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عماد األمن الغذائى: اإلدارة الرشيدة للغابات والمراعى  

 آخر المستجدات المتعلقة بالمسائل الدولية الراهنة والمستجدة

 

  3122لغابات السنة الدولية ل . أ

 

الغرض من هذه السنة هو (. IYF)السنة الدولية للغابات  1111عام  1أعلنت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة .1

اإلعتراف بالمساهمة الكبيرة من الغابات واإلدارة المستدامة للغابات فى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر 

كربيس للشراكة  FAOدعت الجمعية العامة منظمة األغذية والزراعة . ا  وتحقيق األهداف اإلنمابية المتفق عليها دولي

 .لدعم تنفيذ السنة CPFالتعاونية فى مجال الغابات 
 
التعاون مع : لئلحتفال بالسنة، فقد وضعت منظمة األغذية والزراعة أنشطتها فى ثبلثة إتجاهات ربيسية هى .1

وغيرها من الشركاء  CPFء الشراكة التعاونية فى مجال الغابات وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء؛ التعاون مع أعضا

 .الدوليين واإلقليميين؛ واإلجراءات الخاصة بالمنظمة ذاتها
 

مجموعة أدوات لئلتصاالت  FAOلدعم اإلجراءات الوطنية والدولية فقد وضعت منظمة االغذية والزراعة  .3

عدة عناصر من مبادئ توجيهية للتوعية الجاهزة تحتوى على  1بوصفها أداة مفتوحة المصدر على اإلنترنت

لتوفير  IYFأطلقت المنظمة أيضا  موقع على شبكة اإلنترنت خاص بالسنة الدولية للغابات . ومنتجات المعلومات

على شبكة ( تقويم)المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالسنة، بما فى ذلك تقارير عن األحداث الدولية وجدول زمنى 
 .األيام الدولية المعترف بها من قبل األمم المتحدة، بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتصل بالغابات اإلنترنت عن

 
تعاونت المنظمة مع الدول األعضاء فى تنظيم الفعاليات المختلفة، بما فى ذلك مع ألمانيا فى تنظيم مؤتمر   .4

؛ ومع الهند بشأن عقد مؤتمر عالمى "3اباتيوم بون العالمى للغ"و " مساهمة الغابات فى اإلقتصاد األخضر"حول 
 .4المفتاح إلى المستقبل المستدام: تحت عنوان إعادة إكتشاف الخشب

1 GA Resolution  61/193    
1 http://www.fao.org/forestry/iyf2011/68425/en/ 
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فى البلدان  ، بدأت المنظمة فى العمل على تعزيز قدرات اإلتصالCOFOبناء على طلب لجنة الغابات  .5

وتحقيقا  لهذه الغاية سيتم تنظيم دورة تدريبية . أو تعزيز اإلتصاالت اإلقليمية للغابات/واألقاليم من خبلل إنشاء و
 .للعاملين فى بيرو فى نوفمبر بمشاركة عدة بلدان فى أمريكا الجنوبية

 

مية وشبه اإلقليمية وبإتاحة الدعم المباشر إلجراءات وطنية من خبلل مكاتبها اإلقلي FAOقدمت المنظمة   -6

وتجدر اإلشارة إلى أنه مما يؤسف له . أفبلم ، وأشرطة فيديو، وملصقات ومنشورات عن األحداث اإلقليمية والوطنية
أن الموارد المالية تخلفت كثيرا  عن الطلب من البلدان، وبالتالى ظلت المساهمات فى كثير من األحيان تقتصر على 

 .ماليةوسابل دون إلتزامات  
 

 1111تم عقد إجتماع بواسطة المنظمة للمحاورين فى الشراكة التعاونية فى مجال الغابات فى اكتوبر   .7

من المواضيع ذات الصلة بالغابات  3–1وقد اتفق أعضاء الشراكة على تخصيص . لمزيد من التحضير لهذه السنة

لسنة الغابات مرتبطة وذات  5موضوعا   16د حددت إجماال  فق. لكل شهر ووضع برامج محددة تتعلق بهذه المواضيع

من المواضيع باإلضافة  6منظمة األغذية والزراعة هى الوكالة الرابدة فى . الصلة مع اليوم الدولى بقدر اإلمكان

 .6مواضيع إضافية 8لكونها وكالة مساهمة فى 

 

ة والمسموعة والمربية فى المقر لدعم أنشطة المنظمة نفسها فقد أعدت عدد كبيرا  من المواد المطبوع  .8

الربيسى والمكاتب اإلقليمية بما فى ذلك حالة الغابات فى العالم ، مطبوعات  الغابات، مجلة الطبيعة والحيوانات، 
ومن مميزات الفيديو أنه يغطى مواضيع مختلفة وقارات وتم التخطيط لعملية . أوراق عمل، المجبلت والكتيبات

 .نهاية السنةتجميع عالمى لئلحتفال ب
 

وقد عقدت إجتماعات مهمة خبلل السنة؛ مثل أسبوع غابات البحر المتوسط الثانى، اثنين من إجتماعات   .9

اللجان اإلقليمية للغابات؛ المنتدى العالمى لشبكة الغابات النموذجية الدولية؛ المؤتمر الدولى الخامس لحرابق 
 .البرارى؛ والمنتدى العالمى الثانى لئلنهيارات

 

أدت أنشطة التوعية إلى وجود قوى لوسابل اإلعبلم بما فى ذلك شبكات التليفزيون الربيسية والظهور فى   .11

فى أوابل أبريل فى سانتياجو، تشيلى، أو حفلة  Lollapalozzaمثل )المناسبات العامة، مثل حفبلت موسيقى الروك 

نوايا الحسنة لدى المنظمة قاموا بظهور ملحوظ فى سفراء ال. والعروض المسرحية وغيرها( يوم األرض فى روما
 .دعم هذه السنة

 

لمنظمة األغذية والزراعة بمساهمة المنظمة فى السنة الدولية للغابات ونوهت بالدور  37رحبت الدورة   .11

 .المهم لليوم الدولى للغابات فى تعزيز اإلدارة المستدامة للغابات ودعم إنشابها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 http://www.fao.org/forestry/iyf2011/68850/en/ 
6 For details please visit http://www.fao.org/forestry/iyf2011/69194/en/  

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/68850/en/
http://www.fao.org/forestry/iyf2011/69194/en/
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  3121وبراكت – COFOلجنة الغابات  . ب
 

بالتزامن مع أسبوع ( 1111اكتوبر  8 - 4روما، إيطاليا، )تم تنظيم الدورة العشرين للجنة الغابات   .12

 .الغابات العالمى الثانى حول موضوع الغابات والتنمية المستدامة
 

 :سقدمت لجنة الغابات التوصيات التالية لمنظمة األغذية والزراعة والتى تتطلب إهتمام المجل  .13
 

  إستكمال تقييم موارد الغاباتFRA  إستنادا  إلى إستراتيجية طويلة المدى  1115المقبل بحلول عام

مواصلة تنسيق التقارير الدولية ذات الصلة بالغابات مع تعزيز قدرات . لبرنامج تقييم الموارد الحرجية
 .البلدان فى رصد موارد الغابات لديها

 ية للغابات فى العالم وتعزيز قدرة المنظمة على مساعدة البلدان إعداد تقرير حالة الموارد الوراث
 .األعضاء على نحو فعال فى إدماج الحفظ واإلستعمال المستدام للتنوع الحيوى فى إدارة الغابات

  توزيع الدليل لتطبيق معايير الصحة النباتية فى الغابات وتشجيع البلدان على توجية إهتمام خاص لمسألة
 .جية الغازيةاألنواع الحر

 مراجعة القضايا الحرجة، الفجوات فى المعرفة والدروس المستفادة فيما يتعلق بالمياة والغابات والتربة 
  دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الدعم المالى للقطاعين العام والخاص، والتعاون مع أعضاء

 . الشراكة التعاونية فى مجال الغابات بشأن تمويل الغابات
 عم البلدان فى تعزيز تنفيذ قانون الغابات المحلى والحوكمة  واإلقترح فى الدورة القادمة للجنة وضع د

 .إطار تحليلى لتقييم ورصد المؤشرات اإلجتماعية واإلقتصادية والمؤسسية على المستوى القطرى
 ارج الغابات فى مساعدة البلدان على تقييم واإلستفادة من المساهمات المحتملة للغابات واألشجار خ

التخفيف من آثار تغير المناخ والتأقلم معها بما فى ذلك خفض اإلنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات 

 (.REDD- plus)وتدهور الغابات 

 تعزيز التوافق فى عمل المنظمة فى مجاالت مثل الزراعة الغابية، التربة والمياة. 
 ابج التنظيمية للهدف اإلستراتيجى المجاالت المحددة من للتركيز داخل كل من النتE  1111لفترة السنتين 

 .إستنادا  إلى مناطق القوة للمنظمة 1113 –
 

 :اتخذت لجنة الغابات القرارات التالية التى تتطلب إهتمام مؤتمر منظمة األغذية والزراعة  .14

 بات فى برامج البلدان دعت البلدان لتضمين إدارة الحرابق فى خفض اإلنبعاثات الناتجة عن إزالة الغا
 النامية  واإلستخدامات الواسعة لؤلراضى وسياسات وبرامج المناظر الطبيعية؛

 دعت الدول إلى تعزيز جهودها للتصدى لتحديات حوكمة الغابات بالتعاون مع القطاعات األخرى؛ 
 عالمية فى أوصت البلدان والمنظمة بتسليط الضوء على مساهمات الغابات فى جدول أعمال التنمية ال

 ؛(1111) 11+الدورة التاسعة لمنتدى األمم المتحدة المعنى بالغابات وفى التحضير لقمة األرض ريو 

  والنظر فى تعزيز الفكرة (1111)أوصت البلدان والمنظمة بالمشاركة بنشاط فى السنة الدولية للغابات ،

 .وأإلطار  لئلحتفال بيوم عالمى للغابات
 

تقرير لجنة الغابات ،وأيد كذلك عرض جنوب أفريقيا إلستضافة  141ورته الـإعتمد المجلس فى د  .15

 .المؤتمر العالمى الرابع عشر للغابات
 

 .أيضا  تقرير لجنة الغابات والتوصيات الواردة فيه 37إعتمد المؤتمر فى دورته   16.

 
 :لجنة الغابات وضمن نطاق إختصاصها اتخذت القرارات التالية  17.

 يرات على نظامها الداخلىأيدت التغي 
  1111طلبت من األمانة بالتشاور مع لجنة التسيير أن تعد برنامج العمل المتعدد السنوات  للفترة من – 

 .11للنظر فيه فى دورتها  1115
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بينما يتم موافاة اللجان اإلقليمية للغابات ببعض . وقد بدأ تنفيذ مقررات لجنة الغابات مباشرة بعد الدورة . 18

راءات المتابعة، مثل إستراتيجية تقييم موارد الغابات ، التوصيات المتعلقة بحرابق الغابات أو إعداد برنامج العمل إج

والعمل على التركيز والبلتركيز  1113 – 1111المتعدد السنوات، وأدرجت أخريات فى األولويات لفترة السنتين 

 .نة الغابات فرصة إلستعراض التقدم بطريقة شاملةللج 11ستوفر الدورة . على نشاط الغابات فى المنظمة

 

 (NFPS)البرامج الوطنية للغابات .جـ
 

إثيوبيا، قيرغيزستان، المغرب، باكستان، السودان، تونس، )أنشأت ثمانية بلدان فى إقليم الشرق األدنى   .19

بادرة متعددة المانحين لدعم وهو  م"( المرفق )"شراكة مع مرفق البرنامج الوطنى للغابات ( أوزبكستان واليمن
تم إستضافة البرنامج من قبل المنظمة ، فى روما ويصل إلى البلدان الشريكة من خبلل . البرامج الوطنية للغابات

عين كل بلد شريك للمرفق . ممثلى منظمة األغذية والزراعة باإلضافة إلى مكاتب المنظمة اإلقليمية وشبه اإلقليمية
تلك اإلجراءآت تتعلق  عموما  بإقتسام المعلومات . لمشورة فى العملية ولمتابعة اإلجراءآتمعلم أو مشرف لتقديم ا

وبخاصة المجتمع )بين أصحاب المصلحة، لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة فى عملية البرنامج الوطنى للغابات 
نشطة مثل تحليل السياسات ، وبناء قدرات أصحاب المصلحة فى أألنشطة ذات الصلة بالعملية ولمتابعة األ(المدنى

 .والقضايا المؤسسية أو اإلدارة التشركية للغابات
 

، وتعد إدارة المرفق بالفعل مسودة إقتراح برنامج 1111تنتهى المرحلة الثانية للمرفق فى منتصف عام   .20

فى المرحلتين البرنامج  الجديد يعتمد على خبرته (. 1117 – 1111)أن يؤدى إلى مرحلة ثالثة ( ُيؤمل)جديد 

العنوان الجديد المقترح لهذا البرنامج (. GFP)وتعاونها مع شراكات الغابات المتنامية ( 1111 – 1111)السابقتين 

 (. المرفقمن هنا فصاعدا  يدعى " )مرفق شراكات الغابات"هو 
 

رفق شراكات والتى تم تعزيزها من خبلل م)فى السنوات العشر من وجوده، حقق المرفق وثبات هامة   .21

، من أجل معالجة إختبلل توازن القوى بين السكان المحليين والجهات (الغابات المتنامية خبلل السنوات األخيرة
حوار السياسات "تم تحسيس الحكومات بضرورة المشاركة الكافية، أعطى مساحة لكل من . الفاعلة الوطنية والدولية

تثمر فى البحوث المحلية لتوفير األدلة التى يمكن أن تستند إليها القرارات واس" المنابر المجتمعية للغابات"و" المحلية
مثل تغير )ومع ذلك فإن عدم كفاية التنسيق بين القطاعات والوتيرة السريعة لبروز جداول أعمال جديدة . السليمة
ود فى العديد من البلدان وعبلقات عدابية فى كثير من األحيان بين الحكومة والمجتمع المدنى قد قوضت الجه( المناخ

 .الشريكة
 

رحبت البلدان الشريكة كثيرا  بالتعاون بين المرفق  ومرفق شراكات الغابات المتنامية، مبينة أن هناك   22

حاجة إلى تحسين تنسيق البرامج المماثلة لدعم السكان المعتمدين على الغابات غابات مستنده إلى الشعب فى خلق 
البرنامج الجديد يجمع بين قوى المبادرات . بل العيش المستدامة فى غابات المناظر الطبيعيةالتحالفات التى توفر س

الفاو، أإلتحاد الدولى لصون الطبيعة، الوكالة الدولية للتنمية والبيبة والبنك الدولى : وتلك من الشركاء األساسيين

(FAO ،IUCN ،IIED وWB)م تحديدها من قبل الجهتين، مع العمل على تلبية اإلحتياجات الجديدة ت. 

 

 :المرفق الجديد المقترح سيعمل على جبهتين متكاملتين  23

  سوف تيسير شراكات قوية ومنصفة بين أصحاب المصلحة ،المجتمعات، والسكان األصليين، وتمكينهم من
المتعلقة إسماع صوتهم فى عملية صنع السياسات على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية والعالمية 

ستكون لتلك الشراكات فرص أفضل للحصول على التمويل . بقضايا غابات المناظر الطبيعية
 .واإلستثمارات فى غابات المناظر الطبيعية

  من خبلل )ستدعم تلك الشراكات أيضا  الحكومات الوطنية والمحلية إلقامة منابر متعددة القطاعات
لتنسيق أفضل لمختلف الوزارات، القطاع الخاص، أصحاب ( المعلومات والحوارات وبناء القدرات

بات المناظر المصلحة فى المجتمع المدنى المشاركين فى أو المتأثرين بالسياسات واألنشطة المتعلقة بغا
 .الطبيعية
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هناك حاجة إلى تنسيق أفضل لتحقيق الكفاءة سواء فى المشاركة مع السكان المحليين وأستخدام األموال    .24

تحسين برامج بين قطاعات (. تجنب التداخل أو البدء من الصفر مرارا  وتكرارا  )نحو مزيد من التنمية المستدامة 
 .ات المناظر الطبيعية هو نتيجة طبيعية حيويةالحكومة لتحديد وتنفيذ سياسة غاب

 

مقارنة مع العشر سنوات السابقة من التنفيذ  –هذا الدعم األكثر تركيز على مستوى المجتمع المحلى    25

الواسع للبرنامج الوطنى للغابات سيردم الفجوة المحسوسة على المستوى الوطنى واإلقليمى والدولى وسوف يكّمل 

تقليل ) +REDDو  FLEGTات الصلة بالغابات، مثل إنفاذ قانون الغابات والحوكمة والتجارة مبادرات كثيرة ذ

 (.اإلنبعاثات الناتجة عن تدهور وإزالة الغابات
 

هل ُسمع الصوت القادم من مناطق األراضى : COP₁₆ ‚ ₁₇مؤتمر األطراف السادس عشر والسابع عشر  -د

 الجافة؟
 

اضيين فى مفاوضات إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ التى التطورات خبلل العاميين الم 26

تهم أعضاء هيبة الغابات والمراعى للشرق األدنى تتعلق بالقرارات بشأن التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ 
اضى الجافة بأنها فى حين أنه ال توجد أى قرارات بأستبعاد األراضى الجافة، ال يوجد شا يعين األر. والتمويل

 . تستحق إهتماما  خاصا  
  

يمثل إتفاقاُ  1119الذى انعقد فى كوبنهاجن فى ديسمبر  COP₁₆نتابج مؤتمر األطراف السادس عشر  27

مؤقتا  لم يعتمد رسميا  من قبل اإلتفاقية اإلطارية لتغير المناخ ولكن معظم البلدان أألطراف أبلغوا األمانة العامة فيما 

فى كانكون،  COP₁₇تم اعتماد المقترحات الربيسية الواردة فى إتفاقية تغير المناخ فى كوبنهاجن . فقتهمبعد بموا

 .1111المكسيك فى ديسمبر 

 
 :إتفاق كانكون يتضمن القرارات التالية 

  فى خفض  اإلنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورهاREDD+ : نهج السياسات والحوافز

إلنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، ودور الحفظ واإلدارة المستدامة اإلجابية لخفض ا
 للغابات وتعزيز مخزونات الكربون فى الغابات

  فى إجراءات التخفيف المناسبة على الصعيد الوطنى 
 إنشاء إطار تكيف كانكون 
  إنشاء صندوق المناخ األخضر 

الة الغابات وتدهورها كأداة لتوفير حوافز للبلدان النامية يجرى تطوير خفض اإلنبعاثات الناتجة عن إز 28

، البلدان القاحلة وشبه +REDDجميع البلدان النامية مؤهلة للحصول على . إلجراءات التخفيف القابمة على الغابات

إزالة  خفض اإلنبعاثات الناتجة عن: فى إتفاقات كانكون ليشمل +REDDوقد تم تعريف نطاق . القاحلة ليست مستثناه

الغابات والحد من اإلنبعاثات الناتجة عن تدهور الغابات، الحفاظ على مخزونات الكربون فى الغابات، اإلدارة 
هذه القابمة تشمل جميع الخيارات الممكنة للتخفيف من . المستدامة للغابات وتعزيز مخزونات الكربون فى الغابات

البلدان التى يمكنها التحقق من المساهمات، على المستوى . تهاحدة تغير المناخ من المحافظة على الغابات وإدار
، فى التخفيف من آثار تغير المناخ تكون مؤهلة من (وتحت بعض الظروف على المستوى دون الوطنى)الوطنى 

على البلدان القاحلة وذات الغطاء  +REDDالتأثيرات المحتملة لـ  . +REDDحيث المبدأ من الحصول على حوافز 

وافقت عليها فى  +REDDالقضايا الربيسية تشمل الطرابق المالية والتشغيلية لـ  : ى المنخفض تبقى قيد النظر الحرج

تفوق التكاليف  +REDDنهاية المطاف اإلتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ ، ما إذا كان المردود المالى من أنشطة 

، ومستوى الخبرة الفنية واإلدارية التى سيتم +REDDن فى المستخدمين المشاركي/ إلى البلد وإلى مالكى الغابات

بلدان األراضى الجافة هى فى وضع ضعيف بالمقارنة مع . +REDDالحاجة إليها لتنفيذ برنامج وطنى ناجح لـ  

/ لفةالبلدان ذات الغابات اإلستوابية الكثيفة الرطبة، وذلك ألن كثافة الكربون من غاباتها منخفضة نسبيا ، ونسبة التك
الفابدة من تدخبلت اإلدارة للحفاظ على الغابات وتعزيز الكربون فى األراضى الجافة هى غالبا  ما تكون مرتفعة 

 .نسبيا  
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إجراءات التخفيف المناسبة على الصعيد الوطنى واإلجراءات هى التى اتخذتها البلدان المتقدمة والبلدان  29

رصدت اإلمكانات لتسجيل إجراءات التخفيف المناسبة على . المناخ النامية للمساهمة فى التخفيف من آثار تغير

اإلجراءآت  NAMAs، وفى حالة البلدان النامية، سيتم توفير دعم مالى وفنى لتنفيذ NAMAs الصعيد الوطنى 

 +REDDسوف يقف وحده أو ما إذا كان فعل  +REDDالمناقشة التزال جارية حول إذا ما كان صك . المسجلة 

 .NAMAsتباره بأنه إجراء مسجل يمكن إع

 

إطار تكيف كانكون يدعو األطراف إلى تعزيز اإلجراءات على التكيف وينص على الترتيبات المؤسسية   30

اإلحتياجات العاجلة والفورية لتلك البلدان النامية "القرار يقر بـ . بموجب اإلتفاقية اإلطارية لتغير المناخ لدعم اإلطار
والقرار لم يحدد ما هى البلدان أو المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص، ولكن ديباجة  ".المعرضة بشكل خاص

تسليما  بأن البلدان الواطبة وغيرها من البلدان الجزرية الصغيرة "نص اإلتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ تقول 
عرضة للفيضانات، الجفاف والتصحر، والبلدان الساحلية المنخفضة واالراضى القاحلة وشبه القاحلة أو المناطق الم

وتبرز ...".  والبلدان النامية ذات األنظمة البيبية الجبلية الهشة معرضة بشكل خاص لآلثار الضارة لتغير المناخ
بالتالى األراضى الجافة باعتبارها ذات أهمية خاصة إلتخاذ إجراءات فورية ومنسقة للحد من أوجة الضعف وتعزيز 

 . التكيف
 

يدعو االطراف إلى تعزيز، وعند "كانكون حول اإلتفاقية اإلطارية لتغير المناخ بشأن التكيف أيضا   قرار 31
لتسهيل وتعزيز إجراءات التكيف ... اإلقتضاء، إنشاء المراكز والشبكات اإلقليمية، والسيما فى البلدان النامية، 

أن التكيف مع تغير المناخ لهذه الدورة لهيبة الغابات كما ورد فى مذكرة األمانة العامة بش...".  الوطنية واإلقليمية

شبه / ، فإن منظمة األغذية والزراعة تدعم جهدا  لتطوير مشاريع التعاون اإلقليمى NEFRCوالمراعى للشرق األدنى 

لمحرز اإلقليمى فى  الغابات، المراعى والتكيف مع تغير المناخ وتقترح بأن تلعب الهيبة دورا  فى استعراض التقدم ا
 (.المشروعات)ونشر المعرفة وتوسيع نطاق اإلستفادة من نتابج هذا المشروع 

 

إلتزام جماعى لتوفير موارد جديدة وإضافية بما فى ذلك الغابات "فى كانكون أقرت إتفاقية تغير المناخ ب 32
، مع 0300 – 0303رة بليون من الدوالرات األمريكية للفت 33وإستثمارات من خبلل المؤسسات الدولية تقترب من 

توزيع متوازن بين التكيف والتخفيف، والتمويل من أجل التكيف سوف تكون األولوية فيه للبلدان النامية الضعيفة، 
لذا تم إنشاء صندوق المناخ األخضر باعتباره ". مثل البلدان األقل نموا ، والدول الجزرية الصغيرة النامية وأفريقيا

: هى NEFRCالميزات الهامة لهذا القرار ألعضاء هيبة الغابات والمراعى للشرق األدنى . يةآلية مالية بموجب اإلتفاق

، (وكان التركيز يميل ناحية التخفيف بدرجة أكبر)لدعم إجراءات التكيف والتخفيف " متوازنة"الدعوة للتمويل ( أ)
اف إطارية كانكون للتكيف بالحاجة إلى نظرا  إلعتر. أقل البلدان نموا  والبلدان اإلفريقية سوف تعطى أولوية( ب)

دعم التكيف فى البلدان النامية األكثر تأثرا  وإعتراف اإلتفاقية بإن المناطق القاحلة وشبه القاحلة معرضة لتغير 
المناخ، العديد من البلدان األعضاء فى هيبة الغابات والمراعى للشرق األدنى فى وضع جيد لئلستفادة من الدعم 

ويتعين على البلدان صياغة خطط وطنية للتكيف، بما فى ذلك . يف من خبلل صندوق المناخ األخضرالمقبل للتك
 .األحكام إلتخاذ إجراءات فى الغابات والمراعى الضعيفة أو الضعفاء من الناس الذين يعتمدون على هذه الموارد

 

ة مستقبل البروتوكول، وفترة إلتزامه من اإلهتمامات الربيسية فى المفاوضات الجارية فى اإلتفاقية هو مسأل 33

هناك خطر من وجود فجوة تنظيمية بين البروتوكول وفترة اإللتزام الثانية أو إتفاق . 1111االولى تنتهى فى عام 

( R/A)إعادة التشجير / بالنسبة للمناطق الجافة فى البلدان النامية قد يؤثر هذا على مشاريع التشجير . آخر يخلفه
من غير المحتمل أن يكون لهذا تأثير كبير فى منطقة الشرق األدنى إذ (. CDM)آلية التنمية النظيفة  وذلك فى إطار

 .إعادة التشجير تحت آلية التنمية النظيفة/ أنها ال تملك أى مشروعات تشجير 
 

 ، داكار، السنغال3122يونيو  21 – 21، 3122تقرير عن أسبوع األراضى الجافة األفريقية األول  -و
 

من الشركاء، بما فى ذلك أمانة إتفاقية األمم  17نظمت منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع اكثر من   .34

المتحدة بشأن مكافحة التصحر ، مركز االهداف اإلنمابية لؤللفية لغرب ووسط أفريقيا، معهد االرض، وحكومة 
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ولية، اسبوع االراضى الجافة األفريقية األول فى والون بروكسيل الد –السنغال واإلتحاد األوروبى ومنطقة والون 
نحو رؤية عالمية وشراكة على إدارة مستدامة لؤلرض و مخاطر المناخ فى "، تحت شعار (السنغال)داكار 

من العلماء والمتخصصين فى التقنية، والجهات الفاعلة فى  111هذا االسبوع حضره اكثر من ". الصحراء والساحل

غير الحكومية وواضعى السياسات والجهات المانحة لبحث التحديات التى يطرحها تدهور  التنمية، والمنظمات
هذا أول أسبوع لؤلراضى الجافة . األراضى والتصحر وتغير المناخ والفقر فى منطقة دابرة الصحراء الكبرى

عقد األمم المتحدة للصحارى  ، وإلى(التى اعلنتها األمم المتحدة – 1111)األفريقية يساهم فى السنة الدولية للغابات 

انتهى األسبوع بمؤتمر صحفى شارك فيه خبراء وشخصيات رفيعة المستوى لئلحتفال باليوم . ومكافحة التصحر

الغابات تحفظ " –، وتم التركيز هذا العام على غابات األراضى الجافة (يونيو 17)العالمى لمكافحة التصحر 

 ". األراضى الجافة حية
  

ى نجاحات أفريقيا محليا ، وطنيا ، وإقليميا ، شدد المشاركون على أن الجهود المبذولة للتصدى بناء عل  .35

واسعا  ، يشتمل على مبادرات مثل الجدار األخضر الكبير  –للتحديات الراهنة والمقبلة يجب أن تشمل تحالفا  أفريقىا   

فى ذلك إستراتيجيات مكافحة الفقر المستندة على  ،  التنمية أإلفريقية الشاملة ، بما(GGWSSI)للصحراء والساحل 

أهداف األلفية للتنمية  الهادفة إلى تحويل المجتمع المحلى والبيبة من خبلل أفضل الممارسات مثل إعادة اإلكثار 
 .الطبيعى التى يديرها المزارع وغيرها من نظم زراعة الغابية األخرى من جانب المجتمعات المحلية

 

على الحاجة لوضع إستراتيجية منسقة للجدار األخضر الكبير للصحراء والساحل ويندمج معها شدد الحدث  .36

أسبوع األراضى الجافة األفريقية األول وجد أنه ينبغى . المجاالت العلمية، الفنية، اإلجتماعية، اإلقتصادية والسياسية
م المحاصيل والماشية والحيوانات إنشاء تحالف من أصحاب المصلحة والمنظمات لضمان التكامل الفعال لنظ

المحلية، الغابات، األشجار والنظم الرعوية واألراضى الحرجية األخرى وتمتد لتشمل المناطق الريفية والحضرية 
. هناك العديد من النجاحات الكبيرة التى تحققت بالفعل توفير قاعدة ممتازة للتوسع والتكرار. والمناطق شبة الحضرية

لجافة األفريقية األول هذا أثبت تجدد التضامن والوحدة فى المنطقة المحيطة بالصحراء وأوصى أسبوع األراضى ا
المشاركون بتنظيم أسبوع األراضى الجافة األفريقية الثانى للحفاظ على الزخم وقوة الدفع واإللتزام بتحويل هذه النظم 

اإلنجليزى )مرفق فى الملحق  -المشاركين وقد صيغ بيان من جانب . خبلل هذا العقد للصحارى ومكافحة التصحر
 (.والفرنسى

 
 
 


