكارا
عن معدالت إزالة الغابات، والجهود الكبيرة التي بذلت على مدى السنوات العشر الماضية في العديد 

من البلدان النامية لوضع إطار فعال لإلدارة الحرجية المستدامة.
وكما هو الحال في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، لم يتم تجميع بيانات 
 ً 2010، ألن عددا الموارد الحرجية لعام  العالمي لحالة  التقييم  الغابات مباشرة في  إزالة  عن معدالت 
قليالً من البلدان لديها هذه المعلومات. ففي التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 تم 
تقدير معدل إزالة الغابات في العالم من خالل التغيرات في صافي مساحة الغابات. ولكن المعلومات 
اإلضافية عن التحريج والتوسع الطبيعي للغابات في السنوات العشرين الماضية والتي تم جمعها 
ً أن نأخذ في االعتبار إزالة الغابات  لتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010 جعلت من الممكن اآلن أيضا
في البلدان التي كان لديها صافي مكاسب إجمالية في مساحة الغابات. ونتيجة لذلك، فإن المعدل 
بنحو  تقديره  تم  والذي   2000-1990 للفترة  طبيعية  ألسباب  نتيجة  وفقدانها  الغابات  إلزالة  العالمي 
2005 تم تعديله إلى قيمة أعلى،  ً في التقييم العالمي للموارد الحرجية لعام  13 مليون هكتار سنويا
ً في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.  ولكنها أكثر دقة بنحو 16 مليون هكتار سنويا
ملحوظ  بشكل  التسعينيات  خالل  االستوائية  البلدان  في  الغابات  إزالة  معدل  يتغير  لم  حين  وفي 
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نتيجة لهذه المعلومات اإلضافية، فإن إدراج بلدان المنطقة المعتدلة والغابات الشمالية قد أحدث 
.ً ً كبيرا اختالفا

 ً ً كبيرا و قد أكدت الجداول الخاصة باإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي أن هناك تقدما
بيان لسياسات  ً بإصدار  بلدا  76 الحرجية. وقد قامت حوالي  والقوانين  تم إحرازه في وضع السياسات 
ً — بشكل رئيسي من أوروبا وأفريقيا — بأن قوانين الغابات الحالية  حرجية أو تحديثها، كما أفادت 69 بلدا

بها قد سنت أو عدلت منذ عام 2005.
المستوى  المعلومات على  توافر  الجداول هو مدى  تحديد  الهامة في  االعتبارات  أحد  وكان 
التفصيلية  المعلومات  من  المزيد  توفير  المطلوب  من  أنه  حين  في  المثال،  سبيل  على  القطري. 
البلدان  من   ً جدا قليل  لعدد  أمكن  إذا   ً يكون مجديا ال  فهذا  الحرجية،  للموارد  الوقائية  الوظائف  عن 
الخشبية  غير  الحرجية  الموارد  قيم  ذلك  في  بما  معينة،  معايير  هناك  أخرى،  ومن جهة  االستجابة. 
االستجابة  معدل  كان  إذا  حتى  لضمها  يكفي  بما  هامة  اعتبرت  الغابات،  حرائق  حدوث  وحاالت 
العناصر  عن  اإلبالغ  وهدف  المعلومات  توافر  بين   ً وسطا حالً  تمثل  الجداول  فإن  وعليه   .ً منخفضا

الموضوعية لإلدارة الحرجية المستدامة.
وقد كانت تجربة التواصل مع عمليات تقديم التقارير ذات الصلة، ومحاولة خلق توافق بين المتغيرات 
المتداخلة بشكل عام جيدة. على سبيل المثال، تم تحقيق المزيد من التوحيد في تقديم التقارير إلى 
منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة غابات أوروبا. كما تم إدراج متغيرات جديدة في التقييم العالمي 
الحيوى  التنوع  بلوغ هدف  نحو  المحرز  التقدم  تقييم  2010 حتى يمكن  لعام  الحرجية  الموارد  لحالة 
بشأن  األربعة  العالمية  األهداف  تحقيق  نحو  المحرز  والتقدم   2010 لعام  الحيوي  التنوع  التفاقية 
الجمعية  اعتمدتها  والتي  الغابات  أنواع  بجميع  والمعنية   ً قانونا ملزمة  الغير  االتفاقية  في  الغابات 
العامة لألمم المتحدة في دورتها رقم 62 (UNGA, 2008). كما تم تنسيق أساليب اإلبالغ عن المتغيرات 
ً ألحدث المواصفات والمبادئ التوجيهية للهيئة  المتعلقة بالكتلة الحيوية والكربون في الغابات تبعا
الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC, 2006). واستخدمت نسبة مساحة األراضي تحت الغابات، المقدمة 
من منظمة األغذية والزراعة كجزء من التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010، كواحد من 
مؤشرات التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. وقد استمرت الجهود لوضع وتنقيح تعاريف 
متناسقة على الصعيد العالمي في عملية تقييم الموارد الحرجية، وذلك لضمان االتساق مع مرور 

الوقت وللتخفيف من عبء تقديم التقارير على البلدان.

توافر البيانات وجودتها
 80 من  أكثر  عن  معلومات  تحوي  جداول  تسعة  وجود  مع   ،ً جدا  ً جيدا االستجابة  معدل  كان   ،ً عموما
بالمائة   53 من  ألكثر  تغطية  على  تحتوي  الجداول  وجميع  العالم،  في  الغابات  مساحة  من  بالمائة 

(شكل 1-10).
إال أن االستنتاج الخاص بضعف توافر المعلومات في تقارير التقييم العالمي لحالة الموارد 
ً: فالكثير من البلدان النامية تجد صعوبة في تقديم التقارير بسبب  الحرجية في السابق ما زال قائما
قصور نظم الرصد الوطنية بها فيما يخص احتياجات إعداد التقارير الدولية والمحلية. وتظل نوعية 

البيانات مسالة يجب النظر فيها.
 ً برنامجا والزراعة  األغذية  منظمة  طورت  فقد  وجودتها،  البيانات  توافر  موضوع  ولمعالجة 
مدى  على  الجهود  نتائج  وكانت   ،(1-10 إطار  (انظر  الوطنية  الحرجية  الموارد  تقييم  عمليات  لدعم 
الحرجية  الموارد  لتقييم  المقدمة  القطرية  التقارير  الماضية واضحة في عدد من  العشر  السنوات 
لعام 2010. ومع ذلك، ال تزال هناك ثغرات واسعة في المعلومات في العديد من البلدان، بما في ذلك 

البلدان التي بها غابات كبرى.

معلومات تكميلية
ً إجراء دراسة استقصائية عالمية باستخدام االستشعار عن بعد من أجل التقييم العالمي  يتم حاليا
والقابلة  المفصلة  المعلومات  من  مزيد  على  الحصول  بهدف   2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة 
للمقارنة بشأن ديناميكية تغير الغابات (إزالة الغابات والتحريج والتوسع الطبيعي للغابات) بين عامي 
نتائج  المتوقع صدور  ومن  واألقاليم.  الرئيسية  البيئية  والمناطق  العالمي  الصعيد  على  و2005   1990

المسح في نهاية عام 2011 (انظر إطار 2.3).
ً سلسلة من الدراسات الخاصة لتقديم معلومات عن جوانب معينة حيث  كما تجري حاليا
لة  ال توجد تعاريف متفق عليها أو مناهج للتقييم. وتهدف هذه الدراسات إلى توفير معلومات مكمّ
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الجوانب في عمليات  إدراج هذه  بها  يمكن  التي  الكيفية  المناقشات حول  إسهامات في  فضالً عن 
التقييم المستقبلية. وهي تشمل دراسات عن تدهور الغابات واألشجار خارج الغابات، والموارد الوراثية 
الجزر  لدول  رئيسي  قلق  البيانات مصدر  توافر  ويعد مدى  الغابات.  في  والفقر  العيش  للغابات وسبل 
ً ما تكون غير  الصغيرة النامية، وحتى عندما تكون المعلومات غير متوافرة، فإن االرقام التي ترد غالبا
الواسعة  التغطية  ذات  البلدان  من  معلومات  إلدراج  الالزمة  القياس  وحدات  إلى  بالنظر  قيمة  ذات 

بالغابات. وهناك دراسة خاصة تهدف إلى معالجة كل من هذين الموضوعين (انظر إطار 10-2).

عملية تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2010
العالمي  التقييم  لعملية  األساسية  السمة  هي  للبلدان  والمباشرة  الفعالة  المشاركة  كانتت 
 2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  قام  ولقد   .2005 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة 
بمواصلة هذه العملية وتوسيعها من خالل تعزيز التعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة بالغابات 

وعمليات إعداد التقارير.
إنشاء  في  كبيرة  موارد  مانحة،  جهات  من  بدعم  والزراعة،  األغذية  منظمة  استثمرت  ولقد 
التقارير  تقديم  لدعم عملية  وإقليمية  عالمية  اجتماعات  وتنظيم  الوطنيين  المراسلين  شبكة من 
وبناء القدرات. وقد قدمت البلدان الخبرات والموارد الالزمة للمشاركة ويبلغ عدد أفراد هذه الشبكة 
وممثلي  المناوبين  من  كبير  عدد  إلى  باإلضافة   ،ً رسميا ترشيحهم  تم   ً وطنيا مراسالً   178  ً حاليا
المنظمات ذات الصلة بالغابات والمتخصصين في تقييم الموارد. وبينما كانت هذه العملية تتطلب 
الكثير من الموارد، إال أن شبكة المراسلين الوطنيين كانت من العوامل الحاسمة في نجاح التقييم 

العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. 
وكما هو الحال في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005، تم توثيق المعلومات 
ً لمخطط موحد.  الواردة من كل بلد في تقرير قطري باللغة االنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية، تبعا
ً منها تقديم معلومات جديدة محدودة، قامت منظمة األغذية  ولمساعدة البلدان التي كان متوقعا

جدول 1 - مساحة الغابات واألراضي الحرجية األخرى (233)
جدول 2 -  ملكية الغابات وحقوق اإلدارة  (188)
جدول 3 -  تخصيص الغابات وإدارتها  (205)
جدول 4 -  خصائص الغابات (200)
جدول 5 -  إنشاء الغابات وإعادة التحريج (134)
جدول 6 -  المخزون النامي (180)
جدول 7 -  الكتلة الحيوية (180)
جدول 8 -  مخزونات الكربون  (180)
جدول 9 -  حرائق الغابات (118)
جدول 10 -  اضطرابات اخرى  تؤثر على صحة الغابات وحيويتها (95)
جدول 11 - عمليات استخراج األخشاب وقيمة عمليات االستخراج (172)
جدول 12 -  عمليات استخراج الموارد الحرجية غير الخشبية وقيمة عمليات االستخراج (92)
جدول 13 -  العمالة (120)
جدول 14 -  السياسة واإلطار القانوني (181)
جدول 15 -  اإلطار المؤسسي (146)
جدول 16 -  التربية والبحوث العلمية  (133)

جدول 17 - تحصيل اإليرادات والنفقات العامة  (106) 

شكل 1-10
توافر المعلومات لجداول التقارير السبعة عشر في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 

2010، بالنسبة لمساحة الغابات في العالم
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الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  في  المقدمة  بالمعلومات   ً 2010 مسبقا عام  تقارير  بإكمال  والزراعة 
توثيق مصادر  الذي ينطوي عليه  العمل  إلى خفض كبير في عبء  أدى هذا  2005. وقد  الحرجية لعام 
جهود  إلى  حاجة  هناك  كانت  جديدة،  معلومات  توافر  عند  ذلك،  ومع  األصلية.  والبيانات  المعلومات 
التقارير  جداول  إلى  الوطنية  البيانات  تحويل  في  خطوة  كل  لتوثيق  الوطنيين  المراسلين  من  كبيرة 
الجهود تقاسم مكثف  2010. وشملت هذه  الحرجية لعام  الموارد  العالمي لحالة  بالتقييم  الخاصة 
البلدان ونقاط االتصال  للمعرفة من خالل المناقشات التي دارت في حلقات العمل اإلقليمية، وبين 

اإلقليمية في مقر منظمة األغذية والزراعة.

إطار 1-10
الدعم المقدم من منظمة األغذية والزراعة لرصد الغابات الوطنية وتقييمها

التكلفة،  حيث  من  فعالة  مناهج  بتطوير  والزراعة  األغذية  بمنظمة  الخاص  وتقييمها  الوطنية  الغابات  رصد  برنامج  يقوم 
تشمل كالً من تقنيات االستشعار عن بعد وجمع البيانات الميدانية بطريقة منهجية لتقييم ورصد المنافع المتعددة للغابات 

(وغيرها من الموارد الطبيعية) على الصعيد القطري، لدعم عمليات وضع السياسات الوطنية.

ً في جميع أنحاء العالم  على مدى العقد الماضي، تعاون برنامج رصد الغابات الوطنية وتقييمها مع أكثر من 20 بلدا
المعلومات عن  الوطنية. وتدعم  الغابات  والقيام بجرد  الوطنية  الغابات  وإدارة نظم لرصد وتقييم  إنشاء  لتعزيز قدراتها على 
الحرجية،  اإلدارة  المثال،  السياسات في سياق واسع يشمل، على سبيل  الوطني وصياغة  المستوى  التخطيط على  الغابات 
العلمي  والبحث  االستثمار  وفرص  وإدارتها  األراضي  استخدام  وتخطيط  الفقر  ورصد  والتقييم،  والرصد،  القانون،  وتطبيق 
في  (بما  والحراجة  الغابات  أن  حين  وفي  المحلي.  اإلجمالي  الناتج  في  الغابات  إسهام  وتحديد  والتوعية  والمشورة  والتدريب 
ذلك إنتاج األخشاب والقيم التجارية، فضالً عن المنافع والمنتفعين من الموارد الحرجية) تقع في مركز برنامج رصد الغابات 

الوطنية وتقييمها، فقد تم توطيد صالت قوية مع القطاعات المعنية، مثل الزراعة والموارد المائية والمراعي والطاقة.

و يقوم البرنامج بمساعدة البلدان على إصدار بيانات على المستوى الوطني لعدد كبير من المتغيرات. ومن بينها 
المتغيرات الالزمة لحساب المخزون النامي، والكتلة الحيوية والكربون (قطر الساق وارتفاع األشجار والكتلة الحيوية لألخشاب 
الميتة والكربون في التربة والنفايات)، ونوع الغطاء النباتي (بما في ذلك تركيب األنواع وطبيعيتها)؛ ومدى استخدام األراضي 
اإلدارة  وممارسات  البشرية  األنشطة  جراء  واالضطرابات من  األراضي  استخدام  وتاريخ  الحيوي  التنوع  وحالة  اليابسة  وغطاء 
وحالة الحفاظ على الطبيعة. ويغطي هذا الجرد قياسات األشجار خارج الغابات، مما يجعل من الممكن تقدير الكتلة الحيوية 
ً جمع بيانات عن العوامل التي قد تساعد في تحديد  فوق األرض خارج الغابات وتقييم الوظائف المتعددة لألشجار. ويتم أيضا
اآلليات لتقليل إزالة الغابات وتدهورها بصورة أفضل، مثل الملكية ووسائل الوصول إلى أسواق المدخالت ومستويات استهالك 

المنتجات الحرجية والعائدات التي يتم تحصيلها من الموارد الحرجية ونظم إنتاج المحاصيل.

أو  الوطنيين  سواء  المستخدمين  الحتياجات  كاستجابة  وتقييمها  الوطنية  الغابات  رصد  برامج  بيانات  وتأتي 
واإلحصاءات  والمالية  والغابات  واألراضي  الزراعة  وزارات  من  السياسات  واضعي  الوطنيون  المستخدمون  ويشمل  الدوليين. 
تقديم  عمليات  الدوليون  المستخدمون  يشمل  بينما  المدني.  المجتمع  ومنظمات  البحوث  ومعاهد  الجامعات  وكذلك 
واألهداف  الحيوى  التنوع  واتفاقية  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  مثل  وغيرها،  واالتفاقيات  الدولية  التقارير 
الجامعات  وكذلك  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  واالتفاقية  االستوائية  لألخشاب  الدولية  والمنظمة  لأللفية  اإلنمائية 

والهيئات البحثية في جميع أنحاء العالم.

يعتمد برنامج رصد الغابات الوطنية وتقييمها على شبكة واسعة من الخبراء والمختصين الذين يقدمون المشورة 
يوفر  حين  وفي  المعارف.  وتقاسم  والجنوب  الجنوب  بين  التعاون  تعزيز  على  فعال  بشكل  ويعملون  واالستراتيجية،  الفنية 
التنفيذ الفعلي تقوم به المؤسسات الوطنية والعمال الوطنيون لتمكين تحقيق  البرنامج المساعدة التقنية للبلدان، فإن 
ملكية وطنية قوية للعملية، فضالً عن قابلية تكرارها والتعزيز المؤسسي من أجل رصد الغابات على المدى الطويل. ويهدف 

البرنامج إلى تبسيط المناهج من أجل تحسين التعاون الفني بين البلدان وتسهيل تقديم التقارير إلى العمليات الدولية.
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وتعمل منظمة األغذية والزراعة بنشاط مع الدول والمنظمات ذات الصلة بالغابات لتحديد 
والحراجة.  الغابات  عن  للمعرفة  المستمر  التحسين  أجل  من  ومعالجتها  المعلومات  في  الثغرات 
ويعزز التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية القدرة على تقديم التقارير الوطنية من خالل التدريب 
والتغذية الرجعية بشأنها. واستجابة لطلبات البلدان الخاصة بكل ، تقدم منظمة األغذية والزراعة 
على  للحصول  وذلك  للغابات،  الوطني  والتقييم  الرصد  وتحسين  لتطبيق  الالزم  الفني  الدعم   ً أيضا

معلومات أحدث وأفضل (انظر إطار 1-10).

إطار 2-10
 دراسة خاصة عن دول الجزر الصغيرة النامية 

يوضح التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 أن البيانات التي أبلغت عنها العديد من دول الجزر الصغيرة النامية 
غير كافية لتحديد االتجاهات بالنسبة لغالبية المتغيرات. كما أن نقص الموارد والقدرات الفنية المحدودة لرصد موارد الغابات 
في العديد من دول الجزر الصغيرة النامية يعني أن بيانات الغابات لديها تعاني من القصور الشديد، فهي تعاني من ثغرات وهي 

غير متسقة النوعية كما أنها قديمة.
توردها  التي  البيانات  أن  من  قلقها  عن  أعربت  قد  النامية  الصغيرة  الجزر  دول  من  العديد  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية غير ملموسة، وذلك بسبب صغر حجم هذه البلدان بالنسبة إلى حجم وحدات التقرير. 

وقد قدمت توصيات في عدة اجتماعات إلجراء دراسة خاصة عن دول الجزر الصغيرة النامية.
كما يعتبر الغطاء الحرجي لدول الجزر الصغيرة النامية مجتمعة غير ذو أهمية على المستوى العالمي (حيث يمثل 
ً في التنمية االجتماعية  ً حاسما أقل من 1 في المائة من مساحة الغابات في العالم). ومع ذلك، فإن الغابات واألشجار تلعب دورا
واالقتصادية لدول الجزر الصغيرة النامية. وباإلضافة إلى ذلك، فهي توفر خدمات بيئية (مثل حماية التربة والمياه والسياحة 
 ً خصوصا الحيوي،  التنوع  على  المحافظة  حيث  من  عالمية  أهمية  لها  الجزرية  الموائل  من  العديد  أن  كما  الكربون)  وحصر 

بالنسبة لألنواع المتوطنة.
ويتضح من عمل منظمة األغذية والزراعة على الصعيد العالمي أن تحسين المعلومات يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ 
ً لتقييم الموارد الحرجية وسكرتارية  ً. وعن طريق العمل المشترك مع المراسلين الوطنيين المرشحين رسميا قرارات أكثر وعيا
منتدى دول المحيط الهادئ، ستقوم منظمة األغذية والزراعة بإجراء دراسة خاصة عن الغابات والموارد الحرجية في دول الجزر 
الصغيرة النامية. وسوف تؤدي هذه الدراسة الخاصة إلى فوائد عن طريق تحسين المعلومات عن موارد الغابات والتي سيتم 
دمجها في السياسات واالستراتيجيات االجتماعية واالقتصادية والبيئية األشمل في دول الجزر الصغيرة النامية. وهي تهدف 
إلى لفت األنظار إلى الغابات واإلدارة الحرجية والموضوعات الخاصة المتعلقة بالغابات في دول الجزر الصغيرة النامية، وحسب 

توافر التمويل، سوف تقوم بالتالي:
زيادة الوعي بدور الغابات واألشجار في دول الجزر الصغيرة النامية؛ – 

دراسة الوضع الحالي واالتجاهات وإدارة الموارد الحرجية ؛ – 
تقييم المعوقات والفرص المتاحة لإلدارة الحرجية المستدامة؛ – 

دراسة مسببات إزالة الغابات؛ – 
تعزيز بناء القدرات ودعم الشبكات اإلقليمية؛ – 

تطوير خرائط أساسية لغطاء اليابسة؛ – 
تطوير طرق لتتبع التغير في الغطاء الحرجي ومعلومات عن ديناميكيات استخدام األراضي. – 

ً لعملية تقديم التقارير  وتتبع هذه الدراسة الخاصة التوصيات التي وضعها المراسلون الوطنيون المرشحون رسميا
البلدان  باالشتراك مع  تنفيذه  المشروع وسيتم  بإطالق  والزراعة  الحرجية. وستقوم منظمة األغذية  الموارد  بتقييم  الخاصة 

والمنظمات ذات الصلة بالغابات لضمان وجود منهج منسق لبناء القدرات.
بلد  كل  بحجم  تتعلق  اختالفات   ً أيضا فهناك  النامية،  الصغيرة  الجزر  لدول  مشتركة  قضايا  هناك  أن  حين  وفي 
الموارد.  إلى  الوصول  وسبل  األسواق  إلى  للوصول  الالزمة  والمسافة  وبُعدهم  وكثافتهم  السكان  عدد  في  التباين  عن  نتجت 
النامية، وتحدد أوجه االختالف  ومن المتوقع أن تسلط هذه الدراسة الضوء على القضايا المشتركة بين دول الجزر الصغيرة 

(والتشابه) بين مجموعات فرعية محددة (على سبيل المثال البلدان الكبيرة والمتوسطة والصغيرة).
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التقدم المحرز نحو اإلدارة الحرجية المستدامة 
الموارد  حالة  لتقييم  كإطار  المستدامة  الحرجية  لإلدارة  الموضوعية  العناصر  استخدام  ساعد 
الحرجية لعام 2010 في زيادة االستفادة من تقييم الموارد الحرجية. باإلضافة إلى تقديم معلومات عن 
المتغيرات التقليدية مثل التغير في مساحة الغابات وإزالة الغابات (العنصر الموضوعي األول لإلدارة 
معلومات   ً أيضا  2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  تضمن  المستدامة)،  الحرجية 
مفصلة عن الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتنوع الحيوي للغابات وصحة الغابات والوظائف اإلنتاجية 
والوقائية واالجتماعية واالقتصادية للغابات واإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي وهي التي توجه 
إدارتها واستخدامها. وكانت النتيجة هي استعراض أغنى بكثير لالتجاهات الرئيسية في موارد الغابات 

ووظائفها ومنافعها.
ويتضح من النتائج التي توصل إليها التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 أن 
تزال العديد من االتجاهات تدعو  ً نحو اإلدارة الحرجية المستدامة. وفي حين ال  ً متفاوتا هناك تقدما

ً تطورات إيجابية عديدة على مدى السنوات العشرين الماضية. للقلق، فهناك أيضا
مساحة  فإن   ،2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  نتائج  تفسير  وعند 
العالم  في  الحرجية  الموارد  تبدو  العالمي،  الصعيد  فعلى   .ً حاسما  ً أمرا يعتبر  الحرجية  الموارد 
صغيرة  المتغيرات  معظم  في  التغيرات  كانت   :(9.5 جدول  التاسع،  (الفصل  ما  حد  إلى  مستقرة 
الصورة  ذلك، فهذه  ومع  أكثر منها سلبية.  إيجابية  اتجاهات  إلى  الكبيرة  التغيرات  وتشير   ،ً نسبيا
(جداول  الفرعية  واألقاليم  األقاليم  حسب  المعلومات  تقسيم  يتم  عندما  كبير  بشكل  تتغير 
بالخطر  تنذر  اتجاهات  ووجود  كبيرة،  اختالفات  عن  يكشف  مما  نفسه)،  الفصل  في   9.12  —  9.6
أكبر على  اختالفات  وجود  إلى  القطرية  التقارير  وتشير  االستوائية.  الفرعية  األقاليم  في عدد من 
على  الستنتاجات  الوصول  إلى  يهدف  ال  التقرير  هذا  ولكن  الوطنية،  ودون  الوطنية  المستويات 

المستويات. هذه 
والسلبية،  اإليجابية  االتجاهات  من   ً خليطا الفرعية  واألقاليم  األقاليم  جميع  تظهر 
اإلدارة  نحو  المحرز  التقدم  مستوى  عن  محددة  استنتاجات  إلى  التوصل  الصعب  من  يجعل  مما 
المتغيرات،  وزن  التقرير  الحرجية وهذا  الموارد  المستدامة. وال تحاول عملية تقييم حالة  الحرجية 
للتقدم  تقييم  أنهما ال يحاوالن عمل  اآلخر، كما  أهم من  اتجاه معين  اعتبار  ينطوي على  مما قد 
يحتاج  الموضوع  هذا  أن  حيث  القطري،  المستوى  على  المستدامة  الحرجية  اإلدارة  نحو  المحرز 
للمزيد من التحليل، على سبيل المثال، عن طريق البرامج القطرية للغابات أو غيرها من العمليات 

التخطيطة. أو  السياسة 
المتعلقة  الرئيسية  المؤشرات  اتجاهات  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  عملية  وتقدم 
محتملة.  سيناريوهات  وضع  الحرجية  الموارد  تقييم  عملية  تشمل  وال  البيئية.  ونظمها  بالغابات 
وعلى النقيض من ذلك، فإن الدراسات االستشرافية لقطاع الغابات التي تقودها منظمة األغذية 
البيئي  للرصد  العالمي  والنظام   ،(MEA, 2005) البيئية  للنظم  األلفية  وتقييم   ،(FAO, 2009d) والزراعة 
تقييم حالة  الناتجة عن عملية  المعرفة  التي تستخدم  العمليات  أمثلة على  (UNEP, 2007) كلها   4
تقييم  تقرير  يقوم  ذلك،  ومع  المستقبلية.  بالسيناريوهات  للتنبؤ  جيد  بشكل  الحرجية  الموارد 
العالم  مستويات  على  الحديثة  والسلبية  اإليجابية  االتجاهات  بتوضيح  الحرجية  الموارد  حالة 
التحليل  من  ومزيد  صحي  نقاش  إجراء  تحفز  أن  المأمول  من  والتي  الفرعية،  واألقاليم  واألقاليم 

الحراجة. العام لقطاع  لألداء 

اتجاهات تنذر بالخطر
ً من المالحظات التي  تبرز النتائج الرئيسية للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 عددا
التنوع  بلوغ هدف  نحو  والتقدم  المستدامة  الحرجية  اإلدارة  نحو  الطموحات  بالخطر في ضوء  تنذر 

الحيوي لعام 2010 واألهداف العالمية األربعة الخاصة بالغابات:
من  العديد  في  بالخطر  ينذر  بمعدل  للغابات  الطبيعي  والفقدان  الغابات  إزالة  تستمر  – 

المناطق والبلدان.
ً من إزالة  ً. وينتج هذا جزئيا تتناقص مساحة الغابات األولية بحوالي 4 – مليون هكتار سنويا
تترك  التي  البشرية  األنشطة  من  وغيرها  انتقائية  بطريقة  األشجار  قطع  ومن  الغابات 
 "ً عالمات واضحة لتأثير اإلنسان، وبالتالي تحويل الغابات إلى "غابات أخرى تم تجددها طبيعيا

في نظام التصنيف الخاص بالتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. 
في بعض األقاليم، تزايدت مساحة الغابات المتضررة من الجفاف ومن اآلفات الحشرية. – 
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على  المائة  في   – 10 بحوالي  واستخدامها  وإدارتها  الغابات  إنشاء  في  العمالة  انخفضت 
الصعيد العالمي بين عامي 1990 و2005.

 ، و2005 –  2000 عامي  بين  وارتفعت  التسعينات،  في  األخشاب  استخراج  قيمة  انخفضت 
ولكنها انخفضت مرة أخرى بشكل حاد منذ ذلك الحين. 

(فانخفاض  عالمي  بشكل  سلبية  تعتبر  ال  أعاله  المذكورة  االتجاهات  أن  من  الرغم  على 
إنتاجية العمال، وربما يؤدي إلى انخفاض تكاليف اإلنتاج)،  زيادة  إلى  مستوى العمالة يمكن أن يعزى 
فهناك حاجة إلى جهود مستمرة لمعالجة عدد من االتجاهات المقلقة والتقدم نحو اإلدارة الحرجية 
لمناقشة  محتملة  أداة  للغابات  القطرية  البرامج  وتمثل  واألقاليم.  البلدان  جميع  في  المستدامة 

القضايا وللتوصل إلى اتفاقات بشأن اإلجراءات ذات األولوية على الصعيدين القطرى والمحلي.

أنباء إيجابية
ً بعض االنباء اإليجابية للغاية: ومع ذلك، هناك أيضا

يُظهر معدل إزالة الغابات عالمات تباطؤ على المستوى العالمي، وقد تم إحراز تقدم كبير  – 
في بعض البلدان للحد من معدل فقدان الغابات في 10.5 سنوات الماضية.

95 – مليون هكتار  زادت مساحة الغابات المخصصة لحفظ التنوع الحيوي بما يزيد على 
ً أكثر من 460 مليون هكتار. تقع معظمها، وليس  منذ عام 1990. تمثل هذه الغابات حاليا
كلها، داخل المناطق المحمية التي تم إنشاؤها بشكل قانوني، والتي تمثل اآلن بما يقدر 

بنحو 13 بالمائة من مساحة الغابات في العالم.
 ، زادت مساحة الغابات المزروعة بنحو 5 ماليين هكتار في السنة خالل الفترة 2010-2000 –
الغابات  أن  إال  الغابات،  إجمالي مساحة  بالمائة فقط من   7 تمثل  أنها  الرغم من  وعلى 

المزروعة تقدم حصة متزايدة من الطلب على األخشاب.
ً لحماية التربة والمياه بنحو 59 – مليون هكتار بين  زادت مساحة الغابات المخصصة أساسا

عامي 1990 و2010، وهي تمثل اآلن 8 بالمائة من المساحة اإلجمالية للغابات.
تم  وقد  المستدامة.  الحرجية  لالدارة  فعال  عمل  إطار  تطوير  في  كبير  تقدم  احراز  تم  – 
استحداث أو تحديث عدد كبير من السياسات والقوانين الحرجية؛ ما يقرب من 75 بالمائة 
الغابات  مساحة  زادت  وقد  وطنية،  حرجية  برامج  اآلن  تغطيها  العالم  في  الغابات  من 

الخاضعة لخطة إدارة زيادة كبيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الجنوبية. 

الغابات وتغير المناخ – فرصة سانحة
ً في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وأحد  ً حاسما من بين مهام أخرى، تلعب الغابات دورا
الكربون من  انبعاثات  أن  2010 هي  لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  للتقييم  اإليجابية  الرسائل 
الغابات انخفضت في السنوات األخيرة نتيجة النخفاض معدل إزالة الغابات إلى جانب زراعة غابات 

جديدة على نطاق واسع.
المناخ.  تغير  آثار  من  التخفيف  في  الغابات  تلعبه  الذي  بالدور  غير مسبوق  وعي  اآلن  هناك 
إلنشاء  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  في   ً مؤخرا جرت  مناقشات  وهناك 
الغابات وتدهورها،  إزالة  الناتجة عن  انبعاثاتها من الكربون  التي تخفض  النامية  الدول  آلية لمكافأة 
الغابات  إزالة  معدالت  خفض  في  يساعد  أن  المأمول،  ومن  إضافي،  تمويل  بدفع  بالفعل  وتعهدت 

وتدهورها في العديد من البلدان.

الخطوات القادمة
قام أعضاء الشراكة التعاونية المعنية بالغابات والمجموعات اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية 
 .2010 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  وتنفيذ  تصميم  أجل  من   ً معا بالعمل  والبلدان 
ً إلى تقييم  وسوف يبدأ التخطيط المشترك للتقييم العالمي المقبل لعام 2015 في عام 2011، استنادا

متعمق للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.
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 المنظمات والمؤسسات الدولية 
المناطق  غابات  وعملية  (CBD)؛  الحيوى  التنوع   واتفاقية  (ACTO)؛  للتعاون  األمازون  معاهدة  منظمة 
(JRC)؛  األوروبي  لالتحاد  التابع  المشتركة  البحوث  ومركز  (EFI)؛  أوروبا  غابات  وهيئة  آسيا؛  في  الجافة 
والشبكة العالمية للخيزران والراتان (INBAR)؛ والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية (ITTO)؛ واالتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)؛واالتحاد الدولى لمنظمات البحوث الحرجية (IUFRO)؛ والمؤتمر الوزاري 
واإلدارة  الصيانة  ومؤشرات  بمعايير  المعنية  مونتريال  وعملية  (MCPFE)؛  أوروبا  فى  الغابات  لحماية 
المتحدة  بالواليات  داكوتا  والية ساوث  والشمالية؛ وجامعة  المعتدلة  للغابات  المستدامة  الحرجية 
األمريكية (SDSU)؛ و“عملية تارابوتو“ لوضع معايير ومؤشرات لإلدارة المستدامة لغابات إقليم األمازون؛ 
ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (UNECE)؛ وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (UNEP)؛ ومنتدى األمم 
المتحدة المعني بالغابات (UNFF)؛ واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)؛ والبنك 
الدولي (WB)؛ والمركز العالمي لرصد أنشطة حفظ الطبيعة (UNEP-WCMC)؛ والمركز الدولى للبحوث 

.(WRI) و معهد الموارد العالمية (ICRAF) على الزراعة الحراجية
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ملحق 2

المصطلحات والتعاريف المستخدمة 
في تقييم الموارد الحرجية 2010

مساحة الغابات واألراضي الحرجية األخرى

التعريفالفئة

أرض متتد أكثر من 0.5 هكتار بها أشجار أطول من 5 أمتار وغطاء تاجى أكثر من 10 الغابة
األراضي  تشمل  ال  املوقع.  فى  احلدود  هذه  إلى  الوصول  نستطيع  أشجار  أو  باملائة، 

املوجودة بصفة رئيسية حتت الزراعة أو اإلستعماالت احلضرية. 
أراضٍ غير مصنفة «كغابة» متتد أكثر من 0.5 هكتار بها اشجار أطول من 5 أمتار وغطاء أراضٍ حرجية أخرى

تاجى من 5 - 10 باملائة، أو أشجار قادرة أن تصل إلى هذه احلدود فى املوقع، أو من غطاء 
تاجى أكثر من 10% مؤلف من شجيرات وأدغال وأشجار. ال تتضمن األراضي التى توجد 

بصفة رئيسية حتت اإلستعماالت الزراعية أواألراضي احلضرية.
كل األراضي الغير مصنفة على أنها "غابات" أو "أراضٍ حرجية أخرى".أراضٍ أخرى

أراضٍ أخرى بها غطاء شجرى 
( فئة فرعية من األراضي األخرى)

أراضٍ مصنفة على أنها "أراضٍ أخرى" متتد أكثر من 0.5 هكتار مع غطاء تاجي أكثر من 
10 باملائة من أشجار قادرة أن تصل إلى إرتفاع 5 متر عند النضج.

والبحيرات مسطحات مائية داخلية الرئيسية  واألنهار  الداخلية  املائية  املسطحات  عامة،  بصفة  تشمل 
وخزانات املياه.

ملكية الغابات 

التعريفالتعبير

يشير عموما إلى احلق القانوني إلستخدام ومراقبة ونقل امللكية أو أى فوائد أخرى ملكية الغابات
من الغابات، بحرية وبصورة تقتصر على املالك. وميكن احلصول على امللكية عن طريق 

النقل مثل البيع والهبات وامليراث.
 تشير إلى حق إدارة واستخدام الغابات العامة لفترة محددة من الزمن. حقوق إدارة الغابات العامة 

التعريفالفئة

غابات مملوكة للدولة أو الوحدات االدارية في اإلدارة العامة ، أو بواسطة املؤسسات أو امللكية العامة
الشركات اململوكة لإلدارة العامة.

غابات مملوكة لألفراد والعائالت واجلماعات والتعاونيات اخلاصة والشركات والكيانات امللكية اخلاصة
واإلستثمار  املعاشات  ومدخرات  اخلاصة  والتعليمية  الدينية  واملؤسسات  التجارية 

والهيئات غير احلكومية وجمعيات حماية الطبيعة واملؤسسات اخلاصة األخرى.
 األفراد (فئة فرعية من 

امللكية اخلاصة)
غابات مملوكة لالفراد واألسر.
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كيانات األعمال واملؤسسات 
 اخلاصة (فئة فرعية من 

امللكية اخلاصة)
التجارية األخرى  والكيانات  والشركات  والتعاونيات  غابات مملوكة للشركات اخلاصة 
وكذلك املنظمات اخلاصة مثل املنظمات غير احلكومية وجمعيات حماية الطبيعة 

واملؤسسات الدينية والتعليمية اخلاصة.... الخ. 
اتمعات احمللية 

(فئة فرعية من امللكية 
اخلاصة)

غابات مملوكة موعة من االفراد ينتمون إلى نفس اجلماعة املقيمة داخل أو بالقرب 
من منطقة الغابة. اعضاء اجلماعة شركاء فى امللكية ويتقاسمون احلقوق والواجبات 

والفوائد التى تساهم في تنمية اتمع. 
 السكان األصليون 
واتمعات القبلية

(فئة فرعية من امللكية 
اخلاصة) 

غابات مملوكة للسكان األصليني واتمعات القبلية.

ً املناطق التى أنواع أخرى من امللكيه أنواع أخرى من امللكية ال تغطيها الفئات املذكورة أعاله. تشمل أيضا
تكون امللكية بها غير واضحة أو متنازع عليها.

الفئات المتعلقة بأصحاب حق إدارة الموارد الحرجية العامة 
بحقوق اإلدارة العامة العامة)  لإلدارة  اململوكة  الشركات  أو  املؤسسات  (أو  العامة  اإلدارة  حتتفظ 

ومسؤوليات اإلدارة فى احلدود التي يحددها القانون.
األسر عن طريق االفراد / االسر  أو  لألفراد  العامة  اإلدارة  الغابات من  إدارة  نقل حقوق ومسؤوليات 

عقود ايجار طويلة االجل أو اتفاقيات إدارة.
والكيانات املؤسسات اخلاصة  الشركات  إلى  العامة  اإلدارة  من  الغابات  إدارة  ومسؤوليات  حقوق  نقل 

التجارية األخرى والتعاونيات اخلاصة واملؤسسات واجلمعيات اخلاصة التى ال تستهدف 
الربح عن طريق عقود ايجار طويلة االجل أو اتفاقيات إدارة.

نقل حقوق ومسؤوليات إدارة الغابات من اإلدارة العامة إلى اتمعات احمللية (مبا في ذلك اتمعات احمللية
اتمعات االصلية والقبلية) عن طريق عقود ايجار طويلة االجل أو اتفاقيات إدارة.

 أشكال أخرى من حقوق 
اإلدارة

الغابات التي ال ينقل لها حقوق إدارة تخص أي من الفئات املذكورة أعاله.

تخصيص الغابات

التعريفالتعبير

قرار الوظيفة الرئيسية اصصة  أو  القانونى،  بالوضع  إما  إدارة  لوحده  اصص  الهدف  أو  الرئيسية  الوظيفة 
موثق من مالك األرض/ املدير أو دليل مقدم مع دراسات موثقه عن ممارسات اإلدارة 

واإلستخدام املعتاد للغابة.
ً للحماية واحملافظة على التنوع احليوى واملوارد الطبيعة املناطق احملمية مساحات مخصصة أساسا

والثقافية املرتبطة بها، وتدار عن طريق وسائل قانونية أو وسائل أخرى فعالة.

التعريف الفئة 

أو اإلنتاج  و/  احليوية  والطاقة  وااللياف  اخلشب  النتاج   ً أساسا مخصصة  حرجية  مساحة 
املنتجات احلرجية غير اخلشبية. 

ً حلماية التربة واملياه. حماية التربة واملياه مساحة حرجية مخصصة أساسا
ً لصيانة التنوع احليوى. تتضمن ولكن ال تقتصر صيانة التنوع احليوى مساحات حرجية مخصصة أساسا

على املساحات اصصة حلفظ التنوع احليوى داخل املناطق احملميه.
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ً للخدمات االجتماعية. اخلدمات االجتماعية مساحة الغابات اصصة أساسا
ً ألكثر من غرض واحد ، حينما ال يكون أيا من هذه متعددة االستخدامات  مساحة الغابات اصصة أساسا

اخلدمات وحدها يعتبر كوظيفة مخصصة أساسية.
واحملافظة تخصيصات أخرى واحلماية  االنتاج  غير  أخرى  لوظيفة   ً أساسا اصصة  الغابات  مساحة 

واخلدمات اإلجتماعية أو اإلستخدام املتعدد. 
اليوجد تخصيص أو غير 

معروف
ال يوجد تخصيص أو التخصيص غير معروف.

فئات تخصيص وإدارة خاصة
مساحة الغابات املستدمية 

 (PFE)
إستعماالت  إلى  حتويلها  يجوز  وال  بها كغابة  لإلحتفاظ  اصصة  الغابات  مساحة 

أراضٍ أخرى. 
 مساحة الغابات داخل 

املناطق احملميه
ً كمناطق محمية بصرف النظر عن  مساحة الغابات داخل املناطق اصصة رسميا

الهدف الذى أنشئت من أجله.
مساحة الغابات حتت اإلدارة 

احلرجية املستدامة
حتدد وتوثق بواسطة الدولة. 

مساحات الغابات التى لها 
خطة إدارة

أكثر)،  أو  (عشر سنوات  األجل  إدارة موثقة طويلة  لها خطة  التي  الغابات  مساحة 
تسعى إلى حتقيق أهداف محددة لإلدارة وتراجع دوريا.

خصائص الغابة 

 التعبير

ً ً من أشجار تواجدت عن طريق التجدد الطبيعي. غابة متجددة طبيعيا غابة تتكون غالبا
ً، تتواجد خارج نطاقها الطبيعي (احلالي  أو السابق) نوع مجلوب نوع، أو نوع فرعي أو أجناس أقل رقيا

ً أو ميكن أن حتتل املكان دون  ولها قدره على اإلنتثار (أى خارج النطاق التى حتتله طبيعيا
إدخالها مباشرة أو غير مباشرة أو بدون رعاية اإلنسان).

فئات الخصائص والتعاريف
ً من أنواع محلية، حيث ال توجد مؤشرات مرئية واضحة لألنشطة غابة أولية غابة متجددة طبيعيا

البشرية كما أن العمليات البيئية لم يحدث لها إضطراب بدرجة ملحوظة.
ً يوجد بها مؤشرات واضحة مرئية لألنشطة البشرية. غابات أخرى متجددة طبيعيا غابة متجددة طبيعيا

غابات أخرى متجددة طبيعيا 
من أنواع مجلوبة

(فئة فرعية)

ً تكون غالبية األشجار فيها من أنواع مجلوبة.  غابات أخرى متجددة طبيعيا

ً من أشجار تواجدت عن طريق اإلستزراع و/ أو البذر املتعمد. غابة مزروعة  غابة تتكون غالبا
غابة مزروعة بأنواع مجلوبة 

(فئة فرعية)
غابة مزروعة، تتكون غالبية األشجار املزروعة أو الناجتة من البذر من أنواع مجلوبة. 



التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية214

فئات خاصة

التعريف الفئة
مساحة حرجية بها مزارع أشجار مطاط. زراعات املطاط

مساحة من الغابات واألراضي احلرجية األخرى بها كساء خضري من املانغروف. املانغروف 
مساحة من الغابات واألراضي احلرجية األخرى بها كساء خضري من اخليزران.اخليزران

انشاء الغابات وإعادة التحريج 

التعريفالتعبير

انشاء الغابات عن طريق الغرس و/ أو البذر املتعمد على أرض لم تكن مصنفة، حتى التشجير (التحريج)
ذلك احلني، كغابة. 

اعادة انشاء الغابة عن طريق الغرس و/ أو البذر املتعمد على أرض مصنفة كغابة. إعادة التحريج
حتت التوسع الطبيعي للغابة احلني  ذلك  حتى  كانت  أرض  على  الطبيعي  التعاقب  طريق  عن  الغابة  توسع 

ً للزراعة).  استخدام أراضٍ آخر (أى تعاقب الغابة على أرض كانت تستخدم سابقا

المخزون النامى 

التعريفالفئة

احلجم فوق القلف لكل األشجار احلية التي قطرها أكبر منX سم على إرتفاع الصدر ازون النامي
(أو فوق منطقة الدعامة إذا كانت أعلى) ويتضمن الساق من مستوى سطح األرض 
ً الفروع حتي حد أدني  أو إرتفاع القرمة حتى قطر علوى قدرهY سم وقد يتضمن أيضا

للقطر W سم.
ازون النامى (أنظر التعريف 

أعاله) من األنواع التجارية
 ازون النامى (انظر التعريف أعاله) من األنواع التجارية 

مخزون الكتلة الحيوية 

التعريفالفئة

كل الكتلة احليوية احلية املوجودة فوق التربة وتشمل الساق والقرمة والفروع والقلف الكتلة احليوية السطحية
والبذور واألوراق.

كل الكتلة احليوية للجذور احلية، وتستثنى اجلذور الرفيعة التى لها قطر أقل من 2 مم ألنه الكتلة احليوية حتت األرض
 .ً ً عن املادة العضوية باألرض أوالفات العضوية املتحللة جزئيا ً ال ميكن متيزها عمليا غالبا

ً أو اخلشب امليت كل الكتلة احليوية للخشب الغير حى الذي ال يوجد في الفات سواء كان قائما
ملقى على األرض أو فى التربة. يتضمن اخلشب امليت واخلشب امللقى على السطح 
واجلذور امليتة والقرمات التى تساوى 10 سم أو أكبر فى القطر أو أى قطر آخر تستعمله 

الدولة.

 مخزون الكربون 

التعريفالفئة 

الكربون فى الكتلة احليوية 
السطحية

الكربون في كل الكتلة احليوية احلية املوجودة فوق التربة متضمنة الساق والقرمة 
والفروع والقلف والبذور واألوراق.
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 الكربون فى الكتلة احليوية 
حتت األرض

الكربون في كل الكتلة احليوية للجذور احلية. تستثنى اجلذور الرفيعة األقل من 2 مم 
ً عن مادة األرض العضوية (املادة العضوية  ً ال ميكن متيزها عمليا فى القطر ألنه غالبا

.(ً الغير تامة التحلل أو املتحللة جزئيا

الكربون فى كل الكتلة احليوية للخشب الغير حي الذى ال يوجد في املادة العضوية الكربون فى اخلشب امليت
ً أو ملقى على األرض أو فى التربة. يتضمن اخلشب  ً، سواء كان قائما املتحللة جزئيا
امليت اخلشب امللقى علي السطح واجلذور امليتة التى قطرها 10 سم فى القطر أو 

أكبر أو أى قطر أخر تستخدمة الدولة.
الكربون فى املادة العضوية 

 ً املتحللة جزئيا
الكربون في كل الكتلة احليوية الغير حية التى لها قطر أقل من احلد األدنى لقطر 
األرض  التحلل فوق  واملوجودة فى حاالت مختلفة من  (10 سم مثالً)  امليت  اخلشب 

املعدنية أو العضوية.
الكربون العضوى فى األراضي املعدنية و العضوية (مبا في ذلك خث الوقود) إلى عمق كربون التربة

معني تختاره الدولة ويطبق بانتظام خالل سلسلة الوقت.

 حرائق الغابات

التعريفالفئة 

ًعدد احلرائق  عدد حرائق الكساء اخلضري سنويا
املساحة السنوية املتأثرة بحرائق الكساء اخلضرياملساحة املتأثرة 

 حرائق الكساء اخلضري 
(تعبير مكمل) 

أى حرائق الكساء اخلضري بغض النظر عن مصدر االشتعال والضرر أو الفائدة.

أى حرائق كساء خضري غير مخطط لها و/أو ال ميكن التحكم فيها.احلرائق الطبيعية
ً ألهداف احلرائق اطط لها حرائق بالكساء اخلضري بغض النظر عن مصدر االشتعال والتى حتَرِق وفقا

اإلدارة وال حتتاج إلى قمع أو حتتاج إلى قمع محدود. 

اإلضطرابات المؤثرة على صحة الغابات وحيويتها 

التعريفالتعبير

ً على نشاط وإنتاجية االضطراب.  أضرار حتدث بواسطة أى عامل (حيوى أو غير حيوى) تؤثر سلبيا
الغابة وهى ليست نتيجة مباشرة لألنشطة البشرية. 

ان األنواع الغازية يحتمل  أو  وانتشارها،  إدخالها  بسبب  معني  بيئى  نظام  فى  متوطنة  غير  أنواع 
ً لصحة اإلنسان.  ً أو ضررا ً وبيئيا ً واقتصاديا ً وثقافيا ً اجتماعيا تسبب، ضررا

التعريفالفئة

اضطراب تسببه اآلفات احلشريةاضطراب بفعل احلشرات 
اضطراب تسببه األمراض التي تعزى إلى العوامل املرضية، مثل البكتريا والفطريات اضطراب بفعل األمراض

والفيتوبالزما أو الفيروس.

 اضطرابات بفعل عوامل 
حيوية أخرى 

اضطراب تسببه عوامل حيوية خالف احلشرات واالمراض مثل رعي احليوانات البرية 
والرعي واالضرار املادية بواسطة احليوانات ، الخ.
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 اضطرابات تسببها عوامل 
غير حية.

واجلفاف  والعواصف  واجلليد  الهواء  تلوث  اضطرابات تسببها عوامل غير حية، مثل 
...الخ

عمليات استخراج األخشاب

التعريفالفئة

 استخراج األخشاب 
الصناعية املستديرة

األخشاب املستخرجة (حجم اخلشب املستدير فوق القلف) إلنتاج السلع واخلدمات 
بخالف إنتاج الطاقة (حطب الوقود).

لإلستعمال استخراج حطب الوقود كان  إذا  عما  النظر  بصرف  الطاقة  إنتاج  بغرض  املستخرجة  األخشاب 
الصناعي والتجاري أو املنزلي.

استخراج المنتجات الحرجية غير الخشبية وقيمتها

التعريفالتعبير

 املنتجات احلرجية غير 
(NWFP) اخلشبية

البضائع امللموسة واالشياء املادية املتحصل عليها من الغابات من أصل حيوي غير 
اخلشب. 

قيمة عمليات استخراج 
 املنتجات احلرجية غير 

NWFP اخلشبية

بالنسبة لهذا اجلدول، تعرف القيمه بأنها القيمه السوقية في موقع اجلمع أو عند 
طرف الغابة. 

العمالة 

التعريفالفئة

(FTE) مقياس يعادل عمل يوم كامل خالل فترة مرجعية معينة. ما يعادل دوام كامل
(يعمل العمالة الذاتية  العمالة  فى  أو  األجر  املدفوعة  العمالة  فى  األشخاص  كل  تشمل 

حلسابه الشخصى). 
أشخاص يؤدون بعض األعمال خالل فترة مرجعية معينة مقابل أجر أو راتب فى صورة العمالة املدفوعة األجر

نقديه أو عينية. 
أشخاص يؤدون بعض األعمال خالل فترة مرجعية من أجل الربح أو الكسب العائلى العمالة الذاتية

وأعضاء  اخلاص  والعاملون حلسابهم  العمل  (أى أصحاب  عينية  أو  نقدية  فى صورة 
تعاونيات املنتجني واملعاونة فى األعمال العائلية). 

الفئات والتعاريف

التعريفالفئة

العمالة فى اإلنتاج األولى 
للسلع37

العمالة فى األنشطة املتعلقة بإنتاج السلع املتحصل عليها من الغابات 

العمالة فى االنشطة املتعلقة بإدارة املناطق احملمية التى بها غابات.العمالة فى إدارة املناطق احملميه

هذه الفئة تقابل الـ ISIC/NACE Rev. 4 activity A02  (الحراجة وقطع االخشاب واألنشطه الخدمية المتعلقة به) مع استثناء أنشطة   37
"تنمية أشجار عيد الميالد" و"تنمية أشجار المطاط" التي وردت فى تعاريف تقييم حالة الموارد الحرجية لكنها استبعدت في النشاط
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االطار السياسى والقانونى 

التعريفالتعبير 

القومية السياسة احلرجية السياسات  مع  متوافقة  إلجراءات  واملبادئ  التنظيمات  من  مجموعة 
االجتماعية االقتصادية والبيئية فى دولة ما تعتمد بواسطة السلطات العامة 
لتوجية القرارات املستقبلية فيما يتعلق باداره واستخدام وحماية املوارد احلرجية 

والشجرية لصالح اتمع.
وثيقة تصف أهداف وأولويات ووسائل تنفيذ السياسة احلرجية.بيان السياسة احلرجية

(NFP) احلرجية البرنامج احلرجى الوطني السياسات  صياغه  نحو  النهج  من  واسع  مدى  إلى  يشير  عام  تعبير 
وتخطيطها وتنفيذها على املستويني الوطني ودون الوطني. يوفر البرنامج احلرجى 
الوطني اطارا وتوجيها لتنمية القطاع احلرجى بالدولة مع مشاركة جميع األطراف 

املعنية فى تناسق مع سياسات القطاعات األخرى والسياسات الدولية.
 التشريع (القرار أو القانون) 

احلرجي
إلى  الوصول  تنظم  للدولة  التشريعية  السلطة  تسنها  القوانني  من  مجموعة 

وإدارة وحماية واستخدام املوارد احلرجية.

اإلطار المؤسسى 

التعريفالتعبير 

الوزير املسؤول عن وضع 
السياسة احلرجية

وزير يتولى املسؤولية الرئيسية عن قضايا الغابات وصياغة السياسة احلرجية. 

العامة رئيس احلراجة اإلدارة  إلتزامات  تنفيذ  عن  املسؤول  احلكومي  املوظف  هو  احلراجة  رئيس 
املتعلقه بالغابات. 

عدد املستويات االدارية بني رئيس احلراجة والوزير. مستوى التبعية
مؤهل تقدمه اجلامعة بعد 3 سنوات على األقل بعد التعليم الثانوىدرجة جامعية

التعليم والبحث العلمي 

التعريفالفئة

 برنامج تعليم بعد املرحلة الثانوية مع التركيز على احلراجة واملواضيع املتصلة بها.التعليم املتعلق بالغابات 
درجة الدكتوراه

 (.Ph.D)
تعليم جامعى (أو ما يعادله) لفترة كلية حوإلى 8 سنوات. 

درجة املاجستير (M.Sc.) أو ما 
يعادلها 

تعليم جامعى (أو ما يعادله) لفترة كلية حوالي 5 سنوات

درجة البكالوريوس (B.Sc.) أو ما 
يعادلها. 

تعليم جامعى (أو ما يعادله) ملدة حوالي 3 سنوات

مؤهل صادر من معهد تعليم فني يتكون من 1 إلى 3 سنوات بعد التعليم الثانوى.شهادة فنية أو دبلوم 
املراكز البحثية احلرجية التى 

متولها الدولة.
 ً مراكز بحثية تنفذ في املقام األول برامج بحثية فى األمور احلرجية. التمويل أساسا

حكومي أو من خالل قنوات املؤسسات العامة.
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 تحصيل اإليرادات العامة والنفقات

التعريفالفئة

واخلدمات اإليرادات احلرجية املنتجات  وجتارة  احمللى  االنتاج  من  احملصلة  احلكومية  احلرجية  اإليرادات  كل 
احلرجية. بالنسبة لهذا الغرض، تشمل املنتجات احلرجية: األخشاب املستديرة؛ اخلشب 
املنشور؛ األلواح اخلشبية؛ عجينة الورق والورق، واملنتجات احلرجية غير اخلشبية. ويجب 
ان يشمل هذا بقدر االمكان اإليرادات احملصلة من كل املستويات احلكومية (أى على 
املستوى املركزى واالقليمى /املقاطعات والبلديات)، ولكن يجب استبعاد الدخل من 

كيانات األعمال التجارية اململوكة للقطاع العام. 
كل اإلنفاق احلكومي على األنشطة املتعلقة بالغابات (مزيد من التحديد ادناه). اإلنفاق العام

النفقات التشغيليه
(فئة فرعية من اإلنفاق العام)

 كل اإلنفاق احلكومي على املؤسسات العامة العاملة في قطاع الغابات وحده. حينما 
تكون اإلدارة احلرجية جزء من وكالة عامة أكبر (مثل إدارة أو وزارة)، يجب أن يتضمن هذا 
ً، بقدر  مكون قطاع الغابات فقط من مجموع نفقات الوكالة. يجب أن يشمل أيضا
االمكان، املؤسسات األخرى  التى تعمل فى قطاع الغابات وحده (على سبيل املثال: 
البحوث والتدريب والتسويق)، ولكن يجب استبعاد نفقات كيانات األعمال التجارية 

اململوكة للقطاع العام. 
 املدفوعات احملولة 

(فئة فرعية من اإلنفاق العام)
كل اإلنفاق احلكومي على احلوافز املالية التى تدفع مباشرة للمؤسسات غير احلكومية 
والقطاع اخلاص واملؤسسات اجلماعية أو الفردية التى تعمل فى قطاع الغابات لتنفيذ 

األنشطة املتعلقة بالغابات. 
النفقات العامة املمولة من املوارد املالية العامة احمللية وتشمل: اإليرادات املتبقية من التمويل احمللى

الغابات، اإليرادات املتعلقة بالغابات واصصات من امليزانية العامة ( أى من مصادر 
إيرادات عامة ال تتضمن قطاع الغابات).

واملنظمات التمويل اخلارجى  املانحه  والقروض املقدمة من اجلهات  املنح  املمولة من  العامة  النفقات 
غير احلكومية ووكاالت االقراض الدولية واملنظمات الدولية حيث توجه هذه االموال 

عن طريق املؤسسات القومية العامة. 



219

ملحق 3
الجداول العالمية

مالحظات
تسميات البلدان والمجموعات االقليمية المستخدمة في الجداول

األمم  لممارسة  القياسية  المعايير  تتبع  الجداول  هذه  في  المستخدمة  والمناطق  البلدان  أسماء 
تقسيمات  تمثل  الجداول  المستخدمة في هذه  اإلقليمية  المجموعات  التسميات.  بشأن  المتحدة 

ً لمعايير جغرافية. العالم اإلقليمية الموحدة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وفقا

مصدر البيانات
تم  قطرية  تقارير  من  الجداول  هذه  في  الواردة  المعلومات  تُستمد  ذلك،  خالف  على  ينص  لم  ما 
والبيانات  البيانات  مصادر  عن  مفصلة  معلومات  التقارير  وتتضمن   .ً رسميا صحتها  من  التحقق 
كل  حول  تفسيرية  مالحظات  وكذلك  عنها،  المبلغ  األرقام  حساب  لكيفية  وشرح  األصلية 
والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإللكتروني  الموقع  على  متاحة  التقارير  هذه  الجداول.  من   واحد 

(www.fao.org/forestry/fra2010) باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.

التعاريف
ملحق 2 يحتوي على المصطلحات والتعاريف لجميع المتغيرات المدرجة في الجداول.

اإلجماليات
قد ال تكون إجماليات األرقام مضبوطة بسبب التقريب. ويتم حذف اإلجماليات العالمية واإلقليمية 
بسبب  الصحيح  التقدير  يعطي  ال  عنها  أبلغ  التي  القيم  إجمالي  فيها  يكون  التي  الحاالت  في 

مجموعات البيانات غير المكتملة.

االختصارات
ً .n.s = غير كبيرة، تشير إلى قيمة صغيرة جدا

-- = البيانات غير متوفرة
FTE = معادل دوام كامل

 NWFP = المنتجات الحرجية غير الخشبية 
المحتويات

 218 بيانات أساسية عن البلدان والمناطق     .1
 224 مساحة الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010    .2
 229 اتجاهات التغير في مساحة الغابات 2010-1990      .3
 234 ملكية الغابات وحقوق اإلدارة 2005 (%)    .4
 240 الوظائف األساسية المخصصة للغابات 2010    .5
 245 إدارة الغابات والوضع القانوني 2010    .6
250 خصائص الغابات 2010    .7
256 اتجاهات في مساحة الغابات األولية 1990-2010     .8
261 اتجاهات في مساحة الغابات المزروعة 2010-1990     .9
266 المخزون النامي في الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010    .10
272 اتجاهات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية للغابات 2010-1990    .11
277 مساحة الغابات المتضررة من حرائق الغابات وغيرها من االضطرابات، 2005    .12
 283 اتجاهات استخراج المنتجات الخشبية 2005-1990    .13
289 قيمة عمليات استخراج األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية، 2005    .14
294 العمالة في مجال الغابات 2005-1990 (1000 معادل دوام كامل)   .15
299 السياسة الحرجية واإلطار القانوني 2008   .16
304 الموارد البشرية داخل مؤسسات الغابات العامة 2000-2008   .17
309 التعليم والبحوث في مجال الغابات 2008   .18
315 عائدات الغابات والنفقات العامة في قطاع الغابات 2005   .19
321 ً من 1 يناير 2010  حالة التصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية اعتبارا  .20
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بيانات أساسية عن البلدان والمناطقجدول 1

البلد / المنطقة

 مساحة 
 aاليابسة 

(1,000 هكتار)  

 b
الناتج المحلي اإلجمالي c2008السكان 2008

 اإلجمالي
(1 000)

 الكثافة 
(السكان/كم2)

معدل الزيادة 
 سنوياً

(%)

 الريف 
(النسبة من 

اإلجمالي)

 للفرد 
(تعادل القوة 

 الشرائية)
 (دوالر أمريكي)

معدل الزيادة 
 سنوياً 

(%)

82013.2 021142.7435 67018 124أنغوال

5742.9 92131.54013 6731 56بوتسوانا

1701.0 1868504572.4721جزر القمر

1383.9 318849371.8132 2جيبوتي

6422.0 927493.179 1004 10اريتريا

86911.3 713742.683 63180 109أثيوبيا **

5511.7 765682.7781 91438 56كينيا

5643.9 049680.8751 0352 3ليسوتو

0547.3 111332.7711 15419 58مدغشقر

8059.7 8461582.881 40814 9مالوي

3564.5 2806310.75812 2031موريشيوس

–900 4–371895052.7مايوت

8386.8 383282.463 63822 78موزامبيق

3982.9 13032.0636 3292 82ناميبيا

––2508173271.47ريونيون

3922.8 46841831.24521سيشيل

6002.6 926142.264 7348 62الصومال

1163.1 668411.03910 44749 121جنوب أفريقيا

9272.4 168681.5754 7201 1سوازيالند

1669.5 6571613.3871 71031 19أوغندا

3017.5 484482.9751 58042 88جمهورية تنزانيا االتحادية

3576.0 620172.5651 33912 74زامبيا

14.1-200 463320.163 68512 38زيمبابوي

4.8     660 921372.4692 807367 999شرق وجنوب أفريقيا

0363.0 373141.5358 17434 238الجزائر

4257.2 527821.8575 54581 99مصر

2083.8 29442.02316 9546 175الجماهيرية العربية الليبية

1002.2 21532.4592 0703 103موريتانيا

2635.6 606711.2444 63031 44المغرب

1558.3 348172.3572 60041 237السودان

9564.5 169651.0347 53610 15تونس

–500 60049723.5192 26الصحراء الغربية

4225.5 029221.7495 109209 941شمال أفريقيا

4735.1 662783.2591 0628 11بنين

1604.5 234563.5811 36015 27بوركينا فاسو

3834.5 0743143.090 5688 2بوروندي

1953.9 088402.3432 27119 47الكاميرون

2022.8 4034991241.4403الرأس األخضر

7412.2 33971.962 3004 62جمهورية أفريقيا الوسطى

0.2-337 91492.7731 92010 125تشاد

9495.6 615111.8393 1503 34الكونغو

6522.2 591652.3511 80020 31كوت ديفوار

3146.2 257282.866 70564 226جمهورية الكونغو

89911.3 805659232.66133 2غينيا االستوائية

5752.3 44861.81514 7671 25الغابون

3635.9 6601662.7441 0001 1غامبيا
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البلد / المنطقة

 مساحة 
 aاليابسة 

(1,000 هكتار)  

 b
الناتج المحلي اإلجمالي c2008السكان 2008

 اإلجمالي
(1 000)

 الكثافة 
(السكان/كم2)

معدل الزيادة 
 سنوياً

(%)

 الريف 
(النسبة من 

اإلجمالي)

 للفرد 
(تعادل القوة 

 الشرائية)
 (دوالر أمريكي)

معدل الزيادة 
 سنوياً 

(%)

4637.3 3511032.1501 75423 22غانا

0564.7 833402.3661 5729 24غينيا

5373.3 575562.270 8121 2غينيا بيساو

3887.1 793394.640 6323 9ليبيريا

1295.0 706102.4681 01912 122مالي

6839.5 704124.084 67014 126النيجر

0996.0 2121662.4522 077151 91نيجيريا

02711.2 7213942.8821 4679 2رواندا

–31516n.s.602 500سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

7485.8 961601671.3391ساو تومي وبرينسيبي

7933.3 211632.7581 25312 19السنغال

7825.5 560782.662 1625 7سيراليون

8301.1 4591192.558 4396 5توغو

5595.4 330402.6591 095410 033 1غرب ووسط أفريقيا

7875.2 280332.3612 011987 974 2أفريقيا

9719.0 9191430.6575 344 5301 942الصين **

8003.7 8191980.4371 04123 12جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

0.7-129 0.13434-293349 450127 36اليابان

5578.9 64121.1433 6502 156منغوليا

6582.2 1524880.41927 87348 9جمهورية كوريا

8952.3 8241340.5538 546 5441 157 1شرق آسيا

3356.2 2291.4731 0001 017160 13بنغالديش

75913.8 700687151.6664 4بوتان

1.5-300 527392741.82551بروناي دار السالم

9516.7 562821.7791 65214 17كمبوديا

9466.1 4123971.4712 181 3191 297الهند

9946.1 3451251.2493 157227 181أندونيسيا

1247.5 205271.9692 0806 23جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

2154.6 014821.73014 85527 32ماليزيا

5975.2 0171.3625 303051جزر المالديف

2004.0 563750.9671 75549 65ميانمار

1045.3 8102011.8831 30028 14نيبال

5382.0 9522302.2642 088176 77باكستان

5133.8 3483031.8353 81790 29الفلبين

3211.1 6982.9049 6946156سنغافورة

5646.0 0613100.9854 46320 6سري النكا

0862.5 3861320.6678 08967 51تايالند

80213.2 098743.273 4871 1تيمور الشرقية

7876.2 0962811.1722 00887 31فيتنام

2744.9 8512531.4663 143 4132 847جنوب وجنوب شرق آسيا

1032.3 208423.5761 20927 65أفغانستان

0756.8 0771090.2366 8203 2أرمينيا

77110.8 7311061.1488 2638 8أذربيجان

8996.3 0932.11234 717761البحرين

9193.6 924862930.93026قبرص

بيانات أساسية عن البلدان والمناطقجدول 1 (تابع)
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البلد / المنطقة

 مساحة 
 aاليابسة 

(1,000 هكتار)  

 b
الناتج المحلي اإلجمالي c2008السكان 2008

 اإلجمالي
(1 000)

 الكثافة 
(السكان/كم2)

معدل الزيادة 
 سنوياً

(%)

 الريف 
(النسبة من 

اإلجمالي)

 للفرد 
(تعادل القوة 

 الشرائية)
 (دوالر أمريكي)

معدل الزيادة 
 سنوياً 

(%)

9662.0 1.2474-30762 9494 6جورجيا

6665.6 312451.23211 85573 162إيران (الجمهورية اإلسالمية)

2009.5 096692.1343 73730 43العراق

9054.0 0513261.7827 1647 2إسرائيل

4747.9 136703.3225 8246 8األردن

3233.2 52160.74211 97015 269كازاخستان

5006.3 9191642.4257 7822 1الكويت

1937.6 414281.3642 1805 19قيرغيزستان

7778.5 1944100.81311 0234 1لبنان

9002.0 1476893.2282 6024األرض الفلسطينية المحتلة

2007.8 78592.22820 9502 30عمان

00016.4 28111612.64111 1001 1قطر

9914.4 201132.11823 00025 200المملكة العربية السعودية **

5835.2 2271163.5464 37821 18الجمهورية العربية السورية

9077.9 836491.6741 9966 13طاجيكستان

4170.9 914961.23113 96373 76تركيا

6259.8 044111.3516 9935 46تركمانستان

6007.4 485542.82244 3604 8االمارات العربية المتحدة 

6589.0 191641.1632 54027 42أوزبكستان

4163.9 917432.9692 79722 52اليمن

5603.4 4010  1.8           63235 450384 086 1غرب ووسط آسيا

0952.9 3071321.1596 075 4074 091 3آسيا

2936.0 1431150.4537 7403 2ألبانيا

5003.6 45841871.21142أندورا

9121.8 3371010.43337 2458 8النمسا

27810.0 0.52712-67947 7489 20روسيا البيضاء

2381.1 5903500.6335 02810 3بلجيكا

0955.4 0.1538-77374 1203 5البوسنة والهرسك

7926.0 0.62911-59370 8647 10بلغاريا

6632.4 0.14317-42379 5924 5كرواتيا

6432.5 3191340.52724 72610 7الجمهورية التشيكية

1.1-845 4581290.21336 2435 4الدنمارك

3.6-651 0.13120-34132 2391 4استونيا

–000 14050362.05831جزر فارو

1950.9 304170.43736 4095 30فنلندا

0580.4 0361130.52333 01062 55فرنسا

3741.3 0.12635-264236 87782 34ألمانيا

–100n.s.038 200 1313جبل طارق

3562.9 137860.23929 89011 12اليونان

–600 8668460.26944غيرنسي

––n.s.11 877n.s.0الكرسي الرسولي

7890.6 0.23319-012112 96110 8هنغاريا

9020.3 02531532.3836 10أيسلندا

3.0-850 437641.93941 8884 6أيرلندا

–5780140n.s.4935 000جزيرة مان

1.0-283 6042030.53231 41159 29إيطاليا

بيانات أساسية عن البلدان والمناطقجدول 1 (تابع)
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البلد / المنطقة

 مساحة 
 aاليابسة 

(1,000 هكتار)  

 b
الناتج المحلي اإلجمالي c2008السكان 2008

 اإلجمالي
(1 000)

 الكثافة 
(السكان/كم2)

معدل الزيادة 
 سنوياً

(%)

 الريف 
(النسبة من 

اإلجمالي)

 للفرد 
(تعادل القوة 

 الشرائية)
 (دوالر أمريكي)

معدل الزيادة 
 سنوياً 

(%)

–000 57             12927670.269جيرسي *

4.6-357 0.43216-25936 2292 6التفيا

0001.8 16362252.986118ليختنشتاين

7533.0 1.03317-32153 2683 6ليتوانيا

0.9-922 2594811861.31878لوكسمبورغ

6002.1 2720.2624 324071مالطا

n.s.3316 483n.s.030 00010.0موناكو *

3858.1 345622460.24013 1الجبل األسود

9612.1 5284880.41840 38816 3هولندا

7142.1 767161.02358 4274 30النرويج

2754.9 0.13917-104124 63338 30بولندا

2540 6771180.34123 06810 9البرتغال **

9797.2 0.9582-633111 2873 3جمهورية مولدوفا

4499.4 0.44613-36193 99821 22رومانيا

9235.6 0.42715-3949 139141 638 1االتحاد الروسي

631517n.s.741 9001.9سان مارينو

5541.2 8391120.14810 7469 8صربيا **

1386.2 4001120.14422 8105 4سلوفاكيا

8663.5 0151000.25227 0142 2سلوفينيا

6741.2 486891.02331 91944 49إسبانيا

–––.1002n.s.n.s 6جزر سفالبارد وجان ماين *

0.2-961 205220.51636 0339 41السويد

4151.8 5411890.42742 0007 4سويسرا

04180n.s.339 3375.0 5432 2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

2772.1 0.6327-99279 93845 57أوكرانيا

4680.7 4612530.51035 25061 24المملكة المتحدة **

5851.1 805330.12825 726731 214 2أوروبا

80015.3 9151657.108أنغيال

9702.5 44871981.26920أنتيغوا وبربودا

1.6-800 181055831.05321أروبا

7001.0 001338341.21630 1جزر البهاما

43255593n.s.6018 9000.2بربادوس

300n.s.069 9004.4 5651برمودا

1523153n.s.6138 5002.5الجزر العذراء البريطانية

8003.2 26562151.8043جزر كايمان

205102n.s.249 5004.3 98211 10كوبا

756789n.s.258 7064.3دومينيكا

1255.3 9532061.4318 8399 4جمهورية الدومينيكان **

8822.1 341043061.0698غرينادا

––1614642880.42غواديلوب **

1241.3 8763581.6531 7569 2هايتي

1.3-716 7082500.4477 0832 1جامايكا

––1064033800.22مارتينيك

10658n.s.833 40011.8مونتسيرات

0002.2 801952441.6716جزر األنتيل الهولندية

8000.2 9654470.4217 8873بورتوريكو

بيانات أساسية عن البلدان والمناطقجدول 1 (تابع)
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البلد / المنطقة

 مساحة 
 aاليابسة 

(1,000 هكتار)  

 b
الناتج المحلي اإلجمالي c2008السكان 2008

 اإلجمالي
(1 000)

 الكثافة 
(السكان/كم2)

معدل الزيادة 
 سنوياً

(%)

 الريف 
(النسبة من 

اإلجمالي)

 للفرد 
(تعادل القوة 

 الشرائية)
 (دوالر أمريكي)

معدل الزيادة 
 سنوياً 

(%)

4678.2 26511962.06916سانت كيتس ونيفيس

8360.5 611702790.6729سانت لوسيا

––––530548سانت مارتن (الجزء الفرنسي) *

39109279n.s.538 998-1.1سانت فنسنت وغرينادين

––––27355سانت بارتيليمي *

1733.5 3332600.48725 5131ترينيداد وتوباغو

50012.9 4333773.1911جزر تركس وكايكوس

–35110318n.s.614 500الواليات المتحدة الجزر العذراء

6473.3 7331820.8348 89841 22منطقة البحر الكاريبي

7433.8 281301132.0486 2بليز

2322.6 519891.33711 1064 5كوستاريكا

7992.5 1342960.4396 0726 2السلفادور

7604.0 6861262.5524 84313 10غواتيماال

9324.0 319652.0523 1897 11هندوراس

6893.5 667471.3432 1405 12نيكاراغوا

4989.2 399461.72712 4433 7بنما

0004.3 025801.7456 07441 51أمريكا الوسطى

0780.4 25941.02039 35133 909كندا

04557n.s.n.s.1620 0000.3 41جرينالند

5701.8 555561.02314 395108 194المكسيك

–23626n.s.177 000سان بيار وميكلون

3500.4 666341.01846 193311 916الواليات المتحدة األمريكية

2060.5 543221.01938 007453 061 2امريكا الشمالية

4430.5 301251.02333 979536 134 2أمريكا الشمالية والوسطى

–000 20663301.588ساموا األمريكية

7843.7 07431.11138 22821 768أستراليا **

242083n.s.259 1002.9جزر كوك

3580.2 827844460.6484 1فيجي

0002.6 366266731.54918بولينيزيا الفرنسية

––551763201.77غوام

4263.0 81971202.1562كيريباتي

5001.5 18613393.4302جزر مارشال

70110157n.s.783 091-2.9ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

210500n.s.05 000-12.1ناورو

0000.6 828246131.23515 1كاليدونيا الجديدة

1.1-260 230160.91427 7714 26نيوزيلندا

–2628n.s.505 800نيوي

–––.4259n.sجزيرة نورفولك

–500 46851851.2912جزر ماريانا الشمالية

462043n.s.208 100-1.0باالو

1806.6 577152.4882 2866 45بابوا غينيا الجديدة

––4n.s.1n.s.100بيتكيرن

28317963n.s.774 555-3.4ساموا

6136.9 799511182.6822 2جزر سليمان

بيانات أساسية عن البلدان والمناطقجدول 1 (تابع)
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البلد / المنطقة

 مساحة 
 aاليابسة 

(1,000 هكتار)  

 b
الناتج المحلي اإلجمالي c2008السكان 2008

 اإلجمالي
(1 000)

 الكثافة 
(السكان/كم2)

معدل الزيادة 
 سنوياً

(%)

 الريف 
(النسبة من 

اإلجمالي)

 للفرد 
(تعادل القوة 

 الشرائية)
 (دوالر أمريكي)

معدل الزيادة 
 سنوياً 

(%)

–11100n.s.1001 000توكيالو

8370.8 721041441.0753تونغا

310333n.s.501 6002.0توفالو

9356.6 220234192.6753 1فانواتو

–1415107n.s.1003 800جزر واليس وفوتونا

6303.2 94041.33027 09434 849أوسيانيا

3036.8 883151.0814 66939 273األرجنتين

2776.1 69491.8344 4389 108بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

3045.1 972231.01410 512191 832البرازيل **

4363.2 804221.01214 88016 74شيلي

7972.5 012411.5268 95045 110كولومبيا

0146.5 481491.0348 68413 27االكوادور
d (مالفيناس) 2173 1جزر فوكالندn.s.n.s.035 400–

––22022032.824 8غيانا الفرنسية**

0643.0 0.1723-6857634 19غيانا

7045.8 238161.8404 7306 39باراغواي

5099.8 837231.2298 00028 128بيرو

4015.1 60051531.0257 15سورينام

7448.9 349190.3812 5023 17أوروغواي

8184.8 121321.7712 20528 88فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

4465.4 892221.21710 292384 746 1أمريكا الجنوبية
e 3941.7 525521.25010 750 5096 010 13العالم

مجموع  مساحة البالد باستثناء المسطحات المائية الداخلية. واألرقام من قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة  (FAO, 2008) ما لم يرد خالف ذلك.   a 

 * = المصدر وكالة المخابرات المركزية (2008). ** = تقدير قطري..
 (http://faostat.fao.org/site/550/default.aspx#ancor) ، المصدر العام: قاعدة البيانات اإلحصائية   b 

(http://data.un.org/Explorer.aspx?d=PopDiv) المصدر لمايوت، والكرسي الرسولي وجزيرة مان: شعبة األمم المتحدة للسكان 
 المصدر لغيرنسي، وجزر سفالبارد وجان ماين، وسانت مارتن (الجزء الفرنسي)، وبيتكيرن: وكالة المخابرات المركزية وورلد فاكت بوك 

.(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.htm)
يتم التعبير عن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  بما يعادل القوة الشرائية   c

(http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2) المصدرالعام: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم  
مصادر تكميلية :  

(http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28) قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية لصندوق النقد الدولي  
(http://data.un.org/Explorer.aspx?d=SNAAMA) (بيانات الحسابات القومية) الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة  

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html) وكالة المخابرات المركزية األمريكية وورلد فاكت بوك  
هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).  d

األرقام اإلجمالية العالمية تتوافق مع مجموع وحدات التقرير. ال يتم إدراج حوالي 35 مليون هكتار من األراضي في القارة القطبية الجنوبية، وبعض الجزر في القطب   e
الشمالي والقطب الجنوبي وبعض الجزر الصغيرة األخرى.

جدول 1 (تابع)
بيانات أساسية عن البلدان والمناطق
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جدول 2
مساحة الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010

البلد / المنطقة

مساحة اليابسة
المسطات 

المائيه 
 الداخلية 

(000 1 هكتار)

 مساحة البلد 
(000 1 هكتار)

األراضي األخرى (000 1هكتار)األراضي الحرجية األخرىالغابات

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

النسبة مع غطاء اإلجمالي
شجري

670 0124–190 480470066 58أنغوال

173 50058 1–531 7916110 3512034 11بوتسوانا

0186–3200183جزر القمر

6n.s.22092 092–22 320جيبوتي

760 66011 1–415 153711 532157 1اريتريا

430 799110–685 6504152 2961144 12أثيوبيا

037 12358 3851 79710 6505024 467628 3كينيا

035 03–894 4419732ليسوتو

704 55058–913 6882729 5532215 12مدغشقر

848 44011 2–171 23734006 3مالوي

1204–3517126156موريشيوس

1437n.s.123–037مايوت

938 30079 1–050 5661925 0225014 39موزامبيق

429 10082–749 2901066 29098 7ناميبيا

1251–88355120111ريونيون

046–4188005سيشيل

766 03263 1–987 747110055 6الصومال

909 64830462121 5582087 241824 9جنوب أفريقيا

736 161–5633342725730سوازيالند

104 39424 4–339 3831713 988153 2أوغندا

730 15094 6–533 6191343 4283811 33جمهورية تنزانيا االتحادية

261 92275–796 075818 468676 49زامبيا

076 39139–061 624400023 15زيمبابوي

650 022 8431 41522 05910 23120532 51727200 267شرق وجنوب أفريقيا

174 0238–997 6851233 49212 1الجزائر

70n.s.20n.s.99 45536600100 145مصر

217n.s.330n.s.175 407–0175 954الجماهيرية العربية الليبية

242n.s.3 060399 768–0103 070موريتانيا

655 6002544 8681 13111631138 5المغرب

581 981250 12–427 22421117 9492950 69السودان

361 20482516 2302 0066300214 1تونس

600 026–893 70730025الصحراء الغربية

540 431955 84014 0453 2506805 814857 78شمال أفريقيا

262 61228920011 889263 561412 4بنين

400 9024027 7025 0091816 649215 5بوركينا فاسو

783 2152–674 1727722281بوروندي

544 27347–640 7152714 9164212 19الكاميرون

0403–852100318الرأس األخضر

300 062–573 1221629 6053610 22جمهورية أفريقيا الوسطى

400 480128 2–548 8477105 52598 11تشاد

200 5034–226 513311 4116610 22الكونغو

246 80743644632 590818 403332 10كوت ديفوار

486 781234 7–057 513561 1356811 154جمهورية الكونغو الديموقراطية

626588n.s.1 171–02 805 1غينيا االستوائية

767 00026 1–767 00085003 22الغابون

130 1301–4804810310417غامبيا

854 10023 1–814 940220017 4غانا

586 1424–178 8502412 544275 6غينيا

612 8003–022722308560 2غينيا بيساو
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البلد / المنطقة

مساحة اليابسة
المسطات 

المائيه 
 الداخلية 

(000 1 هكتار)

 مساحة البلد 
(000 1 هكتار)

األراضي األخرى (000 1هكتار)األراضي الحرجية األخرىالغابات

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

النسبة مع غطاء اإلجمالي
شجري

137 50511 1–303 32945005 4ليبيريا

019 000124 2–302 2277101 490108 12مالي

700 00030126 0268 4403122 20413 1النيجر

377 30092 9482451 088477 041104 9نيجيريا

634 1672–971 435186121رواندا

031–260029سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

272829304010096ساو تومي وبرينسيبي

672 17441919 8691 911265 473444 8السنغال

174 2479127 7263818934 2سيراليون

679 2405–906 246233 28751توغو

297 053 2021 06520 70516 3029611 0883293 328غرب ووسط أفريقيا

487 031 4763 32057 80930 948 783121 41923350 674أفريقيا

000 470960 17–658 01211633 86122102 206الصين

054 1312–375 66647006 5جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

791 34137 1–471 979690011 24اليابان

650 80500156 9471143 89871 10منغوليا

926 539–651 22263003 6جمهورية كوريا

421 176 8771 960018 9599798 62622103 254شرق آسيا

400 38314 2091 2862 44211289211 1بنغالديش

700 04–2496961313838 3بوتان

50577–3807250997بروناي دار السالم

104 45218–425 0945713317 10كمبوديا

726 407328 52831 6181 2671225 434233 68الهند

457 300190 9–722 0031265 4325221 94أندونيسيا

680 60023–495 834212 751684 15جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

974 11932–399 456620012 20ماليزيا

030–130029جزر المالديف

658 90367 1–869 1133113 7734820 31ميانمار

718 41814–767 897138 636251 3نيبال

610 52279 2–946 455273 68721 1باكستان

000 18330–024 1283412 6652610 7الفلبين

2300670170سنغافورة

561 986–603 86029004 1سري النكا

312 22351–117 972370032 18تايالند

487 01–7425000745تيمور الشرقية

932 92432 1–087 124416 797441 13فيتنام

996 583897 73750 1343 9068488 3733564 294جنوب وجنوب شرق آسيا

209 065–388 4714534 350229 1أفغانستان

980 1602–513 26294522أرمينيا

660 3978–273 936115417أذربيجان

11n.s.n.s.70–071البحرين

1731921423537261925قبرص

970 216–156 742395114 2جورجيا

515 660174 4408311 3403146 07575 11إيران (الجمهورية اإلسالمية)

832 653709543 8252259142العراق

207 9771432 15473321إسرائيل

878 676222548 9815118األردن

490 520272 18232 4796250 309116 3كازاخستان

6n.s.001 776–01 782الكويت

جدول 2 (تابع)
مساحة الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010
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البلد / المنطقة

مساحة اليابسة
المسطات 

المائيه 
 الداخلية 

(000 1 هكتار)

 مساحة البلد 
(000 1 هكتار)

األراضي األخرى (000 1هكتار)األراضي الحرجية األخرىالغابات

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

النسبة مع غطاء اإلجمالي
شجري

990 81019–836 9545390217قيرغيزستان

040 1371310610780114171لبنان

19621–9200593األرض الفلسطينية المحتلة

2n.s.1 303429 64550030 950عمان

001n.s.1 100–01 100قطر

977n.s.1 1171197 9067050200 000المملكة  العربية السعودية

491335n.s.17 85223114018 518الجمهورية العربية السورية

255 44410225914 4103142113طاجيكستان

356 39378 5531 2612 3681355 3341510 11تركيا

810 81748 1–866 12790042 4تركمانستان

31744n.s.8 03818808 360االمارات العربية المتحدة 

740 20044 3913442 2768874238 3أوزبكستان

797 842500052 406350 54911اليمن

056 108 6061 19121 1945 7436975 513467 43غرب ووسط آسيا

473 182 0663 92891 2878 262 60782 51219236 592آسيا

875 1352–709 7762825591ألبانيا

045–16360029أندورا

387 1428–239 8874711914 3النمسا

760 1220–598 63042520311 8روسيا البيضاء

053 253–322 678222812بلجيكا

121 15–386 18543549112 2البوسنة والهرسك

100 9374523611 92736006 3بلغاريا

654 118205625 92034554103 1كرواتيا

887 069921617 65734005 2الجمهورية التشيكية

310 6526674 544134713الدنمارك

523 2844–889 2175213331 2استونيا

n.s.n.s.00140–0140جزر فارو

842 43333 1401833 11247 157731 22فنلندا

150 43826314055 618337 954291 15فرنسا

705 40082835 8011 076320023 11ألمانيا

00001001جبل طارق

196 30613–351 636206 903302 3اليونان

n.s.3008008غيرنسي

.0000n.s.00n.sالكرسي الرسولي

303 9321033429 02923006 2هنغاريا

30n.s.8619 9091027510 300أيسلندا

026 1387–099 739115016أيرلندا

3600540n.s.57جزيرة مان

134 72330–495 767618 149311 9إيطاليا

1500110n.s.12جيرسي

459 762292306 3545411322 3التفيا

016–743139ليختنشتاين

530 028632626 160348014 2ليتوانيا

0259–873311171لوكسمبورغ

n.s.10032–032مالطا

.0000n.s.n.s.0n.sموناكو

381 361–5434017513627الجبل األسود

153 02307654 36511003هولندا

380 95332 1–659 703917 065332 10النرويج

269 63631–296 337300021 9بولندا

جدول 2 (تابع)
مساحة الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010
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البلد / المنطقة

مساحة اليابسة
المسطات 

المائيه 
 الداخلية 

(000 1 هكتار)

 مساحة البلد 
(000 1 هكتار)

األراضي األخرى (000 1هكتار)األراضي الحرجية األخرىالغابات

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

النسبة مع غطاء اإلجمالي
شجري

212 1449–457 4563815525 3البرتغال

384 973–831 386127022جمهورية مولدوفا

839 84123–265 57329160116 6رومانيا

824 709 6851 65071 8295 2204755 0904973 809االتحاد الروسي

06–00006سان مارينو

836 62375908 7133141055 2صربيا

903 877275934 93340002 1سلوفاكيا

027  2536221174028132 1سلوفينيا

537 17134261850 5741922 173369 18إسبانيا

140 1000406 00006جزر سفالبارد وجان ماين

029 99645 7865303 04479 203693 28السويد

128 1284–689 240317122 1سويسرا

571 282–402 9983914361جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

7051741n.s.48 1929072 41760 355 9أوكرانيا

8811220n.s.21 3492216724 417 2المملكة المتحدة

276 306 5492 22891 24910 110 47741 0014599 005 1أوروبا

09–660004أنغيال

044–1022163519أنتيغوا وبربودا

n.s.20018–018أروبا

388 3871–51551364450جزر البهاما

043–8191234بربادوس

05–120004برمودا

015–42421110الجزر العذراء البريطانية

n.s.26–13500013جزر كايمان

086 10411–813 8702629937 2كوبا

4560n.s.n.s.30–075دومينيكا

874 431414354 9724143692 1جمهورية الدومينيكان

17501416n.s.034غرينادا

2163–64393295غواديلوب

775 192–655 1014002هايتي

099 337311881755883161جامايكا

4946115654110مارتينيك

010–3242166مونتسيرات

080–11334146جزر األنتيل الهولندية

8895–5526200335بورتوريكو

11422813n.s.026سانت كيتس ونيفيس

47770014n.s.162سانت لوسيا

n.s.5–1191193سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

276800123039سانت فنسنت وغرينادين

02–001242سانت بارتيليمي

226448416203370513ترينيداد وتوباغو

043–3480009جزر تركس وكايكوس

035–20580014الواليات المتحدة الجزر العذراء

474 86254357623 103514 933301 6منطقة البحر الكاريبي

297 162–393611135775 1بليز

6055112n.s.2 489–45 110 2كوستاريكا

104 581180322 28714204101السلفادور

889 5141394610 672155 657341 3غواتيماال

209 2011–522 475134 192461 5هندوراس

000 86013–807 219186 114262 3نيكاراغوا

جدول 2 (تابع)
مساحة الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010
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البلد / المنطقة

مساحة اليابسة
المسطات 

المائيه 
 الداخلية 

(000 1 هكتار)

 مساحة البلد 
(000 1 هكتار)

األراضي األخرى (000 1هكتار)األراضي الحرجية األخرىالغابات

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

000 1 هكتار
النسبة من 

مساحة 
اليابسة

النسبة مع غطاء اإلجمالي
شجري

552 3717601097 25144821113 3بنما

161 08752 0791 0591 5161325 499386 19أمريكا الوسطى

467 116998 89–266 95110507 1343491 310كندا

n.s.n.s.8n.s.41 0370041 045جرينالند

438 043196 2–412 18110109 8023320 64المكسيك

124–3130020سان بيار وميكلون

204 011963 99347 23826 9332597 0223314 304الواليات المتحدة األمريكية

178 199 1712 993138 97326 254 07361 96133127 678امريكا الشمالية

813 274 8342 615139 89528 294 69261 39333134 705أمريكا الشمالية والوسطى

020–1889002ساموا األمريكية

120 892774 5–561 36718483 30019135 149أستراليا

024–1665009جزر كوك

827 014567847356601 1فيجي

15542002115034400بولينيزيا الفرنسية

055–26470029غوام

1215006965081كيريباتي

018–1370005جزر مارشال

n.s.70–6492006ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

02–00002ناورو

858 301–8394637120618كاليدونيا الجديدة

771 026–945 5571015 269312 8نيوزيلندا

026–1972007نيوي

n.s.12004–04جزيرة نورفولك

046–30660016جزر ماريانا الشمالية

046–4088006باالو

284 99846–086 4741012 726634 28بابوا غينيا الجديدة

483112n.s.004بيتكيرن

1716022890631284ساموا

890 912–213791295457 2جزر سليمان

01–00001توكيالو

913006357375تونغا

03–133002توفالو

220 01–4403647639304فانواتو

64221175014جزر واليس وفوتونا

143 049856 2343067 47617514 38423143 191أوسيانيا

040 371278 4–798 47122182 4001161 29األرجنتين

858 420109 1–769 473248 196532 57بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

487 975851 18–218 7725269 5226243 519البرازيل

663 991078375 6582043 2312214 16شيلي

175 225114 3–724 7272027 4995522 60كولومبيا

356 67228–300 519516 865361 9االكوادور

217 217001 00001جزر فوكالند (مالفيناس) *

396 082980013801768 8غيانا الفرنسية

497 81221 1–58018900 205773 15غيانا

675 94540–148 582440022 17باراغواي

522 876700522128 1321737 9925322 67بيرو

327 7589500842072716 14سورينام

744104n.s.15 7541312017 622 1أوروغواي

205 00091 3–613 317834 275527 46فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

040 783 7481 28871336 65310702 35149179 864أمريكا الجنوبية

232 434 72313 110423 76279 832 68797 144 060311 033 4العالم 

جدول 2 (تابع)
مساحة الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010

هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).  *
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جدول 3
اتجاهات التغير في مساحة الغابات 2010-1990

البلد / المنطقة

معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

1 000 
 a%1 000هكتار/سنة

 a%1 000هكتار/سنة
%aهكتار/سنة

0.21-125-0.21-125-0.21-125-480 10458 72859 97659 60أنغوال

1.01-118-0.96-118-0.90-118-351 94311 53511 71812 13بوتسوانا

12853n.s.-3.97-1-8.97n.s.-9.71جزر القمر

6666000000جيبوتي

0.28-4-0.28-4-0.28-5-532 5541 5761 6211 1اريتريا

1.11-141-1.05-141-0.97-141-296 00012 70513 11413 15أثيوبيا

0.31-11-0.34-12-0.35-13-467 5223 5823 7083 3كينيا

40424344n.s.0.49n.s.0.47n.s.0.46ليسوتو

0.45-57-0.44-57-0.42-57-553 83812 12212 69213 13مدغشقر

0.99-33-0.94-33-0.88-33-237 4023 5673 8963 3مالوي

39393535n.s.-0.03-1-2.05n.s.0.06موريشيوس

18161514n.s.-1.15n.s.-1.26n.s.-1.35مايوت

0.53-211-0.54-222-0.52-219-022 07939 18840 37841 43موزامبيق

0.99-74-0.94-74-0.87-73-290 6617 0327 7628 8ناميبيا

8787858800n.s.-0.4610.70ريونيون

41414141000000سيشيل

1.10-77-1.04-77-0.97-77-747 1316 5157 2827 8الصومال

241000000 2419 2419 2419 9جنوب أفريقيا

47251854156350.9350.8740.80سوازيالند

2.72-88-2.39-88-2.03-88-988 4292 8693 7513 4أوغندا

1.16-403-1.10-403-1.02-403-428 44533 46235 49537 41جمهورية تنزانيا االتحادية

0.33-167-0.33-167-0.32-167-468 30149 13450 80051 52زامبيا

1.97-327-1.79-327-1.58-327-624 25915 89417 16418 22زيمبابوي

0.67-832 1-0.65-845 1-0.62-841 1-517 679267 906276 312285 304شرق وجنوب أفريقيا

0.58-9-0.55-9-0.54-9-492 5361 5791 6671 1الجزائر

4459677022.9822.5810.88مصر

217217217217000000الجماهيرية العربية الليبية

1.95-5-3.37-10-2.66-10-415317267242موريتانيا

0.06130.25100.20-3-131 0815 0175 0495 5المغرب

0.08-54-0.08-54-0.80-589-949 22069 49170 38170 76السودان

006192.67172.0161.72 6438379241تونس

707707707707000000الصحراء الغربية

0.05-41-0.05-41-0.72-590-814 01978 22479 12379 85شمال أفريقيا

1.06-50-1.01-50-1.29-70-561 8114 0614 7615 5بنين

1.03-60-0.98-60-0.91-60-649 9495 2485 8476 6بوركينا فاسو

1.01-2-1.78-3-3.71-9-289198181172بوروندي

1.07-220-1.02-220-0.94-220-916 01619 11621 31622 24الكاميرون

5882848523.58n.s.0.36n.s.0.36الرأس األخضر

0.13-30-0.13-30-0.13-30-605 75522 90322 20322 23جمهورية أفريقيا الوسطى

0.67-79-0.65-79-0.62-79-525 92111 31711 11012 13تشاد

0.05-12-0.08-17-0.08-17-411 47122 55622 72622 22الكونغو

.403110.10150.15n.s.n.s 40510 32810 22210 10كوت ديفوار

0.20-311-0.20-311-0.20-311-135 692154 249155 363157 160جمهورية الكونغو

0.71-12-0.67-12-0.65-12-626 6851 7431 8601 1غينيا االستوائية

000000000 00022 00022 00022 22الغابون

44246147148020.4220.4320.38غامبيا

2.19-115-1.97-115-1.99-135-940 5174 0945 4486 7غانا

0.54-36-0.53-36-0.51-36-544 7246 9046 2646 7غينيا

0.49-10-0.46-10-0.44-10-022 0722 1202 2162 2غينيا بيساو

0.68-30-0.66-30-0.63-30-329 4794 6294 9294 4ليبيريا

0.62-79-0.60-79-0.58-79-490 88512 28112 07213 14مالي
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البلد / المنطقة

معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

1 000 
 a%1 000هكتار/سنة

 a%1 000هكتار/سنة
%aهكتار/سنة

1.00-12-0.95-12-3.74-62-204 2661 3281 9451 1النيجر

4.00-410-3.33-410-2.68-410-041 0899 13711 23413 17نيجيريا

31834438543530.7982.28102.47رواندا

2222000000سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

27272727000000ساو تومي وبرينسيبي

0.47-40-0.51-45-0.49-45-473 6738 8988 3488 9السنغال

0.70-20-0.68-20-0.65-20-726 8242 9222 1182 3سيراليون

5.75-20-4.50-20-3.37-20-685486386287توغو

0.46-536 1-0.45-533 1-0.46-637 1-088 770328 434335 803343 359غرب ووسط أفريقيا

0.50-410 3-0.49-419 3-0.56-067 4-419 468674 564691 238708 749أفريقيا

7631.39 2091.752 9861.203 8611 044206 000193 141177 157الصين

2.10-127-1.90-127-1.67-127-666 2995 9336 2016 8جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

0.03120.0590.04-7-979 93524 87624 95024 24اليابان

0.74-82-0.71-82-0.67-82-898 30810 71711 53611 12منغوليا

0.11-7-0.11-7-0.13-8-222 2556 2886 3706 6جمهورية كوريا

5571.04 0051.292 7620.813 6261 841254 815241 198226 209شرق آسيا

0.18-3-0.18-3-0.18-3-442 4551 4681 4941 1بنغالديش

249110.34110.34110.34 1953 1413 0353 3بوتان

0.47-2-0.41-2-0.39-2-413397389380بروناي دار السالم

1.22-127-1.45-163-1.14-140-094 73110 54610 94411 12كمبوديا

4341450.224640.701450.21 70968 39067 93965 63الهند

0.71-685-0.31-310-1.75-914 1-432 85794 40997 54599 118أندونيسيا

0.49-78-0.48-78-0.46-78-751 14215 53216 31416 17جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

0.42-87-0.66-140-0.36-79-456 89020 59120 37621 22ماليزيا

1111000000جزر المالديف

0.95-310-0.90-309-1.17-435-773 32131 86833 21834 39ميانمار

1.3900-53-2.09-92-636 6363 9003 8173 4نيبال

2.37-43-2.11-43-1.76-41-687 9021 1161 5272 2باكستان

665550.80550.76550.73 3917 1177 5707 6الفلبين

2222000000سنغافورة

0.77-15-1.47-30-1.20-27-860 9331 0821 3502 2سري النكا

0.11150.08-21-0.28-55-972 89818 00418 54919 19تايالند

1.44-11-1.35-11-1.22-11-966854798742تيمور الشرقية

7972362.282702.211441.08 07713 72513 36311 9فيتنام

0.33-991-0.12-363-0.77-428 2-373 327294 143299 423301 325جنوب وجنوب شرق آسيا

350000000 3501 3501 3501 1أفغانستان

1.53-4-1.42-4-1.31-4-347304283262أرمينيا

936936936936000000أذربيجان

n.s.n.s.n.s.1n.s.5.56n.s.3.84n.s.3.26البحرين

16117217317310.63n.s.0.14n.s.0.04قبرص

0.09-3-0.09-3-0.04-1-742 7552 7682 7792 2جورجيا

075000000 07511 07511 07511 11إيران (الجمهورية اإلسالمية)

80481882582510.1710.1700العراق

13215315515421.49n.s.0.26n.s.-0.13إسرائيل

98989898000000األردن

0.17-6-0.17-6-0.17-6-309 3373 3653 4223 3كازاخستان

3566n.s.3.46n.s.2.73n.s.2.40الكويت

جدول 3 (تابع)
اتجاهات التغير في مساحة الغابات 2010-1990
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البلد / المنطقة

معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

1 000 
 a%1 000هكتار/سنة

 a%1 000هكتار/سنة
%aهكتار/سنة

83685886995420.2620.26171.87قيرغيزستان

1311311371370010.83n.s.0.06لبنان

999900n.s.0.2000األرض الفلسطينية المحتلة

2222000000عمان

–0–0–00000قطر

977977977977000000المملكة العربية السعودية

37243246149161.5161.3161.27الجمهورية العربية السورية

408410410410n.s.0.050000طاجيكستان

334470.471191.141191.08 74011 14610 68010 9تركيا

127000000 1274 1274 1274 4تركمانستان

24531031231772.38n.s.0.1310.34االمارات العربية المتحدة 

0.12-4-276170.54170.51 2953 2123 0453 3أوزبكستان

549549549549000000اليمن

513720.171350.321270.29 88043 20742 48942 41غرب ووسط آسيا

6930.29 7770.481 0.102-595-512 048592 164584 110570 576آسيا

0.15-1-0.2630.34-2-789769782776ألبانيا

16161616000000أندورا

88760.1650.1250.13 8623 8383 7763 3النمسا

630490.62330.39390.46 4368 2738 7808 7روسيا البيضاء

0.1510.1610.15-1-677667673678بلجيكا

0.110000-3-185 1852 1852 2102 2البوسنة والهرسك

92750.14551.58551.47 6513 3753 3273 3بلغاريا

92040.1940.1930.18 9031 8851 8501 1كرواتيا

65710.0320.0820.08 6472 6372 6292 2الجمهورية التشيكية

44548653454440.89101.9020.37الدنمارك

0.31-7-217150.7120.08 2522 2432 0902 2استونيا

n.s.n.s.n.s.n.s.000000جزر فارو

0.2700-60-157570.26 15722 45922 88922 21فنلندا

954820.55720.47480.30 71415 35315 53715 14فرنسا

076340.310000 07611 07611 74111 10ألمانيا

–0–0–00000جبل طارق

903300.88300.82300.79 7523 6013 2993 3اليونان

n.s.n.s.n.s.n.s.000000غيرنسي

–0–0–00000الكرسي الرسولي

029110.57150.7890.46 9832 9071 8011 1هنغاريا

918253017.7816.6613.32أيسلندا

465635695739173.16121.8291.24أيرلندا

3333000000جزيرة مان

149780.98780.92780.88 7599 3698 5908 7إيطاليا

1111000000جيرسي

35470.21110.34110.34 2973 2413 1733 3التفيا

7777n.s.0.600000ليختنشتاين

16080.38200.9880.37 1212 0202 9452 1ليتوانيا

86878787n.s.0.110000لوكسمبورغ

n.s.n.s.n.s.n.s.000000مالطا

–0–0–00000موناكو

543543543543000000الجبل األسود

34536036536520.4310.2800هولندا

065170.19760.81760.78 68310 3019 1309 9النرويج

337180.20280.31270.30 2009 0599 8819 8بولندا

جدول 3 (تابع)
اتجاهات التغير في مساحة الغابات 2010-1990
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البلد / المنطقة

معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

1 000 
 a%1 000هكتار/سنة

 a%1 000هكتار/سنة
%aهكتار/سنة

45690.2830.1040.11 4373 4203 3273 3البرتغال

31932436338610.1682.3051.24جمهورية مولدوفا

0.0150.08360.56-1-573 3916 3666 3716 6رومانيا

09032n.s.-96-0.01600.01 790809 269808 950809 808االتحاد الروسي

–0–0–00000سان مارينو

713150.6230.13471.85 4762 4602 3132 2صربيا

933n.s.-0.0120.11n.s.0.01 9321 9211 9221 1سلوفاكيا

25350.3720.1620.16 2431 2331 1881 1سلوفينيا

0 .1733172.09610.361761 29318 98817 81816 13إسبانيا

–0–0–00000جزر سفالبارد وجان ماين

203110.041630.5900 20328 38928 28127 27السويد

24040.3750.3850.38 2171 1941 1511 1سويسرا

91295897599850.4930.3550.47جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

705240.25130.14260.27 5759 5109 2749 9أوكرانيا

881180.68100.3770.25 8452 7932 6112 2المملكة المتحدة

0018770.095820.067700.08 005 1501 001 2391 471998 989أوروبا

6666000000أنغيال

10101010n.s.-0.30n.s.-0.4000أنتيغوا وبربودا

n.s.n.s.n.s.n.s.000000أروبا

515515515515000000جزر البهاما

8888000000بربادوس

1111000000برمودا

4444n.s.-0.11n.s.-0.05n.s.-0.11الجزر العذراء البريطانية

13131313000000جزر كايمان

870381.70522.06351.25 6972 4352 0582 2كوبا

50474645n.s.-0.55n.s.-0.57n.s.-0.59دومينيكا

972000000 9721 9721 9721 1جمهورية الدومينيكان

17171717000000غرينادا

67656464n.s.-0.30n.s.-0.31n.s.-0.28غواديلوب

0.77-1-0.74-1-0.62-1-116109105101هايتي

345341339337n.s.-0.11n.s.-0.10n.s.-0.12جامايكا

49494949000000مارتينيك

4333n.s.-3.310000مونتسيرات

1111000000جزر األنتيل الهولندية

287464508552184.9291.8391.68بورتوريكو

11111111000000سانت كيتس ونيفيس

44474747n.s.0.64n.s.0.1300سانت لوسيا

1111000000سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

25262627n.s.0.27n.s.0.23n.s.0.30سانت فنسنت وغرينادين

–0b0000–0–0سانت بارتيليمي

0.32-1-0.31-1-0.30-1-241234230226ترينيداد وتوباغو

34343434000000جزر تركس وكايكوس

24222120n.s.-0.73n.s.-0.78n.s.-0.81الواليات المتحدة الجزر العذراء

933530.87590.90410.60 7286 4346 9026 5منطقة البحر الكاريبي

0.68-10-0.65-10-0.63-10-393 4411 4891 5861 1بليز

0.76230.95230.90-19-605 4912 3762 5642 2كوستاريكا

1.47-4-1.43-5-1.26-5-377332309287السلفادور

1.47-56-1.32-54-1.20-54-657 9383 2083 7484 4غواتيماال

2.16-120-1.95-120-2.38-174-192 7925 3925 1366 8هندوراس

2.11-70-1.91-70-1.67-70-114 4643 8143 5143 4نيكاراغوا

0.36-12-0.35-12-1.18-42-251 3103 3693 7923 3بنما

جدول 3 (تابع)
اتجاهات التغير في مساحة الغابات 2010-1990
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البلد / المنطقة

معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

1 000 
 a%1 000هكتار/سنة

 a%1 000هكتار/سنة
%aهكتار/سنة

1.23-249-1.15-247-1.56-374-499 74519 98020 71721 25أمريكا الوسطى

134000000 134310 134310 134310 310كندا

n.s.n.s.n.s.n.s.000000جرينالند

0.24-155-0.35-235-0.52-354-802 57864 75165 29166 70المكسيك

3333n.s.-0.60n.s.-1.28n.s.-0.68سان بيار وميكلون

0223860.133830.133830.13 108304 195302 335300 296الواليات المتحدة األمريكية

96132n.s.1480.022280.03 823678 083677 764677 676امريكا الشمالية

.0.0119n.s-40-0.04-289-393 296705 497705 383705 708أمريكا الشمالية والوسطى

18181818n.s.-0.19n.s.-0.19n.s.-0.19ساموا األمريكية

0.61-924-0.13-200-300420.03 920149 920153 500154 154أستراليا

15161616n.s.0.400000جزر كوك

01430.2930.3430.34 9539809971فيجي

55b10513015556.6854.3653.58بولينيزيا الفرنسية

26262626000000غوام

12121212000000كيريباتي

13131313000000جزر مارشال

64646464n.s.0.04n.s.0.04n.s.0.04ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–0–0–00000ناورو

839839839839000000كاليدونيا الجديدة

0.10-8-269550.6990.11 3118 2668 7208 7نيوزيلندا

21201919n.s.-0.50n.s.-0.52n.s.-0.53نيوي

n.s.n.s.n.s.n.s.000000جزيرة نورفولك

34323130n.s.-0.50n.s.-0.52n.s.-0.53جزر ماريانا الشمالية

38404040n.s.0.37n.s.0.3600باالو

0.49-142-0.47-139-0.45-139-726 43728 13329 52330 31بابوا غينيا الجديدة

4444000000بيتكيرن

13017117117142.780000ساموا

0.25-6-0.24-5-0.24-6-213 2412 2682 3242 2جزر سليمان

–0–0–00000توكيالو

9999000000تونغا

1111000000توفالو

440440440440000000فانواتو

6666n.s.0.03n.s.0.07n.s.0.03جزر واليس وفوتونا

0.55-072 1-0.17-327-0.02-36-384 745191 381196 744198 198أوسيانيا

0.80-240-0.81-252-0.88-293-400 59929 86130 79331 34األرجنتين

0.53-308-0.46-271-0.44-270-196 73457 09158 79560 62بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

0.42-194 2-0.57-090 3-0.51-890 2-522 494519 943530 839545 574البرازيل

231570.37420.26380.23 04316 83416 26315 15شيلي

0.17-101-0.16-101-0.16-101-499 00460 50961 51961 62كولومبيا

1.89-198-1.73-198-1.53-198-865 8539 84110 81711 13االكوادور
–0–0–00000جزر فوكالند (مالفيناس)  *

0.04-4-0.04-4-0.09-7-082 1008 1188 1888 8غيانا الفرنسية

205000000 20515 20515 20515 15غيانا

0.99-179-0.94-179-0.88-179-582 47517 36818 15719 21باراغواي

0.22-150-0.14-94-0.14-94-992 74267 21368 15669 70بيرو

0.02-4-7580000 77614 77614 77614 14سورينام

744494.38221.48452.79 5201 4121 9201أوروغواي

0.61-288-0.59-288-0.57-288-275 71346 15147 02649 52فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

0.41-581 3-0.49-413 4-0.45-213 4-351 258864 322882 454904 946أمريكا الجنوبية

0.14-581 5-0.12-841 4-0.20-323 8-060 033 9644 060 1684 085 3994 168 4العالم

a    معدل الزيادة أو الخسارة بالنسبة المئوية من مساحة الغابات المتبقية في كل عام خالل الفترة المحددة 
ً إلى المعلومات المقدمة من هذين البلدين لعامي 2000 و 2005. b    تقديرات منظمة األغذية والزراعة استنادا

*     هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).

جدول 3 (تابع)
اتجاهات التغير في مساحة الغابات 2010-1990
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جدول 4
ملكية الغابات وحقوق اإلدارة 2005 (%)

البلد / المنطقة
صاحب حقوق إدارة الغابات العامةملكية خاصةنمط الملكية

 ملكية 
عامة

 ملكية 
خاصة

 ملكية 
شركات أفرادأخرى

ومؤسسات
جماعات محلية 

شركات أفراداإلدارة العامةوأصلية وقبلية
أخرىجماعات ومؤسسات

1000000–––10000أنغوال

1000000–––24571بوتسوانا

––––––––10000جزر القمر

1000000–––10000جيبوتي

–––––––––––اريتريا

1000000–––10000أثيوبيا

39610n.s.4961000000كينيا

1000000–––14086ليسوتو

98209208960220مدغشقر

–––––––––––مالوي

01000000––58420موريشيوس

1000000–––61390مايوت

100n.s.0–––980200موزامبيق

–––––––––––ناميبيا

7624010000980020ريونيون

1000000–––77230سيشيل

–––––––––––الصومال

960400–––60400جنوب أفريقيا

7822n.s.–––1000000سوازيالند

––––––––32680أوغندا

100n.s.0–––3700063جمهورية تنزانيا االتحادية

2473614–––10000زامبيا

52042518–––63370زيمبابوي

–––––––––––شرق وجنوب أفريقيا

1000000–––76240الجزائر

1000000–––50500مصر

–––––––––––الجماهيرية العربية الليبية

990010––9730100موريتانيا

1000000–––9910المغرب

919096221000000السودان

1000000––9460100تونس

–––––––––––الصحراء الغربية

–––––––––––شمال أفريقيا

1000000––991059بنين

1000000–––10000بوركينا فاسو

1000000–––10000بوروندي

5604130–––10000الكاميرون

1000000–––10000الرأس األخضر

1015084–––9109جمهورية أفريقيا الوسطى

1000000–––10000تشاد

4205800–––10000الكونغو

––––––––9910كوت ديفوار

9001000–––10000جمهورية الكونغو

871930–––10000غينيا االستوائية

1000000–––10000الغابون

9460001001000000غامبيا
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البلد / المنطقة
صاحب حقوق إدارة الغابات العامةملكية خاصةنمط الملكية

 ملكية 
عامة

 ملكية 
خاصة

 ملكية 
شركات أفرادأخرى

ومؤسسات
جماعات محلية 

شركات أفراداإلدارة العامةوأصلية وقبلية
أخرىجماعات ومؤسسات

––––––––10000غانا

9910000n.s.0–99101غينيا

––––––––10000غينيا بيساو

––––––––10000ليبيريا

100n.s.0100001000000مالي

100n.s.0100001000000النيجر

––––––––10000نيجيريا

79210100001000000رواندا

–––––––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

–––––––––––ساو تومي وبرينسيبي

100n.s.0188201000n.s.n.s.0السنغال

14860001001000000سيراليون

–––––2773010000توغو

–––––––––––غرب ووسط أفريقيا

–––––––––––أفريقيا

1000000–––68320الصين

––––––––10000جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

8600140––4159098اليابان

970120–––10000منغوليا

.97n.s.11n.s–––31690جمهورية كوريا

–––––––––––شرق آسيا

–––––6236233067بنغالديش

100n.s.0100001000000بوتان

1000000–––10000بروناي دار السالم

–2––––––10000كمبوديا

6300370–––86140الهند

43n.s.57n.s.0–––9190أندونيسيا

––––––––10000جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

9001000–––9820ماليزيا

–––––––––––جزر المالديف

–––––100n.s.000100ميانمار

100n.s.0–––6601330نيبال

––––––––66340باكستان

32n.s.20470–––85150الفلبين

1000000–––10000سنغافورة

1000000–––9370سري النكا

––––––––88120تايالند

0001000–––33670تيمور الشرقية

––––––––72244فيتنام

–––––––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

––––––––10000أفغانستان

––––––––10000أرمينيا

––––––––10000أذربيجان

––––––––10000البحرين

01000000––69310قبرص

1000000–––10000جورجيا

––––––––10000إيران (الجمهورية اإلسالمية)

جدول 4 (تابع)
ملكية الغابات وحقوق اإلدارة 2005 (%)
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البلد / المنطقة
صاحب حقوق إدارة الغابات العامةملكية خاصةنمط الملكية

 ملكية 
عامة

 ملكية 
خاصة

 ملكية 
شركات أفرادأخرى

ومؤسسات
جماعات محلية 

شركات أفراداإلدارة العامةوأصلية وقبلية
أخرىجماعات ومؤسسات

1000000–––10000العراق

9820673301000000إسرائيل

990100–––89110األردن

––––––––10000كازاخستان

––––––––10000الكويت

990010–––10000قيرغيزستان

277214936161000000لبنان

–––––––––––األرض الفلسطينية المحتلة

1000000–––10000عمان

–––––––––––قطر

1000000–––9820المملكة العربية السعودية

1000000–––10000الجمهورية العربية السورية

1000000–––88012طاجيكستان

.100n.s.n.s.955n.s.9730n.s.n.sتركيا

––––––––10000تركمانستان

1000000–––10000االمارات العربية المتحدة 

1000000–––10000أوزبكستان

5950841601000000اليمن

–––––––––––غرب ووسط آسيا

–––––––––––آسيا

9820100007200280ألبانيا

–––––––––––أندورا

198106820121000000النمسا

1000000–––10000روسيا البيضاء

44560851501000000بلجيكا

––––––––79210البوسنة والهرسك

8911093708700130بلغاريا

73270100001000000كرواتيا

76240861401000000الجمهورية التشيكية

30691643601000000الدنمارك

40431780200100n.s.000استونيا

–––––––––––جزر فارو

32680841601000000فنلندا

26740841603800620فرنسا

01000000––53444ألمانيا

–––––––––––جبل طارق

––––––––77230اليونان

–––––––––––غيرنسي

–––––––––––الكرسي الرسولي

5842n.s.6717161000000هنغاريا

30700732701000000أيسلندا

990100–––58420أيرلندا

–––––––––––جزيرة مان

–––––3466088120إيطاليا

–––––––––––جيرسي

5446n.s.901001000000التفيا

––––––––9370ليختنشتاين

جدول 4 (تابع)
ملكية الغابات وحقوق اإلدارة 2005 (%)
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البلد / المنطقة
صاحب حقوق إدارة الغابات العامةملكية خاصةنمط الملكية

 ملكية 
عامة

 ملكية 
خاصة

 ملكية 
شركات أفرادأخرى

ومؤسسات
جماعات محلية 

شركات أفراداإلدارة العامةوأصلية وقبلية
أخرىجماعات ومؤسسات

66340100n.s.01000000ليتوانيا

1000000–––47530لوكسمبورغ

––––––––10000مالطا

–––––––––––موناكو

––––––––67330الجبل األسود

01000000––49510هولندا

148608983980020النرويج

8317094241000000بولندا

298089551000000البرتغال

100n.s.0–––910090جمهورية مولدوفا

80200534701000000رومانيا

8301700–––10000االتحاد الروسي

–––––––––––سان مارينو

51490100001000000صربيا

52436338581000000سلوفاكيا

2674096041000000سلوفينيا

2966597031000000إسبانيا

–––––––––––جزر سفالبارد وجان ماين

24760632981000000السويد

68320871307015727سويسرا

90100100001000000جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

100n.s.0100009100n.s.9أوكرانيا

356507624n.s.1000000المملكة المتحدة

–––––––––––أوروبا

–––––––––––أنغيال

–––––––––––أنتيغوا وبربودا

–––––––––––أروبا

––––––––80200جزر البهاما

1000000–––1990بربادوس

–––––––––––برمودا

–––––––––––الجزر العذراء البريطانية

–––––––––––جزر كايمان

9532100001000000كوبا

–––––––––––دومينيكا

–––––––––––جمهورية الدومينيكان

–––––––––––غرينادا

1000000–––53470غواديلوب

1000000–––10000هايتي

1000000–––28657جامايكا

1000000–––33670مارتينيك

1000000–––33643مونتسيرات

–––––––––––جزر األنتيل الهولندية

–––––––––––بورتوريكو

1000000–––10000سانت كيتس ونيفيس

–––––––––––سانت لوسيا

–––––––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

–––––––––––سانت فنسنت وغرينادين

جدول 4 (تابع)
ملكية الغابات وحقوق اإلدارة 2005 (%)
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البلد / المنطقة
صاحب حقوق إدارة الغابات العامةملكية خاصةنمط الملكية

 ملكية 
عامة

 ملكية 
خاصة

 ملكية 
شركات أفرادأخرى

ومؤسسات
جماعات محلية 

شركات أفراداإلدارة العامةوأصلية وقبلية
أخرىجماعات ومؤسسات

–––––––––––سانت بارتيليمي

1000000–––76240ترينيداد وتوباغو

–––––––––––جزر تركس وكايكوس

–––––––––––الواليات المتحدة الجزر العذراء

–––––––––––منطقة البحر الكاريبي

–––––––––––بليز

1000000–––45550كوستاريكا

1000000–––31690السلفادور

1000000–––42525غواتيماال

62380840161000000هندوراس

–––––1188241256نيكاراغوا

9820100001000000بنما

–––––––––––أمريكا الوسطى

928n.s.841601000000كندا

1000000–––10000جرينالند

––––––––42670المكسيك

9730100000001000سان بيار وميكلون

43570693101000000الواليات المتحدة األمريكية

–––––––––––امريكا الشمالية

–––––––––––أمريكا الشمالية والوسطى

–––––––––––ساموا األمريكية

3806200–––74241أستراليا

–––––0100001387جزر كوك

595060941000000فيجي

158500001000000بولينيزيا الفرنسية

–––––––––––غوام

–––––––703005كيريباتي

–––––––––––جزر مارشال

–––––––––––ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–––––––––––ناورو

1000000––5743037كاليدونيا الجديدة

1000000–16–64360نيوزيلندا

–––––––––––نيوي

–––––––––––جزيرة نورفولك

–––––––––––جزر ماريانا الشمالية

–––––––––––باالو

397000100960400بابوا غينيا الجديدة

–––––––––––بيتكيرن

––––––––21790ساموا

n.s.1000–––1000000جزر سليمان

–––––––––––توكيالو

8002000–––56440تونغا

–––––––––––توفالو

–––––––––––فانواتو

–––––––––––جزر واليس وفوتونا

–––––––––––أوسيانيا

–––––––––––األرجنتين

جدول 4 (تابع)
ملكية الغابات وحقوق اإلدارة 2005 (%)
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البلد / المنطقة
صاحب حقوق إدارة الغابات العامةملكية خاصةنمط الملكية

 ملكية 
عامة

 ملكية 
خاصة

 ملكية 
شركات أفرادأخرى

ومؤسسات
جماعات محلية 

شركات أفراداإلدارة العامةوأصلية وقبلية
أخرىجماعات ومؤسسات

100n.s.0–––8521011بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

6300370–––81190البرازيل

1000000–––25750شيلي

226711001001000000كولومبيا

––––––––15283االكوادور

–––––––––––جزر فوكالند (مالفيناس) *

100n.s.0–––1000000غيانا الفرنسية

1000000–––80200غيانا

1000000–––39610باراغواي

4000060–––621820بيرو

0852831––9910سورينام

00000100––1990أوروغواي

960400–––10000فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

–––––––––––أمريكا الجنوبية

–––––––––––العالم

جدول 4 (تابع)
ملكية الغابات وحقوق اإلدارة 2005 (%)

هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).  *
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جدول 5
الوظائف األساسية المخصصة للغابات 2010

البلد / المنطقة
المساحة 
 اإلجمالية

(1000 هكتار)

 الوظيفة الرئيسية المحددة
(%)

الخدمات صيانة التنوع الحيويحماية التربة والمياهاإلنتاج 
االجتماعية

استخدامات  
غير موجودة  أو وظائف أخرى متعددة

غير معروفة
48040300093 58أنغوال

351000010000 11بوتسوانا

3336700000جزر القمر

6000010000جيبوتي

53221501091 1اريتريا

29640009600 12أثيوبيا

46769400000 3كينيا

44240007600ليسوتو

5532613803400 12مدغشقر

2373702300040 3مالوي

353042197200موريشيوس

14031000069مايوت

0226722110000 39موزامبيق

290009022069 7ناميبيا

885328138025ريونيون

411165014064سيشيل

747n.s.00010000 6الصومال

2411901007100 9جنوب أفريقيا

563250000075سوازيالند

98812036150037 2أوغندا

428710602400 33جمهورية تنزانيا االتحادية

46824022017037 49زامبيا

624103508200 15زيمبابوي

51727510n.s.27031 267شرق وجنوب أفريقيا

492355312n.s.000 1الجزائر

70249304600مصر

217010000000الجماهيرية العربية الليبية

242072007300موريتانيا

1312101206700 5المغرب

9495031700030 69السودان

0062441403200 1تونس

–––––––707الصحراء الغربية

81447516n.s.5027 78شمال أفريقيا

56131028n.s.4000 4بنين

6491106n.s.8400 5بوركينا فاسو

17290000091بوروندي

9167331716n.s.0 19الكاميرون

85809110000الرأس األخضر

605210107800 22جمهورية أفريقيا الوسطى

52590n.s.100000 11تشاد

41188040700 22الكونغو

4038938n.s.000 10كوت ديفوار

135501700078 154جمهورية الكونغو

626503635330 1غينيا االستوائية

00045018n.s.3600 22الغابون

480n.s.12905073غامبيا

940237110068 4غانا

544294607036 6غينيا

0222912553000 2غينيا بيساو



243ملحق 3 : الجداول العالمية

البلد / المنطقة
المساحة 
 اإلجمالية

(1000 هكتار)

 الوظيفة الرئيسية المحددة
(%)

الخدمات صيانة التنوع الحيويحماية التربة والمياهاإلنتاج 
االجتماعية

استخدامات  
غير موجودة  أو وظائف أخرى متعددة

غير معروفة
329250400071 4ليبيريا

4904763201500 12مالي

2041n.s.1808100 1النيجر

0412902800043 9نيجيريا

4357412001400رواندا

–––––––2سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

–––––––27ساو تومي وبرينسيبي

47360n.s.18n.s.2200 8السنغال

72690700084 2سيراليون

2876816160000توغو

08829116n.s.13n.s.42 328غرب ووسط أفريقيا

41930314n.s.17n.s.35 674أفريقيا

8614129422400 206الصين

666860140000 5جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

9791770013000 24اليابان

898745471000 10منغوليا

22277519700 6جمهورية كوريا

6263933631900 254شرق آسيا

4424981712500 1بنغالديش

24916462700011 3بوتان

3805852110015بروناي دار السالم

0943353914017 10كمبوديا

43425162903000 68الهند

4325324160007 94أندونيسيا

751235819n.s.000 15جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

45662131001500 20ماليزيا

–––––––1جزر المالديف

773624702700 31ميانمار

636101214023040 3نيبال

6873201305500 1باكستان

665768160000 7الفلبين

2001000000سنغافورة

860913006000 1سري النكا

9721474710032 18تايالند

7423342250000تيمور الشرقية

7974737160000 13فيتنام

373421921n.s.1206 294جنوب وجنوب شرق آسيا

350000010000 1أفغانستان

2622446003000أرمينيا

93609280000أذربيجان

1010000000البحرين

1732402828038قبرص

742079813000 2جورجيا

075140108500 11إيران (الجمهورية اإلسالمية)

825080200000العراق

1540151836400إسرائيل

9809811000األردن

3090016137100 3كازاخستان

6010000000الكويت

954075911500قيرغيزستان

جدول 5 (تابع)
الوظائف األساسية المخصصة للغابات 2010
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البلد / المنطقة
المساحة 
 اإلجمالية

(1000 هكتار)

 الوظيفة الرئيسية المحددة
(%)

الخدمات صيانة التنوع الحيويحماية التربة والمياهاإلنتاج 
االجتماعية

استخدامات  
غير موجودة  أو وظائف أخرى متعددة

غير معروفة
137625306600لبنان

–––––––9األرض الفلسطينية المحتلة

2100000000عمان

–––––––0قطر

977000010000المملكة العربية السعودية

491000010000الجمهورية العربية السورية

410511840000طاجيكستان

33470178n.s.600 11تركيا

12709730000 4تركمانستان

317000010000االمارات العربية المتحدة 

276n.s.9360000 3أوزبكستان

549000010000اليمن

.513223162380n.s 43غرب ووسط آسيا

51239261321703 592آسيا

776791740000ألبانيا

16000000100أندورا

887603731000 3النمسا

63050191418000 8روسيا البيضاء

6780153105500بلجيكا

185560100043 2البوسنة والهرسك

927731216800 3بلغاريا

92082432900 1كرواتيا

657759133000 2الجمهورية التشيكية

5445507027011الدنمارك

2176612901300 2استونيا

–––––––.n.sجزر فارو

1578709n.s.400 22فنلندا

9547521n.s.2200 15فرنسا

076002607400 11ألمانيا

–––––––0جبل طارق

90392040004 3اليونان

–––––––.n.sغيرنسي

–––––––0الكرسي الرسولي

0296414211000 2هنغاريا

302013n.s.194440أيسلندا

73943011n.s.0046أيرلندا

–––––––3جزيرة مان

149452036n.s.000 9إيطاليا

–––––––1جيرسي

354794152000 3التفيا

73240208000ليختنشتاين

160711093800 2ليتوانيا

87330006800لوكسمبورغ

n.s.001000000مالطا

–––––––0موناكو

5436410500021الجبل األسود

365102507400هولندا

0656027201100 10النرويج

33740205111518 9بولندا

456597503000 3البرتغال

38601017264700جمهورية مولدوفا

جدول 5 (تابع)
الوظائف األساسية المخصصة للغابات 2010



245ملحق 3 : الجداول العالمية

البلد / المنطقة
المساحة 
 اإلجمالية

(1000 هكتار)

 الوظيفة الرئيسية المحددة
(%)

الخدمات صيانة التنوع الحيويحماية التربة والمياهاإلنتاج 
االجتماعية

استخدامات  
غير موجودة  أو وظائف أخرى متعددة

غير معروفة
573483956030 6رومانيا

0905192210260 809االتحاد الروسي

–––––––0سان مارينو

7138975n.s.n.s.00 2صربيا

9337184125900 1سلوفاكيا

2533164661100 1سلوفينيا

17320201224600 18إسبانيا

–––––––0جزر سفالبارد وجان ماين

20374n.s.1001500 28السويد

240401750407 1سويسرا

998810000019جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

7054631419000 9أوكرانيا

88132n.s.545504 2المملكة المتحدة

.001529421121n.s 005 1أوروبا

–––––––6أنغيال

–––––––10أنتيغوا وبربودا

–––––––.n.sأروبا

–––––––515جزر البهاما

800400096بربادوس

–––––––1برمودا

–––––––4الجزر العذراء البريطانية

–––––––13جزر كايمان

870314721n.s.000 2كوبا

–––––––45دومينيكا

–––––––972 1جمهورية الدومينيكان

17131400082غرينادا

6440n.s.049046غواديلوب

101540400042هايتي

337242106066جامايكا

4935120n.s.1367مارتينيك

3000010000مونتسيرات

–––––––1جزر األنتيل الهولندية

–––––––552بورتوريكو

11000010000سانت كيتس ونيفيس

47005019076سانت لوسيا

–––––––1سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

–––––––27سانت فنسنت وغرينادين

–––––––0سانت بارتيليمي

2263423943200ترينيداد وتوباغو

–––––––34جزر تركس وكايكوس

–––––––20الواليات المتحدة الجزر العذراء

93328381914n.s.10 6منطقة البحر الكاريبي

393004300057 1بليز

605141124415032 2كوستاريكا

2872451106000السلفادور

657280630009 3غواتيماال

19221224413000 5هندوراس

114206650217 3نيكاراغوا

2511424104300 3بنما

49919947410n.s.11 19أمريكا الوسطى

جدول 5 (تابع)
الوظائف األساسية المخصصة للغابات 2010
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البلد / المنطقة
المساحة 
 اإلجمالية

(1000 هكتار)

 الوظيفة الرئيسية المحددة
(%)

الخدمات صيانة التنوع الحيويحماية التربة والمياهاإلنتاج 
االجتماعية

استخدامات  
غير موجودة  أو وظائف أخرى متعددة

غير معروفة
13410508707 310كندا

n.s.000001000جرينالند

802501308200 64المكسيك

3000010000سان بيار وميكلون

0223002504600 304الواليات المتحدة األمريكية

96114015068n.s.3 678امريكا الشمالية

39314n.s.16n.s.66n.s.4 705أمريكا الشمالية والوسطى

18000010000ساموا األمريكية

3001015039441 149أستراليا

1607009300جزر كوك

014179906500 1فيجي

15542500090بولينيزيا الفرنسية

26000010000غوام

1200200098كيريباتي

13000010000جزر مارشال

64000010000ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–––––––0ناورو

839215970067كاليدونيا الجديدة

269241760000 8نيوزيلندا

–––––––19نيوي

–––––––.n.sجزيرة نورفولك

30000010000جزر ماريانا الشمالية

40000010000باالو

726250505066 28بابوا غينيا الجديدة

–––––––4بيتكيرن

1714720174507ساموا

213172822n.s.0033 2جزر سليمان

–––––––0توكيالو

9117820000تونغا

1000000100توفالو

–––––––440فانواتو

658780000جزر واليس وفوتونا

3846n.s.16n.s.323411 191أوسيانيا

40050409083 29األرجنتين

.19600190810n.s 57بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

522789234049 519البرازيل

23146291401100 16شيلي

4991311400072 60كولومبيا

8652244902104 9االكوادور

–––––––0جزر فوكالند (مالفيناس) *

0820030052018 8غيانا الفرنسية

20597012000 15غيانا

582n.s.n.s.11n.s.0089 17باراغواي

99237n.s.27n.s.26010 67بيرو

7582701504055 14سورينام

7446421150000 1أوروغواي

2754917340000 46فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

351147131411041 864أمريكا الجنوبية

06030812424716 033 4العالم

جدول 5 (تابع)
الوظائف األساسية المخصصة للغابات 2010

هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).  *



247ملحق 3 : الجداول العالمية

جدول 6
إدارة الغابات والوضع القانوني 2010 

البلد / المنطقة
غابات خاضعة لخطة إدارةغابات داخل مناطق محميةأراضي غابات دائمة

الغابات000 1هكتار الغابات000 1هكتار% من مساحة  الغابات000 1هكتار% من مساحة  % من مساحة 
862300 4801001 58أنغوال

––––4204بوتسوانا

––00––جزر القمر

––610000جيبوتي

00554413اريتريا

––––––أثيوبيا

82424––36439 1كينيا

6141237ليسوتو

.752382n.s 476284 3مدغشقر

––5264775723 1مالوي

0000823موريشيوس

536431n.s.4مايوت

143119012 4––موزامبيق

136268995968ناميبيا

657468775461ريونيون

––25––سيشيل

––––––الصومال

10623 46316947102 1جنوب أفريقيا

10719––––سوازيالند

––9006473124 1أوغندا

57785 000628 000392 13جمهورية تنزانيا االتحادية

47923 6802211 244710 3زامبيا

909680159096زيمبابوي

––––––شرق وجنوب أفريقيا

32589 492100173121 1الجزائر

70100202846مصر

––––––الجماهيرية العربية الليبية

52––4820موريتانيا

131100376798519 5المغرب

85521 3461914 4008513 59السودان

00610071751851 1تونس

––––––الصحراء الغربية

––––––شمال أفريقيا

74138 263281 700591 2بنين

60011––80067 3بوركينا فاسو

––76444023بوروندي

84739 105467 048919 18الكاميرون

––911––الرأس األخضر

73017 0732224713 5جمهورية أفريقيا الوسطى

––––15310 1تشاد

41724 2036898645 15الكونغو

08720 5358280882 8كوت ديفوار

5914 297116 16––جمهورية الكونغو

6261005863600 1غينيا االستوائية

50034 434167 000453 10الغابون

3474397516غامبيا

5439243197120 4غانا

1861824243225 1غينيا

1507––––غينيا بيساو
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البلد / المنطقة
غابات خاضعة لخطة إدارةغابات داخل مناطق محميةأراضي غابات دائمة

الغابات000 1هكتار الغابات000 1هكتار% من مساحة  الغابات000 1هكتار% من مساحة  % من مساحة 
4113319442656 1ليبيريا

900315895 200423 5مالي

2201822018––النيجر

73041 509283 105452 4نيجيريا

––6214––رواندا

––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

––––––ساو تومي وبرينسيبي

532185006 424521 4السنغال

285101877753سيراليون

––––––توغو

––––––غرب ووسط أفريقيا

––––––أفريقيا

50062 67112128 86110024 206الصين

––78014––جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

979100 1495324 1495313 13اليابان

152474004 8981005 10منغوليا

04149 3––––جمهورية كوريا

––––––شرق آسيا

225852471787160 1بنغالديش

949608832731810 1بوتان

––32285195بروناي دار السالم

––09231 0941003 10كمبوديا

59745 7742930 1946819 46الهند

––81140 0678237 77أندونيسيا

––––––جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

94193 6402318 301704 14ماليزيا

––––––جزر المالديف

27398 081731 2––ميانمار

50041 526141––نيبال

––––––باكستان

25029 804242 1––الفلبين

––––––سنغافورة

––––––سري النكا

38186 4265016 381869 16تايالند

––––––تيمور الشرقية

––––––فيتنام

––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

––––––أفغانستان

––––––أرمينيا

––––––أذربيجان

––––––البحرين

10762955510762قبرص

0055120582جورجيا

––––––إيران (الجمهورية اإلسالمية)

––––825100العراق

8052281812078إسرائيل

––981003535األردن

––––––كازاخستان

––––––الكويت

8508980885089قيرغيزستان

جدول 6 (تابع)
إدارة الغابات والوضع القانوني 2010



249ملحق 3 : الجداول العالمية

البلد / المنطقة
غابات خاضعة لخطة إدارةغابات داخل مناطق محميةأراضي غابات دائمة

الغابات000 1هكتار الغابات000 1هكتار% من مساحة  الغابات000 1هكتار% من مساحة  % من مساحة 
20154300لبنان

––––––األرض الفلسطينية المحتلة

––––––عمان

––––––قطر

––––––المملكة العربية السعودية

4911001002025051الجمهورية العربية السورية

344844411225طاجيكستان

334100 334100269211 11تركيا

––––––تركمانستان

00––317100االمارات العربية المتحدة 

276100 27610021063 3أوزبكستان

54910031600اليمن

––––––غرب ووسط آسيا

––––––آسيا

77610016221776100ألبانيا

––––––أندورا

94450 887100659171 3النمسا

630100 208148 6301001 8روسيا البيضاء

2093136053––بلجيكا

––––––البوسنة والهرسك

927100 92710031383 3بلغاريا

48978 9201005431 1كرواتيا

657100 657100740282 2الجمهورية التشيكية

4858940725447الدنمارك

53069 69431213101استونيا

––––––جزر فارو

49765 925914 1––فنلندا

82643 95410031326 15فرنسا

52868 754257 568952 10ألمانيا

––––––جبل طارق

––1644––يونان

––––––غيرنسي

––––––الكرسي الرسولي

029100 029100424212 2هنغاريا

00n.s.n.s.2377أيسلندا

73910058857077أيرلندا

––––––جزيرة مان

––26536 030993 9إيطاليا

––––––جيرسي

354100 73752610183 1التفيا

4607100––ليختنشتاين

160100 160100433202 2ليتوانيا

––––87100لوكسمبورغ

n.s.100n.s.100––مالطا

––––––موناكو

––132––الجبل األسود

31832322662هولندا

72747 421416724النرويج

38290 33710018728 9بولندا

08131 28137700201 1البرتغال

جدول 6 (تابع)
إدارة الغابات والوضع القانوني 2010
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البلد / المنطقة
غابات خاضعة لخطة إدارةغابات داخل مناطق محميةأراضي غابات دائمة

الغابات000 1هكتار الغابات000 1هكتار% من مساحة  الغابات000 1هكتار% من مساحة  % من مساحة 
––6417––جمهورية مولدوفا

21079 746275 5731001 6رومانيا

090100 5722809 6972217 180االتحاد الروسي

––––––سان مارينو

25283 713100452172 2صربيا

933100 104571 9331001 1سلوفاكيا

253100 241191––سلوفينيا

48719 499143 1731002 18إسبانيا

––––––جزر سفالبارد وجان ماين

203100 435528 1––السويد

24010090761850 1سويسرا

91892––91892جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

90092 8––705100 9أوكرانيا

87065 88110014551 2المملكة المتحدة

––––––أوروبا

––––––أنغيال

––––––أنتيغوا وبربودا

––––––أروبا

––––––جزر البهاما

––n.s.4––بربادوس

––––––برمودا

––––––الجزر العذراء البريطانية

––––––جزر كايمان

34482 870100634222 2كوبا

––––––دومينيكا

––––––جمهورية الدومينيكان

––214––غرينادا

345414233453غواديلوب

––44––هايتي

––1183511835جامايكا

1633251020مارتينيك

––146146مونتسيرات

––––––جزر األنتيل الهولندية

––––––بورتوريكو

––––––سانت كيتس ونيفيس

––25––سانت لوسيا

––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

––––––سانت فنسنت وغرينادين

––––––سانت بارتيليمي

14363––14363ترينيداد وتوباغو

––––––جزر تركس وكايكوس

n.s.2––––الواليات المتحدة الجزر العذراء

––––––منطقة البحر الكاريبي

––––––بليز

––––––كوستاريكا

321131––السلفادور

––––––غواتيماال

07621 335451 2––هندوراس

018651003 2––نيكاراغوا

11665682 16452بنما

جدول 6 (تابع)
إدارة الغابات والوضع القانوني 2010



251ملحق 3 : الجداول العالمية

البلد / المنطقة
غابات خاضعة لخطة إدارةغابات داخل مناطق محميةأراضي غابات دائمة

الغابات000 1هكتار الغابات000 1هكتار% من مساحة  الغابات000 1هكتار% من مساحة  % من مساحة 
––––––أمريكا الوسطى

––8598 5879224 285كندا

––––n.s.100جرينالند

––48813 8––المكسيك

310000n.s.11سان بيار وميكلون

08468 22510206 0144430 133الواليات المتحدة األمريكية

––––––امريكا الشمالية

––––––أمريكا الشمالية والوسطى

––––––ساموا األمريكية

78121 6211831 7812126 31أستراليا

––––––جزر كوك

0092961فيجي

––75––بولينيزيا الفرنسية

––––––غوام

n.s.2––––كيريباتي

––––––جزر مارشال

––––––ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

––––––ناورو

––––––كاليدونيا الجديدة

93884 607446 003613 5نيوزيلندا

––––––نيوي

––––––جزيرة نورفولك

––––––جزر ماريانا الشمالية

––––––باالو

––63n.s.3131بابوا غينيا الجديدة

––––––بيتكيرن

––––––ساموا

000000جزر سليمان

––––––توكيالو

222––774تونغا

––––––توفالو

––––––فانواتو

n.s.200n.s.2جزر واليس وفوتونا

––––––أوسيانيا

––1604 1––األرجنتين

40018 6801910 6116810 38  بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

5436 5411730 9864789 242البرازيل

.992252n.s 634843 13شيلي

––––––كولومبيا

––––22193 9االكوادور

––––––جزر فوكالند (مالفيناس) *

22227 418302 598822 6غيانا الفرنسية

52536 5––22280 12غيانا

––––––باراغواي

42790 61––82128 18بيرو

––01514 689452 6سورينام

––––75243أوروغواي

––––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

––––––أمريكا الجنوبية

––––––العالم 

جدول 6 (تابع)
إدارة الغابات والوضع القانوني 2010

هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).  *
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جدول 7
خصائص الغابات 2010

البلد / المنطقة
غابات مزروعةغابات أخرى متجددة طبيعياًغابات أولية

مساحة 000 1 هكتار % من 
مساحة 000 1 هكتارالغابات % من 

الغابات
المجلوبة  % األنواع 

مساحة 000 1 هكتارمنها % من 
الغابات

المجلوبة  % األنواع 
منها

–.128n.s–352100 0058أنغوال

–00–351100 0011بوتسوانا

002670133100جزر القمر

–00–006100جيبوتي

49898034290 001اريتريا

–5114–78596 0011أثيوبيا

1976100–61675 654192كينيا

1024100–003476ليسوتو

4153100–10273 036249 3مدغشقر

36511100–93860 934291مالوي

–1542–002058موريشيوس

1780–151287مايوت

960100062n.s.100 0038موزامبيق

–.n.s.n.s–290100 007ناميبيا

55632832295680ريونيون

–512–253483سيشيل

–.3n.s–744100 006الصومال

76319100 5317101 947106جنوب أفريقيا

–14025–0042375سوازيالند

512100–93798 002أوغندا

–2401–18899 0033جمهورية تنزانيا االتحادية

–.62n.s–406100 0049زامبيا

7159401081100 801514زيمبابوي

––––––––شرق وجنوب أفريقيا

–40427–08873 001الجزائر

7010083–0000مصر

–217100–0000الجماهيرية العربية الليبية

–219–0022191موريتانيا

6211233–51088 004مغربي

.0689n.s 6–89171 9902049 13سودان

6906930–0031631تونس

–00707100000الصحراء الغربية

––––––––شمال أفريقيا

19n.s.100–542100 004بنين

109280–54098 005بوركينا فاسو

6940100–40236337بوروندي

––––––––الكاميرون

85100100–0000الرأس األخضر

2n.s.100–23390 3701020 2جمهورية أفريقيا الوسطى

17n.s.94–32498 184211تشاد

–.75n.s–90066 4363314 7الكونغو

–3373–44191 62569كوت ديفوار

–.59n.s–––––جمهورية الكونغو

6261000n.s.n.s.0 001غينيا االستوائية

–.63635030n.s 334657 14الغابون

–.1n.s.478100–1n.sغامبيا

–2605–28587 39584غانا



253ملحق 3 : الجداول العالمية

البلد / المنطقة
غابات مزروعةغابات أخرى متجددة طبيعياًغابات أولية

مساحة 000 1 هكتار % من 
مساحة 000 1 هكتارالغابات % من 

الغابات
المجلوبة  % األنواع 

مساحة 000 1 هكتارمنها % من 
الغابات

المجلوبة  % األنواع 
منها

93180–38898 6316غينيا

–.1n.s–021100 002غينيا بيساو

8n.s.100–14696 17544ليبيريا

960960530490 0011مالي

–22018836691714812النيجر

659960382444 008نيجيريا

–37386–725513رواندا

––––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

–00–11411659ساو تومي وبرينسيبي

464553–45676 553186 1السنغال

–151–59995 11342سيراليون

–4215–0024585توغو

––––––––غرب ووسط أفريقيا

––––––––أفريقيا

1573728 07157577 6326118 11الصين

–78114–10472 780144جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

–32641 10–90640 747199 4اليابان

–1451–60151 152475 5منغوليا

8232967 1–44323 957481 2جمهورية كوريا

––––––––شرق آسيا

2371617–4363076953بنغالديش

–.3n.s–83387 413132بوتان

3118–2636911430بروناي دار السالم

–691–70396 32239كمبوديا

2111513 10–52262 7012342 15الهند

–5494 3–64746 2365043 47أندونيسيا

–2241–03789 490914 1جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

–8079 8297201 8201914 3ماليزيا

––––––––جزر المالديف

–9883–59387 1921027 3ميانمار

067841343123 526143نيبال

–34020–34780 001باكستان

352599–45284 861116الفلبين

–00–210000سنغافورة

–18510–50881 16791سري النكا

–98621 3–26144 726358 6تايالند

–436–0069994تيمور الشرقية

–51225 3–20574 80110فيتنام

––––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

––––––––أفغانستان

–218–13522887أرمينيا

–202–4004351655أذربيجان

–1100–0000البحرين

13812975031185قبرص

05975018470 500182جورجيا

–8448–03191 200210إيران (الجمهورية اإلسالمية)

–152–0081098العراق

جدول 7 (تابع)
خصائص الغابات 2010
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البلد / المنطقة
غابات مزروعةغابات أخرى متجددة طبيعياًغابات أولية

مساحة 000 1 هكتار % من 
مساحة 000 1 هكتارالغابات % من 

الغابات
المجلوبة  % األنواع 

مساحة 000 1 هكتارمنها % من 
الغابات

المجلوبة  % األنواع 
منها

0066431885730إسرائيل

–4748–005152األردن

–90127–40873 002كازاخستان

–6100–0000الكويت

–576–2692862866قيرغيزستان

0012692011874لبنان

––––––––األرض الفلسطينية المحتلة

21000–0000عمان

––0––0–0قطر

–00–3603761763المملكة العربية السعودية

001984002946017الجمهورية العربية السورية

101254–29772123طاجيكستان

418302 3–94361 97396تركيا

–00–02397 10434تركمانستان

3171000–0000االمارات العربية المتحدة 

–63519–56978 7222أوزبكستان

–00–00549100اليمن

––––––––غرب ووسط آسيا

––––––––آسيا

851159877094128ألبانيا

––––––––أندورا

––––––––النمسا

.85722n.s 3737401 40056روسيا البيضاء

002824283965875بلجيكا

–2n.s.1 18454–99946البوسنة والهرسك

774716815215 33892بلغاريا

7n.s.1 84396370439كرواتيا

–9n.s.13n.s.–2 63599الجمهورية التشيكية

25511221314077547الدنمارك

08549016881 964431استونيا

––––––––جزر فارو

.90427n.s 2527305 0016فنلندا

30n.s.14 2919041 6331036فرنسا

283488 5–79352 005ألمانيا

––0––0–0جبل طارق

–1404–76396 003اليونان

––––––––غيرنسي

––0––0–0الكرسي الرسولي

6127941 0041721481هنغاريا

003100279078أيسلندا

008211186578976أيرلندا

––––––––جزيرة مان

435923621715 9318إيطاليا

––––––––جيرسي

.15n.s.2 71181062819n.sالتفيا

–n.s.4–222574ليختنشتاين

613750521241 2611ليتوانيا

جدول 7 (تابع)
خصائص الغابات 2010
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البلد / المنطقة
غابات مزروعةغابات أخرى متجددة طبيعياًغابات أولية

مساحة 000 1 هكتار % من 
مساحة 000 1 هكتارالغابات % من 

الغابات
المجلوبة  % األنواع 

مساحة 000 1 هكتارمنها % من 
الغابات

المجلوبة  % األنواع 
منها

–2833–005968لوكسمبورغ

–n.s.100–0000مالطا

––0––0–0موناكو

––––––––الجبل األسود

36510025–0000هولندا

4751518 3678301 22328النرويج

.88995n.s 8–5413944بولندا

5837568492599 2412البرتغال

–21–0038499جمهورية مولدوفا

–44622 1–82773 30054رومانيا

99120 61866016 48232535 256االتحاد الروسي

––0––0–0سان مارينو

–1n.s.2 53293–1807صربيا

241950493959502سلوفاكيا

–112890323 10991سلوفينيا

6801537 4938532 0015إسبانيا

––0––0–0جزر سفالبارد وجان ماين

6131318 9817803 609921 2السويد

02883n.s.172142 4031سويسرا

–10511–0089389جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

–84650 4–80049 5914أوكرانيا

2197764 006622302المملكة المتحدة

––––––––أوروبا

––––––––أنغيال

––––––––أنتيغوا وبربودا

––––––––أروبا

–00–00515100جزر البهاما

n.s.1100–00899بربادوس

––––––––برمودا

––––––––الجزر العذراء البريطانية

––––––––جزر كايمان

3848304861728 002كوبا

–.n.s.n.s–27601840دومينيكا

––––––––جمهورية الدومينيكان

–n.s.1–2141485غرينادا

4798–15234570غواديلوب

–2828–007372هايتي

882624272572100جامايكا

004695025100مارتينيك

–003100000مونتسيرات

––––––––جزر األنتيل الهولندية

–00–00552100بورتوريكو

––––––––سانت كيتس ونيفيس

–13–12243473سانت لوسيا

––––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

–.n.s.n.s–0027100سانت فنسنت وغرينادين

––0––0–0سانت بارتيليمي

جدول 7 (تابع)
خصائص الغابات 2010
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البلد / المنطقة
غابات مزروعةغابات أخرى متجددة طبيعياًغابات أولية

مساحة 000 1 هكتار % من 
مساحة 000 1 هكتارالغابات % من 

الغابات
المجلوبة  % األنواع 

مساحة 000 1 هكتارمنها % من 
الغابات

المجلوبة  % األنواع 
منها

622814664018883ترينيداد وتوباغو

––––––––جزر تركس وكايكوس

–0020100000الواليات المتحدة الجزر العذراء

––––––––منطقة البحر الكاريبي

–.2n.s–5994379257بليز

–2419–74167 623241كوستاريكا

5226793015591السلفادور

–1735–86551 619441 1غواتيماال

–00–73591 45794هندوراس

–742–86160 179381 1نيكاراغوا

79279–17298 003بنما

––––––––أمريكا الوسطى

–9633 8–72344 44853135 165كندا

n.s.100100–0000جرينالند

–2035 3–28942 3105327 34المكسيك

–003100000سان بيار وميكلون

38267n.s.25 36382 27725203 75الواليات المتحدة األمريكية

––––––––امريكا الشمالية

––––––––أمريكا الشمالية والوسطى

––––––––ساموا األمريكية

903153 3599501 0393142 5أستراليا

–17–001493جزر كوك

4494438838017717100فيجي

–106–402610568بولينيزيا الفرنسية

––––––––غوام

–0012100000كيريباتي

–435–86500جزر مارشال

–1422–487522ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

––0––0–0ناورو 

10194–4315139847كاليدونيا الجديدة

81222100 1–31352 144264 2نيوزيلندا

63013680n.s.2100نيوي

––––––––جزيرة نورفولك

 82700–2273–

––––––––باالو

–.86n.s–4308 210912 26بابوا غينيا الجديدة

––––––––بيتكيرن

–n.s.n.s.13981–3219ساموا

08149027166 105501 1جزر سليمان

––0––0–0توكيالو

111100–444444تونغا

––––––––توفالو

––––––––فانواتو

–19–––––جزر واليس وفوتونا

––––––––أوسيانيا

394598 2688901 738626 1األرجنتين

جدول 7 (تابع)
خصائص الغابات 2010
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البلد / المنطقة
غابات مزروعةغابات أخرى متجددة طبيعياًغابات أولية

مساحة 000 1 هكتار % من 
مساحة 000 1 هكتارالغابات % من 

الغابات
المجلوبة  % األنواع 

مساحة 000 1 هكتارمنها % من 
الغابات

المجلوبة  % األنواع 
منها

20n.s.100–01235 1646520 37بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

418196 7–5327 5739235 476البرازيل

38415100 2–40858 439279 4شيلي

–4051–55185 5431451 8كولومبيا

1672100–89350 805494 4االكوادور

––0––0–0جزر فوكالند (مالفيناس) *

69095391501n.s.100 7غيانا الفرنسية

–00–41555 790458 6غيانا

–.68489048n.s 8501115 1باراغواي

–9931–82110 178896 60بيرو

001957445013n.s.54 14سورينام

97856100–3061846026أوروغواي

––––––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

––––––––أمريكا الجنوبية

––––––––العالم

ملحوظة : نظرا لبنية الجدول على خصائص الغابات، عند ذكر صفر للغابات األولية قد يرجع ذلك إلى عدم توافر بيانات وليس االنعدام التام للغابات األولية.

جدول 7 (تابع)
خصائص الغابات 2010

هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).  *
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جدول 8
اتجاهات مساحة الغابات األولية 2010-1990

البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًمساحة الغابات األولية (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة

–0–0–00000أنغوال

–0–0–00000بوتسوانا

–0–0–00000جزر القمر

–0–0–00000جيبوتي

–0–0–00000اريتريا

–0–0–00000أثيوبيا

0.30-2-0.30-2-0.29-2-694674664654كينيا

–0–0–00000ليسوتو

0.65-20-0.48-15-0.46-15-036 1373 2143 3673 3مدغشقر

3.77-40-3.17-40-2.58-40-132934 3301 7271 1مالوي

–0–0–00000موريشيوس

1111000000مايوت

–0–0–00000موزامبيق

–0–0–00000ناميبيا

55555555000000ريونيون

2222000000سيشيل

–0–0–00000الصومال

947947947947000000جنوب أفريقيا

–0–0–00000سوازيالند

–0–0–00000أوغندا

–0–0–00000جمهورية تنزانيا االتحادية

–0–0–00000زامبيا

801801801801000000زيمبابوي

––––––––––شرق وجنوب أفريقيا

–0–0–00000الجزائر

–0–0–00000مصر

–0–0–00000الجماهيرية العربية الليبية

–0–0–00000موريتانيا

–0–0–00000المغرب

0.08-11-0.08-11-0.80-118-990 04413 09814 27614 15السودان

–0–0–00000تونس

–0–0–00000الصحراء الغربية

––––––––––شمال أفريقيا

–0–0–00000بنين

–0–0–00000بوركينا فاسو

9.620000-7-110404040بوروندي

–––––––0––الكاميرون

–0–0–00000الرأس األخضر

2.94-76-2.57-77-2.16-77-370 7522 1352 9003 3جمهورية أفريقيا الوسطى

0.64-1-0.62-1-0.64-1-209196190184تشاد

0.08-6-0.07-6-0.07-6-436 4647 4927 5487 7الكونغو

625625625625000000كوت ديفوار

––––––––––جمهورية الكونغو

–0–0–00000غينيا االستوائية

2.16-330-1.95-330-1.70-330-334 98414 63415 93417 20الغابون

111100n.s.-3.58n.s.-4.36غامبيا

395395395395000000غانا

63636363000000غينيا

–0–0–00000غينيا بيساو
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البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًمساحة الغابات األولية (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة

175175175175000000ليبيريا

–0–0–00000مالي

220220220220000000النيجر

–556736326n.s.-82-7.21-82-15.03-65 1نيجيريا

7777000000رواندا

––––––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

11111111000000ساو تومي وبرينسيبي

0.57-9-0.67-11-0.62-11-553 5981 6531 7591 1السنغال

3.21-4-3.26-5-3.49-7-224157133113سيراليون

–0–0–00000توغو

––––––––––غرب ووسط أفريقيا

––––––––––أفريقيا

0.010000-1-632 63211 63211 64611 11الصين

2.09-17-1.89-17-1.67-18-129954867780 1جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

747290.74791.88601.31 4494 0544 7644 3اليابان

0.74-39-0.71-39-0.87-50-152 3465 5395 0435 6منغوليا

3.95-132-3.30-132-––957 6172 2773 4–جمهورية كوريا

––––––––––شرق آسيا

436436436436000000بنغالديش

413413413413000000بوتان

0.89-2-0.92-3-0.83-3-313288275263بروناي دار السالم

6.7200-27-5.05-31-766456322322كمبوديا

701000000 70115 70115 70115 15الهند

0.22-103-0.62-304-––236 75047 27047 49–أندونيسيا

490000000 4901 4901 4901 1جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

820000000 8203 8203 8203 3ماليزيا

––––––––––جزر المالديف

192000000 1923 1923 1923 3ميانمار

0.8200-4-391548526526163.43نيبال

–0–0–00000باكستان

861861861861000000الفلبين

2222000000سنغافورة

3.2500-6-2.62-6-257197167167سري النكا

726000000 7266 7266 7266 6تايالند

–0–0–00000تيمور الشرقية

1.21-1-14.59-20-6.94-20-3841878580فيتنام

––––––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

––––––––––أفغانستان

17151413n.s.-1.24n.s.-1.37n.s.-1.47أرمينيا

400400400400000000أذربيجان

–0–0–00000البحرين

13131313000000قبرص

500500500500000000جورجيا

200200200200000000إيران (الجمهورية اإلسالمية)

–0–0–00000العراق

–0–0–00000إسرائيل

–0––––00––األردن

–0–0–00000كازاخستان

–0–0–00000الكويت

237240241269n.s.0.10n.s.0.1162.23قيرغيزستان

جدول 8 (تابع)
اتجاهات مساحة الغابات األولية 2010-1990
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البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًمساحة الغابات األولية (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة

–0––––00––لبنان

––––––––––األرض الفلسطينية المحتلة

–0–0–00000عمان

–0–0–00000قطر

360360360360000000العربية السعودية

–0–0–00000الجمهورية العربية السورية

297297297297000000طاجيكستان

739897922973161.9650.55101.08تركيا

104104104104000000تركمانستان

–0–0–00000االمارات العربية المتحدة 

57575772000034.78أوزبكستان

–0–0–00000اليمن

––––––––––غرب ووسط آسيا

––––––––––آسيا

85858585000000ألبانيا

––––––––––أندورا

––––––––––النمسا

400400400400000000روسيا البيضاء

–0–0–00000بلجيكا

2222000000البوسنة والهرسك

157270304338115.5772.4072.14بلغاريا

7777000000كرواتيا

9999000000الجمهورية التشيكية

21232525n.s.0.91n.s.1.6800الدنمارك

0.33-3-10.08––976980964–استونيا

––––––––––جزر فارو

–0–0–00000فنلندا

30303030000000فرنسا

–0–0–00000ألمانيا

–0–0–00000جبل طارق

–0–0–00000اليونان

––––––––––غيرنسي

–0–0–00000الكرسي الرسولي

–0–0–00000هنغاريا

–0–0–00000أيسلندا

–0–0–00000أيرلندا

––––––––––جزيرة مان

93939393000000إيطاليا

––––––––––جيرسي

1717161500n.s.-1.21n.s.-1.28التفيا

2222000000ليختنشتاين

20212626n.s.0.4914.3600ليتوانيا

–0–0–00000لوكسمبورغ

–0–0–00000مالطا

–0–0–00000موناكو

––––––––––الجبل األسود

–0–0–00000هولندا

223223223223000000النرويج

3051545425.4511.1500بولندا

0000––242424–البرتغال

–0–0–00000جمهورية مولدوفا

جدول 8 (تابع)
اتجاهات مساحة الغابات األولية 2010-1990
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البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًمساحة الغابات األولية (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة

300300300300000000رومانيا

0.212020.08-532-6410.66 4821 470256 131255 726258 241االتحاد الروسي

–0–0–00000سان مارينو

1111000000صربيا

24242424000000سلوفاكيا

639511110934.1933.16n.s.-0.36سلوفينيا

–0–0–00000إسبانيا

–0–0–00000جزر سفالبارد وجان ماين

609000000 6092 6092 6092 2السويد

40404040000000سويسرا

–0–0–00000جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

59595959000000أوكرانيا

–0–0–00000المملكة المتحدة

––––––––––أوروبا

––––––––––أنغيال

––––––––––أنتيغوا وبربودا

––––––––––أروبا

–0–0–00000جزر البهاما

–0–0–00000بربادوس

––––––––––برمودا

––––––––––الجزر العذراء البريطانية

––––––––––جزر كايمان

–0–0–00000كوبا

28282727n.s.-0.30n.s.-0.31n.s.-0.31دومينيكا

––––––––––جمهورية الدومينيكان

2222000000غرينادا

15151515000000غواديلوب

–0–0–00000هايتي

89888888n.s.-0.07n.s.-0.07n.s.-0.07جامايكا

–0–0–00000مارتينيك

–0–0–00000مونتسيرات

––––––––––جزر األنتيل الهولندية

–0–0–00000بورتوريكو

––––––––––سانت كيتس ونيفيس

101010120000n.s.2.03سانت لوسيا

––––––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

–0–0––000–سانت فنسنت وغرينادين

–0–0–00000سانت بارتيليمي

62626262000000ترينيداد وتوباغو

––––––––––جزر تركس وكايكوس

–0–0–00000الواليات المتحدة الجزر العذراء

––––––––––منطقة البحر الكاريبي

599599599599000000بليز

623623623623000000كوستاريكا

5555000000السلفادور

3.72-68-1.32-27-1.20-27-619 9571 0911 3592 2غواتيماال

00––––457457––هندوراس

2.16-27-––––179 3151 1––نيكاراغوا

–0–0–00000بنما

––––––––––أمريكا الوسطى

جدول 8 (تابع)
اتجاهات مساحة الغابات األولية 2010-1990
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البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًمساحة الغابات األولية (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة%000 1هكتار/سنة

448000000 448165 448165 448165 165كندا

–0–0–00000جرينالند

0.13-44-0.53-188-1.07-402-310 53134 46934 49235 39المكسيك

–0–0–00000سان بيار وميكلون

2772900.412390.332400.32 07575 87874 98072 69الواليات المتحدة األمريكية

––––––––––امريكا الشمالية

––––––––––أمريكا الشمالية والوسطى

––––––––––ساموا األمريكية

0.75-39-––––039 2335 5––أستراليا

–0–0–00000جزر كوك

0.9410.14n.s.0.04-4-490445448449فيجي

00––––4040––بولينيزيا الفرنسية

––––––––––غوام

–0–0–00000كيريباتي

8888000000جزر مارشال

40444648n.s.1.06n.s.0.98n.s.0.93ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–0–0–00000ناورو

431431431431000000كاليدونيا الجديدة

00––––144 1442 2––نيوزيلندا

––––––6–––نيوي

––––––––––جزيرة نورفولك

10998n.s.-0.97n.s.-1.04n.s.-1.10جزر ماريانا الشمالية

––––––––––باالو

1.55-427-0.82-238-0.59-180-210 34426 53428 32929 31بابوا غينيا الجديدة

––––––––––بيتكيرن

n.s.n.s.n.s.––0000–ساموا

105000000 1051 1051 1051 1جزر سليمان

–0–0–00000توكيالو

4444000000تونغا

––––––––––توفالو

––––––––––فانواتو

––––––––––جزر واليس وفوتونا

––––––––––أوسيانيا

738000000 7381 7381 7381 1األرجنتين

0.53-200-0.46-176-0.44-176-164 16437 04638 80439 40بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

0.48-336 2-0.55-734 2-0.54-812 2-573 254476 926488 041501 530البرازيل

0.22-10-0.21-10-0.21-10-439 4884 5364 6314 4شيلي

0.17-14-0.16-14-0.16-14-543 6148 6858 8288 8كولومبيا

120.26120.26––805 7434 6824 4–االكوادور

–0–0–00000جزر فوكالند (مالفيناس)*

0.12-10-0.20-16-0.24-19-690 7387 8167 0067 8غيانا الفرنسية

0000––790 7906 7906 6–غيانا

850000000 8501 8501 8501 1باراغواي

0.29-177-0.36-225-0.12-72-178 06560 18861 91062 62بيرو

0.13-18-0.06-9-0.05-7-001 09314 13714 20814 14سورينام

28829730230610.3110.3310.26أوروغواي

––––––––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

––––––––––أمريكا الجنوبية

––––––––––العالم 

a     األرقام الخاصة باالتحاد الروسي تتأثر بتغيير نظام تصنيف الغابات في عام 1995.

جدول 8 (تابع)
اتجاهات مساحة الغابات األولية 2010-1990

هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).  *
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جدول 9
اتجاهات مساحة الغابات المزروعة 2010-1990

البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة

0.46-1-0.45-1-0.44-1-140134131128أنغوال

–0–0–00000بوتسوانا

221100n.s.-12.9400جزر القمر

–0–0–00000جيبوتي

1021283417.7515.6713.86اريتريا

491491491511000040.80أثيوبيا

0.50-1-0.96-2-1.15-3-238212202197كينيا

68910n.s.3.17n.s.2.55n.s.2.26ليسوتو

23127229041541.6541.29257.43مدغشقر

13219728536574.09187.67165.07مالوي

15151515n.s.-0.07n.s.-0.41n.s.0.27موريشيوس

n.s.n.s.11n.s.4.89n.s.11.06n.s.7.15مايوت

8.78820.90-3-3838246200موزامبيق

00n.s.n.s.0–n.s.–n.s.34.76ناميبيا

5555000000ريونيون

5555000000سيشيل

3333000000الصومال

763100.5950.3030.15 7501 7241 6261 1جنوب أفريقيا

0.70-1-0.68-1-0.64-1-160150145140سوازيالند

34323151n.s.-0.60n.s.-0.63410.47أوغندا

15020023024052.9262.8320.85جمهورية تنزانيا االتحادية

606060620000n.s.0.66زامبيا

2.0900-2-2.46-3-154120108108زيمبابوي

––––––––––شرق وجنوب أفريقيا

33334537040410.3551.4171.77الجزائر

4459677022.9822.5810.88مصر

217217217217000000الجماهيرية العربية الليبية

5131721110.0315.5114.32موريتانيا

47852356162150.9081.41122.05المغرب

068220.39430.75430.72 8546 6395 4245 5السودان

293519606690235.88173.15172.63تونس

–0–0–00000الصحراء الغربية

––––––––––شمال أفريقيا

10131519n.s.2.66n.s.2.9014.84بنين

75878109524.2346.2666.84بوركينا فاسو

2.42-2-1.93-2-–08678699بوروندي

–––––––84––الكاميرون

5882848523.58n.s.0.36n.s.0.36الرأس األخضر

2222000000جمهورية أفريقيا الوسطى

11141517n.s.2.44n.s.1.39n.s.2.53تشاد

51515175000058.02الكونغو

154261337337115.42155.2400كوت ديفوار

56575759n.s.0.18n.s.0.18n.s.0.55جمهورية الكونغو

0n.s.n.s.n.s.n.s.–0000غينيا االستوائية

30303030000000الغابون

1111n.s.0.740000غامبيا

506016026011.842021.672010.20غانا

6072829311.8422.6422.55غينيا

n.s.n.s.11n.s.5.58n.s.7.85n.s.5.63غينيا بيساو

8888000000ليبيريا
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البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة

555205530527.103030.106520.92مالي

487311014834.2878.5586.11النيجر

25131634938272.3372.0171.82نيجيريا

24828232337331.2982.75102.92رواندا

––––––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

–0–0–00000ساو تومي وبرينسيبي

205306407464104.09205.87112.66السنغال

781115n.s.1.6617.2315.30سيراليون

2434384213.5412.2512.02توغو

––––––––––غرب ووسط أفريقيا

––––––––––أفريقيا

9882.80 5654.331 2442.632 1571 21977 39467 95054 41الصين

2.09-17-1.89-17-1.67-18-130955868781 1جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

.0.01n.s.n.s-1-32640.04 32410 33110 28710 10اليابان

2576116145511.7688.8364.56منغوليا

90.4980.47––823 7811 7381 1–جمهورية كوريا

––––––––––شرق آسيا

3.14-8-23927127823731.2610.51بنغالديش

1223n.s.7.1800n.s.8.45بوتان

1123n.s.6.93n.s.8.42n.s.6.51بروناي دار السالم

1.39-1-1.30-1-6779746911.66كمبوديا

2111452.294645.771451.48 48610 1679 7167 5الهند

0.82-30-50.15––549 6993 6723 3–أندونيسيا

3992242241041.862517.7400جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

1.06472.81-17-1.63-30-807 5731 6591 9561 1ماليزيا

––––––––––جزر المالديف

394696849988305.85314.05283.08ميانمار

40424343n.s.0.49n.s.0.4700نيبال

23429631834062.3841.4441.35باكستان

30232734035230.8030.7820.70الفلبين

–0–0–00000سنغافورة

1.05-2-2.47-5-0.90-2-242221195185سري النكا

986441.55672.051082.97 4443 1113 6683 2تايالند

2943434314.020000تيمور الشرقية

5121087.801496.391444.68 7943 0502 9672فيتنام

––––––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

––––––––––أفغانستان

14111021n.s.-2.38n.s.-1.89216.00أرمينيا

20202020000000أذربيجان

n.s.n.s.n.s.1n.s.5.56n.s.3.84n.s.3.26البحرين

24282931n.s.1.25n.s.1.33n.s.0.73قبرص

54606118411.06n.s.0.172524.86جورجيا

844844844844000000إيران (الجمهورية اإلسالمية)

15151515000000العراق

6688888822.920000إسرائيل

00––––4747––األردن

0.18-2-2.95-29-05690990120.21 0341 1كازاخستان

3566n.s.3.46n.s.2.73n.s.2.40الكويت

3.05-2-4659665712.6812.23قيرغيزستان

n.s.0.78––––1011––لبنان

جدول 9 (تابع)
اتجاهات مساحة الغابات المزروعة 2010-1990
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البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة

––––––––––األرض الفلسطينية المحتلة

2222000000عمان

–0–0–00000قطر

–0–0–00000المملكة العربية السعودية

17523426429462.9862.4262.16الجمهورية العربية السورية

99101101101n.s.0.200000طاجيكستان

418572.80552.251605.46 6203 3442 7782 1تركيا

–0–0–00000تركمانستان

24531031231772.38n.s.0.1310.34االمارات العربية المتحدة 

203464594635268.62265.0681.34أوزبكستان

–0–0–00000اليمن

––––––––––غرب ووسط آسيا

––––––––––آسيا

0.69n.s.0.37-1-0.87-1-103969894ألبانيا

––––––––––أندورا

––––––––––النمسا

857171.09130.76201.11 7571 6921 5181 1روسيا البيضاء

0.62n.s.0.01-3-0.89-4-446408395396بلجيكا

0.470000-5-047999999999 1البوسنة والهرسك

1.39-12-1.30-12-1.00-10-032933874815 1بلغاريا

1.63-1-1.27-1-1.27-1-92817670كرواتيا

63510.0220.0820.07 6262 6162 6102 2الجمهورية التشيكية

33136139740730.8771.9220.50الدنمارك

00n.s.-0.24––170170168–استونيا

––––––––––جزر فارو

904561.211903.5600 9045 9565 3934 4فنلندا

63350.3530.1950.31 6081 5931 5391 1فرنسا

283160.310000 2835 2835 1215 5ألمانيا

–0–0–00000جبل طارق

11812913414010.9010.7610.88اليونان

––––––––––غيرنسي

–0–0–00000الكرسي الرسولي

61260.38110.7490.58 5661 5091 4531 1هنغاريا

6152227110.4517.7813.73أيسلندا

383553612657173.74122.0591.43أيرلندا

––––––––––جزيرة مان

54758460262140.6640.6140.62إيطاليا

––––––––––جيرسي

1.89–13–0.51–4–0.21–2–724709691628التفيا

n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.4.140000ليختنشتاين

41146149152151.1561.2761.19ليتوانيا

28282828000000لوكسمبورغ

n.s.n.s.n.s.n.s.000000مالطا

–0–0–00000موناكو

––––––––––الجبل األسود

34536036536520.4310.2800هولندا

475241.98151.11151.05 4001 3251 0891 1النرويج

889130.16240.28240.28 7678 6458 5118 8بولندا

70.9170.90––776812849–البرتغال

11120000n.s.14.87جمهورية مولدوفا

جدول 9 (تابع)
اتجاهات مساحة الغابات المزروعة 2010-1990



التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية 266

البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة

446n.s.-0.0110.0780.56 4061 4011 4021 1رومانيا

9912711.963202.0060.03 96316 36016 65115 12االتحاد الروسي

–0–0–00000سان مارينو

39393918000002835.78صربيا

960958965959n.s.-0.0210.15-1-0.12سلوفاكيا

34363732n.s.0.57n.s.0.55-1-2.86سلوفينيا

680472.0990.36261.00 5502 5052 0382 2إسبانيا

–0–0–00000جزر سفالبارد وجان ماين

6131234.33110.3100 6133 5573 3283 2السويد

15916516817210.3710.3610.47سويسرا

105105105105000000جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

846120.2560.13120.25 7874 7554 6374 4أوكرانيا

219180.8890.4160.27 1892 1452 9652 1المملكة المتحدة

––––––––––أوروبا

––––––––––أنغيال

––––––––––أنتيغوا وبربودا

––––––––––أروبا

–0–0–00000جزر البهاما

n.s.n.s.n.s.n.s.00n.s.7.03n.s.6.54بربادوس

––––––––––برمودا

––––––––––الجزر العذراء البريطانية

––––––––––جزر كايمان

0.1592.56204.61-1-347342388486كوبا

0n.s.n.s.n.s.n.s.–0000دومينيكا

––––––––––جمهورية الدومينيكان

n.s.n.s.n.s.n.s.000000غرينادا

4444000000غواديلوب

1220242815.2413.7113.13هايتي

9887n.s.-0.8200n.s.-2.30جامايكا

2222000000مارتينيك

–0–0–00000مونتسيرات

––––––––––جزر األنتيل الهولندية

–0–0–00000بورتوريكو

––––––––––سانت كيتس ونيفيس

1111000000سانت لوسيا

––––––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

n.s.n.s.n.s.––0000–سانت فنسنت وغرينادين

–0–0–00000سانت بارتيليمي

15161718n.s.0.65n.s.1.22n.s.1.15ترينيداد وتوباغو

––––––––––جزر تركس وكايكوس

–0–0–00000الواليات المتحدة الجزر العذراء

––––––––––منطقة البحر الكاريبي

2222n.s.0.4500n.s.0.85بليز

3.6741.7841.66-9-295203222241كوستاريكا

10131415n.s.2.36n.s.2.00n.s.1.68السلفادور

519310117346.1921.661411.36غواتيماال

–0––––00––هندوراس

00––––7474––نيكاراغوا

13446279313.3147.1235.03بنما

––––––––––أمريكا الوسطى

جدول 9 (تابع)
اتجاهات مساحة الغابات المزروعة 2010-1990
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البلد / المنطقة
معدل التغير سنوياًالمساحة (000 1هكتار)

1990200020052010
2000–19902005–20002010–2005

%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة%1,000هكتار/سنة

96344615.674466.701832.18 0488 8208 3575 1كندا

n.s.n.s.n.s.n.s.000000جرينالند

26717.741626.00–203106 3943 0582 01المكسيك

–0–0–00000سان بيار وميكلون

3634622.323731.601880.76 42525 56024 93822 17الواليات المتحدة األمريكية

––––––––––امريكا الشمالية

––––––––––أمريكا الشمالية والوسطى

––––––––––ساموا األمريكية

903151.40906.72553.17 6281 1761 0231 1أستراليا

1111n.s.8.200000جزر كوك

9213015317743.5353.3152.84فيجي

00n.s.2.13––9910–بولينيزيا الفرنسية

––––––––––غوام

–0–0–00000كيريباتي

4444000000جزر مارشال

20171614n.s.-1.60n.s.-1.82n.s.-2.00ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–0–0–00000ناورو

9101010n.s.0.85n.s.0.52n.s.0.57كاليدونيا الجديدة

0.46-8-812553.6790.49 8541 8091 2611 1نيوزيلندا

––––––.n.s–––نيوي

––––––––––جزيرة نورفولك

24232222n.s.-0.31n.s.-0.31n.s.-0.32جزر ماريانا الشمالية

––––––––––باالو

1.38-1-6382928622.7522.30بابوا غينيا الجديدة

––––––––––بيتكيرن

0000––323232–ساموا

4.64n.s.-0.5100-2-44282727جزر سليمان

–0–0–00000توكيالو

1111000000تونغا

––––––––––توفالو

––––––––––فانواتو

n.s.n.s.n.s.1n.s.6.35n.s.3.99n.s.3.33جزر واليس وفوتونا

––––––––––أوسيانيا

394313.46252.26382.99 2031 0761 7661األرجنتين

20202020000000بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

418190.381182.183315.17 7657 1765 9845 4البرازيل

384231.27251.28642.93 0632 9362 7071 1شيلي

137255330405126.41155.29154.18كولومبيا

10.49n.s.0.24––161165167–االكوادور

–0–0–00000جزر فوكالند (مالفيناس)*

1111000000غيانا الفرنسية

–0–0––000–غيانا

2336434814.5813.6212.22باراغواي

2637157549934510.5281.07485.66بيرو

13131313000000سورينام

2016697669784712.78192.74425.01أوروغواي

––––––––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

––––––––––أمريكا الجنوبية

––––––––––العالم

جدول 9 (تابع)
اتجاهات مساحة الغابات المزروعة 2010-1990

هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).  *
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جدول 10
المخزون النامي في الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010

البلد / المنطقة

المخزون النامي  األراضي الحرجية األخرىالمخزون النامي الغابات

 اإلجمالي
م3) (مليون 

 بالمساحة 
(م3/هكتار)

نسبة األنواع 
 الصنوبرية

م3) (مليون 

نسبة األنواع ذات 
 األوراق العريضة
م3) (مليون 

 اإلجمالينسبة األنواع التجارية
م3) بالمساحة (م3/هكتار)(مليون 

––12––26639 2أنغوال

–––760670760بوتسوانا

––121310100جزر القمر

–––––n.s.32جيبوتي

–––––––اريتريا

251032––26421أثيوبيا

62918160569945816كينيا

110–––365ليسوتو

2870645––146171 2مدغشقر

–––––354109مالوي

3851262n.s.28موريشيوس

–––––––مايوت

1428720––42036 1موزامبيق

435–––17524ناميبيا

17195n.s.173120ريونيون

–––––374سيشيل

–––––16925الصومال

3649120––67073جنوب أفريقيا

56512––1934سوازيالند

1314441273247أوغندا

11610–––23737 1جمهورية تنزانيا االتحادية

125810––75556 2زامبيا

––5963875892زيمبابوي

–––––––شرق وجنوب أفريقيا

114767638100104الجزائر

8120n.s.80n.s.11مصر

0413––836الجماهيرية العربية الليبية

3110–52005موريتانيا

18736561317112المغرب

4028–––97214السودان

26261214214تونس

–0–2637026الصحراء الغربية

–––––––شمال أفريقيا

––16135016167بنين

7515–––23742بوركينا فاسو

–––––20117بوروندي

1411824419 14130806 6الكاميرون

––100––12145الرأس األخضر

––77628 77616703 3جمهورية أفريقيا الوسطى

38657––21118تشاد

3047946––539203 4الكونغو

–––––632253 2كوت ديفوار

–––––473230 35جمهورية الكونغو

–––2681650268غينيا االستوائية

––8958 89522304 4الغابون

220–––1837غامبيا
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البلد / المنطقة

المخزون النامي  األراضي الحرجية األخرىالمخزون النامي الغابات

 اإلجمالي
م3) (مليون 

 بالمساحة 
(م3/هكتار)

نسبة األنواع 
 الصنوبرية

م3) (مليون 

نسبة األنواع ذات 
 األوراق العريضة
م3) (مليون 

 اإلجمالينسبة األنواع التجارية
م3) بالمساحة (م3/هكتار)(مليون 

–––––29159غانا

–––––50677غينيا

3413––6130غينيا بيساو

–––––684158ليبيريا

24620024630628مالي

100113––1210النيجر

––16114 16112801 1نيجيريا

95230––79182رواندا

–––––––سانت هيالنة، واسنسيون وتريستان دا كونها

––100––5167ساو تومي وبرينسيبي

31637031675235السنغال

25315––10940سيراليون

–––––––توغو

–––––––غرب ووسط أفريقيا

–––––––أفريقيا

11211 782311 9017 684716 14الصين

–0–––36064جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

–––––––اليابان

21–33690 4261311 1منغوليا

–60597324281660جمهورية كوريا

–––––––شرق آسيا

––704807062بنغالديش

––65020040624440بوتان

7219007284126بروناي دار السالم

–––––95995كمبوديا

––94026 489805504 5الهند

–––––343120 11أندونيسيا

347–––92959جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

–––––239207 4ماليزيا

–0–––––جزر المالديف

––28––43045 1ميانمار

6735–––647178نيبال

–––1609513822باكستان

22322–237 278167421 1الفلبين

–0–––––سنغافورة

–––––3921سري النكا

–––––78341تايالند

–0–––––تيمور الشرقية

––870632284832فيتنام

–––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

–––––2116أفغانستان

118–––33126أرمينيا

–––––127136أذربيجان

–––––––البحرين

––9519n.s.89قبرص

–––467170126341جورجيا

–––––53648إيران (الجمهورية اإلسالمية)

جدول 10 (تابع)
المخزون النامي في الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010
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البلد / المنطقة

المخزون النامي  األراضي الحرجية األخرىالمخزون النامي الغابات

 اإلجمالي
م3) (مليون 

 بالمساحة 
(م3/هكتار)

نسبة األنواع 
 الصنوبرية

م3) (مليون 

نسبة األنواع ذات 
 األوراق العريضة
م3) (مليون 

 اإلجمالينسبة األنواع التجارية
م3) بالمساحة (م3/هكتار)(مليون 

–––––––العراق

––638333إسرائيل

––0––330األردن

3641102391250121كازاخستان

–0–––––الكويت

––454732130قيرغيزستان

537412915لبنان

–0–––––األرض الفلسطينية المحتلة

–––––––عمان

–––00–0قطر

8835065المملكة العربية السعودية

–––––––الجمهورية العربية السورية

014––513طاجيكستان

00152471919 5261351 1تركيا

––0––154تركمانستان

0n.s.25––1649االمارات العربية المتحدة 

––.268719n.sأوزبكستان

0128––59اليمن

–––––––غرب ووسط آسيا

–––––––آسيا

75971957100729ألبانيا

–––––––أندورا

––135292905230100 1النمسا

––061519100 5801831 1روسيا البيضاء

––1682488781100بلجيكا

––358164135223100البوسنة والهرسك

––656167287369100بلغاريا

41021351359100610كرواتيا

–7692906341361000الجمهورية التشيكية

1081995158100123الدنمارك

449203253197100644استونيا

–––––––جزر فارو

75643398109 189991 2فنلندا

––647100 5841629371 2فرنسا

–––––492315 3ألمانيا

–0–00–0جبل طارق

–––1854779106اليونان

–0–––––غيرنسي

–0–00–0الكرسي الرسولي

–35917755305940هنغاريا

n.s.15n.s.n.s.–19أيسلندا

––74101631298أيرلندا

–0–––––جزيرة مان

3841515048801006436 1إيطاليا

–0–––––جيرسي

633189335298100217التفيا

–––––2254ليختنشتاين

جدول 10 (تابع)
المخزون النامي في الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010
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البلد / المنطقة

المخزون النامي  األراضي الحرجية األخرىالمخزون النامي الغابات

 اإلجمالي
م3) (مليون 

 بالمساحة 
(م3/هكتار)

نسبة األنواع 
 الصنوبرية

م3) (مليون 

نسبة األنواع ذات 
 األوراق العريضة
م3) (مليون 

 اإلجمالينسبة األنواع التجارية
م3) بالمساحة (م3/هكتار)(مليون 

470218274196100230ليتوانيا

––26299818100لوكسمبورغ

–n.s.231–––0مالطا

–0–00–0موناكو

–––721333043الجبل األسود

–7019236341000هولندا

98798753234100259النرويج

–5994501000 0492191 2بولندا

18654919583212البرتغال

451–48123147جمهورية مولدوفا

––390212417973100 1رومانيا

77524 9521001 57019 52310161 81االتحاد الروسي

–0–00–0سان مارينو

––4151535036584صربيا

––514266234280100سلوفاكيا

416332187228100162سلوفينيا

.91250523390962n.sإسبانيا

–0–00–0جزر سفالبارد وجان ماين

740618100114 3581192 3السويد

––428345290139100سويسرا

––7677869100جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

––122997100 1192181 2أوكرانيا

37913228198100150المملكة المتحدة

–––––––أوروبا

–0–––––أنغيال

–––––––أنتيغوا وبربودا

–0–––––أروبا

–––––––جزر البهاما

–––––––بربادوس

–0–––––برمودا

–––––––الجزر العذراء البريطانية

–0–––––جزر كايمان

––2589032227100كوبا

–––––––دومينيكا

–––––12262جمهورية الدومينيكان

–––––145غرينادا

26409n.s.263n.s.8غواديلوب

–––76525هايتي

52154n.s.51224129جامايكا

––153110153مارتينيك

–––––––مونتسيرات

–––––––جزر األنتيل الهولندية

–––1935019بورتوريكو

–––––––سانت كيتس ونيفيس

–0–––––سانت لوسيا

–––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

جدول 10 (تابع)
المخزون النامي في الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010
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البلد / المنطقة

المخزون النامي  األراضي الحرجية األخرىالمخزون النامي الغابات

 اإلجمالي
م3) (مليون 

 بالمساحة 
(م3/هكتار)

نسبة األنواع 
 الصنوبرية

م3) (مليون 

نسبة األنواع ذات 
 األوراق العريضة
م3) (مليون 

 اإلجمالينسبة األنواع التجارية
م3) بالمساحة (م3/هكتار)(مليون 

–0–––––سانت فنسنت وغرينادين

–––00–0سانت بارتيليمي

2410512387219ترينيداد وتوباغو

–0–––––جزر تركس وكايكوس

–––.n.s.160n.sالواليات المتحدة الجزر العذراء

–––––––منطقة البحر الكاريبي

–––––226162بليز

–––––272104كوستاريكا

–––––––السلفادور

175332––596163غواتيماال

–––629121174456هندوراس

––4611481444717نيكاراغوا

1316–6642044660بنما

–––––––أمريكا الوسطى

–––647 3367 98310625 32كندا

–––––––جرينالند

362–873 870449971 2المكسيك

–0–––––سان بيار وميكلون

––80592 28212 08815534 47الواليات المتحدة األمريكية

–––––––امريكا الشمالية

–––––––أمريكا الشمالية والوسطى

–0–210402ساموا األمريكية

–––––––أستراليا

–0–––––جزر كوك

–––––––فيجي

–––––––بولينيزيا الفرنسية

–0–26402غوام

–0–––––كيريباتي

–0–216202جزر مارشال

–0–17272017ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–0–00–0ناورو

–––––5364كاليدونيا الجديدة

61814258101 5864349682 3نيوزيلندا

–0–––––نيوي

–0–––––جزيرة نورفولك

–0–14801جزر ماريانا الشمالية

–0–819008باالو

7016–726 7269502 2بابوا غينيا الجديدة

–––––––بيتكيرن

–––––––ساموا

––51––20894جزر سليمان

–0–00–0توكيالو

–430––1156تونغا

–0–––––توفالو

–––––––فانواتو

–––––––جزر واليس وفوتونا

جدول 10 (تابع)
المخزون النامي في الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010



273ملحق 3 : الجداول العالمية

البلد / المنطقة

المخزون النامي  األراضي الحرجية األخرىالمخزون النامي الغابات

 اإلجمالي
م3) (مليون 

 بالمساحة 
(م3/هكتار)

نسبة األنواع 
 الصنوبرية

م3) (مليون 

نسبة األنواع ذات 
 األوراق العريضة
م3) (مليون 

 اإلجمالينسبة األنواع التجارية
م3) بالمساحة (م3/هكتار)(مليون 

–––––––أوسيانيا

4276985814 9311005042 2األرجنتين

–––242 2427404 4بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

––87635 221243345125 126البرازيل

––66363 9971853342 2شيلي

–––––982148 8كولومبيا

–––––––االكوادور

–0–00–0جزر فوكالند (مالفيناس)*

–0–829 82935002 2غيانا الفرنسية

–––206 20614502 2غيانا

–––––––باراغواي

–––––159120 8بيرو

–––389 38923003 3سورينام

––1257211248أوروغواي

–––––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

–––––––أمريكا الجنوبية

–––––––العالم 

a     يشير المخزون النامي إلى حجم كل األشجار الحية فوق القلف.

جدول 10 (تابع)
المخزون النامي في الغابات واألراضي الحرجية األخرى 2010

*    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).
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جدول 11
اتجاهات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية للغابات 2010-1990

البلد / المنطقة
للهكتار التغير سنوياً (1,000 طن/سنة)مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية (مليون طن) سنوياً    التغير 

(طن/هكتار/سنة)

 للهكتار 1990200020052010
(1,000 طن)

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

.9n.s.n.s.n.s-9-9-38575 4324 4794 5734 4أنغوال

.2n.s.n.s.n.s-2-2-68066365564657بوتسوانا

211n.s.117n.s.n.s.n.s.0.7n.s.-5.5جزر القمر

n.s.n.s.n.s.n.s.41000000جيبوتي

–––––––––––اريتريا

.3n.s.n.s.n.s-4-4-28925423621918أثيوبيا

.3n.s.n.s.n.s-3-2-525503489476137كينيا

.222253n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sليسوتو

.7n.s.n.s.n.s-6-9-626130 6631 6911 7781 1مدغشقر

.1n.s.n.s.n.s-2-1-17315915114444مالوي

.332265n.s.n.s.0n.s.n.s.n.sموريشيوس

–––––––––––مايوت

.8n.s.n.s.n.s-10-10-69243 7331 7821 8781 1موزامبيق

.2n.s.n.s.n.s-2-2-25323222121029ناميبيا

.6666680n.s.n.s.0n.s.n.sريونيون

444488000000سيشيل

.4n.s.n.s.n.s-5-4-48243941539458الصومال

80780780780787000000جنوب أفريقيا

.2322222239n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sسوازيالند

.3n.s.n.s.n.s-3-3-17114012410936أوغندا

.24n.s.n.s.n.s-25-24-01960 1392 2622 5052 2جمهورية تنزانيا االتحادية

.8n.s.n.s.n.s-8-8-41649 4572 4972 5792 2زامبيا

.10n.s.n.s.n.s-10-10-69759454349231زيمبابوي

–––––––––––شرق وجنوب أفريقيا

.7874727047n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sالجزائر

.467799n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sمصر

666628000000الجماهيرية العربية الليبية

.13108730n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sموريتانيا

.1902122242234322n.s.n.s.n.s.n.sالمغرب

.1n.s.n.s.n.s-1-12-39320 3981 4031 5211 1السودان

.68899n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sتونس

3333333346000000الصحراء الغربية

–––––––––––شمال أفريقيا

.3n.s.n.s.n.s-3-4-33229127726358بنين

.3n.s.n.s.n.s-3-3-35532330829252بوركينا فاسو

.1n.s.n.s.1.0n.s.n.s-2519181796بوروندي

.30n.s.n.s.n.s-30-30-696135 8442 9932 2922 3الكاميرون

.355558n.s.0n.s.n.s.n.s.n.sالرأس األخضر

.4n.s.n.s.n.s-4-4-861127 8792 8982 9362 2جمهورية أفريقيا الوسطى

.4n.s.n.s.n.s-4-5-72267765563555تشاد

.2n.s.n.s.n.s-3-3-438153 4483 4613 4873 3الكونغو

.1n.s.n.s.n.s-84217723 8471 8321 8111 1كوت ديفوار

.40n.s.n.s.n.s-40-40-639127 83819 03619 43320 20جمهورية الكونغو

.1n.s.n.s.n.s-1-1-232217210203125غينيا االستوائية

710123000000 7102 7102 7102 2الغابون

.2930313266n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sغامبيا

.8n.s.n.s.n.s-8-10-56446542338177غانا

.3n.s.n.s.n.s-3-3-68765363661995غينيا

.1n.s.n.s.n.s.n.s-1-106101989647غينيا بيساو
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البلد / المنطقة
للهكتار التغير سنوياً (1,000 طن/سنة)مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية (مليون طن) سنوياً    التغير 

(طن/هكتار/سنة)

 للهكتار 1990200020052010
(1,000 طن)

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

.4n.s.n.s.n.s-4-4-666625605585135ليبيريا

.2n.s.n.s.n.s-2-2-31730029128223مالي

.1n.s.n.s.n.s.n.s-2-6041383731النيجر

.46n.s.n.s.n.s-47-47-085120 3171 5501 0161 2نيجيريا

.6.07.7n.s-231-3518353991رواندا

–––––––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

4444141000000ساو تومي وبرينسيبي

.2n.s.n.s.n.s-2-2-37735734834040السنغال

.2n.s.n.s.n.s-2-2-24723222421679سيراليون

–––––––––––توغو

–––––––––––غرب ووسط أفريقيا

–––––––––––أفريقيا

.203308810180n.s.n.s.n.s 8026 2955 4145 4الصين

.4n.s.n.s.n.s-3-3-23920719017130جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

–0.91.1–2229––526 3811 1591 1اليابان

.4n.s.n.s.n.s-4-5-67162660558353منغوليا

109181224268437991.21.41.5جمهورية كوريا

–––––––––––شرق آسيا

.8482828055n.s.0n.s.n.s.n.s.n.sبنغالديش

.296313324336103222n.s.n.s.n.sبوتان

.81767472188n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sبروناي دار السالم

.6n.s.n.s.n.s-8-7-60953749546446كمبوديا

.80041154837n.s.n.s.n.s 6152 3772 2232 2الهند

1.7-1.3-2561.5-177-115-017138 29913 18214 33515 16أندونيسيا

.6n.s.n.s.n.s-5-5-07468 1061 1331 1861 1جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

0.8-0.8-303.9-39-21215774 3623 5583 8223 2ماليزيا

–––––––––––جزر المالديف

.16n.s.n.s.n.s-16-23-65452 7341 8141 0401 2ميانمار

700.8n.s.0-8-602520485485133نيبال

.6n.s.n.s.n.s-6-6-330271243213126باكستان

0.6-0.6-0.6-64165566066387111الفلبين

–––––––––––سنغافورة

.1n.s.n.s.n.s-2-2-9074666133سري النكا

.11n.s.n.s.n.s-3-90888187788046تايالند

–––––––––––تيمور الشرقية

.778927960992721576n.s.-1.1n.sفيتنام

–––––––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

3838383828000000أفغانستان

.1715141348n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sأرمينيا

5454545458000000أذربيجان

–––––––––––البحرين

.333318n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sقبرص

.19220320721277111n.s.n.s.n.sجورجيا

.24924925425823n.s.11n.s.n.s.n.sإيران (الجمهورية اإلسالمية)

–––––––––––العراق

.555531n.s.n.s.n.s.-0.7n.s.n.sإسرائيل

222224000000األردن

.13713713713741n.s.n.s.0n.s.n.s.n.sكازاخستان

–––––––––––الكويت

27343756591140.70.73.2قيرغيزستان

جدول 11 (تابع)
اتجاهات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية للغابات 2010-1990
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البلد / المنطقة
للهكتار التغير سنوياً (1,000 طن/سنة)مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية (مليون طن) سنوياً    التغير 

(طن/هكتار/سنة)

 للهكتار 1990200020052010
(1,000 طن)

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

.n.s.––n.s––2213––لبنان

–––––––––––األرض الفلسطينية المحتلة

–––––––––––عمان

–––000–0000قطر

66666000000المملكة العربية السعودية

–––––––––––الجمهورية العربية السورية

33337n.s.00n.s.00طاجيكستان

.68674378282273688n.s.n.s.n.sتركيا

1111121230n.s.00n.s.0تركمانستان

.1215161650n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sاالمارات العربية المتحدة 

.8141819611n.s.n.s.n.s.n.sأوزبكستان

55559000000اليمن

–––––––––––غرب ووسط آسيا

–––––––––––آسيا

.4949484963n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sألبانيا

–––––––––––أندورا

.10.81.1n.s–33937539939310145النمسا

386482540611711012140.91.21.3روسيا البيضاء

.50616364951n.s.n.s.1.70.5n.sبلجيكا

96118118118542001.100البوسنة والهرسك

.127161182202513441.0n.s.n.sبلغاريا

1902212372531323331.51.41.4كرواتيا

2873223393561344331.31.21.1الجمهورية التشيكية

.2226363768n.s.2n.s.n.s.3.1n.sالدنمارك

.n.s.n.s.–n.s.n.s–16816716574–استونيا

–––––––––––جزر فارو

72180283283238860n.s.n.s.0فنلندا

.208768239n.s.1.2n.s 1651 0491 9651فرنسا

4051272118241.61.62.2 2831 1931 9811ألمانيا

–––000–0000جبل طارق

.6773767920111n.s.n.s.n.sاليونان

–––––––––––غيرنسي

–––000–0000الكرسي الرسولي

.11713013614270111n.s.n.s.n.sهنغاريا

.n.s.n.s.n.s.n.s.9n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sأيسلندا

.1618202331n.s.n.s.1–0.5n.s.n.sأيرلندا

–––––––––––جزيرة مان

.375467512558619990.60.5n.sإيطاليا

–––––––––––جيرسي

193234244272814251.1n.s.1.4التفيا

n.s.11174n.s.00n.s.00ليختنشتاين

.1341461511537111n.s.n.s.n.s.n.sليتوانيا

7999108n.s.002.200لوكسمبورغ

n.s.n.s.n.s.n.s.173000000مالطا

–––000–0000موناكو

3333333361000000الجبل األسود

2124262876n.s.n.s.n.s.0.70.71.2هولندا

.28032336039539477n.s.n.s.n.sالنرويج

6918078879681041216161.11.51.5بولندا

.n.s.––n.s––10210230––البرتغال

جدول 11 (تابع)
اتجاهات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية للغابات 2010-1990
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البلد / المنطقة
للهكتار التغير سنوياً (1,000 طن/سنة)مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية (مليون طن) سنوياً    التغير 

(طن/هكتار/سنة)

 للهكتار 1990200020052010
(1,000 طن)

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

.2226282975n.s.n.s.n.s.1.1-1.0n.sجمهورية مولدوفا

.60059960161894n.s.n.s.3n.s.n.s.n.sرومانيا

.351158n.s.n.s.n.s-50040 21032 15732 50432 32االتحاد الروسي

–––000–0000سان مارينو

122138147240882219n.s.0.65.8صربيا

1631902022111093321.41.20.9سلوفاكيا

1161411591781422441.62.82.8سلوفينيا

.289396400422231114n.s.n.s.n.sإسبانيا

–––000–0000جزر سفالبارد وجان ماين

.25545n.s.77n.s.n.s.n.s 2191 1831 1781 1السويد

.126136139143115111n.s.n.s.n.sسويسرا

.6062606061n.s.n.s.0n.s.-0.6n.sجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

499662712761781610101.60.90.8أوكرانيا

.12011912813647n.s.22n.s.n.s.n.sالمملكة المتحدة

–––––––––––أوروبا

–––––––––––أنغيال

–––––––––––أنتيغوا وبربودا

–––––––––––أروبا

–––––––––––جزر البهاما

–––––––––––بربادوس

–––––––––––برمودا

–––––––––––الجزر العذراء البريطانية

–––––––––––جزر كايمان

.113180212226797631.90.9n.sكوبا

–––––––––––دومينيكا

11411411411458000000جمهورية الدومينيكان

1111630n.s.n.s.0-5.62.8غرينادا

.13131312195n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sغواديلوب

.666554n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sهايتي

.48484848141n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sجامايكا

00–00–888173–مارتينيك

–––––––––––مونتسيرات

–––––––––––جزر األنتيل الهولندية

.14232628511n.s.n.s.n.s.n.s.n.sبورتوريكو

–––––––––––سانت كيتس ونيفيس

–––––––––––سانت لوسيا

–––––––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

–––––––––––سانت فنسنت وغرينادين

–––000–0000سانت بارتيليمي

.2120201985n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sترينيداد وتوباغو

–––––––––––جزر تركس وكايكوس

.111127n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sالواليات المتحدة الجزر العذراء

–––––––––––منطقة البحر الكاريبي

.1n.s.n.s.n.s-1-1-195184178171123بليز

.222n.s.n.s.n.s-23321722723891كوستاريكا

–––––––––––السلفادور

.4n.s.n.s.n.s-4-4-36532430328177غواتيماال

.8n.s.n.s.n.s-8-11-51740736833064هندوراس

.8n.s.n.s.n.s-8-8-506428389349112نيكاراغوا

.1n.s.n.s.n.s-1-5-429381374367113بنما

–––––––––––أمريكا الوسطى

جدول 11 (تابع)
اتجاهات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية للغابات 2010-1990
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البلد / المنطقة
للهكتار التغير سنوياً (1,000 طن/سنة)مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية (مليون طن) سنوياً    التغير 

(طن/هكتار/سنة)

 للهكتار 1990200020052010
(1,000 طن)

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

-1990 
2000

-2000 
2005

-2005 
2010

a 23-59-908453 02113 31714 28414 14كنداn.s.n.s.n.s.

–––––––––––جرينالند

.7n.s.n.s.n.s-7-8-04332 0762 1112 1862 2المكسيك

–––––––––––سان بيار وميكلون

.30864105127135n.s.n.s.n.s 63119 99818 95117 16الواليات المتحدة األمريكية

–––––––––––امريكا الشمالية

–––––––––––أمريكا الشمالية والوسطى

.2222110n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sساموا األمريكية

–.n.s.n.s–12-2-––641 7026 7246 6أستراليا

–––––––––––جزر كوك

–––––––––––فيجي

––––––21132–––بولينيزيا الفرنسية

222269000000غوام

–––––––––––كيريباتي

2222183000000جزر مارشال

.20202020318n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–––000–0000ناورو

6060606072000000كاليدونيا الجديدة

0.9––6––292156 2631 1––نيوزيلندا

–––––––––––نيوي

–––––––––––جزيرة نورفولك

.3333100n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sجزر ماريانا الشمالية

10101111264n.s.n.s.0n.s.n.s.0باالو

.12n.s.n.s.n.s-11-11-30680 3652 4232 5372 2بابوا غينيا الجديدة

–––––––––––بيتكيرن

–––––––––––ساموا

.19118618418282n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sجزر سليمان

–––000–0000توكيالو

1111114000000تونغا

–––––––––––توفالو

–––––––––––فانواتو

–––––––––––جزر واليس وفوتونا

–––––––––––أوسيانيا

.16n.s.n.s.n.s-19-18-062104 1433 2363 4143 3األرجنتين

.24n.s.n.s.n.s-21-21-44278 5614 6664 8774 4بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

.214n.s.n.s.n.s-325-282-607121 67962 30463 11965 68البرازيل

.34983322n.s.n.s.n.s 3381 3281 2941 1شيلي

.11n.s.n.s.n.s-11-11-805112 8626 9186 0326 7كولومبيا

–––––––––––االكوادور

–––000–0000جزر فوكالند (مالفيناس)*

.1n.s.n.s.n.s-1-2-651204 6541 6571 6721 1غيانا الفرنسية

629107000000 6291 6291 6291 1غيانا

–––––––––––باراغواي

.19n.s.n.s.n.s-12-12-560126 6548 7138 8318 8بيرو

.100n.s-16521400 1683 1683 1683 3سورينام

–––––––––––أوروغواي

–––––––––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

–––––––––––أمريكا الجنوبية

–––––––––––العالم 

a    التغير في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية للغابات 2010-1990

جدول 11 (تابع)
اتجاهات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية للغابات 2010-1990

*    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).
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جدول 12
a2005 ،مساحة الغابات المتضررة من حرائق الغابات وغيرها من االضطرابات

البلد / المنطقة
حرائق الغابات

 الحشرات 
(1,000هكتار)

 األمراض 
(1,000هكتار)

 عوامل حيوية أخرى 
(1,000 هكتار)

 عوامل غير حيوية 
(1,000 هكتار)

b  (باستثناء الحرائق) اإلجمالي

نسبة حرائق 1,000هكتار
النسبة من إجمالي 1,000 هكتارالغابات

مساحة الغابات

––––––––أنغوال

–––––––399بوتسوانا

000000–0جزر القمر

––––––––جيبوتي

––––––––اريتريا

––––––––أثيوبيا

––––––2100كينيا

––––––––ليسوتو

–––16100000مدغشقر

––––––––مالوي

.n.s.100n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sموريشيوس

000000––مايوت

––––––100–موزامبيق

––––––––ناميبيا

––––––n.s.100ريونيون

––––––100–سيشيل

––––––––الصومال

––––––––جنوب أفريقيا

––––––––سوازيالند

––––––––أوغندا

––––––15100جمهورية تنزانيا االتحادية

––––––––زامبيا

–––––––20زيمبابوي

––––––––شرق وجنوب أفريقيا

21714–––12100217الجزائر

1n.s.n.s.012–0مصر

––––––––الجماهيرية العربية الليبية

––––––1100موريتانيا

491–16–410033المغرب

––––––100–السودان

n.s.1001000n.s.101تونس

––––––––الصحراء الغربية

––––––––شمال أفريقيا

––––––4740بنين

––––––––بوركينا فاسو

––––––––بوروندي

––––––49783الكاميرون

–––––––.n.sالرأس األخضر

––––––––جمهورية أفريقيا الوسطى

––––––794100 5تشاد

––––––––الكونغو

––––00––كوت ديفوار

––––––––جمهورية الكونغو

––––––––غينيا االستوائية

––––––––الغابون

–––10000283–غامبيا
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البلد / المنطقة
حرائق الغابات

 الحشرات 
(1,000هكتار)

 األمراض 
(1,000هكتار)

 عوامل حيوية أخرى 
(1,000 هكتار)

 عوامل غير حيوية 
(1,000 هكتار)

b  (باستثناء الحرائق) اإلجمالي

نسبة حرائق 1,000هكتار
النسبة من إجمالي 1,000 هكتارالغابات

مساحة الغابات

––––5008022غانا

––––––100–غينيا

––––––––غينيا بيساو

––––––––ليبيريا

––––––16868مالي

––––2–270النيجر

––––––––نيجيريا

––––––––رواندا

––––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

––––––––ساو تومي وبرينسيبي

––––––81614السنغال

––––––90–سيراليون

––––––––توغو

––––––––غرب ووسط أفريقيا

––––––––أفريقيا

2502 4–152348749 221113الصين

–––––––46جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

.1100n.s.161926n.sاليابان

–––––280100611منغوليا

3155––11003150جمهورية كوريا

––––––––شرق آسيا

–––––146––بنغالديش

.7100n.s.n.s.–n.s.n.s.n.sبوتان

––––––––بروناي دار السالم

––––––––كمبوديا

88244 38329 4994 605100839025 1الهند

––––––5100أندونيسيا

––––––––جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

––––––2100ماليزيا

––––––––جزر المالديف

–––––––218ميانمار

––––––––نيبال

––––––100–باكستان

.2100n.s.n.s.0n.s.n.s.n.sالفلبين

000000–0سنغافورة

––––––––سري النكا

–––––––21تايالند

––––––––تيمور الشرقية

––––––––فيتنام

––––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

––––––––أفغانستان

n.s.100468––5419أرمينيا

––––n.s.–55أذربيجان

––––––––البحرين

n.s.1006040106قبرص

––––––100–جورجيا

––––––––إيران (الجمهورية اإلسالمية)

جدول 12 (تابع)
a2005 ،مساحة الغابات المتضررة من حرائق الغابات وغيرها من االضطرابات
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البلد / المنطقة
حرائق الغابات

 الحشرات 
(1,000هكتار)

 األمراض 
(1,000هكتار)

 عوامل حيوية أخرى 
(1,000 هكتار)

 عوامل غير حيوية 
(1,000 هكتار)

b  (باستثناء الحرائق) اإلجمالي

نسبة حرائق 1,000هكتار
النسبة من إجمالي 1,000 هكتارالغابات

مساحة الغابات

––––––––العراق

11003n.s.0n.s.32إسرائيل

––––––1100األردن

–––––––35كازاخستان

––––––––الكويت

n.s.100291––303قيرغيزستان

2100110243لبنان

––––––––األرض الفلسطينية المحتلة

–––––––0عمان

–00000–0قطر

71––43–5المملكة العربية السعودية

–––––n.s.1001الجمهورية العربية السورية

246––1100204طاجيكستان

111952–510017212تركيا

––––––––تركمانستان

500052–0االمارات العربية المتحدة 

n.s.100169––251أوزبكستان

––––––––اليمن

––––––––غرب ووسط آسيا

––––––––آسيا

––.610011101n.sألبانيا

––––––––أندورا

n.s.10053112–291955النمسا

110041164n.s.62123روسيا البيضاء

–––n.s.100202540بلجيكا

––––––––البوسنة والهرسك

111008232171223بلغاريا

71002710819653كرواتيا

11001348124873الجمهورية التشيكية

n.s.1004215345510الدنمارك

110013212181استونيا

––––––––جزر فارو

.11001210618n.sفنلندا

––.n.s––––25فرنسا

––26––1100269ألمانيا

–00000–0جبل طارق

––––––––اليونان

––––––––غيرنسي

–00000–0الكرسي الرسولي

210015525283024512هنغاريا

–––––.n.s–0أيسلندا

.1100000n.s.n.s.n.sأيرلندا

––––––––جزيرة مان

84521 291003475913235841إيطاليا

––––––––جيرسي

.1100n.s.n.s.n.s.55n.sالتفيا

–––––––0ليختنشتاين

جدول 12 (تابع)
a2005 ،مساحة الغابات المتضررة من حرائق الغابات وغيرها من االضطرابات
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البلد / المنطقة
حرائق الغابات

 الحشرات 
(1,000هكتار)

 األمراض 
(1,000هكتار)

 عوامل حيوية أخرى 
(1,000 هكتار)

 عوامل غير حيوية 
(1,000 هكتار)

b  (باستثناء الحرائق) اإلجمالي

نسبة حرائق 1,000هكتار
النسبة من إجمالي 1,000 هكتارالغابات

مساحة الغابات

n.s.100292312381025ليتوانيا

––––.n.s––0لوكسمبورغ

–––––––0مالطا

–00000–0موناكو

––––––––الجبل األسود

n.s.100000–00هولندا

1100171449351031النرويج

––81001184961248بولندا

104100604143445184325البرتغال

––––n.s.–4242جمهورية مولدوفا

56324 26656102311 11001رومانيا

1521 3514 1–132 6681 9911001االتحاد الروسي

–00000–0سان مارينو

1185–––4100118صربيا

199109116342سلوفاكيا

.11001n.s.n.s.12n.sسلوفينيا

–––––––55إسبانيا

–00000–0جزر سفالبارد وجان ماين

36612 2333 7771 2100423141السويد

––n.s.1003––0سويسرا

––––4100443جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

5100148117n.s.72723أوكرانيا

.1100103610n.sالمملكة المتحدة

––––––––أوروبا

––––––––أنغيال

––––––––أنتيغوا وبربودا

––––––––أروبا

––––––––جزر البهاما

100000000–بربادوس

––––––––برمودا

––––––––الجزر العذراء البريطانية

––––––––جزر كايمان

.9100n.s.n.s.–22n.sكوبا

––––––––دومينيكا

–––––––3جمهورية الدومينيكان

n.s.–000000غرينادا

–––––2–0غواديلوب

––––––––هايتي

.000n.s.n.s.n.s––جامايكا

––––––––مارتينيك

–––––––0مونتسيرات

––––––––جزر األنتيل الهولندية

––––––––بورتوريكو

––––––––سانت كيتس ونيفيس

––––––––سانت لوسيا

––––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

––––––––سانت فنسنت وغرينادين

جدول 12 (تابع)
a2005 ،مساحة الغابات المتضررة من حرائق الغابات وغيرها من االضطرابات
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البلد / المنطقة
حرائق الغابات

 الحشرات 
(1,000هكتار)

 األمراض 
(1,000هكتار)

 عوامل حيوية أخرى 
(1,000 هكتار)

 عوامل غير حيوية 
(1,000 هكتار)

b  (باستثناء الحرائق) اإلجمالي

نسبة حرائق 1,000هكتار
النسبة من إجمالي 1,000 هكتارالغابات

مساحة الغابات

–00000–0سانت بارتيليمي

3100000000ترينيداد وتوباغو

––––––––جزر تركس وكايكوس

––––––––الواليات المتحدة الجزر العذراء

––––––––منطقة البحر الكاريبي

––––––––بليز

–––––––7كوستاريكا

.1n.s–––1––السلفادور

––––.1n.s––غواتيماال

–––––33955هندوراس

––––––63100نيكاراغوا

–––––––3بنما

––––––––أمريكا الوسطى

–––––273 23010017 1كندا

–––––––0جرينالند

.61n.s–389238194المكسيك

n.s.03–3100––سان بيار وميكلون

–––––640 169665 2الواليات المتحدة األمريكية

––––––––امريكا الشمالية

––––––––أمريكا الشمالية والوسطى

––––––––ساموا األمريكية

––––––90378 3أستراليا

––––––––جزر كوك

––––––––فيجي

––––––––بولينيزيا الفرنسية

––––––––غوام

–––––––0كيريباتي

––––––––جزر مارشال

––––––––ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–00000–0ناورو

––0–00––كاليدونيا الجديدة

––n.s.1004032014027نيوزيلندا

––––––––نيوي

––––––––جزيرة نورفولك

––––––––جزر ماريانا الشمالية

––––––––باالو

––––––100–بابوا غينيا الجديدة

––––––––بيتكيرن

––––––––ساموا

––––––––جزر سليمان

–00000–0توكيالو

–––––––0تونغا

––––––––توفالو

––––––––فانواتو

––––––––جزر واليس وفوتونا

––––––––أوسيانيا

–––––30598409األرجنتين

جدول 12 (تابع)
a2005 ،مساحة الغابات المتضررة من حرائق الغابات وغيرها من االضطرابات
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البلد / المنطقة
حرائق الغابات

 الحشرات 
(1,000هكتار)

 األمراض 
(1,000هكتار)

 عوامل حيوية أخرى 
(1,000 هكتار)

 عوامل غير حيوية 
(1,000 هكتار)

b  (باستثناء الحرائق) اإلجمالي

نسبة حرائق 1,000هكتار
النسبة من إجمالي 1,000 هكتارالغابات

مساحة الغابات

––––––––بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

––––––100–البرازيل

4353–1610031011015شيلي

––––––––كولومبيا

.n.s.–––n.s.n.s––االكوادور

–00000–0جزر فوكالند (مالفيناس) *

000000–0غيانا الفرنسية

––––––––غيانا

––––––––باراغواي

––––83–12بيرو

––––––––سورينام

––––––––أوروغواي

––––––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

––––––––أمريكا الجنوبية

––––––––العالم 

a    متوسط خمس سنوات للفترة  2007-2003
b    إجمالي المساحة المتضررة من االضطرابات ليس بالضرورة مجموع االضطرابات الفردية ألنها قد تكون متداخلة

جدول 12 (تابع)
a2005 ،مساحة الغابات المتضررة من حرائق الغابات وغيرها من االضطرابات

*    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).



285ملحق 3 : الجداول العالمية

جدول 13
اتجاهات استخراج المنتجات الخشبية 2005-1990

البلد / المنطقة

حطب الوقوداألخشاب الصناعية المستديرة 
 اجمالى حجم  

(1,000 م3 فوق القلف)
النسبة المستخرجة 

 من الغابات 2005
(%)

 اجمالى حجم  
(1,000 م3 فوق القلف)

النسبة المستخرجة 
 من الغابات 2005

(%) 199020002005199020002005

108100 6294 6933 2601002 2531 9741أنغوال

695731759100–––76بوتسوانا

889100160185197100جزر القمر

––––––––جيبوتي

475100 5491 2–21100–اريتريا

548100 376108 100–368100 8123 2–أثيوبيا

359100 63127 38122 64610019 2131 0032 2كينيا

n.s.1001 7712 2272 362100––ليسوتو

812100 08412 15511 9281552381008مدغشقر

919100 7025 8735 4765955981005مالوي

16111010014127100موريشيوس

n.s.n.s.7037292777–مايوت

–233 23319 10419 17–507 5111 0701 1موزامبيق

––––––––ناميبيا

556100332100ريونيون

4810100643100سيشيل

–922 7––––––الصومال

800100 80013 57013 07710013 74621 47716 15جنوب أفريقيا

170379379100644644848100 1سوازيالند

–310 31642 86539 33–651 6203 0443 2أوغندا

970100 98424 55223 66110021 6532 2942 2جمهورية تنزانيا االتحادية

002100 10610 3099 1791007 7646801زامبيا

473100 2789 1999 0011007 2051 7711زيمبابوي

––––––––شرق وجنوب أفريقيا

8013673100505677100الجزائر

–110120––7580–مصر

–616616787–122133133الجماهيرية العربية الليبية

–865 6431 3211 1–675موريتانيا

508470580100504427367100المغرب

34757 22620 64819 4995718 4892 0362 2السودان

9311124210011612557100تونس

477100366100الصحراء الغربية

––––––––شمال أفريقيا

284100 1324 3964 3173804041006بنين

–333 2437 3367 6–355بوركينا فاسو

815100 8459 6637 583723831006بوروندي

–561 74216 25514 11–306 1383 6063 3الكاميرون

–14––––––الرأس األخضر

–300 3002 2312 1087651003 4961جمهورية أفريقيا الوسطى

69667 4868 0848 404424435678تشاد

317100 2351 4501009421 1891 1171 1الكونغو

004100 85510 8269 1751008 2822 2–كوت ديفوار

–580 59281 45174 51–367918205جمهورية الكونغو

200689634100514514514100غينيا االستوائية

098100521591858100 756061الغابون

80130130100522653744100غامبيا
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البلد / المنطقة

حطب الوقوداألخشاب الصناعية المستديرة 
 اجمالى حجم  

(1,000 م3 فوق القلف)
النسبة المستخرجة 

 من الغابات 2005
(%)

 اجمالى حجم  
(1,000 م3 فوق القلف)

النسبة المستخرجة 
 من الغابات 2005

(%) 199020002005199020002005

780100 78023 83323 5088114 2981 3821 1غانا

441100 43113 78712 62674874910010غينيا

–223335–2077غينيا بيساو

678100 2266 8435 6098563701003ليبيريا

778100 4395 5595 4024734741004مالي

–023 57214 08911 9–454579701النيجر

427100 17270 09568 83110059 83110 32110 9نيجيريا

80190 8317 8236 133472569404رواندا

––––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

–––––101010ساو تومي وبرينسيبي

27667 1155 6875 81543914السنغال

242100 0706 3836 1521421421005سيراليون

012100 3703 3–320100 6843 3–توغو

––––––––غرب ووسط أفريقيا

––––––––أفريقيا

676100 94863 60075 88210063 50263 81455 64الصين

626100 3186 0556 7251005 7251 6901جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

803100365242160100 60117 76518 30اليابان

5841005010062447257470منغوليا

278100402266293100 5702 2041 1جمهورية كوريا

––––––––شرق آسيا

–016 5628651–240249253بنغالديش

1701952161001439593100بوتان

–.n.s.n.s––97119128بروناي دار السالم

–9401–6251824كمبوديا

75220 837260 169245 9576213 17345 05541 35الهند

–396 09886 680101 428100144 79214 48517 25أندونيسيا

–825 7426 4886 6–477682292جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

–557 8313 6133 4–706 94626 42821 48ماليزيا

––––––––جزر المالديف

–180 10439 68737 35–880 6043 3973 3ميانمار

2881152100916441100نيبال

–603 31531 74029 24–301 3452 4342 2باكستان

568628791100123116349100 2الفلبين

–000–000سنغافورة

–476 7806 5836 8–772766763سري النكا

176451110053467100تايالند

–300 3001 1–––––تيمور الشرقية

240100 68526 53426 70310026 3762 4462 3فيتنام

––––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

–681 4491 7971–024 0192 6982 1أفغانستان

9811100796676100أرمينيا

–314––314–أذربيجان

––––––––البحرين

–1375–43209قبرص

10391111100248299666100جورجيا

جدول 13 (تابع)
اتجاهات استخراج المنتجات الخشبية 2005-1990
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البلد / المنطقة

حطب الوقوداألخشاب الصناعية المستديرة 
 اجمالى حجم  

(1,000 م3 فوق القلف)
النسبة المستخرجة 

 من الغابات 2005
(%)

 اجمالى حجم  
(1,000 م3 فوق القلف)

النسبة المستخرجة 
 من الغابات 2005

(%) 199020002005199020002005

–4255520–448 0502 2562 1إيران (الجمهورية اإلسالمية)

––––––––العراق

768122100225100إسرائيل

–925––––األردن

–577483231–024189535 2كازاخستان

––––––––الكويت

3216100–7139100قيرغيزستان

1870–––000لبنان

––––––––األرض الفلسطينية المحتلة

––––––––عمان

––––––––قطر

–8–––000المملكة العربية السعودية

––––––––الجمهورية العربية السورية

677100–000طاجيكستان

72287 1169 68011 9057215 51411 94611 9تركيا

–101010–000تركمانستان

–––––000االمارات العربية المتحدة 

359100462421100أوزبكستان

–205347422––––اليمن

––––––––غرب ووسط آسيا

––––––––آسيا

244432710056116716467ألبانيا

––––––––أندورا

414100 3164 0023 4881003 01915 53512 11النمسا

074100 5711008229511 8766 4794 5روسيا البيضاء

789100500500600100 9573 8522 3بلجيكا

337100 0671 0061009821 2593 7913 3البوسنة والهرسك

938100 7721009439791 7993 4572 2بلغاريا

181100 9611–077100 6463 2–كرواتيا

487100 0231 1561 7861001 83616 87414 11الجمهورية التشيكية

080100 2311004516441 4561 4981 1الدنمارك

59098 1941 2–56598 9754 8–استونيا

––––––––جزر فارو

933100 1125 3715 1521003 72155 84055 43فنلندا

09974 25129 70031 29510036 02833 38938 35فرنسا

548100 49716 64612 7881007 26558 04347 37ألمانيا

––––––––جبل طارق

–195 5401 8111 1–168681689 1اليونان

––––––––غيرنسي

––––––––الكرسي الرسولي

943100 3222 6152 4521002 8603 1293 4هنغاريا

n.s.n.s.1100n.s.n.s.n.s.100أيسلندا

–890100505725 7102 6182 1أيرلندا

––––––––جزيرة مان

542100 0006 8956 4991004 0313 9824 4إيطاليا

––––––––جيرسي

جدول 13 (تابع)
اتجاهات استخراج المنتجات الخشبية 2005-1990
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البلد / المنطقة

حطب الوقوداألخشاب الصناعية المستديرة 
 اجمالى حجم  

(1,000 م3 فوق القلف)
النسبة المستخرجة 

 من الغابات 2005
(%)

 اجمالى حجم  
(1,000 م3 فوق القلف)

النسبة المستخرجة 
 من الغابات 2005

(%) 199020002005199020002005

23078 1943 1652 1291002 28813 78112 2التفيا

–555–161621ليختنشتاين

452100 5061 4461008721 6655 7794 2ليتوانيا

114100–333226100–لوكسمبورغ

–000–000مالطا

––––––––موناكو

–305–––221––الجبل األسود

363949934100154187343100 1هولندا

582100 4501 1751 8771001 8548 3008 11النرويج

63591 3824 3383 572994 59835 78329 22بولندا

578100627732732100 95812 66210 12البرتغال

–270277299–433841جمهورية مولدوفا

––––––––رومانيا

905100 77050 13147 87010068 546134 396104 268االتحاد الروسي

––––––––سان مارينو

30690 1891 7611 0021001 1499461 1صربيا

260100472331406100 8198 0735 5سلوفاكيا

368100277489868100 0582 7012 2سلوفينيا

–760 0451 9472 2–827 82815 79414 14إسبانيا

––––––––جزر سفالبارد وجان ماين

826100 72610 6026 5391003 72975 47664 56السويد

250100 1441 5441008431 1544 4065 4سويسرا

–520480––129132–جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

290100 4175 0134 3871005 81411 5777 8أوكرانيا

149100256259352100 4529 9018 6المملكة المتحدة

––––––––أوروبا

––––––––أنغيال

––––––––أنتيغوا وبربودا

––––––––أروبا

–––––1322020جزر البهاما

––––––––بربادوس

––––––––برمودا

––––––––الجزر العذراء البريطانية

––––––––جزر كايمان

–588 7461 5121 2–577687639كوبا

––––––––دومينيكا

–639639732–7732جمهورية الدومينيكان

–––––.n.s.n.s.n.sغرينادا

11n.s.100171725100غواديلوب

300100 2572 8902 2752752751001هايتي

––––1491–جامايكا

––––53100–مارتينيك

––––––––مونتسيرات

––––––––جزر األنتيل الهولندية

––––––––بورتوريكو

––––––––سانت كيتس ونيفيس

جدول 13 (تابع)
اتجاهات استخراج المنتجات الخشبية 2005-1990



289ملحق 3 : الجداول العالمية

البلد / المنطقة

حطب الوقوداألخشاب الصناعية المستديرة 
 اجمالى حجم  

(1,000 م3 فوق القلف)
النسبة المستخرجة 

 من الغابات 2005
(%)

 اجمالى حجم  
(1,000 م3 فوق القلف)

النسبة المستخرجة 
 من الغابات 2005

(%) 199020002005199020002005

––––––––سانت لوسيا

––––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

––––––––سانت فنسنت وغرينادين

––––––––سانت بارتيليمي

525954100464240100ترينيداد وتوباغو

––––––––جزر تركس وكايكوس

––––––––الواليات المتحدة الجزر العذراء

––––––––منطقة البحر الكاريبي

–145145270–717159بليز

–468468–00675 1987761 1كوستاريكا

–814 1964 3435 4–162760784السلفادور

–396533––594800–غواتيماال

–984 0089 79810 9–001 8879681هندوراس

–1133–112216100–نيكاراغوا

–385 4681 6061 1–12360157بنما

––––––––أمريكا الوسطى

–251 2923 1123 7–057 012214 753212 188كندا

––––––––جرينالند

055100451547688100 6626 6537 7المكسيك

1100–––000سان بيار وميكلون

10167 77951 72551 00610097 740481 193495 499الواليات المتحدة األمريكية

––––––––امريكا الشمالية

––––––––أمريكا الشمالية والوسطى

––––––––ساموا األمريكية

––547 5405 6721003 03526 79123 16أستراليا

––––066100جزر كوك

–1722190–318287506فيجي

––––1100––بولينيزيا الفرنسية

––––––––غوام

––––––––كيريباتي

––––––––جزر مارشال

––––––––ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

––––––––ناورو

––––71013100كاليدونيا الجديدة

––––734100 28023 84221 13نيوزيلندا

––––––––نيوي

––––––––جزيرة نورفولك

––––––––جزر ماريانا الشمالية

––––––––باالو

––––832100 1362 7852 1بابوا غينيا الجديدة

––––––––بيتكيرن

–818181–707070ساموا

–158159159–151 3717611جزر سليمان

––––––––توكيالو

2215850504567تونغا

––––––––توفالو

جدول 13 (تابع)
اتجاهات استخراج المنتجات الخشبية 2005-1990
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البلد / المنطقة

حطب الوقوداألخشاب الصناعية المستديرة 
 اجمالى حجم  

(1,000 م3 فوق القلف)
النسبة المستخرجة 

 من الغابات 2005
(%)

 اجمالى حجم  
(1,000 م3 فوق القلف)

النسبة المستخرجة 
 من الغابات 2005

(%) 199020002005199020002005

–2889105–453932فانواتو

–––––000جزر واليس وفوتونا

––––––––أوسيانيا

489100 5704 5093 0461003 30011 2218 8األرجنتين

–3438––581871–بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

573100 552122 348120 048100162 102117 25492 115البرازيل

240100 05714 74413 0321008 86236 45528 16شيلي

–225 77211 79810 7–106 5412 0212 4كولومبيا

–027 8445 5775 3–306 2001 6732 3االكوادور

––––––––جزر فوكالند (مالفيناس) *

–916062100000غيانا الفرنسية

2921100–363395100–غيانا

––––651100 6154 6914 3باراغواي

–243 1277 5868 6–051 6252 0901 1بيرو

116177181100n.s.n.s.2100سورينام

–863 3891 0862 3–243 5303 8491أوروغواي

–246–32118 0341 1–فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

––––––––أمريكا الجنوبية

––––––––العالم 

a    متوسطات خمس سنوات 1998-2002 ، 1988-1992 و 2003-2007 على التوالي.
*    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).

جدول 13 (تابع)
اتجاهات استخراج المنتجات الخشبية 2005-1990
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جدول 14
قيمة عمليات استخراج األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية، 2005

البلد / المنطقة
القيمة لهكتار الغاباتقيمة عمليات استخراج األخشاب (مليون دوالر أمريكي)

أمريكي) (دوالر  األخشاب الصناعية 
a  المستديرة

aالمنتجات الحرجية غير حطب الوقود
اإلجماليالخشبية

–––––أنغوال

–––10–بوتسوانا

–––22جزر القمر

–––––جيبوتي

–––n.s.24اريتريا

–––––أثيوبيا

–––––كينيا

–––n.s.8ليسوتو

–––58مدغشقر

–––417مالوي

1n.s.25261موريشيوس

–––––مايوت

––––261موزامبيق

–––––ناميبيا

–––.n.s.n.sريونيون

–––––سيشيل

–––156–الصومال

.n.s––763167جنوب أفريقيا

–––––سوازيالند

–––––أوغندا

.122179237n.sجمهورية تنزانيا االتحادية

–––.n.s.n.sزامبيا

–––––زيمبابوي

–––––شرق وجنوب أفريقيا

–––.2n.sالجزائر

.55111n.sمصر

–––––الجماهيرية العربية الليبية

–––2–موريتانيا

.3061349n.sالمغرب
–––––السودان

.5n.s.611n.sتونس

––––.n.sالصحراء الغربية

–––––شمال أفريقيا

–––––بنين

–––n.s.63بوركينا فاسو

–––213بوروندي

––––618الكاميرون

–––1–الرأس األخضر

––––153جمهورية أفريقيا الوسطى

–––76152تشاد

–––23221الكونغو

––––299كوت ديفوار

–––––جمهورية الكونغو

.521n.s.53n.sغينيا االستوائية

––––194الغابون

–––––غامبيا

––––53غانا

–––––غينيا

–––––غينيا بيساو



التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية 292

البلد / المنطقة
القيمة لهكتار الغاباتقيمة عمليات استخراج األخشاب (مليون دوالر أمريكي)

أمريكي) (دوالر  األخشاب الصناعية 
a  المستديرة

aالمنتجات الحرجية غير حطب الوقود
اإلجماليالخشبية

–––––ليبيريا

–––.n.s.n.sمالي

–––357النيجر

–––124456نيجيريا

–––327رواندا

–––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

–––––ساو تومي وبرينسيبي

.216524n.sالسنغال

–––––سيراليون

–––––توغو

–––––غرب ووسط أفريقيا

–––––أفريقيا

––735 4–140 4الصين

–––––جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

––202–998 1اليابان

–––.n.s.n.sمنغوليا

.237n.s 8592 334431جمهورية كوريا

–––––شرق آسيا

–––––بنغالديش

.5n.s.n.s.5n.sبوتان

–––.28n.sبروناي دار السالم

–––––كمبوديا

.481n.s 09513313 2537 6الهند

–––––أندونيسيا

––5–18جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

––43–706 2ماليزيا

––––.n.sجزر المالديف

–––765812ميانمار

––1–34نيبال

–––381 1131باكستان

.11922123n.sالفلبين

–––––سنغافورة

–––4639سري النكا

–––.n.s.n.sتايالند

–––––تيمور الشرقية

.473116n.s.589n.sفيتنام

–––––جنوب وجنوب شرق آسيا

–––––أفغانستان

–––11أرمينيا

–––––أذربيجان

–––––البحرين

.1n.s.n.s.1n.sقبرص

–––––جورجيا

–––.114n.sإيران (الجمهورية اإلسالمية)

–––––العراق

–––.2n.sإسرائيل

–––.n.s–األردن

–––––كازاخستان

–––––الكويت

–––.n.s.n.sقيرغيزستان

جدول 14 (تابع)
قيمة عمليات استخراج األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية، 2005



293ملحق 3 : الجداول العالمية

البلد / المنطقة
القيمة لهكتار الغاباتقيمة عمليات استخراج األخشاب (مليون دوالر أمريكي)

أمريكي) (دوالر  األخشاب الصناعية 
a  المستديرة

aالمنتجات الحرجية غير حطب الوقود
اإلجماليالخشبية

–––05لبنان

–––––األرض الفلسطينية المحتلة

–––––عمان

–––––قطر

–––8–المملكة العربية السعودية

–––––الجمهورية العربية السورية

––.n.s.n.s–طاجيكستان

.251n.s 99525421تركيا

–––.0n.sتركمانستان

–––––االمارات العربية المتحدة 

.1n.s.23n.sأوزبكستان

–––26–اليمن

–––––غرب ووسط آسيا

–––––آسيا

.1n.s.n.s.1n.sألبانيا

–––––أندورا

.674n.s 2332971441 1النمسا

–––––روسيا البيضاء

–––1609بلجيكا

–––––البوسنة والهرسك

.132434179n.sبلغاريا

.186282216n.sكرواتيا

.037n.s 850211651الجمهورية التشيكية

–––6232الدنمارك

–––21526استونيا

–––––جزر فارو

.853n.s 632881332 2فنلندا

–––362 8721 1فرنسا

.390n.s 5892385633 2ألمانيا

–––––جبل طارق

–––––اليونان

–––––غيرنسي

–––––الكرسي الرسولي

–––195108هنغاريا

.n.s.n.s.n.s.1n.sأيسلندا

––––163أيرلندا

–––––جزيرة مان

.209335329873n.sإيطاليا

–––––جيرسي

–––––التفيا

–––––ليختنشتاين

.2062219247n.sليتوانيا

–––.7n.sلوكسمبورغ

–––––مالطا

–––––موناكو

–––––الجبل األسود

–––369هولندا

–––39452النرويج

–––26466 1بولندا

.38315420818n.sالبرتغال

جدول 14 (تابع)
قيمة عمليات استخراج األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية، 2005
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البلد / المنطقة
القيمة لهكتار الغاباتقيمة عمليات استخراج األخشاب (مليون دوالر أمريكي)

أمريكي) (دوالر  األخشاب الصناعية 
a  المستديرة

aالمنتجات الحرجية غير حطب الوقود
اإلجماليالخشبية

–––––جمهورية مولدوفا

––14––رومانيا

.234n.s 1398 8612345 2االتحاد الروسي

–––––سان مارينو

.685337158n.sصربيا

.386714408n.sسلوفاكيا

.1082112142n.sسلوفينيا

.459n.s 915295141إسبانيا

–––––جزر سفالبارد وجان ماين

.326n.s 9332731203 2السويد

–––24844سويسرا

–––919جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

–––––أوكرانيا

.3679111487n.sالمملكة المتحدة

–––––أوروبا

–––––أنغيال

–––––أنتيغوا وبربودا

–––––أروبا

–––––جزر البهاما

–––––بربادوس

–––––برمودا

–––––الجزر العذراء البريطانية

–––––جزر كايمان

.108161125n.sكوبا

–––––دومينيكا

–––––جمهورية الدومينيكان

––––.n.sغرينادا

––––.n.sغواديلوب

–––––هايتي

––––.n.sجامايكا

––––.n.sمارتينيك

–––––مونتسيرات

–––––جزر األنتيل الهولندية

–––––بورتوريكو

–––––سانت كيتس ونيفيس

–––––سانت لوسيا

–––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

–––––سانت فنسنت وغرينادين

–––––سانت بارتيليمي

––.n.s–6ترينيداد وتوباغو

–––––جزر تركس وكايكوس

–––––الواليات المتحدة الجزر العذراء

–––––منطقة البحر الكاريبي

–––––بليز

––24–178كوستاريكا

––12––السلفادور

––––42غواتيماال

––.n.s––هندوراس

–––.17n.sنيكاراغوا

–––––بنما

–––––أمريكا الوسطى

––264–425 13كندا

جدول 14 (تابع)
قيمة عمليات استخراج األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية، 2005
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البلد / المنطقة
القيمة لهكتار الغاباتقيمة عمليات استخراج األخشاب (مليون دوالر أمريكي)

أمريكي) (دوالر  األخشاب الصناعية 
a  المستديرة

aالمنتجات الحرجية غير حطب الوقود
اإلجماليالخشبية

–––––جرينالند

.6072530662n.sالمكسيك

–––––سان بيار وميكلون

.238n.s 32724 5993121 22الواليات المتحدة األمريكية

–––––امريكا الشمالية

–––––أمريكا الشمالية والوسطى

–––––ساموا األمريكية

––288–255 1أستراليا

–––––جزر كوك

–––241فيجي

––––.n.sبولينيزيا الفرنسية

–––––غوام

––83––كيريباتي

–––––جزر مارشال

–––––ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–––––ناورو

––––1كاليدونيا الجديدة

––28–447 1نيوزيلندا

–––––نيوي

–––––جزيرة نورفولك

–––––جزر ماريانا الشمالية

–––––باالو

––––9بابوا غينيا الجديدة

–––––بيتكيرن

–––––ساموا

–––––جزر سليمان

–––––توكيالو

–––n.s.2تونغا

–––––توفالو

–––––فانواتو

––––0جزر واليس وفوتونا

–––––أوسيانيا

.20022814441n.sاألرجنتين

–––.55n.sبوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

.097n.s 2592794 5591 2البرازيل

.606n.s 320238471 1شيلي

––n.s.–153كولومبيا

–––9033االكوادور

–––––جزر فوكالند (مالفيناس) *

–––10غيانا الفرنسية

––.n.s–99غيانا

––––189باراغواي

––––3بيرو

.17n.s.114131n.sسورينام

––––2أوروغواي

––––121فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

–––––أمريكا الجنوبية

–––––العالم 

a     متوسط خمس سنوات 2007-2003
 b    على الرغم من توفر بيانات عن قيمة استخراج األخشاب من السودان لم يكن من الممكن تحويل األرقام إلى دوالر أمريكي بسبب تقلب أسعار 

      العمالت بشكل كبير
*    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).

جدول 14 (تابع)
قيمة عمليات استخراج األخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية، 2005
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جدول 15
العمالة في مجال الغابات 1990-2005 (1000 معادل دوام كامل) 

البلد / المنطقة
العاملين في إدارة المناطق المحميةالعاملين في إنتاج السلع األوليةاإلجمالي

199020002005199020002005199020002005

–––––1–––أنغوال

–––––––––بوتسوانا

–––––––––جزر القمر

–––––––––جيبوتي

–––––––––اريتريا

–––––––––أثيوبيا

–––222–––كينيا

–––n.s.n.s.2–––ليسوتو

––––48––––مدغشقر

–––111–––مالوي

333222n.s.11موريشيوس

.n.s.n.s.n.s.000n.s.n.s.n.sمايوت

–––––––––موزامبيق

–––––––––ناميبيا

n.s.n.s.–11–11–ريونيون

–––––––––سيشيل

–––223–––الصومال

–––66121––––جنوب أفريقيا

–––––––––سوازيالند

––––12–––أوغندا

–––443–––جمهورية تنزانيا االتحادية

223112111زامبيا

161716141513233زيمبابوي

–––––––––شرق وجنوب أفريقيا

495097484996111الجزائر

11–1012–1113–مصر

–––––––––الجماهيرية العربية الليبية

–––––––––موريتانيا

–––383858–––المغرب

–––––––––السودان

–––324238–––تونس

–––––––––الصحراء الغربية

–––––––––شمال أفريقيا

.n.s.n.s–––––––بنين

––––2––––بوركينا فاسو

–––––––––بوروندي

––––2320–––الكاميرون

–––.n.s–––––الرأس األخضر

457346111جمهورية أفريقيا الوسطى

.11n.s.n.s.n.s–11–تشاد

–––––––––الكونغو

––––34––––كوت ديفوار

–––––––––جمهورية الكونغو

121121000غينيا االستوائية

.n.s––710–10––الغابون

.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sغامبيا

–––323–––غانا

–––––––––غينيا

–––––––––غينيا بيساو

.n.s.n.s–42542–ليبيريا

137137137135135135222مالي

.n.s.n.s–88288–النيجر
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البلد / المنطقة
العاملين في إدارة المناطق المحميةالعاملين في إنتاج السلع األوليةاإلجمالي

199020002005199020002005199020002005

11111291010112نيجيريا

.n.s.––n.s––1––رواندا

–––––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

–––––––––ساو تومي وبرينسيبي

.9131491214n.s.n.s.n.sالسنغال

.n.s.n.s.–n.s.n.s.–n.s.n.s–سيراليون

–––––––––توغو

–––––––––غرب ووسط أفريقيا

–––––––––أفريقيا

203759120 4621 8631 3221 5211 8701 1الصين

–––––––––جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

–––1086747–––اليابان

–––––––––منغوليا

–––1224––––جمهورية كوريا

–––––––––شرق آسيا

–––789393–––بنغالديش

–––135–––بوتان

–––––––––بروناي دار السالم

–––191616–––كمبوديا

188252525 0536 3606 2136 0786 3856 6الهند

33–3917–4220–أندونيسيا

–––––––––جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

78681277666125222ماليزيا

–––––––––جزر المالديف

–.n.s.n.s––––––ميانمار

1451111151389610571410نيبال

–33–3027–3330باكستان

181924181823111الفلبين

.n.s.n.s.n.s.000n.s.n.s.n.sسنغافورة

355255n.s.11سري النكا

–––––––––تايالند

–––––––––تيمور الشرقية

7––24680198239––فيتنام

–––––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

–––––––––أفغانستان

.1n.s–32522–أرمينيا

–––542–––أذربيجان

–––––––––البحرين

.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sقبرص

–––1243–––جورجيا

––––6386–––إيران (الجمهورية اإلسالمية)

–––––––––العراق

–––431–––إسرائيل

–––n.s.11–––األردن

3––16141414––كازاخستان

–––––––––الكويت

.n.s.n.s–53343–قيرغيزستان

5––2––7––لبنان

–––––––––األرض الفلسطينية المحتلة

–––––––––عمان

–––––––––قطر

جدول 15 (تابع)
العمالة في مجال الغابات 2005-1990 (1000 معادل دوام كامل)
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البلد / المنطقة
العاملين في إدارة المناطق المحميةالعاملين في إنتاج السلع األوليةاإلجمالي

199020002005199020002005199020002005

.111111n.s.n.s.n.sالمملكة العربية السعودية

.n.s.n.s–12–22–الجمهورية العربية السورية

.456456n.s.n.s.n.sطاجيكستان

10148431014842n.s.11تركيا

–––222–––تركمانستان

–––––––––االمارات العربية المتحدة 

577466111أوزبكستان

–––––––––اليمن

–––––––––غرب ووسط آسيا

–––––––––آسيا

–––.2n.s.n.s–––ألبانيا

–––––––––أندورا

–––311918–––النمسا

11–3435223333–روسيا البيضاء

.n.s––3433––بلجيكا

–––––––––البوسنة والهرسك

8498–2621–110119–بلغاريا

–––14109–––كرواتيا

–––533122–––الجمهورية التشيكية

.444444n.s.n.s.n.sالدنمارك

.1010610106n.s.n.s.n.sاستونيا

–––––––––جزر فارو

.392423392423n.s.n.s.n.sفنلندا

–––533831–––فرنسا

–––49–––––ألمانيا

–––––––––جبل طارق

–––––––––اليونان

–––––––––غيرنسي

–––––––––الكرسي الرسولي

383736373231155هنغاريا

n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.000أيسلندا

–––––––––أيرلندا

–––––––––جزيرة مان

6––47563641––إيطاليا

–––––––––جيرسي

.n.s––35151935––التفيا

–––––––––ليختنشتاين

.n.s––10151410––ليتوانيا

–––––––––لوكسمبورغ

–––––––––مالطا

–––––––––موناكو

–––321–––الجبل األسود

–––––––––هولندا

.n.s.n.s–87–87–النرويج

––13160481––132بولندا

–––16118–––البرتغال

–––534–––جمهورية مولدوفا

.79716079716000n.sرومانيا

4––448900474444––االتحاد الروسي

–––––––––سان مارينو

1––71287––صربيا

العمالة في مجال الغابات 2005-1990 (1000 معادل دوام كامل)جدول 15 (تابع)
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البلد / المنطقة
العاملين في إدارة المناطق المحميةالعاملين في إنتاج السلع األوليةاإلجمالي

199020002005199020002005199020002005

.n.s.n.s–2524362524–سلوفاكيا

–––667–––سلوفينيا

5––3531–36––إسبانيا

–––––––––جزر سفالبارد وجان ماين

–––341720–––السويد

–––865–––سويسرا

.433433n.s.n.s.n.sجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

641081026210598234أوكرانيا

2011101898222المملكة المتحدة

–––––––––أوروبا

–––––––––أنغيال

–––––––––أنتيغوا وبربودا

–––––––––أروبا

–––––––––جزر البهاما

–––.n.s–––––بربادوس

–––––––––برمودا

–––––––––الجزر العذراء البريطانية

–––––––––جزر كايمان

7––38––45––كوبا

–––––––––دومينيكا

–––––––––جمهورية الدومينيكان

.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sغرينادا

.n.s.––n.s.––n.s––غواديلوب

–––––––––هايتي

.411411n.s.n.s.n.sجامايكا

.n.s.––n.s.––n.s––مارتينيك

–––––––––مونتسيرات

–––––––––جزر األنتيل الهولندية

–––––––––بورتوريكو

–––––––––سانت كيتس ونيفيس

–––––––––سانت لوسيا

–––––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

–––––––––سانت فنسنت وغرينادين

–––––––––سانت بارتيليمي

–––111–––ترينيداد وتوباغو

–––––––––جزر تركس وكايكوس

–––––––––الواليات المتحدة الجزر العذراء

–––––––––منطقة البحر الكاريبي

–––––––––بليز

–––75––––كوستاريكا

.889789n.s.n.s.n.sالسلفادور

–––39–––––غواتيماال

–––182633–––هندوراس

–––153035–––نيكاراغوا

–––––––––بنما

–––––––––أمريكا الوسطى

–––738770–––كندا

–––––––––جرينالند

–––––––––المكسيك

000000000سان بيار وميكلون

9––164160–169––الواليات المتحدة األمريكية

العمالة في مجال الغابات 2005-1990 (1000 معادل دوام كامل)جدول 15 (تابع)
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البلد / المنطقة
العاملين في إدارة المناطق المحميةالعاملين في إنتاج السلع األوليةاإلجمالي

199020002005199020002005199020002005

–––––––––امريكا الشمالية

–––––––––أمريكا الشمالية والوسطى

–––––––––ساموا األمريكية

–––111411–––أستراليا

–––––––––جزر كوك

–––––––––فيجي

–––––––––بولينيزيا الفرنسية

–––––––––غوام

–––––––––كيريباتي

–––––––––جزر مارشال

–––––––––ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–––––––––ناورو

–––.n.s.n.s––––كاليدونيا الجديدة

789678112نيوزيلندا

–––––––––نيوي

–––––––––جزيرة نورفولك

–––––––––جزر ماريانا الشمالية

–––––––––باالو

–––––––––بابوا غينيا الجديدة

–––––––––بيتكيرن

–––––––––ساموا

–––––––––جزر سليمان

–––––––––توكيالو

.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sتونغا

–––––––––توفالو

–––––––––فانواتو

n.s.––n.s.000––جزر واليس وفوتونا

–––––––––أوسيانيا

111–32––32–األرجنتين

–––1414––––بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

11–65108–66109–البرازيل

–––––––––شيلي

–––––––––كولومبيا

.n.s.n.s–2323–2323–االكوادور

–––––––––جزر فوكالند (مالفيناس) *

.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.n.sغيانا الفرنسية

–––24–––––غيانا

–––544–––باراغواي

.n.s––1012–13––بيرو

.3352351n.s.n.sسورينام

–––165–––أوروغواي

––––2––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

–––––––––أمريكا الجنوبية

–––––––––العالم 

العمالة في مجال الغابات 2005-1990 (1000 معادل دوام كامل)جدول 15 (تابع)

*    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).
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جدول 16
السياسة الحرجية واإلطار القانوني 2008

البلد / المنطقة
قانون الغاباتبرنامج حرجي وطنيالسياسة

محليوطنيمحليةوطنية
موجودالسنةالوضعالوضعالسنةموجودموجودةالسنةموجودة

نعم1955قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع-نعمنعم-الأنغوال
ال1968قانون خاص للغابات--الال-البوتسوانا

---------جزر القمر

---------جيبوتي

ال2006قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2008نعمال-الاريتريا
ال-غير منظمفي حيز الوضع2008نعمنعم2007نعمأثيوبيا
2007ًنعمال2006نعمكينيا ال2005قانون خاص للغاباتموقوف مؤقتا

2009ًنعمال2008نعمليسوتو نعم1998قانون خاص للغاباتموقوف مؤقتا
ال1997قانون خاص للغابات--الال1997نعممدغشقر

ال1997قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2001نعمال1996نعممالوي
ال1983قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2006نعمال2006نعمموريشيوس

نعم-غير منظم--النعم-المايوت
-1999قانون خاص للغاباتقيد المراجعة1998نعم-1999نعمموزامبيق

نعم2001قانون خاص للغابات--النعم1996نعمناميبيا
ال2001قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمال2007نعمريونيون

-1955قانون خاص للغابات--ال-2000نعمسيشيل

---------الصومال

ال1998قانون خاص للغاباتقيد المراجعة1997نعمال1996نعمجنوب أفريقيا
2002ًنعمال2002نعمسوازيالند ال2002مدمج في قوانين أخرىموقوف مؤقتا

ال2003قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2002نعمال2001نعمأوغندا
ال2002قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ-نعمال1998نعمجمهورية تنزانيا االتحادية

1996ًنعمال1998نعمزامبيا ال1973قانون خاص للغاباتموقوف مؤقتا
ال1949قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع-نعمال-الزيمبابوي

---------شرق وجنوب أفريقيا

ال1984قانون خاص للغابات--الال-الالجزائر
ال-مدمج في قوانين أخرىفي حيز التنفيذ2000-ال-المصر

---------الجماهيرية العربية الليبية

ال2007قانون خاص للغابات--الال2001نعمموريتانيا
ال1917قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1999نعمال2006نعمالمغرب
نعم2002قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1986نعمنعم2005نعمالسودان

ال1966قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1988نعمال1988نعمتونس
---------الصحراء الغربية

---------شمال أفريقيا

ال1993قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2007نعمال1994نعمبنين
نعم1997قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمنعم1995نعمبوركينا فاسو

ال1985قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ-نعمال2006نعمبوروندي
ال1994قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2005نعمال1993نعمالكاميرون

---------الرأس األخضر

1994ًنعمال2003نعمجمهورية أفريقيا الوسطى ال2008قانون خاص للغاباتموقوف مؤقتا
ال2008مدمج في قوانين أخرىفي حيز التنفيذ1972نعمال2000نعمتشاد

ال2000قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع-نعمال2002نعمالكونغو
-1965قانون خاص للغابات----1988نعمكوت ديفوار

ال2002قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2009نعمال-الجمهورية الكونغو
ال1997-في حيز الوضع2000نعمال1997نعمغينيا االستوائية

1993ًنعم-2004نعمالغابون -2001قانون خاص للغاباتموقوف مؤقتا

ال1998قانون خاص للغاباتقيد المراجعة2000نعمال1995نعمغامبيا
-1998قانون خاص للغاباتقيد المراجعة1993نعم-1994نعمغانا

ال1989قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1989نعمال1991نعمغينيا
ال1991قانون خاص للغاباتقيد المراجعة1992نعمال1992نعمغينيا بيساو

ال1976قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2008نعمال2006نعمليبيريا
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البلد / المنطقة
قانون الغاباتبرنامج حرجي وطنيالسياسة

محليوطنيمحليةوطنية
موجودالسنةالوضعالوضعالسنةموجودموجودةالسنةموجودة

ال1995قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2002نعمال-المالي
ال2004قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع-نعمال-الالنيجر

نعم-غير منظمقيد المراجعة2002نعمال2006نعمنيجيريا
ال1988قانون خاص للغابات---ال2004نعمرواندا

ال1954قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2007نعمال2006نعمسانت هيالنة
---------ساو تومي وبرينسيبي

ال1998قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1992نعمال2005نعمالسنغال
ال1988قانون خاص للغابات--الال2004نعمسيراليون

-2008قانون خاص للغابات--نعم-1998نعمتوغو

---------غرب ووسط أفريقيا

---------أفريقيا

نعم1979قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمال2008نعمالصين
---------جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

ال1951قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمنعم2001نعماليابان
نعم2007قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2002نعمال-المنغوليا

ال1961قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2008نعمال1972نعمجمهورية كوريا
---------شرق آسيا

ال1927قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1995نعمال1994نعمبنغالديش
ال1995قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2008نعمال1974نعمبوتان

ال1934قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ-نعمال1989نعمبروناي دار السالم
ال2002قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2007نعمال2002نعمكمبوديا

نعم1927قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1999نعمنعم1988نعمالهند
ال1999قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2000نعمال2006نعمأندونيسيا

-2006قانون خاص للغابات-2005نعم-1991نعمجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

نعم1984قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمنعم1992نعمماليزيا
ال1998مدمج في قوانين أخرى--الال-الجزر المالديف

-1902قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2001نعم--نعمميانمار

ال1993قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ-نعمال1989نعمنيبال
نعم-غير منظمفي حيز التنفيذ-نعمنعم1955نعمباكستان
ال1975قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2003نعمال1995نعمالفلبين

ال2005مدمج في قوانين أخرى--الال-السنغافورة
ال1907قانون خاص للغابات--نعمال1995نعمسري النكا

-1941قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1985نعم-2007نعمتايالند

ال2000قانون خاص للغابات--الال2007نعمتيمور الشرقية
ال1992قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1987نعمال2003نعمفيتنام

---------جنوب وجنوب شرق آسيا

ال-قانون خاص للغابات--الال2005نعمأفغانستان
ال2005قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ-نعمال2005نعمأرمينيا

ال1998قانون خاص للغابات--الال-الأذربيجان
---------البحرين

ال1967قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2000نعمال2002نعمقبرص
ال1999قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2006نعمال-الجورجيا

-1967قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1996نعم---إيران (الجمهورية اإلسالمية)

---------العراق

ال1926قانون خاص للغاباتقيد المراجعة1995الال2006نعمإسرائيل
ال1923مدمج في قوانين أخرى--الال-الاألردن

ال2003قانون خاص للغابات-2004نعمال-نعمكازاخستان
---------الكويت

ال1999قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2005نعمال2004نعمقيرغيزستان
ال1949قانون خاص للغابات--الال-اللبنان

جدول 16 (تابع)
السياسة الحرجية واإلطار القانوني 2008
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البلد / المنطقة
قانون الغاباتبرنامج حرجي وطنيالسياسة

محليوطنيمحليةوطنية
موجودالسنةالوضعالوضعالسنةموجودموجودةالسنةموجودة

---------األرض الفلسطينية المحتلة

ال2003قانون خاص للغابات--الال2003نعمعمان
---------قطر

ال2004قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمال2005نعمالعربية السعودية
ال1953قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1953نعمال-الالجمهورية العربية السورية

ال1993قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2008نعمال2000نعمطاجيكستان
ال1956قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2004نعمال2005نعمتركيا

--قانون خاص للغابات--ال--نعمتركمانستان

ال-غير منظم--الال-الاالمارات العربية المتحدة 
-1999قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2006نعم--الأوزبكستان

ال-غير منظم--الال-الاليمن
---------غرب ووسط آسيا

---------آسيا

ال2005قانون خاص للغابات--الال2005نعمألبانيا
---------أندورا

نعم1975قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2003نعمنعم2006نعمالنمسا
ال2000قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2007نعمال1996نعمروسيا البيضاء

نعم-غير منظم--النعم-البلجيكا
---------البوسنة والهرسك

ال1958قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2003نعمال2006نعمبلغاريا
ال2005قانون خاص للغاباتقيد المراجعة2003نعمال-الكرواتيا

ال1995قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2008نعمال1994نعمالجمهورية التشيكية
ال2004قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2002نعمال2002نعمالدنمارك
ال2007قانون خاص للغاباتقيد المراجعة2002نعمال1997نعماستونيا
---------جزر فارو

نعم1996قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2008نعمنعم2008نعمفنلندا
ال2001قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمال2007نعمفرنسا
نعم1975قانون خاص للغاباتقيد المراجعة1999نعمنعم2009نعمألمانيا

---------جبل طارق

---------اليونان

ال-غير منظم--الال-الغيرنسي
---------الكرسي الرسولي

ال2009قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمال-الهنغاريا
ال1955قانون خاص للغابات--النعم-الأيسلندا

ال1946قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1996نعمال1996نعمأيرلندا
ال1984قانون خاص للغابات--الال2000نعمجزيرة مان

نعم2001قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2009نعمنعم2001نعمإيطاليا
ال-غير منظم--الال-الجيرسي

ال2000قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2006نعمال1998نعمالتفيا
---------ليختنشتاين

ال1994قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1996نعمال2002نعمليتوانيا
ال-مدمج في قوانين أخرىفي حيز التنفيذ2004نعمال-اللوكسمبورغ

---------مالطا

---------موناكو

---------الجبل األسود

ال1962قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2005نعمنعم2001نعمهولندا
ال2005قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1998نعمنعم1998نعمالنرويج
ال1991قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2000نعمال1997نعمبولندا

نعم1996مدمج في قوانين أخرىفي حيز التنفيذ1996نعمال2006نعمالبرتغال
ال1996قانون خاص للغابات---ال2001نعمجمهورية مولدوفا

جدول 16 (تابع)
السياسة الحرجية واإلطار القانوني 2008
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البلد / المنطقة
قانون الغاباتبرنامج حرجي وطنيالسياسة

محليوطنيمحليةوطنية
موجودالسنةالوضعالوضعالسنةموجودموجودةالسنةموجودة

ال2008قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2000نعمال2005نعمرومانيا
ال2006قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2003نعمال-الاالتحاد الروسي

---------سان مارينو

ال1991قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2005نعمال2006نعمصربيا
ال2005قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2007نعمال2006نعمسلوفاكيا
ال1993قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2007نعمال1996نعمسلوفينيا

نعم2003قانون خاص للغاباتقيد المراجعة2002نعمنعم1999نعمإسبانيا
---------جزر سفالبارد وجان ماين

ال1979قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2002نعمال1993نعمالسويد
نعم1991قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2004نعمال-السويسرا

-2009قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعم-2006نعمجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

ال1994قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2010نعمال-الأوكرانيا
ال1967قانون خاص للغاباتقيد المراجعة2003نعمنعم-الالمملكة المتحدة

---------أوروبا

---------أنغيال

---------أنتيغوا وبربودا

---------أروبا

---------جزر البهاما

--مدمج في قوانين أخرى--الال-البربادوس

---------برمودا

---------الجزر العذراء البريطانية

ال-غير منظم--الال-الجزر كايمان
ال1998قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمال1977نعمكوبا

ال1976قانون خاص للغابات--الال1949نعمدومينيكا
ال2000مدمج في قوانين أخرى--الال2001نعمجمهورية الدومينيكان

ال1906قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ-نعمال-نعمغرينادا
ال2001قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمال2007نعمغواديلوب

ال1926قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع-نعمال-الهايتي
ال1996قانون خاص للغاباتقيد المراجعة2001نعمال2001نعمجامايكا

ال2001قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمال2007نعممارتينيك
ال1996قانون خاص للغاباتقيد المراجعة1992نعمال1993نعممونتسيرات

---------جزر األنتيل الهولندية

---------بورتوريكو

ال1987مدمج في قوانين أخرى---ال--سانت كيتس ونيفيس
ال1946قانون خاص للغاباتقيد المراجعة1992نعمال2008نعمسانت لوسيا

---------سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

---------سانت فنسنت وغرينادين

---------سانت بارتيليمي

ال1918قانون خاص للغابات--الال2008نعمترينيداد وتوباغو
ال-غير منظم--الال-الجزر تركس وكايكوس

---------الواليات المتحدة الجزر العذراء

---------منطقة البحر الكاريبي

---------بليز

ال1996قانون خاص للغاباتقيد المراجعة2001نعمال2000نعمكوستاريكا
ال2002قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2003نعمال2000نعمالسلفادور
ال1996قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2003نعمال1999نعمغواتيماال
ال-قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2004نعمال1971نعمهندوراس
نعم2003قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2008نعمال2008نعمنيكاراغوا

ال1994قانون خاص للغابات-2008نعمال2003نعمبنما
---------أمريكا الوسطى

جدول 16 (تابع)
السياسة الحرجية واإلطار القانوني 2008
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البلد / المنطقة
قانون الغاباتبرنامج حرجي وطنيالسياسة

محليوطنيمحليةوطنية
موجودالسنةالوضعالوضعالسنةموجودموجودةالسنةموجودة

نعم-غير منظم--النعم2008نعمكندا
---------جرينالند

نعم2003قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2007نعمنعم2001نعمالمكسيك
ال2000مدمج في قوانين أخرى--الال2007نعمسان بيار وميكلون

نعم-قانون خاص للغابات--النعم1969نعمالواليات المتحدة األمريكية
---------امريكا الشمالية

---------أمريكا الشمالية والوسطى

---------ساموا األمريكية

نعم-مدمج في قوانين أخرىفي حيز التنفيذ-نعمنعم1992نعمأستراليا
1997ًنعمنعم1997نعمجزر كوك نعم-مدمج في قوانين أخرىموقوف مؤقتا

ال1992قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع-الال2007نعمفيجي
ال1958قانون خاص للغابات--الال-البولينيزيا الفرنسية

---------غوام

ال1999مدمج في قوانين أخرىفي حيز الوضع-النعم2011نعمكيريباتي
---------جزر مارشال

---------ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

---------ناورو

نعم1910مدمج في قوانين أخرى--الال-الكاليدونيا الجديدة
ال1993قانون خاص للغابات--الال1990نعمنيوزيلندا

ال2004قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع-نعمال2000نعمنيوي
---------جزيرة نورفولك

---------جزر ماريانا الشمالية

نعم-غير منظم--النعم-الباالو
ال1991قانون خاص للغابات--الال1991نعمبابوا غينيا الجديدة

---------بيتكيرن

---------ساموا

نعم-قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ-نعمال2008نعمجزر سليمان
---------توكيالو

ال1961قانون خاص للغاباتقيد المراجعة2005نعمال2008نعمتونغا
---------توفالو

نعم1985قانون خاص للغابات-1996نعمنعم1997نعمفانواتو
ال-غير منظم--الال-الجزر واليس وفوتونا

---------أوسيانيا

نعم2007قانون خاص للغابات--الال-الاألرجنتين
ال1996قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2008نعمال2008نعمبوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

نعم1965قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2000نعمنعم-الالبرازيل
ال1974قانون خاص للغابات--الال-الشيلي

ال1974مدمج في قوانين أخرىقيد المراجعة2000نعمال1996نعمكولومبيا
ال1981قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2002نعمال2002نعماالكوادور

ال-غير منظم--الال-الجزر فوكالند (مالفيناس) *
نعم2001قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2006نعمنعم2007نعمغيانا الفرنسية

ال1953قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2001نعمال1997نعمغيانا
ال1973قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ1999نعمال-الباراغواي

ال2000قانون خاص للغاباتفي حيز التنفيذ2004نعمنعم-البيرو
ال1992قانون خاص للغاباتفي حيز الوضع2006نعمال2003نعمسورينام
ال1987قانون خاص للغابات--نعمال1987نعمأوروغواي

ال2008قانون خاص للغابات--الال1999نعمفنزويال (الجمهورية البوليفارية)
---------أمريكا الجنوبية

---------العالم 

جدول 16 (تابع)
السياسة الحرجية واإلطار القانوني 2008
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جدول 17
الموارد البشرية داخل مؤسسات الغابات العامة 2008-2000

البلد / المنطقة
200020052008

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

03015 071141 308181 1أنغوال

6372162922––بوتسوانا

––––––جزر القمر

––––––جيبوتي

38940234518اريتريا

–675––––أثيوبيا

35120 5––––كينيا

80101158––ليسوتو

–100 1–100 1–100 1مدغشقر

65115 591166 308285 3مالوي

225319742136موريشيوس

––––––مايوت

–128–96–88موزامبيق

–500–600––ناميبيا

65207618––ريونيون

–86–118–174سيشيل

––––––الصومال

09545 3–749 3–000 10جنوب أفريقيا

201013151414سوازيالند

––––––أوغندا

65315 653101 65351 1جمهورية تنزانيا االتحادية

878378783790840زامبيا

–550–557–369زيمبابوي

––––––شرق وجنوب أفريقيا

65517 662168 400148 8الجزائر

50034 700326 000305 5مصر

––––––الجماهيرية العربية الليبية

1606––––موريتانيا

75713 300125 5––المغرب

10024 988213 2–876 4السودان

509145614151تونس

––––––الصحراء الغربية

––––––شمال أفريقيا

243n.s.57327495بنين

–839–787–700بوركينا فاسو

231118711–137بوروندي

86520 1––––الكاميرون

2730––––الرأس األخضر

4008450946210جمهورية أفريقيا الوسطى

603271027893تشاد

––––––الكونغو

––––––كوت ديفوار

––––––جمهورية الكونغو

130613061556غينيا االستوائية

324293642048421الغابون

185118511943غامبيا

–576 3–549 3–495 3غانا

––––––غينيا

292112841426311غينيا بيساو

55410253829610ليبيريا
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البلد / المنطقة
200020052008

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

6809––––مالي

87710–538–610النيجر

1209 200913 741811 10نيجيريا

21311––––رواندا

393353––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

––––––ساو تومي وبرينسيبي

568118321387616السنغال

2101020091958سيراليون

––––––توغو

––––––غرب ووسط أفريقيا

––––––أفريقيا

80828 51728719 59930717 817الصين

––––––جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

–533 19–994 20–227 26اليابان

443544362830منغوليا

–931 6–704 6–494 5جمهورية كوريا

––––––شرق آسيا

0003 12––––بنغالديش

25513 195131 79491بوتان

320203262332223بروناي دار السالم

6008 72281 1–752كمبوديا

1194 6734179 5964179 180الهند

80318 5481816 8091315 14أندونيسيا

––––––جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

–600 8–400 8–000 11ماليزيا

250––––جزر المالديف

–858 64––––ميانمار

5453 20039 40039 8نيبال

––––––باكستان

62728 759287 393277 7الفلبين

––––––سنغافورة

48310 319102 418122 2سري النكا

–329 2–338 2–030 8تايالند

–57––––تيمور الشرقية

––––––فيتنام

––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

––––––أفغانستان

––––––أرمينيا

–––552 2––أذربيجان

––––––البحرين

459744074486قبرص

–650–026 2––جورجيا

––––––إيران (الجمهورية اإلسالمية)

––––––العراق

100108001055010 1إسرائيل

–992–785–443األردن

––––––كازاخستان

––––––الكويت

87712 1––––قيرغيزستان

21092368––لبنان

جدول 17 (تابع)
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البلد / المنطقة
200020052008

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

––––––األرض الفلسطينية المحتلة

3514––––عمان

––––––قطر

4000 1–376 1–376 1المملكة العربية السعودية

–057 3–787 2–564 2الجمهورية العربية السورية

00223 85020974191طاجيكستان

95712 9721115 8971113 18تركيا

––––––تركمانستان

––––––االمارات العربية المتحدة 

10215 720117 639106 6أوزبكستان

192101921019210اليمن

––––––غرب ووسط آسيا

––––––آسيا

14820 103201 221191 1ألبانيا

––––––أندورا

5612–492–701النمسا

65316 8881533 6851433 32روسيا البيضاء

72816 696151 1–551 1بلجيكا

––––––البوسنة والهرسك

32930 734351 239357 9بلغاريا

2236433016933كرواتيا

––––––الجمهورية التشيكية

43430––––الدنمارك

137232272724132استونيا

––––––جزر فارو

–587 1––––فنلندا

–977 10–413 11–347 12فرنسا

––––––ألمانيا

––––––جبل طارق

––––––اليونان

––––––غيرنسي

––––––الكرسي الرسولي

563305312941823هنغاريا

542958246030أيسلندا

76421014713552أيرلندا

––––––جزيرة مان

37415 940128 304117 8إيطاليا

––––––جيرسي

59837 705371 688271 1التفيا

––––––ليختنشتاين

1404115547––ليتوانيا

40963958–121لوكسمبورغ

––––––مالطا

––––––موناكو

––––––الجبل األسود

0002097022 1–000 1هولندا

8427––––النرويج

––––––بولندا

62336 778271 992182 1البرتغال

جدول 17 (تابع)
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البلد / المنطقة
200020052008

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

––––––جمهورية مولدوفا

298153011957313رومانيا

––––––االتحاد الروسي

––––––سان مارينو

1213598369437صربيا

––––––سلوفاكيا

835158361583515سلوفينيا

16513 1391310 22999 9إسبانيا

––––––جزر سفالبارد وجان ماين

00632 329251 1–000 1السويد

36015––––سويسرا

15371598–150جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

–939––––أوكرانيا

35035 344331 569441المملكة المتحدة

––––––أوروبا

––––––أنغيال

––––––أنتيغوا وبربودا

––––––أروبا

––––––جزر البهاما

2450––––بربادوس

––––––برمودا

––––––الجزر العذراء البريطانية

––––––جزر كايمان

61917 458412––كوبا

234234234دومينيكا

––––––جمهورية الدومينيكان

551555155515غرينادا

11843––––غواديلوب

2010––––هايتي

141351553115634جامايكا

10118––––مارتينيك

112711271227مونتسيرات

––––––جزر األنتيل الهولندية

––––––بورتوريكو

––––––سانت كيتس ونيفيس

72267225––سانت لوسيا

––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

––––––سانت فنسنت وغرينادين

––––––سانت بارتيليمي

783158241794619ترينيداد وتوباغو

––––––جزر تركس وكايكوس

––––––الواليات المتحدة الجزر العذراء

––––––منطقة البحر الكاريبي

––––––بليز

225265253 1––كوستاريكا

842482288424السلفادور

36727––––غواتيماال

20644––––هندوراس

33238––––نيكاراغوا

جدول 17 (تابع)
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البلد / المنطقة
200020052008

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

12617––––بنما

––––––أمريكا الوسطى

––––––كندا

––––––جرينالند

94012 732112 2––المكسيك

––––––سان بيار وميكلون

63738 29––––الواليات المتحدة األمريكية

––––––امريكا الشمالية

––––––أمريكا الشمالية والوسطى

––––––ساموا األمريكية

––––––أستراليا

––––––جزر كوك

118316331676فيجي

652560––بولينيزيا الفرنسية

––––––غوام

91207023––كيريباتي

––––––جزر مارشال

––––––ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

––––––ناورو

8137––––كاليدونيا الجديدة

–875 1–746 1–490 1نيوزيلندا

825520425نيوي

––––––جزيرة نورفولك

––––––جزر ماريانا الشمالية

––––––باالو

33725––––بابوا غينيا الجديدة

––––––بيتكيرن

––––––ساموا

591811625––جزر سليمان

––––––توكيالو

503030تونغا

––––––توفالو

34921191926فانواتو

40––––جزر واليس وفوتونا

––––––أوسيانيا

9948994914851األرجنتين

189151742018421بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

–080 1–619––البرازيل

73326 600251 1––شيلي

––––––كولومبيا

38926––––االكوادور

––––––جزر فوكالند (مالفيناس) *

65207618––غيانا الفرنسية

140391603824227غيانا

37013––––باراغواي

53229––––بيرو

350203502035020سورينام

5336––––أوروغواي

5857––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

––––––أمريكا الجنوبية

––––––العالم 

جدول 17 (تابع)
الموارد البشرية داخل مؤسسات الغابات العامة 2008-2000

*    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).
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جدول 18
التعليم والبحوث في مجال الغابات 2008

البلد / المنطقة

عدد المتخصصين العاملين في مراكز بحوث الغابات الممولة من القطاع العام عدد الطالب المتخرجين من التعليم المتعلق بالغابات 
درجة الماجستير أو ما 

يعادلها
درجة البكالوريوس أو ما 

درجة الماجستير أو ما درجة الدكتوراةشهادة فنية / دبلوميعادلها
يعادلها

درجة البكالوريوس أو ما 
يعادلها

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

––––––000000أنغوال

–0–0–0–0–0–0بوتسوانا

––––––––––––جزر القمر

––––––––––––جيبوتي

2040–339327110–0اريتريا

23103361512–60–30–5أثيوبيا

–14–56–17–81––––كينيا

–0–0–31230–0–0ليسوتو

––––––––––––مدغشقر

25051455621103020مالوي

–0–0–911101010900موريشيوس

–0–0–0–0–0–0مايوت

110010250––4501513موزامبيق

–2–2–0–1–0–0ناميبيا

–3330–0–0–0–0ريونيون

–0–0–0–0–0–0سيشيل

–0–0–0–0–0–0الصومال

29174825344435491136–0جنوب أفريقيا

–0–0–0–0–0–0سوازيالند

–4–12–4––––––أوغندا

11520215401055304557010جمهورية تنزانيا االتحادية

6302440–40202536150زامبيا

8251631–0–25––––زيمبابوي

––––––––––––شرق وجنوب أفريقيا

1045401536812847503240الجزائر

42524253240123015331833مصر

––––––––––––الجماهيرية العربية الليبية

20–0–0–0–0–0موريتانيا

–2809036110–21140المغرب

11213193267333––193769449السودان

–1344944506650101037تونس

––––––––––––الصحراء الغربية

––––––––––––شمال أفريقيا

300358002016000بنين

––––––––––––بوركينا فاسو

40510333333–––0بوروندي

––––––––––––الكاميرون

––––––110045010الرأس األخضر

––10301030––40جمهورية أفريقيا الوسطى

––––––1613190470تشاد

––––––––––––الكونغو

––––––––––––كوت ديفوار

––––––––––––جمهورية الكونغو

7070–200–0–0غينيا االستوائية

7624179122292737522129331735الغابون
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البلد / المنطقة

عدد المتخصصين العاملين في مراكز بحوث الغابات الممولة من القطاع العام عدد الطالب المتخرجين من التعليم المتعلق بالغابات 
درجة الماجستير أو ما 

يعادلها
درجة البكالوريوس أو ما 

درجة الماجستير أو ما درجة الدكتوراةشهادة فنية / دبلوميعادلها
يعادلها

درجة البكالوريوس أو ما 
يعادلها

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

–0–0–1000–0–0غامبيا

37271503317510191117351520غانا

–1–4–24201––15716غينيا

–0–0–0–0–0–0غينيا بيساو

20239922–9110–0ليبيريا

001392520130910284مالي

–3424100500––137النيجر

1801240012560122040782321216نيجيريا

––––––––––––رواندا

––––––––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

––––––––––––ساو تومي وبرينسيبي

811113610445440850330السنغال

–0–0–0–0–0–0سيراليون

––––––––––––توغو

––––––––––––غرب ووسط أفريقيا

––––––––––––أفريقيا

18 –850 31–926 3الصين
563

–494–1 020–3 909–

––––––––––––جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

–––––––1103343533230اليابان

520250–5301630002منغوليا

9525135858192847154551––جمهورية كوريا

––––––––––––شرق آسيا

–755125515011010791413بنغالديش

5257294800000333بوتان

––––––––––––بروناي دار السالم

––––––––2524––كمبوديا

28918 002231 0002394241 56555808503الهند

307471262642242233552338–1أندونيسيا

––––––––––––جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

5052640702454985171263416964ماليزيا

––––––––––––جزر المالديف

––––––––––234ميانمار

39152720–341512016200157نيبال

––––––––––––باكستان

173548750822647531406037059الفلبين

–0–0–0–0–0–0سنغافورة

10503462002035010سري النكا

––––––––––––تايالند

–––––––50–9–2تيمور الشرقية

––––––––––––فيتنام

––––––––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

––––––––––––أفغانستان

85405–4––153020050أرمينيا

––––––––––––أذربيجان

––––––––––––البحرين

جدول 18 (تابع)
التعليم والبحوث في مجال الغابات 2008
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البلد / المنطقة

عدد المتخصصين العاملين في مراكز بحوث الغابات الممولة من القطاع العام عدد الطالب المتخرجين من التعليم المتعلق بالغابات 
درجة الماجستير أو ما 

يعادلها
درجة البكالوريوس أو ما 

درجة الماجستير أو ما درجة الدكتوراةشهادة فنية / دبلوميعادلها
يعادلها

درجة البكالوريوس أو ما 
يعادلها

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

0000933000000قبرص

362215331100–––64–13جورجيا

––––––––––––إيران (الجمهورية اإلسالمية)

––––––––––––العراق

6300000––10252040إسرائيل

––––––00––00األردن

32534350211735425617––كازاخستان

––––––––––––الكويت

6502045450–95–––90قيرغيزستان

000000000000لبنان

––––––––––––األرض الفلسطينية المحتلة

––––––––––––عمان

––––––––––––قطر

16090600200205300المملكة العربية السعودية

4454–––––13––––الجمهورية العربية السورية

––204160–28––160طاجيكستان

8324589236724553868287329تركيا

––––––––––––تركمانستان

000000–0–0–0االمارات العربية المتحدة 

211024816710–1118248828أوزبكستان

–0–0–0–0–0–0اليمن

––––––––––––غرب ووسط آسيا

––––––––––––آسيا

––14228001414250––ألبانيا

––––––––––––أندورا

–3432171261836645110النمسا

––––3343330–170240روسيا البيضاء

1151820315332729––6445بلجيكا

––––––––––––البوسنة والهرسك

––––––229573035711بلغاريا

153310301650–25075160كرواتيا

23627351234929352929722100الجمهورية التشيكية

23224624541592326565250الدنمارك

1513531738830173432757استونيا

––––––––––––جزر فارو

19733160389431––1144731335فنلندا

––––––39012––1338فرنسا

––––––––––––ألمانيا

––––––––––––جبل طارق

––––––––––––اليونان

––––––––––––غيرنسي

––––––––––––الكرسي الرسولي

1444272642291100––2920هنغاريا

110036736740540367أيسلندا

40287110282128112934أيرلندا

––––––––––––جزيرة مان

جدول 18 (تابع)
التعليم والبحوث في مجال الغابات 2008
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البلد / المنطقة

عدد المتخصصين العاملين في مراكز بحوث الغابات الممولة من القطاع العام عدد الطالب المتخرجين من التعليم المتعلق بالغابات 
درجة الماجستير أو ما 

يعادلها
درجة البكالوريوس أو ما 

درجة الماجستير أو ما درجة الدكتوراةشهادة فنية / دبلوميعادلها
يعادلها

درجة البكالوريوس أو ما 
يعادلها

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

––––1904123133753310241إيطاليا

––––––––––––جيرسي

1712183920715584157513954التفيا

––––––––––––ليختنشتاين

28252560367–3113134160ليتوانيا

–0–0–13390–0–0لوكسمبورغ

––––––––––––مالطا

––––––––––––موناكو

––––––––––––الجبل األسود

–––––––5251851957هولندا

591742215120–13181480النرويج

75365545250––3922735527بولندا

––––––––125552357البرتغال

––––––––––––جمهورية مولدوفا

4425281161931––647105712رومانيا

–––––––500 9–––000 3االتحاد الروسي

––––––––––––سان مارينو

1747204579558928755219837صربيا

63259318223715023593410سلوفاكيا

475333028293424503534سلوفينيا

73321460294144427841 35746427431إسبانيا

––––––––––––جزر سفالبارد وجان ماين

9031311021001552772401520السويد

4755932353511111934120سويسرا

3520250367––208440جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

––––––88417 20227477252أوكرانيا

523728464434––125256525المملكة المتحدة

––––––––––––أوروبا

––––––––––––أنغيال

––––––––––––أنتيغوا وبربودا

––––––––––––أروبا

––––––––––––جزر البهاما

1100–0–0–0–0–0بربادوس

––––––––––––برمودا

––––––––––––الجزر العذراء البريطانية

––––––––––––جزر كايمان

––––––––10602433كوبا

––––––––––––دومينيكا

––––––––––––جمهورية الدومينيكان

–0–0–0–0–0–0غرينادا

–0–0–0–0–0–0غواديلوب

–0–0–0––––––هايتي

20–0–0–0–0–0جامايكا

––––––––––––مارتينيك

––––––101040مونتسيرات

––––––––––––جزر األنتيل الهولندية

جدول 18 (تابع)
التعليم والبحوث في مجال الغابات 2008
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البلد / المنطقة

عدد المتخصصين العاملين في مراكز بحوث الغابات الممولة من القطاع العام عدد الطالب المتخرجين من التعليم المتعلق بالغابات 
درجة الماجستير أو ما 

يعادلها
درجة البكالوريوس أو ما 

درجة الماجستير أو ما درجة الدكتوراةشهادة فنية / دبلوميعادلها
يعادلها

درجة البكالوريوس أو ما 
يعادلها

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

––––––––––––بورتوريكو

––––––––––––سانت كيتس ونيفيس

––––––––––––سانت لوسيا

––––––––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

––––––––––––سانت فنسنت وغرينادين

––––––––––––سانت بارتيليمي

201100–20450–0–0ترينيداد وتوباغو

––––––––––––جزر تركس وكايكوس

––––––––––––الواليات المتحدة الجزر العذراء

––––––––––––منطقة البحر الكاريبي

––––––––––––بليز

70838666––102728كوستاريكا

–0–0–0–0–0–0السلفادور

––––––––––––غواتيماال

––––––152727261443هندوراس

––––––25404117––نيكاراغوا

2055730250520714بنما

––––––––––––أمريكا الوسطى

––––––––––––كندا

––––––––––––جرينالند

40383232468841122812894615المكسيك

–0–0–0–0–0–0سان بيار وميكلون

172389419696214993562037 955444الواليات المتحدة األمريكية

––––––––––––امريكا الشمالية

––––––––––––أمريكا الشمالية والوسطى

––––––––––––ساموا األمريكية

–––––––––30––أستراليا

–0–0–0–0–0–0جزر كوك

922–1––1828–1–1فيجي

–0–0–0–0–0–0بولينيزيا الفرنسية

––––––––––––غوام

00633–560128349140كيريباتي

––––––––––––جزر مارشال

––––––––––––ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

––––––––––––ناورو

–506550–0–––0كاليدونيا الجديدة

5424582911035––––––نيوزيلندا

000000000000نيوي

––––––––––––جزيرة نورفولك

––––––––––––جزر ماريانا الشمالية

––––––––––––باالو

20504–10362913540بابوا غينيا الجديدة

––––––––––––بيتكيرن

––––––––––––ساموا

––––––––––––جزر سليمان

––––––––––––توكيالو

جدول 18 (تابع)
التعليم والبحوث في مجال الغابات 2008
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البلد / المنطقة

عدد المتخصصين العاملين في مراكز بحوث الغابات الممولة من القطاع العام عدد الطالب المتخرجين من التعليم المتعلق بالغابات 
درجة الماجستير أو ما 

يعادلها
درجة البكالوريوس أو ما 

درجة الماجستير أو ما درجة الدكتوراةشهادة فنية / دبلوميعادلها
يعادلها

درجة البكالوريوس أو ما 
يعادلها

% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد% اإلناثالعدد

–0–0–3670–0–0تونغا

––––––––––––توفالو

–0–0–0–0–0–0فانواتو

–0–0–0–0–0–0جزر واليس وفوتونا

––––––––––––أوسيانيا

7534141338338––802918األرجنتين

–0–0–0–––––0بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

04841253241163538395446 1–200البرازيل

63312174831–615180350شيلي

––––––5632922441كولومبيا

–––––––––6––االكوادور

––––––––––––جزر فوكالند (مالفيناس) *

0020500027251450667غيانا الفرنسية

–0–0–540125020500غيانا

550743––1354170––باراغواي

1443667281026712410––بيرو

250401010250850–0سورينام

–7–3–4––1233–3أوروغواي

47598486829293189341429فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

––––––––––––أمريكا الجنوبية

––––––––––––العالم 

جدول 18 (تابع)
التعليم والبحوث في مجال الغابات 2008

*    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).
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جدول 19
عائدات الغابات والنفقات العامة في قطاع الغابات 2005

البلد / المنطقة
عائدات الغابات

أمريكي) النفقات العامة (1,000 دوالر 
اإلجماليتمويل خارجيتمويل داخلي

أمريكي المدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيلية1,000 دوالر 

–410–––71410أنغوال

––––––111بوتسوانا

–––––––جزر القمر

–––––––جيبوتي

–––––––اريتريا

–––––––أثيوبيا

–––––––كينيا

–––––––ليسوتو

–––––––مدغشقر

–807 1–351 1–388456 1مالوي

2790 2790006 2146 1موريشيوس

–––––––مايوت

–345––––489 6موزامبيق

––––––88ناميبيا

7310 23803 49202 01ريونيون

–––––––سيشيل

–––––––الصومال

––––797 3922 34963 7جنوب أفريقيا

388027506630–سوازيالند

–––––––أوغندا

290 06344 77433 57432 51526 48911 6376 11جمهورية تنزانيا االتحادية

––––––038 1زامبيا
–––––––زيمبابوي

–––––––شرق وجنوب أفريقيا

6250 3680111 25709 612102 4الجزائر

0570 06–0570 4186 11مصر

–––––––الجماهيرية العربية الليبية

–565–––565–موريتانيا

930517 2550184 67551714 838170 76المغرب
–––––––السودان

3710 395032 97605 26026 11تونس

–––––––الصحراء الغربية

–––––––شمال أفريقيا

376410 18–925 45141015 8862 3بنين

–490 5–202 3–287 6072بوركينا فاسو

–––––––بوروندي

––––––896 46الكاميرون

–––––––الرأس األخضر

––––––945 7جمهورية أفريقيا الوسطى

–046 1–381–286666تشاد

––––––396 47الكونغو

–––––––كوت ديفوار

–––––––جمهورية الكونغو

615 0321 19804175 0321 9545 11غينيا االستوائية

250n.s.4 171516178 4122 4781 16الغابون

2050 03408 9017108غامبيا
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البلد / المنطقة
عائدات الغابات

أمريكي) النفقات العامة (1,000 دوالر 
اإلجماليتمويل خارجيتمويل داخلي

أمريكي المدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيلية1,000 دوالر 

–––––––غانا

–––––––غينيا

–121–48–12172غينيا بيساو

–633–––633–ليبيريا

–248 21–640 17–608 6923مالي

––––––739 1النيجر

40––40–نيجيريا

––––––359رواندا

–––––––سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها

–––––––ساو تومي وبرينسيبي

727 67727 40423 15215 32317 52512 1576 3السنغال

–090 1–6486230467سيراليون

––––––140توغو

–––––––غرب ووسط أفريقيا

–––––––أفريقيا

––––996 776 9094 065142 311الصين

–––––––جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

––––––393 262اليابان

256415–65822241533منغوليا

346 47426 34600832 47426 013832 485جمهورية كوريا

–––––––شرق آسيا

–––––––بنغالديش

–––––––بوتان

–578 6–34–544 5016بروناي دار السالم

–005 1–––005 4151 1كمبوديا

––––––819 341الهند

––––––766 334أندونيسيا

–––––––جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

–547 98–––547 12398 424ماليزيا

–––––––جزر المالديف

––––––041 2ميانمار

788340 523026 2653404 44922 8نيبال

–––––––باكستان

–988 35–––988 47635 2الفلبين

–––––––سنغافورة

670139 9261397 60503 1133 3سري النكا

––––––137 1تايالند

34250 400501–942–تيمور الشرقية

474 690195 42828 046041 690154 28–فيتنام

–––––––جنوب وجنوب شرق آسيا

–––––––أفغانستان

––––––389 1أرمينيا

–––––––أذربيجان

–––––––البحرين

3572 259298038 74338قبرص

–––––––جورجيا

جدول 19 (تابع)
عائدات الغابات والنفقات العامة في قطاع الغابات 2005
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البلد / المنطقة
عائدات الغابات

أمريكي) النفقات العامة (1,000 دوالر 
اإلجماليتمويل خارجيتمويل داخلي

أمريكي المدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيلية1,000 دوالر 

–––––––إيران (الجمهورية اإلسالمية)

–––––––العراق

7010 12–––––إسرائيل

0–0–1060 4–األردن

–––––––كازاخستان

–––––––الكويت

–520–––005520 1قيرغيزستان

559 5971 0325 7411 8565282 0042 1لبنان

–––––––األرض الفلسطينية المحتلة

–––––––عمان

–––––––قطر

675 27310 8––675 27310 8–المملكة العربية السعودية

4600 2260233034 75234الجمهورية العربية السورية

283 283007061 4767061 1طاجيكستان

974 60727 9744340432 17227 525432 653تركيا

–––––––تركمانستان

–––––––االمارات العربية المتحدة 

–890 004–890 8464 6أوزبكستان

–0037–37–اليمن

–––––––غرب ووسط آسيا

–––––––آسيا

711 8762 3416743716 2022 0546 1ألبانيا

–––––––أندورا

230 12045 04398 186011 11934 98–النمسا

6060 60600065 02665 70روسيا البيضاء

395 4489 92665932 7381 5228 92030 87بلجيكا

–––––––البوسنة والهرسك

500 35915 834066642 35914 98742 45بلغاريا

07920007920كرواتيا

133 35–717 5–418 29––الجمهورية التشيكية

311 85122 3110099 85122 05199 34الدنمارك

783 2–384 1–398 1––استونيا

–––––––جزر فارو

–––––––فنلندا

684 216153 320283 363054 21699 283–فرنسا

937 157–0–937 157––ألمانيا

–––––––جبل طارق

–––––––اليونان

–––––––غيرنسي

–––––––الكرسي الرسولي

075 22664 37726 64514 6983 58249 13722 20هنغاريا

305 3994 260614510 3384 010أيسلندا

562 620123 53521 027073 62050 21–أيرلندا

–––––––جزيرة مان

128 483592 489816 82131 640122 663560 693–إيطاليا

–––––––جيرسي

–––––––التفيا

جدول 19 (تابع)
عائدات الغابات والنفقات العامة في قطاع الغابات 2005
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البلد / المنطقة
عائدات الغابات

أمريكي) النفقات العامة (1,000 دوالر 
اإلجماليتمويل خارجيتمويل داخلي

أمريكي المدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيلية1,000 دوالر 

–––––––ليختنشتاين

61472 61472004 2224 32ليتوانيا

––––––308 1لوكسمبورغ

–––––––مالطا

–––––––موناكو

–––––––الجبل األسود

––––770 04223 105–هولندا

–––––––النرويج

778 33627 41144 36809 33618 29544 42بولندا

446 26098 59858 84788034 37963 53957 15البرتغال

–––––––جمهورية مولدوفا

237368 435033 8023682 30–رومانيا

–758 988––––268 016 1االتحاد الروسي

–––––––سان مارينو

891 1955 89176402 4315 0551 10صربيا

946 8448 5997 34702 8446 9007 1سلوفاكيا

876 0911 061081522 0911 21822 29سلوفينيا

–––––––إسبانيا

–––––––جزر سفالبارد وجان ماين

186 374140 396080 1866 977140 35473 582 3السويد

936 570107 936002 570107 2–سويسرا

––––––336 41جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

–516 339–663 7–853 528331 388أوكرانيا

273 09287 182213 63622 0913 45565 0209المملكة المتحدة

–––––––أوروبا

–––––––أنغيال

–––––––أنتيغوا وبربودا

–––––––أروبا

–––––––جزر البهاما

–––––––بربادوس

–––––––برمودا

–––––––الجزر العذراء البريطانية

–––––––جزر كايمان

0000 000000145 246145 6كوبا

–––––––دومينيكا

–––––––جمهورية الدومينيكان

4430043غرينادا

–849–260–110589غواديلوب

–––––––هايتي

9690 93903101 231جامايكا

1298970008970مارتينيك

–––––––مونتسيرات

–––––––جزر األنتيل الهولندية

–––––––بورتوريكو

–––––––سانت كيتس ونيفيس

––––––105سانت لوسيا

جدول 19 (تابع)
عائدات الغابات والنفقات العامة في قطاع الغابات 2005
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البلد / المنطقة
عائدات الغابات

أمريكي) النفقات العامة (1,000 دوالر 
اإلجماليتمويل خارجيتمويل داخلي

أمريكي المدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيلية1,000 دوالر 

–––––––سانت مارتن (الجزء الفرنسي)

–––––––سانت فنسنت وغرينادين

–––––––سانت بارتيليمي

870113 13––870113 17813 1ترينيداد وتوباغو

–––––––جزر تركس وكايكوس

–––––––الواليات المتحدة الجزر العذراء

–––––––منطقة البحر الكاريبي

–––––––بليز

1417120931721كوستاريكا

4343040004430السلفادور

080 99813 0801 13––998 8281 22غواتيماال

–692 38–204 25–488 28613 44هندوراس

–423 3–622 1–801 4421 1نيكاراغوا

–––––––بنما

–––––––أمريكا الوسطى

––––––886 264 1كندا

–––––––جرينالند

524 128114 09991 1204 4262 007110 89–المكسيك

–––––––سان بيار وميكلون

––––756 549640 236 5–الواليات المتحدة األمريكية

–––––––امريكا الشمالية

–––––––أمريكا الشمالية والوسطى

–––––––ساموا األمريكية

–––––––أستراليا

–––––––جزر كوك

–739 5–––739 2595 2فيجي

–5–––165بولينيزيا الفرنسية

–––––––غوام

–155 1–350–7805كيريباتي

–––––––جزر مارشال

–––––––ميكرونيزيا (اتحاد واليات)

–––––––ناورو

–––––––كاليدونيا الجديدة

––00––966 101نيوزيلندا

–––––––نيوي

–––––––جزيرة نورفولك

–––––––جزر ماريانا الشمالية

–––––––باالو

–552 7–––552 9087 41بابوا غينيا الجديدة

–––––––بيتكيرن

–––––––ساموا

–––––––جزر سليمان

–––––––توكيالو

2620121153621657تونغا

–––––––توفالو

–707–247–45460فانواتو

جدول 19 (تابع)
عائدات الغابات والنفقات العامة في قطاع الغابات 2005
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البلد / المنطقة
عائدات الغابات

أمريكي) النفقات العامة (1,000 دوالر 
اإلجماليتمويل خارجيتمويل داخلي

أمريكي المدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيليةالمدفوعات المحولةالنفقات التشغيلية1,000 دوالر 

–––––––جزر واليس وفوتونا

–––––––أوسيانيا

161 7389 16190804 8309 3–األرجنتين

–––––––بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

212 4922 20458345 6284 2881 18541 272 3البرازيل

610 92249 44––610 92249 75244 4شيلي

–––––––كولومبيا

–376–240–136–االكوادور

–––––––جزر فوكالند (مالفيناس) *

525 9991 5253 999001 3183 1غيانا الفرنسية

1010 1010002 5522 2غيانا

–025982000982 1باراغواي

––––––501 6بيرو

–659–110–180549 1سورينام

–––––––أوروغواي

–––––––فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

–––––––أمريكا الجنوبية

–––––––العالم 

بسبب  األمريكي  الدوالر  إلى  األرقام  تحويل  الممكن  من  يكن  لم  الحرجية،  والنفقات  العائدات  عن  بيانات  وزيمبابوي  السودان  تقديم  من  الرغم  على   a 

     تذبذب سعر صرف العمالت
*    هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).

جدول 19 (تابع)
عائدات الغابات والنفقات العامة في قطاع الغابات 2005
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جدول 20
ً من 1 يناير 2010 حالة التصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية اعتبارا

 CBDaUNFCCCbKyotoالبلد / المنطقة
ProtocolcUNCCDdITTAeCITESfRamsargWorld Heritage 

ConventionhNLBIi

XXXXXXأنغوال

XXXXXXXXبوتسوانا

XXXXXXXXجزر القمر

XXXXXXXXجيبوتي

XXXXXXXاريتريا

XXXXXXXأثيوبيا

XXXXXXXXكينيا

XXXXXXXXليسوتو

XXXXXXXXمدغشقر

XXXXXXXXمالوي

XXXXXXXXموريشيوس

مايوت

XXXXXXXXموزامبيق

XXXXXXXXناميبيا

ريونيون

XXXXXXXXسيشيل

XXXXXالصومال

XXXXXXXXجنوب أفريقيا

XXXXXXXسوازيالند

XXXXXXXXأوغندا

XXXXXXXXجمهورية تنزانيا االتحادية

XXXXXXXXزامبيا

XXXXXXXزيمبابوي

21212021020152021شرق وجنوب أفريقيا

XXXXXXXXالجزائر

XXXXXXXXXمصر

XXXXXXXXالجماهيرية العربية الليبية

XXXXXXXXموريتانيا

XXXXXXXXالمغرب

XXXXXXXXالسودان

XXXXXXXXتونس

الصحراء الغربية

777717777شمال أفريقيا

XXXXXXXXبنين

XXXXXXXXبوركينا فاسو

XXXXXXXXبوروندي

XXXXXXXXXالكاميرون

XXXXXXXXالرأس األخضر

XXXXXXXXXجمهورية أفريقيا الوسطى

XXXXXXXXتشاد

XXXXXXXXXالكونغو

XXXXXXXXXكوت ديفوار

XXXXXXXXXجمهورية الكونغو

XXXXXXXXغينيا االستوائية

XXXXXXXXXالغابون

XXXXXXXXغامبيا
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 CBDaUNFCCCbKyotoالبلد / المنطقة
ProtocolcUNCCDdITTAeCITESfRamsargWorld Heritage 

ConventionhNLBIi

XXXXXXXXXغانا

XXXXXXXXغينيا

XXXXXXXXغينيا بيساو

XXXXXXXXXليبيريا

XXXXXXXXمالي

XXXXXXXXالنيجر

XXXXXXXXXنيجيريا

XXXXXXXXرواندا

سانت هيالنة ، واسنسيون وتريستان دا كونها**

XXXXXXXXساو تومي وبرينسيبي

XXXXXXXXالسنغال

XXXXXXXXسيراليون

XXXXXXXXXتوغو

252525251025252525غرب ووسط أفريقيا

535352531152475253أفريقيا

XXXXXXXXXالصين

XXXXXXجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

XXXXXXXXXاليابان

XXXXXXXXمنغوليا

XXXXXXXXXجمهورية كوريا

555534455شرق آسيا

XXXXXXXXبنغالديش

XXXXXXXبوتان

XXXXXXبروناي دار السالم

XXXXXXXXXكمبوديا

XXXXXXXXXالهند

XXXXXXXXXأندونيسيا

XXXXXXXXجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

XXXXXXXXXماليزيا

XXXXXXجزر المالديف

XXXXXXXXXميانمار

XXXXXXXXXنيبال

XXXXXXXXباكستان

XXXXXXXXXالفلبين

XXXXXXسنغافورة

XXXXXXXXسري النكا

XXXXXXXXXتايالند

XXXXXتيمور الشرقية

XXXXXXXXفيتنام

18181818816131518جنوب وجنوب شرق آسيا

XXXXXXأفغانستان

XXXXXXXXأرمينيا

XXXXXXXXأذربيجان

XXXXXXXالبحرين

XXXXXXXXقبرص

XXXXXXXXجورجيا

جدول 20 (تابع)
ً من 1 يناير 2010 حالة التصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية اعتبارا
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 CBDaUNFCCCbKyotoالبلد / المنطقة
ProtocolcUNCCDdITTAeCITESfRamsargWorld Heritage 

ConventionhNLBIi

XXXXXXXXإيران (الجمهورية اإلسالمية)

XXXXXXالعراق

XXXXXXXXإسرائيل

XXXXXXXXاألردن

XXXXXXXXكازاخستان

XXXXXXXالكويت

XXXXXXXXقيرغيزستان

XXXXXXXلبنان

األرض الفلسطينية المحتلة

XXXXXXXعمان

XXXXXXXقطر

XXXXXXXالمملكة العربية السعودية

XXXXXXXXالجمهورية العربية السورية

XXXXXXXطاجيكستان

XXXXXXXXتركيا

XXXXXXXتركمانستان

XXXXXXXXاالمارات العربية المتحدة 

XXXXXXXXأوزبكستان

XXXXXXXXاليمن

24242323019192424غرب ووسط آسيا

474746461139364447آسيا

XXXXXXXXألبانيا

XXXأندورا

XXXXXXXXXالنمسا

XXXXXXXXروسيا البيضاء

XXXXXXXXXبلجيكا

XXXXXXXXالبوسنة والهرسك

XXXXXXXXبلغاريا

XXXXXXXXكرواتيا

XXXXXXXXالجمهورية التشيكية

XXXXXXXXXالدنمارك

XXXXXXXاستونيا

جزر فارو

XXXXXXXXXفنلندا

XXXXXXXXXفرنسا

XXXXXXXXXألمانيا

جبل طارق

XXXXXXXXXيونان

غيرنسي

Xالكرسي الرسولي

XXXXXXXXهنغاريا

XXXXXXXXأيسلندا

XXXXXXXXXأيرلندا

جزيرة مان

XXXXXXXXXإيطاليا

جيرسي

جدول 20 (تابع)
ً من 1 يناير 2010 حالة التصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية اعتبارا
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 CBDaUNFCCCbKyotoالبلد / المنطقة
ProtocolcUNCCDdITTAeCITESfRamsargWorld Heritage 

ConventionhNLBIi

XXXXXXXXالتفيا

XXXXXXXليختنشتاين

XXXXXXXXليتوانيا

XXXXXXXXXلوكسمبورغ

XXXXXXXXمالطا

XXXXXXXXموناكو

XXXXXXXXالجبل األسود

XXXXXXXXXهولندا

XXXXXXXXXالنرويج

XXXXXXXXXبولندا

XXXXXXXXXالبرتغال

XXXXXXXXجمهورية مولدوفا

XXXXXXXXرومانيا

XXXXXXXXاالتحاد الروسي

XXXXXXXسان مارينو

XXXXXXXXصربيا

XXXXXXXXسلوفاكيا

XXXXXXXXسلوفينيا

XXXXXXXXXإسبانيا

جزر سفالبارد وجان ماين

XXXXXXXXXالسويد

XXXXXXXXXسويسرا

XXXXXXXXجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

XXXXXXXXأوكرانيا

XXXXXXXXXالمملكة المتحدة

424242421842414343أوروبا

أنغيال

XXXXXXXXأنتيغوا وبربودا

أروبا

XXXXXXXجزر البهاما

XXXXXXXXبربادوس

برمودا

الجزر العذراء البريطانية

جزر كايمان

XXXXXXXXكوبا

XXXXXXXدومينيكا

XXXXXXXXجمهورية الدومينيكان

XXXXXXXغرينادا

غواديلوب

XXXXXXهايتي

XXXXXXXXجامايكا

مارتينيك

مونتسيرات

جزر األنتيل الهولندية

بورتوريكو

XXXXXXXسانت كيتس ونيفيس

جدول 20 (تابع)
ً من 1 يناير 2010 حالة التصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية اعتبارا
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 CBDaUNFCCCbKyotoالبلد / المنطقة
ProtocolcUNCCDdITTAeCITESfRamsargWorld Heritage 

ConventionhNLBIi

XXXXXXXXسانت لوسيا

سانت مارتن (الجزء الفرنسي)*

XXXXXXXسانت فنسنت وغرينادين

سانت بارتيليمي

XXXXXXXXXترينيداد وتوباغو

جزر تركس وكايكوس

الواليات المتحدة الجزر العذراء

1313131311281213منطقة البحر الكاريبي

XXXXXXXXبليز

XXXXXXXXكوستاريكا

XXXXXXXXالسلفادور

XXXXXXXXXغواتيماال

XXXXXXXXXهندوراس

XXXXXXXXنيكاراغوا

XXXXXXXXXبنما

777737777أمريكا الوسطى

XXXXXXXXXكندا

جرينالند

XXXXXXXXXالمكسيك

سان بيار وميكلون

XXXXXXXXالواليات المتحدة األمريكية

233333333امريكا الشمالية

22232323722182223أمريكا الشمالية والوسطى

ساموا األمريكية

XXXXXXXXXأستراليا

XXXXXجزر كوك

XXXXXXXXXفيجي

بولينيزيا الفرنسية

غوام

XXXXXXكيريباتي

XXXXXXXجزر مارشال

XXXXXXميكرونيزيا (اتحاد واليات)

XXXXXناورو

كاليدونيا الجديدة

XXXXXXXXXنيوزيلندا

XXXXXنيوي

جزيرة نورفولك

جزر ماريانا الشمالية

XXXXXXXXباالو

XXXXXXXXXبابوا غينيا الجديدة

بيتكيرن

XXXXXXXXساموا

XXXXXXXجزر سليمان

توكيالو

XXXXXXتونغا

XXXXXتوفالو

جدول 20 (تابع)
ً من 1 يناير 2010 حالة التصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية اعتبارا
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 CBDaUNFCCCbKyotoالبلد / المنطقة
ProtocolcUNCCDdITTAeCITESfRamsargWorld Heritage 

ConventionhNLBIi

XXXXXXXXفانواتو

جزر واليس وفوتونا

161616165871414أوسيانيا

XXXXXXXXاألرجنتين

XXXXXXXXXبوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

XXXXXXXXXالبرازيل

XXXXXXXXشيلي

XXXXXXXXXكولومبيا

XXXXXXXXXاالكوادور

جزر فوكالند (مالفيناس) *

غيانا الفرنسية

XXXXXXXXغيانا

XXXXXXXXباراغواي

XXXXXXXXXبيرو

XXXXXXXXXسورينام

XXXXXXXXأوروغواي

XXXXXXXXXفنزويال (الجمهورية البوليفارية)

12121212812111212أمريكا الجنوبية

19219319119260175160187192العالم 

مالحظة:  التصديق في هذا الجدول يشمل أيضا االنضمام والقبول والموافقة. تصديق دولة يشمل أيضا األراضي التابعة لها. ومع ذلك، لتجنب العد المزدوج تظهر هذه األراضي 
دون وجود  X في الجدول.

المصدر:

aCBD: http://www.cbd.int/convention/parties/list/
bUNFCCC: http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2352.php
cKyoto Protocol: http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
dUNCCD: http://www.unccd.int/convention/ratif/doeif.php
eITTA: http://whc.unesco.org/en/statesparties/
fCITES: http://www.cites.org/eng/disc/parties/alphabet.shtml
gRamsar: http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-parties-contracting-parties-to-23808/main/ramsar/1-36-

123%5E23808_4000_0__
hWorld Heritage Convention: http://whc.unesco.org/en/statesparties/
iNLBI: http://www.un.org/en/members/

هناك نزاع قائم بين حكومتي األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).  *  

جدول 20 (تابع)
ً من 1 يناير 2010 حالة التصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية اعتبارا
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ملحق 4

أوراق العمل لتقرير التقييم العالمي لحالة 
الموارد الحرجية لعام 2010

النتائج الرئيسية في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 والتقارير القطرية وجميع الوثائق األساسية 
www.fao.org/forestry/fra2010  ذات الصلة متوافرة على الموقع اإللكتروني لمنظمة األغذية والزراعة

وتوجد قائمة كاملة بجميع أوراق العمل التي أعدت لبرنامج التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية على الموقع 
www.fao.org/forestry/site/2560/en اإللكتروني

ً بتقرير التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية  ويتضمن هذا الملحق أوراق العمل الت كانت متصلة اتصاالً مباشرا
لعام 2010. ويمكن طلب نسخ ورقية منها إما عن طريق البريد اإللكتروني fra@fao.org، أو بطلبها بالبريد العادي من 

 FAO, Forestry Department, FRA Programme, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy :العنوان التالي
وتشير الحروف E, F, S, A, C, R  إلى اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية والصينية والروسية.

العنوانالرقم
135Specification of national reporting tables for FRA 2010 (E, F, S, A, R)

142Forest monitoring and assessment for climate change reporting: partnerships, 
capacity building and delivery (E)

143Guidelines for country reporting to FRA 2010 (E, F, S, A, R)

145Proc. technical meeting of the national correspondents, Global Forest Resources 
Assessment 2010, 3–7 March 2008, Rome, Italy (E)

146Proc. FRA 2010 regional workshop for national correspondents for the Asian region, 
13–16 October 2008, Kuala Lumpur, Malaysia (E)

147Proc. FRA 2010 regional workshops for national correspondents and focal points for 
the Pacific Region, 18-20 April 2008, Hanoi, Viet Nam; 19-21 November 2008, Nadi, 
Fiji (E)

 148Proc. FRA 2010 regional workshop for national correspondents for Anglophone 
Africa, 7–9 October 2008, Nairobi, Kenya (E)

150Proc. FRA 2010 regional workshop for national correspondents and focal points for 
the Near East region, 13–16 October 2008, Alexandria, Egypt (E)

151Compte-rendu de l’atelier régional FRA 2010 pour les correspondants nationaux 
et les points focaux des pays francophones de l’Afrique, 10–12 Décembre 2008, 
Bamako, Mali (F)

152Acta de la reunión regional de FRA 2010 para los corresponsales nacionales de habla 
hispana, 28–30 de octubre 2008, Brasilia (S)
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العنوانالرقم
153Proc. FRA 2010 regional workshop for national correspondents from English-

speaking Latin America and the Caribbean countries, 2–4 December 2008, Castries, 
Saint Lucia (E)

154Towards defining forest degradation: comparative analysis of existing definitions,  
8–10 September 2009, Rome, Italy, Simula, M. (E, F, S) 

155FRA 2010 remote sensing survey – An outline of objectives, data, methods and 
approach (E) 

156Community measurement of carbon stock change for REDD. Case studies on 
measuring and assessing forest degradation Skutsch, M.M, McCall, M.K., Karky,  
B., Zahabu E. & Peters-Guarin, G. (E)

157Addressing forest degradation in the context of joint forest management in Udaipur, 
India. Case studies on measuring and assessing forest degradation. Kleine,  
M., Shahabuddin, G. & Kant, P. (E) 

158An operational approach to forest degradation. Case studies on measuring and 
assessing forest degradation. Bahamóndez, C., Martin, M., Müller-Using, S., Rojas,  
Y. & Vergara, G. (E)

159Defaunation and forest degradation in Central African logging concessions: how 
to measure the impacts of bush meat hunting on the ecosystem. Case studies on 
measuring and assessing forest degradation Nasi, R. & van Vliet, N. (E) 

160Assessment of forest degradation by local communities: the case study of Ghana. 
Case studies on measuring and assessing forest degradation. Blay, D., Dwomoh,  
F.K. & Damnyag, L. (E) 

161Integrating forest transects and remote sensing data to quantify carbon loss due to 
forest degradation in the Brazilian Amazon. Case studies on measuring and assessing 
forest degradation. De Souza, C.M., Cochrane, M.A., Sales, M.H., Monteiro,  
A.L. & Mollicone, D. (E) 

162Monitoring degradation in the scope of REDD. Case studies on measuring and 
assessing forest degradation Baldauf, T., Plugge, D., Rqibate, A. & Köhl, M. (E) 

163Forest degradation in Nepal: review of data and methods. Case studies on measuring 
and assessing forest degradation. Acharya K.P. & Dangi, R.B. (E)

164Impact of developmental projects in the humid evergreen broad-leaved forest: Wasabi 
pilot project at Lamperi, Western Bhutan. Case studies on measuring and assessing 
forest degradation Wangda, P., Gyaltshen, D. & Pradhan, R. (E) 

165Measuring ecological impacts from logging in natural forests of the eastern Amazônia 
as a tool to assess forest degradation. Case studies on measuring and assessing forest 
degradation. Lentini, M.W., Zweede, J.C. & Holmes, T.P. (E) 

166Global mapping and monitoring the extent of forest alteration: the intact forest 
landscapes method. Case studies on measuring and assessing forest degradation. 
Potapov, P., Laestadius, L., Yaroshenko, A. & Turubanova, S. (E) 

167Extrait de l’inventaire forestier des forêts classées autour de Bamako Etudes de cas 
sur l’évaluation de la dégradation des forêts, Tangara, N.O. (F)
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العنوانالرقم
168Occupation des sols des forets classées du Niger et l’analyse des dynamiques de 

changement Etudes de cas sur l’évaluation de la dégradation des forêts, Adamou, I. et 
Garba, A. (F)

 169La dégradation des forêts en République Démocratique du Congo Etudes de cas sur 
l’évaluation de la dégradation des forêts, Kamungandu, C.M. (F) 

170Surveillance et suivi de la santé des forêts au Maroc Etudes de cas sur l’évaluation de 
la dégradation des forêts Assali, F. (F)

171Technical meeting on assessment and monitoring of forest degradation 8-10 
September 2009, Rome, Italy-Summary report (2009) (E, F, S)  

172Measuring and monitoring forest degradation through national forest monitoring 
assessment Case studies on measuring and assessing forest degradation Tavani,  
R., Saket, M., Piazza, M., Branthomme, A. & Altrell, D. (E)

173Analysis of the normalized differential vegetation index (NDVI) for the detection of 
degradation of forest coverage in Mexico 2008–2009 Case studies on measuring and 
assessing forest degradation Meneses Tovar, C.L. (E, S)

174“LADA-LOCAL” A local level land degradation assessment approach and a case 
study of its use in Senegal Case studies on measuring and assessing forest degradation 
Bunning, S. & Ndiaye, D.S. (E)

175Results of pathological monitoring in degraded Russian forests Case studies on 
measuring and assessing forest degradation Moiseev, B. (E)

176Forest resources degradation accounting in Mongolia Case studies on measuring and 
assessing forest degradation Ykhanbai, H. (E)

177Terms and definitions for FRA 2010. Rome, Italy (E, F, S, A, R, C)



.
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ملحق 5

االجتماعات وحلقات العمل التي عقدت 
إلعداد التقرير

عنوان االجتماعالمكان والزمان
§روما ، ايطاليا

2006 17-18 يناير 
Fifth meeting of the Advisory Group on Global Forest Resources 
Assessment

§كوتكا، فنلندا
2006 12-16 يونيو 

Expert consultation on Global Forest Resources Assessment: towards 
FRA 2010

§روما، ايطاليا
2007 11-12 يناير 

Sixth meeting of the FAO Advisory Group on Global Forest Resources 
Assessment

روما ، ايطاليا
2008 3-7 مارس 

Technical meeting of the national correspondents, Global Forest 
Resources Assessment 2010

روما ، ايطاليا
2008 7 مارس 

Seventh meeting of the Advisory Group on Global Forest Resources 
Assessment

§هانوي، فيتنام
2008 18-20 أبريل 

Pacific workshop on the Global Forest Resources Assessment 2010 

فيكتوريا، كندا
2008 3-5 يونيو 

North American Forestry Commission Working Group on forest 
inventory, monitoring and assessment

نيروبي، كينيا
2008 7-9 أكتوبر 

Regional workshop for national correspondents for Anglophone Africa

كواال لمبور، ماليزيا
2008 13-16 أكتوبر 

Regional workshop for national correspondents for the Asian region

االسكندرية ، مصر
2008 13-16 أكتوبر 

Regional workshop for national correspondents and focal points for the 
Near East region

برازيليا، البرازيل
2008 28-30 أكتوبر 

Reunión regional de FRA 2010 para los corresponsales nacionales de 
habla hispana  

بودابست، المجر
2008 3-5 نوفمبر 

Regional workshop for national correspondents from Russian-speaking 
Europe and CIS

دواال، الكاميرون
2008 10-12 نوفمبر 

Atelier sous-régional pour l’Afrique centrale sur l’évaluation des 
ressources forestières mondiales 2010

نادي ، فيجي
2008 17-21 نوفمبر 

FRA 2010 regional workshops for national correspondents and focal 
points for the Pacific region 

كاستريس، سانت لوسيا
2008 2-4 ديسمبر 

Regional workshop for national correspondents from English-speaking 
Latin America and the Caribbean countries
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عنوان االجتماعالمكان والزمان
باماكو، مالي

2008 10-12 ديسمبر 
L’Atelier régional FRA 2010 pour les correspondants nationaux et les 
points focaux des pays francophones de l’Afrique 

روما، ايطاليا
2009 18 مارس 

Eighth meeting of the FAO Advisory Group on Global Forest Resources 
Assessment

بوينس آيرس، األرجنتين
2009 22 أكتوبر 

Ninth meeting of the FAO Advisory Group on Global Forest Resources 
Assessment
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ملحق 6
التقييمات العالمية السابقة

للمؤتمر  األولى  الدورة  وفي   .1945 عام  األول  أكتوبر/تشرين   16 في  والزراعة  األغذية  منظمة  ُنشئت  أ
العالم.  في  الحرجية  الموارد  عن  المعلومات  تحديث  ضرورة  على  تأكيد  هناك  كان  للمنظمة،  العام 
وكان ذلك يعكس القلق من نقص األخشاب المحتمل في المستقبل بسبب احتياجات إعادة التعمير 
بعد الحرب العالمية الثانية ولدعم التنمية في البلدان االستوائية. وعلى ذلك صدرت توصية بإجراء 
ُنشئ قسم الحراجة والمنتجات  جرد للموارد الحرجية في العالم بأسرع ما يمكن. وفي مايو/أيار 1946 أ
الحرجية وبدأ العمل في أول تقييم عالمي للغابات تجريه منظمة األغذية والزراعة، ونُشر بعد ذلك 
بأن  العام  للمؤتمر  السادسة  الدورة  أوصت  التقييم  هذا  نتائج  استعراض  وبعد   (FAO, 1948) بسنتين 
بصفة  العالم  في  الحرجية  الموارد  حالة  عن  المعلومات  تقديم  على  بقدرتها  المنظمة  تحتفظ 
أو  ُجريت عمليات مسح إقليمية وعالمية كل خمس سنوات  أ (FAO, 1951). ومنذ ذلك الحين  مستمرة 

ً بعض الشيء. عشر سنوات. وكانت كل واحدة من هذه العمليات تتخذ شكالً مختلفا
وكانت اإلحصاءات التي تنشرها المنظمة عن مساحة الغابات العالمية من عام 1948 حتى 
عام1963  تعتمد بدرجة كبيرة على جمع المعلومات من استبيانات تُرسل إلى البلدان. ولكن بعد عام 
بآراء  ودعمها  القطرية  المراجع  تحليل  على  وتعتمد   ً متينا  ً فنيا شكالً  تتخذ  التقييمات  بدأت   1980

الخبراء وباالستشعار عن بُعد وبنماذج إحصائية.
المراجع  من  مجموعة  على   2000 لعام  الحرجية  الموارد  لحالة  العالمي  التقييم  استند 
غير  الحرجية  والمنتجات  الغابات  وخدمات  وإدارتها،  وحالتها،  الغابات،  مساحة  عن  والمعلومات 
ً ألنه وألول مرة قام بتطبيق تعريف واحد للغابات على المستوى  ً أيضا الخشبية. وكان هذا التقييم بارزا

العالمي مع وجود  حدود دنيا مشتركة، بما في ذلك كثافة الغطاء التاجي بنسبة 10 في المائة.
كما كان التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 هو التقييم األكثر شموالً في 
أكثر  شارك  وقد  التقرير.  في  المشاركة  البلدان  جانب  من  النشطة  المشاركة  بتشجيع  وقام  وقته، 
ً، إلى جانب فرقهم  ً تم ترشيحهم رسميا من 800 شخص في العملية، بما في ذلك 172 مراسالً قطريا
والزراعة  األغذية  منظمة  وموظفي  الحرجية  الموارد  لتقييم  االستشارية  والمجموعة  الوطنية، 
مختلف  من  ومتطوعين  واستشاريين   ،(UNECE) بأوروبا  الخاصة  المتحدة  لألمم  االقتصادية  واللجنة 
نقاط  ثالث  مدى  على  أقاليم  ثالثة  في   ً بلدا  229 لعدد  وتحليلها  المعلومات  جمع  وتم  العالم.  أنحاء 
زمنية: 1990 و2000 و2005. وعمل فريق منظمة األغذية والزراعة، مع البلدان والمتخصصين على تصميم 
وتنفيذ تقييم الموارد الحرجية لعام 2005، من خالل مشاورات الخبراء والدورات التدريبية واالجتماعات 
االقليمية واالتصاالت المستمرة. وأسفرت عملية تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2005 عن مزيد من 
المعرفة عن الموارد الحرجية والغابات، وقامت بتسهيل إعداد تقارير تتسم بالشفافية، وتعزيز القدرات 
الوطنية على تجميع وتحليل وتقديم تقرير عن أكثر من 40 من المتغيرات التي تغطي نطاق وشروط  
ً لستة مواضيع  واستخدامات وقيم موارد الغابات واألراضي الحرجية األخرى. وتم تقديم النتائج وفقا

رئيسية وكان الهدف منها هو تقييم التقدم المحرز نحو اإلدارة الحرجية المستدامة.
وال يمكن تحليل اإلحصاءات التي جاءت في مختلف التقييمات بصورة مقارنة وذلك بسبب 
ارتباطات  إلى  التوصل  يمكن  ولكن  والتعاريف.  المناهج  وفي  األساس،  خط  معلومات  في  التغيرات 
ً المعلومات التي  أفضل بين التسلسالت الزمنية في كثير من البلدان في بعض التقييمات، وخصوصا
التقييمات  في  النامية  البلدان  في  الغابات  على  تعاريف موحدة  وقد طبقت   .1980 عام  منذ  جمعت 

التالية، وفي جميع البلدان ابتداءً من تقييم عام2000 .

التقييمات العالمية واإلقليمية التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة، 2001-1946 
الموارد الحرجية في العالم (1948) 

البلدان،  إرسال استبيان لجميع  تم   (FAO, 1948) العالم  الحرجية في  الموارد  أول مسح عالمي،  إلجراء 
المعايير مساحة  بين  وكان من  العالم.  غابات  المائة من  66 في  نحو  تمثل   101 إجابات عددها  ووردت 
الغابات (المساحة اإلجمالية ومساحة الغابات اإلنتاجية)، وأنواع الغابات بحسب إمكان الحصول على 

الموارد الخشبية، والنمو، ونشاط قطع األشجار.
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وكان من بين االستنتاجات الملحوظة التي توصل إليها التقرير األول:

بعض  من  تُعاني  كانت  ولكنها  لمعارفنا  قيِّمة  إضافات  االستقصاءات  هذه  جميع  «قدمت 
الصعوبات األساسية. ومن أهم تلك الصعوبات نقص المعلومات الموثوق بها عن جرد الغابات ... وعدم 
وجود تعاريف مقبولة بصفة عامة لبعض أهم المصطلحات الحرجية. وعلى ذلك كان هناك ضعف 
في بعض التقديرات الكميّة، يُضاف إليه الشك في المعنى الحقيقي لبعض التوصيفات النوعية.» 

    (1948 ,FAO)

قاعدة  تحسين  على  قدرتنا  من  زادت  كبيرة  وعلمية  فنية  تقدم  نواحي  هناك  كانت  وإذا 
ً كثيرة ال زالت تفتقر إلى التدريب وإلى المؤسسات والموارد المالية  المعلومات في البلدان فإن بلدانا

لعمل تقييمات دورية.

االستنتاجات الرئيسية عن مساحة الغابات والتغير في  مساحتها
ً) 4 – مليارات هكتار مجموع مساحة الغابات (عالميا

ً) غير مذكور التغير الصافي (عالميا – 

جرد غابات العالم (1953 و1958 و1963)
(1983) Lanly تم تنفيذ عمليات جرد غابات العالم في ثالث مناسبات أثناء الخمسينات والستينات. ويصف

هذه العمليات:

ً ومنطقة على استبيان عام 1953 وكانت تمثل نحو 73 في المائة من مساحة غابات  ... أجاب 126 بلدا
العالم. واستُكملت الصورة بمعلومات من اإلجابات على استبيان عام 1947 لعشرة بلدان أخرى (تمثل 
3 في المائة من مجموع مساحة غابات العالم) ومن اإلحصاءات الرسمية للبلدان المتبقية وعددها57  
ً تمثل 24 في المائة من مساحة غابات العالم. ونُشرت النتائج بواسطة منظمة األغذية والزراعة  بلدا
عام 1955 تحت عنوان الموارد الحرجية في العالم - نتائج الجرد الذي أجراه قسم الحراجة في منظمة 

األغذية والزراعة عام1953 .
الثالث في سلسلة خمسية  الجرد   -  1958 لعام  العالم  في  الحرجية  الموارد  (جرد   1958 عام  جرد  أما 
FAO, 1960 ] فقد استخدم  إجابات   ]  (1960 يجمعها قسم الحراجة في منظمة األغذية والزراعة عام 
ً أو منطقة تمثل 88 في المائة من مساحة غابات العالم، واستكملها باإلجابات  مقدمة من143  بلدا
3 في  1947 لخمسة بلدان (  2 في المائة) وعلى استبيان عام   ) ً 13 بلدا 1953  لعدد  على استبيان عام 
ُدخلت التعديالت والتصويبات الضرورية على تعاريف بعض المفاهيم، وتم التدقيق في  المائة). وقد أ
إمكان  أثر على  المفتوحة مما  والغابات  المستخدمة  الغابات  مثل  وتغيير مفاهيم  الغابات  تعاريف 
المقارنة مع عمليات الجرد السابقة.  ولكن تغيرات المساحة وبقية خصائص الغابات في فترة -1953 
1958 كانت تأتي إما من البلدان مباشرة بالنسبة لبعض البلدان أو كانت تُشتق بمقارنة اإلجابات على 
والغابات  المفتوحة  المساحات  وزيادة   ... اإلدارة  وحالة  الدائمة،  الغابات  )تغيرات مساحة  االستبيانين 

المستخدمة والمساحة التي خضعت للتحريج بين عامي 1953 و 1957، إلخ.)
ً في نسبة اإلجابات  ً طفيفا 1965 انخفاضا 1963 الذي نشرته المنظمة عام  وشهد جرد غابات العالم 
في  اإلدارات  واجهت  التي  الصعوبة  بعض  إلى  األقل  على   ً جزئيا ذلك  «ويرجع  مع)130  بالمقارنة    105)
مع  المقارنة  كانت   ً أيضا وهنا  الوثيقة.  تلك  في  جاء  كما  استقاللها»،  على  حصلت  التي  البلدان 
بالنسبة لبعض  الكبيرة  التقرير «كانت االختالفات  االستبيانات السابقة محدودة، وكما قال واضعو 
البلدان (بين نتائج عام 1958  وعام1963 ) ترجع إلى زيادة المعرفة بالغابات أو إلى دقة تطبيق التعاريف، 

ال إلى تغيرات فعلية في الموارد الحرجية.»

الغابات  مساحة  هي   1963 عام  تقرير  في  للتقييم  خضعت  التي  األساسية  المؤشرات  وكانت 
اللينة  الغابات )األخشاب  وتركيب  إدارتها،  الغابات، وحالة  والمحمية) وملكية  واإلنتاجية،  (اإلجمالية، 

.(FAO, 1966) واألخشاب الصلدة والمخزون النامى واستخراج المنتجات الحرجية
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االستنتاجات الرئيسية بشأن مساحة الغابات والتغير في مساحتها (1963)
ً) 3.8 – مليار هكتار مجموع مساحة الغابات  (عالميا

ً) غير مذكور التغير الصافي (عالميا – 

تقييمات الموارد الحرجية اإلقليمية (في السبعينات)
نفذت  ذلك  من  وبدالً  عالمية،  مسح  عمليات  والزراعة  األغذية  منظمة  تنفذ  لم  السبعينات  أثناء 
إقليم.  كل  خصائص  لمراعاة  أنسب  تقييم  كل  يكون  أن  بغرض  اإلقليمية  التقييمات  من  سلسلة 
نشر  وتم  الصناعية.  البلدان  جميع  إلى  استبيانات  المنظمة  أرسلت  الستينات،  أواخر  من  وابتداءً 
النتائج في عام 1976 بعنوان الموارد الحرجية في إقليم أوروبا  (FAO, 1976b). كما تم إرسال استبيانات 
 FAO,) إلى آسيا وأمريكا الالتينية ونُشرت النتائج في الموارد الحرجية في إقليم آسيا والشرق األقصى
1976c) وتقييم الموارد الحرجية في إقليم أمريكا الالتينية (FAO, 1976a). كما قام قسم جرد الغابات في 
كلية الغابات الملكية السويدية بإرسال استبيان مماثل للبلدان المتبقية ونُشرت النتائج في: الموارد 
 Persson,) الحرجية في أفريقيا - مدخل إلى تقييم عالمي للموارد الحرجية، الجزء األول: وصف البلدان

.(Persson, 1977) 1975)، والجزء الثاني: التحليالت اإلقليمية

الخصائص  في  تشترك  كانت  النامية  للبلدان  اإلقليمية  التقييمات  فإن   ،(1983)  Lanly وحسب 
التالية: الرئيسية 

معت  المعلومات فقد جُ بقية  وأما  االستبيانات بصورة جزئية فقط،  تعتمد على  كانت  – 
ً من خالل السفر إلى بلدان اإلقليم؛ بشكل آخر، وخصوصا

ً من المعلومات النوعية )وصف أنواع الغابات، بيان  األنواع المزروعة، ذكر   – أنها ضمت مزيدا
ً على تقارير الجرد ... وغير  أرقام عن األحجام وغير ذلك من خصائص الغابات القائمة اعتمادا

ً تقييمات إحصائية؛ ذلك) في حين أن تقييمات جرد غابات العالم كانت أساسا
باإلضافة إلى الجداول اإلحصائية اإلقليمية وُضعت مالحظات قطرية تضم المعلومات  – 

الكمية المختارة لكل بلد؛
مشروع  فإن  االستبيانات  على  اإلجابة  على  تقتصر  ال  المقدمة  المعلومات  كانت  لما  – 
وما  تعليقاتها  إلبداء  بلد  في كل  الحرجية  المؤسسات  إلى  أعيد  القطرية  المالحظات 

تقترحه من تعديالت.

ُجري خارج  ً أ ً عالميا ورغم أن المنظمة لم تجمع االستنتاجات اإلقليمية في ملخص عالمي فإن جردا
المنظمة ونشر تحت عنوان: الموارد الحرجية في العالم - استعراض الموارد الحرجية العالمية في 
غابات  لتقييم  محاولة  عنوان:  تحت  أخرى  دراسة  المنظمة  ونشرت   .(Persson, 1974) السبعينات  أوائل 
ً لالستنتاجات عن حالة الغابات في المناطق  العالم االستوائية الرطبة (Sommer, 1976)، وقدمت ملخصا

االستوائية الرطبة.

التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 1980 
ً: 37 في أفريقيا، و 16في آسيا،  ً استوائيا شمل هذا التقييم 97 في المائة من البلدان النامية أي 76 بلدا
و23 في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتميز هذا التقييم بعدة خصائص.  فقد كان أشمل 
ً على التقييمات األخرى. ومن الملحوظ  تقييم حتى ذلك الوقت، كما كان  في كثير من النواحي متفوقا
ً للغابات يتضمن معايير يمكن قياسها أي 10 في المائة من  ً أنه كان أول تقييم يستخدم تعريفا أيضا
10 هكتارات.  للمساحة  األدنى  والحد  أمتار   7 الشجرة  الرتفاع  األدنى  والحد  الشجري،  الغطاء  كثافة 
وكانت التقييمات السابقة تستعمل تعاريف أوسع كان يمكن تفسيرها بطرق مختلفة في مختلف 
البلدان. أما هذا التعريف المتناسق فكان يوفر معايير مفيدة في تعديل  المعلومات القطرية بحسب 
السنوات  المعلومات على  لعرض  ل  الخبراء  آراء  باستخدام  زمني  تعديل  قاعدة مشتركة، كما جرى 

المرجعية المشتركة وهي 1976، و1980، و1981، و1985.
ً على الوثائق الموجودة لدى البلدان لصياغة تقديرات  ً كبيرا وكان هذا التقييم يعتمد اعتمادا
ع التقرير  مَ مساحة الغابات  (وحالتها الحاضرة والتغير فيها) وموارد زراعات الغابات وحجم األخشاب. وجَ
المعلومات الموجودة من عدة مصادر قطرية وأخضعها للتحليل؛كما أن الحوار مع الخبراء المحليين 
وأشار  القطرية.  التقديرات  تدقيق  بها ساعد على  الوثوق  وإمكان  المعلومات  فائدة  بشأن  والدوليين 
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بالطريقة  وتلخيصها  عليها  العثور  الصعب  ولكن كان من  المعلومات كانت كثيرة  أن  إلى  التقييم 
المتناسقة المطلوبة عند عمل مسح عالمي متناسق.

وكانت هناك شروح مستفيضة ونصوص توضيحية ومعلومات نوعية الستكمال مجموعة 
البلدان  غابات  لجرد   ً واسعا تؤدي عمالً  المنظمة  كانت  التقرير  هذا  إعداد  وأثناء  اإلحصائية.  البيانات 
ً، واستطاع خبراء المنظمة في تلك  االستوائية. وكان هناك مشروع لكل بلدين أو ثالثة بلدان تقريبا
المشروعات أن يقدموا معلومات قيّمة لنتائج تقييم عام 1980. وبالنسبة للمناطق الحرجية الرئيسية 
التي لم تكن تتوافر عنها معلومات عمد التقييم إلى وضع تفسيرات يدوية لصور األقمار الصناعية 
وبلدين  أفريقيا  وبلدين في  الالتينية  أمريكا  بلدان في  بالنسبة لستة  (وذلك   1:1000000 (على مقياس 
في آسيا وألجزاء من بلدين آخرين في آسيا. وغطت هذه التفسيرات نحو  70 إلى 99 في المائة من تلك 

البلدان، باستخدام 55 صورة من صور األقمار الصناعية.
إقليم من  لكل  واحد  تتضمن ملخصات قطرية،  ثالثة مجلدات  في  النهائي  التقييم  وصدر 
ً، نُشر باعتباره وثيقة  ً مركزا ً رئيسيا األقاليم النامية، (FAO, 1981a, b and c) وثالثة ملخصات إقليمية وتقريرا
الحراجة لمنظمة األغذية والزراعة (FAO, 1982). ورغم أن االستنتاجات لم تكن عالمية فإن هذا التقرير 

استُخدم مرة أخرى عام 1988 لوضع تقييم عالمي مرحلي.

االستنتاجات الرئيسية عن مساحة الغابات والتغير في مساحتها
2.1 – مليار  بلغ   1980 النامية االستوائية فقط) في عام  (البلدان  الغابات  مجموع مساحة 

هكتار (غابات طبيعية ومزروعة)
 التغير الصافي في مساحة الغابات (البلدان النامية االستوائية فقط) من عام 1981 – إلى 

1985 بلغ -10.2 مليون هكتار في السنة
ً): غير مذكور التغير الصافي (عالميا – 

التقييم المرحلى لعام 1988
صدر هذا التقييم بعنوان: التقرير المرحلي عن حالة الموارد الحرجية في البلدان النامية (FAO, 1988) وقدم 
ً أكثر من تقييم عام 1980 ) وكذلك عن البلدان الصناعية. وقدم  ً (أي 53 بلدا ً ناميا معلومات عن 129 بلدا
التقرير معلومات عن حالة الغابات في عام 1980 وعن التغيرات في الفترة 1985-1981 وكانت التعاريف 
ً بالنسبة للغطاء التاجي،  وحدود الغابات، التي  تختلف بين البلدان الصناعية والبلدان النامية وخصوصا
وجرى جمع معلومات  النامية.  للبلدان  المائة  10في  و  الصناعية  للبلدان  المائة  20 في  بنسبة  ددت  حُ
البلدان الصناعية بواسطة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، في جنيف، التي استفادت من تقرير: 
الموارد الحرجية في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا (أوروبا واالتحاد السوفيتي، وأمريكا الشمالية) 
ً بين مجموعتي البلدان وعلى ذلك كان ال بد من وضع  (UNECE and FAO, 1985). وكانت المعايير متباينة أيضا

ملخص عالمي حتى يمكن التوصل إلى مجموعة بيانات موحدة عن العالم بأكمله.
غير  والغابات  المستغلة،  والغابات  الغابات،  تشمل  العالمي  الملخص  عناصر  وكانت 

المستغلة، وبقية  األراضى الحرجية األخرى، والغابات عريضة األوراق، والغابات المخروطية.

االستنتاجات الرئيسية عن مساحة الغابات والتغير في  مساحتها
مجموع مساحة الغابات (عالميا) في عام 1980 بلغ 3.6 – مليار هكتار

إلى   – 1981 النامية االستوائية) من عام  البلدان  (في  الغابات  الصافي في مساحة  التغير 
1985 بلغ -11.4 مليون هكتار في السنة

ً): غير مذكور التغير الصافي (عالميا – 

تقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 1990 
شمل هذا التقييم (FAO, 1995) جميع البلدان النامية والبلدان الصناعية، وتميز باثنين من التجديدات: 
وضع نموذج حاسوبي إلزالة الغابات واستخدامه في بيانات البلدان النامية من أجل  عرض إحصاءات 
لمجموع  بُعد  عن  باالستشعار  مستقل  جرد  عمل  مشتركة؛  مرجعية  سنة  على  الغابات  مساحة 

ً إلى بيانات االستشعار عن بُعد  عالية الدقة. المناطق االستوائية عن تغير غاباتها استنادا
كان هذا التقرير يهدف إلى تحسين التقديرات وذلك باستبعاد التحيّز في آراء الخبراء بفضل 
نموذج إحصائي للتنبؤ بتناقص المساحة الحرجية  (وبالتالي التوصل إلى معدالت إزالة الغابات). وكان 



339 ملحق 6 التقييمات العالمية السابقة

النموذج يستند إلى تغيرات مساحة الغابات باشتقاقها من التقييمات القليلة المتاحة التي يمكن 
ُجري انحدار لمعدالت إزالة الغابات مقابل متغيرات  المقارنة بينها والتي تناولت عدة تواريخ. وبعد ذلك أ
مستقلة من أجل التوصل إلى تحديد معدل تناقص الغابات ونسبته إلى تغير الكثافة السكانية في 
مناطق  بيئية معينة. وأمكن التوصل إلى معدالت تغير مساحة الغابات بتطبيق هذا النموذج على 

اإلحصاءات األساسية المتوافرة عن مختلف البلدان.
التوحيد  يُشبه  ما  تحقيق  هي   1990 لعام  الحرجية  الموارد  تقييم  منهج  مميزات  وكانت 
بفضل تطبيق النموذج بنفس الدرجة على معظم البلدان،383 والقدرة على تنسيق إنتاج اإلحصاءات 
باستخدام روتين حاسوبي. وأما عيوب منهج تقييم عام 1990 فكانت قلة عدد المتغيرات المستخدمة 
في لوغاريتم إزالة الغابات وقلة عدد المشاهدات التي استُخدمت في وضع النموذج، مما أدخل نسبة 

أخطاء عشوائية مرتفعة بعض الشيء (أي نقص الدقة) في التقديرات القطرية.
1990 طبّق  البيانات القطرية الموجودة فإن تقييم عام  ً لمواضع الشك الكثيرة في العمل مع  ونظرا
عملية مسح عن طريق االستشعار عن بُعد للحصول على مجموعة إحصاءات عن الموارد الحرجية 
(صور  البيانات  مصدر  توحيد  جانب  إلى  اإلحصائية  العينات  استخدام  وكان  الجودة.  مضمونة  تكون 
األقمار الصناعية) وتوحيد طرق جمع البيانات، كلها أدوات مهمة في تقديم مجموعة من اإلحصاءات 

يمكن مقارنتها مع البيانات القطرية. 
في  االستوائية  الغابات  من  المائة)  في   10 اإلحصائية(  العينات  أخذ  على  المسح  عملية  اعتمدت 
ً إلى أخذ العينات  العالم من خالل 117  وحدة عينات وُزعت على مجموع المناطق االستوائية. واستنادا
أمكن وضع تقديرات عن حالة الغابات االستوائية وعن تغيراتها على المستويات اإلقليمية  ومستوى 
المنطقة االستوائية بأكملها،  (ولكن ليس على المستوى القطري). وكانت كل وحدة عينات تتألف 
من صور مأخوذة بالقمر الصناعيLandsat  ومتعددة التواريخ وكانت هي المادة الخام إلنتاج إحصاءات عن 

التغير في الغابات وغيرها من الغطاء األرضي في الفترة من عام 1980 إلى عام 1990.
ً لصور األقمار الصناعية بمقياس  ً يدويا ً تبادليا استخدمت منظمة األغذية والزراعة تفسيرا
250000:1بواسطة مختصين محليين كلما أمكن، أو بواسطة مختصين دوليين في مناطق أخرى. وبعد 
ُدخلت المعلومات األرضية في نحو  ُجريت مقارنة يدوية بين مختلف الصور متعددة التواريخ. وأ أ ذلك 
50 في المائة من التفسيرات. وفي بعض المناطق لم تكن المعلومات األرضية ضرورية بسبب وجود 
كان  عندما   ً وخصوصا أخرى،  مواضع  في  ولكن  بينها.  فيما  المتناسقة  الغابات  من  كبيرة  مساحات 

ً بدرجة كبيرة، كانت هذه المعلومات األرضية ذات قيمة كبيرة. تركيب الوسط الطبيعي متباينا
التي  التغير  مصفوفة  هو  بُعد  عن  باالستشعار  المسح  عملية  من  الرئيسي  الناتج  وكان 
وكان  كمية.  بطريقة  الزمن،  مرور  مع  الطبيعي  الوسط  وفي  الغابات  في  التغير  حدث  كيف  بيَّنت 
 ً ً وثيقا ً ارتباطا نظام تصنيف الغابات والغطاء األرضي في عملية المسح باالستشعار عن بُعد مرتبطا

بالفئات التي وضعها تقييم الموارد الحرجية لتقديم المعلومات من جانب بلدان العالم.
ً في ضآلة منفعة  وكان اختالف تعاريف الغابات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية سببا
الموجز العالمي النهائي، وكذلك عدم وجود معلومات عن تغير الغابات في البلدان الصناعية. وكانت 
 ً أيضا (وهنا  للتقييم  التي خضعت  الوحيدة  األخرى، هي  الحرجية  واألراضي  الغابات،  تغيرات مساحة 
وضع تعريف الغابة على أنها تضم 20 في المائة من كثافة الغطاء التاجي للبلدان الصناعية و 10 في 

المائة للبلدان النامية).
المناطق  (في  السنوي  والحصاد  الحيوية،  والكتلة  الحجم،  مؤشرات  التقييم  وشمل 
االستوائية)، والزراعات الحرجية. ووضعت ملخصات عن الصيانة، وعن إدارة الغابات وعن التنوع الحيوى 

. ولألسف توقف إصدار الملخصات القطرية التي كانت موجودة في تقرير عام 1980.

االستنتاجات الرئيسية عن مساحة الغابات والتغير في مساحتها
مجموع مساحة الغابات (عالميا) في عام 1990 بلغ 3.4 – مليار هكتار

إلى   – 1980 النامية االستوائية) من عام  البلدان  (في  الغابات  الصافي في مساحة  التغير 
1990 بلغ -13.6 مليون هكتار في السنة

ً) من عام 1980 إلى 1990 بلغ -9.9 – مليون هكتار في السنة( الغابات  التغير الصافي (عالميا
(ً واألراضي الحرجية األخرى معا

تم استخدام نموذجين مختلفين - واحد للمناطق االستوائية وواحد للمناطق شبه االستوائية. وشملت االختالفات األخرى بين   38
البلدان عدم وجود: بيانات أساسية عن بعض البلدان وخريطة بيئية موحدة ومالحظات متعددة التواريخ وقابلة للمقارنة."
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التقييم المرحلي لعام  1995
التقرير  1997،(FAO, 1997). وضم هذا  العالم  1995 تحت عنوان حالة غابات  المرحلي لعام  التقييم  نُشر 
إحصاءات جديدة عن مساحة الغابات وتغيراتها في جميع البلدان وكانت السنة المرجعية هي1995 ، 
وكانت فترة التغير بين عامي 1991 و 1995وكان تعريف  حدود الغطاء الحرجي هو 20 في المائة للبلدان 

الصناعية و10 في المائة للبلدان النامية.
وكانت قاعدة المعلومات األساسية مستخرجة من تقرير حالة الموارد الحرجية في العالم 
1990 مع حد أدنى من التحديث، وكانت السنة المرجعية المتوسطة هي سنة1983 . ورغم أن منظمة 
األغذية والزراعة اتصلت بجميع البلدان النامية وطلبت آخر تقارير جرد لديها فإن المعلومات الحديثة 
لم تقدم ولم تستخدم إال لبوليفيا والبرازيل وكمبوديا وكوت ديفوار وغينيا - بيساو والمكسيك وبابوا 

غينيا الجديدة والفلبين وسيراليون.
واستخدم نموذج إزالة الغابات في تقرير عام 1990 لترجيح إحصاءات البلدان النامية بحسب 
السنوات المرجعية الموحدة (1991 و1995). ولم يتم عمل تعديل بحسب السنوات المرجعية الموحدة 
بالنسبة إلحصاءات البلدان الصناعية. وعلى ذلك فإن بيانات البلدان الصناعية وبيانات البلدان النامية 

لم تكن متناسقة ال من حيث التعاريف وال من حيث السنة المرجعية.

االستنتاجات الرئيسية عن مساحة الغابات والتغير في  مساحتها
ً) في عام 1995 بلغ 3.4 – مليار هكتار مجموع مساحة الغابات (عالميا

إلى   – 1990 النامية االستوائية) من عام  البلدان  (في  الغابات  الصافي في مساحة  التغير 
1995 بلغ -12.7 مليون هكتار في السنة

ً) بلغ -11.3 – مليون هكتار في السنة( إجمالي الغابات ) التغير الصافي (عالميا

التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام  2000
فهو  وجوه.  عدة  من  السابقة  للتقييمات   ً تحسينا  2000 لعام  الحرجية  الموارد  حالة  تقييم  يُعتبر 
ً للغابات. وكانت السنة  ً موحدا ً عالميا ً من المعايير، ويستخدم تعريفا ً من البلدان ومزيدا يغطي مزيدا
المتوسطة لتقديم المعلومات القطرية أقرب إلى سنة تقديم المعلومات العالمية عما كان عليه 
الحال في التقييمات السابقة. وكان الدعم لبناء القدرات القطرية أكبر مما كان عليه في الماضي؛ 
وزاد استخدام تقنيات جديدة، مثل االستشعار عن بُعد. وعلى ذلك فإن موثوقية البيانات زادت بدرجة 

كبيرة ولكن كانت هناك بعض الثغرات في المعلومات.
ً للغابة في جميع أقاليم العالم  ً موحدا ويستخدم تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2000 تعريفا
المناطق  في  الغابات  لمساحة  تقييمات منقحة  ووضعت  الشجري.  الغطاء  المائة من  في   10 وهو- 

المعتدلة والشمالية عام 1990 باستخدام التعاريف والمنهجية المتبعة في تقرير عام 2000. 
ُجريت عملية مسح مستقلة باالستشعار عن بُعد باستخدام نفس وحدات العينات البالغ  وأ
 ، Landsatعددها  117والتي كانت موجودة في تقرير عام 1990 مع إضافة صور حديثة بالقمر الصناعي
ُنتجت  ل إنتاج  إحصاءات عن تغيرات الغابات وسائر أنواع الغطاء األرضي بين عامي 1980 و 2000وأ مما سهّ
مصفوفة عن التغيرات أوضحت التغيرات في الغابات وفي الوسط الطبيعي مع مرور الزمن ووضعت 
ً لهذه التغيرات. وتبين من المسح وجود أنماط مختلفة بين أقاليم المناطق االستوائية،  ً كميا تقديرا
أمريكا  ففي  األراضي.  استخدامات  في  عامة  بصفة  المتبعة  والسياسات  األنماط  إلى  ترجع  ربما 
الالتينية كان السائد هو تحويل الغابات إلى استخدامات أخرى على نطاق واسع وبصورة مباشرة. كما 
ً في أفريقيا ولكن على نطاق أضيق. وفي آسيا كانت المساحة التي خضعت  كان هذا هو السائد أيضا
للتحويل بصورة تدريجية (تكثيف الزراعة المتنقلة) تساوي المساحات التي حولت بصورة مباشرة من 
الغابات إلى استخدامات أخرى. وعلى المستوى العالمي كان التحويل المباشر هو السائد في الصورة 
إذ بلغ نحو ثالثة أرباع المساحة المحولة. وعلى ذلك فإن معظم إزالة الغابات االستوائية كان نتيجة 

.ً للتحويل السريع المخطط أو واسع النطاق إلى استخدامات أخرى، هي الزراعة أساسا
أوراق  عدة  نُشرت  فقد  توافرها.  ومدى  األساسية  المعلومات  لزيادة شفافية  الجهود  وبُذلت 
اإلحصاءات  ونُشرت  الرئيسية.  والموضوعات  األساسية  البلدان  عن  تفاصيل  توفير  أجل  من  عمل 
ً أن تؤكد  والتحاليل واالفتراضات على الموقع االلكتروني الخاص بالمنظمة. وطُلب من البلدان رسميا
من الموضوع  لهذا  مخصصة  طبعة  صدرت  لذلك  وكمتابعة  نشرها.  قبل  األساسية   إحصاءاتها 
(Unasylva  FAO, 2002) استعرضت عمليات تقييم الموارد الحرجية على المستويين العالمي والوطني. كما 

 .(Luhtala and Varjo, 2003) عام 2002 استعرضت عملية وضع التقرير ونتائجها Kotka IV أن مشاورة الخبراء
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االستنتاجات الرئيسية عن مساحة الغابات والتغير في  مساحتها
ً)2000 : قرابة  3.9 مليار هكتار، منها 95 – في المائة غابات  مجموع مساحة الغابات (عالميا

طبيعية و5 في المائة غابات مزروعة
ً) 1990-2000: بلغ -9.4 – مليون هكتار في السنة (غابات) التغير الصافي (عالميا

ً ً) 1990- 2000: بلغت 14.6 – مليون هكتار سنويا إزالة الغابات (عالميا
الزيادة في مساحة الغابات في العالم والتي ترجع إلى التحريج  وإلى التوسع الطبيعي  – 

في الغابات أثناء نفس الفترة: بلغت في المتوسط 5.2 مليون هكتار في السنة
: بلغ  التغير الصافي في مساحة الغابات (في البلدان االستوائية) من عام 1990 إلى 2000 –

12.3- مليون هكتار في السنة
 : التغير الصافي في مساحة الغابات (في البلدان غير االستوائية) من عام 1990 إلى 2000 –

بلغ 2.9+ مليون هكتار في السنة.

التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005
شارك في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 أكثر من800  شخص من بينهم مراسلين 
واللجنة  والزراعة  األغذية  منظمة  وموظفي  دوليين  وخبراء  استشارية،  ومجموعة  وفرقهم،  وطنيين 

االقتصادية ألوروبا، ومستشارين ومتطوعين من مختلف أنحاء العالم. 
و1990   2000 زمنية:  نقاط  لثالث  ومنطقة   ً بلدا  229 لعدد  وتحليلها  المعلومات  جمع  تم  وقد 
و2005. وعملت منظمة األغذية والزراعة بشكل وثيق مع البلدان والمتخصصين في تصميم وتنفيذ 
التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2005 - من خالل اتصاالت منتظمة، ومشاورات الخبراء، 
وتدريب المراسلين الوطنيين وتنظيم عشر حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية. ومثلت هذه العملية 
شراكة عالمية حقيقية أسفر عنها تحسين المعرفة عن الغابات والحراجة في العالم، وعملية إعداد 

تقارير أكثر شفافية، وتعزيز القدرات في مجال تحليل البيانات وإعداد التقارير.
2005 بدراسة الوضع القائم واالتجاهات  وقام التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 
ً تغطي مساحة الغابات واألراضي الحرجية األخرى وحالتها واستخداماتها  الحديثة ألكثر من 40 متغيرا
وقيمتها، وذلك بهدف تقييم المنافع المستمدة من الموارد الحرجية. وتم عرض النتائج وفقا لستة 

مواضيع تمثل عناصر هامة في اإلدارة الحرجية المستدامة:
مساحة الموارد الحرجية – 

التنوع  الحيوى للغابات – 
صحة الغابات وحيويتها – 

الوظائف اإلنتاجية للموارد الحرجية – 
الوظائف الوقائية للموارد الحرجية – 

الوظائف االجتماعية واالقتصادية للغابات – 

االستنتاجات الرئيسية عن مساحة الغابات والتغير في مساحة الغابات
الغابات  3.95 – مليار هكتار، تمثل  أكثر بقليل من   :2005  (ً الغابات (عالميا مجموع مساحة 
ً 53 في المائة وتمثل الغابات  األولية 36 في المائة منها، وتمثل الغابات المعدلة طبيعيا
شبه الطبيعية 7 في المائة وتمثل الزراعات المنتجة 3 في المائة والزراعات الواقية تمثل 

0.8 في المائة.
ً) 1990- 2000: بلغ -8.9 – مليون هكتار في السنة (غابات) التغير الصافي (عالميا

ً) 2000 - 2005: بلغ -7.3 – مليون هكتار في السنة (غابات) التغير الصافي (عالميا
كبير  تغير  يحدث  ولم   ً سنويا هكتار  مليون   – 13 بلغت   :2005  -1990  (ً (عالميا الغابات  إزالة 

بمرور الوقت.
الغابات:  الطبيعي في  والتوسع  التحريج  العالم بسبب  الغابات في  الزيادة في مساحة  – 
بلغت في المتوسط 4.1 مليون هكتار في السنة خالل الفترة من عام 1990 إلى 2000 وبلغت 

ً خالل الفترة من عام 2000 إلى 2005 5.7 مليون هكتار سنويا
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التقييم العالمي 

لحالة الموارد الحرجية لعام 2010 
التقرير الرئيسي

 (FRA 2010) 2010 التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام
هو التقييم األكثر شموالً للغابات في العالم.  ويغطى233 
2010. ويحتوي التقرير  1990 إلى  بلداً ومنطقة للفترة من 
 2010 املوارد احلرجية لعام  الرئيسي للتقييم العاملي حلالة 
على بيانات قطرية ساهم بها مراسلون وطنيون وراجعتها 
وجمعتها منظمة األغذية والزراعة عن أكثر من 90 متغيراً 
واستخداماتها  وحالتها  الغابات  مرتبطاً مبساحة  رئيسياً 
تقييماً  الرئيسية  السبعة  الفصول  وتقدم  وقيمتها. 
األساسية  باجلوانب  املتعلقة  واالجتاهات  احلالي  للوضع 
لإلدارة احلرجية املستدامة: مساحة املوارد احلرجية؛ والتنوع 
والوظائف  وحيويتها؛  الغابات  وصحة  للغابات؛  احليوي 
للموارد  الوقائية  والوظائف  احلرجية؛  للموارد  اإلنتاجية 
للغابات؛  واالقتصادية  االجتماعية  والوظائف  احلرجية؛ 
الى  يُرشد  الذي  واملؤسسي  والسياسي  القانوني  واإلطار 
صيانة غابات العالم وإدارتها واستخدامها. وبناء على هذه 
النتائج، يقوم التقرير بتحليل التقدم الذي مت إحرازه باجتاه 
اإلدارة احلرجية املستدامة خالل السنوات العشرين املاضية، 
الى حيثما  املرور“  تشير  باستخدام سلسلة من ”إشارات 
سبب  هناك  يكون  وحيثما  للتفاؤل،  سبب  هناك  يكون 
من  لكل  أساسي  مرجع  مبثابة  هو  التقرير  وهذا  للقلق. 
يهتم بحالة الغابات في العالم وسوف يدعم السياسات 
فيها  تلعب  التي  األمور  جميع  في  واملفاوضات  والقرارات 

الغابات واحلراجة دوراً.

سلسلة الدراسات احلرجية للمنظمة
163




