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 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر  14- 11، لبنان، بيروت

نفيذ أهداف التنمية المستدامة بسبل منها البرامج والسياسات ت
   الوطنية للغابات

 
 مقدمة/معلومات أساسية -أوال

 
والحكومددلم ة ددة ال  ايددة الايدد دامة لمددل   ، اع اددد  اسددلد الدددول2015أيتول سددب اب  لددأ  -1

وحدددم  .ااس دامة والقد ة عتدئ المداودل حقيق  اثملذ  ج ادام ةعللاي واية أسشرم، ال أ 2030
ثقدد   المدللم  لدئ  حد ا جايم دل  قدودأن ث ي بغدأ مقلصدالا فق عتي ل  17 لـأهداف ال  اية الاي دامة ا

ث ييق المال الاش  ك بين الق لعلم ل حقيق أهدداف   ةبض و 2030وثق  ة ة  .و لله أكث   سمللل
الد وس الاي متمة من األهدداف اإلسالئيدة  مند أهداف ال  اية الاي دامة وثي في .ال  اية الاي دامة
أن يد م اليددمأ  لددئ ا ياكددن و ا ياكدن أن ث زدد أللألهددداف  .لتقضددلد عتددئ الفقد  يدمئلأللفيدة لددأ م

ثدعو  لدئ ل دم األبمدلد الا مدددة لت  ايدة الايد دامة، مدع لإس ل لواقع الأ و .بام ل عن غي هل ثحقيق ل
  مددينولددأ هددذا اليدديل ، ي .وأهايددة الشدد اكلم صددحلل الامددتحةالام تفددة أل  ادواألال ركيددد عتددئ 

 ثضدم مدن ةد ل عاتيدلم 2030ة دة أهدداف ثتبدأ بحيد  ممااة  لمبللض و ة وضع أط  لتييلس
    .ااع بل  ال وابط وأوجه ال آ   ليال بين الق لعلمثرةذ لأ  ة،ممتحة م مددج لم صلحبة 

 
وأصبح ث ييق أهداف الييلسلم، مثل ثحيين األمن الغذائأ والحد من   الة الغلبلم، أكث   -2

وعتئ سحو مل أب  ثه الدو ة الثللثة والمش ون لتز ة الغلبلم لأ  .2030أهاية لأ سيل  ة ة 
امعم أهداف ال  اية ل ل أهاية بلل يبة للإن الغلبلم  ،2016لأ عل  األغذية وال ا عة  م عاة

ازاوعة من الفوائد ااج العية وااق ملدية والبيمية ال أ ثيلهم لأ ب هلثولي الاي دامة من ة ل 
إلس لج لأسعاة و ،و س لج األغذية ،ل ص المال ث يمةو ،والدةل ،ثولي  سبل الميش الاي دامة

ثمايم اإلدا ة الاي دامة  ويم ب  لذلك .سة، ومكللحة ثغي  الا لخوامة وم س دأكث  ا وااس   ك
  .ل تبية اح يلجلم ال  اية الاي دامة ال  مة لتغلبلم أحد الا  تبلم ال ئييية

 
بلل يبة ألهداف لتغلبلم  بلألهاية الحلساة  لثلم  ق ا التغلبلم  ةالمللاي وسلطاأل مأق و -3
 اية الاي دامة، مال أدى  لئ ثوسيع س ل  األهداف المللاية األ بمة الا متقة بللغلبلم ال أ حددهل ال 

عتئ ة ة األمم ثم ااثفل  ، 2017. ولأ عل  2006م  دى األمم الا حدة الام أ بللغلبلم لأ عل  
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أهداف عللاية س ة  ل مبحثاديد األهداف األ بمة ج ى و ،لغلبلما لأ مزلل الا حدة ااس  اثيزية
 (.FO:NEFRC/2017/7هدللن شلم ن م متقلن بللحوكاة وال  ييق )اسع  الوثيقة م  ل، 1لتغلبلم

 
األغذية وال  اعة ان، ثقود م عاة تد  ولقيلس ال قد  الاح   مع ثقتيل ع د اإلب غ عن الب   -4

عدد من  دادهلي ولئ  عمبلد ة لوضع مزاوعة أسلسية عللاية من الاؤش ام الا متة بللغلبلم 
اسع  الوثيقة ) الغلبلم( والماتيلملأ مزلل  الا عالم )ممعا ل أعضلد لأ الش اكة ال ملوسية

FO:NEFRC/2017/4.)  وس يلعد هذه الازاوعة األسلسية المللاية لأ اإلب غ عن ال قد  الاح   سحو
وا سيال ثتك  ة ة األمم الا حدة ااس  اثيزية لتغلبلم،و 2030ثحقيق بمض أهداف ة ة عل  

من األهداف اإلسالئية  1-2-15  دفلاي دامة لتغلبلم )بال لأ ذلك الالا متقة بلإلدا ة ااألهداف 
 .، لض  عن األهداف األة ى الا فق عتي ل دوليل بشرن الغلبلملأللفية(

 
 السياسات الوطنية للغابات كإطار لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة -ثانيا

 
 ال ي  ت  سُ زل وثوليفلمم حقل، وم  اب ة ةيتين أهداف ال  اية الاي دامة ثحوأ"الواقع  -5

. 2"هداف الاش  كةاألوالب امج والش اكلم وااس ثال ام ل حقيق  الييلسلم لكيفية ثملضدجديدة 

من حي   -ل حقيق ال حول المللاأ سحو ال  اية الاي دامة، ثقو  البتدان اآلن ب  يمة بيمة مواثيةو
 امية  لئ ثحقيق ثالسك أقوى لأ الييلسلم واإلج ادام ال حوكاةالاؤسيلم وأط  اللسلم وييال

  .وعب  مم تف الق لعلم ،عتئ جايع الاي ويلم والاقلييس، من الاحتية  لئ المللاية
 
يُ ب ع الذي  4لحوكاةا س ج  طل    هو -3الا عاة هي ثشزملذالتغلبلم  ةالب امج الوط يس ج و -6

مم تف أهداف ال  اية   دملج حيينث  يحثال أ  وط ية لتغلبلمالييلسلم ال اض وضع واس مل
الز لم صلحبة الاي دامة لأ وثلئق الييلسلم من ة ل ثم ي  ال  ييق بين الق لعلم ومشل كة 

دةل   د ا والايلواة بين الز يين، ودعم وشاول الزايع، ، ةوالا اشغي  الحكومية الامتحة 
م الح جية والماللة ال ئقة؛ ومن ة ل ثم ي  ةدملم ال عم اإليكولوجية من اس مدا  الا  زل

تغلبلم واضمأ الاي دامة لدا ة بلإل ةا متقالف اهدأحد األ حاَّلو .وحفظ ال  وع البيولوجأ
لأ  أبوال الاشل كة ح   ل  و، أولويلم الييلسلم و علدة ثوا س ل ثحديدالييلسلم الوط ية ميؤولية 

  .لم الغلبلم أمل  مم تف أصحلل الامتحةعاتية صيلغة سيلس
 
بلع بل ه  (NFPs) هذا ال حدي، اع ادم البتدان  طل  الب امج الوط ية لتغلبلم لاواج ةو -7
الوط ية لتغلبلم، عتئ  ب امجوثشي  ال .لميوضع سيلسلم الغلبلم م ذ ال يمي ل ئييأ ال  ج ال

 لئ  طل  شلمل لتييلسلم الح جية يقو  عتئ  ال حو الا فق عتيه لأ الحوا  الدولأ بشرن الغلبلم،
الييلدة الوط ية والقيلدة الق  ية وال كلمل داةل ق لع الغلبلم  ثشالعدد من الابلدئ الاحددة، 

لأ الوقت الحللأ، ياكن ل م الب امج الوط ية لتغلبلم و(. 1والاشل كة والش اكة )اإلطل   وةل جه
. م يي  د  لئ مبلدئ الحوكاة وعاتيلم ثشل كية م ك  ةالغلبل لحوكاةأيضل عتئ أس ل  طل  شلمل 

الييلسلم  ثحديدن هذا الا  تق، ثشال الب امج الوط ية لتغلبلم دو ة الييلسلم ب م  ل )مع وم
و صدهل وثقييا ل اس م اض ل وثكييف ل  علدة ثوجي  ل( لض  عن الابلد ام  وث فيذهل

 .تدانواإلج ادام األة ى ذام المتة بللغلبلم لأ الب

                                                      
1  content/uploads/2016/12/UNSPF_AdvUnedited.pdf-http://www.un.org/esa/forests/wp 

ل حقيدددق ة دددة ال  ايدددة  ا مدددة ةامدددل أسلسددديوع - األغذيدددة وال  اعدددة -2016 م عادددة األغذيدددة وال  اعدددة 2

 www.fao.org,  ، م لحة عتئ2030الاي دامة لمل  
3 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/a0826e/a0826e00.pdf  
4 http://www.fao.org/docrep/014/i2227e/i2227e00.pdf  

http://www.fao.org/docrep/014/i2227e/i2227e00.pdf
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 الييلسلم الوط ية لتغلبلم والب امج الوط ية لتغلبلم :1اإلطل  

 
 ث قيح وث فيذ الييلسلم الوط ية عداديم اد  طل  الب امج الوط ية لتغلبلم عتئ عاتية م ك  ة إل

 كثي لتغلبلم وث جاة اال  املم الدولية  لئ  ج ادام عتئ أ ض الواقع. ولأ هذا المدد، أسشر 
 ملم أو م  ديلم لتغلبلم أو آليلم مالثتة ألصحلل الامتحة الا مددين كز د ا من البتدان م

 .ي ز أ من اإلطل 
  
"الييلسة" و "ااس  اثيزية الب سلمج" عتئ سحو مم تحل ي مد  يالماتية، كثي ا مل  لأ الاال سةو

. و ااس  اثيزية  الب سلمج ة ة  ئييية طويتة األجل ل  فيذ الييلسة أب  م   وكثي ا مل يُ  .م بلدل
اع ادثه  ليال بين أصحلل الامتحة ط ية لتغلبلم برس ل "اثفل  م فلوض عتيهالو لموثم ف الييلس

ال وجيه   لأ بتد مل. ويول  للغلبلم واألشزل ب ليال ي متقمش  كة  وأهداف  اية بشرن  الحكومة
ه طلئفة واسمة من وي بغأ ان يكون موج ا وس   كأ ثف ا ،لأ مزلل الييلسلم ااس  اثيزية

  5الاز اع."

  
واضح برولويلم ال  اية الوط ية و ب ا   بشكل بط الييلسلم الوط ية لتغلبلم   مينوي -8

 .الدو  الشلمل لتاوا د ال بيمية لأ ثحقيق ال او ااق ملدي والشاول ااج العأ وااس دامة البيمية

عتئ سحو أكال وثتبية م  تبلم ال صد  ولأ الوقت سفيه، ومن أجل الوللد بلال  املم الدولية
ئ برن يقو  صلسمو الييلسلم الوط ية ب حدي  سيلسلث م وأن يد جوا األولويلم وص  واإلب غ، يُ 

 والامليي  ،وع لص  اإلدا ة الاي دامة لتغلبلم لتغلبلم المللايةهداف ال أ ثي زي  لألهداف واأل
  (.C&Iوالاؤش ام الاقلبتة ل ل )

 
 ام لإلدا ة الاي دامة لتغلبلم من ة ل عاتيلم دولية مم تفة ة ل ضمت مؤشووُ  -9

. ع  ل واإلب غألهداف ال  اية الاي دامة المقود الالضية وأصبحت مؤة ا ج دا من  طل  ال صد 
ولأ محلولة ل  ييق عاتيلم الامليي  والاؤش ام، ب  م سبمة مزلام مواضيمية ثشال ال كلئ   

اإليكولوجأ  ينوثغ أ ع لص  اإلدا ة الاي دامة لتغلبلم الزلسب(. 1دول الث ث ل س دامة )الز
لبلم الغ  وع البيولوجأ داةل الغلبلم؛ وصحة؛ وال س ل  موا د الغلبلموالبيولي يلئأ لتغلبلم )

الوظلئف وااق ملدية لتغلبلم )تغلبلم(، والزواس  ااج العية الوظلئف الوقلئية لووحيوي  ل؛ 
 يةوالييلسلث سيةولسقالط  ، واألااج العية وااق ملدية لم، ووظلئف الغلبلملبتغل س لجيةاإل

 (. يةوالاؤسي
 

الم لص  الاواضيمية لإلدا ة الاي دامة لتغلبلم. الامد : م  دى األمم الا حدة الام أ  -1الزدول 
  .E/2007/42بللغلبلم 

 
  ال فلصيل   ع م  اإلدا ة الاي دامة  

ي متق بلل دف المل  الا اثل لأ الحفلظ عتئ موا د ح جية كللية لدعم  س ل  موا د الغلبلم
األهداف ااج العية وااق ملدية والبيمية الا متة بللغلبلم والح اجة 

  قتيم مل مل لأ بتد
  ال  وع البيولوجأ داةل 

 الغلبلم
يشال ال  وع البيولوجأ ث وع أشكلل الحيلة القلئاة واألدوا  اإليكولوجية 

 ثؤدي ل وال  وع الزي أ الذي ثح وي عتيهال أ 
ث رث  الغلبلم ستبل بازاوعة م  وعة من اآلللم واألم اض واألحداث  صحة الغلبلم وحيوي  ل

الا لةية وااض  ابلم ال بيمية ال أ ثؤث  جايم ل عتئ هيكل ووظيفة 

                                                      
 2010ة لأ مزلل الغلبلم. م عاة األغذية وال  اعة، وضع سيلسلم لملل 5
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  ال فلصيل   ع م  اإلدا ة الاي دامة  
 الغلبلم

            الوظلئف اإلس لجية 
 لتغلبلم

ااج العيددددة لاددددوا د الغلبددددلم لكددددل مددددن ثمكددددس القياددددة ااق مددددلدية و
 الاز املم الاحتية ال أ ثم اد عتئ الغلبلم وااق ملدام الوط ية

ياكن  دا ة الغلبلم مع الحفلظ عتئ ال  بة والايله ك دف  ئييأ أو  الوظلئف الوقلئية لتغلبلم
 كفوائد غي  مبلش ة لإلدا ة الاي دامة لتغلبلم

الوظلئف ااج العية 
لتغلبلم ااق ملدية  

ثول  الغلبلم مزاوعة م  وعة من الا  زلم والمدملم، بمض ل ياكن 
 قد  ال ب فس ستاوم غي  قيلسه كايل بي ولة، والبمض اآلة 

األط  القلسوسية والييلسلثية 
 والاؤسيية

ثشكل األسلس الاميل ي لإلدا ة الاي دامة لتغلبلم وثول  البيمة الاواثية 
 لت  فيذ

 
، ياكن لتبتدان أن ثي مد  تغلبلملث ل ل طل  أهداف سيلس للزة كل ع م  لأومن ة ل مم -10

، لضالن اثبلع س ج شلمل إلدا ة ق لع الغلبلم ةالوط ي لغلبلمهذه الامتوملم لأ ث اية ق لع ا
  .و دا ة الاوا د ال بيمية بوجه عل 

 
كون  وثحقيق ل، وساألهداف والغليلم  ثحديد  يحوياكن لتحوكاة أن ثول  اإلطل  الذي ي -11

كرسلس  الغلبلمواس مدا  سيلسلم . أهداف ال  اية الاي دامةثحقيق ثقد  لأ  ة لأ  ح ا حلسا
عاتية ص ع الق ا  القلئاة   بقسيلسلم ث سيي ت   لتايلهاة لأ ثحقيق أهداف ال  اية الاي دامة

. علة أولويلث لعتئ آ اد وثمو ام أصحلل الامتحة، مع م ا وثكون م ف حة كذلكعتئ األدلة، 
وبلإلضللة  لئ ذلك، ي بغأ لييلسلم الغلبلم أن ث  تع  لئ ال  ييق مع ق لعلم أة ى ل حقيق 

  .أقمئ قد  من أوجه ال آ   لأ األولويلم، وا سيال بين ق لعلم اس مدا  األ اضأ
 

وثغ أ الازاوعة األسلسية المللاية من الاؤش ام الا متة بللغلبلم بمو ة شلمتة  -12
م لص  الاواضيمية اليبمة لإلدا ة الاي دامة لتغلبلم، وثيلعد البتدان عتئ اإلب غ عن ال قد  ال

الاح   لأ س لية الا لف سحو ث فيذ اإلدا ة الاي دامة لتغلبلم، ألس ل ثي م لأ ثحقيق اثفلقلم 
ل لأ و دةلل ل بللكلم الحوكاةوهأ ثاثل ل صة لتبتدان ال اغبة لأ ثب أ مبلدئ . وغليلم أة ى

القلئاة  امسيشزع الشفللية وعاتية ص ع الق ا  ثبييط ال صد واإلب غ أط  سيلسلث ل، حي  أن 
 .عتئ األدلة لأ ق لع الغلبلم

 
دعم منظمة األغذية والزراعة لتعزيز السياسات الوطنية للغابات التي تسهم في أهداف  -ثالثا

 التنمية المستدامة
 

عتئ اإلس ل   تغلبلمل اسة ل قييم قد ة الييلسلم الحلليةا عاة د ال، أج م 2016لأ عل   -13
دا ة الغلبلم  الذي يق ضأ " 15أهداف ال  اية الاي دامة، وبوجه ةلص ثحقيق ال دف ثحقيق لأ 

عتئ سحو مي دا ، ومكللحة ال مح ، ووقف ثدهو  األ اضأ وعكس ميل ه، ووقف لقدان ال  وع 
ث ضان أهداف  لتغلبلم الوط يةسموص الييلسلم  اسة مل  ذا كلستوقيات الد ". البيولوجأ

، و ذا كلن ه لك ا ثبلط بين وجود هذه الموامل حوكا  لاإلدا ة الاي دامة لتغلبلم ومبلدئ 
ع دمل الييلسلم أكث  لمللية  ثكون الاف  ض أنومن . الغ لد الح جأ لأ البتد لأ  غيي امالو

مية لإلدا ة الاي دامة لتغلبلم واال  ا  بابلدئ عوامل ثاكي ية، وثحديدا الم لص  الاواضي ث ضان
لأ  40 ثوال م لدى مل ي يد لقط عتئومن بين البتدان الث ثين ال أ شات  ل الد اسة، . الحوكاة
ثضم جايع الم لص  الاواضيمية اليبمة لأ اإلدا ة الاي دامة  م متقة بللغلبلمسيلسلم  ل الالئة م 
وعتئ ال قيض ع دمل ث وال  ع لص  م  ل عتئ األقل. لأ الالئة  80 لئ أكث  من ث ثفع ولتغلبلم، 
 ا ث د ب فس القد  منلمللة  لمسيلسوضع  ع د مبلدئ الحوكاة ث بيق  لئ امشل اإل لإنمن ذلك، 

سع ا ألن جايع الابلدئ(  ثضملأ الالئة لقط من بتدان المي ة  27وضوح لأ وثلئق الييلسلم )ال
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ثقد  سحو ثحقيق أهداف ال  اية الاي دامة  ح ا   ي ت  وسي. دهلثحديمن المم   لئ حد كبي  
مع آليلم ث فيذ ممااة بم لية ياكن أن ثمللج جايع أبملد اإلدا ة الاي دامة  لمييلسأقوى لتا أط 

  .لتغلبلم
 

لأ هيمة الغلبلم والا اعأ لأ الش    ان عضواند  ت  ، ثتقئ ب  2017 - 2016ولأ الف  ة  -14
  ، دن وقي غي س لن دعال مبلش ا من الا عاة، من ة ل مشل يع ال ملون ال ق أاألدسئ هال األ

لأ اس م اض وموادمة سيلسلث ال الوط ية لتغلبلم مع أهداف ال  اية الاي دامة باشل كة  وذلك
لم لييلساث فيذ أولويلم  وسيي مالمديد من أصحلل الامتحة وال  ييق مع الق لعلم ذام المتة. 

وااس  اثيزيلم اإلسالئية الوط ية: لتغلبلم لأ ثحقيق الايلهالم الاحددة وط يل دة الزديالوط ية 
ومف و  ال  اية الاي دامة لأ قي غي س لن  ،ط يق األ دن  لئ ال  اية الاي دامة" لأ األ دن"

 .ة وة" لأ قي غي س لن 40؛ والب سلمج الوط أ "2022-2018لتف  ة ب سلمج ال  اية الوط ية و؛ 2040
أ البتدين، ثمكس األولويلم الا قحة لييلسلم الغلبلم أيضل األهداف المللاية لتغلبلم وممليي  ول

 .ومؤش ام اإلدا ة الاي دامة لتغلبلم
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها -رابعا
 

بذل ج ود م واصتة ل يلدة اثيل  الييلسلم الا متقة  ي مينعتئ المميد الوط أ،   -15
الحوكاة.  ة الاي دامة لتغلبلم وال ركد من أس ل ث اعأ ثالمل مبلدئ بللغلبلم مع ع لص  اإلدا

وبلإلضللة  لئ ذلك، لإن ال  ييق مع الق لعلم األة ى لأ وضع الييلسلم وث فيذهل أم  
 .ض و ي ل يلدة لمللي  ل

 
 بتدان  لئ القيل  بال يتأ:لقد ث غ  ال يمة لأ دعوة او -16
 

 تغلبلم من أجل ثم ي  ميلها  ل لأ ثحقيق أهداف ثحدي  اس م اض سيلسلث ل الوط ية ل
 ؛ال  اية الاي دامة

 كل جلس  من جواس   يؤةذ لأ الحيبلناإلدا ة الاي دامة لتغلبلم وثم ي هل بحي   ثشزيع
 اإلدا ة الاي دامة لأ الييلسلم ذام المتة؛

 الامليي  بللغلبلم، لض  عن  متة مدا  الازاوعة األسلسية المللاية من الاؤش ام الا اس
 ؛ لفيوثكي  لاألدلة واس م اض بقد  أكب  عتئوالاؤش ام من أجل وضع سيلسلم قلئاة 

    ؛ال  لقض لأ اإلج ادامال الس ال  ييق بين الق لعلم لأ ث فيذ الييلسلم ل ز 
  آليلم ث فيذ الييلسلم بال لأ ذلك األدوام القلسوسية والاللية ممااة  أن ثكونضالن

 ؛لمل ثحقيق أهداف الييلسي ي ل قياةكردوام عاتية و
 ؛األعمالغلبلم مع األولويلم اإلسالئية الوط ية  لمموادمة أهداف سيلس 
   صد واس م اض الييلسلم بلس ا ا  ل مكس أولويلم ال  اية الوط ية الا غي ة، لض 

 2030، بال لأ ذلك األولويلم الحللية مثل ة ة عل  سشوئ للدى عن األولويلم الدولية 
 .بل يس واثفل 

 
وقد ث غ  ال يمة لأ أن ث ت   لئ الا عاة مواصتة دعم ج ود البتدان لأ الازلام  -17

 .الاذكو ة أع ه
 


