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ويرجاى مان    .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسااهمة   عادا الثاأثري علاى املناا       ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة  

ومعظم وثائق اجثماعاات املنظماة مثاحاة     .بني واملراقبني الثكّرا بإحضار نسخهم معهم إىل االجثماعات وعدا طلب نسخ إضافية منهاالسادة املندو

  www.fao.org: على اإلنرتنت على العنوان الثالي

A 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 الدورة احلادية والعشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثالث

 6302كانون الثاني /يناير 03 -62 عمان، األردن

 تيسري التعاون اإلقليمي واإلقليمي الفرعي

 الغابات واملراعي والتكيف مع تغري املناخ يف جمال 

 األمانةمن مذكرة 

 

 

 معلومات أساسية- الأو

 

 طلاب بالغابات وتغري املناا     جمال  بدأ عمل املنظمة لثيسري الثعاون بني بلدان الشرق األدنى ومشال أفريقيا- 1

أن تضع منظماة األذذياة   ب ،9002عاا  املعقودة     دورتها الثاسعة عشرة ،هيئة الغابات واملراعي   الشرق األدنى من

 . تغري املنا    جمالاإلقليمية واإلقليمية الفرعية أو آليات الدعم للشبكات والزراعة مفهوما 

 

وسالطت هاذه    ".الغابات وتغري املنا    إقليم الشارق األدناى  "نشرت املنظمة حتليال بعنوان  ،9010  عاا و- 9

ذلك، نظمات املنظماة    وبناء على. الغابات وتغري املنا    جمالوفرص الثعاون اإلقليمي  احثياجاتالدراسة الضوء على 

وحضر احللقة تساعة عشار عضاوا مان أعضااء هيئاة       .   القاهرة 9011أيلول /سبثمرب 99إىل  90لقة عمل إقليمية من ح

 مثعلقاة ووضع املشاركون أطارا منطقياة ألربعاة مشااريع إقليمياة فرعياة       . (NEFRC) الغابات واملراعي   الشرق األدنى

بلدان مشال أفريقيا، وبلدان حوض النيل، وبلادان الشارق األدناى الشارقي     ن أجل م -الغابات والثكيف مع تغري املنا ب

إىل أعضااء هيئاة    املنطقياة طار  هاذه األ  مع يةمذكرات مفاهيم وُقدمت. والبلدان ذري الناطقة باللغة العربية ،ودول اخلليج

   ،تركياا  ،  أنطالياا ت يئة اليت عقد  الدورة العشرين لله ُنظم حدث جانيب أثناءاملراعي   الشرق األدنى الغابات و

 إعاداد تطويريئة موالالة    اهلو األذذية والزراعة طلبت اهليئة إىل الدول األعضاء   منظمةو. 9011كانون الثاني /يناير

 .دعم مالي هلا والثماس، ربامج الثعاون اإلقليمي الفرعيب املثعلقةاملقرتحات 

 

 مشروع لبلدان حوض النيل إعداد- ثانيا
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حلقاة عمال عان    "ونظمات  . بلدان حاوض النيال  : من األقاليم الفرعية إقليمالعمل مع  بدء من املنظمة متكنت- 3

ممثلون  ، حضرها9013كانون األول /ديسمرب 19إىل  2  أديس أبابا من  "الغابات واملراعي وتغري املنا    حوض النيل

 واحاد مان قطاال الغاباات أو    : ثالثة ممثلني سميةبلد إىل ت ودعي كل. ومصر ،والسودانوجنوب السودان، عن إثيوبيا، 

 وباإلضاافة إىل البلادان، حضار   . العاملياة  لبيئاة ارفاق  مب املخثصةة وحدالوواحد من  ،املراعي، وآخر من قطال تغري املنا 

وفاد   فضاال عان  ، (IGAD) واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالثنمياة  ( (AUCفوضية االحتاد األفريقيمل نممثلو احلدث

ونظرا ألن هذا جهد ثالثي من جانب منظمة . كانون األول/ديسمرب 19   (AU) االحتاد األفريقي لدىاالحتاد األوروبي 

، (القاهرة)اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا  املنظمة دعم حلقة العمل موظفون من مكثبفقد توىل ، األذذية والزراعة

 (.روما)قر من املو( أديس أبابا)فرعي لشرق أفريقيا اإلقليمي ال املنظمة ومكثب

 

ة بالغابات واملراعي وتغري املناا   صلاملث احلديثةاملعلومات عن املبادرات  تبادلوكانت أهداف حلقة العمل هي - 4

 مبوالالة ، على حنو تفصايلي  ،والقياا؛ 9011عاا  ذمن املنطقيةطر األ؛ واسثعراض املذكرة املفاهيمية واألربعة بلدانال  

قارتاح  إ عاداد إل على اخلطوات الثالية واجلادول الازم    املوافقةو اليت تقرتح البلدان إدراجها   املشرول؛ األنشطةبلورة 

علاى ممثلاي اهليئاة احلكومياة     األولاني  ياومني  ال خاالل لبلادان  اليت أجرتها ااملناقشات املكثفة  نثائجوُعرضت . املشرول

كاانون  /ديسامرب  19االحتااد األفريقاي      لدىفوضية االحتاد األفريقي ووفد االحتاد األوروبي الدولية املعنية بالثنمية وم

  .وأعقب ذلك مناقشة مثمرة للغاية ،األول

 

تعهادا ذاري    اهثمامها باملشاركة فيا،، وتعهادت  أعربت عن وأشارت البلدان األربعة إىل احلاجة إىل املشرول، و- 5

النقاط  يلي وفيما. متويل خارجي والثماسوثيقة املشرول  إعداد   ،األذذية والزراعة بدعم من منظمة ،بالعمل معا رمسي

 :الرئيسية اليت ُأتفق عليها

 

   والثكيفالظروف  على مواجهة املعرضني للمخاطرقدرة سكان الريف سيكون اهلدف من املشرول هو زيادة 

النيل، وينبغي أن تكون فرتة املشرول مخس  ضمن خالل إدارة موارد الغابات واألشجار واملراعي   حو معها

 .سنوات

 
  اسرتاتيجيات وسياساات ومسسساات داعماة علاى املساثوى الاوط  لزياادة        : ملشرول أربع نثائجا نبثق عنسث

ثكياف    لل وتادابري ؛ ةقائما القدرة على املواجهة والثكيف مع تغري املنا  من خالل إدارة الغابات واملراعاي ال 

ألاااب املصالاة وتعزياز قادراتهم علاى  ياع        وتوعياة ؛ رائداموقعا  19املراعي تنفذ   قطاعي الغابات و

الغاباات واملراعاي   الثكياف ماع تغاري املناا ؛        جمال   اإلجراءات املثخذةمبساهمة  صلاملسثويات فيما يث

 .ونشرالدروس املسثفادة من خالل الثعاون اإلقليمي بادلوت

 
   السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية للبلدان بشأن الغابات واملراعي وتغري املنا  ينبغي أن يثسق املشرول مع، 

 .لثكيف وبرامج العمل الوطنية للثكيفالوطنية لط  اخلمبا   ذلك 
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    ،العظيم مباادرة اجلادار األخضار    منهاا رئيساية  مباادرات   اليت تضمينبغي أن يكمل املشرول املبادرات القائمة

ومبادرة حاوض  ، (CAADP)شامل للثنمية الزراعية   أفريقيا ، والربنامج ال(GGWSSI) للصاراء والساحل

 .كوارث وحتقيق االسثدامةاجلفاف وال واجهةملهليئة احلكومية الدولية املعنية بالثنمية ا ومبادرة ،النيل

 
   الثعرياف  اسثمارة/ولوسثوضع وثيقة املشر. متويل من مرفق البيئة العامليةمشروعا لاحلا لثلقي ُأعثرب املشرول 

عملياة   ها ضامن خمصصاات لثنظر فيها البلدان   إطاار   ناسب  الوقت امل جاهزةحبيث تكون  املشرول بسرعةب

 وسُثلثمس ماوارد أخارى للثمويال   . 9014متوز /اليت تبدأ   يوليو ةمرفق البيئة العامليملوارد  ةالثجديد السادس

 .  خط  الثنمية الوطنية يةالنها  ج املشرول ادمإأهمية  وجرى الثشديد على (.االحتاد األوروبي مثال)

 
   بلاد   حلقة العمل، وساثدعو كال   معطيات بناء علىأوىل لوثيقة املشرول األذذية والزراعة مسودة سثضع منظمة

بلاورة وثيقاة املشارول وسثثصال باملااحنني       موالالة    للمساعدة  مسسول اتصال إىل تسميةالبلدان األربعة  من

 عاداد خلطاوات الثالياة إل  ُتنفاذ فيا، ا  وأتفق على جدول زما   . هثمامهم بدعم املشرولمدى اثملني لثقييم احمل

 .وثيقة املشرول

 

   املوقاااااعطاااااالل علاااااى مزياااااد مااااان املعلوماااااات   تقريااااار حلقاااااة العمااااال       وميكااااان اإل - 6

    /http://www.fao.org/forestry/climatechange/64863/en:الثالي

  

 

 للنظر فيها مطروحة نقاط

 

 :ما يليأن تنظر في   هليئةا ترذبقد - 7

 

   والثعااون اإلقليماي    ةالوطنيا  اإلجراءاتن أن يثخذها األعضاء   بلدانهم لثعزيز وتنفيذ اإلجراءات اليت ميك  

 .الثكيف مع تغري املنا    قطاعات الغابات واألشجار واملراعي جمال

 
  وارداملا فعال علاى   بشكللاصول ل اإلقليمي الفرعي واإلقليمي على املسثويني الثنسيق والثعاونب اآلراء املثعلقة 

 .ة واملسثجدةراهنال ةمن فرص الثمويل الدولي املثاحة

 

 
  
  

 
         



FO:NEFRC/2014/3.3 4 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


