
 بيان صحفي 

 سبع  الساس  لاابا  البحاالتتعس األلبنان يستضيف 

مة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ، األسبوع السادس لغابات تستضيف وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظ  

انا من  . يجمع هذا الحدث صانعي السياسات والقرارات 9112نيسان/أبريل  5-1البحرالمتوسط في فندق جراند هيلز ، برم 

ومسؤولي الغابات والباحثين والدول المانحة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية االجتماعية والبيئية لتبادل الحلول 

دة وطنًيابلدان البحر المتوسط دعم القائمة على الغابات بهدف   بموجب اتفاق باريس. في تنفيذ مساهماتهم المحد 

ُيَعد  أسبوع غابات البحر المتوسط وهو ُيعقد كل عامين، منبراً إقليميا رئيسياً للتعاون والحوار بين جميع األفرقاء المعنيين. 

يات  في نسخته السادسة ، سيعرض أسبوع غابات البحرالمتوسط الحلول القائمة على الغابات لمواجهة تغي رالمناخ والتحد 

اطار أفضل الممارسات في وذلك ضمن ، والتغيير الديموغرافي اإلقليمية األوسع مثل التنمية المستدامة وانتقال الطاقة

التخفيف من آثار تغير المناخ والتكي ف معه. سوف يتم طرح الحلول المختلفة لتهيئة بيئة مؤاتية وتطبيق هذه الحلول وذلك 

 في ظل حماية القيم االجتماعية والبيئية واالقتصادية والثقافية للسلع والخدمات التي توفرها غابات البحر المتوسط.

يغطي جدول أعمال االسبوع السادس لغابات البحر المتوسط عشرة جلسات تتناول: الوضع الحالي للغابات في المنطقة، 

دة وطنياً بموجب اتفاق باريس، والحلول النظمية الغابوية التي تربط القطاع البري  ومساهمات بلدان البحر المتوسط المحد 

بالمناظر الطبيعية، كما الحلول النظمية لربط منتجات الغابات الغير الخشبية مع المنهج التشاركي االقتصادي. كما من 

دة للغابات لإلبالغ عنها والتوصية بها. كذلك سيتم تسليط الضوء  المتوقع أن يناقش المشاركون في طرح أنظمة رصد موح 

تغير آثار على فرص التمويل الحالية مرتبطة بتغير المناخ. وسيتضمن األسبوع رحلة ميدانية إلى محمية األرز لعرض 

 المناخ.

دة وطنياً  "إعالن لبنانبتبن ي سيختتم هذا الحدث  بموجب اتفاقية  "  الذي يحث دول البحر المتوسط ذات المساهمات المحد 

دة موصى بها والتي ) ( تعزز تبادل المعرفة والخبرات الستعادة الغابات والمناظر 1باريس على اتخاذ إجراءات محد 

 ( تآزر نظم رصد الغابات واإلبالغ عنها.3( حشد تمويل لمشاريع متعلقة بتغير المناخ ، و)9الطبيعية ، )

معالي وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس أسبوع الغابات المتوسطي  السادس نهار اإلثنين األول من نيسان يفتتح سوف 

وإعالن الساعة العاشرة والنصف في فندق غراند هيلز، برمانا  لتقديم األسبوع السادس لغابات البحر المتوسط  9112

 جدول أعماله وأهدافه.



P R E S S  R E L E A S E  
 

Lebanon Hosts the Sixth Mediterranean Forest Week 
 

The Ministry of Agriculture, in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO), is hosting the Sixth edition of the Mediterranean Forest Week (VIth MWF) at the Grand Hills Hotel, 
Broumana, on 1-5 April 2019. The weeklong event brings together policy and decision makers, forest 
administrators, researchers, practitioners, donors, civil society organizations, and social and environmental based 
non-governmental organizations to share and promote the use of forest-based solutions to assist Mediterranean 
countries in the implementation of their Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement.  
 
Held every two years, the Mediterranean Forest Week is a key platform for regional forestry related cooperation 
and dialogue between all relevant stakeholders. In its sixth edition, the Mediterranean Forest Week will showcase 
the use of forest-based solutions to address climate change, and broader regional challenges such as sustainable 
development, energy transition, demographic change, best practices in mitigation and adaptation to climate 
change. It will consider various ways to create an enabling environment, broaden the use of these solutions, while 
emphasizing the importance of recognizing and protecting the social, environmental, economic and cultural value 
of the goods and services already provided by Mediterranean forests.  
 
The agenda covers ten sessions for the Sixth MWF addressing the current forestry context in the region, the status 
of NDCs implementation among Mediterranean countries and forest-based system solutions that link relevant land-
based sectors at the landscape level, as well as link non-wood forest products with economic participatory 
approaches. Moreover, participants from the region are expected to engage in discussing and recommending 
unified forestry monitoring and reporting systems, as well as highlighting current financing climate opportunities. A 
field trip is on the agenda to showcase the Cedar’s reserve in the context of climate change. 
 
The weeklong event will conclude with the adoption of the ‘Lebanon Declaration’ that prompts Mediterranean 
countries with Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement to take specific, 
recommended actions that 1) reinforce knowledge and experience sharing on Forest and Landscape Restoration 
approaches, 2) mobilize climate financing, and 3) synergize forest monitoring and reporting systems.  
 
H.E the Minister of Agriculture, Dr. Hassan Lakiss, will officially address the participants during the Opening 
Ceremony of the VIth Mediterranean Forest Week on Monday April 1st, 2019 at 10:30 at the Grand Hills Hotel, 
Broumana. 
 


