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ال يمكن التقليل من أهمية الغابات
تقدم الغابات واألشجار مساهمات حيوية لكل من الناس والبيعئة ، مما يعزز سبل العيش وتوفير الهواء 

.النظيف والمياه والحفاظ على التنوع البيولوجي واالستجابة لتغير المناخ

اإلدارة المستدامة للغابات 
(SFM)

اجتماعي
بيئي

اقتصادي



أهمية الغابات في تحقيق التنمية المستدامة

أهمية الغابات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

د بسبب أهميتها للعالم وسكانه ، تساهم الغابات وإدارتها المستدامة في العدي
١٥من أهداف التنمية المستدامة ، وال سيما الهدف 



المستدامةللتنمية ١٥نظرة عامة على الهدف  -
والمؤشرات المتعلقة بالغابات 

حماية واستعادة وتشجيع االستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية "
األرضية ، وإدارة الغابات بشكل مستدام ، ومكافحة التصحر ، ووقف 

"وعكس تدهور األراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي
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من التنمية المستدامة  ١٥نظرة عامة على الهدف 
المتعلقة بالغاباتوالمؤشرات 

، ضمان الحفظ  ٢٠٢٠بحلول عام ١ -١٥الهدف 
ة واالستعادة واالستخدام المستدام للنظم اإليكولوجي
للمياه العذبة األرضية والداخلية وخدماتها ، وال 

سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال 
واألراضي الجافة ، بما يتماشى مع االلتزامات 

بموجب االتفاق الدولي

، تشجيع تنفيذ  ٢٠٢٠بحلول عام  ٢-١٥الهدف 
اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات ، ووقف 

إزالة الغابات ، واستعادة الغابات المتدهورة ، 
وزيادة التحريج وإعادة التحريج على الصعيد 

العالمي

١. ١. ١٥المؤشر 
مساحة الغابات كنسبة  

من إجمالي مساحة 
١. ١. ١٥األرض

ا ١. ٢ .١٥المؤشر 
نحو اإلدارة لتقدم 

المستدامة للغابات
١. ٢. ١٥



. ٢ .١٥و  ١. ١ .١٥اإلبالغ عن المؤشرات 
من خالل التقييم العالمي للموارد الحرجية ١

وكالة الحفظ التابعة لمنظمة االغذية و الزراعة 
لالمم المتحدة

وارد يتم جمع البيانات من خالل التقييم العالمي للم
)الغابية(الحرجية 



أهداف من يشارك في عملية الرصد واإلبالغ عن مؤشرات 
؟١ .٢ .١٥و  ١. ١ .١٥التنمية المستدامة 

إنها أداة لحماية الغابات وتنفيذ إدارتها المستدامة -البلدان 

ا رسميً الذي تم ترشيحه  -المراسل الوطني التابع لتقييم الموارد الحرجية 
ج إلى برناميقوم بجمع وتقديم تقرير  -من قبل السلطات الوطنية للغابات 

 تقييم الموارد الحرجية للمساهمة في رصد أهداف التنمية المستدامة واإلبالغ
عنها

لفهم  -رئيس السلطة الوطنية للغابات أو الوزارة أو مستشار السياسات 
عملية اإلبالغ عن البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة 

بالغابات وكيفية ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة األخرى وعملية 
السياسات

لفهم عملية إعداد التقارير -موظف إحصائي وطني 



عملية اإلبالغ

تُمنح البلدان الفرصة إلبالغ منظمة األغذية والزراعة ببيانات عن هذه المؤشرات على أساس 
.سنوي ، وستُجرى كل خمس سنوات عملية إبالغ أكثر شموالً 

يقوم المراسلون  - ١
 ً  الوطنيون ، المعينون رسميا
من قبل السلطات الوطنية 

للغابات ، بجمع وتقديم 
ن البيانات الوطنية الرسمية م
منظمة األغذية والزراعة 

بالتنسيق مع المكاتب 
.اإلحصائية الوطنية

م يستعرض فريق تقيي -٢
موارد الغابات البيانات 

 ويعود للمراسلين الوطنيين
.إذا لزم األمر

صحة تحقق البلدان من  -٣
.البيانات

بمجرد االنتهاء من إعداد 
منظمة األغذية والزراعة  ، 

 تُعاد البيانات إلى البلدان
.للتحقق الرسمي

تقوم منظمة األغذية  -٤
بتجميع مؤشرات والزراعة 

أهداف التنمية المستدامة 
، ١. ٢ .١٥و  ١. ١ .١٥

وتقدم إلى قسم اإلحصاء 
.باألمم المتحدة

سنة واحدة



لماذا اإلبالغ من خالل عملية تقييم الموارد الحرجية؟

تقييم الموارد الحرجية  عمليةيساعد جمع البيانات واإلبالغ عنها من خالل 
ية البلدان على إنشاء نظام أكثر فعالية للرصد واإلبالغ بشأن الموارد الوطن

.للغابات

؟ماذا

ضمان تنسيق البيانات -توفير البيانات التي يمكن مقارنتها على المستوى العالمي 

ضمان تراسب البيانات -توضيح ما وراء البيانات 

ضمان اتساق البيانات -زيادة التنسيق بين موفري البيانات 



١. ١. ١٥منهجية مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

مساحة األرض التي تغطيها الغاباتيقيس نسبة  ١ .١٥المؤشر 

مقسمة مساحة الغابات في تقرير آخر سنة يتم حساب هذا على أنه 
، ويتم التعبير عنها كنسبة مئويةعلى إجمالي مساحة األرض 

١٠٠

٠٠٠٢ ٠١٠٢٠٠٥٢ ٠١٥٢

١ . ١٥ .١ .١٥١

٢٠٢٠



تعريف منظمة األغذية والزراعة للغابات؟

 ٥هكتار بأشجار أعلى من  ٠٫٥أرض تمتد أكثر من "
في المائة ، أو  ١٠أمتار وغطاء مظلل ألكثر من 

أشجار قادرة على الوصول إلى هذه العتبات في 
إنه ال يشمل األراضي التي يغلب عليها . الموقع

".االستخدام الزراعي أو الحضري 

يتضمن ديستبع

األشجار الحضرية

الخشب المطاط

مصدات الرياح

 التخلي عن التحول
زراعة األرض

المناطق التي 
تحتوي علي 

األشجار الصغيرة

زيت النخيل

الحراجة الزراعية

البساتين



١. ١ .١٥مؤشر هدف التنمية المستدامة 
هذا ليوضح التتابع الزمني 
المؤشر ما إذا كان يتم 

الحفاظ علي الغابات أو 
.او زيادتهافقدها 

٪ من مساحة األرض العالمية في عام  ٣١٫٩مساحة الغابات في العالم من انخفضت 
 ١٠٠وبلغت خسائر مساحة الغابات ما يقرب من .  ٢٠٢٠٪ في عام  ٣١٫٢إلى   ٢٠٠٠

مليون هكتار في العقدين الماضيين

  ٢٠٠٠مساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة األرض حسب المنطقة ، 
)بالنسبة مئوية(  ٢٠٢٠-



١. ١ .١٥مؤشر هدف التنمية المستدامة 
آسيالجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب 

(ESCWA region)
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١. ٢. ١٥منهجية مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

ما هي االدارة المستدامة للغابات؟
مفهوم (حددت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلدارة المستدامة للغابات بأنها 

ديناميكي ومتطور يهدف إلى الحفاظ على القيم االقتصادية واالجتماعية 
)ليوالبيئية لجميع أنواع الغابات وتعزيزها ، لصالح الجيل الحالي والمستقب .

١٥ .٢ .١٥١ .٢

المستدامة اإلدارة التقدم نحو  ١ .٢ .١٥المؤشر يقيس 
.من خالل خمسة مؤشرات فرعيةللغابات 



الخمسةالمؤشرات الفرعية 

مراقبة معدل تغير مساحة الغابات بمرور 
.الوقت

قياس كمية األحياء الحية فوق سطح األرض 
.المخزنة في الغابات

ية قياس نسبة ملكية الغابات التي توجد لديها ن
.موثقة لإلدارة

قياس مساحة الغابات التي صدرت بشأنها شهادات إدارة 
الغابات من قبل هيئات مستقلة معتمدة ، وفقًا للمعايير 

.الوطنية والدولية

مراقبة مدى إدارة الغابات لحماية التنوع البيولوجي 
.والموارد الطبيعية والثقافية األخرى وصيانته

معدل التغير السنوي 
لمساحة الغابات

مخزون الكتلة الحيوية 
فوق سطح األرض

نسبة مساحة الغابات في 
المناطق المحمية المنشأة 

قانونا مساحة الغابات بموجب 
برامج شهادات إدارة 

ا الغابات التي تم التحقق منه
بشكل مستقل

نسبة مساحة الغابات 
بموجب خطط إدارة 
الغابات طويلة األجل

١
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٢
٥

٤

٢ .١ . ١٥



يتم متابعة التقدم  نحو اإلدارة المستدامة للغابات ١. ٢. ١٥المؤشر 
المحدد األحمرو األصفرو األخضرلوحة القيادة من إشارات المرور ، مع 

.لكل من المؤشرات الفرعية الخمسة

مة لكل مؤشر فرعي ، تتم مقارنة القيمة المعينة لبلد ما في آخر سنة للتقرير بالقي
.المعينة في السنة المشمولة بالتقرير السابقه

يشير إلى التغيير السلبي

ييشير إلى اما التغيير السلب
او ال يوجد تغيير 

يشير إلى تغيير إيجابي



الغاباتلمساحة معدل التغير الصافي  - ١المؤشر الفرعي 

ر كخطوة أولى ، يتم تحديد اتجاه تغيير مساحة الغابات من خالل فحص قيمة تغيي
مساحة الغابات

فقدان الغابات= القيمة السلبية  ال تغيير= صفر  كسب في الغابات= القيمة الموجبة 

١



معدل التغير الصافي لمساحة الغابات - ١المؤشر الفرعي 

تغير االتجاه في 
منطقة الغابات 

أومساحة الغابات مستقرة 
في تزايد 

تناقص مساحة 
الغابات

التغيير في 
معدل فقدان 

مساحة الغابات

معدل الخسارة
تناقصال

معدل الخسارة مستقر
أو زيادة

                  
الثانية ، مقارنة الخطوة 

مساحة الغابات التي 
 تغيرت من الفترة األخيرة

ييرإلى الفترة السابقة للتغ

٢

يشير إلى التغيير السلبي

يشير إلى اما التغيير السلبي
او ال يوجد تغيير 

يشير إلى تغيير إيجابي



مخزون الكتلة الحيوية فوق سطح األرض في الغابات - ٢المؤشر الفرعي 
نسبة مساحة الغابات الواقعة في المناطق المحمية - ٣المؤشر الفرعي 

نسبة مساحة الغابات بموجب خطط اإلدارة طويلة األجل - ٤المؤشر الفرعي 
منطقة الغابات في ظل برامج شهادات إدارة الغابات التي تم التحقق  - ٥المؤشر الفرعي 

منها بشكل مستقل

تعني زيادة

r فاصل زمني ضيق  إنشاءتم . يشير إلى حالة مستقرة
من 

تعني انخفاض

في مخزون الكتلة الحيوية لكل هكتار:  ٢المؤشر الفرعي 
٪ من مساحة الغابات في المنطقة المحمية: ٣المؤشر الفرعي 
٪ من مساحة الغابات مع خطط اإلدارة:  ٤المؤشر الفرعي 

من تقييم موارد الغابات من خالل 
منصة التقارير القطرية

مساحة الغابات المعتمدة:  ٥المؤشر الفرعي 
مباشرة من جهات التصديق

٠١.١

٠١.١٩٩.٠

٩٩.٠



كيفية اإلبالغ عن البيانات إلى الشعبة اإلحصائية 
باألمم المتحدة

منظمة تقوم 
األغذية الزراعية 
بتحليل وتقديم هذه 

البيانات على 
 المستوى اإلقليمي
ودون اإلقليمي 

إلى القسم 
اإلحصائي لألمم 

.المتحدة

تقرير عام 
٢٠٢١ 

يشير إلى التغيير السلبي

يشير إلى اما التغيير السلبي
او ال يوجد تغيير 

يشير إلى تغيير إيجابي

World
Central and Southern Asia

Central Asia
Southern Asia

Eastern and South-Eastern Asia
Eastern Asia
South-Eastern Asia

Northern Africa and Western Asia
Northern Africa
Western Asia

Sub-Saharan Africa
Europe and Northern America

Europe
Northern America

Latin America and the Caribbean
Oceania

Oceania (exc. Australia and New Zealand)
Australia and New Zealand

Landlocked developing countries (LLDCs)
Least Developed Countries (LDCs)
Small island developing States (SIDS)

١ ٢ ٣ ٤ ٥



النقاط الرئيسية

 ١٥الهدف من أهداف التنمية المستدامة 
هو تحفيز العمل  ٢. ١٥و   ١. ١٥والهدفين 

. على حفظ الغابات واإلدارة المستدامة لها
كالهما مهم للغاية ويتم إدراجهما في اإلطار 

للمجتمع  ٢٠٣٠الطموح لخطة عمل عام 
.والبيئة واالزدهار

توفر الغابات السلع والخدمات الحيوية 
من المهم أن يكون لدينا فهم . للبشرية

واضح لحالة غابات حول العالم 
واالتجاهات المستمرة ، من أجل حماية 

.الغابات وإدارتها بحكمة

و  ١. ١. ١٥تم تطوير المؤشرين 
لإلبالغ عن التقدم  بشأن  ١. ٢. ١٥

على  ٢. ١٥و  ١. ١٥الهدفين 
.المستوى العالمي

يتم اإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية 
المستدامة من خالل عملية تقييم موارد 

والبيانات التي أبلغت عنها البلدان ، . الغابات
والتي حللتها منظمة األغذية والزراعة واألمم 
المتحدة ، إلخراجهما و  إدراجهما في التقرير 

.المرحلي عن أهداف التنمية المستدامة



مفيدة روابط

تقييم الموارد الحرجية  قسم  -
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/ar/

العالميةعملية تقييم الموارد الحرجية مراحل  -

https://www.youtube.com/watch?v=SmMyfNlZ-jQ&feature=emb_logo

أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالغابات مؤشرات  -
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/ar/

/   ١. ٢. ١٥/  ١. ١ .١٥حول هدف التنمية المستدامة  ٢٠١٧سير العمل لعام تقرير  -
١. ٦. ١٥/  ٢. ٤. ١٥

 http://www.fao.org/sdg-progress-report/en/#sdg-15

١. ٢. ١٥و  ١. ١. ١٥اإللكتروني على المؤشرات التعلم  -
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=446



اشكرا لحسن استماع حضراتكم لن


