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 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 عشروناحلادية وال الدورة

 األسبوع الثالث للغابات يف الشرق األدنى

 6302 كانون الثاني/يناير 03 -62األردن، ، عمان
 إدارة مستجمعات املياه يف الشرق األدنى

 مذكرة من األمانة

 

 معلومات أساسية

 

اضطلعت منظمة األغذيةة والرراعةة بةدور رائةد بةني املنظمةات احلكوميةة        منذ أواخر سبعينيات القرن املاضي،  - 1

أخةتريت   1991عام  ويف .وهيدرولوجيا الغابات ،يف جماالت التنمية املستدامة للجبال، وإدارة مستجمعات املياه الدولية

 ".مية املستدامة للجبالالتن: إدارة النظم اإليكولوجية اهلشة": 11القرن  من جدول أعمال 11لفصل امهام لتكون مدير 

 

ربط إدارة مسةتجمعات  ي امفاهيميا وتشغيليعمل األغذية والرراعة تدرجييا إطار منظمة ضعتو مع مرور الوقت،و- 1

 1991عةام  يف الةذ  عقةد   مؤمتر ريةو  منذ قامت املنظمة و، الغابات التنمية املستدامة للجبال وهيدرولوجياب (WM) هامليا

مثةل التشةجري،   )مع بني اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيةة  جتبلدا،  11يف  مستجمعات املياه إلدارة مشروعا 31 بتنفيذ

مثةل التشةريعات والتطةوير    ) السياسةي  علةى املسةتو    العمةل عةن طريةق    العةي   كسةب  سةبل تعرير و( املصاطبإقامة و

 (.املؤسسي

 

واالجتاهةات   اليةة للحالة احلتعراض عاملي اسإجراء  1001-1001يف الفرتة  يسرت املنظمة واليتها، وبناء على- 1

جيل جديد اليت تطبق على  النموذج والنهج واألساليبحددت املستقبلية لإلدارة املتكاملة والتشاركية ملستجمعات املياه و

 .جير  حاليا اختبارها وتنفيذها على املستو  امليدانياليت و ،إدارة مستجمعات املياه ومشاريع من برامج

 

ة للجبةةال وإدارة الةةدور الرائةةد للمنظمةةة يف التنميةةة املسةةتدام  وتعريةةر مت جتديةةد، 10+ريةةو مةةؤمتر اقيف سةةيو- 1

 نتيجةة بفضةل، و ثالث فقرات عن اجلبةال   ،املستقبل الذ  نصبو إليه ،أدرجت يف الوثيقة النهائية، ومستجمعات املياه

 .اجلبال يف جمال شراكةالأعضاء و نظمة األغذية والرراعةم اليت بذلتها شرتكةاملهود جلا ،إىل حد كبري
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االسةتنتاجات والتويةيات الةواردة يف تقريةر الةدورة       وأقر جملس املنظمة يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة- 3

الرئيسةية   هامواضةيع  أحةد كةان  الةيت  ، (1011 أيلةول /سةبتم   11-12) (COFO) للجنةة الغابةات  احلادية والعشرين 

النهةوض  املنظمةة   إىلوطلةب  ". للتنميةة الريفيةة    عنصةر حاسةم  : مساحة حيةمعا يف  عوب كلهاشالغابات واألشجار وال"

 :لمناظر الطبيعية، مثل إدارة مستجمعات املياه، ولاملستدامة للغابات واألشجار يف إطار نهج متكامل  باإلدارة

  ؛ةكاملهج املتُةملشرتك بني اإلدارات لدعم النوا الشامل ضطالع زمريد من العملاال • 

 ؛عادة الغابات إىل ما كانت عليهالشراكة العاملية إليف االخنراط  وموايلة 

   .حسب االقتضاء ستخدام األراضي،النظم األخر  اليف الرراعة و جهاماإدوتشجيع  • 

 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا إقليماملياه يف  ندرةحلد من بغرض اإدارة مستجمعات املياه : تطور املفهوم

 

مةرة أخةر     (NENA) الشرق األدنةى واةال أفريقيةا    إقليمواجه يس، نامن بني أكثر املناطق القاحلة على كوكب- 6

التحضةر والتنميةة الشةاملة،     اتسةاع نطةاق  و السكانمنو  من قبيلعوامل رئيسية نتيجة  ،املياه ندرة حادة يف زيادة/ امنو

 .املياه جودة يف الكبري تدهورالناخ وتغري امللالسليب  األثربسبب  هاتفاقم سيرداد وهي أمور

 

ئة من مجيع ايف امل 20حوالي تستنفد إذ مجيع القطاعات،  من بنيهي أك  مستهلك للمياه  اإلقليميف  الرراعةو- 7

 ،يف احلضةر ) املخةتلفني  املسةتخدمني  جانةب وبالتةالي، فةإن التنةافس علةى اسةتخدام امليةاه مةن        . املوارد املائية املتاحة

السةعي لتحقيةق    ضةغوطا علةى  القضايا العابرة للحةدود  ضيف تتضخم إىل حد كبري، وسيس( والبيئة ،والصناعة ،والرراعة

مةن التنميةة االجتماعيةة     الةذ  دةد أكثةر مةن غةريه      املورد الطبيعي ياهامل بالتاليتعد و. اإلدارة املستدامة للموارد املائية

 .الشرق األدنى واال أفريقيا قليمواالقتصادية إل

 

، زمةا يف ذلةك األمةن    قلةيم مستقبل التنميةة يف اإل  فإن، وارد املائيةخطة سليمة إلدارة امل وتنفيذ إذا مل يتم وضعو- 2

عواقةب وخيمةة علةى االسةتقرار االجتمةاعي واالقتصةاد        خملفا  بشكل خطريتعرض للخطر يالغذائي وسبل املعيشة، س

 .بالفعل  املهروزوالسياسي 

 

هج متكاملة تعمةل علةى مسةتو  املنةاظر     ُن اتباع املياهموارد ة الفعالة واملستدامة لألراضي وحتقيق اإلدار ستلرموي- 9

األهميةة امللحةة هلةذا    الضةوء علةى    اإلطار االسرتاتيجي اجلديةد للمنظمةة  ويسلط . الطبيعية، مثل إدارة مستجمعات املياه

 على أن تسةري جنبةا إىل جنةب مةع     نى واال أفريقياالشرق األد إقليميف  مبادرة ندرة املياهموايلة تطوير يطلب و األمر،

 .األمن الغذائي والتغذية بشأنمبادرة أخر  

 

ذات املنةاخ   قةاليم يف األو .هةذه التحةديات  ملواجهةة  إدارة مستجمعات املياه والتنمية املستدامة للجبال ضرورية و- 10
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الغابةات   تةؤد   بينمةا  ،صةريف تال يفئةة  ايف امل 67 تسهم بنسبةها ولكن، من املساحة يف املائة 10اجلاف تغطي اجلبال 

 .املياه العذبة رشيح تدفقاتيف تنظيم وتدورا أك  هنا واألشجار 

 

الشةرق األدنةى    إقلةيم  لتخطيط لتحقيق أهداف مبادرة نةدرة امليةاه يف  ل مناسب نهج هيمستجمعات املياه  إدارةو- 11

. الغابةات واملراعةي والرراعةة    -موعة متنوعةة مةن اسةتخدامات األراضةي    جملتكامل التنظيم امل تيحألنها تواال أفريقيا 

 إىل حتليلباالستناد أقصى قدر من الكفاءة يف استخدام املوارد الطبيعية  ن من حتقيقةِّميكلمناظر الطبيعية، ل انهج وتتبع

سةاهم إدارة  تذلةك،   باإلضةافة إىل و. نومتعةدد  مصةلحة أيةحاب   يشةارك فيهةا  ختطةيط   اتاألراضي وعملية  ملد  مالءمة

 خيةارات  ريفضةال عةن تةوف    تغري املناخعلى مواجهة  على املستو  احملليقدرة  تهيئةمستجمعات املياه إىل حد كبري يف 

 .لتكيفل

 

وضةع  ل تتةيح منة ا  ، بةني املنةابع واملصةاب   تركر على املشاركة الشعبية والةروابط  إذ إدارة مستجمعات املياه، و- 11

 اإضةافي  إيةرادا  دربديلةة تة  سياسات لخيارات وكافية وكذلك أدوات  البيئية ت مقابل اخلدماتلمدفوعالنظام لخمططات 

 .ملنتجات احملليةالتسويق  اكذلك فريتتيح لسكان الريف و

 

توثيةق ودعةم   مةن   اإلقلةيم لشةركاء يف  ا وسةتمكن الركائر يف إدارة مستجمعات امليةاه،   أحدتنمية القدرات وتعت  - 11

اجلمع بني أنشطة اإلنتةاج  ومن شأن . نظم إدارة األراضي واملياه بشأنرف القائمة وأفضل املمارسات اعنطاق املب والنهوض

 ؤد أن تة مةن  ن إدارة مسةتجمعات امليةاه   ةِّميكة أن ، ألراضيل ات املختلفةستخداملالنظم  عنبحث ال إىل جانبصون وال

 .لذلك ، أو توفر بدائلالشرق األدنى واال أفريقيا إقليمالنتقال إىل التكثيف املستدام للرراعة يف ا دورا يفأيضا 

  

 نقاط مطروحة للنظر فيها

 

مةن   الفقةر ومكافحةة التصةحر    تخفيف من وطةأة لل اأقاليميا مشروع 1010نظمة يف عام الغابات يف امل إدارةبدأت - 11

حساب األمانة املدعوم من برنامج املشروع، ويهدف . املغرب وموريتانيا شملي ،ستجمعات املياهالتعاونية ملدارة اإلخالل 

معيشةة   سةبل  خفض اآلثار السلبية للتصحر علةى  إمكانيةإىل تقييم ، مع حكومة إسبانيا الذ  أبرمت ترتيباته املنظمة يف

 .الناس، من خالل تطبيق نهج تعاوني ومتكامل إلدارة مستجمعات املياه

 

 :، يفسواءعلى ال  املغرب وموريتانيا، يفجناحا سنتنيالتجريبية اليت امتدت  رحلةامل حققتو- 13

 

وانعدام األمةن   الفقر  ختفيف وطأةو ،حتديد سبل كسر احللقة املفرغة للتصحر وتدهور األراضي (أ)

 التكنولوجيا؛ يفوالعلمية األيلية املعارف من خالل دمج  وذلك الغذائي

 

 اه؛مستجمعات املي يف جمالب ااملص/ بعااملن بالروابط بنيالتوعية  (ب) 
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  ؛واخلدمات التقنية بناء قدرات للتعامل مع قضايا إدارة مستجمعات املياه بني املؤسسات احمللية  (ج)

 

 .واإلقليمي قطر حشد الدعم السياسي واملالي على املستويني ال (د) 

 

 1011لثةاني  تشةرين ا  /يف نةوفم   برنامج للتعاون الةتق   أعداملغرب وموريتانيا،  حكوميت من بناء على طلبو- 16

تقةديم مقةرت    ب 1011متةوز  /يف يوليو االنتهاء من وضعهومن املتوقع . لدعم االنتقال إىل املرحلة الثانية من برنامج التنمية

 .مشروع املرحلة الثانية

 

األيةام املكرسةة لألراضةي وامليةاه يف      دارتأ، نظمت منظمةة األغذيةة والرراعةة و   1011كانون األول /يف ديسم و- 17

للةتعلم مةن عمةل     زمنة  يف التنميةة   موشةركائه  اإلقليم يف  لبلدانرويد التاألدنى واال أفريقيا يف عمان، األردن،  الشرق

نشةر أفضةل املمارسةات يف جمةال إدارة امليةاه      /وتعريةر  ،بعضهم البعض، وتبادل اخل ات، ومناقشة الةدروس املسةتفادة  

 .واألراضي 

 

ؤسسةات إدارة مسةتجمعات امليةاه واجلماعةات املوجةودة      ملالشبكات القائمة  استنادا إىلميكن للهيئة أن تقوم، و- 12

برنةامج  ، ودعةم تنفيةذ   قلةيم املريد من سبل تعرير مبادرات إدارة مسةتجمعات امليةاه يف اإل   زمناقشةعلى الصعيد العاملي، 

من املشةروع األقةاليمي للتخفيةف    انية أعاله ومناقشة اسرتاتيجيات تعبئة املوارد لتنفيذ املرحلة الث التعاون التق  املذكور

 .ستجمعات املياهمل التعاونية دارةاإلمكافحة التصحر من خالل ومن وطأة الفقر 

 

امليةاه وحتسةني األمةن الغةذائي يف      نةدرة إدارة مستجمعات املياه يف احلةد مةن    تؤديهااليت  دواراأل وباإلشارة إىل- 19

مع  قدر اإلمكان اتتنفيذ املشروع على قدرةوال القطر  للمنظمة وجودالسق بأن يتأن تويي  يئة يفاهل ، قد ترغبقليماإل

 .تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد وعمل الشركاء اآلخرين

 

 1013-1011 يف الفةرتة  عتة  ت ميكةن أن الةيت  إدارة مستجمعات املياه سبل أ  يف النظر يف  اهليئةقد ترغب او- 10

 .يف إطار األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ألنشطة اإلقليمية األخر  مناسبة ل

 

 يف هةا اجلبال واالستفادة مةن دعم  يف جمال شراكةالالدول األعضاء إىل انضمام  مناقشةيف أيضا  يئةقد ترغب اهلو- 11

 .واالتصاالت ،وتنمية القدرات ،مبادرات التوسط يف اختاذو ،الدعوة ميادين

 

 

 

 


