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 موجز
مسخخخخخخخخخخخخخخا ات الغاابت  ،"شخخخخخخخخخخخخخخ ا الغاابت والتنوع البيولوجي واأل، 2020العامل لعام  "حالة الغاابت يفيتناول تقرير 

ري تقييًاا ل تقهننم احملرز حىت  سخختهنام امل واسخخت هنام التنونع البيولوجي  حفظوالسخخاناا النيي يسخختعا ويا ويهنيرويا يف  وُيج
ة مي حيث النتائج احملققة املتبعاإلجراءات والنجهج و ويوضح فعالية السياسات  اآلا يف حتقيق األههناف واملقاصهن العاملينة

حتهنيهن ممارسخخخات  ترمي إىل ةدراسخخخات حال، مي خالل سخخخ سخخخ ة سخخخواء والتناية املسخخختهنامة ع ى حهنن  فظ احل ع ى صخخخعيهني
 مبتارة وعوامل النجاح وح ول مفيهنة ل جايع 

مصخخخخخخخخخ  ة  جيال  ملا في  البيولوجي ووقف  وعاس مسخخخخخخخخخار  هاتنوعالغاابت و نع فقهناا ملويهنعو إىل اختاذ إجراءات جريئة 
 احلاضر واملستقبل 
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 مياي توجي   ي استفسارات بشأا مضاوا هن  الوثيقة إىل:

 Mette L. Wilkie السيهنة

 مهنيرة شعبة الغاابت
Mette.Wilkie@fao.org 

 (COFO-2020@fao.org: صورة إىل)
 

  

 جلنة الغاابت جانبمن  ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء
 :القيام مبا ي ي قهن ترغب ال جنة يف دعوة الب هناا إىل

 اإلطار اخلا  وضخخخخخخخخخخااا  ا  2020لعام تقرير حالة الغاابت يف العامل ع ًاا ابلنتائج الرئيسخخخخخخخخخخية الواردة يف  اإلحاطة
أيخن هن  النتائج يف االعتبار ويعاس بشخخخخال مناسخخخخب الهنور احليوي الني  2020ابلتنوع البيولوجي ملا بعهن عام 

 ؛ستهناماملحفظ التنوع البيولوجي واست هنام  تضط ع ب  الغاابت يف 

 :القيام مبا ي ي نظاةامل ا تط ب إىل  قهن ترغب ال جنة يفو 
 الوعي ابلعوامل الاامنة وراء فقهناا التنوع البيولوجي ل غاابت وكيفية التصهني ل ؛ االرتقاء مبستوى 

  ما تبنل  ا وفقهناا تنوعها البيولوجي ودعم الب هناا يف وقف إزالة الغاابت وتهنهورهالافي ة بجراءات اختاذ اإلتعزيز
 جهود؛مي 

  حفظ التنوع  دلة  فضخخخخخل حول مسخخخخخا ة الغاابت يف  عهنادتسخخخخخاعهن ع ى إجيات منهدعم الب هناا بواسخخخخخطة  دوات و
 البيولوجي وتعزيز قهنرة الب هناا ع ى رصهن نتائج التنوع البيولوجي؛

  ق التوازا بني حفظ التنوع البيولوجي ل غاابت واسخخخخخخخخت هنام  املسخخخخخخخختهنام ممانة مي مواصخخخخخخخخ ة إبراز  ا احل ول ال  حتقن
  فضل املاارسات؛ بادلخالل ت

  حتسخخخخخني املع ومات عي السخخخخخااا املعتاهنيي ع ى الغاابت واملنافع االجتااعية واالقتصخخخخخادية إىل الرامية تعزيز اجلهود
 لتنوع البيولوجي ل غاابت الناشئة عي ا

mailto:Mette.Wilkie@fao.org
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 مةدقم -أّوًل 
ع ى يايت  ويف حني تتهيأ الب هناا العتااد  2020-2011إذ يشخارف عقهن األمم املت هنة ل تنوع البيولوجي ل فةة  -1

)التقرير( الفرصخخخخخخخخخة  تقرير حالة الغاابت يف العاملهنا اإلصخخخخخخخخخهنار مي يغتنم ، 2020إطار عاملي ل تنوع البيولوجي ملا بعهن عام 
التنوع البيولوجي  حفظ يفمسخخخخخخخخخا ات مي  تقهننم  الغاابت واألشخخخخخخخخخ ا  النيي يسخخخخخخخخخت هنمويا ويقوموا  دار ااا فيل نظر 

ري تقييًاا ل تقهننم احملرز حىت اآلا يف حتقيق األههن واسخخخخت هنام  ع ى سو مسخخخختهنام  ويوضخخخخح فعالية  اف واملقاصخخخخهن العاملينةوُيج
، سخخخخواء والتناية املسخخخختهنامة ع ى حهنن   احلفظاملتبعة مي حيث النتائج احملققة ع ى صخخخخعيهني اإلجراءات والنجهج و السخخخخياسخخخخات 

 حتهنيهن ممارسات مبتارة وعوامل النجاح وح ول مفيهنة ل جايع  ترمي إىل ةدراسات حالمي خالل س س ة 
بل يسخخخخخخخخخخعى ابألحرى إىل ، إىل  ا ياوا حبثًا شخخخخخخخخخخاماًل عي التنونع البيولوجي احلرجي 2020تقرير عام وال يههنف  -2

حالة ل تقرير ويجراد من   ا يجاان  عي   يت  ابلنسخخخخبة إىل البشخخخخرية  عاء  وموجزتقهنمي مع ومات مسخخخختجهننة عي حالت  الراهنة 
وتقرير التقييم العاملي بشأا ، 2019عام  فرباير/شباط يف نظاةامل، الني  صهنرت  التنونع البيولوجي لألغنية والزراعة يف العامل

عي املنرب احلاومي الهنويل ل ع وم والسخخخخخخياسخخخخخخات يف  2019يف الني صخخخخخخهنر  التنونع البيولوجي وخهنمات النظام اإلياولوجي
  التنونع البيولوجي التوقعات العاملية ل ة مي نشخخخخخخخخخر امسخخخخخخخخخة الطبعة اخلو جمال التنونع البيولوجي وخهنمات النظام اإلياولوجي، 

  2020يف عام  عي اتفاقية التنونع البيولوجي ستصهنر
 ا منظاة ، و هو ل ارة األوىل مثرة جههن مشخخخخخةج بني جهازيي لبعني لألمم املت هنةالتقرير وإا هنا اإلصخخخخخهنار مي  -3

بني املع ومات  التقريراع ُي، ابملنظاتنيصخخخخخة واسخخخخختناًدا إىل املزاس النسخخخخخبينة اخلا األغنية والزراعة وبرانمج األمم املت هنة ل بيئة 
 ناطقمهنى متثيل املعي  جهنيهنة  فاارو  املنظاةالصخخخخخخخخخادر عي  2020تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام  اجلهنيهنة املنبثقة عي

املركز العاملي لرصهن حفظ الطبيعة   جرا  حت يلاستناًدا إىل مرور الوقت مع يف حالة محاية الغاابت احلاص ة والتغريات احملاينة 
 هاتنوعلغاابت و املتصخخخخخخخخخخخخخ ة اب واملقاصخخخخخخخخخخخخخهنحتقيق األههناف  وجرى تقييم التقهنم احملرز سو التابع لربانمج األمم املت هنة ل بيئة 

 لتقهنمي  مث ة ةسخخخخخ سخخخخخ ة مي دراسخخخخخات احلالعت   و ن ع ى األدبيات املوجودة والهنراسخخخخخات ال  طج ب إ ازها بناءً البيولوجي 
  رجاء العامل  خمت فحفظ التنوع البيولوجي ل غاابت واست هنام  املستهنام مي عي عا ية 

اهليئة الفرعية املعنية ابملشخخخخخخخخخخخخخورة الع اية خالل اجتااع  2020 عامتقرير كاا مي املقرر يف ابدئ األمر إصخخخخخخخخخخخخخهنار و  -4
رت هخخنا االجتاخخاع، قرن رغم أتجيخخل عقخخهن   و 2020التخخابعخخة التفخخاقيخخة التنوع البيولوجي يف مخخايو/ سر  والتقنيخخة والتانولوجيخخة

 -مايو/ سر  22بقاء ع ى موعهن إصخخخخخهنار هنا التقرير وعرضخخخخخت نتائج  خالل النهنوة اإللاةونية ال  عقهنت يف إلا نظاةامل
   دان  2020تقرير عام   وترد االستنتاجات والرسائل الرئيسية لاليوم الهنويل ل تنوع البيولوجي

 الُنظم اإليكولوجية للغاابتحالة  -ااثنيً 

وتعترب . ليست موزعة ابلتساوي حول العاملبيد أهنا  يف املائة من مساحة اليابسة يف العامل 31تغطي الغاابت  -5
 مي أكثروجهن يا و كثر مي ث ث جماوع الغاابت هي مي الغاابت األولية  وال سخخخ ياة نسخخخبيً  انصخخخف مسخخخاحة الغاابت تقريبً 

ر هن يف مخسة ب هناا )الربازيل وكنهنا والصني واالحتاد الروسي والوالست املت هنة األمرياية(  ويعإالن العالم  في الغابات نصف
 يف املائة مي الغاابت يف شخخال  جزاء صخخغرية 9ا، بيناا توجهن ا نسخخبيً يف املائة( سخخ ياً  49 كثر مي نصخخف مسخخاحة الغاابت )

، يف حني تعترب ًؤاجتز قل هي األوالغاابت الصخخخخخخخنوبرية الشخخخخخخخاالية  ملطريةااالسخخخخخخختوائية ذات اتصخخخخخخخال ق يل  و منعهنم  والغاابت 
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يف املائة تقريبا مي  80  وتوجهن جتزًؤااجلافة والغاابت احمليطية املعتهنلة مي بني الغاابت األكثر  الغاابت شخخخخخخخخخخخخخخب  االسخخخخخخخخخخخخخختوائية
يف املائة املتبقية يف  كثر مي  20 نسخخبة م يوا هاتار  وتوجهن 1 رضخخية تتجاوز مسخخاحتها بجقع يف  مسخخاحة الغاابت يف العامل

   هاتار 1 000السواد األعظم منها  قل مي تب غ مساحة  –عرب  ساء العامل  رضية م يوا بقعة  34
 ا مي  نواعتتجخخهند طبيعيخخً ف أبيخخا غخخاابت عرن ، وتج يف املخخائخخة( غخخاابت العخخامل هي غخخاابت  وليخخة 34 كثر مي ث خخث )و  -6

حم ية، حيث ال توجهن مؤشخخخخرات مرئية واضخخخخ ة لألنشخخخخطة البشخخخخرية كاا  ا العا يات البيئية مل  هن  هلا اضخخخخطرا    شخخخخجار
 بهنرجة م  وظة 

بدرجة كبرية يف الفقدان املستمر للتنوّع  يساهمممّا  ما زالت معدلت إزالة الغاابت وتدهورها تدعو للقلق،و -7
م يوا هاتار مي الغاابت بسخخخخخخخخبب حتونل  420متت خسخخخخخخخخارة سو   إىل  ن، 1990 عام منن ،تشخخخخخخخخري التقهنيرات البيولوجي.

 املاضخخخخخية  ةالثالث خالل العقودمعهنل إزالة الغاابت قهن اخنفض ع ى سو كبري رغم  ا  اسخخخخخت هنام األراضخخخخخي ألغرا   خرى،
ار،  ي ابخنفا  عي ماليني هات 10ب غ املعهنل السخخخخنوي إلزالة الغاابت  ،2020و 2015 بني عامياملاتهنة وخالل الفةة 

  واخنفضخخت مسخخاحة الغاابت األولية يف العامل م يوا هاتار سخخنوسً  16 ي  ،تسخخعينيات القرا املاضخخياملعهنالت املسخخجن ة يف 
مي الغاابت املتضخخخخخخخخخخخخخخررة مي حرائق هاتار م يوا  100وهناج  كثر مي   1990م يوا هاتار منن عام  80مبا يزيهن ع ى 

 واألنواع الغازية واجلفاف والظواهر اجلوية غري املواتية  اآلفات واألمرا الغاابت و 
 ماليني 7 4 يف تسعينيات القرا املاضي إىل هاتار سنوسً  ماليني 8 7مي صايف فقهناا املناطق احلرجية اخنفض و  -8

  ويف حني جتري إزالخخخة الغخخخاابت يف بعض املنخخخاطق، يتم 2020و 2010املاتخخخهنة بني عخخخامي  خالل الفةة هاتخخخار سخخخخخخخخخخخخخخنوسً 
صخخخخخخخخايف ونتيجة لنلك، فإا   مناطق  خرىغاابت جهنيهنة مي خالل التوسخخخخخخخخع الطبيعي  و اجلهود املتعاهنة يف اسخخخخخخخخت هنا  

 مسخخخخاحة الغاابت العاملية  ومي حيث القياة املط قة، اخنفضخخخخت سخخخخارة يف مسخخخخاحة الغاابت  قل مي معهنل إزالة الغاابتاخل
فإن العامل ليس على  ،ومن مث، وهي مساحة تعادل مساحة ليبيا  2020و 1990 عامي م يوا هاتار ما بني 178سبة بن

 3زايدة مساحة الغاابت بنسبة  املتمثل يفخطة األمم املتحدة السرتاتيجية للغاابت  مقصد املسار الصحيح لتحقيق
 .2030أحناء العامل حبلول عام  خمتلفيف املائة يف 

 األنواع احلرجية والتنوع الوراثي -اثلثًا

القسخخخخخخخخخخم األكرب مي التنونع البيولوجي  حفظوابلتايل، فإا . لألرض الربيأتوي الغاابت معظم التنوع البيولوجي  -9
 وتوفر الغخخاابت املخخأوى   ونسخخخخخخخخخخخخخخت خخهنمهخخامع غخخاابت العخخامل  هبخخا نتفخخاعخخلهبخخا يف العخخامل يعتاخخهن كخخلن االعتاخخاد ع ى الطريقخخة ال  

ويوجهن  يف املائة مي  نواع الثهنييات  68يف املائة مي  نواع الطيور و 75ويف املائة مي األنواع الربمائية  80 ابلنسخخخخخخخخخخخخخخبة إىل
توفر  شخخخخخخخخجار ، ع ى طول السخخخخخخخخواحل االسخخخخخخخختوائيةو  يف املائة مي  يع النبالت الوعائينة يف الغاابت االسخخخخخخخختوائينة  60 حوايل

تساعهن يف منع الةسنبات ال  قهن تؤثر س ًبا لوال و املانغروف مواقع ل تااثر وحاضنات ل عهنيهن مي  نواع األمساج واحملارست، 
 ذلك ع ى طبقات األعشا  الب رينة والشعب املرجانينة ال  تشانل موائل ل  ياة الب رينة 

 -ا حسبببببببب عوامل مثل نوع الغابة واجلغرافيا واملناة والرتبة بريً ا كخيتلف التنوع البيولوجي للغاابت اختالفً و -10
معظم موائل الغاابت يف املناطق املعتهنلة عهنًدا ق ياًل نسخخخخبًيا مي  نواع أتوي و  البشبببرالذي ميارسببب  ابإلضبببافة إل ال بببغ  

فريقيا و مرياا اجلنوبية  توزيع جغرايف كبري، يف حني  ا الغاابت اجلب ية يف  ا ياوا هلا احليواانت واألشخخخخخخخخخجار ال  متيل إىل 
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وجزر الاارييب و مرياا الوسخخخخخطى وجزيرة وسخخخخخواحل الربازيل وجنو  شخخخخخرا وسخخخخخيا وغاابت األراضخخخخخي املن فضخخخخخة يف  سخخخخخةاليا 
ق ذات الاثافة السخخخخخاانية العالية تعترب املناطو جنو  شخخخخخرا وسخخخخخيا لهنيها العهنيهن مي األنواع ذات التوزيع اجلغرايف الصخخخخخغري  

ياة بشخخال سخخ ، مثل  ورواب و جزاء مي بنغالديش والصخخني واهلنهن و مرياا الشخخاالية، سخخت هنام املاثف لألراضخخي الزراعيةواال
مي حيث تنوعها البيولوجي  كاا مت حتهنيهن مشال  فريقيا وجنو   سخخخةاليا وسخخخواحل الربازيل ومهنغشخخخقر وجنو   فريقيا  قل 

 سالمة التنوع البيولوجي ما يتع ق بخسائر فادحة يف تابهن تكاناطق 
  كثر هنخخخخخخاج و   اكبببببان التقبببببدم اارز يف منأل انقراض األنواع املابببببددة و سببببببببببب  احلفبببببا  عليابببببا بطي بببببً و -11
ملههندة  ى قائاة األنواع امي هن  األنواع  درجت ع 20 000 كثر مي و  نوع خمت ف مي  نواع األشخخخخخخخخخخخخخخجار 60 000مي 

ا مي هن  األنواع قينات ع ى  يا مههندة عامليً  8 000، و كثر مي حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية لالحتاد الهنويل ابالنقرا 
مي  نواع األشخخخخخخجار جرى تقيياها ع ى  يا  1 400، مههندة ابالنقرا   و هشخخخخخخة(  و كثر مي مههندة بشخخخخخخهنة ابالنقرا )

يف املائة مي نبالت الغاابت  8حوايل جرى إدراج قهن فظ  و حلويف حاجة ماسخخخخخخخخخة إىل إجراءات ا ابالنقرا مههندة بشخخخخخخخخخهنة 
دة يف املائة مي الفطرست املوجودة يف الغاابت حالًيا ع ى  يا مههنن  5يف املائة مي حيواانت الغاابت و 5ال  مت تقيياها و
  بشهنة ابالنقرا  

مي  268 بني مي واع ال  رصخخخخخخخخهنتاألنمي  455، الني يسخخخخخخخختنهن إىل مؤشخخخخخخخخر األنواع اخلاصخخخخخخخخة ابلغاابتاخنفض و  -12
، وهو معهنل 2014و 1970يف املائة بني عامي  53، بنسخخخخخخبة املوجودة يف الغاابت والزواحف والطيور اتالربمائيو الثهنييات 

 خطر تعر  هن  األنواع لالنقرا   تزايهنط الضوء ع ى يف املائة  وهنا يس ن  7 1اخنفا  سنوي بنسبة 
بروتوكول انغوس بشخخخخخخخخخأا احلصخخخخخخخخخول ع ى مي األطراف املتعاقهنة ابلتصخخخخخخخخخهنيق ع ى  122قامت ومي انحية إُيابية،  -13

( 2016مقارنة بعام  يف املائة 74 نسخخخبتها )بزسدة والتقاسخخخم العادل واملنصخخخف ل انافع الناشخخخئة عي اسخخخت هنامها ينيةاملوارد اجل
 املعاههنة الهنولية ل اوارد الوراثية النباتية لألغنية والزراعة  مي األطراف ابلتصهنيق ع ى 146وقامت 

 والتنوع البيولوجي والغاابت األشخاص -ارابعً 

وتوفر الغاابت  كثر  ، بع اا أكثر من البعض اآلخر.تعتمد مجيأل الشعوب على الغاابت وتنوعاا البيولوجي -14
م يوا  880يقضخخخخخخي حوايل و األشخخخخخخ ا    ميعهند  كرب باثري  عيشسخخخخخخبل هنعم تم يوا مي الوظائف اخلضخخخخخخراء و  86مي 

يل ومتاثري منهم مي النسخخخخخخخخخخخخخاء  ال ساء العامل جزًءا مي وقتهم يف  ع حطب الوقود  و إنتاج الف م، و  خمت فشخخخخخخخخخخخخخ   يف 
 لتنوعإىل  ا تاوا من فضخخخخخخخخخخخخخة يف مناطق الب هناا املن فضخخخخخخخخخخخخخة الهنخل ذات الغطاء احلرجي املرتفع وا اجملاوعات البشخخخخخخخخخخخخخرية

م يوا شخخخخخخخخخ    252حوايل  مثةحيث ، ولاي معهنالت الفقر يف هن  املناطق متيل إىل االرتفاع  جي املرتفعالبيولوجي احلر 
 دوالر  مرياي يف اليوم  25 1عي  همدخ  يقل ،يعيشوا يف الغاابت والسافاان

ملة اكتم اواسبببببتخداماا بشبببببكل مسبببببتدام أهدافً  اإليكولوجيةإطعام البشبببببرية واحلفا  على النظم يشخخخخخخخانل و  -15
تعترب ضخخخخخخخخخخخخخرورية ال   ات توفر الغاابت امليا  وحتهن مي تغري املناخ وتوفر موائل ل عهنيهن مي امل قن  و  ومرتابطة بشببببببببببكل وثيق.

يف  35يف العامل، وال  متثل ئيسخخخيةيف املائة مي احملاصخخخيل الغنائية الر  75تشخخخري التقهنيرات إىل  ا و املسخخختهنام   ئيإلنتاج الغنال
  و البنور  رواتاك   و اخلضو املائة مي اإلنتاج الغنائي العاملي، تستفيهن مي الت قيح احليواين إلنتاج الف
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واحلشخخخخخرات  الطرائهنحوايل م يار شخخخخخ   ع ى األغنية الربية مثل حلوم إىل حهن ما وع ى الصخخخخخعيهن العاملي، يعتاهن  -16
النباتية الصاحلة لألكل والفطر واألمساج، ال  كثريًا ما حتتوي ع ى مستوست عالية مي املغنست الصاحلة لألكل واملنتجات 

لب هناا املن فضة واملتوسطة ع ى ا ،بوصفها مورًدا غنائًيا ،وال تقتصر قياة األغنية املستاهننة مي الغاابت الهنقيقة الرئيسية 
كاا  ا   ابنتظام  غنية مستاهننة مي الغاابت  وايسته ا ورويبم يوا ش   يف االحتاد األ 100 كثر مي إا  بلالهنخل؛ 

 الطهي ألغرا   يةالطاقة اخلشبيست هنموا  – ع ى السواء يف املناطق احلضرية والريفية -ش    م يارات 2.4 قرابة
نوع مي النبالت يف  28 000مت تسخخجيل  كثر مي لقهن   ا ابلغاابتا وثيقً ترتب  صببحة اإلنسببان ورفاه  ارتباطً و -17

مياي  ا ياوا و ل غخخاابت   ياولوجيخخةوالعخخهنيخخهن منهخخا موجود يف النظم اإل ةالطبيخخ اتالوقخخت احلخخايل ع ى  يخخا لالسخخخخخخخخخخخخخخت خخهنامخخ
وحية عايقة اثري مي الناس عالقة ر الل زسرات إىل الغاابت واثر إُيابية ع ى الصخخخخخخخخخخخخخخ ة البهننية والعق ية لإلنسخخخخخخخخخخخخخخاا، ولهنى 

ا خماطر صخخخخخخخ ية   طرح، تابلغاابت  ومع ذلك تشخخخخخخخال األمرا  املرتبطة ابلغاابت املالرس ومر  شخخخخخخخاغاس و الغاابت  يضخخخخخخخً
ا ابسخخخم داء املثقبيات األمرياي( وداء املثقبيات األفريقي )مر  النوم( وداء ال يشخخخاانيات وداء المي وفريوس  )املعروف  يضخخخً

، وقهن ياوا املصهنر   تصيب البشر هي  مرا  حيوانيةلمعظم األمرا  املعهنية اجلهنيهنة او نق  املناعة البشرية واإليبوال  
ا يزيهن مي تعر  ، ممن ت وتوسخخخخخخخخع السخخخخخخخخااا يف مناطق الغاابتاملوائل بسخخخخخخخخبب تغري مسخخخخخخخخاحة الغااب سخخخخخخخخارةظهورها مرتبطًا خب

 اإلنساا ل  ياة الربية 

 إزالة الغاابت وتدهورها مسارعكس  -خامًسا

أل الزراعي ااّر   -18 اا وما يرتب  بذلك من خسببببببببارة يف التنوع ئتالرئيسببببببببي إلزالة الغاابت و ز ل يزال التوسببببببببّ
الزراعة التجارية الواسعة النطاا )ال سياا تربية املواشي وزراعة فول الصوس وزيت الن يل(  كانتقهن  ل .للغاابت البيولوجي

زراعة الافاف احمل ية كانت فياا   2010و 2000يف املائة مي إزالة الغاابت االسخخخخخختوائية بني عامي  40نسخخخخخخبة مسخخخخخخؤولة عي 
ولاين قهنرة النظم الغنائية البشخرية ع ى الصخاود والتاينف مع التغريات يف املسختقبل تعتاهن  يف املائة  33نسخبة مسخؤولة عي 

ى فة مع األراضي اجلافة ال  تساعهن ع مبا يف ذلك  نواع الشجريات واألشجار املاين  -ع ى هنا التنوع البيولوجي حبهن ذات  
مااف ة التص نر، واحلشرات ال  تعيش يف الغاابت، واخلفافيش، و نواع الطيور ال  ت قنح احملاصيل، واألشجار ال  تتاتع 
بنظم جنرية واسخخخخخخخخعة يف النظم اإلياولوجية اجلب ية وال  حتول دوا ةكل الةبة، و نواع  شخخخخخخخخجار املانغروف ال  متنح القهنرة 

تغري املناخ الني يؤدي إىل تفاقم امل اطر ع ى النظم  ويف ظلن  يف املناطق السخخخخخخخخاح ية  ع ى الصخخخخخخخخاود يف وج  الفيضخخخخخخخخاانت
قطاع الالغنائية، يتنسخخخخخخخخخم دور الغاابت يف امتصخخخخخخخخخا  الاربوا وختزين  والت فيف مي تغري املناخ أب ية متزايهنة ابلنسخخخخخخخخخبة إىل 

  يالزراع
 -األشببببجار لري القانول خالل العقد املاضببببي وترية إجراءات مكافحة إزالة الغاابت وقطأل  تسببببارعتقهن و -19

اتفاقية األمم  بالغ سخخخخبعة ب هناا  قامتحىت اآلا، و  التفاقات الدولية واملدفوعات القائمة على النتائج.وترية وكذلك 
فض إزالة الغاابت، وحتصل الب هناا اآلا ع ى مهنفوعات تستنهن إىل احلهن مي عا يات خلب ت هنة اإلطارية بشأا تغري املناخامل

اجلهود املبنولة تسةشهن و  متويل مماث ة ووليات  الصنهنوا األخضر ل اناخمي االنبعااثت الناجتة عي إزالة الغاابت وتهنهورها 
ثبات  ا األخشا  قهن  املستورديي  زم ل  تل وائح التجارية يف الب هناا املسته اة ااب قطع األشجار غري القانوينل ل تصهني
الت قق  عا ية ا مماث ة لتعزيز االمتثال القانوين و لألخشخخخا  جهودً  املنتجةبشخخخال قانوين  وتبنل العهنيهن مي الب هناا   عت

إنفاذ قوانني الغاابت األخشخخخخخا  يف ظل ولية  إنتاج وطنية لضخخخخخااا شخخخخخرعية عا يات نظم وضخخخخخعب اويقوم مخسخخخخخة عشخخخخخر منه
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، يتعني ع ى الب هناا تنفين تهنابري ملنع األورويب  وكجزء مي هن  اآللية االحتاد الصخخخخخخخخخخخادرة عي وحوكاتها والتجارة املتع قة هبا
  القانوينغري الربي الصيهن 

مثة حاجة إل إصبببببالح الغاابت على نطاع واسبببببأل من أجل  قيق أهداا التنمية املسبببببتدامة ومنأل فقدان و -20
م يوا هاتار مي األراضخخخخخخخي احلرجية  170  صخخخخخخخالح مًعا اب هنً  61وبيناا تعههن  قف  وعكس مسبببببار .التنوع البيولوجي وو 

يسخخخخخخخخخخخخخخاعهن إصخخخخخخخخخخخخخخالح الغاابت، عنهن إ از  ع ى الن و و حىت اآلا بطيء  احملرز حتهني بوا، فإا التقهنم  إطاراملتهنهورة يف 
ثل حاًل مي وواسخخخخخخت هنا  فر  العال والهنخل، وهاملناسخخخخخخب، ع ى إعادة املوائل والنظم اإلياولوجية إىل هيئتها األصخخخخخخ ية، 

، (2030-2021) عقهن األمم املت هنة إلصالح النظم اإلياولوجيةيههنف و  انجًعا يستنهن إىل الطبيعة ل تصهنني لتغري املناخ 
 النظام اإلياولوجي يف  يع  ساء العامل  إصالح، إىل تسريع إجراءات 2019 وذار/الني مت اإلعالا عن  يف مارس

 وتنوعاا البيولوجي احلفا  على الغاابت واستخداماا املستدام -ًساساد

يف املائة  17 ، يتم حفظ2020حبلول عام من أهداا أيشبببببببببببي للتنوع البيولوجي   11مت  اوز اهلدا لقهن  -21
ومع ذلك، فإا املناطق احملاية وحهنها   لنظم اإليكولوجية للغاابت ككلاابلنسببة إل ( األرضبيةناطق املعلى األقل من 

يف املائة مي مسخخاحة الغاابت يف العامل،  18 نسخخبة تقعع ى الصخخعيهن العاملي، فليسخخت كافية ل  فاع ع ى التنوع البيولوجي  
)فئات  ناطق احملاية وحمايات الصخخخخيهناملالوطنية و  احلهنائقمثل  اقانونيً م يوا هاتار، ضخخخخاي مناطق حماية  700 و  كثر مي 

، فإا هن  املناطق ال متثل بعهن بشخخخخخخخخخخخخخخال كامل تنوع النظم   ومع ذلك(4-1 االحتاد الهنويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية
مناطق الغاابت يف جتاهات االحول  2020يف إطار تقرير عام دراسخخخخخخخخة خاصخخخخخخخخة  جريت  وخ صخخخخخخخختاإلياولوجية ل غاابت  

االستوائية يف املائة مي الغاابت  30 ا  كثر مي إىل  2015و 1992مي العاملية( بني عا ياولوجيةاحملاية حسب املناطق اإل
فئات االحتاد الهنويل والغاابت اجلافة شخخخخب  االسخخخختوائية والغاابت احمليطية املعتهنلة كانت ضخخخخاي املناطق احملاية قانونًيا ) املطرية

ا  ن  ُيب إعطاء الغاابت الرطبة شخخخخخخخخخخخخخخب  2015( يف عام 6-1 حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية   ووجهنت الهنراسخخخخخخخخخخخخخخة  يضخخخخخخخخخخخخخخً
االستوائية والسهو  املعتهنلة والغاابت الصنوبرية الشاالية  ولوية يف القرارات املستقب ية إلنشاء مناطق حماية جهنيهنة حيث 

ما  يفاناطق ذات القياة العالية  ولوية عالية ل  يالءُيب إ ،الغاابت حماية حالًيا  وابملثل املائة مي هن يف  10 ا  قل مي 
ألنهنيز و مرياا الوسطى، وجنو  شرا الربازيل، ل شاايلاجلانب الثال ، ع ى سبيل امل  ية التنوع البيولوجي وسالمت  خي 

  وغينيا اجلهنيهنةو جزاء خمت فة مي جنو  شرا وسيا  اهليااالس، وجبال و جزاء مي حو  الاونغو، وجنو  الياابا
خرى قائاة ع ى  تهنابري حفظ فعالة كحىت اآلا يف تصخخخخخخخخخخخنيف مناطق حرجية معينة  مل  رز سخخخخخخخخخخخوى تقهنم حمهنود و  -22

 لغاابت إىل اابلنسبة ولاي ُيري وضع إرشادات بشأا هن  الفئة ولهنيها إمااانت كبرية  ،املناطق
لزراعة وتربية امناطق دار ت، 2020لتنوع البيولوجي  حبلول عام من أهداا أيشبببببببببببي ل 7مل يتحقق اهلدا و -23

، ولكن إدارة الغاابت ما خيص الغاابت يف التنوع البيولوجي حفظ، ل مان املائية واحلراجة على حنو مستداماألحياء 
  -زادت مسخخخخخخخخخخخخخخاحة الغاابت يف ظل خطط اإلدارة طوي ة األجل بشخخخخخخخخخخخخخخال م  وع فقهن  ن.يف العامل آخذة يف التحسبببببببببببّ 

،  ي ما يعادل نصف مساحة 2020م يار هاتار يف عام  99 1بخخخخخخخخخخخخخخخ ما يقهنر  إىل 1990م يار هاتار يف عام  76 1مي 
 الغاابت العاملية 
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اارز التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية التقدم جمال يف السبببببائدة سبببببتقوض ال اهات السبببببلبية احلالية و -24
األر ، ولاي ع ى الرغم مي سخخخخخطح يهنعم التنوع البيولوجي يف العامل احلياة ع ى و  أهداا التنمية املسببببتدامة.  قيق حنو

تغري حتوي ي يف الطريقة   اإحهنهناج حاجة إىل و بعض االجتاهات اإلُيابية، يستار فقهناا التنوع البيولوجي مبعهنل سريع  
مي الضخخخخخخروري  ا نفصخخخخخل و مع الطبيعة  هبا  ونتفاعل هبا  غنيتناال  نهنير هبا غاابتنا وتنوعها البيولوجي، وننتج ونسخخخخخخته ك 

ي الناو االقتصخخخخخخادي و ناط اإلنتاج واالسخخخخخختهالج املرتبطة ب  و ا عبني التهنهور البيئي واالسخخخخخخت هنام غري املسخخخخخختهنام ل اوارد 
 أتخن قرارات است هنام األراضي القياة احلقيقية ل غاابت يف االعتبار 

  قق التوازنحلول  حنو -سابًعا

مامة وممكنة.  سببببتدامامل واسببببتخدام  قق التوازن ب  حفظ التنوّع البيولوجي يف الغاابت اليت لول تعترب احل -25
مي  2020عام  تقرير يف ان هو واردس بية، كاا يتضح مي العهنيهن مم هاليست ك ن التنوع البيولوجي ال  تطال اآلاثر البشرية ف

واسخخخخت هنام  ع ى سو  إصخخخخالح التنوع البيولوجي ل غاابت وحفظ  و  ملبادرات الناج ة األخرية إلدارةبشخخخخأا ا مث ة م اوسخخخخة 
 مستهنام 

التنوع البيولوجي والسبببببكان  قيق توازن دقيق ب  أهداا صبببببون  ل منيقت بببببي ضبببببمان نواتج إ ابية لكو -26
التنوع البيولوجي يف ممارسخخخخات  حفظمثة حاجة م  نة إىل ضخخخخااا تعايم و  ا يدعم سببببل العي .مباملوارد والطلب علياا، 

املوارد  صخخخخخخخخخخخخخخواولت قيق هخخخخن  الغخخخخايخخخخة، ينبغي حتقيق توازا واقعي بني  هخخخخهناف  إدارة الغخخخخاابت يف  يع  نواع الغخخخخاابت 
وتتط ب املسارات املستهنامة  واالحتياجات احمل ية والط ب ع ى املوارد مبا يهنعم سبل العيش واألمي الغنائي ورفا  اإلنساا 

حيازة األراضخخخخخخخخخي؛ واحةام حقوا  و مية؛ ومواءمة السخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخات يف ما بني القطاعات واملسخخخخخخخخختوست اإلدارية؛ فعال حوكاة
ا  اجملتاعات احمل ية والشخخخخخخخعو  األصخخخخخخخ ية ومعارفها؛ وتعزيز القهنرة ع ى رصخخخخخخخهن نواتج التنوع البيولوجي  ويقتضخخخخخخخي ذلك  يضخخخخخخً

  ساليب متويل مبتارة 
  كربإىل إحهنا  حاجة  ةمثو   لوقف إزالة الغاابت وفقدان التنوع البيولوجي نبغي لنا  ويل نظمنا الغذائيةيو -27
ُيب  ا نبتعهن عي الوضخخخخخخخخخخخع احلايل حيث يؤدي الط ب ع ى و   هاونسخخخخخخخخخخخته ا غنيةاأليل يف الطريقة ال  ننتج هبا ري حتو يتغ
تاج زراعي وفقهناا التنوع إىل ممارسخخخخخخخخخخخخخخات زراعية غري مالئاة تؤدي إىل حتويل الغاابت ع ى نطاا واسخخخخخخخخخخخخخخع إىل إن غنيةاأل

إا اعتااد الزراعة احلرجية وممارسخخخخخات اإلنتاج املسخخخخختهنام، واسخخخخختعادة إنتاجية األراضخخخخخي الزراعية و  البيولوجي املرتبط ابلغاابت 
، واحلهن مي الفاقهن واملههنر مي األغنية، إجراءات ينبغي توسخيع نطاقها رب كبهنرجة غنائية صخ ية  ناط املتهنهورة، واعتااد 

وينبغي لألعاال التجارية الزراعية  ا تفي ابلتزاما ا بتفعيل سخخالسخخل السخخ ع األسخخاسخخية ال  ال تنطوي ع ى  عاجل  بشخخال
وينبغي ل اسخخخخخخخخخخختثاريي يف السخخخخخخخخخخخ ع   ا تفعل ذلك بعهن إزالة الغاابت، وينبغي ل شخخخخخخخخخخخركات ال  مل تتعههن بعهنم إزالة الغاابت 

إجراء وسخخختتط ب هن  اإلجراءات، يف الاثري مي احلاالت،  ًيا واجتااعًيا األسخخخاسخخخية اعتااد ناذج جتارية تاوا مسخخخؤولة بيئ
 وال سياا السياسات املالية، واألطر التنظياية  ، سياسات الراهنةلتنقيح 

قائم ع ى الطبيعة ل عهنيهن مي حتهنست التناية املسخخخخخخخختهنامة، كاا يتضخخخخخخخخح مي  الغاابت ك لن هنور يتزايهن االعةاف بو  -28
زة وسخخخخخخخ سخخخخخخخ ة مي االلتزامات خلفض معهنالت إزالة الغاابت واسخخخخخخختعادة النظم اإلياولوجية ل غاابت املعزن  اإلرادة السخخخخخخخياسخخخخخخخية
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هذا الزخم لتحفيز اإلجراءات اجلري ة ومنأل فقدان التنوع البيولوجي ووقف  وعكس  نسبببببببتفيد من ب أن و املتهنهورة  
 مسار ، لصاحل األجيال احلالية واملقبلة.

 عمل منظمة األلذية والزراعة النعكاسات على -امنً اث

وإدار ا وإعادة  غاابت يف العاملمحاية الالضخخخخخخخوء ع ى احلاجة إىل  2020العامل لعام  تقرير حالة الغاابت يفيسخخخخخخخ ط  -29
الغاابت ع ى الربامج املوجودة والشخخخخخخخخخراكات  شخخخخخخخخخعبةتعتاهن  ،العالإىل هنعوة ن  اليف االسخخخخخخخخختجابة هل ول اسخخخخخخخخخاعهنة  أتهي ها

ا ابلغاابتاالسخخخخخخةاتيجية القائاة مع  ومتاشخخخخخخًيا مع  ههناف التناية املسخخخخخختهنامة واألههناف العاملية   منظاات  خرى تعىن  يضخخخخخخً
ألنشطة ها جلنة الغاابت، تتا ور اتقهننمال   السابقة ل غاابت واتفاا ابريس و ههناف ويتشي ل تنوع البيولوجي والتوجيهات

وهي: وقف إزالة الغاابت وتهنهورها؛ وإدارة املوارد احلرجية واسخخخخخخخخخخخخخخت هنامها ع ى سو  ،حول ثالثة جماالت عال رئيسخخخخخخخخخخخخخخية
 الواثئق )انظر  يضخخخخخخخا لغاابت، وإعادة التشخخخخخخخجري والت ريجمسخخخخخخختهنام لتعزيز سخخخخخخخبل العيش القائاة ع ى الغاابت؛ وإصخخخخخخخالح ا

FO:COFO/2020/5 وFO:COFO/2020/7.1 وFO:COFO/2020/7.2 وFO:COFO/2020/9.1 
 ( FO:COFO/2020/9.4و

ما ي ي: برانمج  هن  واسخخخخخعة النطاا ال  تركز ع ى جماالت العال الرئيسخخخخخيةالتشخخخخخال الربامج واملبادرات امليهنانية و  -30
الغخاابت واحلوكاة إنفخاذ قخانوا و األمم املت خهنة خلفض االنبعخااثت النخا خة عي إزالخة الغخاابت وتخهنهورهخا يف الب خهناا النخاميخة؛ 

ولية و ؛ خشخخخخخخخب مسخخخخخخختهنام مي  جل عامل مسخخخخخخختهنامو برانمج إدارة احلياة الربية املسخخخخخخختهنامة؛ و مرفق الغاابت واملزارع؛ و ؛ والتجارة
 .التص ر ع ى مااف ةوالعال  إىل هيئتها األص يةاملناظر الطبيعية الغاابت و عادة إ

تقرير هنا اإلصهنار مي يربز إضافية،  اطج ب إ ازها تتيح  فاارً ت ال  والهنراسا مؤخرًارغم  ا األدبيات الصادرة و  -31
االجتاهات يف ، و السخخخخخخخااا املعتاهنيي ع ى الغاابتبتقهنيرات  تتع ق يضخخخخخخخا ثغرات مهاة يف البياانت  حالة الغاابت يف العامل

  البيولوجي ل غاابتوتقييم املنافع االجتااعية واالقتصادية ل تنوع   عهناد األنواع املعتاهنة ع ى الغاابت

 


