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 الدورة التاسعة عشرة لهٌئة غابات الشرق األدنى 

 األسبوع األول لغابات الشرق األدنى

 التكٌف مع المتغٌرات العالمٌة لتحقٌق تنمٌة مستدامة: الغابات والمراعى

 الحمامات، الجمهورٌة التونسٌة

 0202إبرٌل  5-9

 0202ابرٌل  9لإلقرار  -مسودة تقرٌر

 

 مقدمة وافتتاح الدورة

 

فً مدٌنة الحمامات، ( NEFC)دورة التاسعة عشرة لهٌئة غابات الشرق األدنى عقدت ال .1

، بناء على دعوة كرٌمة من حكومة 2010أبرٌل  09إلى  05بالجمهورٌة التونسٌة، فً الفترة من 

 7من  ممثل 12مراقبة، و دولةو عضو دولة 18 من ثلا مم 34وحضر الدورة . الجمهورٌة التونسٌة

ملحق    ...,UNCCD, African Development Bank)) ٌة وغٌر حكومٌةمنظمات دولٌة حكوم

 اللغتٌن العربٌة وبفورٌة  ترجمةكان هناك لدورة اوخلل جلسات . قائمة كاملة بؤسماء المشاركٌن (ب)

 .اإلنجلٌزٌة

 

جنبا إلى جنب مع األسبوع األول لغابات الشرق األدنى  للهٌئة عقدت الدورة التاسعة عشرة  .2

(NEFW ) غٌرات العالمٌة من أجل التنمٌة تالتكٌف مع الم: الغابات والمراعً)تحت عنوان مشترك

وضع إطار ألهمٌة هو  األسبوع األول لغابات الشرق األدنى تنفٌذوراء  كان الهدف من . (المستدامة

 لواضعًد التؤكٌوالغابات والمراعً فً الحد من الفقر والجوع وسوء التغذٌة فً إقلٌم الشرق األدنى، 

حٌة  كقطاعاتوقدرتها  اإلقلٌمبدول لغابات والمراعً األهمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ل علىالسٌاسات 

 .تحسٌن مستوى المعٌشة لسكانهاعلً 
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الغابات منظمة األغذٌة  لقسمالمساعد ، المدٌر العام Eduardo Rojas-Brialesمثل السٌد   .3

إقلٌم الشرق االدنً غابات بمكتب أول لل ساكت، مسإولالسٌد محمد ال شغلكما . والزراعة لألمم المتحدة

 .للمنظمة بالقاهرة أمٌنا للهٌئة

 

، ورحب للهٌئة  رئٌس الدورة الثامنة عشرة تركٌامن ، Erdogan Sirinافتتح الدورة السٌد   .4

 .بالمشاركٌن

 

الحكٌم ، عن جهود بلده  اكرم موسى الهادي/ معالى وزٌر الزراعة فً جمهورٌة العراق سعادة   .5

لتحسٌن الزراعة وإدارة الغابات والجهود المبذولة لمكافحة التصحر ، وأعرب عن أمله فً أن ٌإدى عمل 

 .الهٌئة الى تعزبز جهود بلده

فٌصل / جمهورٌة السودان ، سعادةبلثروة الحٌوانٌة والسمكٌة الفدرالً ل وزٌرالمعالى  أعرب  .6

لتوسٌع مهام الهٌئة لتشمل المراعً وسلط الضوء على أنشطة شبكة النهضة  هحسن إبراهٌم ، عن تؤٌٌد

 .الخضراء

لألمم  نٌابة عن المدٌر العام لمنظمة األغذٌة والزراعة ابٌان Rojas-Briales/ وألقى السٌد . 7

ٌٌف على ضرورة تكالمدٌر العام المساعد  شدد ،إلى موضوع الدورة إشارة. لهاالغابات التابع و المتحدة

وأعرب عن . قطاع الغابات لمواجهة التحدٌات الجدٌدة، بما فً ذلك تغٌر المناخ وتحقٌق التنمٌة المستدامة

ن اقال كما . أمله فً أن ٌساعد أسبوع غابات الشرق األدنى فً تسلٌط الضوء على الغابات فً المنطقة

 .بات والمراعً فً اإلقلٌمالتغٌٌر المقترح فً مهام الهٌئة سٌسمح بوجود روابط بٌن إدارة الغا

الجمهورٌة التونسٌة الخطاب بألقى السٌد أحمد رضا محمد الفقٌه سالم ، المدٌر العام للغابات   .8

فً الجمهورٌة و الصٌد البحري والموارد المائٌة  الفلحةالرئٌسً للفتتاحٌة نٌابة عن معالً وزٌر ا

وضعت تونس عدة استراتٌجٌات قومٌة جدٌدة  كٌف هفٌ الذي بٌن. عبد السلم منصور/ التونسٌة ، سٌادة

 وسعتالجهود لمعالجة األبعاد االجتماعٌة للغابات، و كثفتوتعدٌلت فً التشرٌعات المتعلقة بالغابات، و

منتدى مثالً لمناقشة  باعتبارهاتونس تإٌد الهٌئة، أن  أشار إلً كما. نطاق برامجها لرصد الغابات

 .ةالقضاٌا الحرجٌة فً المنطق

 . افتتحت رسمٌا الدورة التاسعة عشرة لهٌئة غابات الشرق األدنىأعلن أن   .9
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 (0البند )إقرار جدول األعمال 

 

توجد قائمة الوثائق التً نظرت فٌها الهٌئة فً (. أ الملحق)اعتمد المجتمعون جدول األعمال   .10

  ج ملحق

 

 ( 3البند )انتخاب أعضاء المكتب 

 

وتشكل . ظام الداخلً للهٌئة ، انتخبت الهٌئة رئٌسا ونائبٌن للرئٌس ومقررا واحداوفقا ألحكام الن  .11

 :المكتب على النحو التالً 

 (تونس)أحمد رضا الفقٌه / السٌد    :الرئٌس

 

 (لبنان)شادي مهنا / السٌد  :النائب األول للرئٌس

 (أوزبكستان) Alisher Shukurov/ السٌد : النائب الثانً للرئٌس

 

 (إثٌوبٌا) Melaku Taddese/السٌد    :رالمقر

 

 (4البند )متابعة طلبات وتوصٌات الدورة الثامنة عشرة للهٌئة 

 

(i)    تعدٌل اسم ومهام هٌئة غابات الشرق األدنى إلى هٌئة غابات ومراعً الشرق األدنى 

 

ح نصها كما ٌلً لمادة األولى من نظامها األساسً لٌصبولالهٌئة التعدٌل المقترح السمها  أٌدت 12.

الشرق األدنى تقدٌم المشورة بشؤن صٌاغة  مراعىوستكون وظائف هٌئة غابات (: التغٌٌرات تحتها خط)

سٌاسة إدارة الغابات واألشجار والمراعً ومنتجاتها واستعراض وتنسٌق تنفٌذها على المستوٌٌن القطري 

الخاصة، فٌما ٌتعلق بالممارسات  للمشورة من خلل الهٌئات الفرعٌة اآلراء والخبراتواإلقلٌمً و تبادل 

الفجوة المتسعة بٌن االتجاهات الحالٌة  فً الهٌئةستنظر . واإلجراءات وتقدٌم التوصٌات المناسبة لها

وستحدد التهدٌدات التً تتعرض لها الغابات والمراعً وتوصً . والمحتملة للغابات والمراعً
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وجهات نظر أعضائها ورغبتهم فً العمل معا من  الهٌئة ستعكس نتائج. باإلجراءات التً ٌمكن اتخاذها

  .أجل تحقٌق األهداف المشتركة

 

(ii) تقرٌر األمانة عن اإلجراءات التً أُتخذت بشأن طلبات وتوصٌات هٌئة الدورة الثامنة عشر 

 

قدمت األمانة لمحة عامة عن أنشطة منظمة األغذٌة والزراعة الحرجٌة فً اإلقلٌم على مدى   .13

وأعربت الهٌئة عن تقدٌرها إلجراءات المتابعة التً اتخذتها المنظمة بشؤن التوصٌات . لعامٌن الماضٌٌنا

 .والطلبات التً وجهتها فً دورتها األخٌرة

 

، بالمشاركة من المنظمة وطلبتالمٌدانٌة فً اإلقلٌم، تقلص عدد المشروعات الحظت الهٌئة بقلق  . 14

تخصٌص موارد مالٌة كافٌة بذل جهود أكبر لالدولٌة و  إلقلٌمٌةلوطنٌة، اا مع غٌرها من مإسسات التموٌل

 .والمراعً لتطوٌر قطاع الغابات

 

دعم المبادرات القطرٌة والتعاون اإلقلٌمً،  على أهمٌة أستمرار المنظمة فً بشدةالهٌئة أوصت   .15

حلقات  تنظٌم قدرات، من خللبناء الو المإسسات رطوٌتلالقطرٌة  حتٌاجاتللعطاء أولوٌة إمع مراعاة 

العمل واالجتماعات اإلقلٌمٌة بشؤن القضاٌا المتعلقة بتغٌر المناخ وسٌاسة الغابات والمراعً، وتعزٌز 

وإعادة تؤهٌل  و التشجٌرالمإسسات ، والحٌاة البرٌة والمناطق المحمٌة، وحرائق الغابات وحماٌتها، 

فً زراعة المعالجة مٌاه الصرف الصحً ل ستخدام الدولأهمٌة اتم التؤكٌد على و. المراعً المتدهورة

  .الحراجٌة أخذة فً اإلعتبار اإلحتٌاطات التً ٌجب مراعاتها عند أستخدام مثل هذه المٌاه األشجار

 

 

 (5البند )منظمة األغذٌة والزراعة واألنشطة القطرٌة فً إقلٌم الشرق األدنى 

 

(i)  السٌاسة الحرجٌة والتنمٌة المستدامة 

 المإسسات والتشرٌعات  (أ(

 الحرجٌة السٌاسة لصٌاغة التوجٌهٌة المبادئ (ب)
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التوجٌهٌة إلعداد  المبادىء" قدمت األمانة بندا من جدول األعمال وتقرٌرا عن إعداد مشروع  .61

 وجرى التؤكٌد على أن المبادئ التوجٌهٌة كانت متوافقة تماما مع تلك الخاصة بالبرامج ”السٌاسة الحرجٌة

ودعت الدول لمناقشة تجاربهم، وتحدٌد احتٌاجاتهم المتعلقة بصٌاغة ومراجعة . الحرجٌة القطرٌة

، وبٌان كٌف ٌمكن أن تساعد منظمة األغذٌة السٌاسات الحرجٌة والتشرٌعات وتعزٌز القدرات ذات الصلة

 .والزراعة فً استخدام المبادئ التوجٌهٌة

 

عن الجهود المبذولة فً اآلونة األخٌرة إلعداد أو تنقٌح  شاركت العدٌد من الدول بمعلومات  . 17

وُذكرت مجموعة من التجارب الناجحة والتحدٌات التً تواجهها . سٌاساتهم وتشرٌعاتهم الخاصة بالغابات

فٌما ٌتعلق بتحقٌق التكامل بٌن القطاعات، بما فً ذلك ضمان التماسك بٌن الغابات والمراعً ومكافحة 

السٌاسات وإشراك أألطراف المهتمة وتحقٌق التوازن بٌن اهتماماتهم المختلفة  التصحر وغٌرها من

 .والتخطٌط من أجل االستخدام المتعدد الوظائف للغابات

 

تحدٌث السٌاسات والتشرٌعات الحرجٌة فً  بؤن تستخدم الدول المبادئ التوجٌهٌة الهٌئة أوصت .18

 .القطرٌةالظروف والحقائق  بعد تكٌٌفها لتناسب القطرٌة،

 

ii) )إلدارة المستدامة للغابات و المراعًا   

 الحفاظ على والتنوع الحٌويو المراعً  (أ)

 حالة الموارد الوراثٌة للغابات فً العالم( ب)

 المناطق المحمٌةوإدارة الحٌاة البرٌة ( ج)

 

( (iiالتنوع الحٌوي المحافظة على المراعً و( i)لغت الهٌئة بؤنشطة منظمة األغذٌة والزراعة المتصلة بأ

إلدارة الحٌاة البرٌة والمناطق  مجموعة عملالتً أوصت بإنشاء  وإدارة الحٌاة البرٌة والمناطق المحمٌة

 .لتطوٌر و بناء القدرات ، فضل عن الحاجة إلى إعداد المشروعات وتنفٌذها(NEWPAM)المحمٌة 

(iii ) ارد الوراثٌة للغابات فً العالمحالة المووكذلك التحضٌرات الجارٌة للتقرٌر األول عن (SOW-

FGR ) وأشٌر بوجه خاص إلى حلقات العمل اإلقلٌمٌة التً . 2013الذي سٌتم االنتهاء منه بحلول عام

ورشة كذلك و حالة الموارد الوراثٌة للغابات فً العالمأجرٌت بخصوص التحضٌرات لوضع التقرٌر عن 

 .الحٌاة البرٌة والمناطق المحمٌة حول 2009العمل اإلقلٌمٌة التً نظمت فً دمشق عام 
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، أصدرت  إلدارة المستدامة للغابات و المراعً كررت الهٌئة تؤٌٌدها للتوصٌات التً فٌما ٌتعلق با. 19

توجٌهٌة مبادئ  وودعت إلى إعداد ونشر نهج وطرق منسقة لرصد الغابات والمراعى، وإعداد كتٌبات 

عن تقدٌرها للدعم  الهٌئةوأعربت . عات المحلٌة وتقاسم المنافعالمجتم مشاركة منها موضوعاتعدة بشؤن 

 .الذي تقدمه منظمة األغذٌة والزراعة بشؤن القضاٌا ذات الصلة

ٌحتاج ي ذال حالة الموارد الوراثٌة للغابات فً العالمعداد تقرٌر إمهمة صعوبة ب الهٌئةواعترفت  .20

تم التؤكٌد على و ،والدولً إلنجازهأأو اإلقلٌمً  إلى تضافر جمٌع الجهود سواء على المستوى القطري

 زٌعتوأنشطة بناء القدرات وبتعزٌز  الهٌئة الفاو أوصت و. ضرورة المشاركة النشطة من جانب الدول

 .وضعت بالفعل لدعم كل دول اإلقلٌم فً إعداد تقارٌرها القطرٌةالتً المبادئ التوجٌهٌة 

لمراعً فً اإلقلٌم والتهدٌدات والتحدٌات العدٌدة المطروحة على أهمٌة الغابات وا ت الهٌئةوشدد .21

حفظ هذه األنظمة متعددة الوظائف واستخدامها المستدام، بما فً ذلك التنوع الحٌوي المتعلق بها،  ألجل

لتكون ذات فائدة وألجل استدامة سبل العٌش المحلٌة لكً تساهم فً تخفٌف حدة الفقر وتوفر الخدمات 

  .البٌئٌة

فً تنفٌذ استراتٌجٌة مكافحة  الهٌئةأهمٌة المشاركة الفعالة من جانب أعضاء  إلى ةشاراإل وتمت .22

خبرة  إلىر ٌأش كما .التصحر من أجل تحسٌن حالة النظم البٌئٌة، بما فً ذلك المراعى والغابات والسكان

 رضةقنمالالبرٌة   اناتالحٌو بعضالهامة فً مجال إدارة الحٌاة البرٌة وإعادة إدخال  بعض دول اإلقلٌم

وعلى أهمٌة العمل مع الدول المجاورة لضمان النجاح فً معالجة القضاٌا العابرة للحدود المتعلقة بالحفاظ 

بؤن تدعم المنظمة وتسهل وتشجع العمل اإلقلٌمً العابر  الهٌئةوأوصت . على الحٌاة البرٌة وإدارتها

التعاون والحوار و المراعً مإسسات الدولة للغابات  أوصت الهٌئة أٌضا بؤن تطور. للحدود فً المنطقة

والعمل على المستوى القطري من أجل التنفٌذ المشترك ( أي التنمٌة والبٌئة الخ)مع القطاعات األخرى 

 UNCBD))اتفاقٌة مكافحة التصحر، اتفاقٌة األمم المتحدة بشؤن التنوع الحٌوي )للتفاقٌات الدولٌة 

ضة رالتفاقٌة الدولٌة بشؤن األنواع المعاو (UNFCC) تغٌر المناخ بشؤن اإلطارٌة المتحدةألمم ااتفاقٌة 

 .ورصد التقدم المحرز فً مختلف أنحاء اإلقلٌم للخطر

، عبر الحدود وفى قطار ألا فً متوائمة وتشرٌعاتبوضع سٌاسات  الدول أٌضاالهٌئة أوصت  .23

مان الحصول على الموارد وحقوق استخدام ، مع التركٌز على تطوٌر اآللٌات المناسبة لضاإلقلٌم

بؤن تقوم المنظمة بتسهٌل تقاسم المعارف  الهٌئةوأوصت . المجتمعات المحلٌة لها، وكذلك تقاسم المنافع
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ودعم الدراسات فً التشرٌعات واللوائح لضمان حماٌة الموارد وتقاسم ونشر أفضل الممارسات والتجارب 

ددت أٌضا على دور المنظمات غٌر الحكومٌة، والقطاع الخاص وش. المنافع مع المجتمعات المحلٌة

 .والمجتمع المدنً فً تعزٌز قطاع الغابات والمراعً

 

 (iii )ماٌة الغاباتح  

 الغابات والحرائقإدارة  (أ)

 صحة الغابات( ب)

 

 األشجار المنتجة للزٌت -5( iv)البند  

 

. قلٌمحة الحرائق فً سٌاقات مختلفة فً اإلالخبرات والنتائج التً تحققت فً مكاف الهٌئةتبادلت  .24

أو الحد من للغابات إلدارة الحرائق، وتشمل منع  متكاملةوأكدت التجارب على أهمٌة وجود استراتٌجٌة 

أٌضا على أهمٌة مواصلة تعزٌز وتدعٌم النهج ت الهٌئة وأكد. المحترقة واقع وإعادة تؤهٌل الم الحرائق

لوحظ كذلك أن آلٌات التنسٌق والتعاون، خاصة بٌن الدول المجاورة، . التشاركى إلدارة حرائق الغابات

 ٌشكل عنصرا هاما من االستراتٌجٌة ،فضل عن وجود إطار قانونً ملئم لمشاركة مختلف الفئات

 .المقترحة

 

( أمراض الذبول)التطورات المتعلقة باألمراض والموت القمى للغابات  الهٌئةاقشت ن .25

األمراض فً الدول المختلفة ٌستدعً االهتمام، بغض النظر عما إذا كانت هذه  تفشى ددعت الحظت أن و

 .إعادة تؤهٌل المناطق المصابةوأكدت على أهمٌة ، ألسباب أخرى ذات صلة بتغٌر المناخ أو نتٌجة 

 

بدراسات  ضرورة القٌامعلى  الهٌئةً مناقشة الخبرات المتعلقة باألشجار المنتجة للزٌت أكدت ف .26

التشجٌر على نطاق واسع أو إدخال  التخاذ القرارات قبلالمعلومات  صلبة من اعدةقخللها ن م لٌتوفر

االقتصادٌة والفوائد الجدوى دراسات عن  ذلك إعدادوٌتضمن  متوطنة،أنواع أشجار منتجة للزٌت غٌر 

على  ٌئة أٌضاالهت وُشدد. ات النظام البٌئًكٌالتربة ودٌنام فضل عن آثارها البٌئٌة مثل تؤثٌرها على
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استخدام المٌاه ترشٌد إعطاء اهتمام لألمن المائً والغذائً وذلك من خلل ااألولوٌة فً اإلقلٌم  هو 

 واألرض الصالحة للزراعة  فً اإلقلٌم الشحٌحة

 

المكتب اإلقلٌمً البشرٌة والمادٌة، خاصة  تاقدرمنظمة األغذٌة والزراعة بتعزٌز  الهٌئةوصى ت .72

الغابات وفى ضوء إدراج المراعى فً إطار واجبات  لتعدد برامج وأنشطةنظرا  لكذاو ًفً مجال المراع

  .المكتب اإلقلٌمً لمنظمة األغذٌة والزراعة للشرق األدنى

 

مبادئ التوجٌهٌة اإلقلٌمٌة لممارسات الغابات والمراعى السلٌمة فً المناطق التنفٌذ 

 (6البند )القاحلة وشبه القاحلة فً الشرق األدنى 

 

 غاباتال لممارسات اإلقلٌمٌة التوجٌهٌة المبادئ بتنفٌذ تتعلق التً األمانة، ورقة بعد استعراض  .28

 تقدٌرها عن الهٌئة أعربت األدنى، الشرق إقلٌم فً القاحلة وشبه القاحلة المناطق فً السلٌمة والمراعً

 الموجودة الثمانٌة المبادئ إلى رالتصح بمكافحة المتعلق تاسع مبدأ بإضافة وأوصت إلٌها، المقدم لإلصدار

 المتصلة المسائل التوجٌهٌة المبادئ محتوى عكسٌ أن ضرورة على الهٌئة وأكدت. التوجٌهٌة بالمبادئ

 والمراعً الغابات إدارة فً ودورها المحلٌة المجتمعات مسؤلة نوقشت كما. أفضل نحو على بالمراعً

 المحلٌة المعرفة االعتبار فً ٌإخذ بؤن بقوة الهٌئة أوصتو والمراعً، للغابات المستدامة اإلدارة لضمان

 .التوجٌهٌة المبادئ بتنفٌذ الصلة ذات التقلٌدٌة

 

بالقطاع الغابً و  للنهوضٌة البٌئو االقتصادٌة و االجتماعٌة همٌة المسائلؤب الهٌئة سلمت .29

 خلٌن بإبراز المخزون المعرفً المحلً و تدعٌم الشراكة بٌن كل المتد وأوصتالرعوي 

 

 أى والزراعة األغذٌة منظمة فً األعضاء الدول ترسل بؤن الهٌئة أوصت ذلك، إلى باإلضافة .33

 العشرون الدورة قبل تنفٌذها سٌر عن المرحلً والتقرٌر التوجٌهٌة المبادئ محتوى بشؤن أخرى تعلٌقات

 .للهٌئة

 نتٌجة األدنى الشرق فً والمراعً الغابات قطاع له ٌتعرض الذي والضعف المخاطر تقٌٌم

 (7 البند: )المناخ تغٌر
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بؤن تساعد المنظمة  أوصتو  منطقة الشرق االدنً بتغٌٌر المناخ   شدة تؤثر الحظت الهٌئة بقلق .31

تعزٌز عملها فً مجال للحصول على تموٌلت ل (i)الدول، من خلل توفٌر المعلومات وبناء القدرات ،

الدور المحوري حول القرار وزٌادة الوعً بٌن صانعً ( ii)و  الحد من تغٌر المناخ والتكٌف مع آثاره

  .فً التكٌف مع تغٌر المناخ والمراعًللغابات 

الحظت الهٌئة أنه لكً تكون إجراءات التكٌف مع تغٌر المناخ مستدامة فإنه ٌجب علٌها معالجة  .32

ألمناخً، عند وضع  حثت الهٌئة أعضاءها على أن تؤخذ فً االعتبار أبعاد التغٌر .االحتٌاجات المعٌشٌة

 .والمراعً االستراتٌجٌات القومٌة والخطط والبرامج فً قطاع الغابات

الهٌئة بؤن توفر منظمة األغذٌة والزراعة الفرص لتبادل الخبرات الخاصة بتؤثٌر تغٌر  أوصت .33

 .االقلٌمبٌن دول  و المراعً المناخ وإجراءات التكٌف فً قطاع الغابات

ٌؤخذ مكتب المنظمة اإلقلٌمً للشرق األدنى زمام المبادرة فً تطوٌر مفهوم اقترحت الهٌئة أن .    34

ٌكون من المناسب أو دعم اآللٌات المتعلقة بتغٌر المناخ ، ربما  الفرعٌة اإلقلٌمٌة الشبكات اإلقلٌمٌة أو

 .تضم مجاالت تقنٌة مختلفة تكون مظلة شبكة أنشاء

 لمواجهه القدرات تنمٌة:  األدنى قالشر غابات مؤسسات: الغابات لجنة رؤساء حوار

 (8 البند. )متغٌر عالم فً التحدٌات

 

فً هذا  وشارك. تونسمن ( INGREF)عبد الحمٌد الخالدي / رئٌس الجلسةأدار الحوار السٌد   .35

عبد العظٌم مٌرغنً / السٌد، و( المملكة العربٌة السعودٌة)عسٌري ال قاسم عبده/السٌدالحوار كل من 

، ( أوزبكستانShukurov /  Alisher، والسٌداالجباوى سورٌ زٌاد/ ، والسٌد( السودان)إبراهٌم 

وبعد تقدٌم عروض . (تونس)لم اأحمد رضا الفقٌه س/ و السٌد (تركٌا) Erogan  Sirin/والسٌد

 .أخرى تجاربهم دول عدةكان هناك عدة مداخلت  كما أوضحت المشاركٌن 

قدم أعضاء الفرٌق والمتحدثون اآلخرون معلومات غنٌة ومفصلة عن التعدٌلت السابقة      .36

وأشار . والحالٌة لتلبٌة االحتٌاجات المتغٌرة للمجتمعات، وتغٌٌر السٌاقات التً تستخدم وتدار بها الغابات

لتنمٌة القطرٌة وسٌاسات الجهود الرامٌة إلى إدماج جوانب الغابات فً استراتٌجٌات ا إلىالمتحدثون 

القطاعات المختلفة ، للتكٌف مع حقائق التغٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة واألولوٌات السٌاسٌة ، 

الهٌاكل المإسسٌة التً كانت وقد . والسٌاحة البٌئٌة REDD+واالستفادة من الفرص الجدٌدة ، مثل الـ

وأشار عدد من المتحدثٌن إلى التغٌٌرات . متطلبات الجدٌدةال تتسم بالمرونة والدٌنامٌكٌة مواتٌة الستٌعاب

وأشاروا إلى أن اللمركزٌة سهلت االستجابات . المإسسٌة المبذولة لدعم اللمركزٌة وتفوٌض السلطة

السرٌعة للتغٌرات البٌئٌة ولكن هناك حاجة إلى وجود آلٌات للتنسٌق القوي بٌن الكٌانات المركزٌة 

عدٌد من المتحدثٌن أن آلٌات التنسٌق التً شكلت لمعالجة القضاٌا المشتركة بٌن وذكر ال. واللمركزٌة

القطاعات أوالجهات ساعدت على تحسٌن تدفق المعلومات والتنسٌق فٌما بٌن ( مثل تغٌر المناخ)القطاعات 
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ة الغابات على تلبٌ مصالحالغابات كانت متزاٌدة، ولكن قدرة  مصالحالمطالب من  وذكر العدٌد أن. 

 .الموارد البشرٌة والمالٌة بسبب ضعف المطالب الجدٌدة على نحو فعال كانت محدودة 

إطار سٌاسة فً وضعها الخاص  معاستراتٌجٌات لتكٌف المإسسات  إعداد تسعى كل دولة إلى .37

ومن الحاصل فً معظم الدول واعتبرت المإسسات الحرجٌة كمستفٌد من االنفتاح . وطنٌة شاملة حرجٌة 

عة واسعة من األطراف فً أنشطتها على الرغم من وجود عدد كبٌر من التحدٌات المرتبطة دمج مجمو

 لكتالذي اصبحت تضطلع به الدور األقوى بومن بٌن الفوائد التً ذكرت كان اعتراف المجتمع . بذلك

المٌزانٌات وارتفاع القدرة على تحقٌق أقصى قدر من وتحسن  فً صنع السٌاسة العامة المإسسات 

  .اهمات الغابات للمجتمعمس

وقد أُقترح . اإلقلٌماالستفادة من ثروة المعرفة فً كبفائدة تبادل مثل هذه الخبرات  الهٌئة تأقر .38

األمانة أو  وثائق عدد من الطرق لتعزٌز وتكرٌس مثل هذا التبادل ، بما فً ذلك التقارٌر الوطنٌة لتعزٌز

التجارب ب تعرفخلل المنشورات اإلقلٌمٌة التً وكذلك من  المناقشات التً جرت فً جلسات الهٌئة

 ًتاالمإسس قلماالسابقة فً كل بلد فً الت

 

 للغابات القطري والتقٌٌم والرصد (FRA 2010) العالمى الحرجٌة الموارد تقٌٌم

 (9 البند)

 

 0202( FRA)الموارد الحرجٌة العالمً  تقٌٌم

بالنسبة  وأتضح أنه ،  2010شت الهٌئة النتائج الرئٌسٌة لتقٌٌم الموارد الحرجٌة العالمً ناق . 39

لمنطقة الشرق األدنى ككل زادت مساحة الغابات فً العقد الماضً على الرغم من أن مساحة الغابات فً 

 .بعض دول اإلقلٌم آخذة فً التناقص

إزالة  توسع حلٌل الدوافع واألسباب الكامنة وراءالهٌئة بذل المزٌد من الجهود لتحدٌد وت وطلبت .40

والتنمٌة واالقتصادٌة  واعترفت بؤن العملٌات االجتماعٌة .منطقة الشرق األدنى فً اهورهدالغابات وت

ٌات التغٌر فً استخدام األراضً ، مما ٌإدي إلى زٌادة أو نقصان فً كمرتبطة بشكل وثٌق مع دٌنام

 .مساحة الغابات

كذلك أن تتكامل بٌانات االستشعار عن بعد مع الحصر المٌدانى لتحسٌن المعلومات الهٌئة  وطلبت .41

 .الحرجٌة فً المستقبل

 

 (NFMA) رصد وتقٌٌم الغابات القطرٌة
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 .أبلغت األمانة الهٌئة أن هناك حاجة إلى التقٌٌمات لوضع خطط واستراتٌجٌات وسٌاسات جدٌدة .42

اإلحصائٌات الحرجٌة و نظم و تضمن  متواصلٌكون  علً برنامج رصد و تقٌٌم الغابات القطرٌة أن

وأنه بعد موافقة الهٌئة على تغٌٌر اسمها ومهامها لتشمل المراعً، ٌقترح أن تشمل  .القطرٌة المعلومات

بالعمل الذي قامت به بعض الدول فً شمال  األمانة وأشادت. التقٌٌمات القطرٌة تقٌٌم المراعً أٌضا

وشجعت دول أخرى . عودٌة وتركٌا فً نطاق تقٌٌم ورصد الغابات والمراعىوالسو كٌرجٌستان افرٌقٌا 

وأكدت العدٌد من الدول على أهمٌة أن تتضمن تقارٌر المنظمة  .لعمل تقٌٌم ورصد للغابات والمراعً

 جهود الدول التً تمت فً هذا المجال

رصد وتقٌٌم قطرى للغابات  طلبت الهٌئة بؤن تقدم المنظمة الدعم لدول اإلقلٌم لبناء قدراتهم ولعمل .43

 . والمراعى

أوصت الهٌئة بؤن تإخذ الدراسات القطرٌة المراعً فً االعتبار من قبل الدول األعضاء  و .44

تشجع الدول على إعطاء األولوٌة  و .بها فً ذلك الخدمات االجتماعٌة و البٌئٌة إلنتاج تقٌٌم أكثر تكامل

 .للمعلومات وتخصٌص الموارد وفقا لذلك

بشؤن المشروع اإلقلٌمً المعنٌة  لبت الهٌئة من المنظمة المتابعة جنبا إلى جنب مع الدولكما ط .45

الذي " تقٌٌم موارد الغابات واألشجار والمراعى لدعم تنسٌق السٌاسات فً ست من دول الشرق األدنى"

 .قُدم للبنك اإلسلمً للتنمٌة

 

  الدورة فى بها لإلهتمام ٌئةلله عشرة التاسعة الدورة فى المحددة اإلقلٌمٌة القضاٌا

 (01 البند) األدنى للشرق الثالثون اإلقلٌمً والمؤتمر الغابات، لهٌئة العشرون

 

 لهٌئة العشرون  الدورة فى بها لإلهتمام للهٌئة عشرة التاسعة الدورة فى المحددة اإلقلٌمٌة القضاٌا .46

 الغابات

 

i)   تقلص عدد المشروعات الحظت الهٌئة بقلق :  المٌدانٌة فً اإلقلٌمعدد المشروعات  تقلص

و  إلقلٌمٌةالوطنٌة، ا ، بالمشاركة مع غٌرها من مإسسات التموٌلمن المنظمة وطلبتالمٌدانٌة فً اإلقلٌم، 

 والمراعً تخصٌص موارد مالٌة كافٌة لتطوٌر قطاع الغاباتبذل جهود أكبر لالدولٌة 

ii) دعم  بشدة على أهمٌة أستمرار المنظمة فً أوصت الهٌئة:  القطرٌة ٌةالمإسسات القدرات فعض

 المإسسات رطوٌتلالقطرٌة  حتٌاجاتالإعطاء أولوٌة المبادرات القطرٌة والتعاون اإلقلٌمً، مع مراعاة 

قة بتغٌر المناخ حلقات العمل واالجتماعات اإلقلٌمٌة بشؤن القضاٌا المتعل تنظٌم وبناء القدرات، من خلل
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وسٌاسة الغابات والمراعً، وتعزٌز المإسسات ، والحٌاة البرٌة والمناطق المحمٌة، وحرائق الغابات 

 وإعادة تؤهٌل المراعً المتدهورة و التشجٌروحماٌتها، 

iii) ًالغابات  موارد قلة المعلومات حول الحظت الهٌئة بقلق :قلة المعلومات حول الغابات و المراع

والمراعً من الدعم فً مجال بناء القدرات لرصد الغابات  اا مزٌدطلبت من المنظمة  و و المراعً

وطلبت بؤن تقدم المنظمة الدعم لدول اإلقلٌم لبناء قدراتهم ولعمل رصد وتقٌٌم قطرى للغابات . القطرٌة

 .وتشجع الدول على إعطاء األولوٌة للمعلومات وتخصٌص الموارد وفقا لذلك. والمراعى

iv)  المخزون  أن الحظت الهٌئة بقلق :ٌةافكلٌس مدرك بطرٌقة المعرفً المحلً فً اإلقلٌم المخزون

طرٌق  فًو أنه  البرامجو القطرٌة السٌاساتب ما ٌتعلقفٌ مدرك بطرٌقة كافٌةالمعرفً المحلً غٌر 

رفً لمخزون المعل ٌةالبٌئو االقتصادٌة و االجتماعٌةالبلدلن بالمحافظة على القٌم  أوصتو  االندثار

 بإبراز و تدعٌم الشراكة بٌن كل وأوصتبالقطاع الغابً و الرعوي  لنهوضألهمٌته فً ا المحلً

  .المتدخلٌن

v) أوصتو  منطقة الشرق االدنً بتغٌر المناخ  شدة تؤثر الحظت الهٌئة بقلق: التغٌرات المناخٌة 

تعزٌز لحصول على تموٌلت لل (i)بؤن تساعد المنظمة الدول، من خلل توفٌر المعلومات وبناء القدرات ،

حول القرار وزٌادة الوعً بٌن صانعً ( ii)و  عملها فً مجال الحد من تغٌر المناخ والتكٌف مع آثاره

خذ فً على األ  ضائهاعأ الهٌئة حثت كما. فً التكٌف مع تغٌر المناخ والمراعًللغابات الدور المحوري 

 اتٌجٌات القومٌة والخطط والبرامج فً قطاع الغاباتاالعتبار أبعاد التغٌر ألمناخً، عند وضع االستر

 والمراعً

 

 الثلثون اإلقلٌمً المإتمر فى بها لإلهتمام للهٌئة عشرة التاسعة الدورة فى المحددة اإلقلٌمٌة القضاٌا. 47

  األدنى للشرق

(i) تقلص عدد المشروعات الحظت الهٌئة بقلق :  المٌدانٌة فً اإلقلٌمعدد المشروعات  تقلص

و  إلقلٌمٌةالوطنٌة، ا ، بالمشاركة مع غٌرها من مإسسات التموٌلمن المنظمة وطلبتٌدانٌة فً اإلقلٌم، الم

 والمراعً تخصٌص موارد مالٌة كافٌة لتطوٌر قطاع الغاباتبذل جهود أكبر لالدولٌة 

(ii) بشدة على أهمٌة أستمرار المنظمة فً أوصت الهٌئة: القطرٌة ٌةالمإسسات القدرات فعض 

 رطوٌتلالقطرٌة  حتٌاجاتللإعطاء أولوٌة بادرات القطرٌة والتعاون اإلقلٌمً، مع مراعاة دعم الم

حلقات العمل واالجتماعات اإلقلٌمٌة بشؤن القضاٌا المتعلقة  تنظٌم وبناء القدرات، من خلل المإسسات
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المحمٌة، وحرائق  بتغٌر المناخ وسٌاسة الغابات والمراعً، وتعزٌز المإسسات ، والحٌاة البرٌة والمناطق

 وإعادة تؤهٌل المراعً المتدهورة و التشجٌرالغابات وحماٌتها، 

(iii) ًموارد قلة المعلومات حول الحظت الهٌئة بقلق: قلة المعلومات حول الغابات و المراع 

والمراعً من الدعم فً مجال بناء القدرات لرصد الغابات  اا مزٌدو طلبت من المنظمة  الغابات و المراعً

وطلبت بؤن تقدم المنظمة الدعم لدول اإلقلٌم لبناء قدراتهم ولعمل رصد وتقٌٌم قطرى للغابات . ةالقطرٌ

 وتشجع الدول على إعطاء األولوٌة للمعلومات وتخصٌص الموارد وفقا لذلك. والمراعى

(iv) أن الحظت الهٌئة بقلق :المخزون المعرفً المحلً فً اإلقلٌم لٌس مدرك بطرٌقة كافٌة 

 فًو أنه  البرامجو القطرٌة ما ٌتعلق بالسٌاساتفٌ مدرك بطرٌقة كافٌةفً المحلً غٌر المخزون المعر

لمخزون المعرفً ل ٌةالبٌئو االقتصادٌة و االجتماعٌةن بالمحافظة على القٌم االبلد أوصتو طرٌق االندثار 

 ٌن كلبإبراز و تدعٌم الشراكة ب وأوصتبالقطاع الغابً و الرعوي  لنهوضألهمٌته فً ا المحلً

 .المتدخلٌن

(v) الهٌئة من المنظمة  طلبت   :ضعف مشاركة بلدان الشرق االدنى فً اإلجتماعات الدولٌة

بؤن تعمل المنظمة على ربط الغابات  أوصتو تسهٌل إعداد اجتماعات للتفاقٌات الدولٌة والمإتمرات

 و 2010والحراجة مع السنوات الدولٌة األخرى مثل العام الدولً للتنوع الحٌوي 

(vi) بتغٌر المناخ و حثت  ىالشرق االدن منطقة تؤثرشدة  الحظت الهٌئة بقلق: التغٌرات المناخٌة

فً التكٌف مع  والمراعًللغابات الدور المحوري حول القرار زٌادة الوعً بٌن صانعً ضائها على عأ

والخطط والبرامج فً االعتبار أبعاد التغٌر ألمناخً، عند وضع االستراتٌجٌات القومٌة  اأخذ تغٌر المناخ

 والمراعً فً قطاع الغابات

   

 

 (00 البند) والناشئة الحالٌة الدولٌة القضاٌا بشأن التطورات آخر

 

  آخر التطورات بشأن القضاٌا الدولٌة الراهنة والناشئة :00 البند

 

 عام
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على قبل فً المست ٌركز أعمال هٌئة غابات الشرق األدنى جدول رٌضتح على بهامكت حثت الهٌئة.  48

الهٌئة من المنظمة  وطلبت. ، مما ٌتٌح الوقت لمناقشات أكثر تعمقاا وتركٌزاالمركزٌةالقضاٌا عدد أقل من 

  .اإلقلٌم رجاخو لخاد من تسهٌل تبادل التجارب الناجحة

ددت الهٌئة ضرورة تنسٌق مواقف الدول فً االتفاقٌات الدولٌة من اجل ضمان االهتمام الكافً ح .49

راكة و طلبت من المنظمة للمساعدة فً ضمان عضوٌة ممثل لإلقلٌم فً الشغابات فً المنطقة لحالة ال

    (CPF)التعاونٌة فً مجال الغابات

، وفقا القضاٌا الدولٌة فً الدعم لبناء القدرات المستهدفةمزٌدا من الهٌئة من المنظمة تقدٌم  طلبت.    50

 .الحتٌاجات البلدان المحددة

 

األرجنتٌن ،  آٌرس،مؤتمر الغابات العالمً الثالث عشر، بوٌنس )ر ٌوم غابات الشرق األدنى تقرٌ( أولا )

0229) 

عشر فً بوٌنس  العالمً الثالثأثنت الهٌئة على الحدث الجانبً الذى ُنظم فً مإتمر الغابات 51.     

توفٌر منتدى للتعلم ، فضل عن ( nfps)آٌرس، الذى ساهم فً زٌادة الوعً عن برامج الغابات القومٌة 

 .غٌر الحكومٌة و ممثلً المجتمع المدنًومن المناطق األخرى والمنظمات الحكومٌة 

 

 (0229مارس )توصٌات الدورة التاسعة عشر لهٌئة الغابات ( ثانٌاا )

زٌادة الموارد المالٌة والبشرٌة التى تقدم إلى المكتب طلبها علً ضرورة  الهٌئة أكدت       .50

 .إضافة المراعً إلً مجال عمل الهٌئة جعل هذا الطلب ملحا. مة فً القاهرةاإلقلٌمً للمنظ

المستوى   الهٌئة بؤن ٌتم اختٌار توصٌات لجنة الغابات الخاصة بالشرق األدنى للتنفٌذ على  أوصت .53

 .القطرى واإلقلٌمً

 

 (nfps) للغابات قطرٌةال البرامج (ثالثا)

 القطرٌة برامجال وتطبٌق وتعدٌل اعتماد إلى رامٌةال جهودال بشؤن وللدا خبرات ةهٌئال شاطرت .54

. الغابات بشؤن الدولً الحوار فً الدول علٌه تاتفق لما تبعا لغابات،ا سٌاسةل شامل إطارك( nfps) للغابات

 ،مشاركة وأكثر وأوسع أحسن متكاملة سٌاسة أطر نحو دولال بعض فً كبٌر تقدم إحراز تم أنه ولوحظ

 واسع نطاق على مشتركالو كاملال فهمال تنمٌة ذلك وٌشمل .التحدٌات من دٌدالع هناك تزال ال ولكن
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 بعملٌة المتصلة التموٌل ووسائل القدرات تعزٌز أٌضا وٌشمل. للغابات قطرٌةال لبرامجل الشاملة لطبٌعةل

 .عنها الناشئة واالستراتٌجٌات السٌاسات وتنفٌذ

 

 البرامج إعداد نحو البلدان جهود تعزٌزل بلس والزراعة األغذٌة منظمة دتحد بؤن ةهٌئال أوصت .55

 األغذٌة منظمة عتشج بؤن الهٌئة تأُوص الغاٌة لهذه تحقٌقاو. لغاباتا لسٌاسة ةشامل كؤطر للغابات قطرٌةال

 هذا لتحقٌق البلدان تحتاجها التً المعٌنة القدرات وبناء الممارسات حسنوأ الخبرات تبادل والزراعة

 هناك أن أٌضا لوحظ. فعال نحو على الدولً الدعم استخدام فً العقبات على لبلتغا سبل وتحدٌد ، الهدف

 .اإلقلٌم دول فً للغابات القطرٌة امجالبر فى المراعىو الغابات قضاٌا إلدماج خاصة بصفة ركٌزت

 

 (0200)العام الدولً للغابات ( اا رابعا)

تفاقٌات الدولٌة ، والمحافل تعزٌز العمل المشترك فً إطار االب( 1)البلدان  الهٌئةوأوصت  .56

،  2323-2313تطوٌر التعاون بٌن السنة الدولٌة للغابات والعقد الدولً للتصحر وب( 2)والمإتمرات ، 

وضع استراتٌجٌات للتصاالت للسنة الدولٌة للغابات، بما فً ذلك االتصاالت المهنٌة مثل الصحفٌٌن ب( 3)

 و شبكات اتصاالت للغابات

 .ركز الٌوم العالمً للغابات على موضوع مختلف كل عامالهٌئة بؤن ٌ أوصت .57

بؤن تعمل  أوصتو الهٌئة من المنظمة تسهٌل إعداد اجتماعات للتفاقٌات الدولٌة والمإتمرات طلبت .58

المنظمة على ربط الغابات والحراجة مع السنوات الدولٌة األخرى مثل العام الدولً للتنوع الحٌوي 

 لمنظمة فً القاهرة توجٌهات وتوصٌات للعام الدولً للغاباتاقدم تالهٌئة أن  طلبتو .2010

على ضرورة زٌادة الوعً وتسلٌط الضوء على الفوائد الهامة للسلع والخدمات  البلدانالهٌئة حثت  .59

 .الحرجٌة وأثرها على البٌئة من أجل إٌجاد فهم أفضل للدور المحوري للغابات والحراجة

 

 بكاتمجموعات العمل والش( خامسا) 

بإنشاء  وأوصت. أشارت الهٌئة إلى زٌادة عدد الشبكات ومجموعات العمل المقترحة حدٌثا       .63

 .ةمظلة أو شبكة إقلٌمٌة مركزٌة بالتنسٌق مع المكتب اإلقلٌمً لمنظمة األغذٌة والزراعة فً القاهر

 

  Silva Mediterranea( سادسا)
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  اللجنة بها قامت تًال التطورات بآخر الهٌئة األمانةأعلمت  .61

 مع أشغال الهٌئة   Silva Mediterranea انشطة االمكان بقدر تنسق بان الهٌئة اوصت و .62

 .(12 البند) أعمال من ٌستجد ما

 الروسٌة و العربٌة اللغتٌن إلً بالفاو الغابات قسم نشرات أهم تترجم أن الهٌئة اقترحت.    63

 و االغدٌة لمنظمة تقدٌمها و دورة كل قبل قطرٌة تقارٌر إعدادب األعضاء الدول الهٌئة أوصت.    64

 و شموال أكثر األمانة ورقة تكون أن وابطل كما. المنظمة أمانة ورقات إعداد فً الستخدامها الزراعة

  تفصٌل

الموازٌة التً نظمت فً إطار أسبوع غابات الشرق االدنً و  األحداثعن نجاح أُبلغت الهٌئة .   56 

مثل إدارة الغابات، بلوط الفلٌن الغابات و تغٌٌر المناخ فً الشرق االدنً و . مت عناوٌن مختلفةالتً ض

باثنٌن من األحداث الموازٌة التً جرت ٌوم كما أعلمت الهٌئة  .إدارة حرائق الغابات فً الشرق االدنً

 ا مبٌنة أدناهمالسادس من أبرٌل، االستنتاجات الرئٌسٌة منه الثلثاء،

 :اجة فً اإلقلٌم إلىهناك ح

 

 الغابات وتغٌر المناخ فً الشرق األدنى.     66

 تحسٌن تدفق المعلومات والتنسٌق بٌن الكٌانات القومٌة المسإولة عن تغٌر المناخ والغابات؛( أ

ى تغٌر المناخ عن الدور الرئٌسً للغابات فً التخفٌف من آثار رفع مستوى الوعً بٌن المفاوضٌن عل( ب

 تغٌر المناخ والتكٌف معه، 

ضمان المشاركة النشطة فً عملٌات السٌاسات القومٌة والدولٌة بشؤن تغٌر المناخ واستكشاف ( ج

 . إمكانٌات التعاون اإلقلٌمً

  إدارة الحرائق فً الشرق األدنى . 67

 نٌة وبحث األسباب الرئٌسٌة للحرائق؛تنمٌة القدرات الوط( أ 
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 .مراجعة وتعدٌل أطر التشرٌعات القومٌة ذات الصلة بإدارة الحرائق( ب

شبكة الشرق األدنى لحرائق الغابات والبراري، مع الوضع فً االعتبار حاجة  إنشاء الموافقة على( ج

 .للتعاون اإلقلٌمً

 

  (EFIMED)وروبً للغاباتلمعهد األلالمتوسط  المكتب اإلقلٌمً لمنطقة البحر

لمعهد التابع لالمتوسط  ، رئٌس المكتب اإلقلٌمً لمنطقة البحر Marc Palahiأبلغ السٌد .     68

، فً عرضه الهٌئة بالدور الهام الذي تضطلع به الغابات فً منطقة  (EFIMED) األوروبً للغابات

وسلط الضوء على اآلثار . ة والمٌاهالبحر المتوسط فى المحافظة على التنوع الحٌوى وحماٌة الترب

 .المتوقعة لتغٌر المناخ على غابات البحر المتوسط فٌما ٌتعلق بالسلع والخدمات التً تقدمها

غٌاب التعاون  و أعتبر أنكٌف كانت البحوث مجزأة وغٌر حدٌثة،  Palahi السٌد وصف .69

خبٌر  100ً هذا الصدد ، تم حشد أكثر من وف. كفإ للموارد مجاالت اهتمام رئٌسٌة فً اإلقلٌمالوالتعبئة 

إلعداد جدول أعمال البحوث فً مجال غابات البحر المتوسط  (EFIMED) دولة بواسطة 15من 

إن تركٌز جدول األعمال كان على أربعة مواضٌع  وذكر(. 2020 -2010)للسنوات العشر القادمة 

 :رئٌسٌة هً 

 راضً ؛تؤثٌرات المناخ والتغٌرات فً استخدام األ( 1

 زٌادة أخطار حرائق الغابات( 2

 توفٌر السلع والخدمات الحرجٌة( 3

 إدارة غابات البحر المتوسط( 4

حر تعزٌز قدرات موارد غابات الب"مشروع اعداد  كانت االستجابة للمواضٌع المذكورة أعله هً.   70

 .، الذي تم إعداده ووافق علٌه االتحاد األوروبً للحصول على التموٌل(AGORA)”  المتوسط

شددت الهٌئة على ضرورة المشاركة المباشرة للمجتمعات المحلٌة والمساهمة المباشرة فً تنفٌذ  .71

 .طمزٌد من التعاون بٌن دول شمال وجنوب منطقة البحر المتوسبوأوصت الهٌئة أٌضا . المشروع
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الحراجٌة، سلط الضوء علً الحاجة الً الدراسات المتوسطة العلٌا و  بالدراسات فٌما ٌتعلق .72

رحبت الهٌئة بالخطوات . البحث فً مجال الغابات خصوصا علً المٌدان االجتماعً و االقتصادي

 .      التحضٌرٌة لما جٌستٌر فً الغابات المتوسطة

 

 (01 البند) القادمة الدورة انعقاد ومكان موعد

 

  سورٌا تركٌا، ، الٌمن مصر، من وفود به تقدمت الذي العرض تقدٌرها مع الهٌئة الحظت .73

 التً األعضاء الدول ُنصحت. 2312 عام بداٌة فً األدنى الشرق غابات لهٌئة العشرون الدورة الستضافة

 األغذٌة لمنظمة العام المدٌر إلى رسمً خطاب بإرسال الدورة استضافة فً رغبتها عن أعربت

 .المناسبة اللوجستٌة المشاورات بعد المعنى البلد مع بالتشاور للجتماع الدقٌق الموعد وسٌحدد. والزراعة

 


