
الغابات

ظّل فيقائمة على الطبيعة الحلول ال

تغير المناخ

اسم المؤلف وشهرته

ة الوظيفة في منظمة األغذي

والزراعة



ناخ ولكنّها ال تمثل الغابات عنصًرا مهًما في الحّل لتغيّر الم
تحظى بالقدر الكافي من التمويل

لمناخ الفعّالة من يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن تشّكل ما يصل إلى ثلث أنشطة التخفيف من آثار تغير ا•
2030حيث التكلفة بحلول عام 

إحدى تمثل األنشطة اإلضافية لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية•
الخيارات األكثر كفاءة وقوة

ماليين هكتار من الغابات التي تتم إزالتها سنويًا، 10رغم تراجع معدل إزالة الغابات، ما زال هناك •
(في المائة33)وزراعة الكفاف ( في المائة40)ومعظمها ألغراض التجارة 

في المائة تقريبًا من التمويل الخاص 2رغم اإلمكانات التي تنطوي عليها الغابات، فهي ال تحظى سوي بنسبة •
بالمناخ

تدعم منظمة األغذية والزراعة حشد التمويل، بما في ذلك االنتفاع بالصندوق األخضر للمناخ•

الحاجة إلى حشد التمويل من القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق آليات الكربون•



وإزالة الغابات19-أوجه الترابط بين أزمة المناخ وجائحة كوفيد

فات يساهم تغير المناخ في تفاقم الضغوط على الغابات بما يشمل حرائق الغابات واآل•
واألمراض

سنويًا/ مليون هكتار370: الحرائق-

سنويًا/ مليون هكتار35: اآلفات واألمراض-

بمخاطر وضغوط إضافية على الغابات19-تسببت جائحة كوفيد•

أضعفت إنفاذ القانون، وزادت األنشطة غير القانونية-

زادت الهجرة وخسارة فرص العمل-

أحدثت اختالالت في األسواق وسالسل اإلمدادات-

زادت خسارة الغابات من خطر وإمكانية اإلصابة باألمراض•



معالجة مسألة الغابات وتغير المناخ والتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة

ى تفاقم أوجه تسببت هذه الجائحة بتأثيرات اجتماعية واقتصادية لم يسبق لها مثيل وأدّت إل•
عدم المساواة

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 15)كيفية إشراك القطاع الخاص على نحو أفضل •
(العالمي، ويعتمد بشكل كبير على الطبيعة

خفضة الحوافز الرامية إلى التعافي والتي تميل إلى خيارات مستدامة منلمجموعاتيمكن •
الكربون أن تقدّم فوائد متعددة

فرصة عمل خالل السنوات 400يمكن لحماية الطبيعة وإعادتها إلى هيئتها األصلية أن تستحدث حوالي -
العشر المقبلة والحد من المخاطر المناخية والصحية في الوقت نفسه



النقاط المطروحة للبحث

:قد ترغب اللجنة في دعوة البلدان إلى القيام بما يلي
ناخ من تعزيز جهودها الرامية إلى إطالق قدرة الغابات الكامنة على التخفيف من وطأة تأثيرات تغير الم•

رة جدًا من عن احتباس كميات كبيخالل الحد من االنبعاثات عن طريق وقف إزالة الغابات وتدهورها، فضالً 

لغابات الكربون الموجود في الجّو من خالل اإلدارة المستدامة للغابات وصونها وإعادة النظم اإليكولوجية ل

:إلى هيئتها األصلية، وذلك عن طريق ما يلي
االرتقاء بمستوى االلتزامات المتعلقة بالغابات في المساهمات المحددة وطنيًا؛( 1)

أمان ، تعزيز نظم إدارة الحرائق واآلفات واألمراض التي تمّكن من الحد من المخاطر، واالستعداد لها، والعمل بسرعة وو( 2)

والتعافي منها؛

تدهورها في خطط العمل لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات ووتسريع وتيرة تنفيذ االستراتيجيات الوطنيةو( 3)

البلدان النامية، من أجل معالجة العوامل الدافعة إلزالة الغابات؛

فضة الكربون، نشر اإلجراءات التي تؤدي إلى تغييرات تحويلية في اقتصاداتها ومجتمعاتها واالنتقال إلى اقتصادات منخو( 4)

، إلى خفض 19-ال سيما من خالل ضمان أن تؤدي مجموعات الحوافز الطويلة األجل الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد

.انبعاثات الكربون على نحو مستدام، والقدرة على الصمود بأبعادها المتعددة والمنافع  المشتركة األخرى



النقاط المطروحة للبحث

:القيام بما يليقد ترغب اللجنة في دعوة المنظمة إلى•
مة على إزالة الغابات، وتوّسع  األراضي الزراعية كجزء من الحلول القائالكامنة وراءدعم البلدان في معالجة  ‐

الطبيعة لتغير المناخ، من أجل تعزيز مساهماتها المحددة وطنيًا؛

ور القطاع تعزيز تعاونها مع القطاع الخاص وتيسير الحوار الرامي إلى حشد التمويل الخاص بالمناخ وتعزيز د‐

ت نفسه الخاص في الجهود الرامية إلى التصدي للعوامل الدافعة إلى إزالة الغابات وتدهورها، والمساهمة في الوق

في استحداث فرص العمل وبناء قدرة سبل العيش على الصمود والحد من الفقر؛

الحيوانية تعزيز فهم التأثيرات التي قد تنشأ عن إزالة الغابات وتدهورها وتؤدي إلى زيادة خطر انتشار األمراض‐

ع؛المنشأ، لالسترشاد بها في  وضع السياسات من أجل اتباع نُهج للتعافي تعود بالنفع على الجمي

راتيجيات مساعدة األعضاء عند الطلب في حاالت الطوارئ وفي المراحل التي تلي تفشي األمراض، لوضع است‐

معلومات على من الحرائق واآلفات واألمراض؛ وتعزيز الشبكات اإلقليمية المعنية، وتوافر الللوقايةطويلة األجل 

الصعيدين الوطني والعالمي؛

ف إزالة تقديم المساعدة والبيانات الفنية من أجل إعادة تصميم وتنفيذ السياسات واإلجراءات الرامية إلى وق‐

.19-الغابات وإعادة البناء على نحو أفضل في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد



وشكراً جزيالً 

.على حسن إصغائكم


