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 ثشوبد ١ذاءــــــــــغ.د
 ِذ٠ش٠خ اٌضساػخ ٚاإلصالػ 

           اٌضساػٟ ثبٌالرل١خ
 



   .اٌؾشاع١خٌٍّٛاسد  الٔزبعٟسوضد اٌزم١١ّبد األٌٚٝ ٌٍغبثبد ػٍٝ اٌغبٔت ا•

 .اٌزٟ ؽذد٘ب ٚاضؼٛ اٌس١بسبدٌمض١خ األسبس١خ ا األخشبةاؽزً أزبط •

اٌٛػٟ ثبٌٛظبئف اٌٛلبئ١خ ٚاٌخذِبد اٌج١ئ١خ اٌزٟ رّذٔب ثٙب ٠ضداد •

 .  اٌغبثبد، ٚثأ١ّ٘خ اإلداسح اٌؾشع١خ اٌّسزذاِخ

ِغ  اٌغبثبدإدسان ِذٜ أ١ّ٘خ اٌخذِبد اٌج١ئخ اٌزٟ رّذٔب ثٙب ٠ضداد •

 .اٌؾشع١خاٌزم١١ّبد اٌّزؼبلجخ ٌٍّٛاسد 



 

 طلب العالمً للمنتجات والخدمات الحرجٌةمعدل ال

 

 Leslie, 2005ٌؤكد 
ن معدل الطلب على أ

العالمً الحالً هو 
 :مزٌج بٌن

أٚ ِزضا٠ذ ثصٛسح طف١فخ ػٍٝ سبوٓ طٍت 
 األخشبة

ٌٚىٕٗ ٠زضا٠ذ ثجظء ػٍٝ اٌّٛاسد صبثذ  طٍت
 اٌؾشع١خ غ١ش اٌخشج١خ

ٌٍخذِبد اٌج١ئ١خ ٌٚىٕٗ غ١ش ٔمذٞ  ِزضا٠ذطٍت 
 ثذسعخ وج١شح



 الغابات مورد واهب للحٌاة
 

 . إن استمرار الغابات ٌشكل فً الحقٌقة ضماناً لبقاء النوع البشري

إذ توفر عدداً كبٌراً من المنتجات والخدمات المختلفة، وتؤدي الكثٌر 

 .من الوظائف الهامة



 اٌٛلٛد

 اٌؼّبٌخ

دػُ االٔزبط 
 رٕم١خ اٌٙٛاء اٌؾ١ٛأٟ

ِمبِٚخ 
 اٌّغبػبد

 رأ١ِٓ اٌذٚاء

األِٓ  رأ١ِٓ اٌغزاء
 اٌغزائٟ

اٌؾذ ِٓ 
 اٌفمش

ؽّب٠خ 
 اٌزشثخ

رٍط١ف 
 إٌّبؿ

دػُ 
 اٌضساػخ

 الغابات مورد واهب للحٌاة



فقد الغطاء الحرجً ٌمكن أن ٌؤثر بصورة معاكسة على إمدادات المٌاه إن 
 .العذبة، األمر الذي ٌهدد مستقبل المالٌٌن من بنً البشر

ِٓ ا١ٌّبٖ فٟ ؽّب٠خ إِذاداد اٌؼبٌُ  ب  أسبس١ ا  ٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ ٌٍغبثبد دٚسرٍؼت ا 
 اٌؼزثخ

ا١ٌّبٖ فٟ ِٕبطك اٌغبثبد اٌغج١ٍخ رؼذ ِٓ ػٍٝ أْ ِسبلظ   FAOأوذد ِٕظّخ اٌـ
 .أُ٘ إٌّبطك فٟ اٌؼبٌُ ِٓ ؽ١ش ٚفشح ا١ٌّبٖ اٌؼزثخ

ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ،  فٟ اٌؼبٌُ ِخصصخ اٌغبثبدِسبؽخ ِٓ  8% 
 .ٚاٌزؾىُ فٟ اال١ٙٔبساد اٌضٍغ١خ، ٚرضج١ذ اٌىضجبْ اٌش١ٍِخ، ِٚىبفؾخ اٌزصؾش

، إٌٝ خفض اٌزشسجبد ػٕذ "سبْ عٛص"أدٜ رٕف١ز ثشٔبِظ رشغ١ٍش ثبٌمشة ِٓ 
 أدد اٌزؾس١ٕبد اٌٝ خفض رىب١ٌف ِؼبٌغخٚ %69ثٕسجخ  اٌّبئٟ  أسفً اٌّسمظ

 شٙش٠ب   $ 2000ثٕؾٛ  ا١ٌّبٖ 

 إمدادات المٌاه العذبةٌهدد الغابات فقد 



 طرق باب الغابات للحد من الفقر ومحاربة الجوع

 ثأشىبي ِزجب٠ٕخ فٟ ِؼ١شزُٙ  إٌٝ أْ ػششاد اٌّال١٠ٓ ِٓ األشخبص ٠ؼزّذْٚ FAOرش١ش أثؾبس ِٕظّخ اٌـ 
 اٌغبثبدِٛاسد ػٍٝ 

رؼزجش األخشبة ؽزٝ ا٢ْ إٌّزظ األػٍٝ ل١ّخ  فٟ ِؼظُ إٌّبطك فمذ ٚصٍذ اٌم١ّخ اإلعّب١ٌخ ٚ
 ١ٍِبساد دٚالس 10أوضش ِٓ  1998ٌصبدساد اٌجٍذاْ إٌب١ِخ ِٓ األخشبة ػبَ 

%  50ٚرسزخذَ أوضش ِٓ زذفئخ اٌطٟٙ ٍٚأػذادا  ضخّخ ِٓ اٌفمشاء ثبٌٛلٛد اٌالصَ ٌاٌغبثبد رّّذ 
 ِٓ ؽغُ اإلٔزبط اٌخشجٟ اٌسٕٛٞ اٌؼبٌّٟ وأخشبة ٚل١ذ أٚ فؾُ

ٍُ فٟ  ٍْ ؽبس ٠ّىٓ ٌّٕزغبد اٌغبثبد غ١ش اٌخشج١خ أْ رفٟ ثؾبعبٍد ٘بِخ ٌألسشح ٚ رٛفش ػبًِ أِب
 أٚلبد اٌشّذح، ٌٚىٓ ٔبدسا  ِب رصٍؼ وّصذٍس ٚؽ١ذ ٌٍذخً

١ٍِبس  2.1ٚسغُ ٔطبلٙب اٌّزٛاضغ، فئْ األٔشطخ اٌؾشع١خ رؼٕٟ اٌىض١ش ثبٌٕسجخ ٌٍفمشاء اٌز٠ٓ ٠ؼ١ش 
ًٍ ٠مً ػٓ   ١ِٛ٠ب   $2ُِٕٙ فٟ أٔؾبء اٌؼبٌُ وبفخ، ػٍٝ دخ

١ٍِْٛ  10ٚرش١ش اؽصبئ١بد إٌّظّخ إٌٝ أْ لطبع اٌغبثبد اٌشسّٟ فٟ اٌجٍذاْ إٌب١ِخ ٠شّغً ؽب١ٌب  أوضش ِٓ 
 ١ٍِْٛ فشصخ غ١ش سس١ّخ 30إٔسبْ ٚرضبف 



   دعم صغار المنتجٌن واألسر العاملة فً الغابات

اٌصغشٜ ٔسجخ  اٌؾ١بصاداٌشؼٛة األص١ٍخ ٚاٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ ٚأصؾبة رٍّه أٚ رذ٠ش
أْ ٠ٍؼجٛا دٚسا  ِؤصشا  فٟ اٌزصذٞ إلصاٌخ اٌغبثبد  ُٙزا ٠ّىِٕٙزضا٠ذح ِٓ غبثبد اٌؼبٌُ، ٚث

 .ٚاٌؾذ ِٓ أزشبس اٌفمش

رٛف١ش اٌذػُ ٌصغبس إٌّزغ١ٓ اٌؾشع١١ٓ، ضشٚسح ػٍٝ  " FAO"ٚرؤوذ ِٕظّخ 
رغ١ش فٟ سج١ً رٕظ١ُ أٔفسُٙ داخً ِٕظّبد ٌٍّٕزغ١ٓ اٌؾشع١١ٓ  ِٚسبػذرُٙ ػٍٝ 

 ٚضؼ١زُٙ عزس٠ب  

ع١خ اٌصغشٜ، ااٌخذِبد ٚاألطش اٌمب١ٔٛٔخ اٌّالئّخ ٌٍّٕظّبد اٌؾش ثذ أْ ر١ٙئ ٌؾىِٛبدال 
ٌٚصغبس إٌّزغ١ٓ اٌضساػ١١ٓ ِٓ أعً خذِخ ِصبٌؾُٙ ٚثبٌزبٌٟ اٌّسبػذح ػٍٝ رط٠ٛك اٌفمش 

 ثبٌّٕبطك اٌش٠ف١خ



 مسار مبرمج لتعزٌز دور صغار منتجً الغابات
 

.I وإبراز دور منظمات الغابات والمزارع المنتجة فً سٌاق تشجٌع تبادل المعارف ،

 .السٌاساتصٌاغة 

.IIلتعزٌز أنشطة الحراجة المحلٌة، وتٌسٌر التواصل بٌن الغابات  حوافز تهٌٌئة

 .والمنظمات الزراعٌة

.III وحماٌة حقوق حٌازة الغابات للسكان األصلٌٌن والمجتمعات القانونٌةاألطر دعم ،

والتخلص من الحواجز اإلدارٌة البٌروقراطٌة، وتأمٌن الوصول إلى  المحلٌة

 .اإلرشادخدمات الدعم وخصوصاً خدمات 

 

 



 مسار مبرمج لتعزٌز دور صغار منتجً الغابات
 

.IV   الغابات والمزارع وأعضائها من زٌادة فرص الحصول على منظمات تمكٌن

 .معقولة، مثل االئتمان والتأمٌن بأسعار الخدمات المالٌة

.V بما فً ذلك باألسواق والخدماتجٌة الصغرى االحر الحٌازاتأصحاب ربط ،

 .التفاوض على األسعار 

.VI من منظمات الغابات والمزارع المنتجة، للتأثٌر على سٌاق تحالف عالمً إقامة

 .مصنع السٌاسات وتولٌد الزخم لمزٌد من الدع

 

 

 



 وتوفٌرالسلعتمكن بدورها من حماٌتنا لتاتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماٌة الغابات 
 .البٌئٌةواألساسٌة والخدمات االجتماعٌة واالقتصادٌة 

ومنحهم  القطاع الحراجً  جعل السكان الفقراء فً مناطق الغابات محور
 .  رأٌي أكبر فً القرارات المتعلقة باستعمال موارد الغابات

ِٓ األسبسٟ أْ ٠ىْٛ ٌسىبْ إٌّبطك اٌغج١ٍخ، سأٞ فٟ و١ف١خ إداسح ِٛاسد 
 .اٌغبثبد اٌّؾ١ٍخ، ٚؽمٛق ٚاضؾخ ٌٍٛصٛي إٌٝ األساضٟ ٚا١ٌّبٖ

  ٔمً س١طشحٚاٌؼًّ ػٍٝ  إصاٌخ ل١ٛد ٍِى١خ األساضٟ ٚاٌم١ٛد اٌزٕظ١ّ١خ األخشٜ
 .أوجش ػٍٝ أساضٟ اٌغبثبد اٌؼبِخ إٌٝ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ

منتجٌن تدعم الجٌة التً االعمل على استبعاد و إزالة سٌاسات األسوق الحر
 المحلٌٌن والصغارالمنتجٌن صاف إنعلى والعمل الكبار 

ٌمكن أن مما  تشجٌع إقامة الشراكات بٌن المجتمعات المحلٌة والقطاع الخاص
 .ٌعّظم الفوائد لجمٌع األطراف

         فً استراتٌجٌات التنمٌة والحد من الفقر قطرٌاً وإقلٌمٌاً ً قطاع الحراجالدمج 
 .استراتٌجٌة إنمائٌة رٌفٌٍة شاملةضمن برامج تخفٌف آثار الفقر والعمل على تنفٌذ 



  



 شكراً لحضوركم


