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الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على من أجل  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 www.fao.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:
 

A 

 الشرق في والمراعي الغابات هيئة

 األدنى

 نووالعشر الثانيةالدورة 

 2015 كانون األول/ديسمبر 17-13تلمسان، الجزائر، 

 المستدامة ةداراإلفي مجال األراضي الجافة  وعد روما بشأن رصد وتقييم
 األصلية  ةهيئالإلى  ةعاداإلو

 

 مقدمة -أوال  
 
 إيكولوجياالغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي الجافة دورا  ؤديت -1

 طاق األوسعنالعلى القدرة على الصمود تحسن االستدامة البيئية و بينماواجتماعيا واقتصاديا حاسما، 
الغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي الجافة ما أديرت وإذا  .للمناظر الطبيعية

ي تحقيق ف أن تُسهمالتخفيف من حدة الفقر و في فسيمكنها أن تساعدبشكل صحيح،  قيمتها وقُدرت
يلة توفر وسمعيشة مستدامة لملياري شخص في أنحاء العالم. وتوفير سبل في األمن الغذائي و

رة وتحسينها، وتنظيم دو اضيعلى إنتاجية األر المحافظةمناخ، والتكيف مع تغير ال للمساعدة في
المياه، ومنع ومكافحة التصحر وزيادة القدرة على الصمود لماليين المجتمعات التي تعيش في 

 المناطق الجافة في العالم.
 
 اواليوم، تواجه هذه الغابات والنظم اإليكولوجية المرتبطة بها تهديدات خطيرة ومتعددة، بدء -2

مثل  ،عوامل مترابطة هاتحركهذه الديناميات وتجزؤها وتصحرها. و من إزالة الغابات إلى تدهورها
 شملت الحرائق، وعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية من قبيل المتصلة بهتغير المناخ والكوارث 

اإلضافة إلى ب التقنية اتالقدر ونقصاألنشطة البشرية التي تؤدي إلى اإلفراط في استغالل الموارد، 
 .هاوضعف هذه النظم نقص عام في فهم أهمية

 
ع في جميوجد تيمكن أن الغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي الجافة و -3

ا وتلقى اعتراف. بشأنها ثوحإجراء بفهمها و ضعفمن  ال تزال تعانيومع ذلك فإنها أنحاء العالم، 
)بالمقارنة مع غيرها من النظم  قدر من االستثمار التقني والماليتجتذب ال والواهتماما محدودين، 

، وإدارتها بطريقة مستدامة هانصوو ،لتقييمهاالالزم الرطبة(  المداريةاإليكولوجية مثل الغابات 
 الدراسات التي أجريت مؤخراوإن كانت  ة،القائم ةالحال يه هوإعادتها إلى هيئتها األصلية. وهذ

 أعلى إمكانيات االستصالح. علىعلى الصعيد العالمي،  األراضي الجافة تنطوي، ظهر أنتُ 
  

في  رصد وتقييم الغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية ضرورة -ثانيا
 األراضي الجافة

http://www.fao.org/
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ظم وقيمة الغابات والن بنطاق ، على الصعيدين العالمي واإلقليمي،ال يزال مستوى المعرفة -4

وربما يفسر ذلك األسباب الكامنة وراء  ،الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي الجافة محدودا
جملة  ةيلمعرفاهذه الثغرات  شملإدارتها وإعادتها إلى هيئتها األصلية. وتفي ستثمارات اال نقص
 :منها أمور
 اعية الحرجية الرعوية في األراضي وحالة الغابات والنظم الزر نطاقل عالمية رسم خرائط

 الجافة؛
  نقص التنسيق والتكامل في أنظمة الرصد القائمة للغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية

في األراضي الجافة على الصعيدين العالمي واإلقليمي لتتبع التغيرات وتحديد المخاطر 
ت مثل زيادة طول فتراالمناخ وآثارها  في تغيراتالتغييرات في استخدامات األراضي، وال)

 ض وكذلك إزالة الغابات والتصحر(؛الجفاف، والحرائق، واآلفات واألمرا
  )الموجهة لإلدارة المستدامة تقدير المستوى المطلوب من االستثمارات )التقنية والمالية

ئتها للغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي الجافة وإعادتها إلى هي
 األصلية؛

  التقييم االقتصادي لمساهمات الغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي الجافة
في التنمية المستدامة، بما في ذلك العوائد االقتصادية لالستثمارات في إدارتها بطريقة 

 مستدامة وإعادتها إلى هيئتها األصلية.
 
وعلى الرغم من أهمية الغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي الجافة      -5

في العقد الماضي لجمع أموال كافية  التي بُذلتوالتحديات الملحة التي تؤثر عليها، فإن الجهود 
لواقع. ا لمعالجة قضايا الغابات في األراضي الجافة لم تكن كافية لتحقيق األثر المتوقع على أرض

 ن يركزأبدال من  حجمه ومن المهم أن يكون التمويل الحالي والمستقبلي منسقا تنسيقا جيدا وأن يزداد
 دون تحديد األولويات. وعالوة على ذلك،ببدون رؤية متسقة و مشتته،على مشاريع قصيرة األجل 

مارات ولويات االستثتحديد أفي فإن إجراء تحليل واضح لموارد البيانات المتكاملة سيكون مفيدا 
 المالية في المستقبل.

 
شراكات على  إقامة يسيرت فيومن ناحية أخرى، فإن تجربة المنظمة في اآلونة األخيرة  -6

ومبادرة  ،المستويات اإلقليمية )مثل الشراكة التعاونية للغابات في منطقة البحر األبيض المتوسط
مجتمع المعا  عتجم  أن ظهرت قيمة وفوائد الشراكات في أالجدار األخضر الكبير للصحراء والساحل( 

مية والماليين. ويمكن لهذه الشراكات اإلقلي الفنيينلمؤسسات اإلقليمية والوطنية والشركاء واالدولي 
موارد لتعبئة ال ومتماسكة وشاملة بقدر أكبرأن توفر أساسا قويا وأن تمهد الطريق لعملية عالمية 

 افة.رعوية في األراضي الجالستثمارات في الغابات والنظم الزراعية الحرجية والمالية( لال الفنية)
 
طلبت لجنة الغابات إلى  ،2014المعقودة في يونيو/حزيران  وفي دورتها الثانية والعشرين -7

وحالة الغابات والمراعي والنظم الزراعية الحرجية الرعوية  لنطاقالمنظمة "إجراء تقييم عالمي 
ورهنا بتوافر (، FRA) العالمالحرجية في إطار تقييم المنظمة للموارد  فيوذلك  ،لجافةفي األراضي ا

 تقييمتعذر تنفيذ هذه التوصية نظرا ألن  ،2014 /حزيرانو. ومنذ يوني1التمويل من خارج الميزانية"
قد و. إعدادهمن مرحلة متقدمة  ال يزال بالفعل فيكان  2015-2010للفترة  في العالم الموارد الحرجية

 .2015في سبتمبر/أيلول  صدر
 

                                                      

   1  ml080e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

نظم عدم وجود تنسيق وتكامل في نظم الرصد وال

الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي الجافة، 

على الصعيدين العالمي واإلقليمي، لتعقب التغييرات 

وتحديد المخاطر )التغييرات في استخدام األراضي، 

والتغيرات المناخية وآثارها مثل فترات أطول من 

الجفاف، والحرائق، واآلفات واألمراض، فضال عن 

 إزالة الغابات والتصحر(؛
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إنشاء مجموعة عمل معنية  وفوائد في أهمية ،في الدورة نفسها ،لجنة الغابات أيضا ونظرت -8
ية وطلبت إلى المنظمة تقديم توص ،بالغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي الجافة

 قبلة.في دورتها الم أن تعتمدها إمكانيةمع  ،فيها تنظر لكيإنشاء جماعة العمل هذه ب الغابات إلى لجنة
 

 أسبوع رصد األراضي الجافة ووعد روما -ثالثا
 
 كخيار بديل للتعجيل بتنفيذ طلب لجنة الغابات وتوصياتها الواردة أعاله، نظمت منظمة -9

وع األول لرصد األسب ،بالتعاون مع الشركاءعقدت، و 2015في يناير/كانون الثاني  األغذية والزارعة
"رصد وتقييم األراضي الجافة: الغابات، والمراعي،  موضوع: الذي تناول 2األراضي الجافة

 :األسبوعأهداف في ما يلي ووالنظم الزراعية الحرجية الرعوية".  ،واألشجار
 

 تقييم الفجوة بين الحاجة والحالة الراهنة لرصد األراضي الجافة؛ 
  ؛في مجال السياساتاستكشاف الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة وااللتزامات 
  ألراضي الجافة.لالشروع في عملية تعاونية لتعزيز الرصد الشامل على نطاق واسع 

 
لى إوخالل هذا الحدث، تم تسليط الضوء على عدد من االتفاقات والمبادرات الدولية الداعية  -10

فيها اتفق  التي 20ريو+الوثيقة الختامية لشمل هي ت. وإلى هيئتها األصلية تدهورةاألراضي الم إعادة
 ةالتنمي وأهداف ،تدهور األراضي في سياق التنمية المستدامة خال من عالم إقامةعلى زعماء العالم 
األمم المتحدة لمكافحة  (، واتفاقية15و12  الهدفين خاصةألمم المتحدة )والتي حددتها االمستدامة 
 هدف، ومستدامةوإدارتها إدارة  األراضي والموارد المائيةوحفظ بإصالح  في ما يتعلقالتصحر 

المتعلق "بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  اتفاقية
 البيولوجي المتعلق بالتنوعشي تيآمن أهداف  15والهدف ، "الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

تفاقية التنوع في إطار ا ةالمعتمد 2020-2011 للفترة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوارد فيو
البيولوجي، وتحدي بون بشأن الغابات وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، فضال عن إعالن نيويورك 

  الغابات.بشأن 
 
ي ذلك ، بما فومستدامين للنظامين مناسب وتقييم رصد إجراء أن علىأيضا المشاركون  شددو -11

ي األراضي ف ةالطبيعي للثروة لإلدارة الفعالة اضرورييعد تشاركية، الهج نُ الوخطوط األساس الشاملة 
لرصد وتقييم سعة من األساليب واألدوات مجموعة وا توجدو 3.األصلية اإلى هيئته اإعادتهو الجافة

لبنات كجديدة ناشئة. وينبغي أن تستخدم تكنولوجيات ألراضي الجافة، وكذلك لمختلفة الجوانب ال
 بعد والمشاركة المحلية. منأساليب جديدة تدمج االستشعار  وفي وضع ،بناء
 
 "وعد روما بشأن رصد وتقييم تنفيذوفي ختام هذا الحدث، أعرب المشاركون عن التزامهم بـ -12

واإلجراءات المناظرة  ،"األصلية ةهيئالإلى  ةعاداإلو مستدامةال ةدارفي مجال اإلاألراضي الجافة 
 :ما يلي التي يتعين اتخاذها من أجل

 
 من أهل المهنة للنهوض برصد أو شبكة للممارسين  مفتوحة العضوية إنشاء شبكة تعاونية

 وتقييم األراضي الجافة، بما في ذلك فهم مستخدميها؛

                                                      

2 http://www.fao.org/forestry/aridzone/88626/en/. 

3 09d6892b4a39725e9bb54c2d37988567f.pdf-http://www.fao.org/forestry/42520. 
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  ،ضعواوا بمن فيهمإبالغ قيمة وأهمية رصد األراضي الجافة إلى أصحاب المصلحة المعنيين 
 السياسات والشركاء في الموارد؛

 .وضع خريطة طريق دينامية للعمل التعاوني 
 
ضاء فيها األع البلدانمنظمة األغذية والزراعة إلى جانب  فيه وفي الوقت الذي تعمل -13

إدارة أخذت  جنة الغابات،لروما وتنفيذ طلبات  وعد تحقيق أهدافعلى والمنظمات الشريكة لها 
إجراء أول تقييم عالمي لألراضي في زمام المبادرة  ،كثيرة بالتعاون مع مؤسسات حرجية، الغابات

 تكاملينممشروعين المبادرة في إطار  تم تنفيذ تلكو .األرض بيانات عنال أداة جمعالجافة باستخدام 
ن يلذ"، ال5للغابات العالميو )ب( "المسح  "4حرالتص ضد)أ( مشروع "العمل هما  مةا المنظمتقوده

المنظمات غير الحكومية والمؤسسات و ع شبكة من الحكومات الوطنيةبالتعاون م مايجري تنفيذه
 األكاديمية والشركاء اإلقليميين والدوليين.

 

ة األغذي تقودها منظمة الحالة الراهنة ألنشطة تقييم األراضي الجافة التي -رابعا
 في إقليم الشرق األدنى والزراعة

 
يم العالمي يقللمساهمة في التاإلقليمي التقييم /حلقتا عمل إقليميتان للتدريب في اإلقليم عقدت     -14

 ، هما:لألراضي الجافة
 

  شمال  إقليمقطعة أرض تغطي  15 077 شملأجرت المديرية العامة للغابات في تونس تقييما
 6مايو/آيار إلى  25من في تونس في الفترة ) يوأُجر ،مشاركا 20أفريقيا. وشمل التقييم 

 تنسيق جميع األنشطة الفنية المديرية العامة للغابات في تونس. وتولت(. 2015يونيو/حزيران 
 ة والمائية( والمركز يالحرج الشؤون أجرت المديرية العامة للغابات في تركيا )وزارة

من قطع  15 002 عدده ماغابات )أنطاليا، تركيا( تقييما لمكافحة حرائق اللالدولي مي التعلي
مشاركا وأُجرى في أنطاليا في  20الشرق األوسط. وشمل التقييم  إقليمتغطي التي رض األ

(. وقام المكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى بتقديم 2015/تموز ويولي 31إلى  20الفترة )من 
 الدعم.

 
وستعرض خالل هذه الدورة. وستعرض النتائج النهائية مع  ،فر بالفعل النتائج األوليةاوتتو -15

 .2016بحلول مارس/آذار  جرى تبادلهاالتقرير الكامل لتقييم األراضي الجافة والبيانات التي 
 
 وقد ترغب الهيئة: -16
 

 في أن تحيط علما بما يلي: 
 

 ز تنسيق ومواءمة جهود الرصد في سياق األراضي أهمية وعد روما باعتباره عملية لتعزي
 الجافة؛

                                                      

 4 desertification-against-action/action-www.fao.org/in. 

تقييم الغابات في إطار منظمة األغذية والزراعة لفي مرحلة تجريبية. وهو يكمل جهود  2015في عام  للغابات  المسح العالمي إجراءبدأ    5 

 دد المراحلالمتع اتنهج تصميم العين وذلك بتطبيق، لألراضي الجافة عالميأول تقييم  المسح دعم. ويلموارد الحرجيةالعالمي ل قييمالت 

  .داخل األراضي الجافة قطعة أرض 200 000  على 

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification
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 لموفرة ا أهمية تقييم األراضي الجافة على المستويين العالمي واإلقليمي كمصدر للمعلومات
لغابات والمراعي في األراضي الجافة وإعادتها ل المستدامة دارةاإلالمناسبة لدعم و في حينها

 ؛قليمإلى هيئتها األصلية في اإل
 

 أن: تشجع البلدان على وأن 
 

 تدعم وتشارك في تنفيذ وعد روما؛ 
  تنمية القدرات في مجال رصد الغابات والمراعي على لتطلب من المنظمة تنظيم إجراءات

 المستويين اإلقليمي والقطري؛
  ابات للغ دوريةتطلب من المنظمة دعم الجهود الوطنية واإلقليمية والعالمية إلجراء تقييمات

خطة ل ذات الصلة الغاياتوالمراعي في األراضي الجافة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق 
 أهداف التنمية المستدامة.بشأن  2030عمل 


