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على من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 www.fao.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:

A 

 الشرق في والمراعي الغابات هيئة

 األدنى

 نووالعشر الثانيةالدورة 

 2015 كانون األول/ديسمبر 17-13، الجزائر، تلمسان

 حالة الغابات في الشرق األدنى

 
 2015عام للموارد الحرجية حالة االعالمي لتقييم لل عرض -أوال

 
منظميية اذيذييية  إعييداده بتنسيييق ، الييذت تقييوم1(FRA) لمييوارد الحرجيييةالتقييييم العييالمي لحاليية ا -1

تقريبيا منيذ تأ ييش  يُنشر على فتيرات تتيراوب بيين  ميش وعشير  ينوات ،والزراعة لألمم المتحدة
ة ا يتااب زمنميع ميرور الي ومضيمونها التقييمات العالميةوقد تطور نطاق  .19452 عام المنظمة في

 السييائدة فييي تااهيياتاالعيين  درا يياتإجييرا  ن المعلومييات التييي تتييراوب بيييميين حتياجييات التغييير ال
 ومعدالت إزالة الغابات. ،والتغير في مساحة الغابات ،اذ شاب إمدادات

  
بليدا  234 المقدمية مين لتقياريرلتحليال  2015لموارد الحرجية لعام حالة االعالمي ل تقييمالويضم  -2

والنتيائ   موحيد.شيكل فيي  ُمَعيَدةلغابيات عين احكوميية إحصيا ات  عرضتتقريرا  155 منهاوإقليما، 
 يائر تنسييق بيين البليدان وتزاييد الهيي نتيا   2015الواردة في تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 

اال ييتبيان  صيييايةل 3دولييية منظمييات وعمليييات ، اجتمعييت  ييت2011. وفييي عييام المنظمييات الدولييية
البليدان   ليىاإلبيال  عوقد ُوضع اال تبيان لتيسيير عيب   .(CFRQ) الموارد الحرجية حولالتعاوني 

تقديم التقارير إلى وكاالت ومنظمات دوليية في تستخدم  إال إنها ،بحيث يتم جمع البيانات مرة واحدة
  متعددة. 

 
فرت إدارة الغابات عن تحقييق فوائيد للغابيات ، أ  الل السنوات الخمش والعشرين الماضيةو -3

 نتياية راجعيا مسيتمرا عليى الصيعيد العيالميت يشيهد نطياق الغابيات فيي العيالم ورييم أن فيي العيالم.
 الفقيدانفقيد انخفيم معيدل  ، وزيادة الطلب على اذيذيية واذراضيي،ازدياد النمو السكاني المطرد

في المائة  الل هذه الفترة. وفي الوقت نفسه، أُحرز تقدم كبير فيي مايال  50الصافي للغابات بنسبة 

                                                      

 ، كيف تتغير يابات العالم؟2015، التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015منظمة اذيذية والزراعة،   1 

اإلقليميييييييييييييييييييييية(،  ، ومنتصف السبعينات )التقييمات 1963، و5819، و1953، و1948-1946في ما يلي السنوات التي قدمت فيها التقارير:   2 

 .2010و، 2005و، 2000و، 1995و، 1990و، 1988و، 1980و 

، ومنظمية اذيذيية والزراعية، والمي تمر (COMIFAC/OFAC)هيئة الغابات في أفريقييا الو طىممرديد الغابيات فيي أفريقييا الو يطى   3 

، وعمليية مونترييال، ولانية (ITTO)(، والمنظمة الدولية لأل شاب المدارية FOREST EUROPEالوزارت لحماية الغابات في أوروبا ) 

 .(UNECE)اذمم المتحدة االقتصادية ذوروبا  

http://www.fao.org/
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 يا يات تتبيع في المائة مين مسياحة الغابيات فيي العيالم  98 حيث أن نسبةللغابات اإلدارة المستدامة 
 تفيوقبيوتيرة  اآلن لميوارد الحرجييةا بيانات إنتا  ويارت. باتاللغ تدعم اإلدارة المستدامة أنظمةو

على نحو لم يسبق له  مواردها الحرجيةب لدول مزيد من المعرفةلتتوافر آ ر في التاريخ. و أت وقت
 .العالمية حالة الموارد الحرجية ة أفضل عنلذلك دور نتياةتتاب ، ومثيل
 
، التي تمثل أ اس 2015تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام  وتحليالت ونتائ  بيانات تثقووُ  -4

مين التقيارير الفنيية والمقياالت العلميية  ماموعيةفيي  ،كثير من المعلوميات المقدمية فيي هيذه الورقية
 التالي:على النحو  ،اإلنترنت وعلى مواقع على

 
   بعييم النتييائ  الرئيسيييية  ييييوجزالييذت ، ‘‘كيييف تتغييير يابيييات العييالم؟’’التقريرالتاميعييي

المستخلصيية بشييأن حاليية الغابييات فييي العييالم واتااهاتهييا باإلضييافة إلييى توقعييات المسييتقبل. 
 http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdfوالتقرير التاميعي متاب لتنزيله على العنوان التالي: 

    موجزة لاميع المتغيرات التي تم جمعها في تقييم الموارد الحرجية في العيالم لعيام الداول الا
التييي يمكيين االطييالا عليهييا علييى  ،فييي الاييداول المرجعييية للتقييييم معروضييةوهييي ، 2015

 http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdfالموقع التالي: 
   ا تعرضييهابشييكل مسييتقل فييي مقيياالت علمييية  تُعييرض لتحليييالتلماموعيية أكثيير تفصيييال 

 ىعليي( Forest Ecology and Management)الغابييات وإدارتهييا  ااذقييران فييي ماليية إيكولوجييي
 .i4895e/index.html4-http://www.fao.org/3/aالموقع التالي: 

 

 حالة غابات الشرق األدنى -ثانيا
 

 لمحة عامة -ألف
  

بلدا تشيمل  19ذيراض منظمة اذيذية والزراعة، يضم إقليم الشرق اذدنى وشمال أفريقيا   -5
 ،والازائير ،وتيونش ،والبحيرين ،إيران اإل الميةجمهورية و ،واإلمارات العربية المتحدة ،ردناذ

 ،وليبيييا ،ولبنييان ،والكويييت ،وقطيير ،وعمييان ،والعييراق ،والسييودان ،والامهورييية العربييية السييورية
 أدناه. 1أنظر الشكل . واليمن ،وموريتانيا ،والمملكة العربية السعودية ،والمغرب ،ومصر

  
 ي منظميية اذيذييية والزراعييةفييلشييرق اذدنييى ل المكتييب اإلقليمييي: البلييدان اذعضييا  فييي 1لشييكل ا

 ()الفاوممكتب الشرق اذدنى، القاهرة

http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4895e/index.html4
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ذمانيية العاميية لألمييم فييي اإدارة الشيي ون االقتصييادية واالجتماعييية فييي وفقييا لشييعبة السييكان و  -6
 (NENA) قلييم الشيرق اذدنيى وشيمال أفريقييايتيألف منهيا إ، يقدرماموا  كان البلدان التي 4المتحدة
شخصيا فيي  14مليون نسمة. ويتميز اإلقليم بانخفاض الكثافة السيكانية ) 447 بما عدده 2015في عام 

 تكياف  لسيكانمالتوزيع ييير البيو ،شخصا( 52كل كيلومتر مربع بالمقارنة بالمتو ط العالمي البالغ 
 بين البلدان. يةالريف المناطق

 
مييع  ،أفريقييياإقليييم الشييرق اذدنييى وشييمال  بشييكل ملحييون بييين بلييدانحاييم السييكان ويتفيياوت   -7

 ييالل القييرن العشييرين، و(. ملييون 79.4ليهييا إيييران )ت ،مليييون( 84.7فييي مصير ) وجيود أعلييى نسييبة
عييدد  ييكان بعييم بلييدان الشييرق اذدنييى أكثيير ميين أربعيية أضييعا  فييي بلييدان مثييل مصيير  تضيياعف
ي  الخلي بليدانفيي  المنياطق الريفيية  يكان معيدالتتوجد أدنيى ولكة العربية السعودية وإيران. والمم

. 5ئية(افيي الم 56ئة( وموريتانيا )افي الم 64.5ئة( واليمن )افي الم 65وأعلى المعدالت في السودان )
 ،اإلقلييمفيي أكبير  احرجيي يطيا    تضيمالتي  وترتفع معدالت  كان المناطق الريفية نسبيا في البلدان

ر عليى الينظم إليى حيد كبيي السيكان عتميدي حييث، والازائير وتيونش مثل السودان وإييران والمغيرب
 .في معيشتهم الحرجيةاإليكولوجية 

 
 طرأت عليهاات التي تغيرالحالة الغابات و -باء

 
 في مساحتها تغيرالمساحة الغابات و

 
ورد فيي تقيييم الميوارد الحرجيية فيي العيالم  وفقيا لمياإقليم الشرق اذدنى وشمال أفريقيا،  ضمي -8

 هيي بالتحدييد ،بليدان 9مليون هكتار. وتتقا م  42ماموعها ، مساحة من الغطا  الحرجي 2015لعام 
 ،والعراق والمغرب والمملكة العربية السيعودية والييمنوتونش والازائر والسودان و ورية إيران 

  ير .اذ  10للبليدان الي  ئةافي الم 5 أقل من هذا يتركفي المائة من الغطا  الحرجي. و 95أكثر من 
 ويضيم هكتيار، ملييون 42.4قليم الشيرق اذدنيى وشيمال أفريقييا إ لغابات فيل الكلية مساحةال وتغطي
بليدين،  با يتثنا (. وأدنياه1  الايدول) إييران تلييهقلييم، وفيي اإل مين الغابياتذكبير الايز  ا السيودان
  يالل مسياحة الغابيات اتسياا ثابتية فيي إياابييةزييادة حدوث بلدان اإلقليم بقية  في االتااهاتتُظهر

 حيدث السيودان، فيي اليذت وقيع فيي معظميه الغابيات لفقيدانولكين نظيرا  ميا.عا 25 الممتيدة فتيرةال
 2 الشيكلالماضيية. ) السينوات الخميش عليى ميد اإلقلييم  فيي أليف هكتيار 830  قيدره انخفاض عيام

 (.أدناه
 
 

مامييوا مسيياحة الغابييات فييي إقليييم الشييرق اذدنييى وشييمال أفريقيييا، حسييب البلييد )بيي ال  : 1الاييدول 
 الهكتارات(

 
 

 1990 2000 2005 2010 2015 
 5632 5672 5401 4993 4954 المغرب

اإلمارات العربية 

 المتحدة

245 310 312 317.3 322.6 

 0.604 0.526 0.448 0.371 0.216 البحرين

                                                      

التوقعات ’، شعبة السكان في إدارة الش ون االقتصادية واالجتماعية باذمانة العامة لألمم المتحدة، 2012 اذمم المتحدة،  4 

 http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm، ‘2012م: تنقيح عام السكانية في العال 

 http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTLالمصدر:   5 

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
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 1956 1918 1536 1579 1667 الجزائر

 73 70 67 59 44 مصر

 10691.98 10691.98 10691.98 9325.656 9076.058 إيران

 825 825 825 818 804 قالعرا

 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 األردن

 6.25 6.25 5.55 4.85 3.45 الكويت

 137.3 136.9 136.5 131 131 لبنان

 217 217 217 217 217 ليبيا

 224.5 242 267 317 415 موريتانيا

 2 2 2 2 2 عمان

 0 0 0 0 0 قطر

المملكة العربية 

 السعودية

977 977 977 977 977 

 19209.938 20082.012 20954.088 21826.163 23570.313 السودان

 491 491 461 432 372 سوريا

 1041 990 915 837 643 تونس

 549 549 549 549 549 اليمن

 42453.672 43285.468 43415.066 42475.54 43767.537 المجموع الكلي

 
 

 لهكتارات(: ماموا مساحة الغابات حسب السنة )ب ال  ا2الشكل 
 

     
 أنواع الغابات ووظائفها -جيم

 
 أنواا الغابات في إقليم الشرق اذدنى وشمال أفريقيا

 
ووديلت ، إقلييم الشيرق اذدنيى وشيمال أفريقييافيي  اذكبر مساحةاليطت الغابات الطبيعية   -9
 اذوليةالغابات  قد انخفضتفأدناه(. ومع ذلك،  3)الشكل  2015ئة بحلول عام افي الم 72.2 نسبة إلى

الغابييات  زيييادة طفيفية فييي ، مييع1990بشيكل مطييرد منييذ عيام  سييوا العلييى  الطبيعييةالغابييات و البكير
علييى  تييه، ريييم قدرولييىالغطييا  الحرجييي اذوتنيياق  . الزمنييية ذاتهييا الفتييرة علييى مييد المزروعيية 

ة ئيافيي الم 13.8 بنسيبة ،وتغير المنياخ المطولةلافا  وفترات ا المخاطر المنا ية الصمود في وجه
 ييالل ميين  يفييوق بكثييير المكتسييبالغابييات الطبيعييية  فقييدانوالماضييية.  25 ليي علييى مييد  السيينوات ا
 أدناه( 2التشاير. )الادول 
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 (مئويةالنسبة الأنواا الغابات في إقليم الشرق اذدنى وشمال أفريقيا ): 3الشكل 

 
 

 2015إلى  1990من : اتااهات مساحات الغابات الطبيعية والمزروعة 2الادول 

 

 

عياالغابات األخرى المتجددة طبي الغابات المزروعة الغابات األولية  

1990 2209.922 7575.342 33381.773 

2000 2087.831 8162.897 31564.312 

2010 1965.741 9329.346 31264.981 

2015 1904.696 9712.736 30110.44 

 
 ت في مساحتهااتغيرالو مساحة اذراضي الحرجية اذ ر 
 

(  OWLاذراضيي الحرجيية اذ ير  ) فيإن ،لغابيات الطبيعييةلكاز  من النظم اإليكولوجيية   -10
تقيييم  مين المسيتقاة بيانياتالا يتنادا إليى و. قلييمإلى حد ما فيي حامهيا مسياحة الغابيات فيي اإلتعادل 

مليون  35تار إلى مليون هك 41من  ت مساحة اذراضي الحرجية اذ ر ، انخفضالموارد الحرجية
تسيريعا فييي  إليى ا ييتخدامات أ ير  لألراضييي اذراضييي الحرجيية اذ يير تحوييل  شييهدوهكتيار. 
ئية. افيي الم 6.8 بنسيبة ينوت  فقيدان، مميا أد  إليى 2015إليى عيام  2010 الل الفترة من عام   طاه

ي قد الت اذ ر اذراضي الحرجية  لمناطقالمحتملة المسارات و ات السلبيةاالتااه 4ويبين الشكل 
التيدابير المنا يبة  اتخيذت البليدانإذا  ؤهإبطيايمكين أمير وهو  ،بخطى أ را لموارداتدمير  تنت  عن

 لحماية هذه الموارد.
 

: المساحة التقديرية لألراضي الحرجية اذ ر  في إقليم الشرق اذدنى وشمال أفريقييا فيي 4الشكل 
 1990كل تقييم للموارد الحرجية منذ عام 
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 وظائف الغابات في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا -دال
 

 في إقليم الشرق اذدنى وشمال أفريقيا والمنتاات الحرجية يير الخشبية لغاباتالمحددة ل ونائفال
 

الحمايييية،  هييييالشيييرق اذدنيييى وشيييمال أفريقييييا فيييي للغابيييات  المحيييددة الرئيسييييةونيييائف ال  -11
هيذه الونيائف اليثالث فيي  تكرس بعيم الغابيات ذدا إلنتا . ويالبا ما او ،اال تخدامات المتعددةو

الخشيبية  حرجييةمنتايات الالملييون هكتيار إلنتيا   23أكثير مين  يابات مساحتها تدارونفش الوقت. 
اليذت  ،إقلييم الشيرق اذدنيى وشيمال أفريقييا فيي بليدانوميع ذليك، ف. ، في المقيام اذولويير الخشبية

ال  يكاد إنتا  ضئيل لمنتاات الصناعية اذ ر إنتا  اذ شاب وافإن ، ل  ائدبشك قاحلمناخ يعمه 
، أو مكر ة لإلميداد باذ شياب ال تضم مساحاتإنتا  اذ شاب نادر في معظم البلدان التي ويذكر. 

   .نسبيا مكر ة لهذا الغرضتضم مساحات دغيرة 
 
قيدرا أكبير مين  وشيمال أفريقييا ذدنيىفيي إقلييم الشيرق ا الحرجييةالينظم اإليكولوجيية تقيدم و  -12
. اذ يير  يييير الخشييبيةو الخشييبية والخييدمات الحرجييية المنتاييات مختلييف وفيرمسيياهمة فييي تييال
اعييل تو هييي ماموعيية وا ييعة النطيياق، الخشييبية الحرجييية يييير والخييدمات المنتاييات ماموعييةو

-االجتماعيييةمييية والتن ،روطنييية لتخفيييف حييدة الفقييال ييتراتيايات االركييائز ركيييزة ميين الغابييات 
حاليا أن لها  الماتمع الدولي ر ي التي الخدمات البيئية المتعددةظ وحف ،واذمن الغذائي، االقتصادية

ومكافحة تدهور  ،وحفظ الموارد المائية ،المنانر الطبيعية جودةأهمية عالمية )التنوا البيولوجي، و
، لييم الشيرق اذدنيى وشيمال أفريقيياإقالمنتايات الحرجيية ييير الخشيبية الرئيسيية فيي واذراضي(. 
الصيمغ  ، وهيياإلحصيا ات الوطنييةالقييم االقتصيادية المسيالة فيي  ،ال تقتصير عليى تشمل، ولكين

ان كيييراذيييران(، وزيييت الفسييتق والاييوز )إو)اليييمن والسيييودان(،  والبخييورالعربييي )السييودان(، 
بنيييدق وب )الازائييير(، الخيييروو)تيييونش(، إكلييييل الابيييل و، المغيييرب( بليييدان) والفليييين)المغيييرب(، 
اذردن وييرهيا( والمغيرب، ومصير، و)الييمن، النحيل عسيل )لبنان وتونش(، و الحارت الصنوبر

 .6والنباتات الطبية )مصر وييرها(
 
ا مين هامي جيز ا يار  الغابيات  التي تنميوواذشياار الغابيات المسيتمدة مين يذييةشكل اذوت  -13

ماموعية وا يعة مين المنتايات الحرجيية ييير  شملتهي . وعلى مستو  اذ رةاإلمدادات الغذائية 
. سيوا العليى  الحضيريةالريفيية و المنياطقجودة في اذ واق في الخشبية والمنتاات الحيوانية المو

 فييوفيي االقتصيادات الوطنيية. ييير الخشيبية أيضيا  الحرجييةمنتاات التسهم في بعم الحاالت، و
دييادرات  المتأتييية مييناإليييرادات تعييد لبنييان و ،وإيييران ،وتييونش ،واليييمن ،مثييل السييودان بلييدان

دييادرات المنتاييات تلييك المتأتييية ميين بكثييير تفييوق وكبيييرة جييدا، ييير الخشييبية المنتاييات الحرجييية ي
أمريكيي  دوالرملييار  11قطاا الغابات وحيده بيأكثر مين يساهم على المستو  اإلقليمي، و. 7الخشبية

نظيرا لعيدم حقيقيية، المساهمة المن فقط جز ا يشكل  هذايظل و. 8بلدانفي النات  المحلي اإلجمالي لل
ن والسييكان المحلييي التييي يسييتخدمها ،كميييات كبيييرة ميين المنتاييات الحرجييية يييير الخشييبية إحتسيياب

 اإلحصا ات الوطنية. في، لمعيشتهم اليومية
 
ن كا، 2014عام  فيو. االقليمالوقود في  من أجل ازوا الناميةال معظم تمخد  ا تُ وتاريخيا،   -14

ئية مين افي الم 19.4 ما يعادلوهو ، لطهيلمليون شخ  يستخدمون الحطب  87ما يقرب من هناك 

                                                      

 ، المنتاات الحرجية يير الخشبية في الشرق اذدنى.2001منظمة اذيذية والزراعة،   6 

، تاارب بلدان الشرق اذدنى بشأن ا تغالل وتصنيع المنتاات الحرجية يير الخشبية: حاالت الصمغ 2012ظمة اذيذية والزراعة، من  7 

 العربي،عسل النحل، الفستق، وإكليل الابل، وبندق الصنوبر الحارت. 

 ز المنافع االجتماعية االقتصادية للغابات.: تعزي2014، حالة الغابات في العالم لعام 2014تقرير حالة الغابات في العالم،   8 
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فيي السيودان وطين مين الينفط.  لييونم 17عيادل طاقية ت حطيب، فيي نفيش العيامال ووفر. قليم كان اإل
ن حطب دورا محوريا في توازن الطاقة في البلدان، وال يزال يشكل ميا بييال  دتي وليبيا وموريتانيا

، أد  االعتماد على النمو السكاني تزايد معوإمدادات الطاقة اذولية.  ماموائة من افي الم 45و 30
مين الضيغوط عليى الغطيا   امزييد فيرض ، ممياضيغط عليى المنتايات الخشيبيةإليى موارد الغابيات 

 الحرجي.
 

 وظائف الغابات -هاء
 

 تهاات في مساحتغيرالالمناطق المحمية و نظم رقعة 
 

أكبير قفيزة وشهد ، الحام كبير إقليم الشرق اذدنى وشمال أفريقياظام المناطق المحمية في ن  -15
 عيين مناطقييه المحميييةمعلومييات  قييدميالبلييدان لييم ميين  قليييال اعييدد ريييم أن، 2005و 2000بييين عييامي 
 بيين زييادة طفيفية جيدا فيي المنياطق المحميية فيي عيامتفي حين أن البيانيات ادنياه وأدناه(.  5)الشكل 
الازائير، والمدرجة فيي المغيرب،  المناطقإال في  هايمكن التحقق من الفإن هذه االتااهات، ، 2015
 واليمن. ،تونشوالسودان، وقطر، وموريتانيا، وليبيا، والعراق، وإيران، ومصر، و
 
 

 1990: المناطق المحمية في إقليم الشرق اذدنى وشمال أفريقيا منذ عام 5الشكل 
 

  

 

 لحماية التربة والمياه كر ةات الممساحة الغاب

 

لحمايية التربية والميياه  كر يةحايم الغابيات المفيي تطور إياابي  حدوثأدناه  6يبين الشكل  -16
فيي  42.7 بنسيبةلحمايية التربية والميياه  كر يةقدرت مسياحة الغابيات الم، 1990في عام و. قليمفي اإل

 ئة.افي الم 50ودلت إلى ما يقرب من فكبيرة زيادة  الغابات هذه نسبة ة زادت ن 25بعد وئة. الما

 
 لحماية التربة والمياه ةكر مساحة الغابات الم: 6الشكل 
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 إقليم الشرق اذدنى وشمال أفريقيافي  التنوا البيولوجي صونل االتااهات العامةتحسنت و  -17
 فيي ئيةافيي الم 6.2 بنسيبة انخفياض حيدثوميع ذليك، . الماضية السنوات الخمش بشكل طفيف  الل

 المترتبة على ثاراآلمع . والماضية 25  في السنوات ال التنوا البيولوجي لصون ةكر اذراضي الم
 واجهي من المتوقع أن العالم، في جميع أنحا  لغاباتلمتنامي التدهور الوإزالة الغابات و تغير المناخ

مستقاة من التقييم العالمي لحالة الموارد الالبيانات تشير و ،على التنوا البيولوجي  لبيةا آثاراإلقليم 
وميع ذليك، . في جميع أنحيا  العيالم فقدان التنوا البيولوجي إلى أن من المرجح أن يستمر الحرجية 

 تعزييز سياعد فييييمكين أن  والمحليية القطرييةفي بيرام  التنميية  التنوا البيولوجي دون دم فإن 
اإلضيافة إليى وب بقيدر أكبير. نهاييمبشيكل  جيالتنيوا البيوليو ديونعليى  ثتح وجهة نظرتطبيق 
 يي دت  الغابات والمراعي مناطقجميع  في الحرجية المستدامةاإلدارة  ار اتمم تطبيق فإن ذلك،
 .التنوا البيولوجي دون تعزيز إمكانية تحسينإلى 

 
 لصون التنوا البيولوجي مساحة الغابات المخصصة :7الشكل 

 

 

 

 االستنتاجات -واو

 

بيانات في الوقيت  القدرة على جمع إلى الشرق اذدنى وشمال أفريقيا معظم بلدان إقليم تفتقر -18
عين و ،الغابات واذراضيفي ا تخدام  اتتغيرعن ال، وحرجيةموارد الالعن  بها وموثوق المنا ب

. وهييذا أميير مهييم هييذه البيانييات اإلبييال  عيينإلييى القييدرة علييى و ،هاالغابييات ومسييتخدمي خداماتا ييت
إلييى علييى المسييتو  الييوطني و اإلبييال  وكييذلك ،واحتياجييات التخطيييط ةقطريييالالسيا ييات لتحسييين 

 لعمليات اإلقليمية والدولية.ا
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مييوارد ب البلييدان التييي حبتهييا الطبيعييةأقييل ميين هييي الشييرق اذدنييى وشييمال أفريقيييا  وبلييدان     -19
يم ييتقنتاجات الرئيسيية للأحد اال يت وكان .في هذا الصددمعلومات أقلها من بين وهي أيضا ، حرجية

 أن، ةالحقيي ثييم تقييمييات ،2005 يم عيياميييأكييده تقت ذ، اليي2000العييالمي لحاليية المييوارد الحرجييية لعييام 
دعوبات في اإلبال  عين  تواجهمعظم البلدان أن و ة،ضعيف تزالال  اإلقليمالمعلومات الحرجية في 

 تتضييمنتقييارير  بلييدان ة ييت  ييو  دم، لييم تقييدين الماضيييينعلييى  ييبيل المثييال، فييي العقييفمواردهييا. 
 منهيا ،أ ير  بليدان ةأربعياقتصيرت بينميا معلومات تم جمعها من  الل مسيوحات ميدانيية وطنيية. 

 .في تقاريرها رائط الغابات على إدرا  ، ودان وإيرانأكبر يطا  حرجي مثل الس يهادتلك التي ل

 

 والنظر فيهالمناقشتها نقاط مطروحة  -زاي

 

 أن تدعو البلدان إلى القيام بما يلي:في  قد تريب الهيئة -20

  لتنميية االقتصيادية للبليدان ورفياه ماتمعاتهيافيي اأهمية الغابات با ات دانعي السيتوعية، 
واالحتماالت التي ينطوت عليها القطاا في الحيد مين الفقير  ،ريفيةل كان المناطق ا و ادة

 العيش.كسب وتحسين  بل 

 المسييتدامة، وا تكشييا   الحرجييية واجييه ممار ييات اإلدارةتحديييد التحييديات الرئيسييية التييي ت
اال يتثمار فيي  مبتكيرة لزييادة نُه  سبل منها التماسب ،هذه التحدياتل لتصدتالممكنة ل النُه 

لميوارد حيول امن  يالل اال يتبيان التعياوني القوية  اإلبال قطاا الغابات، وموادلة جهود 
 .الحرجية

 

 من  الل: البلدان بدعم المنظمة بأن تقوم أن توديفي وقد تريب الهيئة  -21

  وتحسييين  ردييدهاوتقييييم الغابييات ماييال  تعزيييز قييدرات البلييدان وتقييديم الييدعم التقنييي فييي
تقيييم المنتايات الحرجيية ييير الخشيبية ومسياهمتها فيي كيل مين بشيأن  التي تقيدمهاالبيانات 

 .التنمية المستدامةفي و قطريةاالقتصادات الريفية وال

 ها لحوكمية تعزيز نظمفي و الحرجية، هاا تراتياياتا اتهامتحديث  يدان في وضعمدعم البل
 ابات.الغ


