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 األدنى لشرقل مراعىالو غاباتال هيئة

 العشرون الدورة

 الثاني األدنى الشرق غابات أسبوع

 تركيا ، أنطاليا

 9109 فبراير 9 – يناير 92

 الغذائي األمن عماد: والمراعى للغابات الرشيدة اإلدارة

 :األدنى الشرق فى والمراعى للغابات اإلقليمية الهيئات وأنشطة مهام

 عام استعراض

 

 مقدمة

كإمتداد أو سلسلة واحدة  األحٌان من كثٌر فىٌوجدان موردان طبٌعٌان مرتبطان بعالقة تبادلٌة  والمراعى الغابات -1

 والمراعى الغاباتات دارٌمكن إل. بحٌث الٌمكن تمٌٌز أى منهما كشكل منفصل أو مستقل واحد إٌكولوجى نظام فى

 نظامال مثل واحد إنتاجى نظام فى تعمل أن القاحلة وشبة القاحلة راىىاأل فى للمجتمع والخدماتتوفر السلع  كممارسات

الناتج عن  التنوع من ستفادةاال أساس على الرٌفٌة المناطق فى قوى إقتصاد لخلق كبٌرة إمكانات وهناك الرعوى الغابوى 

 الطبٌعٌة الموارد إدارة فى لغاباتاو المراعى علوم لنهج الكاملوافق الت أو/ و الجمع فإن ذلك على وعالوة .إندماج الموردٌن

 اإلدارة مفهومولكٌما ٌفىى .  وكامل شامل بنهج والتصحر البٌئى التدهور مسؤلة لمعالجة فرصةهٌئ ٌ أن ٌمكن والتنمٌة

 قالشر إقلٌم فى المراعى إدارة شملفالبد أن ٌ المتوقعة والبٌئٌة اإلقتصادٌة اإلجتماعٌة، الوظائف إلى للغابات المستدامة

 .األدنى

 للغابات اإلقلٌمٌة لهٌئاتأألوىاع المإسسٌة لو نشطةالتفوٌض، األ فى النظر إلى اإلستعراض هذا وٌهدف - 2

 كٌف وباإلمكان  إذا ما لمعرفة المنظمات هذه وأنشطةتفوٌض  ستعراضا هو الرئٌسى الهدف. األدنى الشرق فى والمراعى

 خٌارات بشؤن التوصٌات من مجموعة أٌىا   الوثٌقة وتقترح. دنى األ لشرقل اعىمرالو غاباتال هٌئة مع بالتعاون تعمل أن هال

 األدنى لشرقل مراعىالو غاباتال وهٌئة ،( COFO) الغابات لجنةمن  والفنٌة المإسسٌةاتٌة و السٌاسالمستوٌات  فى الدعم
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(NEFRC )، اإلستخدام فى الكاملالتوافق  نحو التغٌر إلى هذا ٌساعد أن على معقود واألمل. األعىاء والدول والمنظمة 

 . البٌئة وحماٌة والمراعى الغابات وتنمٌة الرشٌد

 
 األدنى الشرق فى والمراعى الغابات

 كلتتمٌز  مختلفة، جغرافٌة نباتٌة مناطق أربعتحت  األدنى الشرقى بلدان فى والغابات المراعىتنىوى  بإٌجاز -3

 – ٌةٌراناال ،ٌةالمتوسط األبٌض البحر: هى المناطق هذه. بها المقترن لنباتىا الغطاء وبالتالى المناخٌة بظروفها  منطقة

 – Sudano و Irano – Turanean ، Saharo – Sindianالسندٌة  -صحراوٌةالدٌكانٌة  وال –السودانٌة ،  ٌةطورانال

Deccanian  .الجغرافٌةكتل ال على األدنى الشرق منطقة فى والمراعى الغابات تصنف قد الهٌئات بعض فإن ذلك ومع  /

 .  الغربٌة العربٌة والمنطقة الوسطى والمنطقة العربٌة الجزٌرة وشبة المتوسط األبٌض البحر شرق مثلة سٌاسٌة جغرافٌال

 ، شجاراأل) الطبٌعٌة الحٌاة أشكال كلٌمكن مصادفة  القاحلة شبه/  القاحلة المناطق هذه فى المختلفة البٌئٌة النظم فى -4

 بارزة أولوٌة هو العائدات تعظٌم أن حٌث ، المجتمع مصالح و إهتمام على إستخدامها وٌعتمد(  العشبٌةنباتات ال و الشجٌرات

 اإلدارة سوء ممارسات و المتفاعلة العوامل من العدٌد من غٌرها و الموارد لقاعدة الناس طوائف من اإلستخدام لهذا نتٌجة. 

 ، لذا.  التصحر بشدة تؤثرت و بشدة تدهور بؤنها وصفها تم األدنى الشرق ىف المراعى و الغابات من شاسعة مساحات فإن

 .  المستدامة التنمٌة تحقٌق و الوىع إلستعادة الشركاء جمٌع من متىافرة جهود بذل من فالبد

 المراعى إدارة الغابات و 

نهج النظام اإلٌكولوجى فى تصوروقد تم إستٌعاب كل من إدارة الغابات و المراعى لدٌها الكثٌر لتفعله مع البٌئة ، -5

ومع ذلك فإن ما نحتاجه هو . الغابات و مدٌرى المراعى منسوبى حفظ ، إدارة و تنمٌة الموارد الطبٌعٌة من قبل كل من 

باألدارة المستدامة للموارد الطبٌعٌة المعنٌٌن كل بتحّدث الكامل و الوصول إلى نقطة حٌث التوافق التوجٌة بشؤن كٌفٌة تحقٌق 

وبالتالى فمطلوب تىافر الجهود و التنسٌق الوثٌق فى . ٌدا  بٌد لتحقٌق األهداف المشتركة  ٌعملونالتنمٌة لغة مشتركة وو 

النظام البٌئى و الموارد الطبٌعٌة حٌث ٌمكن لجمٌع األطراف الفاعلة أن تعمل فى فرٌق متماسك متعدد التخصصات من إدارة 

 .ٌة المهمة الموردلقاعدة لهذة أجل التنمٌة المستدامة 

   الهيئات المؤسسات، سياسات وأنشطة مهام

للغابات والمراعى والمنظومات البٌئة لٌمى قٌوجد العدٌد من الهٌئات و المإسسات التى ٌشمل إختصاصها البعد أإل -6

بٌل المثال ، فإن على س. لكن قّل أن ٌكون هنالك تعاون، مشارٌع مشتركة أو توافق بٌنها فى منطقة الشرق األدنىذات الصلة 

تم تناولها على أساس قطاعى دون إعطاء اإلهتمام الواجب لمجمل ٌالقىاٌا الخاصة بحفظ و تنمٌة الغابات و المراعى دائما  ما 

 .النظام اإلٌكولوجى ، النهج الذى قد ٌإدى فى كثٌر من األحٌان إلى تؤثٌرات تىعف بشدة العناصر األخرى للبٌئة 
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و طبٌعة األنشطة فإن الهٌئات اإلقلٌمٌة للغابات و المراعى فى الشرق األدنى ٌمكن تجمٌعها   تفوٌىاتإستنادا  إلى  -7

إلى جانب منظمة )المنظمات الدولٌة  /األمم المتحدة و الهٌئات( 1)و تشمل هذه المجامٌع العرٌىة . سبع مجموعات فى 

الهٌئات اإلقلٌمٌة للتموٌل متعددة ( 4)البحوث اإلقلٌمٌة ، هٌئات ( 3)هٌئات التنمٌة اإلقلٌمٌة ، ( 2)، ( األغذٌة و الزراعة 

الهٌئات الوطنٌة للغابات و ( 7)الدولٌة ، الثنائٌة وكاالت التنمٌة ( 6)الهٌئات اإلقلٌمٌة للتعلٌم و التدرٌب ، ( 5)األطراف ، 

 .المراعى 

عى ، الموارد الطبٌعٌة ، إدارة مركب الغابات ، المرابمختلف الهٌئات ذات الصلة على نظرة فاحصة إلقاء قبل  -8

الذى ٌبدو بٌن تفوٌىات تلك ٌشٌر وبوىوع إلى التداخل األنظمة اإلٌكولوجٌة و البٌئة فى إقلٌم الشرق األدنى ، على المرء أن 

فى ف. لة نها غالبا  ما تعمل بطرٌقة الشبكات بدال  من الجزر المنعزالهٌئات ومع ذلك فإن هذا التداخل الواىح مفٌد للغاٌة ، أل

تداخل فٌما الو مناطق أات اإلٌقاعإذن فإن . لدٌها المجال الوظٌفى الخاص بها أٌىا  حٌن أن كل هٌئة لدٌها التفرد التنظٌمى 

 .إلى التعاون و التآزر  ا التى من شؤنها جذبههى بٌنها 

 الدولية المنظمات /األمم المتحدة و الهيئات: أوالً 

 لغابات الشراكة التعاونية المعنية با(CPF) 

قوٌة وجدٌرة برامج ذات منظمة دولٌة وأمانات ،  14ترتٌب طوعى بٌن (  CPF)الشراكة التعاونٌة المعنٌة بالغابات  -9

والتنمٌة المستدامة لجمٌع أنواع الغابات وتعزٌز صون تعزٌز اإلدارة، و ىمهمة الشراكة ه. الغاباتمجال فى  بإإلعتبار 

منتدى األمم المتحدة سكرتارٌة ٌرأس هذه الشراكة منظمة األغذٌة والزراعة وٌقوم على خدمتها . اإللتزام السٌاسى طوٌل األمد

 .الشراكة التعاونٌة المعنٌة بالغابات تدعو إلى مفهوم اإلدارة المستدامة للغابات(. UNFF)المعنى بالغابات 

الشراكة التعاونٌة المعنٌة . األعىاء  والبلدان منتدى األمم المتحدة المعنى بالغابات أحد أهداف الشراكة هو دعم -11

الهامة للغابات بما فى ذلك إتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن الدولٌة بالغابات تقدم الدعم إلى المنتدى وغٌره من الحوارات 

جتمع تة ما وعاد. UNCCDو إتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر  CBD، إتفاقٌة التنوع البٌولوجى UNFCCCتغٌر المناخ 

لمناقشة مجاالت التنسٌق اإلستراتٌجٌة بٌن أعىاء الشراكة والعمل على تحقٌق تماسك أفىل بٌن مواقف البلدان فى  الشركة 

 ( .، التنوع الحٌوى، الخ COPsعلى سبٌل المثال، مإتمر األطراف )المحافل واإلجتماعات الدولٌة 

  التً تغطً منطقة  للغاباتات األجهزة الدستورٌة الفنٌةواحدة من هً  المعنية بمسائل غابات البحر المتوسطاللجنة

وهى منتدى لتقدٌم المشورة واتخاذ إجراءات بشؤن القىاٌا الحرجٌة الرئٌسٌة لبلدان البحر األبٌض . البحر األبٌض المتوسط

 .بما فً ذلك عدد من أعىاء هٌئة الغابات والمراعً للشرق األدنىالمتوسط 

المنتدى الدولً الوحٌد المخصص لقىاٌا الغابات المتوسطٌة التً فً إطارها تتبادل بلدان البحر المتوسط  انها ال تزال

،أعىاء فً هٌئة  الغابات والحٌاة البرٌة األفرٌقٌة ، وهٌئة الغابات األوروبٌة وهٌئة الغابات والمراعً للشرق األدنى ، 

 .الخبرات ووىع برامج تعاونٌة
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فً افٌنٌون، فرنسا، خالل األسبوع الثانً لغابات البحر المتوسط  2111د من الشركاء فً ابرٌل وقد أطلق العدٌ- 11

، وذلك لدعم الجزائر، لبنان، المغرب، سورٌا، (CPMF)شراكة جدٌدة للتعاون فً مجال الغابات بمنطقة البحر المتوسط 

المعنٌة وٌرأس هذا الشراكة األمانة العامة للجنة اللجنة . تونس وتركٌا لتكٌف الغابات واألراىً الحرجٌة مع تغٌر المناخ

 .المتوسطبمسائل غابات البحر المتوسط 

 (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 المهمة البارزة. مكلفة بالشئون البٌئٌة العالمٌة والتابعة لألمم المتحدة الرئٌسة الهٌئة البرنامج األمم المتحدة للبٌئة هو   -12

( CBD)التنوع الحٌوى ، و( UNFCCC)تنسٌق أنشطة كل اإلتفاقٌات البٌئٌة العالمٌة مثل تغٌر المناخ إبتدار وهو  امج للبرن

 ( .UNCCD)إتفاقٌة مكافحة التصحر و

 (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائى 

الموارد ان بالمعرفة والخبرة وربط البلدبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى هو الدعوة إلى التغٌٌر والتفوٌض األساسى ل -13

الطاقة البٌئة و. ام األول على خمس تحدٌات تنموٌةبرنامج األمم المتحدة ٌركز فى المق. دة الناس على بناء حٌاة أفىللمساع

بخصوص هذه الوظٌفة المتخصصة فإن إستراتٌجٌة برنامج األمم و. البارزة ٌات التنموٌة الخمسهى واحدة من هذه التحد

، اإلدارة المستدامة حصول على خدمات الطاقة المستدامةالأخرى على أمور ىمن اإلنمائى فى مجال البٌئة تركز المتحدة 

د من إنبعاثات سٌاسات للحخدام المستدام للتنوع الحٌوى، واإلستلتصحر وتدهور األراىى، الحفظ ولألراىى لمكافحة ا

شى مع غاٌات اأن مفهوم وىع الغابات والمراعى معا  ٌمكن أن ٌتمالشك فى . المواد المستنفذة لألوزونالملوثات الىارة و

برنامج األمم المتحدة اإلنمائى تقدٌم لفى هذا السٌاق فمن المتوقع . وأهداف برنامج األمم المتحدة اإلنمائى للبٌئة وأنشطة الطاقة

 .منظمة األغذٌة والزراعة على مستوى السٌاسات فى إقلٌم الشرق األدنىلالدعم 

  UNSO(  Sudano-Sahelian) ب األمم المتحدة للساحل السودانىمكت

. شمال أفرٌقٌا تم تكلٌف المكتب لبدء وتنسٌق الجهود الدولٌة والوطنٌة لمكافحة التصحر والجفاف فى بلدان الساحل و -14

عمل المكتب منهجٌة  .كتلة الحٌوٌةتنمٌة غطاء الود نفذ عدة أنشطة لمكافحة التصحر فى هذا المجال بالذات فإن المكتب ق

متخصصة تابعة للبرنامج اإلنمائى فرعٌة ٌمكن أٌىا  أن ٌعتبر هٌئة و. ع برنامج األمم المتحدة اإلنمائىم ا  وثٌق ا  ترتبط إرتباط

المراعى تعتبر أمر أساسى فى عملٌة مكافحة ونظرا  ألن تنمٌة الغابات و. ة مكافحة التصحر فى منطقة الساحلفى مسؤل

مكتب تى ٌقوم بها انشطة الوتفوٌض قدر كبٌر من تبنى  NEFRCن لهٌئة الغابات والمراعى للشرق األدنى فٌمكالتصحر ، 

  .األمم المتحدة للساحل

 (CAMRE)مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة 
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د العناصر إعالنا  سٌاسٌا  ٌحد الوزراء العرب المسإولٌن عن البٌئة مجلساعتمدت جامعة الدول العربٌة من خالل  -15

القاحلة  ر اإلعالن بؤن المنطقة العربٌة والتى تقع ىمن المنطقة الجافة أق .الرئٌسٌة للموقف العربى فى مفاوىات تغٌر المناخ

ندرة  ور ، التصحالجفافحدة وهذه تشمل زٌادة . للتؤثٌرات المحتملة لتغٌر المناخسوف تكون واحدة من أكثر المناطق عرىة 

راتٌجٌات وبرامج البلدان إستالمناخ فى صلب سٌاسات التنمٌة و هى تإكد على الحاجة إلى تىمٌن تغٌرو. الموارد المائٌة

لكن بالتنسٌق مع جمٌع فى التصدى لتحدٌات تغٌر المناخ والحكومات دورا  كبٌرا  تلعب ٌشدد اإلعالن على أن و. العربٌة

مكن لمنظمة األغذٌة والزراعة أن تلتمس خٌارات  دعم وتدخل فى هذا الصدد ٌ. األوساط العلمٌة األطراف المعنٌة بما فٌها

 .ى الدول األعىاء فى الشرق األدنىعلى مستوى السٌاسات ف CAMRE  المجلس 

 (CEDARE)أوروبا يئة و التنمية للمنطقة العربية ومركز الب

اإلستراتٌجى هو تعزٌز  هاأوروبا هى منظمة دولٌة بٌن الحكومات هدفلعربٌة والتنمٌة للمنطقة امركز البٌئة و -16

و قادرة من خالل اإلستثمار فى الموارد البشرٌة بهدف بناء كوادر بشرٌة مإهلة " العمل البٌئى من أجل التنمٌة"النهوض بـ

، المنظمات المفوىٌة األوروبٌةمع  ٌنشط المجلس فى التعاون.، والسٌما فى مجاالت التنمٌة المستدامة على قٌادة عملٌة التنمٌة

ٌتعاون  CEDARE. الوطنٌة فى تنفٌذ التنمٌة المستدامة، و البحوث و المشارٌع المرتبطة بالبٌئة فى المنطقة العربٌة ٌة والدول

مىاعف كأٌىا  ٌنشط المجلس . المصلحةو التوصٌة بإشتراك طائفة واسعة من أصحاب  اتكثٌرا  فى وىع أطر المشروع

وفى شؤن تدابٌر السٌاسة العامة و . حٌث ٌمكن نشر نتائج التدخالترات المشاركة فى الندوات و المإتمات بللمشروع

 CEDAREفإن  ،وحماٌة البٌئة ( المراعى/ الغابات )قنٌة المناسبة لتحقٌق التنمٌة المستدامة للموارد الطبٌعٌة تالتدخالت ال

 . NERFCلشرق األدنى ل مراعىالغابات و اللعب دورا  فعاال  فى دعم هٌئة ٌكمبادرة عربٌة و أوروبٌة ٌمكن أن 

 (IUCN)االطبيعة ون اإلتحاد الدولى لص

تم . ، و العلماء و المجتمعات المحلٌة ( NGOs)للحكومات و المنظمات غٌر الحكومٌة  هذا اإلتحاد ٌشكل منتدى   -17

تدخالت هذا األتحاد . ا  ام بٌئٌتكلٌفه بالحفاظ على الطبٌعة العالمٌة لىمان أن أى إستخدام للموارد الطبٌعٌة ٌكون عادال  و مستد

ٌمكن لإلتحاد . تشمل أنشطة واسعة النطاق ، مشارٌع مٌدانٌة و البحوث فى مجال التنوع الحٌوى و النظم اإلٌكولوجٌة 

(IUCN ) لشرق األدنى لمراعى الغابات و الأن ٌتعاون مع هٌئة(NEFRC ) فى الحفاظ على التنوع الحٌوى للغابات و المراعى

 .دامة لهذه الموارد الطبٌعٌة الهامة و اإلدارة المست

 هٌئات التنمٌة األقلٌمٌة :ثانٌا  

 (AOAD)المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

جمٌع جوانب الموارد الزراعٌة و الطبٌعٌة من للتنمٌة األقلٌمٌة با AOAD المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌةتم تكلٌف  -18

وزراء الزراعة ٌشكل . المعلومات فى مجال التدرٌب و البحوث و اإلبتكارات  خالل جمع و نشر و تسهٌل تبادل المعارف و
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وهم ٌجتمعون سنوٌا  لمناقشة و إقرار سٌاسات و إستراتٌجٌات إقلٌمٌة للتنمٌة . كم  للمنظمة امجلس الحالفى الدول األعىاء 

فى جمٌع البلدان أصٌال  و  شامال  مسحا   رت أجقد فى مجال الغابات و المراعى و الموارد الرعوٌة فإن المنظمة . الزراعٌة 

متخصصة فى هذا  المنظمة على الرغم من دورها الفعال فى مجال الغابات و المراعى فإنه ال ٌمكن إعتبار . العربٌة تقرٌبا  

لشرق لمراعى ال غابات والمع هٌئة الفنى والسٌاساتى تعاون بشكل فعال على المستوٌٌن أن تلمنظمة للمتوقع الذا فمن . المجال 

 .األدنى فى الدول العربٌة 

 (IGAD)للتنمية ية هيئة الحكومال

التفوٌض . كهٌئة إقلٌمٌة لمكافحة الجفاف و التصحر و التنمٌة فى سبع دول فى شرق أفرٌقٌا أساسا  هذه الهٌئة أُنشئت  -19

 . التصحر فى القرن اإلفرٌقى  مكافحة إدارة الجفاف والحالى للمنظمة ٌنحصر فى 

أجرت دراسات و أعدت فقد  UNCCDسعى الهٌئة لتنفٌذ إتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر ن خالل م -21

أن  NEFRCفٌمكن الغابات و المراعى العناصر الرئٌسٌة ، وبالتالى تمثل إستراتٌجٌات و خطط إقلٌمٌة لمكافحة التصحر حٌث 

 .فاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر تقوم بتعزٌز الروابط مع هذه الهٌئة فى مساعٌها لتنفٌذ إت

 (TPLFCCs) –عملية طهران بشأن البلدان قليلة الغطاء الحرجى األمانة العامة ل

دور حول رعاٌة البرامج الوطنٌة للغابات فى جمٌع الدول األعىاء و ٌالتكلٌف الرئٌسى لألمانة العامة لهذه العملٌة  -21

ٌة لتبادل الخبرات و تقدٌم الدعم للعملٌات الوطنٌة فى شراكة وثٌقة مع المجتمع الدولى تعزٌز الترتٌبات اإلقلٌمٌة و شبه اإلقلٌم

 .ذى اآلراء المتشابهة

فى تحقٌق أهدافها البارزة أنشؤت األمانة العامة للبلدان قلٌلة الغطاء الحرجى روابط قوٌة مع األهداف و اإلجراءات  -22

قٌة مكافحة التصحر ، إتفاقٌة التنوع الحٌوى ، اإلتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن تغٌر إتفا) المقترحة من اإلتفاقٌات العالمٌة الثالث 

لبلدان لفرٌدة من نوعها الالمجتمع الدولى إلحتٌاجات  إنتباه توكذلك مع المنظمات المتعددة األطراف األخرى ، ولفت( المناخ 

 .قلٌلة الغطاء الحرجى

العملٌة بنشاط فى اإلجتماعات الوطنٌة و اإلقلٌمٌة و الدولٌة ذات األمانة العامة لهذه شاركت بعد تؤسٌسها مباشرة   -23

، هٌئات غابات الشرق األدنى ،  UNFF، منتدى األمم المتحدة المعنى بالغابات  IFFالصلة بالغابات مثل منتدى الغابات الدولى 

معنٌة بالغابات ، اإلجتماعات الدولٌة و الزراعة الالمتوسط ، لجان منظمة األغذٌة و اللجان اإلقلٌمٌة ، غابات البحر األبٌض

باإلىافة إلى ذلك فإن األمانة العامة لعملٌة  .و نظمت ورش العمل اإلقلٌمٌة الخاصة بها  ،الوطنٌة بشؤن المعاٌٌر و المإشرات

، برنامج األمم طهران للبلدان قلٌلة الغطاء الحرجى قد تعاونت مع منظمة األغذٌة و الزراعة ، برنامج األمم المتحدة للبٌئة 

المتحدة اإلنمائى ، ومنتدى األمم المتحدة المعنى بالغابات بشؤن المسائل المتعلقة بهذه البلدان ووىعت إستراتٌجٌة و خطة 

 .الزراعة ثٌق وبمساعدة من منظمة األغذٌة وعمل ٌتم تنفٌذها مع متابعة نشٌطة وبتعاون و
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مٌع هذه األنشطة و االنجازات العظٌمة ٌمكن القول بٌقٌن كبٌر أن مع كل التكلٌفات التى تقوم بها و طرق عملها و ج -24

من ناحٌة   ، كثٌر من أوجه الشبه المشتركة بٌن أألمانة العامة لعملٌة طهران و هٌئة الغابات و المراعى للشرق األدنىهناك ال

تؤتى من تركٌزها على  عى للشرق األدنىهٌئة الغابات و المراو األهداف ومع ذلك فإن جوانب القوة و التفرد من جانب ام المه

إنتاج قادرة على النظر فى مجمل البٌئة و تعزٌز قد ٌكون قادرا  وإلول مرة الغابات و المراعى كنظام إٌكولوجى  واحد ، نهجا  

و اإلقلٌمٌة  فى الشرق األدنى و بالتالى ٌمكن المساهمة بفاعلٌة فى الجهود الدولٌةالزراعة الغابوٌة الرعوٌة نظام مندمجات 

 .للتخفٌف من حدة الفقر 

 هيئات البحوث اإلقليمية : ثالثاً 

 ( ACSAD)المركز العربى لدراسات المناطق الجافة و األراضى القاحلة 

مرة . المركز العربى ٌتولى البحوث وتنمٌة المراعى فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة فى جمٌع البلدان العربٌة  -25

. فى جمٌع المناطق اإلٌكولوجٌة الرئٌسٌة تقرٌبا  فى الشرق األدنى ومنذ تؤسٌسه فى إجراء بحوث أصلٌة  فقد بدا المركزأخرى 

ففٌما . فى صٌاغة وتنفٌذ بعض األنشطة الخاصة بتنمٌة و إدارة المراعى فى الدول العربٌة المختلفة شارك المركز أٌىا  

لشرق األدنى ٌمكنها العمل فى لمراعى الغابات و الالبحوث الخاصة بالغابات و المراعى فى األراىى الجافة فإن هٌئة ٌتعلق ب

 . ACSADشراكة وثٌقة مع 

 (ICARDA)لبحوث الزراعية لتنمية االمركز الدولى 

، و النصح فى عمل ث ، التدرٌب وعالمً لتحسٌن المحاصٌل البقولٌة من خالل تقدٌم البحتفوٌض هذا المركز ل -26

 وهو ٌخدم المناطق غٌر اإلستوائٌة الجافة لتحسٌن كفاءة إستخدام المٌاة الزراعٌة ، أراىى. السٌاسات فى إقلٌم الشرق األدنى 

عمل على تحسٌن إدارة األراىى و تنوٌع إستخدام األراىى مع رإٌة كما أنه ٌ. نتاج المجترات الصغٌرة المراعى و إ

فى المناطق الجافة ، مع ىمان اإلستخدام الفعال و األكثر عدال  و الحفاظ لفقراء الموارد سبل العٌش للمساهمة فى تحسٌن 

لزراعة الرعوٌة وسبل العٌش االعالمً و خبرته الكبٌرة فى تحسٌن نظام مندمجات تفوٌض مع هذه ال. على الموارد الطبٌعٌة 

مراعى الغابات و الأن تتعاون بشكل جٌد و تخدم أهداف هٌئة  ICARDAل  ٌمكن هفإنلفقراء الموارد فى المناطق الجافة 

 .لشرق األدنى ل

 (ILRI)المعهد الدولى لبحوث الماشية 

ٌتولى هذا المعهد ( . ILCA)ألفرٌقٌا السابق للماشٌة مركز الدولى الل ٌالمعهد الدولى لبحوث الماشٌة نتٌجة لتحوجاء  -27

القائم بشؤن المواشى فى اإلقتصاد الرٌفى ٌة ذلك الخٌارات التكنولوجٌة و السٌاساتفى الوقت الحالى تطوٌر المعرفة الجدٌدة و ك

قتصر معظم األنشطة للمعهد الدولى لبحوث الماشٌة فى ٌو. فى مناطق المراعى و تربٌة المواشى فى أفرٌقٌا على المواشى 
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ا المركز الغاٌة فإن  هلهذ. والمستقرٌن  لقرى نظام اإلنتاج الحٌوانى لأفرٌقٌا على  لتنمٌة البحوث الدولى المعهد ٌماثل كثٌر 

 .لشرق األدنى فى بلدان شمال أفرٌقٌا كبٌرة لمراعى الغابات و الوفرص التعاون مع هٌئة  الزراعٌة

 (ICRAF)ية الغابالزراعة المركز الدولى للبحوث فى 

 –، األنظمة اإلجتماعٌة  الزراعة الغابٌةالغابات و  انظمة  ٌتولى مركز البحوث اإلقلٌمى تشجٌع نقل التكنولوجٌا فى -28

كهٌئة بارزة للبحث فى . أهم أنشطة هذا المركز هى التعلٌم و نشر المعارف ، التدرٌب و البحث . اإلقتصادٌة و علوم التربة 

 .لمراعى لشرق األدنى فى مجال المرعى و تحسٌن المراعى الغابات والأهداف هٌئة خدمة لمركز ٌمكن ل هفإن الزراعة الغابٌة

 الهيئات اإلقليمية للتمويل متعدد األطراف : رابعاً 

 (IFAD)الصندوق الدولى للتنمية الزراعية 

ٌل المشارٌع تموتموٌل من أجل التنمٌة الزراعٌة والصندوق الدولى للتنمٌة الزراعٌة هو واحد من أبرز وكاالت ال -29

الزراعة دٌدة تدخل فى مجال إدارة المراعى، ل أنشطة عٌشارك الصندوق بنشاط فى تموٌ. التى تشمل الغابات والمراعى

الصندوق منهجٌة عمل عدٌد من وكاالت التموٌل فإن مثله مثل ال. ، مكافحة التصحر وحماٌة البٌئة، التنمٌة الرٌفٌة الغابٌة

مٌع مراحل المشارٌع جفى السلٌمة  وتدابٌر التخفٌف( EIA)ألثر البٌئى شامل لالدولى للتنمٌة الزراعٌة تشمل إعداد تقٌٌم 

م الدول األعىاء فى هٌئة تموٌل معظمناسبة لمجاالت اإلهتمام فإن الصندوق قد ٌشكل آلٌة منهجٌة وووفقا  لهذه ال. الممولة

 .NEFRCلشرق األدنى لمراعى الغابات وال

 (AfDB)بنك التنمية اإلفريقى 

البنك شارك . لجمٌع جوانب التنمٌة فى أفرٌقٌا وذلكبنك التنمٌة اإلفرٌقى هو مإسسة تموٌل إقلٌمٌة متعددة األطراف  -31

بنك تهتم منهجٌة عمل . ارٌع ىخمة فى مجال إدارة المراعى، إعادة التشجٌر وتطوٌر المراعى فى أفرٌقٌافى تموٌل عدة مش

  . البٌئة وتقٌٌم األثر البٌئى السلٌمةعملٌات اإلقراض بإثناء التنمٌة اإلفرٌقى 

 (IsDB) البنك اإلسالمى للتنمية

فى . دم اإلجتماعى فى الدول اإلسالمٌةالبنك اإلسالمى للتنمٌة وكالة التموٌل الدولٌة مكلفة بالتنمٌة اإلقتصادٌة والتق -31

فى أنشطة بتموٌل مشترك لعدة البنك فقد قام التخفٌف من حدة الفقر مجاالت المتصلة بتنمٌة الغابات والمراعى، البٌئة وال

. تبر المجاالت ذات األولوٌة للبنك، البٌئة و األمن الغذائى تعمن حدة الفقر، تعزٌز التنمٌة البشرٌة ٌفالتخف. البلدان اإلسالمٌة

 AfDBفرٌقى وبنك التنمٌة اإل IFADلبنك اإلسالمى للتنمٌة مثل الصندوق الدولى للتنمٌة الزراعٌة ٌمكن ل همرة أخرى فإن

طتها المختلفة فى مجاالت الغابات، المراعى، إدارة فى أنش NEFRC مراعى الشرق األدنىتعاون مالٌا  مع هٌئة غابات وال

 .ة الفقر للدول األعىاء فى الهٌئةالتخفٌف من حدالنظم اإلٌكولوجٌة و
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 الهيئات اإلقليمية للتعليم و التدريب: خامساً 

. ن الشرق األدنىٌب فى بلدامعاهد التدرومختلف الجامعات و( AIFR)المراعى المعهد العربى للغابات وهذه تشمل  -32

حزمة المهد قدم ٌحالٌا  . المراعىالتدرٌب فى مجال إدارة الغابات والتعلٌم المتوسط ومناط بها  ة قلٌمىالعربى مإسسة إالمعهد 

مراكز كن للجامعات وٌم. للطالب من جمٌع البلدان العربٌة المراعىل لمدة سنتٌن فى إدارة الغابات ومن التدرٌب الفعا

تقدٌم البرامج التدرٌبٌة فى جمٌع جوانب فى تصمٌم ولشرق األدنى لمراعى الغابات والأٌىا  التعاون مع هٌئة  ىالتدرٌب األخر

 .الغابات، المراعى، األنظمة اإلٌكولوجٌة المتكاملة و إدارة الموارد الطبٌعٌة

 بعض الوكاالت الدولية للتنمية الثنائية ذات الصلة : سادساً 

الدولٌة للتنمٌة الثنائٌة البارزة فى مجال البٌئة، التنمٌة الرٌفٌة، مكافحة التصحر، إدارة  هناك العدٌد من الوكاالت -33

ٌمكن لهذه الوكاالت التعاون مع هٌئة . تنمٌة الموارد الطبٌعٌة فى الشرق األدنى، المراعى واألنظمة اإلٌكولوجٌة، الغابات

 NEFRC. لمستوى الوطنى فى جمٌع الدول األعىاء تقرٌبا  على مستوى القاعدة وعلى ااألدنى  لشرقلمراعى الوغابات ال

معها لخدمة المجتمعات الرٌفٌة فى التنمٌة المستدامة للغابات، المراعى  ٌئة التواصل مع تلك الوكاالت وجذبها لتتكاتفهلل ٌمكن

الوكالة ن التنموى أأللمانى، برٌطانٌا العظمى، وكالة التعو -أوكسفام: أمثلة لهذه الوكاالت قد تشمل . و الموارد الطبٌعٌة

 .النروجٌة  للتعاون الزراعى، وكالة التنمٌة الدولٌة الفنلندٌة ، وكالة التنمٌة الدولٌة السوٌدٌة ووكالة التنمٌة الدولٌة الكندٌة

OXFAM-GB ،GTZ ،NORAGRIC ،FINIDA ،SIDA وCIDA. 

 بعض الهيئات الوطنية للغابات والمراعى: سابعاً 

، إدارة الغابات والمراعى  –لمراعى فى اإلقلٌم تشمل المملكة العربٌة السعودٌة االوطنٌة للغابات و أمثلة للهٌئات -34

 –ونس تحسٌن البادٌة السورى وتبرنامج تنمٌة و  –، سورٌا  لفالمراعى و العالهٌئة القومٌة للغابات ، إدارة  –السودان 

 .الخطة الوطنٌة لمكافحة التصحر

الغابات الشاسعة مع أولوٌة قصوى لتطوٌر ، وتنمٌة المراعى وثو بحناط بها تحدٌدا  صون ومهذه الهٌئات الوطنٌة  -35

ستراتٌجٌة وتطوٌر األحزمة الواقٌة كا( mahmeyatمحمٌات )المراعى مسورات على ا كل منهٌركز . الرعاةنظم إنتاج 

حماٌة البٌئة، إقامة محمٌات ة التصحر والبارزة مكافحته أنشط شملت. ا والمراعى فى بلده الحرجىلحفظ وتطوٌر الغطاء 

ت عملٌابناء القدرات و/ التدرٌب المراعى، إكثار البذور من الشجٌرات والنباتات العلفٌة العشبٌة األصلٌة، إعادة بذر، و

 . اإلرشاد بٌن المجتمعات المحلٌة

غابات و العن طرٌق هٌئة  المراعى ٌمكن إعتمادهالة جٌدة فى نطاق تنمٌة الغابات وفى هذه البلدان توجد أمث -36

 .قتصادٌة مشابهة لها فى الظروف البٌئٌة واالجتماعٌة واال لشرق األدنى لتكرارها فى بلدان أخرىلمراعى ال

 مالحظات ختامية
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 نى من أجل تحقٌق الممارسٌن فى الشرق األدصانعى السٌاسات والمخططٌن وهناك فرص عظٌمة بٌن الهٌئات اإلقلٌمٌة و

 .، التحسٌن والتنمٌة المستدامة للغابات والمراعىالتعاون فى مجاالت الحفظ، اإلدارةالتكامل التام و

  بطرٌقة أو بؤخرى ، تشمل إلى جانب المنظمة كالعب الغابات و المراعى بشئون الهٌئات اإلقلٌمٌة ذات الصلة المكلفة ،

ائٌة اإلقلٌمٌة ، هٌئات البحوث اإلقلٌمٌة ، الدولٌة و األمم المتحدة ، الهٌئات اإلنم المنظمات/ رئٌسى ، بعض الهٌئات

على . الهٌئات اإلقلٌمٌة للتموٌل متعدد األطراف ، الهٌئات اإلقلٌمٌة للتعلٌم و التدرٌب و الوكاالت الدولٌة للتنمٌة الثنائٌة 

كلفة بشئون ر مثنٌن على األقل أو أكثفإن هناك هٌئات و مإسسات حكومٌة إالصعٌد الوطنى دائما  وفى جمٌع البلدان 

 .الغابات و المراعى

  لشرق األدنى تشمل برنامج األمم لمراعى الغابات والٌمكن أن تتعاون مع هٌئة  التىاألمم المتحدة الدولٌة البارزة وهٌئات

لس الوزراء العرب األمم المتحدة للساحل السودانى ، مج المتحدة للبٌئة ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائى ، مكتب

هذه الهٌئات . واالتحاد الدولى لصٌانة الطبٌعٌة قة العربٌة وأوروبا ،التنمٌة للمنط، مركز البٌئة ون عن البٌئة المسإولٌ

إتفاقٌة مكافحة التصحر ، إتفاقٌة التنوع : اإلجراءات المقترحة من اإلتفاقٌات العالمٌة الثالثمع األهداف ووثٌقة الصلة 

ع لشرق األدنى  فرص أكبر إلقامة روابط ملمراعى الغابات والهٌئة لدي . ناخالحٌوى و اإلتفاقٌة اإلطارٌة لتغٌر الم

 .تتعاون معها فى تنفٌذ هذه اإلتفاقٌات العالمٌةهٌئات األمم المتحدة البارزة و

  لشرق األدنى أن تإسس سبل التعاون مع هٌئات التنمٌة اإلقلٌمٌة ذات اآلراء و لراعى المغابات و البالمثل ٌمكن لهٌئة

عملٌة طهران أألمانة العامة لتفكٌر المماثل وذلك مثل المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ، هٌئة بٌن الحكومات للتنمٌة وال

و أهداف عملٌة  تقوٌض بة المشترك و الوثٌق بٌن هناك الكثٌر من أوجه التشا. شؤن البلدان قلٌلة الغطاء الحرجىب

ومع ذلك فإن القوة و التفرد لهٌئة . لشرق األدنى لمراعى الغابات و الو هٌئة طهران بشؤن البلدان قلٌلة الغطاء الحرجى 

راعى كنظام إٌكولوجى واحد ، نهج سٌتم ن الغابات و المألشرق األدنى تؤتى من تركٌزها على لمراعى الغابات و ال

المفهوم فى إدارة النظم البٌئٌة  هذالمن المتوقع . ى خطط إدارة الموارد الطبٌعٌة واإلستراتٌجٌاتوللمرة األولى فدمجه 

اإلقلٌمٌة  فى الشرق األدنى وبالتالى ٌمكن أن ٌسهم بشكل فعال فى الجهود الدولٌة وأن ٌعزز نظام الزراعى الغابوى  

 .للتخفٌف من حدة الفقر

  المركز  تشملدنى لشرق األلمراعى الغابات والتعاون بشكل وثٌق مع هٌئة ٌئات البحوث اإلقلٌمٌة التى ٌمكن أن تلهأمثلة

األراىى القاحلة ، المركز الدولى للبحوث الزراعٌة للتنمٌة ، المعهد الدولى لبحوث العربى لدراسات المناطق الجافة و

فى الهٌئة ف مع هٌئات البحثٌة االقلٌمٌة أن تتكاتٌمكن لهذه ال. الزراعة الغابٌة الماشٌة  والمركز الدولى للبحوث فى 

 .للفقراء عدٌمى المواردنظام المعٌشة الرعوٌة واعٌة تحسٌن جودة نظام الزر

 تشمل الصندوق الدولى للتنمٌة الزراعٌة ، بنك التنمٌة األفرٌقى  و البنك اف الهٌئات االقلٌمٌة للتموٌل متعددة األطر

دارة المستدامة ال، ا، المراعىفى مختلف أنشطتها فى الغابات مالٌا  الهٌئة هذه الهٌئات قد تتعاون مع . االسالمى للتنمٌة
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ئات المالٌة االقلٌمٌة على طار السٌاسة العامة لهذه الهٌوٌتركز إ. التخفٌف من حدة الفقر فى الدول األعىاءللنظم البٌئٌة و

 .فقراء الرٌف للتغلب على الفقردعم وتمكٌن 

 المإسسات التدرٌبٌة فى عات وومختلف الجامالمراعى رٌب مثل المعهد العربى للغابات والتدالهٌئات اإلقلٌمٌة للتعلٌم و

هٌئة الغابات والمراعى للشرق الشرق األدنى ٌمكنها التعاون فى مجال التدرٌب لتلبٌة مصالح الدول األعىاء فى 

 .األدنى

  برٌطانٌا العظمى، وكالة التعون التنموى أأللمانى، الوكالة  -أوكسفامبعض الوكاالت الدولٌة للتنمٌة الثنائٌة البارزة مثل

 وجٌة  للتعاون الزراعى، وكالة التنمٌة الدولٌة الفنلندٌة ، وكالة التنمٌة الدولٌة السوٌدٌة ووكالة التنمٌة الدولٌة الكندٌةالنر

للمساعدة فى بعض األنشطة اإلنمائٌة الثنائٌة لخدمة المجتمعات الرٌفٌة فى التنمٌة  الهٌئة ، ٌمكن أن تتعاون مع 

 .وارد الطبٌعٌة والبٌئة ككلمستدامة للغابات، المراعى، المال

 عى فى اإلقلٌم مع بعض التؤمالت المران بعض الهٌئات الوطنٌة للغابات وفى هذا اإلستعراض العام تم تقدٌم عٌنة م

المراعى فى بعض البلدان ٌمكن إعتمادها مثلة الجٌدة فى تنمٌة الغابات واأل. واألفكار فى والٌاتها وأنشطتها وإنجازاتها

 .اإلقتصادٌة ة لها فى الظروف البٌئٌة واإلجتماعٌة وتكرارها فى بلدان أخرى مشابهو  الهٌئةبواسطة 

 الطريق إلى األمام 

 غابات منظومة المقبول لفنى  و وصفتعرٌف أباألدنى لشرق لمراعى الغابات والهٌئة تخرج صى بشدة هنا أن ٌو

محور وجعل الهٌئة ذا قد ٌساعد فى تحدٌد إختصاص ه.شبه القاحلة فى الشرق األدنى مراعى فى المناطق القاحلة و الو

 .فى المنطقةناشطة ا فى التفكٌر ىوحا  بالمقارنة مع هٌئات أخرى مثلهأكثر وإهتماماتها 

 األمم المتحدة المعنى وتعزٌز الروابط مع منتدى بفتح مجاالت األدنى لشرق لمراعى الغابات والهٌئة أن تقوم صى كما ٌو

ن اإلتفاقٌات البٌئٌة على كافة المستوٌات ممم المتحدة للبٌئة ، وبرنامج األلتعاونٌة فى مجال الغابات للشراكة ا، بالغابات 

إتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ ، إتفاقٌة األمم المتحدة للتنوع الحٌوى ، إتفاقٌة األمم المتحدة ) العالمٌة 

والدول مجال الغابات ٌمكنها دعم عمل منتدى األمم المتحدة المعنى بالغابات  الشراكة التعاونٌة فى( . لمكافحة التصحر

 وجهعلى . ى فى الشرق األدنىمراعالغابات ومنظومة الاألعىاء فٌه وتشجٌع زٌادة التعاون والتنسٌق على نطاق 

الشراكة التعاونٌة امى بإرة إهتمام ومرالتحدٌد فإنه ٌوصى بؤن تىع منظمة األغذٌة والزراعة الغابات والمراعى فى 

للقٌام بذلك فإن . غٌرهاظم البٌئٌة فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة فى الشرق األدنى وفى مجال الغابات والسٌما فى الن

الخروج بتعرٌف أو وصف فنى مقبول للمبدأ الحدٌث للغابات والمراعى فى إدارة الزراعة منظمة األغذٌة وعلى 

المراعى فإن للجمع بٌن الغابات والمقترح من منظمة األغذٌة و الزراعة الفنى  ل التعرٌف من خال .المنظومة البٌئٌة

تشجٌع والدول األعىاء فٌه والشراكة التعاونٌة فى مجال الغابات ٌمكنها دعم عمل منتدى األمم المتحدة المعنى بالغابات 

 .الشرق األدنىمراعى  فى الغابات وال منظومة  التنسٌق على نطاقزٌادة التعاون و



13        FO:NEFRC/2012/4.1  

January 2012 

 

A 

 أهداف برامج األمم كن أن ٌتفق بشكل دقٌق مع غاٌات والمراعى معا  ٌماك شك فى أن مفهوم وىع الغابات ولٌس هن

فى هذا الصدد  ٌوصى أن ٌتم إنشاء روابط قوٌة مع برنامج األمم المتحدة . الطاقةفى أنشطة البٌئة والمتحدة اإلنمائٌة 

 .السٌاسات فى إقلٌم الشرق األدنى الزراعة على مستوىابات التابعة لمنظمة األغذٌة ولغاإلنمائى لتقدٌم الدعم للجنة ا

  فى مجلس الوزراء العرب المسإولٌن عن البٌئة الدعم من األدنى لشرق لمراعى الغابات والهٌئة تلتمس ٌوصى بؤن

 .ى الدول األعىاء فى الشرق األدنىخٌارات التدخل على مستوى السٌاسات ف

 دعمه فى شؤن تدابٌر وإلتماس التنمٌة للمنطقة العربٌة القات عمل قوٌة مع مركز البٌئة وٌنبغى إنشاء عوبالمثل ف

 .وحماٌة البٌئة( المراعى / الغابات ) لطبٌعٌة التدخالت الفنٌة المناسبة لتحقٌق التنمٌة المستدامة للموارد االسٌاسات و

  ع الحٌوى فى الحفاظ على التنوللشرق األدنى مراعى الغابات والهٌئة ٌمكنه التعاون مع اإلتحاد الدولى لصٌانة الطبٌعة

 .الطبٌعٌة األساسٌة الهامةاإلدارة المستدامة لهذه الموارد فى الغابات والمراعى و

 على   تفتح آفاق التعاون مع المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌةتلتمس وأن مراعى الشرق األدنى ٌجب على هٌئة غابات و

تعزٌز الروابط مع هٌئة بٌن الحكومات للتنمٌة فى تنفٌذ إتفاقٌة األمم والفنى فى الدول العربٌة واتى ٌن السٌاسالمستوٌ

 .المتحدة لمكافحة التصحر 

 غابات الوهٌئة عملٌة طهران بشؤن البلدان قلٌلة الغطاء الحرجى لكل من أمانة التفرد على الرغم من االختالف الطفٌف و

وٌنبغى أن ٌكون . مرتبطان إرتباطا  وثٌقا  وتتقابل أفكارهما فى والٌاتهما وأهدافهمااال انهما  دنى لشرق األلمراعى الو

 .التقنىوى، السٌاساتى هناك تعاون وثٌق بٌنهما على الصعٌد المإسسى، الهٌكل

  للفقراء فقٌرى  سبل العٌشووٌة عرزراعة الالالبحوث فى إدارة األنظمة البٌئٌة، الغابات، المراعى، نظام مجال فى

العربى مراعى الشرق األدنى علٌها العمل فى شراكة وثٌقة مع المركز فإن هٌئة غابات وفى المناطق الجافة الموارد 

 األراىى القاحلة ، المركز الدولى للبحوث الزراعٌة للتنمٌة ، المعهد الدولى لبحوث الماشٌة لدراسات المناطق الجافة و

 .ئات بحثٌة بارزة فى المنطقةكهٌالزراعة الغابٌة المركز الدولى للبحوث فى و

  البنك اإلسالمى للتنمٌة ، الصندوق الدولى للتنمٌة الزراعٌة وبنك التنمٌة اإلفرٌقى تشكل وكاالت التموٌل البارزة فى

مراعى، المنطقة، وربما تتعاون مالٌا  مع هٌئة غابات ومراعى الشرق األدنى فى مختلف أنشطتها الخاصة بالغابات، ال

 .إدارة النظم البٌئٌة وتخفٌف حدة الفقر فى الدول األعىاء

 نه التعلٌم فى جمٌع جوانب الغابات، المراعى، األنظمة البٌئٌة المتكاملة و إدارة الموارد الطبٌعٌة فإفى مجال التدرٌب و

ومختلف الجامعات اعى لشرق األدنى مع المعهد العربى للغابات والمرلمراعى الغابات والٌوصى بؤن تتعاون هٌئة 

 .فى الشرق األدنى من أجل تصمٌم وتنظٌم التدرٌب والتعلٌم معا   مإسسات التدرٌبو
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  ون مع الهٌئات تتعاتقدٌم المشورة و، إن سمح تقوٌىها أن لشرق األدنى لمراعى الغابات والٌوصى بشدة بؤن تقوم هٌئة

خطط للتنمٌة المستدامة للغابات والمراعى ، تعدٌل ملة أو المراعى فى إعداد إستراتٌجٌات وطنٌة شاالوطنٌة للغابات و

 .الخبرات حول األنشطة الفنٌة الناجحة ، نشر المعارف و، اإلصالحات التشرٌعٌةهٌاكل الهٌئات والمإسسات

 :و مساهماتهم على األسئلة التالٌةقد ٌرغب المندوبون فى تقدٌم توجٌهاتهم 

  للعمل  تفوٌض مع  المنظمات اإلقلٌمٌةولشرق األدنى لمراعى الغابات والهٌئة بٌن وافق التوكٌف ٌمكن تحسٌن التنسٌق

 المراعى؟الغابات وفى 

 لشرق األدنى أن تلعبه فى تحسٌن التنسٌق بٌن المنظمات لمراعى الغابات والحدد الذى ٌنبغى على هٌئة ما هو الدور الم

 ؟التى تعمل على الغابات والمراعى

 ؟تى ٌمكن أن تستخدم كنماذج للتعلمعن التعاون الناجح بٌن المنظمات ال هل هناك أمثلة فى اإلقلٌم 


