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 .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

 .إضافية منهاويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ 

  www.fao.org: ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي

A 

 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 عشروناحلادية وال الدورة

 األسبوع الثالث للغابات يف الشرق األدنى

 6302 كانون الثاني/يناير 03 -62 اململكة األردنية اهلامشية، عمان
 حنو اقتصاد أخضر :اإلدارة املستدامة للغابات واملراعي: املوضوع

 ريقيايف إقليم الشرق األدنى ومشال أف

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة واألنشطة القطرية يف اإلقليم

 ومتابعة طلبات وتوصيات الدورة العشرين للهيئة

 

 الة  تهةم   منظمة األغذيةة والرراعةة   أنشطةب  (NEFRC) األدنى يف الشرق واملراعي هيئة الغابات إلبالغ معدة هذه املذكرة

لبلةدان  ا ألنشطة ال  تضةطلع بهةا  وتوجر يف امللحق ألف ا. 2102-2102الفرتة  يف نفذت ال ، والغاباتاإلقليم يف جمال 

 .هيئةالعشرين لل وتوصيات الدورة لطلبات استجابًة

 

 املغرب،و قريغيرستان،و طاجيكستان،، والصومالو وتركيا، ،ألردنوا العراق، :هي إىل األمانة تقارير البلدان ال  قدمتو

 .التوصيات ه مل تقم كل البلدان ال  قدمت تقارير بتنفيذ مجيعأن جتدر اإلشارة إىللكن و. اململكة العربية السعوديةو

 

 استعراض أنشطة هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى وأنشطة- أوال

 منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات، مبا يف ذلك متابعة توصيات

 لهيئة لالدورة العشرين 
  

 د احلرجيةتنمية املوار- ألف
  

 السياسات احلرجية والتنمية املستدامة
  
ديناميات احلوار بشأن السياسات ووفقا لتوصةيات الةدورة العشةرين ةيئةة الغايةات واملراعةي يف الشةرق        ل دعما- 0

التحديات ال  تواجه اعتمةاد نهةم متكامةل    "، أجرت منظمة األغذية والرراعة دراسة إقليمية عن (NEFCR20) األدنى
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حلةاالت قطريةة يف إيةران وتةونل والسةودان       اتواسةتنادا إىل دراسة  ". رة الغابات واملراعي يف منطقة الشةرق األدنةى  إلدا

واملغرب، تقدم الدراسة مؤشرا للتحديات املصادفة يف تعرير التعاون بني اجلهات الرئيسية الفاعلة وإدماج إدارة الغابةات  

وتعطى مؤشرا ملا جيةب القيةام بةه لتعريةر االسةتدامة يف       ، (NENA)أفريقياومشال  إقليم الشرق األدنى بلدان واملراعي يف

 .قليماإل

 

 املنتجات احلرجية غري اخلشبية

 

استجابة لتوصيات الدورة العشرين ةيئة الغابات واملراعي يف الشةرق األدنةى، أصةدر املكتةب اإلقليمةي ملنظمةة       - 2

جتةارب بلةدان الشةرق األدنةى يف     "تكليفا بإجراء دراسة عةن   (NENA)األغذية والرراعة يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا 

ومشلةت الدراسةة ةسةة سةلع رئيسةية مةن املنتجةات        " (NWFP)استغالل وجتهير املنتجات احلرجية غةري اخلشةبية   

 احلرجية غري اخلشبية يف الشرق األدنى؛ وهي حتديدا عسل النحل يف اليمن، والصمغ العربي يف السودان، والفسةتق يف 

والقصد من الدراسةة هةو دعةم جهةود     . مجهورية إيران اإلسالمية، وإكليل اجلبل يف تونل، والصنوبر احلجري يف لبنان

منظمة األغذية والرراعة يف التوعية بالدور احليوي الذي تلعبه  الغابةات واملراعةي يف دعةم سةبل كسةب العةين لسةكان        

د املعلومات املقدمة عن املنتجات احلرجية غةري اخلشةبية يف توسةيع    ومن املأمول أن تساع. الريف يف إقليم الشرق األدنى

وتعميق النقاش حول مناذج حلوكمة الغابات واملراعي، وحتفير اختاذ إجراءات وحشد مريد من التمويل لقطةا  الغابةات   

 .واملراعي يف الشرق األدنى وخارجه

 

 مبادرة استعادة األراضي اجلافة

 

رراعة، بالتعاون مع شركائها، بإعداد خطوط توجيهية الستعادة قةدرة املنةا ر الطبيعيةة    تقوم منظمة األغذية وال- 2

يف ( تركيةا )وقد ُنظمت حلقتا عمل يف إطار هةذه العمليةة؛ إحةداهما يف قونيةة     . احلرجية يف األراضي اجلافة على املقاومة

لوضع اخلطوط التوجيهية يف  ،2102شباط /فرباير ، يف(السنغال)إلعالن إطالق العملية، والثانية يف داكار  2102أيار /مايو

ال  شةاركت يف العمليةة    نوالبلدا. تشجيع استخدامها ضمن مبادرة اجلدار األخضر العظيم/صيغتها النهائية واستكشاف

وتسةاهم  . من إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا هي مصر، والسودان، وموريتانيا، واجلرائر، وتونل، واملغرب، ولبنةان 

؛ واخلطةة  (UNCCD)التفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة التصةحر      ( 2102-2112)املبادرة يف تنفيذ االسرتاتيجية العشةرية  

؛ وجهود التكيف والتخفيةف الة  ُبةذلت    2121-2100االسرتاتيجية للتنو  البيولوجي التفاقية التنو  البيولوجي للفرتة 

 .(UNFCCC) ن تغري املناخيف إطار االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأ

 

 اجلدار  األخضر العظيم أمام الصحراء الكربى والساحل 

 

تشارك منظمة األغذية والرراعة بنشاط يف تنفيذ مبادرة االحتاد األفريقي، اجلدار األخضر العظيم أمةام الصةحراء   - 4

ت يف إطةار مبةادرة اسةتعادة    وإىل جانب تشجيع استخدام اخلطوط التوجيهية الة  وضةع  . (GGWSS)الكربى والساحل 
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األراضي اجلافة، قدمت املنظمة دعمها إىل البلدان األعضاء يف هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى املشاركة يف مبادرة 

 .اجلدار األخضر العظيم أمام الصحراء الكربى والساحل لوضع اسرتاتيجية مشرتكة

 

 احلراجة الرراعية

 

احلراجةةة الرراعيةةة يف املسةةاهمة يف التنميةةة املسةةتدامة يف االجتماعةةات الدوليةةة     جةةرى االعةةرتاف بإمكانةةات - 5

ومع . CBD))واتفاقية التنو  البيولوجي  (UNFCCC)للسياسات، ومنها االتفاقية االطارية لألمم املتحدة بشأن تغرياملناخ 

ت الوطنية وختطةي  اسةتخدام األراضةي    ذلك، فإن احلراجة الرراعية مل جتر معاجلتها بالقدر الكايف  عند صنع السياسا

ويف هذا السياق، قامت إدارة الغابات يف منظمةة  . وبرامم التنمية الريفية، ومازالت تواجه جمموعة متنوعة من التحديات

مركر البحةو  الرراعيةة االسةتوائية والتعلةيم     و ،(ICRAF)األغذية والرراعة بالتعاون مع املركر العاملي للحراجة الرراعية 

بوضع دليةل يهةدف إىل مسةاعدة البلةدان يف دعةم       (CIRAD)ومركر البحو  الرراعية للتنمية الدولية  ،(CATIE)عالي ال

وقد ترجم املكتب اإلقليمي للمنظمة . الظروف ال  من شأنها حتسني مساهمة احلراجة الرراعية يف برامم التنمية الوطنية

 .استخدامه يف اإلقليملشرق األدنى الدليل إىل اللغة العربية لتيسري ل

 

 استخدام مياه الصرف املعاجلة

 

 م، علةى الةدور املهة   نيإيطةالي  من شركاءاملمول  ،GCP/RAB/013/ITAمتاشيا مع طلبات اةيئة، برهن املشرو  - 6

ومت نشةر  . لعةين يف املنةاطق القاحلةة   كسةب البشةر ل   إلعادة استخدام مياه الصرف للتغلب على ندرة املياه وإدامةة سةبل  

تعريةر نقةل املعرفةة عةن     ويف الغابات واحلراجةة الرراعيةة    (TWW)دروس املستفادة من استخدام مياه الصرف املعاجلة ال

ضمن املبادرة اإلقليمية حول شح ( اجلرائر، واملغرب، ومصر، وتونل)طريق حتسني التواصل والرتاب  بني بلدان املشرو  

 .املياه يف الشرق األدنى

 

وجه اخلصوص، تةدريبا للمهنةيني واخلةرباء الشةباب مةن املؤسسةات الشةريكة يف املشةرو           وقدم املشرو ، على- 7

املصري بشأن حصر الغابات وممارسات إدارة الغابات، ونظةم عةددا مةن حلقةات العمةل حةول اسةتخدام ميةاه الصةرف          

ة اإلنرتنةت ليكةون اثابةة    املعاجلة شارك فيها ممثلون للبلدان األربعة وخرباء دوليون، وأنشأ موقعا للمشرو  علةى شةبك  

 مستود  لوثائق أنشطة املشرو ، وموًّل طالب دكتةوراه مةن جامعةة مةراكن للعمةل، حتةت إشةراف  جامعةة بازيليكاتةا         

 .، يف تنفيذ التقنيات اجلديدة للري باملياه املعاجلة(إيطاليا)

 

 إدارة مستجمعات املياه

 

ذية والرراعة لتخفيف حدة الفقر ومكافحة التصحر مةن خةالل   نظمة األغمل مشرو  أقاليميمت االنتهاء مؤخرا من - 2

بنتائم واعدة يف تعرير قدرة  املشرو وبشر . يف موريتانيا واملغرب  (GCP/INT/093/SPA)اإلدارة التعاونية لألحواض املائية



FO:NEFRC/2014/2 4 

ة مسةتجمعات امليةاه يف   أصحاب املصلحة الرئيسيني يف البلدان املشاركة على تصميم وتنفيذ برامم تعاونية ومتكاملةة إلدار 

األراضي القاحلة وشبه القاحلة بهدف حماربة الفقر، وحتسةني األمةن الغةذائي، ومكافحةة التصةحر، وتعريةر احلوكمةة        

 ،لتعريةر األسةاليب والتقنيةات    (TCP)لتعاون الةتق   ابرنامم يف إطار ومتت املوافقة مؤخرا على مشرو  . البيئية الرشيدة

 .للمشرو  انيةودعم التحضري للمرحلة الث
  

 املعلومات املتعلقة بالغابات واملراعي- باء
  

 2105املوارد احلرجية لعام  حلالة التقييم العاملي
  
اناقشةة أجرتهةا    2105لعةام   (FRA)إعداد التقييم العاملي حلالةة املةوارد احلرجيةة     2100حريران /بدأ يف يونيو- 9

ي للموارد احلرجية بشأن اسرتاتيجية التقييم يف األجل الطويل واآلثار املرتتبة اجملموعة االستشارية املعنية بالتقييم العامل

، االجتما  العاملي للتحضري للتقييم املةذكور  2102آيار /مايو 01إىل  6وعقد يف شيانغ ماي، تايلند، من . على هذا التقييم

ومن أجةل ختفيةف عةبء إعةداد     . رق التنفيذلتحديد ط وذلك املوارد احلرجيةعن تعاوني الستبيان واإلبالغ من خالل اال

نهجةا لتحةدي     2105التقارير عن الغابات الذي تواجهه البلدان، سيعتمد التقييم العاملي حلالة املةوارد احلرجيةة لعةام    

انةات  بدال من البدء بنماذج بيضاء، وتعبئةة البي  2101التقارير القطرية املقدمة للتقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 

وسيستحد  التقييم  أيضا االسةتبيان التعةاوني اجلديةد عةن املةوارد      . مسبقا للبلدان، واستبعاد بعض املتغريات األصعب

املنظمةة الدوليةة لألخشةاب     مثةل الذي مت وضعه بالتعاون مع الشركاء اإلقليميني يف مجع البيانةات،   (CFRQ)احلرجية 

، وجلنة األمم املتحةدة االقتصةادية    (FOREST EUROPE) الغابات يف أوروبا، واملؤمتر الوزاري حلماية (ITTO)املدارية 

 .بالتعاون مع بلدان عملية مونرتيال (OFAC)ومرصد غابات أفريقيا الوسطى ، (UNECE)ألوروبا 
  

 تقرير حالة الغابات يف العامل
  

ر الغابةات يف تةاريخ البشةرية،    دو 2102لعةام   (SOFO)تستكشف الطبعة العاشرة مةن حالةة الغابةات يف العةامل     - 01

وتشري إىل  الصالت القوية بني استخدام الغابات والتنمية االقتصادية واالجتماعية وبني تدمري الغابات الذي يسةتمر بةال   

وتةرى أن إنتةاج الغابةات يةؤدي دورا هامةا يف التوصةل إىل مسةتقبل مسةتدام يةرتب  فيةه           . هوادة والرتاجةع االقتصةادي  

كما تشري إىل أهمية إقامةة تةوازن بةني صةون الغابةات واسةتخدامها، وتقةرت  أربةع         . اج يف دورة مغلقةاالستهالك واإلنت

 .اسرتاتيجيات لضمان تقديم الغابات مساهماتها احليوية يف إجياد عامل أكثر احرتاما للبيئة وأكثر استدامة

 

إىل إعةالم   التقريةر  مةن الطبعةة املقبلةة    سةتهدف حالةة الغابةات يف العةامل،     تقريةر  واستنادا إىل توصية وردت يف- 00

حتقيةق اةةدف    تقيةيم  عةن طريةق  اللجنة، واإلسهام من خالةا يف استعراض فعالية الرتتيب الدولي املتعلةق بالغابةات   

الغابات، أو مةدى التقةدم ازةرز صةوب حتقيةق ذلةك اةةدف الةذي يتنةاول الفوائةد االقتصةادية             بشأنالعاملي الثاني 

 2104وسرتكر طبعة عام . يئية للغابات ومساهمتها يف حتسني سبل عين األفراد املعتمدين على الغاباتواالجتماعية والب

البيانةات  التقريةر   قدميوسة . حالة الغابات يف العامل على الفوائد االقتصادية واالجتماعية للغابات حتديدا التقرير عن من
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ملواصةلة وحتليةل فعاليةة     ةاملطبقة  ابريالتةد بني يساملصادر، و يف هذا اخلصوص من جمموعة متنوعة من وفرةواملعلومات امل

   . من أجل املستقبل بناء على ذلكتوصيات  ضعيثم هذه التدابري، 
  

 التعاون على املستوى اإلقليمي الفرعي  -جيم
  

 أنشطة ما بني الدورات ال  قامت بها هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى
  

أيلةول  /سةبتمرب  25ألول بني الدورات ملكتب هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنةى يف رومةا يف   عقد االجتما  ا- 02

واستعرض االجتما  التقدم الذي أحرزته منظمة األغذية والرراعةة يف تنفيةذ توصةيات الةدورة العشةرين للهيئةة،       . 2100

 .وأعطى توجيهاته لألمانة لتنفيذ التوصيات وفقا ألولويات البلدان

 

املناقشة فيه ، ركرت 2102آيار /مايو 21و 29وعقد اجتما  ثان للمكتب يف عمان، اململكة األردنية اةامشية، يف - 02

على نتائم االستقصاء االستبياني الذي ُأجري بني البلدان األعضاء لتحديد القضايا ذات األولوية واملواضيع الة  يةتعني   

واإلعداد لعقد دورة هيئةة الغابةات واملراعةي يف الشةرق األدنةى واألسةبو         إدراجها يف جدول األعمال فضال عن التخطي 

 .(NEFW) الثال  للغابات يف الشرق األدنى

 

وشدد االجتما  الثاني على احلاجة إىل وضع نظام لإلدارة املتكاملة للموارد احلرجية والرعوية على أساس نهةم  - 04

لقوانني املرتبطة بإدارة الغابات واملراعي ومعاجلة إدارة حرائةق الغابةات   تعرير التشريعات واو ؛متكامل للمنا ر الطبيعية

 .ال  أصبحت مشكلة رئيسية يف سياق شح املياه واآلثار السلبية لتغري املناخ

 

 هيئة الغابات واحلياة الربية يف أفريقيا

 

يف ويندهوك، مجهورية ناميبيا،  (AFWC)عقدت الدورة التاسعة عشرة ةيئة الغابات واحلياة الربية يف أفريقيا - 05

وأيدت اةيئة العملية ال  تقودها األمةم املتحةدة لوضةع أهةداف     . 2102تشرين األول /أكتوبر 4أيلول إىل /سبتمرب 21من 

، ودعةت إىل وضةع   (املسةتقبل الةذي نصةبو إليةه    ) 21+للتنمية املستدامة، على النحو الذي مت الشرو  فيه  يف مؤمتر ريو

ته للتنمية املستدامة متعلةق بالغابةات علةى أن ُتةدمم فيةه العناصةر ذات الصةلة مثةل اجلبةال واألراضةي           هدف قائم بذا

احلرجية األخرى من قبيل األدغال أو املراعي، واالستخدام املستدام للحياة الربيةة، وكةذلك األشةجار املوجةودة خةارج      

 .الغابات

 

 اللجنة املعنية اسائل غابات البحر األبيض املتوس 

 

ال  ( Silva Mediterranea)أيدت الدورة احلادية والعشرون للجنة املعنية اسائل غابات البحر األبيض املتوس  - 06

مبادرة اتبا  اسرتاتيجية متكاملة بشأن غابات البحةر األبةيض املتوسة      2102شباط /ُعقدت يف أنطاليا، تركيا، يف فرباير
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ية أمشل ملساهمة الغابات يف التنميةة الريفيةة ويف الو ةائف األخةرى الة       برؤ 2106-2102وذلك كأداة ختطيطية للفرتة 

واعتمدت الدورة عددا مةن  . يف ضوء تغري املناخخاصة االقتصاد األخضر وو تقوم بها الغابات املتوسطية يف التنمية الشاملة

اإليكولوجيةة للغابةات يف املنةاطق     التصحر واستعادة الةنظم " :يتناوالن القرارات من بينها تكوين فريقني عاملني جديدين

بقيةادة إيطاليةا،    "(UPF)الغابات احلضةرية وشةبه احلضةرية    "و ؛تركيا بدعم ف  من املنظمة هذا الفريق وتقود" القاحلة

نطاق والية الفريق العامل املع  ببلوط الفلبني لتشمل املسألة االسرتاتيجية األوسع املتعلقة باملنتجات احلرجيةة   وسعتو

 .اخلشبية يف البحر املتوس ، من أجل تعرير املشاركة الفاعلة للبلدان غري املنتجة لبلوط الفلبنيغري 

 

وُأعلن بةدء العمةل بةه خةالل اليةوم الةدولي        ،(SFMF)وُأعد اإلطار االسرتاتيجي لغابات البحر األبيض املتوس  - 07

حتليةل  ( 0: )عنصةرين رئيسةيني همةا   السةرتاتيجي  اإلطةار ا  يضةم و. لغابات البحر األبيض املتوس  يف تلمسان، اجلرائر

ثالثةة  ( 2)؛ و(SoMF)اسرتاتيجي يستند إىل املعلومات الواردة يف تقرير حالة الغابات يف  إقليم البحةر األبةيض املتوسة     

: وتتةةوافر معلومةةات تفصةةيلية علةةى املةةوقعني   . أهةةداف رئيسةةية إلقلةةيم البحةةر األبةةيض املتوسةة  جيةةب حتقيقهةةا     
http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/    وmed.forestweek.org/-http://www.iii. 

 

 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

 

يف مقةر املنظمةة يف     (NERC-31) والثالثون للشةرق األدنةى   عقد مؤمتر منظمة األغذية والرراعة اإلقليمي احلادي- 02

وقدم املسؤول األول املختص بالغابات يف املكتب اإلقليمي للشةرق األدنةى   . 2102 أيار/مايو 02إىل  04روما، إيطاليا، من 

سياسةات واحلوكمةة   الةربامم وال : مساهمة املوارد الطبيعية يف الغابات واملراعةي يف حتقيةق األمةن الغةذائي    " ورقة بعنوان

واستنادا إىل الورقة، طلب املؤمتر إىل املنظمة أن تساعد البلدان األعضاء يف اإلقليم على تعريةر قةدراتها الفنيةة    ". الرشيدة

للتعامل مع آثار تغري املناخ على النظم اإليكولوجية للغابات واملراعي وموارد الثروة احليوانية ومصةايد األاةاك وتربيةة    

ائية؛ والتصدي للمشاكل ال  تؤثر على املوارد الطبيعية من منظور متكامل من خالل إجةراء دراسةات خاصةة    األحياء امل

وحتليالت متعمقة تبلور سياسات واسرتاتيجيات وبرامم وطنية مناسبة، جيري تنفيذها فيما يتعلق بالتخفيف مةن آثةار   

من املنظمة إىل اإلقليم من خالل برنامم العمل وامليرانية للفرتة  ودعا املؤمتر أيضا إىل زيادة املخصصات املالية. تغري املناخ

 .ومن خالل زيادة احلصة املكرسة للشرق األدنى يف برنامم التعاون التق  2104-2105

 

 الغابات واملراعي وتغري املناخ

 

أيلول /سبتمرب 24املعقود يف  كان تغري املناخ حمور املناقشات ال  دارت يف اجتما  اجلمعية العامة لألمم املتحدة- 09

 أشةد مةن  هةو  وإقليم الشرق األدنى . يف نيويورك باعتباره مشكلة من أشد املشاكل امللحة ال  تواجه البشرية حاليا 2102

 وكةان املوضةو   . الدورات املتكررة للجفاف والفيضانات وعواصةف الريةا    ال  جتلت يفآلثار تغري املناخ  تعرضا قاليماأل

ومع ذلةك، فةإن   . الغابات واملراعي يف الشرق األدنىاملناقشات ال  دارت يف الدورات الثال  املاضية ةيئة حمور  أيضا

وباإلضةافة إىل التمويةل   . مواجهة البلدان آلثار تغري املناخ ودرجة مشاركتها يف عمليات تغري املنةاخ تتبةاين تباينةا كةبريا    

http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/
http://www.iii-med.forestweek.org/
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رة املعرزة خلفض االنبعاثات النامجةة عةن إزالةة األحةراج وتةدهور الغابةات       الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية، تقدم املباد

(REDD+ )الغابات واملراعي واحلد من االنبعاثات نهجا مبتكرا وفعاال لبلدان اإلقليم للتصدي للتصحر وتدهور. 

 

كةانون األول  /مربواستجابة لطلب البلدان األعضاء، مت تنظيم حلقة عمل على املستوى اإلقليمي الفرعةي يف ديسة  - 21

والشةركاء  ( إثيوبيا، وجنوب السةودان، والسةودان، ومصةر   )يف أديل أبابا، إثيوبيا، للعمل مع دول حوض النيل  2102

اإلدارة املسةتدامة للةنظم اإليكولوجيةة    "وضةع  مشةرو  بعنةوان    مت ازتملني واجلهات املاحنة بشأن حتديةد املشةاريع و  

ومن املقرر أن يتبع ذلةك عمليةة أخةرى مماثلةة لألقةاليم      ". العين يف حوض النيلللتكيف مع تغري املناخ وحتسني سبل 

الفرعية الثالثة األخرى وهي بلدان مشال أفريقيا، ودول جملل التعاون اخلليجي، والبلةدان األعضةاء مةن غربةي آسةيا      

 .غري الناطقة باللغة العربية

 

 حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

 

يف  اةيئةة بهةا يف وثيقةة قائمةة بةذاتها     إبةالغ  ملنظمة عملية رئيسية بشأن هذا املوضو  اةام، سيجري أجنرت ا- 20

 ."حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل" FO:NEFRC/2014/15 هي مذكرة مستقلة مقدمة من األمانةشكل 

 

 الشراكة يف جمال اجلبال

 

 21إىل  07 جمةةال الغابةةات يف أرضةةروم، تركيةةا، يف الفةةرتة مةةن    ُعقةةد االجتمةةا  العةةاملي الرابةةع للشةةراكة يف  - 22

وأكد املشاركون يف االجتما  استعدادهم لصون البيئات اجلبلية وحتسني سبل معيشة سكان اجلبال . 2102أيلول /سبتمرب

ع خطةة  ووضة ( 2107-2102)ووافق االجتما  على اسرتاتيجية ووثيقة للحوكمة مدتها أربةع سةنوات   . مع متكينهم أيضا

ودعا االجتما  مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمةات اإلقليميةة واألطةراف املعنيةة     . عمل ملدة سنتني

 . األخرى إىل ضمان إدراج اجلبال يف العمليات الدولية املعنية

 

 الربامج امليدانية للغابات  -دال

 

22 -TCP/LEB/3301 - امم التعاون العام من أجل برنامم وط  إلعادة التشةجري يف  وضع اقرتا  اشرو  يف إطار برن

وتقدم منظمة األغذية والرراعة املساعدة إىل وزارة الرراعة يف حكومة لبنان لوضةع خارطةة طريةق وصةياغة اقةرتا       . لبنان

الطريةق هةو    والغرض مةن خارطةة  . إعادة التشجري/اشرو  يف إطار برنامم التعاون العام من أجل برنامم وط  للتشجري

إىل  2121ليصةل للةول عةام     2102يف املائةة مةن الغطةاء احلرجةي يف عةام       02رسم مسار عمل اسرتاتيجي يبدأ بنسةبة  

يف املائة، ويبدأ بقدرة تشغيلية معينة ضمن وزارة الرراعة وشركائها لينتهي اؤسسات أقوى علةى املسةتويني    21مستوى 

أيضةا اسةرتاتيجية للتواصةل جلمةع التربعةات، وجةرى تقةدوها إىل وزارة        ويف هذا السياق، وضةعت  . املركري وازلي

 .الرراعة
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24 -TCP/TUN/3304 -   تعرير مشاريع الغابات الصغرية القائمة على املنتجات احلرجية غري اخلشبية ال  تشةجع

د احلرجيةة يف تعريةر   ويهدف املشرو  إىل حتديد ودعم الفرص الة  تتيحهةا املةوار   : مشاريع الغابات الصغرية يف تونل

ويعتةرم املشةرو  أيضةا إقامةة     . سبل معيشة من يعتمدون على الغابات وتدعيم مسةاهماتهم يف اإلدارة املسةتدامة للغابةات   

من خالل تشجيع مشاريع الغابات الصغرية القائمة على حصاد  بصفة عامة شراكة بني القطاعني العام واخلاص والسكان

 (.جندوبة وباجه) خشبية حمددة يف اجلرء الشمالي الغربي من تونل وتقدير قيمة منتجات حرجية غري

 

25 -TCP/INT/3303(D)- "   االرتقاء بالقدرات اإلقليمية للصون واإلدارة املستدامة للحياة الربية واملنةاطق ازميةة يف

ربية الرئيسية يف البلدان حتسني املعارف بشأن حالة صون أنوا  احليوانات ال( 0: )ويهدف املشرو  إىل": الشرق األدنى

إنشاء أدوات لتطبيةق  ( 4)تعرير القدرات الوطنية واإلقليمية، و( 2)إنشاء آليات لتعرير التعاون اإلقليمي، و( 2)املعنية، و

تكرار التجارب اإلجيابية من خالل تفعيل عمل الفريق العامل املعة  باحليةاة الربيةة    ( 5)السياسات واألطر القانونية، و

 .املناطق ازمية يف الشرق األدنىوإدارة 

 

 دعم املبادرات القطرية  -هاء

 

26 -GCP /IRA/064/GFF-  إحياء املنا ر الطبيعية للغابات واألراضي املتدهورة مع إيالء اهتمام خاص للرتبة امللحية

ويهدف املشرو  إىل احلد من تدهور األراضي والغابات مةن خةالل االسةتثمار يف    : وللمناطق املعرضة للتحات بفعل الريا 

ير القةدرات الوطنيةة وازليةة لةدعم التطبيةق      اإلدارة املستدامة لألراضي والغابات يف ثال  حمافظةات مسةتهدفة وتطةو   

 .مجهورية إيران اإلسالميةالواسع النطاق ةذه التقنيات يف كل أحناء 

 

27 -UTF /SAU/039/SAU- تتعلق النتائم : اإلدارة املستدامة للغابات الطبيعية واملراعي يف اململكة العربية السعودية

ل املساعدة يف إنشاء مركر وط  لتنمية الغابات، ووضع اسرتاتيجية وطنيةة  الرئيسية للمشرو  بالتعرير املؤسسي من خال

-للمراعي، وتطوير تكنولوجيات إدارة الغابات واملراعي وتنميتها، وتعرير جهود التوعية وإنشاء قاعدة بيانات للغابةات 

 .املراعي تهدف إىل ترويد صنا  القرار وأصحاب املصلحة اعلومات دقيقة

 

نظمة على وضع مشرو  لرتتيب حساب أمانة أحةادي يف إطةار االتفةاق التعةاوني بةني ليبيةا ومنظمةة        وتعكف امل- 22

ومةن املتوقةع أن تةتم    ". محاية وتنمية الغابةات واملراعةي الطبيعيةة    -UTF/LIB/047/UTF "األغذية والرراعة يطلق عليه 

 .2104املوافقة عليه وبدء العمل به يف عام 

 

 شةبنود مطروحة للمناق- واو

 

 :قد ترغب اةيئة يف النظر يف
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تعرير التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمةي يف إطةار املبةادرات احلاليةة مثةل مبةادرة اجلةدار األخضةر العظةيم أمةام           - 

الصحراء والساحل، وتلك ال  وضعت حديثا لتحسني معاجلة القضايا ذات الصلة باستعادة الغابةات واملراعةي   

 .إىل حالتها األوىل

 

البلدان األعضاء يف االضطال  بدور استباقي يف العمليات العاملية اجلارية بشأن تغري املناخ ويف احلصول على  دعم- 

 .متويل ملشاريع املناخ

 

لتكريل هدف قائم بذاته من أهداف  (AWFC)الدعوة املوجهة من اةيئة األفريقية للغابات واحلياة الربية دعم - 

 .2104شباط /يف نيويورك يف فرباير العضوية املناقشات املقبلة للفريق العامل املفتو  التنمية املستدامة للغابات يف
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 تقرير عن اإلجراءات املتخذة من جانب األعضاء ملتابعة توصيات الدورة العشرين هليئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى- امللحق ألف

 

لشارق  التوصيات اليت أصدرتها هيئة الغاباات واملراعاي يف ا  

 األدنى

 األنشطة املقرتحة أو املتخذة

تعيني ممثل دائم لدى هيئة الغابات واملراعةي يف الشةرق    -1

األدنةةى، مةةع منةةاوب دائةةم، توخيةةا لالسةةتمرارية والةةذاكرة   

 .املؤسسية

عني األردن املهندس عيد الروبعي ممثال دائما لدى هيئة الغابةات واملراعةي يف الشةرق األدنةى، والةدكتور حممةد       

 .لنسور كمناوب لها

 

 .عني املغرب شعبة إدارة الغابات يف مديرية تنمية الغابات كممثل دائم له يف اةيئة

 

عينت اململكة العربية السعودية السيد عبد العرير احلوين، املدير العام إلدارة املوارد الطبيعيةة يف هيئةة الغابةات    

 .ا دائماواملراعي يف الشرق األدنى، ومدير شعبة الغابات مناوب

 

 .ليكون املمثل الدائم له( وهو مو ف رفيع املستوى)عني الصومال مدير إدارة الغابات واملراعي 

اختاذ تدابري ملموسة للحصول على التمويةل مةن خةالل      -2

اتفاقيات أو أجهرة دولية وطلب دعم املنظمةة للحصةول علةى    

 .هذا التمويل

اإلدارة املسةتدامة ملةوارد الغابةات واألراضةي     "رراعة مشروعا بشأن أعدت قريغيرستان بدعم من منظمة األغذية وال

 .والتمست دعما ماليا من مرفق البيئة العاملية" اجلبلية حتت  روف تغري املناخ

 

تنظر تركيا يف إضافة الغابات إىل اإلطار احلالي التفاق الشراكة بني تركيا واملكتب اإلقليمي الفرعي للمنظمة آلسيا 

 .ي يشمل إقامة تعاون يف جماالت الرراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائيالوسطى، الذ

 

حصل الصومال على موارد من مرفق البيئة العاملية ليضع أول اسرتاتيجية وطنية للتنو  البيولوجي وخطةة للعمةل   

 .من خالل املنظمة
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ختصيص موارد بشرية وماليةة كافيةة لربنةامم الغابةات      -3

 .واملراعي

 .طاعات الغابات واملراعي موارد بشرية ومالية كافية يف العراقتتلقى ق

 

 .أنشأ األردن مديريات قائمة بذاتها للغابات واملراعي، مرودة باملو فني

 

وصت قريغيرستان بوضع قائمة ألولويات اإلجراءات ال  ُتتخذ لتخصيص مةوارد بشةرية وماليةة كافيةة لةربامم      أ

 .الغابات واملراعي

 

هندسني وحراس للغابات، وعالوة على ذلك أصلح املشاتل لريادة توافر النباتةات مةن أجةل برنةامم     عني  لبنان م

 .إعادة التشجري

 

ويتم متويل برامم . من عمال الغابات ويوفر التدريب املستمر للمو فني الفنيني 41يعني املغرب سنويا ما يصل إىل 

 .غاباتاحلراجة يف إطار ميرانية الدولة والصندوق الوط  لل

 .تبذل اململكة العربية السعودية جهودا حنو ختصيص املوارد وحتسينها تدرجييا
  

وضع السودان برناجما مشرتكا مع األمم املتحدة لإلنتةاج املسةتدام للفحةم النبةاتي وسةبل كسةب العةين البديلةة         

(PROSCAL)،    املتحةدة للبيئةة وبرنةامم    ومجع تربعات للربنامم بدعم من منظمة األغذية والرراعة وبرنةامم األمةم

 .األمم املتحدة اإلمنائي

 

تركيا وحدات تابعة للمديرية العامة للغابات مشاريع أو أنشطة وطنية وإقليمية متعلقة باإلدارة املستدامة  نفذت يف

بلةدان   وُتنقل اخلربة الفنية لدائرة الغابات الرتكية إىل البلدان، وخاصة يف إقليم آسيا الوسطى وكذلك يف. للغابات

البلقان، ومشال أفريقيا والشرق األدنى من خالل بةرامم للتةدريب وجةوالت دراسةية، ومةن خةالل التعةاون مةع         

وجةرى إنشةاء شةعبة جديةدة لتحسةني املراعةي ضةمن اإلدارة املختصةة         . مشرو  برنامم التعاون التق  يف املنظمة

 .لماية الرتبة وحتسني مستجمعات املياه
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بشأن برامم  املقرتحاتاملنظمة لتطوير مواصلة العمل مع  -4

التعاون اإلقليمي الفرعي على حنو أكرب؛ والبح  بسرعة عن 

دعم مالي ةا؛ والعمل لي  تقوم الربامم اإلقليمية الفرعيةة  

املقرتحة بتيسري إقامة الشبكات، ونشةر املمارسةات الفضةلى،    

وتشاطر اخلربات، وتعرير القدرات وجهود البلدان لدمم تغري 

املناخ يف قطةا  الغابةات واملراعةي يف الشةرق األدنةى ومنةاطق       

 .أخرى

 

 .بشأن القضايا املتعلقة بالغابات واملراعي األغذية والرراعة ألردن تعاونه مع منظمةيواصل ا

 

 جهةرة تعرير التعاون والتنسيق مةع األ يف قريغيرستان  مكتبها القطري يفللمنظمة و الفرعي اإلقليمياملكتب يساعد 

 .قليمتضافر قضايا الغابات و املراعي يف اإل ريادةطنية واإلقليمية والدولية لالو

 

األنةوا   صحة الغابةات، و لتعاون مع منظمة األغذية والرراعة بشأن حرائق الغابات، ولبرامم  يف عدة شر  املغرب

ومكافحةة   ،ج وتدهور الغابةات املبادرة املعرزة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراو الغازية، وتغري املناخ،

حتسةني إنتةاج السةلع    " صةوب  (FFEM) للمرفةق الفرنسةي للبيئةة العامليةة     مةل مةع مشةرو  إقليمةي    عالتصحر، و

 ".يف سياق التغريات العاملية يةاملتوسط احلرجية النظم اإليكولوجية خالل واخلدمات من

 

 .و فني و تبادل اخلربات وتعرير القدراتتدريب امل يفتعاونه مع منظمة األغذية والرراعة  العراقيواصل 

 

وزارة الرراعةة   يف إطار برنامم التعاون بةني  ومنظمة األغذية والرراعة السعوديةيتحقق التعاون بني اململكة العربية 

شةمل أنشةطة مجةع البيانةات ونشةر أفضةل املمارسةات        يو. UTF/SAU/039/SAU شرو ضمن املوحتديدا  واملنظمة،

 .تعرير القدراتواخلربات داخل اململكة العربية السعودية ومع البلدان األخرى، احلرجية ، وتبادل 

 

الشةامل  يف إطار الربنامم  (IGAD)للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية إقليمي  برنامم إعدادساهم الصومال يف 

 .(CAADP)للتنمية الرراعية يف أفريقيا 

 

. 2011منةذ عةام    يف املائةة  0.22إىل  يف املائةة  0.33 نسةبة  ذية والرراعة مةن منظمة األغيف  اشرتاكاتها تركيا ادتز

برنامم الشةراكة لةدعم املشةاريع الة      إىل سنوات  5خالل  دوالر أمريكي ينيمال 10 البلد قدمعالوة على ذلك، و

. للمنظمةة  رعيالف تكاليف املكتب اإلقليمييف مساهمة كإضافية دوالر  300 000قدم وضعت لبلدان آسيا الوسطى و

يف اللجةان   ُتمثةل لشةرق األدنةى و  يف اتركيا عضو يف اجملموعة اإلقليمية األوروبية ومراقب يف اجملموعة اإلقليمية و
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يف الغابةات واملراعةي    هيئةة تركيةا عضةو فاعةل يف    و. وغريهةا  ،واالجتماعات التشةاورية  يئاتالفنية للمنظمة واة

 Silva)اللجنةة املعنيةةة اسةائل غابةات البحةر األبةيض املتوسة        وهيئةة الغابةات األوروبيةة،    ، واألدنةى  الشةرق 

Mediterranea) . املسةتمرة  لبحةو  التطبيقيةة  ا لعومشر 122معهد لو  الغابات يف املديرية العامة للغابات وينفذ 

 .إلدماج تغري املناخ يف قطا  الغابات واملراعي
  

طنيةة  مواصلة تعرير التعاون والتنسةيق مةع اةيئةات الو    -5

واإلقليمية والدولية لتحقيةق تةرزر أكةرب بةني القضةايا املتصةلة       

 .بالغابات واملراعي يف املنطقة

 .اجلامعات العراقيةمع وزارة البيئة  تاونتع ،العراقيف 

 

 .من أجل زيادة التعاون جهودا وزارة التخطي  وتيسر تبذل ،يف األردن

 

جيةري تنفيةذ أنشةطة إلعةادة      ، حية  نميةة الرراعيةة الريفيةة   برنةامم الت  يف إطةار نفذ لبنان عةددا مةن املشةاريع    

. واالستفادة املثلى من إمكانيات غابات البحر األبيض املتوس  يف ختفيف تغةري املنةاخ وتقةدير قيمتهةا     ،التشجري

بشأن تكييةف سياسةات الغابةات مةع      (GIZ)ومن بني املشاريع املشرو  املمول من الوكالة األملانية للتعاون الدولي 

الرراعةة  " :الةدولي للتنميةة الرراعيةة    الصةندوق ومشةرو    .ربنامم الوط  للغابةات وجاري العمل يف ال. تغري املناخ

، ومسح الغطاء النبةاتي وتنميةة   "(AgriCAL) تعرير القدرات التكيفية للمجتمعات الريفية يف لبنان: االذكية مناخي

 .بعلبكتنمية قرية  -دير األمحرو، رملةامنطقة  -الطبيعية يف مجهورية لبنان راضي العشبيةاأل

 

اللجنة املعنية اسةائل غابةات البحةر األبةيض     وثل املشرو  اإلقليمي املشرتك بني الوكالة األملانية للتعاون الدولي و

بشأن التكيف مع تغري املنةاخ ضةمن سياسةات الغابةات يف إقلةيم الشةرق األوسة          (GIZ-Silva Mediterranea)املتوس  

امُلنفذ يف املغرب، قصة جنا  للتعاون بةني دائةرة الغابةات املغربيةة ومنظمةة األغذيةة       ( 2012-2011)فريقيا ومشال أ

 .والرراعة، ويعترب اثابة منصة إلطالق مشاريع أخرى

 

الغابةات  إدارة اململكة العربية السعودية مع مؤسسات وطنية وإقليميةة ودوليةة أخةرى يف جمةال      يفالتعاون يستمر 

ومنظمةة   ومحايةة البيئةة   اجلويةة  ألرصةاد الحياة الربية ورئاسةة  ل لسعوديةالجنة والوزارة الرراعة  منها، واملراعي

واملركةر العربةي لدراسةات املنةاطق القاحلةة       (UNCCD)األغذية والرراعة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحةة التصةحر   



FO:NEFRC/2014/2 14 

 (ICARDA)ملنةاطق القاحلةة واألراضةي اجلافةة     واملركر الدولي للبحو  الرراعيةة يف ا  (ACSAD)واألراضي اجلافة 

 .وغريها

 

مع منظمة األغذية والرراعة فضال عن اةيئةات الدوليةة والوطنيةة يف دمةم قضةايا       هاعرزت تركيا تعاونها وتنسيق

 .املراعي يف اإلدارة املستدامة للغابات

 

الشةامل للتنميةة الرراعيةة يف     ربناممال لاحلكومية الدولية املعنية بالتنمية من خال اةيئةيف تنمية ساهم الصومال 

 .أفريقيا
  

يف جمةال   والتجةارب حتديد ونشةر املمارسةات الفضةلى      -6

 .دمم الغابات واملراعي يف الشرق األدنى ومناطق أخرى

 .إدارية وكذلك إجراءات عملية إلدماج الغابات واملراعيإجراءات  يف األردن نفذُت

 

 .لغابات واملراعي واحلدائق الوطنيةيف جمال ا االعراق تدريبأجرى 
  

مةن أجةل    (WOCAT)ون االستعراض العاملي لنهم وتكنولوجيات الص قاعدة بيانات باستخدامتوصي قريغيرستان 

 .دماج الغابات واملراعيواخلربات إل املمارسات نشر أفضل
  

 جةرى تنظيمهةا   ،رباتاخلة  بادلولتية وعلمية فن أنشطةأفضل املمارسات واخلربات وشارك يف  مناملغرب استفاد 

 .الشرق األدنى إقليميف 

 

 إدارة الرعةي تطوير املمارسات واخلربات املتكاملةة يف مكافحةة إزالةة الغابةات و     يفاململكة العربية السعودية تعمل 

 .وكن نشرها يف املستقبلولغابات واملراعي، لووضع اسرتاتيجيات 

 

 .لصوماللغرس األشجار يف ا وطنية محلة رئاسية ُشنت

 

املتعلقةة  أفضل املمارسات واخلربات املكتسبة من مشاريع البحو  التطبيقيةة واألنشةطة    من عشرينبأوصت تركيا 
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 .الغابات واملراعي بإدماج

دعم عملية وضع اخلطوط التوجيهية للحراجة الرراعيةة   -7

 .واملصادقة عليها، واعتمادها، وتنفيذها

 .اإدارته جمال الغابات واملراعي يف ة جمتمع مستخدميتنمي لىيف األردن ع اجلارية املشاريع تشدد

 

 .التوجيهية للحراجة الرراعية اخلطوطتنظيم تدريب على استخدام بقريغيرستان توصي 

 

واألوريغةانو  حصةاد املرويةة   بشأن حتمل نفقةات  ( 2012 آذار/مارس) 171/1اجلديد  الوزاريقرار ال لبنانصدر يف 

 .لسريانيا

 

السنوي لةنظم الرعةي يف    ربناممالإىل  ىلحراجة الرراعية أدليف إدارة املراعي كمجال رئيسي  اب جهوداملغريبذل 

 .من جمتمعات املستخدمني 143دعم يو هكتار 10 000ويشمل  املناطق احلرجية

 

 .يف تنفيذهابدأ ي أوالتوجيهية  اخلطوطحتى اآلن  الصومال يعتمد مل

 

نهةم النظةام   الة  تتبةع   خةارج الغابةات    املوجةودة  الغابات واألشةجار ا بيف تركي اإلدارة املستدامة للغاباتتتعلق 

نهةم متكامةل يف إدارة الغابةات باسةتخدام احلراجةة الرراعيةة       اتبةا    ةالغابات الرتكية  وتعرز دائرة .اإليكولوجي

 .جيغري اخلشبية والنظام الرقابي وتقييم خدمات النظام اإليكولو احلرجية املنتجاتخمرون و
  

الرراعيةة   للحراجةدعم عملية وضع اخلطوط التوجيهية  -2

الدولية احلضرية وشبه احلضرية واملصادقة عليهةا واعتمادهةا   

 .وتنفيذها

 

وازافظات إلنشةاء أحرمةة خضةراء لوقةف التصةحر وحتسةني        بغداد والتعاون مع بلدية عملية للتوعية حالياتنفذ 

 .املناخ يف العراق
  

 .يف األردن شبه احلضري وجيري الشرو  فيهمجتمع احلضري وللمتت صياغة مشرو  
  

صةون   شةبه احلضةرية،  غابةات يف املنةاطق احلضةرية و   املتعلقةة بال  ،2007مغرب لعةام  السرتاتيجية الوطنية للتتيح ا

طق غابة يف املنةا  50ما جمموعه  نشئوُأ .اجملتمعات ازلية االتصال والتوعية والشراكة مع وتشملتنمية الغابات و
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 .2012-2001لفرتة يف امليون درهم  30 همتوسطبلغ ا احلضرية

 

 .بعد يف تنفيذهابدأ ي ملو ،التوجيهية اخلطوطحتى اآلن  الصومال يعتمد مل

 

احلضةرية؛  يف املنةاطق  غابةات   أنشةئت  ألشجار والغابات يف املستوطنات،وتعظيم مساهمات ا أكثر صمودا لبناء مدن

التوجيهيةة   طةوط تشةكل اخل و. يف تركيةا شةبه حضةرية   غابات حضرية وكاملتدهورة، األراضي تشجري إعادة  يرجتو

شةبه  احلضةرية و  يف املنةاطق  يف تعريةر الغابةات   ةالرتكية  راجةمؤسسات احلتستخدمه لمنظمة مرجعا قيما لالطوعية 

 .املوارد متكاملة إلدارةهم باستخدام ُن احلضرية
  

غابات  اسائلنية النظر يف إمكانية استخدام اللجنة املع -9

البحر األبيض املتوس  كمنصةة لتنسةيق العمةل مةع املنظمةات      

 .الدولية، والتشجيع عليه

يف املقةام األول، يف   ،بتنسةيق العديةد مةن األنشةطة     املعنية اسةائل غابةات البحةر األبةيض املتوسة       اللجنة تقوم

نظمةة األغذيةة والرراعةة والوكالةة األملانيةة      حي  تشارك م (CPMF)الشراكة التعاونية املعنية بالغابات املتوسطية 

 .يف لبنانبقوة يف هذا اجملال الشركاء للتعاون الدولي واملرفق الفرنسي للبيئة العاملية وسائر 
  

اللجنة املعنية اسةائل غابةات   استعان املشرو  اإلقليمي املشرتك بني الوكالة األملانية للتعاون الدولي ويف املغرب، 

لتحقيةق   اللجنة املعنية اسائل غابات البحر األبةيض املتوسة   ب (GIZ-Silva Mediterranea)ملتوس  البحر األبيض ا

رق األوسة  ومشةال   الشة  إقلةيم سياسةة الغابةات يف   يف ما يتعلةق ب اإلطارية لتغري املناخ شروط االتفاقية لتكيف مع ا

 .أفريقيا
  

تبةادل اخلةربات والتعةاون    ب فيما يتعلق ،بيض املتوس اللجنة املعنية اسائل غابات البحر األتركيا عضو نش  يف 

 لتعةاون ل اتفقةت الوكالةة الرتكيةة   و. الرئيسةية  الغابةات  مسةائل  بشأنمع البلدان يف منطقة البحر األبيض املتوس  

لتعةاون  ا منهاأمور  على مجلةيف تركيا لربنامم األمم املتحدة اإلمنائي  القطري كتبمع امل (TIKA) والتنمية يالدول

 .يف إطار اخلطة التشغيلية السنوية املتفق عليها لغابات البحر األبيض املتوس 

النظر يف سبل لدمم األراضةي اجلافةة يف مبةادرة خفةض      -01

عن إزالةة الغابةات وتةدهورها يف قةرارات      النامجةاالنبعاثات 

جلنة الغابات؛ والرتكير على مشاريع البحةو  التطبيقيةة يف   

األراضةي اجلافةة يف   قريغيرستان إدمةاج  يف عاملية مرفق البيئة الو منظمة األغذية والرراعة املشرتك بني  شروامل قري

 .املبادرة املعرزة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها
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  .اإلقليم

 

 

 إمكانيةات  املثلى منستفادة اال"  املرفق الفرنسي للبيئة العاملية مشرويف أنشطة  4يف تنفيذ العنصر رقم لبنان يشر  

املبةادرة املعةرزة    الذي سةيدمم  ،"وتقدير قيمتها( بالوعات الكربون) آثار تغري املناخ ختفيف الغابات املتوسطية يف

 .عادة التشجريالوط  إلربنامم اليف  ج وتدهور الغاباتاخلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحر

 

مكافحة التصحر وجيري تنفيذه بالتشاور مةع   برنامم يف ارئيسي اعنصر استعادة األراضي اجلافة تعتربيف املغرب، 

وأنشةطة  وتنميتةه،   وصون التنو  البيولوجي الرعوية املعنية باألراضي الغابات أصحاب املصلحة املعنيني، وبرامم

 .املياه والرتبة ومستجمعات املياه صون

 

ار املبادرة املعرزة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة املنفذ يف إط ربناممالملغرب دراسة جدوى بشأن يف ا جنرتأ

اللجنة املعنية اسائل غابةات البحةر األبةيض    من الوكالة األملانية للتعاون الدولي و دعماألحراج وتدهور الغابات ب

ادة ، وحرائق الغابات، وإعة ، والطاقة اخلشبيةتالغابا جماالت الرتكير الرئيسية على استعادة انصبتو. املتوس 

 .وحيازة األراضيزراعة الغابات، 

 

اجلامعةات واملؤسسةات البحثيةة يف اململكةة العربيةة       الة  جتةري يف  بعض البحةو  التطبيقيةة    من املقرت  إدماج

 .ضمن إطار املبادرة املعرزة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغاباتالسعودية 

 

 ةكرليةة حااة  الغابةات   ة خلفض االنبعاثةات النامجةة عةن إزالةة األحةراج وتةدهور      يف تركيا، تبرغ املبادرة املعرز

 زالة الغابات وتغري املناخإل للتصدي
  

حتسني التعاون وآليات التنسيق على الصعيدين الةوط    -00

  .واإلقليمي

 

 زارة التخطةي  و تةوىل ت الغابةات واملراعةي، بينمةا    جمةال  يف عاملةة تعاونه مع الوكةاالت الوطنيةة ال   األردنيواصل 

 .التعاون على املستوى اإلقليمي يسريت يةمسؤول

 

 بةني مةو في وزارة الرراعةة   قريغيرستان لتحسني التعةاون الةوط     يف لتنسيق يف وزارة الرراعةلآلية إنشاء  جيري
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 .املؤسسات املختلفةو
 

يف و. ضايا الغابات وحماربة التصحروالدولي للتصدي لق وضع املغرب اسرتاتيجية للتعاون على املستويني اإلقليمي

األملانية للتعاون الدولي  الوكالة)ي لتعاون الدولامن مشاريع التعاون مع خمتلف وكاالت  عدد شر  يفهذا الصدد، 

(GIZ) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،(JICA)  الفرنسةية  ، ووكالةة التنميةة (AFD) ،الوكالةة الكنديةة للتنميةة   و 

ابةادرة مةن الوكالةة األملانيةة      ((AECID)والوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي مةن أجةل التنميةة     ،(CIDA)الدولية 

 . (GIZ-Silva Mediterranea)اللجنة املعنية اسائل غابات البحر األبيض املتوس  للتعاون الدولي و

 

علةى املسةتوى    ياتنسيق االسعودية دوراللجنة الوطنية ملتابعة وتنفيذ اسرتاتيجية الغابات يف اململكة العربية تؤدي 

 .الوط 

 

 اةأدباعتبارهةا  واملراعةي   راجةة الغابةات واحل ب املعنيةة سةنوات  العشةرية ال  االسرتاتيجية باتبا  ،تركياى، يف وصُي

  .قليمالتوجيه األوىل ال  تعكل األولويات املتغرية وتوقعات البلدان يف اإل
  

مبةادرة اجلةدار األخضةر     إنشاء جلان فنية وطنية ملتابعة -02

العظيم أمام الصحراء الكربى والساحل على الصعيد الةوط ،  

وأن تؤدي املنظمة دورا حمفرا يف اتساق وتيسةري عمليةة رصةد    

 .برامم االستعادة وتقييمها يف البلدان، بالتعاون مع املاحنني

صحراء الكربى والساحل وحضر االجتما  املغرب عضو يف جلنة الرصد الف  ملبادرة اجلدار األخضر العظيم أمام ال

 .2102الذي عقد يف السنغال يف عام 

 

وقةدمت مسةاعدة   . أفريقيةا  تها بشةأن اسرتاتيجيوثيقتها عن وفقا لتقوم تركيا بتعرير تعاونها مع البلدان األفريقية 

إنشةاء مديريةة    وجةرى . عظيممبادرة اجلدار األخضر ال اريع إىل مبادرات منهااملش يف وضعمالية و اتنية ومساهمف

 .املياهأشغال حتت إشراف وزارة الغابات و التحاتعامة جديدة ملكافحة التصحر و

 


