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14 مليون هكتار

438 مليون هكتار
منذ عام 2010، أكمل

112بلدا أو شرعوا في 
التقييمات الوطنية عن
غاباتهم، والتي تغطي

77٪ من مساحة الغابات
في العالم.
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استمرار تراجع مساحة الغابات في العالم في ظل استمرار 
النمو السكاني وازدياد الطلب على األغذية واألراضي

تطبيق ممارسات مستدامة إلدارة الغابات يتطّلب سياسات سليمة 
وعائدًا إيجابيًا على االستثمار من أجل تشجيع األخذ بتلك الممارسات
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رًا في 234 بلدًا وإقليمًا، وتغّطي %100 من مساحة غابات العالم خالل الفترة من 1990 حتى 2015. يتضّمن التقرير معلومات عن 120 متغيِّ *

تقييم الموارد الحرجية في العالم

ر غابات العالم؟* كيف تتغيُّ

تناقصت رقعة الغابات ولكن معدل الخسارة 
الصافية في الغابات تراجع بنسبة %50

النسبة المئوية من مساحة اليابسة في العالم

5 ماليين
4 ماليين

3 ماليين

مليونان

مليون واحد

مساحة الغابات في العالم، 2015

128 4 مليون هكتار
999 3 مليون هكتار

أكبر الخسائر وقعت في المنطقة المدارية، 
ال سيما في أفريقيا وأمريكا الجنوبية

المساحة الصافية للغابات ازدادت  في أكثر من 60
بلدًا وإقليمًا يقع معظمها في المناطق المعتدلة والشمالية.

ن الكربون في الكتلة  غابات العالم تخزِّ
الحيوية فوق األرض وتحتها.

كيف تبدو الغابات؟

م المحرز حتى اآلن اإلدارة المستدامة للغابات: التقدُّ

ما هي أهمية الغابات؟

نسبة الغابات المزروعة آخذة في االزدياد.أغلبية غابات العالم طبيعية.

الغابات تمتص ثاني أكسيد الكربون

الحفاظ على التنوع البيولوجي، أي ما يصل 
إلى ثالثة أرباع الذي تستضيفه الغابات، 

هو الهدف الرئيسي إلدارة 13٪ من 
الغابات في العالم، باإلضافة إلى 

150 مليون هكتار من الغابات أضيفت 
إلى هذه الفئة منذ عام 1990.

ع ر الموئل الذي يدعم التنوُّ الغابات توفِّ
البيولوجي والعمليات اإليكولوجية

الغابات تلبي الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات

يزداد الوعي بالحاجة إلى الحفاظ على الوظائف المتنّوعة واألساسية التي تؤّديها الغابات 
- لم يكن االهتمام باإلدارة المستدامة للغابات أكبر مما هو عليه اآلن.

الغابات الواقعة في مناطق محميات
منشأة بصورة قانونية

مساحة الغابات المشهود بإدارتها 
المستدامة ازدادت في كل مكان

ُوِضعت تحت الحماية مساحات إضافية 
من الغابات معظمها في المناطق

المدارية.

أغلبية هذه الخطط تتطّلب 
مشاركة اجتماعية ومجتمعية.

الغابات الخاضعة لشهادات 
ق منها دوليًا متحقَّ

التحّديات ما زالت قائمة
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غابة طبيعية

غابة مزروعة

296
طن إجمالي
 من الكربون 

أراضي الغابات
الخاصة المعنية بأن
تظل غابات (%11)

المعلن من الغابات
الدائمة المملوكة 

للدولة (%43)

fao.org/forestry/fra تقييم الغابات منذ عام 1946 -

ينبغي أن ينظر للغابات باعتبارها جزءا ال يتجزأ من مساحة المناطق
الريفية، وتوفير المنافع العامة العالمية والخدمات مثل الهواء النظيف

والمياه والعديد من خدمات النظم اإليكولوجية األخرى.

يجب على الحكومات والشركات الخاصة والمجتمعات المحلية والمجتمع 
المدني والمنظمات الدولية أن تستثمر في إدارة الغابات لضمان 

إمدادات ثابتة من السلع والخدمات الحرجية لألجيال القادمة.
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حماية التربة 
والمياه
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القيم اإليكولوجية 
والثقافية والروحية 

األخرى

يحتاج سكان العالم المتكاثرين المزيد من المنتجات الخشبية
وغير المعتمدة على أخشاب الغابات. وقد زادت عمليات 

إزالة الخشب السنوية قليال خالل الفترة بين 1990-2015. 
وتزايدت أيضا مساحة الغابات التي تدار لحماية التربة 

والمياه والترفيه واالحتياجات الثقافية والروحية األخرى.

مزيد من القياسات 
والرصد واإلبالغ

2.1  مليار هكتار، أي 52٪ من الغابات في
 العالم، تحت  إطار خطط اإلدارة

مساحة الغابات في العالم

الغابات الدائمة تتزايد وتشمل 
كل من األراضي المملوكة للدولة

 والمملوكة للقطاع الخاص


