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  من أجل الحدد  مدن ثدرثي ام عاتيدلم الا عادة عتدئ البيمدة والايدلهاة لدأ عدد  ال درثي طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
وي جئ من اليلدة الا دوبين والا اقبين ال ك    بإحضدل  سيدم م مم دم  لدئ ااج العدلم وعدد  طتد  سيد   عتئ الا لخ.
  www.fao.orgوممعم وثلئق اج العلم الا عاة م لحة عتئ اإلس  ست عتئ الم وان ال للأ:  . ضللية م  ل

A 
  

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر 14- 11، لبنان، بيروت

التقرير المرحلي للجنة المعنية بمسائل غابات البحر األبيض 
  )سيلفا مديترانيا (المتوسط

 موجز تنفيذي
 

ج ددلد دسدد و   لددأ هددأ ،يتفل مددي  اسيلسد -الا وسدد   األبددي  التج ة الام يددة بايددلئل تلبددلم البحدد 
 إلسجدددلداما ألملسدددةلالاق  حدددة ادددذ  ة ال   دددلو سدددبلسيل حلليدددل. وث ث أسددد   م عادددة األتذيدددة وال  اعدددة

 مقددد  مددن األملسددة مددن ة خدد   اليدد  ين األخيدد ثين بدددعمال ئييية ال أ اضطتمت ب ل التج  واألسشطة
 .ا عاة ول سيلال دا ة الغلبلم لأ 

 
 سيلفا مدتيرانيا - ت اللجنة المعنية بمسائل غابات البحر األبيض المتوسطاجتماعا -أوال

 
لددأ  ومددل لامللجددة  2016أب يل/سييددلن  8لددأ  ليدديتفل مدددي  اسيلعددم اج اددلج لتج ددة ال  فيذيددة سُ  -1

  22اج ادددلج اسددد ل لئأ لتج دددة لدددأ  سُعدددمو .ليدديتفل مدددي  اسيلال لبمدددة  مجاوعدددلم المادددلخطددد  عادددل 
 القدد ا ام ال ددأ اثمددذث ل م لبمددةوثاددت ث لء اسمقلد لج ة الغلبددلم ال لبمددة لتا عاددة، أ 2016/ثاود ويولي

 لدددئ هيم  دددل  الغلبدددلم  عدددلدةلبحددد  األبدددي  الا وسددد  بشدددرن ، و عدددداد مبدددلد ة ا2015لدددأ عدددل   التج دددة
و عداد ال يمة الجديدة مددن  ،البح  األبي  الا وس غلبلم س لألسبوج الملم، وال حضي  لاألصتية
 .لم البح  األبي  الا وس تلبحللة 
 
، الاغدد  ، أتددلدي لددأ  2017مددل آ/ارا   22قدددم التج ددة دو ث ددل الللسيددة والمشدد ين لددأ ع  و -2

 José Manuel Jaquototالييدواس مبت التج ة  الا وس . البح  األبي  خ   األسبوج الملمس لغلبلم

Sáenz de Miera ،ا لتج ةجديد لبلسأ،  ئييسالبيمة اإلال  اعة والل وة الياكية واألتذية و ة اود من 
 :بال يتأ التج ة وقلمت .سيتفل مدي  اسيل

 
 ام ال أ اثمددذث ل التج ددة خدد   اج العلث ددل اأحلطت عتال بلل قد  الاح د لأ ث فيذ الق  (أ)

 ؛2017 لئ عل   2012ااس ل لئية الامقودة لأ الف  ة من عل  
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الددذ  اع اددد لددأ عددل  الا وسدد  اإلطددل  ااسدد  اثيجأ لغلبددلم البحدد  األبددي   أقدد م ( )
و صد ال قددد  الاحدد د  اإلقتيم،  رداة طوعية إلعطلء األولوية لايلئل الغلبلم لأ 2013

  بشرن ميلئل الغلبلم ال ئييية؛
 ؛لييتفل مدي  اسيل  )ج(  أوصت بإعطلء دخم لوضع اس  اثيجية محددة

الف ددأحتت محددل الاضدداون )د(   أحلطت عتال برن أسلبيع تلبلم البح  األبي  الا وس   
 اليلبقة؛التج ة لدو ام    

الا وسدد   اع ادم الماتية ال  عياية الشلمتة لألسبوج اليلدآ لغلبلم البحدد  األبددي )هـ(  
 ؛2019لأ عل   يمقدالذ  
ألبي  لددأ البحدد ا ةال عويدد -ةح جيددال -ةال  اعيدد اآلثددل مف ددو   صدد حيةمن  تثحقق )و(

 ؛2018لمل  لبلم البح  الا وس  ت  ك ل  مكال لحللةالا وس  
، و عددلدة ال عدد  لددأ ةبآليددلم ال اويددل الايدد دام ةالام يدد مجاوعة المال وقف)د(  أوصت ب
 ب غي  الا لخ؛ ةالام ي مجاوعة المالوجود 

 األخ ى؛ لاجاوعلم المال 2019-2017لف  ة الي  ين  اع ادم خط  المال)ح(  
 الغلبددلم والا ددلل  الطبيميددة  علدةلأ مجل   الحلليةقدمت دعا ل لتدي لميلم اإلقتياية )ط(  

  .البح  األبي  الا وس   قتيم لأ لئ هيم  ل األصتية 
 

 سيلفا مديترانيال التابعة عملالمجموعات   -ثانيا
 
لددأ الادد ثا  الدددولأ اليددلدآ الام ددأ بي  الا وسدد  د   بيلن عن ح ائق تلبلم البح  األقـُ  -3

ة بح ائددق الام يدد مجاوعددة الماددل   ددشددلس ، جا و يددة  و يددل، الددذ  سعالددأ بيوسغ البدد ا  بح ائق 
شددبكة البحدد  عضوا لددأ  ل، بوصف 2015 /ثش ين األو أ  وب  13لأ  ييتفل مدي  اسيلل ال لبمة غلبلمال

 .ح ائق الب ا  األبي  الا وس  والش ق األدسئ ل
 
   المتددم وال ك ولوجيددلت مددلون األو وبددأ لددأ مجددلل FP1202اإلجدد اء  ضددانفذم األسشددطة وسُ  -4

مددن  الاوجددودة عتددئ الحددوا /ال لمشددية الاجاوعددلمأسلسددية ل كييددف  ميددرلةفدد : ثم يدد  الح" بشددرن
 4مجاوعددة الماددل "  جدد ء مددن خطددة عاددل (MaP-FGR) ثغي  الا لخ لأ أو وبل معأشجل  الغلبلم 

الاوجددودة مشددية وبشددرن "الغلبددلم ال ل شدد  مددوج  لتييلسددلموسُ  .للاوا د الو اثيددة الح جيددةالام ية بدد
: مددو د و اثددأ  ئييددأ ل م يدد  قددد ة الغلبددلم األو وبيددة عتددئ ال كيددف مددع ال غيدد ام عتددئ الحددوا 

 ال ملون األو وبأ لأ مجل  المتم وال ك ولوجيل امج اءث عيم الا ثا  الم لمأ إل ج ىو ".المللاية
(COST)  2016 /أيتو سب اب  29 لئ  26لأ الف  ة من . 
 
تاشدد وج اإلقتياددأ "ثمعدديم  س ددلج ل  وثددلئق خ لميددةمددن  حدددى عشدد ة وثيقددة  م ستيتة   ش  وسُ  -5

لبحددد  األبدددي  الا وسددد  لدددأ سددديلق ال غيددد ام لغلبدددلم االيدددتع والمددددملم لدددأ الددد عم اإليكولوجيدددة 
أسدد ا الاشدد وج أيضددل . والام يددة ب غيدد  الا ددلخ 5المللاية" الذ  ثم ث فيددذه لددأ  طددل  مجاوعددة الماددل 

ولدددأ  طددل  هدددذا  دقيقدددة. 11مدثدد   ليدددديوشدد ي  يلسدددلم وخدد ائ   قايدددة( وم  جددين  قايدددين )قلعدددة ب
لددأ سحددن والمال حدثل جلسبيل بم ددوان "تلبددلم البحدد  األبددي  الا وسدد   مجاوعة تالاش وج، سعا

الدددو ة الحلديددة والمشدد ين لادد ثا  األطدد ا  لددأ  أجيل  الا لخ لددأ غي  الا لخ" لأ مجل ث مواج ة
/  ددلسون األو  ييدداب د 7لددأ بددل يس لددأ  ةالامقددود ل ية بشرن ثغيُّ  الا ددلخاثفلقية األمم الا حدة اإلط

األسشددطة الملصددة اسدد م ا    2016حتقة عال لادة يومين لددأ ثشدد ين األو /أ  ددوب  و ذلك، 2015
لأ الاغ   والج ائدد  وثددوسس ولب ددلن ودو  قطلعددلم  بمف  ااسبملثلم ال لجاة عن  دالة الغلبلم

   .الاحددة وط يل ل ذه البتدان اإلس لململأ  غلبلمال
 
عددن  لتييلسددلم بللغلبلم الحض ية وشب  الحض ية مددوج ا ةالام ي مجاوعة المال موأعد -6
الماددل أيضددل  م مجاوعددةوأسشددر .البحدد  األبددي  الا وسدد  حضدد ية لددأالحضدد ية وشددب  الغلبددلم ال
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الحضدد ية وشددب   غلبددلمومجاوعددة مددن م شدد ام ثقيدديم ال م  ل اديةد اسلم حلاعن قلعدة بيلسلم 
 .البح  األبي  الا وس  المض اء لأ الب ية ال ح يةالحض ية و

 
األ اضأ الجللة لأ   علدةحتقة عال بم وان "ال صح  و ة  لل  ال الاُ عات مجاوعة الموس -7

 لددأ أسقدد ة ب   يددل، 2015 /ثشدد ين األو أ  وب  16لددأ "  لددئ هيم  ددل األصددتية البح  األبي  الا وس 
مددن أجددل  ،لللسية عش ة لا ثا  األطدد ا  لددأ اثفلقيددة األمددم الا حدددة لاكللحددة ال صددح أث لء الدو ة ا

الغلبلم   علدةوالش وج لأ مبلد ة  قتياية بشرن  ،مجاوعة المالال أ ث بم ل ثحديد خل طة الط يق 
  .البح  األبي  الا وس   قتيملأ  لئ هيم  ل األصتية والا لل  الطبيمية 

 
  إلى هيئتها األصلية الغابات والمناظر الطبيعية إعادة إزاء أغاديرإلتزام  -ثالثا

 
لأ الج ء ال ليع الاي وى من األسبوج المددلمس لغلبددلم البحدد  األبددي  الا وسدد  الامقددود  -8

الج ائدد ، ول سيددل، هددأ  -، أيدم ثيمة مددن بتدددان البحدد  األبددي  الا وسدد  2017مل آ/ارا   24لأ 
   عددلدة  حيددينب أتددلدي ال دد ا   - ، و سددبلسيل، وثددوسس وث  يددل و يدد ان، ولب ددلن، والاغدد  ، والب ثغددل

ثدهو  األ اضأ، وج ددود حفدد  ال  ددوج  ثحييد أث ، و لئ هيم  ل األصتية الا لل  الطبيميةوالغلبلم 
ء مبددلد ة  قتيايددة جديدددة  سشددل أتددلدي ويق دد ح ال دد ا   .البحدد  األبددي  الا وسدد   قتدديمالبيولددوجأ لددأ 

 لدددعم ثحقيددق  لددئ هيم  ددل األصددتية الغلبددلم والا ددلل  الطبيميددة  عددلدةشددرن بي  الا وس  بلتبح  األ
 .من أهدا  ال  اية الاي دامة 15ثحد  بون وال د  األهدا  ال أ ي  لول ل 

 
تبح  األبي  الا وس  أيضددل اليددتطلم الييلسددية واإلدا يددة لوثشجع هذه الابلد ة اإلقتياية  -9

 لغلبددلماإليكولوجيددة تحة الاشددل  ين لددأ  دا ة الدد عم أصددحل  الاصدد و ددذلكعتئ الصميد الوط أ، 
الا متقددة  ثم يدد  ج ددود  ددل م  ددل عتددئوتي هددل مددن األ اضددأ الح جيددة،  البحدد  األبددي  الا وسدد 

ألمددم الا حدددة ااسدد  اثيجية لددأ  طددل  خطددة ا لئ هيم  ددل األصددتية الغلبلم والا لل  الطبيمية  علدةبإ
مددع األهدددا   عتددئ سحددو ي الشددئغلبلم، والام أ بلل الا حدة لا  دى األمم 2030-2017تغلبلم لتف  ة ل

وخطددة ثفلقيددلم  يددو االددوا دة لددأ عددلدة الغلبددلم والا ددلل  الطبيميددة  لددئ هيم  ددل األصددتية المللايددة إل
 .ت  اية الاي دامةل 2030
 
مل ا يقل عن   علدةتبح  األبي  الا وس ، ال أ ث د   لئ لهذه الابلد ة اإلقتياية وث     -10

( 1، عتئ الم لصدد  ال ئييددية األ بمددة ال لليددة: )2030بحتو  عل   لئ هيم  ل األصتية م يين هك ل   8
 (2)و؛ م الج ددود الوط يددة الجل يددة بشددرن  عددلدة الغلبددلم والا ددلل  الطبيميددة  لددئ هيم  ددل األصددتيةثقيي

ثحييددد أثدد  وصددتية  عددلدة الغلبددلم والا ددلل  الطبيميددة  لددئ هيم  ددل األثم يدد  ال مددلون اإلقتياددأ بشددرن 
وضددع اسدد  اثيجية ثوالقيددة وم  وعددة ليال بين الش  لء الا  اددين، ل ال ملون، (3)وثدهو  األ اضأ؛ 

وثم يدد   الغلبددلم والا ددلل  الطبيميددة  لددئ هيم  ددل األصددتية ل اويددل الج ددود الابذولددة مددن أجددل  عددلدة
 واإلبدد   سشددلء سعددل  لت صددد ثقيدديم الج ددود ال ددأ ثبددذل ل البتدددان مددن خدد    (4)و القددد ام الوط يددة؛

الابذولددة إلعددلدة الغلبددلم والا ددلل  الطبيميددة  لددئ هيم  ددل األصددتية وثحييددد أثدد   ج ودعن ال الطوعأ
  .البح  األبي  الا وس  سيلقلأ  ثدهو  األ اضأ

 
 أنشطة أخرى -رابعا

 
 وسدد لددأ ث عدديم األسددبوج المددلمس لغلبددلم البحدد  األبددي  الا  مددع الشدد  لء شل  ت التج ة -11
(MFW)  الاغدد  ، حددو  موضددوج  عددلدة الغلبددلم أتددلدي لددأ  2017مددل آ/ارا   24-20لددأ الف دد ة ،

وحضدد  األسددبوج المددلمس  البح  األبي  الا وس   لئ هيم  ل األصتية.  قتيم والا لل  الطبيمية لأ
سددبوج ألو لست ال  يجة ال ئييية ل .بتدا 31مشل  ل من  280لغلبلم البح  األبي  الا وس  أ ل  من 
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األسددبوج وسيي ضدديف لب ددلن  .هددأ اع اددلد ال دد ا  أتددلدي  لغلبددلم البحدد  األبددي  الا وسدد  المددلمس
 . 2019لأ عل   لغلبلم البح  األبي  الا وس  آاليلد
 
لددأ ي ددلي /  (SoMF)وبدددأ  عددداد ال يددمة الجديدددة مددن حللددة تلبددلم البحدد  األبددي  الا وسدد   -12

. ويجدد   2016ال يددمة الجديدددة لددأ عددل    عددداد ن لتايددلهاين لددأ. وسُع م اج العل2016 لسون الللسأ 
ومددن  حلليل   لبة الفصددو  الل ثددة عشدد  مددن هددذه ال يددمة الجديدددة ثحددت ميدد ولية م يددقأ الفصددو .

لددة ل. و  كاتددة لح2018الا وقع سش  ال يمة الجديدة من حللة تلبلم البح  األبي  الا وس  لأ عل  
. ةال عويدد -ةح جيددال - ةال  اعيدد لآلثددل   م وضع مذ  ة مفلهيايةتلبلم البح  األبي  الا وس ، ث
لتا  دد   2016لمددل    Mediterraلددأ ال ق يدد  ال ئييددأالا وس   األبي  وسش  لصل عن تلبلم البح 

  .(CIHEAM) الدولأ لتد اسلم ال  اعية الا قدمة لأ البح  األبي  الا وس 
 
 ة لددأ ااق صددلد األحيددلئأ لددأ لكدد ة مشدد وج الشددبل  لألعاددل  الحدد مبلشدد ة   جدد ى ث ددلو و -13

، ومك دد  (UCL) جلممددة لولددلن الكلثوليكيددة بلل مددلون بددين اسددم "تلبددة د قددلء" وضددمت عتيدد أطتددق 
والا    الدولأ لتد اسلم ال  اعيددة  (EFIMED) لتام د األو وبأ لتغلبلمالبح  األبي  الا وس  

حلضدد ة ل حويددل   سشددلء ء  لددئل  قددالغلبددة لاوسدد . وي ددد  مشدد وج لأ البح  األبددي  الا   قدمةالا
الا وسدد   لددئ خطدد  تبحدد  األبددي  لألكددل  الاشددل يع القلئاددة عتددئ الغلبددلم لددأ ااق صددلد األخضدد  

 .أعال  قلبتة لت  فيذ
 
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها -خامسا
 

 قد ث ت  التج ة لأ القيل  بال يتأ:
 

  عاددل  الحدد ة لددأ ااق صددلد األحيددلئأبابلشدد ة الشددبل  لألسشددطة الا متقددة ثطددوي  األثشددجيع 
بي  الا وس  لأ سيلق ال غي ام أل وسيتة لت صد  لت حديلم ال أ ثواج  ل تلبلم البح  ا

 المللاية؛
 عدددلدة الغلبدددلم والا دددلل  الطبيميدددة لدددأ م طقدددة البحددد  ثشدددجيع ثطدددوي  األسشدددطة الا متقدددة بإ

  لئ هيم  ل األصتية؛ األبي  الا وس 
 ؛سيتفل مدي  اسيل مجاوعلم عاللهاة لأ أسشطة ثشجيع البتدان عتئ الاي 
  لألسبوج اليلدآ لغلبلم البح  األبي  الا وس  الذ  سيمقد لأ عل   ال حضي اإلس ل  لأ

 . واال  ا  بللاشل  ة ال ليمة الاي وى ليلأ لب لن  2019
 
  
 
 
 
 
 

 
  
 


