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في   80في المائة من مسااااحة السابساااة كبن ،و،بنام وني موطن ما نسااابت    30تغطي الغابات نحو  

الغابات لببشااااااااارسة طائمةت من ُظمات النلوج ا س،ولوجسة المائة من جمسع األنواع التي تعسش كبن البر. وتوفر 
نتااغ األ ااساة واألظوساة واألُشاااااااااااااااو والمنتجاات الور ساة. وني تحاافو كبن  تتنوع ماا بسن تنيساة الاواو والمااو واا

 مستجمعات المساه األساسسةم ،ما تؤثر كبن المناخ العالمي وأنماط نطول األمطار.

ت لب،ربونم فاي تمتص حوالي ببسوني طن من ثااني أ،سااااااااااااااساظ ولبغااباات أسًااااااااااااااات ظور نااج ،باالوكاا 
ال،ربون ساااانوسا. ولالتم تتسااااج ا ظارا المسااااتظامة لبغابات بسنمستاا الحاساااامة بالنساااابة الن سااااظ  فجوا ا نبعاثات 

 ظرجة مئوسة ميارنةت بمستوسات ما  بل العصر الصناكي. 1.5والحظ  من ا حترار العالمي بما   سزسظ كن 

ًاااااوو ظور الغابات الحسوا في احتجاز ثاني أ،ساااااسظ ال،ربونم سصااااابم تعر ًااااااا بشااااا،ل متزاسظ وفي  
لحا ت الجماف الناجمة كن تغس ر المناخ أمرا مثسرا لبجزع. فيظ شااظ العاج الماًاي حرائه نائبة في الغاباتم 

لن جانو   الُساااااااائر الممجعة في من منطية اليطو الشااااااامالي ال،نظسة وساااااااسبسرسا وحتن ،السمورنسا وأساااااااترالسا. واا
األرواح وتبت المتعبية بميظان المسوى وساااااااااااابل العسش في المناطه المسنولة بالساااااااااااا،انم أظت ناه الحرائه الن 

 انبعاث ،مسات نائبة من ثاني أ،سسظ ال،ربون.

باالاظور الحسوا لبغااباات في تاسمسن مسااااااااااااااتيببناا. و اظ  2030وتعترف ُطاة التنمساة المسااااااااااااااتاظاماة لعااج  
م أولن ُطط األمج المتحظا ا سااتراتسجسة لبغابات لعاج 2017العامة لألمج المتحظام في كاج  اكتمظت الجمعسة

 اسة مرتبطة باام  26. وتتًااااااااامن الُطة مجموكة تتسلف من ساااااااااتة أنظاف كالمسة متعبية بالغابات و2030
بعاظ التياظج  . و  شااااااااااااااات أن نااه الغااساات جاظسرا باا كجااوم ول،نناا لج نحي ه2030ستعسن ببو ااا بحبول كااج 
 المنشوظ كبن ناا الظرو.

ان العامل األسااساي المسابإلو  زالة الغابات نو تحوسل اساتُظامات الموائل ألنشاطة الزراكة الواساعة  
النطاه. وتشااااااا، ل زساظا ا نتاغ الزراكي ظون تعوسق ما فليظ من الغابات الطبسعسة تحظسا رئسساااااااسا. و ظ تباطسم 

سن الماًااسةم المعظل الساانوا لصااافي ازالة الغابات كبن الصااعسظ العالمي كبن مظى الساانوات الُمو والعشاار 
في المائةم وسعوظ المًااااااااااال في الت الن جاوظ الح،ومات والجاات األُرى صااااااااااااحبة  50بنسااااااااااابة تزسظ كبن 

المصاااابحة التي تعمل كبن اظارا الغابات كبن نحو مسااااتظاج. ومع التم   سزال العالج سميظ مساااااحات  شاااااساااعة 
 .من  ابات 

وفي احتمالنا بالسوج الظولي لبغابات ناا العاجم نسااااااااب ط الًااااااااوو كبن الصاااااااا ت بسن الغابات والتنوع   
البسولوجي الثرا الاا تظكم . فمي العاج الماًاااااااايم ظه  المنبر الح،ومي الظولي لبعبوج والسااااااااساسااااااااات المعني 

ظمات النلوج ا س،ولوجسة نا وو الُطر محارات من أن    ساااااااا مة نومنا ا س،ولوجسة تتراجع بالتنوع البسولوجي ُو
بساااركة  سر مسااابو ة وأن معظ ت انيراق األنواع يُاا في التساااارع. و  بظ لنا من التحرت سااارسعات لو ف ناا 

 ا تجاه وك،و مساره. وحماسة الغابات جزٌو من الحل الاا ننشظه.
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س،ون العاج الاا نعِ،و فس  م ولالت سجو أن “ساااااااانة الطبسعة بامتساز”بسن   2020ليظ ولصااااااااف كاج  
مسااااااااااااار ازالة الغابات وفيظاناا. وسااااااااااااسعيظ مؤتمر األطراف في اتما سة التنوع البسولوجي في شااااااااااااار تشاااااااااااارسن 
ُاامو كشاااااااااااااار الااا سااظف الن اكتمااظ اطاار كاالمي لبتنوع البسولوجي لماا بعاظ كااج  األول/أ،توبر اجتمااكا   ال

جاظساظا سم،ن من ُ لااا حمااساة الطبسعاة ومواجااة  . و  باظ أن ستًاااااااااااااامن نااا ا طاار أناظافاا طموحاة2020
 األسباو المؤظسة الن فيظاناام ك وا كبن يلسات  وسة لبتنمسا والتموسل.

ان بسئتناا العاالمساة تتاظنور بسااااااااااااااباو ُسااراتناا التي   تتوافه مع مطباو ا سااااااااااااااتاظاماة. فاالطرسياة التي  
ل بميااظان التنوع البسولو  جي وتزسااظ من حااظا تغسر المناااخ. وفي ناااا السوج نسااااااااااااااتاباات باااا الموارظ الطبسعسااة تعجاا 

الظوليم أحث جمسع الح،ومات والمؤسااااااااااسااااااااااات التجارسة وجاات المجتمع المظني كبن اتُاا اجراوات كاجبة 
لو ف ازالة الغابات وترمسج الغابات المتظنورام ل،ي ستساانن لألجسال الميببة التمتع بمسااتيبل أوفر صااحة وأ،ثر 

 مراكاا لببسئة.
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