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 هيئة الغابات والمراعى للشرق األدنى

 الدورة العشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثانى

 تركيا –أنطاليا 

 9109فبراير  9 –يناير  92

 عماد األمن الغذائى: اإلدارة الرشيدة للغابات والمراعى

 عادة المناظر الطبيعية التحليل والدروس المستفادة من التشجير وإست

 الجافة فى المناظق

 

 خلفية

ؤثر على أكثر من مليار شخص يالمناخية واألنشطة البشرية والتصحر ينتج إلى حد ما من اإلختالفات  -1

نخفاض اإلنتاجية الزراعية إلى آثار مدمرة من حيث التكاليف االجتماعية واالقتصادية بدءاً من ا فى العالم وله

 .مشاكل التصحربلدان إقليم الشرق األدنى اإلقليمية وتتأثر جميع بوالصراعات والهجرة النزوح 

الضغىط إلً تفبلن آثبريؤدي يُتىلغ له أى إر كبير هتسايذ فً الوٌطمت هصذر للك تغير الوٌبخ هى أيضبً  -2

فئى ( IPCC)ىفمبً للهيئت الحكىهيت الذوليت الوعٌيت بتغير الوٌبخ ف .الجبريت وتغير إستخذام أألراضً البشريت

تؤدي إلً إًخفبض فً هعذالث سمىط األهطبر وزيبدة فً الظروف رارة أألرض سإرتفبع درجبث حظبهرة 

. إللين الشرق األدًً فً( هغ إستثٌبءاث لليلت)وفيضبًبث هثل حذوث فتراث طىيلت هي الجفبف الوفرطت الجىيت 

 مفرغة من تدهور الغابات حلقةبب التصحر مما يسفى المياه وزيادة فى  ديدةشندرة من المرجح حدوث 

 .غير المستدامة واألراضى وسبل العيش 

لموارد الغابات  البالغة قتصادية والبيئيةهمية االاألبوقد أقرت بلدان كثيرة فى إقليم الشرق األدنى  -3

، مكافحة التصحرإلغراض الحماية فى الغالب أألعم، ووضعت برامج واسعة النطاق للتشجير وإعادة التشجير 

وفقاً و. الغابات المزروعة فى السودان تغطى أكثر من مليون هكتار. لمياهوحماية مستجمعات ا تعدى الرمال

كل الغابات فى دولة اإلمارات العربية المتحدة وليبيا تتكون أساساً من فإن  2212للمسح الدولى لموارد الغابات  

راً من مجموع الغابات المزروعة بينما فى الجزائر وسوريا وطاجكستان فالغابات المزروعة تشكل جزءاً كبي

على الرغم من أن مشاريع التشجير وإعادة التشجير والتى قد تكون هامة لدعم سبل المعيشة . مساحة الغابات

عتبار حقيقة أن زراعة األشجار فى غرس األشجار عادة ال تأخذ فى اال الريفية وإصالح البيئة فإن حمالت

يعتبر المعوق الرئيسى لنمو الغابات وال سيما فى الذى  ومع الجفاف الجافة محددة أساساً بوجود المياهالمناطق 

 .ملليمتر 422المناطق حيث كمية األمطار السنوية أقل من 
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التدهور البيئى وإلحاق الضرر بالنظم فد تقود لتفاقم هناك دالئل تشير أن مثل هذه المشاريع لزراعة األشجار 

بواسطة  وهكذا أصبح إستهالك المياه. ادة شدة نقص المياهاء النباتى وزيالبيئية للتربة والحد من التنوع والغط

الظروف البيئية إلعتبار الم يؤخذ فى قضية غامضة على نحو متزايد، ال سيما إذا إلنشاء الغابات حديثة مزارع ا

ينبغى مما كثرأزراعة أشجار بقد يقود إلى عدم أخد الظروف المحلية فى اإلعتبار . المحلية وأحوال الموقع

 .أو إستخدام أنواع شجرية غير مناسبة   قدرة تحمل الموقع وفوق

وهناك عدد من المبادرات والبرامج المختلفة على المستويين العالمى واإلقليمى توفر فرص التمويل  -4

تقليل اإلنبعاثات بتقليل إزالة الغابات وتدهور : على سبيل المثال)المحتملة لمشاريع التشجير وبرامج اإلصالح 

العظيم األخضر السياج مبادرة (. باإلضافة إلى آليات تمويل التكيف مع التغير المناخى REDDالغابات 

والتى أقرها اإلتحاد األفريقى  CEN – SADمن تجمع الساحل والصحراء ( GGWSSI)لصحراء والساحل ل

(AU )تحول مفهوم. رهو إلتزام سياسى آخ( بما فى ذلك بلدان الشرق األدنى)دولة  22شارك فيها أكثر من تو  

التى )تكثيف زراعة األشجار مبادرة ركز على روع يمن مش 2225تدريجياً منذ عام  السياج األخضر العظيم

( كيلومتر إلى الجنوب من الصحراء الكبرى 15كيلومتر طوالً و  7222تمتد من داكار إلى جيبوتى عبر إمتداد 

ضى وإستعادة الوظائف البيئية واالجتماعية ألراإلى رؤية أكثر شمولية ومتكاملة لإلدارة المستدامة ل

 .قتصادية والنظم اإليكولوجية للغابات وأراضى المراعىواال

على سبيل )فى محاوالتها السابقة لتنفيذ األحزمة الخضراء الوطنية  خبرة ثرة البلدان المعنية أكتسبت  -5

وتونس وتجربة السد األخضر فى  تانيا والمغرب والسوداناألحزمة الخضراء فى الجزائر وموري: المثال

على هناك عدد من البرامج التى تركز . وغيرها من حماية البيئة وبرامج تنمية الموارد الطبيعية( الجزائر

ات القيمة العالية من الناحية ستخدام األنواع المحلية ذوتجديد األراضى المتدهورة با تقنيات حصاد المياهإختبار 

من خالل مشروع وعلى سبيل المثال، فى السودان  .وذات الفوائد االجتماعية والبيئيةاالقتصادية  –جتماعية اال

بالطريقة اآللية  المياهإدخال تقنيات حصاد ها ؤشركاوغذية والزراعة منظمة األ فقد إختبرت" أألكاشياعملية "

ف نص -التقليدية ات على الممارسوالتى تعتمد ( Vallerani system)عن طريق نظام فاليرانى ( الميكانيكية)

فى  GIZفى المغرب عملت . وذلك إلعادة تأهيل المناطق القاحلة وشبه القاحلة half – moon (الهالالت)القمر

( بما فى ذلك النساء)والغابات ومكافحة التصحر مع المجتمعات الريفية للمياه تعاون وثيق مع المفوضية السامية 

. Arganiaاإلدارة المستدامة للنظم الزراعية الحرجية والرعوية من خالل ا تعزير سبل معيشته لدعمها فى

تشمل إعادة إكثار أشجار فى األردن  Dana Biosphereدانا للمحيط الحيوى أيضاً فإن خطة إدارة محمية 

عن ذلك دراسات علمية السرو والعرعر والزراعة العضوية وإنتاج الحلى بالتعاونيات التى تقودها النساء بما 

 .النباتات عقب الحريق رصد تجدد 

تحليل والدروس المستفادة من التشجير وتجديد المناظر نحو إعداد موجهات عملية بناءاً على 

 الطبيعية فى المناطق الجافة

إجراء تحليل شامل فى بدأت المنظمة بناء على ما سبق وعلى النحو الموصى به من قبل أعضائها  -6

فى هذا الناشطة بالتعاون مع الدول األعضاء والمنظمات امج ومشاريع الترميم وبرالمالئم وتقييم للتشجير 

 .الموضوع

هذا التحليل إلى تجميع الدروس المستفادة والمبادئ التوجيهية التنفيذية لتجديد الغابات يهدف  -7

يات فى قتصادية والتحدفى ظل الظروف البيئية الصعبة واالحتياجات االجتماعية واالواألراضى المتدهورة 

سوف يركز التحليل على بلدان المنطقة القاحلة . المناطق القاحلة وذلك من أجل فوائد توفير سبل العيش المحلية

حوض البحر األبيض المتوسط، جنوب )إقليم الشرق األدنى والنظم البيئية لمناخ البحر المتوسط : بما فى ذلك
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وعلى ستعالج المبادئ التوجيهية . لالتينية وشمال الصين، الساحل، آسيا الوسطى، أمريكا ا(أفريقيا وأستراليا

 :وجه التحديد القضايا الرئيسية التالية

 (أشجار، شجيرات وأعشاب)التى تكيفت البلدية المتأصلة ستخدام األنواع ا، 

 ستجالب أنواع األشجار متعددة األغراض وعلى سبيل المثال أنواع األشجار المنتجة للنفط،استخدام وا 

  على نحو مستدام،ستخدام إعادة اإلكثار الطبيعية للغابات والمراعى من خالل إدارتها واتعزيز 

  إعادة فى ( والمنحدرات وضفاف األنهار مثل مستجمعات المياه)ظر الطبيعية عناصر تخطيط المناإدماج

 تأهيل وإستصالح األراضى المتدهورة لألغراض اإلنتاجية وللحماية،

 فى عمليات التشجير وإعادة التشجير، طبيق نظم فعالة لحصاد المياهكفاءة إستخدام المياه وت 

 بات ذات التنوع الجينى العالى إلنشاء وإدارة الغاالشتالت والفسائل المتكيفة مع الموقع ختيار وإنتاج ا

 وتغير المناخ، مقاومة ندرة المياهالقادرة على 

 الترميم فى إستدامة برامج التشجير ومساهمة ذلك  قتصادية والبيئية بما فىإدماج األبعاد االجتماعية واال

 ، سبل العيش 

  الغابات فى المناطق الجافة،ترميم إدارة مشاتل لألنواع النباتية المناسبة إلستعادة 

 أراضى الغابات فى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من / القاحلة اطقمساهمة الغابات المزروعة فى المن

تقليل اإلنبعاثات  CDMآلية التنمية النظيفة  :على سبيل المثال)وعات الكربون آثارها فى إطار خطط مدف

 ،(REDDعن طريق تقليل إزالة الغابات وتدهور الغابات 

 ضالً عن رصد وتقييم تأثيراتها االجتماعية ستثمارات فى المناطق القاحلة فى مناطق الغابات فاال

 .قتصادية والبيئيةواال

 مربعاتالصور والخرائط والومزّود بالرسومات منشور لهذه المبادرة  الملموسى الرئيسالناتج  -8

إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن خبراء تؤدى إلى باإلضافة إلى ذلك فإن المعرفة التى تتولد س .ودراسات الحالة

ستخدمة ممارسات الترميم والمواصفات الفنية لألنواع النباتية الممشاريع فى غابات المناطق القاحلة، وأفضل 

وهذا البرنامج من المعارف سوف يعزز التواصل بين أقسام الغابات وإدارتها ومؤسسات . فى مشاريع الترميم

 .ةالبحوث والتنمية الريفية وأقسام البيئة و قطاع الغابات الخاص

الدوليين بتنظيم أول ورشة عمل لمشاورة الخبراء حكومة تركيا وكجزء من هذا العمل ستقوم المنظمة  -9

/ ن فى وضع وتنفيذ برامج وشطان النوويشارك فيها الخبراء والممارس 2212خالل ربيع عام تركيا  فى

سيتم تنظيم ورش . والمناطق أألخرى  مشاريع التشجير والترميم فى األراضى الجافة فى إقليم الشرق األدنى

 . تمليه الظروفيم األخرى حسبما فى إقليم جنوب الصحراء بأفريقيا واألقالالخبراء الدوليين  عمل أخرى لتشاور

 مواضيع للنقاش والتقرير

 :التالية م حول المسائلومساهماتهاتهم قد يرغب المندوبون فى تقديم توجيه -12

  والبرامج المستقبلية فى / األولويات والخطط القطرية الجارية بلورة لهذه المبادرة أن تساهم فى كيف يمكن

 الترميم والتشجير؟

  التى يمكن تضمينها فى التحليل؟الرئيسية أو اإلقليمية /والمشاريع الوطنية / البرامج ما هى 

  عمل من  كأداة( منها نتهاءد االعن)تشغيلية التوجيهية الالمبادئ الضرورية إلعتماد ما هى إجراءات المتابعة

 الغابات والمراعى ؟وسياسات تنمية قبل جميع العاملين فى برامج 

 األدنى أن تلعبه فى هذه العملية؟لشرق ل يمراعالغابات والهيئة ما هو الدور الذى ينبغى ل 


