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 الغابات لجنة
 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20 - 16روما، 

 رئيسيةالنتائج ال – 2018 لعامحالة الغابات في العالم 

 مذكرة األمانة
 

 مقدمة -أوالً 
 
الـيت يواجههـا العـامل  املعقدة التزاماً قامت به البلدان ملعاجلة التحديات 2030تشّكل خطة التنمية املستدامة لعام  -1

الفقر واجلوع واالستجابة إىل تغري املناخ إىل بناء جمتمعات قادرة على الصمود وحتقيق النمو الشـامل  القضاء علىمن  بدءاً 
البـالغ ومقاصدها هدفا  17وحتدد أهداف التنمية املستدامة البالغ عددها  على حنو مستدام.لكوكبنا وارد الطبيعية املوإدارة 

احملـددة الــيت جيــب علــى البلـدان حتقيقهــا ضــمن إطــار  األهــدافمؤشــرًا  230لغ عــددها بـامؤشــراهتا الو  مقصــًدا 169عـددها 
يـة شـاملة وتـدعو إىل اتبـاع هـذه األهـداف أمه وتكتسـيلقياس التقدم احملرز.  منتظمة بصورة اإلجنازاتزمين معني مع رصد 

 عدم إمهال أحد".لضمان "ج شاملة وتشاركية تضم اجلميع �ُ 
 
، يقـــوم تقريـــر حالـــة يلحتـــوّ لتـــزام بـــاجلهود الوطنيـــة لتحقيـــق تغـــري يف حـــني حتـــدد احلكومـــات أفضـــل األســـاليب لالو  -2

واألشـخاص الـذين يسـتخدمو�ا ويـديرو�ا  –الدور الـذي تؤديـه الغابـات واألشـجار  بتحليل 2018 لعامالغابات يف العامل 
العــامل  أكثــر إشــراقا. ويســلط تقريــر حالــة الغابــات يفصــول علــى مســتقبل احلمســاعدة البلــدان علــى حتقيــق أهــدافهم و  يف –

ومقاصـدها  2030بني الغابات والعديـد مـن أهـداف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام  الروابط العميقةعلى الضوء  2018 لعام
املوجهـة حنـو حتقيـق األمـن راكات التوازن الصحيح بني األعمال واالسـتثمارات والشـ ميّكن صانعي السياسات من حتقيق مما

ىل مســـارات لتحقيـــق املطـــاف، إالتوصـــل، يف �ايـــة الطبيعيـــة و  داحلفـــاظ علـــى املـــوار التخفيـــف مـــن حـــدة الفقـــر و و  الغـــذائي
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 مساهمات الغابات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة قياس حجم -اثانيً 
 

سـامهة املإبـراز الـيت ينصـب الرتكيـز فيهـا علـى  2018 لعـاميف تقريـر حالـة الغابـات يف العـامل املدرجة تبني التحاليل  -3
 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة تعلقــة بعشــرة أهــدافاملاملقاصــد مــن مقصــًدا  28حتقيــق  الغابــات واألشــجار يفالــيت تقــدمها 

من أهـداف العديد وأثرها احملتمل على املتكاملة  احلرجية السياساتبني  رابطا واضحا ،2030خلطة التنمية املستدامة لعام 
واسعة من املصادر العلمية لقدرهتا من جمموعة  املتاحةجتمع األدلة املقاييس املواضيعية اليت  ومت استخدام التنمية املستدامة.

خـارج نطـاق  2030بـني الغابـات واألشـجار وخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام األوسـع نطاقًـا قـة بشـأن العال حتليـل األدلـة على
 سياسـاتصـناعة عمليـة الروابط والفرص لدعم التشديد على  ويهدف ذلك إىل من أهداف التنمية املستدامة. 15اهلدف 

 نتائج حمددة من هذا التحليل. وترد يف ما يلي تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.تفعيل يف خمتلف القطاعات و  أكثر اتساقاً 
 
يعـزز تقّدم الغابات واألشجار مساهمات حيوية لكل من األشـخاص وكوكـب األرض علـى حـد سـواء، ممـا  -4

 نـوع البيولـوجي ويسـتجيب إلـى تغيـر المنــاخ.ويحــافظ علـى الت ةوالميـاه النظيفـالنظيـف سـبل المعيشـة ويـوفر الهـواء 
الغابــات تســاعد علــى كــون ألكثــر مــن مليــار شــخص. وباإلضــافة إىل   وتعتــرب الغابــات مصــدرا لألغذيــة واألدويــة والوقــود

وجي الـربي يف العـامل الغابـات أيضـا أكثـر مـن ثالثـة أربـاع التنـوع البيولـحتـوي ، االستجابة إىل تغري املناخ ومحاية الرتبـة وامليـاه
تعتـرب مهمـة بشـكل خـاص وتوفر العديد مـن املنتجـات واخلـدمات الـيت تسـاهم يف حتقيـق التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية و 

 فقرا يف العامل.الناس أشد فيهم العديد من  يفية مبناليني األشخاص يف املناطق الر ئات ممبالنسبة إىل 
 
 مليــارات 10نســمة اليــوم إىل مـا يقــارب  اتمليـار  7.6إال أنـه مــن املتوقــع أن يزيـد عــدد ســكان العـامل مــن حــوايل  -5

يف املائـة خـالل هـذه  50بنسـبة الذي من املتوقع أن ينمـو على األغذية املقابل الطلب العاملي ل يشكّ و . 2050حبلول عام 
األغلبيــة الســاحقة مــن ترتكــز حيــث  يف البلــدان الناميــةاملنِتجــة، خاصــة األراضــي ضــغطا هــائال علــى طريقــة اســتخدام  الفــرتة
هتـدد إزالـة الغابـات الـيت تنـتج بصـورة أساسـية عـن حتويـل ال و  .اجليـاعو  ءفقـراالمن سكان العـامل مليون نسمة أو أكثر  800

احلرجيـة والشـعوب األصـلية حملليـة اة احلراجيني واجملتمعات زراعية ولرتبية املواشي سبل معيش إىل مساحاتاحلرجية  اضير األ
امليـاه  مسـتوى تـدينمـة و القيّ  إىل خسـارة املوائـل ع احلياة على كوكبنـا أيضـاً. ويـؤدي تغـري اسـتخدام األراضـيفحسب بل تنوّ 

نتـاج الزراعـي زيـادة اإل تشكل كيفيـةيف هذا الصـدد، و  جلو.الكربون يف ا نبعاثاو  النظيفة وتدهور األراضي واجنراف الرتبة
 .وقتنا هذافي أكبر التحديات  مساحة الغابات أحد تخفيضوتحسين األمن الغذائي من دون 

 
ويف حــني أن أمهيــة  .تحقيــق التنميــة المســتدامةمــن أجــل  الغابــات مســار ســتخدامالتعتبــر األدلــة أساســية و  -6

عمــق هــذه إال أن عامليــاً يتمتــع فيــه الســكان بصــحة جيــدة ومزدهــر معــرتف هبــا الغابــات واألشــجار للحصــول علــى كوكــب 
للجنــة االــيت وافقــت عليهــا  2030ومت تصــميم مؤشــرات خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  أكــرب ممــا نتخيلــه.قــد يكــون  اجلــذور

البلدان على قياس التقدم  مساعدةمن أجل  امؤشرً  230لبالغ عددها او  2016اإلحصائية لألمم املتحدة يف مارس / آذار 
 وأن يــتم ختصــيص املــوارد هلــا.األولويــة تســند جيــب أن الــيت االت اجملــ هــداف والــتعلم مــن التجــارب وفهــماحملــرز يف حتقيــق األ

 رصــد األراضــيعلــى الغابــات وبــاألخص مــن أهــداف التنميــة املســتدامة علــى  15ويركــز عــدد مــن املؤشــرات ضــمن اهلــدف 
تولــت تنســيقه ي الــذ لتقيــيم العــاملي للمــوارد احلرجيــةوأظهــر ا مســتدامة. ةإلدار الغابــات الــيت ختضــع واألجــزاء مــن  احلرجيــة
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يف املائة من مساحة األرض إىل  31.6من  تضاءلتاملساحة اليت تغطيها الغابات يف العامل قد  منظمة األغذية والزراعة أن
 قد تباطأت يف السنوات األخرية. التضاؤلأن وترية هذا وب 2015و 1990يف املائة يف الفرتة املمتدة بني عامي  30.6

 
هنــاك أدلــة كّميــة تبــّين أن الغابــات باتــت تــدار بصــورة مســتدامة أكثــر، وأن الغابــات واألشــجار تســاهم فــي  -7

الحصـول علـى لعديد مـن فقـراء الريـف وأمـنهم الغـذائي، و امعيشة مستدامة المتعّلقة بسبل تحقيق أهداف التنمية ال
ن والنمو االقتصادي المستدام والعمالة (في القطاع الرسمي) واالستهالك واإلنتاج المستدامي بأسعار معقولةالطاقة 

 والحد من تأثيرات تغّير المناخ.
 
العديـد مـن فقـراء الريـف سـبل معيشـة . وتعتمـد حولهـالغابـات و في اأحيانا  المهملينويعيش أكثر األشخاص  -8

سكان الريف الـذين يف املائة من  40األدلة أن حوايل  . وتبّني السليمةعلى الغابات واألشجار الغذائي  همأمنحول العامل و 
ويعتــرب الوصــول . يعيشــون يف منــاطق الغابــات والســافانا –مليــون شـخص  250أي مــا يقــارب  –يعـانون مــن الفقــر املــدقع 

شبكة تشكل ا كو�  على الصمود وقدرهتا شد فقرًالسبل معيشة األسر املعيشية األ حيويا واخلدمات احلرجية أمرًاسلع الإىل 
يف املائــة مــن دخــل  20أنــه ميكــن للغابــات واألشــجار أن تــوفّر حــوايل وتقــرتح بعــض الدراســات  يف األوقــات الصــعبة. أمــان

.  علـى حـد سـواء كفـافهموتلبيـة احتياجـات  النقـدي مـن خـالل الـدخل  يف البلدان الناميـة األسر املعيشية يف املناطق الريفية
 مــن كــل مخســة أشــخاصواحــد لشــخص والتنــوع التغــذوي  تــوفر الغــذاء والــدخلاملنتجــات احلرجيــة غــري اخلشــبية  أنكمــا 

وغـريهم مـن األشـخاص  غـري أصـحاب األراضـيواملـزارعني احملـرومني مـن العامل، مبن فـيهم بنـوع خـاص النسـاء واألطفـال  يف
 الذين يعيشون يف أوضاع هّشة.

 
كل من سكان المدن والريف على حد سواء ارتباطا مباشـرا ترتبط جودة المياه التي تعتبر أساسية لصحة  و  -9

 علــى إمــدادات امليـــاه انعكاســات خطــرية اســـتخدامها وإدارهتــايف األراضــي و غطــاء أي تغيــري يف ف لّــوخي. بــإدارة الغابــات
 ميكـن الوصـول إليهـا يف العـامل مـن مسـتجمعات امليـاه احلرجيـةالـيت أن ثالثـة أربـاع امليـاه العذبـة يف حـني و  .من األممأي  يف
قــد خســرت  اً مســتجمع 230عات امليــاه يف العــامل البــالغ عــددها مأكــرب مســتجيف املائــة مــن  40أن البحــوث تظهــر أن  إال
مسـاحة الغابـات الـيت علـى املسـتوى العـاملي  ازدادتذلـك،  . وبـالرغم مـنغطائهـا األصـلي مـن األشـجارنصـف  جاوزيت ما

متـت املباشــرة بـإدارة ربــع  2015ويف عــام  املاضـية الســنوات اخلمـس والعشــرين خـاللتـتم إدارهتــا للحفـاظ علــى الرتبـة وامليــاه 
 احلفاظ على الرتبة و/ أو املياه. هبدفالغابات 

 
وتوفير سالسل  عيشةمالتقليدي القدرة على تحسين سبل ال عملية تحديث قطاع الطاقة الخشبية متلكتو  -10

ولعّل أفضـل جتلـي للطاقـات . الغابات على نحو مستدامإدارة موارد للقيام باستثمارات في ال تسخيرقيمة مستدامة و 
 2.4 أو حــوايل -ســكان العــامل  مــا يقــارب ثلــثيســتخدم خشــب األشــجار ينمــو مــن جديــد. و  كــونلغابــات يف  الكامنــة ل

، تـوفّر الغابـات ةعامـ وبصـورةتدفئـة. الاسية مثـل الطهـي وغلـي امليـاه و اخلشب لتوفري خدمات الطاقة األس -مليار شخص 
مـــا يســـاوي الطاقـــة الشمســـية  -يف املائـــة مـــن إمـــدادات الطاقـــة املتجـــددة يف العـــامل علـــى شـــكل وقـــود خشـــيب  40حـــوايل 

 للحـدّ  مستدام أكثـربشكل على إنتاج وقود خشيب يف الوقت الراهن لذلك جيب الرتكيز  جمتمعًة. وطاقة الرياح ةوالكهرمائي
، مـــن أجـــل حتســـني صـــحة ماليـــني األشـــخاص بكفـــاءة أكـــربحتســـني جودتـــه واســـتخدامه فضـــال عـــن  مـــن تـــدهور الغابـــات

 النساء واألطفال.سيما  ال
 



4 FO:COFO/2018/4 

 

والقـدرة علـى الصـمود تأثيراتـه الحـد مـن و معـه أي التـأقلم  –لى تغيـر المنـاخ استجابة العالم إعلى ويجب  -11
تــؤدي  ،2015يف عــام اتفــاق بــاريس بشــأن تغــري املنــاخ  عليــه شــدد. وكمــا علــى الغابــاتبقــدر أكبــر أن تركــز  -أمامــه

بالوعـات للكربـون فهـي متـتص باعتبارهـا  يف اجلـو.ثـاين أكسـيد الكربـون تـراكم  احلـد مـنحامسـا يف بات واألشجار دورا الغا
السبب الرئيسي الثاين لتغّري املناخ تُعد إزالة الغابات  إال أن كل سنة.  ثاين أكسيد الكربونطن من  يمليار  حوايليوازي  ما

أي أكثـــر مــــن  -مـــن جممـــوع انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة تقريًبــــا يف املائـــة  20بعـــد حـــرق الوقـــود األحفـــوري، ومتثّـــل حـــوايل 
أمـام ى الصـمود عـزز القـدرة علـتإلدارة الغابات بشـكل فعـال أن اع النقل العاملي بكامله. وميكن االنبعاثات النامجة عن قط

يف  الغابــاتب تــرتبط إجــراءات دخــالممــا يشــدد علــى أمهيــة إمعهــا  كيــفالتوالقــدرة علــى الكــوارث الطبيعيــة املرتبطــة باملنــاخ 
وسيؤدي خفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها وحفـظ  .االسرتاتيجيات الوطنية للحد من خماطر الكوارث

الكربون يف الغابات (املعروف بـاملبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجـة  اتمستدام وتعزيز خمزونالغابات وإدارهتا على حنو 
وقـــد  يف اجلهـــود العامليـــة اهلادفـــة إىل التصـــدي لتغـــري املنـــاخ.)، دورًا حيويـــا REDDعـــن إزالـــة األحـــراج وتـــدهور الغابـــات +

بلــًدا، إجـراءات للحــد مـن تــأثريات تغـّري املنــاخ  25البلــدان الـيت متلــك أكـرب غطــاء حرجـي والــيت يبلـغ عـددها  مجيـع أدرجـت
واحلراجـة  والتحـريج وتعزيـز خمـزون الكربـون يف الغابـات وصـون الغابـات احلد من إزالة الغابات وتـدهورها –ت ترتبط بالغابا

  مسامهاهتا احملددة وطنًيا.يف إجراءات التخفيف املالئمة وطنًيا ويف -الزراعية 
 

ــة و -12 تشــير األدلــة النوعيــة إلــى أن الغابــات واألشــجار تقــدم أيًضــا مســاهمات كبيــرة فــي تحقيــق أهــداف التنمي
ة، وإدارة الميـاه علـى نحـو مسـتدام المستدامة من خالل القطاع غير الرسمي، والحراجة الزراعية، وفرص تمكين المرأ

تنمـو و  والتصـدي لتـدهور األراضـي وفقـدان التنـوع البيولـوجي. والتكيّـف مـع تغيّـر المنـاخ والسياحة والمدن المسـتدامة
يف  20 حاليًـا قرابـةمرات من القطـاع السـياحي برمتـه ومتثّـل  بوترية أسرع بثالثعلى سبيل املثال السياحة القائمة على الطبيعة 

ارتباطهــا الدراســات  تإذ بيّنــ التخطــيط احلضــرييف ويزيــد إدخــال املســاحات اخلضــراء واألشــجار  .املائــة مــن الســوق العامليــة
ولكــن يبقــى مــن الصــعب قيــاس هــذه املنــافع  ،الســمنة وتــدين مســتوى اجلــرائماخنفــاض عــدد األشــخاص الــذين يعــانون مــن ب

صـميم والتخطـيط وإدارة التهـم جـًدا أن يـتم إدمـاج وتغـري املنـاخ، مـن امل وتقدير قيمتها. ونظرًا إىل تسارع وترية التوّسع احلضري
التخطـيط احلضـري يف مرحلـة مبكـرة. وجيـب أن عمليـة يف املساحات اخلضراء يف املناطق احلضرية مبا فيهـا الغابـات واألشـجار 

 تأثريات تغري املناخ والتكيف معه.احلد من سياسات دور الغابات واألشجار يف عكس ين
 

 دراسات حالة قطرية - لتحقيق أهداف التنمية المستدامةما يلزم  -ثالثاً 
 

لقد سبق أن قام العديد من البلدان بإدماج الـُنهج الخاصـة بالغابـات والمنـاظر الطبيعيـة التـي تـربط العديـد  -13
ضــمان اســات حالــة قطريــة كيفيــة مثــاين در وتــربز . ببــرامج تنميــة مســتدامة أوســع نطاقــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة

مـــن حيـــث اجلغرافيـــا واملنـــاخ والـــنظم  ختتلـــف بلـــدان يف بـــني القطاعـــات�ـــج مشـــرتك  يف االســـتخدام األمثـــل لقـــدرة الغابـــات
  والتقاليد االجتماعية والثقافية. الدخلالسياسية ومستوى 
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يف  ،تنزانيـا املتحـدةمجهوريـة ووصـًال إىل إيطاليـا ا بمـرورً بوركينـا فاسـو مـن  ،وتساعد النهج اخلاصة باملناظر الطبيعيـة -14
علـى سـبيل املثــال ا يضــمن مبـإدمـاج إدارة الغابـات واألشـجار مــع األراضـي الزراعيـة والبيئـة احلضــرية والريفيـة واإلرث الثقـايف 

ســكان املــدن. بالنســبة إىل الغابــات واألشــجار  االعــرتاف بالقيمــة االقتصــادية للســياحة القائمــة علــى الغابــات وفهــم منــافع
حتـديات األمـن  سـبل املعيشـة وتعـاجل اسـتدامةاحليويـة و  اصـة باملنـاظر الطبيعيـة خـدمات الـنظم اإليكولوجيـةوحتمي النهج اخل
 تكيف مع تأثريات تغري املناخ.الغذائي مبوازاة ال

 
اليت جتمع احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمـع  الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددينوتبني الدراسات قيمة  -15

 جديدة لتحقيق أهدافهم وطموحاهتم املشرتكة.إجياد طرق إىل سعيا املدين واألفراد معاً 
 

 مستدامةالتنمية الالمسارات المؤدية إلى  -اً رابع
 

مهمـة علــى السياسـات ممـا يتضـمن تســليط  انعكاسـات 2018 لعـامحالـة الغابــات يف العـامل  تقريـر نتـائج خّلفـت -16
؛ علــى نطــاق أوســعو  سياســاتصــانعي الدى واألشــجار لــوالــرتويج ملنــافع الغابــات الضــوء علــى ضــرورة رفــع مســتوى الــوعي 

ــااملرتبطــة بسياســات ال وإدمــاج ؛إشــراك القطــاع اخلــاصو  يف ؛ واالســتثمار الغابــات يف خطــة التنميــة املســتدامة األوســع نطاًق
 املسـتوينيعلـى دراسـات حتليليـة وإجـراء ؛ لوحتسـني ظـروف العمـ ؛الضـائعة إلطالق فرص التنميـة غري الرمسي حتويل القطاع

لتحقيـــق إمكانيـــات  يةوتعتـــرب النقـــاط التاليـــة بصـــورة حمـــددة أكثـــر أساســـ .وحتســـني تـــوافر البيانـــات الـــوطينوطين أو شـــبه الـــ
 التنمية املستدامة". حنو حتقيق"مسارات الغابات 

 
لتحقيق أهداف التنميـة أمًرا حاسًما وطنية إنمائية تعتبر معالجة الزراعة والغابات معاً خالل بلورة سياسات  -17

الزراعـة املسـتدامة، مـثًال  بـات واألشـجارلغاومنتجـة. وتـدعم اسـليمة غابـات وجـود تتطلب الزراعة املسـتدامة و  المستدامة.
ظـــيم تـــدفقات امليـــاه وتـــوفري الظـــل واملـــأوى وتـــأمني املوائـــل للملقحـــات عـــن طريـــق تثبيـــت الرتبـــة وحتقيـــق اســـتقرار املنـــاخ وتن

أن  ،يف املنـاظر الطبيعيـة الزراعيـة هـادجميـتم ولذا ميكن للغابات واألشجار، بعـد أن  وللمفرتسات الطبيعية لآلفات الزراعية.
الــيت  ي ملئـات ماليـني األشـخاصعلـى ضـمان األمـن الغــذائ الغابـات واألشـجار أيضــاً  اإلنتاجيـة الزراعيــة. وتسـاعدمـن تزيـد 

االعــرتاف هبــذه املقايضــات  ســمحوسي .يف األوقــات الصــعبة ء والطاقــة والــدخلللغــذا اهامــ امصــدر  تشــكل بالنســبة إلــيهم
اجملتمعــــات لســـلع العامــــة احملليـــة والعامليــــة و اواملنــــافع الطويلـــة األجــــل و  القصــــرية األجـــلاملنـــافع  يف ذلــــك املوازنـــة بينهــــا، مبـــاو 

 2030 جنـازات يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـاماإلتوجيه املوارد الـيت قـد تسـرع وتـرية حتقيـق لصانعي السياسات  والقطاعات
 بشكل أفضل.

 
مــن  علــى نحــو كبيــرالقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق االســتدامة المتمثلــة فــي ســيتم تعزيــز األهــداف الرئيســية و  -18

للمجتمعـات وأصـحاب الحيـازات الصـغيرة المحليـين الحقوق المجتمعيـة تعتـرف بـتعزيز األطر القانونية التي خالل 
ــات واألشــجار مــن أجــل  ــى الغاب مليــار شــخص مــن الســكان احملليــني  1.5وميلــك  .تلــك الحقــوق وتضــمنالوصــول إل

ــا مضــمونة علــى املــوارد احلرجيــة مــن خــالل احليــازة اجملتمعيــة مــن خــالل أن تتــأتى لمنــافع لوميكــن . واألصــليني يف العــامل حقوًق
مقاصـد إعطاء السكان احملليني الذين ميلكون معارف تقليدية القدرة على التـأثري علـى اختـاذ القـرارات بطـرق تسـاهم يف حتقيـق 
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أطــول أجــالً يعتمــد النــاس �ًجــا  أن هنــاك احتمــال كبــريكانــت احلقــوق واضــحة ومضــمونة فوإذا   أهــداف التنميــة املســتدامة.
وميثـل التـاريخ الطويـل نسـبًيا لـإلدارة اجملتمعيـة  هم ومن سيأيت من بعـدهم. ا�م سيستفيدون منهأل�م يدركون أإلدارة الغابات 

احليـازة تطـرح وعنـدما  ا يف آسـيا وأمريكـا الالتينيـة.العديـد مـن البلـدان األخـرى، ال سـيم �جـا مت اعتمـاده يفللغابات يف نيبال 
اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة  ة مثــلقانونيــالر األطــميكــن أن تــوفّر ، غــري اآلمنــة مشــكلة حرجــة

ـــتعّلم مـــن التجـــارب الثقـــة يف هـــذا الصـــدد. األراضـــي ومصـــايد األمســـاك والغابـــات  ـــالنظر إىل املســـتقبل، هنـــاك حاجـــة إىل ال وب
ب وبنـاء القـدرات والوصـول إىل الناجحة يف جمال اإلدارة اجملتمعية للغابات، مـع االعـرتاف بأمهيـة الـدعم العلمـي والفـين والتـدري

حتديــد حقــوق األطــراف املختلفــة عنــد الوضــوح  تــوخي ، وباحلاجــة أيًضــا إىلالكافيــةاملاليــة  واملــوارداألســواق ومعلومــات الســوق 
 التنمية املستدامة.من أجل حتقيق تعزيز مسارات الغابات ل لزم تطبيق مجيع هذه التدابريومسؤولياهتا. وسي

 
النســاء والشــباب يــدفع ويمكــن للوصــول إلــى األراضــي والمــوارد واالســتثمارات فــي الغابــات وحولهــا أن  -19

 فـي عمليـة التحـول إلـى عـالم مسـتدام. ليصـبحوا عوامـل تغييـرأصـحاب المشـاريع فـي المنـاطق الريفيـة غيرهم من و 
، ولتشجيع راجلنسني إىل الغابات واألشجاوميّثل تعزيز حقوق حيازة األراضي فرصة للنهوض بفرص الوصول املتساوية بني 

ســّلطت الدراســات الضــوء علــى روح املبــادرة الــيت تتمتــع هبــا املــرأة و  اتبــاع �ــج مســتدام وطويــل األجــل إزاء إدارة الغابــات.
عمـــل الشــــباب  عتــــربيو  ســـيما يف القطـــاع غــــري الرمســـي وعلـــى دورهــــا القيـــادي يف اإلدارة اجملتمعيــــة والتشـــاركية للغابـــات. ال
وتطــوير منظمــات املنتجــني أن  التــدريب وبنــاء القــدرات. وميكــن لالســتثمار يف مهمــني ملســتقبل القطــاععــاملني طــاقتهم و 

مار . وميكــن لالســتثضــمونةالغابــات ومقاومــة اهلجــرة غــري املمــن  همعيشــكســب يســاهم يف إقنــاع الشــباب علــى رؤيــة قيمــة  
نهٍج أكثـر اسـتدامة إزاء إدارة الـرتويج لـوحتسني ظـروف العمالـة و  من خالل زيادة النشاط االقتصادي القطاع غري الرمسي يف

قتصــادية االوافز تــوفري احلــ يكــونومــن املــرجح أن  واملــدن.بلــدات أن يــؤثر بشــكل إجيــايب علــى الغابــات واملــزارع وال الغابــات
 .جمزياأمرًا إدارة األشجار على أراضيهم من أجل ألصحاب احليازات الصغرية واجملتمعات احمللية 

 
 .التـي تشـجع االســتدامة نشـطةاألإلـى  القطـاع الخـاصأساسـيا لجــذب بيئـة تمكينيـة إيجابيـة  وجـودويعتبـر  -20

 تجاريــة الصــغرية واملتناهيــة الصــغرعــدًدا كبــريًا مــن األعمــال العلــى حــد ســواء ويشــمل القطــاع احلرجــي الرمســي وغــري الرمســي 
يب النطــاق الصــغري، تشــمل األولويــات يف الكثــري مــن األحيــان التــدر وعلــى  مــن جهــة أخــرى شــركات كبــرية جــًدا.تقابلهــا 

 الوصــول إىل األســواقوحتســني فــرص  منظمــات املنتجــنيوتطــوير لتحســني ممارســات إدارة األراضــي وتعزيــز احلراجــة الزراعيــة 
االسـتثمارات والـيت ميكـن  وإتاحة الرتتيبات املالية املالئمة. وعلى النطاق األوسـع، قـد يلـزم التصـدي للحـواجز احملتملـة أمـام

جمموعـة مـن  التـدخالت يف جمـال السياسـاتومـن املـرّجح أن تشـمل  .التحتية  بالبىنأن تكون حواجز مالية أو مرتبطة مثًال 
إدارة الغابـات بشـكل مسـتدام. النهج التنظيمية واحلوافز لإلشراك يف األنشطة كالدفع مقابل خدمات الـنظم اإليكولوجيـة و 

ـــة الغابـــات. وتعتـــرب إل وافزإلغـــاء احلـــو  لحـــواجز احملتملـــة أمـــام االســـتثماراتالتصـــدي لمـــن املهـــم جـــداً ويف الوقـــت ذاتـــه،  زال
مبادرات للحوكمة اخلاصة مثل اخلطـط الطوعيـة إلصـدار الشـهادات واسـتخدام لبلورة مع القطاع اخلاص حامسة  اتالشراك

  ."على إزالة الغاباتالتام بالقضاء "لتزمة سالسل التوريد امل
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 .فعــالويشــكل إشــراك أصــحاب المصــلحة وااللتــزام بالحوكمــة الســليمة أساســا لتنفيــذ السياســات بشــكل  -21
والــربامج واخلطــط املتعلقــة خــالل بلــورة السياســات  استشــارهتم يفحــق أصــحاب املصــلحة  إضــفاء طــابع رمســي علــىوجيــب 

ت ااحتياجات مستخدمي الغابات وأصحاب املصلحة اآلخرين. وتعترب املؤسستؤخذ يف االعتبار بالغابات وتنفيذها لكي 
اجملتمعـات  يشـملطار املؤسسـايت أن اإلوجيب على للحوكمة اجليدة. أساسية السياسات واألطر القانونية السليمة و الفعالة 

عــن اإلدارات والوكــاالت احلكوميــة. وقــد يتطلــب ال ســؤول فضــالقطــاع اخلــاص املومصــاحل احملليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين 
ات املنظمات اليت تـدعم الشـعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة وأصـحاب احليـازات الصـغرية وتعزيـز منظمـات األمر بناء قدر 
 القطاع العام.

 
ـــة المســـتدامة لعـــام  -22 ـــاريخي بالقضـــاء علـــى الجـــوع والفقـــر  2030وتتوقـــع خطـــة التنمي ـــق الطمـــوح الت لتحقي
 .على نطاق الحكومـةأن تغير طريقة عملها وتنسق السياسات  القطاعيةحصول على عالم مستدام من الوزارات وال

ـــتم  ـــةاإلجـــراءات  تنســـيقوجيـــب أن ي ـــة الريفي ـــة واســـتخدام األراضـــي والتنمي  والوطنيـــة يف املتعلقـــة بالغابـــات والزراعـــة واألغذي
يتعــّني علــى بــني البلــدان واألقــاليم، ملحــوظ بشــكل ختتلــف  احملرّكــاتأن مــع و املســتقبل إذا أردنــا حتقيــق التنميــة املســتدامة. 

تـــدابري ملموســـة ملواءمـــة اهليكليـــات املتعـــددة لألهـــداف واختـــاذ  وا باحلاجـــة إىل إدارة املقايضـــاتصـــانعي السياســـات أن يقـــرّ 
أهــداف التنميــة مقاصــد حتقيــق باجتــاه بأمهيــة حامســة إلحــراز تقــدم هــذا الــنهج املتكامــل يّتســم و  واحلــوافز علــى حنــو أفضــل.

قطاعات رئيسية معنية باسـتخدام املـوارد الطبيعيـة  ضمّ تالتنمية املستدامة  إنشاء منصات لتنفيذ أهدافويشكل  املستدامة.
مات اليت متلك وزارات ووكـاالت قطاعيـة لـديها التنسيق بني القطاعات ولتجاوز الصعوبات يف احلكو وإدارهتا وسيلة إلدارة 

 ومــن شــأن هــذه املنصــات أن جتمــع بــني الــوزارات والوكــاالت احلكوميــة مــوارد خمصصــة هلــا وترتيبــات مســاءلة خاصــة هبــا.
للحــوار وتنســيق العمــل مــع الرتكيــز علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة  وأصــحاب املصــلحة الرئيســيني اآلخــرين املختلفــة

 مع حتديد احلواجز اليت تعيق التغيري والتصدي هلا ورصد التقدم احملرز. تفادة من الروابط بينها والتنفيذاالسو 
 

بشـأن  حيويـةللبلدان معلومات الوطني شبه سيتيح االستثمار في الرصد الفعال على المستويين الوطني و و  -23
لصــانعي السياســات بدراســة  وسيســمح ذلــك. القطريــة التــي يجــب التركيــز عليهــاالمنــاطق مجموعــات األشــخاص أو 

ـــة ـــادرات املتعلقـــة بالغابـــات واألمـــن الغـــذائي و  احملفـــزات وإدارة املقايضـــات القطاعي فضـــال عـــن قيـــاس  تنفيـــذهاوتصـــميم املب
 وحتديد مستوى الدعم للقطاعات االقتصادية املختلفة.شبكات األمان االجتماعية 

 

 بحثنقاط مطروحة لل -رابعاً 
 

 :القيام مبا يليأن تدعو البلدان يف قد ترغب اللجنة  -24
 

األمــن الغــذائي والزراعــة والغابــات وبــأن الغابــات تســاهم يف حتقيــق بالعالقــة الوثيقــة القائمــة بــني حتســني االعــرتاف  •
 العديد من أهداف التنمية املستدامة؛

مـن أجـل تنسـيق السياسـات القطاعيـة وضـمان التنمية الوطنية واسرتاتيجيات لسياسات  املتكاملة هجوتشجيع النُ  •
 ؛السياساتعلى مستوى تساق اال

 .2030 خطة عاماملسامهة احلالية واملمكنة للغابات يف حتقيق  لتقييميف طرق حتسني األدلة والبحث  •
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 :القيام مبا يليتطلب من منظمة األغذية والزراعة  أنيف قد ترغب اللجنة و  -25
 

املنتديات املالئمة مبـا فيهـا يف والرتويج هلا الرسائل الرئيسية الواردة يف تقرير حالة الغابات يف العامل نشر  •
مبــا يف األخــرى املتعلقــة بالغابــات لعمليــات افضــال عــن  أجهــزة املنظمــة الرئاســية والدســتورية ذات الصــلة

 ؛ذلك منتدى األمم املتحدة للغابات

حتقيق العديد من أهـداف التنميـة املسـتدامة من أجل لغابات واألشجار البلدان يف تعزيز دور امساعدة  •
 وتسريع وترية التقدم يف هذا الصدد؛

حــول مســامهة الغابــات يف أفضــل إنتــاج أدلــة منهجيــات تســاعد علــى أدوات و مــن خــالل دعــم البلــدان  •
 رصد التقدم احملرز.و  حتقيق أهداف التنمية املستدامة


