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 الغابات لجنة
 الرابعة والعشرونالدورة 

 2018يوليو/تموز  20-16روما، 

 من أهداف التنمية المستدامة 15التعجيل بالتقدم لتحقيق الهدف 

 مذكرة من األمانة
 

 الخلفية -أوالً 
 
، وال غىن عنهااا للاياااة على  و ااب ا ر ، يف العااام الُنظم اإليكولوجيااة الةيااة إنتاااجيااةالغااابااات ه  من أ  ر  -1
يف املائة من مساااااااااحة ا راضاااااااا  يف العام وتوف ر  اااااااالعا  و دمات  30للتنمية املسااااااااتدامة. وتُغا  الغابات ه  ضاااااااارورية و 

، والوقود، والغذاء، والعلف، والدواء. وه  حتفظ الرتبة واملياه؛ وحتول دون تدهور وا ليافأ ااااا ااااية، اا فيها ا   ااااا ، 
ا رضاااااية واالهنيارات ال لوية، وا فاف، والعوارتاااااف الرتابية  واالهنياراتالفيضاااااانات   ارالتصاااااار؛ وحتد من و ا راضااااا  

ف يف التخفيف من آثار تغرير املناخ والتكير  والرملية، وغريها من الكوارث؛ وتدعم الزراعة املسااتدامة، وُتساااهم بدور حا اام
مليار نساااامة  1.6 أن التنوع البيولوج  يف العام. وأشااااارت تقديرات البند الدويل قبل عسااااة ع اااار عاما  إىل وحفظ، معه

يعتمد  ، إذالد ل. وراا ا داد ذلد العدد اليوم وإدراريعتمدون على الغابات يف معي ااااااااااااااتهم و سااااااااااااااب ر قهم والعمل 
 مليار نسمة على الااقة املستمدة من ا   ا  للاهو. 2.4

 
يف االنكمااا . ويف حني أن املعاادالت العااامليااة إل الاة  ةغري أن املسااااااااااااااااحااة اإل اااليااة للغااابااات على ا ر  آ ااذ -2

مليون هكتار من اخلسااااااائر الساااااانوية الصااااااافية يف مساااااااحة الغابات يف عام  7.3الغابات تراجعت يف املاضاااااا  القريب من 
تزال مرتفعة بصاافة  ولكنها الالرتاجع بني ا قاليم،  ذلدتفاوتت معدالت . و 2015مليون هكتار يف عام  3.3إىل  2000

بعوامل يقع   ري منها  ارج قااع  مدفوعة   ارتااااااااااااة يف املناطق املدارية ويف بلدان الد ل املنخفة. وحتدث إ الة الغابات 
دية أو ع نااقا ، اا فيها التاديات املتصلة بالفقر، والتو ع العمراين، الغابات ويضر  جبذوره يف قضايا اجتماعية واقتصا

والساااااايا ااااااات الخ ُت ااااااو ع ا ااااااتخدامات ا راضاااااا   غرا  ُتدر عائدات مالية أ ة وأ اااااارع، اا فيها الااقة، والتعدين، 
 . والنقل، والزراعة بصفة  ارتة. وباإلضافة إىل ذلد، يزداد تدهور الغابات على نااق العام
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 محاية الُنظم"للتنمية املسااااااتدامة املتعلق باحلياة يف الة حتديدا  إىل اإلدارة املسااااااتدامة للغابات:  15وُي ااااااري ا دف  -3
، ومكافاة وإدارة الغابات على نحو مستتتتتتتتتتتتداموترميمها وتعزيز ا ااااااااااااااتخدامها على  و مسااااااااااااااتدام، اإليكولوجية الةية 

هذا ا دف  غاياتمن  ثالث ويتناول. "، ووقف فقدان التنوع البيولوج التصااار، ووقف تدهور ا راضاا  وعكا مساااره
 الغابات تناوال  مباشرا :

 
ضاااااااااااااامان حفظ وترميم الُنظم اإليكولوجية الةية والُنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الدا لية و دما ا،  :1-15 قصاااااااااااااادامل
 اااااااايما الغابات وا راضاااااااا  الرطبة وا بال وا راضاااااااا  ا افة، وضاااااااامان ا ااااااااتخدامها على  و مسااااااااتدام، وذلد وفقا   وال

 .2020لاللتزامات اوجب االتفاقات الدولية، حبلول عام 
 
وحتقيق  ةر : تعزيز تنفيذ اإلدارة املسااتدامة  ميع أنواع الغابات، ووقف إ الة الغابات، وترميم الغابات املتدهو 2-15 قصاادامل

 . 2020 يادة  برية يف نسبة  رع الغابات وإعادة  رع الغابات على الصعيد العامل ، حبلول عام 
 
املصاااااادر وعلى  يع املساااااتويات بغر  ةويل اإلدارة املساااااتدامة للغابات  : ح اااااد موارد  برية من  يعاءب -15 قصااااادامل

 اإلدارة، اا يف ذلد حفظ الغابات وإعادة  رع الغابات. وتوفري ما يكف  من احلوافز للبلدان النامية لتعزيز تلد
 

الضاااوء على أنواع اإلجراءات الواجب اهاذها ب اااأن الغابات: احلفظ، واإلدارة  2-15و 1-15 وتسااالل الغايتان -4
وينبغ  للبلدان حتديد ا ولويات على أ ااااو أوضااااعها املتصااالة  وإعادة  رع الغابات، و رع الغابات.املساااتدامة، والرتميم، 

احلالية واالجتاهات السااااااااااااابقة والراهنة. ويتالب اهاذ قرارات مسااااااااااااتندة إىل ا دلة وررتااااااااااااد التقدم ا ر  يف  اوارد الغابات
ثة وموثوقة. ويتوقف ذلد  له على تعبئة موارد (، اءب -15 قصاااااااااااااادامل افية )  اجملاالت ذات ا ولوية ا دَّدة معلومات حمدَّ

 أهداف التنمية املستدامة.  غاياتوهو ما يؤ د الرتابل بني خمتلف 
 

العمليات املتصاااالة بالغابات،  وغاياتأهداف التنمية املسااااتدامة بغريها من ا هداف العاملية  مقارتاااادوُتسااااتكمل  -5
إىل  يادة  1-1 اااااارتاتيوية للغابات. وتدعو الغاية  اااااايما ا هداف العاملية للغابات الخ حدد ا  اة ا مم املتادة اال ال

. ومما له رتاالة وثيقة أيضااا  بذلد أهداف آيت اا  2030يف املائة على النااق العامل  حبلول عام  3مساااحة الغابات بنساابة 
 للتنوع البيولوج  وا هداف املتعلقة بتغرير املناخ يف إطار اتفاق باريا. 

 
 بالتقدم؟ لماذا ينبغي التعجيل -ثانياً 

 

بينما يساااتمر فقدان الغابات، ال يزال عدد  اااكان العام آ ذ يف اال دياد، وي اااهد عديد من البلدان ارتفاعا  يف  -6
نصاااااااااااااايب الفرد من الد ل. وُتساااااااااااااار ع هذه االجتاهات وترية الالب العامل  على ا غذية واملنتوات الزراعية و ذلد على 

أ ة قوة  ا غذية واملنتوات الزراعية، وهذا الالب هو أيضاااااااااااااا  إىل  يادة الالب علىمنتوات الغابات و دما ا. وتؤدي 
مليار نسااااااااااااامة حبلول  9.6حمر  ة وحيدة إل الة الغابات على النااق العامل . ويف ظل توقع ا دياد عدد  اااااااااااااكان العام إىل 

 أن الالب على ا   ااااا  وحدها  اااايزداد بد من محاية الغابات ومنافعها املتعددة. وُت ااااري التوقعات إىل ، ال2050 عام
ظ يف الوقت نفسه اجياد ُ بل إلطعام الناو واحلفإمليارات مرت مكعب. ولذلد يتعنيَّ  10اقدار ثالثة أضعاف ليصل إىل 

 على الغابات وتو يعها لتلبية  ائر احتياجات الب ر. 
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للتنمية املسااااتدامة حتديا  هائال . فاإلطار الزمذ الذي وضااااعته البلدان لنفسااااها  15ا دف  غاياتوُي ااااكل حتقيق  -7
طموح للغاية، إذ ي اااااااااااااامل وقف إ الة الغابات وعكا مساااااااااااااااره على النااق العامل  حبلول  الغاياتمن أجل بلوغ تلد 

ت فورية ومتضااافرة أي بعد  اانة ونصااف الساانة من اون. و ااوف يتالب ذلد إرادة  اايا ااية قوية وإجراءا - 2020 عام
 ت مل  ل القااعات على  افة املستويات.

 
 املؤةر الدويل للعمل عة القااعات، عقدت ال اااااااااااااارا ة التعاونية يف  ال الغابات 2018ويف يناير/ انون ال اين  -8

املسااااتوس املعذ  يف مقر املنظمة يف روما  مسااااامهة من املنتدس الساااايا اااا  الرفيع لوقف إ الة الغابات و يادة الغااء احلرج 
. ومن  الل حوار بناء عة القااعات وبني 2018عام تنمية املسااااتدامة يف لل 15بالتنمية املسااااتدامة يف ا ااااتعرا  ا دف 

ائة ُ بل العمل معا  من أجل حتقيق الغايات املتفق عليها عامليا  لوقف املصلاة، تناول امل ار ون ال المث موعات أرتاا  
الغااء احلرج  باال اااااتناد إىل اخلةات وأفضااااال املمار اااااات. ومن الر اااااائل الرئيساااااية الخ ةخة عنها  و يادةإ الة الغابات 

للتنمية المستتتتتتتتتتتتدامة، وبخاةتتتتتتتتتتتة و   إزالة  15الهدف يتطلب تحقيق ": العمل العاجلأجل  توجيه دعوة مناملؤةر 
 إن الممارستتتتتتات الفألتتتتتتلى واألدوات. اآلنإجراءات عاجلة ، 2020بحلول عام  ةالغابات وترميم الغابات المتدهور 

 . "والتعجيل بالتقدم تطبيقهاالتوسع في  يجب، ولكن متاحة

 
 كي  يمكن التعجيل بالتقدم؟  -ثالثاً 

 
بصاااااااارف النظر عن الر ااااااااالة الواضاااااااااة ب ااااااااأن احلاجة إىل اهاذ إجراءات عاجلة، طرح املؤةر  موعة  برية من  -9

ية املسااتدامة فيما يتصاال بالغابات. للتنم 15ا دف  غاياتالتورتاايات ب ااأن ما يتعنيَّ القيام به للتعويل بالتقدم يف حتقيق 
ن فت تلد التورتاااايات ضاااامن أربعة مواضاااايع: ) ؛   ااااياقيف  على  و متكاملإدارة املناظر الابيعية  ( هُنج1ورتااااُ مناخ متغري 

االبتكارية  ا دوات( 4( السايا اات واحلو مة الذ ية يف التعامل مع الغابات؛ )3السالع و اال ال القيمة املساتدامة؛ ) (2)
 التورتيات.التقدم: التمويل والتكنولوجيات والباوث. ويرد أدناه حتت  ل موضوع ملخص  هم  نااق لتو يع

 
: ينبغ  االعرتاف بالصااااااااااالة ا وهرية بني تغرير مناخ متغري    اااااااااااياقيف على  و متكامل هُنج إدارة املناظر الابيعية  -10

املناخ والغابات وينبغ  التوعية هبا على  و أوضاااو. ودعا املؤةر إىل ا  ذ بنهج شاااامل جيمع بني احلاجة امللاة إىل وقف 
ا شاااوار  ارج الغابات، وتعزيز منافع  مسااااحةإ الة الغابات، ومعا ة تدهور الغابات، وترميم ا راضااا  املتدهورة، و يادة 

الغاابات. وككن حتقيق ذلد عن طريق دمج الُنهج القاائماة على املنااظر الابيعياة واجملتمعاات ا لياة يف اال اااااااااااااارتاتيوياات 
هائلة، وإن  انت حتتاج إىل تو يع الوطنية وا ولويات اإلمنائية. ويسود اعرتاف بأن احلراجة الزراعية تناوي على إمكانات 

امنة يف  االت التكنولوجيا وا  اااواق والسااايا اااات حلفز التغيري يف املمار اااات الزراعية املرت اااخة، من  الل ابتكارات متز 
واملساااااااعدة على التغلب على التأ ر الزمذ بني اال اااااات مار يف ا شااااااوار والعائد منها، وتوفري ضاااااامانات حليا ة ا راضاااااا  

أهداف لأل ذ بُنظم اإلنتاج الزراع  املساااااتدام وإجياد حوافز فعالة ُت اااااو ع وا شاااااوار. وينبغ  ملقرري السااااايا اااااات وضاااااع 
احلرجية على  التوعيةاملنتوني على حتساااااني املمار اااااات احلالية. ويتالب تو ااااايع نااق الُنهج واملمار اااااات الناجاة تعزيز 

  افة املستويات.
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غابات، ينبغ  تك يف من قوة حمر  ة رئيسااية إل الة ال : اعرتافا  اا ت ااكله الزراعةالساالع و ااال اال القيمة املسااتدامة -11
 ناطق جديدة على حساااااااا  الغابات. و اااااااوف يتالب ذلد إطارا  منفا أما نها بدال  من التو اااااااع إىل إنتاج السااااااالع يف 

ذلد أيضا  حفز  يعذالعامة من أجل اإلنتاج املستدام وحتسني توارتل احلكومات مع القااع اخلاص. و متسقا  للسيا ات 
مقابل املواد ا  رس غري املتوددة وت قيف املساااتهلكني وإذ اء وعيهم  للمنتوات احلرجيةاإلنتاج واال اااتهالمل املساااتدامني 

ضاااامان . و ااااياتاج رتااااغار املنتوني إىل على  و مسااااتداميف الوقت نفسااااه    تكافا قرارات ال ااااراء املنتوات الخ تنتج 
رتااول إىل التمويل واملساااعدة التقنية والتدريب وا  ااواق، وينبغ  تقوية ، وينبغ  حصااو م على فرص أفضاال يف الو للايا ة

منظمات منتو  الغابات واملزارع. وينبغ  تكميل  ااااال اااال القيمة املسااااتدامة عن طريق تاوير نُظم لدفع ر ااااوم  دمات 
مقدم  اخلدمات او رين، ، حبيث تكون  هلة التابيق، وتوف ر منافع مباشرة ملالك  ا راض  و النظم اإليكولوجية للغابات

 على أر  الواقع.  ا   ع وتبذ

 
ينبغ  للاكومات أن حُتد د القيمة االقتصااادية واالجتماعية : الساايا ااات واحلو مة الذ ية يف التعامل مع الغابات -12

ق السااايا اااات للغابات يف هايل التنمية ويف ةويل املخصاااصاااات، وينبغ  إشااارامل و ارات التخايل واملالية يف عملية تنساااي
يتصاال با ااتخدام ا راضاا . ويقع على أرتاااا  املصاالاة غري احلكوميني، ال  اايما اجملتمع  ما امل اارت ة بني القااعات يف

ر ترتيبات حيا ة  املدين وال ااابا ، دور هام يف حتقيق تغيري حتويل، إذ بو اااعهم أن يكونوا عوامل قوية للتغيري. و اااوف تُيسااا 
 ااااا  يف هذا الساااااياق ضااااامان حيا ة الغابات ا راضااااا  الواضااااااة واملتساااااقة واملتنوعة عمليات القااع اخلاص، ومن ا  اااااا

للموتمعات ا لية. و وف ُيساعد تنظيم تغيري ا تخدام ا راض ، وال فافية يف رتفقات ا راض ، ومحاية احلقوق ا لية 
والعرفية، وإنفاذ الضمانات، والررتد، على حتقيق آثار اجتماعية وبيئية إجيابية لال ت مارات. وي مل ذلد أيضا  التخلص 

الغابات، وتوفري حوافز اقتصاااادية ُت اااو ع رتاااغار املزارعني واجملتمعات ا لية على من احلوافز الضاااارة الخ ُت اااو ع على إ الة 
 إدارة ا شوار يف أراض  الغابات.

 
 15: يلزم حتقيق مقارتاااااااااد ا دف التمويل والتكنولوجيات والباوث -نااق التقدماالبتكارية لتو ااااااااايع  ا دوات -13
ية املساااااااااتدامة ةويال  على  افة املساااااااااتويات، ويُتاح عدد من أدوات التمويل دوليا  وحمليا  على حد  اااااااااواء. وينبغ  أن للتنم

تصاادر املصااارف الدولية الخ لديها قاعدة من عمالء الساالع الزراعية قروضااا  تسااتفيد منها ممار ااات ا ااتخدامات ا راضاا  
يف شاااكل محاية للغابات، وإعادة  رع  حرجيةعات مؤهلة ت ااامل منافع املساااتدامة على النااق املالو ، من  الل م ااارو 

الغابات، و/أو نُظما  متكاملة إلنتاج ا ارتاااااااااااااايل وال روة احليوانية والغابات. ويلزم ا  ذ بُنهج متكاملة يف التمويل ا ل  
شاااار اء اال اااات مار، اا ي اااامل  على مسااااتوس الواليات القضااااائية و/أو على نااق املناظر الابيعية، والعمل مع العديد من
 شر ات القااع اخلاص ورتغار املنتوني، وا مع بني محاية الغابات ورتوهنا وإنتاج السلع.

 
وتتاح تكنولوجيات ابتكارية لال اات ااعار عن بُعد يف  ال ررتااد ا ااتخدامات ا راضاا ، وينبغ  ا ااتخدامها لتقد  ر ااائل 

ة الغابات وتدهور ا راضاااااا ، ومن أجل ررتااااااد التقدم ا ر  باال ااااااتناد إىل قوية إىل رتااااااناع القرار ب ااااااأن طبيعة ونااق إ ال
 مؤشرات مراعية للبيئة. 

 



5 FO:COFO/2018/5.1 

وينبغ  مواءمة أولويات الباوث مع االحتياجات، ووضاااااع  ااااايا اااااات مساااااتندة إىل ا دلة، وتنفيذ أُطر متصااااالة بالغابات. 
ااع اخلاص، و اااااااااائر أرتااااااااااا  املصااااااااالاة وككن حتقيق ذلد عن طريق ا مع بني العلماء ومقرري السااااااااايا اااااااااات، والق

 الرئيسيني. 
 

  ياس التقدم -رابعاً 
 

، ُتقد م البلدان تقارير طوعية عن التقدم ا ر  يف حتقيق أهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة 2030يف إطار  اة عام  -14
 املقصااااادينيف إطار  املتصااااالني بالغابات باال اااااتناد إىل إطار مؤشااااار تلد ا هداف. واملنظمة ه  الو الة الراعية للمؤشااااارين

البيااانااات من  الل عمليااة تقييم املوارد احلرجيااة يف العااام. غري أن البلاادان  ، وجُتمعللتنميااة املسااااااااااااااتاادامااة 2-15و 15-1
فاق تُقد م أيضاااااا  تقارير يف إطار عدة عمليات دولية أ رس، م ل اتعن أهداف التنمية املساااااتدامة، بل تُقد م فقل تقارير  ال

للغابات، وأهداف آيت ااااا  للتنوع البيولوج ، من بني عمليات أ رس. و اااااعيا  باريا، و اة ا مم املتادة اال ااااارتاتيوية 
إىل املسااااااااااعدة على هفيف أعباء تقد  التقارير الواقعة على عاتق البلدان، وضاااااااااعت ال ااااااااارا ة التعاونية يف  ال الغابات 

 (.1غابات )انظر امللاق بال متصلةأ ا ية عاملية مؤشرات  موعة 

 
من املؤشاااارات الخ تعاف بكفاءة وعلى  و شااااامل املواضاااايع وتتألف اجملموعة ا  ااااا ااااية العاملية من عدد حمدود  -15

ا دَّدة يف االلتزامات السااايا اااية الرفيعة املساااتوس املتعلقة بالغابات، وُتسااااعد على تر يز جهود  ع البيانات على املساااائل 
القصااوس يف  ال الساايا ااات. و دف هذه اجملموعة ا  ااا ااية العاملية با  ص إىل دعم قياو التقدم ا ر  ذات ا مهية 

 رتو  حتقيق ما يل :
 

  للتنمية املستدامة(؛ 2-15 قصداملاإلدارة املستدامة للغابات )اا يف ذلد ررتد 

  اال اااااااااارتاتيوية للغابات، ال  اااااااااايما ا هداف تنفيذ رتااااااااااد ا مم املتادة املتعلق بالغابات و اة ا مم املتادة
 العاملية للغابات، وما يرتبل هبا من غايات؛

 ؛2-15و 1-15 املقصدينأهداف التنمية املستدامة خبالف  غايات 

  ا هداف ا  رس املتفق عليها عامليا  ب ااااأن الغابات يف  ااااائر الصااااكومل، ال  اااايما االلتزامات املتصاااالة بالغابات
 اتفاقيات ريو. يف

 
ا  ااا ااية العاملية باعتبارها مفهوما  متوددا  ويلزم تاويرها با ااتمرار يف ضااوء   موعة املؤشااراتوينبغ  النظر إىل  -16

 "3املساااااااتوس " أربعة مؤشااااااارات ضااااااامن وتصااااااانفعلى تلبية تلد االحتياجات.  والقدرةتاور االحتياجات من املعلومات 
املؤشااارات الخ تتالب عمال  عاجال  ب اااأن املفاهيم و/أو التعاريف قبل أن تكون قابلة لال اااتخدام(، ولكنها أُدرجت  )أي
ا  اااا اااية العاملية  هنا ُة ل التزاما  قويا  يف  ال السااايا اااات وحاجة ما اااة يف  ال الررتاااد. وت ااامل   موعة املؤشاااراتيف 

 هذه املؤشرات ما يل :
 

 (. يكمن التادي الرئيسااا  يف تصااانيف خمتلف أنواع تدهور الغابات وحتديد  يفية 7) تدهورةمسااااحة الغابات امل
قياو تلد ا نواع. واخلاوة ا وىل ه   ع معلومات عن التعاريف القائمة ب اأن تدهور الغابات وما يتصال هبا 

 من نُظم للررتد.
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 ت الرئيسااااااااااااااية تكمن التاديا(. 13) عدد ا شااااااااااااااخاص املعتمدين على الغابات الذين يعي ااااااااااااااون يف فقر مدقع
مناطق الغابات يف  ع بيانات عن ا شااخاصورتااعوبة وتكلفة   "ا شااخاص املعتمدين على الغابات" حتديد يف

 النائية.

  2 الخ يعا ها ا دف 1 (. بينما توجد طرق لررتااااد ا من الغذائ 14) مسااااامهة الغابات يف حتقيق ا من الغذائ 
الغابات نظرا   ن انعدام ا من الغذائ  للتنمية املستدامة املتعلق بالقضاء على ا وع، من الصعب فصل مسامهة 

 ينوم يف العادة عن أ با  متعددة.

 (. يكمن التادي يف حتديد 15) املوارد املالية املتأتية من  يع املصااادر من أجل تنفيذ اإلدارة املسااتدامة للغابات
، و يفية حتديد وررتااااد  ل نوع من هذه ا نواع. ومما ُي ااااك ل حتديا  أيضااااا  التمييز بني 2ل املراد تغايتهأنواع التموي
 وأنواع التمويل ا  رس لألن اة املتصلة بالغابات. "من أجل تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات"التمويل 

 
 وإتاحةاساني املفاهيم والتعاريف ا  اا اية العاملية أن ُي اك ل حافزا  لتموعة اجمل وككن أيضاا  إلدراج مؤشارات يف -17

لد، ويف ذوعالوة على  البيانات من أجل ةكني البلدان من ررتااااد التقدم رتااااو  حتقيق ا هداف والغايات ذات الصاااالة.
اجملاالت الخ تقبال . ومن مس للنظر فيها "مؤشرات مرشاةقائمة "، ككن وضع العاملية ا  ا ية اجملموعةإطار دعم تاور 

لُنظم اإليكولوجية للغابات اإ هام  دمات " ككن أن حتقق فيها ا عمال املوضوعية ا  رس حتسينات يف املدس املتو ل
 تيوية للغابات(.ال رتااخلاة ا مم املتادة  4-2)الغاية  "يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 
 المطروحة للبحثالنقاط  -خامساً 

 
 تود اللونة القيام اا يل :قد  -18
 

 : دعوة البلدان إىل ما يل 

o  ت وتعزيز دور اجملتمع إجراءات حامسة ب ااااااااااااااأن وقف إ الة الغابا إىل اهاذاإلقرار باحلاجة امللاة
 املدين وال با   عوامل للتغيري؛

o  لغابات وتدهورها؛دون إ الة اتعزيز  ال ل القيمة املستدامة يف الزراعة واحلراجة للايلولة 

o والتمويل  ضااااامان اتسااااااق السااااايا اااااات عة القااعات، ووضاااااع إطار ةكيذ، وتيساااااري اال ااااات مار
 أجل اإلدارة املستدامة للغابات والزراعة املستدامة؛ من

o  باال تدامة جيةاحلر املنتوات على  افة املستويات وتوعية مستهلك   التوعية احلرجيةتعزيز. 

 إىل ما يل : دعوة املنظمة 

o والرتويج لتلد الر ااااائل ن اااار الر ااااائل الرئيسااااية املتعلقة بوقف إ الة الغابات و يادة الغااء احلرج  
 للتنمية املستدامة؛ 2-15 الغايةإجراءات من أجل حتقيق والدعوة إىل اهاذ 

o دعم البلدان يف تعزيز ووضاااااااااااع  ااااااااااايا اااااااااااات وتدابري تفضااااااااااا  إىل  اااااااااااال ااااااااااال قيمة مساااااااااااتدامة 
 ؛احلرجية للمنتوات

                                                           
 ت مل على  بيل امل ال مقياو املعاناة من انعدام ا من الغذائ .  1
 . "ةيملصادر اخلارتة واخلري اواملتعددة ا طراف وال الثية(، والتمويل من املصادر العامة )الوطنية وال نائية " 2-4حُتد د الغاية   2
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o  دعم البلدان يف تنمية املهارات التقنية ومهارات ا عمال لدس رتااااااااااااااغار منتو  الغابات واملزارع
 ؛ومنظما م

o  دعم تنمية قدرات أرتاااااااااااااا  املصاااااااااااالاة املعنيني دا ل البلدان  مع البيانات وحتليلها من أجل
 ؛ا  ا ية العاملية املتصلة بالغابات  موعة املؤشرات

o 3 املسااتوس" لزيادة تاوير مؤشااراتأعضاااء ال اارا ة التعاونية يف  ال الغابات العمل مع  موارتاالة" 
 يف اجملموعة ا  ا ية العاملية. "املرشَّاة"واملؤشرات 

  ا  ااااا ااااية العاملية املتصاااالة بالغابات ودعوة منتدس ا مم املتادة املعذ بالغابات   موعة املؤشااااراتاعتماد
وا جهزة الرئا اااااية يف املنظمات ا عضااااااء يف ال ااااارا ة التعاونية يف  ال الغابات إىل النظر يف ا اااااتخدامها 

 عمليا ا اخلارتة بتقد  التقارير. يف
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 1الملحق 
 مشروع مجموعة المؤشرات األساسية العالمية المتصلة بالغابات 

 

 3المستوى الوحدة العنصر المواضيعي المؤشر 
التتتتجتتتتهتتتتتتة التتتتمتتتتور دة 

 للبيانات
أوجتتا االرتبتتاط مع األهتتداف والغتتايتتات 

 عالميا المتفق عليها
مستتتتتتتتتتتتتتاحتتتة الغتتتابتتتات   - 1

مجموع  كنستتتتتتتتتتبة من
 مساحة اليابسة

نااااااااااااق املااوارد  - 1
 احلرجية

النسااااااااااااااابااة 
 املئوية

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 قصاااااااااااااااااااديقيا التقاااادم ا ر   و حتقيق امل
من أهااااداف التنميااااة املساااااااااااااااتاااادامااااة  15-1

. من ا هداف العاملية للغابات 1وا دف 
من مؤشااااااااااارات أهداف  1-1-15املؤشااااااااااار 

 التنمية املستدامة
ةتتتتتتتتتافي معدل التغير  - 2

مستتتتاحة  الستتتتنو  في
 الغابات

نااااااااااااق املااوارد  - 1
 احلرجية

النسااااااااااااااابااة 
 املئوية

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 2-15 قصااااااديقيا التقدم ا ر   و حتقيق امل
من  1-1من أهداف التنمية املسااتدامة والغاية 

ت.  اة ا مم املتادة اال اااااااااااااارتاتيوية للغابا
 املاااااااااؤشاااااااااااااااااااااار الااااااااافااااااااارعااااااااا  لااااااااالاااااااااماااااااااؤشااااااااااااااااااااااار

من مؤشاااااااااااااارات أهااااااداف التنميااااااة  15-2-1
 املستدامة

ةتتتتتتتتتتتتتتتافي انبعتتتتتاثتتتتتات  - 3
غتتتتتتازات التتتتتتدفتتتتتتيتتتتتت تتتتتتة 
)المصتتتتتتتتتتدر /عمليات 
إزالتتتتتتتتة التتتتتتتتغتتتتتتتتابتتتتتتتتات 
)البتتالوعتتة ، ورةتتتتتتتتتتتيتتد 
التتكتتربتتون لتتمتتنتتتتتجتتتتتتات 
 األخشاب المقطوعة

نااااااااااااق املااوارد  - 1
 احلرجية

 الااااااااااوظااااااااااائااااااااااف - 4
اإلنااااتاااااااااجااايااااااااة 
لااااااااااالاااااااااااماااااااااااوارد 

 احلرجية

 ااياالااوطاان 
يف السااااانة 
ماااااااااااااااااااااااااااااااان 
انبعااااثااات 
ثاااااااااااااااااااااااااااااين 
أ ساااااااااااايد 
 الكربون

أمااااانااااة اتفاااااقيااااة ا مم  2
املااتااااااااااادة اإلطاااااااااريااااااااة 

 ب أن تغري املناخ

 يقيا التقاااااااادم ا ر   و حتقيق الغااااااااايتني
من  اااااااااة ا مم املتااااااااادة  5-2 و 1-2

ع ماال اااااااااااااارتاتيوية للغابات. أوجه االرتبا  
من أهداف التنمية املساااااااااااااااتدامة  13ا دف 

م وقياااااو املتالبااااات يف إطااااار اتفاااااقيااااة ا م
إلبالغ املتادة اإلطارية ب اااأن تغري املناخ وا
 عن هذه املتالبات والتاقق منها

نستتتتبة مستتتتاحة الغابات  - 4
الوا عتتة داختتل المنتتا ق 
 المحمية المنشأة  انونا

الاااااااااااااااتاااااااااااااااناااااااااااااااوع  - 2
الااااباااايااااولااااوجاااا  

 للغابات

النسااااااااااااااابااة 
 املئوية

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 قصاااااااااااااااااااديقيا التقااااادم ا ر   و حتقيق امل
من أهاااداف التنمياااة املساااااااااااااااتااادامااااة،  15-2

م من  اااااااة ا م 1-3و  5-2والغااااااايتني 
 11، وا دف املتادة اال اارتاتيوية للغابات

للتنوع البيولوج .  من أهاااااااداف آيت ااااااااااااااا 
 املااااااااؤشاااااااااااااااااااااار الاااااااافاااااااارعاااااااا  لاااااااالاااااااامااااااااؤشااااااااااااااااااااااار 

من مؤشااااااااااااااارات أهاااداف التنمياااة  15-2-1
 املستدامة

التغير في مستتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتة  - 5
 الغابات األولية

الاااااااااااااااتاااااااااااااااناااااااااااااااوع  - 2
الااااباااايااااولااااوجاااا  

 للغابات

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1 ا كتار
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 3-1يقيا التقاادم ا ر   و حتقيق الغااايااة 
من  اااااة ا مم املتااااادة اال ااااااااااااااارتاتيويااااة 

من أهداف آيت ااااااااااااااا   5للغاابات وا دف 
للاتاناوع الباياولوج . أوجااااااااه االرتبااااااااا  مع 

 من أهداف التنمية املستدامة 15ا دف 
نستتبة مستتاحة الغابات  - 6

 المختلة
 ااااااااااااااااااااااااااااالماااااااااااااة  - 3

الاااااااااغااااااااااباااااااااات 
 وحيويتها

النسااااااااااااااابااة 
املئوية من 
مسااااااااااااحة 
 الغابات

تقييم املوارد احلرجيااااااة  2
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 4-1يقيا التقاادم ا ر   و حتقيق الغااايااة 
من  اااااة ا مم املتااااادة اال ااااااااااااااارتاتيويااااة 

 للغابات 

                                                           
: توجد حتديات متعلقة باملنهوية 3ملساااااااتوس : املنهوية قائمة، وتوجد حتديات متعلقة بالبيانات. ا2: املنهوية والبيانات قائمة. املساااااااتوس 1املساااااااتوس   3

 والبيانات على حد  واء.
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 3المستوى الوحدة العنصر المواضيعي المؤشر 
التتتتجتتتتهتتتتتتة التتتتمتتتتور دة 

 للبيانات
أوجتتا االرتبتتاط مع األهتتداف والغتتايتتات 

 عالميا المتفق عليها
مستتتتتتتتتتتتتتاحتتتة الغتتتابتتتات  - 7

 المتدهورة
 ااااااااااااااااااااااااااااالماااااااااااااة  - 3

الاااااااااغااااااااااباااااااااات 
 وحيويتها

املوارد احلرجيااااااة تقييم  3 ا كتار
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 3-1يقيا التقاادم ا ر   و حتقيق الغااايااة 
من  ااااااة ا مم املتاااااادة اال ااااااااااااااارتاتيوياااااة 

من  3-15 املقصااااااااااااااااادللغااابااات. روابل مع 
 أهداف التنمية املساااااااااتدامة، و ذلد ا دف

للتنوع البيولوج .  من أهداف آيت اااااااااا  15
 1 أوجه االرتبا  مع ا دف اال ااااااااااااااارتاتيو 

ر يف تفاقية ا مم املتادة ملكافاة التصاااال
البلاادان الخ تعاااين من ا فاااف ال اااااااااااااااااديااد 
و/أو من التصاااااااااااااااار، وخبارتاااااااااااااااة يف أفريقيا 

تغري  واتفاقية ا مم املتادة اإلطارية ب ااااااااأن
 املناخ

متتتتختتتتلون التتتتكتتتتتتتتتلتتتتتتة  - 8
األحيائية الستتتتتتتتتتطحية 

 الغاباتفي 

الاااااااااوظااااااااايااااااااافاااااااااة  - 4
اإلنااااتاااااااااجااايااااااااة 
لااااااااااالاااااااااااماااااااااااوارد 

 احلرجية

طااااااااااااااااااااااااااااان 
للهكتااااااااار 

 الواحد

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 املقصاااااااااااااااااااديقيا التقااااادم ا ر   و حتقيق 
من أهاااداف التنمياااة املساااااااااااااااتااادامااااة،  15-2

مم من  اااااااة ا  5-2و  2-1والغااااااايتني 
، و ااذلااد اال ااااااااااااااارتاتيويااة للغاااباااتاملتااادة 
من أهاااااااداف آيت ااااااااااااااا  للتنوع  7ا ااااااادف 

 البيولوج . املؤشاااااااااااااااار الفرع  للمؤشاااااااااااااااار
من مؤشااااااااااااااارات أهاااداف التنمياااة  15-2-1

 املستدامة
حجم عمليتتتتتات  طع  - 9

 األخشاب
الاااااااااوظااااااااايااااااااافاااااااااة  - 4

اإلنااااتاااااااااجااايااااااااة 
لااااااااااالاااااااااااماااااااااااوارد 

 احلرجية

املااااااااااااااااااااااااااااارت 
 املكعب

اال اااااااااااتبيان امل ااااااااااارتمل  1
عن قاااااااع الغااااااباااااات 

االقتصااااااااااااااااااديااة للوناااة 
 وروبااااااااا/مااااااااناااااااظااااااامااااااااة 
ا غااااااااذيااااااااة والااااازراعااااااااة 
لألمم املتادة/املنظمة 
الدولية لأل  ااااااااااااااااا  
اال اااااااااااااااتوائيااة/املكتااب 
اإلحصااااااااااااااااائ  لالحتاد 

 ا ورويب

 4-2يقيا التقاادم ا ر   و حتقيق الغااايااة 
من  اااااة ا مم املتااااادة اال ااااااااااااااارتاتيويااااة 

 للغابات 

حصتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتطتتتتتتا تتتتتتة  - 10
التتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتدة 

األخشتتتتتتتتتتتتتاب من  من
االستتتتتتتتتتته   مجموع 

 النهائي للطا ة

اإلناااااااتاااااااااجااااااايااااااااة  - 4
لااااااااااالاااااااااااماااااااااااوارد 

 احلرجية

النسااااااااااااااابااة 
 املئوية

ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة  2
والزراعة لألمم املتادة 

اللونة االقتصااااااااااااااادية و 
  وروبا 

من أهداف التنمية  2-7 باملقصاااااااااااااادمرتبل 
 املستدامة

مستتتتتتتتتتاحة الغابات التي  - 11
تتستتتتتتتتتتم بهتتتدف إدار  
معلوم يتمثل في ةتتتتتون 

الحمتتتتتائيتتتتتة وظتتتتتائفهتتتتتا 
 وتعليلها

الاااااااااوظااااااااايااااااااافاااااااااة  - 5
احلاااااامااااااااائاااااايااااااااة 
لااااااااااالاااااااااااماااااااااااوارد 

 احلرجية

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1 ا كتار
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 من  ااااة ا مم املتاااادة 4-1مرتبل باااالغااااياااة 
 اال رتاتيوية للغابات 

العمالة المتصتتلة بقطاع  - 12
 الغابات

الااااااااااوظااااااااااائااااااااااف  - 6
االجتمااااااعياااااة 
واالقتصاااااااادية 
لااااااااااالاااااااااااماااااااااااوارد 

 احلرجية

عااااااااااااااااااااااااادد 
مكافئات 
الااااااااااااااااااادوام 
 الكامل

تقييم املوارد احلرجيااااااة  2
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 4-2يقيا التقاادم ا ر   و حتقيق الغااايااة 
مم املتااااادة اال ااااااااااااااارتاتيويااااة من  اااااة ا 

 للغابات

عتتتتدد األشتتتتتتتتتتتختتتتا    - 13
التتتمتتتعتتتتتتتمتتتتتتديتتن عتتتلتتتى 
التتتتتتغتتتتتتابتتتتتتات التتتتتتذيتتتتتن 

فتتقتتر  يتتعتتيشتتتتتتتتتتتتون فتتي
 مد ع

الااااااااااوظااااااااااائااااااااااف  - 6
االجتمااااااعياااااة 
واالقتصاااااااادية 
لااااااااااالاااااااااااماااااااااااوارد 

 احلرجية

ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة  3 العدد
والزراعة لألمم املتادة 
وماااااااااناااااااااتااااااااادس ا مااااااااام 
املااااااااتااااااااااااااااادة املااااااااعااااااااذ 

 بالغابات

والغاية  2يقيا التقدم ا ر   و حتقيق ا دف 
من بني ا هاااااداف والغااااااياااااات العااااااملياااااة  2-1

دة املتعلقة بالغابات ضاااااااااااااامن  اة ا مم املتا
 اال رتاتيوية للغابات 
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 3المستوى الوحدة العنصر المواضيعي المؤشر 
التتتتجتتتتهتتتتتتة التتتتمتتتتور دة 

 للبيانات
أوجتتا االرتبتتاط مع األهتتداف والغتتايتتات 

 عالميا المتفق عليها
مستتتتاهمة الغابات في  - 14

 تحقيق األمن الغذائي
الااااااااااوظااااااااااائااااااااااف  - 6

االجتمااااااعياااااة 
واالقتصاااااااادية 
لااااااااااالاااااااااااماااااااااااوارد 

 احلرجية

ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة  3 ?
والزراعة لألمم املتادة 
وماااااااااناااااااااتااااااااادس ا مااااااااام 

املااااااااعااااااااذ املااااااااتااااااااااااااااادة 
 بالغابات

والغاية  2يقيا التقدم ا ر   و حتقيق ا دف 
من بني ا هاااااداف والغااااااياااااات العااااااملياااااة  2-3

ة مم املتاداملتعلقة بالغابات ضاااااااااااااامن  اة ا 
 اال رتاتيوية للغابات

 الموارد المالية المتأتية - 15
من جميع المصتتتتتتتتتتتتادر 
من أجتتل تنفيتتذ اةدارة 

 المستدامة للغابات

 الااااااااااوظااااااااااائااااااااااف - 6
االجتمااااااعياااااة 
واالقتصاااااااادية 
لااااااااااالاااااااااااماااااااااااوارد 

 احلرجية

دوالرات 
الوالياااااات 
 املتادة

ماااانااااظاااامااااااااة الااااتااااعاااااااااون  3
والتنميااااااااة يف املياااااااادان 
االقتصاااااااااااااااادي، البند 

 الدويل

 4 يقيا التقااااادم ا ر   و حتقيق ا ااااادف
من بني ا هاااداف  2-4 و 1-4والغاااايتني 

من ضااااااااااااااوالغايات العاملية املتعلقة بالغابات 
ات. مم املتادة اال اارتاتيوية للغاب اة ا 

 أ-15 املقصاااااااااااااااااااااادينأوجاااااااه االرتباااااااا  مع 
 من أهداف التنمية املستدامة  -15و

وجود ستتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتات  - 16
واستتتتتتتتتتتتتتتتتراتتتتيتتتجتتتيتتتتتتات 
وتشتتتتتتتتتتتريعات وأن مة 
ومؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات على 
الصتتتتتتتتتتتعيد الو ني أو 
دون الو ني تشتتتتتتتجع 
ةتتتتتتتتتتتتتتتتتراحتتتتتتتة اةدارة 
 المستدامة للغابات

اإلطار القانوين  - 7
والسااااايا اااااا  

 واملؤ س 

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1 املراجع
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 5 يقيا التقااااادم ا ر   و حتقيق ا ااااادف
غابات من بني ا هداف العاملية املتعلقة بال

ضااااااااامن  اة ا مم املتادة اال ااااااااارتاتيوية 
 للغابات 

وجود عمليتتتتتتة تقييم  - 17
الصعيد  للغابات على

التتتتتتو تتتتتتنتتتتتتي أو دون 
 الو ني

اإلطار القانوين  - 7
والسااااايا اااااا  

 واملؤ س 

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1 املراجع
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 5-4يقيا التقاادم ا ر   و حتقيق الغااايااة 
من  اااااة ا مم املتااااادة اال ااااااااااااااارتاتيويااااة 

 للغابات 

منبر ألةتتتتحاب وجود  - 18
التتمصتتتتتتتتتتتتلتتتحتتتتتة عتتلتتتى 
الصتتتتتتتتتتعيتتتد الو ني أو 
دون الو ني للمشاركة 
في وضتتتع الستتتياستتتات 

 المتعلقة بالغابات

اإلطار القانوين  - 7
والسااااايا اااااا  

 واملؤ س 

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1 املراجع
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 5-4يقيا التقاادم ا ر   و حتقيق الغااايااة 
من  اااااة ا مم املتااااادة اال ااااااااااااااارتاتيويااااة 

 للغابات 

نسبة مساحة الغابات  - 19
المشتتتتتتتتتتتمولتتتتة بخطتتتتة 
 ويلتتتة األجتتتل ةدارة 

 الغابات

اإلطار القانوين  - 7
والسااااايا اااااا  

 واملؤ س 

النسااااااااااااااابااة 
 املئوية

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1
يف العااام الااذي جتريااه 

ا غااااااااذيااااااااة ماااناااظااامااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 2-15 املقصااديقيا التقدم ا ر   و حتقيق 
 من أهااداف التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة، والغاااايتني

مااام املاااتاااااااااااادة مااان  اااااااااااة ا  2-3و 1-3
من  7 وا ااااادفاال اااااااااااااارتاتيوياااااة للغااااااباااااات، 

أهداف آيت ااااااااااا  للتنوع البيولوج . املؤشااااااااااار 
من مؤشااااااااااااارات  1-2-15 الفرع  للمؤشااااااااااااار
 املستدامةأهداف التنمية 

مستتتتتتتتتتتتتتاحتتتة الغتتتابتتتات  - 20
المشتتتتتتتتتتتمولتتتتتة بن تتتتتام  
لمنح شتتتتهادات إدارة 
الغتتتتابتتتتات تم التحقق 
 منا على نحو مستقل

اإلطار القانوين  - 7
والسااااايا اااااا  

 واملؤ س 

تقييم املوارد احلرجيااااااة  1 ا كتار
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 2-15 املقصااااااديقيا التقدم ا ر   و حتقيق 
 3-1من أهداف التنمية املساااااااااااتدامة والغايتني 

ة من  اة ا مم املتادة اال ااااااااارتاتيوي 3-3و
 1-2-15املؤشااااااار الفرع  للمؤشااااااار . للغابات

 من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
وجتتود نتت تتتتتتام )نتت تتم   - 21

 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتع
 األخشاب منتجات

اإلطار القانوين  - 7
والسااااايا اااااا  

 واملؤ س 

تقييم املوارد احلرجيااااااة  2 املراجع
يف العااام الااذي جتريااه 
ماااناااظااامااااااااة ا غااااااااذيااااااااة 
 والزراعة لألمم املتادة

 يقيا التقااااااادم ا ر   و حتقيق الغاااااااايتني
من  اااااااااة ا مم املتاااااااادة  2-5 و 3-3

 اال رتاتيوية للغابات 

 


