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ويرجى من السادة . عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 الغابات جلنة

 نواحلادية والعشرالدورة 

 4104أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا، 

 4104حالة الغابات يف العامل يف سنة 

 الغابات يف صميم املستقبل املستدام

 

 مقدمة –أواًل 

 

فاالستدامة تعين وجود دورة . يف األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية لالستدامة 02+نظر مؤمتر ريو- 1

وتتسم هذه الدورة بالتناغم يف حال عدم استنفاذ املوارد الطبيعية األساسية وعدم إعاقة . متوازنة من االستهالك واإلنتاج

صاحل االقتصادية واملسؤوليات االجتماعية يف روح من واالستدامة تعين أيضًا التوفيق بني امل. وظائف النظام اإليكولوجي

املوارد ستخدم فيه وهي تقتضي االنتقال إىل اقتصاد أخضر بقدر أكرب، يقّل فيه الكربون وُت. الثقة املتبادلة للقارة مجعاء

 .يةاالجتماعكفؤة ويكون شاماًل للجميع من الناحية االجتماعية ويؤدي إىل حتسني رفاهية اإلنسان والعدالة بصورة 

 

إىل تعزيز حقيقة  (SOFO 2012" )0210حالة الغابات يف العامل يف سنة "وتسعى الطبعة العاشرة من تقرير الفاو  -0

واحلراجة واملنتجات احلرجية أساسية ملستقبل مستدام وال بد هلا من تأدية دور حاسم يف  تأساسية مفادها أّن الغابا

وُتعترب الغابات أساسية لتحقيق أهداف االستدامة الطويلة األجل على . انتقالنا الناجح إىل اقتصاد أخضر بقدر أكرب

ولقطاع الغابات . اقتصاد أخضر بقدر أكرب املستويات كافة، مبا يف ذلك من خالل تأمني السلع واخلدمات الضرورية يف

جتربة غنية يف جمال حتقيق التوازن بني االستهالك واإلنتاج وقد يكون خري مثال على كيفية تلبية الطلب املتزايد على 

 . األغذية واأللياف والطاقة مع احلد قدر املستطاع من اهلدر ومن انبعاثات غازات الدفيئة

 

ملعاجلة مسائل اإلنصاف املستدامة للغابات واستخدام املنتجات احلرجية على فرص هامة  وتنطوي أيضًا اإلدارة -3

وعلى نفس املنوال، فإّن احملافظة على رأس املال احلرجي يعود بالنفع على األجيال املقبلة من خالل خلق . والعدالة
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الضوء على  0210غابات يف العامل يف سنة ويسّلط تقرير حالة ال. دفق مستمّر من املنافع االجتماعية أو توسيع نطاقه

 . اجملاالت اليت تكون فيها مساهمة الغابات األهّم ملستقبل التنمية املستدامة واخلضراء بقدر أكربهذه املواضيع وعلى 

 

مع تسليط الضوء على ما تضّمنه من  0210حالة الغابات يف العامل يف سنة وتتضّمن هذه الوثيقة موجزًا عن تقرير  -4

 . نتائج ورسائل رئيسية

 

 ةللتنمية والعدالة االقتصادي كاحلراجة كمحّر –ثانيًا 

 

. استخدام الغابات والتنمية االقتصادية إىل الرتابط الوثيق بني 0210حالة الغابات يف العامل يف سنة يشري تقرير  -5

ويعطي هذا املطبوع حملة عامة إقليمية موجزة . ولوحظ وجود رابط متني مشابه بني إزالة الغابات والرتاجع االقتصادي

 . سنة من اآلن 322من قبل قطاع الغابات قبل " االستدامة"عن هذه التأثريات وعن تاريخ بلورة مفهوم 

 

الضوء على أهمية الغابات واحلراجة واملنتجات واخلدمات احلرجية لتحسني سبل العيش يف املناطق  ويسّلط التقرير -6

فهو يشرح على سبيل املثال كيف أّن االستثمارات يف املشاريع املعتمدة على . الريفية وللحد من الفقر وتشجيع العدالة

وعلى اعتبار . وستساعد يف تنشيط املناطق الريفيةاخلشب ستوّلد فرص عمل إضافية وستؤدي إىل أصول حقيقية ودائمة 

وأّن الزراعة احلرجية قد  0212و 0220أّن قيمة صادرات املصنوعات اخلشبية زاد مبا يفوق الضعف بني سنيت 

يف املائة من عائدات املزارع يف بعض املناطق، فهذا كّله ُيربز أهمية املشاريع الصغرية  42ساهمت بنسبة وصلت إىل 

سطة احلجم املعتمدة على الغابات واحلاجة إىل االستثمارات من أجل خلق بيئة مشّجعة إلقامة مثل هذه املشاريع واملتو

 . وضمان استمراريتها

 

 لتصويبومن شأن جعل االقتصاد أكثر اخضرارًا بواسطة احلراجة أن يتيح أيضًا جمموعة أوسع من الفرص  -7

 352ويعتمد زهاء . ةجتماعية واالقتصادية واإلقليمياحلالية على املستويات االأوجه عدم املساواة تصحيح االختالالت و

مليون نسمة من السكان األصليني، على الغابات يف قوتهم اليومي وبقائهم  62مليون شخص من فقراء العامل، مبا فيهم 

وتشمل هذه الفئة األفراد األكثر حرمانًا وضعفًا ويف معظم األحيان أيضًا فئات اجملتمع األضعف من . على املدى البعيد

ع شتى الظروف والقدرات مسات وتشكل احلاجة إىل قدر قليل من رأس املال واملرونة يف التكّيف م. الناحية السياسية

 . خرى لالستثمار يف احلراجة، مبا يعود بالنفع على الفقراء بشكل خاصأ

 

 املنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية كوسيلة حيوية –ثالثًا 

 ملستقبل مستدام

 

ي حبت وقابل ومبا أّن اخلشب مورد طبيع. ُيعترب اخلشب أكرب السلع املستخرجة من الغابات من حيث احلجم -8

ينطوي على إمكانات هائلة الستخدامه على نطاق أوسع يف سعينا للتدوير وإعادة االستخدام والتحلل البيولوجي، فهو 
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اني اخلضراء وغريها من البنى التحتية، إىل القطع بوترتاوح هذه الفرص من استخدامه يف امل. إىل بناء مستقبل مستدام

وهذه اخلصائص الفريدة جتعل من اخلشب بدياًل ممتازًا كمادة خام . هزة الكمبيوترالقابلة للتدوير يف السيارات وأج

الوزن عند النقل  فوإّن اخلشب خفي. للعديد من السلع واملنتجات املصنوعة من مواد خبثة مضّرة بالبيئة واالقتصاد

 .معًا وزهيد الثمن يف آنوسهل التحويل 

 

وتكتسي مزايا اخلشب واملنتجات اخلشبية من الناحية . وختّزن املنتجات اخلشبية الكربون لفرتات زمنية طويلة -9

البيئية ومن ناحية االستدامة أهمية متزايدة ومن املتوقع أن يرتفع الطلب العاملي على اخلشب واأللياف مبقدار الضعف 

ل املسارات املقبلة حيث أنه حيافظ على البيئة ومسؤول من وقد يكون هذا التحول أفض. 0232تقريبًا حبلول سنة 

 . الناحية االجتماعية وسليم من الناحية االقتصادية

 

ويؤدي عدد من املنتجات احلرجية غري اخلشبية كاخليزران والروطان والفلني دورًا هامًا أكثر فأكثر يف التشييد  -12

وعالوة على هذا، تشكل، يف مناطق عديدة من . دامات األخرىاحملافظ على البيئة ويف جمموعة واسعة من االستخ

العامل، املأكوالت الربّية يف الغابات كالفاكهة واألوراق القابلة لالستهالك واحلشرات وحلوم الطرائد والفطريات 

على ذلك، ُتعترب وعالوة . واملكسرات مواد مكّملة هامة للنظم الغذائية األساسية، خاصة بالنسبة إىل سكان الريف الفقراء

 . النباتات احلرجية مصدرًا هامًا للعالجات التقليدية وغالبًا ما ُتستخدم لتطوير املستحضرات الصيدالنية احلديثة

 

. حبّجة أنه غري صديق للبيئة" اجلّيد"استخدام اخلشب  النهي عنويشري التقرير إىل أّنه يتعّين على الربامج عدم  -11

ر العام لتعزيز استخدام اخلشب وغريه من املنتجات احلرجية اليت تستويف شروط األعمال ويتطّلب هذا تغيري التصّو

 . التجارية واملسؤولية االجتماعية

 

 احلراجة كمكّون رئيسي جلعل القطاعات األخرى  –رابعًا 

 أكثر اخضرارًا

 

باستطاعة الغابات واحلراجة واملنتجات احلرجية أن تؤدي دورًا حيويًا جلعل القطاعات الرئيسية أكثر اخضرارًا  -10

وإّن جعل هذه القطاعات أكثر اخضرارًا يفرتض وجود قدر أكرب من . ومنها مثاًل قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والسكن

ويكتسي بالفعل اجلمع بني زراعة األشجار . سلسلة القيمةستويات واالقتصادية على مجيع املالكفاءة اإليكولوجية 

للمنتجات احلرجية أن حتّل حمّل  كوميكن كذل. والزراعة أهمية متزايدة باعتباره مكونًا هامًا يف الزراعة املراعية للمناخ

 .تهذه اخليارا نل التقرير عددًا مويتناو (.قطاع البناء)الطاقة يف قطاع السكن  ىعل ةواملعتمد ةاملتجدد غري ماملواد اخلا

 

وإذ يشري التقرير إىل أّن استخدام الغابات يشكل مصدرًا هامًا للطاقة البيولوجية على امتداد تاريخ اإلنسانية، فهو  -13

 ومع اتساع. وال تزال الطاقة اخلشبية املصدر الرئيسي للطاقة ألكثر من ثلث سكان العامل. يؤكد أهمية مصدر الطاقة هذا
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البحث عن مصادر متجددة للطاقة، يالحظ التقرير وجود فرص هائلة للطاقة املعتمدة على الكتلة األحيائية احلرجية 

 . باعتبارها بدياًل أقّل تلويثًا وأكثر اخضرارًا

 

 واجلمالي والرتفيهي الثقايف كمالالغابات كمصدر لل –خامسًا 

 

مع وجود مزيد من الوقت املتاح للرتفيه والدخل التقديري، ازداد بشكل ملحوظ االهتمام باالستخدامات الرتفيهية  -14

ويزداد توق اجلمهور إىل زيارة املناطق احلرجية والرباري واالستمتاع . واالستخدامات األخرى غري االستهالكية للغابات

ومع ازدياد وترية الفيضانات وشح املياه وحّدتها، بات سكان . طبيعةبها حيث أّن نصف السياحة يف العامل تتم يف ال

وهناك حرص أكرب على جعل احلراجة يف املناطق احلضرية موئاًل للخدمات . املدن يعانون بدورهم من خسارة الغابات

 . جوارهاالبيئية واالجتماعية مثاًل من خالل إتاحة مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ومجاليات لسكان املدن و

 

دراج الغابات واحلراجة يف السياسات والربامج إويدعو التقرير إىل مراعاة الرسائل الرئيسية املذكورة حرصًا على  -15

كما يرّكز التقرير على اختاذ تدابري حازمة ُتحدث تغيريات . واالستثمارات املقبلة اليت تسعى إىل ضمان االستدامة

ويشمل . نطاق أوسع يف حتفيز االقتصادات اخلضراء املعتمدة على األبعاد البيولوجيةملحوظة لتقّبل دور الغابات على 

هذا بالدرجة األوىل وضع سياسات وبرامج تعطي أصحاب املبادرات احلّرة احلوافز الضرورية للرتويج للغابات والستخدام 

ي إىل إزالة الغابات وتدهورها وحتويلها إىل إزالة احلوافز املضّرة اليت تؤد كما يشمل. املوارد احلرجية على حنو مستدام

ومن شأن خلق موارد دخل مالئمة لقاء خدمات النظام اإليكولوجي احلرجي مثل احتباس الكربون، . استخدامات أخرى

وإّن وجود نظم إدارة منفتحة والمركزية ميكن . أن يشّجع بدوره أصحاب الغابات ومديريها على محايتها والنهوض بها

يف حتقيق مزيد من الكفاءة والشفافية وأن يؤّمن جمموعة منّوعة من الفرص بأصحاب املبادرات احلّرة على  أن يساعد

 .املستوى احمللي

 

ولن تستطيع الغابات واحلراجة واملنتجات احلرجية مواجهة مجيع التحديات املرتبطة باالنتقال إىل اقتصادات  -16

 . أكثر اخضرارًا، لكن من املؤكد أنها تشكل خري مثال ومصدر أمل يف مستقبل مستدام

 

 نقاط للبحث –سادسًا 

 

 الواردة يف تقرير حالة الغابات يف العامل يف سنة  قد ترغب اللجنة يف دعوة البلدان إىل مراعاة الرسائل الرئيسية

من خالل إدراج الغابات واحلراجة يف سياساتها وبراجمها واسرتاتيجياتها جلعل اقتصادها الوطين  0210

 .اقتصادًا أخضر، مبا يف ذلك تشجيع استخدام اخلشب من مصادر مستدامة باعتباره مادة صديقة للبيئة

  يف العامل  تحالة الغابااألمم املتحدة املعين بالغابات إىل دراسة نتائج تقرير نتدى مقد ترغب اللجنة يف دعوة

 .والتنمية االقتصادية تيف دورته العاشرة املخصصة للغابا 0210يف سنة 



5 COFO/2012/4 

 احلرجية يف التنمية  تواملنتجا تزيادة مساهمة الغابا لقد ترغب اللجنة يف توصية الفاو بدعم البلدان من أج

 :االقتصادية من خالل

o املختصة باملنتجات اخلشبية وغري اخلشبية واحملافظة  ةلتطوير املشاريع الصغري ةبيئة مشّجع قخل

 عليها؛

o ؛ةاحلرجي تتشجيع استدامة الصناعا 

o توسيع نطاق املنتجات احلرجية من خالل منتجات جديدة ومبتكرة؛ 

o  ييف القطاع احلرجإرساء مناخ مالئم لالستثمارات. 

 

 مبا  0214اللجنة يف الطلب إىل الفاو أن تبّت يف حمور تركيز تقرير حالة الغابات يف العامل يف سنة  بقد ترغ

0215يدعم عملية مراجعة الرتتيبات الدولية اخلاصة بالغابات يف سنة 
1
 األمم املتحدة املعين ىودعوة منتد 

 .بالغابات إىل اعتبار التقرير مصدرًا أساسيًا للمعلومات إلجراء املراجعة املذكورة

 سنة يف يف العامل تتضّمنها تقرير حالة الغابا الرئيسية اليت لدراسة النتائج والرسائ يفاللجنة  بقد ترغ 

 . األعمال لمن جدو 6و 5 نالبندي لمداوالتها حو سياقيف  0210

                                                      

 E/2007/42 7/1 من قرار منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات رقم 00و 19 الفقرتان  1


