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مديرة شعبة الغاابت



األدلة
رجية املوارد احلتقييم 

يف العامل ةحالدراسات عشر

 وتشتتهاسالمة الغاابت

الغاابت والفقر

مية االجتاهات السائدة يف املناطق احمل
حسب نوع الغاابت

دراسات خاصةثالث 



الغاابت يف العامل 



 نوع شجرة خمتلف00060أكثر من
60 %االستوائيةمن جممل النبااتت الوعائية توجد يف الغاابت
80 %من جممل األنواع الربمائية
75 %من جممل أنواع الطيور
68 %من جممل أنواع الثدييات
 وجرثومة للرتبةحشرة ( 1)أكثر من مليون

التنّوع الربّي على وجه األرضأكرب نسبة من الغاابت موطن 



تر غاابت املنغروف بيئة مناسبة لرتبية األمساك والقشرايتوفّ 



أكيد على يعتمد صون التنوع البيولوجي يف العامل بشكل-1
تخدامنا إايهاالعامل واسيفغاابتالتفاعل مع التنا يفطريق



يعتمد مجيع الناس-2
الغاابتعلى 

تنوعها البيولوجيوعلى 
أكثر من سواهمعليهابعضيتكل الو 



لجميعتوفر الغاابت خدمات أساسية ل



سبل توفر الغاابت املنتجات و 
العيش والرفاه للبشر



رها وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن إزالة الغاابت وتدهو -3
يتواصالن مبعدالت تنذر ابخلطر



تراجعيف توسع الغاابت كما أنّ -ابلتباطؤبدأت إزالة الغاابت 
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2020-1990املعدل السنوي لتوسع الغاابت وإزالة الغاابت، 

توسع الغاابت إزالة الغاابت
(2020تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام :املصدر )



الرئيسي إلزالة الغاابت يف التوسع الزراعياملسببيتمثل 

40:الزراعة الواسعة النطاق%
33:الزراعة الصغرية النطاق%



إزالة الغاابت بني األقاليم املختلفةمسبباتختتلف 

.Hosonuma  et al., 2012:المصدر )



تراجع سريع لعدد الفقارايت يف الغاابت: حتت ظّل األشجار

(.2019وآخرون، Green:املصدر )



ستخدام إن احللول اليت توازن ما بني صون البيئة واال-4
املستدام ابلغة األمهية ــ وممكنة



كافحة يف اختاذ خطوات الزمة ملمنحى تصاعدايً نشهد
إزالة الغاابت وقطع األشجار بصورة غري قانونية

وقد تعهدت البلدان ابستعادة
مليون هكتار170أكثر من 

 يف ما 11قم وقد مت ختطي هدف أيشي للتنوع البيولوجي ر
الغاابت إمجاال ص خي



حملميةيف املناطق اهتاالغاابت االستوائية أعلى معدالت زايدمساحةتسجل



ية اجلافة من الغاابت االستوائية املطرية والغاابت شبه االستوائ% 30يقع أكثر من 
ايً قانونوالغاابت املعتدلة احمليطية يف مناطق حممية 



احمليً املطبقةاحللولتصف دراسات حالة عشرهناك



ئة ويتعني علينا أن نتخذ إجراءات جري-5
ها وتنوعلعكس اجتاه خسارة الغاابت 

الكوكبو السكان، خلري البيولوجي





يضعها يف 2020من أن إطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام د والتأك  2020إليها تقرير حالة الغاابت يف العامل لعام ل توص  اإلحاطة علًما ابلنتائج الرئيسية اليت •
. بككل كا  عن الدور ااحاس  الي  تديي  الغاابت يف صون التنوع البيولوجي واستددام  املستدامويعب  العتبار،ا

:القيام مبا يليإىلقد ترغب اللجنة يف يعوة البلدان 

فقدان التنوع البيولوجي للغاابت وكيفية التصد  هلا؛مبسبباتالتوعية •
واختاذ إجراءات لوقف إزالة الغاابت وتدهور الغاابت وفقدان التنوع البيولوجي للغاابت ويع  البلدان يف جهويها؛•
بلدان على مراقبة النتائج ز قدرة الويع  البلدان عب االستعانة ابأليوات واملنهجيات الالزمة لتوليد أيلة أفضل على إسهام الغاابت يف صون التنوع البيولوجي وتعزي•

على صعيد التنوع البيولوجي؛
ل املمارسات؛ااحلول اليت حتقق التوازن بني صون التنوع البيولوجي للغاابت واستددام  املستدام ممكنة من خالل تبايل أفضأن إثبات ومواصلة •
.بيولوجي للغاابتلتنوع الوتعزيز اجلهوي الرامية إىل حتسني املعلومات املتعلقة ابألفراي اليين يعتمدون على الغاابت، وابلفوائد االجتماعية االقتصايية ل•

:يليمبا القيام قد ترغب اللجنة يف أن تطلب إىل املنظمة 



ا جزياًل وشكرً 
.على حسن إصغائكم
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