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عدم التأثير على  من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في ُ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 17-13، الجزائر، تلمسان

في إقليم الشرق األدنى  ة بالغابات والمراعيتعلقالسياسات واالستراتيجيات الم
 وشمال أفريقيا

 
 

الشرق األدنى وشمما   إقليم لدانبمن  كثيرفي  ،إلدارة المستدامةاممارسات  اتباععدم  يهدد  -1
. فممي اإلقلمميم الغابممات واألراضممي الحرجيممة األلممرع والمراعممي والممم ارع حالممة ،(NENAأفريقيمما  
أن معممد   2015لعممام  (FRA الممموارد الحرجيممة  العممالمي لحالممة تقيمميمالمممن  المسممتمدة بيانمماتوتبممين ال
 هي نسبة كبيرة، و2010ن مستويات عام ع ئةافي الم 1.9 أعلى بنسبة قليمة الغابات في اإلرقع فقدان

  غطاء حرجي منخفض.في منطقة ذات 
 
فيممما يتعلممق بوجممود وتطمموير  وتتفمماوت بلممدان الشممرق األدنممى وشممما  أفريقيمما تفاوتمما كبيممرا  -2

 شموطا بعيمدا بلمدانبعمض ال قمد قطعمتفالغابات والمراعي. ة بلقعتمستراتيجيات وبرامج اسياسات و
 أو تفصمميليةرسمممية  سياسمماتبلممدان ألممرع  بينممما ال يتمموافر لممدع، هاتنفيممذأو /و هاوضممع مراحممل فممي

الحرجية  والتشريعات السياسات ال ت ا في حاالت بعينها، ا. وفي حد ذاتهبشأن الغابات والمراعي 
 سارية المفعو . العشرينها في منتصف القرن وضعالتي تم 

 
عمة لتحليمل نقماط القموة والضمعف منظممة األغذيمة وال را أوصت بإعمدادهادراسة وللصت   -3

تحممديو وتنقممين وتنسمميق يتعممين  هأنممقلمميم إلممى سممتراتيجيات فممي بعممض بلممدان اإلفممي السياسممات واال
المحتملمة التمي  التمدلل مجماالتوتشمل السياسات واالستراتيجيات والتشريعات واألطر المؤسسية. 

 حددتها الدراسة ما يلي:
 

  العامممة سممتراتيجياتاالة بالغابممات والمراعممي فممي تعلقممدمممج السياسممات واالسممتراتيجيات الم 
مة القطاع في االقتصادات لة بمساهصالمت ،، وترجمة األهداف االستراتيجيةقطريةلتنمية الل

أهمداف ومؤشمرات  ذاتإلمى إجمراءات تنفيذيمة  ،الحمد ممن الفقمرباألمن الغمذائي وبو الوطنية
 ومي انيات؛

   لممرع لضراضممي، ولاصممة ال راعممة وإدارة االسممتخدامات األفممي دمممج الغابممات والمراعممي
 األراضي، وتع ي  التعاون المشترك بين القطاعات؛

http://www.fao.org/
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  لغابمات والمراعمي فمي المجتممع التمي تقمدمها االمساهمة االجتماعية واالقتصادية  تعميق فهم
همذه المسماهمات كجم ء ممن التحمو  إلمى  وإظهمار ،من أجل زيادة االستثمار في هذا القطاع

 ر؛االقتصاد األلض
   تع ي  العمليات التشاركية من لال  إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتممع

 المدني في إدارة الغابات والمراعي؛
  اسمتراتيجيات  ممن لمال  وضمع زيادة االمتثا  التفاقيمات األممم المتحمدة واالتفاقيمات الدوليمة

لممثالو وأهممداف التنميممة اتفاقيممات ريممو ا منهمماعمليممات فممي تمممزر مممع الغابممات والمراعممي 
 المستدامة التي اعتمدت مؤلرا؛

  تباد  الدروس المستفادة، وتباد  لبرات البلمدان الرائمدة فمي  رسييتع ي  التعاون اإلقليمي لت
 ،إلممى أهممداف محممددة، ولطمم  عمممل مجمما  األدوات وايليممات لترجمممة أولويممات السياسممات

 وأنشطة ملموسة.
 

 للنظر فيها طروحةنقاط م
 
 ترغب البلدان في النظر في ما يلي: قد  -4
 

  المشماركة المكثفمة علمى نحمو يكفمل ة بالغابمات والمراعمي، لقمعتتنقين أو تع ي  سياسماتها الم
 على المستوع القطري؛ وقانوني أقوع يسياسات إطاروضع في لجميع أصحاب المصلحة، 

  اهماتها فممي تحديممد مسمماهمات ممموارد الغابممات والمراعممي فممي االقتصممادات الوطنيممة ومسسمم
مع استكشاف أوجه التمزر مع االستخدامات األلمرع  ،تحقيق األمن الغذائي والحد من الفقر

 لضراضي مثل ال راعة؛
 
 :منظمة األغذية وال راعة تقديم مساعدة في ما يليطلب من أن تقد ترغب البلدان في   -5
 

   ة لقممعتواألنشممطة المتقيمميم البلممدان لممموارد الغابممات والمراعممي، وربمم  السياسممات تحسممين
والتحممو  إلممى اقتصمماد  ،بالغابممات والمراعممي بأهممداف التنميممة المسممتدامة، واتفاقيممات ريممو

 ألضر.
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 معلومات أساسية -أوال
 

الشرق األدنى وشمما   إقليمبلدان من  كثيرعدم اتباع ممارسات اإلدارة المستدامة في  ؤديي  -1
إلمى  ضي الحرجية األلرع والمراعي والمم ارعالغابات واألرا حالة إلى تعريض (NENAأفريقيا  
ن فمإ 2015لعمام المموارد الحرجيمة  العمالمي لحالمة تقيميمالممن  المستمدة بياناتالواستنادا إلى . الخطر
هي نسبة ، و2010ن مستويات عام عئة افي الم 1.9 أعلى بنسبة قليمة الغابات في اإلرقع فقدانمعد  
 ض.غطاء حرجي منخففي منطقة ذات  كبيرة

  
 فمإن، العشمرين القرن أوائل ومنتصف إلى اإلقليمبلدان في بعض تعود إدارة الغابات  بينماو  -2

كممان لهممذا التطممور . ولممديهامممؤلرا إدارات الغابممات والمراعممي أو عمم زت  قممد أنشممأت ألممرع ابلممدان
. وفممي عملهمماق طممرعلممى و ،حالممة مؤسسممات الغابممات والمراعمميعلممى هيكممل وانعكاسممات التمماريخي 

مؤسسمات وزارات أو لتصماص ال الغابمات والمراعميب الهيئات المختصة قد تخضعالبلدان،  بعض
المسؤولة عمن الغابمات والمراعمي  ةاالتصا  والتنسيق بين الوزار كونفي هذه الحاالت، ي. ومختلفة

فممي مؤسسممات  المتبعممةهج لممنُ تبمماين انظممرا لو. ضممئيال، إن لممم يكممن معممدوما وغيرهمما مممن المموزارات
حاجة ماسة لتحديو وتنقين وتنسيق السياسات واالستراتيجيات والتشمريعات واألطمر  توجدالبلدان، 
 .المؤسسية

 
تحليل نقاط القوة والضمعف فمي  من أجل بإجراء دراسة منظمة األغذية وال راعة أوصت و  -3

  .سةنتائج هذه الدراضمن هذه الورقة موج ا لوتت .قليمالسياسات واالستراتيجيات في بعض بلدان اإل
 

ة بالغابات والمراعي في إقليم لقعتتحليل السياسات واالستراتيجيات الم -ثانيا
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 
فيما يتعلق بوجود وتطوير سياسات  تتفاوت بلدان الشرق األدنى وشما  أفريقيا تفاوتا كبيرا  -4
. ة المتعلقمة بالغابمات والمراعمي، وبإعداد برامجها الوطنيمالغابات والمراعية بلقعتمستراتيجيات او
 (NFP  الحرجيمة الوطنيمة هاوبرامج ها/استراتيجياتسياساتها اإلقليم في بلدانبعض الوضعت  بينماو

 الحرجيممة هممابرامجللتممو عمليممة صممياغة  تبممدأفممإن بلممدانا ألممرع تنفيممذها منممذ عممدة سممنوات،  توبممدأ
 بلمدان اإلقلميمناحية ألرع، فإن عددا من من ووالترتيبات المؤسسية والقانونية ذات الصلة. الوطنية 

حمايممة  فممي سترشممدتو ،الغابممات والمراعممي فممي حممد ذاتهمملة يليفصممتسياسممات رسمممية أو  ايس لممديهلمم
 والتشمريعات بعمض السياسماتوال تم ا  ترتيبمات تشمريعية. والرعويمة ب الحرجيمة اهموارد ونوص

 و .منتصف القرن العشرين سارية المفع ها فيوضعالحرجية التي تم 
 
 وسمماهمت منظمممة األغذيممة وال راعممة، مممن لممال  برنامجهمما العممادي ومشمماريعها وبرامجهمما  -5

مممن لممارم المي انيممة ومرفممق البممرامج الحرجيممة الوطنيممة فممي وضممع وتنفيممذ بممرامج حرجيممة  الممولممة
استخدام الغابمات وإدارتهما فمي  نظموطنية وسياسات واستراتيجيات وتشريعات وترتيبات مؤسسية ت

للتعماون المدولي( فمي  األلمانيمةوكاالت مانحة وإنمائيمة ألمرع  مثمل الوكالمة  أيضا . وساهمتماإلقلي
 .في هذا المجا  سياسات واستراتيجيات حرجية وبرامج عملوضع 

 
 المساهمة في خطة التنمية الوطنية  -ألف

 
 تيجيات والبممرامج الحرجيممة الوطنيممة فممي بعممضامكنممت عمليممة صممياغة السياسممات واالسممتر  -6

والشمروع فمي عمليمات  ،قطماع الغابماتحموارات وطنيمة حمو  القضمايا المتعلقمة ب إجمراءمن البلدان 
يؤدي إلى تع ي  قدر أكبر من الشفافية  على نحوتشاركية تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين، 
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ت عمم ز هممذا أيضمما التنسمميق بممين القطاعمماوفممي اتخمماذ القممرارات المتعلقممة بالغابممات وتقاسممم المنممافع. 
 المراعي والموارد الطبيعية. قطاعات ولاصةوالتكامل مع القطاعات ذات الصلة، 

 
ة تعلقمإدممام السياسمات واالسمتراتيجيات المضمرورة تحسمين  همذهوأكدت عمليات التخطي    -7
مممع السياسممات  صممالتوتع يمم  ال عموممما،التنميممة الوطنيممة  واسممتراتيجيات سياسممات فمميلغابممات با

، الحرجيمة المسمتدامةلنشمر مبمادا اإلدارة  اأطمر أيضما تمثمل وهميالصملة. للقطاعمات ذات األلرع 
التوجيهيمة  والخطوط الغابات، وتطوير أفضل الممارسات حوكمةووضع معايير ومؤشرات لرصد 

نية، واقتراح اإلصالحات القانونية والمؤسسية، وبناء قدرات جميع أصحاب المصملحة فواألدوات ال
 المراعي.قضايا الغابات وبالمعنيين 

 
 إلمى أدع لسياسمات والقموانيناانخفما  مسمتوع تنفيمذ فإن على الرغم من الجهود المبذولة، و  -8

. ويتفماقم همذا إقليم الشرق األدنى وشما  أفريقياقطاع الغابات والمراعي في  ضعف رصد وحوكمة
عمدم الكفماءة فمي و ،مبادا وممارسمات اإلدارة المسمتدامة للمموارد الطبيعيمةلمحدود التطبيق ال نتيجة
إلمى انخفما  مسماهمة وهمو مما أدع إلدارة المسمتدامة لضراضمي، تمدابير محمددة فمي مجما  ا تطبيق

 قطاع الغابات والمراعي في االقتصادات الوطنية.
 
 أثناء مراحل وضمع السياسمات وتنفيمذها التي صودفتالثغرات التالية  وأظهرت الدراسة أن  -9

 سبيل المثا ،على و. يمكن أن تفسر هذا الوضع
 

   علمممى المسمممتوع االسمممتراتيجي  السياسمممات  التنفيذيمممةالممموزارات  حمممددتهااألهمممداف التمممي
ممن حيمو  المسماهمات فمي االقتصماد الموطني،  واالستراتيجيات( لقطاع الغابات والمراعمي

في مرحلة البرمجة  برامج  تُؤلذ في الحسبانواألمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر، لم 
لممم تُتممرجم علممى المسممتوع التنفيممذي إلممى أهممداف متولمماة، وإجممراءات ملموسممة والعمممل(، 

 ومؤشرات محددة للرصد والتقييم. ،ومخصصات كافية في المي انية
   ُبشكل صحين دور قطاع الغابات والمراعي  التنفيذيةم الوزارات ي  ق  في كثير من البلدان، لم ت

طائفمة اليعكس سم ء تقييم من هذا القبيمل كمانفإجراوإمكاناته في سياق لطة التنمية الوطنية. 
التمي تقمدم ممن لمال    ،واسعة من السلع والخمدمات القابلمة للتسمويق وغيمر القابلمة للتسمويقال

مجموعمة ممن الخيمارات لتع يم   وضمع تمينوي ،الوظائف اإلنتاجية والوقائية على حد سمواء
 نمية الوطنية.فعالية قطاع الغابات والمراعي المساهمة في تحقيق أهداف الت

  المقترحممة للتشممريعات الحرجيممة إلممى إشممراك السممكان المحليممين والقطمماع  نقيحمماتتهممدف الت
بسمممبب غيممماب إليمممات إنفممماذ القمممانون  جمممروممممع ذلممم ، فمممإن همممذه المشممماورات لمممم ت ؛الخممماص

 واإلجراءات اإلدارية المناسبة.
  وال يم ا  العمدد ممة. ال ي ا  التمويل في قطاع الغابات غير كماف ويعتممد علمى األمموا  العا

والمراعي، بمما فمي ذلم   الغاباتبرامج وأنشطة للمبادرات المتاحة للتمويل المستدام لقليل ال
 .ه األولى، في مراحل(PES  النظم اإليكولوجية الدفع مقابل لدمات

 
 القيمة االقتصادية للنظم اإليكولوجية للغابات والمراعي -باء

 
قلمميم إضدوار االقتصممادية والبيئيممة للغابممات والمراعممي فممي لممم، عممدم تقممدير بشممكل عممايسممود،   -10

 يممةكلال القمميم االقتصممادية تحديممدوحمماو  عممدد قليممل مممن بلممدان اإلقلمميم الشممرق األدنممى وشممما  أفريقيمما. 
 TEV) لنظم اإليكولوجيمة للغابمات واألراضمي الحرجيمة ومسماهمتها فمي النماتج المحلمي اإلجمماليل. 
قيممة المنتجمات ل ارسممي حصرا ،ولبنان واليمن والسودان وتونس انمثل إير ،بعض البلدان تجريو

  إكليل الجبملوالصمغ العربي، و، يوالصنوبر الحجر ،الحرجية غير الخشبية المصدرة مثل الفستق
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الكليممة القمميم االقتصممادية تقيمميم  عممن( دراسممات 2014-2012  مممؤلراتممونس وأجممرت . 1النحممل وعسممل
 ور النظم اإليكولوجية للغابات واألراضي الحرجيمة األلمرع فة تدهوتكل ،لموارد الغابات والمراعي

الوكالمة األلمانيمة للتعماون المدولي واالتحماد  جهمود مماثلمة فمي األردن بمدعم ممن والمراعمي. وبُمذلت
 الدولي لحفظ الطبيعة.

 
خممدمات العلممى الممرغم مممن أن بعممض البلممدان وضممعت منهجيممة لاصممة بهمما لتقممدير قيمممة و  -11
عممدم واليمم ا  . القمميم السمموقية لهممذه الخممدمات نميممةتتحسممين جهممود لبممذ  ال يمم ا  يتعممين فمم، حرجيممةال

وأدع إلمممى انخفممما   أممممرا مهيمنممما، األدوار المتنوعمممة للغابمممات والمراعممميبممماالعتمممراف الكمممافي 
األولويممات  بشممأن نقمما ال فمميالغابممات والمراعممي  غفممل. وغالبمما ممما تُ االسممتثمارات فممي هممذا القطمماع

دور الغابمات  يتجاهمل غالبما مما -زراعمي ممن منظمور  عمومما األممن الغمذائي إلمى ظمرويُن .اإلقليمية
مممن تممدهور  ا، وحمايتهممةم االيكولوجيممحيويممة وإنتاجيممة الممنظ حفممظألمممن الغممذائي، ووالمراعممي فممي ا

 .األراضي
 
( المغممربتممونس و  إقلمميم الشممرق األدنممى وشممما  أفريقيمماالمبممادرات األليممرة فممي  ظهممرتأو  -12
المنظم والمدفع مقابمل لمدمات بمات والمراعمي الغا التمي توفرهما خدماتالسلع وال ي تتيحهاالت فرصال

لتكيف مع تغير لتوفير حواف  اقتصادية للحكومات والشعوب من أجل وضع تدابير في  اإليكولوجية
 المناخ.

 
جية اسمتراتياتبماع  الغابمات والمراعمي التي توفرهمالسلع والخدمات لتطوير أسواق  ستل موي  -13 
تاحمة اقتصمادية إلإمكانمات تنطموي علمى تبارهما التصاالت قادرة علمى بيمع الغابمات والمراعمي باعل

 ضافي للقطاعات المستفيدة األلرع.إ ربنلعمل وتوفير لدمات إلضافة لفرص 
 

 البيئة وإعادة المناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية حماية   -جيم
 

فمي سمياق  إقلميم الشمرق األدنمى وشمما  أفريقيما مراعمي فميالغابمات والإلمى ينبغي أال ينظمر   -14
جميممع  يتبعممه نمماظر الطبيعيممةلمإزاء ا امشممترك انهجمم أكثممر مممن أي إقلمميم إلممر سممتل متهممي . ف عمم نم

والمجتمعمات  ،ة والريفيمةيمال راعالتنميمة : وممنهم همؤالء فمي مجماالتأصحاب المصلحة المعنيين، 
 فمي ممن نقم  معظمم البلمدان تعمانيو .غيرهماوالنقمل، و الحضرية، والسياحة، والصمناعة، والبيئمة،

مممموارد الغابمممات والمراعمممي والحممموار بمممين القطاعمممات، ولاصمممة فمممي المجممماالت اإلدارة المتكاملممة ل
المناظر  إعادةو ،وحماية البيئة ،والتنوع البيولوجي ،وتدهور األراضي ،صلة بمكافحة التصحرمتال

صممياغة مسممتوع  علممىالمقامممة رواب  الممالتعمماون و صمملويجممب أن ي. إلممى هيئتهمما األصمملية الطبيعيممة
الغابممات ب صمملةالمتالقضممايا  مسممتوع المؤسسممات التممي تتعامممل مممعإلممى  السياسممات واالسممتراتيجيات

 لسهوب في حالة الج ائر(.السامية ل فوضيةالمو، ةفي حالة سوري البادية مثل هيئة  والمراعي
 

 تغير المناخ  -دال
 

سمتخدام اللمختلفمة الشمكا  األ إقلميم الشمرق األدنمى وشمما  أفريقيمافمي إدارات الغابمات تعمي   -15
تؤثر سملبا علمى مموارد  وهي أمورتغير المناخ،  إثارو اهاستخدام على  تنافسالو ضراضيل فرطالم

تمأثير همذه  مقمدارحجمم التغييمر وويجمب توثيمق القطاعات األلمرع.  على الغابات والمراعي وكذل 
ابمات مراعمي والغلل دوريمينوتقيميم  رصد ضرورة إجراء إلى الصدارة ل ذ جلبي. وايثار الضارة

                                                      

الخشبية. المكتب  غيرالشرق األدنى بشأن استغال  وتصنيع المنتجات الحرجية منطقة ارب بلدان ، تج2012منظمة األغذية وال راعة،   1 

 اإلقليمي للمنظمة في الشرق األدنى، القاهرة. 
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 هممذا ولدفسممي، يجممرع ذلمم وممما أن . تهممالتحديممد حالممة ومممدع تغيممر هممذه الممموارد ومسممتويات إنتاجي
حرجيمة ستدامة للغابات واألراضي النوعية وكمية لتوجيه الجهود نحو اإلدارة المو دوريةمعلومات 

 مستويات مختلفة من عملية صنع القرار. علىاأللرع والموارد الرعوية 
 

 االقتصاد األخضر  -هاء
 

 النقاشمات الوطنيمة فمي فمي االقتصماد األلضمر والمراعي طاع الغاباتتناو  دور ق رجلم ي  -16
 جهيمم وت. الغابممات والمراعمميب تعلقممةالم فممي السياسممات واالسممتراتيجياتجممر تناولممه بالتفصمميل ولممم ي
المسمتدامة اإلدارة  إحمراز تقمدم نحمو تمامما ممعيتوافمق  األلضمر القتصمادل الغابات والمراعيقطاع 

 لمدمات النظمام اإليكولموجي وبنماء القمدرات بقيممة معرفمة أفضمل همذا ستل موي .للغابات والمراعي
 دراسات التقييم نتائج نشرسبل منها ب صنع القرار، في عملية والمراعي فوائد الغابات دمجلضمان 
 .وسائل مختلفة من لال  القائمة

 
 العملية التشاركية  -واو

 
إشمراك المجتمعمات المحليممة ال يم ا  ، الشمرق األدنمى وشمما  أفريقيمما إقلمميمفمي معظمم بلمدان   -17

كمل قطماع النظر إلى عند و. افي إدارة الغابات والمراعي محدودوالقطاع الخاص والمجتمع المدني 
تكمون المراعمي، حيمو  حالة عليه في هوات مما ل بكثير في حالة الغابأفض يعد فرعي، فإن الوضع
االسمتثمار والموارد الرعوية إما محدودة أو معدومة. مجتمعات المحلية في إدارة مبادرات إشراك ال
 محدود أيضا. راعيالغابات والمموارد الخاص في تنمية 

 
يم الشمرق إقلممهميمن فمي  الرعويمة القيمام بمدورالحرجيمة والقطماع العمام  مؤسسماتوتواصل   -18 

. وينبغمي هما األساسميةوهياكل هماووظائف هماإعمادة النظمر فمي قيم   تعميني ، ولكمناألدنى وشما  أفريقيما
لممنظم اإليكولوجيممة ل ةالرشمميد ةكممموتشمماركية والحالعمليممة الإجممراء تغييممرات مناسممبة لتلبيممة متطلبممات 

 للغابات والمراعي.
 

 يسية ذات الصلة بالغاباتاالتفاقيات الدولية الرئاآلثار المترتبة على   -زاي
 

قطاعات الغابات والمراعي مكانمة رئيسمية فمي معظمم االتفاقيمات والسياسمات وبمرامج تحتل   -19
سموع عمدد قليمل ممن  لمم يضمعفوممع ذلم ، . اتفاقيمات ريمو المثالوبتتعلق أساسما التي  ،الدولية العمل

إذا مما وردت . وحتمى ه العمليماتممع همذتممزر فمي بالغابات والمراعمي  تعلقةه المالبلدان استراتيجيات
الغابممات والمراعممي إلممى التنمموع ب ةتعلقممالم فممي بعممض السياسممات واالسممتراتيجيات بعممض اإلشممارات

 نشمطةاألو الصمياغةلمى همذه االشمارات إتسمتند  عمادة مما الف، التصمحر وأتغير المنماخ  وأ البيولوجي
 .العالمية هذه االتفاقيات والعملياتة بصلالمت
 
الغابات والمؤسسات الحرجية في جميع مراحل عملية للعاملين في فعا  ال جودالو من شأنو  -20

شممماركتهم فمممي دورات ممممؤتمر األطمممراف الدوليمممة والمنتمممديات القطاعيمممة م صمممنع القمممرار، وكمممذل 
لغابممات با المتصمملةواألنشممطة  لتمويممل لتنفيممذ القممراراتل افرصمم أن يتممين بممين القطاعممات والمشممتركة
 . والمراعي

 
، علمى اسمتحياء إشمارة إال ،السياسات واالستراتيجيات في مختلف البلدان معظم ترد فيم لو  -21

 إنهماء العممل. وممع ألهداف اإلنمائية لضلفية وإثارها على قطاع الغابات والمراعميإلى ا إن وجدت،
مية بمكان ، فمن األهالمستدامة التنمية األهداف اإلنمائية لضلفية وبداية مرحلة تنفيذ أهدافب اتدريجي
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 لكي تجلب إلى المقدمة ة بالغابات والمراعيتعلقالم واالستراتيجيات وبرامج العمل سياساتال تنقين
 .هذه القطاعات الحيوية مساهمة

 

 فيها لنظرلقيام بالتدخل واا المحتملالمجاالت   -ثالثا
 

ة بالغابات لقعتلما ستراتيجياتاالسياسات والنقاط الضعف التي تم تحديدها في تحليل ل نظرا  -22
ا. وينبغي أن تهدف تنقيحهل ة ماسةجهناك حا إنف، والمراعي في إقليم الشرق األدنى وشما  أفريقيا

سياسمات واالسمتراتيجيات التنفيذ السمليم لل كفليضع إطار قانوني ومؤسسي تمكيني التعديالت إلى و
إحمراز فمي التنميمة الوطنيمة، و ، وزيمادة مسماهمة القطماعة بالغابات والمراعيتعلقوبرامج العمل الم

 الرعوية. الحرجية يكولوجية لنظم اإللتقدم نحو تحقيق اإلدارة المستدامة 
 
تقيمميم  إجممراء همميلصممياغة بممرامج الغابممات والمراعممي  نقطممة االنطممالقوينبغممي أن تكممون   -23

 .يةموضوعي للدور الحالي لقطاع الغابات والمراعي وإمكاناته في سياق جهود التنمية الوطن
 

 ةالوطني التنمية /برمجةتخطيطفي دمج ال  -ألف
 

( اتواالسمتراتيجي اتعلى المستوع االستراتيجي  السياسم حددةاألهداف الم أن تكونينبغي   -24
مممن ي واألمممن الغممذائي والحممد قمموممممن حيممو مسمماهمتها فممي االقتصمماد ال ،لقطمماع الغابممات والمراعممي

ذات ترجمتهما إلمى إجمراءات تنفيذيمة ينبغي و ،رمجةموضع نظر بشكل منهجي في مرحلة الب ،الفقر
لرصممد لمؤشممرات محممددة إلممى و ،المي انيممةفممي  كافيممة سممنويةمخصصممات أهممداف كميممة ونوعيممة، و

 .تقييمالو
 

 تمكين نَهج المناظر الطبيعية  -باء
 

 ينبغمي بمل، بعضمها المبعض ممع والمراعي الغاباتال يقتصر األمر على مجرد دمج ينبغي أ  -25
 وكجم ء ممن. وإدارة األراضي ال راعة لرع لضراضي، ولاصةاألستخدامات الا في أيضا مجهاد

ى هذه العملية،  االنتهماء منهما تم أو يجري تنفيذها تيال مبادراتالمشاريع والو دلالتتال بتقييم يُوص 
 وتع يم  األلمرع، والمنظممات منظمة األغذية وال راعمة وثقتهاالتي و ،المناظر الطبيعية في مجا 

 أكثمر تكمامال جاتبماع نُهمالمتعلقمة ب اإلقليممي والموطنيالتعاون  وأدوات بشأن وسائل الحوار اإلقليمي
 مواءمممة، وهارصممدو تقيمميم المممواردذلمم   يمكممن أن يشممملوإدارة النظممام اإليكولمموجي ككممل.  إزاء

 إلدارةاعمممايير ومؤشمممرات م ، وكمممذل الغابمممات والمراعممميالمصمممطلحات والتعممماريف ذات الصممملة ب
  المراعي.ستدامة للغابات والم
 

 تعزيز السلع والخدمات الحرجية والرعوية والدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية  -جيم
 

االجتماعيممة واالقتصممادية للغابممات والمراعممي فممي المجتمممع   اتمسمماهمال يعتبممر تحسممين فهممم  -26
ضممن أطمر  كانتمهرفمع موقطماع الغابمات والمراعمي بللحصو  على اعتمراف أفضمل  اأساسي اشرط

المتعمددة  القطماع سماهماتم الحفماظ علمى ن ذلم تي، وسميإقليم الشرق األدنى وشما  أفريقيا أولويات
 وتحسينها. 

 
قيمممة االقتصمممادية عممن الواقعيممة  االمبمممادرات أرقاممموسمميتعين فممي نهايممة المطمماف أن تقممدم   -27

 عكمسإلمى تسمعى  بينممالمرع، لقطاعمات األباواالجتماعية للغابات والمراعي وعالقتهما الجوهريمة 
المدفع  بقوة تنفيذ نظمام هذا واسعة من السلع والخدمات السوقية وغير السوقية. وسيشجعالمجموعة ال
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 عن طريمقعي أمثلة االستثمار في الغابات والمرا االستناد إلىيمكن و. مقابل الخدمات اإليكولوجية
ممن الضمرائب المدفوعمة  ممولمة لغاباتلدراسة إنشاء صناديق  يمكنو .يكولوجيةأنشطة السياحة اإل

 قطاعات ألرع.من 
  

 أوجه التآزر مع االتفاقيات والعمليات -دال
 

الغابمات والمراعمي ، بمما  يقطماعتع ي  أوجه التمزر بين اتفاقيات ريمو المثالو وممع  يشكل  -28
مع  اتععبر القطا التنسيق وتع ي  ،في ذل  وضع نظم لإلنذار المبكر، ووضع أطر وطنية موحدة

. وينبغي أن أولوية عليا بالنسبة لبلدان اإلقليم ،المراعيالغابات و أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع
حالمة المموارد لالعمالمي  تقيميمالمثمل عمليمات عن قطاع الغابات والمراعي   المعدةتستخدم  التقارير 

في التقمارير المقدممة إلمى  ت(معايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة للغاباب والتقرير المعني ؛الحرجية
 .االتفاقيات المختلفة

 
إلممى أهممداف  (، المسممتندLDN  األراضمميتممدهور  بشممأن تحييممد أثممرئ مفهمموم الناشممسمميخدم الو  -29

سهم في التخفيف ممن إثمار تغيمر ي بينمامكافحة التصحر وتدهور األراضي  هدف ،التنمية المستدامة
تمدهور األراضمي فمي إقلميم الشمرق  أثمر تحييمدمفهموم  يمذتنف بالتأكيمدسيسمهم المنماخ والتكيمف معمه. و
   شواغل تغير المناخ. فيقطاعات الغابات والمراعي إدمام  تحسينفي  األدنى وشما  أفريقيا

 
والهدف  15الهدف  لاصة، وفي ايونة األليرة هداف التنمية المستدامةاعتماد أوسينطوي    -30
السياسمات  إزاءهمج جديمد ن  اتبماع علمى األغذية وال راعمة،  منظمةل، وتنفيذ األهداف االستراتيجية 6

 الغابات والمراعي.ب ةتعلقالم واالستراتيجيات
 

 االستفادة من االقتصاد األخضر  -هاء
 

منهجممي فممي  ذلمم  بشممكل لممدمات النظممام اإليكولمموجي وتطبيممق تحديممد قيمممةنظممرا ألهميممة   -31
المفاهيم ولتمدابير تع ي  الفهم الجيد لهذه ري صنع القرار، فمن الضروالوطني والتمويل و التخطي 

 :الالزمة لمعالجتها، من لال  سياتالسيا
 

  لدلو  في حوار مع األطراف المعنية لمعالجة األولويات في التحو  إلى اقتصماد ألضمر، ا
 .لجميعإلى امساهمة الغابات والمراعي  إيصا و

  إلممى اقتصمماد  تحممو عدة فممي اللمسممافممي اات والمراعممي إجممراء دراسممات لتحليممل دور الغابمم
اقتصماد إقاممة  فيهج ولطوات لتع ي  مساهمة قطاع الغابات والمراعي نُ اقتراح و ؛ألضر
لدور المتعدد الوظائف للغابات والمراعي في هذه المسمألة با لتوعيةواقتراح طرق ل ؛مستدام
 الناشئة.

  اإلقليمممي مسممتويين علممى الو تعمماون والتمممزر المشممترك بممين البلممدانيممد فممرص إضممافية للتحد
الغابمممات ولمممدمات  مجممما  تقيممميم ورصمممد مممموارد بنممماء القمممدرات الالزممممة فممميفمممي والمممدولي 
 االستفادة من هذه النظم اإليكولوجية على نحو فعا . في ومساعدة البلدان ،والمراعي

 
حمممواف   منتجممات( محممددة لجمممذب اسممتثمارات القطمماع الخممماص. تممدابير و إعممداد عينوسمميت  -32
للدفع مقابمل لمدمات المنظم  مالئمة للظروففعالة في وضع لط  تثمارات الخضراء االس كونوست

 .اإليكولوجية
 

 ةالرشيد ةكمووالح تعزيز العملية التشاركية  -واو
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 مشماركة السمكان فميأن تيسمر  الغابمات والمراعميب تعلقمةلسياسمات الوطنيمة المعلمى ا تعيني  -33
ألشمجار والغابمات ا التي توفرها ويع السلع والخدمات، وتكثيف وتنالغابات والمراعينمية وصون ت

 االستعانةعلى مشاركة الناس وعلى  بدرجة أكبر أن تعتمد هذه السياساتعلى سيتعين . ووالمراعي
ممن المسمؤوليات على األقل نقل ج ء الئم لتالتشريعات القائمة  يل م تكييف. وقد المنظمات المحليةب

فعالة من ال تقديم الدعم الفني واالئتمان والحواف  نظم ويجب أن تكونالسكان المحليين.  إلىئد والفوا
والمراعمي  علمى سمبيل  ومشماركتهم فمي إدارة الغابمات سمكانمة لتحفي  اهتممام الصم  حيو التكلفة م

مجموعممات المسممتخدمين فممي حالممة و لمجتمعممات المحليممةفممي التقاسممم العمماد  للفوائممد ا ترسمميخالمثمما  
 (.تونس

 
للغابمممات لمممنظم اإليكولوجيمممة ل ةالرشممميد ةكممممومتطلبمممات العمليمممات التشممماركية والح ولتلبيمممة  -34

الغابمات والمراعمي  والمراعي، ممن الضمروري توضمين مهممة المؤسسمات التمي تتعاممل ممع قضمايا
لمؤسسمات  القيم األساسية فح إعادة  وجه الخصوصعلى ويتعين ؛ وتحديد المسؤوليات واألدوار

 .وينبغمممممممي إجمممممممراء تغييمممممممرات مناسمممممممبةهممممممما، وهياكل هممممممماظائفووالحرجيمممممممة القطممممممماع العمممممممام 
 
أوجممه التشممابه القائمممة فممي غابممات إقلمميم  اسممتنادا إلممىلتكيممف ل مشممتركة تممدابيروضممع  يتعممينو  -35

تبماد  معلوممات بشمأن االسمتراتيجيات المعتممدة لهمذه  سمتل مي همذا. والشمرق األدنمى وشمما  أفريقيما
الغابمات والمراعمي مسمتخدمي  اترابطمت المجتمعيمة  لاصة فمي مجما  تع يم  المنظمماو التدابير،

أدوات و إليماتالحرجمي علمى مسمتوع المجتممع المحلمي، وتخطمي  ال، المخ(، ووالجماعمات الرعويمة
، والشممراكات بممين القطمماعين العممام ، واالمتيممازات الحرجيممةالممموارد الطبيعيممة اركة فممي إدارةالمشمم

 .والخاص
 

 لالتصاالتاالستراتيجية الفعالة والبناءة  -زاي
 

مسممؤولي ، بالتعمماون مممع أعضمماء شممبكة سمميتعين وضممع اسممتراتيجية متكاملممة لالتصمماالت  -36
 والخممدمات الشممرق األدنممى، مممن أجممل تع يمم  وتسممويق الغابممات والمراعممي والمنتجممات االتصما  فممي

بمين مختلمف للتوعيمة كون بمثابمة أداة تعلى المستوع المحلي والموطني واإلقليممي. وسم بها المتصلة
 أن تسمماعد همذه االسممتراتيجيةلويمكممن لشمركاء وأصممحاب المصملحة فممي قطمماع الغابمات والمراعممي. ا

 أموا  لتنمية الغابات والمراعي. تعبئة فيأيضا 
 

 تعزيز التعاون بين القطاعات  -حاء
 

 بممين التنسمميقبمتنوعممة فيممما يتعلممق  اتلبممر بلممدان الشممرق األدنممى وشممما  أفريقيمماتمتلمم    -37
 تمكنمت بينمماوممن المموارد الطبيعيمة.  اغيرهمممع الغابات والمراعمي وكمذل   قطاع دالل اتالقطاع
الشمعبة نفس لموالمراعمي  إدارة الغابمات تخضمع فيمهإطار مؤسسمي متكاممل  وضع من بلدانبعض ال
ممع الغابمات والمراعمي، ممما يجعمل تعاممل تالبعض ايلر كيانات منفصلة تمامما فإن لدع ، اإلدارية
مشممكلة وتصممبن . 2الحرجيممة أكثممر صممعوبة واالسممتراتيجيات والبممرامج اسمماتسيالتكامممل تنسمميق و

األلممرع  سممتخداماتاال ت فممي االعتبممارأُلممذكثيممرإذا ممما بأصممعب  التنسمميق والتكامممل بممين القطاعممات
بمين البلمدان استكشماف كمل السمبل الممكنمة لتحسمين التنسميق على  عينوسيتضراضي مثل ال راعة. ل

تنقمين وتحمديو السياسمات  همذا سمتل مي قمدوالطبيعية.  هامواردل لمستدامةلتحقيق اإلدارة ا اتالقطاع

                                                      

إلدارة الغابات والمراعي في إقليم الشرق األدنى وشما  أفريقيا،  ، التحديات في اتباع ن هج متكامل2013منظمة األغذية وال راعة،   2 

 المكتب اإلقليمي للمنظمة في الشرق األدنى، القاهرة. 
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 تصممديلمممن أجممل ابممين القطاعممات  رواب الممحسممين الغابممات والمراعممي لتة بتعلقممالمواالسممتراتيجيات 
فممي  لاصممةت امممات الوطنيممة والدوليممة، وللتحممديات الوطنيممة والعالميممة فممي الوفمماء بااللبشممكل أفضممل 

والعمليممات األلممرع ذات  األراضممي تحييممد أثممر تممدهورعمليممة ، وسممتدامةأهممداف التنميممة المضمموء 
 الصلة.

 
 تعزيز التعاون اإلقليمي  -طاء

 
تع يمم  التعمماون اإلقليمممي واسممتخدام المنممابر اإلقليميممة القائمممة تحممت رعايممة  المهممم للغايممةمممن   -38

وإنشماء  ،يمة األلمرعجامعة المدو  العربيمة  والمنظممات الحكوميمة الدولومنظمة األغذية وال راعة 
المشماكل  تبماد  المعلوممات بشمأن رسيي، لتشبكات إقليمية للتواصل وتباد  المعلومات حسب الحاجة

همذا التعماون اإلقليممي توسميع نطماق الخبمرات القطريمة فمي سميتين المشتركة والدروس المسمتفادة. و
وفقمما ن الغممذائي  مثممل الحممد مممن الفقممر واألممم ،اتوضممع أدوات وإليممات لترجمممة أولويممات السياسمم

إلى أهمداف محمددة ولطم  عممل وأنشمطة  ،(أهداف التنمية المستدامة صراحة في للمنصوص عليه
 ملموسة.

 

 نقاط مطروحة للنظر فيها  -رابعا
 

 في ما يلي: أن تنظرقد ترغب البلدان في  -39
 

  جميممع راسممخة مممن مشمماركة بممما يضمممن لغابممات والمراعممي، ل ها  سياسمماتمراجعممة أو تع يمم
 على المستوع القطري.أقوع  وقانوني اتيسياس إطارحاب المصلحة، لبناء أص

   مساهمات موارد الغابات والمراعي في االقتصمادات الوطنيمة ومسماهمتها فمي تحقيمق تحديد
سمتخدامات الاستكشماف أوجمه التممزر ممع ا وفي الوقت نفسمه ،من الغذائي والحد من الفقراأل
 ة.لرع لضراضي مثل ال راعاأل

 
 :األغذية وال راعة في منظمةمساعدة  وقد ترغب البلدان في أن تطلب  -40
 
  ربمممم  سياسممممات وأنشممممطة الغابمممماتوممممموارد الغابممممات والمراعممممي، لتحسممممين تقيمممميم البلممممدان     

 .واتفاقيات ريو، والتحو  إلى اقتصاد ألضربأهداف التنمية المستدامة والمراعي 
 
 

 
 
 


