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   2013كانون الثاني /يناير –البحر األبيض المتوسط  الرسالة اإلخبارية الثالثة عشرة لغابات

  :لجنة غابات البحر المتوسطأخبار عن شركاء 
-COST FP1202 MaPطالق المشروع إلستعقد حلقة عمل 

FGR  2013كانون الثاني /يناير 25إلى  22في روما من .
  :مات، الرجاء مراجعة الموقع التاليولمزيد من المعلو

1202http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP.  
سيعقد اجتماع بشأن غابات البحر المتوسط في البرلمان 

  . 2013شباط /فبراير 26األوروبي في 
لثالث لغابات البحر المتوسط في منطقة سينظم األسبوع ا

. 2013آذار /مارس 21إلى  17تالمسن في الجزائر من 
  :ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الموقع التالي

med.forestweek.org-http://www.iii . 

  
 جتماعاتعقد عدد من اال 2012شھدت األشھر األخيرة من عام 

. البحر األبيض المتوسطات بأسرتنا المعنية بغافي الجزائر تھم جداً 
وقد نظم عدد من 

 الحديقةالفعاليات في 
، في تلمسانفي  الوطنية

ائر، شمال غرب الجز
لخضر وفي جامعة الحاج 

، في قلب جبال باتنة –
الحظيرة األوراس و

  .بلزمة الوطنية
  
 21إلى  19من ف

، نظمت الفعاليات التالية في قاعة 2012تشرين الثاني /نوفمبر
  :تلمسانب الوطنية ديقةالحمؤتمرات 

  
 البحر األسبوع الثالث لغابات  االجتماع الرابع للجنة تنظيم

 ؛األبيض المتوسط
 الشراكة التعاونية فيما يتعلق  االجتماع الثالث للجنة تنسيق
 البحر األبيض المتوسط؛ اتببغا
  حلقة عمل تأخذ في االعتبار التعليقات الصادرة ضمن

: البحر األبيض المتوسطاإلطار االستراتيجي الخاص بغابات 
الحرجية  اإليكولوجيةلإلدارة المتكاملة للنظم  السياسيةالتوجھات 

 .في األقاليم المتوسطية
 بيض البحر األللجنة غابات  اللجنة التنفيذية الموسعة

 المتوسط
  

مشاركاً  25وحضر نحو 
 إلى جانبھذه االجتماعات 

ممثلين عن الجزائر، 
والمغرب، وتونس،  ،ولبنان
 ، والخطة الزرقاء، اوتركي

 
ية بمسائل نواللجنة المع

البحر األبيض غابات 
 سيلفا مديترانيا -المتوسط

التابعة لمنظمة األغذية 
والرابطة الدولية لغابات والزراعة، والوكالة األلمانية للتعاون، 

التنمية الفرنسية، والمركز البحر األبيض المتوسط، ووكالة 
التكنولوجي الحرجي في كتالونيا، والمركز الدولي للدراسات 

، واآللية العالمية البحر األبيض المتوسطالزراعية المتقدمة في 
ة ر، والجامعة الكاثوليكيحالتفاقية األمم المتحدة بشأن مكافحة التص

ورّحب المدير . في لوفان، والشبكة المتوسطية للغابات النموذجية
 مقرن بالمشاركين في مختلف ھذه االجتماعات في ووالموظف

 الذيوعقدت ھذه اللقاءات في المقر . تلمسانفي  الحظيرة الوطنية
حت مفس، البحر األبيض المتوسطاألسبوع الثالث لغابات  فيه سينظم

سبة امن الحظيرة الوطنيةنظيم من  أن مرافق جنة التالفرصة لتتأكد ل
المادة ( 2013آذار /مارس 21إلى  17الستضافة ھذا الحدث من 

  ).2في الصفحة 
  

البحر األبيض وعقب اجتماع لجنة تنظيم األسبوع الثالث لغابات 
  اجتمعت لجنة تنسيق الشراكة التعاونية فيما يتعلق ، المتوسط

  
 يبٌ حھذا االجتماع تر وتخلّل. بغابات البحر األبيض المتوسط

في المقام األول على ورّكز االجتماع . عين جدد على الشراكةلموقّ با
تقييم اإلجراءات الرئيسية التي اتخذھا األعضاء منذ آخر اجتماع 

تشرين الثاني /الذي عقد في راماتويل في نوفمبرالتوجيھية للجنة 
ت بشأن االتصاال إستراتيجيةوناقش المشاركون أيضاً . 2011
 إستراتيجيةالتركيز على  التوجيھية وقررت اللجنة الشراكة

اتصاالت مشتركة تقوم على أدوات االتصال القائمة على مستوى 
  ).3المادة في الصفحة (كل شريك 

  
سخة جديدة من ن أعّدتو

اإلطار االستراتيجي الخاص 
البحر األبيض بغابات 
 السياسيةالتوجھات : المتوسط

تكاملة للنظم البيئية لإلدارة الم
الحرجية في األقاليم 
المتوسطية، على أساس 
التعليقات الرئيسية التي وردت 
في مرحلة التشاور التي 

تشرين /نوفمبر 15إلى  2012تشرين األول /أكتوبر 1من  امتّدت
واختتم األسبوع بجلسة موجزة للجنة التنفيذية . 2012الثاني 

ركزت على إطالق  وسطالبحر األبيض المتغابات لالموسعة 
أعمال فريق الخبراء الرفيع المستوى الذي أنشئ لتقييم مجموعات 

وفي . البحر األبيض المتوسطالعمل المنبثقة عن لجنة غابات 
أعضاء اللجنة التنفيذية أبرز وأوضح أعضاء فريق التقييم المناسبة، 

  ).4المادة في الصفحة ( 2013المعالم للعام 
  

باستقبال الشركاء المعنيين بالتعاون اإلقليمي  بعد بضعة أيام سررت
وكانت حلقة . في قلب جبال األوراس باتنةبشأن حرائق الغابات في 

العمل ھذه حول حرائق الغابات في منطقة البحر األبيض المتوسط 
ن لتبادل اآلراء يمناسبة لجمع فريق من االختصاصيين المتوسطي

  .ع حرائق الغابات ومكافحتھابشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بمن
  

محمد صغير نوال السيد   
 المدير العام لشؤون الغابات

في الجزائر الزراعةوزارة   

انات البرية في محمية الحيو
  تلمسان

 2012تشرين الثاني /نوفمبر

  2012حرائق الغابات في 
كانون /األوراس ديسمبر

 2012األول 
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 2013كانون الثاني /يناير –الرسالة اإلخبارية الثالثة عشرة لغابات البحر األبيض المتوسط 

تشرين الثاني /نوفمبر 19/20( تلمسانفي  ة الوطنيةديقالح مقرفي  البحر األبيض المتوسطاالجتماع الرابع للجنة تنظيم األسبوع الثالث لغابات 
2012(  

فرصة لمناقشة  البحر األبيض المتوسطلرابع للجنة تنظيم األسبوع الثالث لغابات شكل االجتماع ا
جلسات ضمن ال عدد مناستراتيجية االتصال مع وسائل اإلعالم، واختصاصات : المسائل التالية

 20 يوم األربعاءم الزيارة الميدانية المقررة ي، وتنظالبحر األبيض المتوسطاألسبوع الثالث لغابات 
آذار /مارس 21وتنظيم الجزء الوزاري المقرر في نھاية المؤتمر يوم الخميس  2013ذار آ/مارس
2013.  

  
، عرضت السيدة البحر األبيض المتوسطاألسبوع الثالث لغابات  إطار وفي ما يتعلق باالتصاالت في

Maria De Cristofaroيجية ، الخبيرة في مجال االتصاالت في إدارة الغابات في المنظمة، استرات
االتصال بالنسبة إلى مختلف وسائل اإلعالم واالتجاھات المحتملة إلنتاج شريط فيديو يستخدم في 

  .البحر األبيض المتوسطاألسبوع الثالث لغابات 
  

البحر غابات  منالمتأتية إنتاج السلع والخدمات : ويرّكز ھذا الشريط على عدد من القضايا ذات األولوية التي ستعالج في األسبوع الثالث ومنھا
آثار تغيّر المناخ على النظم ولألقاليم المتوسطية، مساھمة ھذه السلع والخدمات في التنمية االقتصادية واالجتماعية و، األبيض المتوسط

المناخ وحفظ الحرجية المتوسطية التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار ال عودة عنھا، وتفاقم خطر اندالع حرائق الغابات بسبب تغيّر  اإليكولوجية
  .التنّوع البيولوجي في الحدائق الوطنية

المواقع المختارة تشّكل نظماً  فإنفي الحدائق الوطنية في الجزائر، لن يصور إالّ الشريط  بالرغم من أن
الحظيرة لشريعة و الحظيرة الوطنية، وتلمسانفي  ة الوطنيةديقالح(تمثّل كامل المنطقة المتوسطية  إيكولوجية
  ).ي الجلفةف الوطنية
ً على )والدولية قطريةال(الشريط على نطاق واسع على وسائل اإلعالم وّزع وسي ً أيضا ، وسيكون متاحا
الوكاالت اإلقليمية (تنظيم ھذا األسبوع بلشركاء التقنيين والماليين الرئيسيين المعنيين ل اإللكترونية مواقعال

  ).والدولية
 بشكل موّسع وناقش المعنيّون. "أخضرحدث "ألسبوع، تنظيم ومن األھداف الھامة للجنة تنظيم ھذا ا

التعويض تطبيق وفي ھذا اإلطار، تقّرر . ثعلى مر األسبوع الثال ذالتي ستنفّ  الممارسات الصديقة للبيئة
، وتم االتفاق أيضاً في تلمسان يرة الوطنيةظالحرين في عن انبعاثات الكربون من خالل زراعة ھكتا

البحر األبيض حالة غابات "وبالتالي فإّن مطبوعة . د األدنى من األوراق المطبوعةعلى االكتفاء بالح
التي ستعرض للمرة األولى خالل األسبوع الثالث، لن تكون متاحة سوى بشكل رقمي " المتوسط

)PDF(المنظمة والخطة الزرقاء ي، ويمكن تنزيلھا من موقع.  
  

غرس أشجار بحضور المشاركين في عمليّة ل 2013آذار /مارس 21وتقّرر كذلك تنظيم يوم الخميس 
قرار مجلس األمم المتحدة (رعاية األمم المتحدة باالجتماع الوزاري في إطار اليوم الدولي األول للغابات 

  .)2012كانون األول /في ديسمبر
  

مناقشتھا في األسبوع الثالث في جولة يوم تم تي سالمشاكل الت بشكل أفضل أھم نقاط االھتمام التي توضح فإنفي ما يتعلق بالزيارة الميدانية، و
، ومساھمة ھذه الغابات في التنمية الريفية تلمسانالحرجية في حديقة  اإليكولوجيةآثار تغيّر المناخ على النظم ( 2013آذار /مارس 20األربعاء 

مواقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، والمحافظة على ويھية، المناطق الترف: اإليكولوجيةھذه النظم  المتأتية منوتأمين الخدمات والسلع الحرجية 
  ...).الموارد المائية

ً في اجتماع لجنة تنظيم األسبوع الثالث لغابات  قّدموقد  ً ھاما تنظيم  البحر األبيض المتوسط وھوالمركز التكنولوجي الحرجي في كتالونيا اقتراحا
وافق جميع أعضاء لجنة التنظيم على ھذا  وقد. 2015في إسبانيا في عام  البحر األبيض المتوسطاألسبوع الرابع لغابات 

  .2013آذار /في مارس تلمسانعنه رسمياً في  وسيعلناالقتراح، 
كانون /شھر يناير ةلمرة األخيرة في الجزائر في نھايل البحر األبيض المتوسطوستجتمع لجنة تنظيم األسبوع الثالث لغابات 

وخالل ھذا االجتماع األخير، ينبغي عرض مجموع أعمال لجنة التنظيم ). 2013كانون الثاني /يرينا 31-30( 2013الثاني 
  .على وزير الزراعة والتنمية الريفية في الجزائر

  :التالية لعناصروسيتضمن جدول أعمال االجتماع الخامس للجنة التنظيم ا
  ؛)2013آذار /مارس 20يوم األربعاء ( حر األبيض المتوسطسبوع الثالث لغابات البالميدانية لأل لزيارةلالتنظيم النھائي 
 ؛)2013آذار /مارس 21يوم الخميس (سير االجتماع الوزراي التنظيم النھائي ل 
  ؛البحر األبيض المتوسطالموافقة على الصيغة النھائية لكتيّب المعلومات للمشاركين في األسبوع الثالث لغابات 
  الذي سيقدم في الجلسة العامة  البحر األبيض المتوسططار االستراتيجي الخاص بغابات إلل الصيغة المؤقتةالموافقة على

 ؛البحر األبيض المتوسطخالل األسبوع الثالث لغابات  2013آذار /مارس 17يوم األحد 
  ؛2013كانون الثاني /يناير 31التنظيم الفعلي للترحيب بالمشاركين وقائمة المشتركين في 
  والموافقة عليه تلمسانمناقشة مشروع إعالن. 

  عبد المالك عبد الفتاحالسيد 
  اإلدارة العامة للغابات في الجزائر

  أو السيدة  )Christophe BESACIER )christophe.besacier@fao.org للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسيد
Caterina Marchetta )caterina.marchetta@fao.org(  سيلفا مديترانيا  - البحر األبيض المتوسطمن أمانة اللجنة المعنية بمسائل غابات) منظمة
  )األغذية والزراعة

  تلمسانفي  الوطنيةديقةالحمقر
 2012تشرين الثاني /مبرنوف-الجزائر

  نفي تلمساقاعة المؤتمرات 
  2012الثاني  تشرين/نوفمبر

-تلمسانفي  ة الوطنيةحديقالفريق
2012تشرين الثاني /نوفمبر  
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 .org/forestry/silvamedhttp://www.fao 2013كانون الثاني /يناير –الرسالة اإلخبارية الثالثة عشرة لغابات البحر األبيض المتوسط 

  
   تلمسانفي  ة الوطنيةديقالحبيض المتوسط في مقر فيما يتعلق بغابات البحر األاللجنة التوجيھية للشراكة التعاونية االجتماع الثالث 

  )2012تشرين الثاني /نوفمبر 20(
  

لشراكة التعاونية فيما يتعلق بغابات البحر األبيض التوجيھية لشّكل االجتماع الثالث للجنة 
المتوسط فرصة ليستعرض المشاركون األنشطة المنفذة منذ االجتماع األخير للجنة الذي عقد في 

على التوجيھية أنظر التقرير الكامل للجنة ( 2011تشرين الثاني /شھر نوفمبر ةيل في نھايراماتو
  .)/http://www.fao.org/forestry/silvamed/66624/fr: الموقع التالي

  
التقدم المحرز  سيلفا مديترانيا -المتوسطالبحر األبيض وعرضت اللجنة المعنية بمسائل غابات 

البحر غابات  ة، وحالالبحر األبيض المتوسطفي إعداد اإلطار االستراتيجي الخاص بغابات 
ا إلى موقد أعدت المنشورتان بالتعاون مع الخطة الزرقاء وسيجري تقديمھ. األبيض المتوسط

كما أشارت أمانة لجنة . يض المتوسطالبحر األبالعلن للمرة األولى في األسبوع الثالث لغابات 
ات عقب على التحقيقإلى النجاح المحقق مؤخراً في التدريب  البحر األبيض المتوسطغابات 

الھيئة  في صبوديا في إيطاليا بالتعاون مع 2012تشرين األول /حرائق الغابات في أكتوبر
  .انية للتعاوناأللم والوكالة) Corpo Forestale dello Stato(الحرجية الحكومية 

  
البحر األبيض ة الزرقاء والوكالة األلمانية للتعاون عن مشاركتھا الجدية في تنظيم األسبوع الثالث لغابات طوأكدت منظمة األغذية والزراعة والخ

ين إنتاج السلع تحس" المعنونالتوجيھية إطالق المشروع األول للجنة  عمل استعرضت المنظمة والخطة الزرقاء نتائج حلقة كما. المتوسط
ل من الصندوق الفرنسي للبيئة المموّ  "في سياق التغيُّرات العالميةالحرجية في منطقة البحر األبيض المتوسط  اإليكولوجيةوالخدمات من النظم 

  .العالمية
  

كما . ن اإلقليمي والقطرييلمستويمقره في الرباط على اووعرضت الوكالة األلمانية للتعاون بالتفصيل كل األنشطة التي نفذھا فريق مشروعھا 
  .2013عرض ممثلو الوكالة األنشطة المقترحة للعام 

  
، قررت خمس منظمات االنضمام إلى البحر األبيض المتوسطاالستثنائية للجنة المعنية بمسائل غابات  الدورة، في 2012أيلول /وفي سبتمبر

، والمركز الدولي للدراسات امكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تركي: وھي وسطالشراكة التعاونية فيما يتعلق بغابات البحر األبيض المت
في  الغابات اتكنولوجيمكافحة التصحر، ومركز لة ، واآللية العالمية التفاقية األمم المتحدالبحر األبيض المتوسطالزراعية المتقدمة في منطقة 

، استعرض التوجيھية في تلمسانلجنة الاجتماع  أثناءوفي . كتالونيا، والوكالة التركية للتعاون
بشأن الغابات  التعاونيةاألعضاء الجدد أولوياتھم للعمل للسنوات القادمة في إطار الشراكة 

مات المحتملة لألعضاء الجدد وأعربوا ھالمسابشأن  وجيھيةلجنة التالوتناقش أعضاء . المتوسطية
  .عن تقديرھم لھا

  
 في إطار عمالعضواً يشاركون في العديد من األ سبعة عشرةيوم ال التعاونيةتضم الشراكة و
ً أنھا نادراً ما تكون  البحر األبيض المتوسطإلدارة المستدامة لغابات ا وإلفضاء . جليّةعلما

اتصال مشتركة  إستراتيجيةة في إطار الشراكة، تقرر إعداد على األنشطة المنفذ وضوح أكثر
االتصال القائمة والمتاحة لدى كل من الجھات المشاركة، اتفق وبعد تقييم وسائل . بين األعضاء

ألعمال المنفذة بشأن بامعرفة تعزيز الالقائمة ل المتعددة المشاركون على تعبئة وسائل االتصال
  .البحر األبيض المتوسطغابات 

ً جديداً ليُ وخالل ھذه  شأن ب التعاونيةعرض على الشراكة الجلسة، اقترحت الخطة الزرقاء كتيبا
آذار /الخطة الزرقاء على نشره قبل نھاية شھر مارس ل، وقد وافق عليه األعضاء وستعم)الشراكة التعاونية(غابات البحر األبيض المتوسط 

2013.  
  

كما تم . 2014-2013ومع انتھاء األعمال، وافق المشاركون على خطة عمل الشراكة للفترة 
، يطلب إلى لقومن ھذا المنط. 2013- 2010 للفترة التعاونيةلشراكة ااالتفاق على تقييم عمل 

ى إطالق نّ ستلي 2013أمانة المنظمة اقتراح اختصاصات وتقديمھا إلى األعضاء قبل صيف عام 
  .2013لشراكة في أواخر عام ل التوجيھيةعملية التقييم في االجتماع المقبل للجنة 

  
األعضاء الذين ال يشاركون بفعالية في  وسيتيح ھذا التقييم فرصة لتحديد التدابير الالزمة بشأن

  .2011-2010منذ توقيع الوثيقة في الفترة  التعاونيةالشراكة 
  

  Christophe BESACIERوالسيد  Marion BRIENSالسيدة 
  )المنظمة( البحر األبيض المتوسطلجنة غابات الخطة الزرقاء وأمانة 

  
 Christophe Besacierللمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسيد 

)christophe.besacier@fao.org(  أو السيدةCaterina Marchetta 
)caterina.marchetta@fao.org ( سيلفا مديترانيا  - البحر األبيض المتوسطمن أمانة اللجنة المعنية بمسائل غابات)منظمة األغذية والزراعة(  

اللجنة التوجيھية للشركة 
  التعاونية
تشرين الثاني /نوفمبر-تلمسان

في  ة الوطنيةديقالحكھف
  تلمسان
 2012تشرين الثاني /نوفمبر
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مجموعات العمل من قبل لإطالق عملية تقييم : سيلفا مديترانيا البحر األبيض المتوسطاللجنة التنفيذية الموسعة للجنة المعنية بمسائل غابات 

  فريق الخبراء الرفيع المستوى
  

، تقرر 2012شباط /في فبراير) تركيا(التي عقدت في أنطاليا  البحر األبيض المتوسطبات في الدورة الحادية والعشرين للجنة المعنية بمسائل غا
االجتماع االستثنائي في  األبيض المتوسط حربلاللجنة غابات  ةواستغلت اللجنة التنفيذية الموسع. 2013تقييم ست مجموعات عمل قبل نھاية عام 

الجوانب العملية لھذا التقييم الذي سينفذ خالل عام  ،ضاء فريق الخبراء الرفيع المستوىمع بعض منسقي مجموعات العمل وأع ،لمناقشة تلمسان
2013.  
المقترحات واالنطباعات مع المشاركين، وافقت اللجنة التنفيذية الموسعة للجنة غابات  تبادلوبعد 

  :2013على أبرز المعالم للعام  البحر األبيض المتوسط
 عضاء مجموعة العمل سيشارك كل أ: 2013ون الثاني كان/المرحلة األولى في يناير

 25إلى  22ارد الوراثية الحرجية في االجتماعات التي ستعقد في روما من المعنية بالمو
الفريق الفني الحكومي الدولي المعني بالموارد الوراثية الحرجية، ( 2013كانون الثاني /يناير

). COST FP1202إطالق مشروع  عمل وحلقة
ذا الحدث فرصةً ليقابل فريق التقييم وسيشكل ھ

الرفيع المستوى أعضاء مجموعة العمل المعنية 
، والتشاور مع خبراء من إدارة البحر األبيض المتوسطبالموارد الوراثية الحرجية في لجنة غابات 

في مجموعات عمل أخرى مثل المجموعة المعنية بحرائق الغابات  يشاركونالغابات في المنظمة 
  .2012إلى  2009عة المعنية ببلوط الفلين في الفترة من والمجمو

  
 البحر األبيض المتوسطيشكل األسبوع الثالث لغابات س: 2013آذار /الثانية في مارس المرحلة 

عدداً كبيراً من  المستوىفي الجزائر، فرصة ليقابل فريق الخبراء الرفيع  تلمسانالمقرر عقده في 
ويمكن . البحر األبيض المتوسطلجنة غابات إطار عمل مختلفة في  األفراد المشاركين في مجموعات

اً االستفادة من ھذا األسبوع إلجراء مقابالت مع الجھات الرئيسية في مجموعات ذلفريق الخبراء إ
الدولية  الرابطةھا الخطة الزرقاء بدعم من عة العمل الثالثة التي تنسق عملالسيما مجمو(العمل ھذه 

وسيرسل استبيان بالبريد اإللكتروني إلى نقاط االتصال القطريين للجنة لجمع ). يةللغابات المتوسط
 .2012و 2009عتھا مجموعات العمل المختلفة بين عامي ضآرائھم حول األنشطة التي و

  
  2013نيسان /في أبريل سيعقد فريق الخبراء األوروبيين المعني بحرائق الغابات اجتماعه السنوي: 2013نيسان /في أبريل الثالثةالمرحلة 

وسيحضر معظم المشاركين المعنيين بأنشطة مجموعة عمل اللجنة المعنية بحرائق . شتركة التابع لالتحاد األوروبيالبحوث الم مركزبدعوة من 
راء الرفيع المستوى في ويمكن لفريق الخب). األعضاء الجدد في المركز البحر األبيض المتوسطبما في ذلك بلدان جنوب (الغابات في ھذه المناسبة 

 .ھذه المناسبة مقابلة مجموع األشخاص المراد مقابلتھم إلجراء تقييم فعال لمجموعة العمل التي يتمحور عملھا حول حرائق الغابات
  

 تحليل بفريق الخبراء الرفيع المستوى  سيقوم: 2013حزيران /المرحلة الرابعة في يونيو
دم تقريراً عما ينبغي استكماله قبل نھاية شھر مجموع المعلومات التي تم جمعھا ويق

 .2013تشرين الثاني /نوفمبر
  

 استكمال المعلومات : 2013تشرين األول /تموز إلى أكتوبر/الخامسة من يوليو المرحلة
الرفيع  الخبراءتقرير التقييم من قبل فريق صياغة والناقصة حول بعض مجموعات العمل 

 .المستوى
  

 بة ساترفع نتائج التقييم بمن: 2013تشرين الثاني /ة نوفمبرالمرحلة السادسة نھاي
تشرين الثاني /شھر نوفمبر ةموسعة المقرر عقده في نھاياالجتماع السنوي للجنة التنفيذية ال

2013. 
  

  Christine FARCYالسيدة  
  الجامعة الكاثوليكية في لوفان

  سائل الغاباتفريق تقييم مجموعات العمل في إطار اللجنة المعنية بمرئيسة 
  

 Caterinaأو السيدة )  Christophe Besacier )christophe.besacier@fao.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسيد 
Marchetta )caterina.marchetta@fao.org ( سيلفا مديترانيا  -البحر األبيض المتوسطمن أمانة اللجنة المعنية بمسائل غابات) منظمة

  )األغذية والزراعة

بلزمة في لالحظيرة الوطنية
  الجزائر
 2012كانون األول/ديسمبر

أعضاء الفريق الرفيع 
 االمستوى مع رئيس لجنة سيلف

  مديترانيا 
تشرين الثاني /نوفمبر-الجزائر

2012

  الجزائر –دينة تلمسان م
 2012تشرين الثاني /نوفمبر
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 5إلى  3من  –) الجزائر( باتنةالمدرسة الحرجية القطرية في  – البحر األبيض المتوسطحلقة عمل بشأن حرائق الغابات في منطقة 

  2012كانون األول /ديسمبر
  

أھمية تھديد حرائق الغابات  مراراً علىفي أفينيون،  2011نيسان /في أبريل البحر األبيض المتوسطاألسبوع الثاني لغابات  لمشاركون فيشدد ا
ً في زيادة المساحات المحروقة  البحر األبيض المتوسطويواجه مديرو الغابات في منطقة . وضرورة تعزيز التدابير الوقائية ً عاما اليوم توجھا

  .ادة في تواتر حرائق الغابات وكثافتھا وشدتھاوزي
  

 عواقبوزيادتھا لمواجھة ة وتدابير التدريب والتوعية لجھود الوقائية على مستوى الھيكلال بد من تكثيف اومع ذلك، 
تكّرس  البحر األبيض المتوسطفمنذ إنشائھا، ومجموعة العمل األولى التابعة للجنة المعنية بمسائل غابات . تغيّر المناخ

 صوبالتعاون مع خبراء من البلدان المشاطئة لحوض المتوسط، تحر. عملھا لموضوع الوقاية ومكافحة حرائق الغابات
مجموعة العمل بشكل خاص على تحديث المعارف الجديدة، واألساليب والتقنيات ذات الصلة وتبادلھا مع البلدان المطلة 

  .البحر األبيض المتوسطعلى 
  

والشراكة التعاونية فيما يتعلق بغابات البحر  البحر األبيض المتوسطلجنة العنية بمسائل غابات وفي إطار عمل ال
البحر م حلقة عمل حول حرائق الغابات في منطقة ياألبيض المتوسط، أعربت السلطات الجزائرية عن رغبتھا في تنظ

  .2012كانون األول /ديسمبر 5إلى  3من  باتنةفي منطقة  األبيض المتوسط
  

البحر األبيض وتھدف حلقة العمل إلى زيادة الوعي لدى السلطات، والجھات المعنية، والمشاركين والجمھور بقضية حرائق الغابات في منطقة 
  :وتبادل الخبرات بالنسبة إلى العناصر التالية المتوسط

  
من وأھميتھا في الوقاية حماية الغابات من الحرائق لدور البنى التحتية : الوقاية  )أ(

 .حرائق الغابات وتكييف الممارسات الزراعية الحرجية كأدوات تكيّف مع تغيّر المناخ
صياغة الرسائل اإلعالمية بشأن قضية حرائق الغابات التي : الجمھورة وعي دزيا  )ب(

اإلنترنت، والصحف، (قنوات االتصال  كل تستھدف العامة وصانعي القرارات باستخدام
 .)والتلفزيون

إطار سياسة التنمية الريفية كشريك رئيسي في  فيلمجتمعات المشاطئة دمج ا  )ج(
  .الحرجي المتوسطي اإليكولوجيوقاية النظام 

تعبئة وسائل المكافحة لدى مختلف أصحاب المصلحة، : مكافحة حرائق الغابات  )د(
  .وتنسيق خطط العمل وتنفيذھا

صور القمر : لغاباتاستخدام األدوات الحديثة في التنبؤ بأخطار حرائق ا  )ـھ(
الصناعي، ونظم المعلومات الجغرافية، ووضع خرائط للمخاطر الديناميكية واإلحصائية 

  .بشأن حرائق الغابات
، ال سيما من حيث التدريب وتبادل الخبرات في إطار لجنة البحر األبيض المتوسطحرائق الغابات في منطقة  لمنع تعزيز التعاون الدولي  )و(

  .بيض المتوسطالبحر األغابات 
  :الشركاء الذين دعموا حلقة العملضّمت مجموعة و

  
 ؛المديرية العامة للغابات في الجزائر  )1(
 ؛الوكالة األلمانية للتعاون  )2(
 ؛المركز التكنولوجي الحرجي في كتالونيا  )3(
التابعة لمتظمة  البحر األبيض المتوسطلجنة المنظمة المعنية بمسائل الغابات في   )4(
 .ومجموعة العمل التابعة لھا والمعنية بحرائق الغابات غذية والزراعةاأل
  

  :وجرى تنظيم الجلسات وفقاً لجدول أعمال يركز على ثالثة مواضيع رئيسية ھي
  
 ؛البحر األبيض المتوسطالوقاية من حرائق الغابات في حوض   )1(
 ؛البحر األبيض المتوسط ضإزالة حرائق الغابات في حو  )2(

 ؛البحر األبيض المتوسطديد عقب حرائق الغابات في حوض التج  )3(
  

ً في مطبوعة حالة غابات وخالل ھذه الجلسات، عرضت المنظمة الفصل حول حرائق الغابات الذي سينشر  ، ووثيقة البحر األبيض المتوسطقريبا
البحر األبيض اللجنة المعنية بمسائل الغابات في ، التي نشرتھا البحر األبيض المتوسطالملخص بشأن الوقاية من حرائق الغابات في منطقة 

  .المتوسط

بلزمة فيل الحظيرة الوطنية
  الجزائر
 2012كانون األول /ديسمبر

 باتنة-حفلة االفتتاح
 2012كانون األول / ديسمبر -الجزائر
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صنوبر ال ةحريق حديث كان قد دمر لعدة أيام غاب آثارة بفرصة ممتازة لمراق) باتنة - األوراس ( زمةبل الحظيرة الوطنيةكلت زيارة ش
  .الة المزرية لغابة األرز في ھذه الحديقة الوطنيةكما أتاحت ھذه الزيارة الميدانية فرصة سانحة لإلطالع على مدى الح. )2012آب /أغسطس(
  

البحر األبيض نھاية حلقة العمل حول حرائق الغابات في منطقة  ومع
  :المشتركون إلى الخالصات الرئيسية التالية/، توصل الشركاءالمتوسط

  
لوحظت أوجه القصور في مجال الوقاية من حرائق الغابات في حوض   )1(

غياب الجدران النارية، (سيما في غابات الجزائر ، السطالبحر األبيض المتو
وسائل حماية صعوبة الوصول إلى المرتفعات لمساعدة المدنيين بسبب غياب 

 ؛...)غياب خزانات المياه ،الغابات من الحرائق
  
ً أن خطط إدارة المرتفعات الحرجية في الجزائر ال ولوحظ   )2(  تدمجأيضا

 ؛ئق الغاباتبشكل كاف جوانب الوقاية من حرا
  

العامة المسؤولة عن الغابات عن رغبتھا في تحديث كل  وقد أعربت المديرية
حرائق  منخطط اإلدارة وتعزيز التكامل بين الممارسات الجيدة للوقاية 

  .الغابات
  

في ھذا اإلطار لدعم المديرية  2013ويمكن إعداد مشروع تعاون فني في عام 
بما في ذلك الممارسات الوقائية الجيدة للحد من حرائق ( القطريةغابات في عملية تحديث كل خطط اإلدارة العامة في الجزائر المسؤولة عن ال

  ).الغابات في السنوات القادمة
  
  
  

عمار بومزبر السيد   
 المديرية العامة للغابات
 وزارة الزراعة في الجزائر

  
  
  
  

 Caterinaأو السيدة )  BESACIERChristophe   )christophe.besacier@fao.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسيد 
MARCHETTA )caterina.marchetta@fao.org ( لفا مديترانيا سي -البحر األبيض المتوسطاللجنة المعنية بمسائل غابات من أمانة

  )منظمة األغذية والزراعة(

  بلزمة في الجزائرل الحظيرة الوطنية
 2012كانون األول /ديسمبر

  مقر حديقة تلمسان
  الجزائر -

أشجار الصنوبر المعمرة للحديقة 
الوطنية بتلمسان

-األوراس-مدينة باتنة
2012كانون األول /ديسمبر -الجزائر


