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 موجز التوصيات

 
 في الهيئة الموجهة إلى البلدان األعضاء

 إن الهيئة:
  

للجهود التي تبذلها البلدان في تقييم المنتجات الحرجية غير الخشرررررربية وإدارتها إدارة  أعربت ع  تقديرها
 .مستدامة

  
أن تقوم البلدان بصررررررياغة المشرررررراريع والبرامج مع التركيز بقدر أكبر على قضررررررايا تغير المنا ،  اقترحت

م  أهمية بالغة للغابات والمراعي في إقليم الشرررق األدنى  هوالتشررديد بشرركل عاص على التكيف، نلرا لما ل
 لحصول على تمويل م  أطراف متعددة.ا، واوشمال أفريقي

  
إلى البلدان إجراء  طلبتعايير والمؤشرررررررات المقترحة باعتبارها إطارا جامعا، وعلى النلر في الم وافقت

كل بلد بتحديد المؤشرات المستخدمة بالفعل على  أوصتعلى ضوء كل سياق قطري، و ،قطريةمشاورات 
اعتبار  ع  نتائج اإلبالغ فضال ع  ،الصعيد الوطني، واإلشارة إلى المؤشرات المحتملة التي يمك  تطبيقها

 اة.نتقتطبيقها في مواقع قطرية تجريبية م
  

واسرررتراتيجياتها المتعلقة بالغابات والمراعي، ودمجها في القطاعات  سرررياسررراتهاالبلدان على تحديث  شرررجعت
صادية واالجتما  أوصت كذلكية للغابات والمراعي في التنمية الوطنية، وعاألعرى، وإظهار المساهمة االقت

البلدان بتعزيز الصررررالت بي  سررررياسرررراتها واسررررتراتيجياتها وبي  الشررررواغل المتعلقة بتغير المنا  وغيرها م  
الشواغل الناشئة، م  أجل تحسي  التواصل واجتذاب اهتمام صناع القرار والمستثمري  والصناديق المتعددة 

 .األطراف على نحو أفضل
  

ات، إلدارة الغاب في تأمي  تمويل واسرررررتثمار م  القطاع الخاص الصرررررعوبات التي يواجهها اإلقليم الحلت بقلق
بأن تتخذ البلدان األعضرررراء تدابير لتعزيز جهودها للتنمية الوطنية، بسرررربل منها المشرررراركة الشرررراملة  أوصررررتو

ظروف مواتية لتقديم تمويل م  القطاع  لتهيئةللمجتمعات المحلية وإصررررالر أطر السررررياسررررات واألطر القانونية 
 الخاص في قطاع الغابات م  أجل المشروعات الحرجية الصغيرة والكبيرة.

  
تبادل الخبرات وتحسرررري  االتصررررال في مجال الغابات ومبادرات المسرررراواة بي  الجنسرررري  البلدان ب أوصررررت

بابية لتحسرررررري  فهم هذف الموضرررررروعات في  توعية  اقترحتالغابات والمراعي، و ميدانوالمبادرات الشرررررر
 رجي.الح التعليممواد للتعلم اإللكتروني لتحسي   إعدادالمجتمعات المحلية ع  طريق اإلرشاد الحرجي و

  
ي ذلك في السياسات والمبادرات، بما ف البلدان على النلر في كيفية دمج تعميم المساواة بي  الجنسي  شجعت

 .على مستوى األسرة
  

الشرررررباب في المبادرات على المسرررررتوى القطري، بما في ذلك في مجال رصرررررد  أن تشررررررل البلدان اقترحت
، ووضررررررع حوافز للشررررررباب للمشرررررراركة في برامج التعليم الحرجي عنها الغابات وحصرررررررها وجمع بيانات

 .المتنوعة، بسبل منها تهيئة فرص عمل للشباب
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 موجز التوصيات

 
 منظمة األغذية والزراعةالموجهة إلى 

 إن الهيئة:
 

ار إط ضم  أطر منها ،المشاريع والمبادرات في اإلقليموضع في  بأن تواصل المشاركة لمنلمةا أوصت
 .مبادرة الجدار األعضر العليم للصحراء الكبرى والساحل

 
آلية  هاسبل من اللعالمنلمة بدعم تنسيق تنفيذ االلتزامات الدولية على المستوى اإلقليمي، م   أوصت

 إعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية.
 

ى تشجيع المنلمة عل وحثت ،اإلبالغ ع  البيانات جودةى المنلمة تقديم المساعدة التقنية لتحسي  إل طلبت
 .اإلجراءات الرامية إلى تنمية القدرات على رصد الغابات

 
 حثتو، إلى المنلمة مساعدة البلدان في إجراء تقييم دقيق لموارد الغابات والمراعي في اإلقليم طلبت

 .المنلمة على تعزيز إجراءات تنمية القدرات في مجال رصد الغابات
 

ط عمل عط تتضم المنلمة على مساعدة اإلقليم في وضع استراتيجية إقليمية للغابات والمراعي  حثت
وتنفيذ العمليات  لتحسي  المعلومات المتعلقة بالغابات والمراعي في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

  .العالمية
 

معايير  واإلقليمي اعتماد واستخدام قطريإلى المنلمة أن تتابع مع البلدان على الصعيدي  ال طلبت
اإلدارة المستدامة للغابات والمراعي؛ وأن تدعم البلدان في هذا الشأن وتساعد في اعتماد  ومؤشرات

ارير إلى العمليات تقديم تقم   القيام بشكل متعاون   م مجموعة متناسقة م  المؤشرات، مما يمك  
  .واالتفاقيات العالمية

 
 .إلى المنلمة إنشاء نلام لتبادل الخبرات القطرية في وضع السياسات وتنفيذها طلبت

 
، الستصالر األراضي الجافةإلى المنلمة دعم تقييم ورصد المبادرات القطرية السابقة والجارية  طلبت
 .هابرامج سليمة الستصالح ووضع

 
لغابات ا رصد في مجالالمنلمة بدعم تنمية القدرات في بلدان إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا  أوصت

جمع بيانات ع  األرض التدريب على التكنولوجيات الجديدة مثل أداة  والمراعي، م  عالل سبل منها
(Collect Earth.) 
 

 ،لية وطنية لرصد الغابات والمراعياعتماد نلم تشغيفي المنلمة بتعبئة الموارد لدعم البلدان  أوصت
القرارات المتعلقة باإلدارة المستدامة اتخاذ  تبصيرو ،قادرة على كشف التغيرات في استخدام األراضي

 تغير المنا . بما يالئم فهايوتكي ،للغابات والمراعي
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 مقدمة وافتتاح الدورة
 
وأسبوع غابات  (NEFRCاألدنى )والعشرون لهيئة الغابات والمراعي في الشرق ُعقدت الدورة الثانية  -1

، بدعوة كريمة 2015 ول/ كانون األديسمبر 17إلى  13، م  جزائر، التلمسانفي  رابعال (NEFWاألدنى )الشرق 
. حضروا الجلسة االفتتاحية لارمش 300. واجتذب االجتماع الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية م  

 م  منلمات حكومية دولية عالمية وإقليمية. ن، وممثالاعضو بلدا 14ممثال م   29 الهيئة وحضر دورة
ات غاب أسبوعوبشكل مواٍز لدورة الهيئة، حضر  قائمة كاملة للمشاركي  في الدورة.الملحق ألف ويعرض 
 الدورة واألسبوع. وُسيَّرت أعمال شركة وطنية 15ن وم  بلدا عمسة مشاركا م  137رابع ال األدنىالشرق 
 .والفرنسية العربية واإلنجليزية اتباللغ
 
 رابع تحت الشعار المشترلية والعشرون للهيئة وأسبوع غابات الشرق األدنى الثانالدورة الُعقدت و -2
ة للغابات والمراعي في الشرق األدنى: بناء مناظر طبيعية قادرة على الصمود في األراضي إلدارة المستدام“

م  عالل هذا الشعار، سعت الدورة الثانية و ”الجافة لتأمي  سبل العيش المستدامة والرفاف االجتماعي
از إبر بوع، إلىوالعشرون للهيئة م  عالل ما بذلته م  أنشطة، واألنشطة ذات الصلة المبذولة أثناء األس

أهمية الغابات والمراعي لسبل عيش الماليي  م  سكان المناطق الريفية، وللتنمية االجتماعية واالقتصادية 
 ،الهيئة  مإلى إتاحة فرصة للمشاركي  والحماية البيئية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا. وسعت أيضا 

، للتصدي للتحديات ي  بقضايا الغابات والمراعيولنطاق واسع م  أصحاب المصلحة اآلعري  المهتم
 .بشأن الممارسات الجيدة واالبتكارات الخبراتو المعلومات تقاسم وتبادلو المشتركة

 
سبوع غابات الشرق األدنى ال -3 سات عالل أ  الملحقفي  البرنامجرد ي. ورابعوعقدت مجموعة م  الجل

 باء.
 
محمد عمير، األمي  العام لوالية تلمسرررران، بالمشرررراركي  الذي  رحب السرررريد وفي الجلسررررة االفتتاحية،  -4

وتلمسان وحديقتها الوطنية. وقال إن اإلقليم يضم أراض حرجية فريدة، ونتيجة لذلك فإن  جاؤوا إلى الجزائر
السرررركان المحليي  يقدرون الدور الهام للغابات في الحياة اليومية. وحث جميع المشرررراركي  على اإلسررررهام في 

 الغابات، وتمنى لهم النجار في اجتماعهم.حماية 
 
وأشررار رئيس الدورة الحادية والعشررري  للهيئة، السرريد عيسررى الشرروبكي، مسرراعد األمي  العام للحرا   -5

والمراعي، في وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشررررمية، إلى االجتماعات المثمرة والهامة التي عقدت 
ن على أعمال الهيئة. وأكد أ ضم  دورة أسبوع غابات الشرق األدنى الرابع في اليوم السابق، والتي ستؤثر

الهيئررة تخا البلرردان، ودعررا إلى تعزيز الملكيررة القطريررة لنتررائجهررا. ووجرره الشرررررركر إلى المشررررررراركي  على 
ة وعلى ترتيبات االجتماع الممتازة التي حارحضورهم، وأعرب ع  تقديرف لحكومة الجزائر على حفاوتها ال

 زراعة على المساعدة التي قدمتها في تنليم االجتماع.اتخذتها، ووجه شكرا عاصا إلى منلمة األغذية وال
 
في  اتالغاب شعبة تقييم الغابات وإدارتها وصونها التابعة إلدارة، مدير منصورالسيد إدواردو  أعربو -6

ع  تقدير المنلمة للجمهورية الجزائرية  ،األغذية والزراعة ، بالنيابة ع  المدير العام لمنلمةالمنلمة
قال إن نتيجة مفاوضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير . والديمقراطية الشعبية الستضافتها الدورة

المنا  المعقودة في باريس ستكون بداية عصر جديد في العمل في مجال الغابات وتغير المنا ، وحث البلدان 
مل الذي تقوم به في هذا المجال. وأشار إلى الصلة القائمة بي  الغابات والترتيبات الدولية على إعالء مكانة الع
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األعرى، ومنها االلتزامات المترتبة على اتفاقية مكافحة التصحر بشأن تحييد أثر تدهور األراضي، والوثيقة 
ق تمدد الترتيب الدولي المتعل الختامية للدورة الحادية عشرة لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، التي

. وأشار إلى استعداد منلمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ أهداف التنمية 2015بالغابات إلى ما بعد عام 
المستدامة، وأكد أهمية الغابات في تحقيق نتائج متعددة في ما يتعلق بتحقيق األهداف، واإلسهامات األساسية 

 سط وشمال أفريقيا تقديمها.التي يتعي  على بلدان الشرق األو
 
 ية والعشري انثالدورة الالمدير العام للمديرية العامة للغابات في الجزائر، ، السيد ياتو عبد القادروافتتح  -7

لبحري، وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد ا ، بالنيابة ع  معاليرابعوأسبوع غابات الشرق األدنى ال للهيئة
وتطرق إلى العمل السياسي الذي تقوم به أعرب ع  سعادة حكومته باستضافة الدورة. وِسيد أحمد فاروعي. 

الجزائر نحو حماية الموارد الطبيعية، م  عالل تنفيذ عطط عمل وطنية إلعادة زراعة الغابات، ومكافحة 
ة اركالتصحر، وحماية مستجمعات المياف والنلم اإليكولوجية الطبيعية، وكذلك م  عالل المعلومات ومش

السكان المحليي . وأشار إلى أن الجزائر أنشأت نلاما للرصد يكفل القيام بصفة دورية بفحا حالة المناظر 
الطبيعية م  حيث قدرتها على الصمود، وبإنفاذ إجراءات لمكافحة التصحر. وحث على مواصلة رصد النلم 

  اإليكولوجية للسهوب.
 

 (2)البند انتخاب أعضاء المكتب و إقرار جدول األعمال
 
 ، أُقر جدولرئاسته(، رئيس الهيئة الذي انتهت مدة األردن) يسى الشوبكيم  السيد ع اتبتوجيه -8

حق لالم(. وترد الوثائق التي نلرت فيها الهيئة في لحق جيمالم( )أنلر FO:NEFRC/2015/1) المؤقت األعمال
 دال.
 
 يلي تكوي  المكتب: انتخبت الهيئة الرئيس، ونائبي  للرئيس، ومقررا. وفي ماو
 

  لسيد ياتو عبد القادر، الجزائرا   الرئيس:
  السيد سيد حسي  موساويان، إيران  النائب األول للرئيس:
 لسيد طاهر الحسومي، ليبيا ا  النائب الثاني للرئيس:

  لسيد على تمريت، تركياا   المقرر:
 
دم حامد، كبير موظفي  مختا بالغابات، في مكتب المنلمة اإلقليمي للشرق آوتولى السيد عبد الحميد  -9

 ، في القاهرة، العمل كأمي  للهيئة.األدنى
 

 الحادية والزراعة واألنشطة القطرية في اإلقليم ومتابعة طلبات وتوصيات الدورة األغذيةأنشطة منظمة 
 (3 )البند للهيئة العشرينو
 
على النحو الوارد  2015-2014قدمت األمانة عرضا موجزا ألنشطة ومشاريع الغابات المنفذة في الفترة  -10

أنشطة منلمة األغذية والزراعة واألنشطة القطرية في اإلقليم، ومتابعة  “، FO:NEFRC/2015/2في الوثيقة 
 ، وأشارت”التوصيات الصادرة ع  الدورة الحادية والعشري  لهيئة الغابات والمراعي في الشرق األدنى

 صياتالمقدمة بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التو (9)األمانة إلى االنخفاض الشديد في عدد التقارير القطرية 
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 الصادرة ع  الدورة الحادية والعشري ، التي تعذر على بعض البلدان تقديمها بسبب التطورات الداعلية.
تي الهيئة على المبادرات ال وأثنتالهيئة البلدان بتعزيز مشاركتها في الهيئة وامتالل زمام أمورها.  وأوصت

لهيئة، وعاصة معايير ومؤشرات اإلدارة تقوم بها البلدان لمتابعة توصيات الدورة الحادية والعشري  ل
المستدامة للغابات، والسياسات الوطنية للغابات والمراعي، وعطط العمل المتعلقة بتنفيذ مبادرة الجدار 

 األعضر العليم للصحراء الكبرى والساحل. 
 
وأشارت الهيئة مع االرتيار إلى إنجازات منلمة األغذية والزراعة منذ الدورة الحادية والعشري   -11

بأن تواصل المنلمة المشاركة في إقامة مشاريع واتخاذ مبادرات في اإلقليم، ضم  أُطر  وأوصتللهيئة، 
المنلمة بأن تدعم  كذلك الهيئة وأوصتمنها مبادرة الجدار األعضر العليم للصحراء الكبرى والساحل. 

عية إعادة المناظر الطبيتنسيق تنفيذ االلتزامات الدولية على المستوى اإلقليمي، م  عالل ُسبل منها آلية 
ق أيضا إلى التبادل الفريد للخبرات القطرية ع  طري التقدير مع وأشارت الهيئةللغابات إلى هيئتها األصلية. 

 المعنية بالمسائل الحرجية في منطقة البحر األبيض المتوسط )سيلفاالتعاون والتنسيق في إطار اللجنة 
 .(مديترانيا

 
 (4حالة الغابات في الشرق األدنى )البند 

 
كجزء م  الجلسة المشتركة بي  هيئة الغابات والمراعي في الشرق األدنى/أسبوع غابات الشرق  -12

، قُدمت عروض ع  المنتجات الحرجية غير الخشبية والبيانات المتعلقة بالغابات في NEFRC/NEFWاألدنى 
حالة الغابات في “، FO:NEFRC/2015/6إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا على النحو الوارد في الوثيقة: 

ا إلى مشيروقدم السودان عرضا ع  التقدم المحرز في مشروع الصمغ العربي في السودان، . ”الشرق األدنى
 في المائة، وأعاد الشباب إلى القرى المحلية. 60أن المشروع زاد دعل أصحاب المصلحة المحليي  بنسبة 

ل في عداد تدعوشرحت الجزائر تجربتها مع النباتات الطبية، قائلة أن كثيرا م  النباتات العطرية والطبية 
امج لإلدارة المستدامة للنباتات الطبية والعطرية. األنواع المهددة باالنقراض، وأن البلد سيعمل على وضع برن

ويجري  ،وقدمت الجزائر أيضا عرضا ع  نبات النعنع األعضر، الذي يحتوي على مضاد حيوي قوي
ير للتقارير المقدمة ع  المنتجات الحرجية غ وأعربت الهيئة ع  تقديرهااستخدامه لتحضير المنتجات الطبية. 

 بذل جهود لتقييم هذف المنتجات وإدارتها إدارة مستدامة . البلدان على وشجعتالخشبية، 
 
وعرضت األمانة بيانات ع  الغابات اإلقليمية استنادا إلى نتائج التقييم العالمي للموارد الحرجية لعام  -13

2015 (FRA 2015)( 41مليون هكتار( واألراضي الحرجية األعرى ) 42.5، التي أشارت إلى أن مساحة الغابات 
مليون هكتار( محدودة للغاية في اإلقليم، وأن المساحتي  تعانيان م  فقدان ضخم يتركز في عدد قليل م  

الهيئة إلى منلمة األغذية والزراعة أن تقدم مساعدة تقنية لتحسي  جودة اإلبالغ ع  البيانات،  وطلبت البلدان.
وأعربت  .واسعة في مجال رصد الغاباتالمنلمة على أن تعزز اإلجراءات المتعلقة بتنمية قدرات  وحثت

أيضا إزاء فقدان الغابات بنسبة كبيرة في بلدان معينة بالمقارنة بالغطاء الحرجي المنخفض  الهيئة ع  قلقها
 مال أفريقيا.إلقليم الشرق األدنى وش

 
 (5العمليات العالمية للسياسات )البند 

 
، ”العمليات العالمية للسياسات “، FO:NEFRC/2015/7.1و FO:NEFRC/2015/7 عرضت األمانة الوثيقتي  -14

وقدمت شرحا لما يلي: صك األمم المتحدة المتعلق بالغابات، الذي تم التفاوض بشأنه في إطار منتدى األمم 
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المتحدة المعني بالغابات؛ وأهداف التنمية المستدامة، التي جرى صراحة تناول الغابات في إطارها في الهدفي  
(؛ واالتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015؛ والوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي للغابات )سبتمبر/أيلول 15و 6

في  (COP21)الدورة الحادية والعشري  لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنا 
ية المستدامة ستوجه الجهود الدولية عالل . وأشارت األمانة إلى أن أهداف التنم2015ديسمبر/ كانون األول 

السنوات الخمس عشرة المقبلة، وإنها ستعمل مع منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات والشراكة التعاونية في 
مجال الغابات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشجعت البلدان على تعزيز التنسيق بي  تمويل المنا  

الهيئة إلى المنلمة مساعدة البلدان في إجراء تقييم شامل وطلبت  دارة الحرجية المستدامة.والتمويل األعم لإل
الهيئة المنلمة أيضا على مساعدة اإلقليم في وضع استراتيجية  وحثتلموارد الغابات والمراعي في اإلقليم. 

دنى مراعي في الشرق األإقليمية للغابات والمراعي مع عطط عمل لتحسي  المعلومات المتعلقة بالغابات وال
 .وشمال أفريقيا وتنفيذ العمليات العالمية

 
وأشارت األمانة أيضا إلى أن االتفاق العالمي الذي تم التوصل إليه في الدورة الحادية والعشري   -15

 ، والذي2020لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنا  المقرر أن يسري في عام 
يتضم  إشارة صريحة إلى المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة ع  إزالة الغابات وتدهورها، يربط 

الهيئة  رحتواقتالتكيف والتخفيف، ويحث على تنسيق التمويل، م  عالل سبل منها صندوق المنا  األعضر. 
لغابات كيف بسبب أهميته البالغة لأن تقوم البلدان بصياغة مشاريع وبرامج، مع التركيز بقدر أكبر على الت

 تمويل المتعدد األطراف.والمراعي في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا، وإلتاحة ال
 

 (6المعايير والمؤشرات المتعلقة باإلدارة المستدامة للغابات والمراعي في إقليم الشرق األدنى )البند 
 
المعايير والمؤشرات المتعلقة باإلدارة المستدامة  “ ،FO:NEFRC/2015/3عرضت األمانة الوثيقة  -16

، مشيرة إلى النتائج ذات الصلة للحلقة الدراسية التي عقدت حول ”ت والمراعي في إقليم الشرق األدنىللغابا
الهيئة على النلر في المعايير  ووافقت المعايير والمؤشرات عالل أسبوع غابات الشرق األدنى الرابع.

إلى البلدان إجراء مشاورات قطرية، مع مراعاة سياق  وطلبتباعتبارها إطارا شامال،  والمؤشرات المقترحة
الهيئة كل بلد بأن يحدد المؤشرات التي تستخدم بالفعل على  أوصتكل بلد. وعند إجراء المشاورات القطرية، 

ؤشرات المحتملة التي يمك  تطبيقها، وأن يبلغ كذلك ع  نتائج اعتبار المستوى القطري، وأن يشير إلى الم
غذية الهيئة البلدان بتقديم نتائج المشاورات إلى منلمة األ وأوصتتطبيقها في مواقع تجريبية منتقاة في البلد. 

جري تالهيئة إلى المنلمة أن  وطلبتوالزراعة في غضون فترة ستة أشهر م  أجل تحديد سبل المضي قدما. 
مع البلدان على المستويي  القطري واإلقليمي متابعة بشأن اعتماد واستخدام معايير ومؤشرات اإلدارة 

وفي اعتماد مجموعة متناسقة م  المؤشرات،  المستدامة للغابات والمراعي؛ وأن تدعم البلدان في هذا الصدد،
 .قيات العالميةمما يمك  م  القيام بشكل متعاون باإلبالغ إلى العمليات واالتفا

 
 (7 السياسات المتعلقة بالغابات والمراعي في إقليم الشرق األدنى )البند

 
أشارت األمانة إلى الحاجة إلى أدوات أقوى لتنفيذ السياسات في اإلقليم، وعرضت وثيقة المعلومات  -17

والمراعي في إقليم الشرق واالستراتيجيات المتعلقة بالغابات  السياسات “ ،FO:NEFRC/2015/11األساسية 
، ولفتت االنتباف إلى الثغرات والفرص في اإلقليم في مجاالت منها تغير المنا ، وإعادة ”األدنى وشمال أفريقيا

المناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية، وتحديد القيمة االقتصادية، والمشاركة. وأشارت إلى إمكان ربط 
 والمراعي باالتفاقيات الدولية المختلفة، ووضع تدابير لبناء اقتصاد أعضر.السياسات المتعلقة بالغابات 
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الهيئة إلى المنلمة إقامة نلام لتبادل الخبرات القطرية بشأن وضع السياسات وتنفيذها.  وطلبت -18

الهيئة البلدان على تحديث سياساتها واستراتيجياتها، وإدماجها في قطاعات أعرى، وتوضيح  وشجعت
دان البل كذلك وأوصت الهيئةالمساهمة االقتصادية واالجتماعية للغابات والمراعي في التنمية الوطنية. 

غير المنا ، م  وبي  ت باستكشاف الصالت القائمة بي  سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالغابات والمراعي
 اهتمام صانعي السياسات والمستثمري  والصناديق المتعددة األطراف. بأجل تحسي  التواصل واجتذا

 
 (8إعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية )البند 

 
الطبيعية  إعادة الغابات والمناظر “، FO:NEFRC/2015/9عرضت األمانة وثيقة المعلومات األساسية  -19

، مشيرة إلى أنه يمك  إعادة رقعة تزيد مساحتها على ملياري هكتار م  األراضي ”إلى هيئتها األصلية
المتدهورة إلى هيئتها األصلية على نطاق العالم الستخدامها في أغراض إنتاجية وتوفير عدمات النلام 

للجنة الغابات  22إلى هيئتها األصلية في الدورة اإليكولوجي. وقد أطلِقَت آلية إعادة الغابات والمناظر الطبيعية 
لمساعدة البلدان في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك إزاء تحدي بون وغايات آيتشي للتنوع البيولوجي وتحييد 

بلدان إلعداد برامج واسعة النطاق لإلعادة إلى الهيئة األصلية.  7أثر تدهور األراضي، وتعمل اآللية حاليا في 
الهيئة إلى المنلمة تقديم دعم في تقييم ورصد المبادرات القطرية السابقة والحالية لإلعادة إلى الهيئة  وطلبت

األصلية، ولوضع برامج سليمة الستصالر األراضي الجافة، بسبل منها ضمان اإلمداد ببذور جيدة النوعية 
 لألصناف المحلية.

 
 (9مشاركة القطاع الخاص في قطاع الغابات )البند 

 
تعبئة استثمارات شركات القطاع الخاص في المشاريع  “، FO:NEFRC/2015/4عرضت األمانة الوثيقة  -20

، ووصفت السياق الذي تعمل فيه المشاريع الحرجية الصغيرة، والتحديات الرئيسية التي ”الحرجية الصغيرة
وقدمت أيضا وصفا لألشكال تواجهها والفرص التي تتيحها في مجال استثمارات شركات القطاع الخاص. 

الرئيسية لمشاركة شركات القطاع الخاص في المشاريع الحرجية الصغيرة والعناصر التمكينية الرئيسية لذلك. 
وأبلغت األمانة الهيئة ع  الدعم الذي تقدمه المنلمة إلى األقاليم األعرى لكي تبي  الكيفية التي يمك  بها 

 رات المشاريع الحرجية الصغيرة في الشرق األدنى.تعزيز البيئة التمكينية، وزيادة قد
 
إلى الصعوبات التي يواجهها  بقلقالهيئة  أشارتوإبرازا لضرورة مواصلة االستثمار في اإلقليم،  -21

ان تدابير الهيئة بأن تتخذ البلد وأوصتاإلقليم في تأمي  تمويل واستثمار م  القطاع الخاص في إدارة الغابات. 
تنمية الوطنية، بسبل منها المشاركة الشاملة للمجتمعات المحلية، وإجراء إصالحات ألطر لتعزيز جهود ال

السياسات واألطر القانونية لتهيئة ظروف مواتية للتمويل الخاص في قطاع الغابات في المشاريع الحرجية 
  الصغيرة والكبيرة.

 
 (10 المساواة بين الجنسين والشباب والتعليم )البند

 
، وأوضحت ”المساواة بي  الجنسي  والشباب والتعليم “، FO:NEFRC/2015/8عرضت األمانة الوثيقة  -22

الدور الرئيسي الذي يؤديه تعميم المساواة بي  الجنسي  وإشرال الشباب وإحياء التعليم الحرجي في ضمان 
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عي ديثة المتاحة للتعليم الجاماستدامة الغابات. وفي المناقشة الالحقة، أشار المشاركون إلى: نقا المواد الح
وللدراسات العليا، واالهتمام المحدود م  جانب الشباب بالمشاركة في التدريب العملي؛ وأهمية مشاركة المرأة 
في المناطق الريفية في تبادل المعلومات ع  الغابات والنباتات الطبية لتحقيق صالح األجيال المقبلة؛ وضرورة 

 جتذاب الشباب إلى برامج التعليم الحرجي وإلى المهنة. إتاحة فرص أكبر للتوظيف ال
 
الهيئة البلدان بتبادل عبراتها وتحسي  التواصل بشأن المبادرات في مجاالت الغابات  وأوصت -23

توعية  واقترحتوالمساواة بي  الجنسي  والشباب لتحسي  فهم هذف المواضيع في ميدان الغابات والمراعي، 
المجتمعات المحلية عبر اإلرشاد الحرجي وإعداد مواد للتعليم اإللكتروني لتحسي  التعليم الحرجي. وبعد أن 

الهيئة البلدان على النلر في كيفية إدما  المنلور  شجعتأشارت إلى أهمية المرأة في المناطق الريفية، 
لى الهيئة ع كذلك واقترحتستوى األسر. الجنساني في صميم السياسات والمبادرات، بما في ذلك على م

البلدان إشرال الشباب في المبادرات المتخذة على المستوى القطري، بما فيها تلك المتعلقة برصد الغابات 
وحصرها وجمع البيانات عنها، وتوفير حوافز للشباب للمشاركة في برامج متنوعة للتعليم الحرجي، بسبل 

  منها تهيئة وظائف للشباب.
 

 (11األراضي الجافة )البند  رصد
 
وعد روما بشأن رصد وتقييم األراضي الجافة في  “، FO: NEFRC/2015/5عرضت األمانة الوثيقة  -24

. وسلط العرض الضوء على أن التقييم العالمي ”مجال اإلدارة المستدامة واإلعادة إلى الهيئة األصلية
واألراضي العشبية كمتابعة للتوصية الصادرة ع  لألراضي الجافة يشمل الغابات واألشجار والشجيرات 

والعشري  للجنة الغابات، ويعتبر عطوة أولى لتنفيذ وعد روما الذي اعتمد عالل األسبوع األول  الدورة الثانية
. وقدمت األمانة عرضا موجزا إلى 2015لرصد األراضي الجافة المعقود في روما، في كانون الثاني/يناير 

ية وكذلك النتائج األولية المستخلصة م  التقييمات العالمية، تضمنت نتائج م  شمال أفريقيا الهيئة ع  المنهج
 . 2016والشرق األوسط، مشيرة إلى أن التقرير الكامل سيصدر في تموز/يوليو 

 
ية المنلمة بدعم تنم وأوصتتقديرها للتقييم العالمي الجاري لألراضي الجافة،  ع وأعربت الهيئة  -25

وشمال أفريقيا في مجال رصد الغابات والمراعي، بسبل منها تقديم تدريب  األدنىالقدرات في بلدان الشرق 
كذلك بأن تحشد المنلمة موارد لدعم  وأوصتع  التكنولوجيات الجديدة مثل أداة جمع البيانات ع  األرض. 

ت والمراعي تكون قادرة على اكتشاف التغيرات في استخدام البلدان العتماد نلم تنفيذية وطنية لرصد الغابا
 األراضي، وتبصير اتخاذ القرارات في مجال التنمية المستدامة للغابات والمراعي، وتكيفها مع تغير المنا . 

 
 (12إسهامات في حوكمة منظمة األغذية والزراعة )البند 

 
. ”إسهامات في حوكمة منلمة األغذية والزراعة “، FO:NEFRC/2015/10عرضت األمانة الوثيقة  -26

واستنادا إلى األولويات السابقة التي حددتها الهيئات اإلقليمية األعرى للغابات، حددت الهيئة األولويات التالية 
لعرضها على المؤتمر اإلقليمي لمنلمة األغذية والزراعة، ولجنة الغابات وبرنامج عمل المنلمة في مجال 

 الغابات.
 
دعم وضع  الهيئة بعرض التوصية التالية على مؤتمر المنلمة اإلقليمي للشرق األدنى: أوصت -27

رق المعلومات المتعلقة بغابات ومراعي إقليم الشللغابات والمراعي مع عطط عمل لتحسي  استراتيجية إقليمية 
علقة بالغابات المت البلدان تعزيز سياسات واستراتيجياتو األدنى وشمال أفريقيا وتنفيذ العمليات العالمية؛
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والمراعي؛ وإظهار مساهماتها البيئية واالقتصادية واالجتماعية في التنمية الوطنية؛ واستكشاف الروابط بينها 
وبي  تغير المنا  واألم  الغذائي وغير ذلك م  المجاالت والقطاعات ذات األهمية في إقليم الشرق األدنى 

 وشمال أفريقيا.
 
 ة لجنة الغابات باتخاذ اإلجراءات التالية:الهيئ أوصت -28

في ما يتعلق بوضع استراتيجية وعطة عمل إقليميتي  للغابات والمراعي: تقديم توجيه بشان  •  

 التنسيق والتعاون بي  البلدان والمنلمة.
 في ما يتعلق بالمعايير والمؤشرات المتعلقة باإلدارة المستدامة للغابات والمراعي: القيام م     •  
    عالل مجموعات العمل الجديدة أو القائمة في إطار لجنة الغابات بتحديد المجاالت التي 
 يلزمها مزيد م  الدعم، وتقديم المساعدة في اعتماد المؤشرات والمعايير في اإلقليم. 
في ما يتعلق بتنفيذ االلتزامات الدولية المتصلة بالغابات والمراعي على الصعيد اإلقليمي: تقديم  •  

 توجيه بشأن التنسيق والتعاون إلى األعضاء والمنلمة.
في ما يتعلق بإعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية: دعم تنفيذ إعادة الغابات  •  

 هيئتها األصلية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا. والمناظر الطبيعية إلى
في ما يتعلق برصد األراضي الجافة: تقديم توجيه بشأن بناء القدرات والتدريب على  •  

 التكنولوجيات الجديدة في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا.
  
 الهيئة بإدرا  ما يلي في برنامج عمل المنلمة: أوصت -29
  

 :إعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية -أ 
تقديم الدعم في تقييم ورصد مبادرات االستصالر القطرية السابقة والحالية وفي وضع برامج  •  

 استصالر األراضي الجافة للتصدي لجملة أهداف منها تحييد أثر تدهور األراضي؛
وجي في الغابات والمراعي في إقليم الشرق األدنى االضطالع باإلدارة المستدامة للتنوع البيول •  

 وشمال أفريقيا، بسبل منها رصد األنواع وعاصة النباتات؛
 تطوير اإلدارة القادرة على التكيف لبناء غابات ومراعي قادرة على الصمود في اإلقليم. •  

 
 المساواة بي  الجنسي  والشباب والتعليم: -ب 
المساواة بي  الجنسي  في السياسات والمبادرات في إقليم الشرق األدنى المساعدة في تعميم  •  

 وشمال أفريقيا؛
إشرال الشباب في المبادرات على المستوى القطري، بما في ذلك رصد الغابات وجمع البيانات  •  

 وإتاحة الحوافز، بسبل منها توفير الوظائف لتشجيع الشباب على االنخراط في التعليم الحرجي؛
تبادل الخبرات في مجال التعليم الحرجي، بسبل منها توفير مواد التعليم اإللكتروني، وتحسي   •  

 االتصاالت في مجال الغابات والمراعي.
 

 سلع الغابات والمراعي وعدمات النلم اإليكولوجية واالستثمار في المشاريع الصغيرة -  
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والمراعي في إقليم الشرق األدنى وشمال دعم البلدان في تقدير قيمة سلع وعدمات الغابات  •  

 أفريقيا؛
تشجيع وضع سياسات وتهيئة أوضاع قانونية مواتية لجذب تمويل م  القطاع الخاص في قطاع  •  

 الغابات والمراعي م  أجل المشاريع الصغيرة والكبيرة.
 

وقام الرئيس بتذكير الهيئة بأنه على أساس التناوب الجغرافي، فإن الرئيس التالي للجنة الغابات سيأتي  -30
م  إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا. واستعرض رئيس الهيئة مهام رئيس لجنة الغابات وأشار إلى أن 

مة رة واسعة في العمل مع منلالشخا المختار يتعي  أن يتحلى بخبرة واسعة باإلقليم، تشمل إذا أمك  عب
األغذية والزراعة، وبمكانة سياسية مرموقة بقدٍر يتيح له دفع عمل لجنة الغابات إلى األمام. وأعربت الهيئة 
ع  دعمها لترشيح سيادة السيد أكرم شهيب )وزير زراعة لبنان( لتولي رئاسة لجنة الغابات في الدورة الثالثة 

 .2016تعقد في يوليو/تموز والعشري  للجنة الغابات التي 
 

 (13)البند  أية أعمال أخرى
 

الخطوط التوجيهية العالمية إلعادة "توجهت الهيئة بالشكر إلى األمانة لتنليمها حلقة دراسية حول  -31
الغابات والمناظر الطبيعية المتدهورة في األراضي الجافة إلى هيئتها األصلية"، عالل أسبوع غابات الشرق 

إلى المنلمة: عقد حلقات عمل لبناء القدرات لتحسي  إتقان البلدان للخطوط التوجيهية  طلبتالرابع، واألدنى 
وتمكينها م  تطبيقها عمليا وكذلك استخدام أداة رصد االستصالر؛ وتقديم دعم إلتاحة الخطوط التوجيهية 

دة بشأن لخبرات والدروس المستفاالعالمية باللغة العربية؛ والنلر في إنشاء شبكة وظيفية لتبادل وتجميع ا
 .إعادة الغابات والمناظر الطبيعية المتدهورة إلى هيئتها األصلية في اإلقليم

 
وأعربت الهيئة أيضا ع  تقديرها للمعلومات المفيدة حول االتصال في مجال الغابات التي قُدمت عالل  -32

 هامة للتأثير على القرارات التي تتخذ على أسبوع غابات الشرق األدنى الرابع والتي حليت باعتراف كأداة
الهيئة المنلمة على تعزيز قدرات شبكة الشرق األدنى للتواصل م  أجل الغابات،  شجعتالمستوى اإلقليمي. و

لبلدان على ا حثتوتيسير تدفق المعلومات بشأن عبرات إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا عبر الشبكة، و
ية أي عملية بدال م  نهايتها، وتوفير التمويل الالزم لتحسي  االتصال على جميع دعم جهود االتصال في بدا

 المستويات، بغية التماس الدعم م  صناع القرار وأصحاب المصلحة.
  

 (14موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة )البند 
  
رق الغابات والمراعي في الشة والعشري  لهيئة لثاستضافة الدورة الثاقدم وفد لبنان عرضا كريما ب -33

 .، وأيدته الهيئة2017في ديسمبر/كانون األول أو يناير/كانون الثاني  األدنى
 

 والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق األدنى ثانيةاعتماد تقرير الدورة ال
 
 .بصيغته المعدلةالهيئة التقرير  اعتمدت -34
 

 اختتام الدورة 
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عند اعتتام الدورة، وجه السيد دومي محمد، ممثل األمي  العام لوالية تلمسان الشكر إلى المشاركي    -35
على مساهماتهم المبتكرة، بسبل منها تقديم أفكار أعرى ع  إعادة التحريج وتدهور األراضي، وشجع الشركاء 

 حسب االقتضاء. تإجراءاعلى اتخاذ 
 
منلمة األغذية والزراعة )بالنيابة( في الجزائر، الشكر إلى البلدان ممثل  وجه السيد نبيل عساف،و -36

على تبادلها لوجهات نلرها حول مجموعة متنوعة م  القضايا، ودعا البلدان إلى أن تواصل جهودها إلدارة 
 النلم اإليكولوجية للغابات والمراعي على نحو مستدام في ضوء تغير المنا  وعدم االستقرار في اإلقليم.

ة ، أكد أهمي”األم  ل  يتحقق في غياب األم  الغذائي“بعد أن أشار إلى مالحلة المدير العام للمنلمة بأن و
النلم اإليكولوجية للغابات والمراعي في ضمان األم  الغذائي في اإلقليم. وأعرب ع  شكرف للبلد المضيف 

والعشري  لهيئة الغابات والمراعي في  لما قام به م  ترتيبات لعقد االجتماع وكذلك لرئيس الدورة الحادية
 الشرق األدنى لتهيئة اللروف المواتية لعقد الدورة الثانية والعشري  للهيئة.

 
 صباحا. 9:57اعتتم الرئيس الدورة في الساعة  -37
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 بـاءالملحق 
 برنامج أسبوع غابات الشرق األدنى الرابع

 

 
العرض مقدم/المتحدث الوصف التوقيت المناقشات مدير   مالحظات 

األول اليوم  

 2015 األول كانون/ديسمبر 13

8:00-9:00     التسجيل 

9:00-9:30  -السرررررريرررد دومي محمرررد -1 االفتتار 

 ممثل والي والية تلمسان

 -السرريد عيسررى الشرروبكي -2

يس الررردورة  يئررررة  21رئ ه ل

الررغرررابرررات والررمررراعرري فرري 

 الشرق األدنى

سيد إدواردو منصور -3  -ال

بالنيابة ع  منلمة األغذية 

 والزراعة

 -السرررررريد ياتو عبد القادر -4

يريررررة لمرررد لعرررام  ير ا لمرررد  ا

 الجزائر، الغابات

  

عمليررة إقليم الشرررررررق األدنى  9:30-10:30

وشررررررمرال أفريقيرا ومجموعررة 

مؤشرات االستدامة المقترحة 

تدامة للغابات  لإلدارة المسرررررر

والمراعي في إقليم الشرررررررق 

 األدنى وشمال أفريقيا

)المكتب عبد الحميد آ. حامد 

اإلقليمي للمنلمررة للشرررررررق 

 األدنى(

قة 20)  40للشررررررخا    دقي

 (للمناقشة دقيقة

ي )ف المشاركي  جميع رحماني نجمة

 الررررثررررانرررريررررة الرررردورة

لعشرررررررري  يئرررة وا ه  ل

 والمراعي الغرررابرررات

األدنى  الشررررررررق في

 غابات وفي أسرررررربوع

 (األدنى الشرق

 استراحة 11:00 -  10:30

لق يتع في ما المسررررررتقبل آفاق 12:00-11:00

 بتشررررررجيع وتعزيز اسررررررتخدام

 ةالمتعلق والمؤشرات المعايير

 للغابات المسررررررتدامة باإلدارة

 والمراعي

 (مستشار) أسمر فادي

 

قة 20)  40   للشررررررخا دقي

 (للمناقشة دقيقة

 يف) المشاركي  جميع رحماني نجمة

 الررررثررررانرررريررررة الرررردورة

لعشرررررررري  يئرررة وا ه  ل

 والمراعي الغرررابرررات

األدنى  الشررررررررقفي 

 غرررابرررات وأسرررررررربرروع

 (األدنى الشرق

 الغداء استراحة 14:00-12:00
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 الخطوط" ع  دراسرررررية حلقة 15:30-14:00

 ةالسرررررتعاد العالمية التوجيهية

 الطبيعيررة والمنرراظر الغررابررات

 األراضررررررري في المتررردهورة

 :الجافة إلى هيئتها األصررررررلية

 الصررررررمود على القرردرة بنرراء

  العيش وتعزيز سبل كسب

 شرررررعبة) منصرررررور إدواردو

 (مدير -الغابات إدارة

براهموني )منلمررررة  نورا

 األغذية والزراعة

 (تركيا) هوبر بيرم

 عرررثرررمررران الرررمرررنرررعرررم عررربرررد

 (السودان)

 (لبنان) مهنا شادي

 يف) المشاركي  جميع محمد عباس

 الررررثررررانرررريررررة الرررردورة

لعشرررررررري  يئرررة وا ه  ل

 والمراعي الغرررابرررات

األدنى  الشررررررررق في

 غرررابرررات وأسرررررررربرروع

 (األدنى الشرق

 استراحة 16:00-15:30

 مجررال في الكوريررة التجربررة 16:30-16:00

 الغابات أراضرررررري إصررررررالر

 ودروسررررررررهررررا الرررمرررتررردهرررورة

 الشرررررررق إلقليم المسررررررتفرررادة

 أفريقيا وشمال األدنى

 كون جيمو

قة 15)  15   للشررررررخا دقي

 (للمناقشة دقيقة

 يف) المشاركي  جميع محمد عباس

 الررررثررررانرررريررررة الرررردورة

لعشرررررررري  يئرررة وا ه  ل

 والمراعي الغرررابرررات

 األدنى الشررررررررق في

 غرررابرررات وأسرررررررربرروع

 (األدنى الشرق

تان تجربة 17:00-16:30  مجالفي  باكسرررررر

 األراضرررررري غابات اسررررررتعادة

 الجافة إلى هيئتها األصلية

 ميرزا ثروت

 

قة 15)  15   للشررررررخا دقي

 (للمناقشة دقيقة

جميع المشررررررررراركي   محمد عباس

) في الرردورة الثررانيررة 

يئرررة  ه ل لعشرررررررري   وا

الغرررابرررات والمراعي 

في الشررررررررق األدنى 

وأسرررررررربرروع غرررابرررات 

 الشرق األدنى(

اسررررررتخررردام   -جرررانبي حرررد  18:00-17:00

 يزلتعزفي ا الوطنية الثروات

 الزراعية للخدمات المتبادل

 

 يف) المشاركي  جميع محمد عباس 

 الررررثررررانرررريررررة الرررردورة

لعشرررررررري  يئرررة وا ه  ل

 والمراعي الغرررابرررات

 األدنى الشررررررررق في

 غرررابرررات وأسرررررررربرروع

 (األدنى الشرق

 الثاني اليوم

 2015 األول كانون/ديسمبر 14

الررردورة الرررثرررانررريرررة  افرررترررترررار 9:00-9:30

 الغررابررات لهيئررة والعشررررررري 

 األدنى الشرررق في والمراعي

 أفريقيا وشمال
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 المتعلقة السررررررياسررررررات إدرا   9:30-10:30

بات غا ياسرررررررات في بال  السرررررر

 الريفية للتنمية الوطنية

  مالكري عبد بوزيان حازم ليندا السيدة

     

 استراحة 10:30-11:00

 مسررررررترردامررة نلم وضررررررع( 1 11:00-12:00

 تجربرررة: الرعويرررة للزراعرررة

 لررلرربررحررو  الررردولرري الررمررركررز

  الجافة المناطق في الزراعية

 إدارةفي  الجزائر تجربررة( 2

 المراعي

 دقيقة 20 –منير الوحيشي 

 

يد عدومي عمار  10 -السرررررر

 دقائق

 10 -السررريد بومخلب عبد ه

 دقائق 

  مالكري عبد بوزيان

 الغداء استراحة 12:00-14:00

 الحرجيرررة المنتجرررات ( دور1 14:00-15:00

 تمكي  في الخشررررررربيرررة غير

 حرررالرررة؛ الريفيرررة المجتمعرررات

 السودان -العربي الصمغ

 طبيةال النباتات تحديد قيمة( 2

  الجزائر في والعطرية

 20  -ه رحررمرررة إبررراهرريررم

 دقيقة

 

  -فرطاس صرررررالحة السررررريدة

 دقيقة 20

 الغابات هيئة رئيس

فرررري  والررررمررررراعرررري

 األدنررررى الشرررررررررررق

 أفريقيا وشمال

 الدورة مع باالشررترال

 والعشررررررري  الثرررانيرررة

 للهيئة

 الشرررررررق في الغررابررات حررالررة 15:00-15:30

 األدنى

 الدورة مع باالشررترال الهيئة رئيس حامدآ.  الحميد عبد

 والعشررررررري  الثرررانيرررة

 للهيئة

 استراحة 15:30-16:00

 التي والخرردمررات السررررررلع( 1 16:00-17:00

 اإليكولوجيررررة النلم توفرهرررا

 الحرررديقرررة حرررالرررة -للغرررابرررات

 الجزائر، الشريعة الوطنية

 الرربشررررررررر برريرر  الررعررالقرررة( 2 

 والغابات

 15 -رمضرررران دحال السرررريد

 دقيقة

 

 
 

يد  15  -غيالس هيمي السرررررر

 دقيقة

  دوينا ب  نعيمي

 الثالث اليوم

 2015 األول كانون/ديسمبر 15

 مكررافحررة في البلرردان تجررارب 9:00-10:30

 الكثبررران وتثبيرررت التصررررررحر

 الرملية

 

 والسررررريد طلبة السررررريد كامل

 (الجزائر) ساجي أحمد

 لزغلو قاسررم ه عبدالسرريد 

 (مصر)

  يوسف محمد ولد
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 نموساويا حسي  السيد سيد

  (إيران)

 استراحة 10:30-11:00

في  الخاص القطاع مشرررراركة 11:00-11:30

 الحرجية المشاريع

FO:NEFRC/2015/4 

لمررررة  لوري  ن يزور )م ل ف

  األغذية والزراعة(

 الدورةمع  باالشررترال الهيئة رئيس

 للهيئة 22

 تعزيز التواصرررررررررل في دور 11:30-11:50

في  والحراجة الغابات مكانة

 وشررررمال األدنى الشرررررقإقليم 

 أفريقيا

 الدورة مع باالشررترال الهيئة رئيس (لبنان) صفير باتريشيا

 للهيئة 22

الغررابررات،  إدارة عررام مرردير األسبوع اعتتام 11:50-12:00

عسررررررررراف )منلمررررة  نبيرررل

 األغرررررذيرررررة والرررررزراعرررررة،

 (الجزائر
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 الملحق جيم

 جدول األعمال

 
 افتتار الدورة وإقرار جدول األعمال -1
 
 انتخاب أعضاء المكتب -2
 
ورة الد توصياتو طلبات ومتابعة ،واألنشطة القطرية في اإلقليم األغذية والزراعة أنشطة منلمة -3

 الحادية والعشري  للهيئة
 
كي  في تمر المنتجات الحرجية غير الخشبية بشان دو األدنىجلسة عامة مع أسبوع غابات الشرق  -4

 المجتمعات المحلية الريفية )حالتان م  الجزائر والسودان( 
 
 حالة الغابات في الشرق األدنى -5
 
 لسياساتل عمليات العالميةال -6
 
 إلدارة المستدامة للغابات والمراعي في إقليم الشرق األدنىبا المتعلقة المعايير والمؤشرات -7
 
 السياسات المتعلقة بالغابات والمراعي في إقليم الشرق األدنى -8
 
 إلى هيئتها األصلية والمناظر الطبيعيةالغابات إعادة  -9
 
 مشاركة القطاع الخاص في قطاع الغابات -10
 
 والتعليم ي  والشبابالجنس المساواة بي  -11
 
 رصد األراضي الجافة -12
 
 األغذية والزراعة حوكمة منلمة إسهامات في -13
 أعمال أعرى أية -14
 
 انعقاد الدورة القادمةموعد ومكان  -15
 
 اعتماد التقرير واعتتام الدورة الثانية والعشري  للهيئة -16
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 الملحق دال

 قائمة الوثائق 

جدول بند 

  األعمال

  العنوان  الرمز

1  FO:NEFRC/2015/1 جدول األعمال المؤقت 

3 FO:NEFRC/2015/2  استعراض أنشطة هيئة الغابات والمراعي في الشرق األدنى وأنشطة منلمة

بما في ذلك متابعة التوصيات  األغذية والزراعة األعرى في مجال الغابات،

 للهيئة الصادرة ع  الدورة الحادية والعشري 

4 FO:NEFRC/2015/6 حالة الغابات في إقليم الشرق األدنى 

5 FO:NEFRC/2015/7 العمليات العالمية للسياسات  

6 FO:NEFRC/2015/3 إقليم   المعايير والمؤشرات المتعلقة باإلدارة المستدامة للغابات والمراعي في

 الشرق األدنى

7 FO:NEFRC/2015/11  واالستراتيجيات المتعلقة بالغابات والمراعي في إقليم الشرق األدنى السياسات

  وشمال أفريقيا

8 FO:NEFRC/2015/9 إعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية 

9 FO:NEFRC/2015/4 تعبئة استثمارات شركات القطاع الخاص في المشاريع الحرجية الصغيرة 

10 FO:NEFRC/2015/8 المساواة بي  الجنسي  والشباب والتعليم  

11 FO:NEFRC/2015/5  رصد األراضي الجافة 

12 FO:NEFRC/2015/10 

 

 وثائق إعالمية

  إسهامات في حوكمة منلمة األغذية والزراعة

  

 FO:NEFRC/2015/Inf.1  مذكرة إعالمية للمشاركي  

 FO:NEFRC/2015/Inf.2 

FO:NEFRC/2015/Inf.3 

 الزمني المؤقتالجدول 

 قائمة الوثائق 
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 أعضاء الهيئة

 

 عمان أفغانستان
 باكستان الجزائر
 قطر قبرص 
 المملكة العربية السعودية مصر
 الصومال إثيوبيا

 السودان جمهورية إيران اإلسالمية
 الجمهورية العربية السورية العراق
 طاجيكستان األردن
 تونس الكويت

 تركيا قيرغيزستان
 اإلمارات العربية المتحدة لبنان

 أوزبكستان الجماهيرية العربية الليبية
 اليم  موريتانيا
  المغرب

 


