
March 2022 ARC/22/INF/12  
 

 

 www.fao.orgميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة 
NI544/A 

A 

 

 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا اإلقليمي

 الدورة الثانية والثالثون

 2022أبريل/نيسان  14-11مالبو، غينيا االستوائية، 

 والدروس املستفادة : اإلجنازات والتحد�تأفريقيا وسطحتسني حوكمة الغاابت يف 

 
 املوجز

حوض  ابت يف العامل بعدمليون هكتار، اثين أكرب الغا 228تشّكل غاابت حوض �ر الكونغو اليت متتّد على أكثر من 
يف املســـــــــامهة أســـــــــاســـــــــية من الكربون، ما جيعلها كبرية   زن كمياتتوختابلتنوع البيولوجي وهذه الغاابت غنّية  .ناألمازو 

واخلدمات  للســلعمصــادر هامة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره. وعالوة على ذلك، متّثل هذه الغاابت  يف
مثل املنتجات احلرجية اخلشــبية وغري اخلشــبية اليت تكتســي أمهية حامسة ابلنســبة إىل االقتصــادات الوطنية، وســبل عيش 

، فإ�ا تواجه عّدة حتد�ت وحواجز متصلة حوض �ر الكونغو ورغم أمهية غاابت السكان احملليني والشعوب األصلية.
، وهي عدم االمتثال لقوانني الغاابت ومعايريها، وقطع األشـــجار وأعمال النهب غري القانونية، وســـوء تقاســـم وكمتهاحب

إلدارة املستدامة املنافع املتأتية من إيرادات الغاابت؛ واالفتقار إىل الدعم املؤسسي، وضعف القدرات والتمويل لضمان ا
 .اختاذ القرارات السليمة املتعلقة إبدارة الغاابتللغاابت، واالفتقار إىل بيا�ت موثوقة لالسرتشاد هبا يف 

الكونغو، �ر ، ابلتعاون مع شـــــــــــــــركاء آخرين يف اجملالني الفين واملايل يف بلدان حوض وقدمت منظمة األغذية والزراعة
 هتدف إىل حتسني حوكمة الغاابت. متنوعة جخالل مشاريع وبرامهلذه البلدان من دعًما كبريًا 

وســــــط الغاابت يف  رب والدروس املســــــتفادة بشــــــأن حوكمةويهدف هذا احلدث إىل توفري حّيز لألعضــــــاء لتبادل التجا
لغاابت وتتمثل النتائج املتوقعة يف التوصــــــــــــــل إىل فهم مشــــــــــــــرتك لإلجنازات والتحد�ت والقيود املتعلقة حبوكمة ا .أفريقيا

 ة وسليمة لتحسني حوكمة الغاابت.، واالتفاق على حلول وخيارات عمليوسط أفريقياغينيا االستوائية ويف  يف
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 اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها املسائل
 مدعّو إىل القيام مبا يلي: اإلقليميإّن املؤمتر 

إمكا�ت  الســتفادة مناابألمهية واالهتمام الالزمني لتحســني حوكمة الغاابت يف وســط أفريقيا من أجل  اإلقرار •
، يهاعيش الســـكان الذين يعتمدون عل وســـبلالوطنية االقتصـــادات  تســـاهم بشـــكل أكرب يفكي الغاابت ل هذه

ري ذلك من الســــــــلع يف الغاابت وغ فضــــــــًال عن ضــــــــمان اســــــــتدامة التنوع البيولوجي للغاابت، وكميات الكربون
 املشتقة من الغاابت وخدمات النظم اإليكولوجية؛

اإلحاطة علًما ابلتقدم احملرز والتحد�ت اليت يواجهها األعضـــــــــاء بشـــــــــأن تنفيذ ممارســـــــــات اإلدارة املســـــــــتدامة و  •
 للغاابت وحوكمة الغاابت يف اإلقليم؛

اجلهود الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية لضعف حوكمة الغاابت، مبا يشمل قطع األشجار وأعمال  كثيفتو  •
الدعم املؤسـسـي، وسـوء  وضـعفالنهب غري القانونية وغري املشـروعة، وضـعف إنفاذ القوانني املتعلقة ابلغاابت، 

اختاذ القرارات ت موثوقة لالســـــــــــــرتشـــــــــــــاد هبا يف واالفتقار إىل بيا� فع املتأتية من إيرادات الغاابت،تقاســـــــــــــم املنا
 وحوكمتها؛ املتعلقة إبدارة الغاابت يدةدالس

سياسات وحوافز متكينية وتقدمي اقرتاحات وتوجيهات بشأن اخليارات املالية  ووضعاستكشاف حلول سليمة و  •
قرتاح على املنظمة االو  ،وكمة الغاابت يف وســـــــــــــــط أفريقيانهوض حبلللدعم اإلجراءات على املســـــــــــــــتوى القطري 

  الفين لتحسني حوكمة الغاابت استناًدا إىل ميزهتا النسبية. هاتقدمي دعممواصلة 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة املؤمتر اإلقليمي
Secretariat@fao.org-ARC 
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 معلومات أساسية -ّوًال أ

اثين أكرب الغاابت يف العامل بعد حوض األمازون، وهي تغطي مساحة تبلغ تشّكل غاابت حوض �ر الكونغو  -1
وختتزن وهذه الغاابت غنّية ابلتنوع البيولوجي  احلوض.يف املائة من املســــاحة اإلمجالية هلذا  57مليون هكتار، ما ميثل  228

وهي تشـــــّكل  يف املســـــامهة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره. أســـــاســـــيةا جيعلها من الكربون، مكبرية كميات  
للسلع واخلدمات مثل األخشاب اليت تساهم على حنو كبري يف االقتصادات الوطنية للبلدان يف وسط أفريقيا، مصادر هامة 

يف الطّب التقليدي وكمصـــدر لتوليد لالســـتهالك احمللي، و  ل أســـاســـيشـــكبومنتجات الغاابت غري اخلشـــبية اليت تســـتخدم 
 الدخل للمجتمعات احمللية.

لضــــــمان اإلدارة املســــــتدامة ملوارد  اهدةجبلدان وســــــط أفريقيا وشــــــركاؤها  عتســــــوعلى مدى العقود املاضــــــية،  -2
ف رو لظالنهوض ابالغاابت واحلياة الربية، وصــــــــــون التنوع البيولوجي، وحتســــــــــني خمزو�ت الكربون يف الغاابت، فضــــــــــًال عن 

 املعيشية للمجتمعات احمللية.

، ابلتعاون مع شركاء آخرين يف اجملالني الفين واملايل يف بلدان حوض (املنظمة) مت منظمة األغذية والزراعةوقدّ  -3
وبرامج لإلدارة املســـــــتدامة للغاابت تركز على مجلة  من خالل عدة مشـــــــاريعلبلدان وســـــــط أفريقيا دعًما كبريًا �ر الكونغو، 

غـــاابت اجملتمعـــات احملليـــة، و قوائم جرد الغـــاابت، و إصـــــــــــــــالح الغـــاابت، و األمور من بينهـــا صـــــــــــــــون التنوع البيولوجي،  من
الرتويج ملنتجات و الزراعة احلرجية، و اإلدارة املســــــــــتدامة للمناطق احملمية واحلياة الربية، و الســــــــــياســــــــــات اخلاصــــــــــة ابلغاابت، و 

  الغاابت غري اخلشبية وتثمينها.

جمال اإلدارة املســـتدامة ملوارد الغاابت واحلياة الربية، ورغم اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن يف وســـط أفريقيا يف  -4
املســــــــــائل املتصــــــــــلة ابالمتثال لقوانني الغاابت  أيحبوكمة الغاابت  متصــــــــــلة البلدان تواجه عّدة حتد�ت وقيودهذه ال تزال 

الدعم  وضـــــــــــعفقطع األشـــــــــــجار وأعمال النهب غري القانونية، وتقاســـــــــــم املنافع املتأتية من إيرادات الغاابت، و ومعايريها، 
املؤســـســـي، واالفتقار إىل برامج بناء القدرات والتمويل لضـــمان اســـتدامة أنشـــطة إدارة الغاابت واالفتقار إىل بيا�ت موثوق 

 .الغاابتلقة إبدارة املتع لسديدةاقرارات الهبا لالسرتشاد هبا يف اختاذ 

املائة  يف 90 إىل 80واالقتصاد إذ يعتمد حوايل وتشّكل الغاابت يف غينيا االستوائية جزًءا هاًما من سبل العيش  -5
ويف غينيا االســـــتوائية، تتســـــم إدارة  على املنتجات واخلدمات املتأتية من النظم اإليكولوجية للغاابت. هذا البلد من ســـــكان

إىل حد  النظاميغري  هااألخشـــــــاب من جانب اجملتمعات احمللية وأصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية بطابعالغاابت واســـــــتخراج 
وال تزال غينيا االستوائية،  كبري، بينما يعزى القسم األكرب من قطع األشجار إىل الشركات اليت ُمتنح امتيازات يف الغاابت.

حنو مســـــــــتدام، تواجه بعض التحد�ت املتصـــــــــلة بنقص الســـــــــنني إلدارة غاابهتا على  رغم بعض اجلهود اليت بذلتها على مرّ 
املوارد البشـرية املدرّبة، وقطع األشـجار غري القانوين وغري الشـرعي، وضـعف إنفاذ القوانني املتعلقة ابلغاابت، وإزالة الغاابت 

  ئة مواتية لتحسني حوكمة الغاابت.وتدهورها، وضعف اإلطار املؤسسي، واالفتقار إىل بي

يف إطــار الــدورة الثــانيــة والثالثني ملؤمتر منظمــة األغــذيــة والزراعــة اإلقليمي  عقــديُ دث الــذي ويهــدف هــذا احلــ -6
وكمة الغاابت ومناقشـتها، واسـتكشـاف احللول املناسـبة لتحسـني حوكمة حبألفريقيا، إىل حتديد املسـائل والتحد�ت املتعلقة 

 الغاابت يف وسط أفريقيا.
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 األهداف -اثنًيا

 الرئيسية يف جمال حوكمة الغاابت يف غينيا االستوائية ووسط أفريقيا؛تقييم اإلجنازات  -7

 رامية إىل حتسني حوكمة الغاابت؛مناقشة التحد�ت والقيود اليت تواجه تنفيذ األنشطة الو  -8

  استكشاف حلول سليمة وعملية لتحسني حوكمة الغاابت يف اإلقليم.و  -9

 املتوقعة لنتائجا -اثلثًا

ل إىل فهم مشــــــــرتك  -10 لإلجنازات والتحد�ت والقيود املتصــــــــلة حبوكمة الغاابت يف غينيا االســــــــتوائية ووســــــــط التوصــــــــّ
 أفريقيا؛

 إىل أمهية حتسني حوكمة الغاابت؛ ياالرتقاء مبستوى الوعي وتوجيه االهتمام السياسو  -11

 احللول واخليارات العملية والسليمة لتحسني حوكمة الغاابت. بشأن متفق عليها رؤيةووضع  -12

 املشاركون -رابًعا

وهو  أمام مجيع املشاركني يف مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا. ةهذا احلدث مفتوحّن املشاركة يف إ -13
الغاابت واحلياة الربية والبيئة وتغري املناخ والزراعة عن املســــــــــؤولني الفنيني  املوظفنيالوزراء وكبار إىل بصــــــــــفة خاصــــــــــة  توجهي

 حبوكمة الغاابت. املعنيةاملوظفني الفنيني يف املنظمات اإلقليمية والدولية  والتجارة، فضًال عن

 املكان -خامًسا

غذية ســـــــــــــــوف يُعقد هذا احلدث يف مالبو، غينيا االســـــــــــــــتوائية، يف إطار الدورة الثانية والثالثني ملؤمتر منظمة األ -14
بشــكل خمتلط مع حضــور عدد من املشــاركني شــخصــًيا ومشــاركة عدد آخر عرب الوســائل والزراعة اإلقليمي ألفريقيا، وذلك 

 االفرتاضية. 

 جدول األعمال

  اجللسة االفتتاحية والتمهيد التوقيت

  يّسر اجللسةملمقدمة  دقائق 5
  غينيا االستوائيةوزير الزراعة والثروة احليوانية والغاابت والبيئة يف لاملالحظات االفتتاحية 

قّدمه البلد املضيف عن اإلجنازات والتحد�ت والدروس املستفادة بشأن الغاابت واحلوكمة البيئية عرض يُ  دقائق 8
 يف غينيا االستوائية 

اإلجنازات والتحد�ت والدروس الرئيســـــــية املســـــــتفادة من تنفيذ خطة التقارب لتحســـــــني حوكمة الغاابت  دقائق 7
 عنية ابلغاابت يف وسط أفريقيا.اليت وضعتها اللجنة امل وسط أفريقيا يف
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  ديل هبا ميّسر اجللسة)خالصة اجللسة وسبل املضي قدًما (يُ  دقائق 5

 االستوائيةكومة غينيا حلاملالحظات اخلتامية 
 

 


