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ويرجى من السادة . احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 الغابات جلنة

 احلادية والعشرونالدورة 

 4024أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا، 

 :حية طبيعية مناظر يف معا كانوالس واألشجار الغابات

 الريفية التنمية لتحقيق أساسيعامل 

 

 تكامال نهج أكثر إىل قطاعي نهج مناالنتقال  -أوال

 

فقدان و يكولوجياإل النظام وتدهور الغابات وإزالة املناخ وتغري روالفق الغذائي باألمن املتعلقة التحدياتتقتضي  -1

 يفتؤدي  ولكن واحدة مشكلة حل إىل تهدف اليت املسار الواحد حلولتتجاوز  متكاملةاختاذ إجراءات  البيولوجي التنوع

 بني التآزرمن أوجه  زيدأن ت الطبيعية املناظر إلدارة ةتكاملامل هجللُن وميكن. ىخرمشكلة أ تفاقم إىل األحيان من كثري

 وقدرات ومؤسسات السوق وحوافز استثماراتو ياساتستلزم اعتماد أو تنفيذ ست وقداملتعددة  األراضي استخدام أهداف

 املصلحة، أصحابمجيع  تقدمها بفهم جيد من جانب اليت واخلدمات والسلع 1واألشجار الغابات دوروحيظى . جديدة

 وإمدادات ،الرتبة ومحاية ،الزراعي اإلنتاج مع جنب إىل جنبا واحلراجة الغابات يشمل أوسع منظور من إليه وينظر

 .ذلك وغري البيولوجي، لتنوعصون او وتوزيعها، املياه

 

 ومصاحل واحتياجات نظر وجهات ويشملراعي ي متكامل نهجاعتماد  خالل من التحديات ذهوإن التصدي هل -2

وضع  يف عنه غنى ال عنصر ،األراضي مستخدميفرادى و احمللية اجملتمعات ذلك يف مبا ،املصلحة أصحاب مجيع

للمناظر  متكامل نهجل وينبغي. الريفية املناطق يفعيش ال كسبوسبل  لألراضي املستدام االستخدامخاصة ب اسرتاتيجيات

 من أكثر أن إىل بالنظر اجملتمع، حتياجاتمجالي اإلمبا يستجيب  واحلضرية، الريفيةبيئات ال ربطأن ي أيضاطبيعية ال

 .احلضرية املناطق يف اليومتعيش  العامل سكان من ئةاامل يف 05

 

                                                           
 تكون وقد ،"الغابات خارج األشجار" مفهوم إىل يشاروعادة ما  غابات؛ أنها على تصنف ال اليت األخرىاألشجار  نظم إىل" راشجاأل" مصطلح يشري  1

 النظم"و ،"املزارع يف األشجار"على أنها  حياناأ ليهاإ يشار) الزراعية احلراجة نظم يأساسوهي تشمل بشكل . واحلضرية الريفية البيئات يف موجودة

 .وغري ذلك املائية، املسطحات طول علىار شجاأل وخطوط واملدن، البشرية املستوطنات يف واألشجار ،"(والرعويةواحلرجية  الزراعية
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 النظم استقرار يف ساهمبأنها تواألوسع  الطبيعية املناظر من جزء واألشجار الغابات بأن عام ومثة إقرار -3

 ما غالبا العملية املمارسة يفلكن إدراتها . مستدامة بطريقة اجملتمع احتياجات دعم على وقدرتها يكولوجية وحيويتهااإل

 املؤسسات هذه قدرة وعدم املؤسسي اهليكلإىل  األقل علىيعزى يف جزء منه  هذاو. نسبية عزلة يف هامع التعامل يتم

 أو تنافسية بطريقة حتى تعمل قد، األحوال أسوأ يفو. وإدارته األراضي استخدام ختطيط يف وثيق بشكل التعاون على

 النظامعنية بامل املؤسساتإىل أن تقوم  – حقيقي ونطاق - واضحة حاجةوتوجد . متعارضة أهدافحنو حتقيق 

 خالل من( واملياه والرتبة واألشجار الغاباتال سيما ) الطبيعية املوارد إدارة دمجب األراضي استخدام وقضايايكولوجي اإل

ال بد من  ذلك،وعالوة على . تهوإدار األراضي استخدام تخطيطل القطاعات ومتعددة ةسنحم نهجو سياساتاعتماد 

 .واقعا ملموسا صبحي أن ةظيفيالوو تكاملةامل الطبيعية املناظر فهومأريد مل إذا هانفاذإو واالنتفاع امللكية حقوق توضيح

 

 املتدهورة استصالح األراضي إعادة على القدرة -ثانيا

 
 تتيح العامل يف املتدهورة الغابات أراضي من هكتار مليار 2و مليون 055 بني ما أن إىل األخرية التقديرات تشري- 4 

 مليون 105 استصالح استهدف وزاري اجتماع يف" بون حتدي" إطالق مت ،2511 أيلول/سبتمرب يفو. الستصالحها فرصا

بالنسبة  كبرية قيمةينطوي على وهو ما من شأنه أن  – 2525 عام حبلول املتدهورة واألراضي املفقودة الغابات من هكتار

ونظرا إىل . الطبيعةصون و اخلشبية، غري احلرجية واملنتجات ،الكربون ختزين حيث من والعاملية الوطنية القتصاداتل

 األراضي، استخداماتخمتلف  من املنافسة تزايد بسبب أكثرف أكثرنادرة  صبحت عاليةإمكانات ب تزخراليت  يضارأن األ

 العامل سكانمع تزايد عدد  دماتذلك من السلع واخل وغري والطاقة واخلشب يةغذألا علىيتزايد  الطلبإىل أن و

األراضي  استصالح أن التجربةبّينت  وقد. أولويةبات  إنتاجية ألغراض املتدهورة األراضي استصالحفإن  واالستهالك،

 .الطبيعية لمناظرل نهج تطبيق طريق عنحنو  أفضليتم على  املتدهورة

 

 الطبيعية للمناظر العتماد نهج الدعم تزايد -ثالثا

 
 على شهدي كما ،وأهميتها الطبيعية املناظر مستوى على القطاعات بني املشرتكة هجلُنل السياسي الدعميتزايد - 0

 نظمته الذي ،"التنسيق الشامل خالل من إجراءات حتويلية: املناظر الطبيعية": املعنون املستوى رفيعال احلدث ذلك

 يف وشراكات وشبكات مؤسساتوقد برزت . 02+ ريومبناسبة انعقاد مؤمتر  الغابات يف جمال التعاونية الشراكة

 اعتماد خالل من وإدارته األراضي استخدام وختطيط الريفيةيف املناطق  العيش سبل حتسني إىل تهدف األخرية السنوات

 :ما يلي األمثلةوتشمل . األراضي الستخدام متكاملة نهج

 

 الغابات الستصالح الدعمحتفيز  إىل هدفت يتال ،2األصلية هيئتها إىل الغابات إلعادة العاملية الشراكة •

 بشكلوصونها واستخدامها تقوم بها  اليتوظائف وال واألشجار الغاباتاستصالح  لضمان املتدهورة واألراضي

 .املستقبل يف البيئية والسالمة ستدامةامل عيشال سبل تأمنيعلى  للمساعدة فعال
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 بني جيمع نهج إىل ستنادباال النموذجية، الغابات إنشاءدعم ت اليت ،3النموذجية للغابات الدولية الشبكة •

 الطبيعية لمناظرل ة األجلالطويل االستدامةو احمللية للمجتمعات واالقتصادية والثقافية االجتماعيةتياجات حاال

 نطاقومبادرات واسعة ال طوعية ها،تصميموهي، حبكم  .هاما عنصرا الغابات هافيالنطاق اليت تعترب  واسعةال

 .الطبيعية املناظرضمن أحد  األخرى واملصاحل والقيم والرتفيه، والتعدين والزراعة احلراجة والبحوث بني تربط

 من سنوات ثالث ملدة تعاونيةعملية  وهي ،4ةالطبيعو ألغذيةمن أجل السكان وا الطبيعية املناظرمبادرة  •

 وبناء اتاالستثمارو سياساتوضع جداول أعمال لل إىل تهدفناصرة وامل املعارف وتبادل واملناقشة ثوالبح

 اتفاقيات ضمنواستقطاب الدعم الالزمة جراءات اإلاختاذ  خالل من تنفيذها دعمإىل و والبحوث، القدرات

 .الرئيسية قليميةاإل والربامج املتحدة األمم
 

 والزراعة األغذية منظمة يف الطبيعية املناظر نهج- رابعا

 
 ىلإ هدفت االسرتاتيجي هاإطار حتديد إعادة لعملية الييف الوقت احل( الفاو) والزراعة األغذية منظمةختضع - 6

أن يكون لعمل  ميكن اجلديد، اإلطار هذا يفو. التخصصات ومتعددشامل  نهجاعتماد  خالل من املنظمة واليةالنهوض ب

 تعترب اليت نطاقا األوسعناظر الطبيعية امليف  ينظر متكامل نهجاألخذ ب خالل من أكربإمجالي  أثر بالغاباتلفاو املتعلق ا

 اإلطارسيتيح و. األراضي استخدام نظمل األخرى نواعاألو املكونات مع جنب إىل جنبا والغابات األشجار فيها

 - واألشجار الغاباتضطلع بها ت الذيفحسب  واحلمائية اإلنتاجية األدوار ليس لتعزيز فرصة اجلديد االسرتاتيجي

 ألمنبالنسبة ل واألشجار الغابات أهمية علىبشكل أكرب  الرتكيزب للسماح يضاإمنا أو – احلرجي للعمل التقليدي الرتكيز

 هذه حتقيق يف للحراجة املباشرة وغري املباشرة املساهماتومل يتم بعد تقدير قيمة . لفقرحدة ا وختفيف والتغذية الغذائي

جيري فيه  الطبيعية لمناظرل نهج على الرتكيز ةدايوميكن أن تؤدي ز. الكفاية فيه مباها وتصور للفاو الرئيسية األهداف

 باألمن الصلةي ذ املنظمة عمل يفراجه دإو وربطه الغابات،دارة إ لعمل رئيسيةال االتالنهوض بشكل كامل باجمل

 .فاوال عملإمجالي آثر  يف كبرية زيادة إىل ،والتغذية الغذائي

 

 يف الطبيعية املناظر نهجوضع  خالل من األخرية السنوات يف امةاهل نتائجال بعض بالفعلالفاو  حققت وقد- 7

  .ها وتوسيع نطاقهاتعزيز، والطبيعية املوارد وإدارة احليوانية والثروةراجة واحل الزراعةجماالت 

 
 شتى إنتاج وإمكانات الزراعية االيكولوجية دوىاجل الستعادة املياه مستجمعات إدارة استخدمت بنجاحو- 0

درج ت اليت األراضي استخدام إدارة تقنيات باستخدام ،يهاعل واحلفاظ العامل أرجاء مجيعخمتلف  يف املياه مستجمعات

فين ال الدعم من عقود وأدت. احملليني للسكان واالقتصادية االجتماعية الشواغلتعاجل أيضا و القطاعات خمتلفيف 

إجراء  يفبدأت الفاو و. املياه مستجمعات إدارةومشاريع  برامج دعم أهميةب اتالقرار صناع وعيمستوى  زيادةإىل  قويال

 مستجمعات إدارةعاملي أجنز مؤخرا بقيادتها بشأن جتارب  استعراض عننبثقة امل التوصيات وتنفيذ ميداني بارتاخ
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فيما  سيما ال الكوارث، خماطر إدارة يف جدا امناسب انهجباعتبارها  املياه مستجمعات إدارةكما يتزايد اإلقرار ب. املياه

 .والفيضانات الثلجية نهياراتواال رضيةاأل االنهياراتب يتصل

 

 نهج من حتوالمؤخرا  شهدت اليتالفاو  ضمنأحد جماالت اخلربة الفنية  على آخر مثاال احلرائق إدارةتعترب و- 9

 واحد وقت يف واملراعي والغابات الزراعةينظر فيه يف الشواغل املتعلقة ب الطبيعية، لمناظرنطاقا ل أوسع نهجإىل  يقطاع

 يفتاز جت اليت ملدمرةا نباتاتال حرائقدون نشوب  املطاف نهاية يفاحلؤول و بشكل أفضل سباباأل حتديد أجل من

 أعلىمستوى  بناء دعمي احلرائق إلدارة متكامل نهجاعتماد وإن . األراضي استخدام نظم خمتلف حدود األحيان من كثري

 .معها فالتكّيو النباتات حرائق آثارالصمود أمام  علىيكولوجية اإل والنظماحمللية  اجملتمعات لدى القدرةمن 

 

 لغاباتل فعالية أكثرلتوصل إىل إدراج لهائلة  إمكانات على الزراعية احلراجةجمال  يففاو ال عملينطوي و- 15

وعاد ذلك مبكاسب  املزرعة، مستوى على الزراعية احلراجة نظمطبقت بنجاح  وقد. األخرى الزراعية النظم يف واألشجار

 إىل وباإلضافة. رعوي حراجي زراعي نهج خالل من احليوانية، الثروة نظم أو/و واحملاصيل راشجاأل إنتاجكل من على 

 املكونات إنتاجإمجالي  وتنويع لزيادة والصناعي التجاري نياملستوي على فعالةأنها  الزراعية احلراجة أظهرت ذلك،

 اإليكولوجي النظام سالمة وتعزيز مضافة بيئية وائدفمع جلب  الريفية، املناطق يف اإلنتاج نظامل اخلشبية وغري يةاخلشب

من أجل  الغابات خارج األشجار تقييم حاليايف العامل رجية احل مواردويشمل تقدير الفاو لل. قدرته على التكيفو

 يف والرعاة املزارعنيجانب  من الزراعية احلراجة لنظمنشطة ال اإلدارة ودعم لتعزيز واملؤسسات السياسات حتسني

 .العامل أحناءخمتلف 

 

 إدارةاإلضطالع ب يتم حيث ،احلرجي إلنتاجفيما يتعلق با الطبيعية لمناظرل انهجاستخدمت الفاو بنجاح  كما- 11

 .األوسعناظر الطبيعية امل علىالتأثري  بهدف واستصالحها واملزروعة الطبيعية الغابات
 
 واملمارسات السياسات - مناخيًا الذكية الزراعة وممارسات مفهوم تعزيز علىالفاو  إدارات خمتلفتعمل و- 12

 مع التكيفو الغذائي األمن حتقيقالوقت نفسه يف  يف تساهم اليت األمساك ومصايد والغابات الزراعة جماالت يفاملعتمدة 

حيث يتم  ،مناخيًا الذكية الزراعة لدعم الطبيعية لمناظرل نهجعتماد ا الفاو وتشجع. آثاره من والتخفيف املناخ تغري

 الزراعة وتدعم. املقايضاتتقليل من ال ويتم املختلطة الطبيعية املناظر يف األراضيخدامات است بني التآزرأوجه  عابياست

 التكيف على القدرة زيادةل الزراعية، احلراجة ذلك يف مبا تكاملة،األوسع للنظم امل ستخدامالا أيضا مناخيًا الذكية

 ةيالزراعالنظم  يفاملدجمة  لألشجار ميكن املثال، سبيل علىف. املناخ لتغري لسلبيةاآلثار ا عف أمامالضمواطن  منتقليل وال

 تساعدأن و املناخ تغريتأثريات النامجة عن ال من وغريها دةيزاواملائية املت يةلرحيالتعرية ا من مايةعلى احل ساعدأن ت

 فعاليةوسلطت الفاو الضوء على . الدخل مصادر تنويع خالل من املناخ تغري عنتأتية امل االقتصادية املخاطر تقليل على

( األمساك ومصايدراجة واحل الزراعة) الزراعية لقطاعاتبالنسبة ل املناخ تغري دياتمواجهة حت يف الطبيعية املناظر نهج

 العاملياملؤمتر  تابعة،املو ،(2515 تشرين الثاني/نوفمرب) املناخ وتغري الغذائي واألمن الزراعة بشأن الهاي مؤمتر يف

 (.2512 أيلول/سبتمرب هانوي،) املناخ وتغري الغذائي األمنبشأن الزراعة و الثاني
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 الغابات جلنة املطروحة للنظر فيها من جانب الرئيسية املسائل -خامسا

 
 :إىل البلدان دعوة يف اللجنة ترغب قد -13 

عتماد ا خالل من احليوانية والثروة األمساك ومصايدراجة واحل الزراعةإدارة  ملعاجلة املضافة القيمة يف النظر •

 إدارةاملعنية ب وكاالتال خمتلف بني فيما يالقطاع التعاون تعزيز خالل منو الطبيعية لمناظرل تكامال أكثر نهج

 .األراضي

 منعلى األقل  هكتار مليون 105 استصالح ستهدفي يذال بون، حتدي حتقيقمن أجل  اإلجراءات دعم •

 .2525 عام حبلول املتدهورة الغابات أراضي
 
 :مبا يلي الفاوأن توصي  يف اللجنة ترغب قد- 14

 

 فوائدها وحتليل العامل أحناء خمتلف يف القطاعات بني والتنسيق الطبيعية املناظر نهج استخدام وتوثيق مجع •

 ؛هاوتكاليف

 يف املتدهورة احلرجية األراضي تأهيل وإعادة الحاستص تعزيز أجل من الشركاء مع التعاون من املزيد التماس •

 التعاونية الشراكة أعضاءاخلصوص وب الشركاء، مجيع دعوة يف اللجنة ترغب قدو. الطبيعية لمناظرل نهجإطار 

 التعاون؛ هذا تعزيز على للمساعدة الغابات،يف جمال 

النظم و الزراعة راجها يفوإد الطبيعية لمناظرل نهجإطار  يف واألشجار للغابات املستدامة اإلدارةالنهوض ب •

 ؛عند االقتضاء األراضي، ستخداماألخرى ال

 زيدامل حتقيقمن أجل  الطبيعية املناظر نهج لدعم اإلداراتاملشرتك بني و الشامل العمل من املزيد يفالخنراط ا •

صون باإلضافة إىل  آثاره، من والتخفيف املناخ تغري مع والتكيف الفقر، وطأة من والتخفيف الغذائي، األمن من

 املستدام؛استخدامها و الطبيعية ملواردا

 تجماال يف القدرات لتنمية األعضاء للبلدان دعمها زيادة منالفاو  لتمكني امليدانية لرباجمها الدعمالتماس  •

 .يف امليدان الطبيعية املناظر نهج وتطبيق املؤسسي والتطوير القطاعات بني املشرتك التخطيط


