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الستعادة قدرة المناظر الطبيعية للغابات في األراضي الخطوط التوجيهية العالمية 
 المواجهةالجافة على 

 األمانة من مذكرة
 
 

 الموجز
  ميلبمة لتدو ة المش ين لت ي ة، أطتقت م عاة األغذية والز اعة عاتية وضدع المودو    يع

عتددئ  اليوجي يددة المللايددة اددديملدة قددد ة الا ددلة  الوبيميددة لتالبددلم يددع األ اضددع ال ليددة     
واإلجد ااام   ، واليوو ام ذام الصتةوثقدل هذه الاذك ة لاحة علمة عن الماتية .الاواج ة
  .ع لص هل صفوث ،ييال ييصل بإعداد الموو  اليوجي ية مذث ل الا عاةاليع اث

 
 

 معلومات أساسية- الأو
 

 بلليمددلون مددع  أن ث دد  ، األغذيددة والز اعددة م عاددةمددن  1مميتفددة لتالبددلم  يددديلمت مطتبدد- 1
اشدل يع  تل شلمال لوثوثيق لوثقييا ثحتيال ،والا عالم الاحتية والدولية الش يكة األعضلا يي لالبتدان 

 .يدع األ اضدع ال ليدة    األصدتية   ي دة اللدئ  واادديملدة    حد يج و عدلدة اليحد يج   لتيالام يدة   ب امجالو
يحقيق حقيقية لي صل ثييح  األصتية ل هي ي لئ  األ اضع ال ليةغلبلم  وجدم الد ادة أن اديملدةو

 :اقيصلدية ألس لبي ية ومكلد  
 

  لدد عم اإليكولوجيددة والدد عم ااجيالعيددة عتددئ  ثسددلعد عتددئ ةيددلدة قددد ة الا ددلة  الوبيميددة وا
 ثاي  الا لخ؛  ةواجم

 يع الا لطق ال يفية؛ميش الذ  ثمياد عتيه دبل ال ثسلعد عتئ ةيلدة  أس الالل الوبيمع 
    هيالمدلم واحييلجدلم م اوعدة    ا سدي ي  ث ذا اثسات بحسن اليمودي  واإلدا ة، ياكدن أن

 .مي وعة من أصحلب الاصتحة
  
 الا دلة  الوبيميدة لتالبدلم   قدد ة  اليوجي ية المللايدة ادديملدة    الموو وضع وي    حلليل - 2

 :من أجل وذلك ة واجعتئ الا
 

 ص لع الق ا  من قولعلم الالبلم والي اية ال يفية؛ 
   الالبلم؛ اديملدةو يع اليح يج و علدة اليح يجب امج ومشل  مدي 
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 عدلمع  ال ي دة اإلقتيايدة لتالبدلم والا اعدع يدع الشد ى األدسدئ يدع         اميدع دو   عتئ ددبيل الاادلل،      

 .2112 يع علل ول  ة الالبلم يع الا عاة ،2112و  2111
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       ،ووكدلام اليمدلون اإلسادلئع الا دلئع     الاوةفين واليق يدين يدع الا عادلم الدوليدة واإلقتيايدة
 .والا عالم غي  الحكومية والايمدد األط اف

 
اثفلقيددة األمددم الايحدددة    (2112-2112)دددي اثي ية المشدد ي ة  ااث فيددذ يددع الابددلد ة وثسددلهم - 3

اثفلقيدة  الا باقدة عدن    2121-2111الموة اادي اثي ية لتي دوع البيولدوجع لتفيد ة    و ؛لاكليحة اليصح  
يددع  طددل  اثفلقيددة األمددم الايحدددة     اليددع ثبددذل حلليددل  وج ددود اليكيددف واليمفيددف  ؛ع البيولددوجعالي ددو

 .اإلطل ية بشرن ثاي  الا لخ
 
اليوجي يدة يدع ثحقيدق ال ددف المدللاع الابدين يدع ثحدد  بدون ادديملدة            ديسلعد الموو و- 4

 هي ي ددل لددئ  2121متيددون هكيددل  مددن األ اضددع الايدددهو ة يددع جايددع أسحددلا المددللم بحتددول عددلل   151
 :، مالهلؤش كلالا عاة ووديس م أيضل يع الابلد ام ال ل ية اليع ثدعا ل  .الوبيمية

 
  السدلحل،  و الكب ى لتصح اا معيمت دا  األخض  المبلد ة ااثحلد األي يقع ل ب سلمج دعم

غلبدلم  يع شالل أي يقيدل وم وقدة السدلحل، ومبدلد ام ادديملدة      بتدا  21أكا  من  واليع ثضم
 األخ ى يع الش ى األدسئ؛ األ اضع ال لية

      األي يقيددة لتالبددلم   الت  ددة الام يددة باسددلئل غلبددلم البحدد  الايوددد  الاشددي كة بددين الت  ددة
هي ددة الالبددلم والا اعددع يددع الشدد ى األدسددئ      / الت  ددة األو وبيددة لتالبددلم  /والحيددلة الب يددة 

الام يددة  باكليحددة   ، خلصددة يددع  طددل  م اوعددة الماددل    (الام ويددة بلدددم ددديتفل مددديي اسيل   )
 واديملدة ال عم اإليكولوجية الح جية يع الا لطق القلحتة؛اليصح  

 الش اكة اليملوسية لالبلم البح  الايود ؛ 
  تالبلم يع آديل الودوئ والبتدان الا لو ة؛لب سلمج الا عاة 
  يع  طل  ب سلمج عال األمم الايحدة لصللح أقل البتدان ساواخوة المال الي كية. 

 
 عملية وضع الخطوط التوجيهية- ياثان

 
حتقدة  ، ث كيدل، يدع   2قوسيده يدع   2112 آيدل  /مدليو يع اليوجي ية  موو اسوتقت عاتية وضع ال- 5

ليايد ام المللايدة يدع األ اضدع     ا صلمدة يع مواج ة ح جيةطبيمية م لة   ب لا" بشرندولية  عال
م عاددة األغذيددة و يددع ث كيددل، يددةة والالئيددالح جالشددنون  الماددل وةا ة حتقددة و ثبددت لمقددد". ال ليددة

ع هدذا الحدد    وجا د . والوكللة األلالسية لتيمدلون الددولع   ،والوكللة الي كية لتيملون الدولع ،والز اعة
مدن  دا ام  جدلؤوا   ،األ اضدع ال ليدة   الد عم الح جيدة يدع    لدديملدة ب م يدل مخبيد ا دوليدل    01أكا  من 

بتدددا يددع  24يااتددون وغيدد  الحكوميددة،  الالبددلم ومندسددلم البحددو  والقوددلع المددلت والا عاددلم  
ليدة  يضدال عدن وكدلام الي ايدة الدو    الايودد    البحد    قتديم وآدديل الوددوئ والشد ى األدسدئ و     أي يقيل

  .الش كلا اليق يين والالليين اآلخ ينو
  
 ووةا ة األغذيدة والز اعدة   م عاةسعات ، الوكللة الي كية لتيملون الدولعبدعم مللع من و- 6

الالئية يع ث كيل و الشنون الح جيةيع الس الل ومندسلث ل الف ية ووةا ة  لي اية الاسيدامةالبي ة وا
.  2113 شدبل  /، السد الل، يدع يب ايد    3كدل  اد عادل دوليدة ثلسيدة يدع    ومفوضية ااثحلد األي يقع حتقة 

يق مدل  ثحق  دفاأل اضع ال لية بسعم لديملدة ب مم يينخبي ا دوليل  21ة أكا  من حتقجامت هذه الو
 :يتع
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  يوجي ية لب لا م لة  طبيمة ح جيدة يدع األ اضدع ال ليدة     الموو  الالاسلهاة يع صيلغة
  ة ادي لدا  لئ خب ام وث ل ب الاشل كين؛واجقلد ة عتئ الا

   اثملذهل  ييمينواليحديلم اليع يتزل اليصد  ل ل واإلج ااام الا لدبة اليع ثحديد الاا ام
 .  المعيمال دا  األخض بتدانيع   ةواجد ة عتئ الاح جية قل لب لا م لة  طبيمية

 
 نهج وضع الخطوط التوجيهية- ثالثا

 
 :س ج وضع الموو  اليوجي ية  لئ مل يتع يسي د- 7
 

  الا فدذة يدع الايددان    بد امج الاشدل يع و اللد وس الاسيفلدة والمبد ام الاكيسدبة مدن    اثحتيل 
 ؛ألصتية لئ ال ي ة اوااديملدة  ح يجو علدة الي ح يجتيل

  اليع وضدمي ل   األصتية هي ي ل لئ  الالبلم اديملدةتة ل صد الشلم وامداألم اوعة ثوبيق
 ؛4م عاة األغذية والز اعة

 سيلئج وثوصيلم حتقيع عال قوسيه ودكل ؛  
 نييتال ،الاوا د الو اثية الح جية بشرن 5بللاشلو ام اإلقتياية يينالمال الام ي يعسيلئج حتق 

 ؛2112ثاوة /يع يوليو( ثوسس)ويع طب قة ( بو كي ل يلدو)و غلدواغوأيع  لعقدث
 اإللكي وسدع؛  اليشدلو   عبد  عاتيدة  الوثيقة الوا دة مدن شدبكة خبد اا     مسودة بشرن يمتيقلمال  

اليدع سعادت يدع الددو ة الحلديدة والمشد ين لت  دة الالبدلم يدع الا عادة            ال لسبيدة  األحدا و
 ؛2112تول أي/يع  ومل،  يولليل، يع دبياب الامقودة 

 يددع أسولليددل يددع الامقددودة  ة لا يدددى األمددم الايحدددة الام ددع بللالبددلم الدددو ة الملشدد ثمتيقددلم
اكليحدة  األمم الايحدة لالدو ة اليلدمة عش ة لانثا  األط اف يع اثفلقية ، و2113آيل  /مليو

 .2113أيتول / دهوك، سلميبيل، يع دبياب ياليصح ، يع و
 

 الهيكل والعناصر :يجازالخطوط التوجيهية بإ- رابعا
 

 .لص  ادي اثي ية  ئيسية ُأعدم الموو  اليوجي ية ويقل أل بمة ع- 2
 

  تددهور الغابدات والتردحر فدي األراضدي     بيئة تمكينية لمعالجة األسباب الكامنة وراء  تهيئة (أ)
القددد ام  ث ايددةو لمسيلدددمواثيددة لت  طددأ وجددود وهددذا يسدديتزل الماددل عتددئ ضددالن  . الجافددة
 :اليدخل اليللية  لام لئ م هياللاا  يالاي باع و. الاسيدال والياويل

 
 لمالسيلد
  داعاة لتحوكاةليلم آ  دلا. 
  عتئ الاسيوى الوط ع القلسوسيةاألط  و أط  السيلدلمثحسين. 
  بين القولعلم الاشي كةثمزيز اليملون والش اكلم. 
 ةدعم الي اية الاندسية والا عالم الشمبي. 

 
 الياقيفو مث اية القد ا

 لئ هي ي ل األصتية الا لة  الوبيمية اديملدةب  ج  اليوعية . 
 واليوبيقية دعم البحو  الايمددة ااخيصلصلم. 
 الوويل جلاأل يعادي اثي يلم ميمددة القولعلم لي اية القد ام  ث فيذ. 
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 http://www.fao.org/forestry/fgr/81076/en/ 
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  ال يلئج عتئ أدلس  الا لة  الوبيمية الح جية اديملدةثد يبية بشرن دعم  عداد وحدام
 . د اج ل يع م لهج مندسلم اليد ي البحو  الحدياة و اليع ثوصتت  لي ل

  أدائ ل لمات ل بشكل مسيدالو  لم اكز بذو  األش ل  ومشلثتثووي  دعم. 
 الادزا عين مدن  الز اعدع   اإل شدلد ثقديم  ج ُسوثش يع الز اعع  ثمزيز خدملم اإل شلد 

 .بمض م لئ 
 امل ف والا ل امشبكلم وم يديلم ليبلدل ال  قلمة. 

 
 ويل الاسيدالاليا

  لددئ  ااددديملدةياويددل بدد امج ل الوويددليددع األجددل ثمزيددز ادددي اثي يلم ثقلدددم اليكددلليف 
مدن السدكلن    الاصدلد  الملمدة والملصدة والاسدلهالم     من مصلد  م  ل، ال ي ة الوبيمية

 .الاحتيين
  خدددملم  مدداال) ةالبي يددمدددملم ال تياويددل ماددل سعددلل الددديع مقلبددل  مبيكدد ة ل وضددع آليددلم

 (.وعزل الك بون ،مسي املم الايله، وصون الي وع البيولوجع
  يع مبلد ام الي اية وج ود الصون  لئ ال ي ة األصتية ج ثكلليف ااديملدةلدم. 
  مدن البدذو    )دتسدتة القيادة بركات دل     تيملمدل مدع  ل صداي ة  ث ل يدة م يامية م شآم  سشلا

  (. لئ الا يج ال  لئع
 يلم البديتة الفمللة من حيث اليكتفةثش يع اليك ولوج. 

 
 التخطيط (ب)  
 

  لئ ال ي ة الوبيمية ااديملدة صيلغة أولويلم وأهداف
 أدلدية بيولوجيدة ييزيلئيدة واجيالعيدة اقيصدلدية بادل يدع ذلدك ثحتديالم          ج اا د ادلم 

 .األ اضع والالبلم ن حيلةةع ميمددين صحلب مصتحةألود ادلم ميماقة 
  اددديملدةعم الامتومددلم ال ا اييددة و دددم المدد ائ  ليقيدديم احييلجددلم ا  جدد اا ثحتيددل لدد 

 .و صد أث هل اديملدة ج ااام ا وثموي 
 وااقيصلدية وااجيالعية والاقليية والاواةسة بي  ل ثحديد األهداف البي ية. 
 الاودلا ال بدلثع،    بواددوة ثموي  شلمل اديمدال األ اضع يدمج ادي الك الايله  وضع

ااسيدددلج والي دددوع اعيبدددل ام و ،الكدددوا   ممدددلط  خوددد  ي بدددة، والحدددد مدددنوحاليدددة ال
 .البيولوجع

 اخييل  الاواقع  واليدخالم ذام األولوية. 
 مدن حيدث اليكتفدة، عتدئ ددبيل الاادلل        فمللدة الف يدة  الماتيلم الوااديملدة  ثحديد خيل ام

 اعددة والز ، يدددي ه الازا عددون  د الوبيمددع الددذ  يددوالي د، الادددعول د الوبيمددعيددالي د
 .والبذ  الابلش  ،لاولا الح جعيكايف ااإلغ لئية ل

   ثحديدددد الابدددلدام بدددين الاصدددللح ااجيالعيدددة وااقيصدددلدية واادددديمداملم الاسددديدامة
 .لأل اضع

 ثحسين خدملم ال عم اإليكولوجية عب  م اوعة كلمتة من اديمداملم األ اضع. 
     
 لام يينا  دعم الاشل كة الفمللة ألصحلب الاصتحة    

   تا لة  الوبيميةل ش اك ال لس كم ص  أدلدع. 
     تيمودددي  والمادددل  لايمدددددة الالقولعدددلم و الايمدددددين دعدددم آليدددلم أصدددحلب الاصدددتحة

 .يناليملوسي
    يموددي  الاصددتحة يددع  ال حلبصددأمددن  ج ددة كددلل واضددحة  ثحديددد أدوا  ومسددنوليلم

 .ي فيذالو
   مصتحة صلح ية لكل ثحديد اليكلليف والا ليع ااجيالعية وااقيصلد. 
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             األ اضدع ثووي  اليمدلون ااددي اثي ع بدين الاسدياا ين مدن القودلع المدلت ومددي 
 .لا ياع الادسعا منال  لم الفلعتة القولع الملل وو

 
وضالن لاكلن الا لد  ا اديمدام ل يع ة واد و اثيم الا لدبة ومل ييصل ب ل من اخييل األسواع 

   دةال و المللية   ليكلثمواد ا
   ثشل كية مع الا ياملم الاحتية واصحلب الاصتحة ذو  اخييل  األسواع بلديمدال س ج

 .الصتة
   عتدئ أددلس   ( المشدبية   بلثلموالاألش ل  والش ي ام )اخييل  األسواع ذام القياة المللية

اليدددع ياكدددن أن ثمددددل  وااقيصدددلدية والبي يدددة ااجيالعيدددة مدددن الامدددليي  والفوائدددد مددزيج 
 .مددةمي لأغ اض

    قلبتة لتيكيفالاديمدال األسواع الاحتية و ثرييد. 
    يدع ادديمدال األسدواع الا يبدة لضدالن الحدد األدسدئ مدن اآلثدل  السدتبية عتدئ             يرسعال ع  ب

 .الاحتيةال عم اإليكولوجية 
     ماددل اليكيددف مددع  )تاددلدة الو اثيددة يددع الاواقددع الاسددي دية  ثقيدديم الا شددر ل جدد اا د ادددلم

 م اوعدددة الادددوا د ، وثبدددلين ائدددق حوال األمددد ا ع الي بدددة، ومقلومدددة  ال فدددلف وسدددو 
 .ن الد ادلم الاوجودة لي    اةدواجية ال  ودع ااديفلدة مم أمكن،ال ، حيا(الو اثية

    مللعالي وع ال ي ع الذام عللية ال ودة و اليكلث  دعم  سيلج واديمدال مواد. 
 

 التنفيذ الميداني (ج)
 

 : يتع ييمين القيلل بال يذ الايداسع،يع الي ف
 يدي ه الازا عون الذ  و د الوبيمع الادعوليالي د ثرييد. 
 الا سمع البذ  الابلش  أو  الادعول الوبيمع ديال اع بين الي د. 
 يظ عتئ البي ةلاليك ولوجيلم اليع ثحو ك ولوجيلم الح اجة الز اعيةاديمدال ث. 
 وال عدددع  ،وحاليدددة الالبدددلم ،يآكدددللي بدددة والايدددله، ومكليحدددة الاصدددون ث فيدددذ ثددددابي  ل

 .بللي لوب، و دا ة الالبلم
 يدع الاوقدع   ز اعدة الإلسيلج ال بلثع يع الاشلثل ومبيك ة ليحسين ا ك ولوجيلماديمدال ث 

ز اعدة  م الك ولوجيدل وث عاتيدلم  (1): بادل يتدع   الايمتقة ثتك وم  لوالماتيلم الايداسية، 
 ؛ييد ة الز اعدة   (4)و ؛بدذو  بذ ال (3)و ة؛عد اكالية الز  (2)و ؛ليحسين ة وف الاوقع

 (7)و ؛صدديلسةالز اعددة والعاتيددلم  خددالل   الدد (6)و ؛تشدديالمل عددداد الي بددة   (5)و
 .ثق يلم الز اعة اليع ثحلكع اليفلعالم البي ية

 دا ة الح ائق . 
 ل ي ي ل الوبيمية وضع وث فيذ خو   دا ة الا لطق الاسيملدة. 

 
 الرصد والتقييم (د)
     
 : ال يتعب القيلليتزل     

 لددئ ال ي ددة   ااددديملدة صددد يددع خودد   الأهددداف وممددليي  األداا وب وثوكددوام   دمددج 
 .الوبيمية

  ل صدددعتدئ مددى ييد ام طويتدة      الح جيدة الا دلة  الوبيميدة    صدال  اديبد امج    صدد 
 .ال ئيسيةقيصلدية ااجيالعية واابي ية والدي لميلم الماتيلم وال

 الامل فاإلدا ة اليكيفية وثقلدم  يوجيهلالاسيفلدة،  ي ايع الد وسب مدعومل ، صدال. 
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها-  خامسا
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 :يتع الب القيللقد ث غ  ال ي ة يع - 0

   ااعيبدل    يدع ثنخذ  كع م عاة األغذية والز اعة  لئ  واأليكل ثقديم مزيد من اليمتيقلم
وتدق خدالل الددو ة    ثع دي شد  و اليوجي يدة، اليد   موو أث لا ث ايع ال سمة ال  لئية من ال

 ؛ 2114 حزي ان/الاقبتة لت  ة الالبلم يع  ومل يع يوسيو
 

  اليوجي يدة المللايدة وث فيدذهل     مودو  الاثملذهدل ل شد     ييمينة اليع يليلالمووام ال م لقشة
 يع بتدان الش ى األدسئ؛

 

 
       اددديمدال  يحسددين قتدديم الشدد ى األدسددئ ل  داخددلم لقشددة كيفيددة ثكايددف اليمددلون اإلقتياددع

مودو   المزيدز ث فيدذ   ثمدن أجدل   ال  دوب   بتدان بين ييال الاوا د الايلحة  قتيايل واليملون
 .الواقع اليوجي ية عتئ أ  

  
 
 
 
 
 
 


