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 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى

 الدورة الثالثة والثالثون

 2016 أيار/مايو 13 - 9، إيطاليا، روما

 حالة الغابات يف الشرق األدنى: التحديات واإلمكانات التنموية

 

 مقدمة -اًلأّو

 

فقدد   رغم استمرار مساحة الغابات يف العامل يف الرتاجع، هأن 2015كشف تقدير املوارد احلرجية يف العامل لعام  -1

تقدم كبري يف جمدال اددارة املسدتدامة للغابدات، إن أن    حرز يف املائة وُأ 50معدل صايف فقدان الغابات بأكثر من اخنفض 

يف املائدة مدن مسداحة الغابدات الدائمدة يف       98تغطي اآلن السياسات واللوائح اليت تدعم اددارة املستدامة للغابات باتت 

املزيد من املعرفة ن اوأصبح لدى البلد مضىالعامل. ويتم اآلن إعداد بيانات املوارد احلرجية بوترية أكرب من أي وقت آخر 

بشأن مواردها احلرجية أكثر من أي وقت مضى. إال أن الوضع يبدو بطريقة أو بأخرى خمتلفدا يف إقلديم الشدرأل األدندى     

إىل حد كدبري مقارندة مجدم هدذه املدوارد.       مرتفعالغابات واألراضي احلرجية األخرى يف ادقليم فقدان ومشال أفريقيا. ف

عنها الزمن ومعظم البلددان تفتقدر    ات واللوائح احلرجية، إن وجدت، عفواالسرتاتيجيا وفضال عن نلك، فإن السياسات

 إىل بيانات حمدثة عن مواردها احلرجية.

 

 مساحة الغابات واألراضي احلرجية األخرى يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

 

يف إقليم الشرأل األدنى ومشال  1ء احلرجي أن الغطا 2015كشفت بيانات تقدير املوارد احلرجية يف العامل لعام  -2

قددر األراضدي   يف املائدة مدن مسداحة األراضدي يف ادقلديم(، بينمدا ت        3مليون هكتدار )  42أفريقيا صغري جدا ويقدر بنحو 

                                        
املائة، أو أشجار تستطيع الوصول يف  10أمتار وغطاء تاجي أكثر من  5هكتار بها أشجار أطول من  5.0متتد أكثر من  أراضعلى أنه  املنظمة هفعّرت   1

 خصص بصفة دائمة ألغراض الزراعة أو لالستخدام احلضري.شمل األراضي اليت ت يوال  املوقع. إىل هذه احلدود يف
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(. ومتثل كدل مدن الغابدات واألراضدي احلرجيدة األخدرى،       1مليون هكتار )اجلدول  35.4موالي  2احلرجية األخرى 

رغم أن الغابات والنظم اديكولوجية احلرجية يف ادقلديم   وهذايف املائة من مساحة األراضي يف ادقليم.  5.4 اجملموع، يف

هم يف تأمني سبل كسب عيش سكان الريف، ويف صون التنوع البيولوجي والبيئة، ويف التكيدف مدع تغدري    متضطلع بدور 

 املناخ والتخفيف من وطأة آثاره. 

 

هكتار( يف إقلديم الشدرأل األدندى ومشدال أفريقيدا       000املساحة املقدرة للغابات واألراضي احلرجية األخرى ) :1اجلدول 

 1990لكل تقدير للموارد احلرجية يف العامل منذ عام 

 

 السنة
 مساحة الغابات

 هكتار( 000)

مساحة األراضي 

 احلرجية األخرى

 هكتار( 000)

جمموع مساحة الغابات 

 واألراضي احلرجية

 هكتار( 000األخرى )

النسبة املئوية من 

الغابات واألراضي 

احلرجية األخرى من 

 جمموع مساحة األراضي

1990 43,767.5 41,180.1 84,947.7 5.9 

2000 42,475.5  39,634.2 82,109.8 5.7 

2010 43,285.5 37,996.4 81,281.9 5.7 

2015 42,453.7 35,418.7 77,872.3 5.4 

 

 الغابات ووظائفها يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقياأنواع 

 

يف املائدة(   72) أدناه أن غالبية غابدات إقلديم الشدرأل األدندى ومشدال أفريقيدا تتجددد طبيعيدا          1يوضح الشكل  -3

 يف املائة من جمموع املساحة احلرجية. 5يف املائة و 23متثل على التوالي  3الغابات املزروعة والغابات األولية  وأن

 

                                        
املائة، يف  10إىل  5أمتار وغطاء تاجي من  5هكتار بها أشجار أطول من  0.5"كغابة" متتد أكثر من  أراض غري مصنفةعلى أنها  ملنظمةت عّرفها ا  2

يف املائة مؤلف من شجريات وأدغال وأشجار. وال تشمل  10املوقع، أو من غطاء تاجي من أكثر من  أشجار قادرة أن تصل إىل هذه احلدود يف أو

 خصص بصفة رئيسية ألغراض الزراعة أو لالستخدام احلضري. األراضي اليت ت 
 أنواع حملية، حيث ال توجد مؤشرات مرئية واضحة لألنشطة البشرية كما أن العمليات البيئية غابات تتجدد طبيعيا منعلى أنها  املنظمة ت عّرفها  3

 ضطراب بدرجة ملحوظة. امل حيدث هلا 
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 بالنسب املئوية 2015 عام : نوع الغابات يف إقليم الشرأل األدنى ومشال أفريقيا يف1الشكل 
 

 
 

 تتجدد طبيعياغابات أخرى  –غابة مزروعة  -غابة أولية 
 

 2015 لعام املصدر: تقدير املوارد احلرجية يف العامل

 

يتم إدارة الغابات يف إقليم الشرأل األدنى ومشال أفريقيا بالدرجة األوىل لغرض محاية الرتبة واملياه وصون التنوع  -4

على مدر التداري    املتنامي استخدمت غالبية املخزون وقد البيولوجي وإنتاج املنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية. 

 خشدب يف املائدة مدن السدكان( يسدتخدمون      19.4مليدون شدخص )   87قرابة الوقود يف ادقليم. وال يزال توفري  من أجل

الوقدود يف بعدض البلددان دورا مهمدا يف ميدزان الطاقدة حيدث يشدكل مدا بدني            خشدب وقود ألغراض الطهدي. ويدؤدي   ال

 يف املائة من جمموع إمدادات الطاقة األولية.  45و 30

 

اقتصاد األسر يف املناطق الريفية. ففدي بعدض البلددان،     وتسهم املنتجات احلرجية غري اخلشبية بشكل كبري يف -5

تتجداوز بكدثري تلدك املتأتيدة     ميدث  تكون العائدات املتأتيدة مدن صدادرات املنتجدات احلرجيدة غدري خشدبية كدبرية،         

 . وعلى الصعيد ادقليمي، متثل مساهمة قطاع الغابات يف الناتج احمللدي ادادالي للبلددان أكثدر    4املنتجات اخلشبية من

جزء من املسداهمة احلقيقيدة نظدرا إىل أن كميدات كدبرية مدن املنتجدات         ىمليار دوالر أمريكي. وهذا ال يربز سو 11من 

احلرجية غري اخلشبية اليت يستخدمها السكان احملليون لتلبية احتياجاتهم اليومية ال تؤخذ يف االعتبار يف ادحصداءات  

 الوطنية. 

                                        
حاالت الصمغ العربي،    :  اخلشبييةغريية احلرج يع املنتجاتنجتارب بلدان الشرأل األدنى بشأن استغالل وتص ، 2012منظمة األغذية والزراعة،   4

              اجلري .عسل النحل، الفستق، روزماري والصنوبر 
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 2015 عام أنواع الغابات يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا يف
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غري اخلشبية واخلدمات جتعل الغابات يف الكثري مدن البلددان إحددى ركدائز     وإن جمموعة املنتجات احلرجية  -6

االسرتاتيجيات الوطنية للتخفيف من وطأة الفقر ولتحقيق التنمية االقتصادية االجتماعية واألمن الغذائي وصون اخلدمات 

 مكافحة تدهور األراضي(.و بيولوجي وجودة املناظر الطبيعية وصون املوارد املائيةالبيئية املتعددة )التنوع ال

 

 التغريات يف مساحة الغابات واألراضي احلرجية األخرى

 

(، تراجع الغطاء احلرجدي يف إقلديم الشدرأل األدندى     2015-1990اخلمس والعشرين األخرية ) السنواتخالل  -7

كمدا   هكتدار.  1 313 800هكتدار، سسدارة إااليدة قددرها      42 453 700هكتار إىل  43 767 500ومشال أفريقيا من 

ا يعادل خسارة إااليدة  مّم ،هكتار 35 418 700هكتار إىل  41 180 100تراجع غطاء األراضي احلرجية األخرى من 

حتويل الغابات واألراضي احلرجية األخرى إىل اسدتخدامات أخدرى لألراضدي    شهد هكتار. و 5 761 400صافية قدرها 

نلدك يف معظمده إىل حتويدل األراضدي احلرجيدة      يعدزى  ، و2015و 2010خالل الفرتة املمتددة بدني عدامي    وترية سريعة 

 األخرى إىل أر اض زراعية. 

 

 هكتار( 000: جمموع مساحة الغابات واألراضي احلرجية األخرى مسب السنة )2الشكل 
 

 
 

   هكتار( 000) األراضي احلرجية األخرىمساحة  -هكتار(  000مساحة الغابات )
 

 2015 عامل احلرجية يف العاملاملصدر: تقدير املوارد 
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يضدم عدددا كدبريا مدن األندواع الربيدة       و هائدل إن نظام املناطق احملمية يف إقليم الشرأل األدنى ومشدال أفريقيدا    -8

أن مسداحة الغابدات    2015وحتى عدام   1990واملتوطنة. وبّينت مقارنة بيانات تقدير املوارد احلرجية يف العامل من عام 

(. إال أنه ال ميكدن التحقدق مدن هدذه االجتاهدات إاّل بالنسدبة       3جيابيا )الشكل إمية تسجل اجتاها إطار املناطق احمل يف

 البلدان اليت هلا نظام إبالغ كامل عن املساحة احلرجية يف املناطق احملمية.  إىل

 

 1990: املناطق احملمية يف إقليم الشرأل األدنى ومشال أفريقيا منذ عام 3الشكل 

 

 
 

 .2015و 2010و 2000و 1990 عوامتقارير عن تقدير املوارد احلرجية يف العامل لألاملصدر: 

 

تطورا إجيابيا يف حجم الغابات يسند إىل محاية الرتبدة وامليداه يف ادقلديم، بزيدادة      كذلك أدناه 4ن الشكل ويبّي -9

 مليون هكتار يف السنوات اخلمس والعشرين املاضية. 2.4قدرها 
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 : مساحة الغابات املخصصة حلماية الرتبة واملياه4الشكل 
 

 
 

 الغابات املخصصة حلماية الرتبة واملياه
 

 2015 عاماملصدر: تقدير املوارد احلرجية يف العامل ل

 

كما تزايدت مساحة الغابدات املزروعدة يف إقلديم الشدرأل األدندى ومشدال أفريقيدا بداطراد يف السدنوات اخلمدس            -10

(. لكن عندد النظدر   5)الشكل  2015عام يف مليون هكتار  9.7إىل  1990مليون هكتار يف عام  7.6والعشرين املاضية من 

ن أن الزيدادة  (، يتبديّ 1حلرجيدة األخدرى )اجلددول    واألراضدي ا  الطبيعيدة إىل حجم الغابدات املزروعدة وحجدم الغابدات     

مليدون هكتدار( صدغرية جددا مقارندة  جمدوع خسدارة مسداحات الغابدات واألراضدي            2.1مساحة الغابات املزروعة ) يف

 مليون هكتار(.  7.1احلرجية األخرى )
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  باهلكتارات 2015-1990: التغيريات يف مساحة الغابات املزروعة خالل الفرتة 5الشكل 
 

 
 

 2015 عاماملصدر: تقدير املوارد احلرجية يف العامل ل

 

 خالصة

 

ت عد بلدان الشرأل األدنى ومشال أفريقيا من بني أقل البلدان اليت تتمتع  وارد حرجيدة، وهدي أيضدا مدن بدني       -11

حتقيدق التنميدة االقتصدادية    البلدان اليت تقل فيها املعلومات رغم األهمية البالغة اليت تكتسيها هدذ املدوارد بالنسدبة إىل    

واالجتماعية واألمن الغذائي وتوفري خمتلف اخلدمات البيئية. وأّكدت التقارير املتعاقبة لتقدير املوارد احلرجية يف العدامل  

أن املعلومات احلرجية يف إقليم الشرأل األدنى ومشال أفريقيا ال تزال ظئيلة وأن معظم البلدان تفتقدر إىل القددرات الالزمدة    

واالسدتخدامات احلرجيدة    يات الغطداء احلرجد  ريعن املوارد احلرجيدة وتغدي  يف الوقت املناسب ة وقمع البيانات املوثوجل

وهذا ميثل عائقا كبريا بالنسبة إىل السياسات الوطنيدة السدليمة والتخطديل الرشديد      مستخدمي الغابات، ولإلبالغ عنها.و

لدة املدوارد علدى املسدتوى الدوطل وبالنسدبة إىل العمليدات ادقليميدة         واختان القرارات عن علم وادبالغ املناسدب عدن حا  

 والدولية. 

 

وإن حتويل الغابات واألراضي احلرجية األخدرى يف ادقلديم إىل اسدتخدامات أخدرى لألراضدي مرتفدع بصدورة         -12

علدق باألراضدي احلرجيدة    غطائهدا احلرجدي واملت   فقدانلبلدان اختان تدابري فعالة للحد من ارتفاع معدل نبغي لكبرية. وي

األخرى إنا أرادت صون ما تبقدى مدن نظمهدا اديكولوجيدة احلرجيدة. وال بدد مدن نقلدة نوعيدة باجتداه اعتمداد املزيدد             

   املمارسات الزراعية املستدامة ونظم استخدام األراضي املتكاملة. من
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تطبيق الغابات املزروعة يف إقليم الشرأل األدنى ومشال أفريقيا مدنخفض بشدكل كدبري مقارندة  عددل       مدىوإن  -13

لبلددان اسدتغالل ايدع الفدرت املتاحدة للنهدوض       نبغي لوي ة األخرى.الغطاء احلرجي واملتعلق باألراضي احلرجي فقدان

، إىل السدعي إىل إجيداد خيدارات اسدتثمارية     برباجمها اخلاصة بغرس األشجار. وقد حتتاج البلدان، عند قيامهدا بدذلك  

نلك  يف خارج أمواهلا العامة. وتتمثل إحدى فرت االستثمار الكربى اليت استخدمت بشكل كامل يف املشاركة العامة،  ا

 يف أموال القطاع اخلات. وميكن أيضا السعي إىل إجياد آليات متويل عاملية أخرى.

 

أن بعض البلدان تنتقل حنو االسدتثمار يف أنشدطة التحدريج     2015 العامل لعام وأظهر تقدير املوارد احلرجية يف -14

ألغراض متعددة، مثل إعادة املناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية، وإنتاج الطاقة اخلشدبية، وتنميدة احلراجدة احلضدرية     

 تشجيع مثل هذه املبادرات والنهوض بها. ينبغي وشبه احلضرية. وس

 


