
حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١الهدف 
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 
تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات : ٢-٥١ الغاية

كبيرة في نسبة التشجير وإعادة غرس الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام المتدهورة وتحقيق زيادة 
0202 

 
 التقدم المحرز في إرساء اإلدارة المستدامة للغابات :٥-٢-٥١المؤشر 

 

المؤسسية المعلومات  
                                                                                                                         

 
 المنظمة:

)فاو( المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة  

والتعاريف المفاهيم  

                                                                                                                         

 

 التعريف:

 تم . وقد0-51الغاية  إلى باإلضافة 5-51 والغاية ٥١للهدف يأساس مفهوم للغابات" هو المستدامة "اإلدارة

 التالي: النحو على المتحدة لألمم العامة الجمعية قبل من رسميا   تحديده

 الغابات نواعأ لجميع والبيئية واالجتماعية االقتصادية القيم على الحفاظ إلى يهدف ومتطور ديناميكي مفهوم[أ]

 (.A/RES/62/98 )القرار "والمستقبلية الحالية األجيال لصالح وتعزيزها،

 .المحرز نحو جميع أبعاد اإلدارة المستدامة للغابات يتكون المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية لقياس التقدم

لحيوية في والكتلة ا المساحة الحرجية تغطي القيم البيئية للغابات ثالثة مؤشرات فرعية تركز على توسيع

وحماية وصون التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والثقافية المرتبطة بها. تتوافق القيم  المناطق الحرجية

 يعرلفر اشؤلمر افويواالجتماعية واالقتصادية للغابات مع القيم البيئية من خالل خطط اإلدارة المستدامة. 

 لمستق لبشک منها قلتحقم ايت لتيطق المنام اتقيي لخال نم كل، وذالمناطق الحرجية دارةإل ليهلتأن ام دا  يزم

 لية.دولأو انية وطلر المعايين ام عةومجم مع قفواللت

 المؤشرات الفرعية هي:

 معدل التغيير الصافي لمساحة الغابات -

 مخزون الكتلة الحيوية السطحية في الغابة -



 نسبة مساحة الغابات الواقعة داخل المناطق المحمية المنشأة بصورة قانونية -

 مساحة الغابات في إطار خطة طويلة المدى إلدارة الغاباتنسبة  -

 بموجب نظام إلصدار شهادات إدارة الغابات تم التحقق منه بشكل مستقل منطقة حرجية -

يتم استخدام لوحة المعلومات لتقييم التقدم المتعلق بالمؤشرات الفرعية الخمسة. ويتيح اعتماد نهج لوحة 

 التي تحقق فيها التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. المعلومات رؤية واضحة للمناطق

 األساس المنطقي:

دة على العديد من الجوانب يحتوي تعريف اإلدارة المستدامة للغابات من قبل الجمعية العامة لألمم المتح

روفها ظ، التي تختلف يتغير بمرور الوقت وبين البلدان ة، خاصة أن مفهوم اإلدارة المستدامة للغاباتالرئيس

أن يعالج مجموعة واسعة من قيم  جبياألمر الذي دائما  ما ، ا  ماعية واالقتصادية اختالف ا كبيرالبيئية واالجت

 عتبار.ي االبين األجيال فمبدأ االنصاف أخذ ياالقتصادية واالجتماعية والبيئية، وأن ، بما في ذلك القيم الغابات

، غير كاٍف لرصد 5-51غاية ، رغم أهميته، واستخدامه للالحرجيةلمناطق أن القياس البسيط لومن الواضح 

 يمكن توضيح أهمية المؤشرات الفرعية الخمسة بإيجاز على النحو التالي:واإلدارة المستدامة للغابات ككل. 

اإلدارة المستدامة للغابات. يركز المؤشر الفرعي األول على  الغابات مهمة لرصد مواقعفي  االتجاهات- ١

وكيف يتغير معدل التغيير بمرور الوقت؛  في منطقة الغابات( ربحغيير )سواء كان هناك خسارة أو ه التاتجا

ض ، ولكنها تمكنت من خفالمناطق الحرجيةالبلدان التي تخسر ما بين ألخير مهم من أجل تحقيق التقدم وهذا ا

 معدل الخسارة السنوية للغابات.

التغيرات في مخزون الكتلة الحيوية فوق األرض في الغابات إلى التوازن بين المكاسب في مخزون  تشير- ٢

الكتلة الحيوية بسبب نمو الغابات وخسائرها بسبب عمليات إزالة األخشاب والخسائر الطبيعية والحرائق 

 القطري وعلى مدى فترةعلى المستوى  اإلدارة المستدامة للغابات نطويلرياح واآلفات واألمراض. سوف توا

، في حين أن الحد من مخزون قر أو متزايد للهكتار الواحدوجود مخزون من الكتلة الحيوية مستعلى  أطول

بيرة خسائر كالكتلة الحيوية للهكتار على المدى الطويل سيعني إما إدارة غير مستدامة للغابات وتدهور أو 

 مراض.األأو  فاتاآل أو الحرائق أو الرياحغير متوقعة بسبب 

ضمن المناطق المحمية قانونيا  هو بديل لالتجاهات في حفظ التنوع  المنطقة الحرجيةالتغيير في  إن- ٣

البيولوجي للغابات ودليال  واضحا  على اإلرادة السياسية لحماية وحفظ التنوع البيولوجي للغابات. يرتبط هذا 

 %51د إلى المحافظة على الذي يدعو كل بل البيولوجيتفاقية التنوع الشي من أهداف آيت ٥٥المؤشر بالهدف

 المناطق البرية والمياه الداخلية. على األقل من

التي تخضع لخطة طويلة المدى إلدارة الغابات. إن  المناطق الحرجيةر الفرعي الرابع في المؤش ينظر- ٤

لموارد الغابات لمجموعة متنوعة  مداس اإلدارة المستدامة طويلة األوجود خطة موثقة إلدارة الغابات هو أس

من أهداف اإلدارة مثل المنتجات الخشبية وغير الخشبية وحماية التربة والمياه والحفاظ على التنوع البيولوجي 



جتماعي والثقافي والجمع بين إثنين أو أكثر. وبالتالي فإن المجال المتزايد في إطار خطة إدارة ستخدام االواال

 لتقدم المحرز نحو اإلدارة المستدامة للغابات.الغابات هو مؤشر على ا

النظام المستقّل والمعتمد لشهادات إدارة  من قبلصادقة الم المناطق الحرجيةالخامس هو  الفرعي المؤشر- ٥

. وتطبق مخططات إصدار الشهادات هذه معايير تكون عادة أعلى من تلك التي تحددها األطر المعيارية الغابات

احة المستقلة والمعتمدة. ولذلك توفر زيادة مس متثال من قبل جهة التصديقتم التحقق من االويالخاصة بالبلد، 

، يجب مالحظة أن دارة المستدامة للغابات. ومع ذلكالغابات المعتمدة مؤشرا  إضافيا  للتقدم المحرز نحو اإل

إما ألن أصحابها قد اختاروا ، دارتها بشكل مستدام وليست معتمدةهناك مناطق مهمة من الغابات التي تتم إ

عدم وجود نظام إصدار  عدم طلب الحصول على شهادة )وهو أمر طوعي وقائم على السوق( أو بسبب

 في تلك المنطقة.يسورة بتكلفة م شهادات موثوق به أو

 المفاهيم:

 انظر الملحق ٥ بالمصطلحات والتعاريف.
 

والقيود: التعليقات  

لتبيان التقدم نحو اإلدارة المستدامة للغابات ال تغطي بالكامل جميع  المختارة المؤشرات الفرعية الخمسةإّن 

جوانب اإلدارة المستدامة للغابات. وعلى وجه الخصوص، تنعكس الجوانب االجتماعية واالقتصادية بشكل 

تعكس وبعض الثغرات في البيانات،  باإلضافة إلى وجودؤشرات الفرعية. ضعيف في المجموعة الحالية من الم

رز حاتجاهات بعض المؤشرات الفرعية مجموعات مختلفة من البلدان. وبينما توضح لوحة المعلومات التقدم الم

 ، ال يوجد أي ترجيح لألهمية النسبية للمؤشرات الفرعية.في المؤشرات الفرعية الفردية

 المنهجية

                                                                                                                         

 

حتساب:طريقة اال  

اخل د المساحات الحرجيةون الكتلة الحيوية وومخز المناطق الحرجيةعلى المستوى الوطني، يتم اإلبالغ عن 
 نظام معتمد ومستقلإطار  المناطق الحرجية ضمنو ضمن خطة إدارية المناطق الحرجيةو المناطق المحمية

مباشرة  إلى منظمة األغذية والزراعة لسنوات مرجعية محددة مسبقا . واستنادا  إلى لشهادات اإلدارة الحرجية، 
لمساحة ا يغيير صافالبيانات القطرية المبلغ عنها، ثم تضع المنظمة تقديرات على المستوى القطري لمعدل ت

 طارإ ضمنالمحمية  اطقداخل المن حرجيةاحة المسالباستخدام صيغة الفائدة المركبة، وكذلك نسبة  حرجيةال
 .إداريةخطة 

 ال توجد لوحة متابعة لإلشارات الضوئية على المستوى القطري.

 التفصيل:

 المؤشر. لهذا التفصيل من مزيد ال



 معالجة القيم الناقصة:

 بلدال مستوى على -

 امعلتقييم الموارد الحرجية ل والزراعة األغذية لمنظمة معلومات أي تقدم لم التي األقاليمو للبلدان بالنسبة

 والزراعة األغذية منظمة أعدت ،العالمية للغابات( المساحة من %5.0 يمثلون وإقليما   بلدا   17) 0251

 المنشورات. في والبحث السابقة التقييمات في الموجودة المعلومات فيه استخدمت تقريرا  

والعالمي اإلقليمي المستويين على -  

 انظر ما ورد أعاله

اإلقليمية: المجاميع  

ها في مجموعة بياناتتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لهذه المؤشرات الفرعية التي  .المنهجية – ٢انظر الملحق 

، فإن البلدان التي أبلغت عن سلسلة زمنية كاملة فقط هي التي أدرجت في المجاميع اإلقليمية عديدةثغرات 

كيفية تطبيق لوحة متابعة لإلشارات الضوئية على المستوى العالمي  أيض ا ٢يوضح الملحق ووالعالمية. 

 واإلقليمي.

 مصادر التفاوت:

 إعداد نواتوسوتعاريف  ماذجتبعا  لن نفسها البلدان قبل من البيانات قاعدة في الوطنية األرقام عن اإلبالغ تم

 البلدان وفرت اإلبالغ نموذج يكفلو. والوطنية العالمية األرقام بين تباينات أي على مما يقضي ،ر موّحدةتقاري

 قساموتتناول األ الوطنية. والمصطلحات اريفالتع إلى باإلضافة األصلية البيانات لمصادر الكامل لمرجعل

 ساليبالواردة واأل فتراضاتاال ذلك في البيانات )بما قطرية( تحليل   اإلبالغ )تقارير نموذج في منفصلةال

 ألراضيا مساحة في البيانات معايرةالمشتركة(؛  التقارير إعداد لسنوات والتوقعات للتقديرات المستخدمة

 تقييمات في المستخدمة للفئات البيانات تصنيف والزراعة؛ وإعادة األغذية بها منظمة تحتفظ التي الرسمية

 المنظمة. لدى العالمية الحرجية الموارد

الوطني: المستوى على البيانات تجميعمن أجل  للبلدان المتاحة توجيهاتوال األساليب  

نموذجا  ع يتب قطري على شكل تقرير البلدان قبل من والزراعة األغذية منظمة إلى البيانات جميع تقديم يتم
 ساحةم لتقدير استخدامها كيفية واألوصاف عن المرجعية والمصادر األصلية البيانات موحدا ، حيث يتضمن

ن قبل المقدمة م يتم تعبئة البيانات الخاصة بشهادات الغابات مع المعلومات مختلفة. زمنية لمراحل الغابات
المعلومات عند الضرورة. ترد  ة إلصدار الشهادات وتقوم الدول بمراجعة وتعديل هذهالمخططات الرئيس

 والتعاريف للفئات قا  وف الوطنية البيانات وتحويل القطرية التقارير إعداد كيفية بشأن وتوجيهات تفصيلية منهجية
ارد الحرجية لعام المو القطرية لتقييم التقارير الوثيقة " دليل في للمنظمة العالمية والتعاريف للفئات الوطنية
 http://www.fao.org/3/a-au190e.pdf المتوفرة على الرابط التالي: " 0251

 



الجودة: ضمان  

 اريفتعلل الصحيح ستخداماال لضماندقيق  استعراض إجراء لعملية ورودها بمجرد القطرية التقارير تخضع
 األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء . يتمالداخلي تساقالا وكذلك والمنهجية
 ريقط والزراعة عن األغذية منظمة وموظفي الوطنيين المراسلين بين المنتظمة تصاالتاال تشكلوالموجودة. 

 هذه. ستعراضاال عملية من جزءا   وورش عمل اقليمية ودون إقليمية،اإللكتروني  البريد

دائرة  ئيسر والزراعة( إلى األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في القطرية )بما التقارير جميع إرسال يتم
 لمستوياتا على البيانات تجميع يتم ثماستكمالها ونشرها.  قبل البيانات صحة من للتحقق المعني الغابات
 والزراعة. األغذية منظمة الموارد الحرجية في فريق تقييم قبل من والعالمية ودون اإلقليمية اإلقليمية

                                                                                                                        البيانات مصادر

 

 الوصف:

سنوات( من قبل برنامج تقييم الموارد  1يتم جمع بيانات المؤشرات الفرعية بشكل دوري )حتى اآلن كل 
 بلق من والزراعة األغذية منظمة إلى البيانات جميع تقديم يتم .اعةلمنظمة األغذية والزر الحرجية العالمي

 رجعيةالم والمصادر األصلية البيانات نموذجا  موحدا ، حيث يتضمنيتبع  قطري على شكل تقرير البلدان
 مختلفة. زمنية لمراحل حرجيةال مساحةال التقديرمن أجل  هااستخدام كيفيةل وصفا  و

اريف تعلل الصحيح ستخداماال دقيق لضمان استعراض إجراء لعملية ورودها بمجردالقطرية  التقارير تخضع
 األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء الداخلي. يتم تساقالا وكذلك والمنهجية
 ريقط والزراعة عن األغذية وموظفي منظمة الوطنيين المراسلين بين المنتظمة تصاالتاال تشكلوالموجودة. 

 عجمي إرسال يتم هذه. ستعراضاال عملية من جزءا   وورش عمل اقليمية ودون إقليمية،اإللكتروني  البريد
 المعني دائرة الغابات رئيس والزراعة( إلى األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في القطرية )بما التقارير
ودون  ميةاإلقلي المستويات على البيانات ميعتج يتم استكمالها ونشرها. ثم قبل البيانات صحة من للتحقق
 والزراعة. األغذية منظمة الموارد الحرجية في فريق تقييم قبل من والعالمية اإلقليمية

 ع:عملية الجم

 تقرير من أكثر البعض للتقييم. يعد القطرية التقارير دبإعدا وفرقهم رسميا   وننيالمع الوطنيون المراسلون يقوم
 يهف استخدمت تقريرا   والزراعة األغذية منظمة أعدتوقد األقاليم التابعة.  عن تقارير يقدمون أنهم كما واحد

 معلومات. أية تقدم التي لمواألقاليم المتبقية  للبلدان المنشورات بالنسبة في والبحث الموجودة المعلومات

اريف تعلل الصحيح ستخداماال دقيق لضمان استعراض إجراء لعملية ورودها القطرية بمجرد التقارير تخضع
 األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء الداخلي. يتم تساقالا وكذلك والمنهجية
 ريقط والزراعة عن األغذية وموظفي منظمة الوطنيين المراسلين بين المنتظمة تصاالتاال تشكلوالموجودة. 

 عجمي إرسال يتم هذه. ستعراضاال عملية من جزءا   إقليمية،وورش عمل اقليمية ودون اإللكتروني  البريد
 المعني دائرة الغابات رئيس والزراعة( إلى األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في القطرية )بما التقارير
ودون  ميةاإلقلي المستويات على البيانات تجميع يتم استكمالها ونشرها. ثم قبل البيانات صحة من للتحقق
 والزراعة. األغذية منظمة الموارد الحرجية في فريق تقييم قبل من والعالمية اإلقليمية



 ريفاب من البلدان تقديم فئات وتع، يُطلعلى الصعيد الدوليلى بيانات قابلة للمقارنة حصول عومن أجل ال
 تصنيف للبيانات، يُطلب من البلدان إجراء إعادة المنظمة اريفي حالة اختالفها عن فئات وتع، وفوطنية

طلب من كما يُ  وتوثيق هذه الخطوة في التقرير القطري. اريفهاتصنيفات المنظمة وتع الوطنية لتتوافق مع
 البلدان استخدام االستيفاء أو االستقراء للبيانات الوطنية من أجل تقديم تقديرات لسنوات اإلبالغ المحددة.

البيانات توافر  

                                                                                                                         

 الوصف:

 :المؤشر الفرعي على الشكل التاليبحسب المنطقة و المؤشر بحسب غطيهايتوزيع عدد البلدان التي يأتي 

   سنة أحدثالتي قدمت تقريرا  عن  عدد البلدان سنة )%( أحدثعن  قدمت تقريرا  عدد البلدان التي 
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 لعالما 234 234 176 162 121 234 % 522 75% 69% 52% 100%
 أفريقيا 58 58 52 48 40 58 % 100 90% 83% 69% 100%
 أفريقيا الشمالية      7 7 7 5 5 7 % 100 100% 71% 71% 100%
أفريقيا جنوب        51 51 45 43 35 51 % 100 88% 84% 69% 100%

 الصحراء الكبرى
 افريقيا الشرقية      20 20 16 18 10 20 % 100 80% 90% 50% 100%
 أفريقيا الوسطى      9 9 9 7 7 9 % 100 100% 78% 78% 100%
 افريقيا الجنوبية 5 5 5 5 4 5 % 100 100% 100% 80% 100%
 افريقيا الغربية 17 17 15 13 14 17 % 100 88% 76% 82% 100%
 يتَينركيماأل 53 53 29 35 17 53 % 100 55% 66% 32% 100%
كا الالتينية ريأم 48 48 27 32 15 48 % 100 56% 67% 31% 100%

ومنطقة البحر 
 الكاريبي

 منطقة البحر الكاريبي 26 26 9 11 5 26 % 100 35% 42% 19% 100%
 كا الالتينيةريأم 22 22 18 21 10 22 % 100 82% 95% 45% 100%
 الشمالية كاريأم 5 5 2 3 2 5 % 100 40% 60% 40% 100%
 آسيا 48 48 36 30 23 48 % 100 75% 63% 48% 100%
 آسيا الوسطى 5 5 5 3 3 5 % 100 100% 60% 60% 100%



 اسيا الشرقية 5 5 3 4 4 5 % 100 60% 80% 80% 100%
 آسيا الجنوبية 9 9 8 5 4 9 % 100 89% 56% 44% 100%
 جنوب شرق آسيا 11 11 9 9 4 11 % 100 82% 82% 36% 100%
 آسيا الغربية 18 18 11 9 8 18 % 100 61% 50% 44% 100%
 أوروبا 50 50 44 38 34 50 % 100 88% 76% 68% 100%
 أوروبا الشرقية 10 10 10 9 9 10 % 100 100% 90% 90% 100%
 أوروبا الشمالية 15 15 11 10 10 15 % 100 73% 67% 67% 100%
 أوروبا الجنوبية 16 16 14 12 8 16 % 100 88% 75% 50% 100%
 أوروبا الغربية 9 9 9 7 7 9 % 100 100% 78% 78% 100%
 أوقيانيا 25 25 15 11 7 25 % 100 60% 44% 28% 100%
 استراليا ونيوزيلندا 3 3 1 2 2 3 % 100 33% 67% 67% 100%
 ميالنيزيا 5 5 3 3 2 5 % 100 60% 60% 40% 100%
 ميكرونيزيا 7 7 6 1 1 7 % 100 86% 14% 14% 100%
 بولينيزيا 10 10 5 5 2 10 % 100 50% 50% 20% 100%

 

 

الزمنية: السالسل  

5772 ،0222 ،0221 ،0252 ،0251.  

 الجدول الزمني

                                                                                                                         

 البيانات: جمع

 .0252عام ل صادريتم جمع الممن المقرر أن 

 إصدار البيانات:

.0257أو  0252التواريخ المتوقعة إلصدار البيانات الجديدة:   

 

 الجهات المزودة بالبيانات

                                                                                                                     

 ال ينطبق

 

 الجهات المجمعة للبيانات

                                                                                                                         

 )فاو( لألمم المتحدة والزراعة األغذية منظمة



 المراجع

                                                                                                                         

 :دليل الموارد الموّحدة

http://www.fao.org/forest-resources- assessment/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1والتعاريف المصطلحات- ١الملحق 

 الغابة

أمتار، ولها  0 إلىارتفاعها  صلعة بأشجار يهكتار ومزرو 5.0األرض التي تمتد على مساحة تتجاوز هي 

 الغابات ال تشملورتفاع في الموقع. بها أشجار قادرة على بلوغ هذا االفي المائة، أو  05ظلة تتجاوز 

 الحضرية. األراضي الو ا  زراعي ا  ستخدامتُستخدم ا التي في الغالب يضااألر

 مالحظات توضيحية

يتم تحديد الغابات من خالل وجود األشجار وغياب استخدامات األراضي السائدة األخرى. يجب أن تكون -٥

 أمتار. 1األشجار قادرة على الوصول إلى ارتفاع ال يقل عن 

ولكن من المتوقع أن تصل إلى غطاء ظل  أشجار صغيرة لم تصل بعد إلى هذا اإلرتفاعب مزروعةمناطق -٢

ا تأمتار أو أكثر. كما  1بالمائة على األقل وارتفاع  52يبلغ   بسبب قطع مؤقت اغير المشجرة  مناطقالشمل أيض 

ألشجار كجزء من ممارسة إدارة الغابات أو الكوارث الطبيعية، والتي من المتوقع أن يتم تجديدها في غضون ا

 ظروف المحلية، في حاالت استثنائية، استخدام إطار زمني أطول.سنوات. وقد تبرر ال 1

طرق الغابات، وإطفاء الحرائق وغيرها من المناطق المفتوحة الصغيرة؛ الغابات في المنتزهات الوطنية -٣

 ةوالمحميات الطبيعية والمناطق المحمية األخرى مثل المناطق ذات األهمية البيئية والعلمية والتاريخية والثقافي

 والروحية الخاصة.

 .ا  متر 02 يتجاوز هكتار وعرض 2.1تتجاوز وممرات األشجار بمساحة  حمايةمصدات الرياح وأحزمة ال-٤

 % 52 نسبة هاغطاء ظل يبلغأن مع تجديد األشجار التي من المتوقع تروكة ة الميراضي الزراعتغيير األ-١

 أمتار. 1ال يقل عن  وارتفاع

 أشجار المانغروف في مناطق المد والجزر، بغض النظر عما إذا كانت هذه المنطقةب المغروسة مناطقال-٦

 أم ال. من اليابسةمصنفة كمساحة 

 .أشجار الميالدالفلين وور المطاط اشجأمزارع -٧

اع معايير استخدام األرض واالرتف تستوفيبشرط أن  نخيلأشجار الخيزران وال تحتوي علىالتي  المناطق-٨

 وغطاء الظل.

                                                           

المصطلحات والتعاريف – 0251تقييم الموارد الحرجية العالمي لعام 1 
 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 

 



 الفاكهة أشجار مزارع الزراعي، مثل اإلنتاج نظم في ألشجار الوحيدة الضخمة من نوع محددتستثني ا-٩
 الشجري.  الغطاء تحت المحاصيل تزرع الحرجية عندما الزيتون ونظم الزراعة الزيت وبساتين ونخيل

 لمحاصيلا تزرع حيث غابة أنه نظام " تونغيا " على مثل الزراعة الحرجية نظم بعض تصنيف ينبغي: مالحظة

 .الغابات دورة من األولى السنوات خالل فقط

 حيائية السطحيةالكتلة اال

 الحية فوق التربة بما في ذلك الجذع والجدع والفروع واللحاء والبذور وأوراق الشجر. حيائيةالكتل اال كافة

 مالحظة توضيحية

موعة مج من نسبيا  ا  صغير ا  عنصر تلغاباأرضية ا فيها شّكلت لتيت الحاالافي  د الغاباتستبعال المقبوامن -٥

شريطة أن يتم ذلك بطريقة متسقة طوال السلسلة الزمنية  حيائية السطحيةن من الكتلة االلكربومخزون ا

 للمخزون.

 

 المناطق المحمية

 التي تُدارو التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية والثقافية المرتبطة بها، حفظلحماية والمخصصة  ناطقالم

 قانونية أو غيرها من الوسائل الفعالة.الوسائل بال

 

 المناطق المحمية حرجية ضمنمنطقة الال

الهدف الذي أنشئت من أجله  محددة رسميا  بشكل مستقل عنداخل مناطق محمية التي تقع  حرجيةالمنطقة ال

 .المناطق المحمية

 مالحظات توضيحية

 ٤-٥الفئاتالطبيعة  تحاد الدولي لحفظيشمل اال-

 ٦-١الفئات تحاد الدولي لحفظ الطبيعةيستثني ال -

 

 ةيإدارخطة  حرجية معمنطقة الال

تهدف إلى تحديد أهداف اإلدارة، والتي يتم تنقيحها ، مديلة األطو موثقة التي لديها خطة إدارة حرجيةمنطقة الال

 بشكل دوري.

 مالحظات توضيحية



ى وحدة إدارة مع خطة اإلدارة إلى مستوى وحدة إدارة الغابات أو مستو حرجيةالمنطقة اليمكن أن تشير -٥

 ، أو وحدات أوسع(.، البلدياتاألحواض المائية، المزارع، المشاريع، )مجموعة الغاباتالغابات اإلجمالية 

اك شيجب أن تتضمن خطة اإلدارة تفاصيل كافية عن العمليات المخطط لها للوحدات التنفيذية الفردية )األك-٢

ا استراتيجيات عامة وأنشطة مخطط لها للوصول إلى أهداف اإلدارة.  أو المقصورات( ولكنها قد توفر أيض 

 في المناطق المحمية مع خطة اإلدارة. المناطق الحرجيةشمل ت- ٣

 

 دارة الغابات إل مستقلة ومعتمدة شهادة

 نحو على يير منشورة ويتم التحقق منهمعاشهادات إدارة الغابات مع ل مصدقة بموجب نظامالمناطق الحرجية ال

 مستقل من قبل طرف ثالث.

  



 المنهجية-٢الملحق 

 للمناطق الحرجية سنويال التغيّر صافيمعدل - ١المؤشر الفرعي 

 النسبة المئوية الوحدة:

 حدثالفترة األ الفترة المرجعية:

 صيغة الفائدة المركبة طريقة التقدير:

 الضوئية:الترجمة إلى لوحة اإلشارة 

 إلى لوحة اإلشارة الضوئية: ترجمة هذا المؤشر يوضح المخطط التالي المنطق وراء

 

 

 

 

 

 

التغيير في معدل 

المناطق  خسارة

 الحرجية

اتجاه تغير 

 منطقة الغابات

 المنطقة الحرجية

 مستقرة أو متزايدة

إنخفاض 

مساحة 

 الغابات
نخفاض معدل إ

 الخسارة

الخسارة معدل 

أو متزايد مستقر  



، ترة األخيرةفي الف المناطق الحرجيةفحص قيمة معدل تغير عن طريق المناطق الحرجية يتم تحديد اتجاه تغيير 

اإليجابية تعني  يمةمستقرة والقها ، وتعني القيمة الصفرية أنالمناطق الحرجيةمة السلبية إلى فقدان وتشير القي

يير دل التغإلى مقارنة مع حرجيةطق الامنال. ويستند التغير في معدل خسارة ازدياد رقعة المناطق الحرجية

 .0251-0252األساسية للفترة لمناطق الحرجية ل التغيير الصافي لالحالية مع معد لمناطق الحرجيةالصافي ل

 التعليقات:

 قصت( وكذلك التغيرات)إذا زادت أو نالمناطق الحرجية عتبار اتجاه تغير تأخذ هذه اإلشارة الضوئية في اال

 البلدان التي تخسر من وهذا األخير مهم من أجل اإلشارة إلى التقدم بين-خسارة المناطق الحرجية  في معدل

 تمكن من تقليل معدل الخسارة.تلكن المناطق الحرجية 

لسابقة التي يمكن ا استنادا  إلى االتجاهاتمحتسبة ، يمكن للمنظمة أن تزود البلدان بقيم بالنسبة للتقارير السنوية

 0202سنوات، لذلك في عام  1. يجب تحديث خط األساس كل استخدامها في حالة عدم وجود معلومات جديدة

يتم احتساب خط األساس الجديد. أيضا، على المستوى القطري، إذا حصل البلد على معلومات جديدة وقام 

 .0251-0252للبلد، مع مراعاة فترة ط األساس ، فسيتم إعادة احتساب ختحديث السلسلة الزمنية التاريخيةب

في الغابات حيائية السطحيةمخزون الكتلة اال-٢لمؤشر الفرعي ا  

 الوحدة: طن / هكتار

 الفترة المرجعية: أحدث سنة إبالغ

 طريقة التقدير: مخزون الكتلة االحيائية في الغابات )طن( / المناطق الحرجية )هكتار(

 الترجمة إلى لوحة اإلشارة الضوئية:

تتم مقارنة قيمة المؤشر آلخر سنة إبالغ مع قيمة المؤشر لسنة اإلبالغ السابقة لتقييم استمرارية التقدم منذ 

 التقرير األخير.

بين قيمة المؤشر الحالية والقيمة المبلغ عنها سابقا ؛ إذا كانت النسبة أكثر من واحد تعني زيادة  تُحسب النسبة

إلى عدم التغيير. تم  ٥بينما يشير  المخزون، نت النسبة أقل من واحد تعني نقصكا المخزون لكل هكتار، وإذا

 إنشاء فاصل زمني ضيق للنسبة لإلشارة إلى حالة مستقرة، ويتم تعيين ألوان اإلشارات الضوئية كما يلي:

5.25≤ النسبة   

5.25>النسبة > 2.77  

2.77≥ النسبة   

 

 



 قانونيا   الواقعة داخل المناطق المحمية الحرجيةالمناطق نسبة - ٣المؤشر الفرعي 

 

 الوحدة: النسبة المئوية

 الفترة المرجعية: أحدث سنة إبالغ

 طريقة التقدير: المناطق الحرجية ضمن المناطق المحمية قانونيا  / منطقة الغابات لعام 0251 * 522

 الترجمة إلى لوحة اإلشارة الضوئية:

سنة إبالغ مع قيمة المؤشر لسنة اإلبالغ السابقة لتقييم استمرارية التقدم منذ تتم مقارنة قيمة المؤشر آلخر 

 التقرير األخير.

بين قيمة المؤشر الحالية والقيمة المبلغ عنها سابقا ؛ إذا كانت النسبة أكثر من واحد تعني زيادة  بةستُحسب الن

إلى عدم  ٥بينما يشير  ،ن واحد تعني نقص افي مساحة الغابات داخل المناطق المحمية، وإذا كانت النسبة أقل م

تم إنشاء فاصل زمني ضيق للنسبة لإلشارة إلى حالة مستقرة، ويتم تعيين ألوان اإلشارات الضوئية  التغيير.

 كما يلي:

5.25≤ النسبة   

5.25>النسبة > 2.77  

2.77≥ النسبة   

 

 التعليق:

لتقدير هذا المؤشر، أن تعكس السلسلة الزمنية للنسب قاسم ك 0251في عام  المناطق الحرجيةاستخدام  يضمن

)الخسائر  وال تتأثر بالتغييرات قانونيا  داخل المناطق المحمية  المناطق الحرجيةتغيرات الحقيقية في المئوية ال

 .المناطق الحرجيةالمكاسب( في إجمالي أو 

 

 على المدى الطويل اتفي إطار خطة إلدارة الغاب المناطق الحرجيةنسبة - ٤شر الفرعي المؤ

 الوحدة: النسبة المئوية

 الفترة المرجعية: أحدث سنة إبالغ



عام ل المناطق الحرجيةعلى المدى الطويل / في إطار خطة إلدارة الغابات  المناطق الحرجية طريقة التقدير:

0251  *522 

 الترجمة إلى لوحة اإلشارة الضوئية:

مع قيمة المؤشر لسنة اإلبالغ السابقة لتقييم استمرارية التقدم منذ تتم مقارنة قيمة المؤشر آلخر سنة إبالغ 

 التقرير األخير.

بين قيمة المؤشر الحالية والقيمة المبلغ عنها سابقا ؛ إذا كانت النسبة أكثر من واحد تعني زيادة  تُحسب النسبة

افي المناطق الخاضعة لخطة إدارة الغابات، وإذا كانت النسبة أقل من واحد تعن إلى عدم  ٥بينما يشير  ،ي نقص 

التغيير. تم إنشاء فاصل زمني ضيق للنسبة لإلشارة إلى حالة مستقرة، ويتم تعيين ألوان اإلشارات الضوئية 

 كما يلي:

5.25≤ النسبة   

5.25>النسبة > 2.77  

2.77≥ النسبة   

 

 التعليق:

السلسلة الزمنية للنسب  المؤشر، أن تعكسكقاسم لتقدير هذا  0251في عام المناطق الحرجية استخدام  يضمن

ائر أو وال تتأثر بالتغييرات )الخس لتغيرات الحقيقية في مساحة الغابات في إطار خطة إدارة الغاباتلالمئوية 

 .األراضي الحرجيةالمكاسب( في إجمالي 

 شهادات إدارة الغابات مستقل وُمعتمد لطقة الغابات في إطار نظام من- ٥المؤشر الفرعي 

 الوحدة: هكتار

ا من  سنة إبالغ أحدث الفترة المرجعية:  يونيو(حزيران/ 02)اعتبار 

لمصادقة ويتم تقديمها للبلدان ل شهادات البيانات لكل نظام اعداتتم جمع البيانات مباشرة  من قي طريقة التقدير:

 عليها.

 الترجمة إلى لوحة اإلشارة الضوئية:

إبالغ مع قيمة المؤشر لسنة اإلبالغ السابقة لتقييم استمرارية التقدم منذ تتم مقارنة قيمة المؤشر آلخر سنة 

 التقرير األخير.



بين قيمة المؤشر الحالية والقيمة المبلغ عنها سابقا ؛ إذا كانت النسبة أكثر من واحد تعني زيادة  تُحسب النسبة

ا في المناطق في إطار خطة مستقلة إلصدار شهادات إدارة الغابات، وإذا ك انت النسبة أقل من واحد تعني نقص 

إلى عدم التغيير. تم إنشاء فاصل زمني ضيق للنسبة لإلشارة إلى حالة مستقرة، ويتم تعيين ألوان  ٥بينما يشير 

 اإلشارات الضوئية كما يلي:

5.25≤ النسبة   

5.25>النسبة > 2.77  

2.77≥ النسبة   

 

 التعليق:

ات البيان اعداتيئات إصدار الشهادات بتحديث قله يسمح كتاريخ لإلبالغيونيو حزيران/  02استخدام إّن 

 هابحلول نهاية العام، ثم يتم تضمين منظمة األغذية والزراعةالمعلومات إلى  وفيرمن ت تتمّكنحتى  االخاصة به

 .التالي عامفي بداية ال هداف التنمية المستدامةأل السنوي ريرفي التق




