
 هل هناك تجارة في زراعة األشجار
 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ؟

تهدف هذه الندوة عبر شبكة االنترنت إىل تبادل المعلومات 

والخبرات والتحديات واستراتيجيات وفرص تطوير األعمال

لزراعة األشجار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 
 

 
 ٢٦ مايو ٢٠٢١

(GMT+2) من 01:00 ظهراً إىل 02:30 ظهراً توقيت غرينتش 

للمزيد من المعلومات، 

 تواصل معنا:

 info@menaqua.com

 سجل هنا

https://www.menaqua.com/
https://www.menaqua.com/
http://menaqua.com/
https://form.jotform.com/211102549228347
https://form.jotform.com/211102549228347


 مايا نعمة
مديرة مبادرة التشجير في لبنان 

  نادين خورى 
  رئيسة التنفيذ بروبنسون اغري  

يورُون كوسترمان
 مدير شركة ميناكوا 

   أمية أبو حنا   
مديرة الندوة

بمشاركة 

    إيفيت شامير
مترجمة

 ساندر فان كوتين
 (EIB) وكيل بنك االستثمار األوروبى 

 

    رانيا النجار    
مترجمة



ترحيب

يورُون كوسترمان

المقدمة

أمية أبو حنا ، مديرة الندوة 

الجلسة تفاعلية

 
كيف نزرع المزيد من األشجار في منطقة

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟
كلمات تمهيدية من قبل المتحدثين

الرئيسيين تليها جلسة تفاعلية مع المشاركين

مالحظات ختامية

أمية أبو حنا ، مديرة الندوة 

برنامج الندوة

13:00-13:10

13:10-13:20

13:20-14:20

14:20-14:30

 معزوفة ختامية  كُون يوته 



تنظم ميناكوا سلسلة من الندوات عبرشبكة اإلنترنت حول استصالح األراضي في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا  عن طريق التشجير وإعادة التحريج والحراجة الزراعية.

تناولت الندوة األوىل عبر اإلنترنت المنظور العام لـ "كيفية زراعة المزيد من األشجار في

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا". تهدف ندوتنا عبرشبكة الإنترنت القادمة في ٢٦

مايو إىل تبادل المعلومات والخبرات حول التحديات واالستراتيجيات والفرص لتطوير

األعمال في مجال زراعة األشجار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 

عىل المستوى العالمي ، دخلت مجموعة واسعة من رواد األعمال والشركات في صناعة

ترميم المناظر الطبيعية ، لتشكيل "اقتصاد الترميم" ناشئ. في منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا ، يعد تطوير حاالت تجارية قابلة للتطبيق لزراعة األشجار أكثر صعوبة: قد

تتطلب دراسة الجدوى القابلة للتطبيق التطويرالمتزامن لسالسل القيمة المتعددة ، مثل

إنتاج المنتجات التجارية ، وعزل الكربون ، وتوفير أهداف التنمية (SDG). قد يشمل ذلك

أسواًقا وعمالء / مستهلكين مختلفين تماًما. وال يزال مطورو األعمال يتعلمون خدمة مثل

هذه األسواق المتنوعة والعمالء..

  

التحدي اآلخر هو المدى الزمني الطويل المطلوب نسبًيا  لتطوير سالسل القيمة التي تعتمد

عىل غرس األشجار. قد تكون عوائد االستثمار إيجابية في النهاية ، لكنها تظهر فقط عىل

المدى الطويل. وقد يتطلب ذلك تطوير سالسل قيمة إضافية سريعة الدفع جنًبا إىل جنب

مع غرس األشجار.

  

عىل الرغم من هذه التحديات ، هناك زيادة في االستثمار في زراعة األشجار في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، ولكن هناك القليل من المعلومات حول ما إذا كانت هذه

المشاريع مستدامة مالًيا. يمكن لنماذج األعمال السليمة لمشاريع التشجير وإعادة التحريج

والحراجة الزراعية جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز استصالح األراضي في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 

بعد هذه الندوة عبرشبكة الويب سيكون لديكم المزيد من األفكار حول:

"ما هي الجدوى التجارية الحقيقية للمبادرات الخضراء في منطقة الشرق األوسط وشمال

إفريقيا؟"

هل هناك تجارة في زراعة األشجار
 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ؟ 


