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 الغاابتجلنة 
 والعشرون اخلامسةالدورة 

 2020 تشرين األول/أكتوبر 9 - 5

 ،19-كوفيد  يف إطارلحراجة ل لكرتونيةاإلندوة التقرير عن أسبوع 
 2020يونيو/حزيران  22-25

 إعادة البناء على حنو أفضل: 
 19-لتعايف من جائحة كوفيدلقطاع الغاابت مسامهات 

 

عقد ل ابدئ األمر اختياره خالل األسبوع اليت جرى 191-كوفيد  يف إطارأسبوع الندوة اإللكرتونية للحراجة قد عُ  -1
جمموعة من الدورات األســـــــبوع وتضـــــــمن  الدورة اخلامســـــــة والعشـــــــرين للجنة الغاابت واألســـــــبوع العاملي الســـــــابع للغاابت.

 مواضيعية.  جلساتحوارين رفيعي املستوى وسبع  منضاالفرتاضية اليت مت تنظيمها 

 
 املشاركة -أوًال 

 ،مشــارك كل يوم 400و 200 ا يرتاوح بنيعددً  19-كوفيديف إطار  الندوة اإللكرتونية للحراجة اســتقطب أســبوع  -2
 املدين،حكومية وغري حكومية، واجملتمع دولية وكاالت األمم املتحدة، ومنظمات  ن عنو ن، وممثلو قطريممثلون  ذلكيف ا مب

 ابحلراجة. مونهتم واألوساط األكادميية، وأفراد

 
 أهداف األسبوع وبر�جمه -اثنًيا

 ما يلي: يف 19-كوفيديف إطار  الندوة اإللكرتونية للحراجة أسبوع  أهداف تتمثل -3

 والغاابت؛تقييم آاثر اجلوائح على السكان  •

                                        
webinar-forestry-19-www.fao.org/about/meetings/cofo/covid-الرابط التــــــايل:  يفروابط الواثئق يرد الرب�مج املفصـــــــــــــــــــل واملتحــــــدثون و  1

week/programme/en 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/covid-19-forestry-webinar-week/programme/en/
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/covid-19-forestry-webinar-week/programme/en/
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/covid-19-forestry-webinar-week/programme/en/
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على الســــــــــكان والغاابت، التخفيف من اآلاثر  علىحتديد ومناقشــــــــــة االســــــــــتجاابت املمكنة اليت تســــــــــاعد  •
 مستقبل أكثر مقاومة واستدامة؛وتساهم يف الوقت ذاته يف بناء 

 اقرتاح خطوات املتابعة. •
 

وفرص إعادة البناء على حنو متطلبات االستجابة، و  ،سائل الرئيسيةامل – 19-ورّكز احلوار األول على آاثر كوفيد -4
: كيفية إدراج 19-كوفيداخلاصــــــــة بعلى االســــــــتجاابت  "حلوار التنمية شــــــــراكة"إرســــــــاء  املعنون أفضــــــــل، ورّكز احلوار الثاين

 يف تدابري دعم التعايف. احلراجة

التخفيف من اآلاثر على الســكان املعتمدين  )1(هي:  ومتحورت الدورات املواضــيعية حول ثالثة مواضــيع رئيســية -5
والتخفيف من اآلاثر على الغاابت وإعادة  )2(على الصـمود؛  ة السـكانودعم التعايف من أجل حتسـني قدر ، على الغاابت

وإعادة البناء على حنو أفضـــل، مبا يف ذلك  )3(كوســـيلة لتحســـني قدرة النظام اإليكولوجي واجملتمع على الصـــمود؛   أهيلالت
 خالل سالسل قيمة قانونية ومستدامة. من

 
 النتائج والرسائل الرئيسية -اثلثًا

 رفيعا املستوى:الاحلواران  (أ)
 

أســــــــعار ارتفاع عوامل خمتلفة مثل  كان بســــــــببرفيعا املســــــــتوى أن أثر اجلائحة على الوظائف  البّني احلواران  •
فرص العمل. وأشـــار احلواران إىل أن ا يف تفرض اخنفاضًـــ الطلب على املنتجات، وهي عوامل اخنفاض ملواد و ا

الســـــــــــــــياق، وهي: احلطابة غري  هذاتفاقمت يف قد العديد من املســـــــــــــــائل اليت كانت موجودة قبل اجلائحة 
حمركات إزالة الغاابت، واالفتقار  وجود االهتمام ابالستثمار يف الصناعات املعتمدة، واستمرار وقلةالقانونية، 

 القطاعات.بطريقة شاملة جلميع ة تضّم الغاابت والزراعة للمناظر الطبيعي إىل رؤية شاملة
ا إىل أن القطاع اخلاص  احلواران وأشـــــــــــــار • قبل يف االســـــــــــــتثمار يف حلول ذي ظهر اهتماًما أكثر من يأيضـــــــــــــً

 .الغاابتقطاع إىل مستدامة وقائمة على الطبيعة وإجيابية من حيث الطبيعة: وهي أولوية ابلنسبة 
 مجيعســـــــــــــــالســـــــــــــــل قيمة األخشـــــــــــــــاب يف  أمامأكرب التحد�ت املاثلة  فإن، 2020ومنذ يناير/كانون الثاين  •

 .والتمويلاالختالالت يف القوة العاملة والعمليات  كانت  القطاعات
أزمة أتيت إىل جانب ســــــوى أزمة واحدة من عدة أزمات حتدث ابلتزامن. وهي  19-وليســــــت جائحة كوفيد •

م ادانع، وتغّري املناخ، والصـــــــــــــــراعات االجتماعية، و املوائلو  التنوع البيولوجي فقداناملتعلقة باألزمات القائمة 
 .يهاوتؤثر عل هذه األزماتميع جبمتأثرة املساواة. واحلراجة 

 تعرضــــــهخيار متضــــــارب  وخيار بني االزدهار االقتصــــــادي وصــــــحة اإلنســــــان. وهكاجلائحة   وصــــــفوميكن  •
 غالق من أجل محاية الصحة العامة.اإلتدابري وضعت ها بلدان تاخلسائر االقتصادية اليت قبل

ان هلذه احلقيقة أثر كبري جًدا على الفكر ، ولقد كالكوكب ترابطًا وثيًقا مةســــــــالوترتابط صــــــــحة اإلنســــــــان و  •
الســــــــياســــــــي الذي خيطط ملرحلة اإلنعاش. وميثل الوعي املتزايد ابحلاجة إىل االســــــــتدامة إحدى أكثر الفرص 
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. ولقد كشـــــــــفت اجلائحة عن عدم اســـــــــتدامة املســـــــــار اإلمنائي خالل 19-وفيدجائحة كالواعدة املنبثقة عن 
 العقود األخرية.

النظم وزاد عكس اجتاه اهلجرة من املناطق احلضــــــرية إىل املناطق الريفية الضــــــغط بشــــــكل كبري على الغاابت و  •
 وكال – اإلمداد، وضــــاعت فرص الســــياحة اإليكولوجيةســــالســــل اإليكولوجية األخرى. وتعطلت التجارة و 

 والسكان األكثر ضعًفا.احلرجية تمعات اجملعلى شديًدا ترك أثرًا  األمرين
البيئية يف اللوائح البيئية. وال تزال اللوائح إضــــعاف  يفالنتيجة األخرى لألزمة الصــــحية واالقتصــــادية  تتجلىو  •

 ة.يصحة البيئالالصحة االقتصادية منفصلة عن أن غالب األحيان تعترب مبثابة إضافة، إىل جانب اعتبار 
خرين من أجل حتقيق الشــراكة التعاونية يف جمال الغاابت والشــركاء اآللقوة التنظيمية ألعضــاء ا حشــد ويتعني •

 يديأ بنيدور احلراجة يف التعايف ما خيص  األدلة والبحوث واخلربات يفوتوجد اســـــــــــــــتجابة ســـــــــــــــريعة وفنية. 
ســـــــــتطيع الشـــــــــراكة التعاونية يف جمال الغاابت ربط اجلهات تأعضـــــــــاء الشـــــــــراكة التعاونية يف جمال الغاابت. و 

 اجملتمعات.لدى تكّيف الالتنمية بناًء على آليات أعمال  يفاملنخرطني الفاعلة يف جمال الغاابت مع أولئك 

 الدورات املواضيعية (ب)

التخفيف من اآلاثر على الســـــــــــكان املعتمدين على  )1(:كالتايل  هياملواضـــــــــــيع الرئيســـــــــــية الثالثة لألســـــــــــبوع  إن -6
والتخفيف من اآلاثر على الغاابت وإعادة  )2(الغاابت، ودعم التعايف من أجل حتســــــــــني قدرة الســــــــــكان على الصــــــــــمود؛ 
ا يف ذلك وإعادة البناء على حنو أفضـــل، مب )3(التأهيل كوســـيلة لتحســـني قدرة النظام اإليكولوجي واجملتمع على الصـــمود؛ 

 من خالل سالسل قيمة قانونية ومستدامة.

التخفيف من اآلاثر على السكان املعتمدين على الغاابت، ودعم التعايف من أجل حتسني قدرة السكان  )1(
 على الصمود

األمراض  وتغّري املناخ وظهور رهاط واضـــــحة بني إزالة الغاابت وتدهو رواب إظهاربدأت البحوث يف  •
 تهاالمســـــــــتتســـــــــم بغاابت ونظم إيكولوجية زراعية  على املعدية، وابلتايل، هناك حاجة إىل احلفاظ

 من أجل منع ظهور أمراض جديدة. هاتنوعو 
تمعات اجملتشـــمل كي (…)  وهناك حاجة إىل توســـيع نطاق احلماية االجتماعية والربامج األخرى  •

 والفئات الضعيفة األخرى.احلرجية 
اإلغالق، هنــاك أدلــة عــامليــة على ز�دة النزاعــات على املوارد الطبيعيــة بني احلكومــات وخالل فرتة  •

 ذات احلوكمة األضــــــــــعفالبلدان  وتشــــــــــهد والقطاع اخلاص من جهة واجملتمعات من جهة أخرى.
 على أراضـــــــــــــي وضـــــــــــــع اليدو  ،واحلطابة غري القانونية ،ز�دات يف حرائق الغاابت لغاابتبشـــــــــــــأن ا

 والنزاعات على استخدام األراضي والغاابت.غري قانونية، طريقة ب اتاجملتمع
 19-آاثر كوفيداليت تواجه ويقع صــغار املزارعني األســريني وجمتمعاهتم الريفية يف الصــفوف األمامية  •

 تغّري املناخ.مثل ، ستمرةامل اتوالضغوط
على  ،ورابطــاهتــامنظمــات منتجي الغــاابت واملزارع، واحتــاداهتــا  يكون الــدعم واالســـــــــــــــتثمــار يف وقــد •

على الصـــــمود، الطريقة األســـــرع لبلوغ أكرب عدد  اجلماعيةخمتلف املســـــتو�ت من أجل بناء قدرهتا 
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صمود الوستبين يف الوقت ذاته قدرة على ، على الفور من األشخاص بطرق ستستجيب للجائحة
 تغّري املناخ. يفرضهامبا يف ذلك الصدمات اليت ، على املدى الطويل يف وجه الصدمات

شــراكات قوية بني احلكومات ومنظمات منتجي الغاابت واملزارع والقطاع إرســاء وهناك حاجة إىل  •
، بني منظمــات منتجي الغــاابت واملزارع احللول تبــادلاخلــاص واجلهــات الفــاعلــة األخرى من أجــل 

 اجلهات الفاعلة األخرى ومن جانبها. مع وكذلك
، إىل جانب تهالغاابت، مبا يف ذلك إزالة الغاابت وجتزئالتغريات يف اســـــــــــــــتخدام اأن  ثبتقد و  •

األمراض املعدية، مثل املالر� تفشـــي عوامل رئيســـية تســـاهم يف هي التحضـــّر والتكثيف الزراعي، 
 .ذلك وإيبوال وغري

و�ج "صــــــــــــحة واحدة"، الذي يُعّرف أبنه ميثل جهوًدا تعاونية بني اختصــــــــــــاصــــــــــــات متنوعة لبلوغ  •
جّيد للنظر بصــــــورة شــــــاملة إىل الروابط  وضــــــع واحليوا�ت والبيئة، هو يف الصــــــحة املثلى للســــــكان

 والغاابت والنظم اإليكولوجية. نساناإلالبينية بني صحة 

التخفيف من اآلاثر على الغاابت وإعادة التأهيل كوســــــــــيلة لتحســــــــــني قدرة النظام اإليكولوجي واجملتمع  )2(
 على الصمود

ية صــــنع الســــياســــات القائمة على العلوم. فالعلوم أســــاســــية مرة أخرى أمه 19-تبّني جائحة كوفيد •
ا منحى  تعديلليس من أجل  منحىن إزالة الغاابت من أجل تعديل اجلائحة فحســـــــــــب، بل أيضـــــــــــً

 وتدهور األراضي.
على قطاع الغاابت إىل اضـــــــــــــــطراابت يف األعمال  19-ولقد أدت اآلاثر النامجة عن أزمة كوفيد •

نتيجة وذلك املزارع احلرجية،  إقامةعن تراجع تنجم آاثر إضــافية يف بعض البلدان  وهناكالتجارية. 
 وتوقف محاية الغاابت. ،لقيود املفروضة على التنقل ونشاط العملل

تغّري املناخ و  19-وهناك حاجة إىل استخدام البيا�ت والعلوم من أجل إجياد حلول مبتكرة لكوفيد •
 .لغاابتاملستدامة لدارة اإلو 

 إعادة البناء على حنو أفضل، مبا يف ذلك من خالل سالسل قيمة قانونية ومستدامة )3(

اتحة معدات الوقاية إب وذلك 19-املنتجات احلرجية عنصــــرًا حامسًا يف االســــتجابة لكوفيد تشــــكل •
 الكتلةو الشــــــــــــخصــــــــــــية واإلمدادات واخلدمات األخرى، مبا يف ذلك منتجات النظافة والصــــــــــــحة، 

اإلمداد  مواصـــلةتغليف الطرود. ومن أجل األحيائية للتدفئة، واإليثانول للتعقيم، واألقنعة الورقية، و 
العــــامل أبن قطــــاع  كثرية من  يف أحنــــاء االعرتاف على حنو مالئمغري املنقطع هلــــذه املنتجــــات، مت 

 الغاابت خدمة ابلغة األمهية.
تضــررت بشــكل كبري قد ســوق اللب والورق عند مســتو�ت اثبتة نســبًيا خالل هذه الفرتة. و  وبقي •

أسواق اخلشب الصلب والقيمة املضافة، مبا يف ذلك صادرات اخلشب الرقائقي واخلشب املنشور 
 التجارية املقبلة. األرقامأن هذه اآلاثر ستصبح أكثر وضوًحا يف مع 
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 ااملضي قدمً  -رابًعا
ســــتقبلية، مثل إعداد مناذج امل حوائاجلرفيعة املســــتوى أبن تكون احللول مبتكرة ومصــــممة لتجنب الأوصــــت الفرق  -7

والغاابت  ألغراض العالجيةل. وميكن ملفهوم الغاابت والقدرة على الصــــــــــمود جديدة تربط الطبيعة ابلصــــــــــحة واالســــــــــتدامة
يولد أن جل محاية الغاابت واســــتعادهتا وإدارهتا، و أن جيذب االســــتثمارات من أالرامية إىل حتســــني املناعة لدى األشــــخاص 

 شرك أيًضا الشباب يف اجلهود الرامية إىل إعادة البناء على حنو أفضل.ر فرص العمل ويُ وفّ ، مما يُ تجماًال جديًدا من اخلربا

 على احلاجة إىل ما يلي:الضوء ط احلواران والدورات املواضيعية وسلّ  -8
 

خيص إمدادات الطاقة، واإلنتاج الزراعي، والتنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي  ما اســـــتجاابت متكاملة يف •
 نب ميزانيات متكاملة.االسليم، إىل ج

 ، اللذانرأس املال البشـــــري ابلرتكيز على املســـــاواة (ال ســـــيما املســـــاواة بني اجلنســـــني)التعليم واالســـــتثمار يف  •
الســـــكان الذين يعيشـــــون على ن أ، أي بل خال من الكربون�ما ابلغا األمهية من أجل بناء مســـــتقُوصـــــفا أب

يف مركز خطط التعايف. وعلى ســــبيل املثال، من شــــأن توفري دعم إضــــايف إىل ينبغي وضــــعهم هوامش اجملتمع 
دجموا يف ســالســل ناجملموعات اجملتمعية وأصــحاب احليازات الصــغرية أن يعزز قدرهتم ليصــبحوا رواد أعمال وي

 جسرًا يربط بني الغاابت والزراعة.متثل الزراعية  جةن احلراأ، أي القيمة
العمل جبهد أكثر من أي وقت مضـــى من أجل حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة واألهداف العاملية للغاابت  •

عقد األمم  ن على مشـــــــــارفحنو قابلية للتتبع، شـــــــــفافية و  وحتدي بون، وتعزيز ســـــــــالســـــــــل قيمة وإمداد أكثر
قد اكتســبت أمهية جديدة  ابلفعلاألدوات واملبادرات واألطر املتاحة  أناملتحدة للعمل. وجرت اإلشــارة إىل 

 .19-كوفيد  جراء
لعالقة مع الطبيعة. وهناك حاجة إىل �ج أكثر مشوًال لاألزمة الصـــــحية العاملية عن طريق تنشـــــيط مناذج معاجلة  •

 الصحيالتعاون مع القطاع  توطيدأشد الفئات ضعًفا. وهناك حاجة إىل  على امتداد سلسلة القيمة يركز على
 ال تعرض اجملتمعات الريفية للخطر.الصناعة احلرجية من أجل ضمان طريقة آمنة للعودة إىل العمل يف 

ويشــمل  بفعاليةالتحّول إىل الرتكيز اإلقليمي (بدًال من القطاعي) والتخطيط الشــامل الذي يســتعيد الغاابت  •
تعددة القطاعات اليت ميكن اســـــــــتدامتها على املدى الطويل. وينبغي إقامة روابط مباشـــــــــرة بني هذه ملاالنهج 

 التنوع البيولوجي.مثل تغّري املناخ و الشائعة العاملية املسائل اإلجراءات واملسامهات يف 
ر الغاابت، وحتســـــــــــــــني حوكمة وتدهو  إزالة الغاابت بطريقة قانونية وغري قانونيةعلى إجراء مراقبة صـــــــــــــــارمة  •

سبل العيش احمللية). وقف نقل لتوفر أيًضا االستقرار و ( السكانالغاابت عن طريق سياسات تتمحور حول 
الغاابت مؤخرًا (أقل  منهايف املناطق اليت أزيلت  أو تنظيمهما بشـــــــــكل صـــــــــارم ،اهب احليوا�ت احلية والتجارة

 من سنتني).
 تتعلق ابلغاابت واحلماية االجتماعية على السواء. هلا أهدافتعزيز برامج متناسقة/متكاملة  •
تحّول يف االقتصــادات الريفية والنظم الزراعية لتطوير وحتســني الســياســات واالســتثمارات اليت تربط الغاابت اب •

 والغذائية.
 تعبئة االستثمار والتمويل املباشرين من أجل دعم منظمات منتجي الغاابت واملزارع. •
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 تنمية القدرات من أجل تعزيز اعتبارات صــــــحة النظام اإليكولوجي للغاابت يف �ج "صــــــحة االســــــتثمار يف •
واآلليات األخرى املرتابطة والشـــاملة لعدة  ،القطري"صـــحة واحدة" بر�مج واحدة"، وذلك من خالل تقييم 

 البيا�ت والتنسيق. وقواعدما خيص مجع البيا�ت  احملدثة يفقطاعات و 
ية اتجزًءا من تصــــــميم البلدان لالســــــتجاابت الســــــياســــــاســــــتمرار االســــــتخدام القانوين للغاابت اعتبار املناخ و  •

 .19-ملواجهة كوفيد
 ستجابة.االابستخدام خطط  19-التعايف من كوفيد دعم - وابطالع أكربإعادة البناء على حنو أفضل  •
املعنيني، مبا يف ذلك  جلميع أصـــــــــحاب املصـــــــــلحةتعاوين اتباع �ج  -إعادة البناء ســـــــــوية على حنو أفضـــــــــل  •

 احلكومات واجملتمع املدين واألوساط األكادميية وشركاء التنمية والقطاع اخلاص.
بيا�ت إضـــــافية لوضـــــع  توليدمن أجل  2االضـــــطالع مببادرة األخشـــــاب املســـــتدامة من أجل عامل مســـــتدام •

 ويف بيئة ما بعد أفضــــل يف مرحلة التعايف وضــــعقطاع الغاابت وســــالســــل القيمة املســــتدامة لألخشــــاب يف 
وجزات امل، على ســــــــــبيل املثال، من خالل إصــــــــــدار صــــــــــحائف الوقائع واملعلومات املصــــــــــّورة و 19-كوفيد

 سياساتية بشأن املوضوع.ال
 

 اخلالصة -خامًسا
يوانية احلجرى االعرتاف ابلدور املركزي للغاابت ابلنسبة إىل صحة السكان مبا أنه غالًبا ما يرتبط تفشي األمراض  -9

يف احلفاظ على صحة اجملتمع  ارئيسيً  ادورً  تؤديأن سالمة النظام اإليكولوجي  نظرًا إىل. و هاإبزالة الغاابت وتدهور املصدر 
يف  اأســــاســــيً  اعنصــــرً  ةوينبغي أن يكون قطاع الغاابت املســــتدام بقوة. الدفاع عنهازدهار، هناك حاجة إىل االعلى مســــار و 

 مستقبل أخضر.زرع بذور اقتصاد دائري و يما وهو ، 19-اخلطط الوطنية للتعايف من كوفيد

                                        
 يف الدراســة االســتقصــائيةابلغاابت. وترد مجيع نتائج  املرتبطة العيشلتقييم آاثر اجلائحة على األعمال التجارية وســبل املبادرة دراســة اســتقصــائية أجرت  2
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