
 

  :لجنة غابات البحر المتوسطشركاء  عنأخبار 
في  مرفق البيئة العالمية الفرنسيالثانية لمشروع  التوجيھيةاللجنة ستعقد 

 بيروت، لبنان من
  .2013حزيران /يونيو 6إلى  4

في  للغابات األوروبي للمعھد المتوسط البحر  مكتبلسيعقد االجتماع السنوي 
   2013أيلول /سبتمبر 6إلى  4برشلونة، إسبانيا من 

)http://www.efimed.efi.int/portal/events/annual_meeting/(    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ع افتتاحية النشرة الرابعة عشرة قخاص أن أو يصرني بشكل
للجنة غابات البحر األبيض المتوسط بعد أسابيع قليلة على 
حضور الجزء الرفيع المستوى الذي نظم خالل األسبوع الثالث 

إلى  17من ) الجزائر(األبيض المتوسط في تلمسان  لغابات البحر
    .2013آذار /مارس 21

وزارة  كثيراأود أن أشكر  :أوالً 
نمية الريفية في الجزائر والت لفالحة ا

تلمسان لدعمھما ب الوطنية  ظيرةوالح
الرئيسي ومشاركتھما في ھذا 
المؤتمر الھام الذي شارك في 
تنظيمه كل من اإلدارة العامة 
الجزائرية المسؤولة عن الغابات، 
وإدارة الغابات في منظمة األغذية 
والزراعة، والشبكة المتوسطية 
للغابات النموذجية، والخطة 

ية جاالزرقاء، ومركز البحوث الحر
في كتالونيا، والرئاسة التركية للجنة 
المعنية بمسائل غابات البحر 

، سيلفا مديترانيا -األبيض المتوسط
والمركز الدولي للدراسات الجمعية الدولية للغابات المتوسطية، و

الزراعية المتقدمة في البحر األبيض المتوسط، والوكالة 
    .األلمانية للتعاون

ابات البحر األبيض المتوسط من غ"ويبقى ھذا الحدث المعنون 
استراتيجيات التخفيف من تغيّر : أجل تنمية مستدامة لألراضي

عالمة فارقة في تاريخ التعاون اإلقليمي " ؟المناخ والتكيّف معه
بشأن النظم اإليكولوجية لغابات البحر األبيض المتوسط ال سيما 

   :بالنسبة إلى النتائج التالية
من حالة غابات البحر األبيض إطالق الطبعة األولى  •

 المتوسط؛
إقرار اإلطار االستراتيجي لغابات البحر األبيض المتوسط  •

 واالعتماد الرسمي إلعالن تلمسان؛
رأسه الوزير الجزائري يتنظيم جزء رفيع المستوى،  •

للزراعة والتنمية الريفية، للتحقق من األولويات 
 المتوسط؛ بالنسبة إلى غابات البحر األبيض اإلستراتيجية

آذار /مارس 21االحتفال باليوم العالمي األول للغابات في  •
2013. 

 
اعتمدت ) 77الـرئاسة مجموعة (وبناًء على اقتراح الجزائر 

 2012كانون األول /الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر
ً في   21اليوم العالمي للغابات، الذي سيحتفل به سنويا

ويشكل ھذا اليوم فرصة لالحتفال وزيادة الوعي . آذار/مارس
وقد كان من دواعي سروري أن . بأھمية جميع أنواع الغابات

المنظّم في حديقة تلمسان  الجزائرأشارك في ھذا الحدث في 
م غرس أشجار رمزية شارك فيھا يالوطنية، الذي تضمن مراس

    .المتوسطممثلون من عدة بلدان من منطقة البحر األبيض 
فرصة ممتازة لتسليط الضوء األشجار  م غرسيوقد شكلت مراس

لغابات وغيرھا من األراضي على أھمية النظم اإليكولوجية ل
  .في المناطق المتوسطية مشجرة ال

  
في التنمية الريفية،  بشكل كبيروتسھم ھذه النظم اإليكولوجية 

والتخفيف من وطأة الفقر وضمان األمن الغذائي للسكان 
وتوفّر السلع فھي مصدر للطاقة والغذاء والدخل، . المحليين

والخدمات البيئية الھامة ال بل الحاسمة في كثير من األحيان 

بالنسبة إلى العديد من القطاعات االقتصادية في المنطقة 
    ).الزراعة، ومياه الشرب، والسياحة، والطاقة، إلخ(

وينبغي لنا أن نعي التغيّرات العالمية التي تؤثر اليوم على منطقة 
التغيّرات في المجتمعات وأنماط الحياة ( البحر األبيض المتوّسط
، مما يمّس بشكل كبير بمستقبل ھذه )إضافة إلى تغيّر المناخ
، مشجرةلغابات وغيرھا من األراضي الالنظم اإليكولوجية ل

    .فيھدد تأمين مختلف السلع والخدمات إلى السكان بشكل مستدام
نطقة وتؤدي ھذه التغيّرات، التي تظھر معالمھا بالفعل في م

فقدان التنّوع : البحر األبيض المتوسط، إلى تھديدات رئيسية مثل
البيولوجي، وزيادة خطر اندالع حرائق الغابات وغيرھا من 
األخطار الحيوية، وتدھور مستجمعات المياه، وعمليات 

  .التصّحر، إلخ

  
وشّكل األسبوع الثالث لغابات البحر األبيض المتوسط فرصة 

المخاطر وإيجاد الحلول لمواجھة الضغوط على للتفكير في ھذه 
    .غاباتنا

وأود أن أختتم ھذه المقالة االفتتاحية بتوجيه الشكر إلى سلطات 
منطقة كاتالونيا القتراحھا استضافة األسبوع الرابع لغابات 

وسيشّكل ھذا ). إسبانيا(البحر األبيض المتوسط في برشلونة 
تنفيذ إعالن تلمسان الذي األسبوع الرابع فرصة ممتازة لتقييم 

وبذلك أختتم ھذا المقال بتمني . 2013آذار /مارس 21اعتمد في 
النجاح لمنطقة كاتالونيا في تنظيم األسبوع الرابع لغابات البحر 

    .2015األبيض المتوسط في عام 
  Eduardo ROJAS-BRIALESالسيد 

  مساعد في منظمة األغذية والزراعةالمدير العام ال
    إيطاليا –روما  –إدارة الغابات 

  
 

 افتتاحية لجنة غابات البحر األبيض المتوسط:النشرة الرابعة عشرة

مراسم غرس الشجر في 
 21/03/2013 – تلمسان

الجزء الرفيع المستوى برئاسة الوزير الجزائري للزراعة والتنمية 
الريفية
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 اعتماد اإلطار االستراتيجي لغابات البحر األبيض المتوسط

إقليمية طويلة بدأت في  ةدينامكيينبثق اإلطار االستراتيجي لغابات البحر األبيض المتوّسط من 
وبھذه . في أفينيون في فرنسا، خالل األسبوع الثاني لغابات البحر األبيض المتوسط 2012نيسان /أبريل

سيلفا  - المناسبة، رفعت الدول األعضاء في اللجنة المعنية بمسائل غابات البحر األبيض المتوسط
  .غابات البحر األبيض المتوسطللمرة األولى طلبھا إعداد إطار استراتيجي ل مديترانيا

  
في خانيا في اليونان، نظمت حلقة عمل للخبراء بھدف إعداد المسودة األولى  2012أيلول /وفي سبتمبر
من أجل اإلدارة المتكاملة  التي تھدف إلى توفير توجيھات عامة في السياسات اإلستراتيجيةلھذه الوثيقة 

ً للھيكلية  اإلستراتيجيةوجرى تنظيم اإلطار .وسطاإليكولوجيةلغابات البحر األبيض المتللنظم وفقا
  :التالية

  
على أساس المعلومات المتوفرة في مطبوعة حالة  أساس منطقي يرّكز على حالة الغابات في منطقة البحر األبيض المتوسط •

 غابات البحر األبيض المتوسط؛
 
 :ثالثة أھداف رئيسية •

  
في منطقة البحر  مشجرةالنظم اإليكولوجية للغابات وغيرھا من األراضي ال تطوير وتعميم السلع والخدمات التي توفرھا -1

 األبيض المتوسط؛
في منطقة البحر األبيض المتوسط من أجل  مشجرةتعزيز مرونة النظم اإليكولوجية للغابات وغيرھا من األراضي ال -2

 التصدي للتغيّرات العالمية؛
الزمة من أجل اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية للغابات وغيرھا من تعزيز قدرة الجھات المعنيّة وتعبئة الموارد ال -3

 .في منطقة البحر األبيض المتوسط مشجرةاألراضي ال
لغرض عة وتوصيات محددة قمع نتائج متو ئيسيةر إستراتيجيةيقترح تنفيذ ثالثة خطوط  ألثالثةوفي إطار كل من األھداف الرئيسية 

  :في منطقة البحر األبيض المتوسط مشجرةاإليكولوجية للغابات وغيرھا من األراضي الاإلدارة المستدامة للنظم 
  
في منطقة البحر  مشجرةتوفّرھا النظم اإليكولوجية للغابات وغيرھا من األراضي ال تطوير وتعميم السلع والخدمات التي )1

 :التالية اإلستراتيجيةاألبيض المتوسط من خالل تنفيذ الخطوط 
 

  اإلنتاج المستدام للسلع والخدمات من قبل غابات البحر األبيض المتوّسط؛تحسين 
 تعزيز دور غابات البحر األبيض المتوسط في التنمية الريفية؛ 
 في مناطق البحر  تعزيز إدارة الغابات وإصالح حيازة األراضي

 األبيض المتوسط؛
  

 مشجرةللغابات وغيرھا من األراضي ال النظم اإليكولوجية تعزيز مرونة )2
في منطقة البحر األبيض المتوسط من أجل التصدي للتغيّرات العالمية من 

 :التالية اإلستراتيجيةخالل تنفيذ الخطوط 
 

 الوقاية من حرائق الغابات من خالل دمج المخاطر المتزايدة المرتبطة بتغيّر المناخ المستمر في منطقة البحر  تعزيز
 األبيض المتوسط؛

  إدارة الموارد الوراثية للغابات والتنّوع البيولوجي لتعزيز تكيّف النظم اإليكولوجية للغابات وغيرھا من األراضي
 مع تغيّر المناخ المستمر في منطقة البحر األبيض المتوّسط؛ مشجرةال
 استعادة المناظر الطبيعية المتدھورة في منطقة البحر األبيض المتوّسط. 
 

من أجل اإلدارة المتسدامة للنظم اإليكولوجية للغابات وغيرھا من  تعزيز قدرة الجھات المعنيّة وتعبئة الموارد الالزمة )3
 :نطقة البحر األبيض المتوّسط من خالل تنفيذ الخطوط االستراتيجية التاليةفي م لمشجرةاألراضي ا

 
 تطوير المعارف والتدريب والتواصل في مجال غابات منطقة البحر األبيض المتوّسط؛ •
 تعزيز التعاون الدولي بشأن غابات البحر األبيض المتوسط؛ •
جية في إطار غابات البحر االسياسات والبرامج الحر تكييف برامج التمويل القائمة ووضع آليات مبتكرة لدعم تنفيذ •

 .األبيض المتوسط
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اإلطار االستراتيجي لغابات الجلسة العامة حول 
 17/03/2013 –، تلمسان البحر األبيض المتوسط

اإلطار االستراتيجي الجلسة حول
 ،لغابات البحر األبيض المتوسط

  17/03/2013 –تلمسان 
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دورة استثنائية في روما في  سيلفا مديترانيا -وعقدت اللجنة المعنية بمسائل غابات البحر األبيض المتوسط
شّكلت فرصة للتحقق من ھيكليّة الوثيقة التي أعدتھا الدول  بمناسبة لجنة الغابات، 2012أيلول /سبتمبر

وعرضت الوثيقة على خبراء الغابات في جميع أنحاء منطقة البحر األبيض المتوسط في  . األعضاء في خانيا
إطار عملية طويلة من التشاور اختتمت في تلمسان في الجزائر بعرض للوثيقة النھائية خالل جلسة عقدت 

رأسه يواعتمادھا من قبل الجزء الرفيع المستوى الذي لثالث لغابات البحر األبيض المتوسط، في األسبوع ا
  .2013آذار /مارس 21الوزير الجزائري للزراعة والتنمية الريفية في 

 
 

ً إعالن تلمسان، الذي يدعو إلى زيادة التركيز على  وفي نھاية جلسته، اعتمد الجزء الرفيع المستوى أيضا
يمكن االطالع على نص إعالن (التنمية المستدامة للمناظر الطبيعية في منطقة البحر األبيض المتوسط 

  ).تلمسان كامالً في النشرة الرابعة عشرة الحالية للجنة غابات البحر األبيض المتوسط
 
 

التي يمكن أن ) العالمية واإلقليمية والوطنية(حر األبيض المتوسط على الفرص وركزت المناقشات حول اإلطار االستراتيجي لغابات الب
  :تنبثق من ھذا النوع من الوثائق السياسية، ال سيما

 
  

 تحسين صورة قطاع الغابات وتعزيز تعبئة الموارد المالية والبشرية في السنوات القادمة؛ •
إطار توافقي لتحسين التنسيق بين القطاعات وتعزيز الشراكات بين مختلف الجھات المعنيّة  توفير •

في بلدان المنطقة بعد إدخالھا في  مشجرةلغابات وغيرھا من األراضي الفي إطار النظم اإليكولوجية ل
 ؛)الخاصة/العامة(السياسات الوطنية 

أو المشاريع اإلقليمية الفرعية /في تحسين التنسيق من أجل التنمية وتنفيذ البرامج و المساھمة •
 والمشتركة بين القطاعات؛

لمتوسط وغيرھا تسھيل تحديد المواقف المشتركة بشأن النظم اإليكولوجية لغابات البحر األبيض ا •
 الدولية؛ المنتدياتوتعزيزھا في  مشجرةمن األراضي ال

برؤية مشتركة  سيلفا مديترانيا-معنية بمسائل غابات البحر األبيض المتوسطتزويد اللجنة ال •
 .وخارطة طريق

  
  Christine FARCYالسيدة 

  )بلجيكا(جامعة لوفان الكاثوليكية 
  رئيسة الجلسة حول اإلطار االستراتيجي لغابات البحر األبيض المتوسط

 
 

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

 )والزراعة
 
  

  النص الكامل إلعالن تلمسان
استراتيجيات التخفيف  :غابات البحر األبيض المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمناظر الطبيعية في منطقة البحر األبيض المتوسط

 من تغيّر المناخ والتكيّف معه؟
 
  

 21نحن، المشاركون في الجزء الرفيع المستوى من األسبوع الثالث لغابات البحر األبيض المتوسط الذي عقد في تلمسان، الجزائر في 
  .قد الحظنا التوّجھات السياسية التي اقترحھا خبراء من منطقة البحر األبيض المتوسط وناقشناھا خالل ھذا األسبوع ،2013آذار /مارس

  
ً منا بأن النظم اإليكولوجية ل في منطقة البحر األبيض المتوسط ھي عنصر ھام من  مشجرةلغابات وغيرھا من األراضي الاقتناعا

ً كبيراً في التنمية الريفية، والتخفيف من وطأة الفقر وفي تعزيز األمن الغذائي في مناطق عناصر مناظرنا الطبيعية وھي تسھم إس ھاما
  .البحر األبيض المتوسط

  
ً منا بأن النظم اإليكولوجية للغابات وغيرھا من األراضي الشجرية في منطقة البحر األبيض المتوسط ھي مصدر للخشب  وإدراكا

الحفاظ على التنّوع البيولوجي، وحماية التربة والمياه، (والعديد من السلع والخدمات البيئية األخرى والفلين والطاقة والغذاء والدخل 
وھي في كثير من األحيان بالغة األھمية بالنسبة إلى القطاعات االقتصادية لبلدنا ) والمناطق الترفيھية، وإمكانية كبرى لتخزين الكربون

  ).ه، إمدادات مياه الشرب، السياحة، قطاع الطاقة والغاباتالغذاء والزراعة، حفظ التربة والميا(
  

التغيّرات في المجتمعات وأنماط الحياة باإلضافة (وفي حين أّن التغيّرات العالمية التي تؤثر اليوم على منطقة البحر األبيض المتوسط 
فقدان التنّوع البيولوجي، وزيادة خطر (اضي الشجرية تمّس بمستقبل ھذه النظم اإليكولوجية للغابات وغيرھا من األر) إلى تغيّر المناخ

، فتھّدد توفير مختلف السلع )اندالع حرائق الغابات وغيرھا من األخطار الحيوية، وتدھور مستجمعات المياه، وعمليات التصحر
  .والخدمات للسكان بشكل مستدام
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واقتناعا منا بأن مكافحة التصحر الحاصل بالفعل في مناظرنا الطبيعية في منطقة البحر األبيض المتوسط ينبغي أن تشكل أولوية في 
 .جية والبيئيةاسياساتنا الحر

  
وجميع الجھات المعنيّة بإدارة النظم  ةوالمحلي ةواإلقليمي ةنتمنى أن تواصل السلطات السياسية واإلدارية على المستويات الوطني

المدراء من القطاعين العام والخاص والمجتمع (جية في منطقة البحر األبيض المتوسط ااإليكولوجية للغابات وغيرھا من األراضي الحر
مية المستدامة لمناظرنا تطوير االستراتيجيات والسياسات، بما في ذلك طريقة اإلدارة، وإذا لزم األمر تكييفھا، من أجل التن) المدني
  .الطبيعية

  
ً مدراء الغابات، والخبراء واألوساط العلميّة في قطاع الغابات إلى تطوير ممارسات اإلدارة المستدامة والمبتكرة للمناظر  وندعو أيضا

  .بيض المتوسط، ونشرھا وتبادلھا بين مختلف بلدان منطقة البحر األأصحاب المصلحةالطبيعية وتنفيذھا، بالتشاور مع جميع 
  

ً لخصائص كل بلد واحتياجاته، نحن ملتزمون بمواصلة تنفيذ التدابير واألنشطة من أجل تحقيق األھداف  وفي ھذا اإلطار، ووفقا
التوّجھات السياسية من أجل إدارة متكاملة للنظم : اإلطار االستراتيجي لغابات البحر األبيض المتوّسط"المقترحة في الوثيقة المعنونة 

 ،"يكولوجية للغابات في المناظر الطبيعية للبحر األبيض المتوسطاإل
  :ال سيما

  
في منطقة البحر  لمشجرةتطوير وتعميم السلع والخدمات التي تؤمنھا النظم اإليكولوجية للغابات وغيرھا من األراضي ا )1

 :التالية اإلستراتيجيةاألبيض المتوسط من خالل تنفيذ الخطوط 
 م للسلع والخدمات من قبل غابات البحر األبيض المتوّسط؛تحسين اإلنتاج المستدا •
 تعزيز دور غابات البحر األبيض المتوسط في التنمية الريفية؛ •
 تعزيز إدارة الغابات وإصالح حيازة األراضي في مناطق البحر األبيض المتوسط؛ •

  
في منطقة البحر األبيض المتوسط للتصدي للتغيّرات  مشجرةلغابات وغيرھا من األراضي التعزيز مرونة النظم اإليكولوجية ل )2

 :التالية اإلستراتيجيةالعالمية من خالل تنفيذ الخطوط 
تعزيز الوقاية من حرائق الغابات من خالل دمج المخاطر المتزايدة المرتبطة بتغيّر المناخ المستمر في منطقة البحر  •

 األبيض المتوسط؛
لغابات وغيرھا من األراضي والتنّوع البيولوجي لتعزيز تكيّف النظم اإليكولوجية لإدارة الموارد الوراثية للغابات  •

 مع تغيّر المناخ المستمر في منطقة البحر األبيض المتوّسط؛ مشجرةال
 .استعادة المناظر الطبيعية المتدھورة في منطقة البحر األبيض المتوّسط •
 

لغابات وغيرھا من للنظم اإليكولوجية ل المستدامةة من أجل اإلدارة تعزيز قدرة الجھات المعنيّة وتعبئة الموارد الالزم )3
 :التالية اإلستراتيجيةفي منطقة البحر األبيض المتوّسط من خالل تنفيذ الخطوط  مشجرةاألراضي ال

 تطوير المعارف والتدريب والتواصل في مجال غابات منطقة البحر األبيض المتوّسط؛ •
 بات البحر األبيض المتوسط؛تعزيز التعاون الدولي بشأن غا •
تكييف برامج التمويل القائمة ووضع آليات مبتكرة لدعم تنفيذ السياسات والبرامج الحرجية في إطار غابات البحر  •

 .األبيض المتوسط
 
الجزء الرفيع المستوى من األسبوع الثالث لغابات البحر األبيض المتوسط

 2013آذار /مارس 21تلمسان، 
  

 األدوات /ما ھي اآلليات: على السلع والخدمات التي توفرھا األراضي الشجرية في منطقة البحر األبيض المتوسط وتعزيزھا المحافظة
  المبتكرة؟

  )الجلسة الثانية(األسبوع الثالث لغابات البحر األبيض المتوسط 
 
 

الذي عقد في تلمسان في الجزائر،  بمناسبة األسبوع الثالث لغابات البحر األبيض المتوسط،
نظمت الوكالة األلمانية للتعاون والخطة الزرقاء جلسة ليوم واحد لتبادل المعارف والخبرات 
بشأن المبادرات الحالية لتقييم قيمة الغابات وتصميم آليات تمويل مستدامة للغابات في منطقة 

  .البحر األبيض المتوسط
 
 

محورت الجلسة األولى التي ت)  جامعة ال توسكيا، إيطاليا( Gerard Buttoudويّسر البروفسور 
 ورفاهفي منطقة البحر األبيض المتوسط في االقتصاد  مشجرةحول مساھمة األراضي ال

فمّكنت المشاركين من إدراك القيمة االقتصادية واالجتماعية للسلع والخدمات التي توفّرھا النظم اإليكولوجية لألراضي  السكان،
المعھد ( Hamed Daly-Hassenوعرض السيد . الشجرية في منطقة البحر األبيض المتوسط، وتوزيع التكاليف والمنافع المرتبطة بھا

تنّوع الخدمات التي توفّرھا الغابات في تونس وكيف تعود بالفائدة على السكان على المستويات ) الوطني للبحوث الزراعية، تونس
   .المحلي والوطني والدولي
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بقدرة غابات البحر األبيض المتوسط على اإلسھام في االقتصاد األخضر من  )الوكالة األلمانية للتعاون( Ludwig Liagreوذّكر السيد 
ط وخلق فرص العمل والدخل اإلضافي ال سيما من خالل   خالل تعزيز مرونة المناظر الطبيعية في منطقة البحر األبيض المتوس

 .شجريةتطوير سالسل قيمة منتجات الغابات غير الخشبية والسياحة المستدامة في المناطق ال
 
 

إلى  Aroussia Khamassiأشارت ممثلة وزارة السياحة في لبنان السيدة زينة حداد، وممثلة وزارة السياحة في تونس السيدة  وأخيراً 
. اإلمكانيات الھامة الكامنة في زيادة الشراكات بين إدارات الغابات ووزارات السياحة لتطوير السياحة المستدامة على أساس الطبيعة

الوزير التركي لألغذية والزراعة والثروة الحيوانية على أھمية إدارة الغابات المستدامة إلدارة مستجمعات  Metin Türkerوشدد السيد 
 .ومكافحة تآكل التربة المياه

  
وفي إطار القسم الثاني حول اآلليات واألدوات المبتكرة للمساعدة على الحفاظ 

في منطقة البحر  مشجرةوالخدمات من قبل األراضي ال إمدادات السلع على
تمّكن المشاركون من مناقشة الحلول المبتكرة  األبيض المتوسط وتحسينھا،

لتمويل إدارة الغابات المستدامة في األراضي الخشبية في منطقة البحر 
    .األبيض المتوسط، وفھم المسائل الرئيسية المرتبطة بتنفيذھا

على الحاضرين ) جامعة بادوا، إيطاليا( Davide Pettenellaوعرض السيد 
التمويل التي تھدف إلى الحفاظ على األراضي األنواع المختلفة ألدوات 

جية، وعقب اجية أو استعادتھا وتحسين إمدادات السلع والخدمات الحراالحر
عن أدوات التمويل المبتكرة إلدارة الغابات المستدامة في  أمثلةذلك عرض 

   :منطقة البحر األبيض المتوسط

منصة تمويل الغابات من ) المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المغرب( Fayçal Benchekrounعرض السيد  )1
 ؛")الشراكة من أجل غابات المغرب("خالل مشاركة القطاع الخاص في المغرب 

 ؛في كرواتيا" الضريبة الخضراء" )جامعة زغرب، كرواتيا( Stjepan Posavecعرض السيد  )2

فرص تمويل الكربون، من خالل عرض مشروع مرفق ) نامج األمم المتحدة اإلنمائي، تركيابر( Nuri Özbagdatliعرض السيد  )3
المندوبية السامية ( Abdelaziz Hammoudiالبنية العالمية المشترك مع برنامج األمم المتحدة االنمائى في تركيا وعرض السيد 

؛ تحليل التكاليف مقارنة )للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المغرب
عن إزالة األحراج  بالمنافع للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة

 بالنسبة إلى المغرب؛وتدھور الغابات 

) المديرية العامة للغابات، الجزائر( Ammar Boumezbeurعرض السيد  )4
" الوصول وتقاسم المنافع"اتفاقات االستكشاف الحيوي، ال سيما آلية 

 ؛)بموجب بروتوكول ناغويا(
 
 

وبشكل عام، سنحت في الجلسة فرصة لتبادل الفھم المشترك للتحديات المقبلة بشأن 
  .جية وخيارات التمويل المستدام للغاباتاالقيمة االقتصادية للسلع والخدمات الحر

 
 

البحر األبيض المتوسط واإلطار االستراتيجي لغابات البحر األبيض واستند إعالن تلمسان الذي أقر في نھاية األسبوع الثالث لغابات 
إلى مناقشات ھذه الجلسة إلطالق دعوة جديدة التخاذ المزيد من اإلجراءات بشأن ھذه القضايا ) 9و 1الخطان االستراتيجيان (المتوسط 
 .الرئيسية

 
 

  :وفي إطار الشراكة التعاونية حول غابات البحر األبيض المتوسط، تتناسب ندوتان بالفعل مع ھذه الدعوة ھما
  

أفريقيا، عقدت في الرباط، حلقة عمل إقليمية حول آليات التمويل المستدامة لقطاع الغابات في منطقة الشرق األوسط وشمال  •
 ؛2013نيسان /أبريل 5إلى  3 من المغرب

 .2013نيسان /أبريل 30إلى  28حلقة عمل إقليمية حول الوصول وتقاسم المنافع عقدت في الجزائر العاصمة، الجزائر، من  •
 

زيادة إنتاج السلع والخدمات التي توفّرھا غابات البحر األبيض المتوسط في سياق التغيّرات "كما وأن مشروع التعاون اإلقليمي بعنوان 
ً لألساليب المنھجيّة واألدوات  "العالمية بتمويل من مرفق البيئة العالمية ً نقديا الفرنسي يعالج ھذه القضايا وھو يتضّمن استعراضا

ودراسات حالة ) 2013سينشر بحلول نھاية عام (ة لتقييم قيمة سلع وخدمات النظم اإليكولوجية في البحر األبيض المتوسط المستخدم
 .تركيا، وتونس، والجزائر، ولبنان، والمغرب: جية في مواقع تجريبية مختارة في البلدان الشريكةاحول قيمة السلع والخدمات الحر

 
Ludwig LIAGRE ) األلمانية للتعاونالوكالة(و ،Marion BRIENS )الخطة الزرقاء(  

 
 

 Marion Briens، )الوكالة األلمانية للتعاون(من ) Ludwig Liagre )ludwig.liagre@giz.de للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال
)mbriens@planbleu.org(  من الخطة الزرقاء أوChristophe BESACIER )christophe.besacier@fao.org () اللجنة المعنية من أمانة

 )منظمة األغذية والزراعة(سيلفا مديترانيا  -بمسائل غابات البحر األبيض المتوسط
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  مؤتمر حول المناظر الطبيعية الحرجية في البحر األبيض المتوسط في البرلمان األوروبي في بروكسل
 
 

نظّم مؤتمر  مباشرة عقب األسبوع الثالث لغابات البحر األبيض المتوسط واعتماد اإلطار االستراتيجي لغابات البحر األبيض المتوسط،
وكان الھدف . 2013آذار /مارس 26جية في البحر األبيض المتوسط في البرلمان األوروبي في بروكسل في احول المناظر الطبيعية الحر

 .من ھذا االجتماع تسليط الضوء على الديناميات اإلقليمية عقب األسبوع الثالث لغابات البحر األبيض المتوسط وعرض نتائجه الرئيسية
وبھذه المناسبة، عرض كل من حالة غابات البحر األبيض المتوسط 
واإلطار االستراتيجي الجديد لغابات البحر األبيض المتوسط على 
المشاركين إلى جانب خصائص غابات البحر األبيض المتوسط لكي تتم 

سياسة (دراستھا في ضوء المبادرات األوروبية إلدارة الغابات المستدامة 
 ).يئة، والزراعة، والحماية المدنية، وغيرھاالجوار، والب

 
  

 Gastonس المؤتمر عضوان من أعضاء البرلمان األوروبي، ھما السيد أوتر
Franco  والسيدTheodoros Skylakakis  المسؤوالن على التوالي عن

مجموعتي العمل المعنيتين بالغابات والبحر األبيض المتوسط في فريق عمل 
معني بتغيّر المناخ، والتنّوع البيولوجي، والتنمية البرلمان األوروبي ال

وشارك في تنظيم الحدث أمانة فريق عمل البرلمان األوروبي . المستدامة
حول تغيّر المناخ والتنّوع البيولوجي، والتنمية المستدامة، والمكتب األوروبي للمحافظة والتنمية، ولجنة منظمة األغذية والزراعة 

  ).ARCMED(، والخطة الزرقاء، ورابطة مالك الغابات المتوسطية سيلفا مديترانيا -البحر األبيض المتوسط المعنية بمسائل غابات
 
 

وتّم التسليم بأن غابات البحر األبيض المتوسط ھي من أكثر النظم البيئية عرضةً للخطر في العالم ودعا أعضاء البرلمان األوروبي إلى 
مما يحّسن الحوار بين بلدان المنطقة واستخدام النھج التشاركية لتحسين إدارة السلع والخدمات البيئية  تطوير المعارف وتبادل الخبرات،

ً على أھميّة تعزيز . التي تؤمنھا النظم البيئية لغابات البحر األبيض المتوسط المختلفة والحفاظ عليھا وشدد العديد من المتحدثين أيضا
واقترح المتكلمون ). ال سيما في سياق األزمة االقتصادية الحالية(لغابات البحر األبيض المتوسط المعرفة بالقيمة االقتصادية /الفھم

الرئيسيون زيادة التعاون في تنفيذ السياسات والتدابير القطاعية لالتحاد األوروبي لتحقيق وفورات في الحجم والتصدي للمخاطر 
  .المختلفة التي تھّدد غابات البحر األبيض المتوسط

 
 

من المديرية العامة للبيئة في المفوضية األوروبية إلى التعاون الممتاز القائم مع اللجنة المعنية بمسائل غابات  Ernst Schulteوأشار السيد 
 Eduardo Rojas-Brialesوبيّن السيد . سيلفا مديترانيا واقترح عدداً من األفكار لتطوير تدابير مشتركة جديدة -البحر األبيض المتوسط

أّن حالة غابات البحر األبيض المتوسط يمكن أن تصير كارثية ) الخطة الزرقاء( Hugues Ravenelوالسيد ) إدارة الغابات في المنظمة(
حوار أفضل بين العلماء وصانعي السياسات وتطوير أدوات /وأوصى كل منھما بتفاعل. بسبب نقص الموارد المالية في ظل تغيّر المناخ

  .تحديات الراھنةمبتكرة للتصدي لل
 
 

من وزارة الزراعة، والصناعة الزراعية والغابات  Catherine Rivoaوشددت أمانة لجنة غابات البحر األبيض المتوسط، والسيدة 
ً على ضرورة زيادة وعي وسائل اإلعالم وعامة الجمھور بشأن القضايا  Marion Briensالفرنسية، والسيدة  من الخطة الزرقاء أيضا

رابطة مالك الغابات المتوسطية ومركز تكنولوجيا  ممثل، Denis Boglioأّكد السيّد  وأخيراً . ت البحر األبيض المتوسطبغابا المرتبطة
رة الغابات في كتالونيا، أّن أوروبا تضيّع فرصاً ھامة جداً في مجال التنمية الريفية عندما ال تشمل بلدان البحر األبيض المتوسط المجاو

وتمت الدعوى بشكل عام إلى تكييف . وروبية حول غابات البحر األبيض المتوسط الممّولة من المفوضيّة األوروبيةفي المشاريع األ
أدوات التعاون األوروبية القائمة مع واقع الحال بھدف ضمان تعاون إقليمي أكثر توازناً بين ضفتي البحر األبيض المتوّسط وتخصيص 

 ً  .الموارد بطريقة أكثر تنسيقا
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 )األغذية والزراعة
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لغاباتعشاء رسمي في األسبوع الثالث 
 –، الجزائر البحر األبيض المتوسط
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