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مليدت  المظممدة علدل البيودة والمةدتهمة مدا عددي ال درثي  من أجل الحدد  مدن ثدرثي ا  ع طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
ي بإحضدت  سةدم م مم دم  لدل ااج متعدت  وعددي طلد  سةد   علل المظتخ. وي جل من الةتدة المظدوبين والم اقبين ال ك  
  www.fao.orgومممم وثتئق اج متعت  المظممة م تحة علل اإلس  ست علل المظوان ال تلا: .  ضتمية مظ ت

A 

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

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

 صحة الغابات في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 

 مقدمة -أوال
 
 الغطدت  الح جدا مدا يمدد ،2015مدتي ل ال قيديم المدتلما للمدوا د الح جيدة اس ظتدا  لل بيتسدت  -1

مدا المتئدة  3) مليدون هك دت  42 مةدتحة ثبلد بجددا ويقدد   ا قليم الش ق األدسل وشمتل أم يقيت صغي 
مليدون هك دت .   35.4بظحدو األخ ىالح جية ثقد  األ اضا بيظمت  ما المظطقة( اضااأل من مةتحة 

 .اإلقليمتحة أ اضا ما المتئة من مة  5.4األخ ىاالح جية ويمثل مجموع الغتبت  واأل اضا 
 
  خشدت  وخشد أللحصدول علدل الدسل وشمتل أم يقيت ة مدي الغتبت  ما  قليم الش ق األوث -2

خدد ى تا  الصددلة: ال عددا، ال  اعددة، و مصددد  والمديددد مددن ااسدد مدامت  الح جيددة األ الوقددود
مة  لدل بتإلضدتوالح جية ال ا ثمثدل جد  ا ا ي جد أ مدن سدبل المدين لةدكتن ال يد . غي لمظ جت  ل

هدددذه الغتبدددت  خددددمت  الدددظمم اإليكولوجيدددة مثدددل  دا ة  ثدددوم  ،الوظدددتئ  ااج متعيدددة ااق صدددتدية
 .مة جممت  الميته وحمتية ال  بة ومكتمحة ال صح 

 

ة حصددسدل وشدمتل أم يقيدت أل قليم الشد ق ا ما ة  ايدمد اعدبرالح جية  آلمت ثفشا اوي دد  -3
الةددف    يددتدةمل ددا ثددإدى  لددل ثفشددا اآلمددت   لموامددل احيويددة الغطددت  الح جددا. وهظددت  عدددد مددن او

 لدل حدتا  و اسد ق ا هتتخ ثدإدى  لدل  دخدتل اآلمدت  ووال جت ة جظبت  لل جظد  مدع اثدت  ثغيد  المظد
اآلثدددت  المبتشددد ة للمظدددتخ علدددل أن   غدددم و (.2009، مظممدددة األغذيدددة وال  اعدددة) اسدد يطتن سددد يمة

ا ثدد ال غيدد   حيددتئا ا  األمددن عوامددل ااضددط وغي هددت حشدد ية مددا الغتبددت اآلمددت  الديظتميددت  
المتمددل الم ضددا اا ثفددتع مددا د جددت  الحدد ا ة وطأو الضددغا علددل الميددته يم بدد ان  مددإنمف ومددة، 

مدن   أسدواع األشدجت  مدا أسدواع م مدددة اسمفتض الواسع الظطتق للمديدد مدنما االمش    الم ةب  
  .الغتبت 

 
 ,Ceisla) تبدت  بتل مقيدد وث ضدمن عوامدل ثفتعليدةاألمد اض ال دا ثةدب  اسحةدت  الغ وث ةدم -4

ثتب ة أو بطيودة ال غيد ، مثدل وعوامل طويلة األجل  ، وهاةو   ي  المُ الموامل وهذه الموامل ها (. 2011
وهطول  ،(الكثي ة األشجت  مجموعت )عتمل  جمت  بة )عتمل الموقع(، و ثتمة األسمتي  طوبة ال 

الحش ا  ال ا ثةب  ثم يدة  من أمثل  توقصي ة األجل،  ةب  ب  ة  لمُ الموامل او .(األمطت  )عتمل المظتخ

http://www.fao.org/
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ها عتدة مةببت  وامل المةتهمة . والمأو الجفتف، وال ا ثةب  اإلج تد الحتد األشجت  من األو اق
 ة. ببة  ة والمُ و   ي  بتلفمل بتلموامل المُ  ال ا ثرث  ثق ل األشجت   األم اض الثتسوية أو الحش ا  ال ا

 
الش ق األدسل وشمتل أم يقيت مم ض بشكل ختص ل غي  المظتخ. وومقت ل قييم الف يق  قليمو  -5

، مدن الم وقدع أن يصدبل المظدتخ أ ثد  سدموسة وأ ثد  (IPCC) الحكوما الدولا الممظا ب غيد  المظدتخ
الف يدق الحكدوما جفتمت )ي مطل الم وسا المتلما( ما مممم  قلديم الشد ق األدسدل وشدمتل أم يقيدت )

مطدت  د جدت  الحد ا ة واسمفدتض هطدول األا ثفتع شرن ن  . و(1997، ولا الممظا ب غي  المظتخالد
دسدل وشدمتل ألضدتمة  لدل تلدت، ث درث  الغتبدت  مدا  قلديم الشد ق اإلوبت .الجفتف ة حدمن ي يد أن  س

المف ط، ل ال عا المة داي لموا ده الطبيمية مث غي  س مداياوا ،تميةكا ة البغيت  اإلد بشدةأم يقيت 
  بمت لذلت من أث  ، شيدةبط يقة غي   واألعالف خش  الوقودغي  القتسوسا، وجمع  شجت وقطع األ

ثفشدا  حتا  د منحدثت المديألخي ة، وما الةظوا  ا. علل الغتبت  الطبيمية والم اعاسلبا حتد 
الغطدت  شدجت  وث اجدع ألا ةدقتيبعجلدت دسل وشمتل أم يقيدت، ألم اض ما  قليم الش ق األمت  وااآل

 .الم ثبطين ب ت الطبيما والم  وع الح جا
 

 إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقياحالة صحة الغابات في  -ثانيا
 
ثم ضت الغتبت  واأل اضدا الح جيدة مدا  قلديم الشد ق األدسدل وشدمتل أم يقيدت لكثيد  مدن  -6

وأخطدد  اآلمددت  الحشدد ية علددل  .اآلمددت  الحشدد ية، ومةددببت  األمدد اض، وأسددواع الظبتثددت  الغت يددة
 ي قددددة المثددددة الصددددظوب يةو Thaumetopoea pityocampa غتبددددت  الصددددظوب  مددددا المظطقددددة هددددا:

(Thaumetopoea wilkinsoni)، وTomicus destuens الصددظوب يت  مددا  سددقتي ثبا بتسمفددتض ول ددا ثددا
( مدا Leptoglosus occidentalisالصدظوب يت  الغ بيدة ) أبلد  عدن وجدود بدق بدذو و .الج ائد  ولبظدتن

      بلدددوط الفلدددين أشدددجت ت، ث دددرث  أم يقيدددشدددمتل  بلددددان أشدددجت  الصدددظوب  مدددا ثدددوسي ولبظدددتن. ومدددا 
(Quercus suberبد )مثدل  األجظحدة ح شدفيت  مدن رسواعTotrix viridana و Erannis defoliaria. ث  وث در

  Ophelemus maskelli.و   Leptocybe invasa ما المظطقة بتألسواع الغت ية مثل أشجت  الكتمو م ا ع 
 
اسمفددتض  طوبددة ال  بددة والموامددل  س يجددةأشددجت  الغتبددت  بةددب  األمدد اض  سددقتي وثفددتقم -7

 أ   األطلةاأشجت  والبش ية األخ ى ال ا ثإث  علل الصظوب يت  ما الغتبت  الجبلية المم لطة  
(Cedrus atlantica) ،  ما الج ائ  والمغ (   وأشدجت  األCedrus libaniو ) ( (أشدجت  الشدوAbies 

cilicica)  الم عد  أشدجت و لبظتن،ما (Juniperus procera) أشدجت  و ،مدا المملكدة الم بيدة الةدمودية
 .( ما  ي انBuxus hyrcana( وشج  البقي )Quercusالةظديتن )

 
وسددبق أن قدددمت مظممددة األغذيددة وال  اعددة المةددتعدة ال قظيددة مددن خددالل مشددت يع ال مددتون  -8
 .الغت ية الح جية   قظا  لل الج ائ  ولبظتن و ي ان والمغ   لمكتمحة األسواعال
 
الم بقيدة مدا لبظدتن،  12     الد أ بد  أجمدة مدن أجمدت  اآلت يبوما أواخ  ال ةميظت ، أصد -9

ال دا  ، هدا الذبتبدة المظشدت ية بظدوع جديدد مدن الحشد ا ،  صدتبت  شدديدةثظدو ين،     مااآل غتبة
مت وهدا . وأع بدت البلددان المجدتو ة (Cephalcia tannourinensisش ة دبدو  المشد  )بح مإخ ا ُع  

وثشدمل الحشد ية الجديددة عبد  الحددود.  ةوث  يت عن قلق مبد   بشدرن اس شدت  اآلمد ةقب ص وسو ي
حيويدة المدوا د الح جيدة الظدتد ة وصدحة حمتيدة ل األغذيدة وال  اعدة مظممدة المقدمدة مدن مةدتعدةال

الحشد ا    ثجممدت ، علل سدبيل المثدتل ا الحصد : وضدع مظ جيدة ل صدد علي توالحفتظ  والثميظة
اإلدا ة الم كتملددة ب سددتم   اسدد حدا الجمددتعا  و وااصددطيتداسدد مداي الفي وموسددت  مددا ال صددد و
 الحش ا . لمكتمحةآلمت  ل
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، قددددمت مظممدددة األغذيدددة وال  اعدددة الددددعم للمغددد   مدددن خدددالل وضدددع 2008مدددا عدددتي و -10
مدن جبدتل  الوسدطل مظطقدةالالغتبدت  مدا ثج يبيدة لصدحة  وم تبمدة حتلدةطظيدة ل صدد اسد  اثيجية و

  .ة الغتبت ل صد صح وطظا سمتي وضعوأد  هذه المةتعدة  لل  .طلياأل
 

وما اآلوسة األخي ة، دعمت مظممة األغذية وال  اعة، من خالل مش وع لل مدتون ال قظدا،  -11
ثبدين و. الصظوب  داخدل البلدد ما ممت ياثحديد أسبت  ومدى المةتئ  ما و ا ة ال  اعة ما لبظتن 
مدن  سدوع، ها بق بذو  الصظوب  الغ بدا وهدا الصظوب  جو  غلةسمفتض أن األسبت  ال ئيةية ا

ضدمت مظممدة وو. تلجفتف لف  ا  طويلةب ثبا ثا  الغت ية، وم ال مة المم وط الجتف ال األسواع
ثوجي يددة لددةدا ة المةدد دامة للغتبددت   ع و ا ة ال  اعددة، خطوطددتبتل مددتون مدداألغذيددة وال  اعددة، 

ت  المج مدع المحلدا ال دا جمتعدالغتبدت  و كا ي بم ت المتملون ما مجتللغتبت  الصظوب  الحج ية ل
 . ثم مد سبل مميش  ت علل  س تج جو  الصظوب 

 
بدأ   ،2014 عتي ما. واإلقليمظته ة شتئمة جدا ما  وسقتم تأشجت  الغتبت   ث اجعشكل يو -12

 اإلسدالمية  يد ان جم و يةما   يوت  المم صة بتلغتبت ش وعت لدعم المظممة األغذية وال  اعة م
بح  قد وين  ما غتبت  الطبيمية خش  البقيوأجمت   غتبت  البلوطوسقتي  من أجل مكتمحة ث اجع

فحم  مد ض الدت  حيث ثةب  الجفتف المطول وسقص ممت ست  اإلدا ة المة دامة للغتبت  مدا اس شد
  الدبقي علدل وعثدة خشد  امدة خشد  الدبقيمد ض  أثد و. وث اجع غتبت  البلوط واألسدواع الغت يدة

وهظدت  أدلدة م  ايددة علدل أن  .ي ما  يد انألشجت  خش  البقالطبيمية  األجمت هك ت  من  80 000
وغيد ه مدن األسشدطة ثغي  المظتخ  س يجة ألث ث ديدا  األسواع الغت ية للغتبت  من الم جل أن ث فتقم 

الغت ية، من الض و ى اثبتع س   مظةدق  الح جية وبةب  الطبيمة المتب ة للحدود لألسواع .البش ية
قددد ة الغتبددت  علددل الصددمود  مددا مواج ددة اإلج ددتدا  األحيتئيددة   وثم يدد    ا  أسشددطة  دا ة اآلمددت

 .أحيتئيةالالو
  

ل متمل مع ا لعلاإلدا ة  ل يتدة قد ةاس  اثيجيت  لل كي  الفمتل  ثظفيذمن الض و ى و -13
 يمظا بظت  القد ة علل اهذومثل ثفشا اآلمت  واسمفتض قد ة  طوبة ال  بة.  غي  المواثيةاألحدا  

لمشت ل اآلمت  حيثمت أمكن،  يولوجية قويةبحلول اع متد  الصمود وال ك ا ، و ذلت ثشجيع
مع ثغي   ة ث ةم بتلقد ة علل ال كي غتبت  مة دام وثم ي  قد ا  ااس جتبة الة يمة وثصميم

 ظا.مظتخ المكتسا وال مال
 

 الفنية والمؤسسية لصحة الغابات في البلدان القدرات  -ثالثا
 
مددا المإسةددت  مددن سقددص  قلدديم الشدد ق األدسددل وشددمتل أم يقيددت  يمددتسابتسدد ثظت  المغدد  ،  -14 

بمدد   ثحقيددق    عددنأبل دد ،المةددإولة عددن صددحة الغتبددت  واألسددواع الغت يددة. ومددع تلددتواإلدا ا  
دسددل وشددمتل أم يقيددت. أل دا ة األسددواع الغت يددة مددا بمدد  بلدددان الشدد ق ابشددرن  الم ف قددة ت الظجتحدد
أحددوال  ث بددع و صدددمددة ل حةددين مةددتهمت  قي   لغتبددت ل ةالوطظيدد ت وال قييمدد ل صدددا أن يقدددي ويمكددن

الكتمظددة و ا  هددذه  الضددو  علددل األسددبت  ثةددلياو ددذلت لغتبددت ، اة صددحمددا  وال غييدد ا الغتبددت  
عمليدت   ثمددما  قليم الش ق األدسل وشمتل أم يقيدت، و (.2009 ،مظممة األغذية وال  اعة) الممليت 

 اق ددا    ،وي مدين ثم ي هدت بتلقدد  الكدتما، غيد  م طدو ة عمليت  للغتبت  ةالوطظي ت صد وال قييمل ا
 غ  .بتلم
 

الظتجمددة عددن األسشددطة  أو والالأحيتئيددة  ضدد ا  األحيتئيددةاآلثددت  الةددلبية لأل ومددن أجددل مظددع -15
 وموثوقدة مملومدت  سدليمةجمدع الضد و ى  مدنمدإن ، وال مفيد  مظ دت تلغتبت بلحق ثال ا  البش ية

ثددة عددن و أسشددطة غتلبددت مددت ثكددون و. لغتبددت ا لةددقتياآلمددت  واألسددبت  الم مددددة قتبلددة للمقت سددة ومحد 
 اال دة  ف قداألسشطة الم عدد منوجد ين وأن  ت ،ال صد والكش  علل الصميد الوطظا غي   سمية
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وشدمتل دسدل ألشبكة ال صد ما  قلديم الشد ق اومن شرن ال وحيد القيتسا ل .تآلمت  المة  دمةب  ملقث
حمتيدة الغتبدت  مدن اآلمدت  ومةدببت  مدن  هدذه البلددان مكدنأن يقليمدا إلل ال مدتون االأم يقيت من خ

 وا دهت المحدودة.من مااس فتدة  يممِّمت ية واألم اض واألسواع الغ
 

.  هممتلج وهو أم  ي مينلغتبت  صحية لالظمتمة الوح جا ل ظفيذ حج   ثتبتس   ا يوجد و -16
مدوا د  تميدة ل ظفيدذ سمدم ممتلدة للصددحة  ثظقصد تأو عدتلما للبلددان ال دا أيضدت دعدم  قليمدا وط يلد يو

 .الح جالحج  لبي  لممتط  وثظفيذ ثدال ت ثقييم  ج ا  ا سيمتالظبتثية ما الغتبت ، 
 

( عدتي NENFHIS) شدبكة الشد ق األدسدل الممظيدة بصدحة الغتبدت  واألسدواع الغت يدة وأسشوت -17
 ث ويددد صددتسما القدد ا ا  و اإلقلدديمل م يدد  اإلدا ة الم كتملددة والديظتميددة لآلمددت  الح جيددة مددا  2007

  مددددتونثحةددددين ال واصددددل والوسيةددددتعد  ا األسددددتس اثمددددتت قدددد ا ا  مةدددد ظي ة.خددددبيتسددددت  ب
 ممتلجدددددة و دا ة ال  ديددددددا  الم  ايددددددة لصدددددحة الغتبدددددت  مددددداالبلددددددان األعضدددددت   اإلقلددددديممدددددا 

 وااضط ابت  الالأحيتئية. ،واألسواع الظبتثية الغت ية، وثغي  المظتخ ، تمن امت  الغتبت  وأم اض
 

 لنظر فيهالنقاط مطروحة  -رابعا
 

مدا شدبكة الشد ق األدسدل الممظيدة     ت قد ث غ  ال يوة ما ثشجيع البلدان علل ثم ي  مشت -18
والمةتهمة ما أسشدطة هدذه الشدبكة  ل م يد  ال مدتون  ،(NENFHISبصحة الغتبت  واألسواع الغت ية )

 اإلقليما ما مت ي ملق بصحة الغتبت  وم اقبة األسواع الح جية الغت ية ما اإلقليم.
 

 قد ث غ  ال يوة ما القيتي بمت يلا:و  -19
 

  دسددل الممظيددة بصددحة بمواصددلة دعددم شددبكة الشدد ق األ ألغذيددة وال  اعددةا مظممددةمطتلبددة
 الغت ية ما ثظفيذ أسشط  ت الغتبت  واألسواع 

   حث المظممة علدل دعدم ثددابي  حمتيدة الظبتثدت  الشدتملة لمددة قطتعدت  للمةدتهمة مدا حفد
 ال ظوع البيولوجا وال كي  مع ثغي  المظتخ وال مفي  من اثت ه.

 
  
 


