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من أجل الحدد  مدن ثدرثي ام عاتيدلم الا عادة عتدئ البيمدة والايدلهاة لدأ عدد  ال درثي   طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
وي جئ من اليلدة الا دوبين والا اقبين ال ك    بإحضدل  سيدم م مم دم  لدئ ااج العدلم وعدد  طتد  سيد   عتئ الا لخ.
  www.fao.orgالا عاة م لحة عتئ اإلس  ست عتئ الم وان ال للأ: وممعم وثلئق اج العلم .  ضللية م  ل

A 
  

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر  14-11، لبنان، بيروت

أنشطة منظمة األغذية والزراعة واألنشطة القطرية في اإلقليم 
     ومتابعة طلبات وتوصيات الدورة الثانية والعشرين للهيئة

 موجز تنفيذي
 

( برس دد ة م عاددة NEFRC غ هيمددة الالبددلم والا اعددأ لددأ ال دد   ا دسددئ  هددذه الاددذم ة ممدددة إلبددا
. وثددوجز لددأ 2017-2015ا غذية والز اعة ال أ ث م اإلقتيم لأ مجلل الالبلم، وال أ سفذم لأ الف  ة 

 الاتحق ا س  ة ال أ ثض تع ب ل البتدان اس جلبة ل تبلم وثوصيلم الدو ة الثلسية والم  ين لت يمة.
 

 .1وق   ،هأ: ا  دن، ولب لن، وليبيلالاذم ة لحعة  عداد ال أ قدمت ثقل ي   لئ ا ملسة  والبتدان

 
 

 السياسات الحرجية وتنمية الموارد -أوال
 
لياددل يتددأ اإلجدد امام الا متقددة بللييلسددلم وث ايددة الاددوا د الا مددذة س يجددة ل وصدديلم لج ددة  -1

وال تبدددلم ا  ددد    ،(NEFRC  ا دسدددئ وهيمدددة الالبدددلم والا اعدددأ لدددأ ال ددد   ،(COFOالالبدددلم  
 (.NENA  ال    ا دسئ وشالل أل يقيل  قتيم الاقدمة من بتدان

 
، ولددأ ضددوم 2014اسدد جلبة ل وصدديلم الدددو ة الثلسيددة والم دد ين لتج ددة الالبددلم لددأ عددل  و -2
ن لتج ددة الا زايد بدو  الالبلم لأ ا من الاذائأ وال اذية، طتبت الدددو ة الحلديددة وا  بمددوق ا  اإل

مددن ل يددق المبدد ام ال ليددع الايدد و  الام ددأ بددل من  2014لددأ عددل   (CFSا مددن الاددذائأ المددللاأ  
ة". الح اجة الاي دامة ل حقيق ا مددن الاددذائأ وال اذيدد"  ج ام د اسة عن (HLPEالاذائأ وال اذية  
 2017حزي ان و/يوسيدد 27ثق ي  ل يق المب ام ال ليع الاي و   سايل لددأ  وأُطتقوأج يت الد اسة، 

مايددلهاة  ئييددية لددأ الدددو ة ال ابمددة وا  بمددين لتج ددة ا مددن الاددذائأ المددللاأ لددأ أم وب /ث دد ين 
الام أ بل من الاذائأ   ليع الاي و ال. وث د الامتوملم الا متقة ب ق ي  ل يق المب ام 2017ا ول 
 .FO:NEFRC/2017/3 ب كل م فصل لأ الوثيقة وال اذية

                                                      
 من ث يل اا قلد ثق ةاقي  و  1

http://www.fao.org/


FO:NEFRC/2017/2 2 

 
ثوصددددية الدددددو ة الحلديددددة والم دددد ين لت يمددددة، وولقددددل ل وصددددية الدددددو ة الثلسيددددة وب ددددلم عتددددئ  -3

لأ عددل  الامقودة والم  ين ، أق م التج ة لأ دو ث ل الثللثة 2014والم  ين لتج ة الالبلم لأ عل  
 لأ ا  اضأ الجللة.وال عم الز اعية الح جية ال عوية البلم لل س لم مجاوعة عال مم ية ب 2016

وي د مزيد مددن ال فلصدديل عددن  .FO:NEFRC/2017/13 م عن مجاوعة المال لأ الوثيقةوث د ممتومل
   :عتئ ال ابط ال للأ  COFO/2016/7.3لأ الوثيقة  لوأس       لوعضوي واي  ل

/enments/http://www.fao.org/about/meetings/cofo/docu 
 
 مزيددددز اع اددددلد واسدددد مدا  ممددددليي  ب لت يمددددة الثلسيددددة والم دددد ين الدددددو ة وصدددديلم وث فيددددذا ل -4

 ة الايددد دامة لتالبدددلم والا اعدددأال ددد   ا دسدددئ وشدددالل أل يقيدددل لددد دا   قتددديم (C&Is  ومؤشددد ام
 SFRM) ،  ددز  ووُ  الامددليي  والاؤشدد ام.س دد م الا عاددة دلدديا عاتيددل ل  بيددق وثقويددة اسدد مدا ت ع 

، عتئ البتدددان ا عضددلم لدددعم ج ودهددل لددأ "و "ميف يقلس الوثيقة، ال أ ث مز حص ا عتئ "ملذا"
واإلبا غ ع  ل بلس مدا  مجاوعة مؤش ام ااسدد دامة ال ددأ  والا اعأ تالبلمل موا دهل  صد حللة

ا متقددة وثيقددة والامتومددلم الاكددن ااطدداى عتددئ ال. ويلددأ دو ث ددل الثلسيددة والم دد ين  ل ال يمةاع ادث
 الاوقددددددع: ال دددددد   ا دسددددددئ وشددددددالل أل يقيددددددل لددددددأ قتدددددديم لددددددأ  بماتيددددددلم الامددددددليي  والاؤشدددددد ام

http://www.fao.org/forestry/ci/88504/en/ 
 
دهل، قدمت لدعم البتدان لأ ثقييم موا د الالبلم و صلت يمة  22واس جلبة ل وصيلم الدو ة  -5

 ،واليددددودان ،ولب ددددلن ،إليدددد ان ةم ل الايداسيددددي لالدددددعم مددددن  ددددال م ددددا غذيددددة والز اعددددة م عاددددة 
وأوزبكيددد لن لدددأ ثمزيدددز جادددع البيلسدددلم عدددن  ،والااددد   ،وثدددوس  ،وطلجيكيددد لن ،وقي غيزسددد لن

ال ال اي  لددأ اسدد ال قييم اس مدا  ا  اضأ، و Collect Earth ث بيق الاوا د الح جية ولأ اس مدا 
. ولدددأ وثدددولي  ل دددم أوسدددع  سدددتو  قدددور وملمدددل ل صدددد ا  اضدددأ ،أا لم ا  ضدددالا  اضدددأ/
 ةالوط يدد الالبددلم حصدد  م  جيددة ثقيياددلم عددن قدددم مجاوعددة مددن الدددو ام ال د يبيددةعُ اليددودان، 
 ، وااس  دددمل  عدددن بمدددد لدددأ  طدددل  الا ددد وى(NFI  الالبدددلم الوط يدددة حصددد  عدددن بيلسدددلمالوجادددع 

UTF/SUD/079. 
 
لت يمدددة ل ماددديم م اعدددلة الا عدددو  الج يدددلسأ لدددأ أعادددلل  22الددددو ة  ثالشددديل مدددع ثوصددديلمو -6 

بم ددوان "ميفيددة ثماددديم م اعددلة الا عددو  الج يددلسأ لدددأ  ، أطتقددت الا عاددة م  دددو ا جديددداالح اجددة
لسية لددأ ا عاددلل وي ددكل الا  ددو  أداة مفيدددة ل قيدديم الجواسدد  الج يدد". عاتددأ ميداسأ الح اجة: دليل
وياكددن  .، ول  ددكيل ودمددج اإلجدد امام ال ئييددية الا اعيددة لتا عددو  الج يددلسأح اجددةلالا صددتة بل

  dfi6610e.p-http://www.fao.org/3/a :ااطاى عتئ الوثيقة لأ ال ابط ال للأ
 
 4و  3 لدددددددددأقدددددددددد اج العدددددددددلن لدددددددددأ ثدددددددددوس  عُ  ،لت يمدددددددددة 21وعقددددددددد  ثوصددددددددديلم الددددددددددو ة  -7
لصددحة   بکة اإلقتياية لت    ا دسی وشددالل أل يقيددلل جديد ال 2016وب /ث  ين ا ول أک  6و 5لأ و
. (NENFIRE) لالبددلم والبدد ا رلح ائددق ااإلقتياية   بکةال( و(NENFHIS)وا سواى الالزية   البلمال

ضددع ب سددلمج ووُ  ،ردوا  وميددؤوليلميين م يقين جدد ولجلن ث فيذيددة مددع ثكتيف ددل بددولكل شبكة، ثم ثم
شددبكلم  س ددلمووالقت ااج العلم عتئ ط يقة عال مل شبكة واس ك ددفت سددبل  . عال مدثه س  لن

وث دددجيع/دعم م دددل مة أعضدددلم  ،ثبدددلدل الامتومدددلم بدددين أعضدددلئ ل ييدددي ثمادددل بكلمدددل طلق  دددل، وث
 .ال بكلم لأ ا حداث اإلقتياية والمللاية ذام الصتة

 
اإلقتيايددة لت دد   ا دسددئ وشددالل أل يقيددل لصددحة الالبددلم  ولددأ هددذا الصدددد، سعاددت ال ددبكة -8

البحدد  ا بدديم الا وسددط   قتياددأحدددثل جلسبيددل ب ددرن "ثحيددين صددحة الالبددلم لددأ وا سددواى الالزيددة 
لدي  بددللاا   غالبح  ا بيم الا وسط الذر سعم لأ أ البلما دسئ" لأ ا سبوى الملم  ل والشرق

الحدددث  نممتومددلم ثفصدديتية عدد .  وياكددن اإلطدداى عتددئ2017 آذا مددل س/ 24 لئ  20لأ الف  ة من 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/en/
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/en/
http://www.fao.org/forestry/ci/88504/en/
http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
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دعات م عاة و. /http://www.fao.org/forestry/51295/en: عتئ ال ابط ال للأ ال بكةالجلسبأ لأ موقع 
لددذم   الملميددة ابا لسددبة اليدد ور   اددؤثاال اثيل ال بكة لأ لأملسة ال بكة  أيضل ا غذية والز اعة

لأ ل ايبو  غ برلالسيل لأ  الذر عقد ح جيةبحوث الالوالم  ين بمد الالئة لاثحلد الدولأ لا عالم 
 .2017 /أيتولسب اب 

 
وواصتت م عاة ا غذية والز اعة دعا ل لبتدان ال    ا دسئ وشددالل أل يقيددل لددأ ثحتيددل  -9

أط  سيلسددلثية م لسددبة مددن شددرس ل أن ثددول  بيمددة مواثيددة ل  ايددة  سعم  دا ة الالبلم والا اعأ ووضع
ا دد وى الولددأ هددذا الصدددد، ثدددعم الا عاددة حكومددة ا  دن مددن  ددال  ق ددلى الالبددلم والا اعددأ. 

TCP/JOR/3503 وضددددع سيلسددددة وط يددددة لتالبددددلم، وث قددددي  ال  دددد يملم الح جيددددة، وثمزيددددز قددددد ام ل
  .الاؤسية الوط ية لتالبلم

 
 عاددة أيضددل لب ددلن مددن  ددال آليددة  عددلدة الالبددلم والا ددلئ  ال بيميددة  لددئ هيم  ددل وثدددعم الا -10

 طل  ب سلمج لأ  (NFF  لتالبلم مي قل س لم ص دو  وط أإل TCP/LEB/3503والا  وى ا صتية 
 13د مددن الح جأ لتبتددالذر ي دف  لئ زيلدة الا لم   (NARP)و علدة ال ح يج لب لن الوط أ لت ح يج

صدد دو  لب ددلن  . وياكددن ااطدداى عتددئ مزيددد مددن ال فلصدديل عددن2030الئة بحتول عددل  لأ ال 20 لئ 
 :لأ ال ابط ال للأ الوط أ لتالبلم

 http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/activities/national/lebanon/en/. 

وب ددلم عتددئ ثوصددية الدددو ة الحلديددة والم دد ين لت يمددة، أوصددت لج ددة الالبددلم لددأ دو ث ددل  -11
حللددة و   ددل برن ثج ر الا عاددة ثقيياددل عللايددل ل 2014لأ يوسيو/حزي ان الامقودة الثلسية والم  ين 

وما لبمدددة ل دددذه  لدددأ ا  اضدددأ الجللدددة. عم الز اعيدددة الح جيدددة ال عويدددة والا اعدددأ والدددالالبدددلم 
غلبلم ا  اضددأ  اس  ل  ال وصية، أج م م عاة ا غذية والز اعة مع ش ملم آ  ين ثقييال لاد 

وياكن ااطاى عتئ مزيد مددن  .FO:NEFRC/2017/13وث د س لئج ال قييم لأ الوثيقة  .الجللة لأ المللم
  ./http://www.fao.org/forestry/aridzone/88626/enال للأ:  بط اال عب ال فلصيل 

 
ا غذية ال وجي ية المللاية لا عاة  م وطللبد ال أ أعدم بلاق  ان واس  لدا  لئ أداة ال ص -12

، لددأ ا  اضددأ الجللددة  لددئ هيم  ددل ا صددتية الا دهو ةعلدة الالبلم والا لئ  ال بيمية والز اعة إل
ثم ثقديم و". (DRIP  ا  اضأ الجللة هأ "م صة مبلد ة اس صاح يج ر ثصايم م صة  لك  وسية

ا  اضددأ الجللددة، لددأ لددأ  س صدداحاادعددم ثجايددع وس دد  مبددلد ام  دددف  لددئ ثأ  ، الهذه الا صة
 . i6509e.pdf-http://www.fao.org/3/a :لدي غلأ ألا وسط البح  ا بيم اا سبوى الملم  لالبلم 

  
 الحصول على التمويل في مجال تغير المناخ -ثانيا

 
واصتت م عاة ا غذية والز اعة دعا ل لتبتدان ا عضلم لأ الوصول  لئ ص لديق ثايدد   -13

،  صصدددت م عادددة (GCF  ا  ضدد الا دددلخ  مجتدد  صددد دو   ع اددلد مدددن جلسدددااوبمدددد  الا ددلخ. 
مايددين  3 ددأ، ا مددوال الاقدمددة مددن م لددق ب سددلمج ال مددلون ال قا غذيددة والز اعددة، بلإلضددللة  لددئ 

لددأ عددل   ا  ضدد الا ددلخ صدد دو  يقددد   لددئ  دوا  أم يكأ لدعم الج ود الق  ية إلعددداد م دد وى 
 الا لخ ص دو   لئ  ال أ ثقد عي لا ال صايم يي  لالا عاة أ بمة مملذلك، حددم . ومن أجل 2017

؛ يتأ اييدد  ال حددوال الجددودة ال ق يددة الملليددة، وال  ميددز عتددئ ثايدد  الا ددلخ و مكلسيددة: ث ددالا  ضدد  
 صدد دو مددن ثاويل  ت  ل ةقويال الاب  امالاتكية الق  ية القوية؛ و يل ام ال اويل الا   ك، وو

لتا عاددة وشدد ملئ ل  ةثدد  الق  يددلالاك عتددئ ميدد و ال  فيددذ  عتددئ قددد ةال  ثبددلم؛ وا  ضدد  الا ددلخ
 .ال  فيذيين الوط يين

 

http://www.fao.org/forestry/51295/en/
http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/activities/national/lebanon/en/
http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/activities/national/lebanon/en/
http://www.fao.org/forestry/aridzone/88626/en/
http://www.fao.org/3/a-i6509e.pdf


FO:NEFRC/2017/2 4 

مددن أجددل  عددداد مق  حددلم  ال    ا دسئ وشالل أل يقيددلوث ل ك الا عاة ب  لط مع بتدان  -14
ا  ض . ولأ  طل  الدد  ج الب سددلمجأ لابددلد ة ااثحددلد ا ل يقددأ الا لخ ص دو  ثقد   لئ ع ي لا ل
ا غذية والز اعة اليددودان ومو ي لسيددل  دعات م عاة، لتصح ام واليلحلالمعيم  تجدا  ا  ض ل

يجدد ر حلليددل  عددداد مددذم ة مفلهيايددة  بي اددل ،صدد دو  الا ددلخ ا  ضدد ل عداد مذم ام مفلهياية لأ 
 لتحصددول عتددئ أمددوالقددد  طتدد  و لجزائدد .مددن أجددل اا  ضدد  الا ددلخ صدد دو  يقددد   لددئ ا  وى ل
. 2017أب يل/سييددلن لددأ  الا ددلخ ا  ضدد  ليددودان  لددئ أملسددة صدد دو ل امددن أجدد الا ددل يععددداد إل

صددد دو  الا دددلخ  ثُقدددد   لدددئ مدددل مدددن اليدددودان ومو ي لسيدددل قددددمل لدددأ  عدددداد وثيقدددة م ددد وىوياضدددأ 
ا  دد   الا ثقبددة لصدد دو   ا ددل يعالوث ددال  .الا عاة الامصصة من موالا بلس مدا   ا  ض 
غذيددة  عدددادهل بدددعم مددن م عاددة ا سددئ وشددالل أل يقيددل ال ددأ ثددم دال    ا  قتيم ا  ض  لأ الا لخ 

ل وس   لواق  اح ،من الاذائأا الايله وال لقة و ب رن دن لألا  وى ب لاق  اح 2017والز اعة لمل  
وح ددئ ا،ن،  .مث  ثض  ا لأ ثوس وال  اية الز اعية لأ الا لطق ا ب رن الصتة بين ثاي  الا لخ 

حين اق ددد ا صددد دو  الا دددلخ ا  ضددد مدددن الحصدددول عتدددئ ثاويدددل مدددن الااددد    سدددو  لدددم يددد اكن
وي د مزيددد مددن الامتومددلم عددن  .، من  ال ميلن وط أ مم اد، أحدهال ي متق بللالبلملا  وعين

  .FO:NEFRC/2017/12 لأ الوثيقة ص دو  الا لخ ا  ض  الاول  من  اويلال
 

م لددق مددن  لم دد  م ثاددويا 2016عددل  وبدعم من م عاة ا غذية والز اعة، ول  لب ددلن لددأ  -15
وهددو  م عاددة ا غذيددة والز اعددة،الددذر ث فددذه   GCP /LEB/027/SCFتا دد وىل (GEF  البيمددة المللايددة

ال بيمية لأ الا لطق الجبتيددة. وي دددف الا دد وى  لددئ ثمزيددز صدداود  الالبلم طقال كيف الذمأ لا ل
 .ية من  ال اإلدا ة الاي دامة لتالبلمالاج املم ال يفية الضميفة وسبل عي  ل لأ الا لطق الجبت

 
م لددق البيمددة المللايددة لتا دد وى مددن ودعاددت الا عاددة الاادد   لددأ ثددرمين ثاويددل م دد  ك  -16

GCP/MOR/046/GFF مددن  ددال س ددج ميدد دا   الز اعيددة لتواحددلم الدد عم اإليكولوجيددة حيلمإب الا متق
 حيددلمالمددل  مددن هددذا الا دد وى هددو  وال دددف  .د عددة ثلليالددت ج ددة بيميددة لددأ ال طقا ددللمل لتوم ك

د عددة ثلليالددت ل كددون م  جددة وجذابددة وصددحية،  ج ددةتواحددلم لددأ لالدد عم اإليكولوجيددة الز اعيددة 
 .صاوداوإلدامة سبل عيش الاج املم الاحتية وجمت ل أمث  

 
قدددمت حكومددة الجزائدد ، بدددعم مددن م عاددة ا غذيددة والز اعددة،  لددئ أملسددة م لددق البيمدددة و -17

شددل ك لددأ ثاويتدده م لددق البيمددة الددذر لا دد وى من أجددل ا (PIF   ال ة ثم يف بللا  وىالمللاية اس
 بتددوط الفتددين غلبددلمس ددل  تا لطق ال بيمية إلل الاي دامة وال  اية الا كلمتة اإلصاحالمللاية ب رن "
 رذالدد لأ الجزائدد ، بتوط الفتين ال عم اإليكولوجية لالبلم  دا ةوي دف الا  وى  لئ  الجزائ ر". 

أملسددة م لددق البيمددة  . ووالقددتعتددئ سحددو ميدد دا  جامددهو والاحللعددة عتيدده ،رهايددة عللايددةب حعددئي
، ومددن الا وقددع الا لددقمجتدد   قدددمت ثوصددية بدده  لددئاسدد ال ة ال م يددف بللا دد وى و عتددئ المللاية

  .2017ااس  لم من وثيقة الا  وى  ال عل  
 

مددن ممصصلم البتد ال ساية اس مدا   ولأ مو ي لسيل، ثم الحصول عتی موالقة الحکومة -18
 ب ددرن لا دد وى باوجدد  الدددو ة اليلدسددة لا لددق البيمددة المللايددةسعل  ال مصدديا ال ددفلف لتاددوا د 

". ت عم اإليکولوجيددة مددن أجددل ال  ايددة الب دد ية الايدد دامة لددأ مو ي لسيددلل ةالا کلمتاإلدا ة ب سلمج "
 .يا ل  لئ أملسة م لق البيمة المللايةثمال الا عاة عتئ  عداد م حة  عداد الا  وى ل قدو
 

 معلومات الغابات والمراعي -ثالثا
 

بتدا و قتياددل  161، قل  2020لمل   (FRA  لأ  طل  ال حضي  لت قييم المللاأ لتاوا د الح جية -19
، وسعاددددت اج العددددلم 2020لت قيدددديم المددددللاأ لتاددددوا د الح جيددددة لمددددل   ق دددد يينال  مم اسددددتي ميددددين ب

 عاتيددة اإلبددا غ  ثيددل مددليي  لضددالن زيددلدة اب ام ل حديد س ددل  ال قيدديم وااثفددل  عتددئ ماس  ل ية لتم
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مددن  ددال  سمددل   عتددئ الحددد مددن عدد م اإلبددا غ 2020مددل  وسددي مز ثقيدديم الاددوا د الح جيددة ل ودق  ل.
ى عتددئ مزيددد وياكددن ااطددا. عددن أهاي  ددل ام والاؤش ام ال أ ثم جام ل، لضددالأ الا اي  ال ع 

          جدددددول ا عاددددلل ثيقددددةلددددأ و 2020مددددل  ال قيدددديم المددددللاأ لتاددددوا د الح جيددددة ل مددددلم عددددن مددددن الامتو
FO: NEFRC/2017/4.  

 
ال حددديلم ( 2016لمددل   واس ك ددفت ال يددمة الثلسيددة ع دد ة ل ق يدد  حللددة الالبددلم لددأ المددللم  -20

وأئ دد  ال ق يدد  أن  امة.والف ص ال أ ثاثت ل الماقة الامقدة بين الالبلم والز اعة وال  ايددة الايدد د
لالبدددلم والز اعدددة و دملج ادددل لدددأ   دددط اسددد مدا  ا  اضدددأ أمددد ان كدددل مدددن ااإلدا ة الايددد دامة ل

أسلسيلن ل حقيق أهداف ال  ايددة الايدد دامة، باددل يكفددل ا مددن الاددذائأ وال صدددر ل ايدد  الا ددلخ. ومددع 
وأن الييلسددلم يد المددللاأ، ماحعة أن الز اعة ا ثزال الدالع ال ئييأ إلزالة الالبددلم عتددئ الصددم

أن  2016 لمددل  غللبل مل ث مل ض، أئ   ثق ي  حللة الالبلم لددأ المددللمالا متقة بللالبلم وا  اضأ 
، وزيددلدة اإلس لجيددة الز اعيدددة ينالام تفددد ينبمددم البتدددان اسدد  لعت ال وليدددق بددين ث تمددلم الق ددلع

وياكددن  .ذلددك مكدد  ميددل ثح ددئ بددل و زالددة الالبددلم  أيضددل فوق ددثُ  بي اددلليددكلس ل وا مددن الاددذائأ 
: مددددددن  ددددددال الدددددد ابط ال ددددددللأ 2016 لمددددددل  الالبددددددلم لددددددأ المددددددللمااطدددددداى عتددددددئ ثق يدددددد  حللددددددة 

http://www.fao.org/forestry/sofo/en/.  
 

الالبددلم مجددزم ا  2018لمددل  حللددة الالبددلم لددأ المددللم  ثق يدد   ال يمة الاقبتة من صو وس  -21
ب رن ثاي   واثفل  بل ي  2030لمدة ق لعلم لت  اية الابين لأ   ة  ي جزأ من ال  ج الجديد ال لمل

الا ددلخ، وذلددك ب قددديم أدلددة عتددئ الايددلهالم الا مددددة لتالبددلم لددأ ال  ايددة الايدد دامة، وثقددديم أمثتددة 
 طقوثوصدديلم ب ددرن الايددل ام الح جيددة ل حقيددق ال  ايددة الايدد دامة ال ددأ ثمددود بللفلئدددة عتددئ الا ددل

ثق يدد  حللددة الالبددلم لددأ الالبددلم، ي دددف  أهايددة  ثبلمميش أيضل. وبلإلضللة  لئ ال بيمية وسبل ال
ال  ايددة الايدد دامة  لددأثمزيز ميلهالم الالبددلم  ال  يقة ال أ ياكن ب ل لئ  ئ ل   2018 لمل  المللم

 . 2030  ة ل  فيذ  از تأ اليثحقيق ال ايي  ال حومن أجل 
 

لل أل يقيدددل لددددي ل  مكلسيدددلم محددددودة جددددا لدددأ  دا ة وسعددد ا  ن بتددددان ال ددد   ا دسدددئ وشدددا -22
غيدد  الح جيددة موا دهل الح جية إلس ل  ا   ل ، وأن  مكلسلث ل الكب   ثكان لأ ث ايددة الا  جددلم 

ل يمددددة الالبددددلم  22، واسدددد جلبة ل وصدددديلم الدددددو ة قياددددة ملديددددة ثحويت ددددل  لددددئو (NWFPs  الم ددددبية
ذيدددة والز اعدددة د اسدددة  قتيايدددة عدددن " مكلسيدددلم والا اعدددأ لدددأ ال ددد   ا دسدددئ أجددد م م عادددة ا غ

ساسددل القياددة، و ضددللة القياددة، وث ددوي  الا ددل يع  الم ددبية لددأ ث ددوي الا  جددلم الح جيددة غيدد  
الصا  القلئاة عتئ الا  جلم الح جية غي  الم بية لأ  قتيم ال دد   ا دسددئ وشددالل البللاة ال يفية 
 3 مل بين حيث ثم ثحديد ،ولب لن ،واليودان ،وثوس  ،وأج يت د اسلم حللة لأ الجزائ  ". أل يقيل
ثحتيدددل ساسددل القيادددة    الم دددبية ال ئييددية لدددأ مددل بتدددد وجدد  مدددن الا  جددلم الح جيدددة غيدد 4  لددئ

ميلهاة مبي ة لددأ د ددل  ثيلهموم فت الد اسلم أن الا  جلم الح جية غي  الم بية . الملصة ب ل
ا ثزال ثملسأ وأن الاج املم الام ادة عتئ الالبلم ا س  الامي ية ال يفية وااق صلدام الوط ية 

وياكددن ااطدداى  .موز وثحصل عتئ أقل الفوائد من ثيويق الا  جددلم الح جيددة غيدد  الم ددبيةمن ال
  :عتئ ثقل ي  الد اسلم الا  و ة عتئ ال وابط ال للية

i6748e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5679/
web_I6506EN%20NWPF%20Lebanon%20Final.pdf; 
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5760/
web_NWFP_Tunisia_08%20(0).pdf. 

 
لاادد   الم بددأ وا  دد   بتدددان اوأج م الا عاة د اس ين  قتياي ددين لدد عي ين،  حددداهال ل -23

( ل قيدديم حللددة ثدددهو  الا اعددأ لددأ  قتدديم ال دد   ا دسددئ وشددالل أل يقيددل، يةلبتدددان الا دد    ال دد ق
 الامددلط  الا زايدددة الحلليددةالا اعددأ لددأ  طددل  وال حددديلم ال ددأ ثم قددل اإلدا ة الايدد دامة لاددوا د 

http://www.fao.org/3/a-i6748e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6748e.pdf
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5679/web_I6506EN%20NWPF%20Lebanon%20Final.pdf
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5679/web_I6506EN%20NWPF%20Lebanon%20Final.pdf
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5760/web_NWFP_Tunisia_08%20(0).pdf
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5760/web_NWFP_Tunisia_08%20(0).pdf
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الق ددلى  ب ددلثاي  الا لخ، وألضل اليددبل ال ددأ ياكددن أن ييدد فيد  آثل ال لجاة عن ال رثي ام الب  ية و
ب ددرن  واثفددل  بددل ي الف عأ لتا اعأ من ج ود البتدان ال امية  لئ ث فيذ أهداف ال  اية الاي دامة 

 .FO:NEFRC/2017/8 لأ الوثيقة وث د س لئج الد اسة  .ثاي  الا لخ
 

 الصدديد البحددد روال  ايددة ال يفيدددة و د اسدددة بلل مددلون مدددع وزا ة الفاحددةوأجدد م الا عاددة  -24
مددرلوف لتا  جددلم الح جيددة غيدد   البتوط، وهو ساوذ  الاص وى من جوز الجزائ ية ب رن الكيك 

لتالبددلم لددأ ثحقيددق ا مددن  مثددلل عتددئ الايددلهاة ال لمددة لتدد عم اإليكولوجيددةولجزائدد ، لددأ ا الم ددبية
 .الاذائأ ليكلن ال يف م ذ ق ون

 
 التعاون اإلقليمي واألقاليمي -رابعا

 
 :. وث ال مل يتأ2017-2016عقد عدد من ا حداث اإلقتياية والمللاية  ال الف  ة 

 
لددأ اج العدده ا ول بددين الدددو ام عقددد مك دد  هيمددة الالبددلم والا اعددأ لددأ ال دد   ا دسددئ  -25

لل قددد  ب عتاددل ااج اددلى . وأحددلطتج ددة الالبددلمل 22الدددو ة   ددال 2014ي ان يددو/حزيوس 26 ومددل لددأ 
ثبلدل ا لكل   أيضلثم ولت يمة.  21لأ ث فيذ ثوصيلم الدو ة  ا غذية والز اعة م عاةالذر أح زثه 

،  لي ددل ت يمددةاس بددله الدددو ة الثلسيددة والم دد ين لا ولوية  الاواضيع( ال ددأ يوجدده  ذام اجلامالب رن 
 .مابين الدو  سمقلد ااج الى الثلسأا الاح ال اكلنوال اوعدالواثفق عتئ 

 
ال يمة لأ ممعم أعضلم مك    لم يمد ، حيثوبيب  دو ان الاوئفين لأ البتدان ا عضلم -26 

وبدا من ذلك، أج يت م لو ام محدودة لأ بي وم . عقد ااج الى الثلسأ لتاك   ثمذ ، م لصب م
، و ئدددي  دائددد ة ل يمدددة مددن ث ميدددل(، وأمدددين ا ، حضددد هل مقددد   ال يمدددة2017مليو/آيدددل  23أ بتب ددلن لددد

وسلقش  .لا عاة لأ لب لناماثل ميلعد ( بحضو  لت يمة 23لتدو ة الالبلم لأ لب لن  البتد الاضيف 
اددلل الاق دد ح وا مددلمن الاح اتددة واسدد م ض جدددول ا ع ،لت يمددة 23دو ة ااج الى ال حضددي ام لتدد

 .الدو ة تيلمجلمقد 
 

ة والم دد ون لتج ددة ثلسيدددو ة السبوى الملم  لالبلم البحدد  ا بدديم الا وسددط والددا  وسعم -27
 لددئ  20لدي ، الاادد  ، مددن غددسيتفل مدي  اسيل لددأ أ -الا وسط  البح  ا بيم غلبلمالام ية بايلئل 

 بدديم الا وسددط البحدد  ا علدة الالبلم والا لئ  ال بيميددة لددأ حول موضوى  2017 /آذا مل س 24
لدي  سحددو غددال ددزا  أ لالبددلم البحدد  ا بدديم الا وسددط الملم  ا سبوى واع اد  لئ هيم  ل ا صتية.

 FO:NEFRC/2017/11  د لدددأ الوثيقدددة لدددئ هيم  دددل ا صدددتية. وثددد عدددلدة الالبدددلم والا دددلئ  ال بيميدددة 
سدديتفل مدددي  اسيل،  -البح  ا بيم الا وسددط غلبلمالتج ة الام ية بايلئل  ب علية ل أ سفذمس  ة اا 

 البحدد  ا بدديم لالبددلمم الا وسددط، واإلطددل  ااسدد  اثيجأ باددل لددأ ذلددك حللددة غلبددلم البحدد  ا بددي
. وياكددن ااطدداى عتددئ مزيددد مددن البحدد  ا بدديم الا وسددط المددلم  لالبددلم سددبوىالا وسددط، وا 

 .www.med.forestweek.orgال للأ:   ابطالامتوملم أيضل عتئ ال
 

لددأ  (NERC 33  وعقدم الدو ة الثللثة والثاثون لاؤثا  الا عاددة اإلقتياددأ لت دد   ا دسددئ -28
الاددؤثا   أعدددم مددن أجددل. و2016أيددل  /مليو 13 لئ  9مق  الا عاة لأ  ومل،  ي لليل، لأ الف  ة من 

 (.NERC/16/INF/7 الوثيقددة  "مذم ة  عامية عن "حللة غلبددلم ال دد   ا دسددئ: ال حددديلم والفدد ص
ا عاددة،  لددئ ثوصدديلم الدددو ة الثلسيددة الوأشل  الاددؤثا ، لددأ ممدد ض ث لولدده ل وصدديلثه  لددئ مددؤثا  

ال دد    قتدديم والا اعأ لأ  البلم، وطت  من الا عاة وضع اس  اثيجية  قتياية لت يمةوالم  ين لت
 .ا دسئ وشالل أل يقيل
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سبوى المددلم  لالبددلم البحدد  ا بدديم وا  الالبلم ن لتج ةالثللثة والم  وسعات الدو ة و -29
للمادددل الا جدددز ب. و حبدددت التج دددة 2016 /ثادددوزيوليو 22 لدددئ  18 مدددنلدددأ  ومدددل،  ي لليدددل،  الا وسدددط

مال يملم اإلقتياية لتالبلم   س لملمو  ل يململلدو  القيم الذر ثض تع به اب لأ لج ة الالبلم، وأق  
واس مبددت التج ددة سددملدة  الالبددلم.مجددلل  لددأ الايددلعدة عتددئ وضددع أولويددلم لب سددلمج الا عاددة لددأ

وياكددن ااطدداى عتددئ  .  من لب لن  ئييل لتدو ة ال ابمة والم  ين لتج ة الالبلمي  الوزي  أم   ش 
 ال ددللأ: الدد ابطعتئ الاوقع اإللك  وسأ لتج ة الالبلم عتئ  لتج ة الالبلم 23تدو ة ال ق ي  الكلمل ل

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/en/.  
 

، ولدددأ دو ة اسددد ث لئية لا  دددد  ا مدددم الا حددددة الام دددأ 2017ي لي /مدددلسون الثدددلسأ  23لدددأ و -30
ولددئ بللالبلم لأ سيويو ك، ثوصددتت البتدددان  لددئ اثفددل  ب ددرن   ددة ا مددم الا حدددة ااسدد  اثيجية ا 

. وث ضددان 2030متيددون هك ددل  بحتددول عددل   120لتالبددلم ب دددف ثوسدديع الالبددلم لددأ المددللم باقدددا  
ثحقيق ددل بحتددول  ي مددينالا ثب ة ب ددل ال ددأ  الاليلمالم ة مجاوعة من س ة أهداف عللاية لتالبلم و

جدول  قةوثيلأ   ة ا مم الا حدة ااس  اثيجية لتالبلم ي د مزيد من الامتوملم عن . و2030عل  
   .FO:NEFRC/2017/7 ا عالل
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  البرامج الميدانية للغابات -خامسا
 

 – 2016الف  ة   الدسئ وشالل أل يقيل ا ال      قتيم مج الايداسية لتالبلم لأ بتداناس ا م الب ا
 :عتئ ال حو ال للأ 2017
 

واصتت م عاة ا غذية والز اعة دعا ددل لتب سددلمج الددوط أ لت حدد يج و عددلدة ال حدد يج لددأ  -32
 يج و عدددلدة "ثمزيدددز ث يددديق الب سدددلمج الدددوط أ لت حددد  TCP/LEB/3503لب دددلن، مدددن  دددال الا ددد وى

وشال دعم الا  وى ثمزيز القد ام ال  ييقية لددوزا ة الز اعددة مددن أجددل ث فيددذ  ال ح يج لأ لب لن".
ا د، ، وثمزيددز قددد اث ل لددأ مجددلل ال وعيددة وثمبمددة الاددوالب سددلمج الددوط أ لت حدد يج و عددلدة ال حدد يج

 .ش اف الايداسأ عتئ  صد الم ةاإل لأوب لم قد ام موئفي ل 
 

ا مدددز الإلس دددلم  GCP/LEB/026/NORعادددة أيضدددل لب دددلن مدددن  دددال الا ددد وى وثددددعم الا  -33
دعددم ث فيددذ الب سددلمج  هددوالددوط أ لتبددذو  الح جيددة مددن الا مددز وال دددف  .ح جيددةتبددذو  اللوط أ الدد

مللية ح جية اللا للبذو بالملمة والملصة  الا لثل زويدمن  ال ث  ح يج و علدة ال ح يجالوط أ لت
  .ثتبأ الامليي  الدولية ل ولي  البذو الجودة لتالبلم ال أ 

 
ثددددددعم الا عادددددة حكومدددددة جا و يدددددة  يددددد ان اإلسدددددامية   يددددد ان( مدددددن  دددددال الا ددددد وى و -34

TCP/IRA/302   البتددوط  أشددجل   اجددعث لأ مواج ة"ثقديم الايلعدة ل مزيز صاود غلبلم زاغ وس
جا و يددة الالبددلم لددأ وث ددوي  ال عددل  الددوط أ ل صددد  الددبق آلددة شددج   أمددل  وغلبلم بح  قددزوين

وآلددة أشددجل  ضللة  لئ د اسلم ال قييم المديدة حددول م ددلمل ث اجددع البتددوط إلبلية". واإلسام ي ان 
الالبددددلم، دعددددم الا دددد وى وضددددع وثيق ددددين ثصددددلل ب ددددرن اا وعيددددة ولتالددددبق  ووضددددع اسدددد  اثيجية 

   عددن دد وا  ،آلة شددج  الددبق  لددأ م  قددة بحدد  قددزوينثوجي ي ين؛ واحدة لتوقلية واليي  ة عتئ 
 .البتوط لأ م  قة زاغ وس ث اجع أشجل  دا ة 

 
  صدداح"  GCP/IRA/064/GFFالا عاددة أيضددل دعددم  يدد ان لددأ  طددل  الا دد وى  وواصددتت -35

الا لئ  ال بيمية لتالبلم وا  اضأ الا دهو ة مددع  يددام اه اددل   ددلص لت  بددة الاللحددة والا ددلطق 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/en/


FO:NEFRC/2017/2 8 

 وى  لدددئ: ثمزيدددز مبدددلد ام اإلدا ة ال  دددل مية وي ددددف الا ددد الام ضدددة لت حدددلم بفمدددل ال يدددلح".
مي  دل ين،  ي و  مي جاملم الايله لأ محللع ينالا كلمتة الاي دامة لأل اضأ والالبلم، عتئ م

الا دددهو ة عتددئ ثمزيددز سددبل المدديش الايدد دامة  ة ال  وى البيولوجأ وقد ة الا لئ  ال بيميةاس ملد
 .وا من الاذائأ ومكللحة ال صح 

 
"الدددعم   TCP/INT/3505ا قددللياأا دد وى الا عاددة مصدد  واليددودان مددن  ددال العم وثددد -36
وثمزيدددز القدددد ام مدددن أجدددل ااسددد مدا  الايددد دا  لت يدددو  الا دددلج ة واإلدا ة الا كلمتدددة   ج يبدددأال

وي دف الا دد وى  لددئ: وضددع وث فيددذ م  جيددلم وأدوام بيددي ة لتمددد مددن أجددل ". لأل اضأ ال طبة
ال يددو  الالئيددة الا ددلج ة وث فيددذهل لددأ مواقددع ثج يبيددة مم ددل ة؛ وثقيدديم  ال صددد ال  ددل مأ لاددوا د

ثقدددي   وضددعالدددولأ؛ و عتددئ الصددميد هايددةال أ ثحعددئ بروثحديث   ط اإلدا ة لأل اضأ ال طبة 
 .لألهاية ااج العية وااق صلدية اس مدا  ال يو  الالئية

 
 دعم المبادرات القطرية -ساساد

 
لابلد اث ددل  ا غذيددة والز اعددة مددن دعددم م عاددة  دد   ا دسددئ وشددالل أل يقيددلاس فلدم بتدان  قتدديم ال

 :الجل ية أو الجديدة  ال الف  ة الا اولة بلل ق ي  عل ال حو ال للأ
 

ل  فيددذ  2016مع حكومة اليددودان لددأ أم وب /ث دد ين ا ول ( TA وقمت الا عاة اثفلقل ثق يل  -37
لددأ  (MRV  واإلبددا غ وال حقددق  صدددم ل صايم سعددل  لت"ثقديم الدع -  UTF/SUD/079/SUDالا  وى
 (+REDD  تابلد ة الامززة لمفم ااسبملثلم ال لجاة عددن  زالددة الالبددلم وثدددهو هلال ره  ل طل  

لحددد مددن اسبملثددلم ام لددق شدد امة  هاولددير ذالدد ثفددل  ال ق ددأوال  يجددة الا وقمددة مددن االددأ اليددودان. 
مددع المديددد مددن الم لصدد  ا  دد    ب ددكل م ددزامنذ ف دد   يُ و ،مددن  ددال الب ددك الدددولأ م بددون الالبددلم
حكومددة اليددودان بيلسددلم وقددد ام  لددد   ددوال ي أن هددأ ،لت رهدد  لتابددلد ة الامددززةلا دد وى أمبدد  

ال ق ددأ ث ددوي  و ضددفلم  ثفل دعم اا وي ال .من أس  ة الابلد ة الامززة واإلبا غ وال حقق لت صد
وط ددأ لتالبددلم،  حصدد الالبلم، و جدد ام  وال حقق من واإلبا غ  صدال لبع الاؤسيأ عتئ سعم ال

اسدد مدا  الالبددلم وا  اضددأ، وثحددديث  صددد ح ائددق الالبددلم وال صددح ، أشددكلل  وث ددوي  ثقيدديم 
 ؛(FRL  تالبدددلما جمدددأ لالايددد و  ال/(FREL  ثحديدددد ميددد و  م جمدددأ لاسبملثدددلم مدددن الالبدددلمو
 الز اعددة والح اجددة با غ عن ق ددلىوعاتية اإل (GHGi  ااح بلس الح ا ر امالزل  ج ام حص و
  (.AFOLU  اس مدا  ا  اضأ أشكلل ل مناغي هو
 

 UTF/TUN/040/TUNووقمت الا عاة أيضل اثفلقل مع حكومة ثوس  من أجل ث فيذ الا  وى  -38

تا ددلئ  ال بيميددة"، ل ةالا كلمتدداإلدا ة "ثقددديم الدددعم  لددئ  دا ة الالبددلم لددأ  عددداد ث فيددذ م دد وى  -
الا  وى هو ثمزيز ميلهاة ق لى الالبلم لأ ال  اية ااج العية وااق صددلدية ليددكلن  وال دف من

  .ال يف وثحقيق أهداف ال  اية الاي دامة لأ سيل  ثاي  الا لخ
 

اسدد م اض م  جيددلم " -UTF/TUN/035/TUN ا عاددة ثددوس  لددأ ث فيددذ الا دد وىالدعاددت و -39
 تبددددذو  الح جيددددةل الاحتيددددين، ووضددددع أطتدددد  ال م دددديط واإلدا ة الح جيددددة و عددددلدة ث عدددديم اليددددكلن

 د يبيددة لب ددلم الماددل الال عوية"، واض تع الا  وى بيتيتة مددن الد اسددلم الاواضدديمية وحتقددلم و
قد ام م  دسأ/ثق يأ الالبلم لأ مجلل اإلدا ة الاي دامة لتالبلم مع ال  ميددز عتددئ   ددط اإلدا ة 

وم دددددع الح ائدددددق و دا ث دددددل، وال م ددددديط  ة، وسعدددددم الامتومدددددلم الجا اليدددددة،ي دددددل م الا كلمتدددددة وال
 .ااس  اثيجأ

 
"اإلدا ة الايدد دامة لتالبددلم والا اعددأ ال بيميددة لددأ  UTF/SAU/039/SAUأسف الا دد وى و -40

 دا ة لادي يددة عددن ثمزيددز القددد ة الاؤسيددية  2016الددذر أسجددز لددأ عددل   "الااتكددة الم بيددة اليددمودية
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ن  دددال الايدددلعدة لدددأ  س دددلم م مدددز وط دددأ ل  ايدددة الادددوا د ال بيميدددة ال لبمدددة لدددوزا ة الز اعدددة مددد
  الامتومددلم الجا اليددة، وقلعدددة لالالبلم، ووضع اسدد  اثيجية وط يددة لتا اعددأ، و س ددلم وحدددة سعدد

ل  الاصددتحة بامتومددلم دقيقددة عددن ث دف  لئ ثزويد صددلسمأ القدد ا  وأصددح ح جية  عويةبيلسلم 
 .لأ الااتكةوحللة  الاوا د الح جية وال عوية  حجم
 

 ا عاةبين ال لتص دو  ااس مالسأ ا حلدر وي رلف ب سلمج ال ملون ال ق أ الجديد الا   ك -41
 متدددق ب مزيددددز القدددد ة عتددددئ  حددددداهل ث ( مددددن سدددبع مجاوعددددلم مواضددديمية،2018-2017  ليدددموديةوا

وال دددف مددن . والا اعددأ ع ص  الالبلمااس مدا  الاي دا  لتاوا د ال بيمية الز اعية ال أ ث ال 
لددأ ثمزيددز اإلدا ة الايدد دامة   UTF/SAU/039/SAUس ددلئج الا دد وى دعيمالم صدد  هددو زيددلدة ثدد هددذا
 دا ةاإلثجديددد وو  صدداحالح جيددة مددن  ددال عدددد مددن ا س دد ة ال ددأ ث ددال: ال عويددة و تاددوا دل

بلس مدا  ألضل الاال سلم اإلدا ية الدولية؛ والا اعأ  تالبلمتاوا د الو اثية ال بلثية لالاي دامة ل
موا د الالبددلم والا اعددأ؛ عن  لتامتوملم الجا الية يي  د  لئ سعل  لت صد واإلبا غ س لم سعل  و
بل هايددة اإليكولوجيددة وااج العيددة وااق صددلدية لتاددوا د؛ ووضددع ثدددابي  م لسددبة ل فميددل  ال وعيددةو

 .و سفلذ ث  يملم ال  طة البيمية الاي قتة الا متقة بلس اال الاوا د الح جية
 

 (Cydelima pesrpectalis).الددبق  ودعاددت الا عاددة  يدد ان لددأ ال صدددر ل ف ددأ عددث شددج  -42

وبلإلضدددللة  لدددئ الددددعم ال ق دددأ والادددلدر، دعادددت الا عادددة جولدددة د اسدددية لاجاوعدددة مدددن المبددد ام 
بمددد ذلددك لددأ ب ددلم ثدددابي  ال قلبددة  ت من ثف أ مالثل لتمثددة، وبدددأمعلس  أاإلي اسيين  لئ جو جيل ال

 م  عددلل   يدد انقددل  ب ددل إلالا عاددة أيضددل زيددل ة  ييدد مة، يجولددة الد اسددالوعقدد   صة ب ددل.المل الوط ية
مددن هددذه الزيددل ة هددو ثبددلدل المبدد ام  . ومددلن القصددديقود أس  ة  دا ة ا،للم لأ جو جيل جو جأ
الج ثومدددددة الابيددددددة لتح ددددد ام بيددددديتوس واسددددد مدا   يدددددةف موسال دمدددددا البتددددددين عدددددن الاصدددددلئ بدددددين

 ضد عث شج  البق . (Btkمأ  مو س ل ثو ي جي يي 
 

وقدمت الا عاة  الدعم  لئ حكومة الجزائ  لأ ثمزيز قد ام مددوئفأ الالبددلم لددأ وزا ة  -43
مددن  ددال ث عدديم حتقددة عاددل ل ددد ي  الاددد بين لددأ  والاصددليد البح يددةالز اعددة وال  ايددة ال يفيددة 

 فيذ ممليي  الصحة ال بلثية لأ دليل ث الالزية لتالبلم وعنب رن ا سواى  2016ث  ين الثلسأ سولاب /
 .م ل مل من مم تف  دا ام مدي ية الالبلم 26وحض  ال د ي  . مجلل الالبلم

 
ا عاة مذم ة ثفلهم مع جلممددة موب  ددلغن لب ددلم قددد ام مددوئفأ وزا ة الز اعددة الووقمت  -44

 .هلوجام ل وممللج  ل وثج يز الح جيةبذو  اللأ لب لن ب رن الاجلام الا صتة ب حديد 
 

سبلسية من أجل ث اية القددد ام وثقلسددم المبدد ام مددع وست الا عاة مع دائ ة الالبلم اإلوثمل -45
سددبلسيل ( ث عدديم جولددة د اسددية  لددئ  1يتددأ:  وشددال ذلددك مددل   قتيم ال    ا دسئ وشالل أل يقيددلبتدان 

لبددلم البتددوط البتوط و دا ة غ ث اجع مزم عتئ م كتة  2017آذا مل س/لثاثة  ب ام  ي اسيين لأ 
سددبلسيل لثاثددة  بدد ام لب ددلسيين مددن  ث عيم جولة د اسية لأ ث  ين ا ول/أم وب   لددئ  (2 و ال بيمية؛

وط ددأ ل ددولي  البددذو  ث ددايل م مددز لتبددذو  الح جيددة و س ددلم سعددل   مجددلل أجل ثبددلدل المبدد ام لددأ
لت ددبکة ة ال لبمددة ويج ر ال فلوض أيضل عتددئ اثفددل  لب ددلم قددد ام ج ددلم ال  يدديق الوط يدد الح جية.

 . دا ة ح ائق الالبلم مجلل لألالبلم والب ا ر ح ائق ااإلقتياية لت    ا دسئ ل
 

لأ الاادد   لب ددلم قددد ام  الالبويةوثمكف الا عاة عتئ  قلمة ثملون مع الاد سة الوط ية  -46
دة لأ لب لن لأ مجددلام  دا ة الالبددلم ولددأ ثم دديط و صددد بدد امج  عددل ح ا م  دسأ وح اس ا 

 .ال ح يج
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها -سابعا
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 قد ث غ  ال يمة لأ دعوة: -47
 

 البتدان  لئ القيل  بال يتأ:
 

 سيلسلث ل/اسدد  اثيجيلث ل  ثيدد  ي  بددهمرسددلس  الوط يددة ثمزيز سعا ل الوط يددة ل صددد الالبددلم
    دددة اوجدددوثددددابي هل الوط يدددة بادددل ي الشدددئ مدددع أهددددال ل اإلسالئيدددة الوط يدددة وال زاملث دددل ب

 .واثفل  بل ي   2030ال  اية الاي دامة لمل 
  ثمايم ب امج ل الوط ية لتالبلم مع الماتيلم الجل ية وزيلدة ج ودهل لأ ثمبمة الاوا د باددل

بددل ي  وأهددداف ال  ايددة الايدد دامة  اثفددل لددأ ذلددك مددن  ددال أدوام ثاويددل جديدددة باوجدد  
 .وغي هل من الماتيلم

 
 أ:والا عاة  لئ القيل  بال يت

 
  ثمزيز قد ام البتدان لددأ مجددلل ثقيدديم مددوا د الالبددلم والا اعددأ، ولددأ وضددع م ددل يع

 س ددلم سعددم ميدد دامة إلدا ة الالبددلم لددأ إلعلدة الا لئ  ال بيمية  لئ هيم  ل ا صتية، و
 والا اعأ لاواج ة الاي ويلم الا زايدة ل دهو  الاوا د الح جية وال عوية؛

 اددوا د وثحقيددق ال زاملث ددل ثجددله ااثفلقددلم البيميددة الا مددددة دعم ج ود البتدان لأ ثمبمة ال
 .ا ط اف

  ثف ددأ ا،لددلم  يف ضدد للت حددديلم ال لشددمة ال ددأ  ثحيددين مواج   ددلميددلعدة البتدددان عتددئ
 .وا م اض الح جية وثرثي  ثاي  الا لخ
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 لحقالم
 

 ق  يةل يمة الالبلم والا اعأ لأ ال    ا دسئ واإلسجلزام ال 22ثوصيلم الدو ة 
 

ل يمة  22ال وصيلم ال أ أصد ث لالدو ة 
 الالبلم والا اعأ لأ ال    ا دسئ

 

 ا س  ة الا ثب ة بلل وصيلم
 

 2أس  ة أ   
 

ال يمة أن ثقو  البتدان بصيلغة  اق  حت -1
الا ل يع والب امج مع ال  ميز بقد  أمب  
عتئ قضليل ثاي  الا لخ، وال  ديد ب كل 

لال له من أهاية   لص عتئ ال كيف، سع ا
بللاة لتالبلم والا اعأ لأ  قتيم ال    
ا دسئ وشالل أل يقيل والحصول عتئ 

 .ثاويل من أط اف م مددة

  بايددددددددددددلعدة م عاددددددددددددة ا غذيددددددددددددة
والز اعددددددددة، يوجددددددددد لددددددددأ لب ددددددددلن 
م ددددد وعلن يجددددد ر المادددددل لي ادددددل 
ي مددددزان عتددددئ ال كيددددف مددددع ثايدددد  
الا دددلخ؛ الا حتدددة الثلسيدددة مدددن آليدددة 

لا ددلئ  ال بيميددة  عددلدة الالبددلم وا
 لدددددئ هيم  دددددل ا صدددددتية، وم ددددد وى 
ال كيددددف الددددذمأ لتا ددددلئ  ال بيميددددة 
الح جيددددددة لددددددأ الا ددددددلطق الجبتيددددددة 

 SALMA). 
   سددددي مز الا مددددز الددددوط أ لتبددددذو

الح جيدددة لدددأ لب دددلن، الدددذر يجددد ر 
 س دددلبه بددددعم مدددن م عادددة ا غذيدددة 
والز اعددددددة، عتددددددئ ثددددددولي  بددددددذو  
ا شدددددددجل  وال دددددددجي ام وسبلثدددددددلم 

اسددد مدام ل لدددأ  تيدددةالاحالا اعدددأ 
م ددددد وى جديدددددد إلعدددددلدة ال حددددد يج 

 .و ث ام الا اعأ
  لد  ق   عدد مددن الا ددل يع ال ددأ

 ثدد ميم م  ددل ايدد  الا ددلخ،  صد  لث
غلبددددلم الا ادددد وف لددددأ الا ددددلطق 

  حيددلماليددلحتية لددأ ق دد ، وحفدد  و
 ،الا دددددة الاحتيدددةا سدددواى ال بلثيدددة 

"الدددددددد وض" بلسدددددددد مدا    حيددددددددلمو
 .الاحتيةا سواى 

 ص  ج ودا مبي ة لأ  س لم ثبذل م
ا حزمدددددددددة الواقيدددددددددة، ومصددددددددددام 
ال يدددددددددددلح، وث دددددددددددجيع الح اجدددددددددددة 
الز اعيدددة ل مزيدددز ثكيدددف الز اعدددة 

 .مع ثاي  الا لخ
  ث فذ ليبيل م دد وعل ل  ايددة أ اضددأ

الا اعأ عتئ س ل  البتد مددن أجددل 
ي مددددددددز و الا اعددددددددأ.  صدددددددداح

الا دد وى عتددئ ال كيددف مددع الا ددلخ 
عن ط يددق ز اعددة أسددواى ال بلثددلم 

ثاددددددت أيضددددددل صدددددديلغة م دددددد وى 
 ضللأ بدعم من الومللة الف سيية 

واسددددمة  ي ددددال ع لصدددد  ،لت  ايددددة
ال  ددددل  إلعددددلدة ال حدددد يج ث مددددز 
عتددئ القضددليل الا صددتة بللجواسدد  

 ااج العية والا ل ية.
 

                                                      
 أية أس  ة أ    يقودهل البتد ذو الصتة بلل وصية الملصة بللاوضوى 2 
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  .الاحتية ال أ ث حال الجفلف
ال عددد  لدددأ الامدددليي   عتئال يمدددةوالقددت  -2

امة والاؤشددد ام الاق  حدددة لددد دا ة الايددد د
لتالبلم والا اعأ بلع بل هل  طددل ا جلممددل 

 لدددددئ البتددددددان  جددددد ام م دددددلو ام  وطتبددددت
ق  يدددة، عتددددئ ضددددوم مددددل سدددديل  ق دددد ر، 

مددددددل بتددددددد ب حديددددددد الاؤشدددددد ام  وأوصدددددت
الايدد مدمة بللفمددل عتددئ الصددميد الددوط أ، 
واإلشدددل ة  لدددئ الاؤشددد ام الاح اتدددة ال دددأ 
ياكددددن ث بيق ددددل، لضددددا عددددن اإلبددددا غ عددددن 

 دددل لدددأ مواقدددع ق  يدددة س دددلئج ا  بدددل  ث بيق
 ثج يبية م  قلة.

  سعم لب لن حتقة عال وط يددة حددول
اع الد  طل  الامددليي  والاؤشدد ام 
لددددددددددد دا ة الايددددددددددد دامة لتالبدددددددددددلم 
 .والا اعددددأ لددددأ اليدددديل  الق دددد ر
وعقدددددم حتقددددة الماددددل مجددددزم مددددن 

 عدددلدة  ا يدددل  ال ق يدددة لا ددد وى آليدددة
 لددددئ  الالبددددلم والا ددددلئ  ال بيميددددة

 هيم  ل ا صتية.
 

 

البتدددددان عتددددئ ثحددددديث ال يمددددة  شدددجمت -3
سيلسلث ل واس  اثيجيلث ل الا متقددة بللالبددلم 
والا اعددددددددأ، ودمج ددددددددل لددددددددأ الق لعددددددددلم 
ا  ددد  ، و ئ دددل  الايدددلهاة ااق صددددلدية 
وااج العية لتالبلم والا اعأ لأ ال  ايددة 

البتددددان ب مزيدددز  وأوصددت مددذلكالوط يدددة، 
الصدددددام بدددددين سيلسدددددلث ل واسددددد  اثيجيلث ل 

اغل الا متقدددددة ب ايددددد  الا دددددلخ وبدددددين ال دددددو
، مددن أجددل 3وغي هددل مددن ال ددواغل ال لشددمة

ثحيددين ال واصددل واج ددذا  اه اددل  صدد لى 
القدد ا  والايدد ثا ين والصدد لديق الا مددددة 

 ا ط اف عتئ سحو ألضل.

  قل  لب ددلن مددؤ  ا بوضددع ب سلمجدده
، ويقددو  2025-2015الوط أ لتالبددلم 

ب حددددددددددديث القددددددددددلسون ذر الصددددددددددتة 
 .أبللالبلم والا اع

  لب لن أيضددل ب سلمجددل وط يددل  أصد
لت حدددد يج و عددددلدة ال حدددد يج ي دددددف 
 لئ زيلدة الا لم الح جأ لتبتد من 

لأ الالئددة مددن مجاددوى ميددلح ه  13
لأ الالئة عتئ مد   20 حلليل(  لئ 

 .علمل 20
  وضددددددددددددددددع ا  دن اسدددددددددددددددد  اثيجية

سعددم  ث  دديطلتا اعددأ ثدددعم  عددلدة 
 ".الحائ دا ة الا اعأ ال قتيدية "

  دن أيضدددددل، بددددددعم مدددددن يقدددددو  ا 
م عاة ا غذية والز اعددة، بوضددع 
سيلسدددة وط يدددة لتالبدددلم وث فيدددذهل، 
 ومذلك ث قي  ال   يملم الح جية.

  ثم دددز  مصددد   عدددداد قدددلسون جديدددد
 لتالبلم.

 عتدددددئيمكدددددف عددددددد مدددددن البتددددددان 

 ث متدددددددق ب حييدددددددد أهدددددددداف  ثحديدددددددد

ثددددددهو  ا  اضدددددأ، مادددددل يبددددد ز 

ب  ايددة الا اعددئ  الا متقددةالقضليل 

 ط الوط يدددددةبدددددلم لدددددأ الم دددددوالال

   .الق  ية
 

بددددرن ث مددددذ البتدددددان ا عضددددلم  أوصدددت -4
ثددددابي  ل مزيدددز ج ودهدددل لت  ايدددة الوط يدددة، 
بيددبل م  ددل الا ددل مة ال ددلمتة لتاج امددلم 
الاحتيددة و صدداح أطدد  الييلسددلم وا طدد  
القلسوسيدددددة ل  يمدددددة ئددددد وف مواثيدددددة ل قدددددديم 
ثاويدددددل مدددددن الق دددددلى المدددددلص لدددددأ ق دددددلى 

ل الا ددد وعلم الح جيدددة الالبدددلم مدددن أجددد
 الصاي ة والكبي ة.

 لوط يدد لصدد دوق مددؤ  الب ددلن  أس ر 
لت حددد يج مدددن  دددال  س دددلم م صدددة 
ثاويل جاددلعأ ل مبمددة ا مددوال مددن 
الق دددددددددلى المدددددددددلص والاا ددددددددد بين 
التب ددددددددلسيين والاددددددددلسحين الدددددددددوليين 
لا ددددددددددددددد وعلم ال ح يج/ عدددددددددددددددلدة 

 ال ح يج.

. 
 

                                                      
ياكدن اإلشددل ة  لددئ الح اجددة لددأ اإلسدد لملم الق  يددة الاحدددة وط يددل الاقدمددة  لددئ اثفلقيددة ا مددم الا حدددة   3

اثفلقيددة ا مددم  لددئ ة الاقدمددة  حييددد ثدددهو  ال  بددلاإلطل يددة ب ددرن ثايدد  الا ددلخ و/أو لددأ ا هددداف الوط يددة 

 الا حدة لاكللحة ال صح .
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البتدددددددددان ب بددددددددلدل المبدددددددد ام أوصددددددت  -5
ثصدددددلل لدددددأ مجدددددلل الالبدددددلم وثحيدددددين اا

ومبدددددددددلد ام الايدددددددددلواة بدددددددددين الج يدددددددددين 
والابدددددلد ام ال دددددبلبية ل حيدددددين ل دددددم هدددددذه 
الاوضددددددددددوعلم لددددددددددأ ميدددددددددددان الالبددددددددددلم 

ثوعيدددة الاج امدددلم  حددتواق  والا اعدددأ، 
الاحتيدددددة عدددددن ط يدددددق اإل شدددددلد الح جدددددأ 
و عدددداد مدددواد لتددد متم اإللك  وسدددأ ل حيدددين 

 ال متيم الح جأ.

 صدددة أس دددر ا  دن أملديايدددة م مص
لت ددددددد ي  عتددددددئ حاليددددددة ال بيمددددددة 
وال  ايددددة الايدددد دامة ثحددددت  عليددددة 
صددلح  اليدداو الاتكددأ ولددأ الم ددد 

ا ملدياية الاتكية "ا مي  الحيين؛ 
"، ال أ ثول  م  جل لحالية ال بيمة

د اسدددديل  بصدددد يل  لصددددل لت وعيددددة 
شدددبكة  عبددد وال دددد ي  اإللك  وسأ/

 .اإلس  ست
  مددددددن  دددددددال "م دددددد وى ب سدددددددلمج

يدددة وال يفيدددة" الدددذر ال  ايدددة الز اع
ياولدددده ااثحددددلد ا و وبددددأ، أئ دددد  

الدددذر ث بمددده م دددل يع  عدددلدة  الددد  ج
عللايل عتدددددددددئ الاددددددددددا ة ال حددددددددد يج

مبدد ة ب أسدده ي ا ددع الاي و  الاحتددأ
 سددللة ب ددرن  عددلدة أن لدده و ،جيدددة

 .ال ح يج والايلواة بين الج يين

 

ال يمدددددددة أن ث ددددددد ك البتددددددددان  اق  حدددددت -6
ايددددد و  ال دددددبل  لدددددأ الابدددددلد ام عتدددددئ ال

الق ددد ر، بادددل لدددأ ذلدددك لدددأ مجدددلل  صدددد 
الالبدددلم وحصددد هل وجادددع بيلسدددلم ع  ددددل، 
ووضدددددع حدددددوالز لت دددددبل  لتا دددددل مة لدددددأ 

 .ب امج  ال متيم الح جأ الا  وعة

  أبتدددددا لب دددددلن وليبيدددددل وا  دن عدددددن
 م دددل مة ال دددبل  والاددددا س لدددأ

م ددل يع  عددلدة ال حدد يج لددأ  طددل  
 .ا شجل  ا سلب امج ل الي وية 

 

 
 
 

 


