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ويرجاى مان    من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسااهمة   عادا الثاأثري علاى املناا        لوثيقةُطبع عدد حمدود من هذه ا  

ومعظم وثائق اجثماعاات املنظماة مثاحاة      السادة املندوبني واملراقبني الثكّرا بإحضار نسخهم معهم إىل االجثماعات وعدا طلب نسخ إضافية منها

  www.fao.orgن الثالي: على اإلنرتنت على العنوا
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 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 الدورة احلادية والعشرون

 6302يناير/كانون الثاني  03-62 عمان، األردن

 والساحل الكربي لصحراءلدار األضرر العيي  اجلمبادرة 

 األمانة من  مذكرة

 

 املوجز

 ،ها الثصاحر فرضا على الثهديدات اليت ي ٌدورأفريقية  رؤية يه الساحلو الكربى لصحراءل عظيماجلدار األخضر المبادرة 

واهلجارة     ،وانعاداا األمان الرياذائي    ،واجلفاف، وفقدان الثنوع البيولاوجي، وترياري املناا ، والفقار     ،وتدهور األراضي

 األغذياة والرراعاة   واإلجراءات اليت اختاذتها منظماة  ذات الصلة حملة عامة عن الثطورات  هذه املذكرةتعرض وأفريقيا  

 لثنفيذ مبادرة اجلدار األخضر العظيم  دعماا وشركاؤه

 

 والساحل الكربى لصحراءل اجلدار األضرر العيي مبادرة  -الأو

 

الثصاحر وتادهور األراضاي واجلفااف    اميم الثحاديات والثهديادات ايتطارية الايت تعاو  الثنمياة            يكمن  -1

 احة  و ،على األمن الريذائي دىبعيدة امل هلا آثار سلبيةل هذه املشاكوالشر  األدنى   بلدان مبا فيهااملسثدامة   أفريقيا 

 واألمن الوطين والعاملي  ،والبنية الثحثية املادية ،واملوارد الطبيعية والبيئة ،والنشاط االقثصادي ،نساناإل

 

الكاربى   لصاحراء ل عظايم اجلادار األخضار ال  مباادرة   2002األفريقياة   عااا    واحلكوماات  رؤساء الادو   أقرو -2

عاجلة اثآثار االجثماعية واالقثصادية والبيئية الضاارة لثادهور األراضاي والثصاحر       مل فعل ضعت كرداليت ُو، ساحلالو

والثصاحر   ،بلدا   أفريقيا  وتهدف هذه املبادرة إىل معاجلاة آثاار اجلفااف، واضفااض إنثاجياة األراضاي       20أكثر من 

نشاء حاجر بسي  مان  إلفكرة وبظهور أو  الساحل  الصحراء و إقليممعيشة مسثدامة   وتريري املنا ، وكذلك تأمني سبل 

كامال  دعم ب، خضر العظيمدار األباجل املثعلقةتطورت الرؤية  إىل الريرب عرب الصحراء األفريقية،من الشر  ميثد األشجار 

علاى  واملياه ضي دارة األراإل املسثدامة ثدخالتال من فسيفساءنهج أكثر مشوال وتكامال:  إىل، من منظمة األغذية والرراعة

 الرتباة  اون  و جياة، ارراعاة احلر ، والإ االحها املساثدامة للرياباات واملراعاي و   اإلدارة  تشامل مسثوى املناظر الطبيعية )

شبكات أمان وهياكل اجثماعية واقثصاادية للمسااعدة   نيساني و او  النااا إىل األساوا  وايتادمات         إقامة، واملياهو
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احثياجاات   تلا  وتصاميمها ييا    ، النظم اإليكولوجية احمللية مبا يالئمتكييفها ووغريها(  االقثصادية،االجثماعية و

 ثار اجلفاف وتدهور األراضي ثآ ة األجلطويل حلوالو ،على الصمودأكرب  ةتوفر قدرو ،اجملثمعات احمللية

 

مناذ   السااحل و لكاربى ا للصاحراء  عظايم اجلادار األخضار ال  مباادرة  دعم تا  مل تربح منظمة األغذياة والرراعاة  و -3

شامل سساة بلادان    ي: مشاروع للثعااون الاثقين    هماا  فوضية االنيااد األفريقاي  مل مثكاملني مشروعني، من خال  إطالقها

االنيااد األوروباي    مان  هو مشروع ممو  متويال مشارتكا  واملشروع اثآخر ،(والنيجر ،ومالي ،وجيبوتي ،تشاد، وإثيوبيا)

مثانية بلدان  مبا يعود بالنفع علىنظمة األغذية والرراعة مذه وتنف ،كافحة الثصحرمل املثحدة األمم تفاقيةواثآلية العاملية ال

  (نيجريياو ،وموريثانيا ،ومصر ،غامبياو ،والسودان ،والسنريا  ،اجلرائرو ،)بوركينا فاسو

 

 اآلناإلجنازات املتحققة حتى  -ثانيا

 

بيئاة   تهيئاة عنصارا رئيسايا     أعااله   يناملاذكور  نيعواملشر املنظمة من خال الذي قدمثه  املباشر دعمال ميثل -4

اجلماعاة االقثصاادية لادو  غارب أفريقياا، واهليئاة احلكومياة الدولياة املعنياة          و ،االنيااد األفريقاي   ملفوضيةمتكينية 

نظماة أو سااهم   ذه املباادرة  وأدى دعام امل  هلبلدا أفريقيا من أجل الثنفيذ الفعا   13بالثنمية، وانياد املريرب العربي، و

 ما يلي: إجنازبشكل كبري   اجلهود الرامية إىل 

 
   2012 /أيلو املامتمتر الاوزاري األفريقاي املعاين بالبيئاة   سابثمرب       عليهاا   ااد  اسرتاتيجية إقليمية منساقة 

الانهج  و ،املباادرة بشاأن  املشارتكة  الرؤياة   االسارتاتيجية  عكا  تو؛ 2013االنيااد األفريقاي   عااا    مجعية و

لانظم  اهو "نيساني قادرة    عظيملجدار األخضر الل شاملاهلدف الوبنجاح   اسائل والقدرات الالزمة لثنفيذهوالو

لانظم  الساليمة ل  دارةاإل عن طرياق على الثكيف مع تريري املنا  الصحراء -الساحل يتالبشرية والطبيعية   منطق

ونيساني نوعياة احليااة     ،غاري املاادي  ادي واملالرتاث الريفي  محايةواإليكولوجية والثنمية املسثدامة للموارد، 

 " احملليةاجملثمعات  معيشةوسبل 

 
  اسرتاتيجيات وخط  تنمية القدرات واالتصاالت اليت تدعم تنفيذ املبادرة 

  
 حالياا    وتعمال منهاا إثيوبياا ومصار(   حد عشر بلادا ) املعثمدة للجدار األخضر العظيم   أ خط  العمل القطرية 

 خط  عملها    وضع اللمسات النهائية علىاجلرائر وموريثانيا والسودان 

 
 ماع   وجيري تعبئة موارد بالثعاون ،على املسثويني القطري والعابر للحدوداملبادرة لثنفيذ  حافظة مشاريع وضع

  الشركاء لثنفيذها 
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 موعة دو  أفريقياا والبحار الكااري     بني االنياد األوروبي وجم لثعاونابرنامج   إطار مشروع  ممتخرا، ،إقرار

ة ج ا نِثُم منااظر طبيعياة  مساثدامة و  ةعيشا مسابل   من أجل توفري"العمل ضد الثصحر معنون، 1 واحملي  اهلادئ

بوركيناا فاساو،   ، وإثيوبياا : من بلادان أفريقياا والبحار الكااري  واحملاي  اهلاادئ       8 وقادرة على الصمود  

الاذي  املشاروع   من املنثظر ان يبدأ تشارييل هاذا  و  "وهاييت ،ونيجرييا ،والنيجرفيجي، و، غامبياو، السنريا و

واملفوضاية األوروبياة      األغذية والرراعاة  منظمةساهمة بني مبجرد توقيع اتفا  امل مليون يورو 20ه متويل يبلغ

   2014عاا 

 
 ( االنيااد األوروباي، والبناك    منظمة األغذياة والرراعاة، و   منهموزيادة الثنسيق بني الشركاء املاليني والثقنيني

إقلايم والاون     والثصاحر، ومرفاق البيئاة العاملياة،      األمام املثحادة ملكافحاة   املياة التفاقياة   الدولي، واثآلية الع

غريها( واملمتسسات الثقنية والسياساية األفريقياة )مفوضاية االنيااد     وكيو    بلجيكا، واحلدائق النباتية امللكية

، واالنيااد الادولي حلفا     املشرتكة بني الدو  ملكافحة اجلفاف   منطقاة السااحل   اللجنة الدائمةواألفريقي، 

 (؛إىل آخرهالطبيعة، ومر د الصحراء والساحل، 

 
 األخضار  اجلدار مباادرة  حو  "إقاماة شاراكات مبثكارة لثنفياذ     عظيمجلدار األخضر البشأن ا عقد منثدى دولي

والرراعة واثآلية العاملية التفاقية األمام املثحادة ملكافحاة     منظمة األغذيةاشرتكت  ،2الساحل"وللصحراء  عظيمال

، نيات رعاياة   2013 /كانون األو ديسامرب  12و 11   منظمة األغذية والرراعة   روما    تنظيمه الثصحر 

حثاى اثآن،   إليهاا  و ال  الثلثبااد  النثاائج الايت        حينهااملنثدى فر ة  أتاحاالنياد األفريقي  و مفوضية

تعرير االلثاراا والثعااون مان أجال تنفياذ مباادرة اجلادار        إىل مجيع الشركاء  ةودعو القوي الرخمفاظ على احلو

 الواقع  األخضر العظيم على أرض

 

 األغذياة والرراعاة   والسااحل والثعااون املثمار باني منظماة      الكاربى  للصاحراء   العظايم  اجلدار األخضرمبادرة و -5

األعضااء علاى    بلادان ملنظماة ماع ال  ا بهاا  أن تعمال لة ملموسة على الكيفية اليت ميكن أمثهي ومفوضية االنياد األفريقي 

املنظماات دون اإلقليمياة     ماع  شريك فعاا  ماع املنظماات الدولياة واإلقليمياة و     كالصعيدين الوطين واإلقليمي، وكذلك 

لاو   ي واإلحيااء ات وإدارة املعرفاة،  تنمياة القادر  دعم الثعاون فيما بني بلدان اجلنوب، و نميةأفريقيا والشر  األدنى لث

 وتعرير سبل العيش املسثدامة للقضاء على اجلوع والفقر   أفريقيا  ،طويلة األجل ملكافحة الثصحر

 

 للنير فيها مطروحة نقاط -ثالثا

 

رات ايتربات بشأن مباد وتباد ، عظيمجلدار األخضر الاعن تنفيذ مبادرة   رفع تقارير اهليئة يرغب أعضاءقد  -1

 مماثلة   بلدانهم 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2013/pr_aap_2013_intra-acp_p2.pdf 
2 wall-green-www.fao.org/partnerships/great 

http://www.fao.org/partnerships/great-green-wall
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 للصاحراء  عظايم اجلادار األخضار ال  مباادرة  ختطاي  وتنفياذ   االنثهاء من  دعمة   مناقشة كيفية يئقد ترغب اهلو -2

  ء فيهاعضااأل بلدانالوالساحل أو مبادرات مماثلة    الكربى

 

اساثخداا  لثحساني  لشار  األدناى   مناقشة كيفية تكثيف الثعااون اإلقليماي   إقلايم ا     ة أيضا يئوقد ترغب اهل -8

 املوارد املثاحة إقليميا ملكافحة تدهور األراضي والثصحر وتعرير الثعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

  
  

 
         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


