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اهمة في عدم التأثير على من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمس ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 www.fao.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:

A 

 الشرق في والمراعي الغابات هيئة

 األدنى

 نووالعشر الثانيةالدورة 

 2015يونيو/حزيران  17-13، الجزائر، تلمسان

اإلدارة المستدامة للغابات والمراعي في إقليم ب متعلقةالمؤشرات المعايير وال
 الشرق األدنى

 

 المعلومات األساسية واألساس المنطقي -أوال
 

مررن الضررغوط تتررراوا بررين ال  ررا  متعررددة نرروا  أل اإلقلرريممراعرري فرري الغابررات والتعررر  ت     -1
عردم  يردد  بينمراوالالجئرين. أعرداد  فري زيرادةالتغيرات في استخدام األراضي واللى إوتغير المناخ 
النزاعرات التري تردثر علرى  إنط علرى الرنظم اإليكولوجيرة  فروالضرغ إلى زيادة اإلقليماالستقرار في 

 الناجم عن النمو السكاني والحاجة إلى األمن الغذائي. ضغطمع زيادة الاد ستزداستخدام األراضي 
 
تغطي جزءا صغيرا مرن  إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقياعلى الرغم من أن الغابات في و -2

ئرة مرن مسراحة افري الم 65صرل إلرى يجردا   تغطيرة واسرع نطراق تمترد علرىالمراعي   فإن يضااألر
هامرة  اجتماعية وثقافيرة وبيئيرة واقتصرادية ا أدوارهذه الموارد  دد تو. األراضي في بعض البلدان

واألشر ار خرار   غير ذلك من األراضري الشر رية’’ باعتبارهاتصني ها  ما يشمل ذلكوخاصة عند
 ري فوالواحات ...(. ومع ذلك    نغرو الموواألش ار    )بما في ذلك الغابات الحضرية ‘‘الغابات

 موارد الغابات والمراعي األولوية التي تستحقها.ى ول  معظم البلدان  ال تُ 
 
ستخدم تي إدارة الغابات  وفثرية بعض البلدان في اإلقليم خبرة طويلة و تمتلك بينماو  -3
عتر  يمن الحكومات ال  اعددفإن بطريقة أو بأخرى كأداة لإلدارة   (C&Is) مدشراتالمعايير وال

 محدود. فيها الحرجي ءغطاال ننظرا أل  المعايير والمدشرات بأهمية
 
 قلريمما يكون من الصعب التمييز بين الغابات واألراضي ال ررداء والمراعري فري اإل اغالبو -4

المراعري إلرى مرا ينظرر  وكثيرراد الغطراء األرضري. وتعقرممارسات اسرتخدام األراضري تعدد بسبب 
. اإليكولروجي والداعمرة للنظرام ةوليراألاألخررى  هراأدوار وتُغ  رللعلف الحيرواني  لمصدر على أنها 

  الحضررية نغررو  والواحرات والغابراتالمو المراعيكثيرا ما تتولى إدارة  في كثير من الحاالت و
المدسسرات المسردولة عرن قطررا  الغابرات. وينبغري توسريع نطرراق  غيرررسرات أخررى مدس واألشر ار
 الداعمررةوعررة والخرردمات المتن يكولوجيررةشررمل هررذه الررنظم اإليالمعررايير والمدشرررات كرري  اسررتخدام 
 .التي تديرها واألولية
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اإلدارة  تعنير فهم مشترك لمرا  لتنمية وعبرها داخل البلدان واستخدمت المعايير والمدشرات -5
ت اهررات الاتقيرريم لدارة المسررتدامة للغابررات ونهررم مشررترك لتعزيررز اإل اتبررا المسررتدامة للغابررات  و

إطرار عمرل  المعرايير والمدشررات تروفرو. ة المسرتدامةتحقيرق اإلدارنحرو  المحررز والتقردمحرجية ال
علررى  أصررحاا المصررلحةمسررت ادة بررين مختلررف ر  والخبرررات والرردرو  الالتبررادل المعرر امشررترك

وى تالمسرررعلرررى و ة وطنيرررالودون  ةوطنيررروال ال رعيرررة  ليميرررةاإلق/واإلقليمية  المسرررتويات العالميرررة
المشررراركة المعرررايير والمدشررررات زت عرررزو. (FMU) إدارة الغابرررات اتوحرررد/ومسرررتوى التشغيلي

معا في  نالبلدا ت ميعسياق  سياقات منها لغابات  فياإلدارة المستدامة ل/الغابات اإلقليمية في قضايا
 .المعايير والمدشراتمن  م موعات وضعل فرعية إقليميةعمليات إقليمية/

 
 تنظيم اجتما  للخبراء يوبرنامم األمم المتحدة للبيئة ف األغذية والزراعة منظمةواشتركت  -6

اإلدارة المستدامة ب متعلقةال مدشراتالمعايير والبشأن  قليماإل بلدانمن أجل  1996 /أيلولفي سبتمبر
إلدارة المسرتدامة لر امدشرر 65ومعرايير  7 مرن البلردان األعضراء بلردا 30ن مرممثلون وحدد للغابات. 
 األدنى(.لشرق على الصعيدين اإلقليمي والوطني )عملية اللغابات 

 
ي عدة اجتماعات علرى المسرتوى اإلقليمر نومتعدد شركاءوالمنظمة  قدتع  1996ومنذ عام  -7
علرى المسرتوى  عمليرات ونُِظمرت. ةالوطنير ياتعلرى المسرتوالمعرايير والمدشررات  تعزيز اسرتخدامل

برل   رجمت إلرى خطرط عمرلتُ لكنها نادرا ما وفي بلدان مختل ة  معايير ومدشرات  عتمادال الوطني
علررى وتقريبرا  باسررتثناء عرردد قليررل مررن البلرردان.  علررى اإلطررالقم خد  سررت  لررم تُ إن المعرايير والمدشرررات 

بشرأن مدشررات  ةصرراحة أيرعلرى اإلطرالق م توضع لفأهميتها على مختلف المستويات   الرغم من
 في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا.مراعي لتعلق بافي ما يالستدامة ا
 
اإلدارة المستدامة للغابات في بمتعلقة مدشرات معايير ومن وضع ما يقرا من عقدين د بعو      -8
 مدشررراتالمعررايير واللخبررراء بشررأن وضررع تشرراور  لاجتمررا  ’’قررد عُ   ‘‘عمليررة الشرررق األدنررى’’

اقترررراا و  هررراعتمادالعمرررل واقترررراا خطرررة   للغابرررات والمراعررري إلدارة المسرررتدامةالمتعلقرررة برررا
/حزيران يونيرو 9إلرى  7 مرنفي القراهرة  وذلك ‘‘قليم الشرق األدنى وشمال أفريقيافي إ هااتاستخدام
من خالل مكتبها اإلقليمي للشرق األدنرى وإدارة  االجتما  األغذية والزراعة منظمةنظمت . و2015

. لالتحراد العرالمي لصرون الطبيعرة فري غررا  سريا الغابات في روما  بالتعاون مع المكترب اإلقليمري
فري مرا هد  العام من هرذا االجتمرا  هرو اقترراا ووضرع م موعرة مرن مدشررات االسرتدامة وكان ال
 إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا. األخرى حرجيةلغابات والمراعي واألراضي اليتعلق با

 
الرواردة  السبعة معايير(ال) ‘‘عيةيضاموالعناصر ال’’استنادا إلى ووفي نهاية هذا االجتما    -9

عمليرة ’’ المعدة فريمدشرات المعايير والقائمة  على   وبناءالمتعلق بالغابات مم المتحدةصك األفي 
المسررتدامة للغابررات إلدارة امعررايير ومدشرررات ’’وضررع الخبررراء م موعررة مررن   ‘‘الشرررق األدنررى

المراعي بر إدمرا  ال وانرب المتعلقرة عن طريق  ‘‘الشرق األدنى وشمال أفريقيا إقليم المراعي فيو
. وباإلضافة إلى ذلك  ترم في المدشرات إلدارة المستدامة لألراضياو حرجية األخرىاضي الواألر

مرن اسرتخدامها بشركل فعرال   جدو من أجل زيادة 33إلى  65من  تخ يض عدد المدشرات المقترحة
على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الميداني. القرار  نا ص من جانبعملي و حيث التكل ة

لرإلدارة المسرتدامة للغابرات والمراعري فرري  المقترحرة ال ديرردة معرايير والمدشرراتال وعرةم م وتررد
  .1الملحق 

 
 

التحديات و ؛االستخدامات الحالية والمحتملة للمعايير والمؤشرات -ثانيا
 والفرص
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 م ررد الترزام  خرركولري   صردكأداة للتخطيط والر المعايير والمدشرات فهم أهمية سيدد  -10
  فري الحسربان والمراعري واألراضري المستدامة للغاباتاإلدارة ساهمتها في م وأخذ  تقاريرال بتقديم

المسرردولة عررن مختلررف  لمدسسرراتل يمكررناسررتخدامها علررى مختلررف المسررتويات. و تعزيررز إلررى زيررادة
 أن لهرررا برررل وينبغرري هررذه  أداة الرصرررد عملأن تسررتا سررتخدامات أراضررريهاألنظمررة اإليكولوجيرررة وا

 إلرى تعزيرز أن يردد يمكرن  لمعرايير والمدشرراتا عتمراد وتن يرذاالبلردان المختل رة بام قيرو ها.لمعتست
من شأن هرذا أن . وأهمية هذه النظم اإليكولوجيةب اإلقرار حسِّنمعنية مما يالتنسيق بين المدسسات ال

 ضراوسريمكِّن أي ها في عمل المدسسات المختل ة في البلدان. ودم المعايير والمدشرات اعتماد ييسر
المسررتدامة اإلدارة تعمرريم تحسررين مررن الغابررات والمراعرري إدارة بيانررات أفضررل عررن مدشرررات فر اتررو

 الميزانية. اعتمادات تخصيصعمليات والوطنية  في عمليات السياسات للغابات والمراعي
 
إمكانيرة  ا المعلومرات وأدوات رسرم الخررائطالتطورات الحالية في م رال تكنولوجير وأتاحت -11

ربثمن و سهولةبالحصول  وينبغري أن تسرتخدم خررائط إلجرراء تقيريم أفضرل للمروارد. ال علرى صيِرخ 
تقدير وتقييم إلجراء   المعايير والمدشرات إلى جنب مع جنبا   هذه األدوات على المستوى الوطني

 نظرم وممارسرات تن يرذ هرذا فري يسراعدستردهور األراضري. و م رال لموارد وتحليل االت اهات فريل
 .والمراعي لمستدامة للغاباتااإلدارة 

 
 ذات توفير المعلومات الالزمة لوضرع سياسرات فيالمعايير والمدشرات  استخداموسيساعد  -12

د وتقيرريم فعاليررة اإلدارة ورصرر  تن يررذها وتخطرريطوالغابررات واألراضرري الحرجيررة   للمراعرريأولويررة 
الروطني  علرى المسرتوى لتقاريرلتقديم ا اموحد اأيضا نه  تيح المعايير والمدشرات. وستاتوالسياس

 يمكرن دمرم  رصد فعال من حيث التكل ة إجراءإلتاحة إمكانية و اقيات والعمليات الدولية. التإلى او
 القائمة ذات الصلة. الرصد واإلبالغ عمليات فيالمراعي الغابات وإدارة دشرات م
 
ها عمليسرررت صررردوالركرررأداة للتخطررريط   المعرررايير والمدشررررات اعتمررراد واسرررتخدام زمتلسرروسي -13

الترري سرريتم علررى أساسررها مقارنررة التغيرررات فرري  يةمعلومررات األساسررللنظررام  وضررع  القرررار صررانعو
تعين علررى جميررع أصررحاا سريللقيررام برذلك علررى نحررو فعررال  و األرضرري.الغطاء اسرتخدام األراضرري/

 .عمليررة المعررايير والمدشرررات وتعزيررزواسررتيعاا  صررياغةفرري  اسررتمرارالمصررلحة أن يسرراهموا ب
ات   روتحديرد ال ن مرنمكِّ ي. وسرمراعريالغابرات والة بصرلألنشرطة المتاتخطيط تحسين  يعزز هذاوس

 .لها وتقديم مشاريع ذات صلة للحصول على تمويل دولي  لتعزيز القدرات الالزمة واالحتياجات
 
إحرراز تقردم فري تحقيرق أهردا  االسرتدامة واعتمراد المعرايير والمدشررات  اسرتخداموسيدعم  -14
فري مختلرف ال وانرب  المعرايير والمدشررات على سبيل المثال  يمكرن اسرتخدامفمستدامة. رسات مما
علررى وجرر  الخصررو   وواإلدارة المسررتدامة لألراضرري  األراضرري  ترردهور بتحييررد أثرررلة صررالمت

 بريررة لررنظم اإليكولوجيررة الا حمايررةالتنميررة المسررتدامة: مررن أهرردا   15الهررد  ال وانررب المتعلقررة ب
وتعزيررز اسررتخدامها علررى نحررو مسررتدام  وإدارة الغابررات علررى نحررو  إعادتهررا إلررى هيئتهررا األصررليةو

ووقرررف فقررردان التنرررو  وعكررر  مسررراره  ومكافحرررة التصرررحر  ووقرررف تررردهور األراضررري  مسرررتدام 
تنسيق جمرع البيانرات مرع العمليرات األخررى فري تعزيرز تبرادل المعلومرات برين وسيسهم . البيولوجي

  ة.المدسسات المختل
 
تحسرين المعايير والمدشررات مرن خرالل  يمكن تعزيز استخداماتعلى المستوى اإلقليمي  و -15
في المشاريع  ند تحديث عمليات السياسات/االستراتي يات ع  المعايير والمدشرات وإدما  نعكا ا

 تخدام سرامتابعرة هرذا تحسرين ن اإلقليمري والروطني. وسريتيح على المسرتويي المعدة والمن ذةوالبرامم 
 المستدامة للغابات والمراعي. م ال اإلدارة فيالمعايير والمدشرات 
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 لتنظر فيها الهيئة نقاط مطروحة  -ثالثا
 
 :البلدان بما يلي أن توصيقد ترغب الهيئة في  -16
 

  كرري ل ها رصرردو الغابررات تقيرريمهررا الوطنيررة لتنظمأخطرروات أساسررية فرري إنشرراء/تعزيز اتخرراذ
المسررتدامة  دارةاإللمدشرررات  الحقررة وتقييمررات دوريررة أساسررية تتقييمررا إجررراءمررن  تررتمكن

رصرد التغيررات واالت اهرات فري اسرتخدام األراضري/الغطاء مرن  تمكنهاالمراعي ولغابات ل
 يأخذوسر. الصرددفري هرذا  األغذيرة والزراعرة األرضي والسعي للحصول علرى دعرم منظمرة

  المراعريوضري الحرجيرة األخررى  الغابرات واألرابالمتعلقرة في االعتبرار المعلومرات  هذا
 .األرضي/الغطاء والتغيرات في استخدام األراضي

  الوطنيررة عمليرراتوال لغابررات والمراعرريل الوطنيررة بررراممالفرري المعررايير والمدشرررات  دمررم 
 الرروطنيلمسررتوى علررى ا معررايير والمدشررراتعنررد تحديررد االسررتخدامات المختل ررة لل مماثلررةال

 ية.داراإل اتوحدالومستوى 
 المعرايير والمدشررات  أهميرةبالسياسات وجميع أصحاا المصلحة المعنيرين  صانعي عيةتو

؛ اإلبرالغعمليرات للمعلومرات لتروفير ا وسرائلبوصر ها و  الرصرددارة وباعتبارها أدوات لإل
 تبررا اوارت را  تكل ررة   لقيمررة االقتصررادية للغابرات والمراعرريافهرم  تحسررينفري  هررذا سيسرهمو

 .دارةإلل غير مستدامة ممارسات
 لرصرردلأدوات معررايير والمدشرررات كررتقيرريم التحررديات الترري أدت إلررى االسررتخدام المحرردود لل 

واتخرراذ اإلجررراءات  سررواءالعلررى  الممارسرراتمسررتوى السياسررات و ىمسررتوواإلبررالغ علررى 
مرن منظمرة   االقتضراء عنرد  بردعمهذه التحديات على المسرتوى القطرر  ل لتصد الالزمة ل

 .حسب الحاجة المعنيةألخرى نظمات ااألغذية والزراعة والم
 
 ما يلي: بدعم البلدان في منظمة األغذية والزراعةوقد ترغب الهيئة في أن توصي  -17
 

  إقليم الشررق األدنرى للغابات والمراعي في  اإلدارة المستدامة حالةعملية تقييم لضطال  باال
  تروافر المرواردمردى   علىر  ولكن ال تقتصأن تشمل لعملية التقييم . ويمكنوشمال أفريقيا
    وبنررراء القررردراترصرررد اإلدارة المسرررتدامة للغابرررات والمراعررريالمتعلقرررة ب والمتطلبرررات

 .المستدامة للغابات والمراعي اإلدارةب المتعلقة الموارد من حتياجاتاالو
  اإلدارة المسرتدامة للغابرات مشررو  إقليمري إلنشراء/تعزيز نظرم  ضرعو  تقييمال واستنادا إلى

المعرررايير  اسرررتخدام عرررن اإلقلررريمفررري  بلررردانتبرررادل الخبررررات برررين ال ريسررريوت  مراعررريوال
اإلدارة المسرتدامة للغابرات  تفري م راالوالرصرد واإلبرالغ  لتخطريطكرأدوات ل والمدشرات
السياسررات  ييعلررى مسررتو هااعتمادهررا واسررتخدامعلررى قرردرات البلرردان بنرراء و  والمراعرري

 سواء.العلى  اتممارسالو
 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق األدنى.م المحرز في الدورة القادمة تقييم التقد 
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 الملحق األول
 

 مؤشرات االستدامةلمجموعة مشتركة مقترحة 
 

باإلدارة المستدامة للغابات والمراعي في إقليم الشرق األدنى  المتعلقةالمعايير والمؤشرات 
 :وشمال أفريقيا

 
 غابات والمراعيموارد ال نطاق: 1المعيار 

 
 المؤشرات:

 
 ونسبتها المئوية  ‘‘ألراضي الحرجية األخرىا’’مساحة الغابات والمراعي و -1
 
  تهررابررات والمراعرري واألراضرري الحرجيررة األخرررى الترري وضررعت خطررط إلدارامسرراحة الغ -2

 المئوية تهاونسب
 
 راضيمساحة ونو  الغابات والمراعي واألراضي ال رداء المتأثرة بتدهور األ -3
 

 تآكل التربة )ال قدان الدائم لسطح التربة بسبب جريان الماء أو الرياا( )أ(  
فقدان الكتلة الحيوية واستنزا  محتوى الكربون في التربة )إزالرة الغابرات  وقصرر  )ا( 
 أو انعدام دورة اإلراحة  والرعي الم رط(   
 مبيدات الحيوية في التربةتلوث التربة والمياه )زيادة النترات وال وس ات وال ) ( 
  والمياه  وحاالت التسرا الصناعي  والنشاط اإلشعاعي(  
 

أو الحد من تدهور األراضي في الهكتار الواحد فري  لتصد ل الرامية ونو  التدخالت م ال -4
 التربة ...( ح ظو  لتش ير  وتحسين المراعيالسنة )التش ير/ إعادة ا

 
 

 وجي في مناطق الغابات والمراعي: حفظ التنوع البيول2المعيار 
 

 المؤشرات:
 
 والمناطق المحمية لرعويةمزار  االوالحرجية المئوية للمحميات  ات والنسبساحالم -5
 
عدد/مساحة الغابات  والمراعي واألراضي الحرجية ) بما في ذلرك قطرع األر  التري تقرل  -6

 (إلى  خره  والمقام  والمرابط  االحماإلدارة/الحماية التقليدية ) أنظمةهكتار( في إطار  0.5عن 
 
منرراطق التوزيررع وعرردد األنرروا  المعرضررة للخطررر فرري منرراطق الغابررات والمراعرري )القائمررة  -7

 الحمراء التي وضعها االتحاد الدولي لح ظ الطبيعة والموارد الطبيعية(
 
 وجود  س ل موثق لمصدر البذور -8
 
 وقعالم خار عدد األنوا / المصادر المح وظة  -9
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 الصحة والحيوية والمصداقية :3المعيار 

 
 المؤشرات

 
 :بما يليالمساحات والنسب المئوية للغابات والمراعي المتأثرة  -10
 

 العواصف   أ() 
 الحشرات واألمرا  ا()
 ال  ا   ()
 (الصيدالحيوانات البرية )  د()
 ةغازياألنوا  ال (ـه)
  الحرائق  و()
  ط(التعدين )بما في ذلك الن ز()
 
 غير المخططةالتوسع الحضر  والسياحة ولزراعة ل نتي ة مساحة التعد  أو الت زؤ -11
 
 عات االجتماعيةانزالمساحة المتأثرة بعدم االستقرار وال -12
 
 

 اإلنتاجية وظائف: القدرات وال4المعيار 
 

 المؤشرات:
 
زونات الكربون في الغابات    المخزون المتنامي  مخقائمةالالكثافة الحرجية الكتلة الحيوية/ -13

 والمراعي لحرجيةاواألراضي 
 
 ال حم إزالة األش ار سنويا بما في ذلك حطب الوقود و -14
 
 اإلنتا  السنو  ألعال  المراعي -15
 
منت ات الغابات والمراعري غيرر الخشربية )بمرا فري ذلرك النباترات العطريرة ل السنوية نواتمال -16

 والطبية(
 
 التي ترعى في الغابات واألراضي الحرجية والمراعي د الماشيةاعدأ -17
 
 

 الوقائية والبيئية وظائف: ال5المعيار 
 

 المؤشرات:
 
 ونسبتها المئوية  ح م الغابات والمراعي التي تُدار أساسا لح ظ التربة والمياه -18
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ضررية   األر االنهيرراالتح ررم الغابررات والمراعرري الترري تُرردار للحررد مررن المخرراطر الطبيعيررة ) -19
 ال يضانات وما إلى ذلك(ور  والصخوتساقط 

 
)بمررا فرري ذلررك الغابررات الواقعررة فرري  لمنرراظر الطبيعيررة والترفيرر لتمتع باالمسرراحات الترري تُرردارل -20

 واألحزمة الخضراء(  ومصدات الريح  ومزار  األش ار  المناطق الحضرية والمحيطة بها
 
 

 جتماعية واالقتصادية: صيانة وتطوير الوظائف والظروف اال6المعيار 
 

 المؤشرات
 
 قيمة المنت ات الخشبية وغير الخشبية للغابات )بما في ذلك الترفي   والصيد  والرعي...( -21
 
قطررررا  الغابررررات والمراعرررري )منت ررررات الثررررروة الحيوانيررررة( فرررري النرررراتم القررررومي  حصررررة -22

 اإلجمالي/الناتم المحلي اإلجمالي
 
 ت الحرجية الثانويةمن الصناعاالمستمدة القيمة  -23
 
 عدد األفراد العاملين في قطا  الغابات والمراعي -24
 
  راديرةالحرائرق اإلواالستغالل غير القرانوني  ات المتعلقة بالغابات والمراعي )عدد المخال  -25

 والرعي غير القانوني....(
 
 أو التكنولوجيات المحلية الموثقةالتقليدية  ممارسات اإلدارةعدد  -26
 
 
  : األطر القانونية والمؤسسية وأطر الحوكمة7معيار ال
 

 المؤشرات
 
 للغابات والمراعي ثةدّ مح وطنية أنظمة/استراتي يات/تشريعات ووجود  سياسات -27
 
 وجود سياسة تدعم حيازة الغابات والمراعي في الم تمع المحلي -28
 
 وجود صكوك وأدوات مدسسية -29
 
 الوطنية لألنشطة المتعلقة بالغابات والمراعي حصة المساهمات من الميزانية -30
 
ومدسسرات   (نظراميونوع  )جرامعي  فنري  غيرر   بالغابات والمراعي عليم متصلوجود ت -31
 يةبحث
 
 الغابات والمراعي )حسب نو  التعليم(ب المتصلعدد ونو  جن  األفراد الملتحقين بالتعليم  -32
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صرررة )الغابرررات  األراضررري الحرجيرررة  المراعررري  النسررربة المئويرررة لألراضررري العامة/الخا -33
 األراضي ال رداء...(

   


