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عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على من أجل الحّد من تأثيرات  ُ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 

هيئة الغابات والمراعي في 
 الشرق األدنى
 الدورة الثانية والعشرون 

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

  إلى هيئتها األصليةمناظر الطبيعية الالغابات وة دإعا

 

 معلومات أساسية -أوال
 
وجي وتقلبل ثثيبرا تمثل إزالة الغابات وتدهور األراضي أسببابا رئيسبية لدقبدان التنبوب البيولب -1

. وتشير التقبديرات العالميبة إلبى سالمتهاالبشرية في الطبيعية التي تعتمد عليها  الثرواتمن إنتاجية 
(. ويبثثر هبذا سبلبا فبي المقاببل علبى 2014أن ُربع تربة العالم تتدهور )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 
مبن ببين  15في المائبة ) 60دهور حوالي الخدمات التي يقدمها النظام اإليكولوجي، حيث تتعرض للت

األلديبة للنظبام اإليكولبوجي ( من خدمات النظام اإليكولوجي التي جرت دراستها فبي إطبار تقيبيم 24
تنقيبة و ،والوقبود واألليبا  ،واألغذيبة ،توفير المياه العذببة ومنهاأو تستخدم على نحو غير مستدام، 

 (.2005دية للنظام اإليكولوجي، الهواء والمياه، وتنظيم المناخ )تقييم األل
 
ا وحتى مثخرا، تعبرض التبدهور واثباره االقتيبادية المحتملبة للتإاهبل إلبى حبد ثبيبر. وهبذ -2

مبن  عبن تبدهور النظبام اإليكولبوجي غبل بم وتُ لحكومبات أن تقبي  يعني عدم وجبود إطبار موحبد يمكبن ل
لمشكلة ومداها انطاق ثبر ف عن شفحتى التقديرات المتحدظة عند الحد األدنى تك ،خالله. ومع ذلك

 20.2و 4.3إلى فقبدان مبا يتبراوي ببين أدى لها يوتشير األدلة إلى أن تدهور األراضي وتحوالعالمي. 
(. وهبو مبا Costanza, et al., 2014فبي قيمبة السبلع والخبدمات اإليكولوجيبة ) فبي السبنة دوالر ترليبون

ي اإلجمببالي المإمببع لإميببع بلببدان العببالم قببومالالنبباتج مببن فببي المائببة  23و 5يببوازم مببا يتببراوي بببين 
 مإتمعة.

 
مناظر الطبيعية ترجع الغير المباشرة والمباشرة لتدهور الغابات و ةمحرثعوامل الالومعظم  -3

مخزونات الكربون. ويقدر أن إلى أنشطة وأفعال بشرية تثثر سلبا على األراضي وتسدر عن فقدان 
فبي المائبة  80تمثل المحبر  األساسبي المسبثول عبن حبوالي الزراعة )وخاصة الزراعة التإارية( 

 العوامل المحرثةمن إزالة الغابات في العالم. ويعتبر التعدين والبنية التحتية والتوسع الحضرم من 
الهامة أيضا لتدهور الغابات والمناظر الطبيعيبة. وتشبير النتبائج المتعلقبة باألنمباط العالميبة لتبدهور 

مسثولة عن ما يزيد  )على نطاق تإارم( األشإار ة استغالل األخشاب وقطعأنشطالغابات إلى أن 
في المائة مبن مإمبوب تبدهور الغاببات فبي أمريكبا الالتينيبة والمنطقبة )شببه( المداريبة فبي  70على 

 ،الدحم، وزراعة الكدا ، والحرائق غير الخاضبعة للسبيطرةاسيا. ويعد جمع حطب الوقود، وإنتاج 
منباظر الطبيعيبة فبي بلبدان ناميبة متعبددة الل مهمة أيضا فبي تبدهور الغاببات وورعي الماشية عوام
 (.G. Kissinger, M. Herold and V. De Sy. 2012وخاصة في أفريقيا )

http://www.fao.org/
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القضاء  تحول دونلغابات واألراضي عقبات خطيرة ل المستمر تدهورالونتيإة لذلك، يشكل  -4

ثثيببرة مببن العببالم، وعلببى قببدرة النسبباء  مبباثن فببي أالتنببوب البيولببوجي  فقببدانعلببى الدقببر والإببوب و
عمليبة والرجال والمزارعين والمإتمعات المحلية على التكيف مع اثار تغير المنباخ. وتبثدم أيضبا 

التنباف  علبى المبوارد النبادرة مبع مبا ينطبوم عليبه ذلبك مبن احتمبال  ات فبيالتدهور هذه إلبى زيباد
عبدم المسباواة التبي تتعبرض لهبا فئبات معينبة، مثبل نشوب نزاعات ببين المسبتعملين، وإلبى مداقمبة 

والتحكم فيها. وتهدد هذه العمليبات سببل ثسبب العبيل والرفباه  الموارد النساء، فيما يتيل باستخدام
واألغذيببة والميبباه وأمببن الطاقببة وقببدرة ماليببين األفببراد علببى اليببمود )منظمببة األغذيببة والزراعببة، 

دهور الغابببات واألراضببي يعنببي اسببتمرار انبعاثببات وعببالوة علببى ذلببك، فببإن اسببتمرار تبب(. 2015
الكربون في الغال  الإوم، وتقليل القدرة علبى تنحيبة الكرببون، وزيبادة مخباطر حبدور تغييبرات 

 ثارثية في النظام المناخي لألرض.
 
ت المزالبة اة قدر ثبيبر مبن الغاببإعادسيمكن فوإذا ما توافرت األدوات والحوافز اليحيحة،  -5

، بمعنبى أن يإبرم تعزيبز السبالمة اإليكولوجيبة وتعزيبز إلى هيئتها األصلية لمتدهورةواألراضي ا
واألشإار والنباتات الخشببية  رفاه البشر عن طريق استحدار و/أو تحسين إدارة الغابات واألحراج

منبباظر الو الغابببات األخببرى علببى مسببتوى المنبباظر الطبيعيببة. وحببددت الشببراثة العالميببة إلعببادة
 المناظر الطبيعية المتدهورة هكتار من ما يزيد على مليارم (GPFLR) لى هيئتها األصليةالطبيعية إ

 –وهبي مسباحة أثببر مبن أمريكبا الإنوبيبة  -في أرجباء العبالم  واألراضي التي أزيلت منها الغابات
هيئتهببا األصببلية. وهببذه تمثببل قببد تتواجببد فيهببا فببرا إلعببادة الغابببات والمنبباظر الطبيعيببة إلببى التببي 

م فيهاد  ق  ناطق تُ م ابات غمن خالل تواجد ال ،يجسلع وخدمات النظام اإليكولو ،م فيها، أو يمكن أن تُق د 
 واألشإار واألشكال األخرى للكتلة الحيوية الخشبية. 

 
عبدد إلى هيئتها األصلية بدضبل  مناظر الطبيعيةالو لغاباتابأهمية إعادة  متزايد عيويسود و     -6
األراضبي مليبون هكتبار علبى األقبل مبن  150ية. فقد حدد تحدم بون هدفا بإعبادة العمليات الدول من

األطرا  في اتداقية  تاعتمد ،. وباإلضافة إلى ذلك2020المتدهورة إلى هيئتها األصلية بحلول عام 
 15 هبد دعو الالتبي يب، 2010عبام  فبي المتعلقبة ببالتنوب البيولبوجيي شالتنوب البيولوجي أهدا  أيت

هورة إلببى هيئتهببا دفببي المائببة علببى األقببل مببن نظمهببا اإليكولوجيببة المتبب 15 إعببادةلببدان إلببى البمنهببا 
عقبببودة فبببي للإنبببة الغاببببات الم البببدورة الحاديبببة والعشبببرين خبببالل. و2020ول عبببام لببباألصبببلية بح
 منظمة األغذيبة والزراعبة تحدد’’أن ب تطالببتوصية  الدول األعضاء ، تقدمت2012سبتمبر/أيلول 

وتعزز قدراتها في مإبال تخطبيا اسبتخدام األراضبي الريديبة  ،بون تحدم اهدا  حقيقت فيدورها 
خييات، من خالل العمل المعيارم وثذلك من خالل دعبم المشباريع المندبذة تعدة  بطريقة تشر 

تطلبب  منظمبة األغذيبة والزراعبةتوصية إلى الدول األعضاء أيضا ب وتقدمت‘‘. في مختلف البلدان
ى تأمين دعم لبرنامإهبا الميبداني بغيبة زيبادة المسباعدة علبى تنميبة قبدرات البلبدان أن تسعى إل إليها

قطاعبات والتطبوير المثسسبي وتطبيبق البنهج المتكاملبة  عبدةلالشبامل األعضاء في مإبال التخطبيا 
 ومتابعة االنخراط في الشراثة العالمية إلعادة الغابات إلى هيئتها األصلية. 

 
 الطبيعيبة منباظرليبة إعبادة الا إنشباء المنظمبة أعلنبتت والتوصبيات، لهبذه التحبديا واستإابة -7

لمسباعدة ، 2014فبي البدورة الثانيبة والعشبرين للإنبة الغاببات فبي عبام  إلبى هيئتهبا األصبلية للغابات
 ذات اليلة، بما يسّرب عمل هاغاياتوتحدم بون، وأهدا  ايتشي إزاء التزاماتها ب الوفاء فيالبلدان 
إلبى  لغابباتاعبادة ون وثيبق مبع الشبرثاء الرئيسبيين فبي سبياق الشبراثة العالميبة إلتعبافبي المنظمة 

 هيئتها األصلية.
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دعم العمل  – إلى هيئتها األصلية للغابات مناظر الطبيعيةالدور آلية إعادة  -ثانيا
 الميداني

 
 عبادة المنباظرإ تنديذ إجبراءات إعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصلية تدعم الية -8

وال سبيما علبى المسبتوى  ها ورفع التقارير ذات اليبلةرصدو الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصلية
جمهورية ثوريا والسويد. وبناء  يمن خارج الميزانية من حكومت تمويالوتلقت حتى اآلن  القطرم.

المنباظر الطبيعيبة للغاببات آللية إعبادة  االستشارمالدريق  المعايير أقرها ةعلى عملية اختيار متعدد
مببن ليببة اآللحيببول علببى دعببم مببالي وتقنببي مببن ل بلببدانمببن ال عببدد، تببم اختيببار إلببى هيئتهببا األصببلية

تحدم بون والمواءمبة مبع إزاء عوامل مثل التعهدات القائمة وااللتزام ثانت التمويل المتاي حاليا. و
لتحديبد أفضبل المرشبحين المبثهلين. مبن ببين المعبايير المسبتخدمة  منظمبةالقطرية لل إطار البرمإة

 2017-2015لحيبول علبى البدعم خبالل الدتبرة لحتبى اآلن  التي وقع عليهبا االختيباربلدان الوتشمل 
مإموعبة ثانيبة مبن تلقى وسبت .لبنبان و، ثمبوديباوالدلببين، و وغواتيمباال،، روانبداو بيبرو،و، أوغندا

 إضافية.مكن تعبئة موارد مالية أإذا  البلدان المثهلة تمويال
 
سترثز الية إعادة المنباظر الطبيعيبة للغاببات إلبى هيئتهبا  2020حتى  2015وخالل الدترة من  -9

 األصلية بيورة أساسية على ما يلي:
 

تحديبد االحتياجبات من أجبل مختارة في بلدان  متعددينأصحاب ميلحة تضم  عملية يسيرت  (1
، حسبب يبثدم، ممبا ى هيئتهبا األصبليةعية للغابات إليإعادة المناظر الطبب المتعلقةوالدرا 
 صبليةإلعبادة المنباظر الطبيعيبة للغاببات إلبى هيئتهبا األخطبة وطنيبة  إلبى وضبع االقتضاء،
 الإهببببات الداعلببببة جميببببعب( أدوار )؛ وإلعببببادة تأهيلهببببا المسببببتهدفة أ( المنبببباطق) :تشببببمل

د( المببوارد الماليببة )و القببدرات؛ االحتياجببات الخاصببة بتنميببةج( )و المحتملببة؛ اومسببثولياته
 .من هذا القبيل دعمحشد ثيدية  إشارة إلىوالزمين، ني التقوالدعم ال

تطوير األدوات والممارسات الدضلى المتعلقة بإعادة المناظر الطبيعية للغاببات إلبى هيئتهبا   (2
)مثببل  مببع األخببذ بعببين االعتبببار الإهببود القائمببة ذات اليببلة األصببلية وجمعهببا ونشببرها،

خدام األراضبببي، والمشبببارثة، والمبببوارد الوراثيبببة، والتنبببوب البيولبببوجي، التخطبببيا السبببت
والحمايببة مببن اآلفببات واألمببراض، وإدارة الحرائببق، والحدبباظ علببى الميبباه والتربببة وقببيم 

 (.غيرهاالمناظر الطبيعية، و
مشباريع وببرامج جديبدة ذات نطباق  ترتيبب إقامبة فيدعم إنشاء مشاريع ريادية والمساعدة   (3

 القطاب الخاا.مع اون مع جهات مانحة وطنية وثنائية ومتعددة األطرا  وواسع بالتع
عادة المناظر الطبيعيبة للغاببات إلبى إل المبذولة الراسخةلإهود الإودة الوافية  مراقبةالدعم   (4

 .ةلخطوط التوجيهية والمعايير والمواصدات المقبوللهيئتها األصلية لضمان االمتثال 
 
على المستوى العبالمي  دة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصليةإعا اليةأيضا وتعمل  -10
 ما يلي:في 
 

خطوط أساس ورصد  عدادخطوط توجيهية ومعايير إل ، بالتعاون مع شرثاء اخرين،وضع  (1
رفبع تقبارير عادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصلية وقياسها وإل الناجحة إهودال

 .هابشأنها والتحقق من
للبلبدان ولوثباالت التنديبذ معلومبات بشبأن  تتبي حبدد وت ،معلومات ماليبة لتقديموظيدة  توفير  (2

 وثبذلك تحبياعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصبلية، إل المتاي تمويلال ميادر
اإلعبادة إلبى  تمويبل المثسسات المالية ومثسسات الإهات المانحة علما باحتياجات وفبرا

 .األصلية الهيئة
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إعبادة المنباظر الطبيعيبة ب المتعلقبة جبراءاتاإل ترسبيخ فبي بقدر أثبر مبن الدعاليبة المساهمة  (3
ت االلتزامبباورفببع تقببارير عببن اإلجببراءات المتخببذة  بشببأن  للغابببات إلببى هيئتهببا األصببلية
 .والعمليات العالمية واإلقليمية

لطبيعيببة للغابببات إلببى هيئتهببا عببادة المنبباظر اإل شببراثات تشببغيلية ودعببم بنبباء فببيالمسبباعدة   (4
 التعاون بين القطاعات. لزيادةسعيا  ،األصلية

 
منظمببة تكامبل تببام مبع ترتيبببات وببرامج أخببرى تستضبيدها فببي وتعمبل اآلليبة بشببكل وثيبق و     -11

برنببامج األمببم المتحببدة للتعبباون فببي  مببن قبيببلدعم أهببدا  ذات صببلة لبب ضببعتوُ  ،األغذيببة والزراعببة
، ومرفبق الغاببات فبي البلبدان الناميبة الناجمة عن إزالبة الغاببات وتبدهورها مإال خدض االنبعاثات

نظبم التبرار مببادرة مبن أجبل تنميبة المنباطق الإبليبة، و الدوليبة ، وأمانبة الشبراثة(FFF) والمزارب
، (LADA) ، وبرنامج تقييم تبدهور األراضبي فبي المنباطق الإافبة(GIAHSالمهمة عالميا )الزراعي 

 وغيرها. (WOCAT) ية لنهج وتكنولوجيات حدظ المواردالعالم شبكةوال
 
والسبببيما األهبببدا   للمنظمبببة، وينبببدرج عمبببل اآلليبببة ضبببمن اإلطبببار االسبببتراتيإي الإديبببد -12

زيببادة وتحسببين تببوفير السببلع والخببدمات مببن الزراعببة والغابببات ’’االسببتراتيإية التببي ترثببز علببى 
زيبادة صبمود سببل المعيشبة فبي ’’(، و2يإي )الهد  االسترات ‘‘وميايد األسما  بطريقة مستدامة

، يبرتبا 2(. وفي إطار الهد  االستراتيإي 5)الهد  االستراتيإي  ‘‘مواجهة التهديدات واألزمات
المتمثلة في " تعزيبز القبدرات التنظيميبة والمثسسبية لبدعم  20103عمل اآللية بشكل خاا بالنتيإة 

ة". ويساهم ذلك في تحقيق نتائج مإال العمل الرئيسبي االبتكار واالنتقال إلى نظم إنتاج أثثر استدام
المببادرة اإلقليميبة لنبدرة  مبع إلبى جنببجنببا خدمات النظم اإليكولوجيبة والتنبوب البيولبوجي،  بشأن

 المياه في إقليم الشرق األدنى.
 

 التمويل/الدعم -ثالثا
 
ببتُ  -13  خببارجيين،/شببرثاء نيمببوارد مببن خببارج الميزانيببة مببن مانح مببن خبباللل اآلليببة حاليببا وّ م 

 حتبي اآلن جمهوريبة ثوريبا والسبويد. وقبد أنشبئت ثبرنبامج جبامع يمكبن مبن خاللبه تبوفيريشملون 
الدعم بغيبة مسباندة اتخباذ  نماطأ سائرالدعم الثنائي والمتعدد األطرا  و مإموعة متنوعة من أنماط

 إجراءات على المستوى القطرم بشكل أساسي.
 
الإهبود التبي  تعضدتحدم بون وأهدا   تحقيقالإهود الرامية إلى وتدعم اآللية بشكل ثامل  -14

العديببد مببن ويبببذلها الشببرثاء اآلخببرون فببي الشببراثة العالميببة إلعببادة الغابببات إلببى هيئتهببا األصببلية. 
أعضاء الشراثة العالمية إلعادة الغابات إلى هيئتها األصلية أعضباء فبي الدريبق االستشبارم ل ليبة 

دعم ل ليبة علبى في تقبديم الباالزدواجية  وأوالدعم المتبادل وتدادم التداخل  ضمان التكاملمن أجل 
 اليعيد العالمي.

 

 مطروحة للنظر فيها نقاط -رابعا
 
 قد ترغب اللإنة في دعوة البلدان األعضاء إلى: -15
 

  المعنيبة وثباالتالببين مختلبف  ي فيمباالتعباون القطباعزيبادة أو تعزيز اليبات لضبمان  إقامة 
، وإدارة وميببايد األسببما  ،والحراجببة ،الزراعببةإدارة  المسببثولة عببن وة األراضببي إدارببب

 ؛للمناظر الطبيعية هج  أثثر تكامالن   اعتماد من خالل الثروة الحيوانية
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   لتنببوب لشبي تيا غايباتحبدم بببون، وت لتحقيببق أهبدا النظبر فبي تقببديم تعهبدات أو التزامبات
األهدا  والغايات  بسائرو إلى هيئتها األصلية ةوجياإليكولة بإعادة النظم يلالمتالبيولوجي 

 ؛قهااإلجراءات الرامية إلى تحقي ، ودعمبذلك يلةالمت
   من التمويل إلعبادة األراضبي المتبدهورة  عززةتعبئة مستويات ابتكارية وم دعيمفي تالنظر

 ،خضبرمرفق البيئة العالمية وصندوق المنباخ األ جهات منها من خالل، إلى هيئتها األصلية
 تشإع االستثمار؛ ومواتية بقدر أثبرظروفا أفضل  تستلزموالتي قد  ،والقطاب الخاا

   ليببة إعببادة المنبباظر الطبيعيببة آلأو عينيببة دعمببا للبرنببامج الإببامع و/تببوفير مسبباهمات ماليببة
 .منظمة األغذية والزراعةللغابات إلى هيئتها األصلية في 

 
 :بما يلي المنظمةوقد ترغب اللإنة في أن توصي  -16
 

   األنشبببطة المتعلقبببة بإعبببادة الغاببببات وغيرهبببا مبببن ولتنديبببذ دعبببم الإهبببود القطريبببة لتخطبببيا
إعبادة المنباظر عبن طريبق أنشبطة اليبة  وخاصبة، ضي المتدهورة إلى هيئتهبا األصبليةاألرا

 ؛الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصلية
   إلبى هيئتهببا  اضبي المتبدهورةألراالتعباون مبع الشبرثاء لتعزيبز إعبادة  مواصبلةالسبعي إلبى

منهببا شببراثات ومبببادرات عالميببة، فببي  ةالمباشببر مببن خببالل المشببارثة وخاصببة، األصببلية
الشراثة العالمية إلعادة الغابات إلى هيئتهبا األصبلية، والشببكة الدوليبة للغاببات النموذجيبة، 

الشبراثة  أعضباءوثبذلك مبع واألغذية والطبيعبة،  ناسومبادرة المناظر الطبيعية من أجل ال
 التعاونية في مإال الغابات؛

  من خبالل مإباالت  وخاصة ،في مزيد من العمل الشامل والمشتر  بين اإلدارات المشارثة
 فبي إطبار العمبل االسبتراتيإي حددةالعمل الرئيسية ذات اليلة و/أو المبادرات اإلقليمية الم

تعزيببز األمببن الغببذائي،  هببج المنبباظر الطبيعيبة مببن أجببللببدعم نُ  ،األغذيببة والزراعببة لمنظمبة
والتخديف مبن وطبأة الدقبر، والتكيبف مبع تغيبر المنباخ والتخديبف مبن اثباره، باإلضبافة إلبى 

 صون الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام؛
   فبي المبوارد، المتعبددم األطبرا  والثنبائيين  شبرثاءالبشكل نشا مبع  المشارثةالسعي إلى 

وميبار   ،يئة العالميبة، وصبندوق المنباخ األخضبرمرفق الب ومنهممن القطاب الخاا، و
مبن زيبادة دعمهبا للبلبدان األعضباء  منظمبةلتمكبين ال ،التنمية اإلقليميبة والمتعبددة األطبرا 

لتنمية القدرات في مإاالت التخطيا المشتر  بين القطاعات والتطبوير المثسسبي وتطبيبق 
 .هج المناظر الطبيعية في الميداننُ 

 
 
 

 


