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 .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

 .طلب نسخ إضافية منهاويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم 

  www.fao.org: ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي

A 

 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 عشروناحلادية وال الدورة

 6302 كانون الثاني/يناير 03 -62األردن، ، عمان
 اهلدف املتعلق بالتنمية املستدامة: 5102للتنمية ملا بعد عام املتحدة  األممخطة 

 

 معلومات أساسية

 

، أعلنت الدول األعضاء بددء عمليدة لوضدع    0210ملعقود يف عام ا( 02+ريو)يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -1

يسدهل التعريد    و ،طموحةجمموعة من أهداف التنمية املستدامة، اليت ينبغي أن تكون عملية املنحى، وحمدودة العدد، و

( جتماعيدة والبيئيدة  االقتصدادية واال )وينبغي لألهداف أن تتناول، بطريقة متوازنة، األبعاد الثالثدة للتنميدة املسدتدامة    . به

ولبلدو  هدذه الغايدة، قدررت الددول األعضداء إنلداء عمليدة         . وأن ُتدمج فيها 0212وأن تتسق مع خطة التنمية ملا بعد عام 

حكومية دولية شاملة وشفافة معنية بأهداف التنمية املستدامة، تكون مفتوحة أمام مجيع أصحاب اللأن، وتلدكيل فريدق   

لأن أهداف التنمية املستدامة إىل اجلمعية العامة يف دورتها الثامنة والستني اليت تعقدد يف عدام   عامل مفتوح لتقديم اقرتاح ب

، "املسدتقبل الدذن نصدبو إليده    " 02+وتعد الغابات أحد املواضيع الرئيسية املدرجة يف الوثيقة اخلتاميدة ملدؤمتر ريدو   . 0212

وهلذا الغرض سيتوىل فريدق الددعم الدتقمل امللدرت      . 0212ير فربا/وسيناقش الفريق العامل املفتوح موضوع الغابات يف شباط

بني الوكاالت يف جمال الغابات إعداد إحاطة عدن قضدايا الغابدات، تتدوىل تنسديقها أماندة منتددا األمدم املتحددة املعدمل           

ة الديت رريهدا   وتوفر اإلحاطة عن قضايا الغابات واملناقلد . بالغابات، مبساهمات من اللراكة التعاونية يف جمال الغابات

 .الفريق العامل املفتوح فرصة أساسية  للتلديد على الغابات يف أهداف التنمية املستدامة وإبراز دورها

 

كأحدد مؤشدرات تراجدع     7ومل تتجسد الغابات يف األهداف اإلمنائية لأللفية إال حتت اهلدف اإلمنائي لأللفيدة  - 0

وُأشدري يف عددد مدن املنتدديات إىل أن     . على اآلثار السلبية لفقدان الغابدات فقدان املوارد الطبيعية، على حنو ال يركز إال 

األهداف اإلمنائية لأللفية ال تعرتف بالدور املتعددد للغابدات أو مبسداهمتها الكاملدة يف أبعداد التنميدة املسدتدامة الثالثدة         

ن الغدذائي، واحلدد مدن الفقدر،     وال تأخدذ يف احلسدبان أهميدة املسداهمات الديت تسدهم بهدا الغابدات يف األمد         . مجيعها

على سبيل املثال احلد من آثار تغدري  )واالقتصادات ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة، وصحة البلر، وسالمة البيئة 

، وبالتدالي فإنهدا تسدهم أيضدا يف حتقيدق      (املناخ، وتنظيم تدفقات املياه، واستقرار الرتبة، وحتسني التندوع البيولدوجي  
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ويعدد إبدراز دور الغابدات يف أهدداف التنميدة املسدتدامة أمدرا حانيدا يف حتسدني          . 6و 3و 1ئيدة لأللفيدة   األهداف اإلمنا

 .االعرتاف بأهمية الغابات يف رفاه البلر والتنمية املستدامة

 

وإىل جانب إبراز مساهمات الغابات يف األبعاد الثالثة للتنميدة املسدتدامة، سدتعرض اإلحاطدة املتعلقدة مبوضدوع       - 3

وستتضدمن اإلحاطدة أيضدا    . ابات حملة عامة عن اخليارات املتصلة بالغابات وعدن وضدع أهدداف للتنميدة املسدتدامة     الغ

توصيات بلأن خطى املستقبل صوب وضع هدف للتنمية املستدامة متصل بالغابات، أن إطار لتحديدد األهدداف ووضدع    

 .املؤشرات

 
وسدتجرن مناقلدة    . الغابات ضمن أهداف التنمية املستدامة وتتوافر جمموعة من اخليارات يف ما يتعلق بإدراج  -2

املسداهمات الكاملدة للغابدات يف التنميدة      خيارين يف اإلحاطة عن قضايا الغابات ينطويان على أعلى إمكانية السدتخال   

  : املستدامة

 

بالنطدا    ومدن شدأن هدذا أن يكفدل االعدرتاف      : وضع هدف للتنمية املستدامة يتعلق حتديددا بالغابدات   (1  

العاملية املتعلقة بالغابات  وستتسق الغايات مع األهداف . الكامل ملساهمات الغابات يف التنمية املستدامة

وقدد  . وأقرتها اجلمعية العامة لألمدم املتحددة   اليت تفاوض بلأنها منتدا األمم املتحدة املعمل بالغابات 

لإلدارة املستدامة للغابات، اليت تغطي األبعاد الثالثة للتنمية  املواضيعية السبعة  اعتمد املنتدا العناصر

معايري ومؤشرات وإقامة آليات لتقييم التقددم احملدرز صدوب اإلدارة املسدتدامة      املستدامة، وجرا وضع 

اسدات  السي وسيتيح هذا اخليار متثيل الغابات بطريقدة كليدة بالفعدل علدى أعلدى مسدتويات        . للغابات

  .اإلمنائية

جنبا إىل جنب مدع   وضع هدف للتنمية املستدامة يتعلق باملوارد الطبيعية وررن فيه النظر يف الغابات  (2  

وسديكفل هدذا   . املدوارد املتجدددة   الطاقة والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه والزراعدة واجلبدال وسدائر    

بالقطاعدات الديت هلدا تدأثري علدى مسداهمتها يف        ات النهج اتباع نهج ملرت  بني القطاعات يربط الغاب

أهداف التنميدة املسدتدامة ألنده سدُيجمدع عدددا مدن املواضديع         وسيقلل أيضا من عدد . التنمية املستدامة

وسينطون مع ذلد  علدى حتديدد اايدات حمدددة لكدل       . املستدامة الرئيسية حتت هدف واحد للتنمية 

فاسدتخال  املسداهمات   . ات وهددفا متعلقدا بالطاقدة، إىل آخدره    بالغابد  قطاع، أن سيحدد هدفا متعلقا 

ومثدة سدؤال مل ردد إجابتده     . هدف واحد سيكون أمرا من الصعب حتقيقده  الكاملة للغابات من خالل 

تكون الغابات عنصرا ملرتكا يسدتوعب املدوارد الطبيعيدة املختلفدة، أو أن مدن       بعد، وهو هل ميكن أن 

  .  دف يتناول املوارد الطبيعية وُتَمثل فيه الغابات بلكل مناسبالتفكري يف حتديد ه األوقع 
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 نقاط مطروحة للنظر فيها

 

  :قد تراب اهليئة يف النظر يف ما يلي

 

للتنميدة املسدتدامة    تلجيع بلدان اإلقليم على أن تلار  بلكل فعال يف املناقلات املتصلة بوضع هدف  • 

مدن      1الفريدق العامدل املفتدوح    وذل  من خالل أعضداء  ( اتيلمل وضع اايات ومؤشر)متعلق بالغابات 

املسداهمات الكاملدة للغابدات يف أبعداد      أجل ضمان أن ُتسَتوَعب بالكامل يف أهدداف التنميدة املسدتدامة    

 التنمية املستدامة الثالثة؛

 

 علق بالغابات ؛مت تلجيع بلدان اإلقليم على حتليل النهج املختلفة إزاء وضع هدف للتنمية املستدامة  • 

 

مطالبة منظمة األاذية والزراعة بدعم وضع هدف للتنمية املستدامة متعلق بالغابات، عدن طريدق تقدديم     • 

فنية يف اإلحاطة بلأن قضايا الغابات، ويف املناقلات الديت رريهدا الفريدق العامدل املفتدوح       إسهامات 

  .بلأن الغابات

 

                                                      
 1

واملغدرب ومصدر واململكدة     اإلمارات العربيدة املتحددة وإيدران وتركيدا وتدون       : ألدنىيضم الفريق العامل املفتوح لللر  ا  
  .العربية السعودية وقرب 


