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ل الحدد  مدن ثدرثي ام عاتيدلم الا عادة عتدئ البيمدة والايدلهاة لدأ عدد  ال درثي  من أج 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.orgوممعم وثلئق اج العلم الا عاة م لحة عتئ اإلس  ست عتئ الم وان ال للأ: .  ضللية م  ل

A 
 

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

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

تقييم الغابات والنظم الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي 
     إلى هيئتها األصليةوإدارتها وإعادتها  الجافة

 
 السياق العام للمنظمة -أوال

 
ال دأ ثددا   دا ة  لدأ ار اضدأ الفللدة ال عويدة الح جيدة والد عم الر اعيدةغلبدلم اليلهم ث -1

 ،والقدد ة عتدئ الوداود لانيدين ال دل  المدي  كيد  سدبلثدولي  ارمدن الغدذائأ ولدأ ثحقيدق  جيدة
مة شلسدثددهو م بللعمدل ميدلحلم  قددو .الطبيمية، بال لأ ذلك لأ الشد   اردسدئ اس دامة الا لظ و

مريد مدن ال ددهو   حدوث ار اضأ الفللة مم ضة بد جة كبي ة لمط  ان و .لةمن ار اضأ الفل
واسمددا   ،وال راعدلم ،ومل ي ثبط بذلك من آثل  بيمية واج العية واق ودلدية، بادل لدأ ذلدك ال ودح 

عدلدة  ال ودد  لدادا ة الايد دامة و ق ضدأوي .وال فد ة والبطللدة وري هدل ،ارمن الغدذائأ والادلئأ
ل ادل شدلمن   لدئ هيم  دل اريدتية ار اضدأ الفللدة م الر اعية الح جية ال عويدة لدأوال ع غلبلمال

 .يديل  ثد ن   مدع العد وف الع يددة ل  اضدأ الفللدةال محدددة ل فدوسُ  ،وأدوا هل حلل  لل مقيدهل و
لدأ  ال عويدةالح جية غلبلم وال عم الر اعية ال يد فلل زيلدة المال وااس ثال ام لأ م  مينوي

 خ.، وثكييع ل مع ثغي  الا ل لئ هيم  ل اريتيةو دا ث ل الاي دامة، و علدث ل أ الفللة ار اض
 
وك ست م عاة اررذية والر اعة، بلل ملون مدع مم تدا الشد كل ، ج دودا ل مريدر دعا دل  -2

 لتبتدان ارعضل  ليال ي متق ب قييم الغلبلم وال عم الر اعية الح جية ال عوية لأ ار اضدأ الفللدة
لاحة علمة موجرة عن الابلد ام وارسشطة ال أ  . وث د أدسله دا ث ل و علدث ل  لئ هيم  ل اريتيةو

 ال دأ ث طدو  عتدئ  مكلسيدة علليدةثشدال بتددان الشد   اردسدئ ال دأ مدخر ا،  اضطتمت ب ل الا عاة
  .هذه الابلد ام وارسشطة لي ل ل وسيع سطل 

 
 عادددة اررذيدددة والر اعدددة، لدددأ دو ث دددل الثلسيدددة ال لبمدددة لا (COFO) ودعدددت لف دددة الغلبدددلم -3

 ار اضددأ الفللددة ثقيدديماثمددلذ مريددد مددن اإلجد ا ام بشددرن  ،  لدئ2014والمشد ين الامقددودة لددأ عددل  
ن الا عادة  لدئ هيم  دل اريدتية وااسد ثال  لي دل. وطتبدت مد و يدهل و دا ث ل الاي دامة و علدث ل

عم الر اعية الح جية ال عوية لدأ ار اضدأ الفللدة، وال غلبلم الوحللة   طل  ج ا  ثقييم عللاأ ل
 ار اضددأ الفللددة اس وددن اسدد  داف ااسدد ثال ام النزمددة ولويددلم وار ث ثيدد  ثحيددين ب دددف

http://www.fao.org/
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و دا ث ل. وأج   أول ثقييم ثملوسأ عللاأ ل شفل  والغلبلم واس مداملم ار اضدأ اررد ف لدأ 
 .2016 يوليو/ثاوز لأ 1، وسش م ال  لئج اروليةthCollect Ear ثطبيق ار اضأ الفللة بلس مدا 

  
بلرهايددة الحلسدداة لتغلبددلم والدد عم الر اعيددة الح جيددة ال عويددة لددأ م ددلطق  مددع اإلقدد ا و -4

ار اضأ الفللة، بال لأ ذلك لأ الش   اردسئ، والقت لف ة الغلبلم لأ دو ث دل الثللثدة والمشد ين 
وعتددئ الدددو ة الثلسيدة والمشدد ين،  لم ويدديب عادن ( عتددئ  سشدل  مفاوعددة عاددل2016)يوليو/ثادوز 
الا لدق  اتحدقلم مفاوعة المادل لدأ ال. وث د ار وليعات ل ط  جدواهل واس ا ا  اس م اض 
  .ب ذه الوثيقة

 
الزراعية الحرجية الرعوية في األراضي  والنظم بالغابات"مجموعة العمل المعنية  -ثانيا

 "الجافة
 
 لأ مل يتأ: ث اثل واية مفاوعة المال -5
 

  لدأ ار اضدأ الفللدة و لدع  ال عويدةالح جيدة الر اعيدة  والد عمالغلبدلم لة حلاس م اض
 ؛ لئ لف ة الغلبلم ع  ل ثقل ي 

  الايلهاة لأ بتو ة ل م شلمل لتغلبدلم والد عم الر اعيدة الح جيدة ال عويدة لدأ ار اضدأ
 الفللة، ولتيكلن الذين يم ادون عتي ل؛ 

  ل سلم جيدة لحالية الغلبلم وال عم الر اعية الح جية ال عوية لأ اع الد ماثمرير زيلدة
باددل يمددرز أيضددل القددد ة البيميددة  واس وددنح لار اضددأ الفللددة و دا ث ددل بشددكل ميدد دا  

 .وااج العية وااق ولدية عتئ الواود  لئ جلس  سبل كي  المي  الاي دامة
 
الددد و  بددين ربدد ا  سدد علدة مددن ااث دديم مفاوعددة الماددل هددذه ل يددة ل مريددر ال مددلون وو -6

وقدمت ث شيحلم المب ا  وأ ست ل أعضل  لف دة  الش   اردسی وم لطق ار اضأ الفللة ارر ف.
ومدل زالدت  ولم ي د سوف عدد قتيل من ال  شديحلم مدن بتددان الشد   اردسدئ. الغلبلم  لئ الا عاة.

المال ردنل ال بدع ارول مدن  وعةمفاج ود ثمبمة الاوا د جل ية ل  عيم ااج الع ارول رعضل  
 . 2018عل  
 

 أنشطة المنظمة في مجال اإلدارة المستدامة لألراضي الجافة واستصالحها -ثالثا
 

علدة الغلبلم والا لظ  الطبيمية لأ ار اضأ الفللة  لئ هيم  ل اريتية، ث جات  ل مرير  -7
و ث دل ا اعدأ لدأ الشد   اردسدئ لدأ دهيمدة الغلبدلم وال ، ب دل  عتدئ طتد 2الا عاة بللتغة الم بيدة

عدلدة الغلبدلم والا دلظ  الطبيميدة الا ددهو ة لدأ الثلسية والمش ين، "المطوط ال وجي يدة المللايدة إل
المدي "، ال دأ  كي  سبل وثحيين ب ل  القد ة عتئ الواود -  لئ هيم  ل اريتية ار اضأ الفللة

، ولدأ 3بللتغة اإلسفتيريدة 2015ش م لأ عل  وضمت بلل ملون مع الا عالم الش يكة والقط ية، وس

 .4بللع سيية 2016عل  

 

                                                      
1 i5905e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 قيد الطبع 2
3 i5036e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
4 i5036f.pdf-http://www.fao.org/3/a 
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وقل  المديد مدن بتددان ار اضدأ الفللدة، بددعم مدن م عادة اررذيدة والر اعدة والا عادلم  -8
م  ددج وثك ولوجيددلم لدددعم ال قيدديسُ  ك مددن وكددلام ال مددلون، بوضدع وثف بددة اويددل مشدد  بالشد يكة و

 اضددأ الفللددة  لددئ وسعددم الح اجددة الر اعيددة لددأ ار غلبددلمالدة عددلوال يددد واإلدا ة الايدد دامة و 
واس مدا  البذو   حشدالاب ك ة لفاع الايله، و ثشال: ال ق يلم وال ك ولوجيلمهأ و هيم  ل اريتية.

الفيدة مدن ارسدواع الاحتيدة )ارشدفل  والشدفي ام وارعشدلأ( مدن أجدل البدذ  الابلشد  والغد  ، 
، وثثبيت الكثبلن ة يالح اجالر اعة لأ سعم الغلبلم والامللفة لأ  يله الو ف الوحأواس مدا  م
والغلبدلم ال دأ ثمدد  الاف امدلم الاحتيدة وث ايدة الاشد وعلم ، ميلعدة ال فددد الطبيمدأو ال متية،

مددن رددنل  ب دل  ثقددل لن لدی مريددد مدن الاددوا د  وجايم ددل بحلجددة وسدطة. الوددغي ة والا الاف اميدة
، والد بط ل ف، والييلسلم ال اکي ية، و دا ة الامارهداف قد ام الامرزة والاحددةأسشطة ث اية ال

 .الشبکأ، وثمبمة الاوا د
 
وبعضل ال اويل الاش  ك الاقد  من ااثحلد ارو وبأ وبلل ملون مع اآللية المللاية اثعلقية  -9

 عاة  لئ مبلد ة ااثحدلد اال الدعم الذ  قدم هأدف ، (GM-UNCCD) ا حدة لاكللحة ال وح ارمم ال
 ل  عيدذ مواثيدةبيمدة  ث يمدة لدئ  (GGW) تودح ا  واليدلحلل المعديمالفددا  اررضد  بشرن أ ل يقار

، م يدقة وضع رطط عال وط يدة، واسد  اثيفية  قتيايدة بيبل م  ل، معيمالفدا  اررض  ال مبلد ة
ل  ايدددة القدددد ام  ورطدددة عادددل اسددد  اثيفيةوضدددع م ودددة ل مبمدددة الادددوا د، وشددد اكلم و قلمدددة و

  .ورطة عال لت وايل واس  اثيفية
 

 5"ال ودح  قدة عتدئ مشد وع جديدد "المادل ضددوكا لبمة ل ذا ال ملون ال لجم، ثات الاوال -10

الكدل يبأ والاحديط البحد  مفاوعة بتدان أل يقيل وااثحلد ارو وبأ ولأ  طل  ب سلمج ال ملون بين 
لأ س ة بتدان مم دل ة،  معيملتفدا  اررض  ال الوط ية، لدعم ث عيذ رطط المال (EU-ACP) لدئال 

وثدم ثوسديع سطدل  أسشدطة  .واليد غلل ،وسيفي يدل ،وال يفد  ،ورلمبيدل ،و ثيوبيدل ،وسبو كي ل لل ثشال
ا  لدئ ال  دلئج ال لجحدة ل سشدطة الاش وع ل شال م طق دأ البحد  الكدل يبأ والاحديط ال دلدئ، اسد  لد

بتددان  لأ  طل  ثملون ف وأ ال ليال بين بتدان ب دف دعم ال ملون  لأ أل يقيل ح ئ اآلن، ال أ سعذم
  قيديمالواس  لدا  لدئ بيلسدلم . وبتدان م طقة البح  الكل يبأ والاحيط ال لدئ معيمالفدا  اررض  ال

رضدد  ارالفدددا  م طقددة لددأ  6وددن س اا لدد  جددلم واح يلثددم ثحديددد لددة لفل اضددأ االمددللاأ ل 

عيدر حثرول مد ة ب ددف كايل  ، وقيلس للشالل أل يقيل ع عأال قتيماإلال لأ ذلك لأ أل يقيل، ب معيمال
لددأ  يدداودامف امددلم أقددوف وأكثدد   إلقلمددة دددهو ة اللددة الالف اضددأ وددن  ارس االماددل عتددئ 

  .مواج ة ثغي  الا لخ
 

دعم مددن مبددلد ة أسقدد ة، وبدد ،الغلبددلم بددين ث كيددل والا عاددة لددأ مفددلل شدد اكةالولددأ  طددل   -11
ودن  س مدع ب سدلمج الا عادة ا لدأ ث كيدل ث ملون ث كيل من ردنل وزا ة الغلبدلم وشدخون الايدله

الا عاة بلل ملون مع وزا ة وأعدم  .رل يقيل معيمار اضأ الفللة لدعم مبلد ة الفدا  اررض  ال
دا  اررضد  المعديم )  ي  يدل وثنثة بتددان شد يكة لدأ م طقدة الفد ،الغلبلم وشخون الايله )ث كيل(

وثرسدي  زيلدة ااس ون  والددرل وث ايدة  -"ب ل  الفيو  مش وعل ييائومو ي لسيل واليودان(، 
الغلبدلم والا دلظ    عدلدةالاش وع  لئ ثوسيع سطدل  سادوذ  وي دف . "7ردملم ال عل  اإليكولوجأ

ال ودح "  "المادل ضدد مشد وع يدذه حلليدل مدن ردنلالدذ  يفد   ث ع  لئ هيم  دل اريدتية الطبيمية
وب ددل   ،ااثحددلد ارو وبددأ ومفاوعددة بتدددان أل يقيددل والبحدد  الكددل يبأ والاحدديط ال ددلدئ ي عددذهالددذ  

 /الش   اردسئ ار اضأ الفللة لأالفللة لأ ث كيل و البح  اربيض الا وسط أ اضأ بين الفيو 

                                                      
5 desertification-against-action/action-www.fao.org/in 
6 i6476e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
7 i7952e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification
http://www.fao.org/3/a-i7952e.pdf


FO:NEFRC/2017/13 4 

ثحعير  (1: )ليال يتأ 2018وائل عل   وقع  طنقه لأ أالذ  ي الفيو وث اثل أهداف مش وع . أل يقيل
 لدئ هيم  دل  علدة الغلبلم والا لظ  الطبيمية لأ ار اضدأ الفللدةمال، ودعم اإلدا ة الاي دامة و ال

اإلس دل  حعدر و( )  ي  يدل ومو ي لسيدل واليدودان معيمالفدا  اررض  ال بتدان من ةاريتية لأ ثنث
حعدر  (2)والد عم اإليكولوجيدة؛  مدنيدتع والمددملم ال  س دل المدي  و كيد  سدبل ثحيينالاي دا ، و

لأ أل يقيل ورل ج دل عبد   معيمالفدا  اررض  ال بين ث كيل وبتدان الف وأبتدان بين  ليال ال ملون
 .م لطق ار اضأ الفللة ارر ف

 
لدأ  الفددا  لدأ بتددان معديمتفددا  اررضد  العتئ ذلك، ول مرير ال  عيذ الايداسأ ل وعنوة -12

لفددا  اررضد  بل الام يدةا عاة ج بل  لئ ج   مع ج لم ال  يديق ال، ثمال ارر ف اردسئالش   
ومودد  إلعددداد  ،والفرائدد  ،واليددودان ،لددأ مو ي لسيددل (NDA) ليددتطلم الوط يددة الامي ددةوا معدديمال

وعدنوة . ي دو  الا لخ اررض   لئ ثاويللتحوول عتئ مق  حلم الاشل يع ال أ ي مين ثقديا ل 
ومعوضدية  (AfDB) ا عاة لأ ث عيم حتقة عال مع مو ف ال  ايدة ارل يقدأال، اش  كت عتئ ذلك
أك ددوب /  27 لددئ  25لددأ الع دد ة مددن  معدديماررضدد  ال ارل يقددأ والوكللددة ارل يقيددة لتفدددا ااثحددلد 

ا ددلخ لودد دو  الددأ أبيدددجلن بكددوم ديعددوا  لا لقشددة وضددع س ددج ب سددلمفأ ل 2017ثشدد ين ارول 
مدع  قيدد اإلعدداد اشدل يعال، وااثعل  عتئ  ؤية مش  كة وثمطيط معيمررض  الالفدا  ا/اررض 

ج دلم ال  يديق و اليدتطلم الوط يدة الامي دة الا عالم ال ق ية والاللية الش يكة والبتدان ال أ ثاثت دل
 .لفدا  اررض  الكبي بل الام ية

 
ن مددع مودد ف ال  ايددة وس يفددة لحتقددة الماددل هددذه، اثعددق عتددئ أن ثقددو  الا عاددة، بلل مددلو -13

ارل يقأ وري ه من الش كل  ال ق يين والالليين الا  اين، بدعم البتدان لأ  عداد مق  حلم مشدل يع 
وسدد  كر . (NDCs) الفدددا  اررضدد  المعدديم، ماددل ييدد م لددأ ثحقيددق ميددلهالث ل الاحددددة وط يددل

 سدلمج الفددا  اررضد  مق  حلم الاش وعلم هذه ال أ سي م  عدادهل لأ  طل  الاعتدة ال ملوسيدة لب
  نود( ااس 1والو دو  اررض  لتا لخ عتئ الم لي  ال ئييية ار بمة الا عدق عتي دل: ) معيمال

للبدذو  واإلدا ة الايد دامة لتادوا د الطبيميدة )اسد  لدا ب الايد دا  مدداداإلالواسع ال طل  بال لأ ذلك 
طلقدة الا فدددة لت ف يدر والاددرا ع  ( ال2)و؛ معيم( لدئ سادوذ  الا عادة إليدن  الفددا  اررضد ال

ال ددأ يقودهددل مودد ف ال  ايددة  ‘مددن الوددح ا   لددئ الطلقددة’الوددغي ة ال طددل  )الاب يددة عتددئ مبددلد ة 
ث اية ستيتة القياة لتا  فلم الر اعية، بال لأ ذلك الا  فلم/اليتع ارسلسية ري   (3)و؛ (ل يقأار

وضدع سعدل  م يدق وشدلمل  (4ك الدارتيدة؛ و)المشبية، وم  فدلم الثد وة الحيواسيدة ومودليد ارسدال
 م ليد وسديدعم هدذه ال عتدئ الايد ويين القطد   واإلقتيادأ.المعديم ل قييم و يد الفدا  اررضد  

 .:  ين  الييلسلم وث اية القد امهال ار بمة مفلان شلمنن )ع لي  ثاكي ية(
 

الدذ  ييدمئ  لدئ ثحقيدق  ،3-15ال ددف  ي ديم، 2015الام ادة لدأ عدل   2030ولأ  طل  رطة  -14
ل يدة لددعم اإلدا ة الايد دامة و عدلدة الغلبدلم والد عم الر اعيدة  (،LDN) ثحييد ثدهو  ار اضدأ

والواقدع، أن ثحييدد ثددهو   الح جية ال عوية لأ ار اضأ الفللة لأ الا طقة  لدئ هيم  دل اريدتية.
وثمريدر ارمدن الغدذائأ عدن  ،مدوا د ار اضدأ وثحيدي  ل جدودةار اضأ ي كر عتئ الحعلظ عتدئ 

الاوااة ل علد  ثدهو  ار اضأ والحد م ده و/أو عكد   الاح كة وال دابي  الم لي ط يق ثحديد 
لأ هيمة الغلبلم والا اعأ لأ الش   اردسدئ بللعمدل لدأ عاتيدة  8دولة عضوا 15اثفلهه. وش عت 

ذيدة والر اعدة حلليدل وضددع ثحديدد ارهدداف الوط يدة ل حييددد ثددهو  ار اضدأ. وثيدلسد م عاددة ارر
لددأ أوزبكيدد لن مددن رددنل مبددلد ة بتدددان آسدديل الوسددطئ إلدا ة  أهددداف ثحييددد ثدددهو  ار اضددأ

                                                      
لب دددلن، والكويدددت، وار دن، والمددد ا ، و يددد ان، واليدددودان، والاغددد أ، ومو ي لسيدددل، و ثيوبيدددل، وموددد ، والفرائددد ،  8

 .وأوزبكي لن ،ث كيلول، سو يوبلكي لن، و
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الدذ  ياولده م لدق ثحييد ثدهو  ار اضأ ، ولأ ث كيل من رنل مش وع 9(CACILM-2ار اضأ )

 .البيمة المللاية
 

ار اضدأ والغلبدلم س يفدة لريدلدة  ا لدأالشد   اردسدئ ثددهو   قتيموثواجه بتدان كثي ة لأ  -15
الضغط بيب  اإلل اط لأ جاع حط  الوقود رر اض الط أ والطلقة، لضدن عدن حودلد مدوا د 

أمددلكن اإليددوا  لددأ الغلبددلم وارشددفل  ارردد ف الا ثبطددة ب ددل لددأ ممياددلم النجمددين وحول ددل و
سعددم حيددلزة ار اضددأ . وماددل يضددلعا مددن حدددة ال حددديلم ال ددلزحينالمشددوائية ال ددأ ثي ضدديا 

والاف امددلم الاضدديعة بشددرن الاددوا د ال ددلزحين وارشددفل  ريدد  الاخكدددة وال ددراع وال ددوث  بددين 
من البدايدة،  ،بم ل الا مدد القطلعلم، ثدرنملطول هذه ارزملم،  لئ جلس  ط ق ضأوي. الح جية

ارجددل عتددئ اليددوا . ول ددذه  ال  ايددة الطويتددةرليددلم ثتبددأ ااح يلجددلم الطل ئددة القوددي ة ارجددل و
ارسبلأ، يشكل ااس ثال  لأ ثقييم واس ون  هذه الا لطق جر ا  ئيييل من عادل الا عادة بشدرن 

وهأ مبلد ة مش  كة بدين الوكدلام ث ددف  لدئ  -SAFE10 [1 ])(الويول اآلمن  لئ الوقود والطلقة 

المددي   كيدد   ويددع سددبلضددالن  مدددادام ميدد دامة مددن الطلقددة، وممللفددة الطتدد  عتددئ الطلقددة وث
س ددج ويفدد   بللعمددل ث عيددذ  حددلام ارزمددلم الاا دددة.لددأ لتايددلهاة لددأ ب ددل  القددد ة عتددئ الودداود 

لعدأ . س لئج سلجحةثامض عن عتئ سحو الويول اآلمن  لئ الوقود والطلقة لأ جايع أسحل  أل يقيل 
رمدم الا حددة لشدخون أور دا، عتئ سبيل الاثلل، اش  كت م عاة اررذيدة والر اعدة مدع معوضدية ا

لوقددود لددأ ممياددلم النجمددين وحول ددل ل حديددد حطدد  االنجمددين لددأ  جدد ا  ثقيدديم سدد يع مشدد  ك ل
اس  رالل متحوظل لتادوا د الح جيدة،  كشاوقود لأ الا طقة، ط  الحالم ض والطت  عتئ موا د 
الا كلمتدة لدأ تد عم لوث فده الا عادة سحدو س دج . عتدئ الاد أة كتيدل قعوأن ع   جاع حط  الوقود ي

شدال الح اجدة الايد دامة وب دل  القدد ة يررذ هدذه القضدليل لدأ الحيدبلن، ويحلام ارزملم الاا دة 
لددأ  - المشددبية وريدد  المشددبية -عتددئ ال كيددا مددن رددنل مم تددا الا  فددلم والمدددملم الح جيددة 

  .ثدرنثه
 

ل عدد  ااسد ق ا  ويشكل اال قل   لئ لد   المادل لدأ الا دلطق ال يعيدة عدلمن مدن عوامد -16
ومدن أجدل ث شديط  (.)الشد   اردسدئ وأو وبدلالبح  اربيض الا وسط   قتيمالدياغ الأ وال ف ة لأ 

الام يدة  تف دةالالبحد  اربديض الا وسدط، قلمدت   قتديمل   عال لتشبلأ لأ  ث يمةالحيلة ال يعية، و
 اك د المدن بيد  م  مدع شد كل ، بلل مدلون سديتعل مددي  اسيل -الا وسدط  البح  اربديض رلبلمبايلئل 

لأ الا كدددر الددددوو (EFIMED) لتغلبدددلم ارو وبدددألام دددد لدددأ ا الا وسدددطاربددديض اإلقتيادددأ لتبحددد  
 جلممدة لولدلن الكلثوليكيدةو  (CIHEAM)الا وسدط اربديض البحد  إلقتيملتد اسلم الر اعية الا قدمة 

(UCL) ،حلضدد ةشددل  م وةي دددف  لددئ دعددم  س ،وضددع لكدد ة مشدد وع ميددائ "الغلبددة الر قددل "ب/ 
 مدن أجدللرعالل المض ا  والحتول القلئاة عتئ الطبيمدة لد واد ارعادلل الشدبلأ ب م متقة لنب كل 
 .البح  اربيض الا وسط ال يا لألأ الطبيمية  طقالا ل
 

ار اضأ  ال عوية لأالح جية غلبلم وال عم الر اعية ال وي بغأ ثوسيع سطل  المال بشرن -17
وعتئ الوميد المللاأ مدع ال  كيدر عتدئ اإلجد ا ام ذام ارولويدة وثحديددهل مدن  ملأ اإلقتي الفللة

رنل ال مطيط ااس  اثيفأ والش اكة ال أ ثبحث لأ اإلدا ة الاي دامة ل  اضدأ عبد  القطلعدلم 
ل د ة ثفديدد  هذا الودد، لإن ل   ال اويل الاقبتة لدأ  طدل . ولأ وعتئ مي وف الا لظ  الطبيمية

لا لق البيمدة المللايدة، ويد دو  الا دلخ اررضد ، ومدن البتددان ذام ااق ودلدام  ةلبمالي الاوا د

                                                      
9 2/en/-action/cacilm-http://www.fao.org/in 

10 i6633e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
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، ياكن أن ث يم الع ية ل مرير المال عتئ الاي وف المللاأ بشرن الغلبدلم لدأ ار اضدأ ولعدةال
 .الاش  كة بين القطلعلم لأ الا طقة ذام الوتة الفللة والايلئل

 
 مسائل مطروحة للنظر فيها -رابعا

 
 قد ث ر  ال يمة لأ القيل  بال يتأ: -18
 

  بللغلبدلم "ثشفيع ارعضل  الذين لم ي ستوا بمد ث شيحلث م لمب ا  مفاوعة المال الام ية
ال لبمة لتف ة الغلبلم، عتدئ القيدل   "وال عم الر اعية الح جية ال عوية لأ ار اضأ الفللة
 اج الع ل ارول؛بذلك، وثشفيم م عتئ الايلهاة ثق يل وملليل لأ ث عيم 

  يدديلرة ب سددلمج عددللاأ ل  ايددة القددد ام بشددرن  لددأالماددل مددع م عاددة اررذيددة والر اعددة
اإلدا ة الايدد دامة واس وددن  الغلبددلم والدد عم الر اعيددة الح جيددة ال عويددة لددأ ار اضددأ 
الفللددة ل وسدديع سطددل  الاال سددلم والدد  ج الفيدددة القلئاددة والايددلعدة لددأ ثحديددد الشدد كل  

 يل؛ول   ال او
  ،بيدبل دعم المال بشرن الغلبلم وال عم الر اعية الح جيدة ال عويدة لدأ ار اضدأ الفللدة

 .ثقديم ميلهالم من رل   الايراسية و عل ة رب ا  لتا عاة م  ل
 

 وقد ث ر  ال يمة لأ أن ثطت   لئ الا عاة القيل  بال يتأ: -19
 

  الاشد وعلم بشدرن اإلدا ة حللعدة  لدأ وضدعارعضل  الش   اردسئ ثمرير دعا ل لبتدان
الايدد دامة واس وددن  الغلبددلم والدد عم الر اعيددة الح جيددة ال عويددة لددأ ار اضددأ الفللددة 

لأ ل  ة ثفديد  م لق البيمة المللايةومن ي دو  الا لخ اررض   من لتحوول عتئ ثاويل
 ؛الاوا د اليلبمة

 فيلم ومال سلم القد ة عتئ القيل ، بلل ملون مع الش كل  والبتدان الا  اة، ب حتيل اس  اثي
الواود لأ الغلبلم وال عم الر اعية الح جية ال عوية لأ ار اضأ الفللة، مال يي م لأ 

 .من أهداف ال  اية الاي دامة 13و  15ثحقيق ال دلين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 FO:NEFRC/2017/13 

  الملحق
            

 
ة الرعويةة فةي األراضةي اختصاصات مجموعةة العمةل المعنيةة بالغابةات والةنظم الزراعيةة الحرجية

 الجافة
 
 

 اإلطل  القلسوسأ
 
ثشكل مفاوعة المال الام ية بللغلبلم والد عم الر اعيدة الح جيدة ال عويدة لدأ ار اضدأ  -1

مدن النئحدة  31مدن الادلدة  10الفللة ج لزا ل عيل ثلبمل لتف ة الغلبلم وقد أسشمت عتئ أسل  العق ة 
 11الملمة لتا عاة.

 
لمادل طبقدل لادل ثد ي عتيده النئحدة الملمدة لتا عادة والنئحدة الدارتيدة وس مال مفاوعدة ا -2

 ، حي  ااق ضل .)التف ة( لتف ة الغلبلم
 
 
 مفاوعة المال    لم 
 
س قو  مفاوعة المال الام ية بللغلبلم وال عم الر اعيدة الح جيدة ال عويدة لدأ ار اضدأ  -3

 الفللة بال يتأ:
 

م وسعددم الر اعددة الام تطددة بللغلبددلم والا اعددأ لددأ ار اضددأ الفللددة )أ( اسدد م اض حللددة الغلبددل
 ل؛بشرن هذه الايلئتف ة ال لئ  ثوييلم ثقديمو ،وااثفلهلم والايلئل وال طو ام الملية ب ل

 
)أ( الايلهاة، بحيد  ثوجي دلم التف دة، لدأ بتدو ة ل دم شدلمل لتغلبدلم وسعدم الر اعدة الام تطدة 

 ؛ضأ الفللة، ولتيكلن الذين يم ادون عتي لبللغلبلم والا اعأ لأ ار ا
 

) ( ال  دوض، بحيد  ثوجي دلم التف دة، بلع ادلد مال سددلم جيددة لحاليدة الغلبدلم وسعدم الر اعددة 
الام تطة بللغلبلم والا اعأ لأ ار اضأ الفللة و دا ث ل بشدكل ميد دا  واس ودنح ل بادل يمدرز 

 ئ الواود  لئ جلس  سبل كي  المي  الاي دامة؛أيضلً القد ة البيمية وااج العية وااق ولدية عت
 

مدن الادلدة  3)د(  لع ال قل ي   لدئ التف دة بشدرن أ  أسشدطة أرد ف ثضدطتع ب دل، ثالشديلً مدع العقد ة 
 من النئحة الدارتية لتف ة. اليلبمة

 
 

 فاوعة المالم أسشطة
 
ئ ال حو الاويوف  حقيق واي  ل عتل لأ سمي لس ضطتع مفاوعة المال بلرسشطة ال للية   -4

 :بال يتأ أعنه
 

                                                      
11 7mp046e.pdf#page=11-http://www.fao.org/3/a. 
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 لددأ ار اضددأ الفللددة  يددة الح جيددة ال عويددة عم الر اعالددثقيدديم وم لبمددة حللددة الغلبددلم و
بلل ملون مع الش كل  الام يدين، وثييدي  اسد مدا  هدذه الامتومدلم اثمدلذ قد ا ام ميد  ي ة 

 ووضع الييلسلم لاواج ة ال حديلم الالثتة أمل  هذه ال عم؛
  لدأ ام والثغ ام الحللية، و سدا  الاشو ة عدن ااح يلجدلم  لدئ ث ايدة القدد ام ثقييم القد

لأ ار اضأ الفللة بشكل مي دا ،  الح جية ال عويةة ي عم الر اعال دا ة الغلبلم و مفلل
 واس ونح ل وثقييا ل و يدهل؛

 لددأ ار اضددأ لح جيددة ال عويددةة ايدد عم الر اعالددحديددد أدوام وسُ ددج م لسددبة لتغلبددلم وث 
 الفللة ودعم سش هل واع الدهل؛

 ةيدد عم الر اعالددثقلسددم الامددل ف والددد و  الايدد علدة بشددرن اإلدا ة الايدد دامة لتغلبددلم و 
لددأ ار اضددأ الفللددة واس وددنح ل و يدددهل، وثشددفيع  د اج ددل لددأ  الح جيددة ال عويددة

 الييلسلم وااس ثال ام وعاتيلم ال  عيذ؛
  الايد دامة ومال سدلم ااس ودن  ضدان التف دة ثحديد ل   ال ملون وال  وض بلإلدا ة

 وكذلك مع التفلن الع ية ارر ف لتا عاة وري هل من الش كل  الام يين؛
  سدا  الاشو ة دعالً ل  عيذ أهداف ال  اية الاي دامة وقد ا ام اع ُاددم لدأ سديل  يدكوك 

 وددح  لددأ وعاتيددلم ومبددلد ام دوليددة أردد ف، ا سدديال اثعلقيددة ارمددم الا حدددة لاكللحددة ال
لدأ أل يقيدل واثعلقيدة ال  دوع  دايدثحدالبتدان ال أ ثملسأ من الفعلف الشديد و/أو من ال ودح  

 عم الدالبيولوجأ واثعلقية ارمدم الا حددة اإلطل يدة بشدرن ثغيد  الا دلخ، لدأ مفدلل الغلبدلم و
 لأ ار اضأ الفللة؛ الح جية ال عويةة يالر اع

   ع ل ب ل التف ة.ااضطنع بر  م ل  أر ف قد ثكت 
 

 
 المضوية

 
كون عضوية مفاوعة المال مع وحة أمدل  كللدة البتددان ارعضدل  لدأ لف دة الغلبدلم ال دأ ث -5

ثقع أ اضي ل بركات ل أو لأ جر  م  ل ضان ار اضأ الفللة أو ثتك الا  اة بللايلهاة لدأ ثحقيدق 
 أهداف مفاوعة المال.

 
 قطلعلم وال موولم الانئاة.ويمي ن كل عضو لأ التف ة ماثته من ال - 6
 
 

 هيمة الاك  
 
  م  مفاوعة المال  ئييلً وسلئبين لت ئي  من بين الااثتين الذين ثم ثميي  م ولقدلً لتعقد ة ث -7
أعنه، لأ س لية كل دو ة، ويبقوا لأ م ليب م  لئ حين اس ملأ ال ئي  الفديد وسلئبيه الفدد لدأ  6

الاك د ، ثدولأ مفاوعدة المادل ااع بدل  الواجد  اس حيدلن  الدو ة الاقبتة. وع د اس ملأ أعضدل 
 ال  لوأ عتئ الا لي  بشكل م وا بين ارقلليم ولت وازن بين الف يين.

 
 

 الدو ام
 
ثمقددد مفاوعددة الماددل عددلدةً دو ة واحدددة كددل سدد  ين، مددل لددم ثطتدد  أرتبيددة ارعضددل  لددأ  -8

 .مفاوعة المال ري  ذلك
 
 


