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يسلط إصدار عام 2018 من تقرير حالة 
الروابط  العامل الضوء عىل  الغابات يف 

والعديد  واألشجار  الغابات  بني  املتبادلة 
من األهداف واملقاصد األخرى لخطة 

.2030 لعام  املستدامة  التنمية 

املتاحة  األدلة  بني  الجمع  ومن خالل 
املصادر  من  واسعة  مجموعة  من 

أهمية  مدى  التحليل  يوضح  العلمية، 
سبل  إىل  بالنسبة  واألشجار  الغابات 

يف  فقرا  األشد  األشخاص  العيش  كسب 
الغابات  أن  وتأكد عىل حد سواء  العامل، 

للزراعة  رضورية  واملنتجة  الصحية 
التحليل  هذا  يعطي  كام  املستدامة. 

الهام  واألشجار  الغابات  دور  عىل  دليال 
تلبية  يف  ومساهمتها  املياه  جودة  يف 
املستقبل  يف  الطاقة  من  االحتياجات 
وصحية.  مستدامة  مدن  تصميم  ويف 

العامل  يف  الغابات  حالة  تقرير  ويستفيد 
مثانية  دراسات حالة من  لعام 2018 من 
كيف  توضح  القارات  مختلف  عرب  بلدان 

عىل  القامئة  والنهج  اإلجراءات  قادت 
بالغابات  الخاصة  الطبيعية  املناظر 

األرايض  واستخدام  واألغذية  والزراعة 
التقدم. تحقيق  إىل 

املستدامة  التنمية  خطة  إنجاز  ويتطلب 
بيئة مالمئة  لعام 2030 وضع وتقوية 

التغري  لتحقيق  الرضورية  الرشوط  وخلق 
نحو  الغابات  مسارات  وستُعزز  التحويل. 

من  أسايس  بشكل  املستدامة  التنمية 
تقر حقوق  التي  القانونية  األطر  خالل 

الحيازات  وأصحاب  املحلية  املجتمعات 
الغابات واألشجار  الصغرية يف الوصول إىل 

القطاع غري  تحويل  وتضمنها، من خالل 

الخاص  القطاع  مشاركة  وتحفيز  الرسمي 
يساعد  لالستدامة.  الداعمة  األنشطة  يف 

االستثامر يف الرصد الفعال يف سد فجوات 
من وضع  البلدان  لتمكني  البيانات 

النهاية،  سياسات قامئة عىل األدلة. ويف 

والتحول  والفقر  الجوع  القضاء عىل  فان 
بتنسيق  إال  إىل عامل مستدام، لن يتحقق 

القطاعية  الوزارية  القطاعات  سياسات 
الريفية  التنمية  الزراعة،  –الحراجة، 
n.الحكومة عرب  الوطنية-  والتنمية 
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األمن الغذايئ

يوضح تقرير حالة الغابات يف العامل وضع الغابات، أهم السياسات التي وضعت مؤخرا والتطورات املؤسسية 
والرسائل الرئيسية التي تعنى بقطاع الغابات. ويوفر هذا التقرير عىل نطاق واسع معلومات حديثة وموثوقة 

ومرتبطة بالسياسات، تضع األسس لنقاش بناء وتساهم يف اتخاذ القرارات التي تعنى بالغابات يف العامل.
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 حتميل
 التقرير الكامل

ç ينبغــي، لتحقيــق أهدافنــا العامليــة، اتخــاذ إجراءات عاجلــة للحفاظ 
عــى الغابــات عــى كوكــب األرض. إّن الوقت يداهــم الغابات يف العامل 

التــي تتقلــص مســاحتها اإلجامليــة يوًمــا بعد يوم. 

ç متتــّد أغصــان األشــجار والغابات إىل أهــداف التنمية املســتدامة 
جميًعــا. فمــن معالجــة مشــكلة الفقــر والجــوع إىل تخفيــف تأثريات تغري 

املنــاخ والحفــاظ عــىل التنــوع البيولوجــي، تتجاوز آثار الغابات واألشــجار 
نطــاق الهــدف 15 مــن أهــداف التنمية املســتدامة فتســاهم يف تحقيق 

أهــداف ومقاصــد متعــددة يف خطــة التنمية املســتدامة لعام 2030.  

ç حــان الوقــت لالعــراف بأنــه مل يعد مــن املمكن معالجة مســائل 
األمــن الغــذايئ والزراعة والحراجــة مبعزل عن غريهــا. فالزراعة 

املســتدامة تحتــاج إىل غابــات صحيــة ومنتجــة. وتوفر الغابات واألشــجار 
ملئــات املاليــني مــن الناس الغــذاء والطاقة والدخــل، فتكون مبثابة شــبكة 

أمــان خالل األوقــات العصيبة.

، علينا أن نســلك مســار  ç ملســاعدة األشــخاص األشــّد إهامالً أوالً
الغابــات وأن منكِّــن عمــالء التغيــري. وإن السياســات التــي تضمن حقوق 

الحيــازة للفقــراء والضعفــاء، مبــن فيهــم الســكان األصليون واملزارعون 
الذيــن ال ميلكــون األرايض والنســاء الريفيات والشــباب ستســاهم بشــكل 

كبــري يف القضــاء عــىل الفقر وانعــدام األمن الغذايئ. 

ç تحقــق الُنهــج القامئــة عــى املناظــر الطبيعيــة التوازن عى 
صعيــد االســتدامة. مــن الــرضور دمــج الُنهج القامئة عــىل املناظر 

الطبيعيــة مبــا يحمــي خدمــات النظــام اإليكولوجــي الحيوية والتي 
تســتخدمها عــىل نحــو مســتدام وتحافظ عىل ســبل كســب العيــش وتعالج 

تحديــات األمــن الغــذايئ وتتكيف يف الوقت نفســه مــع تأثريات تغري 
املنــاخ، يف االســرتاتيجيات الوطنيــة وأولويــات التنمية. 

ç يشــّجع وجــود إطار سياســايت متســق الــراكات والتزام أصحاب 
املصلحــة بشــأن الغابــات. يتطلــب دمــج الغابــات يف اســرتاتيجيات التنمية 

املســتدامة رشاكات فعالــة ومشــاركة القطــاع الخــاص. ومتثل األطر 
القانونيــة الواضحــة ومشــاركة املجتمعــات املحليــة والتدابري املتســقة 

عــىل مســتوى السياســات التــي تحقق التــوازن يف ما بني مصالــح الجهات 
املعنيــة جــزًءا مــن البيئــة املواتية الالزمة.

ç تحتــاج املــدن الصحية إىل األشــجار. يف ظــّل تنامي التوّســع الحرضي، 
باتــت األشــجار والحدائــق والغابــات رضوريــة للمخططني الذين 

يصممــون املــدن املســتدامة يف املســتقبل واملناظــر الطبيعيــة املحيطة 
باملراكــز الحرضية.

ç تعــّد األدلــة عامــاًل أساســًيا لتحقيق االعــراف بالقيمــة الحقيقية 
للغابــات يف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030. من خالل االســتثامر 
يف الرصــد عــىل املســتويني الوطني ودون الوطنــي، ســتحصل الحكومات 

عــىل صــورة أوضح ألثر الغابات واألشــجار االجتامعــي واالقتصادي 
والبيئــي يف أهــداف التنمية املســتدامة.
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الرسائل الرئيسية

حقائق
الغابات واألشجار  أن  إىل  الدراسات  يشري عدد من 

األرس  دخل  من  املائة  يف   20 نحو  توفر  قد 
خالل  من  النامية  البلدان  يف  الريفية  املعيشية 
احتياجاتها  تلبية  خالل  من  أو  النقدي  الدخل 

. ملعيشية ا

لإلدارة  الخاضعة  الغابات  مساحة  ازدادت 
الخمس  السنوات  خالل  واملياه  الرتبة  عىل  للحفاظ 
25 يف املائة الغابات  إدارة  املاضية، ومتت  والعرشين 

املياه.  و/أو  الربة  عى  الحفاظ  بهدف 

الطاقة  من  املائة  40 يف  توفر الغابات حوايل 
توفره  ما  بقدر  حطب،  شكل  عىل  عاملًيا  املتجددة 

الرياح  وطاقة  والكهرومائية  الشمسية  الطاقة 
. مجتمعة

اإلنتاج  من  املائة  يف   38 حوايل  عىل  املصادقة  متت 
أنها  عىل  لألخشاب املستدير الصناعية  العاملي 

  .2016 عام  يف  مستدامة  بطريقة  انتجت 

والتكيف  للتصدي  بالتزامها  دولة   120 تعهدت 
تشمل  التي  اإلجراءات  ذلك  مبا يف  مع تغري املناخ 

 .2017 العام  نهاية  مع  الغابات 

©
 F

A
O

, 2
01

8

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل مبوجب الرتخيص، نَسب املُصنَّف - غري 
 CC BY-NC- SA 3.0 IGO  تجاري - الرتخيص باملثل 3.0 منظمة حكومية دولية

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar

