
 

 األسبوع السادس لغابات البحر األبيض المتوسط ، برمانا، لبنان 

 لبنان معالي وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس، كلمة 

  01:01الساعة  نثنين األو  من نيسان،اال  فندق غراند هيلز، قاعة المسرح

 السادةالسيدات و 
 وو  ذذا القطاع ال األمل في قلوبنا، ال نقطة مضيئة تبث   المتوسطية السادس الذي نفتتحه اليوم معكمل أسبوع الغابات بعيدًا عن السياسة ومشاكلها، يشك  

م   حد ذاته.بمشاكل فيه بل وبالعكس تحدياته وبيرة، بل أل  االجتماع على ايجاد حل  للتحديات ذو حتمًا تقد 
ب في سوريا، الكبيرة جراء الحر نحن في لبنا  من وثافة سكانية وحروة النزوح  هصحيح أ  المشاكل قد تختلف من بلد إلى آخر حول المتوسط، فما نواجه

 نا جميعًا. يوالحرائق واألمراض وغيرذا قد يقابلها مشاكل أخرى في بلد جاٍر لنا. إال  أنه من المؤود أ  التغي ر المناخي يصيبنا ولنا، وتأثيره عل
ثير على الكرة األرضية والنظم االيكولوجية فيها، قائمة على قدٍم وساق وذذا جيد، ولكن نحن لسنا بحاجة ا  الدراسات العلمية واألبحاث حول مدى ذذا التأ

على األقل  لمساعدتها على مقاومة ذذا التغير المناخي، أو  وذو تمتين وتمكين غاباتناأو باألحرى حل  واحد النتظار الخالصات، فنحن أمامنا ذدف واحد 
 جعلها أكثر قدرة على التكي ف معه. ل

: الحد من المخاطر، معالجة التعديات، مكافحة األمراض، الوقاية من الحرائق، زيادة الوعي، حماية المواقع األكثر أمام ذذا الهدف، تتعدد األساليب
 ...حساسية، التحريج وإعادة التحريج إلى ما شابه

تي وأذمية منتجاتها والمردود االقتصادي الوتفر دذا ي ذذه الغابات من خالل تسليط الضوء على أذميتها نحمإال أ  أفضل ما يمكن أ  نقوم به ذو أ  
 يضمن استمراريتها وتطورذا. ة بمامستداماعتمدنا االدارة اليمكن أ  تساذم به لو نحن 

  :وفي ذذا االطار وضعت وزارة الزراعة اللبنانية أذدافا واضحة لمكافحة تدذور االراضي من جراء التغيرات المناخية وذي على الشكل التالي
 زيادة إنتاجية األراضي ومخزو  الكاربو  العضوي في األراضي الزراعية والغابات والمراعي -1
 تحويلها إلى غطاءات أخرى اضي الحرجية والزراعية والمراعي والحد من تحسين فسيفساء المشاذد الطبيعية والغابات واألر  -2
 تفعيل دور الغابات واألشجار في المد  واألرياف من أجل تأمين خدمات ومنتجات بطريقة مستدامة -3

 وذنا وا  ال بد من إجراءات تنفيذية اعتمدذا لبنا  من أجل الوصول إلى ذذه األذداف وأذمها:
 ذكتار 11.111الطبيعي للغابات من خالل تحريج أو اعادة تحريج لمساحة ال تقل عن إعادة تأذيل المشهد  .1
 تنفيذ ممارسات اإلدارة المستدامة للغابات على جميع الغابات العامة، وتعزيز ذذه اإلدارة في الغابات الخاصة، مما يقلل من حدوث حرائق .2

 الغابات ومن تحويلها إلى استخدامات أخرى 
 ذكتار 1.111والمحافظة عليها في المناطق الجبلية العالية وعلى مساحة ال تقل عن إدارة المراعي  .3
 تفعيل استدامة المد  والبلدات من خالل تنمية االحراج الحضرية وشبه الحضرية وتنفيذ الممارسات الزراعية الغابوية الرعوية .4
 مع استراتيجية التكيف مع التغير المناخي واستراتيجية المحافظة علىوضع حوافز مالية لتنفيذ ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي، تماشيا  .5

 التنوع البيولوجي
 إقامة شراكات مع المنظمات المحلية والوطنية والدولية من أجل تعزيز ممارسات اإلدارة المستدامة للغابات .6

 
ن خالل تبادل ا بأفضل الطرق واالستفادة منها مفرصة يجب اقتناصه ذوا  انعقاد أسبوع الغابات المتوسطية مرة ول سنتين  وفي الختام نود التشديد على

 الخبرات بين دولنا من أجل االسراع في إيجاد الحلول لمشاكل التغيرات المناخية التي باتت تشكل خطرا محدقا للمنطقة.
لمجموعة  والدورة الثالثة والعشرينوسطية السادس أسبوع الغابات المت، في ربوع بلدة برمانا الخضراء ونعلن افتتاح فعاليات نرحب بكم في لبنا 

SILVAMEDلتغير بهدف إظهار أذمية غاباتنا في التخفيف من حدة ا لوصول الى توصيات عملية وقابلة للتنفيذل ، ونتمنى لنا جميعًا نجاح ذذا المؤتمر
 المناخي

 وشكرا  
 


