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 هيئة غابات ومراعى الشرق األدنى

 الدورة العشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثانى

 أنطاليا، تركيا

 9109فبراير  9 -يناير 92

 عماد األمن الغذائى: اإلدارة الرشيدة للغابات والمراعى

 بين اإلحتياجات واإلرادة: الشبكات اإلقليمية

 

 

 ملخص

مناقشة قضايا السياسيات والتعاون اإلقليمى فى منطقة الشرق األدنى الهدف من هذه المذكرة هو تيسير 

الوثيقة تناقش الشبكات القائمة والمعوقات التى . ذات الصلة بالشبكات اإلقليمية فى دعم التنمية المستدامة

 .وهناك قائمة من األسئلة لتسهيل المناقشة. تواجهها، والفرص المتاحة للتحسين

 

 مقدمة

شبكة الشرق األدنى لصحة الغابات واألنواع : ات إقليمية فى إقليم الشرق األدنىثالث شبكتوجد  -1

بالحياة البرية وإدارة والفريق العامل المعنى  للشرق األدنى الشبكة اإلقليمية للغابات وحرائق البرارى ،الغازية 

 .المناطق المحمية للشرق األدنى

هيئة غابات  اوأقرته  2007أنشئت فى عام  يةشبكة الشرق األدنى لصحة الغابات واألنواع الغاز -2

والفريق العامل  للشرق األدنى أما الشبكة اإلقليمية للغابات وحرائق البرارى. 2008الشرق األدنى فى عام 

بناء على طلب من  2009لشرق األدنى فتم إنشاؤهما فى عام بالحياة البرية وإدارة المناطق المحمية ل المعنى

 .رارهما حتى اآلنولم يتم إق هيئة ال
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 : تهدف الشبكات إلى   -3

 تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بصحة الغابات واألنواع الغازية، الغابات وحرائق الغابات  تعزيز
 ؛والحياة البرية والمناطق المحمية على التوالى

 ؛تعزيز التواصل والتعاون 
 ؛تسهيل تبادل الخبرات داخل المنطقة وخارجها 
 ثنائى، شبه اإلقليمى واإلقليمى النشط بشأن طائفة واسعة من القضايا المتصلة تعزيز التعاون ال

 .بالغابات والحياة البرية
 

التعاون عبر الحدود والتنسيق بشأن هذه المسائل هو خطوة مهمة فى المحافظة على التنوع الحيوى،  -4

مع تغير المناخ مما يتيح اإلدارة  حماية صحة الغابات، الحد من خطر تدهور الغابات وزيادة القدرة على التكيف

 .المستدامة للغابات

 

 القضايا والمعوقات

لة تتعلق بعدم وجود إطار مؤسسى، التمويل واإللتزام ثتواجه مشاكل مما جميع الشبكات الثالث -5

 .نتيجة لذلك، فإن األهداف التى من أجلها تم إنشاء الشبكات لم تتحقق بعد. والمشاركة من البلدان األعضاء

 حسين فعالية وتنسيق الشبكاتت

. 2010نوفمبر  9إلى 7 عقدت حلقة عمل إقليمية بشأن شبكات الشرق األدنى فى القاهرة، مصر من  -6

قبرص، مصر، العراق، األردن، لبنان، )جميع الشبكات اإلقليمية الثالث تم تمثيلها وأحد عشر بلداً من اإلقليم 

تم تنظيم اإلجتماع إستجابة لتوصية قدمتها (. سوريا، السودان واليمنالمغرب، تركيا، المملكة العربية السعودية، 

 .الثالثالقائمة ر الشبكات اإلقليمية االتى بموجبها تد" المظلة"لتقييم آلية التنسيق اإلقليمية أو مجموعة الهيئة 

أعضاء الشبكة باإلجماع على أن الشبكات الثالث مهمة لقطاعات الغابات والمراعى والحياة  لخص -7

فنية واتفقوا على أهمية الحفاظ على الشبكات ال. البرية فى اإلقليم وأنه كانت هناك حاجة لتنشيط وتقوية الشبكات

وتم . التنسيق األكثر فعالية لعملياتهاآلية  ليست " مظلةال"أن فكرة الثالث ككيانات مستقلة تعمل مع األمانات و

لشرق األدنى أن تشغل دور وآلية التنسيق التى تمكن الشبكات لمراعى الغابات واليطلب من هيئة  إقتراح بأن

 .تلقى التوجيهاتا الثالث من التقرير وحيث يمكنه

أجل تحسين أداء أعلنت شبكة المنسقين وأعضاء األمانة بأنهم ملتزمون تماماً لتعزيز التعاون، من  -8

وتم اإلتفاق على أنه يمكن تسهيل هذا . األموال من الشركاء والجهات المانحةجمع  الشبكة ومحاولة زيادة

عات وورش العمل، ومن الممكن خالل األحداث الجانبية ا، اإلجتم(شبكة اإلنترنت)التعاون من خالل الويب 

 .لشرق األدنىلمراعى الغابات والأثناء إنعقاد لجنة الغابات وهيئة 

 . قدمت توصيات إلعادة تنشيط أسلوب عمل الشبكات وبين الشبكات -9

بشكل ا فقط استجاب نابلد. طلب من جميع البلدان تسمية نقطة إتصال وطنية للشبكات التى يفضلونها -11

 .إيجابى

 والفاو،JRC ،GIZ مركز البحوث الموحد فى ورشة عمل نظمتها NENFIREشارك عدد من أعضاء  -11

FAO فى الرباط، المغرب التى بدأت عملية إدارجها فى نظام معلومات حرائق الغابات  2011كتوبر فى أ

 .األوروبية
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 هيئة قضايا تنظر فيها ال

نظمة األغذية م من لشرق األدنى لمراعى الغابات والأعضاء هيئة يرغب ما هى اإلجراءات التى  . أ

 بشأن الشبكات فى الشرق األدنى؟( اً وطنياً وإقليمياً ودولي) لدعم الجهودإتخاذها  والزراعة 

فى بلدانهم من إتخاذها لشرق األدنى لمراعى الغابات والما هى اإلجراءات التى يمكن ألعضاء هيئة  . ب

 أجل زيادة اإللتزام للعمل الوطنى فى الشبكات؟

ى فيما لشرق األدنل  مراعى الغابات والما هو الدور فى تصور األعضاء الذى يمكن أن تقوم به هيئة . جـ

 يتعلق بدعم هذه الشبكات؟


