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 الغابات لجنة

 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20 - 16روما، 

 تقرير عن التقدم المحرز في برنامج العمل المتعدد السنوات وعن تنفيذه

 

 المعلومات األساسية -أولا 
 
تملك هذه الوثيقة هدفاً مزدوجاً، وهو إحاطة اللجنة علما بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج  -1

العمل المتعدد السننننوات الخاه بها وبالعمل المحرز اانننتجابةً للتولنننيات السنننابقة ال نننادرة عنها 
 ت.المزيد من التفاليل بشأن هذه التوليا COFO/2018/6.1وعن المجلس والمؤتمر. وتوفّر الوثيقة 

 
وفي إطار مناقشننننننة اانشننننننهة المضننننننهلع بها منذ الدورة ااذيرة للجنة، يقدم هذا التقرير  -2

معلومات عن العمل المنجز في برامج رئيسننننية مختارة في مجاغ التابات، في حين يُعرت التقرير 
قرير التالكامل بشنننننأن تنفيذ تولنننننيات الدورة الشالشة والعشنننننرين للجنة في الوثيقة المتنوعة بعنوان 

 .2017-2016المرحلي لفترة 
 
التي حققها برنامج التابات  البارزة وقد ترغب اللجنة بأن تأذذ علماً أيضنننننناً بأن اإلنجازات -3

-2016المضي قدماً: إنجازات مختارة لبرنامج التابات لفترة معروضة في الوثيقة المتنوعة بعنوان 
2017.   
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ا  -2016لفترة االتقرير المرحلي بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات: نتائج  -ثانيا
2017 

 

سنوات الحالي في دورتها الشالشة والعشر -4 ين المنعقدة اعتمدت اللجنة برنامج العمل المتعدد ال
لمائة في وقت الحق من جانب الدورة الخامسنننننة والخمسنننننين بعد ا هيدي. وتم تأ2016في يوليو/تموز 

توجيهية  والدورة ااربعين لمؤتمر المنظمة. ويعد برنامج العمل المتعدد السنننننننوات وثيقة للمجلس
 للجنة التابات واامانة ذالغ فترة السنوات ااربع التي يمتد عليها.

 

 الستراتيجية وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية -ألف
 

ااننننتعرضننننت اللجنة الوضننننع العالمي للتابات والحراجة من ذالغ تقرير حالة التابات في  -5
التابات والزراعة: التحديات والفره المت ننننننلة بااننننننتخدام مع التركيز على  2016،1عام لالعالم 

مسنناهمات بارزة في الحوار الدولي بشننأن  2016عام ل. وقدم تقرير حالة التابات في العالم ااراضنني
با تا تدمير ال تذائي من غير  نه يمكن تعزيز اامن ال لة على أ لك من ذالغ توفير ااد ما في ذ ت، ب

التابات وعرت دراانننات حالة من بلدان عديدة زاد فيها كل من اامن التذائي ومسننناحات التابات 
في العقود الماضننية. وتتجاوز تولننيات اللجنة ذات ال ننلة حدود قهاب التابات وتم عرضننها على 

بالتابات للنظر فيها.  ،ولجنة اامن التذائي العالمي ،زراعةلجنة ال ومنتدى اامم المتحدة المعني 
وترّكز الهبعة الحالية لتقرير حالة التابات في العالم على مساهمة التابات في تحقيق أهداف التنمية 

لمنتدى المسننننتدامة، ومن المتوقع أن توفر أانننناانننناً لتنظر فيه اللجنة وأن تسنننناهم في ااننننتعرات ا
لجنة التابات  2وفقاً لتولنننننية 2018السنننننيااننننني الرفيع المسنننننتوى المعني بالتنمية المسنننننتدامة عام 

 2018عام لدورتها الشالشة والعشنننننرين. وتُعرت النتائج الرئيسنننننية لتقرير حالة التابات في العالم  في
 .COFO/2018/4 على اللجنة في الوثيقة

 

لجنة  بعد المائة للمجلس وااربعون للمؤتمر تولياتوأقرت الدورتان الخامسة والخمسون  -6
برنامج والتابات بشنننننأن أولويات المنظمة، وبرامجها، وهيكلها التنظيمي، واإلطار االانننننتراتيجي، 

 العمل والميزانية.
 

ي لجنة مع تولّ  2017-2016وقد ااننننتمر التعاون بين اللجان الفنية للمنظمة في فترة السنننننتين  -7
لدور ا بات. ورفع اجتماب مشننننننترا بين المكاتب ُعقد على هالزراعة ا يادي من لجنة التا امش لق

شأن أنشهة مشتركة مستقبلية وبنود مشتر2017مؤتمر المنظمة في يونيو/حزيران  كة ، توليات ب
تعميم و، بما فيها تتيّر المناخ باعتباره موضننننننوب فترة السنننننننتين 2018محتملة يمكن تناولها عام 

غير  ولوجي في الزراعة. باإلضنننننننافة إلى ذلك، عقد رلاننننننناع اللجان اجتماعينمراعاة التنوب البي
 راميين لمناقشة مسائل التعاون وقدموا التوجيهات لألمانات.

 

ن الفنية التعاون في الحدث الجانبي المشنننترا الذي عقدته اللجا هذاوتمشّلت ذهوة مهمة في  -8
ئة للمجلس. ما عد ال شامنة والخمسننننننين ب لدورة ال ي ذالغ ا جان الفن ة لمنظمة وقدّم الحدث بعنوان الل

حتى اآلن  ، نظرة معّمقة على نتائج التعاون2030ااغذية والزراعة وذهة التنمية المسننننننتدامة لعام 
ات وانننننلّو الضنننننوع على اإلمكانات التي يمكن اانننننتتاللها من ذالغ الحوار المشنننننترا بين القهاع

 لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 

فّذت وتحققت المؤشننننننرات والتايات المحدّدة في برنامج العمل المتعدد السنننننننوات بنجا  ون -9
 جميع اانشهة المقّررة.

 
 إسداء المشورة حول المسائل العالمية التنظيمية والمتصلة بالسياسات -باء

                                                      
1  /http://www.fao.org/publications/sofo/en 
 ./REP/2016COFOباع من الوثيقة -14الفقرة   2
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وفي  نااب.رفعت اللجنة تولياتها من الدورة الشالشة والعشرين إلى المؤتمر في التوقيت الم -10

ااهداف دورته ااربعين، لناد  المؤتمر بالكامل على هذه التولنيات، بما في ذلك تلك المت نلة ب
 .نظمةاالاتراتيجية للم

 
وتم الحفاظ على تعاون وثيق مع الهيئات اإلقليمية للتابات وفي ما بينها، بما في ذلك عن  -11

بات التي اعتبرت أيضننننننناً  تا بة منبر للحوار بين الرلاننننننناع. طريق اللجنة التوجيهية للجنة ال بمشا
وااتمرت اللجنة في تقديم التوجيهات إلى الهيئات اإلقليمية للتابات، بما في ذلك من ذالغ التولية 

لتنظر لجنة التابات فيها. وعلى هذا  ها، والمهالبة بإاننننننهاماتهذه ااذيرة نظر فيهاتبمواضننننننيع ل
اة فريق الخبراع ااااس، اعتبرت الهيئات اإلقليمية للتابات المو اضيع التالية كبنود مشتركة: درا

الرفيع المسننتوى التابع للجنة اامن التذائي العالمي بشننأن الحراجة المسننتدامة لتحقيق اامن التذائي 
والجهود الرامية إلى ذفض أعباع اإلبالغ من ذالغ  2020والتتذية؛ وتقدير الموارد الحرجية لعام 

الخالنننة بالتابات؛ والعمليات العالمية؛ والوثيقة االانننتراتيجية الجديدة تبسنننيو رفع التقارير الدولية 
بات؛ والمدذالت إلى الحوكمة في تا المنظمة. وتم تهوير  لمنظمة االغذية والزراعة في مجاغ ال

ذي ال نننلة الوارد في برنامج العمل  3والقرار هيئاتجدوغ أعماغ اللجنة باالانننتناد إلى تولنننيات ال
 المتعدد السنوات.

 
 تخطيط العمل وأساليب العمل -جيم

 
ع موالننننننلت لجنة التابات والهيئات اإلقليمية للتابات الحفاظ على تعاون وثيق وعملت  -12

جهزة اامانة في ابيل وضع جداوغ زمنية لالجتماعات أتاحت مدذالت في الوقت المنااب لكل اا
حياة البرية في الرئااننننننية المعنية. وكان هناا حاجة إلى معالجة حالة فريدة تتعلّق بهيئة التابات وال

هيئة أثر كبير . وكان للجنة التنفيذية لهذه ال2018أفريقيا، حيث تم تأجيل الدورة إلى يونيو/حزيران 
 في تقديم المدذالت إلى لجنة التابات في غياب نتائج الدورة.

 
ابات وجرت تبادالت منتظمة )رانننننننائل إلكترونية ومؤتمرات بالفيديوم بين أمانة لجنة الت -13

ووثائقها.  يمية للتابات من أجل دعم تهوير جداوغ أعماغ الدورات المختلفةوأمانات الهيئات اإلقل
عات وتم تقديم الدعم اللوجسننننننتي، عند الهلب، لتنظيم وتسننننننيير عمل الدورات. كما ُعقدت اجتما

ية أذرى من أجل تعزيز التعاون والتنسننننننيق واالاننننننتمرار في تنف نات لجان فن ما يذ منتظمة مع أ
 ادرة عن لجنة التابات.التوليات ذات ال لة ال 

 
ة المشنننننمولة واانننننتمر نظام اجتماعات اللجان التنفيذية للهيئات اإلقليمية للتابات ذالغ الفتر -14

قليمية على موضننننننوعين هما: تعميم مراعاة نتائج الهيئات اإل 2016بالتقرير، ورّكز االجتماب عام 
م أانننننننابيع لقهرية؛ والخبرة في تنظيللتابات في المؤتمرات والمبادرات اإلقليمية وأطر البرمجة ا

القادم الذي  التابات باالقتران مع دورات الهيئات اإلقليمية للتابات. والتحضننننيرات جارية لالجتماب
 ايعقد ذالغ الدورة المقبلة للجنة التابات.

 
 ،ثيقةالووعقدت اللجنة التوجيهية ثالثة اجتماعات بحضننننننور ااعضننننننناع حتى تاريخ هذه  -15

نة التوجيهية شتركاً مع مكاتب اللجان الفنية ااذرى. وباإلضافة إلى ذلك، تواللت اللجواجتماعاً م
 مع الدوغ ااعضاع وشجعتها على المشاركة في عمل لجنة التابات.

 

ا   ت الدورة الثالثة والعشرين للجنةتقرير عن تنفيذ قرارات وتوصيا -ثالثا
 

                                                      
 ./10/2016COFOالوثيقة  في 30الفقرة   3
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منظمة  تولية تتعلّق باإلجراعات التي تتخذها 68لدر عن الدورة الشالشة والعشرين للجنة  -16
لتابات، ااغذية والزراعة. ويرد بيان كامل بجميع اإلجراعات المتخذة اانننننتجابة لتولنننننيات لجنة ا

نوعة: التقرير والهيئات اإلقليمية للتابات، وغيرها من ااجهزة الرئااننننننية للمنظمة، في الوثيقة المت
 .2017-2016المرحلي لفترة 

 

وجزة عن سليو الضوع على التقدم المحرز في أنشهة محددة، يتم تزويد اللجنة بتقارير مولت -17
 البرامج واانشهة الرئيسية التي اضهلعت بها المنظمة أو ااتضافتها، وال ايما:

 
 ي مجموعنة العمننل المعنيننة بنالتننابنات وبنظم الزراعنة المختلهننة بنالتننابنات والمراعي ف

 التابات ااراضي الجافة التابعة للجنة
 أمانة الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البريّة 
 مرفق التابات والمزارب 
 ين االتحاد برنامج دعم إنفاذ قوانين التابات وحوكمتها والتجارة المتعلقة بها المشننننترا ب

 ااغذية والزراعة ااوروبي ومنظمة
 آلية إلال  التابات والمناظر الهبيعية 
 مل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجيةمجموعة الع 
 الشراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية 
 برنامج ذفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة التابات وتدهورها 

 

اعي في مجموعة العمل المعنية بالغابات ونظم الزراعة المختلطة بالغابات والمر -ألف
 للجنة الغابات األراضي الجافة التابعة
 

 المعلومات اااااية
 

اعترافاً منها بااهمية الحااننننننمة للتابات ونظم الزراعة المختلهة بالتابات والمراعي في  -18
في دورتها الشالشة والعشننننرين المنعقدة في  التابات ااراضنننني الجافة في المناطق كافة، وافقت لجنة

بالتابات بالعلى إنشننننننناع مجموعة عمل معنية  2016يوليو/تموز  تابات ونظم الزراعة المختلهة 
، وعلى COFO/2016/7.3بننناًع على االقترا  الوارد في الوثيقننة والمراعي في ااراضنننننني الجننافننة 

 .4المقبلةالساداة والعشرين  تهاااتعرات جدواها المستمرة وآلياتها التشتيلية في دور
 

ارج عمل مجموعة العمل من موارد من ذووافقت لجنة التابات كذلك على أنه اننيتم تمويل  -19
 الميزانية وحشّت المنظمة على تعبئة مشل هذه الموارد تحقيقاً لهذه التاية.

 
COFO/2016/7.3 وترد االذت الات المرجعية لمجموعة العمل في ملحق الوثيقة -20

ووفقاً . 5 
 ، تتمشّل والية مجموعة العمل في:اذيرةلهذه ا

 
  ة واالتجاهات والمسننائل والتهورات الخالننة بالتابات ونظم الزراعااننتعرات الحالة

فة جا بات والمراعي في ااراضنننننني ال تا بال هة  ها إلى لجن ،المختل قارير عن ة ورفع الت
 التابات؛

 عي في المسنناهمة في بلورة فهم شننامل للتابات ونظم الزراعة المختلهة بالتابات والمرا
 ن عليها؛ااراضي الجافة، وللسكان الذين يعتمدو

  النهوت باعتماد ممارانننننننات جيدة لحماية التابات ونظم الزراعة المختلهة بالتابات
والمراعي في ااراضنني الجافة وإدارتها بشننكل مسننتدام وااننت ننالحها بما يعزز أيضنناً 

                                                      
 من تقرير الدورة الشالشة والعشرين للجنة التابات 9و 8في ال فحة  29و 28و 27والفقرات  iiنظر البند حاع في ال فحة ا  4
(mr526a.pdf-http://www.fao.org/3/aم  
 mq993a.pdf-http://www.fao.org/3/a.نظر ا  5

http://www.fao.org/3/a-mr526a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq993a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq993a.pdf
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 معيشننةالقدرة البيئية واالجتماعية واالقت ننادية على ال ننمود إلى جانب اننبل كسننب ال
 المستدامة.

 
 التي تتخذها منظمة ااغذية والزراعةاإلجراعات 

 
 35يحاً للخبراع من شننننتر 55عند ااننننتهالغ عمل مجموعة العمل، تلقّت اامانة ما مجموعه  -21
 بلداً.
 
وقد بذلت المنظمة جهوداً مع شننركائها الاننتكشنناف م ننادر تمويل تسننمال بتنظيم االجتماب  -22

اننبانيا ااننتضننافة االجتماب االفتتاحي في مدريد، إاننبانيا إااوغ لمجموعة العمل. واقترحت حكومة 
يورو لتتهية جزع من التكاليف.  40 000والمسنننننناهمة بمبل  قدره  2018في أكتوبر/تشننننننرين ااوغ 

وعرضنننت حكومة ال نننين تتهية تكاليف مشننناركة الخبراع من البلدان اآلانننيوية. وعلى الرغم من 
كافية لعقد االجتماب بمشنناركة وااننعة كما هو مخهو هذه العروت السننخية، ال تزاغ اامواغ غير 

 له.
 
حت ذبرائها للعمل في مجموعة  -23 وتوالننننننلت المنظمة مع جميع البلدان المتقدمة التي رشننننننّ

ومع بعض البلدان المتقدمة والنامية ااذرى التي تملك غابات جافة كبيرة من أجل الح وغ  ،العمل
نظمة، حتى وقت إعداد هذه الوثيقة، اوى أجوبة البية ومن على مساهمات مالية منها. ولم تتلق الم

 بعض البلدان فقو. 
 
وقد أعلمت المنظمة الخبراع المرشننننننحين باالجتماب )بما في ذلك مواعيد ومكان انعقادهم  -24

همتهم الفنينننة في التحضننننننير لنننه على أمنننل أن تتمكن من إيجننناد حنننل للتحننندي اوطلبنننت مسننننننننن
  المالي.
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 للبحثالنقاط المهروحة 
 

 قد ترغب اللجنة في دعوة البلدان إلى: -25
 

 ت بال هة  عة المختل بات وبنظم الزرا تا بال ية  ية مجموعة العمل المعن بأهم تذكير  بات ال ا
م وتشننننننجيع ااعضنننننناع الذين ل ،والمراعي في ااراضنننننني الجافة التابعة للجنة التابات

 ؛يرالوا بعد ترشيحاتهم للخبراع على القيام بذلك
  لعمل ااعضننننناع على المسننننناهمة فنياً ومالياً بتنظيم االجتماب ااوغ لمجموعة اتشنننننجيع

 وأنشهتها ااذرى.

 

 الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البريّة -باء 
 

 المعلومات اااااية
 

 14إن الشننننراكة التعاونية بشننننأن اإلدارة المسننننتدامة للحياة البريّة هي شننننراكة طوعية بين  -26
موارد الحياة البّرية على نحو  ولنننننون تملك واليات وبرامج أاننننناانننننية الانننننتخدام 6منظمة دولية
منظمة دور المنظمة ااغذية والزراعة لألمم المتحدة. وتؤدي إدارة التابات في  وتشنننننملمسنننننتدام، 

 أمانة الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البريّة.
 

كة التعاونية بشننأن اإلدارة المسننتدامة للحياة البريّة التي تم إنشننالها عام وتتمشّل مهمة الشننرا -27
التعاون ب النهوتفي  ،25XI/ 7اانننننتجابةً لقرار مؤتمر ااطراف في اتفاقية التنّوب البيولوجي  2013

اإلدارة المستدامة للحياة البرية من ا يتعلّق بوالتنسيق بين أعضائها وااطراف المعنية ااذرى في م
أجل تعزيز االاننتخدام المسننتدام للفقريات البّرية اارضننية ولننونها، ما يسنناهم في المحافظة على 

 التنوب البيولوجي وااتخدامه المستدام وفي تحسين اامن التذائي وابل المعيشة.
 

 مجاالت العمل والتقدم المحرز فيها
 

من الحياة البّرية واايُنّظم عمل الشننننراكة ضننننمن أربعة مجاالت مواضننننيعية رئيسننننية هي:  -28
سان والحياة البريّة شة؛ والنزاب بين اإلن غير المستدام و؛ وال يد غير القانوني التذائي وابل المعي

 )الجريمة ضد الحيوانات البريةم؛ وتنسيق الشراكة وأنشهة االت اغ. 
 

ريّة ، نظمت الشنننننراكة التعاونية بشنننننأن اإلدارة المسنننننتدامة للحياة الب2017-2015وفي فترة  -29
أن في دوربان؛ وألدرت ذمس لحائف وقائع مواضيعية بش 2015منتدى الحياة البرية ااوغ عام 

 اإلدارة المسننننننتنندامننة للحينناة البّريننة، وكتنناب مرجعي إلكتروني بشننننننننأن لحوم الهرائنند، ومسننننننرد
بعين بعد ألننننندرت النسنننننخة التاانننننعة وااركما ارة الحياة البرية؛ للم نننننهلحات الفنية المتعلّقة بإد

ة البّرية"؛ لمجلة منظمة ااغذية والزراعة "أوناانننننيلفا" بشنننننأن "اإلدارة المسنننننتدامة للحيا المائتين
الغ عدد ذتتعلّق بعمليات حوكمة الحياة البرية ونهج اإلدارة المسننتدامة، وذلك من ونهضننت بقضننايا 
شات البرلمان ااوروبي، واللجنة التوجيهية التفاقية لية )مشلمن االجتماعات الدو التجارة الدولية  مناق

 بأنواب الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراتم.
 

                                                      
النباتات البرية وااعضنننننناع أمانات كل من إتفاقية التنوب البيولوجي؛ واتفاقية التجارة الدولية بأنواب الحيوانات  يشننننننمل  6

رجية الدولية؛ المهددة باالنقرات؛ ومعاهدة المحافظة على اانواب المهاجرة من الحيوانات الفهرّية؛ ومركز البحوث الح
ولي للبيئة والتنمية؛ والمجلس الدولي لحماية الهرائد والحياة البرية؛ والمعهد الدومنظمة ااغذية والزراعة لألمم المتحدة؛ 

حفظ الهبيعة؛ لوالمنتدى الدولي للشننننننعوب االننننننلية المعني بالتنوب البيولوجي؛ ومركز التجارة الدولية؛ واالتحاد الدولي 
؛ للبيئةالمتحدة  م؛ وبرنامج ااممTRAFFICلبرية )واالتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجيّة؛ وشنننبكة مراقبة تجارة الحياة ا

 والمنظمة العالمية ل حة الحيوان.
7   ar.pdf-25-dec-11-11/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-25-en.pdf
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ية التنوب البيولوجي القرار -30 فاق مد مؤتمر ااطراف في ات شة عشننننننرة، اعت شال ته ال  وفي دور
8XIII/ 8  الذي طلب أن توالنننننل الشنننننراكة التعاونية بشنننننأن اإلدارة المسنننننتدامة للحياة البريّة تقديم

 التوجيهات الفنية، رهناً بتوافر الموارد، لتحسنننننين الحوكمة من أجل اانننننتدامة قهاب لحوم الهرائد،
باالاننننننتناد إلى ذارطة الهريق بشنننننننأن دور لحوم الهرائد في تحقيق اامن التذائي. وتدعم  وذلك

شنننراكة التعاونية تهوير التوجيهات الفنية التي انننتتم مناقشنننتها في االجتماب الرابع عشنننر لمؤتمر ال
 .2018م ر في نوفمبر/تشرين الشاني  ااطراف في

 

شارا منظمة تفي الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البريّة،  اً وب فتها عضو -31
امش الدورة هر لمنتدى الحياة البّرية الشاني الذي اننننيعقد على ااغذية والزراعة حالياً في التحضنننني

ل اإلدارة منتدى ااوغ، اننتقوم المنظمة بالدعوة من أجالالرابعة عشننرة لمؤتمر ااطراف. وكما في 
لمتعدد ااغرات االمستدامة للحياة البّرية بولفها عن راً مهماً من النهج المتكاملة إزاع االاتخدام 

 ية تحقيقاً اهداف التنمية المستدامة.للموارد الهبيع
 

 المهروحة للبحث ةالنقه
 

امة للحياة قد ترغب اللجنة في التسننليم بأهمية عمل الشننراكة التعاونية بشننأن اإلدارة المسننتد -32
نها في إطار تعزيز االاننتخدام المسننتدام لموارد الحياة البّرية ولننولالبريّة في الماضنني والمسننتقبل 

 اإلدارة المستدامة للتابات. 
 

 مرفق الغابات والمزارع -جيم 
 

 المعلومات اااااية
 

هو شننننننراكة متعددة المانحين بين منظمة ااغذية والزراعة، و  مرفق الغابات والمزارع -33
تم  ،AgriCordتحالف ، و االتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجيّة، والمعهد الدولي للبيئة والتنمية
ة المرفق في تعزيز اإلدارة المسننننننتنندامنة للتننابنات . وتتمشنّنل مهمنن2012إطالقنه في اننننننبتمبر/أيلوغ 

والمزارب من ذالغ دعم المنظمات والبرامج المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية للمشننننناركة على 
نحو فعاغ في السننيااننات واالاننتشمارات التي تلبي حاجات السننكان المحليين. وقد بني عمل المرفق 

نون منظمين وأننننه يمكن لمنظمنننات منتجي التنننابنننات أن المنتجين أقويننناع عنننندمنننا يكو فكرةعلى 
والمزارب أن توفّر وايلة لتحسين الرفاه على نها  وااع، ما يجعلها شركاع ال غنى عنهم في تنفيذ 
أهداف التنمية المسننننننتدامة واتفا  باريس. وذالغ المرحلة ااولى التي انتهت في ديسننننننمبر/كانون 

في بوليفيننا، وغواتيمنناال، ونيكنناراغوا، وغننامبيننا،  ، عمننل مرفق التننابننات والمزارب2017ااوغ 
، وكذلك على المسنننننتويين اإلقليمي والعالمي وفييت ناموليبيريا، وكينيا، وزمبيا، ونيباغ، وميانمار، 

ن قدراتها الخالنننننة بااعماغ وتشنننننارا  من أجل: تقوية منظمات منتجي التابات والمزارب لتحسنننننّ
تيسير عمل الحكومات لتحسين البرامج المتعددة ألحاب ومباشرة في الدعوة في مجاغ السيااات؛ 

ااتالم لحة والمشتركة بين القهاعات بتية تعزيز التعاون  سيا ؛ وزيادة تبادغ الخبرات وأهمية ال
وتقااننننننم المعارف بين منظمات منتجي التابات والمزارب والحكومات داذل البلدان وفي ما بينها 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي.
 

 اآلثار المحققة
 

بات منظمة من منظمات منتجي التا 947إلى قدّم مرفق التابات والمزارب الدعم المباشننننننر  -34
ية أو على مسننننننتو 931وطنية و 10والمزارب، منها ثالث منظمات عالمية وثالث إقليمية و ى محل

المباشننر  دعم غيرفي المائة من النسنناع بحسننب البلد/اإلقليمم، وال 79و 21المقاطعات )تشننمل ما بين 
منتجي  مليون منتجاً من 30لمئات المنظمات ااذرى. وفي المجموب تمشّل هذه المنظمات أكشر من 

 التابات والمزارب.
                                                      

8  ar.pdf-08-dec-13-13/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop 
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ر مرفق التابات والمزارب إقامة الروابو مع  -35 من مزّودي الخدمات التجارية أو  80وقد يسننننننّ
مؤانننسنننة  279رات الخالنننة بالمرفق إلى: قيام المالية الجدد، اامر الذي أدى مع أنشنننهة تنمية القد

مؤاسة تجارية بتنويع  262تجارية تابعة لمنظمات منتجي التابات والمزارب بإنجاز ذهو العمل، و
ضافة القيمة على منتجاتها، و منظمة من منظمات منتجي التابات والمزارب بالولوغ إلى  158أو إ

ماراننننننناتها أو ذههها أو أنظمتها مؤاننننننسنننننننة تجارية بتكييف م 56م نننننننادر تمويل جديدة، و
 التبادالت. بحسب

 

وقد أدى التقدم المحرز في مجاغ المؤاننننننسننننننات التجارية التابعة لمنظمات منتجي التابات  -36
ات ئننوالمزارب إلى الحنند من الفقر في المننناطق الريفيننة عبر تحقيق زيننادة ملحوظننة في مننداذيننل م

اآلالف من النسنناع والرجاغ، وألننحاب الحيازات ال ننتيرة، والسننكان االننليين، ومنتجي التابات 
في المائة في غامبيا،  50و 35والمزارب )حيث تراوحت زيادة مداذيل محددة تم توثيقها مشالً بين 

يكاراغوا، في المائة في ن 50و 30في المائة في ميانمار، و 18و 12في المائة في كينيا، و 65و 46و
 500)مع وجود حاالت ااننننننتشنائية عديدة بلتت الزيادة فيها ما بين  فييت نامالمائة في  في 20و 10و
 في المائة في بوليفيا وغامبيا وميانمارم. 1 000و
 

من ة في مجاغ السيااات على المستوى الوطني  51ويّسر مرفق التابات والمزارب إنشاع  -37
أو اإلقليمي. وأدت المشنناركة المباشننرة لمنظمات منتجي التابات والمزارب في العمليات السننيااننية 

ها )ما بين  140عن طريق أكشر من  ئة من النسننننننناع في  45و 12ممشالً ل ما لدانم إلى  10في ال  33ب
تتييراً إضافياً  18تتييراً في السيااات أو القواعد أو اللوائال التنظيمية ل الال هذه المنظمات، وإلى 

هة القهرية التي أجراها  مرفق. وتمشلت واحدة من اآلثار النتيجة اآلثار غير المباشننننننرة لألنشنننننن
لمحلية واإلقليمية الرئيسننننية التي تركها المرفق في تحقيق التناغم في الرليا والنهج بين السننننلهات ا

والوطنية وعلى مسنننتوى المقاطعات. وأدى ذلك إلى زيادة وعي منظمات منتجي التابات والمزارب 
 حوغ قضايا اإلنتاج وتعزيز االعتراف بها.

 

 م2018-2022المرحلة الشانية )
 

بننناع على الهلننب الكبير من البلنندان ومنظمننات منتجي التننابننات والمزارب، طّور مرفق  -38
المناظر الهبيعية القادرة على ال ننننمود في وجه تتيّر  ت والمزارب مرحلة ثانية تحت عنوان:التابا

، بهدف تعزيز دور منظمات منتجي التابات والمزارب وتأثيرها على المناخ وتحسين ابل المعيشة
العمليات المشنننتركة بين القهاعات من أجل تمكين السنننياانننات؛ وتوفير انننالانننل القيمة الشننناملة، 
قادرة على  لة ال كام تأمين اإلدارة المت جارية؛ و لدعم الحتضنننننننان ااعماغ الت ية، وا مال والموارد ال

المناظر الهبيعية في التابات والمزارب؛ وتحسنننننين  اانننننت نننننال ال نننننمود في وجه تتير المناخ و
 الولوغ إلى الخدمات االجتماعية والشقافية وتقديمها.
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 المهروحة للبحث ةالنقه
 
لبلدان بالحث على دعم المرحلة الشانية لمرفق التابات والمزارب في انننننيا  عقد قد ترغب ا -39

الزراعة ااانننرية، وأهمية التابات في تحقيق اامن التذائي، والحاجة إلى ضنننمان دور المجتمعات 
 مكانيات لالاتفادة منها.إالمحلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفا  باريس، وعلى اقترا  

 
 برنامج دعم إنفاذ قوانين الغابات وحوكمتها والتجارة المتعلقة بها -دال 

 المشترك بين التحاد األوروبي ومنظمة األغذية والزراعة
 

 المعلومات اااااية
 

برنامج دعم إنفاذ قوانين التابات وحوكمتها والتجارة المتعلقة بها المشننننننترا بين االتحاد  -40
حاد  ها االت ية التي أطلق بادرات الرئيسنننننن عة هو من الم ية والزرا ااوروبي ومنظمة ااغذ
ااوروبي لدعم تنفيذ ذهة عمل هذا البرنامج بتية مكافحة القهع غير المشننننروب لألشننننجار 

المنتجة بهريقة غير قانونية. ويقدم البرنامج الدعم الفني والمالي  وااننننننتهالا ااذشننننننناب
ياً  للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقهاب الخاه من أجل إيجاد حلوغ محددة محل
لتحسين حوكمة التابات وتعزيز اإلنتاج واالاتهالا القانونيين لألذشاب. وبدأ البرنامج عام 

ة، ويحظى بتمويل من المملكة المتحدة والسويد والمفوضية وهو اآلن في مرحلته الشالش 2008
 1 000 000و 25 000مشننننننروب تتراو  قيمتهم بين  100ااوروبية. وجرى تمويل أكشر من 

 يورو ذالغ المرحلة الشالشة من البرنامج.
 
بات تؤدي دوراً مهماً في بلوغ -41 تا بأن ال شة، يزداد االعتراف  شال يذ المرحلة ال  ومن ذالغ تنف

أهداف التنمية المستدامة. وتحقيقاً لهذه التاية، يسعى البرنامج إلى تحسين حوكمة التابات باعتبارها 
مكوناً تمكينياً من جميع المبادرات الرامية إلى معالجة قضنننننننايا تتيّر المناخ؛ والحد من االتجاهات 

 محورياً في تحسننننننين المتمشّلة في إزالة التابات وتدهورها؛ والحره على أن تؤدي التابات دوراً 
 ابل المعيشة الريفية والتخفيف من وطأة الفقر.

 
 مجاالت العمل الرئيسية

 
نت الحوكمة وهيّأت  سنننناراتهناا عدد من م -42 الدعم المتاحة عن طريق البرنامج والتي حسننننّ

 :البيئة التمكينية
 

 على المشننناركة في التجارة القانونية بااذشننناب: في الكشير من  تعزيز قدرة القطاع الخاص
ااحيان تكون المؤاسات ال تيرة والمتواهة الحجم في وضع غير مؤات إلثبات امتشالها 

بسننننننبب نق  في  مقارنة بالمنتجين الدوليين الكبار لمتهلبات اإلنتاج القانوني لألذشننننننناب
مائة من المشننننننناريع الممولة في اننننننيا  في ال 40القدرات أو المعارف. ويسننننننناعد حوالي 

البرنامج، المؤاننسننات التجارية المحلية على انند هذه الشترات. وفي غانا مشالً، انناعد الدعم 
على تهوير  المنتجة لألذشاب الذي يقدمه البرنامج المؤاسات ال تيرة والمتواهة الحجم

المؤاننسننات التجارية  هافي أداة تحليل وتدريب للمسنناعدة على فهم المجاالت التي ال تسننتوفي
الشننروط القانونية وعلى تقديم دعم مسننتهدف لسنند هذه الفجوات. ويتم تواننيع هذا النهج في 
بيرو ليشمل التدريب على مجموعة من المهارات اااااية المتعلّقة بااعماغ التجارية، بما 
فيها تخهيو ااعماغ ومسننننننك السننننننجالت، والتي تحد من قدرة المؤاننننننسننننننات ال ننننننتيرة 

متواننننننهة الحجم على إدماج اإلجراعات القانونية في عملياتها العادية. وتسننننننناهم هذه وال
المشاريع الريادية في تهوير أداة عالمية "افضل المماراات بالنسبة إلى ااعماغ التجارية 

 القائمة على الخشب".
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 بموجنب ذهنة عمنل برننامج دعم إنفناذ قوانين التنابنات تطوير النظم من أجلل الحووملات :

ها، يتم تشننننننجيع  قة ب ها والتجارة المتعل ية لتتبع وحوكمت لدان على تحسننننننين النظم الوطن الب
ااذشنناب وضننبهها بتية رلنند إنتاجها على طوغ اننلسننلة العرت. وفي هندوراس، يّهبق 

ً Instituto de Conservación Forestalمعهننند " ً معينننارينننا لتهوير مشنننل هنننذا النظنننام  " نهجنننا
جمع البيانات المتعلّقة بتسننننننجيل التراذي ، وح نننننناد م حيث تُ SIRMA)المعروف بااننننننم 

ااذشنننننننناب ونقلهننا وأذيراً إنتنناجهننا وبيعهننا، في عمليننة تنندريجيننة. ومن ذالغ البننناع على 
 نظاماً إلكترونياً فعاالً من حيث SIRMAاإلجراعات القائمة إلدارة المعلومات، يخلق نظام 

التكلفة لتحسننين رلنند إنتاج التابات واتخاذ قرارات مسننتنيرة بشننأن إدارة التابات. ويجري 
 اذتبار نهج النظم المماثلة في كاميرون، وغواتيماال، وكولومبيا.

 
 لتحسننين الشننفافية: في العامين الماضننيين، قام  العمليات المتعددة أصللحاا المصلللحة عزيزت

وحوكمتها والتجارة المتعلقة بها المشننننننترا بين االتحاد برنامج دعم إنفاذ قوانين التابات 
ااوروبي ومنظمة ااغذية والزراعة، بدعم جهود الرلنننننند المسننننننتقل التي تبذلها منظمات 
المجتمع المدني من أجل تحسين حوكمة التابات، وذلك عن طريق تمويل ثالثة مشاريع في 

في إنتاج  هذه المشننننننناريع بلدان من واننننننو وغرب أفريقيا. ويتمشل الهدف الرئيسنننننني من
قة بالتابات ومعاقبتها، وإتاح ة هذه معلومات موثوقة لدعم الكشننننننف عن المخالفات المتعلّ

الننحاب الم ننلحة المعنيين )مشل اإلدارات الوطنية، والسننلهات المخت ننة في  المعلومات
االتحاد ااوروبي، ومسننننتوردي ااذشنننناب، والمجتمعات المحلية، وغيرهمم. وعلى اننننبيل 

الحكومية التي تتخذ  غير لمشاغ، أدت التقارير التي أعدتها منظمة التابات والتنمية الريفيةا
مهمة ميدانية قامت بها الفرقة الوطنية إلنفاذ القوانين المتعلّقة  11مقرها في الكاميرون، إلى 

 ، تلتها محاكمات بتهمة السلوا غير المشروب.2017و 2016بالتابات في عامي 
 

 المهروحة للبحث ةالنقه
 
قد ترغب اللجنة في اإلحاطة علماً بالتقدم المحرز وتشجيع الحكومات على تعزيز التزاماتها  -43

بتحسننننننين حوكمة التابات باعتبارها عامالً تمكينياً لمواجهة تحديات إزالة التابات ودعم المبادرات 
 المتعلّقة بتتيّر المناخ.
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 ر الطبيعيةآلية إصالح الغابات والمناظ -هاء 
 

 المعلومات اااااية
 
 2014تم إنشنننناع آلية إلننننال  التابات والمناظر الهبيعية في منظمة ااغذية والزراعة عام  -44

التابات وااراضننننني ااذرى المتدهورة عن  انننننت نننننال تبذله من جهود ال ما بتية دعم البلدان في
وفاًع بااللتزامات التي قهعتها في مبادرات عالمية من  ،طريق نهج متكامل إزاع المناظر الهبيعية

قبيل تحدي بون وأهداف أيشنننننني للتنوب البيولوجي، وفي مبادرات إقليمية ذات لننننننلة مشل مبادرة 
في أمريكننا الالتينيننة  20x20إعننادة المننناظر الهبيعيننة اافريقيننة إلى هيئتهننا االننننننليننة ومبننادرة 

 ميم التابات والمناظر الهبيعية.وااتراتيجية آايا والمحيو الهادئ لتر
 

 مجاالت العمل والتقدم المحرز فيها
 
تلقنت اننننننبعنة بلندان حتى اليوم، الندعم المبناشننننننر لتهوير ظروف تمكينينة قوينة من أجنل  -45

مجاالت من قبيل التنسنننيق المؤانننسننناتي المشنننترا بين القهاعات  االانننت نننال  الواانننع النها  في
تمويل أنشننننننهة تجريبية إلظهار أنواب  جرىالقانونية. ووتحسننننننين اتسننننننا  السننننننيااننننننات وااطر 

االات ال  المؤاتية لظروف كل بلد، والنهج المختلفة الالزمة لتعزيز مشاركة ألحاب الم لحة 
المتعددين ومعالجة القضنننننايا االجتماعية واالقت نننننادية وتحقيق ااهداف البيئية. وقد أثارت النتائج 

، اهتمام شننننننركاع جدد في الموارد ما أدى إلى تواننننننع اننننننريع في القوية التي تم تحقيقها حتى اآلن
. وقد حشنننندت آلية إلننننال  التابات والمناظر 2018بلداً عام  18البرنامج الذي اننننيدعم ما مجموعه 

لدعم برامج االات ال  في هذه البلدان في فترة  أمريكي مليون دوالر 40الهبيعية بالفعل أكشر من 
2017-2021. 
 
ار نهج مبتكرة في مجاالت من قبيل الرلننند التشننناركي انشنننهة االانننت نننال  ويجري اذتب -46

والنتائج المحققة على مسنننتوى المجتمع المحلي، وذلك من ذالغ تهوير نظم الرلننند البسنننيهة وذات 
ال نننلة التي ال تعتمد على توافر الموارد من ذارج المشننناريع. باإلضنننافة إلى ذلك، تقدم آلية إلنننال  

الهبيعية الدعم آلليات التمويل المحلية بتية ضننننننمان تدفق الموارد المالية الالزمة التابات والمناظر 
لالانننت نننال  في المؤانننسنننات واادوات القائمة، مشل لنننناديق التنمية المجتمعية، التي تدعم بالفعل 
التنمية المسنننتدامة على المسنننتوى المحلي. ويتم كذلك النهوت باالبتكار من ذالغ الشنننراكات الجديدة 

برامج من قبيل مرفق التابات والمزارب )الذي تسننننننتضننننننيفه منظمة ااغذية والزراعةم حيث يتم  مع
تعزيز االاننننت ننننال  إلى جانب زيادة قدرات منظمات المنتجين المعنية بترس ااشننننجار، والحراجة 

عمة لتحسننين االزراعية، وتكنولوجيات االاننت ننال  ااذرى من ذالغ اننالاننل القيمة واانشننهة الد
لمعيشة واامن التذائي والمجاالت ذات ال لة، فضالً عن إعادة تخضير ااراضي المتدهورة ابل ا

بيئياً. ويضننننمن هذا النهج االضننننهالب بعملية االاننننت ننننال  عن طريق اانشننننهة القابلة لالاننننتمرار 
االعتماد لدى الم ننارف والجاذبة للمسننتشمرينم واندماجها فيها بالكامل بدالً من  اقت ننادياً )والمقبولة

  على الهبات والتمويل الخارجي فقو.
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 النقاط المهروحة للبحث
 
يمكن أن تسننننننناهم زيادة اإلجراعات في هذه المجاالت مسننننننناهمة ملحوظة في بناع مناظر  -47

معات مع الحره في الوقت نفسه على أن تكون المجت ،طبيعية اليمة ومنتجة وقادرة على ال مود
جموعة سنننية في تدذالت االانننت نننال  وقادرة على االانننتفادة من المالمحلية الجهات الفاعلة الرئي

في هذا االانننننت نننننال . وهذا الواانننننعة من العائدات البيئية واالجتماعية واالقت نننننادية التي يولدها 
 السيا ، قد ترغب اللجنة في القيام بما يلي:

 
  رة علىإلى اعتماد نهج أكشر تكامالً إزاع ااننننت ننننال  ااراضنننني المتدهو ااعضنننناعدعوة 

 مستوى المناظر الهبيعية، وذلك من ذالغ تحسين التنسيق والتخهيو بين القهاعات؛
  تشننجيع ااعضنناع على دعم تهوير آلية تمويل مخ نن ننة آللية إلننال  التابات والمناظر

شراكات الهبيعية على مستويات متعددة )البلديات/ المقاطعات/ المحافظاتم وعلى تعزيز ال
 والخاه لتحسننننين مشنننناركة القهاب الخاه في مبادرات آلية إلننننال بين القهاعين العام 

 ؛التابات والمناظر الهبيعية
  لمعنية االهلب إلى منظمة ااغذية والزراعة موالننننلة جهودها لتعبئة جميع ااقسننننام الفنية

ات والمناظر من أجل تحقيق ااهداف العالمية واإلقليمية والوطنية المتعلّقة باات ال  التاب
ظر الهبيعية، الهبيعية )تحدي بون، والمبادرات اإلقليمية المتعلّقة باات ال  التابات والمنا

 .والتعهدات الوطنيةم
 

 جيةالعمل الفنية الحوومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحر جماعة -واو
 

 المعلومات اااااية
 
أنشنننننننأت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة ااغذية والزراعة عام  -48

من أجل ااتعرات  9العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية جماعة، 2009
الهيئة. القضننايا المتعلّقة بالموارد الوراثية في قهاب التابات وإاننداع المشننورة ورفع تولننيات إلى 

نة  تألف  جماعةوتقع أما بات. وت ية في إدارة التا لدول ية الحكومية ا العمل الفنية  جماعةالعمل الفن
العمل ااذرى المشنننابهة لها المعنية جماعات الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية و
انتين ذالغ بلداً عضو 28بالموارد الوراثية الحيوانية والمائية والمح ولية، من  اً يتم انتخابهم كل 

النندورات العنناديننة لهيئننة الموارد الوراثيننة لألغننذيننة والزراعننة. وإن بلنندان ومنظمننات دوليننة أذرى 
العمل كمراقبين. وتعرت هذه الوثيقة معلومات عن العمل الذي  جماعاتلحضننننور دورات  مدعوة
الوراثية الحرجية منذ الدورة الشالشة  العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد جماعةأنجزته 

  .2016والعشرين للجنة التابات في يوليو/تموز 

                                                      
9  http://www.fao.org/forestry/fgr/92063/ar 

http://www.fao.org/forestry/fgr/92063/ar/
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 الدورة العادية الساداة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
غايات ومؤشنننننرات وأدوات تحقق للموارد الوراثية  2017اعتمدت الهيئة في فبراير/شنننننباط  -49

الموارد الوراثية لون الحرجية التي اتُستخدم كأدوات تقييم لرلد تنفيذ ذهة العمل العالمية بشأن 
  10واانننننننننننننتنننننننخننننننندامنننننننهنننننننا النننننننمسنننننننننننننتننننننندام وتنننننننننننننننمنننننننينننننننتنننننننهنننننننا النننننننحنننننننرجنننننننينننننننة

ئة . وطلبت)ذهة العمل العالميةم لدان  الهي إلى المنظمة إعداد ذهوط توجيهية لإلبالغ ودعوة الب
والشننننبكات اإلقليمية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية والمنظمات الدولية ذات ال ننننلة إلى التبلي  
عن مسنننننناهماتها في تنفيذ ذهة العمل العالمية. وطلبت كذلك إلى المنظمة إعداد مشننننننروب ذهوط 

ية وطنية ذالنننة بالموارد الوراثية الحرجية وموالنننلة تهوير توجيهية طوعية لوضنننع اانننتراتيج
 .11ااتراتيجية تمويل لتنفيذ ذهة العمل العالمية

 
ق عليها، وهيّأت المنظمة اانننننتبياناً إلكترونياً يسنننننتند إلى المؤشنننننرات وأدوات التحقق المتف -50

وغ بنة علينه بحلودعنت جهنات االت ننننننناغ الوطنينة المعنينة بنالموارد الوراثينة الحرجينة إلى اإلجنا
تكن البلدان  . واعتُبر االاتبيان المستكمل بمشابة تقرير مرحلي قهري، ولم2018يناير/كانون الشاني 

ات بحاجة إلى إعداد تقرير مكتوب منف ننننننل. ودعت المنظمة أيضنننننناً الشننننننبكات اإلقليمية والمنظم
عداد تقرير حالياً على إالدولية المعنية إلى تقديم تقارير موجزة عن مسننننننناهماتها. وتعمل المنظمة 

لدان والشننننبكات تقييمي أوغ بشننننأن تنفيذ ذهة العمل العالمية باالاننننتناد إلى التقارير التي قدمتها الب
يهية اإلقليمية والمنظمات الدولية. باإلضنننننننافة إلى ذلك، والننننننلت المنظمة إعداد الخهوط التوج

ل لتنفيذ رجية وااننتراتيجية التمويالهوعية لوضننع ااننتراتيجية وطنية ذالننة بالموارد الوراثية الح
 ذهة العمل العالمية.

 
 ية الحرجيةالعمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراث جماعةالدورة الخامسة ل

 
 ، مشنننناريع2018مايو/أيار  10و 8العمل الفنية الحكومية الدولية، بين  جماعةاننننتسننننتعرت  -51

اانننتراتيجية والتقرير التقييمي ااوغ بشنننأن تنفيذ ذهة العمل العالمية والخهوط التوجيهية الهوعية 
. في العالم التقرير الشاني بشنننننأن حالة الموارد الوراثية الحرجيةالتمويل. وانننننتنظر كذلك في إعداد 

دولية أيضاً نية الحكومية الالعمل الف جماعة. واتناقش 2023ومن المتوقع أن ي در هذا التقرير عام 
عها العديد من المسننننائل المشننننتركة بين القهاعات على غرار الح ننننوغ على الموارد وتقااننننم مناف

أن هذه العمل الفنية الحكومية الدولية بشنن جماعةومعلومات التسننلسننل الرقمية. واننتُعرت تولننيات 
ة في ثية لألغذية والزراعالمواضننننننيع على الدورة العادية السنننننننابعة عشننننننرة لهيئة الموارد الورا

 .2019فبراير/شباط 
 

 المهروحة للبحث ةالنقه
 
العمل الفنية الحكومية الدولية  جماعةقد ترغب اللجنة في االعتراف بالعمل الذي أنجزته  -52

  وفي الهلب إلى المنظمة رفع تقرير عن أنشهتها ذالغ الدورات المقبلة.

                                                      
10  i3849a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 Report/17/16-CGRFAالوثيقة  من 76-73الفقرات   11

http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
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 بليةالشراكة من أجل تنمية المناطق الج -زاي 
 

 المعلومات اااااية
 
الشراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية هي تحالف طوعي لألمم المتحدة يهدف إلى تحسين  -53

، 2002حياة السننكان في المناطق الجبلية وحماية البيئة الجبلية حوغ العالم. ومنذ إنشنناع الشننراكة عام 
 16انننلهات شنننبه وطنية و 7حكومة و 60عضنننواً، منهم  329زاد عدد أعضنننائها بشنننكل مهرد إلى 

مجموعة رئيسنننننية )منظمات غير حكومية، والمجتمع المدني، والقهاب  246منظمة حكومية دولية و
ية بدعم أمانة تمولها وزارة الخارجية  الخاهم. وتحظى الشننننننراكة من أجل تنمية المناطق الجبل

ية والزراعة لألمم المتحدة. اإليهالية، والمكتب االتحادي للزراعة في اننننننويسننننننرا، ومنظمة ااغذ
وتسننتضننيف إدارة التابات في المنظمة أمانة الشننراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية وهي الولننية 

 مؤشر التهاع ااذضر الجبلي. –الخاه بأهداف التنمية المستدامة  2-4-15على المؤشر 
 

 مجاالت العمل والتقدم المحرز فيها
 
رئيسننننننية للشننننننراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية هي: الدعوة؛ إن ركائز العمل ااربعة ال -54

وتنمية القدرات؛ والمشنناريع المشننتركة؛ وتقااننم المعارف. وفي ما يلي بعض اإلنجازات الرئيسننية 
 .2018وأبريل/نيسان  2016ااهم التي حققتها الشراكة بين يوليو/تموز 

 
 الدعوة

 
  13و 11عقنند االجتمنناب العننالمي الخننامس للشننننننراكننة من أجننل تنميننة المننناطق الجبليننة بين 

في مقر منظمة ااغذية والزراعة في روما، إيهاليا، وتم ذالله  2017ديسننننننمبر/كانون ااوغ 
مشنننننناركاً. وقام  220في ما يخ  الجباغ أقّره أكشر  2030لتنفيذ ذهة عام  إطار عملإطال  

االجتماب أيضنننننناً بإطال  التحالف من أجل النظم االيكولوجية الهشننننننة مع الشننننننراكة العالمية 
ية للجزر، وهو برنامج عمل مشننننننترا لمعالجة القيود  المماثلة التي تواجهها المناطق الجبل

 والجزر.
  ذالغ الدورتين الشانية والعشننننننرين والشالشة والعشننننننرين لمؤتمر ااطراف في اتفاقية اامم

 2016المتحننندة اإلطنننارينننة بشننننننننأن تتيّر المنننناخ المنعقننندتين في نوفمبر/تشننننننرين الشننناني 
على قضنننننايا المناطق الجبلية ، تم تنظيم أحداث جانبية ترّكز 2017ونوفمبر/تشنننننرين الشاني 

 ااعضاع في الشراكة. بمشاركة
  قامت أمانة الشننننننراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية إلى جانب منظمة ااغذية والزراعة

تقرير اامين العام لألمم المتحدة بشنننأن التنمية المسنننتدامة والشنننركاع الرئيسنننيين، ب نننياغة 
. 2016الذي عرت على الدورة الحادية والسنننبعين للجمعية العامة في انننبتمر/أيلوغ  للجباغ
 .71/234للقرار كل التقرير أااااً وش

  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/2030%20Agenda%20on%20mountains%20-%20Framework%20for%20Action.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/2030%20Agenda%20on%20mountains%20-%20Framework%20for%20Action.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/UN%20General%20Assembly%20Report.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/UN%20General%20Assembly%20Report.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/UN%20General%20Assembly%20Report.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/UNGA%20SMD%20Resolution%202016.pdf
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 تنمية القدرات
 

  رّكز البرنامج الدولي العاشننر للبحث والتدريب في مجاغ اإلدارة المسننتدامة للمناطق الجبلية
على "القضايا البيئية واالقت ادية لتعزيز ااتدامة المناطق الجبلية". وشارا في  2017عام 

أمانة الشننراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية، وجامعتي تورينو  كل من تنظيم هذا البرنامج
، اننترّكز الدورة على موضننوب "االقت نناد ااحيائي في 2018في إيهاليا. وفي عام شننيا وتو

 فرلة لتحقيق التنمية المحلية". -المناطق الجبلية
  نظمت أمانة الشننراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية دورة 2017في ديسننمبر/كانون ااوغ ،

مؤشننر التهاع ااذضننر  -الخاه بأهداف التنمية المسننتدامة 2-4-15تدريبية بشننأن المؤشننر 
 الشراكة. الجبلي، للحكومات الرئيسية ااعضاع في

 
 المشاريع المشتركة

 
  اية لمؤشر التهاع ااذضر شمل اإلنجازات وضع اللمسات ااذيرة على البيانات اااا ت

مرحلة الشانية من مبادرة الإطال  الجبلي والتي تم إراننننالها إلى البلدان للم ننننادقة عليها، و
 منتجات الشراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية.

 
 تقاسم المعارف

 
  نشننرت الشننراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية أذبار وأحداث ومعلومات أذرى من ذالغ

االجتماعي، ونشننننرتها اإلذبارية  توالننننلموقعها على شننننبكة اإلنترنت، وقنوات واننننائل ال
Years of the Mountain  15الشهرية. كما أنها ألدرت المنشورات وأشرطة الفيديو التالية:

 Partnership (2017 م، وتقرير tthe MPS Annual Repor –epping up for Mountains St 
 م.Mountain Partnership Products Initiative (2016 م، وفيديو 2016)

 

 آفا  المستقبل
 

يتهّلب الزذم الذي وّلده االجتماب العالمي للشننننننراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية عام  -55
قة من جانب 2017 بإدماج  أعضنننننننائها، إجراعات منسننننننّ لذي تعّهدوا بموجبه  يذ إطار العمل ا لتنف

اانننتراتيجيات للتنمية المسنننتدامة للجباغ ولنننون النظم االيكولوجية للجباغ، حسنننب االقتضننناع، في 
م وبرامجهم التنموية. ويشنننكل التحالف من أجل النظم االيكولوجية الهشنننة فرلنننة لتقوم انننيااننناته

الشنننننراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية والشنننننراكة العالمية للجزر بتعبئة المزيد من التمويل لدعم 
 برنامج عمل مشترا.

 

 النقاط المهروحة للبحث
 

الشننننننراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية قد ترغب اللجنة في التسننننننليم بأهمية إطار عمل  -56
في المناطق الجبلية وتشنننننجيع البلدان ب نننننورة  2030باعتبارها اآللية العالمية لدعم تنفيذ ذهة عام 

 ذالة على القيام بما يلي:
  تشنجيع االانتشمار والسنياانات المحددة لتحسنين انبل معيشنة انكان المناطق الجبلية وزيادة

 ؛2030قدرتهم على ال مود ال ايما في ايا  ذهة عام 
 االاتشمار في جمع البيانات والبحوث المتعلّقة بالتابات من أجل توفير أااس للسيااات؛ 
 أو تعزيز االلتزام بها؛ المشاركة في الشراكة من أجل تنمية المناطق الجبلية 
 .تعزيز القدرات الوطنية والمحلية من أجل التنمية المستدامة للمناطق الجبلية 

 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8385EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8385EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8385EN/
http://www.fao.org/3/a-i7515e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7515e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BzToikCaUzU
https://www.youtube.com/watch?v=BzToikCaUzU
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دعم منظمة األغذية والزراعة للبلدان في ما يتعلّق ببرنامج خفض النبعاثات الناجمة عن  -حاء 
 إزالة الغابات وتدهورها

 
 مجاالت العمل واإلنجازات

 
ت الناجمة عن إزالة التابات وتدهورها فضنننننالً عن اإلدارة المسنننننتدامة يعد ذفض االنبعاثا -57

للتابات ولون المخزونات الكربونية للتابات وتعزيزها، جزعاً أاااياً من الجهود العالمية الرامية 
فة للحد من  ية من حيث التكل ثار تتيّر المناخ وواحدة من الهر  ااهم وااكشر فعال إلى الحد من آ

العالمية وإنتاج منافع مهمة في مجاغ التكيّف، والتنوب البيولوجي، واننننننبل المعيشنننننننة، االنبعاثات 
 والتنمية.

 
وقد عملت منظمة ااغذية والزراعة على مدى عشنننر اننننوات تقريباً بالشنننراكة مع برنامج  -58

نامية في  لدان ال لدعم الب يذاامم المتحدة البيئي وبرنامج اامم المتحدة اإلنمائي  ج ذفض برنام تنف
بلداً من دعم المنظمة لهذا  50االنبعاثات الناجمة عن إزالة التابات وتدهورها. وقد ااننننتفاد أكشر من 

البرنامج في عدد من المجاالت الرئيسننننننية، منها تنمية القدرات لرلننننننند التابات الوطنية وتحديد 
المسننتويات المرجعية للتابات؛ وإعداد االاننتراتيجيات الوطنية وذهو االاننتشمار الخالننة ببرنامج 

ذهو العمننل المشننننننتركننة بين ذفض االنبعنناثننات الننناجمننة عن إزالننة التننابننات وتنندهورهننا؛ وتنفيننذ 
باإلضافة إلى ذلك، تدعم المنظمة  القهاعات لمعالجة المحّركات الرئيسية إلزالة التابات وتدهورها.

البلدان في معالجة المسنننننننائل المتعلقة بالضننننننمانات، بما فيها تقييمات الحوكمة، وترتيبات حيازة 
ي تحديد أفضنننننل الممارانننننات من أجل ااراضننننني، والتأهب القانوني، وإنفاذ القوانين الحرجية، وف

 .على نحو مستدام إدارة التابات
 
المنظمة عن  الذي قدمتهوقد حققت البلدان تقدماً في العديد من المجاالت بفضننل الدعم الفني  -59

طريق مختلف البرامج والجهات المانحة )برنامج اامم المتحدة للتعاون في مجاغ ذفض االنبعاثات 
البلدان النامية، ومبادرة أفريقيا الواننننهى للتابات، ومرفق  الناجمة عن إزالة التابات وتدهورها في

بات التابعين للبنك الدولي، الشنننننراكة للحد من انبعاثات كربون التابات وبرنامج االانننننتشمار في التا
يلي  ما ولننننننندو  الكربون الحيوي، ومرفق البيئة العالمية، والعديد من ااطراف الشنائيةم. وفي

 أبرز اإلنجازات التي تدعمها المنظمة:
 

  بلداً المسننننننتوى المرجعي لالنبعاثات من التابات/ المسننننننتوى  34 قدم، 2018في بداية عام
وا في عمليات التقييم الفني ذات ال نننلة. وقدمت أربعة بلدان وشنننارك فيهم المرجعي للتابات

برنامج ذفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  في اننننننيا  هاتتقارير عن كافة النتائج التي حقق
بل  مجموب د التابات وتدهورها إلى اتفاقية اامم المتحدة اإلطارية بشننننننأن تتيّر المناخ، وق

 مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ال ايما من البرازيل. 6التخفيضات أكشر من 
  لداً ) 12، أجرى 2008منذ عام ، وهندوراس، وجمهورية الو الديمقراطية الشننننننعبية، بننب

، وزامبيام وفييت ناموكينيا، ومدغشننقر، ومالوي، وبنما، واننري النكا، وتونس، وأوغندا، 
نامج ذفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة التابات في اننننننيا  بر متقييمات لنظم الحيازة فيه

 .وتدهورها
  بلنداً )بنن، وجمهورينة الكونتو النديمقراطينة، وهنندوراس، وكولومبينا، وكينينا،  14تم دعم

ومنندغشننننننقر، وكوت ديفوار، ونيبنناغ، غواتيمنناال، وبيرو، ومالوي، وبنناراغواي، وبنمننا، 
 .وباكستانم الاتعرات ااطر القانونية والخالة بالسيااات

  كا، واإلكوادور، وهندورا 5حققت تا ري يا، وكوانننننن لدان )كولومب قدماً ب س، وباراغوايم ت
وا قانونية لتوضيال الواليات المؤاساتية المت لة بالنظم الوطنية لرلد كباتجاه اعتماد ل

 التابات؛ وإلنشاع أرضيات تسّهل تقاام البيانات والمعلومات.
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  بل  عدد مسننننتخدمي نظام تيسننننير الولننننوغ إلى بيانات رلنننند اارت ومعالجتها وتحليلها
و من ة بيانات قائمة على الحوابة السحابية لرلد التابات اغرات رلد ااراضي، وه

 57بلداً، مع تواجد حوالي  60مسننتخدماً من أكشر من  790باالاننتناد إلى ااقمار ال ننناعية، 
 في المائة منهم في أفريقيا وآايا وأمريكا الالتينية.

 
وبتية تحقيق تقدم حقيقي في الحد من إزالة التابات وتدهورها على المسننننننتوى القهري،  -60

على البلد أن يدرج غاياته وأهدافه في العمليات الوطنية ذات ال لة، بما في ذلك ذارج قهاب  يتعين
 التابات، من أجل معالجة العالقات المعقّدة بين مختلف القهاعات التي تسننتخدم ااراضنني. وفي هذا
يا ، يحره الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى البلدان لتخهيو وتنفيذ إجراعات برنامج ذفض  السنننننن
االنبعاثات الناجمة عن إزالة التابات وتدهورها، على اتسننننننا  هذه اإلجراعات مع تلك الواردة في 

ً مسنننننناهمات البلدان المحددة وطني ن ، ويتناوغ التنسننننننيق المشننننننترا بين القهاعات الالزم للعديد ما
 السيااات واإلجراعات المتعلّقة بااتخدام ااراضي.

 
ذفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة التابات  وباإلضننننننافة إلى ذفض االنبعاثات، فإن برنامج -61

في وضنع جيّد يخوله تحقيق فوائد غير كربونية يمكن أن تشنمل الفوائد االجتماعية والبيئية  وتدهورها
يل المشاغ، دعمت عمليات البرنامج تحقيق الزذم لمعالجة قضننننننايا والمتعلّقة بالحوكمة. وعلى اننننننب

اية المتعلّقة باإلدارة المستدامة للموارد الحرجية و سيا شفافية واإللالحات ال برنامج، بالالحوكمة وال
وحّسنت مشاركة ألحاب الم لحة في لنع القرارات المتعلّقة بالتابات وااراضي. ويهدف العديد 

ألراضنننني ل المسننننتدام اننننتخدامالالمتعلّقة باوراعات المشننننتركة بين القهاعات من السننننيااننننات واإلج
برنامج، إلى ضمان تخهيو أفضل الاتخدام ااراضي، وتحسين لوالواردة في ذهو العمل القهرية ل

السننننننيااننننننات والقوانين واللوائال التنظيمية، وتوفير المزيد من المعلومات بشننننننأن التنوب البيولوجي 
 اإليكولوجية التي يعتمد الناس عليها لكسب ابل معيشتهم.وذدمات النظم 

 
 المهروحة للبحث ةالنقه

 
الهلب إلى منظمة ااغذية والزراعة دعم البلدان في مراجعتها للمسننننناهمات المحددة وطنياً  -62

 بتية تحسين إدماج غايات الحد من االنبعاثات المرتبهة بالتابات والتكيف معها.


