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 أهدافها

بغية محاية النظم اإليكولوجية الغابوية املتوسطية وتعزيز اخلدمات احليوية اليت تقدمها، 
إىل حتقيق األهداف  )PCFM(ترمي الشراكة التعاونية حول الغابات املتوسطية 

 :التالية

 تعزيز قدرات اإلدارات الغابوية •
قطاع  تكثيف التعاون مع سائر القطاعات االقتصادية المتفاعلة مع •

 الغابات
تحسين االتصاالت، المعرفة والمعلومات بشأن أهمية التدبير المستدام  •

 للغابات، السلع والخدمات الغابوية، واآلثار المحتملة لتغير المناخ
 تعبئة الدعم الخارجي وإقامة الشراكات •

 

 

كل منهم وميكن أن تتخذ أشكاال   واختصاصاتمسامهات األعضاء ترتبط مبهام 
 ).خمتلفة (معرفة وخربة، الربط الشبكي، الدعم املايل، إخل

 

 اتصلوا بنا  
 

 إذا كنتم مهتمني بأنشطتنا، 

 (Silva Mediterranea)كتابة هيئة سيلفا مديرتانيا 
 FAO - منظمة األمم املتحدة للزراعة واألغذية

Vialedelle Terme di Caracalla 
 روما، إيطاليا 00100

 0657055508 0039: اهلاتف

 Silva-Mediterranea@fao.orgالربيد اإللكرتوين :
 
 

 هل تعلمون ؟

مليون   50 علىمليون هكتار،  5.25أكثر من على متتد املتوسطية الغابات •
 .من املساحات املزروعة

مليون  14 مليون هكتار واملزارع الغابوية تغطي 2 الغابات األولية متثل حوايل •
 هكتار.

من التنوع البيولوجي " نقطة ساخنة" منطقة البحر األبيض املتوسط هي •
من التنوع البيولوجي العاملي من النباتات املزهرة، %10 وهى تضم .العاملي

 .أكثر من نصفها مستوطنة
 3من مساحات الغابات يف املنطقة حممية؛ وهذا الرقم يصل إىل % 10 •

 البحر األبيض املتوسط. يف جنوب%
 .منطقة البحر األبيض املتوسط هي أول منطقة منتجة للفلني يف العامل •



Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes (PCFM) 
Approche Programme 
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Amélioration 
du cadre de mise en œuvre  

des politiques de gestion durable des forêts  
et des services environnementaux fournis par ces  

écosystèmes forestiers dans le contexte du changement climatique 
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 من هي جمعية الشراكة التعاونية حول الغابات المتوسيطية ؟

 تضم األعضاء اآلتني :) PCFM(الشراكة التعاونية حول الغابات املتوسطية 

 ؛)FAO( منظمة األمم املتحدة من أجل الزراعة واألغذية •
املخطط األزرق، مركز األنشطة اجلهوية يف خطة عمل البحر األبيض املتوسط من  •

 ؛(PNUE)برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 اآللية العاملية يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ •
 ؛) GIZ( الوكالة األملانية للتعاون الدويل •
 ؛)MAAF(الوزارة الفرنسية للزراعة، األغذية والغابات •
 ؛(FFEM)والصندوق الفرنسي للبيئة العاملية ) AFD(لوكالة الفرنسية للتنميةا •
 ؛(AIFM)اجلمعية الدولية للغابات املتوسطية  •
 ؛)RMFM( شبكة البحر األبيض املتوسط للغابات النموذجية •
 ؛(ONF-I)الدولية  – املكتب الوطين للغابات •
 ؛(EFIMED)املكتب املتوسطي للمعهد األورويب للغابات  •
 ؛(CTFC)املركز الغابوي التقىن لكطالونيا  •
 مركز الدراسات العليا الزراعية املتوسطية؛ •
 ؛(IUCN-Mediterranean)املركز املتوسطي لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة  •
 ؛)WWF - MEDPO(  الربنامج املتوسطي للصندوق العاملي للطبيعة •
 ؛(COFOR-International)اجلمعية الدولية للجماعات الغابوية  •
 ؛) TIKA    تنميةالوكالة الرتكية للتعاون الدويل وال •
 -تركيا –برنامج التنمية األمم املتحدة  •

 

التابعة (Silva Mediterranea)وتقوم األمانة العامة هليئة سيلفا مديرتانيا 
ملنظمة األغذية والزراعة بتسهيل االتصال بني املنظمات العضوة يف اهليئة ، تلك 

وكذا البلدان )PCFM(العضوة يف الشراكة التعاونية حول الغابات املتوسطية 
 الشريكة.

 

لذلك فإنه من الضروري توحيد جهودنا من أجل تحسين التدبير الغابوي 
 بمنطقة البحر األبيض المتوسط

مؤسسات هي مجعية دولية تضم ) PCFM( املتوسطية الرشاكة التعاونية حول الغا�ت
متووةة  تتم مبستقبل الغابات املتوسطية وتشارك يف أنشطة التعاون اجلهوي الرامية إىل 

 حتسني تدبري املساحات الغابوية والفوائد اليت توفرها للمجتمع.

ومن خالل هذه الشراكة التطوةية  يسعى األةضاء إىل توسيق األنشطة وإجياد أوجه 
التآزر من أجل تعزيز قدرات البلدان  ودةم السياسات االسرتاتيجية يف التدبري 

 .املستدام وحتقيق التكامل بني املساحات الغابوية

 

على وجه التحديد ) PCFM( تستهدف الشراكة التعاونية حول الغابات املتوسطية
بلدان جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط األكثر تشجريا واليت أظهرت اهتماما قويا 

وهكذا فإن حكومات هذه . اجلزائر،لبنان،املغرب،سوريا،تونس وتركيا: بذه املبادرة
أنشطة الشراكة التعاونية حول الغابات املتوسطية البلدان الشريكة تساهم بفعالية يف 

)PCFM(. 

 

 من أجل تدبير جيد للغابات المتوسطية      

أل�ا  تتطلب املساحات الغابوية ملنطقة البحر األبيض املتوسط اهتماما خاصا
              شعوبالتشكل تراث طبيعيا فريدا وتقدم إسهاما أساسيا يف رفاه 

                                         

تنظيم  ،وتلعب هذه األماكن دورا حيويا  يف صيانة التنوع البيولوجي، املناظر الطبيعية
وتعترب السلع واخلدمات املتعددة اليت . وختزين الكربون ،حفظ الرتبة ،الدورة املائية

تقدمها للمجتمع دعامة أساسية لألنشطة االقتصادية املختلفة (تربية املاشية يف 
وتدر مداخيل كبرية يف املناطق )،…الصناعات اليدوية والسياحة، ،املراعي والزراعة

 .القروية

ومع لل،، إنن مل  النظم اييكولوجية الاابوية واخلدمات املرتبطة با مهددة بسبب 
وينباي على اسرتاتيجيات . الضاوط املتزايدة واملتصلة بالتاري املناخي واألنشطة البشرية

الصعيد اجلهوي، الوطين واحمللي إدماج القضايا املتعلقة تدبري املساحات الاابوية على 
بتاري املناخ وكذل، التطورات االجتماعية واالقتصادية، مبا يف لل، مشاكل الفقر 

 والبطالة القروية والسكان بالضفة اجلنوبية والشرقية للمتوسط.




