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إلـى ) WGEA(وتهدف ) . WGEA(عدت هذه الورقة من قبل مجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة البيئية أ

واألسـاليب الرقابيـة فـي مجـال  اسـتخدام المهـام علـى) SAIs( األجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة تشجيع
  : ولمجموعة عمل الرقابة البيئية صالحية القيام بما يلي. لمستدامةالحماية البيئية والتنمية ا

   .مساعدة األجهزة العليا للرقابة على تحقيق فهم أفضل حول المسائل المتعلقة بالرقابة البيئية
  . تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
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ــة ــة البيئي ــًا ألخــصائيي الرقاب ــة مــصدرًا معلوماتي ــوفر هــذه الوثيق ــات، يغطــي . ت ــوفر إرشــادًا حــول قطــاع الغاب وت
  :  ويصف مايلي. الحكوميةوالسياسة البيئيةاإلدارة مجموعة من األدوات المتعلقة ب

جـراءات التـي يتعـين اإل ومـاهي العوامـل التـي تهـدد الغابـات، ومـا هـي ما هي الغابـات، ولمـاذا تعتبـر هامـة، �
  . على الحكومة اتخاذها

  اجراءات مقترحة الختيار وتصميم األعمال الرقابية و  �
  . رشادات عملية، معلومات، ودراسات حالة تتعلق بالرقابة على الغاباتإ �
  

سـهموا فـي ن أونـود أن نـشكر جميـع مـ. ت هذه الورقة من قبل الجهاز األعلى للرقابة لدولـة اندونيـسياوقد أدير 
  . إعداد هذه الورقة

  
ونود أن نشكر أيضًا جميع األجهزة العليا للرقابة التـي قـدمت دراسـات حالـة حـول الرقابـة علـى الغابـات، وكـذلك 

احـل  الـذين قـدموا مالحظـات خـالل مر ء لجنتهـا التوجيهيـةيئية وأعـضابمجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة ال
  . إخراج هذه الورقة إلى حيز الوجودكان باإلمكان  لما والذين لوال جهودهم. إعداد هذه الورقة

  
ونــود أن نــشكر زمالئنــا . فإعــداد هــذه الورقــة، جــاء نتيجــة لجهــود جماعيــة مــشتركة بــين األجهــزة العليــا للرقابــة

وتقديرنا الخاص لألجهزة العليا للرقابة لكل من دولة الباهماس، والبوتـان، . داد هذا الدليلالذين ساعدونا في إع
والبرازيــل، والكميــرون، واســتونيا، واثيوبيــا، وكينيــا، وايــسوثو، وماليزيــا، والمكــسيك، وجنــوب أفريقيــا، وأوغنــدا، 

نيوزيلندا علـى مـدالخالتهم، ومراجعـاتهم، ونود أن نشكر أيضًا األجهزة العليا للرقابة لكل من كندا، و . وزمبابواي
  . وملحوظاتهم

  
  . آملين أن تحقق هذه الوثيقة الفائدة المرجوة

  
  مايكل أوفير 

  
  ألستونيا المدقق العام 

  ورئيس مجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة البيئية 
  

  هادي بورنومو 
  

  رئيس مجلس الرقابة لدولة أندونيسا 
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  AFROSAI  ة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمنظمة األفريقي

 ARABOSAI  المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 ASOSAI  المنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 CAROSAI  منظمة الكاريبي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 CEPI  صناعة الورق األوروبي اد اتح

 CITES  نواع المهددة بالخطر من الحيوانات والنباتات البرية أل باالدولي االتجار ميثاق حول 

  KREFIAF منظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة للدول االفريقية الناطقة بالفرنسية لا

 EUROSAI  سبة المنظمة األوروبية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحا

 FAO  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

 GIS  نظام المعلومات الجغرافي 

 GPS  النظام العالمي لتحديد المواقع 

 IDI  مبادرة االنتوساي للتنمية 

 ITTO  المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية 

 IEA  االتفاقية البيئية الدولية 

 INCOSAI  يا للرقابة المالية والمحاسبة مؤتمر االنتوساي لألجهزة العل

 INTOSAI  المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة البيئية والمحاسبة 

 IUCN  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

 OLACEFS  منظمة أمريكا الالتينية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 RBM  المستندة إلى النتائج اإلدارة 

 RWGEA  عة العمل اإلقليمية حول الرقابة البيئية مجمو 

 SAI  الجهاز األعلى للرقابة 

 PASAI  اتحاد الباسيفيك لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 UNCED  مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية 

 UNEP  البرنامج البيئي لألمم المتحدة

 UNFCCC  ر المناخيإطار عمل األمم المتحدة حول التغي

 WGEA  مجموعة عمل الرقابة البيئية 

 WSSO  المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة

  
  
  
  



 ٤

  
    ملخص تنفيذي

    مقدمة 

     الغابات :١الفصل 

    تعريف الغابات ١/١
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     أنواع الغابات ١/٣
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      للغابات المستدامةاإلدارة : ٢ الفصل

    المستدامة للغابات اإلدارة ما هي :  ٢/١

    إدارة الغابات المستدامةمم تتشكل  : ٢/٢

هـــــي ناحيـــــة أساســـــية المـــــستدامة للغابـــــات اإلدارة : ٢/٣
  اهتمامات واسعة النطاقضمن 

  

    دارة المستدامة للغابات إل منافع ا٢/٤

    عبين الرئيسين لال ا٢/٥

      للغاباتغير المستدامةدارة إلا ٢/٦

    دارة المستدامة للغابات إلباالمتعلقة مخاطر التقييم  ٢/٧

    الرقابة على الغابات : ٣الفصل

     قضايا ذات اهتمام٣/١

     المنهج الرقابي المستند إلى المخاطر٣/٢

    الحرجيةحاالت في الرقابة  دراسات :١الملحق

  GIS  نظـام المعلومـات الجغرافـي اسـتخدام:٢الملحـق

ــد المواقــعو ــة GPS  النظــام العــالمي لتحدي  فــي الرقاب

  على الغابات 

  

     مصفوفة تصميم العمل الرقابي :٣الملحق 

    الحرجيةمباديء ومعايير الرقابة : ٤الملحق 

ــدولي لحمايــة الطبيعــة تعريفــات : ٥الملحــق  االتحــاد ال
  لفئات المناطق المحمية 

  

     بالمصطلحات مسرد

    ببليوغرافيا 
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وتعتبــر .  وجــه األرضعلــى ◌ً واتــساعاً األكثــر تنوعــًا يكولوجيــة إلاالــنظم ضــمن هــي مــن الغابــات 
ـــاة اإلنـــسانهامـــة ناحيـــة  ـــوفره مـــنفـــي حي ـــسانية أساســـية مثـــلإ احتياجـــات ، لمـــا ت المـــاء والغـــذاء  ن

هنـــا تـــأتي أهميـــة المحافظـــة علـــى ومـــن . والمـــأوى، والـــدواء، وحطـــب الوقـــود، والعلـــف، واألخـــشاب
م بمـسؤولية وللحفاظ على استدامة الغابات، فإنه يتوقع من العمالء الرئيسين تنفيذ مهـامه. وجودها
والحكومــــة باعتبارهــــا طرفــــًا رئيــــسًا فــــي إدارة الغابــــات هــــي مــــسؤولة عــــن وضــــع وتطبيــــق . عاليــــة

وعند تنفيذها لهـذا الـدور قـد . ابات وٕاطار العمل المؤسسي المالئم لبرامج الغالسياسات، واألنظمة،
خطـــط اســـتخدام الغابـــات ين بمـــاوٕالـــى إحـــداث التـــوازن تحتـــاج الحكومـــات إلـــى إنـــشاء المؤســـسات، 

  . في التجارة الدولية والمحليةدور فاعل وتأمين 
  
في تنفيذ تلـك بصفتها الجهة التي تراقب الحكومة، يمكنها مساعدة الحكومة األجهزة العليا للرقابة و 

ويمكنها عمل ذلك من خالل مراقبة ليس فقط أداء والتزام األنشطة الحكومية، ولكن أيـضًا . امالمه
وباإلضافة إلى ذلك، فـإن األجهـزة العليـا للرقابـة . مدى سالمة أنظمة مساءلة الحكومة وممارساتها

ـــى الغابـــات، وتحـــسين  يمكنهـــا أيـــضًا مـــساعدة الحكومـــات فـــي تعزيـــز أنظمـــة رقابتهـــا الداخليـــة عل
  . جراءات تقييمها وتخفيفها للمخاطر المرتبطة بالغاباتإ
  

ويــوفر . األعمــال الرقابيــة علــى الغابــاتعنــد قيــامهم ب هــذا الــدليل لمــساعدة المــدققين وقــد تــم إعــداد
. أيــــضًا معلومــــات حــــول الغابــــات وٕادارة الغابــــات، والتــــي مــــن الممكــــن اســــتخدامها كمــــواد مرجعيــــة

 واألمثلـة حـول خبـرات األجهـزة العليـا للرقابـة ي هـذه الوثيقـة التـي ضـمنت فـدراسات الحالـةوتساهم 
  .  األساسية لهذه الوثيقةفي دعم البنيةفي تنفيذ أعمال الرقابة على الغابات 

  
وهنالك أيـضًا سلـسلة مـن الملحقـات التـي صـممت إلعطـاء المزيـد مـن المعلومـات التفـصيلية حـول 

تعرض كـل ( سلسلة من دراسات الحالة الدولية  ١على سبيل المثال، يقدم الملحق . جوانب معينة
   أمثلة عملية حول كيفية استخدام ٢مخاطر محددة تجابه الغابات، ويقدم الملحق واحدة منها 

ــعو  ،GIS) (نظــام المعلومــات الجغرافــي ــد المواق ــالمي لتحدي  كيفيــة ٣ وينــاقش الملحــق ،GPS) (النظــام الع
المبـــاديء والمعـــايير المـــستخدمة فـــي الرقابـــة علـــى  ٤اســـتخدام مـــصفوفة الرقابـــة، وينـــاقش الملحـــق 

  . الغابات
  

  : وقد تمت هيكلة هذا الدليل على النحو التالي
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مقدمة تتضمن نظرة عامة حول الغابات وأهميتها، ودور الحكومة واألجهزة العليا للرقابـة،  •
  .  للحاكمية الرشيدةوالخصائص الرئيسة

  
فكـار التـي تـم تجميعهـا مـن كافـة أنحـاء العـالم  يبدأ بدراسة المدى الواسع مـن األ١الفصل  •

الرئيـــسة للغابـــات بتركيـــز علـــى الغابـــات تحديـــد الفئـــات حيـــث تـــم . بـــشأن تعريفـــات الغابـــة
كــم حــددت مــن قبــل ( الغابــات الــسبع ألنــواع   تــم عــرض ملخــصوبعــد ذلــك،. المزروعــة

 الغابــات وتــم وصــف ملكيــة . FAO) –منظمــة األغذيــة والزراعــة الدوليــة لألمــم المتحــدة 
وأخيرًا تمت . توفير معلومات حول الوظائف األساسية للغاباتوتم وٕادارتها بشكل موجز، 

  . مناقشة أهم المبادرات الدولية المتعلقة بالغابات
  

كيــف يمكــن تعريفهــا، ومــاهي : المــستدامة للغابــاتاإلدارة  حــول  يقــدم معلومــات٢الفــصل  •
فــــي مقدمــــة مــــدى واســــع مــــن ستدامة للغابــــات المــــاإلدارة ولمــــاذا تعتبــــر جوانبهــــا المختلفــــة، 

 وبعـض الالعبــين ،منـافع الغابـات المــستدامةعـرض لــبعض يتـضمن أيــضًا و االهتمامـات، 
التــي تــرتبط بــإدارة ) وتقيــيم لتلــك المخــاطر( الرئيــسين، وعــرض لــبعض المخــاطر الرئيــسة 

  .لمخاطرالغابات المستدامة، والموضوعات الرئيسة التي يمكن استخدامها لتفييم تلك ا
  

ويحدد القضايا األساسـية .  الحرجية يتفحص بمزيد من التمحيص أعمال الرقابة٣الفصل  •
ويــشرح األنــواع المختلفــة لألعمــال الرقابيــة، األدوات . المتعلقــة بالرقابــة علــى إدارة الغابــات

وقــد . والمنهجيــات المــستخدمة، وكــذلك المــسائل المتعلقــة باختيــار وتــصميم العمــل الرقــابي
الرقـابي الـذي ذا الفصل لمساعدة األجهزة العليا للرقابـة علـى تكييـف وتنفيـذ العمـل صمم ه

يعتبر أكثر مالئمة للظـروف الخاصـة بكـل جهـاز أعلـى للرقابـة وبمـا يلبـي أهدافـه بأفـضل 
 . طريقة ممكنة
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إنهـا . فيهـاوتجعل بيئتنا الطبيعية أكثر مالئمـة للعـيش . الغابات هي ناحية هامة في حياة االنسان
مـا إنها تثري حياة الناس من خالل . لمحلية وتساهم في نمو االقتصاد الوطنياتدعم سبل العيش 

  . توفره من قيم ثقافية وترفيهية وجمالية
  

وتعتبــر . الغابـات هـي مـن بـين الـنظم البيئيـة األكثـر تنوعـًا واتـساعًا فـي النطـاقً علـى وجـه األرض
ا تـــوفره مـــن احتياجـــات انـــسانية أساســـية مثـــل المـــاء والغـــذاء ناحيـــة حاســـمة فـــي حيـــاة اإلنـــسان، لمـــ

وتــوفر مــدى واســع مــن الخــدمات البيئيــة، . والمــأوى، والــدواء، وحطــب الوقــود، والعلــف، واألخــشاب
والتي تتضمن حفظ التنوع البيولوجي، وحماية مجمعات المياه، وحماية التربة، والتخفيف مـن آثـار 

وبنفس المستوى من األهمية، فهـي ). ١٩٩٩ ,FAO( التصحر التغير المناخي العالمي، ومقاومة
فهـي علـى سـبيل . توفر مجموعة من الخـدمات البيئيـة الـضرورية لبقـاء الكوكـب واالسـتدامة البيئيـة

، هالمثـــال تلعـــب دورًا هامـــًا فـــي ثبـــات التربـــة وحمايـــة األراضـــي مـــن االنجـــراف بفعـــل الريـــاح والميـــا
 وعــالوة علــى ذلــك، تعتبــر الغابــات.  بالميــاه العذبــة النظيفــةالحفــاظ علــى إمــداد منــتظموتــساعد فــي 

، حيـــث تعمـــل األشـــجار وتربـــة الجهـــود الدوليـــة لمكافحـــة التغيـــر المنـــاخيجـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن  اآلن
 المتصاعد فـي الجـو، أحـد الغـازات الدفيئـة الرئيـسة الكربون غاز ضدكعازل للغالف الجوي الغابات 

  .حراري العالمياالحتباس ال اهرةالمتسببة في ظ
  

وهي مصدر للعيش والعمالة المدفوعة األجـر . وتعتبر الغابات هامة أيضًا من الناحية االقتصادية
لالقتصادات المحلية، وتسهم مساهمة كبيرة في االقتصادات الوطنية مـن خـالل المبيعـات المحليـة 

هميـــة االقتـــصادية  وٕانـــه مـــن غيـــر الممكــن إغفـــال األ. للمنتجـــات الحرجيــةوالــصادرات إلـــى الخـــارج
شـــخص يعتمــدون إلـــى حــد كبيـــر فـــي مليــار  ١.٦ ووفقــًا للبنـــك الــدولي، فهنالـــك ،للغابــات العالميـــة

 الخشب المنشور ولب الورق  بلغ حجم التجارة الدولية في،٢٠٠٣وفي عام . حياتهم على الغابات
 التجــــارة  بالمئــــة مــــن٢ بليــــون دوالر أمريكــــي، أو مايزيــــد عــــن ١٥٠والــــواح الخــــشب مــــايقرب مــــن 

ما اليقل  في توفير الغاباتالمعتمدة على الشركات تساهم وفي العديد من الدول النامية، . ١العالمية
 اثراءمن مبيعات منتجات الخشب، و وتوليد دخل ، غير الزراعيةالوظائف الريفية مجموع ثلث عن 

  . الشركات الخاصة، والحكومات، والمجتمعات الريفية
  
  

١Costanza et.al  
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 مـصدرًا رئيـسًا للحيـاة وحـدها التـي تجعـل الغابـات هـي ليـستللغابـات منافع االقتـصادية والبيئيـة وال
وبالنـسبة . ن نوعيـة الحيـاةوتسهم في تحـسيكبيرًا ، بل تلعب الغابات أيضًا دورًا اجتماعيًا . البشرية

 بل  فحسب،اء الغابات مصدرًا رئيسًا للغذاء والمتشكللمجموعات مختلفة من السكان األصليين ال
 إذ تعتبــر الغابــات أيــضًا مـوطنهم الروحــي الــذي اليمكـن فــصله عــن هــويتهم ،أكثـر مــن ذلــك بكثيـر

  . الثقافية
  

  
  

إن العديــد مــن المنــافع المحليــة والوطنيــة والدوليــة التــي يــتم جنيهــا مــن الغابــات تعتمــد علــى بقــاء 
مـن المنـافع فإن العديد ، لمقابلوفي ا. ا ألي اعتداء ولو كان بسيطاً الغابات كما هي دون تعرضه

 المنافع األخرى للغابـات تكـون عـادة. (المؤدي إلى تأثيرات ايجابية تعمدالمشجار ألقطع ا تتأتى من
دعــاء بــأن الغابــات تزيــد مــن الهطــل المطــري إلكاغيــر صــحيحة والتــي هــي فــي الواقــع دعــاءات، إ

 الموازنــة بــين الطــرق المختلفــة .)اتبخــرة واألنهــار بعملهــا كإســفنجالمحلــي، أو أنهــا تــنظم تــدفق األ
تعتمـد علـى الـسياسة الجيـدة، وغالبـًا مـا تتطلـب مـن مـع الغابـات االنـسان يتعامـل التي مـن خاللهـا 

 أهـــم األدوات التـــي مـــن الممكـــن أن تـــستخدمها مـــن ضـــمنو . الحكومـــات لعـــب دور قاضـــي تحكـــيم
  . قليمية المالئمةإل هي السياسات والتشريعات الوطنية وا،الحكومات

  
       استونيا  

، وٕاعــداد تحديــد التوجــه العــام للحراجــة:  فيمــا يلــيالحراجــةواجبــات الدولــة إزاء فــي اســتونيا تتمثــل 
تنموية ووضع التشريعات واألنظمة المالئمة، وضمان حالة جيدة للغابات، ومحاسبة حرجية خطة 

، لمملوكــة مــن قبــل الحكومــةالمتعلقــة بالغابــات، ودعــم الغابــات الخاصــة، وٕادارة الغابــات االمــوارد 
ويـتم تنـسيق مهـام . وتنظيم رقابة الدولة على الغابـات، وضـمان الحمايـة للتنـوع البيولـوجي للغابـات

  . من قبل وزارة البيئة الغاباتالخاصة بالدولة 
  

  البرازيل

اســتغالل و . فـي البرازيــل، يــتم حمايــة الغابــات الوطنيــة ســواء كانــت عامــة أوخاصــة بموجــب القــانون
إدارة تكـون  ويجـب أن ،مـن قبـل حكومـة الدولـة  الغابات يجب أن يكون مرخـصًا بـشكل مـسبقهذه
هــي حكومــة  الدولــة ، فــإن  عامــةوكقاعــدة. يكولوجيــة والغطــاء الــشجريإلاواألنظمــة ة متوافقــة الغابــ

ماليــة التــسبب فــي التعريــة البيئيــة األنــشطة التــي لهــا احتبالمــسؤولة عــن كافــة التــصاريح المتعلقــة 
   . كذلكالغاباتإدارة نشطة المتعلقة بألاالغطاء النباتي، و ليص وتق
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دولـة  مـن بشكل كبيـر  في مجال الحراجةاتطبيعة ومدى المهام التي تضطلع بها الحكومتختلف 
  . إلى أخرى وفقًا لظروفهم وأوضاعهم السياسية

  
  : وتتضمن األمثلة على األدوار التي تلعبها الحكومات مايلي

  . تللغابامالكة  •
  .  لمنتجات الغاباتةمستهلك/ ةمشتري •
  . في بناء القدرات في مجال إصدار الشهاداتمساهمة  •
  التمويل، وٕاعداد مسودات المعايير الوطنية، وانشاء المؤسسات توفير، بما في ذلكداعمة •

  . الالزمة
   . بين خطط متنافسةةوسيط •
  .في التجارة الدولية واألسواق المحليةأدوار متكافئة ضمان  •

  
         ٢٠٠٦كوليفا، : المصدر

   
الــسياسات الحرجيــة بموجــب  إدارة الغابــات اللهــاوفــي معظــم الــدول، تحــدد الكيفيــة التــي يــتم مــن خ

فـي العـادة أدورًا هامـة انفسهم يلعبـون والحكومات . المعد من قبل الحكومةوٕاطار العمل المؤسسي 
وقــد يــسهموا . مــستهلكين لمنتجــات الغابــاتو بــائعين أ للغابــات أو ينمــالكوا  ســواء كــان،فــي الحراجــة

 التمويــل وٕاعــداد مــسودات بمــا فــي ذلــك. أيــضًا فــي بنــاء القــدرة فــي قطــاع الحراجــة وتــوفير الــدعم
يعملوا المؤسسات الالزمة، ويقوموا بدور الوسيط بين خطط متنافسة، و ئوا وقد ينش. الوطنيةالمعايير 

طــراف تعمــل بموجــب نفــس القواعــد عنــدما  أن جميــع األ ضــمانأي(  أدوار متكافئــة علــى ضــمان
  . )يتعلق األمر بالتجارة الدولية والمحلية

  
  

ـــام بمـــسؤولياتها المتعلقـــة  ـــى القي ـــه فـــي مـــساعدة الحكومـــة عل ـــة دور هـــام تلعب ـــا للرقاب لألجهـــزة العلي
 واألجهــزة العليــا للرقابــة يمكنهــا لــيس فقــط مراقبــة أداء والتــزام أنــشطة الحكومــة بــل أيــضاً . بالحراجــة

  . مراقبة مدى سالمة األنظمة والممارسات المتعلقة بمساءلة الحكومة
  

طريقـة إدارتهـا ألنظمـة تعزيز   العمل علىفيويمكن لألجهزة العليا للرقابة أيضًا مساعدة الحكومة 
يقـــة الطر لهـــذه ، وذلـــك مـــن خـــالل المراجعـــة التـــي تقـــوم بهـــا األجهـــزة العليـــا للرقابـــة الداخليـــةالرقابـــة 
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 فإنـه يمكـن لألجهـزة العليـا للرقابـة أن تقتـرح وعـالوة علـى ذلـك،. ترحات بـشأن تحـسينهاوتوفير المق
  . كيف يمكن للحكومة تحسين طرق تقييمها وتخفيفها للمخاطر المرتبطة باإلجراءات اإلدارية

   ١.١ الجدول
  دور األجهزة العليا للرقابة 

  الجھاز ا�على للرقابةدور   الجھاز ا�على للرقابة 
ووفق%%اً . م%%ساعدة البرلم%%ان ف%%ي رقابت%%ه الخارجي%%ة عل%%ى إدارة ا*ص%%ول وا*م%%وال العام%%ة  زيل البرا

 مت%اح اJس%تخدام لجمي%ع "أص%ل"للدستور الفدرالي، فإن البيئة المتوازنة بشكل جيد ھي 
ھ%م وال%سلطة العام%ة والمجتم%ع ك%ذلك . وضروري للمحافظة عل%ى ج%ودة الحي%اةالناس، 

وي%%نص الدس%%تور الف%%درالي أي%%ضاً عل%%ى أن .  ا*ص%%ل ھ%%ذاع%%ن حف%%ظ وحماي%%هم%%سؤولون 
وتبع%%اً ل%%ذلك، ف%%إن مھم%%ة محكم%%ة المحاس%%بات . أص%%ول لVتح%%ادالم%%وارد الطبيعي%%ة ھ%%ي 

)TCU ( ستخدام الصحيح للموارد العام%ة م%ن الناحي%ة البيئي%ةJھي ليست فقط مراقبة ا
  . مستوى الفدراليالعلى إدارة البيئة  ولكن أيضاً 

رقابة اJقتصادية بھدف ت%وفير التأكي%د للبرلم%ان وال%شعب ب%أن أم%وال القط%اع ممارسة ال  استونيا
  . العام تستخدم بصورة تشريعية وفعالة

  . دارة والمحاسبة الحكومية في قطاع الغاباتbدارة الرقابة على ا  اندونيسيا
  

قابيــة المتعلقــة وقــد قامــت األجهــزة العليــا للرقابــة فــي عــدد مــن الــدول بتنفيــذ العديــد مــن األعمــال الر 
.  بالغابــاتةتلــك األعمــال بــاختالف الــصالحية والظــروف المتعلقــالهــدف مــن يختلــف و . بالغابــات

بالحراجـة، وهـي فيمـا يتعلـق علـى صـالحيات ثالثـة أجهـزة عليـا للرقابـة  ويوفر الجدول التالي أمثلـة
  . األجهزة العليا للرقابة لكل من استونيا، والبرازيل، واندونيسيا

  
البيئيـة المـستدامة، تفـضي عـادًة إلـى مـنح لـإلدارة جـودة الات الحكومة فيما يتعلق بضمان ومسؤولي
العديـد مـن وفـي . البيئيـة للدولـةاإلدارة  لمراقبـة األمـوال المتعلقـة بـة للجهاز األعلى للرقابـةالصالحي

 و.  الغابـاتالدول تلعب األجهزة العليا للرقابة دورًا هامًا في تشجيع الحكومة علـى حمايـة اسـتدامة
، هنالك أمثلة حول دراسات حاالت بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه األجهزة العليا ١في الملحق

  .  ضمن بلدانهاللرقابة
  

  
وهــذا الــدور هــو لــيس محــصورًا . كمــا ذكــر أعــاله، تلعــب الغابــات دورًا حيويــًا فــي الحيــاة البــشرية

زايـد حـاالت إزالـة الغابـات يزيـد مـن مـستويات تعلى سبيل المثـال، . ضمن حدود إقليمية أو وطنية
الغابـات مـسألة ولـم تعـد .  تلـك الحـاالتحـدث فيهـا مثـلتانبعاث الغازات الدفيئة في المنـاطق التـي 

االهتمامـــات محـــور  أصـــبحت اليـــوم  بـــل،وٕادارة الغابـــات شـــأن محلـــي بالنـــسبة للحكومـــات الوطنيـــة
  . الدولية، ومحل مناقشات واتفاقيات ثنائية ومتعددة

رضـــية ألللغابـــات علـــى الكـــرة اللتـــأثرات المحتملـــة حـــاالت كثيـــرة ومتعـــددة  األمثلـــة التاليـــة عـــرضوت
  .واألجناس البشرية



 ١١

  
  
  
  
   
  
  التأثيرات االقتصادية . ١

  التأثيرات االقتصادية 

األمـم من الطلب العالمي على لب الورق والمنتجات الخشبية يأتي مـن  بالمئة ٧٥مايقرب من إن 
 متـر مكعـب،  مليـون١,٦٠٠انتاج الصناعات الخشبية جمالي إ، بلغ ١٩٩٠ وفي عام .الصناعية

مــا  و . مليــون طــن١٦٠ مليــون طــن، وٕاجمــالي انتــاج لــب الــورق ٢٣٥وبلــغ إجمــالي انتــاج الــورق 
ـــد عـــن  ـــب، بالمئـــة مـــن٨٠يزي ـــتم ولـــب الخـــشب  انتـــاج الل ـــدول الـــصناعيةفـــي  ي خـــالل العقـــد و . ال
وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن . ســـنوياً % ٢ إلـــى ١ المنتجـــات مـــن الطلـــب علـــى تلـــكارتفـــع الماضـــي، 

،  وصـمغ الـراتينجاللثـةكصمغ الغابات تعتبر مصدرًا للمنتجات غير الخشبية مثل المواد الصمغية 
، اللحــــاء، والتــــربنتين، ومــــواد الدباغــــة، والعــــسل، والتوابــــل، و والخيــــرزان، وأنــــواع الزيــــوت المختلفــــة

  . واألوراق، واألعشاب الطبية
  

  تدهور الغابات يحدث إزالة الغابات و تتم متى . ٢

من أن إزالة الغابـات وتـدهورها قـد يكبـد المجتمـع مستمرة التزال والمخاوف ، ١٩٨٠منذ بداية عام 
 توزيـــع غيـــر كفـــؤ  إزالتهـــا أيـــضًا إلـــىؤديتـــ نتيجـــة لفقـــدان مـــوارد اقتـــصادية، وقـــد -تكـــاليف باهظـــة

، وتعطــل خــدمات المجمعــات )النباتــات الحرجيــة و ،تربــةمثــل ال(تــدهور مــواد متجــددة ٕالــى ، و للمــوارد
للتنـوع البيولـوجي، وانبعـاث الغـازات فـادح ، وفقـدان داخل المجتمع ات وصراعاتالمائية، واضطراب

  .الدفيئة
  
   النظام االيكولوجيتنوع البيولوجي وصحة ال. ٣

الكـرة األرضـية على الرغم من أن المساحات المغطاة بالغابات التغطي سوى أقـل مـن ثلـث سـطح 
، حيــث يقطنهــا مايزيــد عــن أمــاكن التنــوع البيولــوجي علــى الكــرة األرضــيةإال أنهــا مــن ضــمن أكثــر 

واع متنوعــة وغالبــًا مــاتوفر الغابــات المداريــة والمعتدلــة والــشمالية أنــ. ثلثــي األنــواع البريــة المعروفــة
الـك العديـد مـن األنـواع المهـددة نوه. نبات، والحيوانات، والكائنـات الحيـة الدقيقـة أيـضاً الموائل من 

الحرجـي التنـوع البيولـوجي مـن الطبيعـي أن يـرتبط و . ٢ تعتمـد أيـضًا علـى الغابـات والتـيباالنقراض

  التأثيرات الناتجة عن حرائق الغابات الوطنية، وا*قليمية، والدولية 
  

بلغت الكلفة ا=قتصادية الناتجة عن إزالة وتعرية الغابات جراء الحرائق في اندونيسيا في عام 
   . بليون دو=ر أمريكي٢.٧ ،١٩٩٧/١٩٩٨

  
 المركز الدولي لبحوث الغابات في اندونيسا   : لمصدرا



 ١٢

تحـت تهديـد هـو الحرجـي ، فـإن التنـوع البيولـوجي وتبعـًا لـذلك. يكولـوجي والحيـاة البـشريةإلبالنظام ا
  .ة، وعوامل أخرى، والتجزئالبشري، وٕازالة الغاباتمستمر جراء النشاط 

  
  التغير المناخي . ٤

اقتــصاديات التنــوع المنــاخي لحكومــة المملكــة المتحــدة "منــذ إطــالق مراجعــة ســتيرن المتميــزة حــول  
بــشأن واألشـخاص أكثـر وعيــًا بـشكل عـام  ، أصـبحت الحكومــات، والـصناعات، " ٢٠٠٦فـي عـام 
ـــاخيإلعالقـــات ا ـــر المن ـــاط مـــابين الغابـــات والتغي ـــاتيـــرتمـــا أدوٕاذا . رتب  بـــشكل ســـيء فمـــن  الغاب
وٕاذا مـا .  المنبعـث فـي الهـواءغـاز الكربـونبـسبب  تفاقم التغير المناخي  يؤدي ذلك إلىالممكن أن

  آثــارأديــرت بعنايــة، فمــن الممكــن أن تعمــل كبالوعــات كربــون فعالــة للمــساعدة فــي التخفيــف مــن
لتخفــــيض " طــــط ماليــــة خبــــشأن وضــــع وهنالــــك حاليــــًا اهتمامــــات دوليــــة كبيــــرة . التغيــــر المنــــاخي

 كجـــزء مـــن اتفاقيـــة التغيـــر ،")REDD( إزالـــة الغابـــات وتـــدهورها  عمليـــةاالنبعاثـــات الناتجـــة عـــن
فيمـا يتعلـق ودور الغابـات . تـو الحـاليو المناخي الدولية المستقبلية التي سـتحل محـل بروتوكـول كي

وبالنــسبة . ( العـالماز الكربـون هـو اآلن محـل اهتمــام كبيـر مـن قبـل الحكومـات فــي كافـة انحـاء بغـ
حـول االرشـادية لألعمال الرقابية المتعلقة بالتغير المناخي، فإنه يمكن للمدققين الرجوع إلى المـواد 

الرقابــة علــى التغيــر المنــاخي، والتــي تــم إعــدادها مــن قبــل مجموعــة عمــل االنتوســاي حــول الرقابــة 
org. -environmental.www، وهي متوفرة اآلن علـى الموقـع اإللكترونـي٢٠١٠البيئية في عام 

auditing   .  

  
  

  الفيضانات . ٥

وتكبــد المجتمــع خــسائر فادحــة  تقتــل الفيــضانات آالف األشــخاص، وتــدمر حيــاتهم، فــي كــل عــام
. يـــــةبـــــسبب الـــــدمار الـــــذي يحـــــدث فـــــي الممتكـــــات العامـــــة والخاصـــــة، والـــــصناعات، والبنيـــــة التحت

 خـذ بعـين االعتبـارأحـدوث الفيـضانات يجـب أن تفـي  إزالـة الغابـات  تتسبببأنالقوية واالحتمالية 
  . ومستجمعات المياهالغابات المتعلقة بالقرارات والسياسات اتخاذ  عند
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٠٠٩( للحياة البرية ي الصندوق الدول٢
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  حرائق الغابات . ٦

يـة كبيـرة، دول اهتمامـات  علـىاآلن  تـستحوذالتأثيرات االقتصادية والبيئية لحرائق الغابـاتأصبحت 
التغيـــر المتواصـــل فـــي جـــو المحـــيط (   النينـــو-التذبـــذب الجنـــوبيالمتـــصلة ب خاصـــة وأن الحرائـــق

قـــد تـــشكل و .  مليـــون هكتـــار مـــن الغابـــات فـــي كافـــة انحـــاء العـــالم٢٥حـــوالي أحرقـــت قـــد )  الهــادي
مـــستدامة، الــضباب والـــدخان المنبعـــث منهــا تهديـــدًا كبيــرًا للتنميـــة الكـــذلك و حرائــق الغابـــات الكبيــرة 

 مـستوياتفـي ارتفـاع ، وصحة االنـسان، وقـد تـسهم االيكولوجيةوتؤثر بشكل مباشر على األنظمة 
  .  المسببة لالنحباس الحراريالغازات الدفيئةانبعاث 

  
يتـأثر معـدل و . والنار هي واحدة من العوامـل التـي تـؤدي إلـى اضـطراب النظـام االيكولـوجي للغابـة

، كان مثل ذلك االضـطراب كبيـراً وكلما . دث اضطراب في الموقع كلما ححدوث التعاقب الطبيعي
وتؤدي الحرائـق أيـضًا إلـى تخفـيض . أو كلما تكرر حدوثه كلما تباطئت عمليات التعاقب الطبيعي

  . قدرة الغابات على تنحية غاز الكربون
  
  الفقراء معيشة سبل . ٧

فقــر فـي كمبوديـا بــأن منتجـات الغابــات بينـت دراسـة تحليليــة شـاملة قــام بهـا البنـك الــدولي لتحليـل ال
وكانـت معظـم الغابـات . مـن الفقـراء فـي كمبوديـا% ٨٥تسهم في توفير سبل العـيش لمـا يزيـد عـن 

 ومـع. غايـات زراعيـةلإزالتهـا كـان يـتم أو . من أجل توفير الخشب أو الحطـبتستخدم في كمبوديا 
فيين الكمبـوديين الـذين يعـانون مـن الفقـر الحيـاه البريـة للمـواطنين الـريتصبح  اختفاء الغابات، تزايد

  . ٣مهددة باستمرار 
  

   واألعمال الرقابية على الحراجةالرشيدة الحاكمية 

الحاكميـــة فـــي حـــد ذاتهـــا تعنـــي ببـــساطة و . اً  جديـــداً هـــو لـــيس مفهومـــالرشـــيدة إن مفهـــوم الحاكميـــة 
 ومـن الممكـن). يـذ القـرارات تنف أو ال يتمجراءات التي على أساسها يتمإل وا،إجراءات اتخاذ القرار(

مثـــل الحاكميـــة المؤســـسية، والحاكميـــة الدوليـــة، والحاكميـــة نـــواحي أن تـــستخدم الحاكميـــة فـــي عـــدة 
ومــن الممكــن أن يكــون لهــا دالالت جيوسياســية، ويكــون لهــا معنــى . الوطنيــة، والحاكميــة المحليــة

ضم عـدة أمـور تـ ؤسـسية الحاكميـة المالممكن أن تتضمنفمن محدد ضمن كل هيئة، وتبعًا لذلك، 
  . المختلفةالجوانب العديد من 

اللجنـة االجتماعيـة  ( أحـد المقـاالت الـصادرة عـن منظـورمـنالرشـيدة وتدرس هذه الوثيقة الحاكمية 
.  ٤؟الرشـيدةمـا هـي الحاكميـة  UNESCAPوالباسـيفيك واالقتصادية لألمم المتحدة لمنطقة آسـيا 

  ) ٢٠٠٦(معھد البحوث والتنمية الكمبودي . ٣
 



 ١٤

، مــسؤولة، منحــى جمـاعي تـشاركية، ذات :ة، وهـي أنهــاثمانيــة خـصائص رئيــسالرشـيدة وللحاكميـة 
  .القانونبأحكام مستجيبة، فعالة وكفؤة، عادلة، شمولية، وملتزمة شفافة، 

  
 وأن ،عتبــارإل أن الفــساد هــو فــي أدنــى مــستوى، وأن آراء األقليــة تؤخــذ بعــين ا الحاكميــة وتــضمن

 وتـستجيب لالحتياجـات الحاليـة ،تأصوات الناس األقل حظًا في المجتمع تسمع عند اتخـاذ القـرارا
  :والمستقبلية وفيما يلي تفصيل لهذه الخصائص

والتشاركية إما أن . ما أو نشاط  هي قابلية الرجال والنساء على المشاركة في حدث:التشاركية �
البــد مــن أن و .  أو مــن خــالل ممثلــين،وســيطة مخولــة أو مــن خــالل مؤســسات ،تكــون مباشــرة

  .  بالمعلوماتحصنةتكون التشاركية منظمة وم
  
ويعتبـر النـشاط . يجـري وفقـًاً◌ لألنظمـة والقـوانيناتخـاذ القـرارات وتطبيقهـا تعني أن و  :الشفافية �

يـتم علـى سـبيل المثـال، عنـدما . المتعلقـة بـه معلنـة ومتاحـةالمعلومـات شفافًا إذا ما كانت كافـة 
قرارات للمناقشة،  األنظمة وال، وعندما تفتحجهة ماالميزانيات والبيانات المالية من قبل مراجعة 

لخـرق األنظمـة أمـام الـسلطات  أقل اً فرصويصبح هنالك شفافة، عندئٍذ أنها توصف االجراءات 
  . نزوًال عند مصالحهم الخاصة

  
 ويكـــون ذلـــك عنـــدما تنـــتج المؤســـسات والعمليـــات نتـــائج ملبيـــة الحتياجـــات :الفعاليـــة والكفـــاءة �

  . ستغالل ممكن للموارد عند تنفيذ تلك األعمالفضل اأ الوقت ذاتهفي تحقق و المجتمع، 
  
 يكــون ذلــك عنــدما تــسعى المؤســسات والعمليــات إلــى خدمــة كافــة العمــالء ضــمن :االســتجابة �

  . إطار زمني معقول
  
أداء عمـل مـا،  بتحمل مسؤولية  التزاميالحاكمية الرشيدة هفي وهذه الناحية الهامة  :المساءلة �

وينطبـــق ذلـــك علـــى المؤســـسات . وء التوقعـــات المتفـــق بـــشأنها فـــي ضـــ قـــد تـــماألداءأن وٕاثبـــات 
أي جميـــع األطـــراف المـــشاركة بمـــا فـــي ذلـــك (ثلمـــا ينطبـــق علـــى المجتمـــع المـــدني الحكوميـــة م

فــإن المنظمــة أو المؤســسة تكــون  ،وبــشكل عــام).  غيــر الحكــومي والعــسكري-القطــاع الخــاص
 هنــــاك فــــرق مــــابين :مالحظــــة. تهــــامــــسؤولة أمــــام هــــؤالء الــــذين ســــيتأثرون بقراراتهــــا أو إجراءا

 هـي االلتــزام باالجابــة  والمــساءلة، بالقيـام بالعمــلهــي االلتــزامفالمـسؤولية المـسؤولية والمــساءلة، 
والحكومـة هــي . هــي متطلـب أساســي للحاكميـة الرشــيدةوالمـساءلة  .عـن أي أمــر يتعلـق بالعمــل

 لجنة ا*مم المتحدة للتنمية اJجتماعية واJقتصادية ٤
 ) ٢٠٠٩(لمنطقة أسيا والباسيفيك 
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ص وهيئــات المجتمــع  بــل القطــاع الخــا،ساءلةليــست وحــدها التــي يجــب أن تكــون خاضــعة للمــ
  .  واليمكن فرض المساءلة دون توفر الشفافية وسيادة القانون. كذلكالمدني

  
 تتطلب الحاكمية الرشيدة إحداث التوازن بـين المـصالح المختلفـة فـي المجتمـع :توافق المصالح �

األفـضل بالنـسبة   الـشيءفـي المجتمـع بـشأن مـا هـو) اتفـاق ( النطاقللوصول إلى إجماع واسع
  .  وكيف يمكن تحقيقه،مع ككلللمجت

  
للمجتمــع ضـمان أن كافـة أفـراده يـشعرون بـأنهم جــزء الرفـاه  يتطلـب تحقيـق :العدالـة والـشمولية �

اتاحــة الفــرص بــشكل عــادل أمــام ويتطلــب ذلــك .  بمبعــدين عــن مــساره الرئيــسيمنـه وأنهــم ليــسوا
  . متوى معيشتهمس أو المحافظة على ، حظًا لتحسينالفئة األقلجميع الفئات، بالتحديد 

  
وتتطلـــب ســـيادة .  وتتمثـــل فـــي التطبيـــق النزيـــه ألطـــر العمـــل القانونيـــة العادلـــة:ســـيادة القـــانون �

والتطبيـق غيـر . قليـاتألنـسانية وبـصورة خاصـة حقـوق اإل حماية كاملـة للحقـوق ا أيضاً القانون
  .  سلطة قضائية وبوليسية نزيهة وعادلةتطلبي المتحيز للقوانين

  
وفقًا للخصائص مل رقابي، من الممكن استخدام الحاكمية الرشيدة كمعيار رقابي وعند تنفيذ أي ع

              . الثمانية التي ذكرت أعاله
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ويختلــف التعريــف بــاختالف وجهــات . تــم تقــديم واقتــراح العديــد مــن التعريفــات مــن أطــراف مختلفــة

نظر واعتقادات ومـصالح تلـك األطـراف، وكـذلك تنـوع الغابـات واألنظمـة االيكولوجيـة للغابـات فـي 
  :  كما يلي للغابات هو)٢٠٠٥) (FAO( الدولية والزراعةف منظمة األغذية يوتعر . العالم

، بتغطيـة شـجرية تزيـد  متـرات٥هكتار بأشجار يزيد علوها عن  ٠.٥األرض الممتدة لما يزيد عن 
واليــشمل ذلــك األراضــي . عــن عــشرة بالمئــة، أو أشــجار قابلــة للوصــول إلــى هــذا العلــو فــي الموقــع

  . ية في المناطق الحضر غلة المستالزراعية، أو األراضي
  وقد استخدم خبراء آخرون تعريفات أخرى ارتبطت بـ 

  . مساحة األرض •
  . الوظيفة التي تؤديها تلك المساحة •
  . النظام االيكولوجي •

 علـــى ) ٢٠٠١إدارة الغابـــات ( ه فـــي تقريـــر  الغابـــات.علـــى ســـبيل المثـــال، عـــرف دفـــيس أي تـــي أل
  : النحو التالي

مجموعــة مــن  فــي العــادة التــي تــضم، و ى حــد مــاإلــ بتغطيــة شــجرية كثيفــة يتــصفيكولــوجي إنظــام 
فئـة العمـر، والعمليـات و الهيكل، و التكوين، و  ،الكائنات التي تختلف في خصائصها من حيث النوع

وعليــه فإنــه . ، والحيــاة البريــةادَة المــروج، والجــداول، واألســماك عــيــضم مثــل ذلــك النظــامالمرافقــة، و 



 ١٧

  نبــاتي غطــاءيمكــن أن يكــون لهــاأو   لهــاي والتــييمكــن تعريــف الغابــة بأنهــا مجموعــة مــن األراضــ
  . مدارة بشكل عام لتحقيق هدف المالكالشجري، و 

  
ة مــن األرض، ليــست بالــضرورة وذكــر خبــراء آخــرون بأنــه يمكــن تعريــف الغابــة أيــضًا بأنهــا قطعــ

لـــصيد الغـــزالن أو ممارســـة هوايـــات  ، أو لـــضامن،ألحـــد الملـــوكمـــشجرة، مخصـــصة أو ممنوحـــة 
الغابــة علــى النحــو ) UNFCCC ("التغيــر المنــاخيبــشأن ميثــاق األمــم المتحــدة "وعــرف . أخــرى
  : التالي
 يكافيء ذلك منما أو  (شجري تاجي يعلوها غطاء  هكتار ١.٠-٠.٥ عن  مساحتهاالتقلأرض 

 ٥-٢لها احتمالية الوصول إلى علو قدره والتي  ، بالمئة٣٠-١٠ عن  نسبتهاتزيدمخزون أشجار 
تكوينــات حرجيــة مغلقــة حيــث تكــون   مــشكلة مــنالغابــةتكــون وقــد .  الموقــعمتــر عنــد النــضج فــي

، وقـــد تكـــون غابـــة نـــسبة عاليـــة مـــن األرضلاألشـــجار والـــشجيرات مـــن مختلـــف األطـــوال مغطيـــة 
 ستــصل كثافــة تغطيتهــا التاجيــة إلــى  التـيروعــاتوالكائنــات الطبيعيــة اليافعــة وجميــع المز . مفتوحـة
التـــي المـــساحات وكـــذلك  الغابـــة،  متـــر تنـــدرج تحـــت مـــسمى٥-٢  علـــووأ ، بالمئـــة٣٠-١٠نـــسبة 

إمـا نتيجـة لتـدخالت بـشرية  غيـر مـشجرة مؤقتـًا هاتشكل في األساس جزءًا من مساحة الغابة، ولكن
  .  يتوقع لها أن تتحول إلى غابةالتيسباب طبيعية، و ألمثل الحصاد، أو 

  .١.١متوفرة في الجدول التالي المزيد من األمثلة حول تعريفات الدول المختلفة للغابات هي 
  .   متر٣ هكتار من مساحة األرض، واحتمالية علو ٠.١قل عن ت، وال%٣٠مساحة بتغطية حرجية تاجية التقل عن   البانيا

 متـر، وبتغطيـة حرجيـة تزيـد عـن عـشرة بالمئـة، أو ٥ هكتـار، وأشـجار يزيـد ارتفاعهـا عـن ٠.٥يزيـد عـن لما ارض ممتدة   البرازيل
  . لة للوصول إلى هذا المستوى في الموقعأشجار قاب

وفـي . ) ١٩٩٤ فـي عـام %٣٠بـدًال مـن % ٢٠تغطيـة حرجيـة التقـل عـن(تم تعديل تعريف الغابات في الصين، ليصبح   الصين
 ، تنمــو فــي منــاطق بهطــل مطــري يقــل أو"شــجيرات ذات أغــراض معينــة" ليــشمل ل التعريــف مــرة أخــرى، عــدّ ٢٠٠٤عــام 

والتـي تكـون المهمـة الرئيـسة فيهـا حمايـة % ٣٠غطية حرجية تبلغ تمن منطقة حرجية جبلية، وب مم، وض٤٠٠يزيد عن ال
   .(٢٠٠٦ ,.Zhang, et.al)البيئة 

  
 مـــم وكثافــة حرجيــة بمـــا يزيــد عـــن ١.٣ هكتــار ونباتـــات حرجيــة بعلـــو اليقــل عــن ٠.١قطعــة أرض بمــساحة التقـــل عــن   استونيا

   %. ٣٠، أو نسبة نماء التقل عن %١٠
  %. ١٠ متر، وبتغطية حرجية تزيد عن ٥شجار بعلو يزيد عن ألمنطقة مغطاة بمجموعة من ا  ونيسيااند

ويختلف . شجار تعتبر في ماليزيا عادة غاباتألوالمطاط، ومحاصيل ا ، النخيل زيتتحت اشجارالمساحات الواقعة   ماليزيا
، والذي استثنى مناطق تحت ) الفاو(اعة الدولية التعريف الرسمي للغابة في ماليزيا عن تعريف منظمة األغذية والزر 

  . (٢٠٠٦ ,JoeangoHutan)) على سبيل المثال، اشجار زيت النخيل(محاصيل زراعية 

جنــــــــــــــــــــــوب 

  أفريقيا 

 والتــي تتــشابك تيجانهــا مــع بعــضها الــبعض، وهــي فــي  متــر،١٠اليقــل علوهــا عــن ألشــجار هــي امتــداد متواصــل الغابــة 
ئمــة الخــضرة، ، أوشــبه داوالتــي تكــون فــي العــادة دائمــة الخــضرة(  الطبقــات تكــسوها األشــجار العــادة وحــدة نباتيــة متعــددة

  ). بالمئة٧٥على سبيل المثال تغطية تاجية تزيد عن (والتي تتضمن طبقاتها المجمعة تشابك بين التيجان 

(Bailey, et.al., ١٩٩٩) 
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 (UNEF/CBD) التنـوع البيولـوجي ل حـو ميثـاق/ ، فـإن البرنـامج البيئـي لألمـم المتحـدةبالمقابلو  

   : يعطي أيضًا التعريف المختصر التالي للغابات) ٢٠٠٢(
 بالمئــة، والتــي فــي ١٠ هكتــار، بتغطيــة حرجيــة تغطــي مايزيــد عــن ٠.٥أرض تزيــد مــساحتها عــن 

وفــي حالــة . األســاس هــي ليــست خاضــعة لالســتخدام الزراعــي أو ألي اســتخدام غيــر حرجــي آخــر
شـجار محكـوم بـالظروف المناخيـة، يجـب أن ألو المناطق التي يكـون فيهـا نمـو االغابات اليافعة، أ

  . التغطية الحرجيةوملبية لمتطلبات ،  مم في الموقع٥قابلة للوصول إلى علو يبلغ األشجار تكون 
  

. إن مدى وتنوع تلك التعريفات يبرهن على تنوع مفهوم الـدول لماهيـة العناصـر التـي تـشكل الغابـة
علـى  اآلخر صور الغابـة علـى أنهـا نظـام ايكولـوجي، فـي حـين قـد ينظـر اليهـا الـبعضفالبعض قـد يـ

وبـــشكل عـــام فـــإن تلـــك المفـــاهيم .  المالئمـــة لالســـتغاللأنهـــا ليـــست أكثـــر مـــن مـــساحة مـــن األرض
وكلما اتسع . المنوطة بحكومة معينة فيما يتعلق بإدارة الغاباتتشكل المهام والمسؤوليات المختلفة 

  . اتسع دور ونطاق المسؤولية في إدارة الغابات والعكس بالعكسالتعريف كلما 
  

   

التنطبــق علــى صــنفين عــامين آخــرين مــن أصــناف  للغابــاتالتعريفــات ومــع ذلــك كلــه، فــإن تلــك 
   :  وهما٢٠٠٥منظمة الفاو لعام الغابات وفقًا ألحد تقارير 

  
 متجددة طبيعيًا الغابات ال. ١

  ة طبيعياً الغابات المتجددهنالك صنفين من 
تـدخل حرجـي متعمـد مـن قبـل مـع غابـات منـشأة بتجـدد طبيعـي  ).بمساعدة(تجدد طبيعي  •

 طبيعيــة بتــدخل  فهــي إذن غابــة،أو التجــدد النبــاتي هــو طبيعــيالبذور إن مــصدر . نــسانإلا
غابـــة مـــن صـــنع الطبيعـــة وال هـــي ليـــست غابـــة مـــن صـــنع االنـــسان وحـــده، وهـــي  .بـــشري
  .وحدها

  
 الغابــات المنــشأة مــن خــالل التجــدد الطبيعــي دون تــدخل .)دةبــدون مــساع(تجــدد طبيعــي  •

وتتــضمن تلــك الغابــات البكــر، والغابــات المتجــددة بفعــل وســائل . نــسانإلمتعمــد مــن قبــل ا
  . وتلك هي بالتحديد الغابة الطبيعية.طبيعية
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   الغابات المزروعة. ٢

ويعتمـد . أو المدارة/ات المنشأة وعادًة وفقًا لمدى التدخل البشري في الغابتحدد الغابات المزروعة 
  . هذا بالمقابل إلى حد كبير على الهدف من زراعة الغابة

   ١.٢الجدول 
   المزروعة  للغابات األصناف الرئيسة 

  تعريفات   الغاباتخصائص 
أراضــــــــي / أساســــــــيةغابــــــــات 

  حرجية أخرى
، واع األصـليةمـن األنـأراضـي حرجيـة أخـرى / مـن الغابـات أراضـي حرجيـة أخـرى / غابات أساسـية

ـــك أي علـــى وجـــود أنـــشطة يكـــون هنالـــك مؤشـــرات مرئيـــة واضـــحة  الحيـــث بـــشرية، وال يحـــدث هنال
منتجــات ويــشمل ذلــك المنــاطق التــي يــتم فيهــا جمــع فــي النظــام االيكولــوجي، ذات أهميــة اضــرابات 

  .   ا فيهربما تمت إزالة بعض األشجارو .  بسيطاً  فيهاغير حرجية، شريطة أن يكون التأثير البشري
/ لــــــــــةغابــــــــــات طبيعيــــــــــة معدّ 

  أراضي حرجية أخرى
مـــن األنـــواع أراضـــي حرجيـــة أخـــرى /  مـــن الغابـــاتأراضـــي حرجيـــة أخـــرى/ لـــةغابـــات طبيعيـــة معدّ 

علــى والتــي تــشمل ، ون هنالــك مؤشــرات مرئيــة واضــحة لوجــود أنــشطة بــشريةيكــو  ،المتجــددة طبيعيــاً 
منـاطق متجـددة طبيعيـًا بعـد ، انتقائيمناطق تعرضت لقطع اشجار بشكل سبيل المثال ال الحصر، 

ق يكـون ط، منـاطق متعافيـة مـن حرائـق ناتجـة عـن افعـال بـشرية ومـا إلـى ذلـك، منـازراعياستخدام 
  .  فيها من الصعب التمييز بشأن ما إذا التجديد طبيعيًا أو بمساعدة

أراضـي / غابات شـبه طبيعيـة
  حرجية أخرى 

مـــن األنـــواع أراضـــي حرجيـــة أخـــرى / الغابـــاتمـــن اراضـــي حرجيـــة أخـــرى / شـــبه طبيعيـــةغابـــات 
والتــي تــشمل منــاطق  ، والمنــشأة عــن طريــق الغــرس، أو البــذارأو متجــددة طبيعيــًا بمــساعدة األصــلية
تعظـيم /مـن أجـل زيـادةجهـود متعمـدة ، وتبـذل األصـليةدارة مكثفة، حيث تستخدم األنـواع إلخاضعة 

قـد توجـد أنـواع متجـددة الغابـة، و كـوين يكلـة وتنسبة األنواع المرغوبة، مما يؤدي إلـى تغييـرات فـي ه
وتـشمل الغابـات شـبه .  قـد تكـون موجـودةأو المبـذورة/ أنـواع أخـرى غيـر تلـك المزروعـة طبيعيًا من 

الطبيعيــة منــاطق بأشــجار متجــددة طبيعيــًا مــن أنــواع مدخلــة، ومنــاطق خاضــعة إلدارة مكثفــة حيــث 
وقـد .  مـن أجـل تعظـيم الوظـائف المرغوبـة للغابـةمثـل الترقيـق أو التـسميدتكون هناك جهود متعمدة 

  . تؤدي تلك الجهود إلى تغييرات في هيكلة وتكوين الغابة
  مزروعات انتاجية

أراضـــي حرجيـــة / فــي الغابـــة(
   ) أخرى

، والتـي انـشئت أراضـي حرجيـة أخـرى مـن أنـواع مدخلـة وأصـلية أحيانـاً /انتاجية في الغابةمزروعات 
 خـشبية وغيـر خـشبية والتـي تـشمل كافـة سـلعوخاصـة مـن أجـل انتـاج من خـالل الغـرس أو البـذار، 

ألنـواع أصـلية  ومنـاطق ،الخـشبية وغيـر الخـشبيةالـسلع األنواع المدخلة التي انشئت من أجل انتاج 
  .  أو على وتيرة واحدة)خط مستقيم (تنمو بشكل متكافيءوأشجار ، بقلتهاالتي تتصف 

/ في الغابة(وقائية مزروعات 
  )جية أخرىأراضي حر 

أراضـي حرجيــة أخـرى مــن أنـواع مدخلــة وأصـلية أحيانــًا، والتـي انــشئت /فـي الغابــةوقائيــة مزروعـات 
تــوفير خــدمات بيئيــة، مثــل حمايــة التربــة والميــاه، مــن خــالل الغــرس أو البــذار، وخاصــة مــن أجــل 

 المـصنفة التنـوع البيولـوجي، ومنـاطق األنـواع األصـلية) طنمـوا(ومكافحة اآلفات، وحماية محميات 
  .أو على وتيرة واحدة) خط مستقيم(، واألشجار التي تنمو بشكل متكافيء "أنواع قليلة" على أنها 

  ٢٠٠٥ لعام "تقييم موارد الغابات الطبيعية"ورقة بعنوان ) FAO(منظمة األغذية والزراعة الدولية : المصدر

  



 ٢٠

ويمكن قراءة هذا الجدول مـن . وقد عرضت هذه التصنيفات بمزيد من التفصيل في الجدول التالي
اليمـــين، عبـــر مـــن  مـــن الغابـــات الطبيعيـــة بـــشكل كامـــل ءاً اليمـــين إلـــى اليـــسار كسلـــسلة متـــصلة بـــد

  .    اليسارإلى الغراس المزروعة واألشجار خارج الغابة 

  
   ١.٣الجدول 
  المزروعة ضمن سلسلة خصائص الغابات الغابات 

  غابات مزروعة  الغابات المتجددة طبيعياً 

   طبيعياً ةمعدل   ساسيةأ  مزارع   نصف طبيعي

تجـــدد طبيعـــي 
  بمساعدة

مكونـــــــــــــــــــــــــــات 
  زراعية 

  وقائية  انتاجية 

جار خارج شأ

  الغابات

نـــــــواع الغابـــــــات أ
ــــــث األصــــــلية  حي

ــــــاك ال  يكــــــون هن
مؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات 

 علــــــــى واضــــــــحة
ـــــــــشطة  وجـــــــــود أن

 وال يكـون ،بشرية
هنــــــاك عمليـــــــات 
ايكولوجيـــة مـــؤثرة 

   .  بشكل كبير

انـــــــواع الغابـــــــات 
ـــــًا المع دلـــــة طبيعي

ــــــــــــث يكــــــــــــون  حي
هنـــــاك مؤشــــــرات 

 علــــــــى واضــــــــحة
ـــــــــشطة  وجـــــــــود أن

   .  بشرية

ممارســـــــــــــــــــــــــــــــات 
حرجيـــــــــــــة مـــــــــــــن 
خـــــــــــــــــــــــــالل إدارة 
 زراعيــــــــة مكثفــــــــة

  :مثل
إزالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . ١

األعــــــــــــــــــــــــــــــــشاب 
  . الضارة

  . التسميد. ٢
  . الترقيق. ٣
قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــع . ٤
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــجار ألا

  .  االنتقائي

  من أنواعغابات
أصــــــــلية منـــــــــشأة 
مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل 
الغــــــــــــــــــــــــــــــرس أو 

 بـــــــــإدارة ،البــــــــذار
  . مكثفة

غابات من انواع 
أو أصلية /مدخلة

منشأة مـن خـالل 
الغــــــــــــــــــــــــــــــرس أو 

ـــــــذار،  بهـــــــدف الب
الــــــــــــسلع انتــــــــــــاج 

الخــشبية أو غيــر 
  .  الخشبية

غابات من انواع 
أو أصلية /مدخلة

منشأة مـن خـالل 
الغــــــــــــــــــــــــــــــرس أو 

ـــــــذار،  بهـــــــدف الب
تـــــــوفير خـــــــدمات 

  . بيئية

ــــــــع مــــــــشجرة  مواق
تقــــــــل مــــــــساحتها 

 ٠,٥عـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
هكتـــــار، مغطـــــاة 
باألشــــــــجار فــــــــي 

ة أرض زراعيــــــــــــــــ
أنظمــــــة زراعــــــة (

حرجيــــة، حــــدائق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساتين  وب

، ) المنــــــــــــــــــــــــــــازل
األشــــــــــجار فــــــــــي 
البيئــة الحــضرية، 
والمنتــــــشرة علــــــى 

  . جوانب الطرق
  ٢٠٠٥لعام " تقييم موارد الغابات الطبيعية"ورقة بعنوان ) FAO(منظمة األغذية والزراعة الدولية : المصدر

  
مكانيـة اسـتثناء األشـجار إة فقـط، مـع  أنواع أشـجار الغابـات األصـليتمثل األصناف الثالثة األولى

 وعلـى الـرغم .الـصغيرة المتجـددة طبيعيـًا مـن أنـواع مدخلـة أو أصـلية ضـمن الفئـة النـصف طبيعيـة
الغابات إال أن الطبيعية المعدلة هو التجدد الطبيعي، و الغابات الغابات األساسية مصدر من أن 

 ، وجميــعأو البــذارمــن خــالل الغــرس ،  بمــساعدةنــصف الطبيعيــة هــي منــشأة مــن التجــدد الطبيعــي
    . مزروعات الغابات تنشأ من خالل الغرس أو البذار
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 التغطيــة مــن% ٥٥علــىتــستحوذ   المتجــددة طبيعيــاً ، فــإن الغابــات٢٠٠٥ووفقــًا لتقريــر الفــاو لعــام 
ومع ذلك، فقد أظهرت نتائج تحليل التجاهات خصائص الغابـات علـى المـستوى . ةالحرجية الدولي

نحـو ميـل ي الغابـات المتجـددة طبيعيـًا  مؤشـر، بـأن٢٠٠٥ و عـام ١٩٩٠ أجري مابين عـام يالدول
وهـذا األمـر .  االرتفـاعنحـو الغابات نـصف الطبيعيـة والمزروعـة  مؤشرميلياالنخفاض، في حين 

زيـادة إدارة مـستدامة للغابـات، فـسوف يـؤدي ذلـك إلـى تقـم الحكومـات بتنفيـذ لـم  إذا يؤشر علـى أنـه
  . ت المزروعةالغابافي 

  
  

والحـرارة  وفقـًا ألنمـاط الهطـل المطـري غابـات العـالمتـم تقـسيم  ٢٠٠١تقرير لمنظمة الفاو لعام في 
 -شـبه اســتوائيةو  -غابـات اســتوائية وهــي : ضـمن المنــاطق االيكولوجيـة الموســعة التاليـة،والرطوبـة

علـى الـرغم (لعـرض وتتماثل هذه المناطق إلـى حـد كبيـر مـع منـاطق خطـوط ا. شمالية و -معتدلةو 
 الغابـات نـواعوا).  أو أي دولـةمن أنه قد يكون هنالـك مـدى واسـع مـن أنمـاط الغابـات فـي أي قـارة

  . ٥السبع المحددة من قبل منظمة الفاو هي مبينة في الجدول التالي
   ١.٤الجدول 

  الغابات أنواع 
 فـي التركيـب والنـوع عـن نباتـات غالبًا مـا تغطـى الجبـال والهـضاب بنباتـات حرجيـة تختلـف  الغابات الجبلية

على سبيل المثال، (والجبال العالية في المناطق االستوائية . راضي المنخفضة المحيطةألا
ـــديها نـــديز والهماليـــا ألاجبـــال  ـــل االرتفـــاع  الغابـــات التـــي يحـــدد طبيعتهـــا واع مختلفـــة مـــنأن

 الــشرق  متــر فــي المنــاطق الجافــة، مثــل٣٠٠٠يبلــغ أقــصى علــو لهــا حــوالي و . والتعــرض
، فــإن الغابــات وبــشكل عــام. الغابــات الطبيعيــة عــادًة علــى الجبــاليقتــصر وجــود و . األدنــى

تحـــتفظ بتنـــوع كبيـــر مـــن المحميـــات، وهـــي عامـــل أساســـي فـــي حمايـــة مـــستجمعات الجبليـــة 
    .  المياه، والتربة

ــــات  االســــتوائية الغاب
  مطرةالم

ر الرطــب ااطق ذات المنــاخ الحــفــي المنــ بــشكل رئيــسي  الممطــرةاالســتوائيةالغابــات توجــد 
فــي حــوض األمــازون ألمريكــا الجنوبيــة، وحــوض الكونغــو ألفريقيــا الوســطى، : طــوال العــام

وهــي تــشكل أكثــر االنظمــة االيكولوجيــة البريــة تنوعــًا فــي . وأجــزاء مــن جنــوب شــرق آســيا
. النقراضالعالم، مع وجود العديـد مـن النباتـات والحيوانـات النـادرة، والمتوطنـة، والمهـددة بـا

ــة المتالصــقة والتــي تــشكل وتتميــز بغطائهــا النبــاتي الغنــي  غطــاًء شــجريًا وأشــجارها الطويل
الغابــات  تــضم و.  متــراً ٦٠ إلــى ٥٠شــجار ناشــئة يبلــغ علوهــا أمتــصًال متعــدد الطبقــات، و 

 العديــد مــن المــوارد الحيويــة الالزمــة لبقــاء الــسكان المحليــين واألنــشطة مطــرةاالســتوائية الم
وتعتبــر . خــشاب والقــش والفواكــه والمكــسرات واألعــشاب الطبيــة والمطــاطأليــة مثــل االتجار 

  . صليينأل لعدد كبير من السكان ااً هذه الغابات أيضًا موطن

 ٢٠٠١ وضع الغابات في العالم ٥  ١.٤تابع الجدول 



 ٢٢

  الغاباتواع ان
ــــــــصنوبرية  ــــــــات ال الغاب

  الشمالية
صف توجد الغابات الصنوبرية الـشمالية بـشكل أساسـي فـي خطـوط العـرض المرتفعـة فـي نـ

وتعتبـــر هـــذه الغابـــات مـــصدر العـــالم الـــرئيس . الكـــرة الـــشمالي، حيـــث يوجـــد المنـــاخ البـــارد
شـــجار البيـــسية والتنـــوب علـــى غابـــات امريكـــا الجنوبيـــة، وتهـــيمن أ. للخـــشب اللـــين التجـــاري

وأوروبا الشمالية، وغرب سايبريا، في حين توجد اشجار الالركس  في غابات وسط وشرق 
الحرجي في الغالـب منخفـضًا، مـع وجـود شـجيرات ونباتـات عـشبية ويكون الغطاء . سايبريا

رية أكبـر سلـسلة غابـات متـصلة علـى يغابات التايغا الـسيبتشكل و . وطحالب ومايشبه ذلك
 ولكــن مــستوى التــوطن وفــي هــذا النــوع مــن الغابــات يكــون التنــوع البيولــوجي قلــيالً . األرض
ــاً  علــى ســبيل ظــائف ايكولوجيــة هامــة، هــي تلــك المنــاطق و األراضــي الرطبــة تلبــي و . عالي

       .  الطيور المائية والطيور الساحليةمنالمثال كوائل لعدد 

ــــة  ــــات المعتدل ذات الغاب
العريـــــــــــــــــــــضة األوراق 

  المتساقطة

  

هـــي الغطـــاء النبـــاتي الطبيعـــي لـــشرق ذات األوراق العريـــضة المتـــساقطة الغابـــات المعتدلـــة 
وهـذا الـنمط مـن الغابـات . ، وأجـزاء مـن بتغونيـاأمريكا الشمالية، وغرب أوروبا، وشرق آسيا

وأنــواع الجــوز، وخــشب يــرتبط بالمنــاخ الرطــب ويــشمل أنــواع مثــل البلــوط، والــزان، والبتــوال، 
وتختلــف الغابــات فــي الهيكــل . وخــشب الــدردارالجــوز، وخــشب القيقــب، وشــجر الــدردار، 

 ةالـصلبوتقـدر اخـشابها . حرائـقوالتكوين وفقًا للمناخ المحلي، والتربة، واالرتفـاع، وتكـرار ال
والغابــــات . نتيجــــة لجودتهــــا، ومعظــــم الغابــــات المتبقيــــة تــــستغل بــــشكل مكثــــفبــــثمن عــــاٍل 

تــستخدم أيــضًا بــشكل مكثــف لغايــات الترفيــه عــن الــنفس، ذات األوراق العريــضة المعتدلــة 
 حيــث أن العديــد مــن تلــك الغابــات توجــد بــالقرب مــن المنــاطق المأهولــة بالــسكان والمنــاطق

   .  الصناعية
توجد غابات المنغروف عادًة على المساحات الطينية، وضفاف الـسواحل االسـتوائية وشـبه   غابات المنغروف

، وتــــضم الــــدول التــــي تعتبــــر مــــن أكبــــر منــــاطق أشــــجار المنغــــروف، كــــل مــــن االســــتوائية
ة عاليـة وتعتبر المنغروف مـن الـنظم االيكولوجيـ. والهند، والبنغالديش اندونيسيا، والبرازيل،

وهــي ذات أهميــة كمواقــع تفــريخ، ورعايــة، وتغذيــة للعديــد مــن األســماك البحريــة االنتاجيــة، 
بنيـــة، ومـــصائد ألويـــستخدم الـــسكان المحليـــون شـــجر المنغـــاروف لـــصنع مـــواد ا. والمحـــار

نــواع مختلفــة مــن المنتجــات غيــر الخــشبية أاألســماك، وأخــشاب الوقــود، والفحــم، ويجمعــون 
 مـــن اشـــجار  عـــدد وعلـــى مـــر العقـــود الماضـــية كـــان قـــد تـــم إزالـــة.مـــن اشـــجار المنغـــروف

  . بناء األحواض الملحية، أو تربية األحياء المائيةو المنغروف لغايات الزراعة، 
 ســـــــــتوائيةإلاالغابــــــــات 
راضـــــــــــي أل  واالجافـــــــــــة

   حرجيةال

راضــي الحرجيــة فــي المنــاطق االســتوائية ذات المواســم أل وا الجافــةتوجــد الغابــات االســتوائية
ويكـون الغطـاء النبـاتي مفتوحـًا نـسبيًا . وتكون أكثر كثافـة فـي شـرق وجنـوب أفريقيـا. لجافةا

   مترًا ٢٠ على ١٠ من أشجار متساقطة يبلغ ارتفاعها مابين كونتوي
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شــجار، فقــد تحولــت ألالمتكــرر لالقطــع ونتيجــة للحرائــق المتكــررة، و . عــشبية ســفليةوطبقــة   
عــشاب والــشجيرات ألإلــى منــاطق ســفانا، حيــث تهــيمن االعديــد مــن تلــك األراضــي الحرجيــة 

 األراضي الحرجية والسفانا المـواطن الرئيـسة للحيـاة  تعتبروفي أفريقيا، بالتحديد،. الصغيرة
حطــــب الوقــــود، والعــــسل، البريــــة وتــــوفر للــــسكان المحليــــين منتجــــات وخــــدمات قيمــــة مثــــل 

      .  والخشب، واألدوية، ومراعي الماشية
ــــــــــــات شــــــــــــبه  الغاب

  االستوائية الجافة 

الغابات ذات الغطاء النباتي الصلب هي الغطاء النباتي الغابات شبة االستوائية الجافة أو 
وجــد فــي تو ) رطــب معتــدل شــتاًء، جــاف صــيفاً (بــيض المتوســط ألالطبيعــي لمنــاخ البحــر ا

 دائمــة الخــضرة، ويتــراوح  نباتيــةوراقوألشــجار تلــك الغابــات أ. منــاطق مختلفــة حــول العــالم
إلــى غابــات ذات شــجيرات مبعثــرة غيــر  ، مفتوحــةةطويلــ غابــات  بــين فيهــاالغطــاء النبــاتي

بـيض المتوسـط التاريخيـة التـي تمـت إزالتهـا هـي ألوالجزء األكبر من غابات البحر ا. كثيفة
االســترالية مــساحات الكافور  تــم تحويــل العديــد مــن اآلن مكــسوة بــشجيرات صــغيره، فــي حــين

الكــاب جنــوب أفريقيــا هــي بالتحديــد منــاطق نباتيــة مرافــيء  . ارعمــز وأجــزاء مــن تــشيلي إلــى 
تاريخية غنية تضم العديـد مـن األنـواع األصـلية، ومنتجـات حرجيـة غيـر خـشبية ذات قيمـة 

      .   تجارية عالية مثل الفلين والعسل وزيت الزيتون

  
 أو ات توزيعـــوتعمـــد الـــدول إلـــى تكييـــف.  بالعموميـــة إلـــى حـــد مـــا تـــصنيفات الفـــاو أعـــالهتتـــصفو 

  .  الفاو وفقًا لمتطلباتهااتتصنيف
  

 ٢٦يـصنف الغابـات ضـمن ) UNDP(وخالفًا لمنظمة الفاو، فإن برنامج األمم المتحدة االنمـائي 
وكـــل واحـــدة مـــن تلـــك األنمـــاط . نمطـــًا بمـــا يعكـــس المنـــاطق المناخيـــة واألنمـــاط الرئيـــسة لألشـــجار

نمــاط الــستة وعــشرين الرئيــسة يمكــن تــصنيفها وتلــك اال. الرئيــسة تــشكل مــدى واســعًا مــن الغابــات
  : ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني. ضمن ستة تصنيفات موسعة

www.unep-wcmc.org/forest/fp_background.htm 

  
 وقيمتهــــا الجماليــــة، وبــــشكل أساســــي، فــــإن طبيعــــة الغابــــة قــــد تختلــــف حــــسب موقعهــــا، وظيفتهــــا،

  . وخصائصها الهيدرولوجية
  

 الغابات في كافة انحاء العالم في الجدول واعويمكن التعرف على بعض األمثلة بشأن توزيعات ان
١.٥ .  

  
  
  



 ٢٤

 

   ١.٥الجدول 
  انواع الغابات في بعض الدول 

  
  البرازيل

  
  

  
  
   
   
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يوجد في البرازيل أنcواع عديcدة مcن الغابcات، وأھمھcا الغابcات 
ا=سcccتوائية الرطبcccة التcccي تغطcccي معظcccم منطقcccة اkمcccازون، 

 التccي تعتبccر مccن أنccواع الغابccات الجافccة التccي تغطccي والكاتنغccا
يرادو والتcي أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية، وغابات الcس

تccشبه فccي طبيعتھccا الccسفانا، فccي المنطقccة الوسccطى والمنطقccة 
الجنوبية الشرقية، والغابcة اkطلcسية التcي تتميcز بوجcود الغابcة 

بمcا فcي ذلcك (ا=ستوائية وشcبه ا=سcتوائية علcى طcول الcساحل 
الغابات التي تھيمن عليھا أشجار ا=روكاريcة الcضيقة اkوراق 

)ccي أو اسccوب أمريكccجر جنccصنوبريةشccصيلة الccن الفccترالي م (
ومنطقcة . فcي أجcزاء مcن المنطقcة الجنوبيcة والجنوبيcة الcشرقية

وتتميcز سcھول . بنتنال اkحيائية ھي من أكبر مcستنقعات العcالم
وتcccccشكل . البمcccccب العcccccشبية بمcccccساحاتھا العcccccشبية المنبcccccسطة

المcساحة مcن % ١المزروعات الحرجية في البرازيل أقcل مcن 
 يھccيمن عليھccا أنccواع مccن أشccجار الكينccا ،)مليccون ھكتccار٥.٥(

  ). الجھاز اkعلى للرقابة للبرازيل: المصدر(والصنوبر 
  

  ا  مياه 
       

   غابات مفتوحة مبعثرة 
  

   تغطية حرجية أخرى 
   تغطية أخرى 

  
FAO (٢٠٠٧): FAO Forestry Country Profile, available at: 
www.fao.org/forestry/foris/img/maps/forcov/fc٢٠٦.gif 
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  غابات مغلقة 



 ٢٥

   ١.٥الجدول 
   أنواع الغابات في بعض الدول

  

  استونيا 
  

  

  
  
  
  
  
  

  اندونيسيا 
  
  

  

من حيث البيئة النباتية العالمية تنتمي استونيا إلى الجcزء الcشمالي  
. لي لنصف الكcرة الcشما الفرعيةمن المنطقة الحرجية الصنوبرية

  ،وغالبية المجتمع النباتي ا=ستوني ينتمي إلى الغابات الصنوبرية
والذي تھيمن عليه اشجار التنوب الصنوبرية النرويجية، واشجار 

، وأشccجار الحccور، واشccجار الccصنوبر )البتccو= الفccضية(القccضبان 
  . ا=سكتلندي

  
ونظcccراً =نتcccشار اkراضcccي الزراعيcccة فcccي القcccرن التاسcccع عcccشر 

تنقعات والغابccات الختيccة فccي القccرن العccشرين، فقccد وجفccاف المccس
بقيcccة مختلفcccاً عcccن اسcccتونيا أصcccبح التوريcccع الحcccالي للغابcccات فcccي 

وقccد اختفccت الغابccات الطبيعيccة . في المنطقccةالمجتمعccات الطبيعيccة
الشمالية والنصف شcمالية إلcى حcد كبيcر أو تcأثرت إلcى حcد كبيcر 

kعلccى للرقابccة المccصدر الجھccاز ا. (بالنccشاط البccشري فccي أسccتونيا
  .   اkستوني

  
           مياه 

           
         غابات مغلقة 

          غابات مفتوحة مبعثرة
          اراضي حرجية أخرى 

          تغطية أخرى
FAO (٢٠٠٧): FAO Forestry Country Profile, available at: 
www.fao.org/forestry/foris/img/maps/forcov/fc٢٠٦.gif 
[Accessed ٥ October ٢٠٠٩] 

   

 

 

 

 

 

ي اندونيسيا، تcصنف الغابcات وفقcاً للوضcع، الوظيفcة، الغcرض، ف
. ودورالمناخ الجزئي، والقيمة الجمالية، والcصفات الھيدرولوجيcة

وقcد .  المحافظcة، والحمايcة، وا=نتاجيcة :وتشمل وظcائف الغابcات
تتضمن اkغراض الخاصة، البحث والتطوير، والتعليم، والتcسلية 

دد أھمية الغابات ببعض العناصcر مثcل وقد تتح. والعبادة، والثقافة
أھمية الغابات على مستوى المناخ الجزئي، خصائصھا الجمالية، 

المccصدر الجھccاز اkعلccى للرقابccة . ( وقابلتھccا =متccصاص الميccاه
  )   ا=ندونيسي

           مياه 
           

         غابات مغلقة 
          غابات مفتوحة مبعثرة

  خرى         اراضي حرجية أ
          تغطية أخرى

FAO (٢٠٠٧): FAO Forestry Country Profile, available at: 
www.fao.org/forestry/foris/img/maps/forcov/fc٢٠٦.gif 
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 طبيعــة تــؤثرو . اتتعتمــد الطريقــة التــي تــدار بهــا الغابــات إلــى حــد كبيــر علــى طبيعــة ملكيــة الغابــ
عظـــم وكلمــا .  فيمــا يتعلــق بــإدارة الغابــةالحكومــةعلــى طبيعــة الــدور الــذي تقــوم بـــه  ةملكيــة الغابــ

  . دور الحكومةتقلص ، كلما سيطرة القطاع الخاصمستوى 
  
  نوب أفريقيا ج

التــي الغابــات فــي معظــم المنــاطق هــي مملوكــة مــن قبــل الحكومــة، باســتثناء منطقــة كــوازوال ناتــال 
  . من غاباتها الطبيعيةاً  كبير اً يمتلك القطاع الخاص جزء

  
  :  فإن ملكية الغابات هي إما٢٠٠٥ووفقًا لتقرير منظمة الفاو لعام 

الت، هيئات تعاونية خاصـة، صـناعات، أراٍض مملوكة من قبل أفراد، عائ. ملكية خاصة •
ـــة خاصـــة، صـــناديق تقاعـــد، أوصـــناديق اســـتثمارية، ومؤســـسات  ـــة وتعليمي مؤســـسات ديني

 فـي مهـن زراعيـة أو  ممـن يعملـون من القطاع الخـاصونالمالكقد يكون و . خاصة أخرى
  . مهن أخرى بما في ذلك الحراجة

)  حكومـات وطنيــة أو إقليميــةسـواء كانــت( أراٍض مملوكـة مــن قبـل الحكومــة .ملكيـة عامــة •
 أو هيئات عامـة أخـرى بمـا ، أو مؤسسات تعاونية،أو مؤسسات مملوكة من قبل الحكومة

  في ذلك المدن والبلديات والقرى أو 
  ).عامةوليست مملوكة ملكية  ، خاصة مملوكة ملكيةليست (أخرى •

  
  

وقــد التــؤثر مثــل تلــك . رى ودول وأخــ منــاطق وأخــرىمــا بــينأحيانــًا فئــات وأنــواع الغابــات تختلــف 
 .وتتـشابه وظـائف الغابــات فـي الـدول والقــارات. ختالفـات بالـضرورة علــى كيفيـة اسـتغالل الغابــةإلا

  : وهي من تلك الوظائفثالث على األقل ٢٠٠٧وقد حدد تقرير لمنظمة الفاو لعام 
ت الحرجيــة  مــدى واسـعًا مـن المنتجـا خـارج الغابـاتشـجارأل تـوفر الغابــات وا:وظـائف انتاجيـة. ١

مـــدادات وافـــرة وقيمـــة مـــن إهـــذا الجانـــب أهميـــة الحفـــاظ علـــى يعكـــس  و. الخـــشبية وغيـــر الخـــشبية
  . المنتجات الحرجية األساسية، وفي الوقت ذاته يضمن انتاجية وحصاد مستدامين

 لإلنتـــاج، ةالمخصـــصالمـــساحة الحرجيـــة  ،للغابـــةنتاجيـــة إلبالوظيفـــة االمتعلقـــة تـــضم االختالفـــات و 
ٕازالـة و ، و المخـزون التجـاري المتنـامي ،المخـزون المتنـامي مزروعات الحرجية المنتجـة،المساحة و 

  .المنتجات الحرجية، وٕازالة المنتجات غير الحرجية
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األخــشاب كمــصدر للطاقــة، وتنــتج الغابــات العديــد مــن األشــياء المفيــدة، ومــن الممكــن أن تــستخدم 
ومـــن الممكـــن اســـتخدامها ).  والفحـــمعلــى ســـبيل المثـــال، خـــشب الوقــود( لــيس فقـــط كوقـــود صـــلب 

ألــواح خــشبية حبيبيــة، ألــواح خــشبية ليفيــة ، ومنتجــات خــشبية مهندســة، )خــشب(كخــشب منــشور 
ومن الممكن استخدام الخـشب كمـادة . متوسطة الكثافة، وألواح خشبية رقائقية، ألواح خشبية حبلية

  . مدخلة في تركيب مواد أخرى مثل البالستيك واالسمنت
  
  
  
  
  
  
  
  

 والتــي مــن الممكــن أن تــشكل فــي بعــض ،وللمنتجــات الحرجيــة غيــر الخــشبية العديــد مــن الــصفات
وتــشمل . األحيــان أهميــة اقتــصادية كبيــرة تجعلهــا تفــوق فــي األهميــة المنتجــات الخــشبية التقليديــة

األغذيــة، واألعــالف، واألعـشاب الطبيــة، والحيوانــات، المركبــات المنتجـات الحرجيــة غيــر الخـشبية 
  التجميـل، اليـاف البنـاء، والحـرف اليدويـة،ستحـضرات وم التي تـدخل فـي صـناعة العطـوريةالعطر 

  . واألواني
  

 مليون ٧٩.٥( المزروعات الحرجية االنتاجية كبر منالدول العشر التي تملك المساحة األوضمن 
ين الصتشكل ، )من إجمالي المساحة العالمية من المزروعات الحرجية االنتاجية% ٧٣هكتار أو 

  . العالمفي  المزروعات الحرجية االنتاجية  ما يزيد عن نصفمعاً والواليات المتحدة، وروسيا 
  
  ئف وقائيةوظا. ٢

 تعديل التربة، والنظم الهيدرولوجية شجار خارج الغابات الحرجية علىألتساعد الغابات الحرجية وا
، وتخفيـف )ون سـمكي صـحيبما في ذلك الحفاظ على مخـز (، والمحافظة على مياه نظيفة المائية

وتـسهم الغابـات أيـضًا فـي . مخاطر وتأثيرات الفيضانات، واالنهيارات الجليديـة، والتآكـل، والجفـاف
  .  للثروة الزراعية والحياة الريفيةجهود المحافظة على النظام البيئي، وتوفر منافع

  : وتشمل الوظائف الوقائية مايلي

 مليون هكتار من المزروعات الحرجية االنتاجيـة ١٠٩وفي الوقت الحالي، هنالك مايقرب من 
مـن المـساحة % ١,٩رجية االنتاجية مـايقرب مـن وقد شكلت المزروعات الح. الهامة في العالم

. ٢٠٠٥فــي عــام % ٢,٨ و ،٢٠٠٠فــي عــام % ٢,٤  و،١٩٩٠الحرجيــة العالميــة فــي عــام 
وجنـوب ، % ١٦، وشـمال ووسـط أمريكـا %٢٠، وأوروبـا %٤١واستحوذت منطقة آسـيا علـى 

  %. ٣، وأوقيانوسيا %١٠ وجنوب أفريقيا،%١٠أمريكا 
  ).               ٢٠٠٥(ة والزراعة الدولية لعام تقرير منظمة األغذي: المصدر
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مـا تـسببه و  الغابـات كحـاجز حمايـة ضـد الريـاح  تعمـل.الحماية من التعريـة بفعـل الريـاح •
يــسهم فــي الحــد مــن فقــدان التربــة الــسطحية الغنيــة بالمغــذيات وحمايـــة  مــن أضــرار، ممــا

   .  النباتات اليافعة من الرياح، وتساعد أيضًا على تثبيت الكثبان
  

الغابـــات الـــساحلية، وبالتحديـــد غابـــات المنغـــروف، مـــن تآكـــل تخفـــف  .حمايـــة الـــشواطيء •
وتعمـل أشـجار المنغـروف أيـضًا . واطيء، والطمي، وتأثيرات العواصف وموجـات المـدالش

ــــة بعــــض المغــــذيافلتــــرة علــــى  ــــة توٕازال ــــشواطيء نتيجــــة  والمعــــادن الثقيل ــــى ال المتــــسرية إل
داخل الطين كلما ثبتـت عـدم حيث تعمل على حجزها ، استخدامات األراضي والصناعات
ت زراعـة األشـجار التـي تتحمـل الملـح كحـواجز وقد تم. سميتها ألشجار المنغروف نفسها

  . ضد تسرب الملح، وذلك بهدف حماية المحاصيل
  

الدول األوروبية وكذلك الـدول الواقعـة فـي منطقـة جبـال . الحماية من االنهيارات الجليدية •
ـــب لهـــا خبـــرات كبيـــرة فـــي مجـــال اســـتخدام الغابـــات كحـــواجز وقائيـــة مـــن االنهيـــارات  األل

تزايــد قــدوم الــسياح إلــى وكلمـا . ت العديــد مـن الغابــات لهــذا الغــرضوقــد خصــص. الجليديـة
  . المناطق الجبلية لتلك الدول كلما ازدادت أهمية تلك الوظيفة

  
وحصر ما تحمله الرياح تقوم األشجار بدور هام في احتجاز . ملوثاتتنقية الهواء من ال •

لـك هـي واحـدة مـن بـين وت. من جسيمات كلما كانت تلك الملوثات غيـر ضـارة أوقاتلـة لهـا
 وحبــــوب اللقــــاح، ،رمــــادلغبــــار، والاوأمــــا .  الخــــضراءمنــــافع الغابــــات الحــــضرية واألحزمــــة

الجـو، ويمكـن أن فإنهـا تطلـق فـي سـلبًا علـى صـحة االنـسان والتي تؤثر جميعهـا والدخان 
  . تغسل بفعل األمطار أو الثلوج

  
 خـالل تخفـيض تآكـل الــسطح نالغابـات الحرجيـة الميـاة مــمـي حت .حمايـة المـوارد المائيــة •

التخفيــــف مــــن  و تنظــــيم منــــسوب الميــــاه وتــــدفقها،و تنقيــــة الملوثــــات المائيــــة، و والترســــبات، 
، والتخفيــف مــن )علــى ســبيل المثــال، غابــات الــسحب(الفيــضانات، وزيــادة الهطــل المطــري

  . الملوحة
  

يطرة علـى الظـروف تعتبر الغابات هامة جدًا في المساعدة على الـس. فيما يتعلق بالتغير المناخي
وعلــى الــصعيد المحلــي تــوفر الغابــات الظــل وتختــزن المــاء، . قليميــة والمحليــة والدوليــةإلالمناخيــة ا

  . وتلطف األجواء الحارة
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 أيــضًا كــواٍق ضــد العواصــف وتــساعد فــي التخفيــف مــن فقــدان الطاقــة فــي المنــاخ  الغابــاتوتعمــل
.  فــي الجــو ويتــساقط فــي النهايــة علــى شــكل أمطــارمــن األشــجارالمنبعــث التبخــر ينتــشر و . البــارد

وفقـــدان . وعلـــى المـــستوى الـــدولي، فـــإن األشـــجار هـــي الجـــزء المكمـــل لـــدورة ثـــاني أكـــسيد الكربـــون
ـــاتي يخفـــض نـــسبة  ـــدوره الغطـــاء النب ـــاني أكـــسيد الكربـــون، والـــذي ب ـــادة امتـــصاص ث ـــى زي يـــؤدي إل

  . االحتباس الحراري
  

، فإن اليابان هي البلد األول في ٢٠٠٥لتقييم الموارد الدولي الصادر عن منظمة الفاو لعام ووفقًا 
 حفـظ مـصادر الميـاه ومنـع علـى سـبيل المثـال،(لغايـات وقائيـة غالبية غاباتهـا تستخدم العالم التي 

  ). التربة من اإلنجراف
  

نواع التـي قـد يكـون بعـضًا منهـا تلك األالغابات مواطن للعديد من األنواع، تعتبر  .حماية الطبيعة
الحرجيـة الفيمـة الحرجيـة لمثـل اإلدارة يجـب أن تعكـس وتبعـًا لـذلك، . إما نادر أو مهـدد بـاالنقراض

  . ذلك الحرج بالذات
  
  
  
  
  
  

   جبال األلب األوروبية
بعـــض ) وادي أوســتا، ايطاليــا(بـــان فيــل دي فــي كورمـــايور غابــة  دراســة حالــة اجريـــت علــى وضــحتأ

على و .  في جبال األلب الوقائيةأحد االعتبارات في إدارة الغاباتجوانب التخطيط الحرجي، والذي يعد 
 هامـًا جــدًا،  أمـراً جتمعـات الـسكانية واألنـشطة فــي جبـال األلـب األوروبيـة يعتبـر أن حمايـة المالـرغم مـن

بــشكل موثــوق  الوقائيــة اعلــى تنفيــذ مهمتهــقــدرتها أي .  اســتقرارهافــإن أهــم جانــب للغابــة المحميــة هــو
ــأثيرات  ومتواصــل، وٕاذا مــا تــم تحقيــق ذلــك، فقــدرتها علــى الحفــاظ علــى هيكلتهــا وحيويتهــا فــي وجــه الت

  . ية والخارجيةالداخل
  

 (٢٠٠٠) Motta et.al : المصدر
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، والتــي تحــدد أيــضًا ٦ولالتحــاد الــدولي لحمايــة الطبيعــة ســتة تــصنيفات للمنــاطق الحرجيــة المحميــة
  : تالغاباالنظم التي تحكم إدارة 

  
Ia 
 

Ib 
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   في شمال أمريكا حسب  المحميةالغاباتمناطق  توزيعات ١.١الشكل 

 IUCNتصنيفات االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

  
  

   
 فــــي منطقــــة شــــمال أمريكــــا حــــسب  المحميــــةالغابــــاتلمنــــاطق يرينــــا هــــذا الــــشكل النــــسب المئويــــة 

% ١٨.٨وتــشكل الغابــات المحميــة فــي شــمال أمريكــا . لحمايــة الطبيعــةتــصنيفات االتحــاد الــدولي 
 كيلـو متـرًا ٩,٠٦٠,٣٤٤في شمال أمريكا والبالغة المساحة االجمالية للغابات  من اً  مربعاً كيلو متر 

   .مربعاً 
  : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

  بشكل رئيسي لغرض علمي مخصصة  منطقة محمية–أرض مخصصة لغايات محددة 

  منطقة محمية مخصصة بشكل رئيسي لحماية الحياة البرية–منطقة برية 

 يشكل رئيسي لحفظ وحماية النظام البيئ ب مخصصة  منطقة محمية-متنزة وطني

 بشكل رئيسي لحماية خصائص أنواع طبيعية معينةمخصصة  منطقة محمية -جبال طبيعية

  منطقة محمية مستغلة بشكل رئيسي للحماية من خ�ل تدخل إداري-منطقة إدارة أنواع/ محمية

والمنccاظر / مايccة المنccاظر الطبيعيccةحلرئيccسي  بccشكل  مخصccصة  منطقccة–ومنccاظر طبيعيccة بحريccة -منccاظر طبيعيccة
 البحرية وا=ستجمام 

 بccشكل رئيccسي ل�سccتخدام المccستدام ل�نظمccة البيئيccة  مخصccصة  منطقccة محميccة-منccاطق حمايccة مccوارد طبيعيccة
 الطبيعية  

UNEP-WCMC Forest 

٦ Phillips (٢٠٠٤) 
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  اجتماعية  -اقتصاديةوظائف . ٣

يل المثــال، مــن خــالل تــوفير علــى ســب(بطــرق مختلفــة الكلــي تــسهم مــوارد الغابــات فــي االقتــصاد 
  ). العمالة، ومن خالل معالجة وتسويق المنتجات الحرجية

  
قـــوم كـــل مـــن تو . جمـــاليإلمـــن النـــاتج القـــومي ا% ٤ويـــساهم قطـــاع الحراجـــة فـــي البرازيـــل بنـــسبة 

 ومعهـــد الجغرافيـــا والعلـــوم البرازيلـــي بتطـــوير منهجيـــة لتـــوفير تقـــديرات ، البرازيليـــةخـــدمات الحراجـــة
بلغـت ، ٧وفـي اسـتونيا. الحـسابات القوميـةالحرجـي بنـاًء علـى جمالي إلالقومي اللناتج قة سنوية دقي

،  ٢٠٠٦ حـسب األسـعار األساسـية فـي عــام جمـاليإلالنـاتج المحلـي افـي نـسبة مـساهمة الحراجـة 
، %٠,٣صــناعة الــورق ولــب الــورق و ، %٢,٤صــناعة األخــشاب وبلغــت نــسبة مــساهمة ، %١,٠

  . ٨من الناتج المحلي االجمالي% ٤,٧ا يشكل إجمالي مجمع بلغ بم -%١,٠وصناعة األثاث 
  

يوفرهـا قطــاع ومـستوى العمالـة فــي الحراجـة هــو مؤشـر علــى القيمـة االجتماعيــة واالقتـصادية التــي 
نشطة الحراجة تحدث في المنـاطق أوحيث أن تسهم العمالة في توفير الدخل، و . الحراجة للمجتمع

التخفيـف فـإن مثـل تلـك العمالـة تـسهم فـي صل إلى ما دون المعـدل، الريفية والتي تعاني من فقر ي
العمالة تكمن في السماح لألفراد ألن يصبحوا أهمية وبمصطلحات اجتماعية، فإن . من حدة الفقر

    .أفراد منتجين في المجتمع
  
باالضـــافة إلـــى الوظـــائف االقتـــصادية، تـــوفر الغابـــات مواقـــع محميـــة ومنـــاظر طبيعيـــة ذات قيمـــة و 
)  مـن المعـارف التراثيـةوالتي غالبـًا مـا يـرتبط بهـا ثـروة( وهذه القيم . افية وروحية وترفيهية عاليةثق

وتطبــق إذا مــا أريــد للــسياسات الحكوميــة وأنظمــة إدارة المجتمــع أن تعــد تحتــاج ألن تــدرك وتقــدر 
  . بشكل فعال
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   مبادرات الحراجة الدولية ١.٦

يـد مـن الحكومـات والمنظمـات غيـر الحكوميـة فـي عـدد كبيـر مـن تعتبر الغابات هامة بالنـسبة للعد
  : ومن ضمن األمثلة على ذلك مايلي. المستدامة للغاباتاإلدارة  مبادرات

  
ســتوائية الدوليــة بإعــداد إرشــادات حــول حفــظ التنــوع البيولــوجي إلقامــت منظمــة األخــشاب ا •

 بهـــدف رشـــاداتإلد اوقـــد تـــم إعـــدا ).١٩٩٣، ITTO(ســـتوائية إلنتاجيـــة اإلفـــي الغابـــات ا
  .زيادة مساهمة الغابات االستوائية المنتجة لألخشاب في حفظ التنوع البيولوجي

    
بهــدف ) ١٩٩٦(تــم إعــداد مدونــة نموذجيــة بــشأن الممارســات المتعلقــة بالحــصاد الحرجــي  •

 وتمكـين صـانعي ، المتـوفرةسليمةالحرجيـة الـالقاء الضوء على مدى واسع من الممارسات 
وتبعـًا . ٕاقليميـة، أو محليـة لتلبيـة احتياجـات معينـةأو  إعـداد مـدونات وطنيـة، السياسات من

 ١٩٩٩لــذلك فقــد تــم االتفــاق بــشأن مــدونات إقليميــة فــي منطقــة آســيا والباســيفيك فــي عــام 
وقــد تــم تبنــي المــدونات علــى المــستوى الــوطني، . ٢٠٠٥وغــرب ووســط أفريقيــا فــي عــام 

 .الدول في الجنوب الشرقي من آسياوبعضها اليزال طور اإلعداد في عدد من 

 
 المتعلقـة باالمتيـازات والعقـود تضمنت مباديء الحاكمية لمنظمة األغذيـة والزراعـة الدوليـة •

القطـــاعين العـــام  بـــين مـــصالح حـــداث التـــوازنإلجوانـــب هامـــة  الغابـــات العامـــة  قطـــاعفـــي
 ات التعاقديــةوتحــدد هــذه المبــاديء أيــضًا منهجيــات جديــدة فيمــا يتعلــق بالترتيبــ. والخــاص

 .المتعلقة بتوفير السلع والخدمات من الغابات العامة

  
تقــوم المنظمــة الدوليــة لألخــشاب االســتوائية بالتعــاون مــع شــركاء، بإعــداد ارشــادات بــشأن  •

 ).٢٠٠٢,ITTO(وتـرميم وٕاعـادة تأهيـل الغابـات الثانويـة والمتـدهورة وٕادارة / الحفاظ علـى
 وتحقيق إدارة/ للمحافظة علىسة المتفق عليها دوليًا وهذا هو جزء من سلسلة وثائق السيا

 .واالتجار بالموارد الحرجية االستوائية، واستخدام، مستدامةحرجية 

  
بإعداد إطار استخدام تشريعي، ومدونـة ) CEPI(قام اتحاد الصناعات الورقية األوروبية  •

تــوفير أفــضل وكــذلك ). وذلــك لمكافحــة االســتخدام غيــر المــشروع(ســلوك لــصناعة الــورق 
ــــــــــــــات  ــــــــــــــي قطــــــــــــــاع الغاب ــــــــــــــشريعي ف ــــــــــــــزام الت ــــــــــــــة بتحــــــــــــــسين االلت الممارســــــــــــــات المتعلق

)FAO/ITTO,٢٠٠٥ .( 
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وقـد واصـلت العديـد مــن الهيئـات حـول العــالم تنفيـذ مبـادرات لحمايـة وحفــظ الغابـات نظـرًا لوظائفهــا 
  :وتتضمن تلك المبادرات على سبيل المثال ال الحصر. يكولوجية الهامةإلا
  
مــــن حيوانــــات ونباتــــات بريــــة نواع المهــــددة بــــالخطر إلتجــــار الــــدولي بــــاأل ول اميثــــاق حــــ. ١
)CITES(  

 فــي اجتمــاع أعــضاء ١٩٦٣بــين الــدول نتيجــة لقــرار تــم تبنيــه عــام هــذا الميثــاق صــياغة  تمــتلقــد 
 إلـى ضـمان أن االتجـار الـدولي فـي )CITES(ويهدف . IUCNاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

 ات تتـضمن االتفاقـ أصـبحت تلـكاليـومو . انات والنباتـات البريـة اليهـدد بقائهـا من الحيو  معينةأنواع
 سواء تم االتجار - نوع من الحيوانات والنباتات٣٠,٠٠٠درجات متفاوتة من الحماية لمايزيد عن 

 والمــشاركة هــي ناحيــة .مجففــةكأعــشاب الفــرو، أو كمعــاطف مــصنوعة مــن بهــا كــأنواع حيــة، أو 
 هـو ملـزم لألطـراف مـن الناحيـة القانونيـة إال أنـه )CITES(ن أن ميثـاق وعلـى الـرغم مـ. تطوعية

ويتعـين . بل يوفر إطار عمل يتعين احترامه من جانـب كـل طـرف. اليعتبر بديًال للقوانين الوطنية
تطبيقـه علـى  يـتم )CITES(على كل دولة تبني التشريع المحلي الخـاص بهـا لـضمان أن ميثـاق 

  ).org.cites.www. (المستوى الدولي
  
   رامسارمعاهدة . ٢

تتعلــــق  معاهــــدة دوليــــة ي، هــــ١٩٧١فــــي رامــــسار، إيــــران، عــــام التــــي وقعــــت رامــــسار معاهــــدة إن 
 وقـف التعـدي علـى األراضـي هدف إلىت و ،المستدام لألراضي الرطبة والمحافظة عليهااالستخدام ب

 وتــدرك المهــام االيكولوجيــة الجوهريــة ،قــت الحاضــر أو المــستقبلالرطبــة أو فقــدانها ســواء فــي الو 
   ). www.ramsar.org. (لألراضي الرطبة وقيمتها االقتصادية والثقافية والعلمية والترفيهية

  
   ميثاق التراث العالمي. ٣

ام فــي عــ) اليونــسكو(تــم ابــرام هــذا الميثــاق مــن قبــل منظمــة األمــم المتحــدة للتعلــيم والعلــوم والثقافــة 
ويهــدف الميثــاق إلــى تــشجيع وتحديــد وحمايــة وحفــظ الخــصائص . " التعــاون الــدولي" حــول ١٩٧٢

نـسانية مـن خـالل اختيـار قائمـة دوليـة لتلـك التـي تعتبـر إلالطبيعية التي تعتبر ذات قيمـة عظيمـة ل
.  دولــة٢١ويــدار هــذا الميثــاق مــن قبــل لجنــة التــراث الــدولي المؤلفــة مــن . ئص متميــزةذات خــصا

ـــــــــد عـــــــــن وهنا ـــــــــى اآلن مايزي ـــــــــك حت ـــــــــاق١٧٠ل ـــــــــزم بهـــــــــذا الميث ـــــــــي تلت ـــــــــدول الت ـــــــــة مـــــــــن ال .  دول
)org.UNESCO.whc.www.(  
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  ) CBD (ميثاق حول التنوع البيولوجي. ٤
، ١٩٩٢تــم توقيــع هــذا الميثــاق خــالل مــؤتمر قمــة األرض فــي ريــو ديجنيــرو، البرازيــل، فــي عــام 

كافــة ويعتبــر الميثــاق الــدولي األول الــذي يغطــي . ١٩٩٣ كــانون أول ٢٩فــي يــز التنفيــذ ودخــل ح
 العــــادل والمتكــــافيء للمنــــافع التقاســـم واالســـتخدام المــــستدام لعناصــــره، و ،نـــواحي التنــــوع البيولــــوجي

    www.cbd.int)(الناتجة عن استخدام الموارد الجينية 
  
  ) UNFCCC( التغير المناخي ميثاق بشأن إطار عمل األمم المتحدة حول. ٥

) UNCED(البيئـــة والتنميـــة خـــالل مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة بـــشأن وهـــو ميثـــاق بيئـــي دولـــي صـــدر 
إلــى ويهــدف الميثــاق . ١٩٩٤ آذار ٢١اعتبــارًا مــن ودخــل حيــز التنفيــذ  ،المنعقـد فــي ريــو ديجنيــرو

منــع ى الــذي يــضمن المــستو  عنــد يتحقيــق االســتقرار لتركيــزات الغــازات الدفيئــة فــي الغــالف الجــو 
ويــستهدف مثــل هــذا . فــي المنــاخ الجــوي العــالمي) التــي هــي مــن صــنع االنــسان(التغيــرات الــضارة 
ولى الدول الصناعية، بهدف تحقيق االستقرار في انبعاثـات غازاتهـا الدفيئـة عنـد ألالعمل بالدرجة ا

علــى م علــى ســوف تلقــى بقيــة المهــا، و ٢٠٠٠ فــي عــام ١٩٩٠ عــام  التــي تــم احرازهــامــستوياتال
  ).UNCED( عاتق جميع أطراف ميثاق

  
  بروتوكول كيوتو . ٦

ويهدف إلى . الدولي بميثاق إطارعمل األمم المتحدة حول التغير المناخيهذا البروتوكول تصل يو 
 حيـز  البروتوكـولدخـلقـد و .  الناتجة عن النشاط البـشري الغازات الدفيئة انبعاثالتخفيف من حدة

وتلتزم الدول التي صادقت على البروتوكول بتخفيض انبعاثاتها من . ٢٠٠٥ شباط ١٦التنفيذ في 
 بالدخول في مقايضة انبعاثات تلتزمأنها غاز ثاني أكسيد الكربون وخمسة غازات دفيئة أخرى، أو 

وبموجب المعاهدة، فإنه يتعـين علـى الـدول أن تلبـي . أو زادت من انبعاثاتها/ إذا ما حافظت على
 البروتوكــول أمــام الــدول ومــع ذلــك فقــد عــرض.  مــن خــالل إجــراءات وطنيــة بــشكل رئــيسأهــدافها

، آليـة التنميـة المقايـضةآليـة :  كطريقـة لتلبيـة األهـداف وهـي-اآلليات الثالث المـستندة إلـى الـسوق
 ومـساعدة ،ت فـي تحفيـز االسـتثمار األخـضرا وتـساعد تلـك اآلليـ.النظيفة، وآلية التطبيق المشترك

  ) . int.unfccc.www(على تلبية أهداف انبعاثاتها بأسلوب فعالية التكلفة األطراف 
  
  
  
 



 ٣٥

   

   
  

  
سهم في تحقيق واحد بالطريقة التي ت  إدارة الغابات عملية هيSFM) (الحرجية المستدامةاإلدارة 

إنتـاج متواصـل لمنتجـات وخـدمات بمـا يتـصل ببوضـوح دارة اإلالتي حـددتها أو أكثر من األهداف 
نتاجيــة المــستقبلية ودون أيــة إلوااألصــلية  تخفــيض غيــر مبــرر للمنــافع  أي ودون،ةمرغوبــحرجيــة 

    ). ٢٠٠٤ ,ITTO(جتماعية إلواغير مبررة على البيئة الفيزيائية  تأثيرات مرغوبة
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 المــــستمدة مــــن امــــة إلــــى ضــــمان أن البــــضائع والخــــدمات العوتهــــدف التنميــــة الحرجيــــة المــــستدامة
حتياجات الحالية وتؤمن في الوقت ذاته توافرها ومساهمتها المتواصلة فـي التنميـة إلالغابات تلبي ا
ـــــة األمـــــد ـــــى . الطويل ـــــضمن أوســـــع، وبمعن ـــــات تت ـــــب اإدارة الغاب ـــــشريعية والفنيـــــة إلالجوان ـــــة الت داري

وتنطـوي علـى درجـات مختلفـة مـن التـدخل . واسـتخدام الغابـات لمفهـوم حمايـةواالقتصادية والبيئية 
يكولـوجي إلـى إلالبشري المتعمد، والذي يتراوح من أفعال تهـدف إلـى حمايـة والحفـاظ علـى النظـام ا

  .زيادة انتاج عدد من السلع والخدمات
   

  
خــذ بعــين ذلــك يحتــاج إلــى األالمــستدامة للغابــات هــو أمــر صــعب، ألن لــإلدارة إن التحديــد الــدقيق 

ســتوائية إلخــشاب األخبــراء فــي منظمــة احــدد وقــد . اإلعتبــار لعــدد كبيــر مــن الجوانــب والمكونــات
األخــذ عــدد مــن المكونــات التــي تحتــاج إلــى ومنظمــة األغذيــة والزراعــة الدوليــة ) ITTO(الدوليــة 
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هــــذه وتتمحــــور . االتــــصاالت الدوليــــة بــــشأن المــــسائل المتعلقــــة بالغابــــات تنفيــــذ عنــــدبعــــين االعتبار 
  .  الموضوعات وفيما يلي لمحة حول هذه.المسائل حول سبعة موضوعات متفق بشأنها دولياً 

  
  الموارد الحرجية حجم 

 من احتياطيات كافيةهنالك تغطية حرجية كافية و يتوفر ويعبر هذا الموضوع عن رغبة عامة بأن 
اعيـــة واالقتـــصادية جتمإلالجوانـــب ابمـــا يـــدعم خـــارج الغابـــات، ، بمـــا فـــي ذلـــك األشـــجار األشـــجار
أنـــواع معينـــة مـــن الغابـــات هـــو جانـــب هـــام فـــي تـــوفير عـــدد و ويـــدرك بـــأن وجـــود .  للحراجـــةوالبيئيــة

من عمليات إزالـة الغابـات وٕاعـادة الحد إلى  أيضًا ويهدف هذا الموضوع. القاعدة لجهود المحافظة
فـي تلطيـف المنـاخ  كيف تسهم الغابات واألشجار خارج الغابات بحث، ويالمتدهورةالغابات تأهيل 
  . العالمي

  
  التنوع البيولوجي 

، )بالطبيعـة(فيمـا يتعلـق  وٕادارة التنوع البيولوجي االيكولـوجي/ يعنى التنوع البيولوجي بالحفاظ على
ذات األنظمـة االيكولوجيــة الهــشة، حمايـة المنــاطق  جهــود المحافظــة، تـشملو .  والجينــات،األنـواعو 

منتجـات تجاريـة تعزيز الفـرص لتطوير  على التنوع أيضًا إلى الحفاظيفضي و . وضمان تنوع الحياة
، أو تعزيــز انتاجيــة الغابــات، علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل )علــى ســبيل المثــال، الــدواء(جديــدة 

  . استخدام الجينات
  

  صحة وحيوية الغابات 

ات ابــات إلــى أن تــدار بالطريقــة التــي تــسهم فــي تخفيــف مخــاطر وتــأثيرات أيــة اضــطرابتحتــاج الغ
شجار الناتج عن العواصف، أل، وقطع االجويالتلوث و غير مرغوبة، بما في ذلك حرائق الغابات، 

تلـك االضـطرابات مـن الممكـن أن فمثـل  ،األنواع الغازية، واآلفات، واألمراض، والحـشراتتسرب و 
  . جتماعي، واالقتصادي، وكذلك البيئي للغاباتتؤثر على الجانب اال

  
  موارد الحرجية الوظائف االنتاجية لل

فـــي ساســـية للغابــات، و أليتعلــق هــذا الموضـــوع بالحفــاظ علـــى مؤونــة قيمـــة وكبيــرة مـــن المنتجــات ا
  . ينضمان انتاج وحصاد مستدامالوقت ذاته 
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  للموارد الحرجيةوقائية الوظائف ال

، واألنظمــــة الهيدرولوجيــــة، الحفــــاظ علــــى التربــــة فــــي  الغابــــات خــــارجاألشــــجار و ،الغابــــاتتــــساعد 
الحفــاظ علــى بمــا فــي ذلــك (تلــك الوظــائف الوقائيــة الحفــاظ علــى نظافــة الميــاه  وتتــضمن. مائيــةوال

نجرافــــات، إل، وتخفــــيض المخــــاطر والتــــأثيرات المرافقــــة للفيــــضانات، وا)مجتمعــــات ســــمكية صــــحية
وتــــسهم الوظــــائف الوقائيــــة للغابــــات أيــــضًا فــــي جهــــود الحفــــاظ علــــى الــــنظم . والتعريــــة، والجفــــاف

مــن الوظــائف نظــرًا لمــا تــوفره تلــك ، قويــة" تــشارك قطــاعي"ولتلــك الوظــائف جوانــب . االيكولوجيــة
  . الزراعية والريفيةالمعيشية منافع كبيرة للحياة 

  
  االقتصادية -الوظائف االجتماعية

تسهم موارد الغابات فـي االقتـصاد الكلـي، علـى سـبيل المثـال، مـن خـالل تـوفير العمالـة، ومعالجـة 
هــــذا ويعــــالج .  واالســـتثمارات فــــي قطــــاع الغابــــات، والطاقــــة، والتجــــارة،اتوتـــسويق منتجــــات الغابــــ

التي لها و  ،الموضوع أيضًا أهمية وظائف الغابات في احتضان وحماية المواقع والمناظر الطبيعية
حيــازة األراضــي،   معينــة مثــلوعليــه، فهــي تتــضمن جوانــب. فوائــد ثقافيــة وروحيــة وترفيهيــة عاليــة

  . والسكان األصليين، والمعرفة التقليدية،المحليأنظمة إدارة المجتمع 
  

  إطار العمل المؤسسي والتشريعي والسياسات 
الموضــاعات جوانــب ضــرورية فــي دعــم   هــيالترتيبــات التــشريعية والمؤســسية ورســم الــسياساتإن 

ـــستة التـــي ذكـــرت ـــك الترتيبـــات. ال ـــة، وســـيادة و  التـــشارك فـــي اتخـــاذ القـــرارات، وتتـــضمن تل الحاكمي
وتـضم أيـضًا مظـاهر اجتماعيـة أخـرى مثـل العدالـة والمـساواة فـي . مراقبة ومتابعة التقـدمو ن، القانو 

ترتيبات البنية التحتية لدعم قطـاع الغابـات، و البحوث العلمية والتعليمية، و استخدام موارد الغابات، 
  .  وبناء القدرة، والمعلومات العامة واالتصال،التكنولوجيانقل و 
  

  

جتماعيـة والبيئيـة، إلقتصادية واإللمدى واسع من القضايا امحورًا  حرجية المستدامةالاإلدارة تشكل 
  . ستخدام الناس للغاباتإالتي تحكم كيفية 

  
وغالبـًا . ة وتحسين معيشتهمعلى تلبية احتياجاتهم اليوميالسكان وكما ذكر أعاله، تساعد الغابات 

وقـد . عالقـات وثيقـة بالغابـات  من الغاباتيكون لسكان األرياف الذين يعيشون داخل أو بالقربما
 علـى مـدى واسـع مـن البـضائع والغابـات، مثـل الخـشب للـسكنفـي الحـصول يعتمدون علـى الغابـة 
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والنــسغ لتخميــر البيــرة  حظــائر لرعايــة واقتنــاء الماشــية، والفواكهــة لتلبيــة احتياجــاتهم الغذائيــة،وتوفير 
  . ألعشاب واألغصان ألغراض طبيةولحاء الشجر لصنع الحبال والنسج، واوالنبيد، 

  
، للبنـــاءوتـــدعم الغابـــات أيـــضًا الحيـــاة البـــشرية مـــن الناحيـــة االقتـــصادية مـــن خـــالل تـــوفير الخـــشب 

وعـالوة علـى ذلـك، تعتبـر . المصنع، ولب الـورق، وانتـاج الـورقمثل الخشب للصناعات الخشبية و 
  .  العديد من الدول النامية، وخاصة فيللعمالةالصناعات المتعلقة بالغابات مصدرًا هامًا 

  
فـي المجتمعـات الحرجيـة كبيـر مـن ويـوفر عـدد .  أيـضًا دورًا اجتماعيـًا وثقافيـًا هامـاً تلعب الغاباتو 

 نوعـًا ٨٠ففي نيبال على سبيل المثال، هنالـك .  ثقافية وروحية ودينية عاليةاً كافة أنحاء العالم قيم
  ). ٢٠٠٣,Acharya(  الثقافية من أنواع النباتات التي تستخدم في المهرجانات

  
فـي مـا كانـت ولكنها وقد بقيت الغابات موضوعًا رئيسًا في المناقشات البيئية الدولية لعدة سنوات، 

أصــبحت تلــك  و .الدرجــة مــن األهميــة التــي تحظــى بهــا اليــوم  تلــكبمثــلأي يــوم وقــت مــن األوقــات 
ووفقــًا لمراجعــة ســتيرن للحكومــة . يالمناقــشات تركــز علــى الجهــود الدوليــة لمكافحــة التغيــر المنــاخ

، فـإن فقـدان الغابـات الطبيعيـة حـول العـالم يزيـد فـي "اقتـصاديات التغيـر المنـاخي"البريطانية حـول 
   ).٢٠٠٦,Stern(قطاع النقل المتسببة عن نبعاثات العالمية في كل عام بنسبة تفوق الزيادة إلا
  

التــي   بيئــي دولــي متزايــدة بــشأن األخطــاروٕالــى جانــب التغيــر المنــاخي، هنالــك أيــضًا مــساور قلــق
يكولوجيــة إل، وخاصـة فــي ضـوء الخــدمات ايكولوجيـة الدوليــة بـسبب إزالــة الغابــاتإلالمــوارد اتواجـه 

المـستخدمة  الجينيـة صادرعلـى الحيـاة البـشرية مثـل المـفـي المحافظـة الهامة التي توفرهـا الغابـات 
  . في الصناعة والطب

  
    

، يكولوجيـةإلسـتدامة اإلا:  هي استدامة استدامة الغابات توفر ثالثة عناصرتفاق عام بأنإهنالك  
الغابـات فـي بـدور يكولوجيـة إلسـتدامة اإلاتتعلـق و . قتصاديةإلستدامة اإلجتماعية، واإلستدامة اإلوا

ســـــتدامة إلوتتعلـــــق ا. المحافظـــــة علـــــى التنـــــوع البيولـــــوجي وتكامـــــل العمليـــــات والـــــنظم االيكولوجيـــــة
 علــــى  فــــي معيــــشتهور الغابــــات فــــي الحفــــاظ علــــى المجتمـــع البــــشري الــــذي يعتمــــداالجتماعيـــة بــــد

ســتدامة االقتــصادية بالحفــاظ علــى الــشركات والمجتمعــات واألســر التــي تعتمــد إلوتتعلــق ا. الغابــات
وقد . وكل واحد من تلك العناصر من الممكن أن يسهم بمدى من المنافع. باتاقتصاديًا على الغا
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وتلـــك هـــي مـــن دون أي شـــك ليـــست قائمـــة (يـــة علـــى بعـــض مـــن تلـــك المنـــافع تبـــرهن الفقـــرات التال
  ). حصرية

  
ــــصديرية قيّ وتعتبــــر بعــــض المنتجــــات الحرجيــــة ســــلعًا  ــــصمغ . مــــةت ــــراتينج، والخــــشب وتــــضم ال وال

والعــــسل، الرقــــائقي، وخــــشب الــــزان، والخيــــرزان، والزيــــوت المختلفــــة، والتــــربنتين، ومــــواد الدباغــــة، 
 ةأعــواد ســعف النخــل المتــسلققــد أصــبحت و . والخمــائر، والنباتــات الطبيــةوالتوابــل، ولحــاء الــشجر، 

وتـصدر . تـصديرية هامـة بالنـسبة ألندونيـسيا، وماليزيـا، والفلبـينسـلعًا ، )وخاصة القـصب الهنـدي(
 مـن الفلـين المـستخرج، والمغرب، وبعض دول البحـر األبـيض المتوسـط كميـات كبيـرة مـن البرتغال
تجــارة تــصديرية فــي فطريــات تأســيس جمهوريــة كوريــا مــن وقــد تمكنــت . )الفلــين البلــوطي(البلــوط 

منتجـًا تـصديريًا هامـًا السنغالي واألكاسي الغابات الصالحة لألكل، في حين يشكل الصمغ العربي 
  ). ١٩٩٣منظمة األغذية والزراعة الدولية، (من السودان 

  
ى المستوى المحلـي، وعلـى المـستوى علللغابات واألراضي الرطبة دور هام تلعبه في حماية البيئة 

حيــث تعتبــر جــذور جمعات الميــاه شــديدة االنحــدار سمــوبــشكل خــاص فــي حمايــة  ،قليمــي كــذلكإلا
منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة (نهيـــارألواالتآكـــل عنـــصرًا هامـــًا فـــي تماســـك التربـــة ومنعهـــا مـــن األشجار 
  ). ٢٠٠٥الدولية،

  
 مـن الممكـن ،محليـةتـأثيرات ومـا لهـا مـن المرتفعـة، فـي المنـاطق   للغاباتزالة غير المتحكم بهاإلا

نهـار ألاالتـي تجـري مـع المتآكلـة فالتربـة   بعد ذلك،غير مباشرةانعكسات كبيرة   أيضاً أن يكون لها
األمـــر  وهـــذا فـــي أعمـــال الـــري وتوليـــد الكهربـــاء، فـــي خزانـــات الســـتغاللها  يـــتم احتجازهـــاوالجـــداول

  . مارية وتكلفة المشاريع االستث،يخفف من حجم
  

معــدل  وتزيـد مـن ،عـن الريــاحالتعريـة الناتجـة  ومحليـًا، مـن الممكـن أن تــوفر األشـجار حمايـة ضــد
واسـتخدامها بحكمـة فـي األنظمـة الزراعيـة يـساعد  .الميـاة الجوفيـةشـحن وتعيـد ترشح مياه المطـر، 

الل جذورها المغذيات النباتية وخروجها من خخصوبة التربة من خالل إعادة تدوير استمرارية في 
المنـاخ المحلــي  وتـوفر األشــجار الظـل للحيوانــات واألنـسان، وقـد يكــون. إلـى الطبقـات العليــا للتربـة

وفـي المنـاطق . تحت األشجارأخفض بـرودة بعـدة درجـات وأكثـر رطوبـة ممـا هـو عليـه فـي الـشمس
خـصبة  وتـشكل قاعـدة الساحلية، تحمي أشجار المنغروف األرض من التعرية الناتجـة عـن البحـار

  . لألسماك والروبيان
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. حماية األنواع المهددة من النباتـات والحيوانـاتو للحياة البرية  كمواقع  أيضاً يتعاظم دور الغاباتو 
فرياضــة المــشي، ". بالــسياحة البيئيــة"دورهــا فــي الترفيــة والــسياحة ومــا أصــبح يعــرف عــالوة علــى 

حت تكتـــسب أهميـــة متزايـــدة بالنـــسبة والتخيـــيم، ودراســـة الطبيعـــة، والخـــروج مـــن جـــو المدينـــة، أصـــب
  . باعتبارها وسيلة للتخلض من التوتر الناتج عن الجو الملوث في المدنلسكان المدن

  
  

. وتتـضمن مـدى واسـعًا مـن المبـاديء وااليـدولوجيات. هي جانـب معقـد االدارة المستدامة للغابات 
 يقومـون الـذيإدارة الغابـات والدور لألطـراف المهتمـين بـولهذا التعقد والتنوع مـضامين هامـة بالنـسبة 

  : مايليويضم هؤالء األطراف . به
  

   االتحادية/الحكومات الوطنية

مرهونــــًا مــــستقبل الــــصناعات المملوكــــة مــــن قبــــل الدولــــة غالبــــًا مــــا يكــــون فــــي العديــــد مــــن الــــدول 
دور الحكومــــات يتعــــاظم ومــــن المحتمــــل أن . الهيئــــات العامــــةالتــــي تحكــــم بالــــسياسات الحكوميــــة 

والهــدف . العمــل واالجــراءات بمــا فــي ذلــك الــسياساتكمــنظم وواضــع ألطــر أو الوطنيــة تحاديــة اال
  . ة من الغاباتالمستداماالستفادة   تحقيقمن هذا الدور هو ضمان أن جميع األطراف تساهم في

  
  حكومات المقاطعات 

تعتبــر  و .فــي ضــمان أن الغابــات تــدار بــشكل جيــدمــصلحة قويــة جــدًا   لــديهاالمقاطعــاتحكومــات 
 القطاعــــات االقتــــصادية والزراعيــــة وتنميــــة المــــوارد الطبيعيــــة، مــــنللعديــــد   قطــــاع مكمــــلالغابــــات

وســـوف يـــستمر دور حكومـــات المقاطعـــات فـــي .  لحكومـــات المقاطعـــاتواســـتراتيجيات المحافظـــة
تفـويض مـسؤولياتها فـي تطبيـق الـسياسات الوطنيـة فـي الحكومـات المركزيـة كلمـا اسـتمرت  التطور
  . الية واألنظمة إلى حكومات المقاطعاتوالفدر 

  الحكومات المحلية 

علــى  (مفــي العديــد مــن الــدول، تعتبــر الــسلطات المحليــة مــسؤولة عــن تــوفير الخــدمات فــي منــاطقه
ـــــة ســـــبيل المثـــــال،  ـــــة االقتـــــصادية وتنمي ـــــةفيمـــــا يتعلـــــق بالتنمي وتحتـــــاج الحكومـــــة ). البنيـــــة التحتي

سلطات المحليـــة لـــضمان أن بـــرامج الحراجـــة تتفـــق والخطـــط العمـــل مـــع الـــاالتحاديـــة إلـــى /الوطنيـــة
تــضطلع وحتــى وقتنــا هــذا، التــزال الحكومــات المحليــة فــي معظــم الــدول الناميــة . التنمويــة المحليــة

فـــي ضـــمان تطبيـــق الـــسياسات تعتبـــر الخـــط األمـــامي للحكومـــة بـــدور هـــام فـــي إدارة الغابـــات، بـــل 
   .واألنظمة
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  القطاع الخاص 

الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم فـي  الشركات والمؤسـسات سهم لموارد الغابات، تاهمن خالل استخدام
، وتطـوير المـوارد البـشرية، والعديـد مـن لمزيـد مـن االسـتثماراتربـاح أل، وتحقيـق اخلق فرص عمـل

والــصناعات الحرجيــة االرتبــاط القــوي بــين الحراجــة يخلــق و . المنــافع األخــرى االقتــصادية والتجاريــة
 مواصـلة إجـراءات وتحتـاج شـركات القطـاع الخـاص إلـى. فـرص العمالـة الريفيـةق لخلـجيـدة فرصًا 

وسوف . لكي تتمكن من المحافظة على تنافسيتها خالل تطبيقها للمعايير البيئيةالتكيف واالبتكار 
علـى الـرغم (لـالدارة البيئيـة تكـاليف أيـة مـن تغطيـة ن بما يمّكـ ،يتطلب األمر أيضًا تحسين الكفاءة

  ). حقق الكفاءة أيضاً ي  المعايير البيئيةيق تطبمن أن
  

يلعـــب القطـــاع الخـــاص دورًا هامـــًا فـــي تطـــوير ) علـــى ســـبيل المثـــال، البرازيـــل(وفـــي بعـــض الـــدول 
ذلــك مــن خــالل يــتم ومــن الممكــن أن .  الدولــة وعمالــةفــي اقتــصادويــسهم ، )البحــوث والتكنولوجيــا

إجـــراء   حـــقالتـــي تفـــوز بالمناقـــصة تمـــنح الـــشركة، حيـــث امتيـــازات حرجيـــةلمـــنح عمليـــة مناقـــصة 
  . في أراٍض خاضعة الدارة عامةحرجية لمنتجات وخدمات استدامة استطالع 

  
بناء القيمة المـضافة حيث يسهم في  ،اقتصاد الدولةتشكيل  في ماليزيا في ويسهم القطاع الخاص

، يـــسهم اســـتثماراتهمـــن خــالل و . نـــشطة الحــصاد الحرجـــيأمــن خـــالل   الخـــشبية،للقــدرات الحرجيـــة
علـــى قطـــع المفروضـــة والـــضرائب الرســـوم عـــن طريـــق يـــرادات الحكوميـــة إل فـــي ا الخـــاصالقطـــاع

 ومـن خـالل اسـتثماراته. نـشطة التجاريـة الحرجيـة األخـرىألعلـى ا المفروضـة  والضرائب،شجارألا
ــــــين وخاصــــــة بــــــينأيــــــضاً  ــــــة ، تــــــم خلــــــق فــــــرص عمــــــل هامــــــة للــــــسكان المحلي  المجتمعــــــات الريفي

)joeangoHutan, ٢٠٠٦ .(  
  

قـــد اليتوافـــق الحرجيـــة الربحيـــة مـــع ذلـــك، فإنـــه مـــن المهـــم لفـــت االنتبـــاه إلـــى أن تنميـــة الـــصناعات 
فإن شركات القطاع الخاص من الممكن أن الواقع، وفي . الحرجية المستدامةاإلدارة بالضرورة مع 

 بعض وفي. )القانونيشجار غير ألمن خالل على سبيل المثال، قطع ا(تدمر بشكل كامل الغابات 
ة والجـيش والحكومـة طاألحيان فإن األطراف الذين يضطلعون بمسؤولية حماية الغابـات مثـل الـشر 

  . أعمال فساد ويعملوا ضد مصلحة االستدامةهم أنفسهم من الممكن أن يرتكبوا 
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  ) NGOs(الهيئات غير الحكومية 

 على سبيل المثال، من الممكن أن يكون للمنظمات غير الحكومية عدة أدوار في القطاع الحرجي
نــشر الــوعي العــام بــشأن أهميــة الغابــات والمــشاكل التــي  (علمــين،، ومرأي عــامكبــاحثين، صــانعي 

  ). تجابه القطاع الحرجي
  

  المجتمعات التي تعيش في الغابات أو بالقرب منها 

أثير التي تقيم ضمن أو بالقرب من الغابات تللمجتمعات  ه يوجديسيا، فإننبالنسبة للوضع في أندو 
من بعدد ، فإن معيشة مثل تلك المجتمعات ترتبط عادًة وكما أشير سابقاً . كبير على إدارة الغابات

  هــي بالــذاتيتطلــب منهــاموقــف فــي  هــي مثــل تلــك المجتمعــاتو . المنتجــات والخــدمات الحرجيــة
سـبيل علـى . المحافظة على الغابات ومحمياتها وأنظمتها البيئية، وحمايتها من األخطار والتـدهور

التعـدي علـى األشـجار   حـوادثحمايـة الغابـات مـنب  هـم انفـسهمالـسكان المحليـونقد يقـوم المثال، 
 في بعـض منـاطق أندونيـسيا حيـث  بالفعلوقد حدث ذلك. شجار غير القانونيألالحرجية، وقطع ا

 فـي )٢٠٠٥المـوارد العالميـة، (منظمات غير حكومية مع أشخاص من مجتمعات محليـة تعاونت 
فائدتـــه ثبتـــت  و قـــد ، فـــي تزايـــد مـــستمروإن االهتمـــام بـــإدارة المجتمـــع الحرجـــي هـــ. الحمايـــةجهـــود 

مـن الــدول فهنالـك حقيقـة بالنـسبة للعديـد ومــع ذلـك، . بالنـسبة لـالدارة الحرجيـة علـى المـدى الطويـل
الـــذين للنـــاس مـــصدر هـــام للـــدخل بالنـــسبة هـــو  أن قطـــع األشـــجار غيـــر القـــانوني  مفادهـــاالناميـــة

  . ي المناطق الحرجيةيعيشون ف
  

  المجتمع بشكل عام 

قـد يـشارك أفـراد الـشعب فـي إدارة الغابـات مـن خـالل الجلـسات العامـة التـي تجـري خـالل إجـراءات 
وتعتبـــر . مـــنح التـــراخيص لألنـــشطة المـــسببة للتلـــوث، وخـــالل إجـــراءات مـــنح االمتيـــازات الحرجيـــة

يين يتعلقـــــان بالـــــشفافية والرقابـــــة تـــــم الـــــنص عليهـــــا فـــــي قـــــانونين تـــــشريعالجلـــــسات العامـــــة أدوات 
، تتـاح الفرصـة أمـام الـشعب للتـأثير الجلساتوخالل تلك . ذات اآلثار البيئيةلألنشطة االجتماعية 

  . في االحداث من خالل ممارسة حق التصويت
  

 مــن حيــث التنظــيم، ،عــن اآلخـر مــن دولــة إلــى أخـرى دوره وكـل واحــد مــن هـؤالء الالعبــين يختلــف
ويعتمـد ذلــك بالمقابـل علـى الــسياسات، والحاكميـة، والبيئــة التنظيميـة فــي . التــأثيروالوجـود، ودرجـة 

  . الدول المختلفة
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، علـى سـبيل المثـال، علـى لبـاختالف المـستوى الممثّـالحرجيـة اإلدارة فـي طرف دور كل يختلف و 
 دوريكـون ، في حين طرف آخر  أييكون دور الحكومات الوطنية أكبر من دور،ستوى الدوليمال

  .  هو المهيمندارةإلعلى مستوى ا القطاع الخاص
  
   

وألغـراض . علـى الغابـاتتـؤدي إلـى مخـاطر كبيـرة غير المستدامة للغابات من الممكـن أن اإلدارة 
صابة، المسؤولية، الخسارة إلا، خطر الدمار  احتمالية أوفإن المقصود بالمخاطر هوهذه الوثيقة، 

 والتـي مـن الممكـن التخفيـف ،يجـة لعوامـل داخليـة أو خارجيـةأو أية تأثيرات سلبية أخـرى تحـدث نت
 علـى تحديـد فالرقابـة علـى الغابـات يتعـين تنفيـذها بنـاءً . منها من خالل إجراءات عالجية اسـتباقية

  : وتشمل تلك المخاطر الرئيسة مايلي. لتلك المخاطر
  
  

  سبب الزالة الغاباتمكقطع األشجار 

 حــــصاد،  أنـــشطةنـــاتج عـــنكــــأن يكـــون مثـــل هـــذا القطــــع  ،الغابـــاتسبب إلزالـــة مـــكشجار ألقطـــع ا
واعتمــادًا علـــى . للقــوانين الوطنيـــةبـــشكل مخــالف  الحرجيــةمتـــاجرة بالمنتجــات  و تــصنيع،تــصدير، 

الحرجيـــة اإلدارة الغابات ويـــضعف يـــدمر العمليـــة، فـــإن القطـــع غيـــر القـــانوني مـــن الممكـــن أن حجـــم 
أنـشطة  أو منع/ ياساتها وأدواتها للتخفبف منوتحتاج الحكومة إلى تطوير أنظمتها وس. المستدامة

  . قطع األشجار غير القانونية
  
علـى األخـشاب هـو الـسبب  سواء كان لغايات تجارية محضة، أو بهدف الحصول قطع األشجارو 

وتحـاول العديـد مـن . الغابـات وخاصـة فـي آسـياإلزالـة  سواء بشكل مباشر أو غيـر مباشـر، ،األول
اإلدارة  األشـــجار مـــن خـــالل األنظمـــة أو البـــرامج المـــصممة لتطـــوير الـــدول تخفيـــف تـــاثيرات قطـــع

شـجار ألكـون ضـعيفًا، وغالبـًا مـايكون قطـع اغالبـًا مـا يااللتزام ومع ذلك، فإن . الحرجية المستدامة
 غيـــر القطــع، فــإن ضــافة إلــى تأثيراتــه المباشــرة إلوبا. غيــر القــانوني مهيمنــًا فــي بعــض المنــاطق

أخــرى مثــل مــدمرة واســتيطانات، وٕالــى حــوادث إلــى اعتــداءات  الغابــات لألشــجار يعــرض القــانوني
  .الصيد والحرائق
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الـنص القـانوني الـضعيف، و  واالنتـاج، لطلـبقد يحدث القطـع غيـر القـانوني نتيجـة للفروقـات بـين ا
  . شريةوالمشاكل االقتصادية االجتماعية، ومشاكل في المجتمعات الحرجية الب

  . ٢/١  التاليمبين في الجدولو معينة هلدولة نتاج بالنسبة إل بين الطلب واةالفجو ومثال على 
  ١/٢الجدول 

  )٣مليون م(الحجم   الطلب واالنتاج 
    ) ١٩٩٩ (الطلب 

  ٥٠   )LFC (مرخصةأخشاب  بشركة صناعات تتعلق.١
  ٣٠  LFCصناعات غير مرتبطة بشركة أخشاب مرخصة .٢

  ٨٠  الطلب في السنة إجمالي 
    

    ) ١٩٩٩-١٩٩٥(االنتاج 
  ٣٥  معدل االنتاج في السنة

  ٤٥  الفجوة بين الطلب واالنتاج 

   جزيرة سخالين الواقعة في الشرق القصى لروسيا

وقبـل أن تبـدأ تلـك . ي والحرائـقفي روسيا، أزيلت غابة صنوبرية مظلمة بـسبب القطـع غيـر القـانون
 علــوه الغابــة الــصنوبرية  فــياالعتــداءات كانــت أشــجار الخيــرزان تنمــو كغطــاء نبــاتي جبلــي يتجــاوز

متع جـذور اشـجار الخيـزران بالقـدرة علـى تتو ). ، وبجذور تضرب أكثر عمقًا داخل األرضالمظلمة
 ويمكنهـا تبعـًا لـذلك -بعـد الحرائـقمقاومة درجات الحرارة العالية، ومن الممكن أن تنمو بشكل جيد 

  .أن تتخذ حيزًا جديدًا وبشكل سريع مشكلة غطاًء كثيفًا اليمكن اختراقه
  

ـــة الـــصنوبرية المظلمـــة إلـــى مـــساحات مزروعـــة  ـــد تـــم اآلن تحويـــل مـــساحات ضـــخمة مـــن الغاب وق
 شــــجار الــــصنوبريةألعــــدم مقــــدرة اوقــــد أدى . بأشــــجار الخيــــزران فــــي الجــــزء الجنــــوبي مــــن الجزيــــرة

التركيــز علــى إلــى جانــب المظلمــة علــى إعــادة بنــاء نفــسها بــسرعة بعــد تعرضــها للقطــع والحرائــق، 
عـــدد كبيـــر مـــن الغابـــات إزالـــة إلـــى  ،أشـــجار الـــراتينج والتنـــوب الـــصنوبرية فـــي الـــصناعات الورقيـــة

ــًا مــا يترافــق قطــع األشــجار فــي جزيــرة ســخالين ببرنــامج إعــادة زراعــة، . الــصنوبرية المظلمــة وغالب
  . تم قطعهايكن اليتم بأي شكل من األشكال تعويض الكمية التي ول
  

  ) ٢٠٠٨(ديمتري : المصدر
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 مـع وجـود مـصانع ،سـتوائيةإلفي المنـاطق اآلسـيوية احاليًا توسعًا صناعة لب الورق والورق تشهد 

لـــب راعــة اليـــاف لز حرجيـــة واســـعة مــساحات وقــد تمـــت إزالـــة . نــشاء فـــي عـــدة دولإلضــخمة قيـــد ا
وقــد أدى . زيــت النخيــل نباتــات  وتــم تحويلهــا بعــد ذلــك إلــى اســتخدامات أخــرى مثــل زراعــة،الــورق

ر تهديـدًا أكثـاألنـواع الفقدان الحالي والمتـسارع للغابـات إلـى نقـل عـدد كبيـر مـن األنـواع إلـى قائمـة 
  القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة على 

Red List (IUCN Standards and 
Petitions Working Group. ٢٠٠٨).   

  تأثير قطع األشجار على التنوع البيولوجي 

 ولكـن فـي معظـم األحيـان اليكـون . بـشكل جيـداً  انتقائيًا ومـدار  الحرجيمن الممكن أن يكون القطع
يـضمن وحتى وأن كان القطع الحرجي منفذ بـشكل انتقـائي ومـدار بـشكل جيـد فإنـه ال. األمر كذلك

تلـــك حتـــى و . بـــنفس الدرجـــة التـــي تـــضمنها الغابـــة األساســـيةالنـــادرة أنـــواع الطيور اســـتمرارية بعـــض 
 هــي مــن والعديــد منهــا. نــادرةتــصبح فــي كثيــر مــن األحيــان فإنهــا القــادرة علــى االســتمرارية األنـواع 

وفــــي .  الغابــــة المفتوحــــةالتــــي تقتــــات علــــى الحــــشرات والتــــي اليمكنهــــا العــــيش فــــيأنــــواع الطيــــور 
 وبنــاء المـــستوطنات ،ونيــسيا، تعــود اســباب فقـــدان محميــات الغابــات إلــى القطـــع غيــر القــانونيأند

وفيما يلي أمثلة على أنـشطة معينـة . التي تهدد بقاء النمر السومطري والفيل السومطريو  ،البشرية
  : تنطوي على قطع غير قانوني

       
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قانوني واEنشطة المرتبطة به القطع غير ال
  : بعض اEمثلة

  . قطع أنواع محمية �
  . قطعھا بشكل قانونيل وإيجاد مبررنزع لحاء اTشجار لقتل اEشجار  �
  .  من مناطق محمية اشجار مقاولين محليين لشراء تراخيص قطعالتعاقد مع �
  . قطع اشجار في مناطق محمية �
  .  حدود اTمتيازقطع اشجار خارج �
 ومستجمعات  المناطق شديدة اTنحدار، وضفاف اEنھار، مثل محظورةر في مناطق معينةقطع اشجا �

   .المياة
  . الغابات العامةفي التي ھي دون أو أعلى الحجم إزالة اEشجار  �
  . استخراج كمية من اEخشاب تزيد عن الحد المسموح به �
  . قطع اشجار دون ترخيص �
     .  الرشوةالحصول على امتياوات قطع اشجار باستخدام �

  
Source: UNECE Timber Committee and FAO European Forestry Commission 
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  ي دول مختلفة رينا العرض التالي حاالت قطع أشجار غير قانوني في
  

  اندونيسيا 
  

، عملية تنظيف ل�راضيبعد إجراء 
جcذور اkشcجار و  اkرضيتم حcرق
 ، ويccتم ذلccك فccي العccادة فيھccاالمتبقيccة

من قبل القطاع الخاص، سcواء كcان 
ونتيجة لcذلك . قطاعاً محلياً أو أجنبياً 

 بcشكل  الحرائcق نيcرانتمتدفغالباً ما 
قccد و. منccاطق مزروعccة إلccى واسccع
 الccccسلبيةالتccccأثيرات   بccccين مccccنكccccان

ارتفcاع مخcاطر  لقطاع زيcت النخيcل 
  تلcك مثcلفي الغابcاتامتداد الحراق 

حيccث . التccسعيناتالتccي حccصلت فccي 
حرائق متعمدة لـ  ١٩٩٧ عام حدث 
 الcccف ھكتcccار مcccن اkراضcccي ٥٥٠

ريcccccو (الحرجيcccccة فcccccي سcccccومطرة 
شcccرق (، وفcccي كالمنتcccان ) وجcccامبي

 ٤٦حccccوالي  و). ووسccccط كالمنتccccان
ccccة مccccي بالمئccccساخنة التccccع الccccن البق

قمcار الcصناعية فcي kاعلcى ظھرت 
كانcccccccت أراض  ١٩٩٧ أيلccccccول ٢٨

     . زراعية

  الكميرون
  

قطccع اkشccجار غيccر القccانوني يccشكل 
 دجccا مccشكلة خطيccره لمccا  محميccةفccي

مخcزون فcي انخفcاظ يسببه ذلcك مcن 
الفاكھccccة البريccccة للccccسكان المحليccccين 

 الcصيد ارتفcاع والثدييات الكبيcرة، و
تم صcيد ويc. حتيcاطي� في االتجاري

 الحيوانات kغراض البيع في المcدن
، ولكccن أيccضاً فccي فccي المقccام اkول
% ٧٠وأكثcر مcن . المواقع الحرجية

مcن النباتcات أنcواع  حا=ت قطcع من
تجccري غالبccاً   كانccتمنطقccة دجccافccي 

الحيوانccات ممccا يccدل علccى مccن قبccل 
تجديcد أھمية الحياة البرية فcي إعcادة 

تcأثير اkشcجار لقطcع وكان . الغابات
سcccلبي علcccى الثcccروة الدوائيcccة لغابcccة 

مcccccن % ٨٠  ھنالcccccكدجcccccا، حيcccccث
 التcccي يcccستخدمھا النباتcccات الدوائيcccة

ھccي مركبccة مccن المحليccون الccسكان 
 ،حرجيcةأنcواع مواد مستخرجة مcن 

% ٥٠وتcccشكل اkشcccجار مcccا نcccسبته 
  . من تلك النسبة

   

  دول البلطيق 
  

 ٩.٥  اسcccتيراد، تcccم٢٠٠٤فcccي عcccام 
دور مccعccب مccن الخccشب المليccون مك

ومعظccم ھccذه الكميccة تccم . إلccى الccسويد
اسccccتھ�كھا مccccن قبccccل الccccصناعات 

الغالبيccة كانccت و. الورقيccة الccسويدية
أتي مccن تccالعظمccى مccن ھccذا الخccشب 

 الو=يcccccccات  ومcccccccن،دول البلطيcccccccق
واليccوم .  الروسccيةالccشمالية الغربيccة

أصccبحت المccشاكل المرتبطccة بقطccع 
 غيccر القccانوني، والجccرائم اkشccجار
، والممارسcccات الحرجيcccة الحرجيcccة

غيcccccر المcccccستدامة اkخcccccرى تمثcccccل 
 .تلcccك الcccدولعلcccى خطcccورة كبيcccرة 

وتبccين التقccديرات بالنccسبة للو=يccات 
% ٢٧الccشمالية الغربيccة لروسccيا أن 

مccصدر ربمccا كccان مccن مccن الخccشب 
 وممccccا يبعccccث علccccى -غيccccر قccccانوني

ربما كان أعلى في الخوف أن الرقم 
 المcccccccزودة للcccccccصناعات المنcccccccاطق

  . سويديةال
  
تقccديرات حجccم المccشكلة فccي تccشير و

وفccccي =تفيccccا  ،%٥٠ إلccccىاسccccتونيا 
وتعتبر ھذه المشاكل عوامcل %. ٢٠

معيقcccة لتنميcccة المزيcccد مcccن الغابcccات 
المستدامة في المناطق وخاصcة بcين 
مcccالكي الغابcccات الخاصcccة فcccي دول 

الطلcccب القcccوي قcccد أدى و. البلطيcccق
المتزايcccد علcccى اkخcccشاب فcccي دول 

قطccع "إرتفccاع مccستوى إلccى البلطيccق 
في كل من " ا=شجار غير المشروع

، واسccھم فccي زيccادة اسccتونيا و=تفيccا
 مcن روسcيا المcدورالخcشب استيراد 

   . إلى تلك الدولتحديداً 

  
  نظمة االيكولوجية أل فقدان التنوع البيولوجي وا

مثـال، التغيـرات تعتبر األنشطة البشرية السبب الرئيس وراء فقـدان التنـوع البيولـوجي، علـى سـبيل ال
 وتبعــًا ،أصــبحت تــشكل تهديــدات للتنــوع البيولــوجيالحرجيــة فــي اســتخدامات وتحــويالت األراضــي 

  .  وحجمها وتوزعهالذلك أصبح هنالك تراجعًا في التنوع الجيني لألنواع
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   حرائق الغابات
.  حرقهـابقطعهـا أوشـجار مـن الغابـات ألقد تتسبب حرائق الغابات عن أنـشطة بـشرية، مثـل إزالـة ا

وقد أصبح ذلك يشكل مشكلة خطيرة للعديد من الدول، على سبيل المثـال، تتـسبب معظـم الحرائـق 
ـــة مـــن المـــزارعين والـــشركات بحـــرق  شـــجار الغابـــات ألغـــراض أفـــي اندونيـــسيا عـــن قيـــام فئـــة معين

  . زراعية
  

  شجار غير القانوني ألقطع ا

أنـــشطة تـــرتبط بحـــصاد األخـــشاب بأنهـــا ممارســـات و  غير القـــانونيمخـــاطر قطـــع األشـــجار توصـــف 
  . ومعالجتها واالتجار بها بطريقة التتوافق مع القوانين

  
  ستخدام غير القانوني لألراضي إلا

أحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو قيــام شــركة أو مجموعــة مــن األشــخاص بــاحتالل منطقــة حرجيــة دون  
  . موافقة أو ترخيص من السلطات ذات العالقة

  
  الكوارث 

بنــسبة تــؤثر ؤدي الكــوارث الطبيعيــة إلــى تــدمير البــضائع والثــروة الحيوانيــة، وقــد مــن الممكــن أن تــ
  .  معينعلى وظيفة مجتمع معينة 

  
  تضارب المصالح 

لحـدوث مخـاطر باسـتمرار  فـي أي مكـان، هنالـك  معـينمـورد علـىللتنـافس كما هو الحال بالنسبة 
األمثلـــة مـــن بـــين و . الغابـــاتحـــول الكيفيـــة التـــي تـــدار بهـــا أطـــراف مختلفـــة بـــين تـــضارب مـــصالح 

مـستخدمة مـن قبـل تدعي ملكية تقليدية ألرض مصالح بين مجموعات الشائعة على ذلك تضارب 
يجـب أن يفعلونـه مـا الـذي أنظمـة تملـي علـيهم مالك أرض على هيمنة أو . شركة بتصريح قانوني

  . أو اليفعلونة على أرضهم
  

  في االيرادات خسائر 

أنـــشطة علـــى ضـــرائب ورســـوم مفروضـــة مـــن  يل ايـــرادات حكوميـــةكلمـــا كـــان هنالـــك مجـــال لتحـــص
هنـاك باسـتمرار مخـاطر كلمـا كـان  - غالبـًا مـن أجـل تمويـل أنـشطة إعـادة تأهيـل الغابـات-حرجية

وقــد ينطبــق ذلــك . ، والمبــالغ المدفوعــة الــضرائب تلــكالتــي تجمــع مــن خاللهــاالطريقــة عــدم صــحة 
  . وضع أسس ممارسات الحاكمية الرشيدة طور فيالتزال دول النامية التي بشكل خاص على ال



 ٤٨

  
  مصادر المعيشةفقدان 

 المجتمعــات التــي تحــيط بالغابــات والتــي يهــمــصادر المعيــشة،  فقــدان  خطــريواجــهمــن أن أكثــر 
  . تعتمد في اقتصادياتها على تلك الغابات

  
  مشاكل اجتماعية 

المجتمعــات التــي علــى و  النــاس  عــدد كبيــر مــنعلــىيــؤثر عــدم اســتدامة الغابــات بــشكل خطير قــد 
 إلــى االنتقــال مــن منطقــة إلــى المجتمعــاتمــن بعــدد كبيــر يــؤدي ذلــك قــد إذ . تعتمــد علــى الغابــات

تخلــــت وٕاذا مــــا .  احتماليــــة حــــدوث العديــــد مــــن المــــشاكل االجتماعيــــةمعــــهأخــــرى ممــــا قــــد يحمــــل 
، معيـــشتها للخطـــرمـــصادر الحرجيـــة، فمـــن الممكـــن أن تتعـــرض اإلدارة المجتمعـــات عـــن أنـــشطة 

  . وقد تفقد كثير من أعرافها وتقاليدها أيضاً . وكذلك قيمها الثقافية والروحية
  

  نضوب مخزون الكربون 
 الضوئي تمتص الغابات الكربون المنتشر في الهواء، وتخزنه في األشـجار وتطلـق كنتيجة للنشاط

شـجار بـشكل الحرجيـة غيـر المـستدامة تـؤدي إلـى إنخفـاض عـدد األاإلدارة و . كسجين في الهـواءألا
وقـد يـؤثر . ل إلـى أكـسجين كبير وقـد يتـسبب ذلـك فـي انخفـاض كميـة ثـاني أكـسيد الكربـون المحـوّ 

  . ذلك في النهاية على حرارة سطح األرض
  

    العذبةالمياهنقص 

الفيــضانات، ضــد الحمايــة مثــل جــراءات إلالقيــام بــبعض ا  العذبــةانخفــاض الميــاهتتطلــب معالجــة 
  . ، والحفاظ على خصوبة التربةمياه البحرتسرب السيطرة على التأكل، منع 

  
  الالزمة للصناعةالمواد الخام نقص 

  . نقص في الغاباتإلى الالزمة للصناعة نقص المواد الخام قد يؤدي 
    .  يسلط الضوء على دراسات حالة تتعلق بقائمة المخاطر أعاله١الملحق 
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اه جـــباتالمــضي قـــدمًا دين الماضــيين علـــى لقــد ركـــزت التطــورات فـــي قطــاع الحراجـــة خــالل العقـــ  
األهداف البيئية واالقتـصادية والثقافيـة يضم  ذلك النهج الذي ،)SFM(الحرجية المستدامة اإلدارة 

التـي تـم تبنيهـا فـي مـؤتمر األمـم المتحـدة حـول " المبـاديء الحرجيـة" مع تمشيًا االجتماعية لإلدارة 
الفريــق مــن قبــل مقترحــات العمــل قــد تــم تبنــي ن كــاو . ١٩٩٢فــي عــام ) UNCD(البيئــة والتنميــة 

  . IFF)(والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات ) IPF( الحكومي الدولي المعني بالغابات
  
، وبالتحديـد )SFM( التي تم تطويرهـا بهـدف متابعـة التقـدم أو عـدم التقـدم باتجـاه األدواتتعرف و 

تلـــك األداة  تطـــوير بتـــم البـــدء قـــد كـــان و  . C&I "بالمعـــايير والمؤشـــرات"علـــى المـــستوى الـــوطني 
ـــة قليميـــة ذات التوجـــه القطـــري إلاضـــمن المبـــادرات  ـــل انعقـــاد مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة حـــول البيئ قب

منظمــة األخــشاب االســتوائية الدوليــة، وانتــشرت منــذ ذلــك الوقــت فــي كافــة مــن قبــل وذلــك والتنميـة، 
  . انحاء العالم

  
قليميـة مـن أجــل تطـوير وتطبيــق إلايكولوجيــة إلاجـراءات إلن اعـدد مــإعـداد ، تــم ١٩٩٢ومنـذ عـام 

وروبيــــة ألبــــإجراءات البلــــدان االمعتدلــــة والــــشمالية الغابــــات وقــــد تــــم شــــمول . المعــــايير والمؤشــــرات
وٕاجـــراءات ،الجافـــة بـــإجراءات المنطقـــة األفريقيـــة الجافـــةالغابـــات شـــمول  وتـــم. وٕاجـــراءات مـــونت 

الغابــات االســتوائية تــم شــمول و . ليميــة للغابــات الجافــة فــي آســياالــشرق األقــصى، والمبــادرات اإلق
  ). ATO(الرطبة بإجراءات ليباتريك لوسط أمريكا 

  
وهنالك عدد . ليمية تغطي أيضًا أنواع أخرى من الغابات في المنطقةقإلجراءات اإلإن بعضًا من ا

عظـم تلـك االجـراءات متتـضمن و . أكثـر مـن عمليـة إجرائيـة واحـدة من الدول الذين هم أعـضاء فـي
 ومتابعــة التقــدم مــن خــاللC&I مــن خــالل تطــوير) SFM(اجتماعــات منظمــة لتحــديث مفهــوم 

  .  التقارير القطريةإعداد
  

   موضوعات أساسية لتقييم المخاطر
ويجــب أن تركــز هــذه األعمــال . مــضامين علــى األعمــال الرقابيــة الحرجيــة C&Iســوف يكــون لـــ 

  :ليالرقابية بشكل خاص على ماي
   



 ٥٠

بمــا فــي ذلــك ايجــاد (األنــشطة الحكوميــة المتعلقــة بتأســيس أطــر عمــل مؤســسية تــشريعية  •
  ). وتطبيق السياسات الحرجية

 . حقيقية الغابات ال في تغييردارةإلممارسات اتؤثر  كيف •

  
. هو قائمة بالموضوعات الرئيسة التي يمكن تقييمها خالل الرقابة على الغاباتيأتي بعد ذلك وما 

 إدارة الغابـــات -الـــسياسة والتـــشريع: مت الموضـــوعات الرئيـــسة ضـــمن ثالثـــة أجـــزاء رئيـــسةوقـــد قـــس
  . جماعية، والماليةإلا، و  االقتصاديةالمظاهر البيئية و -لغايات متعددة

  
ألن كـل دولـة تواجـه وضـعًا   مسائل تختلف عن دولـة أخـرى،علىكل دولة سوف تركز : مالحظة

  . مختلفًا عن األخرى
  
  التشريع السياسة و . ١

للـسياسات والتـشريعات علـى الحرجية المستدامة على وجـود إطـار عمـل مالئـم اإلدارة يعتمد نجاح 
واالعتبـارات التـي يجـب أن تـدرس عنـد تحديـد احتياجـات وتطلعــات . المـستويين الـوطني واإلقليمـي
داف واألهـــ-فـــي التخطـــيط االقتـــصادي الـــوطنيالغابـــات موقـــع  - هـــياالجيـــال الحاليـــة والمـــستقبلية

ومـــــساحة األرض المغطـــــاة - )واألهميـــــة النـــــسبية لتلـــــك األهـــــداف(المختلفـــــة للـــــسياسات الحرجيـــــة 
  . بالغابات العامة والخاصة

  
، المخــــزون الــــوطني الموضــــوع هــــي الــــسياسة الحرجيــــةالمنبثقــــة عــــن هــــذا والموضــــوعات الفرعيــــة 

 الحرجيـــة، والخدمـــة ، العقـــار الحرجـــي الـــدائم، حمايـــة التنـــوع البيولـــوجي، الملكيـــة)NFI (الحرجـــي
  . الحرجية الوطنية

  
   الحرجية ألغراض متعددة اإلدارة . ٢

 نتـــاج األخـــشاب يمكنهـــا ان تلبـــي عـــددًا مـــن األهـــداف والوظـــائف الحرجيـــةإلالغابـــات المخصـــصة 
ويجـــب أن يـــتم . يكولوجيـــةإل، وٕالـــى حـــد مـــا حفـــظ األنـــواع واألنظمـــة االحمايـــة البيئيـــة، مثـــل الهامـــة

داريــة الــصحيحة التــي تحــافظ إلمات المتعــددة مــن خــالل تطبيــق الممارســات احمايــة تلــك االســتخدا
  . على قدرة الغابات على انتاج أكبر قدر من المنافع للمجتمع

  
والموضـــوعات الفرعيـــة المنبثقـــة عـــن هـــذا الموضـــوع هـــي التخطـــيط، والحـــصاد، وحمايـــة الغابـــات، 

  .والترتيبات القانونية، والمراقبة، والبحث
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  االقتصادية، والمالية والثقافية -االجتماعيةالجوانب . ٣

التـي جتماعيـة إلقتـصادية واإلنتـاج المنـافع اإلتعتبرالغابات المدارة بـشكل جيـد مـصدر تجديـد ذاتـي 
المستدام على التوزيع الخشبي ويعتمد االنتاج . المستدامة الشاملة للدولةتعود بالفائدة على التنمية 

بـين المـشاركين الرئيـسين، وبالتحديـد الحرجيـة اإلدارة  المرتبطـة بـنافعالعادل للحوافز والتكاليف والم
ويعتمــد نجــاح . أصــحاب االمتيــازات، والمجتمعــات المحليــةو أصــحاب الغابــات، و الــسلطة الحرجيــة، 

 إلــى درجــة معقولــة علــى مــدى توافقهــا مــع مــصالح ،خــشابألإدارة الغابــات ألجــل اســتدامة انتــاج ا
  . المجتمع المحلي

  
ــــــين الموضــــــوع ــــــسكان المحلي ــــــات مــــــع ال ــــــة عــــــن هــــــذا الموضــــــوع هــــــي العالق ــــــة المنبثق ات الفرعي

  . واالقتصاديات، والحوافز، والضرائب
  
ــــة إذا كانــــت  الطويــــل، إال إدارة انتــــاج األخــــشاب مــــستدامة علــــى المــــدىاليمكــــن أن تــــصبح و  فعال

اليف والمنـــافع قتـــصادية لكافـــة التكـــإلعتبـــار للقيمـــة اإلخـــذ بعـــين األ ا أنـــه يجـــب بمعنـــى-اقتـــصادياً 
  .  الحماية الصحيحة للغاباتالمرتبطة والناتجة عن

  
.  لـه مجموعـة مـن المعـايير المرتبطـة بـه، والموضـوعات الفرعيـة،وكل واحد من تلـك الموضـوعات

وتــستخدم هــذه المعــايير لعمــل تقيــيم مبــدئي لمــوارد الغابــات، والمــساعدة فــي تحديــد النقــاط الرئيــسة 
ومـن الممكـن اسـتخدام المعـايير أيـضًا خـالل . ن خالل أي عمل رقـابيالتركيز عليها ميجب التي 

مثلمـــا يمكـــن أيـــضًا اســـتخدام معـــايير ذات عالقـــة مـــن إجـــراءات ومعـــايير ( العمـــل الرقـــابي نفـــسه 
 من التفـصيالت بـشأن مجموعـة مـن المعـايير المـذكورة أعـاله فـي الملحـق يتوفر المزيدو ). تطبيقية

  . ٤رقم 
  

اإلدارة مــــرتبط بهـــذا الجــــزء المخـــاطر المرتبطــــة بكـــل ناحيــــة مـــن نــــواحي  ال٢/٢ويعـــرض الجـــدول 
  .ذكرت سابقًا في هذا الجزءالتي الحرجية المستدامة 
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   ٢/٢الجدول 
  موضوعات رقابية لتقييم مخاطر إدارة الغابات أمثلة على 

    الرقم 

  

الموضــــــــــــــــــــــــــوعات 
والموضــــــــــــــــــــــوعات 

  الفرعية 
  ظ  ض  ص  ش  ز  ر  و  هـ  د  ج  ب  أ

  تشريعات السياسات وال  ١
              �    �  �  �    السياسة الحرجية   
المخـــزون الحرجـــي   ١/٢

  الوطني 

�  �  �        �    �        

العقــــــــار الحرجــــــــي   ١/٣
  الدائم 

�  �  �  �      �        �    

حمايــــــــــــــة التنــــــــــــــوع   ١/٤
  البيولوجي 

�                        

حمايــــــــــــــة التربــــــــــــــة   ١/٥
  والمياة

�        �            �    

            �  �    �  �  �  �  الملكية الحرجية   ١/٦
الخدمــــــة الحرجيـــــــة   ١/٧

  الوطنية 
      �                  

  إدارة الغابات   ٢
  �    �  �  �          �  �  �  التخطيط   ٢/١
      �  �  �  �        �  �  �  الحصاد  ٢/٢
  �  �    �      �  �  �  �  �  �  الحماية    ٢/٣
الترتيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   ٢/٤

  التشريعية 

�  �  �  �  �                

                          المراقبة والبحث  ٢/٥
  ية االقتصادية، والمالية، والبيئية النواحي االجتماع  ٣
ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع   ٣/١ العالق

المجتمعــــــــــــــــــــــــــــــــات 
  المحلية 

  �      �      �    �      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاد،   ٣/٢ االقت
والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافز، 

  والضرائب

    �  �  �          �      

  من الممكن أن تتغير الموضوعات والموضوعات الفرعية مع تطور المعايير      
  

  االيرادات خسائر في . ر  فقدان التنوع البيولوجي والنظام االيكولوجي . أ

  فقدان سبل العيش. ز  حرائق الغابات . ب

  المشاكل االجتماعية . ش  القطع غير القانوني لألشجار . ج

  مخزون الكربوننضوب . ص  االستخدام غير القانوني لألراضي. د

   العذبةالمياةنقصان . ض  الكوارث. هـ

    للصناعة  الالزمةالمواد الخامنقصان . ط  تضارب المصالح . و

  



  

  

   الغاباتالمراجعة في مجال

  دليل األجهزة الرقابية العليا
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  الفصل الثالث

   الغاباتالمراجعة في مجال

  

 الغابات، وهـو يوضـح   ة عفي مجال اإلداريللمراجعةساً  التي تشكل أساالجوهريةسائل  الميبين هذا الفصل    

اختيـار  المسائل التي تتمحور حـول      إضافة إلى   دمة،   المختلفة المستخ  ا ومنهجياته اأدواتهو المراجعةأنواع  

تنفيذ أعمال  و  تخطيط تم وضع هذا الفصل من أجل مساعدة األجهزة الرقابية العليا على           .المراجعةوتخطيط  

  .على النحو األمثلالمحددة تالئم ظروفها التي المراجعة 

  

   المسائل1.3
  المراجعةأنواع 

 مع كافة إلى جانب األداء كما هو الحالالمسائل المالية واإلدارية غابات  الالمراجعة في مجالتناول يمكن أن ت

 المؤسسات  عموماًالتي تمارسها   المراجعة  منهجية  وال تختلف منهجيتها عن      بالبيئة،   المتعلقة المراجعةأعمال  

  .المراجعةالرقابية العليا، كما تشمل كافة أنواع 

كشف موجودات ومـسؤوليات    معين إلدارة الغابات لجوانب مثل      ي سياق   ف اهتمام خاص    يتم إيالء إال أنه قد    

الجهـة الخاضـعة    التدابير التي تطبقها    وتقييم   )الوطنية والدولية (تزام بالتشريعات والمعاهدات    واالل الغابات

  .الكفاءة والفعالية االقتصاديةلتعزيز للرقابة 

  

  المنهجية واألدوات الرقابية

كتحليل وتقييم البيانـات  العديد من المنهجيات المستخدمة عموماً إلى لغابات االمراجعة في مجال    تلجأ أعمال   

المراجعة فـي مجـال   إال أن وتقييم نظام الرقابة الداخلية، والمقابالت وسحب العينات والمالحظات الميدانية  

ـ  رقميةوليس مجرد بيانات    المساحة المغطاة من األرض     نسبة  مع  بالتعامل  ولي اهتماماً   تالغابات    هـو   اكم

فـإن  خطـر، لـذا   لاختيار أكثر األراضي المعرضة ل    نحن بحاجة إلى    .  األخرى المراجعةأنواع  موجود في   

  .المراجعةأهداف لتحقيق   والتقنيات األدواتبأنسبد التزو بحاجة إلى المدققين

ن األمثلـة   وم،  المراجعةمفيدة على نحو استثنائي في أعمال        القائمة على الحاسوب  يمكن أن تكون التقنيات     

  .تحديد المواقع العالميونظام نظام المعلومات الجغرافية عليها 

  

  1 الجغرافيةنظام المعلومات

التي الموجودة واألحداث   لتخطيط وتحليل األشياء    أداة قائمة على الحاسوب     يعتبر نظام المعلومات الجغرافية     

مجموعة من األدوات "رافية على أنه نظام المعلومات الجغ) 1998(ف بورو وقد عرتقع على كوكب األرض، 

                                                
ــالي      1 ــع التــ ــى الموقــ ــة علــ ــات الجغرافيــ ــام المعلومــ ــن نظــ ــة عــ ــوفر لمحــ : تتــ

www.gisdevelopment.net/tutorials/tuman006pf.htm)   2010 كانون ثاني 12تم الدخول بتاريخ.(  
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لمجموعة محددة من العالم الواقعي المكانية البيانات واستعراض وتحويل  واستعادة  وتخزين  المخصصة لجمع   

أربعـة  يـوفر   نظام قائم على الحاسـوب      "على أنه   في الوقت ذاته    ) 1991(ويعرفه أرنوف   ،  "من األهداف 

 واسـتعادة   تخـزين ( وإدارتهـا  البيانات   إدخالالجغرافية وهي   البيانات  القدرات للتعامل مع    مجموعات من   

  ." البياناتوإنتاج والتحليل والمعالجة )البيانات

كما يمكن اسـتخدام  ، مراجعةفي كل من تخطيط وإجراء أعمال الويمكن استخدام نظام المعلومات الجغرافية    

من أجل المالحظات الميدانية بدقة خدم تتسالتي س الغابات مساحةلتحديد المعلومات المستخلصة من هذا النظام 

حرائق الغابات واالسـتخدام  وتقييم أية مناطق قطع أشجار والتحقيق في التحطيب غير القانوني  وتحديد موقع   

  .غير القانوني لألراضي

  

  نظام تحديد المواقع العالمي

وزارة الـدفاع األمريكيـة      مـت  قا باألقمار الصناعية   مالحة عالمي  نظاميعتبر نظام تحديد المواقع العالمي      

في مدار متوسط حول الكرة األرضـية،   اً صناعياً قمر32 و24مجموعة تتراوح بين   ، وهو يستخدم    بتطويره

نظام تحديد المواقع العـالمي مـن   ن أجهزة استقبال    تمكّدقيقة  ترسل موجات قصيرة    ة  وهذه األقمار الصناعي  

  ).لك االتجاهبما في ذ( بدقة  ووقتها وسرعتهامواقعهاتحديد 

،  بدقةهامراجعتغي  التي ينبمناطق الغاباتالغابات المراجعة في مجال ويحدد نظام تحديد المواقع العالمي في 

المراجعة فـي   استخدام نظام المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع العالمي في          ويمكن إيجاد مثال على     

  .2الغابات في الملحق مجال 

  

  مثال

كما أن نظام تحديد المواقع العالمي ، مراجعةكدليل من أدلة النظام المعلومات الجغرافية  ستخداميمكن تجميع وا

المراجعة فـي  مثلما تم خالل (وفقدان التنوع الحيوي  البيئي التدهور بمراجعةفعال للغاية عندما يتعلق األمر      

وتم ، )سسة الرقابية العليا في الباراغوايفي المناطق المحمية الذي نفذته المؤ على الحياة البرية مجال الغابات

نفذته المؤسـسة   الذي   االلتزام   مراجعةفي  في مراحل التخطيط والتنفيذ ورفع التقارير       استخدام كال النظامين    

 األفـضل نتيجـة    هوالجودةوكان تدقيق ل تخطيط وإدارة الغابات الحكومية،    حو اندونيسيافي  الرقابية العليا   

  .تستخدام هذه األدواال

  

   القائمة على المخاطرمراجعة منهجية ال2.3
إلجـراء   الطريقة األفضل    )منهجية تستند إلى تقييم المخاطر    (على المخاطر   القائمة  تعتبر منهجية المراجعة    

للمساعدة  مراجعةوتحديد نطاق الللتخطيط  أسلوباً مراجعةطبق هذا النوع من الويالغابات، المراجعة في مجال 

  .بالشكل المالئمبالمؤسسة الرقابية العليا الخاصة  مواردهتركيز في 

وينصح بإعطاء أولوية للمواضيع والمواضـيع  ، المواضيع إدارة الغابات مجموعة كبيرة من       مراجعةغطي  وت

أال المساعدة فـي ضـمان      من أجل    وذلك   مراجعةتقوم بإجراء ال  مهارات وقدرات كل وحدة     حسب  الفرعية  

 لمنهجية  نياًارسماً بي يبين الشكل التالي     .على موارد المؤسسة الرقابية العليا     زائدة ضغوطاً مراجعة ال فرضت

  :ة أو محددة عاممراجعةلزوم  على أساس القائمة على المخاطرالمراجعة 
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  1.3الشكل 

   القائمة على المخاطر المراجعةلمنهجية سم بياني ر

  

  

  المدخالت                                                                                                   

                                                     ال

                                                    

  

               نعم

  العمليات                                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المخرجات                                                                                                  

                                             

                                                                                                        

  األدوات                                                                                                     

  
  .شخصاً آخر ذي صلة/أو مؤسسةمراقب عاماً يمكن أن تكون حكومية أو * 

  

  المسائل العامة

وقدرة اإلدارة  المخاطر الموجودة    عن طريق النظر في      مراجعةالاقتراح  ينبغي على المؤسسة الرقابية العليا      

إعطاء األولوية لمواضـيع    وعند  ،  بوضوحمواضيع  / موضوع يتم تحديد عندما ال   على تخفيف تلك المخاطر     

  .هامراجعتومواضيع فرعية ل

  

  :مراحل المسائل العامةوفيما يلي 

  

  

 طلبات أصحاب العالقة

 محددة

 مسائل محددة

ترتيب المواضيع والمواضيع : المرحلة الثانية

 مراجعة (الفرعية مع الخطر والعكس صحيح

 )متوالية التصميم

  أصحاب العالقةتطلعاتاستيعاب : ألولىالمرحلة ا

 المسائل العامة

  تحديد المخاطر:المرحلة األولى

استيعاب إجراءات هيئة إدارة : المرحلة الثانية

 الغابات لتخفيف آثار هذه المخاطر

 تقييم واختبار الجهود التي تبذلها :الثالثةالمرحلة 

 هيئة إدارة الغابات لتخفيف آثار هذه المخاطر

 مراجعةاختيار مواضيع وأولويات ال: المرحلة الرابعة
 

 برنامج المراجعة

 المراجعةمتوالية 
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   تحديد المخاطر:ألولىالمرحلة ا

موضـوع  بكل   المرتبطةتحديد المخاطر   قادرة على   في هذه المرحلة    المؤسسة الرقابية العليا     تكونأن  يتوقع  

المزايـا  يأخذوا بعين االعتبار خالل تحديد المخاطر أن وينبغي على المدققين   ،  مراجعةفرعي من مواضيع ال   

  . فيهالمشاركة يةواألطراف الرئيسالمراجعة محل للغابات الخاصة 

  األطراف الرئيسية

  . هيئة حماية الغابات الحكومية-

  .والمجتمعين المحلي والدوليأخرى شركات خاصة  -

  المزايا التي ينبغي دراستها

  .ت نوع الغابا-

  .الغابات المطرية االستوائية -

  .مجتمع تقليدي-امتياز-خاصة-حكومية: نوع الملكية -

  .وظيفة الغابات -

  .أراضي صيد-منتجة-محمية: اباتوضع الغ -

  المخاطر/التهديدات

  .فقدان التنوع الحيوي والنظام البيئي -

  .خطر حرائق الغابات -

  .خطر التحطيب غير القانوني -

  . خطر النزاعات-

  .اإليرادات  الذي يتهددخطرال -

  .االستخدام غير القانوني لألراضي -

  .مخاطر أخرى -

 بيانات شاملة أحيانـاً، وإذا      توفرتوال   ارة الغابات صعبة التقييم ومعقدة    طة بإد بتعتبر المخاطر المرت  : الكيفية

وتتضمن هذه المصادر لتحديد المخاطر، مصادر خارجية حدث ذلك فعلى المؤسسة الرقابية العليا اللجوء إلى    

ممثلـين ذوي   المسؤولين وال ومقابالت مع   والدراسات التي أجرتها منظمات غير حكومية       األوراق األكاديمية   

جـدول   ويمكن أن يستخدم الجهاز الرقابي األعلى أيـضاً          .المعلومات المأخوذة من وسائل اإلعالم    العالقة و 

  .المحتملة المخاطرلتحديد المخاطر في الفصل الثاني كوسيلة 

  

  جهود هيئة إدارة الغابات من أجل تخفيف المخاطر استيعاب :الثانيةالمرحلة 

  المخاطر

  .الحيوي والنظام البيئيفقدان التنوع  -

  .حرائق الغابات -

  .التحطيب غير القانوني -

  .الكوارث -

  .النزاعات -

  .اإليراداتفقدان  -
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  .البطالة -

  .المشاكل االجتماعية -

  .انخفاض غازات الكربون -

  .تدهور اإلدارة المائية -

  .نقص المواد الخام للصناعات -

  : الكيفية

  .وضع سياسات -

  .سن قوانين -

  .جرد التنوع الحيوي للغابات -

  .تخصيص مناطق لغابات دائمة -

  .تأسيس هيئات غابات وطنية -

  ).سياسات الغابات: الفصل الثاني(مسموح به من الميزانية اقتطاع  -

وينبغي على الجهاز الرقابي    ،  تعددة التي تواجهها  حل القضايا الم  أجل  جهوداً من    هيئة إدارة الغابات     تبذلقد  

  .خرى األواألطرافأن يستوعب الخطوات التي تتخذها الهيئة  -ذاً هذا بعين االعتبارآخ–األعلى 

 التعليماتلتخفيف المخاطر من خالل مراجعة      ابي األعلى استيعاب جهود الهيئة      بإمكان الجهاز الرق  : الكيفية

جعـة بعـض    والسياسات واألدوات التي تضعها الحكومة ومن خـالل مرا        واإلجراءات المعيارية   القانونية  

  ".األطراف الرئيسية"

  

  قدرة هيئة اإلدارة على تخفيف المخاطرتقييم واختبار  :الثالثةالمرحلة 

حين يتعلق حيث تعتبر قدرة الجهاز الرقابي األعلى حاسمة ترتبط هذه المرحلة ارتباطاً وثيقاً بالمرحلة الثانية، 

إلى تؤدي المرحلة الثالثة وينبغي أن ه المخاطر، من أجل تخفيف هذالمخاطر وتقييم جهود الهيئة األمر بتحديد 

معلومات حول من أجل تخفيف المخاطر إلى جانب هيئة اإلدارة لما قامت به  الجهاز الرقابي األعلى استيعاب

خلق تملك القدرة على    غير كافية أو    لهيئة   األنظمة الرقابية ل   كانتوفيما إذا   الرئيسية والفرعية،   الموضوعات  

  .مخاطر إضافية

حيث يمكن خالل المقابالت    بهيئات إدارة الغابات،     المعنيين    وكبار المسؤولين   الموظفين مقابلةينبغي  : الكيفية

 عينات من فحصيمكن  وإضافة لذلك  أجل االستيعاب بصورة أفضل،منأنظمة وإجراءات رقابية عدة مناقشة 

  .يه الكفايةتماد عليها بما فويمكن االع فعالةكانت األنظمة واإلجراءات التحقق فيما إذا أجل 

  

   المراجعةاختيار موضوعات وأولويات  :الرابعةالمرحلة 

 الجهاز الرقابي األعلى  قدراتفإنكما هو الحال مع المرحلة الثالثة وحسماً، وتعتبر هذه المرحلة األكثر أهمية 

الجهاز الرقـابي    يأخذ أنغي ينب، كماالمراجعةموضوعات وأولويات   باختيار  حينما يتعلق األمر    هامة للغاية   

ومستوى وطبيعـة    اونتائجه مراجعةبالاألسئلة المتعلقة   على اإلجابة على     المدققين   قدرةاألعلى في االعتبار    

نتائج الذي ينجم عن التأثير وطبيعة ومدى المعني الذي يحيط بالموضوع ومقدار التمويل     االهتمام الجماهيري   

  .المراجعة
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تقارير رقابية سـابقة  وتحليل إجراء مقابالت مع المسؤولين الحكوميين لرقابي األعلى يمكن للجهاز ا : الكيفية

  .هامراجعتالمتعلق بالموضوع والموضوعات الفرعية التي ينبغي والبحث في الرأي العام 

النموذج فـي  باإلشارة إلى المراحل في تصميم     وينصح أن يقوم الجهاز الرقابي األعلى بعد المرحلة الرابعة          

  .3ملحق ال

  

  المسائل المحددة

علـى النحـو    المراجعـة   اء  إجروالبدء فوراً في    تحديد المخاطر   حذف عملية    الجهاز الرقابي األعلى     يختار

أما مراحل  ها،  مراجعتالتي ينبغي   الموضوعات والموضوعات الفرعية    يحدد صاحب العالقة    المطلوب حيث   

  :المسائل المحددة فهي

  :أصحاب العالقةوقعات تاستيعاب :  المرحلة األولى-
موضوعات طلب صاحب العالقة على هيئة      قيام الجهاز الرقابي األعلى بصياغة      تتمحور هذه المرحلة حول     

بالموضوعات والموضوعات المتعلقة  المخاطر المحددة تعريفوهذا يتضمن   وموضوعات فرعية ذات صلة،     

العالقة في بعض األحيان من حيث  أصحاب   ومن الجدير أيضاً ذكره أنه يتم وصف طلبات       ،  الفرعية المحددة 

  .مجاالت المخاطر بدالً من مجاالت االهتمام الرئيسية

  :تنظيم الموضوعات والموضوعات الفرعية مع المخاطر والعكس صحيح: الثانية المرحلة -
وقد يود الجهاز الرقابي األعلى اسـتخدام تـصميم نمـوذج           ،  المراجعةالمرحلة بوضع إجراءات    تتعلق هذه   

  . من أجل القيام بذلك3المبين في الملحق المراجعة 

  

حيث يمثل المخاطر، القائمة على أساس المراجعة كيفية تطبيق منهجية  3.2 و3.1 والنالجديبين -3.2الشكل 

 3.1ويوفر الجـدول  ،  3.2المبينة في الجدول    اإلدارة العامة للغابات    دراسة حالة   بالرسم البياني    3.2 الشكل

، حيث قام القطـاع  إندونيسياعلى جزيرة في صدير  استخراج الق الناجم عن   على تدمير الغابات     الحالة كمثال 

  . الغاباتاستدامةفي هذه المنطقة وإهمال بفتح منجم القصدير  في هذا المثال  والتجمعات المحليةالخاص
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  3.2الشكل 

  حالة دراسة –دارة الغابات  إلمراجعةالقائمة على أساس المخاطر  المراجعة إستراتيجية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إدارة استدامة الغابات

  : السياسة والتشريعات-1

  . سياسة الغابات-

  .ق الوطني للغابات الصندو-

  . الملكية الدائمة للغابات-

  . الخدمات الوطنية للغابات-

  : إدارة الغابات-2

  . التخطيط-

  . القطع-

  . الحماية-

  . الرقابة والبحث-

  االقتصادية والمالية- الجوانب االجتماعية-3

  :المخاطر التي تم تحديدها

  . التحطيب غير القانوني-1

  ).مناطق الغابات(ني لألراضي  االستخدام غير القانو-2

  . حرائق الغابات-3

  .اإليرادات/ الدخل-4

  . التنوع الحيوي-5

  . مخاطر أخرى-6

  اإلدارة الحكومية للمخاطر ونظام الرقابة الداخلية

  :التركيز على

  . إعادة التأهيل-

  . حرائق الغابات-

  . التحطيب غير القانوني-

مناطق ( االستخدام غير القانوني لألراضي      -

  ).الغابات

  .اإليرادات/ الدخل-

 . التنوع الحيوي-

  :تحديد األولويات

   فعالية اإلدارة الحكومية للمخاطر ونظام الرقابة الداخلية-

  .مراجعة قابلية ال-

  . التأثير-

 . وعي الناس-

  المراجعةخطة 

التحطيب (ت والوحدات اإلدارية    اإليرادا/ على الدخل  والمراجعة) في الموقع ( حرائق الغابات    مراجعة:  السنوية -

  ).غير القانوني ونظام الرقابة على التحطيب

 سياسـة اسـتخدام   ومراجعـة  الصندوق الوطني والملكية الدائمة للغابات   مراجعة:  منهجية دقيقة خطوة بخطوة    -

 .إعادة تأهيل الغاباتومراجعة التنوع الحيوي ومراجعة األراضي 
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  2.3الجدول 

  العامةحالة حول المسائل نموذج 

واالستخدام غير القانوني لألراضـي     فقدان التنوع الحيوي والنظام البيئي      : إدارة الغابات ب المرتبطةالمخاطر  

والـدمار   الكربون   مخزونوانخفاض  البطالة والمشاكل االجتماعية    و اإليراداتوفقدان  والكوارث والنزاعات   

  .ونقص المواد الخام الالزمة للصناعاتبإدارة المياه الالحق 

  .قائمة المخاطر المرتبطة بإدارة الغاباتهي مخرجات هذه المرحلة 

  رلتخفيف المخاط استيعاب جهود هيئة إدارة الغابات :المرحلة الثانية

كما في إدارة الغابات، بعدة موضوعات فرعية خالل المرحلة األولى      التي تم استكمالها    قائمة المخاطر  تتعلق

  المخاطر من أجل كل خطر منجهود الهيئة لتخفيفاستيعاب أن الجهاز الرقابي األعلى سيكون في حاجة إلى 

وإجراءات العمل ة التشريعات القانونية ويمكن للجهاز الرقابي مراجعالموضوعات الفرعية، /اختيار الموضوع

  .القيام بذلك من أجلوالوثائق التي تضعها كل هيئة ومقابلة األطراف الفاعلة الرئيسية والسياسات القياسية 

  1.3الجدول 

  ائل المحددةحالة حول المسنموذج 

 بدمار الغابات الناجم عن اسـتخراج  ة متعلقمراجعةطلب مجلس النواب من الجهاز الرقابي األعلى إجراء  

، كما طلب إلى الجهاز الرقابي األعلى أن ينظر في سياسـة            )االستخدام غير القانوني لألراضي   (القصدير  

من أجل وضع إجراءات ) المراجعةنموذج  تصميم   (3الغابات، ويمكن للجهاز الرقابي اإلشارة إلى الملحق        

آخذاً هذه المخاطر –بناء على كال الطلبين، ويمكن للجهاز الرقابي األعلى المراجعة ليتم تطبيقها عند إجراء 

 أن يشير مباشرة إلى الموضوع والموضوعات المتعلقة باالستخدام غير القانوني لألراضي            -بعين االعتبار 

، بحيث سـتكون  )المراجعةتصميم نموذج  (3ن خالل اإلشارة إلى الملحق مالمراجعة قبل وضع إجراءات   

 .المراجعةأو مذكرة تخطيط المراجعة الخطوة التالية هي وضع برنامج 

  2.3الجدول 

  العامةحالة حول المسائل نموذج 

وينبغي  على إدارة الغابات في منطقة معينة، مراجعةطلب مجلس النواب من الجهاز الرقابي األعلى إجراء 

المتعلق بتلك المـسألة، ويقـوم   المراجعة على الجهاز الرقابي األعلى عند قبوله المهمة أن يحدد موضوع       

المدققون بمناقشة المسألة مع مجلس النواب واألطراف األخرى ذات الصلة من أجل القيام بـذلك، ويتبـع              

  :مراجعةالجهاز الرقابي األعلى المراحل التالية لوضع برنامج 

  تحديد المخاطر: لة األولىالمرح

المخاطر المتعلقـة بـإدارة     /يقوم الجهاز الرقابي األعلى بعد تسلم طلب من مجلس النواب بصياغة الخطر           

الغابات من خالل إجراء مقابلة وتحليل تقارير سابقة وإجراء بحث حول الرأي العام وآراء أطراف أخرى،           

في الفصل الثاني لتحديد المخاطر ذات الصلة بـإدارة         كما يمكن للجهاز الرقابي استخدام جدول المخاطر        

  .الغابات
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  تقييم واختبار قدرات جهود هيئة اإلدارة لتخفيف المخاطر :الثالثةالمرحلة 

ونظام الرقابـة   الحكومية للمخاطر   دارة  اإلر ومراجعة   سيقوم الجهاز الرقابي األعلى في هذه المرحلة باختبا       

  .الداخلية

واالستخدام غيـر القـانوني لألراضـي    للتحطيب غير القانوني   القصوى   تم إعطاء األولوية     وفي هذا المثال  

  .)أنظمة الرقابة اإلدارية المطبقة عليهاأو /والمخاطر المقترنة بجهود التخفيف الضعيفة وكذلك إلى (

  .األولوية المرحلة هي قائمة المخاطر ذات مخرجات هذه

   تقييم واختبار قدرات جهود هيئة اإلدارة لتخفيف المخاطر:الرابعةالمرحلة 

المراجعة يستخدم نموذج تصميم اختيار المخاطر ذات األولوية القصوى أن   يمكن للجهاز الرقابي األعلى بعد      

  :ويجد الجهاز الرقابي في هذا النموذجلك المخاطر،  الفرعية ذات الصلة بتالختيار الموضوعات) 3الملحق (

يبـات  ت وحمايـة الغابـات والتر     والقطعالتخطيط  : الموضوعات الفرعية المتعلقة بالتحطيب غير القانوني      -

  . والبحوث الرقابةوالقانونية 

 القانونيـة   والترتيبـات حماية الغابات   : لألراضيباالستخدام غير القانوني    الموضوعات الفرعية المتعلقة     -

  .والبحوث الرقابية

  واألسئلة البحثية المحتملة مراجعةأهداف الكيفية صياغة  :الخامسةالمرحلة 

والمخـاطر  الفرعيـة   الموضوعات والموضـوعات    واألسئلة البحثية إلى    المراجعة  أهداف  ينبغي أن تستند    

يكـون  : فعلى سبيل المثالدقق،  لمساعدة الم3في الملحق المراجعة ويمكن استخدام نموذج تصميم    المقترنة،  

ودمار والموضوع الفرعي المتعلق بسياسات الغابات سياسات وتشريعات الغابات في موضوع المراجعة هدف 

لـضمان   الحكومةطبقتها   التيالمالئمة  الغابات   هل سياسة إدارة مناجم القصدير تحديد     الغابات الناجم عن    

  فاعلة ومستدامة؟ القصدير المتعلق بنشاط استخراجتطوير قطاع الغابات 

  :البحثية المحتملة هيفإن األسئلة لتحقيق هذا الهدف 

  يتعلق باستخراج القصدير؟  على أعلى المستوياتالتزام سياسي قوي ومستمرهل يوجد  -1

بالقطاعـات  المتعلقة القوانين منسجمة مع  )مناسببتشريع مدعومة (متفق عليها   غابات  هل يوجد سياسة     -2

  المعنية؟

  توفر معلومـات جديـدة؟  أو /والظروف الجديدة للسياسات على ضوء للمراجعة المنتظمة آلية  هل يوجد    -3

  مراجعةاتخاذ قرار حول معايير ال كيفية :السادسةالمرحلة 

التي المراجعة يتخذ قراراً حول معايير أنشطة التعدين أن دمار الغابات الناجم عن ينبغي على المدقق في حالة 

المنظمـة، ففـي   المعـايير  في وما هو منصوص عليه السابقة الممارسات المقارنة بين   من خالل   يستخدمها  

المنظمة الدولية ومعايير األحراج بشأن  1999 لسنة 41القانون رقم نجد أن المعايير المستخدمة هي  إندونيسيا

  . حول اإلدارة المستدامة للغابات2005لسنة للغابات المدارية 

  :فهي على النحو التاليالفرعية للموضوع والموضوعات محتملة أما المعايير ال

  ستخراج القصدير؟بأنشطة اتعلق م  على أعلى المستويات قوي ومستمر سياسيهل يوجد التزام -1
بما فيها وضـع  لكافة الموارد الطبيعية االستخدام المستدام  ستخدام األراضي إلى    ال  الوطنية سياسةالتهدف   -

  .دائمةأساس لغابات 
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السياسة الوطنية السـتخدام األراضـي      جزءاً ال يتجزأ من     الوطنية  الغابات  سياسة   وضع    أن يكون  ينبغي -

من حكومة األطراف المشاركة وراء إجماع كافة السعي من خالل عملية االستخدام المتوازن للغابات لضمان 

  .وقطاع خاصومجتمع محلي 

القطاعـات  المتعلقة ب القوانين  منسجمة مع    )قانون مناسب بمدعومة  (هل يوجد سياسة غابات متفق عليها        -2
  المعنية؟

وذلك لدعم مراجعتها حسب االقتضاء أو والوطنية على مستوى الهيئات المحلية وتعليمات ينبغي سن قوانين  -

  .التعليمات في القطاعات ذات الصلةالمنسجمة مع السياسات والقوانين وسياسة الغابات 

حل مشاكل الغابات في الدول وتحقيق األهداف المبينة تحليل إلى تعليمات التي تم وضعها والالقوانين تستند  -

  .في سياسات الغابات

  .تدهور الغاباتويمنع على موارد الغابات التنظيمي /يحافظ اإلطار القانوني -

  جديدة؟توفر معلومات أو /والظروف الجديدة للسياسات على ضوء للمراجعة المنتظمة يوجد آلية هل  -3
  .إلتاحة المجال لتحديث السياساتكاف للبحوث والرقابة تمويل توفير  -

التـي   )المسوقة وغير المسوقة  مجموع البضائع والخدمات    (الكاملة  االقتصادية  الفوائد  البحوث حول تقييم     -

إدارة حالـة   ان  بي من   على حمايتها  القائمين، وذلك لتمكين    تديرها أساساً حماية الغابات   التي  الغابات  وفرها  ت

  .من أجل حماية مستدامةالغابات الطبيعية على نحو أفضل 

 الغابات  في مجالالمراجعةاحتياجات وضع برنامج رقابي بناء على فإنه على الجهاز الرقابي األعلى وأخيراً 

  .في كل بلد
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  1الملحق 

  المراجعةدراسة حاالت 
جميـع  وهي أمثلة مأخوذة من     يواجه الغابات،   بخطر معين   ل منها    ك تتعلقدراسة لتسع حاالت    يقدم الملحق   

وهـي  ، المراجعةحول أهداف ونطاق ونتائج وتوصيات     معلومات  وتتضمن األمثلة حيثما أمكن     أنحاء العالم،   

  :تغطي الموضوعات التالية

  . االستخدام غير القانوني لألراضي-

  .فقدان التنوع الحيوي والنظام البيئي -

  .الغاباتحرائق  -

  .هاإزالة الغابات وتدهور -

  .التغير المناخي -

  .فقدان اإليرادات -

  .المشاكل االجتماعية -

  .نقص المواد الخام الالزمة للصناعات -

  .إدارة المياه -

  .دراسة لحالة واحدةويتضمن كل قسم 

جهزة الرقابية العليا حول    التي تجريها األ  الغابات   في مجال    المراجعةأنواع  على  ويقدم الجدول أدناه مؤشراً     

  .العالم

  

   الغابات التي تجريها األجهزة الرقابية العليامجال يلمراجعة فاأمثلة على أعمال 

  العنوان  البلد  العام  الرقم
  إدارة موارد الغاباتإجراءات تدقيق أداء على   المكسيك  2009  1
  تطبيق السياسات والقواعد على الغابات  كوستاريكا  2008  2
في مكتـب إدارة    وموارد الغابات   لألراضي  الفاعل  االستخدام   مراجعة  روسيا االتحادية  2008  3

  ومدينة موسكوفي منطقة موسكو الغابات 
   2000  الطبيعيةفي مناطق الشبكةمواطن الغابات القيمة حماية   استونيا  2008  4
لتحسين بيانات الالزمة   والواإلرشاد  التخطيط األفضل   : خدمات الغابات   الواليات المتحدة  2008  5

  المنافسةتحديد المصادر برنامج ة إدار
   نظام السيطرة على حرائق الغاباتمراجعة  إندونيسيا  2007  6
  للغابات المحليةة مشروع اإلدارة المستداممراجعة   تشيلي  2007  7
  سمانياابرامج تطوير ومساعدة زراعة الغابات في ت  أستراليا  2007  8
  األراضي الزراعيةشجير لتالمخصصة ستفادة من الموارد العامة اال  بولندا  2007  9
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   الغاباتوالمراجعة في مجالالمراجعة إدارة   بوركينا فاسو  2006  10
  المحافظة على بيئة الغاباتمشروع   اليابان  2006  11
  )غابات الدولة(في مشروع الغابات الوطنية قطع وبيع األشجار   بولندا  2006  12
إعادة التشجير والمحافظة علـى     البيئية في   المراجعة  مشاريع   مراجعة  ادوراإلكو  2005  13

وزارة ، وهي مـسؤولية     كولونتش كورديليرا -كونغونفي إقليم   الغابات  

  البيئة
  منع ومكافحة حرائق الغابات  إيطاليا  2005  14
  نزهالتغابات إدارة   ماليزيا  2005  15
   األيسلندية  والتشجير اإلقليميلهيئة الغابات اإلطار القانوني: التشجير  أيسلندا  2004  16
  غابات األمازون الدائمة: البرنامج االتحادي مراجعة  البرازيل  2004  17
  الغابات الشماليةبرنامج المحافظة على مراجعة   إيران  2004  18

-www.environmental: متوفر على شبكة اإلنترنت علـى الـرابط       .  البيئي المراجعة لمجموعة عم  -اإلنتوساي: المصدر
auditing.org/  

  

  

  االستخدام غير القانوني لألراضي -1
  "تقرير حول حماية الغابات: "العنوان

  )2004-محكمة المحاسبات التركية(

  

  المراجعةأهداف 

  : إلى ضمانالمراجعةهدف ت

تحديد لغابات إلى جانب اللوائح القانونية واإلدارية التي تحد من األداء الفاعل والكفؤ ألعمال حماية اتحديد  -1

  .تنفيذ هذه األعمالالتي تؤثر على العوامل القانونية 

  .األهداف الواضحة والواقعيةاشى مع بما يتمبأعمالها  العامة للغابات المديريةأن تقوم  -2

  .الحماية الفاعلة لموجودات الغاباتأن تقود األعمال إلى المزيد من  -3

  المراجعة نطاق

من  على نحو أكثر كفاءة وفاعلية )بالمديرية العامة للغاباتوخاصة ما يتعلق منها (ة الغابات لحمايأعمال تنفيذ 

  .المخاطر التي تواجه الغابات بوضوحخالل تحديد 

  المراجعة معايير

حـول تنظـيم   القانون الصادر بمرسـوم   بشأن تعديل وإقرار   3234قانون المديرية العامة للغابات رقم       -1

  .العامة للغاباتأعمال المديرية و

  .وأعمال وزارة البيئة والغابات بشأن تنظيم 4856 من القانون رقم 31المادة  -2

  .6831قانون الغابات رقم بموجب لوائح الغابات من مسح  16المادة  -3

  النتائج
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إال  الغابات،  مناطقمن هكتاراً 154767 هكتاراً من أصل 109747تم مسح : ميالسفي مديرية غابات  -1

تقشي النزاعات على الملكيـات  تمر بأغلب التدخالت بسبب التي في القرى الست    لم يتم إجراء أي مسح      ه  أن

لغـة  امن مناطق الغابات الب     هكتاراً والتي تم استثناؤها    215يقارب من     ما يمكن تسجيل ووغابات الصنوبر،   

األراضي محكمة نظورة أمام  قضية م145وال تزال ما مجموعه في دائرة التسجيل،   هكتاراً   2027احتها  سم

  .فقط

 قـضية   59كان عدد القضايا التي ال تزال منظورة أمام محكمة األراضي           : مديرية غابات ماراميس  في   -2

حيث كان ما يقارب  قضية، 142 المدنية    البداية محاكمالتي ال تزال منظورة أمام      وعدد القضايا ذات العالقة     

  .التنظيم البلديحدود ضمن  مناطق الغابات من هكتاراً 243 هكتاراً من أصل 182من 
  :الموقع اإللكترونيمتوفر على  - حماية الغاباتتقرير حول ): 2004(محكمة المحاسبات التركية : المصدر

www.environmental-auditing.org/  
  

  فقدان التنوع الحيوي والنظام البيئي -2
فـي  وديوان المحاسـبة     في جمهورية سلوفينيا      الصادر عن محكمة المحاسبات    المراجعةتقرير  : "العنوان

في وسنيزينك اإلقليمية المخطط لها حدائق في منطقة حول المحافظة على التنوع الحيوي جمهورية كرواتيا 
  "رينجاك الوطنيةحديقة 
  التاريخ

ع الحيوي التنو مؤشر ويصنفهمامستويات تنوع حيوي مرتفعة نسبياً، تعتبر كرواتيا وسلوفينيا من البلدان ذات    

ووافقا على  1996معاهدة التنوع الحيوي عام وصادق كال البلدان على  الربع األول من الدول األوروبية، في

وقررت األجهزة الرقابية العليا في كال البلدين المتجاورين التنوع الحيوي حماية فاعلة، لحماية تطبيق أهدافها 

من خـالل   المناطق المحمية   تأسيس أو إدارة     مراجعةل  تطبيق معاهدة التنوع الحيوي من خال     المساهمة في   

بنشر تقرير رقابي مشترك ن الرقابيان قام الجهازا. المحافظة على التنوع الحيويبير اتدتطبيق  كفاءة   مراجعة

رينجاك الوطنية فـي  حديقة في المراجعة نتائج واستنتاجات  بسبب قابلية المقارنة بين     حول المناطق المحمية    

  . مثالًحدائق سنيزينك اإلقليمية المخطط لهاي  وفكرواتيا

  المراجعةأهداف 

  .إدارات المناطق المحميةمدى كفاءة تأسيس واختبار لحماية التنوع الحيوي  اإلطار المؤسسيمالئمة تقييم 

  المراجعة نطاق

  .تأسيس إدارة للمناطق المحمية -1

  .ت الكبيرةتطبيق تدابير لحماية الحيوانات آكلة اللحوم في الغابا -2

  المراجعة معايير

 أو األشخاصبغي على التي ينتنظم األعمال والتدخالت :  من قانون المحميات الطبيعية5 البند 119المادة  -1

للمضي قدماً في   وتنص على قواعد    منهجية الخبراء    وتنظم   للحيلولة دون وقوع أضرار    القيام بها    المؤسسات

  .ومعدالت التعويضاتتقييم األضرار 

  .احتساب التعويضاتمعايير الوزراء الذي ينظم  نظام -2

  النتائج
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يوجد تعاون أقل على المـستوى       هالبحوث والمشاريع الفردية، إال أن    من حيث   الدولتين  هناك تعاون بين     -1

  .مالئمة للتنمية المستدامةوضع سياسات بالمساهمة في فيما يتعلق المؤسسي 

من خالل أعمال بحثيـة  وخاصة الحيوانات الكبيرة آكلة اللحوم دارة إمن حيث الدولتين هناك تعاون بين   -2

  .القطط البرية في كلتا الدولتينللرقابة على أعداد حيوانات في مشروع وتتعاون الدولتان حالياً وعلمية، 

ا يتعلق األمر بالمحافظة على موارد الغابـات  عندمالتعاون بين الدولتين غير مؤسسي   من ناحية أخرى،     -3

  .مايتهاوح

  التوصيات

  :في كلتا الدولتين بما يلييوصي الجهازان الرقابيان 

مهم (للتعاون حول المناطق المحمية أساس مالئم وكاف وضع  على اإلستراتيجيةينبغي أن تركز وثائقهما  -1

  .) على المدى الطويل الطبيعيةاألراضيللمحافظة على التنوع الحيوي وتنوع 

لحديقـة  خطة إدارية مشتركة    لوضع  قليمية أن تقوم بعد تأسيسها باتخاذ إجراءات        ينبغي على الحدائق اإل    -2

  .تحديد أهداف وتدابير إدارة المناطق المحميةوكلتا الحديقتين الوطنيتين، ومن ثم عليهما  الوطنيةرينجاك 

  :ويوصي الجهازان الرقابيان السلطات المعنية بـ

المتعلقة بثالثة حيوانات آكلة للحوم، وينبغي أن تحدد هـذه       ة  يللخطط اإلدار أساس مشترك   وضع وإقرار    -1

لحماية الحيوانات البرية وأن تتضمن تدابير التدابير التي توفر تجمعات مستقرة للحيوانات آكلة اللحوم األسس 

بذلك فـي  المساهمة و(الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة   والحد من األضرار الناجمة عن      لبشرية  امن التجمعات   

  .)والسكان المحليينالحيوانات يد من التعايش السلمي مز

وينبغي وتبادل المعطيات، أسس مشتركة للرقابة على الحيوانات الثالثة الكبيرة آكلة اللحوم     إعداد وإقرار    -2

أولئك الذين سيجرون   تجمعات الحيوانات آكلة اللحوم بناء على خبرة        وظروف  حجم  منهجيات تقييم   أن تحدد   

  .التقييم
لمحكمة المحاسبات فـي جمهوريـة سـلوفينيا        التقرير الرقابي   ): 2007(في جمهورية كرواتيا    وديوان المحاسبة   محكمة المحاسبات في جمهورية سلوفينيا      : مصدرال

محكمـة  . رينجاك الوطنية وحديقة   اإلقليمية عليها في المنطقة التي المخطط إقامة الحدائق       حول المحافظة على التنوع الحيوي      وديوان المحاسبة في جمهورية كرواتيا      

  :متوفر على الموقع اإللكتروني. المحاسبات في جمهورية سلوفينيا وديوان المحاسبة في جمهورية كرواتيا
www.rs-rs.si/rsrs/rsrseng.nsf/I/KDC8C58B728C26136C125747C002C35B8/$file/SneznikKolpa96-05_INT.pdf 

  )2009تم استخراجها في شهر مايو (

  

  حرائق الغابات -3
  " بالتنبؤ بحرائق الغابات ومنعها ومكافحتها بفعاليةة المتعلقة البيئيالمراجعةحول دراسة حالة : "العنوان

  )2006 -محكمة المحاسبات اإليطالية (

  التاريخ

ـ     لية الوعود الما بالرغم من   ثابتاً في عدد حرائق الغابات       ماضية ارتفاعاً    10شهدت إيطاليا خالل السنوات ال

اً عنـصر   تشكل أن أراضي الغابات  وخاصة  عواقب  ولحرائق الغابات عدة    األكبر بالتعامل معها،    والتنظيمية  

ودورة الماء والهواء   واستقرار المناخ   جيولوجية  -الهيدروحماية  الوفي المحافظة على التنوع الحيوي      أساسياً  

اقتصادية في خسارة كما تسببت حرائق الغابات نوعية حياة الناس عموماً، وفي تعزيز وقيمة المناظر الطبيعية 

 هناك مسائل تتمحور حـول    عمال وخاصة في المناطق السياحية، وأخيراً       ار في الممتلكات واأل   وأضرهائلة  

  .وتشغيل الموظفين في هذا القطاعالسالمة العامة 
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لحرائق، حيث عمـل  على أنها معرضة لصنف االتحاد األوروبي العديد من المناطق في األراضي اإليطالية     

على مكافحة حرائق الغابات من خالل إقرار تدابير بموجب برامج سنوية لحماية الغابـات مـن الحرائـق                  

  .نظام مراقبة في جميع أنحاء البالدوتأسيس 

  المراجعةأهداف 

وهذا ية، التي تنص عليها القوانين اإليطالجوانب الفي جميع من حيث التثقيف البيئي      التي تحققت    النتائجتقييم  

 إنفاق الحكومة مخصصات الميزانيـة   اإلشراف على وكيفيةإجراءات شراء طائرة لمكافحة الحرائق      يتضمن  

  .القانونية من قبل إدارة الدفاع المدني الشكليات ومراجعةإلى المكلفين وإعادة استخدامها 

  المراجعة نطاق

 بموجب القرار رقم 2003 ديسمبر 16لغابات في تنبؤ ومنع ومكافحة حرائق اتقييم اإلدارة فيما يتعلق بانطلق 

لتقييم سير العمل في    المركزي في محكمة المحاسبات، ووضع      المراجعة  إدارة  والذي أقرته    2006 لسنة   26

  . بشأن حرائق الغابات2000 نوفمبر 21 و353تطبيق قانون اإلطار رقم 

  المراجعة معايير

  .أن حرائق الغابات بش2000 نوفمبر 21 و353قانون اإلطار رقم  -1

لمكافحـة  ألقاليم العادية   ل  القوانين تشريع صالحيات    التي تخول  من الدستور اإليطالي   117المادة  قرت  ُأ -2

  .2001 أكتوبر 18 الصادر في 3بالقانون رقم أساساً الغابات رائق ح

  النتائج

 ولم 2000 لسنة 353ها القانون رقم التي يتطلبدقيقة للشكليات مراجعة بتنفيذ  لم تقم إدارة الدفاع المدني  -1

  .على القانونبالتعديالت الالزمة للقيام بالمعلومات التي يطلبها يزود البرلمان 

 وموثوقة للنفقات، كما تتطلب برامج التدريب والمعلومات        عاجلةحسابات  لم تقم اإلدارة بالحصول على       -2

  .لمستوى العام يضعها خبراء في هذا القطاععلى امترابطة خطة المصممة لمنع ومكافحة حرائق الغابات 

  الغاباتحرائق مكافحة  في مجالواقتصاديةوفعالية كفاءة كان إجراء تقييم كاف على مستوى لم يكن باإلم -3

  .إدارة برامج مكافحة حرائق الغاباتوالتأخر الذي وجد في النواقص والعيوب والعوامل الحاسمة بسبب 
  :متوفر على الموقع اإللكتروني-)2006( البيئية المراجعةحول اي مجموعة عمل اليوروس: المصدر

www.environmental-auditing.org  
  

   وتدهور الغاباتإزالة الغابات -4
  "بادان بيميريكسا كيوانغان-عادة تأهيل الغابات واألراضيإ برامج مراجعة: "العنوان

  )2008-إندونيسياديوان الرقابة في جمهورية (

  عةالمراجأهداف 

إلى جانب كفاءته    إعادة تأهيل الغابات واألراضي   واستخدام الدعم في برنامج     تخصيص وتوزيع   تقييم مالئمة   

  .االقتصادية

  المراجعة نطاق

  .سيليوينغ-كيتاندي وكيتاروم-إدارة حوض نهر سيمانوك -1

  . جاوا بارات واليةفيالغابات  -2

  .والية أغريبزنيس في بوغور -3
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  .2007-2003: المراجعةفترة  -4

  المراجعة معايير

  .1997 لسنة 23قانون اإلدارة البيئية رقم  -1

  .1999 لسنة 41قانون الغابات رقم  -2

  .2000 لسنة 104التشجير الحكومي رقم قانون  -3

  .الدليل إلى إعادة تأهيل الغابات واألراضي -4

  النتائج

أن  هكتاراً من األرض، وهذا يعني 200005على  2006-2003األبحاث بين عامي قام البرنامج بتمويل  -1

كان الهدف  (على نحو ملحوظفي جاوا بارات  المعرضة للخطراألراضي برنامج التشجير لم يحد من مناطق 

  .)الخطرمناطق  هكتاراً من 580397تقليص 

  .البذورالتخطيط الردئ وشراء بسبب الغابات واألراضي استخدام الدعم لبرنامج إعادة تأهيل عدم كفاءة  -2

يدانغ حيـث بلغـت     سـوم فـي بونغـور ومدينـة         ذات كفاءة  ة للبيئة قلم يكن هناك تنمية حضرية صدي      -أ

عم رجوع الحكومة المحلية إلى اللوائح المالئمة عند اختيار منـاطق            روبية، وهذا يعود إلى      831,050,00

  .التشجير

أن الحكومة خـسرت    ، وهذا يعني    مثالياً روبية   2,570,911,200,00 كلفشراء البذور الذي    لم يكن    -ب

عـدم إيـالء وزارة   وهذا بسبب واألراضي،  الغابات مساحاتمن ناحية وخاصة جودة البيئة فرصة لتحسين  

  .لبرنامج التشجير سياسية مبكرة إستراتيجيةإلى االنتباه الغابات 

وبالتالي وافق واللوائح،  بالطريقة التي تت2006عام الجانبي لم يتم غرس األشجار على طريق سيبوالرانغ  -ج

  .دث هذا ألن شراء األشجار لم يراعي القوانين المالئمةحجودة البيئة، وقد لتحسين فقدت الحكومة فرصة 

ألن  روبية، وقد حدث هـذا    979,775,650,00 بلغ ثمنها    التيكان هنالك انعدام في كفاءة شراء البذور         -د

وبسبب الضعف في األنظمـة     الذي حددته وزارة الغابات      لم يراعي السعر القياسي   مدير إدارة حوض النهر     

  .الرقابية
  :متوفر على الموقع اإللكتروني.  برامج إعادة تأهيل الغابات واألراضيمراجعة-)2008(ديوان الرقابة في جمهورية إندونيسيا : المصدر

www.environmental-auditing.org  

  

  التغير المناخي -5
  "اإليكولوجيةالرئيسية على البيئة اإليكولوجيةاء الغابات إنشتأثير تقييم ": العنوان

  )2008-ديوان الرقابة بجمهورية الصين الشعبية(

  المراجعةأهداف 

البيئة المحيطة، وقد تم هذا بإجراء تحقيق على تدفق رأس المـال      إنشاء الغابات اإليكولوجية على     تقييم تأثير   

 الحكومات والتعاونيات والقائمين على حراسـة  وحمايةإدارة التحقيق في إلى جانب من الحكومات المشاركة   

تم أيضاً تقيـيم  . مهور بإنشاء الغابات اإليكولوجية عناية ووعي الحكومات والج   لغابات، كما تم تقييم      ل الغابات

هـذه  تـأثيرات   على البيئة المحلية ومصبات األنهار، وأخيراً تم التحقيق في          ولوجية  كأثر إنشاء الغابات اإلي   

  . القائمين على حراسة الغاباتدخلعلى لغابات ا

  المراجعة نطاق
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  .مخصصات التعويض واستخدام اعتماد -1

  .إدارة الغابات اإليكولوجية -2

 المـائي   والتآكلبما فيها أثر التغير المناخي والتنوع الحيوي        (على بيئتها   تقييم أثر الغابات اإليكولوجية      -3

  .)ة وسياحة الغاباتوالكوارث الجيولوجيوتآكل التربة 

  النتائج

  .مهم لتحسين البيئة اإليكولوجية أن إنشاء الغابات اإليكولوجية المراجعةبينت نتائج 

في الميزانية المالية السنوية،    والمدن والمقاطعات   األقاليم  تم إدراج تعويضات    : تأسيس نظام للتعويضات   -1

رسـوم  لزيادة  مع التنمية االقتصادية، وهناك آلية      ام  عاماً بعد ع  ازدادت  مبالغ التعويضات التي      تتماشى كما

  . القائمون على حراسة الغاباتالتي يحصل عليهاالتعويض 

وتوقيع وثائق تسلم المسؤولية بـين      الغابات اإليكولوجية   تم تأسيس شعبة    : إدارة الغابات على نحو أفضل     -2

ألشجار والحماية البيئية والحماية من الحرائق بقطع اعدة مستويات حكومية، وتتعلق  الوثائق التي تم توقيعها         

ب أنظمة مراقبة تلفزيونية وتركيفي أنحاء اإلقليم  مفتشاً   2323 حارساً و  19400تم نشر   . الحشرات ومكافحة

  .نظام عالمي للمعلوماتإنشاء عن بعد، كما تم 

 علـى   2007عام  الغابات  بينت التحقيقات التي أجرتها مؤسسات بحثية في مجال         : يكولوجيةاإلفوائد  ال -3

والرطوبة وتلعـب   تركيز مادة األيرونيون    هذه الغابات تزيد    أن  من الغابات اإليكولوجية    هكتار  مليون   1.97

عشرين محمية طبيعية إقليميـة  حيث تم تأسيس وتحسين جودة المياه،  التحكم بالتغير المناخي    دوراً فاعالً في    

األمر الذي ترك أثراً مفيداً في اإلقليم مختلفة في غابات إيكولوجية ) هواراأل(مناطق لألراضي الرطبة وثمانية 

هيئة الموارد  الصادرة عن "على المحافظة على المياه والتربةالرقابة نشرة "أفادت  . النباتات والحيوانات على  

من عام % 15.38قد انحسرت بنسبة مناطق تآكل المياه والتربة أن لجنة المحافظة على المياه والتربة والمائية 

  .فرصاً للترويج السياحيإنشاء الغابات اإليكولوجية كما يجلب ، 2005 إلى عام 2000

ال : ، فعلى سبيل المثـال    وفي جودة اإلدارة  التمويل   يوجد نواقص في     ه أن المراجعة تنبي: حاالت التقص  -4

 ذبولمرض أضرار بسبب د كما يوجعرضة لحرائق الغابات، تزال مناطق في الغابات اإليكولوجية الرئيسية   

ومعدل التحسن ة الغابات من بيئوالنوعية المتدنية من الصنوبريات ولم يستطع القسم األكبر  الصنوبر، وامتالء

م بعض الحكومات بتخصيص دعم للتعويضات في قولم تالناجم عن التطور االقتصادي، التلوث البيئي مواكبة 

  .الوقت المحدد

  التوصيات

  . مليون هكتار3.333لغابات اإليكولوجية إلى  زيادة مساحة ا-1

  .الحد من تلوث الهواء والماء -2

من أجـل   )في العام% 10(للقائمين على حراسة الغابات  رسوم التعويض المخصصة    إلى زيادة  حاجةال -3

تخصيص تم اقتراح وتلبية متطلبات التنمية االقتصادية المحلية، وإضافة لذلك الدخل الشخصي للموظفين زيادة 

  .يةلالجب  للمقاطعاتاألعباء الماليةكأسلوب للحد من عن طريق الحكومات المحلية دعم التعويضات 

تعزيز قوة أنشطة إدارة الغابات اإليكولوجية الرئيـسية        الغابات اإليكولوجية، وينبغي    دارة  إلفرق  تأسيس   -4

عزيز التدريب علـى    وينبغي ت لغابات،  ونسبة تغطية ا  احتياجات المقاطعة   نقاط قوة الفريق حسب     والتأكد من   

للحفـاظ علـى الغابـات    األهمية إلجراءات الطـوارئ    إعطاء  مع  ومنع حرائق الغابات،    مكافحة الحشرات   

  .اإليكولوجية الرئيسية
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متوفر علـى  . يكولوجيةالرئيسية على البيئة اإل   تقييم تأثير إنشاء الغابات اإليكولوجية    -)2008(ديوان الرقابة بجمهورية الصين الشعبية      : المصدر

  :موقع اإلنترنت
www.environmental-auditing.org  

  

  فقدان اإليرادات -6
  "الدولة غاباتمركز إدارة تخطيط التحطيب في : "العنوان

  )2007-ديوان المحاسبة في أستونيا(

  لمحة

  حكوميـة ربحيـة    وتنظم هيئة للدولة،  أكثر من ثلثها    والتي تعود ملكية    تغطي الغابات نصف مساحة أستونيا      

  .وحماية الغاباتواالستخدام اإلدارة وأعمال التشجير  )وزارة البيئةا متديرهاللتان  (ومركز إدارة غابات الدولة

ويحول ،  التي كلفت بإدارتها  منتجات غابات الدولة    من بيع    إيراداتهامركز إدارة غابات الدولة     نفقات  وتغطى  

دارة اإلوتشير إلحياء ميزانية الدولة، األشجار المقطوعة من بيع ه من إيرادات% 26مركز إدارة غابات الدولة 

  .التحطيب مستقبالً فرصبالبيئة ويقلص ال يضر حجم التحطيب الحالي إلى التأكد من أن لغابات المستدامة ل

  المراجعةأهداف 

  .وزارة البيئةفي غابات الدولة التي تديرها تخطيط التحطيب تقييم  -1

  . أم البقيمة متنوعةتعود عليها طريقة بيدير الغابات كان مركز إدارة غابات الدولة ا فيما إذتحديد  -2

  المراجعة نطاق

مركز حماية   من   المراجعةجمع بيانات    لها، كما تم     تابعةكهيئة  ومركز إدارة غابات الدولة     وزارة البيئة    -1

  .ت البيئيةوإدارات المقاطعا ومديرية التفتيش البيئيوزارعة الغابات الغابات 

  .2006 إلى 2003من عام : المراجعةفترة  -2

  المراجعة معايير

حول غابـات الدولـة   البيانات   وصحةفعاليةيضمن نظام الرقابة الداخلي في مركز إدارة غابات الدولة     -1

  .والتخفيضات التي تم إحداثها

  .الراهنةطلبات المتبالتخطيط على نحو كفؤ وبما يتماشى مع إدارة غابات الدولة تقوم  -2

  .إلى جانب االلتزام بخططه الخاصة إدارة الغابات  أعمالبالقانون فيالتزم مركز إدارة غابات الدولة  -3

  النتائج

  .غير دقيقةمركز إدارة غابات الدولة   تخفيضاتتبين أن حسابات -1

  .دولة إال على أساس قصير المدىال تخطط إدارة غابات ال -2

تخطيط التحطيب في غابات    عند  لتخطيط إدارة الغابات    عدة متطلبات   ة غابات الدولة    ال يلبي مركز إدار    -3

 أكبر مما هو موجود على  الدائمةمساحة أكبر من المحاصيلتبين  التي  الخاطئةالبياناتتستفيد من الدولة، كما 

  .أرض الواقع

في تبادل المعلومـات  يوجد ترابط كز إدارة غابات الدولة بالشفافية، وال ال يتسم تخطيط التحطيب في مر  -4

  .المستويات اإلدارية المختلفةبين 

  .إلدارة غابات الدولةوضع خطط من حيث بأغراضه مركز حماية وزارعة الغابات  يلبيلم  -5
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على النحو المقترح إلـى     من غابات الدولة    للتخفيضات المسموح بها    السنوية القصوى   حجام  األلم تستند    -6

  .الموثوقة بما فيه الكفايةالبيانات لمصادقة عليه إلى لحكومة الجمهورية 

7- خطط مركز إدارة حيث –وضعيات الغابات حاالت  في كافة المقاطعات السبع تي تمالمراجعة الت تدحد

  .التي ينص عليها قانون الغاباتمتطلبات الوالتي تنتهك  -للتخفيضاتغابات الدولة 

  التوصيات

وصـحيحة  حسابات موثوقة يضمن نظامها للرقابة الداخلية    بحيث  ابات الدولة   مركز إدارة غ  إدارة  تنظيم   -1

  .التخفيضاتلمجاالت وأحجام 

إعداد خطط إلدارة الغابات إذا لزم األمر ووإعادة ترتيب   تنظيم موجودات ملكية الدولة من الغاباتتحليل -2

  .تحد من أي تضارب محتمل للمصالحبطريقة وإدارتها 

إعـداد  ، مؤثرة بذلك علـى  في الغابات التي يديرها مركز إدارة غابات الدولة    ات الدولة   تخطيط غاب  بدء -3

على النحو المنصوص عليه في قانون      إجمالي مساحة الغابات    على أساس   خطط إدارية طويلة األمد للغابات      

  .الغابات

ز إدارة غابات الدولة مركوأن يطلب من المهام المكلف بها مركز حماية وزراعة الغابات أن يلبي ضمان  -4

  .خطط إدارة رسمية

فيما يتعلق في منع انتهاك قانون الغابات البيئة في المقاطعات ومديريات التفتيش البيئي تحسين أداء دوائر  -5

  .بغابات الدولة

رة وتعديل إدابيولوجية،  كأصولغابات الدولة على قيمة ثباتاً على نحو أكثر إدارة غابات الدولة تقييم أثر  -6

  .نتائج التحليلعلى الغابات بناء عليه اعتماداً 
: علـى الموقـع اإللكترونـي    متـوفر  – تخطيط التحطيب فـي مركـز إدارة غابـات الدولـة       :)2007(ديوان المحاسبة في أستونيا     : المصدر

www.environmental-auditing.org  

  

  المشاكل االجتماعية -7
للحد من النزاعـات وتحـسين       التعاونية االتحادية في الجهود     الفرص المتاحة لتعزيز المشاركة   : "العنوان

  "ظروف الموارد الطبيعية
  )2008-مكتب المراجع العام في الواليات المتحدة األمريكية(

  لمحة

المشاكل البيئية المتزايدة بالقائمين علـى إدارة       إلى جانب   أدى النزاعات على استخدام موارد البالد الطبيعية        

وتعتبـر اإلدارة    على المـوارد الطبيعيـة،        والمشاكل لحل النزاعات تعاونية  حث عن سبل    الباألراضي إلى   

المجتمعات باستخدامها في ثمانينـات وتـسعينات القـرن       التعاونية للموارد واحدة من المنهجيات التي بدأت        

  .هذه الجهود حول المحافظة التعاونية 2004ويدعم األمر التنفيذي الذي صدر عام العشرين، 

  المراجعةهداف أ

  .تحديد آراء الخبراء حول إدارة الموارد التعاونية -1

  .وكيفية تحسين المواد الطبيعيةللنزاعات معالجة الجهود التعاونية التي تم اختيارها تحديد كيفية  -2

المحافظـة  تطرق مبادرات   وكيفية  هذه الجهود   ا في   هالتي تواجهها الهيئات عند مشاركت    تحديد التحديات    -3

  .لتعاونية إليهاا
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  المراجعة معايير

  . قانون األنواع المعرضة للخطر-1

  .قانون السياسات الوطنية البيئية -2

  .الحمراءهضبة المشروع التي وضعتها خطة المعايير  -3

  النتائج

بين هدف مشترك   شامل وتأسيس القيادات وتحديد     كالبحث عن تمثيل    الممارسات التعاونية   كان عدد من     -1

عن نجاح جهود اإلدارة التعاونية، ويتم غالباً الحكم على نجاح هذه المجموعات   في  مركزياً    عامالً ينالمشارك

عديد مـن   الموارد الطبيعية، ويالحظ أيضاً     ظروف  أو تحسن   المشاركة والتعاون   يد  كانت تز طريق فيما إذا    

معاً على العمـل علـى   مع الناس لجكالوقت والموارد الالزمة    محددات أمام هذه المنهجية     أنه يوجد   الخبراء  

  .مشكلة والتوصل إلى قرار

فـي عـدة    التي قام مكتب المراجع العام بدراستها       للموارد    السبع  التعاونية كانت معظم جهود اإلدارات    -2

ظـروف المـوارد    وفي تحسين   أعضائها  ناجحة في تحقيق المشاركة والتعاون بين       واليات في أنحاء البالد     

مكن أن يالتي أنواع من النزاعات الحد من أو تجنب كان المشاركون قادرين على االت الطبيعية، ففي ست ح

ممارسات تعاونية علـى  عدة  إلى  ولجأت تلك الجهود    المعقدة،  مشاكل الموارد الطبيعية    عند التعامل مع    تنشأ  

  .بفعاليةتلك التي تم الحد منها أو تجنبها وخاصة األقل بينها الخبراء 

إلدارة األراضـي واإلدارة  دائرة الـشؤون الداخليـة      (إدارة األراضي والموارد االتحادية     تواجه هيئات    -3

أمام المشاركة تحديات رئيسية  )وإدارة الغابات وإدارة الحدائق الوطنية األمريكية للثروة السمكية والحياة البرية

الجهود التي قـام    المشاركين في   والخبراء والمسؤولين االتحاديين    حسب  اإلدارة التعاونية للموارد      جهود في

الجهود المشاركة في تحديات تتعلق بتحديد تواجه الهيئات : بدراستها، فعلى سبيل المثالمكتتب المراجع العام   

أحـرزت الحكومـة    . مجموعةخبرات الهيئة وال   على النتائج ومشاركة     ومراجعةالمشاركة  وقياس  التعاونية  

مجلـس  بقيادة الهيئات مبادرة المحافظة التعاونية بين كجزء من التحديات في التعامل مع هذه  االتحادية تقدماً   

تعالج أكثر واألدلة التي مثلة  األودوات  األوتوزيع  لتطوير  فرص إضافية   ال يزال هناك    ومع ذلك   جودة البيئة،   

عدد حول  ور   والتي تتمح   المحافظة التعاونية،  مبادرة لتحقيق رؤية  وتوجيه  هيكلية أفضل   التحديات إلى جانب    

ووضع االستفادة من هذه الفرص  عدم وقد يحدعلى المدى الطويل، هيئات متعددة اإلجراءات التي تتخذها من 

  .والجهود التعاونيةمبادرة الحكومة االتحادية من فعالية لتحقيق هذه الرؤية خطة طويلة األمد 

  التوصيات

 وكيفيـة  وميعـاد  إمكانيـة وتحديـد  تقييم ي الستخدامها فالهيئات  على  أوسعنطاقاألدوات على  توزيع   -1

  .بمرور الوقتإدامة هذه المشاركة وكيفية جهود تعاونية محددة المشاركة في 

المنـاظر  مـستوى  علـى  ما فيها ب-لموارد الطبيعية   ل مراجعةتحديد أمثلة عن المجموعات التي أجرت        -2

  .في تنظيم هذه الجهود الرقابيةها م أو برتوكوالت على اآلخرين الستخداأدلةووضع وتوزيع  -الطبيعية

لتحديد خبراتهم التعاونية   لمشاركة  لجمع المجموعات    دورية محلية أو إقليمية       ومؤتمرات عقد اجتماعات  -3

  .األخرىالمجموعات التعاونية دروس واالستفادة من المزيد من التحديات 

فيمـا يتعلـق   نية لمكتب اإلدارة والميزانيـة  بمساعدة مدخالت التحديات السياسية والقانوتقييم  التحديد و ال -4

  .من شأنها تعزيز الجهود التعاونيةبالمساعدات المالية االتحادية التي 
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واألطر الزمنية لتنفيذ األعمال الالزمة  المسؤولة  والهيئاتومجموعات العملاألهداف واإلجراءات تحديد  -5

أو من خالل خطة مكتوبـة      ة التعاونية للموارد وتوثيقها     اإلداربما في ذلك    المحافظة التعاونية   مبادرة  لتطبيق  

  .تفاهم أو وسائل أخرى مناسبةمذكرة 

  

  إدارة المياه -8
  "للغابات االجتماعي دير-على البيئة في مشروع ماالقند )األوكالبتوس (الكينا نبات مزارعأثر : "العنوان

  )2002-مكتب مراقب عام الدولة في باكستان(

  لمحة

حيث تـم    1992 شهر يناير    وحتى 1987اير عام   في شهر فبر   ر االجتماعي للغابات  دي-القندمشروع ما بدأ  

ظل هذا المـشروع وعلـى مـساحة تبلـغ     في  دير-ماالقند لنبات الكينا في إقليم  كبيرة الحجم  إنشاء مزارع 

  . هكتارا22,071,29ً

حيـث  تالل ماالقند،   لمائي في   المجرى ا التفتيش على    في األساس على     ة البيئي المراجعةوقد استند موضوع    

قد جف على مدار السنوات الماضية، وقاد الدائمة من الينابيع الجبلية لوحظ أن الماء الذي كان ذات مرة يتدفق 

 سكان إقليم   أعرب. استنزف جميع الموارد المائية   هذا المسح المبدئي لالعتقاد بأن انتشار مزارع نبات الكينا          

ا ولهذفي كامل المنطقة،     ذات مرة     وفيرة كانتفقدان الموارد المائية    هم إزاء   عن غضب بصورة علنية   ماالقند  

  .لهذه الدراسةخسارة المياه شكلت الموضوع األساسي فإن 

  المراجعةأهداف 

  :األهداف الطويلة األمد لهذا المشروع هي

  .البيئة المشروع على  وبرامجلكافة أعمالالديمومة واألثر المحتمل تقييم  -1

وعلـى  بيئياً واقتصادياً    مناخ حياة محسن  إليجاد  والمزارع المهمشة   دة الخضرة إلى التالل الجرداء      إعا -2

  .أساس مستدام

  .الميدانيةلهذه األنشطة تطوير منهجية أكثر امتداداً  -3

  .الغاباتدائرة ضمن هذه المنهجية الممتدة على المستوى المحلي محاكاة مأسسة  -4

وتطوير والتنظيم المجتمعي المشروع قد أكد على التنمية المؤسسية ذكورة أعاله فإن  األهداف الم وإضافة إلى   

مـن داخـل   للمشروع لموظفي إدارات الغابـات  والدور التدريبي   الغابات    إدارة ووضع المرأة في  المراعي  

  .في إدارة الغاباتاإلدارة االجتماعية للغابات ومأسسة لدعم توسيع المشروع وخارجه، مع رؤية 

  المراجعة طاقن

مزروعة ما يزيـد عـن    هكتاراً 22,071,285على مساحة تغطي    ر  دي-ماالقندفي إقليم    نبات الكينا مزارع  

  . مليون شجرة كينا14,723

  المراجعةمنهجية 

وتقارير سير العمل ووثائق التحليـل الفنـي        ) PC-1(تم فحص وثائق المشروع مثل      : دراسة المشروع  -1

  .إدارة الغاباتنات المالية التي تم الحصول عليها من والتقرير النهائي والبيا

المتعلقة والبحوث واألطروحات   كتب المكتبة والمجالت والدوريات العلمية      تم استعراض   : دراسة المكتبة  -2

  .بالموضوع
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والتقـاط  لتسجيل المقابالت   منطقة المشروع   تم إجراء زيارات ميدانية إلى      : الزيارات والمسوح الميدانية   -3

  . التنميةلصور للنباتات وإعداد أفالم فيديو للقرص المدمج المرتقب حولا

  النتائج

  دراسة الموارد المائية -1

اآلبـار   المـشروع، وأن  منطقةفي ر دي-ماالقندتبين أن نقص المياه في مشروع الغابات المجتمعي في إقليم    

زراعـة  ويعزى هذا النقص إلى      الجوفية،   خذة في االنحسار إلى مستوى المياه     آواآلبار االرتوازية   محفورة  ال

  . سنة الماضية13على مدار الـ الكيناأشجار 

وتمكنها جذورها التربة الملحية والتربة المشبعة بالماء،      وكذلك في   في ظروف صحراوية     الكيناتعيش أشجار   

تـستنزف المـوارد    ولهذا فإنهـا    (في الظروف القاحلة وشبه القاحلة      الماء  " التنقيب عن "العميقة المعقدة من    

  .)المائية

   ضياع المواد الغذائية-2

مقارنة بجميـع  (استهالكها الكبير للمياه والمواد الغذائية بسبب للكتل الحيوية منتجاً سريعاً  الكيناتعتبر أشجار  

ء التحلل البطيفي التربة بسبب ضئيل جداً من المواد السمراء عائد ، وهناك أيضاً )النباتات واألشجار المحلية

  .من التربة نظراً لدورة الزراعة القصيرةمواد الغذائية الحتياطي الضياع سريع وهناك ألوراق األشجار، 

  التضاد البيوكيميائي -3

والتـي تنـتج   والمرجـان والفطريـات   والطحالب والبكتيريا في بعض النباتات    ظاهرة بيولوجية   عبارة عن   

تضاد بيوكيميـائي   آثار   الكيناوألشجار  كائنات حية أخرى،    تؤثر على نمو    معينة  مواد بيوكيميائية   بواسطتها  

الستنبات البـذور  وتجعل فضالت أوراق األشجار التربة سامة  ونباتات أخرى   على زراعة المحاصيل    سلبية  

 الكينـا وحتـى أشـتال     وأعشاب معينة   لمعظم المحاصيل الزراعية    العائد المحتمل   وتحد من   ونمو النباتات   

  .الصغيرة

   البيئية واالجتماعية المخاطر-4

شتعال، ففي أستراليا والواليات قابلية مخلفات أوراق أشجاره لالنظراً لللحرائق  خطراً كبيراً الكينايشكل نبات 

بالبنيـة  وأضرت جذور أشجار الكينا     أعداداً ضخمة من األشجار،     دمرت الحرائق   والهند  المتحدة األمريكية   

والـصرف  أنابيـب الميـاه   طيم إغالق وتحأدت إلى وفي بيشاور حيث باد حايات أ  بلدةالتحتية للخدمات في    

على مستخدمي الطريـق   المزروعة على جوانب الطرق خطراً      الكيناجار  شوتشكل أ تحت األرض،   الصحي  

في باتجاه آبار مياه الشرب  األشجار وتنحنيالتحطم بفعل الريح القوية، ألن األشجار تميل إلى وحركة السير   

  .مما يؤدي إلى تلوث المياه منطقة المشروع

   الطيور والحيوانات-5

الغابـات  منها فـي    السامة   الكينامناطق أشجار   تعتبر أعداد وأنواع الحيوانات والطيور والحشرات أقل في         

رائحتها النفاذة، كما ال تأكل الحيوانات      بسبب   الطيور    أغلب على بناء أعشاش   األشجار   تساعدوال  الطبيعية،  

  .ال تملك أية قيمة غذائيةولهذا أوراقها 

   اقتصاديات األشجار-6

 الغنية بالمواد  والتاللمن األراضي هكتاراً 22,071,29على مساحة     المنتشرة أشجار الكينا  ينبغي أن تملك    

ضعيف  الكيناأشجار   خشبأنإال أنه تبين  من الناحية االقتصادية، أكيدةقيمة ر دي-ماالقندفي منطقة  الغذائية  

ويقـول الـسكان   تكون عرضة للتكسر تحت الـضغط،    والتي  المتشابكة  وأليافه  والتوائه  راً لقصره   نظللغاية  
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وهم ال يحبـذون اسـتخدام   بأشجار أخرى فإن سعرها بيعها منخفض للغاية في السوق،   المحليون أنه مقارنة    

ممـا  (ول إلى رماد    غير طيبة وتتح  ولها رائحة   ألنهم يدعون أنها تصدر دخاناً      كحطب للمواقد    الكيناأشجار  

  .)يعني أنها ال تملك قيمة تدفئة فعلية

  تآكل التربة -7

واألمطار من منحدرات وتحملها الرياح حيث أن أوراقها ال تتحلل بسرعة تآكل التربة تساهم هذه األشجار في 

فـي تآكـل   تساهم ر دي-ماالقندمنطقة  في  الكيناوتبين أن أشجار    للتآكل،  قاحلة وعرضة   التالل تاركة التربة    

  .)آثار التضاد البيوكيميائيبسبب (النعدام النباتات البرية أو فقرها نظراً التربة 

  الحشرات واألمراض -8

في إقليم األوضاع البيئية الجديدة لهجمات النمل األبيض، وقد نجد أمراضاً أخرى في معرضة إن أشجار الكينا 

  .دير-ماالقند

  المناخ -9

من خالل خلق حالة من عـدم       أثر معاكس على البيئة     ) كزارعة أشجار منفردة  (نبات واحد   ال يوجد لزراعة    

والتغير فـي  نسبة التبخر الكبيرة بسبب المناخ المحلي على التنوع الحيوي، وتؤثر النباتات     ان في دورة    االتز

فـي  ولو أنه واضح    غير متوقع   وتتغير األشجار في نهاية المطاف على نحو        ورطوبة الهواء،   رطوبة التربة   

  .مناخ المنطقة المحلي

  التخطيط واإلنجازات الرديئة -10

ولم ، الكينازراعة أشجار المترافقة مع بالمشاكل المتعددة التنبؤ المشروع في فشل القائمون على تخطيط وتنفيذ 

 والخبراتنتائج البحوث أفراد في المجتمع حول بمن فيهم ألصحاب العالقة لتوفير معلومات ية جهود يتم بذل أ

 في تحقيق  عموماًكما فشل المشروع في دول أخرى،     في الغابات    الكينا المجتمعية ألشجار    بالزراعةالمتعلقة  

  .اللمحة عن المشروععلى النحو المبين في أهدافه طويلة األمد 

   الميدانيةأعمال المسحنتائج  -11

 ) مستجيبا164ً قرية تضم 11من (ية من خالل استبيانات معيارللبيانات التي تم جمعها بين التحليل اإلحصائي 

كمـا يعتقـد   ، ومستوى المياه الجوفية أدت إلى انخفاض خصوبة التربة       الكينايعتقدون بأن أشجار    أن أغلبهم   

ذات شجرة جالبة للمـشاكل     على البيئة وبأنها كانت إجماالً      آثار تضاد بيوكيميائي     الكيناشجار  ألأغلبهم بأن   

  . كحطب للوقودحاجتها/تهاتتجاوز فائدقيمة ضئيلة جداً 

  التوصيات

فـي   - فـي التربـة  كونها تستهلك كميات كبيرة من المياه والمواد الغذائية      –أشجار الكينا   ينبغي زراعة    -1

  .تخطيط وتقييم صحيحين ملم سنوياً، وال تزرع إال بعد 700بمكيات تفوق أمطار  التي تسقط عليها المناطق

لألشجار والنباتات والحيوانات األخرى والبشر قبل      المتطلبات المائية   ديد  لتحالدقيقان    والدراسة التخطيط -2

موارد طبيعة وكمية   تحديد  وهناك حاجة إلى    أشجار الكينا لكل وحدة مساحة،      عدد  وتحديد  زرع أشجار الكينا    

  .المياه الجوفية

المساحات وتوسيع  جار  عدد األش من أجل الحد من     الزراعة المحلية    لتخفيف    كافية ينبغي اتخاذ إجراءات   -3

والبلوط الصنوبريات والزيتون البري الفوليات ومثل صلية األشجار األ  أنواع منوينبغي زراعةالخالية بينها، 

ذي والزيتـون   بساتين الفواكـه    كما يجب زراعة    ،  وينبغي رفضها كمسألة سياسية    للبيئة المحلية لوضع حد   
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للمساعدة واالعتناء بها على نحو صحيح      لنباتات المزهرة   اوزراعة شجيرات معينة مثل     الجدوى االقتصادية   

  .متطلبات حطب التدفئةوتلبية النهوض االقتصادي للناس في 

 وإجراء عن األشجاراللحاء  إزالة  عدمالغذائية، كما ينبغي  استنزاف أوراق الشجر للمواد     منع المزيد من     -4

كمـا  ،  المختلطة المحولة حتى مع النباتات    ي التربة   توازن المواد الغذائية ف   لمراقبة  فحوصات مخبرية دورية    

  . في التربة والنيتروجينتوازن المواد العضويةللمساعدة في المحافظة على المزروعات البقلية يمكن زراعة 

  ).يجب أن يكون ذلك إلزامياً(بدراسات الجدوى ينبغي ربط مسائل الديمومة  -5

التي تمنع حصول مزيد من االنحـدار       من خالل تدابير للتخفيف     إعادة بناء النظام البيئي المدمر      ضمان   -6

  .على الموارد

فـي  زراعة أشـجار الكينـا      عن طريق    بالمياه والملحية    بعةالمشوالصعبة  المساحات  ينبغي استصالح    -7

  .تخطيطاً علمياًمخططة فاصلة مساحات 

  .بأسلوب مخطط لهومصدات رياح  مزارع ألشجار الكيناينبغي تأسيس  -8

ووضع نماذج مـستدامة  إلزامية حول التأثير البيئي دراسات لجعل السياسات الغابات   ينبغي االستناد إلى     -9

  . للمجتمع على المدى الطويلاجتماعية واقتصاديةالتي تعد بفوائد المصادقة على مشاريع التشجير قبل 

  .عبر المشاركة المجتمعيةفيف تدابير تخمن خالل النظام البيئي المتضرر ضمان إصالح وإعادة تأهيل  -10

  .استصالح التربة المستنزفةالمحاصيل وتنويع تدوير يخدم  -11

في عة  وأشجار الكينا المزر  من  العدد الهائل   الذي يتسبب به    على البيئة الوطنية    األثر اإلجمالي   فحص   -12

  .عددها إلى مستوى أكثر مالئمةسياسة لتنظيم  وصياغة فحصاً دقيقاًالبالد 
دير االجتمـاعي  -على البيئة في مشروع ماالقند    ) األوكالبتوس(أثر مزارع نبات الكينا     ): 2002(مكتب مراقب عام الدولة في باكستان       : رالمصد

  :متوفر على الموقع اإللكتروني. للغابات
www.environmental-auditing.org  

  

  نقص المواد الخام الالزمة للصناعات -9
  "نيو ساوث ويلز غاباتإدارة  - أعمال إدارات الغابات المحليةإدامة "–جاز الرقابي بإيداء األ: العنوان

  )2009-أستراليا-والية نيو ساوث ويلزديوان المحاسبة في (

  لمحة

للـصناعات األوليـة،   ضمن إدارة نيو ساوث ويلز مؤسسة تجارية عامة  نيو ساوث ويلز     غابات  إدارة تعتبر

كمـا  والمحافظة على مخزون الحطب،     لمستدامة للغابات الحكومية    اإلدارة ا ويتمحور دورها الرئيسي حول     

إدارة غابات نيو ساوث ويلز والتنزه، ولتحقيق هذا ينبغي على كمساحات التخييم بوسائل الراحة   تزود السكان   

التي ات والتعليمااللتزام بالعديد من القوانين البيئة الطبيعية، إلى جانب المحافظة وإدارة الموارد الموازنة بين   

  .أين وما هي المساحات التي ينبغي التحطيب منهاتنظم 

  المراجعةأهداف 

توريد األخشاب لتلبية التزامات تدير لوازم األخشاب الصلبة إدارة غابات نيو ساوث ويلز     تقييم فيما إذا كانت     

إدارة غابات نيو انت فيما إذا كإلى معرفة  على وجه التحديد المراجعةوترمي أهداف المحلية، وإدامة الغابات 

  :ساوث ويلز
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في الوقـت   ( المحلية    والنباتات أغلبية الغابات  في    المخصصة للقطع  األخشاب الصلبة توفر  بعلى دراية    -1

  ).المستقبل والحالي وفي

 هتوفيرالغابات والنباتات المحلية أكثر مما تستطيع مزيد من األخشاب الصلبة في مزيد من ببيع قد وعدت  -2

  .ستدامعلى نحو م

  المراجعة نطاق

من إدارة غابـات نيـو      منتجات األخشاب الصلبة    كافة  بما فيها   وأشجار السرو    أنواع األخشاب الصلبة     دمقت

، ) عاماً 20حتى  (توفير األخشاب   اتفاقيات  على مدار فترة    والتزامات بتزويد األخشاب    تقديرات  ساوث ويلز   

  :تفاصيل مراجعة حول ةالمراجعتمحور وال ت

  .المرتبطة بهاالتوريد والتزامات ة األخشاب الصلبة زراع -

  .أعمال التعاقد -

  .إدارة غابات نيو ساوث ويلزترتيبات الحوكمة ضمن  -

  المراجعة معايير

  :لمدى إدارة غابات نيو ساوث ويلز تقييم : لغايات التحقيق األول -1

  .المتوفر حلي الممخزون األخشاب الصلبةحول يعتمد عليها بيانات معقولة  وجود -

الع على لالطوالمستخدم حول مخزون األخشاب الصلبة المحلي المتوفر تقديرات معقولة يعتمد عليها وجود  -

  .اتفاقيات توريد األخشاب

  .األخشاب الصلبةلمخزون التقديرات األصلية مقارنة نتائج التحطيب مع  -

  :لز لمدىتقييم  إدارة غابات نيو ساوث وي: لغايات التحقيق الثاني -2

  .لتوريد األخشاب الصلبةااللتزامات الحالية والمستقبلية وجود معلومات كاملة ودقيقة حول  -

  .على توريد األخشاب الصلبةقدرتها المخاطر التي تؤثر على تحديد  -

  .لضمان استدامة األعمالإدارة هذه المخاطر  -

  .لتوريد األخشاب الصلبةالقدرة على تلبية التزاماتها  -

  نتائجال

ة من الغابات المحلية، وهي المتوفرلكمية األخشاب إدارة غابات نيو ساوث ويلز تقديرات كافية يوجد لدى  -1

  .لتحسين موثوقيتهاوضع تقديرات، إال أنه يمكن القيام بالمزيد تلجأ إلى عملية مقبولة صناعياً من أجل 

ات ذ  الكبيـرة األشجار إيراداتلتقدير رد  جوتطبيق إجراءات   غابات نيو ساوث ويلز بوضع        إدارة قامت -2

 تقـديرات    بقـاء  معحول ثالثة من أربعة مناطق      تقديرات  كما أصدرت   من الغابات المحلية،     ودة العالية الج

بأن يكـون هنـاك تقـديرات       إدارة غابات نيو ساوث ويلز      وتنصح   .غير مكتملة حتى اآلن   للمنطقة الغربية   

، إال أنها لـم  األشجارلب وذات الجودة المنخفضة واألشجار دة العالية   ذات الجو  الصغيرةاألشجار   إليرادات

  . والمنتجاتاألقاليمتنشر هذه التقديرات ليطلع عليها الجمهور لكافة 

وأنـواع وحجـم   ر عدد يدلتقعينات الخطط عدداً كافياً من إدارة غابات نيو ساوث ويلز تستخدم  يبدو أن    -3

إال تقديرات الخطة معقولة،   أنإلى مؤخراً التي أجريت ة الداخليالمراجعة وتشير أعمالاألشجار في الغابات، 

في الغابات، كم   لى التغيرات   لجذب االنتباه إ  بانتظام  تقدير كافة الخطط    لضمان  القيام بالمزيد   أنها بحاجة إلى    

كاألنواع وفة  مناطق التحطيب لألشجار غير المعر    لتعديل  التي تستخدمها   المؤشرات   مراجعةأنها بحاجة إلى    

  .المهددة
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مع تقـديرات عوائـدها،   بمقارنة نتائج التحطيب على نحو روتيني      إدارة غابات نيو ساوث ويلز      ال تقوم    -4

تغير على العوائد الذي يؤدي إلى على المستوى التشغيلي    بهذا نظراً لعدم القدرة على استخدامها       وهي تنصح   

  .الختبار صحة تقديراتهاات ضرورية هذه المراجعلكننا نرى أن في مناطق التحطيب، 

لتلبيـة التزامـات توريـد    كميات كافية من األخشاب   يكون لدى إدارة غابات نيو ساوث ويلز        ينبغي أن    -5

إال كل من الغابات المحلية واألخشاب الصلبة،        باستخدام   2023لفترات تصل إلى عام     والتي تمت   األخشاب  

يطرح تحدياً إدارياً هامـاً     مع مرور الوقت، وهذا       ونقل األشجار  التحطيبكلفة وصعوبة    ه يحتمل أن تزيد   أن

  .أمام إدارة غابات نيو ساوث ويلز

 بالمراجعةوهي تقوم األشجار  حول التزاماتها بتوريد    تملك إدارة غابات نيو ساوث ويلز معلومات شاملة          -6

  .المخصصاتفي مقابل داء األالدورية على 

الخمس سنوات الماضية بالرغم من تباين على مدار األشجار بتوريد ات التعاقدية لم يتم تلبية كافة االلتزام -7

تـأخر اإلنتـاج    بـسبب  قائمةبأن الفجوة    إدارة غابات نيو ساوث ويلز       وتفيدحسب المنتج والمنطقة،    النتائج  

من خالل ت وتم تلبية الطلب في بعض الحاالغير الكافية، األشجار موارد في هذه الصناعة بدالً من وهبوطه 

  .عدد من العقودبموجب الكبيرة، وهي مسألة مسموحة األشجار بدالً من الصغيرة األشجار  استخدام

سـواء  الصلبة األشجار قدرتها على توريد إدارة غابات نيو ساوث ويلز المخاطر التي تؤثر على    حددت   -8

مخاطر التوريد الرئيسية   تعامل مع   للكما وتطبق استراتيجيات    على المستوى التجاري أو المستوى اإلقليمي،       

إال وتقوم بإنقاذ األشجار بعد الحرائق الهائلة، حرائق الغابات  تسيطر علىفهي مختلطة، لكنها حققت نجاحات 

  .الملكيات الخاصةمن األشجار تحديد مصادر المتمثلة في أهدافها لم تلبي  هاأن

  التوصيات

  :األشجارمعرفتها بتوفر تطوير 

كافة نتائج التحطيب وأحداث أخرى     لجذب االنتباه إلى     2010بحلول ديسمبر    إدارة الغابات    نظامتحديث   -1

  .تؤثر على العوائد

  .2009 بحلول سبتمبر التقديرات  دقةلتحسيننسبة اإلضراب تعديل ودراسات كلية مساحتها الاستكمال  -2

  : حول2010تقرير بالنتائج بحلول يونيو إعداد ونشر  -3

والـساحل الجنـوبي    إيدين  والتي تشمل   للغابات المحلية في المنطقة الجنوبية      ديرات العوائد   تقاستعراض   -

  .وتوميت

  .الصلبةاألشجار لزراعة تقديرات العوائد استعراض  -

الكبيرة ذات الجودة العاليـة     لألشجار  تقديرات العوائد   نتائج  بلكل منطقة    2010نشر تقرير بحلول يونيو      -4

  .األشجارولب ذات الجودة المتدنية واألشجار ات الجودة العالية ذالصغيرة واألشجار 

اختبـار دقـة    كوسيلة من وسائل    لفترة خمس سنوات    تقديرات عوائدها   نتائج التحطيب في مقابل     مقارنة   -5

  .التقديرات

  .2010يونيو ابتداء من نتائج الرفع تقرير سنوي ب -6

  التعامل مع مخاطر العمل

للتعامـل  ووضع أساليب أفضل     الملكيات الخاصة    مناألشجار   دم تلبية أهدافها في   أسباب ع التحقيق في    -1

  .معها

  .لمخلفات الغاباتأسواق تجارية إنشاء احتمالية التحقيق في  -2
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  : من شأنه2009بحلول ديسمبر جديد نظام تسعيرة بتقديم لألشجار أسعار تبسيط ووضع  -3

  .األشجارنفقات إنتاج   استعادةضمان -

  .األسعارشفافية ان ضم -

مراجعة المستقبلية األشجار في كافة اتفاقيات توريد أعمال الغابات المحلية ضمن الوزارة المسؤولة عن     ت -4

  .المخصصات غير القابلة للتعويضتقليص للمتطلبات التي تتيح العوائد 
متـوفر  .  إدارة غابات نيو ساوث ويلز     -ات الغابات المحلية  إدامة أعمال إدار  : 2009أبريل  -ديوان المحاسبة في والية نيو ساوث ويلز      : المصدر

  :على الموقع اإللكتروني
www.audit.nsw.gov.au/publications/reports/performance/2009/forests/forests.pdf 

  )2009تم استخراجه في شهر مايو (
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اســتخدام نظــم المعلومــات : 2الملحــق 

نظم تحديد المواقع العالمية في     والجغرافية  

   الغاباتفي مجال المراجعةأعمال 
  

  عرض البيانات الجغرافية
حدود على األرض  أو   لمعالمالموقع الجغرافي   تحدد  إن البيانات الجغرافية هي المعطيات أو المعلومات التي         

على هيئة خـرائط،    ت  البياناوطبوغرافيات، حيث يمكن وضع     إحداثيات  والتي تكون عادة مخزنة على هيئة       

ويستخدم نظام موقعاً ينبغي تحديده بأسلوب فريد، معلم من المعالم كل لإلى حقيقة أن    الموقع الجغرافي   شير  وي

  .الموقع على نحو مجردمن أجل تحديد إحداثيات 

 مكانية ال المرجعيةكمجموعة من البيانات    يمكن اعتبارها   في قاعدة بيانات جغرافية     وتنظم البيانات الجغرافية    

الموقع الجغرافي هما في قاعدة البيانات الجغرافية هذه وهناك عنصران مهمان نموذج للواقعية، التي تقوم مقام 

  .البياناتسمات البيانات المكانية و:  بكلمات أخرى أو،خصائصهسماته أو و

  :منهافي العديد من التطبيقات استخدام البيانات الجغرافية ويمكن في واقع األمر 

والمحافظة واإلسكان وتخطيط المواصالت    للتخطيط الحضري   يمكن استخدامها   : تخطيط مختلفة سارات  م -

  ,تصميم المناظر الطبيعيةوالتصميم المدني واإلرث المعماري على 

توجيـه  مثـل   مطابقة العنـاوين    تطبيقات  ليمكن استخدامها   : شبكات الطرق التطبيقات القائمة على أساس      -

  .ختيار المواقع وتخطيط الكوارثوات المركبات وتوقي

للمـوارد  األثـر البيئـي   لإلدارة وتحليل يمكن استخدامها   : الموارد الطبيعية التطبيقات القائمة على أساس      -

وطبقات المياه الجوفية   ) األهوار(واألراضي الرطبة   والمناظر الطبيعية الخالبة والفيضانات     الترفيهية البرية   

  .والحياة البريةوالغابات 

مياه وتشكيل الالمصانع التي تنتج مواد خطرة أو سامة مواقع في تخطيط يمكن استخدامه : خط األفقتحليل  -

  . الهجرةطرقوفي البحث عن عادات الحياة البرية في دراسات الجوفية، كما يمكن استخدامه 

تمالك األراضي  واسومراجعة خطط األقسام الفرعية     يمكن استخدامها في تقسيم المناطق      : قطع األراضي  -

  .والصيانة وغيرهاوإدارة جودة الطبيعة وتحليل األثر البيئي 

وتتبـع  وتخطيطها لصيانتها  تحت األرض  والكوابل األنابيبمواقع  لتحديد  يمكن استخدامها   : إدارة المرافق  -

  .استخدام الطاقة

  

ال الغابات، ونحن بحاجـة  في مجوخاصة التطبيقات القائمة على أساس الموارد الطبيعية    يركز الملحق على    

ويعني الطلب علـى   من األراضي،   مساحات كبيرة جداً    حول الغابات نظراً ألنها تغطي      جغرافية  بيانات  إلى  

  .نظام معلومات جغرافيةأننا بحاجة إلى تحليل الغابات 
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  ما هو نظام المعلومات الجغرافية
وإدارتهـا  الحصول عليهـا    يانات التي ينبغي    والببين األجهزة والبرمجيات    يجمع نظام المعلومات الجغرافية     

أنظمـة  تعريف هذا النظام على أنه      ويمكن  ،   جغرافياً المشار إليها المعلومات  وعرض جميع أشكال    وتحليلها  

 هيئـة جغرافيـة أو   علـى وإنتاج البيانات وتحليل الجة ومعواستعادة إلدخال وتخزين   المعلومات المستخدمة   

والمواصـالت  مجال االستخدام والموارد الطبيعيـة      في تخطيط وإدارة    لقرار  اتخاذ ا مكانية، ودعم   -جغرافية

وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقـع التـالي علـى شـبكة     وخدمات عامة أخرى،  والمرافق العامة   

  :اإلنترنت
www.esri.com/what-is-gis/index.html 

  

   ومن يستخدمه؟ يستخدم نظام المعلومات الجغرافيةاذالم
وأحياناً صعبة الوصول، حيث ال يكون بمقدور المدققين اسـتخدام منهجيـات   واسعة ن أن تكون غابة ما    يمك

فـي هـذه   مفيداً للغاية ويعتبر نظام المعلومات الجغرافية الحجم والبعد، أراضي بهذا مع عند التعامل   تقليدية  

عند إجراء أعمال ي يمكن استخدامها    جمع كم هائل من المعلومات الت     هذا النظام   ويمكننا باستخدام   األوضاع،  

وحدود حول مساحة األراضي المغطاة بالغابات بيانات ، وتتضمن هذه المعلومات  الغاباتلمراجعة في مجال ا

المدققين من ) ومعلومات أخرى(ن هذه المعلومات  وتمكّ. المادية للغابات والحدود  شركة الغابات المصرح لها     

  .متوافقة مع الرخصة أم ال أعمال التنقيب عن المعادن يما إذا كانت الزراعة أوفتحديد 

 ولكلمعلومات حول األماكن، دمو نظام المعلومات الجغرافية أولئك ممن هم بحاجة إلى وعادة ما يكون مستخ

  .نظام المعلومات الجغرافيةية استخدام فه الخاصة حول كيمستخدم احتياجات

في هذا المجال في كل مـن الواليـات   ينتشر استخدامه حيث ، في مجال الغاباتعموماً ويستخدم هذا النظام  

  :حول هذا الموضوع يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة اإلنترنتولمزيد من التفاصيل المتحدة وكندا، 
http://maps.unomaha.edu/Peterson/gis/FinalProjects/1997/KKane/Project.html 

  

  ؟تحديد المواقع العالمينظام ما هو 
تحديد المجال الفضائي األمريكي يوفر خدمات      يستند على    باألقمار الصناعية     عالمي مالحةنظام  عبارة عن   

وفـي  في كافة األحوال الجويـة  على أساس مستمر لمستخدمين عالميين وتوقيت يعتمد عليها  ومالحة  مواقع  

تعززها أربعـة أقمـار   ضحة وايملك رؤية ي مكان على األرض أو بالقرب منها، حيث       وفي أ النهار والليل   

  .أو أكثر لهذا النظامصناعية 

وأداة مفيدة للمالحة العالمية على نطاق واسع  وسيلة مساعدة مستخدمة نظام تحديد المواقع العالميوقد أصبح  

تحديـد  مثل هوايات والمراقبة، وفي والتتبع واالستخدامات العلمية والتجارة ومسح األراضي لوضع الخرائط   

  .تدوين المواقعومواقع وتصوير ال

عة األقمـار    التي ترسلها مجمو   عن طريق توقيت اإلشارات   موقعه  ويقوم جهاز استقبال هذا النظام باحتساب       

بإرسـال  ويقوم كل قمر صناعي كبير فوق سطح األرض،  والتي تقع على ارتفاع     بدقة   لهذا النظام الصناعية  

والنظام للقمر الصناعي الذي يرسلها والمدار الدقيق ل منها زمن إرسال كرسائل بصورة مستمرة تحتوي على 
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عبـر  بسرعة الضوء   نتقل هذه اإلشارات    وتلصناعية التي تستخدم هذا النظام،      ومدارات كافة األقمار ا   العام  

  .خالل طبقات الجو وأقل سرعة بعض الشيءالفضاء الخارجي 

 بـين  التي يحددها كل قمر صناعي ريبية التقالمسافةلقياس وقت وصول كل رسالة ويستخدم جهاز االستقبال  

كما يستخدم كل قمر صناعي،  على المتمركز أسطح المجاالت علىبال نظام تحديد المواقع العالمي جهاز استق

المتمركز سطح المجال   أو قرب    )إذا كان ارتفاع الناقل معروفاً    (المعلومات على   عند اللزوم   جهاز االستقبال   

 تقاطع أسطح المجال،     نقطة عنلتقدير موقع جهاز االستقبال     هذه المعلومات   ثم تستخدم   . مركز األرض على  

موقـع علـى   أو خطوط الطول والعرض كللمستخدم صيغة أكثر سهولة    ويتم تحويل اإلحداثيات الناجمة إلى      

  .ومن ثم يتم عرضهاخريطة 

  : الموقع التالي على شبكة اإلنترنتيرجى مراجعةلمزي من المعلومات 
www.gps.gov 

  

 في كيفية استخدام نظامي المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع العالمي       

  ؟ الغاباتالمراجعة في مجالأعمال 
ورفع التقارير، ويمكـن  والتنفيذ التخطيط  الغابات هي المراجعة في مجالتعتبر المراحل الرئيسية في أعمال   

في مرحلة نظام تحديد المواقع العالمي  تخداميمكن اسفي التخطيط في حين استخدام نظام المعلومات الجغرافية 

  .داعمةكأداة التنفيذ 

ختيار االوالمساعدة في   ها  مراجعتعينات ل خالل التخطيط الختيار    نظام المعلومات الجغرافية    ويمكن استخدام   

يمكننا استخدام نظـام المعلومـات      : ، فعلى سبيل المثال   المراجعةهداف  أ/هدفبأهداف محددة لها عالقة     من  

وهي جزء من الغابة حيث تقع  ساخنة بؤرة ذات أعلى  لهاالغابات المصرحشركات من أي لتحديد لجغرافية  ا

  .)موقعها الدقيقإلى جانب ( األعلى إزالة الغاباتمستوى في المساحة ذات الحرائق على نحو متكرر 

تحليـل  استخدام  من   التخطيط   نتائجأدلة على   توفير  خالل مرحلة التنفيذ    ويمكن لنظام تحديد المواقع العالمي      

  .حيث يكون هنالك مشكلةتحديد النقطة الدقيقة ننا من نظام المعلومات الجغرافية، كما يمكّ

  

  بعض األمثلة
كيفية وتبين األمثلة التالية    السؤال البحثي الذي نطرحه،     نظام المعلومات الجغرافية على     تعتمد كيفية استخدام    

ة على مجموعة من األسئلة في اإلجابتحديد المواقع العالمي ونظام لجغرافية  نظام المعلومات ا كل مناستخدام

  .البحثية

هيئة الغابـات المحليـة   و UPT PHK A من قبل أنشطة لمكافحة الحرائق تنفيذتم هل : سؤال بحثي. 1

  حرائق؟الوهل كانت فاعلة في الحد من للوائح وفقاً  لها المرخصوشركات الغابات 

  : المطلوبةلبياناتاألدنى من االحد 

الـسالسل  بيانـات  (تقع األحداث الـساخنة     النقطة حيث   التي تحتوي على     الساخنة المكانية    بؤرةال  بيانات -

  .)الزمنية

  .حول الحدود اإلدارية لمنطقة ماالبيانات المكانية  -
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  .البيانات المكانية حول مناطق الغابات -

  . لهاالمرخصحدود الشركات البيانات المكانية حول  -

  :معالجة البيانات

س (حويلها إلى بيانات مكانية أوالً، باستخدام خاصية إضافة فيجب تذات أولوية   إذا كانت البيانات ال تزال       -

إحداثيات المواقـع  (البيانات س و ص  حيث تقوم هذه الخاصية بتحويل       في نظام المعلومات الجغرافية،      )ص

  .في مزيد من التحليلالستخدامها إحداثيات خرائط  إلى )الساخنة

والبيانات المكانية للبيانات المكانية الساخنة مع البيانات اإلدارية المكانية    وضع نقطة تقاطع    يجب  بعد ذلك،    -

تبـين  بيانات مكانيـة جديـدة   ويوفر هذا التقاطع لها، المرخص والبيانات المكانية للشركات لمناطق الغابات   

  .وفي أي منطقة من مناطق الغابات وفي أية شركةة  الساخنبؤرالمناطق التي تقع فيها ال

 في كل منطقة باستخدام أداة التلخـيص فـي برمجيـة نظـام     بؤرعدد ال الساخنة بناء على بؤرالتصنيف   -

  ).dbf.(في صيغة قاعدة البيانات مخرجات إلعطاء المعلومات الجغرافية 

وفي كل منطقـة مـن   في كل منطقة ساخنة  البؤرمن العلى هيئة جدول    عرض قاعدة البيانات هذه     يمكن   -

  :عن النتائج االًمث الجداول الثالثة أدناه بينوتمناطق الغابات، 

  البيانات  تحليلمتطلبات 

     إدارية              الساخنة                              بؤرةال         

                             
  

                                            االمتيازمناطق الغابات                
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  2006عدد البؤر الساخنة في عام 

البؤرة   المنطقة

  الساخنة

منطقة دون 

  غابات

محمية للحياة 

  البرية

متنزه 

  وطني

غابة 

  سياحية

غابة 

  محمية

غابة 

  منتجة

ذات غابة 

  إنتاجية محدودة
AA 330  168  0  0  0  1  120  41  
BB 200  120  0  0  0  3  52  25  
CC 1324  827  6  0  0  11  414  66  
DD 922  420  0  10  24  3  453  12  
EE 274  193  0  3  0  1  69  8  
FF 52  7  0  20  0  10  4  11  
GG 124  67  0  6  0  21  26  6  
HH 1002  748  97  0  0  26  85  46  
II 215  140  0  0  0  0  75  0  
JJ 2  1  0  0  0  1  0  0  

KK 4  4  0  0  0  0  0  0  
  214  1298  77  24  38  103  2695  4449  المجموع

  أعلى األرقام باللون األحمر إلى األعدادتشير : مالحظة

  

  2007عدد البؤر الساخنة في عام 

البؤرة   المنطقة

  الساخنة

منطقة دون 

  غابات

محمية للحياة 

  البرية

متنزه 

  وطني

غابة 

  سياحية

غابة 

  محمية

غابة 

  منتجة

غابة ذات 

  إنتاجية محدودة
AA 232  107  0  0  0  2  90  33  
BB 295  229  0  0  0  2  37  27  
CC 537  319  12  0  0  7  167  32  
DD 321  166  0  3  20  7  123  2  
EE 259  177  3  14  0  2  57  6  
FF 85  33  0  9  0  4  13  26  
GG 45  23  0  2  0  0  6  14  
HH 107  74  0  0  0  4  15  14  
II 44  24  0  0  4  0  16  0  
JJ 1  1  0  0  0  0  0  0  

KK 1  1  0  0  0  0  0  0  
  154  524  28  24  28  15  1154  1927  المجموع

  تشير األعداد باللون األحمر إلى أعلى األرقام: مالحظة
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  )2007-2006( الساخنة  البؤرالتغيرات على

البؤرة   المنطقة

  الساخنة

منطقة دون 

  غابات

محمية للحياة 

  البرية

متنزه 

  وطني

غابة 

  سياحية

غابة 

  محمية

غابة 

  منتجة

غابة ذات 

  ية محدودةإنتاج
AA -98  -61  0  0  0  1  -30  -8  
BB 95  109  0  0  0  -1  -15  2  

CC -787  -508  6  0  0  -4  -247  -34  
DD -601  -254  0  -7  -4  4  -330  -10  
EE -15  -16  3  11  0  1  -12  -2  
FF 33  26  0  -11  0  -6  9  15  

GG -79  -44  0  -3  0  -21  -20  9  

HH -895  -674  -97  0  0  -22  -7  -32  
II -171  -116  0  0  4  0  -59  0  

JJ -1  0  0  0  0  -1  0  0  

KK -3  -3  0  0  0  0  0  0  

  60-  774-  49-  0  10-  88-  1541-  2522-  المجموع
  تشير األعداد باللون األحمر إلى أعلى األرقام: مالحظة

  

ا أنهتبدو فإن العينة التي تم اختيارها  2007-2006جدول التغيرات على البؤر الساخنة لعامي إذا رجعنا إلى 

المساهمة األكبـر مـن نـصيب    ، إال أن ) بؤرة ساخنة إضافية109 أن لديها   حيث (BBالمنطقة  تنتمي إلى   

غابة ذات  (FFهي المنطقة كعينة  ه الذي يتم اختيارالبديل الثاني ولهذا فإن، المناطق التي ال يوجد بها غابات

  . ساخنة بؤرة15 مع زيادة مقدارها )إنتاجية محدودة

  :األرضالفحوصات على 

  .نظام المعلومات الجغرافيةتدعم تحليالت لحصول على أدلة ل تخدام نظام تحديد المواقع العالمي اس-

  .التي نود زيارتها إحداثيات البؤر الساخنة إدخال -

  .سلفاًبؤرة ساخنة محددة لتوجيهنا إلى استخدام نظام تحديد المواقع العالمي  -

  .ل إلى الوجهة المحددةإعداد تقرير بالمالحظات عند الوصو -

  

  ؟هل قامت الشركة بقطع أشجار خارج المناطق المسموح بها: سؤال بحثي. 2

  :الحد األدنى من البيانات المطلوبة

  . لهاالمرخص البيانات المكانية للشركات -

ملـف  من األفضل لو تكون على هيئـة  إال أن  JPEGبصيغة (التحطيب السنوية للشركة  لمنطقة  خريطة   -

.shp(.  

  .)على هيئة سلسلة زمنية(لتغطية األراضي البيانات المكانية  -

  :معالجة البيانات
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 التـي تـتم    السنوية مناطق التحطيب لتحديد  الشركة المصرح لها    في منطقة    إزالة األشجار مستوى  تحليل   -

  .للعديد من الشركاتمنطقة المسموح بها خارج ال

منذ بدايـة العـام     وف التغطية   ظرللحصول على   ة األراضي   تغطيوضع نقطة تقاطع للبيانات الزمنية مع        -

  .ولنهاية العام

في غابات أولية على هيئة سماتها، ونحن نسعى لتحديد بيانات تغطية األراضي حسب البيانات المكانية فرز  -

حيث يكون م، في نهاية العاالحالي  الشجيراتمقدار  ومقارنتها بإزالة األشجارببيانات بداية العام ألننا مهتمون 

  .إلزالة األشجارمقياساً هذا 

 تحديدعلى حيث يساعد هذا  لها المرخصمن الشركة وضع نقطة تقاطع لهذه البيانات مع البيانات المكانية      -

  .ألشجارزالة لإ بها أي منطقة شركة يوجد

ج منطقة القطع   التعبئة خار ويتم تحديد    لها،   مرخصلكل شركة   إزالة لألشجار منطقة  يتم بعد ذلك احتساب      -

  .إزالة أشجار  أكبر نسبةالشركة التي يوجد في منطقتهاتحديد بعد السنوية 

وهي عملية (فإن هذا الملف بحاجة للمعالجة أوالً ، JPEGنت خريطة التحطيب السنوية للشركة بهيئة إذا كا -

  .)JPEGملف الـ في "يكسلب "لكل نقطة شاشةبيانات إحداثيات توفر هذه العملية  ()المرجعية الجغرافيةتدعى 

 هـذه البيانـات     تغطيةويمكن  المرجعية الجغرافية،   مخرجات    من ذي اإلحداثيات  JPEGالـيعتبر ملف    -

  .ألشجاراإلزالة بيانات المكانية البالجديدة 

ـ بهيئـة   ببيانات التحطيب الـسنوية     إلزالة األشجار   البيانات المكانية   تغطية   -  ذات المرجعيـة    JPEGالـ

  .الجغرافية

إزالـة  منطقة التحطيب السنوية، واختيار منطقة داخل أو خارج إزالة األشجار تحديد فيما إذا كانت منطقة     -

  .خارج منطقة التحطيب السنويةاألشجار 

  

  :وفيما يلي أمثلة على المخرجات

  )أ (1الشكل 

   خارج المنطقة المسموح بهاإزالة األشجار
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  )ب (1الشكل 

  خارج المنطقة المسموح بها إزالة األشجار
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  :الفحوصات على األرض

  .للتحقق من التحليالت  استخدام نظام تحديد المواقع العالمي-

  .نظام تحديد المواقع العالمي التي نود زيارتها في إزالة األشجارمنطقة إحداثيات  إدخال -

  .إزالة األشجارمنطقة حديد المواقع العالمي لتوجيهنا إلى استخدام نظام ت -

  .إعداد تقرير المالحظات بمجرد الوصول إلى المنطقة -

  

والحياة في مناطق الحدائق الوطنية والمحميات     غير قانونية    إزال أشجار وقعت حاالت   هل  : سؤال بحثي . 3

  ؟البرية والغابات المحمية ومناطق محمية أخرى

  :ن البيانات المطلوبةالحد األدنى م

  .لحدود منطقة الغابات البيانات المكانية -

  ).السلسلة الزمنية(لمنطقة التغطية البيانات المكانية  -

  .البيانات المكانية لحدود المناطق -

  :معالجة البيانات

نهاية العـام،   من  مع البيانات المأخوذة    في بداية العام    لمنطقة التغطية   تحديد نقطة تقاطع البيانات المكانية       -

  .في بداية ونهاية العامفي منطقة محددة ظروف الغابات إلى  الجديدة  المكانيةوتشير هذه البيانات

في بداية غابات أولية بيانات ذات سمات واختيار سمات معينة، االختيار من هذه البيانات المكانية بناء على  -

  .العام وسمات الشجيرات في نهاية العام

  .إزالة األشجارعلى مقدار تشكل مؤشراً جيداً بيانات مكانية   إلى االختيار هذايؤدي -

الغابات من أجـل    ت المكانية لحدود مناطق     البيانا مع   إلزالة األشجار البيانات المكانية   تحديد نقطة تقاطع     -

  .زالةاإلبمنطقة والمستكملة  إزالة األشجارعن  تالحصول على بيانا

التي يقع فيها   المناطق  لتحديد  لحدود المناطق   البيانات المكانية   مع   إزالة األشجار ات  تحديد نقطة تقاطع بيان    -

  .إزالة لألشجار فيهما عق توأية منطقةالغابات أي من مناطق ويبين هذا التقاطع ، إزالة األشجار

  .إزالة لكل منطقةتنسيق اإلسقاط على نظام المنطقة بعد ذلك عن طريق أسلوب اإلسقاط أوالً احتساب  -

وفـي أي  في كل منطقة غابات إزالة األشجار منطقة جدول يبين تلخيص البيانات من أجل الحصول على      -

  .اإلزالةقع منطقة ت

  :النتائج النموذجيةمثال يبين  -

حيث المراجعة  هدفكون ينبغي أن تنرى أن الغابة المحمية من واقع مخرجات نظام المعلومات الجغرافية * 

  .إزالة أشجاربة أن بها أعلى نس

الحدائق الوطنية، وبعد ذلك اختيار       مساحة  هكتاراً من  58,50غطي  إزالة األشجار ت  يمكننا أيضاً رؤية أن     * 

  .) أدناه2في الشكل المنطقة داخل الدائرة الخضراء ( اإلزالةمن منطقة موقع واحد 

 الخضراء، في الدائرةالة األشجار إزنالحظ أيضاً المنطقة باستخدام برنامج غوغل إيرث بعد تحديد منطقة        * 

  .مكتشفة هذه الإلزالةامناطق التركيز على ويمكننا برنامج غوغل إيرث من 

  .)3الشكل (تحدد أياً من المناطق التي لم تعد غابات أولية يقدم هذا صوراً باألقمار الصناعية * 
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  إزالة اإلشجارموقع 

  المنطقة  )بالهكتار (إزالة األشجارمنطقة 

غابة ذات إنتاجية   غابة منتجة  غابة محمية  قة دون غاباتمنط

  محدودة

  متنزه وطني  محمية  محمية للحياة البرية

AA 3.32  774.00  663.00          
BB 10.95    167.00          
CC 11.10  1.01  26.31  2.26  2.73      
DD 12.25  9.74  22.44  10.35    2.72    
EE 21.28  1.21  26.05  9.40      2.34  

FF 3.79  4.83  7.26  17.55      3.53  

GG 234.00  36.41  301.70  200.71      39.99  

HH 166.23  1.89  297.55  48.24  29.63    12.65  

II 122.34  4.20  132.71  38.46    1.85    
JJ 38.98  2.90  46.29  32.46        

KK   2.53            

  58.50  4.56  32.355  359.42  1690.31  838.71  624.25  المجموع

  عداد باللون األحمر إلى أعلى األرقامتشير األ: مالحظة
  

  2الشكل 

  في الحدائق الوطنيةإزالة األشجار 
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  3الشكل 

  ة على النحو المبين في برنامج غوغل إيرثفي الحدائق الوطنيإزالة األشجار 

  
  

  
  

  :الفحوصات على األرض

  .م المعلومات الجغرافية حول نتائج نظاول على أدلة ماديةللحصاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي  -

  . في نظام تحديد المواقع العالميإزالة األشجار إدخال إحداثيات منطقة -

  .المحددةمنطقة ال استخدام نظام تحديد المواقع العالمي لتوجيهنا إلى -

  . إعداد تقرير المالحظات بعد الوصول إلى المنطقة-
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  ؟م غير مالئم لهايوجد تداخل في األراضي واستخداهل : سؤال بحثي. 4

  :الحد األدنى من البيانات المطلوبة

  .لمناطق الغاباتالبيانات المكانية  -

  . لهاالمرخصالبيانات المكانية للشركة  -

  . البيانات المكانية للمزارع-

  . البيانات المكانية للمناجم-

  :تحليل البيانات

التداخل فـي  تشير إلى بيانات مكانية جديدة للحصول على البيانات أعاله بالتدريج على وضع نقطة تقاطع    -

  .األراضي

والتي لها المرخص من نتائج الشركة مع البيانات المكانية لمزرعة مثالً وضع نقطة تقاطع البيانات المكانية  -

  .لهاالمرخص تشير إلى مناطق المزرعة التي تعتبر أيضاً ضمن منطقة الشركة 

  . في استخدام األراضيحيث يكون هناك تداخلاختيار المنطقة  -

  

  

  4الشكل 

  التداخل في استخدام األراضي

  
وأن التداخل موجود في    بين منطقة المزرعة ومنطقة الشركة،      التداخل يقع    أن   5يمكننا المالحظة من الشكل     

  .بعد اإلشارة إلى قاعدة البياناتمنطقة زراعة الغابات 

  :الفحوصات على األرض

  . العالمي للحصول على أدلة مادية حول نتائج نظام المعلومات الجغرافية استخدام نظام تحديد المواقع-

  . في نظام تحديد المواقع العالميالتداخل إدخال إحداثيات منطقة -

  . استخدام نظام تحديد المواقع العالمي لتوجيهنا إلى المنطقة المحددة-

  . إعداد تقرير المالحظات بعد الوصول إلى المنطقة-
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  ؟هل يوجد زراعة في مناطق الغابات: حثيسؤال ب. 5

  :الحد األدنى من البيانات المطلوبة

  .البيانات المكانية لمناطق الغابات -

  .لتغطية األراضيالبيانات المكانية  -

  .لمناطق الزراعةالبيانات المكانية  -

  :تحليل البيانات

نهايـة العـام   لمنطقة التغطية في بداية العام مع البيانات المأخوذة من       وضع نقطة تقاطع للبيانات المكانية       -

  .هاتين الفترتين من العامللحصول على بيانات مكانية جديدة تتعلق بظروف منطقة التغطية بين 

واختيار البيانات التي لها سمات الغابات األولية     االختيار من هذه البيانات المكانية بناء على سمات معينة،           -

  .في بداية العام وزراعتها في نهاية العام

أي مـن منـاطق   وهذا يبين وضع نقطة تقاطع لهذه البيانات المكانية مع البيانات المكانية لمنطقة الغابات،    -

  .الغابات األولية تحتوي على نباتات

إزالـة  المـسؤولة عـن   الصناعات النباتية لتحديد  بنتائج التحليالت أعاله تغطية البيانات المكانية للنباتات    -

  .األشجار

  :الفحوصات على األرض

  . استخدام نظام تحديد المواقع العالمي للحصول على أدلة مادية حول نتائج نظام المعلومات الجغرافية-

  . في نظام تحديد المواقع العالمي داخل الغابات المحميةالنباتات مناطق إدخال إحداثيات -

  .لعالمي لتوجيهنا إلى المنطقة المحددة استخدام نظام تحديد المواقع ا-

  . إعداد تقرير المالحظات بعد الوصول إلى المنطقة-

  

  5الشكل 

  النباتات في مناطق الغابات
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  القيود على نظام المعلومات الجغرافية
ـ د ما الذي قـام بـه     وهي أيضاً تبين    ستخدام نظام المعلومات الجغرافية،     ا بعض القيود على     فيما يلي  ن واي

  .لاللتفاف على بعض من هذه القيود إندونيسيابجمهورية لمحاسبة ا

محدودة بيانات االستشعار عن بعد المستخدمة كقاعدة بيانات في نظام المعلومات الجغرافية تعتبر : ياناتبال -

د، نظراً لهذه القيـو ومن المفيد محاولة الحصول على بيانات متوفرة سلفاً ،  )وخاصة النسخة المحدثة  (ومكلفة  

عن تغطية األراضي يمكن الحصول عليها      بجمهورية إندونيسيا يستخدم مثالً بيانات مكانية       فديوان المحاسبة   

لعلـوم  من المعهـد الـوطني      من وزارة الغابات، كما يمكن الحصول على صور أقمار صناعية لألراضي            

  .حيثما أمكنالطيران والفضاء، ويستخدم برنامج غوغل إيرث 

ديـوان المحاسـبة    وقـد شـرع      بناء مختبر نظام معلومات جغرافية كامل باهظاً للغاية،          يعتبر: األجهزة -

ذي قرص صلب سعته الجغرافية نظام المعلومات ب  جهاز حاسوب محمول مزودباستخدامبجمهورية إندونيسيا 

  . غيغا بايت2

يات نظـام المعلومـات   مصدراً مفتوحاً لبرمج المرخصة مكلفة إال أن هناك      تعتبر البرمجيات   : البرمجيات -

وهـو  استخدام برمجية مرخصة لمستخدم واحـد       ديوان المحاسبة بجمهورية إندونيسيا     وقد اختار   الجغرافية،  

  .برمجيات من مصادر مفتوحة في بقية العملعلى يعتمد 

ولـيس بمقـدور جميـع المـدققين     مهارات معينة يتطلب استخدام نظام المعلومات الجغرافية   : األشخاص -

ويوجد في ديوان المحاسبة بجمهورية إندونيسيا خمسة مدققين لديهم القدرة علـى اسـتخدام هـذا      مه،  استخدا

  .والباقي لتشغيلهإلدارة لهذا النظام ومدقق واحد للتحليل النظام، حيث يوجد مدقق واحد 

حليل البيانات، خالل تتوفر البيانات وعلى إبداع المدققين تعتمد المنهجيات على نحو كبير على : المنهجيات -

خالل تحليل نظام المعلومات الجغرافيـة      ويستخدم ديوان المحاسبة بجمهورية إندونيسيا منهجية نقطة تقاطع         

  .للغابات
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  المراجعة  متوالية وضع:3الملحق 
  

فـي  لية الخطوات التاويتبع المدققون ، المراجعةوضع برامج لمساعدة المدققين على   تم وضع المتوالية كأداة     

  :المراجعةامج بروضع 

  .األوليالمراجعة اختيار موضوع  -1

  .تحديد الموضوع الفرعي -2

  .تحديد المخاطر ذات العالقة -3

  . وأسئلة التهديد القابلة للبحثةالمحتملالمراجعة صياغة هدف  -4

  .المراجعةتحديد معايير  -5

  

   األوليالمراجعةاختيار موضوع  -1

تحديـد موضـوع    حيث أن الجهاز الرقابي األعلى بحاجة إلى        المراجعة  في عملية    تعتبر هذه الخطوة مهمة   

صاحب العالقة  مع  وينبغي القيام بذلك    بالنسبة لمستلمي التقارير،    غابات رئيسي ذي درجة عالية من األهمية        

ويوجـد مجموعـة مـن    ، المراجعـة للغاية الرئيسية من واستيعابهما بوضوح الطرفين على موافقة لضمان  

  .الفصل الثانيفي المهمة المراجعة موضوعات 

  

  تحديد الموضوع الفرعي -2

بحاجة إلـى   كما أن الموضوعات الفرعية     ،  المراجعة  أو غاية  لمهمةمصغر  بيان  إن الموضوع الرئيسي هو     

وأدوات المراجعـة   مخـاطر   ، بما في ذلك     المراجعةتخطيط  تسهيل   من أجل     المصادقة عليها   بمجرد التقسيم

 قائمة 4الملحق ويبين ، المراجعةالتي تعمل على العليا كل وحدة في األجهزة الرقابية وأدوار الداخلية الرقابة 

  .بالموضوعات الفرعية

  

  تحديد المخاطر ذات العالقة -3

اتجاه ذات احتمالية التأثير على     الخطر أو المخاطر    البدء في تحديد    يكون الجهاز الرقابي األعلى بحاجة إلى       

الموضـوع  بعـد تحديـد   وذلك تعمل على الموضوعات الفرعية كل وحدة وعمل المراجعة من كل وأهداف  

ويوجد النهائية، المراجعة جزء من نتائج  المخاطر التي تم تحديدها تصبحويحتمل أن والموضوعات الفرعية، 

تقييم ستفادة من ويمكن االالفصل الثاني، بكل موضوع فرعي في المتعلقة بالمخاطر والتهديدات المحتملة قائمة 

  .المخاطر التي تتهدد الغاباتكمصدر للمعلومات من أجل تحديد اآلثار البيئية 

  

  مل وأسئلة التهديد القابلة للبحث المحتالمراجعة صياغة هدف -4

ونتائجه المحتملة، المراجعة ه حول توجتكوين صورة أوضح  األجهزة الرقابية العليا من يمكّن تحديد المخاطر

المراجعـة  وبمجرد صياغة هدف الرئيسي، المراجعة على صياغة هدف    اعد األجهزة الرقابية العليا     وهذا يس 

التي يحتمل أن تقود التحقيق االستعالمات أو أنواع من األسئلة البحثية   وضع  المحتمل فإن الخطوة التالية هي      
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اإليفاء بهـدف    المدققين من    لتمكينمفهومة على نحو كاف     وينبغي أن تكون األسئلة     نحو تحقيق هذا الهدف،     

  .المراجعة

  

  المراجعة تحديد معايير -5

المراجعة معايير  تحديد يسألة حاسمة فطرق اإلجابة عن تلك األسئلة، وهي مبفحص يقوم المدققون بعد ذلك، 

ويمكـن  الجهة الخاضعة للرقابة، لتزام درجة التحديد مطابقة وقابلة للقياس ر يمعايحيث أن كل سؤال يتطلب  

 والقـوانين  ) األطـراف متعـددة الثنائيـة و ( الدوليـة   واالتفاقيات واثيقبناء على الم  المراجعة  معايير  وضع  

الثـاني لمزيـد مـن    انظر الفـصل  (وعالمات اإلرشاد المرجعية  الممارسات الفضلى   والسياسات الوطنية و  

  .)المعلومات

  

  المراجعةمتوالية وضع 
من أجـل   والتي يمكن استخدامها    أدناه،  المراجعة  ي متوالية وضع    الخطوات السابقة مبينة ف   فيما يلي كل من     

مترابطة  األمر   فهي في واقع  خطياً  ومع أن هذه الخطوات معروضة      ،  المراجعة  ونطاق معايير  أهدافتحديد  

  .بدرجة أقل أو أكبر
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  عاييرالم  السؤال البحثي الفرعي  السؤال البحثي  الخطر  الموضوع الفرعي  الموضوع

ــسياسات  الــــ

  والتشريعات

  حرائق الغابات -  سياسات الغابات

  التحطيب غير القانوني -

االستخدام غيـر القـانوني      -

  لألراضي

  النزاعات -

لدى الحكومـة   هل يوجد   

تـضمن  سياسة للغابات   

  فاعلـة ومـستدامة    تنمية

  ؟قطاع الغاباتل

هل يوجد التزام سياسي 

علـى  قوي ومـستمر    

  أعلى المستويات؟

لكافـة  االسـتغالل المـستدام    اسة وطنية الستغالل األراضي تهدف إلى       سي -

  .قاعدة غابات دائمةتأسيس بما فيها الموارد الطبيعية 

سياسة استغالل األراضـي    تشكل جزء ال يتجزأ من      سياسة وطنية للغابات     -

تسعى من خالل عملية ، حيث تم صياغة واحدة للغاباتمتوازناً استغالالً تضمن 

والقطاع والمجتمع المحلي الحكومة (كافة األطراف المشاركة ماع بين  إلى اإلج 

  .)الخاص والمنظمات غير الحكومية

 إلى  الغابات  وإمكانيات المجموعة الكاملة من قيم   تمييز  نظم معلومات بهدف     -

  .لموارد الغابات الوطنيةالدوري المتعلق بالغابات جانب التخطيط والتقييم 

ار سياسات شامل للمحافظة على الغابـات وإدارتهـا         إطإطار قانوني يوفر     -

  .المستدامة

والحفـظ  نتـاج   اإلللغابات بمـا فيهـا      األهداف الوطنية   إطار قانوني ينظم     -

  .واالستثمار االقتصادي

قطاع من وإلى   تتيح تدفق رأس المال     وأدوات مالية   إطار سياسي اقتصادي     -

  .اسية العامةوالقرارات السياستجابة لمؤشرات السوق الغابات 

سياسة غابات هل يوجد         

معـززة  (متفق عليها   

 )بقــوانين مناســبة 

القوانين ومنسجمة مع   

وذلـك  حسب الحاجة   وطنية ومحلية مالئمة     قوانين وتعليمات     أو تنقيح  سن -

والمنسجمة مـع الـسياسات والقـوانين       لدعم سياسة الغابات التي تم وضعها       

  .يمات في القطاعات ذات الصلةوالتعل

حل مشاكل الغابات   التي تهدف إلى    بناء على التحليالت    القوانين والتعليمات    -
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المتعلقة بالقطـاع ذي    

  الصلة؟

  .سياسة الغاباتوتحقيق األهداف المبينة في 

  .تدهورهاإطار قانوني لصيانة موارد الغابات والحيلولة دون  -

هل يوجد آلية لتنقـيح             

السياسات بانتظام على   

 الجديدةضوء الظروف   

توفر معلومـات   أو  /و

  جديدة؟

  .إلتاحة المجال لتحديث السياساتتوفير التمويل الكافي للبحوث والرقابة  -

مجمـل الـسلع    (االقتـصادية اإلجماليـة     الفوائد  البحث في موضوع تقييم      -

بهـدف  الغابات المدارة أساساً    المتأتية عن    )المسوقة وغير المسوقة  والخدمات  

حالة إدارة الغابات من بيان كين القائمين على إدارة الغابات إنتاج األخشاب ولتم

  .الطبيعية لإلنتاج المستدام لألخشاب بصورة أفضل

  .والحيلولة دون تدهورهاإطار قانوني لصيانة موارد الغابات  -

ــوطني الجــرد    ال

  للغابات

 التنـوع الحيـوي     خسارة -

  والنظام البيئي

   حرائق الغابات-

  نوني التحطيب غير القا-

  اإليرادات خسارة -

  المشاكل االجتماعية -

هل أجرت الحكومة جرداً    

ومرنـاً  شامالً ومنتظمـاً    

  للغابات؟

جـرد  تم إجـراء    يهل  

بانتظام وطني للغابات   

لجمع بيانـات حـول     

لموارد الوضع الحالي   

الغابــات الوطنيــة  

والرقابــة علــى أيــة 

تغيرات تطرأ على هذا    

  الوضع؟

ابات جمع وصيانة المعلومات حول مساحات الغ     تيح  الذي ي اإلطار القانوني    -

  .ووصف الحالةومعدالت النمو 

 20 أو 10 أو 5(مساحة الغابات واألراضي المشجرة خالل فترة معينة  ثبات -

إذا أمكـن   وينبغـي   المساحة،   التي تطرأ على      التغيرات  منطقية أو )سنة مثالً 

األعمار وهيكلية  الملكية وهيكليةحسب نوع الغابات والنباتات المساحة تصنيف 

  .وأصل الغابات وغيرها

التوزيـع  /النمو وهيكلية األعمـار   ومتوسط حجم   حجم النمو اإلجمالي    ثبات   -

أو منطقية  ) سنة مثالً 20 أو   10 أو   5(ينة  خالل فترة مع  على الغابات   القطري  

، وينبغي إذا أمكن تصنيف المساحة حسب نوع الغابات والنباتـات           التغيرات،  

  .لية الملكية وهيكلية األعمار وأصل الغابات وغيرهاوهيك

معلومات ال يسبق تغطيتها لتتضمن  تتسم بالمرونة  التدخالت التيبنود توسيع -

  .عند اللزوم
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الملكية الدائمـة     

  للغابات

 التنـوع الحيـوي     خسارة -

  والنظام البيئي

   حرائق الغابات-

   التحطيب غير القانوني-

وني غيـر القـان    االستخدام   -

  لألراضي

  اإليرادات خسارة -

  اإلضرار بإدارة المياه -

 تم حفظ تـصنيفات   هل ي 

تحـت  كافية لألراضـي    

غابات دائم لتأمين   ضمان  

فـي  المثلـى   المساهمة  

  التنمية الوطنية؟

هل يتم التمييـز بـين      

تـصنيفات األراضـي   

تحت ضمان  المحفوظة  

غابات دائم على أساس    

  أهدافها؟

المحفوظة تحت بند الغابات الدائمة هـي       لألراضي  إن التصنيفات المختلفة     -

واألراضي المخصـصة للمحميـات الطبيعيـة       األراضي التي ينبغي حمايتها     

واألراضي المخصـصة   ومنتجات الغابات األخرى    وأراضي إنتاج األخشاب    

  .لإليفاء بهذه األهداف

ـ   المتعددة   للتصنيفاتود  حدووضع  تم تحديد ومسح     - ة لملكيات الغابات الدائم

احتياجاتهـا  مع األخذ بعـين االعتبـار   التجمعات المحيطة وذلك بالتشاور مع  

  .والمألوفةلالستخدامات الزراعية الحالية والمستقبلية 

منذ (أوقات سابقة والتربة مقارنة بفي الغابات زيادة أو ثبات تخزين الكربون  -

ب ومقبولة وتعتبر منهجيات القياس قابلة لالستيعا، ) سنة مضت20 أو 10 أو 5

  .على المستوى الدولي

يتم التعامـل مـع     هل          

األراضي المخصصة  

واستخدامات للمحميات  

  أخرى بصورة مالئمة؟

ألراضي المخصصة للمحميات واستخدامات أخـرى      ل  االستخدام النهائي  إن -

مؤكد وينبغي أن يبقـى     أخرى غير   وأية أراضي   ) الزراعة والمناجم وغيرها  (

  .إلى التوضيحإلى أن تنشأ حاجة ة لإلدارة ضمن الغابات الخاضع

 التنــوع خــسارة  

الحيوي والنظـام   

  البيئي

 التنوع الحيوي والنظام    خسارة

  البيئي

هل تؤسـس الحكومـة     

للمنـاطق  وتدير نظامـاً    

للمحافظة علـى   المحمية  

التنوع الحيوي والنظـام    

  البيئي؟

ــافظ إدارات  ــل تح ه

الغابات على التنـوع    

 والنظم البيئية الحيوي  

ة يـــدوالفرالهـــشة 

ــة  ــاظر الطبيعي والمن

للمحافظـــة علـــى 

وضع أنواع مختلفة مـن     إطار مؤسسي الحاجة إلى     تراعي هيئة وطنية أو      -

) 4-1للمحافظة علـى الطبيعـة      االتحاد الدولي   تصنيفات  (المناطق المحمية   

  .بيئيواستقرار النظام الللحفاظ على التنوع الحيوي 

النادرة  البيئية   األنظمةلحماية  أدوات قانونية   يوفر  تنظيمي  /إطار عام قانوني   -

  .واألنواع المهددةالهشة و أ

الغابات أنواع والغابات ذات قيمة الحفظ العالية لتحديد بقة هنالك إجراءات مط -
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الوظائف اإليكولوجيـة   

   الغابات؟وسالمة

  .والمهددةوالنادرة المعرضة للخطر 

المعرضـة للخطـر    ع الغابـات    أنواوحماية  هنالك إجراءات مطبقة لتحديد      -

  .النباتات والحيواناتعلى والمهددة والتي تعتمد والنادرة 

راقبـة  وملحمايـة   التدابير واإلجراءات اإلدارية    يبين  تنظيمي  /إطار قانوني  -

  .في الغاباتالتنوع الحيوي 

هـذه  إدارة وأن من المناطق المحمية ة شبكوجود  عمليات جرد خاصة تبين      -

 الغابـات    مواطن ألنواعاسبة  نالحماية الم أوضاع  تجديد  أو   ظحفتتيح  المناطق  

اإلطار العام  الهيئة الوطنية أو    لدى  ويكون  ،  ومواطن األنواع المختلفة  الطبيعية  

 تمثيالً ممثلةكافة أنواع الغابات كن إذا لم تحسين الوضع لتخطة عمل المؤسسي 

  .في المناطق المحميةمالئماً 

نباتـات  أنـواع  فـي  وراثي الالتنوع تدابير حفظ  تنظيمي يبين/إطار قانوني  -

  .والمهددةالتجارية والمعرضة لخطر والنادرة وحيوانات الغابات 

ــة    ــة الترب حماي

  والماء

 التنـوع الحيـوي     خسارة -

  والنظام البيئي

   الكوارث-

   الضرر الالحق بإدارة المياه-

هل تلحق إدارات الغابات    

ضرراً بالتربة ومصادر    

  المياه؟

ــل ت ــق إدارات ه لح

الغابات ضرراً بالتربة   

  ومصادر المياه؟

ممارسات إدارة تقييد أو لتنظيم أدوات قانونية وفر يتنظيمي /إطار عام قانوني -

أو حماية المحافظة على المياه لصالح في المناطق ذات التربة الضعيفة الغابات 

  .مصادر المياه

ز األدوات المؤسـسية  تعزيذي قدرة على إطار عام مؤسسي هيئة وطنية أو    -

 الميـاه  لـصالح حمايـة التربـة أو   ممارسات إدارة الغابـات  لتنظيم أو تقييد   

  .واإلشراف الفاعل عليهما

وبحوث إجراء أعمال جرد ة على قدرذات هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي  -

  .حول تآكل التربة ومصادر المياه
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حماية التربة والمياه   دعم   ت  التي لتدابير اإلدارية لن  أتبين  أعمال جرد خاصة     -

ة عمـل لتحـسين     مع خط ، أو هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي         مناسبةنتائج  

  .هذه التدابيروجود الوضع في حالة عدم 

أعمـال  التكنولوجيا المستخدمة في    متطلبات  يبين  تنظيمي  /إطار عام قانوني   -

  .إذا كان مناسباًة الغابات إدار

 الحيـوي    التنـوع  خسارة -  ملكية الغابات  

  والنظام البيئي

   حرائق الغابات-

   التحطيب غير القانوني-

 االستخدام غيـر القـانوني      -

  لألراضي

   النزاعات-

  اإليرادات خسارة -

  كذلك نظم الحكومات هل ت 

ــات  ــة الغاب ذات الملكي

المدارة إدارة  أو  الخاصة  

  مألوفة؟

هــل تــنظم القواعــد 

ــات  ــات والتعليم غاب

والغابـات ذات    الدولة

ــة الخاصــة أو الملك ي

  المدارة إدارة مألوفة؟

حقوق والتزامات الملكيـة الفكريـة ويـوفر    تنظيمي يبين /إطار عام قانوني   -

  .مالئمة لحيازة األراضيترتيبات 

وأصـحاب  المجتمع المحلي   فرص مشاركة   تنظيمي يبين   /إطار عام قانوني   -

  .تخطي وأعمال إدارة الغاباتفي العالقة اآلخرين 

ت خدمات الغابـا    

  الوطنية

ــانوني  ــر الق االســتخدام غي

  لألراضي

تتم اإلدارة المستدامة   هل  

في ظل مؤسسات للغابات  

  وموظفين كافيين؟

أيـة هيئـة    هل يوجد   

إطار عـام   وطنية أو   

قادرين علـى   مؤسسي  

ملكيات غابـات   ة  إدار

والمساعدة فـي   الدولة  

ــات ذات إدارة  الغابـ

ــة الخاصــة أو  الملكي

لخطط أو برامج أدلة على توفير هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذي قدرة     -

  .وطنية

تقييم منتظم لموارد أداء ووضع  قدرة  ذات  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي        -

  .الغابات

ـ وضع برامج لتعزيز     قدرة   ذاتهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي        - تخدام اس

  .منتجات الغابات في توليد الطاقة

للرقابـة علـى    وضع آليـات    هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة          -
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 المدارة إدارة مألوفـة   

المبينـة   لألهداف   وفقاً

سياسات الغابـات   في  

  الوطنية؟

  .أضرار الغابات الجسيمة

التغيرات في مناطق  تحليل ىعلهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة  -

  .قطرها وغيرهاوتوزيع وهيكليات األعمار  المخزونوكميات الغابات 

دمج استخدام األراضـي    ئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على          هي -

  .وإدارة الغابات

حـاملي  توفير المساعدة ل  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على           -

  .المستدامة للغاباتدارة إللومالكي الغابات الخاصة ية الحقوق العاد
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الموضوع   الموضوع

  الفرعي

  المعايير  السؤال البحثي الفرعي  البحثيالسؤال   الخطر

   التنوع الحيوي والنظام البيئيخسارة -  التخطيط  إدارة الغابات

   حرائق الغابات-

   التحطيب غير القانوني-

   البطالة-

  المشاكل االجتماعية -

   مخزون الكربونتناقص -

  نقص المواد الخام الالزمة للصناعات -

هــل كانــت إجــراءات 

  فاعلة؟وسليمة التخطيط 

ــ ــة اإلدارة ه ل خط

وكثافة لمقياس  مالئمة  

ومبينة وحديثة  األعمال  

وقابلـــة بوضـــوح 

  للتطبيق؟

 اإلدارة المـستدامة   طتخطيقدرة مناسبة على    تملك كافة المستويات اإلدارية      -

  .للغابات المستدامةالموضوعية ناصر العفيما يتعلق بجميع للغابات 

تجميع أو  ومدراء الغابات صالحيات    مالكي  منح  تنظيمي ي /إطار عام قانوني   -

  .خطط إدارة الغاباتتنظيم 

 أوبناء على خطة إدارية  )تهايكلبصرف النظر عن م(ارة كافة الغابات يتم إد -

مقارنـة  سب خطـة إدارة الغابـات       حمناطق الغابات المدارة    من   نسبة   زيادة

ـ (داريـة   في حالة عدة توفر الخطـة اإل      بالوضع السابق     20 أو   10 أو   5لـ

  .)...سنة

، وينبغي أن تكـون  طقيحو منعلى نلكل وحدة إدارية  توضع أهداف إدارية     -

 التنوعـات حـسب  للتكيف كفاية إلتاحة المجال لمدراء الغابات   األهداف مرنة   

، االقتصادية-واالجتماعيةوالبيولوجية  المادية  في الظروف   الحالية والمستقبلية   

  . الشاملةأهداف االستدامةمع األخذ بعين االعتبار 

دورة كاملة وظيفة  إدارة غابات     وحدة كل أن يكون حجم     -إذا أمكن – يفضل -

 الحطب السنوية   وحصيلةفي كل هكتار    ها  قطع معدل الكمية التي تم    يكونوأن  

االمتيـازات  أصـحاب   وشركات الغابات الحكوميـة     (هيئة اإلدارة   هو هدف   

  .)وغيرها

بـات  في تخطيط إدارة الغا   لعامة  المشاركة ا تنظيمي ينظم   /إطار عام قانوني   -

  . والتقييموالمراجعةوجمع البيانات واتخاذ القرار 
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التخطـيط  هل يتـضمن          

  جرداً للغابات؟

ــن  ــل يمكّ ــرد ه الج

تخطـيط  فصل من   الم

وأعمال إدارة الغابات   

  قطع الحطب؟

متطلبات تخطيط الغابات ومنهجيـات جـرد    تنظيمي يبين   /إطار عام قانوني   -

  .الغابات

الكميـات الحاليـة   كل من مسار للبقاء على  أعمال جرد غابات كافية   توجد -

  .في أية عملية إنتاج حطب مستقبليةألنواع األشجار التجارية والمتوقعة 

  .إذا أمكنخطط العينات الدائمة تمثيلية من سلسلة تأسيس  -

وجـود  على اإلشراف علـى     هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة          -

  . جرد الغاباتأعمالونوعية 

زراعـة  هل يوجد مفهوم          

  الغابات؟

هــل يهــدف اختيــار 

زراعة الغابات  مفهوم  

تحقيق عائد مستدام  إلى  

 والـذي   بأقل التكاليف 

 في  القطععملية  يمكّن  

وفـي  ت الحـالي    الوق

مع مراعـاة   المستقبل  

إدارة الغابـات   أهداف  

  األخرى؟

 أشـجار  ال تحتوي على الغابات التيمنتجات  لحطب و لزراعة الغابات   أدلة   -

  .قيد التطبيقموجودة و

زراعـة  لممارسات  لالختيار المنطقي   أساساً  المعلومات التي توفر    تم جمع    -

حول إلى جانب معطيات وخطط العائدات النمو مقاييس وأعمال الجرد (الغابات 

  .)لمنتجات الحطبلالستخدامات النهائية المتعددة طلبات السوق 

ـ تـدرج   مالتطور ال بحيث يتيح   درج  متعة غابات   نظام زرا ينبغي وضع    -  يف

كثافـة  أن تكون   وينبغي  ،  حيث تصبح المعلومات األفضل متوفرة    الممارسات  

  .جزء ال يتجزأ من مفهوم زراعة الغابات القطع

ــد          ــل يوج ــيمه  تنظ

  ؟لإليرادات

االقتطاعـات الـسنوية    منهجيات احتـساب    تنظيمي يبين   /إطار عام قانوني   -

لكل وحـدة مـن وحـدات إدارة        والتي ينبغي أن تصبح إلزامية       المسموح بها 

  .الغابات

 إنتاجأجل ضمان    الحطب من    إيراداتللرقابة على   منهجيات فاعلة   اعتماد   -
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  .كل وحدة من وحدات إدارة الغاباتمن تدام للحطب مس

 إيـرادات اإلشراف على   على  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة          -

  . بمستويات استبدال الحطبومقارنتهاالحطب 

إدامتهـا  المستويات التي يمكـن   إنتاج الحطب  قطعينبغي أال يتجاوز معدل      -

أنـواع  بناء على   واالستبدال   اإليرادات تحليل   -إذا أمكن –وينبغي  ،  باستمرار

، وينبغي أن يكون    وغيرهاوأصول الغابات   والملكيات  وأنواع األشجار   الغابات  

الغابات المشجرة وغير المـشجرة علـى     منتجاتةلوإزانمو توازن بين هناك  

  .) سنوات مثال10ً أو 5 أو 3(فترة زمنية مالئمة مدار 

ألخذ استبدال الغابـات  لالقتطاعات السنوية المسموح بها    مراجعات منتظمة    -

الغابـات    تحويـل ونقـل بعين االعتبـار  هيئات الغابات تي تديرها  األصلية ال 

على المدى األطـول لـضمان      تقدم الصياغة    وينبغي أن ،  الستخدامات أخرى 

  .فاعلة ومسؤولةعوائد قوانين 

حفـظ للتنـوع    هل يوجد         

الغابــات فــي وي يــالح

  المنتجة؟

ــل تراعــ  إدارة ي ه

الغابــات فــي إنتــاج 

عوامل حماية  الحطب  

  التنوع الحيوي؟

للحفاظ علـى أو  مراعاة تخطيط اإلدارات    يضمن  تنظيمي  /إطار عام قانوني   -

  .الغابات المنتجةالتنوع الحيوي في س إعادة تأسي

 المالئـم فـي     التجديدظيم  لتنأدوات قانونية   يوفر  تنظيمي  /إطار عام قانوني   -

  .الغابات الخاضعة لإلدارة

التنوع الحيوي  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة المحافظة على            -

  .المنتجةفي الغابات واع مستويات األنو البيئية عند المستوياتوتعزيزه 

على نـسبة  إجراء أعمال جرد  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة         -

  .لالستغاللالمقبول واألقدم من العمر األراضي المغطاة باألشجار 
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أو /إجراء أعمال جـرد و على  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة          -

  .للمؤشرات الحيويةتقييم 

في تنوع الحيوي   لحماية ال ية  طلبات القانون المت إتباعأعمال جرد خاصة تبين      -

  .عوامل التنوع الحيوي المهمةوالمحافظة على الغابات المنتجة 

في هل يوجد خطة عمل           

  األعمال الميدانية؟

خطــة ضمن تــهـل ت 

المعايير احترام  العمل  

ــل  ــي العم ــة ف البيئي

  الميداني؟

خطط ى إعداد اإلشراف عل  علىهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة -

  .العمل وتطبيقها

خطط العمل لكل وحدة من وحـدات       إلعداد  اإلدارية الالزمة   رد  أعمال الج  -

  .والمعززة بخرائط مفصلةإدارة الغابات 

  .وضع خطط العمل وتطبيقها -

هل يوجد تقيـيم لألثـر            

  البيئي؟

هل تم استكمال تقيـيم     

 على نحو   األثر البيئي 

النظام  ودمجه في    كاف

  ي؟اإلدار

  .لتقييم األثر البيئييوفر أدوات قانونية تنظيمي /إطار عام قانوني -

تقييم األثـر   ضمان تنفيذ   هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على           -

  .اإلشراف المالئموتنفيذ البيئي 

   التنوع الحيوي والنظام البيئيخسارة -  القطع  

   حرائق الغابات-

   التحطيب غير القانوني-

  ة اإليراداتخسار -

   البطالة-

   المشاكل االجتماعية-

   تناقص مخزون الكربون-

ــي  ــل يراع ــعه  القط

  الممارسات المستدامة؟

 القطعهل تالئم أعمال    

؟ مفهوم زراعة الغابات  

الخطط وحتى إن كانت    

والتنفيذ، جيدة التخطيط   

تساعد على توفير   فهل  

  الناجح؟للتجديد ظروف 

تنفيـذ  لضمان  القطع  أعمال  متطلبات  لى  عينص  تنظيمي  /إطار عام قانوني   -

جدوى اقتصادية ضمان وبهذا (ألعلى المعايير وفقاً كافة أعمال إدارات الغابات 

  .)واالجتماعية السلبيةاآلثار البيئية واالقتصادية وتجنب 

  .القطعأعمال جودة اقبة رمعلى هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة  -

القطـع  أعمـال  دقة المعلومات حـول  لضمان  ةوالمراجعأعمال اإلشراف    -

  .والتحطيب
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عادات في فترة   هل يوجد         

  ؟القطع ما قبل 

 عادات مـا    تعملهل  

على إدامـة   القطع  قبل  

الغابات إلى مـا بعـد      

  ؟القطع 

  .القطع عادات ما قبل متطلبات ين تنظيمي يب/إطار عام قانوني -

ووضـع  قطع األشـجار    (التدابير  على مجموعة من    فصلة  عادات م تطبيق   -

األشـجار  والتعامل مـع    المقرر االحتفاظ بها    /على األشجار التي تقع    عالمات

وتوجهـات  اتجاهات االستخراج   على  ومؤشرات  ية المقرر االحتفاظ بها     المتبق

  .)القطع

دقـة تقـارير شـركات    للتأكد مـن  إذا أمكن القطع قبل مخزون   نمو قياس -

  .لصوص األخشاب تم منع هوأن األخشاب

خطة تحطيـب إذا    مالكي أو مدراء الغابات      إعدادهنالك متطلب ينص على      -

  :تتضمنأمكن 

 الحيوانـات  حماية(أو ممنوعاً   لقيود خاصة    التحطيبخضع  المناطق حيث ي  * 

المواقـع ذات األهميـة      والمناطق العازلـة و    ومناطق حماية التربة  والنباتات  

  .)الثقافية

  .قيود الطقس الرطب* 

  .المسموح بها القطعمعدات * 

علـى  ووضع عالمات  )اتجاهات القطع وغيرها(مسؤوليات مشغلي اآلليات  * 

  .واألشجار المقرر إزالتهااألشجار المقرر االحتفاظ بها 

ــل تراعــي الطــرق        ه

ــشاب  ــتخراج األخ واس

  األضرار البيئية؟

هل يقلـص تخطـيط     

وموقع وتصميم وإنشاء   

ــسور   ــرق والج الط

األضـرار  والعبارات  

ومتطلبات على أبعاد وتدرجات الطرق القيود يحدد تنظيمي /إطار عام قانوني -

ومتطلبات أخـرى  على طول الجداول  المناطق العازلة   وحماية  تصريف المياه   

  .لشق الطرق

عمليـة  األضـرار خـالل     متطلبات تجنب   تنظيمي يبين   /إطار عام قانوني   -
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  .استخراج األخشاب  ة؟البيئي

  شـق  الرقابة على نوعية  سسي ذات قدرة على     هيئة وطنية أو إطار عام مؤ      -

  .للقوانين والتعليماتاالمتثال ولضمان ق واستخراج األخشاب الطر

هل يوجد إدارة مستدامة          

  ؟القطعللوضع ما بعد 

ــضمن  ــل ت اإلدارة ه

القطـع  للوضع ما بعد    

  الغابات؟استدامة 

  .القطعما بعد إدارة الغابات في فترة متطلبات تنظيمي يبين /إطار عام قانوني -

ا بعد  تنفيذ أعمال جرد لم   هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على           -

 التـشجير ونجـاح عمليـة     األضرار التي نجمت عن التحطيب      وتقييم  القطع  

  .تدخالت لزراعة الغابات إذا أمكنحاجة إلى يس وتأس

   التنوع الحيوي والنظام البيئيخسارة -  حماية الغابات  

  ابات حرائق الغ-

   التحطيب غير القانوني-

   االستخدام غير القانوني لألراضي-

   الكوارث-

   النزاعات-

   المشاكل االجتماعية-

   األضرار التي تلحق بمعالجة المياه-

   نقص المواد الخام الالزمة للصناعات-

هل الغابات محمية مـن     

  الكوارث؟

هل الغابات محمية من    

والحــوادث الحرائــق 

  الكيميائية؟

وإعـداد  حرائق الغابات الوقاية من متطلبات تنظيمي يبين   /ار عام قانوني  إط -

  . الحرائق إذا أمكنللسيطرة علىوتطبيق خطة 

إعـداد  اإلشراف علـى    هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على           -

  . الحرائقالسيطرة علىخطط وتطبيق 

  .ق الغاباتمكافحة حرائهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على  -

هل الغابات محمية من            

ــة  الحــوادث الكيميائي

لـــضمان ســـالمة 

ــوظفين  ــب الم وتجن

  ونفايـات الزيـوت    المـواد الكيميائيـة   تعليمات للتعامل مع    توفير وتطبيق    -

واألمـاكن  مجاري الميـاه    األماكن قرب   وتسري قيود خاصة على     ،  وتخزينها

  .الحساسة األخرى
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  التلوث البيئي؟

ــات تال   رتيبــ

  القانونية

   التنوع الحيوي والنظام البيئيخسارة -

   حرائق الغابات-

   التحطيب غير القانوني-

   االستخدام غير القانوني لألراضي-

   النزاعات-

   خسارة اإليرادات-

   البطالة-

   المشاكل االجتماعية-

هل يوجد ترتيبات قانونية    

  في إدارات الغابات؟

اتفاقية أية  تضمن  تهل  

ة اإلدارز امتيـــــا

  المستدامة للغابات؟

  :لتشمل الجوانب التالية تشريعات االمتيازات  أو تطبيقتم إقرار -

أصحاب االمتيازات وحجم   ومسؤوليات  هيئات الغابات   وصالحيات  مسؤوليات  

  .واإلنهاءتجديد الوفترة االمتيازات أو التراخيص وشروط 

هل الغابات محمية مـن           

األعمال التي ال تتوافـق     

ج المــستدام مــع اإلنتــا

  لألخشاب؟

هل الغابات محمية من    

األعمال التي ال تتوافق    

مع اإلنتاج المـستدام     

  لألخشاب؟

التحطيب غيـر القـانوني     لتجنب  تدابير  تضمن  تنظيمي ي /إطار عام قانوني   -

  .وتجارة األخشاب غير الشرعية

األعمال حماية الغابات من هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على  -

  .اإلنتاج المستدام لألخشابع ر المتوافقة مغي

آليـات  أو  تحديد المواقع العالمي    مزود بجهاز   تحطيب  أنظمة لتتبع ال  وضع   -

  . مماثلةمراجعة

اإلشراف على تـراخيص  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على    -

  .قطع األخشاب

ــة    انمراجعــ

  والبحث

   التنوع الحيوي والنظام البيئيخسارة -

   حرائق الغابات-

   التحطيب غير القانوني-

ــد  ــل يوج ــةه  مراجع

  وبحث؟

 والبحث  المراجعةهل  

  مناسبة وفاعلة؟

والتقيـيم   للمراجعـة وآليـات   هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة          -

  .والمالحظات المنتظمة على سير العمل

والتـصميم  التوزيع والعـدد    (إذا أمكن   ينات دائمة   لخطة ع راءات   إج وضع -
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   االستخدام غير القانوني لألراضي-

   الكوارث-

ئمة خطط العينات الدا    وضع وتطبيق   وللرقابة على  )والحد األدنى من المقاييس   

  .احسابات التحطيب السنوي المسموح بهدقة لزيادة 

من ونظم زراعة الغابات لمدى توافق الممارسات اإلدارية هنالك تقييم مطبق  -

معالجة الوضع في  للتجديد على الحاجة إلىاسات خالل إجراء أعمال مسح ودر

  .ومواضيع أخرى ذات صلة قطعمرحلة ما بعد ال

األهـداف الثانويـة    مع  ممارسات التحطيب   هنالك تقييم مطبق لمدى توافق       -

  .االستدامة الشاملةمبادئ ومع كالحفظ والحماية المعلنة 
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الموضوع   الموضوع

  الفرعي

  المعايير  السؤال البحثي الفرعي  بحثيالسؤال ال  الخطر

الجوانـــــب 

-االجتماعيـــة

االقتـــصادية  

  والمالية

العالقات مع  

ــع  المجتمـ

  المحلي

ــسارة - ــوع خ  التن

  الحيوي والنظام البيئي

ــر - ــتخدام غي  االس

  القانوني لألراضي

   النزاعات-

   البطالة-

ــي  ــل تراع ه

إدارات الغابات  

العالقات مـع   

المجتمـــــع 

  المحلي؟

ارات الغابـات   هل تراعي إد  

ــسكان    ــع ال ــات م العالق

  األصليين؟

على أراضـيهم  إدارات الغابات  لمراجعةحقوق السكان األصليين يوضح  تنظيمي  /إطار عام قانوني   -

  .ومناطقهم

بوضـوح  لسكان األصـليين    الدينية  أو  دية  اصالقتأو ا ذات األهمية الثقافية أو البيئية      المواقع  تحديد   -

  .تعترف وتحمي إدارات الغابات هذه الحقوقوأن  هؤالء السكانبالتعاون مع 

إدارات الغابـات   هل تراعي           

الرفاه االجتماعي واالقتصادي   

ابـات  لعمـال الغ طويل األمد  

  والسكان المحليين؟

  .الخالفات بين أصحاب المصالح في الغاباتلحل لحل النزاعات وجود وتطبيق آليات  -

على فرص عمل وتـدريب     مناطق إدارات الغابات    و قرب   في أ   القاطنين حصول السكان المحليين   -

  .وعلى خدمات أخرى

والتحطيب شق الطرق وبدء مرحلة التخطيط قبل التشاور مع السكان المحليين وضع بنود تنص على  -

لتغطية وتراخيص التحطيب األخرى    اتفاقيات االمتيازات   توفير  والممارسة المستمرة للحقوق المعتادة و    

  .وغيرهاوالتعويض التوظيف والمساعدة مدى 

االقتصاديات   

ــوافز  والحـ

  والضرائب

   حرائق الغابات-

ــر  - ــب غي  التحطي

  القانوني

ــر - ــتخدام غي  االس

  القانوني لألراضي

   البطالة-

ــي  ــل تراع ه

إدارات شركات  

ــشاب  األخــ

الجوانــــب 

االقتصادية في  

  عملية اإلنتاج؟

هل تراعي إدارات شـركات     

  االقتـصادية  القـيم األخشاب  

 ذات   والمنـافع  النفقاتفة  لكا

 للمحافظة على الغابات    الصلة

  مراعاة تامـة   وتأثيرها البيئي 

  في عملية اإلنتاج؟

لمنتجـات الغابـات    لتحقيق أعلى قيمة ممكنة     للتسويق على المستويين الوطني والدولي      بذل جهود    -

  .الغابات التي يتم إدارتها إدارة مستدامةاستخدام موارد وتطوير 

  .منتجات المتنوعةالللمواد المعالجة محلياً ودام األمثل خلالست الغابات وعمليات التسويق تإدارا حفز -

  .المنتجاتنوع واحد من وتفادي االعتماد على اقتصاديات الغابات نويع وتيز لتعزدارات اإل سعي -

ئب والـضرا الحقوق  والرسوم    كافة تسديدضمان  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على           -

  .المنصوص عليها في القانون والنافذة والرسوم األخرى
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المراجعة  أعمال مبادئ ومعايير : 4الملحق  

   الغاباتفي مجال
  

والـذي  إدارة الغابات والذي يعتبر مهماً      كجانب من جوانب     الغابات   المراجعة في مجال  أعمال  مبادئ  تبين  

والتـي  وصفية  كمية أو نوعية أو     كمساهمة  دد المعايير   وتح ،اإلدارة المستدامة للغابات بناء عليه    قياس  يمكن  

معلومات حول   بصورة دورية، وتقدم الجداول التالية       مراجعتهاها أو   التوجه للتغيير كمبدأ عند قياس    تشير إلى   

ن استخدامها في وضـع بـرامج       للمدققيوالتي يمكن   ) 1999-هيغمان وصوفي وغيرهما  (المبادئ والمعايير   

  .المراجعة

  

  اسات والتشريعات السي-1
  سياسات الغابات 1.1

  لنجاح اإلدارة المستدامة للغاباتضروري بأعلى المستويات التزام سياسي قوي ومستمر   1المبدأ 

  الممكنةالمعايير 
  غابات دائمةوضع أساس بما فيها لكافة الموارد الطبيعية االستخدام المستدام إلى يهدف استخدام أراضي الدولة   1.1
استخداماً متوازنـاً للغابـات    وتضمن سياسة االستفادة من أراضي الدولةجزء ال يتجزأ من    سياسة الغابات الوطنية     تشكل  2.1

والمجتمع المحلـي والقطـاع     الحكومة  (األطراف الفاعلة   بين كافة   عملية البحث عن إجماع     من خالل   والتي يتم وضعها    

  )الخاص والمنظمات غير الحكومية
ـ    وتقييم مع تخطيط  الغابات    وإمكانيات قيممجموعة كاملة من    لتحقيق  ت وسائل   نظم معلومات ذا    3.1 لمـوارد  ين   غابات دوري

  غابات الدولة
اإلدارة  كافـة جوانـب      وتنـاول لحماية ولإلدارة المستدامة للغابات     ليوفر إطاراً سياسياً شامالً     تنظيمي  /إطار عام قانوني    4.1

  المستدامة للغابات
  اإلنتاج والحماية واالستثماربما فيها للغابات األهداف الوطنية  يحكم إطار عام قانوني  5.1
استجابة لمؤشرات الـسوق    قطاع الغابات   داخل وخارج   تتيح تدفق رأس المال     وأدوات مالية   اقتصادي  -إطار عام سياسي    6.1

  وقرارات السياسة العامة

  

القـوانين فيمـا يتعلـق    أن تكون متوافقة مـع  بدروها  ينبغي  والتي  يعات مالئمة   بتشروجوب دعم سياسة متفق عليها        2المبدأ 

  بالقطاعات ذات الصلة

  الممكنةالمعايير 
مـع الـسياسات    متوافقـة   لدعم سياسات الغابات    حسب الحاجة   مناسبة  ومحلية  وطنية  وتشريعات  قوانين   أو مراجعة سن    1.2

  في القطاعات ذات الصلةريعات والقوانين والتش
  سياسة الغاباتوتحقيق األهداف المبينة في حل مشاكل غابات الدولة إلى بناء على التحليالت تهدف ات يعقوانين وتشر  2.2
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  ويمنع تدهور الغاباتموارد الغابات حافظ على تنظيمي ي/إطار عام قانوني  3.2

  

  ات جديدةتوفر معلومأو /للمراجعة المنتظمة للسياسات على ضوء الظروف الجديدة ووجود آلية وجوب   3المبدأ 

  الممكنةالمعايير 
  إتاحة المجال لتحديث السياساتتمويل كاف للبحوث والرقابة توفير   1.3
الغابـات  التي توفرهـا     )البضائع والخدمات المسوقة وغير المسوقة    مجمل  (الفوائد االقتصادية التامة    البحوث حول تقييم      2.3

بيان حالة إدارة الغابات الطبيعية على نحو أفضل من ن على الغابات القائميلتمكين إدارات حماية األشجار الخاضعة إلدارة 

  لإلنتاج المستدام لألخشاب
  يحفظ موارد الغابات ويحول دون تدهورهاتنظيمي /إطار عام قانوني  3.3

  

   الوطني للغاباتالجرد 2.1

وللرقابة على أية تغيرات ارد الغابات الطبيعية لموالوضع الحالي لجمع بيانات حول  الوطني للغابات  ردجالينبغي أن ينفذ      4المبدأ 

استدامة غابات الدولة تقييم وال تمثل نسبياً   على المستوى المحلي مكلفة      المراجعةتصبح  يمكن  وتطرأ على هذا الوضع،     

  جرد الغابات على المستوى الوطنيإلى وتحديثات في موعدها بيانات لل  مناسبة إدارةدون

  الممكنةالمعايير 
  وكميات النمو وبيانات الوضع الراهنتنظيمي لجمع وحفظ المعلومات حول مساحات الغابات /إطار عام قانوني  1.4
 أو  10 أو   5(خالل فترة زمنية معينة     واألراضي األخرى المزروعة باألشجار      مساحة غابات الدولة   ثبات أو تغير     منطقية  2.4

وهيكليات الملكيـة   نوع الغابات والمزروعات    لمساحات بناء على     ا ، وينبغي إذا أمكن تصنيف    ) سنة على سبيل المثال    20

  وأصول الغابات وغيرهاوهيكليات األعمار 
  على أراضـي عماراأل قطر/هيكلياتتوزيع كميات النمو وحجم  الكلي لكميات النمو ومتوسط     الحجم  منطقية ثبات أو تغير       3.4

وينبغي إذا أمكن تصنيف المساحات بناء على نـوع   ،  ) المثال  سنة على سبيل   20 أو   10 أو   5(خالل فترة محددة    الغابات  

  الغابات والمزروعات وتصنيفات المواقع وهيكليات الملكية وأصول الغابات وغيرها
  عند الحاجةيتم تغطيتها سابقاً لم لتشمل معلومات ألعمال الجرد مرنة البنود ال توسيع  4.4

  

  لغابات  الدائمة لملكيةال 3.1

على ي لحماية توزيعها المثالغطاء غابات دائم تحت حفظ تصنيفات األراضي المحددة سواء كانت عامة أو خاصة         غي  ينب  5المبدأ 

  .مستوى التطور الوطني

واألراضـي المخصـصة    األراضي المزمـع حمايتهـا      هي  الغابات الدائمة   تحت  التي تحفظ   تصنيفات األراضي المختلفة    

تحقيق هذه  األخشاب ومنتجات الغابات األخرى واألراضي المخصصات ل      نتاج  واألراضي المخصصة إل  للمحميات الطبيعية   

  المجموعات من األهداف

  الممكنةالمعايير 
 يمع األخذ ف  التجمعات المحيطة   بالتشاور مع   ووضع عالماتها   الغابات الدائمة   لملكيات   التصنيفات المتنوعة     ومسح تحديد  1.5

   للزراعة واالستخدامات المعتادةيةاحتياجاتها الحالية والمستقبلاالعتبار 
 عاماً مـضت  20 أو 10 أو 5منذ (سابقة مقارنة بفترات في الغابات والتربة زيادة أو استقرار مخزون الكربون اإلجمالي    2.5
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  مفهومة ومقبولة على المستوى الدوليوهذه األساليب في القياس ، )على سبيل المثال
ذات وينبغي حفظ أيـة أراضـي        ) أو المناجم أو غيرهما    الزراعة(استخدامات أخرى    من أجل    للحفظاألراضي الموجهة     3.5

  إلى أن تظهر حاجة واضحة إليهافلي ظل الغابات الخاضعة لإلدارة  ؤكداستخدام نهائي غير م

  

  حماية التنوع الحيوي 4.1

، ألراضي الفردية والتي تعـاني مـن الـضعف        واألنظمة البيئية وا  ينبغي أن تحافظ إدارات الغابات على التنوع الحيوي           6المبدأ 

الغابات في   أعمال اإلدارات     أو تعزز  تحافظ، كما ينبغي أن      الغابات وسالمةالوظائف البيئية   بالقيام بذلك على    والمحافظة  

  على السمات التي تحدد هذه الغاباتذات قيمة الحماية العالية 

  الممكنةالمعايير 
تـصنيفات  (من المناطق المحميـة     أنواع مختلفة    وضعإلى  حاجة  للالوعي  يحافظ على   سي  هيئة وطنية أو إطار عام مؤس       1.6

  وثبات األنظمة البيئيةالتنوع الحيوي  للمحافظة على )4-1 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة
  األنواع المهددةوالنادرة والتي تتسم بالضعف األنظمة البيئية لحماية أدوات قانونية يوفر تنظيمي /إطار عام قانوني  2.6
  والمهددةوالنادرة خطر لالمعرضة لأنواع الغابات ولتحديد الغابات ذات قيمة الحماية العالية تم تطبيق إجراءات   3.6
  تعتمد على الغابات التي  النادرة والمهددةالنباتات والحيوانات  أنواعتم تطبيق إجراءات لتحديد وحماية  4.6
  في الغاباتالتنوع الحيوي ومراقبة لحماية  اإلدارية  واإلجراءاتالتدابيربين تنظيمي ي/إطار عام قانوني  5.6
الوضع المحمـي  صيانة وتجديد  إدارات هذه المناطق تتيح     وأن  شبكة من المناطق المحمية     وجود  تبين  أعمال جرد خاصة      6.6

خطة عمل لتطـوير    طار عام مؤسسي    هيئة وطنية أو إ   وتضع  ،  ومواطن األنواع المختلفة  لغابات الطبيعية   ا مواطنألنواع  

   في المناطق المحميةتمثيالً كافياًع األنواع يإذا لم يتم تمثيل جمالوضع 
في األنواع التجارية والمعرضة لخطـر  والنـادرة         المحافظة على التنوع الوراثي     تدابير  تنظيمي يبين   /إطار عام قانوني    7.6

  تالغابانباتات وحيوانات والمهددة من 

  

  ية التربة والمياهحما 5.1

  بالتربة ومصادر المياهوجوب أال تلحق إدارات الغابات أضراراً   7المبدأ 

  الممكنةالمعايير 
في المناطق ذات التربة التي تتسم ممارسات إدارات الغابات تنظم أو تحد من أدوات قانونية تنظيمي يوفر /إطار عام قانوني  1.7

   مصادر المياهو حمايةأالمحافظة على المياه بالضعف ولصالح 
ممارسات إدارات الغابات   حد من    ال أولتنظيم  األدوات المؤسسية   تعزيز  ذات قدرة على    هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي         2.7

  واإلشراف عليهاوالمياه لصالح حماية التربة 
  ودة المياهوجلتآكل التربة وبحث هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على أداء أعمال جرد   3.7
هيئة وطنيـة أو إطـار عـام        أو  ،  وتحدث نتائج مالئمة  حماية التربة والمياه    تطبق التدابير التي تدعم     أعمال جرد خاصة      4.7

  تملك خطة عمل لتطوير الوضعمؤسسي 
  في أعمال إدارات الغابات إذا أمكنالتكنولوجيا المستخدمة يبين متطلبات تنظيمي /إطار عام قانوني  5.7
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  ملكية الغابات 6.1

 أوالمملوكـة ملكيـة خاصـة    والغابات غابات الدولة مبادئ وتوصيات اإلدارة المستدامة للغابات بالتساوي على   تنطبق    8المبدأ 

  الخاضعة إلدارة عادية

  الممكنةالمعايير 
  حيازة أراضي مالئمةترتيبات ويوفر حقوق والتزامات الملكية تنظيمي يوضح /إطار عام قانوني  1.8
في تخطيط وأعمـال إدارات  وأصحاب العالقة اآلخرين المجتمع المحلي  مشاركة  فرص  تنظيمي يوضح   /إطار عام قانوني    2.8

  باتالغا

  

  خدمات غابات الدولة 7.1

إدارة إدارة ملكيات غابات الدولة والمساعدة في       هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على          ون هناك   يكينبغي أن     9المبدأ 

  سياسة غابات الدولةلألهداف المبينة في أو الخاضعة إلدارة عادية وفقاً ابات الخاصة الغ

  الممكنةالمعايير 
  توفير أدلة لخطط أو برامج وطنيةهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على   1.9
  اباتوتطوير تقييم دوري لموارد الغهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على أداء   2.9
  استخدام منتجات الغابات في توليد الطاقةزيز وضع برامج لتعهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على   3.9
  للرقابة على وقوع أضرار جسيمة في الغاباتوضع آليات هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على   4.9
وكميات النمو وهيكليات ل التغيرات التي تطرأ على مساحات الغابات هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على تحلي  5.9

  األعمار وتوزيع القطر وغيرها
  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على دمج تخطيط استخدام األراضي وإدارة الغابات  6.9
إلدارة عرفية ومالكي الغابات الخاصة توفير المساعدة ألصحاب الحقوق الهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على   7.9

  استدامة الغابات

  

  

  إدارة الغابات -2
   التخطيط1.2

األهداف اإلدارية طويلة األمـد     كما ينبغي بيان    وكثافة األعمال،   ياس  مالئمة لمق خطة إدارية   صياغة وتطبيق وتحديث      10المبدأ 

  بوضوحتحقيقها ووسائل 

  الممكنةالمعايير 
والتي تراعي كافة العناصر الموضوعية على تخطيط اإلدارة المستدامة للغابات قدرات مالئمة ات اإلدارية  لكافة المستوي   1.10

  للغابات المستدامة
  صالحية جمع أو طلب خطط إلدارة الغاباتمنح مالكي ومدراء الغابات تنظيمي ي/إطار عام قانوني  2.10
وية ، وإذا لم يتوفر ذلك فإن النسبة المئ       داريةحسب الخطة اإل   ) تملكها بصرف النظر عن الجهة التي    (إدارة كافة الغابات      3.10

 سنة على سـبيل     20 أو   10 أو   5لـ(بالوضع السابق   تدار حسب الخطة اإلدارية تزداد مقارنة       لمساحات الغابات التي    

  )المثال
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ي أن تكن األهداف مرنـة كفايـة        ، وينبغ داريةلكل وحدة من الوحدات اإل    على نحو منطقي    األهداف اإلدارية   يتم وضع     4.10

-واالقتـصادية الماديـة والبيولوجيـة     الظـروف   في  تقبلية  سم الحالية وال  التغيراتبالتكيف مع   للسماح لمدراء الغابات    

  أهداف االستدامة الشاملةمع األخذ بعين االعتبار ة، االجتماعي
حصيلة التحطيـب  و لكل هكتار   قطعومعدل كمية ال  وظيفة دائرة   كل وحدة غابات إدارية     أن يكون حجم     إذا أمكن    يفضل  5.10

  )أو امتياز أو غيرهاشركة غابات حكومية (من الهيئة العاملة السنوية المستهدفة 
  تنظيمي ينظم المشاركة العامة في تخطيط إدارة الغابات واتخاذ القرار وجمع البيانات والرقابة والتقييم/إطار عام قانوني  6.10

  

  جرد الغابات) أ

وعمليات إدارة الغابات لتخطيط إلتاحة المجال لجرد مفصل خاضعة إلنتاج األخشاب المخصصة تكون الغابات ينبغي أن     11بدأ الم

  المنافع-النفقاتلتحليل نوع وكم البيانات خاضعاً سئلة حول األجمع   أن يكونوينبغيإنتاج األخشاب، 

  الممكنةالمعايير 
  ومنهجيات أعمال جردهامتطلبات تخطيط الغابات يبين تنظيمي /إطار عام قانوني  1.11
في أيـة   ألنواع األشجار التجارية    الكميات الحالية والمرتقبة    للبقاء على المسار لكل من      توجد أعمال جرد غابات كافية        2.11

  عملية إنتاج أخشاب مستقبلية
  إذا أمكنلخطط العينات الدائمة سلسلة تمثيلية وضع   3.11
  باتأعمال جرد الغاوجود ونوعية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على اإلشراف على هيئة وطنية   4.11

  

  اختيار مفهوم زراعة الغابات) ب

 اآلن  القطععملية   إحداث عائدات مستدامة بأقل التكاليف مما يمكّن      إلى  ينبغي أن يهدف اختيار مفهوم زراعة الغابات          12المبدأ 

  ت الغابات األخرىأهداف إدارا مراعاة معوفي المستقبل 

  الممكنةالمعايير 
   غير الخشبية الحرجيةألغراض إنتاج األخشاب والمنتجاتيوجد أدلة مطبقة لزراعة الغابات   1.12
وتقـديرات مـن خطـط النمـو     أعمال جرد (زراعة الغابات ممارسات للالختيار العقالني جمع معلومات تشكل أساساً    2.12

  )على االستخدامات النهائية المتنوعة لمنتجات األخشاب طلب السوق حولإلى جانب بيانات والعائدات 
تـوفرة،  محيث تصبح المعلومات األفضل في الممارسات التطور التدريجي يتيح ينبغي وضع نظام زراعة غابات متقدم     3.12

  مفهوم زراعة الغاباتمن جزء ال يتجزأ  القطعوينبغي أن تكون كثافة وتصميم 
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  والتحطيب السنوي المسموح به اإليرادات تنظيم) ج

أو /الطبيعيـة و  (لة  ثاغابات مم معدل استبدال    القطعمعدل  ال يتجاوز   في حين   مستداماً  المنتجات الحرجية   يعتبر إنتاج     13المبدأ 

  .على المدى الطويلفي منطقة معينة أو المنتجات الحرجية  )الصناعية

ألنـواع األشـجار    وديناميكيات النمـو    في توليد   متحفظة  بصورة  ح بها    نسبة التحطيب السنوي المسمو    بيانوينبغي  

وهذا يشير  ،  زيادة القطر واالستجابة آلثار التحطيب على األشجار والتربة       وخاصة فيما يتعلق ب   والتغيرات في المواطن    

جذابة من ن تصبح  أللديها إمكانية   أو التي   تحت شروط السوق الحالية     تكون مرغوبة   أنواع األشجار التي    كل من   إلى  

لتطـور دينـاميكي   خاضـعة  للمنتجات الحرجية األسواق المحلية والعالمية مع اإلقرار بأن مستقبالً، ة  الناحية التجاري 

ومتـى  ،  لطول مدة التدوير والدورة والقيود المفروضة على األلسنة البحرية        تصوراً محافظاً   وهذا عملياً يعني    للغاية،  

  إعادة تقييمفإن يجب أخذ األنواع المرغوبة   حول ديناميكيات   بتوليد معلومات أكثر فاعلية      تبدأالدائمة  العينات   أصبحت

  التحطيب السنوي المسموح به بعين االعتبار 

  الممكنةالمعايير 
 لكلإلزامية والتي ينبغي أن تكون نسبة التحطيب السنوية المسموح بها تنظيمي يبين منهجيات احتساب /إطار عام قانوني   1.13

  وحدة من وحدات إدارة الغابات
من كل وحدة من وحـدات  إنتاج مستدام  الحطب من أجل ضمان      إيراداتينبغي إقرار منهجية يعتمد عليها للرقابة على          2.13

  إدارة الغابات
  شابومقارنتها بمستويات استبدال األخ الحطب إيراداتهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على اإلشراف على   3.13
وينبغي إذا أمكـن تحليـل      ،  إدامتها على نحو مستمر   المستويات التي يمكن    ينبغي أال يتجاوز معدل المنتجات الحرجية         4.13

توازن بين العائدات واالستبدال حسب أنواع الغابات وأنواع األشجار وأصول الغابات وغيرها، كما ينبغي أن كون هناك 

  ) سنوات مثال10ً أو 5 أو 3(على مدى فترة مناسبة  ةالحرجي المنتجات الحرجية وغير نمو واستبدال
استبدال مدراء الغابـات    من أجل مراعاة    )  مراجعات سنوياً  5(للتحطيب السنوي المسموح به     تتم المراجعات المنتظمة      5.13

أطول من  على مدى   قولبة الوضع الحالي    ويجب عرض   ونقل تحويل الغابات إلى استخدامات أخرى،       للغابات األصلية   

  فاعلة ومسؤولةإيرادات تشريعات ضمان أجل 

  

  المحافظة على التنوع الحيوي في الغابات المنتجة) د

المحافظة على التنوع الحيوي وتساهم مساهمة مهمة في جوانب حماية التنوع الحيوي تراعي إدارات الغابات المنتجة   14المبدأ 

  مناطق المحمية المجاورة أكثر فاعليةجودة الغابات وجعل الحماية في المة في بالمساه

  الممكنةالمعايير 
للمحافظة على أو إعادة تأسيس التنوع الحيوي فـي الغابـات           مراعاة تخطيط اإلدارة    تنظيمي يضمن   /إطار عام قانوني    1.14

  المنتجة
  إلدارةح للغابات الخاضعة لالتجديد الصحيلتنظيم أدوات قانونية تنظيمي يوفر /إطار عام قانوني  2.14
على مـستويات  وتعزيز التنوع الحيوي تعزيزاً مالئماً     المحافظة على   هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على            3.14

  األنظمة البيئية واألنواع في الغابات المنتجة
األقدم من جار على قسم من األراضي المغطاة باألش     أعمال جرد   هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على أداء             4.14

  العمر المقبول لالستغالل
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  تقييمات للمؤشرات الحيويةأو /وهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على أداء أعمال جرد   5.14
والمحافظة على عناصر التنوع الحيوي في الغابات المنتجة تبين المتطلبات القانونية لحماية أعمال جرد خاصة  السماح ب  6.14

  يوي الهامةالتنوع الح

  

  خطط العمل) ن

من ، وينبغي أن تتضمن خطط العمل سلسلة        في األعمال الميدانية  المعايير البيئية   احترام  ينبغي أن تضمن خطط العمل        15المبدأ 

وشـق  القطـع  والمناطق التي تستثنى من  في الطقس الجاف  لكل الفصول و  وتخصيص مناطق    السنوية   القطعمناطق  

   الحرائقالسيطرة علىومعالجات زراعة األشجار وخطة القطع والجرد ما بعد فترة القطع  الطرق وتفاصيل الصناعة

  الممكنةالمعايير 
  إعداد وتطبيق خطط العملهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على اإلشراف على   1.15
  والمعززة بخرائط مفصلة إدارات الغابات خطط عمل لكل وحدة من وحداتإلعداد  الالزمة  اإلداريةالقيام بأعمال الجرد  2.15
  إعداد وتطبيق خطط العمل  3.15

  

  تقييم األثر البيئي) و

يكـون منـدمجاً    وتفرد الموارد المتأثرة وأن     معدل وكثافة إدارة الغابات     ئم  يالالذي  تقييم اآلثار البيئي    ينبغي استكمال     16المبدأ 

األرض إلـى جانـب تـسهيالت    اعتبارات مـستوى  تتضمن التقييمات  أن  النظم اإلدارية، كما ينبغي   كافياً في    اندماجاً

   في الموقععمال المزعجةاألقبل الشروع في  تقييم اآلثار البيئية وينبغي، المعالجة في الموقع

  الممكنةالمعايير 
  لتقييم األثر البيئيتنظيمي يوفر أدوات قانونية /إطار عام قانوني  1.16
  اإلشراف المالئموضمان تنفيذ تقييم األثر البيئي  عام مؤسسي ذات قدرة على هيئة وطنية أو إطار  2.16

  

  القطع 2.2

 وتـساعد  وهي قابلة للمالئمة فيما لو كانت جيدة التخطيط والتنفيذ مفهوم زراعة الغابات    القطع  ينبغي أن تالئم أعمال       17المبدأ 

ويمكن ، القطعنوعية أعمال إلى حد كبير على رة الغابات وتعتمد كفاءة وديمومة إدا، ظروف للتجديد الناجحعلى توفير 

 المواطن واختاللكالتآكل والتلوث البيئة  آثار سلبية بعيدة المدى على       المنفذة تنفيذاً غير مالئم   القطع  عمال  أل يكونأن  

  وتقلص التنوع الحيوي، وقد تشكل خطراً على تنفيذ مفهوم زراعة الغابات

  الممكنةالمعايير 
وفقـاً ألعلـى المعـايير    لضمان تنفيذ كافة أعمال الغابات       القطعمتطلبات أعمال   تنظيمي ينص على    /طار عام قانوني  إ  1.17

  )وتحول دون اآلثار السلبية البيئية واالقتصادية واالجتماعيةالجدوى االقتصادية ضامنة بهذا (
  القطع أعمال هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على الرقابة على نوعية   2.17
  والتحطيب الفعليالقطع أعمال دقة المعلومات حول اإلشراف والرقابة لضمان   3.17
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  أعمال ما قبل القطع) أ

للعـاملين فـي    وتقليص المخاطر الـصحية     مهمة لتقليص األضرار الناجمة عن التحطيب       القطع  تعتبر أعمال ما قبل       18المبدأ 

  عة الغاباتمفهوم زرامع القطع وموائمة التحطيب 

  الممكنةالمعايير 
  ل ما قبل القطعأعمايوفر متطلبات تنظيمي /إطار عام قانوني  1.18
قطع األشجار العالية ووضـع عالمـات علـى األشـجار المزمـع             (على مجموعة من التدابير     تطبيق أعمال مفصلة      2.18

  )االستخراج والقطعوأدلة على توجهات األشجار المتبقية المزمع إبقاؤها والتعامل مع /قطعها
  من دقة تقارير شركات األخشاب ومن منع أعمال السرقةللتأكد  إذا أمكن القطع قبل كميات النموقياس   3.18
  :إلعداد خطة تحطيب تتضمنهنالك متطلبات لمالكي ومدراء الغابات   4.18

ومناطق حماية نباتات والحيوانات المحافظة على ال (قيود خاصة أو يكون ممنوعاًالمساحات حيث يخضع التحطيب إلى  -

  .)والمواقع ذات األهمية الثقافيةوالمناطق العازلة التربة 

بما (واألماكن التي تهبط فيها األشجار المقطوعة       مسارات اإلنزالق ومعابر المجاري المائية      رميم  إنشاء وت مواصفات   -

  ).في ذلك تصريف المياه

  قيود الطقس الرطب -

  ح بها المسموالقطعمعدات  -

  المزمع االحتفاظ بها وعلى األشجار المزمع إزالتهامسؤوليات مشغلي اآلليات ووضع عالمات على األشجار  -

  

  الطرق واستخراج األشجار المقطوعة) ب

والعبارات بحيث يقلـص األضـرار      ينبغي أن يتم تخطيط وتحديد مواقع وتصميم وإنشاء الطرق والجسور والممرات              19المبدأ 

إلحاق أضرار بالجسور والغابات والتربـة والميـاه   للحيلولة دون إجراءات وقائية وينبغي اتخاذ  لى أدنى حد،    البيئية إ 

  استخدام اآلليات الثقيلة على األغلب استخراج األخشاب تضمنحيث ي

  الممكنةالمعايير 
 المياه والمحافظة على المنـاطق      أبعاد وتدرجات الطرق ومتطلبات تصريف    يحدد قيوداً على    تنظيمي  /إطار عام قانوني    1.19

  لشق الطرقعلى طول الجداول ومتطلبات مالئمة أخرى العازلة 
  خالل استخراج األشجار المقطوعةوقوع أضرار متطلبات الحيلولة دون تنظيمي يبين /إطار عام قانوني  2.19
واستخراج األشجار المقطوعة وضمان هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على الرقابة على نوعية شق الطرف   3.19

  االمتثال للقوانين والتعليمات

  

  القطعإدارة فترة ما بعد ) ج

إطـالق  والحاجة إلـى    األضرار الناجمة عن التحطيب وحالة تجدد الغابات        لتقييم   ضرورية   القطعتعتبر أعمال ما بعد       20المبدأ 

  لضمان كميات أخشاب في المستقبلأعمال زراعة غابات أخرى 

  الممكنةالمعايير 
  القطعإدارة الغابات في فترة ما بعد تنظيمي يبين متطلبات /إطار عام قانوني  1.20
الناجمة عـن  األضرار لتقييم  القطعفي فترة ما بعد     تنفيذ أعمال جرد    هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على            2.20
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  ت لزراعة الغابات إذا أمكنتدخالوتأسيس الحاجة إلى عملية التشجير نجاح والتحطيب 

  

  حماية الغابات 3.2

  الحرائق) أ

لكل وحـدة مـن الوحـدات       ، كما ينبغي وضع خطة للسيطرة على الحرائق         كوارث الحرائق ات من   ينبغي حماية الغاب    21المبدأ 

ى نحو منتظم   إزالة الحدود عل   وتتضمن خطط السيطرة على الحرائق       مع األخذ بعين االعتبار درجة المخاطر،     اإلدارية  

تدابير األمان اإلضافية   وينبغي تحديد   ضمن ملكيات الغابات،     األشجاروبين كتل    والمناطق األخرى ملكيات الغابات   بين  

وغيرها في المناطق التي كتل األشجار  بين بيحطت خالية من بقايا الواإلبقاء على ممراتاستخدام النيران كالقيود على 

أنظمة قائمة على تشمل ويجب استخدام أنظمة سالمة متطورة ،  رى فعالً التحطيب فيها   أو التي ج  يجري التحطيب فيها    

  األقمار الصناعية

  الممكنةالمعايير 
  إذا أمكنوتطبيق خطة إلدارة الحرائق وإعداد تنظيمي يبين متطلبات الوقاية من حرائق الغابات /إطار عام قانوني  1.21
  على إعداد وتطبيق خطط إدارة الحرائقات قدرة على اإلشراف هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذ  2.21
  هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على مكافحة حرائق الغابات  3.21

  

  المواد الكيميائية) ب

  بيئةتلوث الوموظفين كل من سالمة الخطراً على زراعة الغابات تشكل المواد الكيميائية كالتي تستخدم في معالجة   22المبدأ 

  الممكنةالمعايير 
والمنـاطق  قرب المجـاري المائيـة      وتطبق قيود خاصة    ،  المواد الكيميائية التعامل مع وتخزين    توفير وتطبيق تعليمات      1.22

  الحساسة األخرى

  

  الترتيبات القانونية 4.2

  اتفاقيات االمتياز) أ

ملك أصحاب وينبغي أن ي، لكافة األطراف ذات العالقةد للغابات ألمدعم اإلدارة المستدامة الطويلة الينبغي وجود حوافز     23المبدأ 

وينبغي أن يستفيد   ،  ) باألساس التي تسيطر على الغابات   الحكومة  (المقدمة إلى   االمتياز جدوى طويلة األمد المتيازاتهم      

  دارة الغاباتأعمال إوأن تتلقى الحكومة عوائد كافية من أجل االستمرار في إدارة الغابات المجتمع المحلي من 

  الممكنةالمعايير 
يات ومسؤولهيئات الغابات مسؤوليات وصالحيات : لتغطية المجاالت التالية تشريعات خاصة باالمتيازات  أو تطبيقإقرار  1.23

   وشروط التجديد واإلنهاءالترخيص  االمتياز أووحجم ومدةأصحاب االمتيازات 
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  سات غير القانونيةتراخيص التحطيب والوقاية من الممار) ب

 والتقنياتكالتحطيب غير القانوني  الحماية المستدامة لألشجار ال تتوافق معالممارسات التي الغابات من ينبغي حماية     24المبدأ 

  غير المالئمة وغيرها

  الممكنةالمعايير 
  األخشاب غير الشرعيةوتجارة التحطيب غير القانوني قاية من ير للوتدابتنظيمي يتضمن /إطار عام قانوني  1.24
اإلنتـاج المـستدام      مع الممارسات غير المتوافقة  الغابات من   هيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على حماية             2.24

  لألخشاب
   مماثلةمراجعةآليات أو ت المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي واآلليااألشجار أنظمة تتبع وضع   3.24
  تراخيص التحطيبار عام مؤسسي ذات قدرة على اإلشراف على هيئة وطنية أو إط  4.24

  

  الرقابة والبحث 5.2

ظروف الغابات وعوائد منتجاتها وتسلـسل      من أجل تقييم    إدارات الغابات    وكثافة   حجمالتي تالئم   ينبغي إجراء الرقابة      25المبدأ 

  وآثارها االجتماعية والبيئيةواإلجراءات اإلدارية الحراسة 

  الممكنةالمعايير 
  على سير العمل المنتظمة  والتقييم والمالحظاتللرقابةهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة وآليات   1.25
خطة على  وللرقابة )والحد األدنى من المقاييسوالترقيم والتصميم التوزيع  (إذا أمكن    خطة عينات دائمة      إجراءات وضع  2.25

  التي تم وضعها وتطبيقهانسبة القطع السنوية المسموح بها   دقة حساباتلزيادة الدائمة العينات
عن طريق إجـراء عمليـات مـسح    وأنظمة زراعة الغابات، وتم القيام بهذا لتوافق الممارسات اإلدارية    تم إجراء تقييم      3.25

   وموضوعات أخرى ذات صلةقطعمعالجة مرحلة ما بعد الالتجديد ودراسات حول الحاجة إلى 
  االستدامة الشاملحول مدى توافق ممارسات التحطيب مع األهداف الثانوية المعلنة كالحماية مع مبدأ اء تقييم تم إجر  4.25

  

  االقتصادية والمالية والثقافية-الجوانب االجتماعية -3
   العالقات مع المجتمع المحلي1.3

واستخدام وإدارة أراضـيهم ومنـاطقهم ومـواردهم    في تملك   االعتراف بالحقوق القانونية والعرفية للسكان األصليين         26المبدأ 

  واحترامها

  الممكنةالمعايير 
  على أراضيهم ومناطقهمحقوق السكان األصليين في إدارة الغابات تنظيمي يبين /إطار عام قانوني  1.26
هـؤالء  بوضوح بالتعاون مـع     االقتصادية أو الدينية للسكان األصليين      الثقافية أو البيئية أو     تحديد المواقع ذات األهمية       2.26

  واإلقرار بها وحمايتها من قبل القائمين على إدارة الغاباتالسكان 

  

أو   والمجتمع المحلـي    لعمال الغابات  الرفاه االجتماعي واالقتصادي الطويل األمد    ينبغي أن تحافظ إدارات الغابات على         27المبدأ 

  تقوم بتعزيزه 

  الممكنةالمعايير 
  بين أصحاب المصالح في الغاباتيات حل المنازعات لحل الخالفات آلتم تطبيق   1.27
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  بفرص التوظيف والتدريب وخدمات أخرى لإلدارةتمتع المجتمعات المحلية ضمن أو قرب الغابات الخاضعة   2.27
يـب  قبـل الـشروع فـي التحط      قبل شق الطرق و   تخطيط  ال  مرحلة والبدء في وضع بنود للتشاور مع السكان المحليين         3.27

مـدى المـساعدات    لتغطيـة   خرى  وتراخيص التحطيب األ  للحقوق العرفية واتفاقيات االمتيازات      المستمرة   وللممارسة

  وغيرهاوالتوظيف والتعويضات 

  

   االقتصاديات والحوافز والضرائب2.3

للمحافظة على القدرة اإلنتاجية كتمويل خشاب عن قطع األمتأتية مشاركة الفوائد المالية ال مراعاة واالستفادة منينبغي   28المبدأ 

  لموارد الغابات

  الممكنةالمعايير 
تسويقية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق أكبر قيمة ممكنة من منتجات الغابات وتحسين االستفادة من               بذل جهود     1.28

  موارد الغابات الخاضعة لإلدارة المستدامة
  منتجات الغاباتتنوع لالستخدام األمثل والمعالجة المحلية لق تشجيع إدارات الغابات وأعمال التسوي  2.28
  االقتصاد المحلي وتجنب االعتماد على منتجات غابة معينةتعزيز وتنويع تسعى إدارات الغابات إلى   3.28

  

للغابات وتأسيس  اإلهدار األقل   ينبغي اعتبار رسوم وضرائب الغابات كمحفزات لتشجيع مزيد من االستفادة المنطقية و             29المبدأ 

كما ينبغي أن تكون إجـراءات الـضرائب   إلنتاج الحطب،  التحطيب الهامشي   وعدم تشجيع   ذات كفاءة   صناعة معالجة   

  مبسطة وواضحة قدر اإلمكان لكافة األطراف ذوي العالقة

  الممكنةالمعايير 
  والتكاليف األخـرى والحقوق والضرائب الرسوم النافذةهيئة وطنية أو إطار عام مؤسسي ذات قدرة على ضمان تسديد          1.29

   بالقانون المقررة
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للحفاظ  العالميتعريفات االتحاد   : 5الملحق  

 الطبيعة لتـصنيفات إدارة المنـاطق       على

  المحمية
  

بنـاء  إلدارة المناطق المحمية     التصنيفات الست التالية     1994عام  حدد االتحاد العمالي للحفاظ على الطبيعة       

  :)2004-فيليبس(هداف اإلدارة على أ

  

  المحميات الطبيعية الصارمة): A (1 التصنيف
  للغايات العلمية  باألساسدارة إلالمناطق المحمية الخاضعة ل

 فريـدة لوجية  وأو فيزي بيئية أو جيولوجية     أو أنواع / و التي تملك مزايا  أو البحار   /تتوفر مساحات األراضي و   

  . باألساس البيئيةعةمراجالأو /وألغراض البحث العلمي 

  

  المناطق البرية): B (1 التصنيف
   لغايات الحماية البرية باألساسالمناطق المحمية الخاضعة لإلدارة 

والتي  التي لم يطرأ عليها أي تغيير أو طرأ عليها تغيير بسيط             أو البحار / و مساحة كبيرة من األراضي   يوجد  

للمحافظة علـى   والخاضعة لإلدارة   ائمة أو مهمة والمحمية     دودون مواطن   مزاياها وتأثيرها الطبيعي    ب تحتفظ

  .ظروفها الطبيعية

 بشر، وغالباً ما ينظر إليها على       "لم يطأها "وتتميز بأنه   بعيدة وصعبة الوصول     مواقع التصنيف األول     وتعتبر

 باتاً، وهي   أو ممنوعاً منعاً  حيث يكون الوصول إليها عادة مقيداً       أو مواقع مرجعية    على أنها مقياس مرجعي     

منطقـة محميـة    " نواة"عادة ما تكون    (إلى الوحدات بالغة الصغر     من المساحات الشاسعة    تتنوع في حجمها    

  .وينبغي أن يتم االختيار على أساس النوعية واألهمية، )أكبر

  

  الحدائق الوطنية: 2 التصنيف
   لغايات الحماية البيئية باألساسالمناطق المحمية الخاضعة لإلدارة 

لنظام بيئي واحد أو  البيئية   السالمةأو البحار المخصصة لحماية     /رة عن مساحات طبيعية من األراضي و      عبا

لألغـراض التـي تـم تخـصيص        االستغالل أو االحتالل المعادي     واستثناء  لألجيال الحالية والقادمة،    أكثر  

لسياحية، والتي ينبغي أن تكون أساس للفرص الروحانية والتعليمية والترويحية وا، وتوفير المساحات من أجلها

  .وثقافياًمتوافقة بيئياً جميعها 
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ز مواقع التصنيف الثاني بتوفير تجربـة       تميويشمل التصنيف الثاني الحدائق الوطنية والمحميات المماثلة، وت       

ة قيمة الخصائص المحمي  تقدير  التصنيف الثاني بأنها تقوم مقام المساحات التي تسهل         ، وتميل مواقع    "طبيعية"

وينبغي أن يتم االختيار على أسـاس  بنوداً للزوار، وهي عادة تتضمن    السالمة البيئية،   عند النجاح في حماية     

الحتواء نظام بيئي واحـد أو  وينبغي أن تكون المواقع كبيرة كفاية      الخاصة،  األهمية    على أساس  أو/وتمثيلي  

  .)سليمة نسبياً(أكثر 

  

  المعالم الطبيعية: 3 التصنيف
   لغايات حماية المزايا الطبيعية باألساس المحمية الخاضعة لإلدارة المناطق

 ذات  تي تعتبر والثقافية محددة واحدة أو أكثر      /عبارة عن المساحات التي تحتوي على ميزة طبيعية أو طبيعية         

  .ةأو أهميتها الثقافيالجمالية خصائصها التمثيلية أو  وألندرتها بالطبيعة نظراً أو فريدة  بارزة قيمة

ن أن تكووإنما يمكن مواقع التصنيف الثاني ال تكون عادة على مقياس المساحات التي تصنيف الثالث ويشمل ال

وينبغي أن  معينة، أنواع أو غاباتحماية من أجل أوسع خاضعة لإلدارة   أراض  ضمن  كعناصر محمية   مهمة  

 الحماية لسالمة المزايـا ومحيطهـا      وأن يكون على المدى الذي يوفر     أهمية المزايا   يتم االختيار على أساس     

  . ذي الصلةالمباشر

  

  األنواع/إدارة المواطن: 4 التصنيف
   لغايات الحماية من خالل التدخالت اإلدارية باألساسالمناطق المحمية الخاضعة لإلدارة 

حماية من أجل ضمان للتدخالت الفاعلة للغايات اإلدارية أو البحار الخاضعة /عبارة عن مساحات األراضي و

  .تلبية متطلبات أنواع معينةأو /المواطن و

لغايات الحماية من خالل التدخالت اإلدارية باألسـاس        المساحات الخاضعة لإلدارة    ويشمل التصنيف الرابع    

أنواع من خالل أراضـي     وجود أنواع أو تجمعات     لتعزيز   استغاللهاوالمواطن والمزايا األخرى التي قد يتم       

إنتاج الوحدات  وال تتضمن مواقع التصنيف الرابع       زراعة محاصيل غذائية مرغوبة،      أورطبة صناعية مثالً    

بناء على أهميتها كمواطن لبقاء وينبغي اختيار مواقع التصنيف الرابع كالتحريج،  لالستغالل أصالًالمخصصة 

  .استغاللها  طريقةتعتمد حماية أنواع أو مواطن علىأنواع ذات أهمية محلية أو وطنية حيث 

  

   المحميةيةرالمناظر البح/المحميات الطبيعية: 5 التصنيف
والغايـات  المناظر البحريـة  /حماية المحميات الطبيعيةلغايات  باألساس   المناطق المحمية الخاضعة لإلدارة   

  الترويحية

مـساحة ذات   على مدار الوقت    الناس والطبيعة   تفاعل بين   ال أحدثمع ساحل بحر حيث     أراضي  عن  عبارة  

وتعتبر حماية وغالباً ما تكون ذات تنوع حيوي عال، ثقافية، أو /وكبيرة وقيمة بيئية جمالية  ويزة  خصائص مم 

  .حماية وتطور هذه المناطقسالمة التفاعل التقليدي مهمة من أجل 

قيم التنوع  والمتناسب مع   البيئي على المدى الطويل     -االجتماعيبالتفاعل  وتتميز مساحات التصنيف الخامس     

ذات النوعيـة   يتم اختيار مساحات التصنيف الخامس بناء على تنوع المـواطن           وينبغي أن   عالية،  الحيوي ال 
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وفرص تمتع الجمهور مـن خـالل       جنباً إلى جنب مع الظواهر األرضية الفريدة أو العادية          الجمالية العالية   

  .الترويح أو السياحة

  

  المناطق المحمية ذات الموارد الخاضعة لإلدارة: 6 التصنيف
  االستخدام المستدام لألنظمة البيئية الطبيعيةلغايات باألساس  لمناطق المحمية الخاضعة لإلدارةا

لم يطرأ عليها تغيير بالدرجة األولى والخاضعة لإلدارة أنظمة طبيعية عبارة عن المساحات التي تحتوي على 

في الوقـت   الطبيعية   والخدمات اتتدفق مستدام للمنتج  ، وتوفير   لتنوع الحيوي لضمان الحماية الطويلة األمد ل    

  .لتلبية االحتياجات المجتمعيةذاته 

والخاضـعة  التي لم يطرأ عليها تغيير بالدرجة األولـى  " األنظمة البيئية "بـوتتميز مناطق التصنيف السادس     

فـسير  ويمكن ت، للمنتجات والخدمات الطبيعيةوالتدفق المستدام لتنوع الحيوي الحماية لمن أجل توفير لإلدارة  

األنظمة البيئية لغايـات تـصنيفات      ويمكن اعتبار أنها تعني     بعدة طرق مختلفة،     "النظام الطبيعي "المصطلح  

 تـأثير   لم يكـن   -1750نظراً للثورة الصناعية التي بدأت عام       –حيث  االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة      

تـم  . بنية األنظمة البيئية  ولم يؤثر على    ،  األصليةنوع آخر من أنواع الكائنات      من أي   أكبر  العنصر البشري   

  وحـسب تعريف المناطق المحميةموقع يلبي ويجب أال يكون هناك هذا التعريف،  من استثناء التغير المناخي  

 األقل ليبقـى علـى حالتـه        ثلثي الموقع على  ينبغي تخطيط   للتصنيف السادس، وإنما    للمناطق لتكون مؤهلة    

 كافـة إلدارة  طة  ميات كبيرة من النباتات التجارية وأن يكون هنالـك سـل          وينبغي أال كون هناك ك    الطبيعية،  

الستيعاب االسـتخدام   ذات مساحة كبيرة كفاية     ينبغي أن تكون مواقع التصنيف السادس       . التصنيفات األخرى 

  .دون إلحاق ضرر بالقيم الطبيعية الشاملة طويلة األمد للمواقعالمستدام للموارد 

 ثالثـة  إدارةفإنه ينبغـي  وخاصة مناطق الغابات ألهداف متعددة المناطق المحمية العديد من    تأسيسوبسبب  

لتلبية أحد أهداف اإلدارة المذكورة أعاله ليتم إدراجها تحت التـصنيف  أرباع المنطقة المخصصة على األقل      

حيـث  في الحاالت   . مع الغاية الرئيسية   إدارة المنطقة المتبقية     تتعارضوينبغي أال   في المقام األول،     المالئم

يتم اسـتخدام  أو حيث أهدافاً مختلفة    لديها   على أن بالقانون  الوحدة اإلدارية المنفردة مصنفة     كون أجزاء من    ت

  .كل على حدةيتم إدراجها أو إحاطة منطقة أخرى فإنه " عزل"منطقة واحدة لـ

ويمكن أن تكون الهيئة القائمة     ،   والملكية اإلدارية  أن تخضع كافة المناطق المحمية الختبار المسؤولية      وينبغي  

ر حكومية أو ملكية منظمة غيمجموعة مجتمعية غير رسمية أو سلطة محلية أو حكومة محلية أو على اإلدارة 

قدرة على تحقيق هدف إداري معين، وعلى كل األحوال تتطلب مواقع المحمية         لايكون لديها   خاصة، على أن    

ونيـة  صـالحيات قان  تخويلالتجارب الحديثة في الكاملة، إال أن ية سلطة الدولة لتوفير الحما   األكثر صرامة   

ينبغي أن تكون   كما  احتمال حدوث استثناءات،    يترك المجال أمام    لمحميات الطبيعية   هداف ا أللهيئات خاصة   

  .قيق األهداف اإلدارة من أجل إدراج موقع ماتحمتوافقة مع ملكية وحدة ما 
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  مسرد المصطلحات
  

  .أو الكرة األرضية بأكملها معين  أو إحيائيفي نظام بيئيتنوع أشكال الحياة : ويالتنوع الحي

منطقة معينة  طقس  معدل  على  متوقعة  النماط  األعلى المدى الطويل في       جوهرية أية تغيرات : التغير المناخي 

  . نسبياًطويلةزمنية على امتداد فترة 

  .طبيعية والثقافيةالحفاظ على وإدارة واالعتناء بالموارد ال: الحماية

 منفي مقابل إجمالي الفوائد المتوقعة  المتوقعة التكاليفالعملية التي تتضمن إجمالي : تحليل التكاليف والفوائد

  .الخيار األفضل أو األكثر إفادةإجراء أو أكثر من أجل اختيار 

  .في المناطق الحرجيةقطع األشجار أو حرقها : إزالة الغابات

  .وسالمة العمليات واألنظمة البيئيةالتنوع الحيوي دور الغابات في المحافظة على : جيةاإليكولوة االستدام

أو غطـاء   / والتربة و  والتضاريسموارد األراضي المعرفة من حيث المناخ       وحدة تخطيط   : المناطق البيئية 

  .والقيود على استخدام األراضي اإلمكانياتوالمجموعة المحددة من األرض، 

نحو الديمومة االجتماعية والبيئيـة     تحدث عندما تكون عملية التنمية التي تمضي قدماً         : صاديةاالقت االستدامة

  .ماليةال  من الناحيةذات جدوى

في منطقة ما والتي  وانات والكائنات الدقيقةوالحيكافة النباتات  الوحدة الطبيعية التي تتألف من      : النظام البيئي 

  .ادية غير الحية في البيئةكافة العوامل المإلى جانب تعمل معاً 

 استخراج المصادر فإنه ينبغي أال يتجاوزرأس المال الطبيعي سليماً، ولهذا أن يبقى تتطلب  :البيئية االستدامة

  .استيعاب المخلفاتعلى ها، وأال يتم تجاوز قدرة البيئة االستيعابية معدل تجددالمتجددة 

وانتقال المواد والـذي    انهيار مادي أو مواد كيميائية      بفعل  معدل الحت التدريجي للصخور أو التربة       : التآكل

  .يتسبب به الماء أو الرياح أو الثلوج

  .منطقة ذات كثافة أشجار عالية: الغابة

  .خسارة الغطاء الحرجي: تراجع الغابات

  .المناطق ذات الملكية الخاصة أو التي تملكها الدولة أو أطراف أخرى: ملكية الغابات

 والخشب الرقيق والخشب المنـشور والخيـزران         المستخرجة من الغابات كالصمغ    السلع: تمنتجات الغابا 

على  اللحاء واألوراق والنباتات الطبية   العسل والبهارات و  مادة التربنتين ومواد الدباغة و    والزيوت المتنوعة و  

  .سبيل المثال

 البيانات المشار إليها  وإدارة وعرضنظام معلومات يقوم بالتقاط وتخزين وتحليل : نظام المعلومات الجغرافية  

االستفادة من األراضي لتعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وإدارة والمستخدمة  )المرتبطة بالمواقع(مكانياً 

  .والموارد الطبيعية ووسائل النقل والمرافق العامة وخدمات عامة أخرى

قامت وزارة الدفاع األمريكيـة  ناعية لى األقمار الص نظام مالحة عالمي قائم ع    : نظام تحديد المواقع العالمي   

  .بتطويره

  . الحراريةنطاق األشعة تحت الحمراءفي الجو التي تمتص وتطلق إشعاعات ضمن الغازات : غازات الدفيئة

  .المكان الذي تعيش وتنمو فيه أنواع من الكائنات الحية: المواطن
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  .يع األخشاب بصورة مخالفة للقوانينأو شراء أو بنقل  وأقطع : التحطيب غير القانوني

  .بيان حالة توجه ماوجوده أو لبيان يستخدم أمر يتم مالحظته أو احتسابه : المؤشر

والحكومـة  االتحاديـة   /كالحكومة المحليـة  هو الشخص أو األطراف المشاركة      " الالعب": الالعب الرئيسي 

أو قـرب   لحكومية والمجتمعات المحلية فـي      المنظمات غير ا  اإلقليمية والحكومة المحلية والقطاع الخاص و     

  .أحد أهم تلك األطراف" الالعب الرئيسي"الغابات، و

  .الجهود المبذولة لجعل أمر ما أقل شدة أو خطورة أو عنفاً: التخفيف

  .الغابات المتكونة بفعل التجدد الطبيعي: الغابات المتجددة طبيعياً

أو إداراتها والتي تعتمد /لتدخل البشري في تأسيس الغابات والغابات المعرفة حسب مدى ا: الغابات المزروعة

  .على إلى حد كبير على الغاية من زرع الغابات

  .من منطقة أو إقليم معيناختفاء أنواع من الكائنات الحية : انقراض الكائنات

ـ  سلع قابلة للتسويق   الغابات القادرة على إنتاج     : الغابات المنتجة  ن المنتجـات  مثل توفير مجموعة كبيـرة م

  .الخشبية وغير الخشبية

والمحافظة على مياه الهيدرولوجية أو المائية تخفيف التربة واألنظمة الغابات التي تساهم في   : الغابات الواقية 

والتآكـل  مخاطر وآثار الفيضانات واالنهيارات الجليديـة       والحد من   ) بما في ذلك تجمعات األسماك    (نظيفة  

  .والجفاف

تخطيط للألساس من خالل تطبيق منهجية      با المراجعةيعرف هذا النوع من     :  على المخاطر  ة القائم المراجعة

  .الخطر أو المخاطر الشاملةللتخفيف من موارد المؤسسة التركيز لمساعدة في المراجعة نطاق او

 "وائلفي السالجزيئات العالقة عملية تشكيل ترسبات من "لقوى خارجية أو استجابة حركة الجزيئات : الترسيب

  ".عملية تشكل الصخور بفعل تراكم الترسبات"أو 

  .إدارة األراضي المزروعة باألشجاردراسة وزراعة و :زراعة الغابات

ل من أجل تحقيق األهداف وقدرته على العمبين المجتمع  الترابط  المحافظة علىتتطلب: االستدامة االجتماعية

والتعبير والمأوى والتعليم  والرفاه والتغذية   ك المتعلقة بالصحة    كتلية  وينبغي تلبية االحتياجات الفرد   المشتركة،  

  .الثقافي

وتسمح بنفـاذ أشـعة   والتي تشكل موطناً مفتوحاً المساحة المغطاة باألشجار بكثافة منخفضة عادة      : األحراش

  .الشمس بين األشجار وتحد من تشكل الظالل
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  قائمة المراجع
  

  . من منظور إداريم المعلومات الجغرافيةنظ  :1992 –أرونوف وستان  -

بالمزايا التي تم اختيارهـا للغابـات   المتعلقة  تدليل إلى وملخص لقواعد البيانا : 1999 –بايلي وآخرون    -

 –تكنولوجيا المياه والغابات  – شعبة المياه -) ENV-P-C 99027(تقرير رقم  -األصلية في جنوب إفريقيا 

  .83 صفحة –بريتوريا 

التعديل البنيوي وإصالح الغابات فـي      : النواحي المصرفية المتعلقة باالستدامة   : 2001 –بار  وستوفر  كري -
  .المركز الدولي ألبحاث الغابات:  بوغور– إندونيسيا ما بعد عهد سوهارتو

ة الواليات المتحد – )نظم المعلومات المكانية(نظم المعلومات الجغرافية  مبادئ :1998 –بورو وماكدونال  -

  .مطبعة جامعة أكسفورد: األمريكية

والتحليل االقتصادي للغابات الطبيعية    فوائد الغابات الطبيعية    : 2006 -لمعهد الكمبودي للتنمية والبحوث     ا -
  .33 ورقة العمل –في كمبوديا 

–:في قطـاع الغابـات  التحطيب غير القانوني والممارسات غير القانونية : 2003 –كارل إريك غوترين   -

منظمة األغذية والزراعـة  ولجنة  ألخشاب   األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ل     ةللجنمحة والقضايا الممكنة    لال

  : )متوفر على شبكة اإلنترنت(للغابات األوروبية  لألمم المتحدة
Available at: www.unece.org/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/guertin 
paper.pdf 

  )2010 مارس 13ل إلى الصفحة بتاريخ تم الدخو(

مقتبس من   -خدمات األنظمة البيئية العالمية ورأس المال االقتصادي        قيمة  : 1997 –كوستانزا وآخرون    -

  .الدولية للغابات مركز البحوث – 2018-2008مركز البحوث الدولية للغابات  إستراتيجية

  :متوفر على شبكة اإلنترنت -ن الغاباتحقائق ع: 1996 –دائرة الغابات البيئية واإلدارة  -
http://forest.wisc.edu/extension/Publications/78.pdf 

  )2010 يناير 26تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ (

غابـات  مستقبل ما هو : تحدي إدارة الغابات المستدامة : 1993 - األغذية والزراعة لألمم المتحدة   منظمة   -

  :اعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزرالعالم؟ 
www.fao.org/docrep/t0829e/t0829e00.HTM#Contents 

  )2010 فبراير 10تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ (

منظمة األغذية والزراعة لألمـم      - حالة غابات العالم   :2001 -منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة       -

  .المتحدة

العمل باتجاه إدارة : 2005تقييم موارد الغابات العالمية  :2005 -منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   -
  : متوفر على–منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -روما  – الغابات المستدامة

Available at: www.fao.org/docrep/T0829E/T0829E05.htm 
  )2008تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ يوليو (

لدى منظمة األغذيـة   متوفر –لمحة عن غابات الدولة : 2007 -ة لألمم المتحدة    منظمة األغذية والزراع   -

  : متوفر على–) 2007 (والزراعة لألمم المتحدة 
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www.fao.org/forestry/foris/img/maps/forcov/fc82.gif 
  )2009 أكتوبر 5تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ (

  . روما– 1999حالة غابات العالم : 1999 - مم المتحدةدائرة الغابات في منظمة األغذية والزراعة لأل -

  : متوفر على- تجربة ألبانيا مع آليات التنمية النظيفة: 2007 – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -
http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/Albania_experience_C
DM_EFIDA 

  )2009 فبراير 10خ تم الدخول إلى الصفحة بتاري(

 االستوائيةالغابات  دليل عملي لمدراء    -الدليل إلى الغابات المستدامة   : 1999 –هيغمان وصوفي وآخرون     -

  .)مع بعض التعديالت (منشورات إيرث سكان المحدودة:  لندن–حول تطبيق المعايير الجديدة 

  : متوفر على– االستوائيةاستدامة الغابات : 2004 -االستوائية  لألخشاب  الدوليةمنظمةال -
www.itto.int/en/sustainable_forest_management/ 

  )2010 آذار 13تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ (

للمؤسسة تقرير -حوكمة الغابات في ماليزيا من منظور المنظمات غير الحكومية       : 2006 –جويانغ هوتان    -
  : متوفر على– الهولندية غير الحكومية للغابات

http://hornbillunleashed.files.wordpress.com/2009/07/forest-governance-in 
malaysia.pdf 

  )2010 آذار 13تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ (

  :متوفر على – إقرار الغابات ودور الحكومات في هذه المهمة: 2006 –كوليفا  -
www.unece.org/timber/docs/dp/dp-44.pdf 

  )2008 يوليوة بتاريخ تم الدخول إلى الصفح(

من الورقة   غير منقحة    ةأصلينسخة  ( - في نيبال لزراعة الغابات   الدينية والروحية   القيم  : 2003 –آكايرا   -

  : متوفر على– )المؤتمر الدولي الثاني عشر حول الغاباتالمقدمة إلى 
www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/0087-A1.HTM 

  )2008يخ يوليو تم الدخول إلى الصفحة بتار(

  :متوفر على - أثر تحطيب الغابات في محمية ديجا الحيوية بالكاميرون: 2008 –الغاردي  -
www.cbd.int/doc/case-studies/for/cs-ecofor-cm-01-en.pdf 

  )2008تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ يوليو (

نحو قيم بيئيـة  -إدارة الغابات: 2001 –لورنس دايفيس ونورمان جونسون وبيت بيتينغر وثيوجور هاورد         -
  .وايفالند مطبعة – جورجيا-الطبعة الرابعة-واقتصادية واجتماعية مستدامة

متـوفر   – إلدارة غير المستدامة للغابـات    ال نموذج: الغابات والمياه في جزر سخالين    : 2008 –ديمتري   -

  :على
www.rinya.maff.go.jp/faw2002/14%20Mr.%20Dmitry%20Lisitsyn.pdf 

  )2008تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ يوليو (

 –وادي أوستا   مثال على التخطيط في     -الغابات الواقية واستقرار زراعة الغابات    : 2000 –موتا وآخرون    -

  .187-180ص —تنمية وبحوث الجبال

 تصنيفات – 3 رقم 14المجلد  –لتصنيفات إدارة المناطق المحمية تاريخ النظام العالمي : 2004 –فيليبس  -

  .2004المناطق المحمية 
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 دراسة حالة حول حرائق الغابات: إندونيسيا في إزالة الغابات وتراجعهاأسباب وضع : 2006 –سيساواتي  -

  : متوفر على–
http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1508/attach/1ws-7-mia.pdf 

  )2008تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ يوليو (

 خزينة الدولة   –منشورات حول مراجعة ستيرن القتصاديات التغير المناخي        : 2006 – ستيرن ونيكوالس  -

  :متوفر على -
www.hm-treasury.gov.uk/press_stern_06.htm 

  )2008تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ يوليو (

 متـوفر  –  على منطقة بحر البلطيق عمالق الغابات الصناعي وآثره   : السويد: 2005 –غا لإلنقاذ   شبكة تاي  -

  :على
www.taigarescue.org/_v3/files/pdf/160.pdf 

  )2008تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ يوليو (

  : متوفر على- روما -التنوع الحيوي في الغابات: 2002 – ة للبيئةبرنامج األمم المتحد -
www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-06/information/cop-06-inf-26-en.pdf 

  )2010 آذار 13تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ (

أمريكا : 2000 –في المركز الدولي للرقابة على المحميات   برنامج الغابات    –برنامج األمم المتحدة للبيئة      -
  :متوفر على –خرائط وإحصائيات -الشمالية

www.unep-wcmc.org/forest/data/regions/nam_pie_all.gif 
  )2009 أكتوبر 5خول إلى الصفحة بتاريخ تم الد(

 – ما هو الحكـم الرشـيد  : 2009 –لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة آسيا والباسيفيكي   -

  :متوفر على
www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp 

  )2010 فبراير 11تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ (

حول اإلدارة والحماية حول مبادئ اإلجماع العالمي غير ملزم قانوناً رسمي  بيان – 1992 –األمم المتحدة  -
  :متوفر على - لكافة أنواع الغاباتوالتنمية المستدامة 

www.un-documents.net/for-prin.htm 
جل مكافحة التحطيـب غيـر      من أ  اإلندونيسيةتمكين التجمعات   : شاهد عيان : 2005 –الموارد العالمية    -

  :على متوفر – القانوني
www.grida.no/wrr/049.htm 

  )2008 يوليوتم الدخول إلى الصفحة بتاريخ (

  :متوفر على - الغابات واألدغال واألحراش وأشجارها: 2009 -الصندوق العالمي للحياة البرية  -
www.panda.org/about_our_earth/about_forests 

  )2009 نوفمبر 20 الصفحة بتاريخ تم الدخول إلى(

على الغطاء النباتي في الصين بين التشجير  وإزالة الغابات وإعادة شجيرتالآثار : 2006 –زهانغ وآخرون  -

  : متوفر على– 387-383 ص – مجلة الغابات – 2003 و1949عامي 
www.unc.edu/~csong/Zhang-Song06-JOF.pdf 

  )2009 فبراير 10تم الدخول إلى الصفحة بتاريخ (
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