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 الغاابت: احللول القائمة على الطبيعة يف ظّل تغري املناخ
 

 موجز

من ا نبعااث  النامجة عن إزالة الغااب  ةتدهو ها  تسعع ض هذه الوثيقة العقدم احمل ز يف اجلهوم امبذةلة للاد  
ةا سع ما ا  امنعلا يف العخفيف القائة على اا اضي، مبا يف ذلك تنفيذ امبام ا امعلزا خلفض ا نبعااث  النامجة عن 

ة إزالة الغااب  إزالة الغااب  ةتدهو ها )امبام ا امعلزا(. ةهي تباث يف السبل اليت ميكن بواسطعها  ن تساهة مكافا
ما خيص امناخ ةامخاط  الصاية ةا تعصاما  احمللية، ةتقرتح ط تبا للني  يف  ةتدهو ها يف حتقيق مكاسب مععدما يف

 ةتغري امناخ ةإزالة الغااب . 19-ال ةابط اممكنة معاجلة ا نععاش من ا نكماش ا تعصامي الناجة عن جائاة  وفيد

 جلنة الغاابتجانب من ها اختاذاملقرتح  اتاإلجراء
 معوا البلدان إىل القيام مبا رلي: تد ت لب اللعنة يف

   تعلرل جهومها إلطالق إمكاان  العخفيف اهلائلة للغااب  بعقليل ا نبعااث  من خالل ةتف إزالة الغااب
عن إزالة  ميا   بريا من الك بون من الغالف اجلوي من خالل اإلما ا امسعدامة للغااب   ةتدهو ها، فضالب 

 ةحفظ الغااب  ةإصالح النيام اإلركولوجي للغااب ، ةذلك بواسطة:

 ؛ إطا  امسامها  احملدما ةطنيبازايما الععهدا  ذا  الصلة ابلغااب  يف (1)

ةالعص ف  ةاآلفا  ةاام اض اليت متك ِّن من احلد من امخاط  ةالعأهبتعلرل نُية إما ا ح ائق الغااب   (2)
 بس عة ة مان ةمن الععايف؛

اإلس ا  يف تنفيذ ا سرتاتيعيا  ةخطط العمل الوطنية امععلقة ابمبام ا امعلزا ةالعصدي للعوامل الدافعة  (3)
 إلزالة الغااب ؛

حتولية يف اتعصاماهتا ةجمعمعاهتا ةا نعقال إىل اتعصاما    اري تغيتطبيق اإلج اءا  اليت تؤمي إىل إحداث  (4)
منخفضة الك بون، ةعلى ةجه اخلصوص، من خالل ضمان  ن تؤمي حلم العافيل الطورلة ااجل للععايف 

http://www.fao.org/
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إىل إزالة الك بون بشكل مسعدام ةبناء القد ا على الصموم امععدما اابعام،  19-من جائاة  وفيد
 شرت ة.ةلريها من امنافة ام

 ةتد ت لب اللعنة يف الطلب إىل امنيمة القيام مبا رلي:

  معة البلدان يف العصدي للعوامل الدافعة إلزالة الغااب  ةمةافة توسة نطاق اا اضي الل اعية  علء من احللول
 القائمة على الطبيعة يف ظل  تغري امناخ بغية تعلرل امسامها  احملدما ةطنيبا؛

 لقطا  اخلاص ةتسهيل احلوا  ال امي إىل تعبئة العمورل امناخي ةتعلرل مة  القطا  اخلاص يف تعلرل تعاةهنا مة ا
اجلهوم اهلامفة إىل العصدي للعوامل الدافعة إلزالة الغااب  ةتدهو ها مة امسامهة يف خلق ف ص العمل ةيف 

 تد ا سبل  سب العيش على الصموم ةاحلد من الفق ؛

 كون إلزالة الغااب  ةتدهو ها من آاث  على زايما انعشا  اام اض احليوانية امصد ، زايما الوعي مبا ميكن  ن ر
 لكي ُرسرتشد بذلك يف صنة السياسا  من  جل اععمام هُنج للععايف ذا  منفعة معباملة؛

 ةيف ةضة اسرتاتيعيا  ةتائية  مساعدا البلدان، عند الطلب، يف حا   الطوا ئ ةما بعد تفشي اام اض
ااجل لكل من احل ائق ةإما ا اآلفا  ةاام اض؛ ةتعلرل الشبكا  اإلتليمية امعنية ةتواف  امعلوما  طورلة 

 على امسعورني الوطين ةالعامي؛

  توفري امساعدا الفنية ةالبياان  من  جل إعاما تصمية ةتنفيذ سياسا  ةإج اءا  لوتف إزالة الغااب  مة
 .19-جائاة  وفيدإعاما البناء على حنو  فضل بعد 

 ميكن توجيه  ي اسعفسا ا  بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

COFO-2020@fao.org 
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 معلومات أساسية -ًل أوّ 
من اتفاق اب رس، ابععبا ها عنصججججج با  سجججججاسجججججيبا من حلول مواجهة  5رُعرتف ابلغااب ، على الناو امبني  يف اماما  -1

 امنقاة.ا زا يف امسججججججججججججججامها  احملدما ةطنيب ا لعلاما  امعل   إب ازمة ، امناخي مةن أتخريلعمل تغري امناخ. ةجيب العععيل اب
ةاام اض  العامي ا حعباس احل ا ي إىل  ن ، ني بامعبا 19- وفيدمعاجلة مكافاة تغري امناخ ةالععايف من جائاة  ةرنبغي 

 .يف العامل الناس( ةا تعصام ةاامن)الكو ب ة  ا على الصاةا جسيمب خط ب ا معب امعدرة الناشئة تشكل 
(، 2019  رلول /سجججججججبعمرمؤمت  تمة العمل امناخي ) الذي ج ى خاللةبدافة من احلوا  ةيف سجججججججياق تغري امناخ  -2

تك يف لججب ةط "عكس مسججججججججججججججججا  إزالججة الغججااب  " معججا اامني العججام لامة امعاججدا إىل النهوض ابإلج اءا  ال اميججة إىل
القمة يف بناء زخة للالول القائمة  مؤمت  لة الغااب  من تبل منيومة اامة امعادا  كل.  ما جنحاإلج اءا  لوتف إزا

 امناخ".  بشأنعلى الطبيعة ة طلق "بياانب 
مؤمت  ) طموح ةشجججججججججججججامل ، مل رعد من اممكن عقد مؤمت 91-ائاة  وفيديف ضجججججججججججججوء اآلاث  العامية امسجججججججججججججعم ا جلة  -3

 تشججججججججج رن ال اي نوفمر/ اتفاتية اامة امعادا اإلطا رة بشجججججججججأن تغري امناخ يف لاط اف يف (نة ااط اف السجججججججججامس ةالعشججججججججج  
يف لالسجججججكو.  2021 تشججججج رن ال اي/نوفمر 12ة 1بني امؤمت  خالل الفرتا اممعدا رعقد ةاب  من امق   اآلن  ن . 2020

ا ة السجججججججامس ةالعشججججججج   ااط اف مؤمت  إعدام خا طة ط رق طموحة للعمل امناخي العامي ةسجججججججيواصجججججججلحاليبا جي ي ة  ن  رضجججججججب
سجججججبانيا حت  إبالذي عقد يف مد رد،  خالل مؤمت  ااط اف اخلامس ةالعشججججج رنها العفاةض بشجججججأن القضجججججااي اليت مل رعة حل  

من  6، مبا يف ذلك آليا  سجججججججوق الك بون )اماما 2019  انون ااةل/مرسجججججججمر 13إىل  2 الفرتا من ال ائسجججججججة الشجججججججيلية يف
ن مؤمت  ااط اف عدم من رالدة ا اخلامسجة ةالعشج   لل  خية آلية ةا سجو الدةلية للخسجائ  ةااضج ا .  اسجعع اضاب رس( ة اتفاق 

 قياما اامة امعادا بشجججججأن النهوض ابإلج اءا  ال امية إىلبااحداث امععلقة ابلغااب ، ة  سجججججيما احلوا  ال فية امسجججججعوى 
سبعة من العلام ه  أةل حوا  معابعة للدعوا إىل عمل مشرتك لامة امعادا، مة عكس مسا  إزالة الغااب  الذي مت تنييم

إما ا الشجؤةن ا تعصجامرة ةا جعماعيجة يف اامجة امعاجدا، ةب انمج ة   ؤساء ة ا   اامة امعادا )منيمة االذرة ةالل اعة
امة امعادا اإلطا رة بشجججججججججججججأن تغري امناخ، ةاتفاتية مكافاة اامة امعادا اإلمنائي، ةب انمج اامة امعادا للبيئة، ةاتفاتية ا

ابهلدف امشجججججججرتك امعم ل يف مسجججججججاعدا البلدان على احلد من إزالة الغااب  ةحتسجججججججني إما ا  العصجججججججا ، ةم فق البيئة العامية(
 (.COFO/2020/7.1الغااب  )اني   رضبا الوثيقة 

تغري امناخ ةالعصججججا  ةتدهو   بشججججأن 2019لعام  بعغري امناخ ةامعني ةالدةلي ةاحلكومي هيئةلل اخلاص العق ر  ة شججججا  -4
إىل  النية اإلركولوجية اا ضجججيةةتدفق لازا  ا حعباس احل ا ي يف اا اضجججي ةاإلما ا امسجججعدامة لا اضجججي ةاامن الغذائي 

للم اتفاق ةرُ  1حدةم مقبولة. نإىل مسجججججججا  تنمية رعماشجججججججى مة احلد من تغري امناخ ضجججججججم لالنعقال ف صجججججججة  دةما نا نه  مام
فوق عني مئور (2) م جعني  تججل بك ري منيف حججدةم معوسججججججججججججججط م جججة احل ا ا العججاميججة ا تفججا  اب رس البلججدان ابإلبقججاء على 

الطبيعة  ن توف   القائمة علىميكن جملموعة ةاسعة من احللول  ا سععااب ، علء من ة ة. يالصناع احلقبة مسعواي  ما تبل
لع بي   2030العخفيف من آاث  تغري امناخ الفعال من حيث العكلفة الالزمة من اآلن ةحىت عام نسججبة ما رصججل إىل ثلث 

                                                 
 Special Report on Climate Change, Desertification, Land  .1الفصججججججججل  .تق ر  خاص ،2019، بعغري امناخ ةامعني ةالدةلي ةاحلكومي يئةهلا  1

Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse gas fluxes in Terrestrial Ecosystems.  1الفصل.   
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مي ل احلد من إزالة الغااب  ةتدهو ها  هذه احللول، من بنية  2مئورعني. (2)م جعني  عن يف حدةم تقل باس احل ا يا حع
  3ة ةتوا للعخفيف من آاث  تغري امناخ. حد      اخليا ا  فعالي

،  لة الد ئل اليت مبا يف ذلك تنفيذ امبام ا امعلزا مت ل اا اضجججي القائة علىا سجججع ما ا  يف العخفيف  ةما تلال -5
 م  الععبئة ة  4يف امائة. 2، تقد  بناو يعمورل امناخالحصججججججة صججججججغريا من تشججججججري إىل ا تفاعها خالل السججججججنوا  ااخريا، 

إنشججججججاء ب انمج ل رف للمدفوعا   ةاضججججججطلةاحملدةما للعمورل من امصججججججام  العامة ةاخلاصججججججة إىل خنق نعائج امبام ا امعلزا. 
يف معة تنفيذ  ي سججججججاسجججججج  دة بمليون مة    م ركي يف إطا  الصججججججندةق ااخضجججججج  للمناخ  500النعائج بقيمة القائمة على 

جملس إما ا الصجججججججججندةق  قومسجججججججججية . بلدان ةمليون مة    م ركي مكافأا   بع 230ب من امبام ا امعلزا. ةخصجججججججججص ما رق  
 ذلك. ف سيعةالرانمج العع رف يف ااشه  امقبلة ةسيق   ما إذا  ان سيواصل الرانمج ة يابسعع اض ااخض  للمناخ 

ا، بدعة البلدان يف تلقي مدفوعا  تائمة على النعائج من الصندةق ااخض   نيمةامتقوم ة  -6 بصفعها  ياانب مععمدب
  ع ضجججججججج، ة 2019تشجججججججج رن ال اي /مليون مة    م ركي لشججججججججيلي يف نوفمر 63مت  اموافقة على مشجججججججج ة  بقيمة ة للمناخ. 

 بعد امائة سجججعنيةال اخلامسجججةمة ته  يفنيمة امشجججعة جملس ة . 2020الصجججندةق يف عام  لكي روافق عليها مقرتحا   خ ى
إىل هيئعها ااصججججججلية ةإما هتا على  إعامهتاربذلونه من جهوم حلمارة الغااب  ة  ما"امنيمة على مواصججججججلة معة ااعضججججججاء يف 

 من تبيل هيئا العمورل من  علىصججججول حنو مسججججعدام، مبا يف ذلك من خالل احلد من إزالة الغااب  ةعكس مسججججا ها ةاحل
 دةق امناخ ااخض ".صن
م ل  ،حىت اآلن،  م  عواملة تعبئة العمورل اخلاص.  مهية مبكان، سجججججيكون من اايعمورل امناخالمعاجلة فعوا ة  -7

للمبججام ا امعلزا إىل احلججد من حعة العمورججل اخلججاص  ،امخججاط  ةنقص اخلرا ةالقججد ا  ةنقص السججججججججججججججيججاسجججججججججججججججا  العمكينيججة
عدم من امبام ا  ةالعمليا  اليت هتدف إىل زايما العمورل اخلاص، مبا يف ةجي ي حاليبا تنفيذ ةا سجججع ما ا  ذا  الصجججلة. 

لطريان ا ةخفضجججه يف جمال من اتفاق اب رس ةخطة الععورض عن الك بون 6ذلك تلك امععلقة أبسجججواق الك بون، م ل اماما 
 مدامسجججالسجججل اإل امل ل منخفضجججة الك بون على طول  الدةيل، ابإلضجججافة إىل تلك امععلقة بعاورل ا سجججع ما ا  حنو بدائ
حاجة إىل بذل جهوم      تنسججججججججججججججيقبا، مبا يف ذلك  مثةاليت تؤث  على اسججججججججججججججعخدام اا اضججججججججججججججي ةإزالة الغااب . ةمة ذلك، 

طورلة ااجل المف للعمورل العام لعقليل خماط  العمورل اخلاص، لعوسججججية نطاق ا سججججع ما ا  يف اانشججججطة ااهلا سججججعخدام 
 امناظ  الطبيعية. مسعوىمسعدامة على ةا
 نججججه يف حني  ن إزالججججة الغججججااب  ) ي حتورججججل الغججججااب  إىل  2020لعججججام  رُيه  تقيية اموا م احل جيججججة يف العججججاملة  -8

مليون هكعا   12، إىل الق ن اماضي مليون هكعا  سنوايب يف تسعينيا  16من   اجع اسعخداما   خ ى لا اضي( تد ت
هكعا  سجججججنوايب يف السجججججنوا  اخلمس اماضجججججية،   رلال معدل إزالة الغااب   مالرني 10، ة2015ة 2010سجججججنوايب بني عامي 

امعد   احلالية  تل ةيف حني  ن حدث  معية هذه اخلسججججججائ  يف  ف رقيا ة م ركا الالتينية. ة م تفعبا بشججججججكل رنذ  ابخلط . 
  رلال العوسجججججججة الل اعي ة مسجججججججعم ا يف ا  تفا  يف  ف رقيا.  فإهناسجججججججابقة على امسجججججججعوى العامي، ا  ان  عليه يف العقوم الم  

الل اعة ةإن للعنو  البيولوجي للغااب .  فقدانالغااب  ةما ر تبط بذلك من  لئةرشججججججججكل احمل ك ال ئيسججججججججي إلزالة الغااب  ةل
                                                 

2  f Sciences Oct 2017, 114 (44) Natural climate solutions. Proceedings of the National Academy o. Griscom B.W. et al. 2017

11645-11650; DOI: 10.1073/pnas.1710465114.  
3  Nat. Clim. Chang. s ecosystems’Goldstein, A., Turner, W.R., Spawn, S.A. et al. Protecting irrecoverable carbon in Earth .

10, 287–295 (2020). https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1038/s41558-020-0738-8. 
 .s. Global Landscape of Climate Finance 2019’the Climate Policy Initiative .2-اني  اجلدةل  لف  4
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نسبة مسؤةلة عن ز اعة الكفاف احمللية  بينماالغااب  ا سعوائية يف امائة من إزالة  40 مسؤةلة عن واسعة النطاقالالععا رة 
يف  اخل يةاا اضججججي تدهو  الغااب  ة فقدان  رسججججاهةةفقبا للهيئة احلكومية الدةلية امعنية بعغري امناخ، ة يف امائة إضججججافية.  33

 .يف امائة من إمجايل انبعااث  اثي   سيد الك بون اليت رسببها اإلنسان 13حوايل 
إىل جمموعة من امخاط  اإلضججججججججججافية اليت تد تفضججججججججججي إىل زايما  بريا يف إزالة الغااب .  19-جائاة  وفيدة م   -9

 ةتشمل هذه امخاط :
 ةالشججججججججوالل امععلقة إبلغاء الضججججججججوابط العنييمية الغااب ةزايما اانشججججججججطة لري القانونية يف  القواننيضججججججججعف إنفاذ  (1)

 ةختفيف القوانني البيئية؛
 حا   اإللالق اليت تعسبب يف فقدان الوظائف ةزايما الضغط على الغااب  لعوفري سبل العيش؛ ج اءاهلع ا  (2)
 ا خعال   يف ااسواق ةسالسل اإلمدام. (3)
ااهداف امناخية  قيق، اليت مل تكن  افية لوتف إزالة الغااب  ةحتاةمن ام جح  ن ختضججججججججججججججة موا م البلدان ةتد اهت -10

ه من  جججل  ن حتججافظ البلججدان على ا لعلامججا  ، للملرججد من القيوم. ةهججذا رعين  نجج19- وفيججد  جججائاججةتفشججججججججججججججي حىت تبججل 
ا  ن تني  إىل امناخ ابععبا ه جلءب  يهاعل امقطوعة يف ما رععلق ابمناخ ةحتسنها ةتقدم مسامها  ةطنية  دما طموحة، رععني

على  19-اخلاصة جبائاة  وفيد العافيل ةسياسا  حلم ما خيصة العامة يف سياساسععاابهتا على مسعوى المن تصمية 
اجلهوم ال امية إىل  ذلك العنمية لري امسجججججججججعدامة. ةرعضجججججججججمن عن  مناط ابعيدب  نقلة نوعيةالناو الذي رؤمي إىل العاول ةإىل 

لري  إنعاج ةاسعهالك يةنةةتف إزالة الغااب ، ةتعبئة اسع ما ا  الك بون، ةإعاما توجيه ا سع ما ا  العقليدرة حنو   صد
 .الصمومعن تعلرل القد ا على  إزالة الغااب ، فضالب  منطورة على

م ل تلارد  ،، فإن الضغوط ااخ ى19-بسبب جائاة  وفيدةابإلضافة إىل هذه الضغوط امعلاردا على الغااب   -11
 اعاميب ا تعطلب اهعمامب ة تة بفعل تغري امناخ، عفات  تلال مسجججعم ا؛ ة  ،عدم احل ائق ةاآلفا  ةاام اض ةااضججج ا  النامجة عنها

 .مليون هكعا  من اا اضججججججججي سججججججججنوايب  370ةتعلرل اجلهوم ال امية إىل منعها. ةعلى الصججججججججعيد العامي، تؤث  احل ائق على حنو 
من انبعااث   مليون طن سجججججججنوايب  359±  7600يف امنيمة إىل  اموضجججججججوعية ةتشجججججججري تقدر ا  تاعدا البياان  اإلحصجججججججائية

ةرعيح  5على مسجججججججججعوى العامل عما سجججججججججبق نشججججججججج ه. ايف امائة تق ربب  30بنسجججججججججبة  اب تفا لازا  الدفيئة النالة عن احل ائق،  ي 
ةتفاتة   ائقاحل  شجججججججججججججععالأتثريا  تغري امناخ ااخ ى الي ةف امالئمة ةاجلفاف ةت ا ة الوتوم ةااحوال اجلورة القاسجججججججججججججية 

 .هتاحد
 رععذ ا تسبب يف  ض ا  اتعصامرة ةآاث  الغااب  لعفشي اآلفا  ةاام اض احلش رة بشكل حام م  تع ض  ةتد  -12

لغااب  تلاق اليت تنعشجججج  يف اال قافية. ةتشججججري العقدر ا  إىل  ن اآلفا  احلشجججج رة ة البيئة ةالقية ا جعماعية  طال تياسججججها 
الععا ا الدةلية، مقرتنة آباث  تغري امناخ، من إمكانية ةرلرد توسة  6.مليون هكعا  من لااب  العامل سنوايب  35الض   بناو 

 تغري امناخ من تع ض الغااب  لعفشي اآلفا .  ما رلردانعقال اانوا  الغازرة إىل مناطق جدردا.  

                                                 
5  d peat fires using MODIS Paolo Prosperi, et al. 2020. New estimates of greenhouse gas emissions from biomass burning an

Collection 6 burned areas. Climatic Change https://doi.org/10.1007/s10584-020-02654. 
 .163  تة احل جية للمنيمة سججججلسججججلة الد اسججججا  العق ر  ال ئيسججججي. – 2010حلالة اموا م احل جية لعام العقيية العامي  (.2010منيمة االذرة ةالل اعة )  6

http://www.fao.org/3/i1757a/i1757a00.htm. 
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 وأزمة تغري املناخ وإزالة الغاابت 19-الروابط املوجودة بني جائحة كوفيد -اثنًيا
إن هذه اازما  تشجججججعمل على بعض  ةجه العشجججججابه مة حالة طوا ئ تغري امناخ. ة  19-تصجججججامف  جائاة  وفيد -13

 الن صججججدما  عامية مامرة، ةهو ما ررتجة بعد ذلك إىل متةامخاط  امناخية من حيث  هنما  ائاا العميقة. ةتعشججججابه اجل
يف خلق  امسجججججججائلبط امعباملة بني هذه ا تعصجججججججامرة. ةمن اممكن  ن رسجججججججاعد فهة ال ةاة جمموعة من العأثريا  ا جعماعية 
 املرد من ا سععااب  العآز رة.

احملافية على  ضججطلة. ةتائاا هناك  ةابط معباملة ةاضججاة بني تغري امناخ الناتج عن إزالة الغااب  ةتفشججي اجلة  -14
اآلاث  ا جعماعية ةا تعصجججامرة حدا دة  حاسجججة يف لنب تغري امناخ الكا ثي، ةالعخفيف من ب امسجججعدامةهتا الغااب  ةإما  

ةعلى النقيض من ذلك، تؤمي إزالة الغااب  ةتدهو ها  ، ةاحلد من خط  تفشججي اام اض يف امسججعقبل.19- وفيدجلائاة  
خسا ا الغااب  ةعكس  جيعل ا سع ما ا  ةاإلج اءا  الالزمة لوتف ض. ةهذاام  إىل تفاتة تغري امناخ ةزايما تع ضنا لا

 .19- وفيدجائاة  من اسععابة معكاملة لكل من تغري امناخ ة  احاسب  اجلءب  هاالاه
امناظ  الطبيعية على  لئةما رععلق مبخاط  تفشججججججججي اام اض امعدرة يف امسججججججججعقبل، مت حتدرد إزالة الغااب  ةل ةيف -15
 يسجججج  انعقال عدةىركن  ن مي ذيا من العوامل اليت تؤمي إىل خط  زايما معد   ا تصججججال بني البشجججج  ةاحليواان  الم هن

 (.COFO/2020/5الوثيقة  اني  ،للملرد من امعلوما امصد  ) احليوانية اام اض
يف العدرد من احللول امفيدا للعمية  هاةتدهو   الغااب  إزالةمكافاة ميكن  ن تسججججججهة  من ذلك،عكس ةعلى ال -16

ميكن  ن تسهة تد ا ا تعصاما  القائمة خيص امناخ ةامخاط  الصاية ةا تعصاما  احمللية. ةعلى امدى القصري،  يف ما
يف جمال ، مة معة اامن الغذائي ةامناخي ة ائاةاجل م حلة تفشجججججججججيلعمل يف ا نععاش بعد لف ص  إجيام علىعلى الغااب  

 ،إزالة الغااب ،  علء من حلم العافيل ةا سجججععااب  كافاةم ةالسججج ععلى ةجه العمل  ةرععر الصجججاة يف الوت  نفسجججه.
 منة املرد من الصدما  يف امسعقبل اليت تد رعع ض هلا ا تعصام ال رفي ةسبل العيش. ا ساسيب  م با 

 معاجلة القضااي املتعلقة ابلغاابت وتغري املناخ -ااثلثً 
 القتصادي بعد تفشي اجلائحةيف مرحلة النتعاش 

ا تعصجججامي ةنو  سجججياسجججا   ا نععاشسججج عة ب م هوانب تغري امناخ ةالغااب  على  عائاةالعأثري النهائي لل سجججيكون -17
مليا  مة    م ركي يف الدخل الوطين  450اليت تعبناها البلدان. ةتسججججججججججججاهة الصججججججججججججناعا  احل جية مبا رقد  بناو  نععاشا 

ةرعمل يف القطا   8.يف اتعصججاما  البلدان النامية مليا  مة    م ركي سججنوايب  250ة     من  7السججنوي على مسججعوى العامل
ةرقد   ن حنو  9.يمليون شجججججججخص إضجججججججايف يف القطا  لري ال س 41مليون شجججججججخص يف القطا  ال سي، ة 2.13 ما رقا ب

إزالة  حا   نمباشجججججج ا  ة لري مباشجججججج ا من الغااب . ةمن شججججججأن لنب املرد م صججججججلون على منافةحي شججججججخص مليا  2.4

                                                 
 :Economic Contribution of Forests. Background paper. United Nations, Geneva. Available at  .0132 ،اامجججججة امجججججعجججججاججججججججدا  7

http://www .un.org/esa/forests/pdf/session_documents/unff10/ EcoContrForests.pdf. 
 . Contribution of ForestsEconomic .2013 ،اامة امعادا  8
 http://www.fao.org/3/a-. لغااب ،  ةمامن ا. حالة الغااب  يف العامل: تعلرل امنافة ا جعماعي ة ةا تعصججججججججججججججججامر ة 2014ةالل اعة، منيمة االذرة   9

i3710a.pdf%20. 
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ميكن  هةتشجججججججري العقدر ا  إىل  ن 10.مليا  مة    م ركي سجججججججنوايب  4 080الغااب   ن رعلز ا تعصجججججججام العامي مبا   رقل عن 
 395ما تد رصجججججججججل إىل ؤمي إىل خلق  ن ر هاإصجججججججججالحمحارة الطبيعة ة من  جل  ائاةلعافيل يف م حلة ما بعد اجللرانمج ل

  11.السنوا  العش  امقبلةعلى مدى عمل  ف صةمليون 
إىل تفاتة ةتعميق   اتعصجججججججججججامرة عامية لري مسجججججججججججبوتة،  مة أتثريا  اجعماعية عن  19- وفيد  ة سجججججججججججف   جائاة -18

إىل  ا م   رضجججب  اا، ة شجججف نقاط الضجججعف اليت تعمل على تضجججخية العأثريا ، ةلكنهالقائمة سجججابقب  عدم امسجججاةاا شجججكال 
حلم حتفيل إجيام ضججمن ت بنقلة نوعية القياماق. ةالسججؤال احلاسججة هنا هو  يف ميكن احلاجة إىل اسججععابة عامية ةاسججعة النط

 نافةامععدما اابعام ةلري ذلك من ام القد ا على الصجججججججججمومإىل إزالة الك بون بشجججججججججكل مسجججججججججعدام، ة فضجججججججججي ت طورلة ااجل
 امشرت ة.

الغااب  ةالطبيعة ةتغري امناخ ةانعشا   خسا ابسبب  عمال الععا رةمة تلارد ةضوح امخاط  اليت تعع ض هلا ااة  -19
حلم سياسا   ني  ن تا اخنفاض اموا م العامة الالزمة إلعاما تنشيط ا تعصام، من اامهية مبكان  رضب ا إىل ، ةني ب ائاةاجل
اليت  ةتشججججري بعض العقدر ا  إىل  ن الصججججناعا  يف السججججبل اليت ميكن شا إشجججج اك القطا  اخلاص بشججججكل  فضججججل. نععاشا 

يف امائة من الناتج احمللي اإلمجايل العامي، بينما تولد الصججججناعا  ذا  ا ععمام  15على الطبيعة تولد  ا بريب   اععمامباتععمد 
لعا ك حنو ا بغية  ن توف  احلوافل لالسجججججججع ما ا  اخلاصجججججججة نععاشا  تدابري حللم ةرنبغي 12يف امائة. 37 على الطبيعة امععدل

حتو   إحداث ةامسججاعدا يف اإلمدام على طول سججالسججل عكا ا  بمنخفضججة الك بون، ةامسججامهة يف ا خيا ا  مسججعدامة 
 حوافل إضافية. ا سواق الك بون الناشئة  رضب  ميكن  ن تقدمالطلب. ة مسعدامة يف 

رعفق مة ، مبا ائاةيف م حلة ما بعد اجل  فضججججججججججلجمعمعا  ةاتعصججججججججججاما   إعاما بناءةعند  ةابلني  إىل ما سججججججججججبق، -20
ية ةطنية توجه العمورل اتم جة مئورة، تسجججعطية البلدان  ن تصجججمة اسجججععااب  سجججياسججج 5.1 يف حدةم 13مسجججا ا  العخفيف

ةهذا من شججججججأنه  ن رشججججججمل  .ائاةإلمكاان  الكاملة للغااب  يف إعاما بناء عامل ما بعد اجلاالعام ةاخلاص الكايف إلطالق 
ةم فق البيئة  الصججججندةق ااخضجججج  للمناخعمورل الغااب  ةامناخ، مبا يف ذلك من ا سججججعفاما من إمكاان  امصججججام  احلالية ل

ا  ن تني  يف اسججججججججعخدام مجية السججججججججبل امعاحة لعمكني املرد من ا سججججججججع ما ا . ةميكن للبلدان  رضججججججججب عخصججججججججيص العامية، ل
 ل منها:ا نععاش من خالل إمماج ب امج امناخ ةالغااب  يف خطط العافيل امالية، ةذلك بوسائ

                                                 
10  Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), 2010. Kumar, P.  GCEC, 2015. Seizing the Global Opportunity; The

(ed.), The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations; Costanza et al., 2014. Changes 
in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26, 152-158. DOI: 10.1016/j. 
gloenvcha.2014.04.002; UNEP, 2014. Building Natural Capital: How REDD+ Can Support a Green Economy. Report of the 
International Resource Panel. UNEP, Nairobi. Available at: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/ 

BuildingNaturalCapitalHowREDD/tabid/132320/ Default.aspx;  . ما مت انعقام هذه العقدر ا  ابععبا ها تبالغ يف العبسيط يف سياق العقلبية 
 . ةلالطال  على تقيية حدرث لقيمة الغااب ، اني  على سبيل ام المنافةلل يخطةجوم الاه امكانية ةعدم 

Mullan, K., 2014. The Value of Forest Ecosystem Services to Developing Economies. CGD Climate and Forest Paper Series 
#6. Center for Global Development, Washington, DC. Available at: http://www. 

cgdev.org/sites/default/files/CGD_Climate_Forest_6_Value_ Forest_Ecosystems-Mullan.pdf. 
makers to -The Future of Nature and Business Policy Companion: Recommendations for policyمنعدى ا تعصامي العامي، ا  11

reset towards a new nature economy, July  2020. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NNER_II_The_Future_of_Business_and_Nature_Policy_Companion_2020.pdf. 
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اسجججججججعكشجججججججاف خيا ا  لعاقيق اسجججججججع ما ا  إضجججججججافية يف النيام اإلركولوجي ةالقد ا ا جعماعية على الصجججججججموم  (1)
القائمة امبام ا امعلزا مدفوعا   رشجججججججججملالقائة، مبا  يةامناخ  جيعمورل احلةا نععاش ا تعصجججججججججامي من خالل ال

 ةاجملعمعا  احمللية اليت تععمد على الغااب ؛لشعوب ااصلية ا لصاحل ذلك على النعائج، مبا يف
الععاةن بواسجججججججججججطة إجيام حلول مبعك ا، مبا يف ذلك  19-حتدرث حو مة الغااب  اسجججججججججججععابة ازمة جائاة  وفيد (2)

 العكنولوجيا  ال تمية؛ ععمامال تمي ةا

 عمل على إما انععاش الذي راسججججججعخدام البياان  ةنية امعلوما  احل جية يف اختاذ الق ا ا  من  جل حتسججججججني ا  (3)
 خماط  إزالة الغااب ؛

نفاذ توانني الغااب  ةمكافاة ةاإللالق العام يف ما خيص إ 19-معاجلة العاداي  اليت تط حها جائاة  وفيد (4)
ةذلك بععلرل السججججلطا   اا اضججججي،اانشججججطة لري القانونية ةإزالة الغااب  بشججججكل لري مشجججج ة  ةا سججججعيالء على 

من  جل توسية نطاق اسعخدام العكنولوجيا  ال تمية، ةتعلرل تقاسة امعلوما  احل جية  نية ابلغااب امعالوطنية 
  على نطاق ةاسة؛امبام ا امعلزا ةمعة تنفيذ 

القائمة على اا اضجججججججي، ةاحلوافل ةالنهج القائمة على السجججججججوق، السجججججججياسجججججججا  إمماج خماط  إزالة الغااب  يف هنج  (5)
 . علء من منوذج جدرد

 


