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ويرجى من السادة . طبعت هذه الوثيقة بأعداد محدودة لتقليل اآلثار البيئية لعمليات المنظمة والمساهمة فى الحياد المناخى
معظم وثائق المنظمة على شبكة . المندوبين والمرافقين إحضار نسخهم إلى اإلجتماعات وإلى تجنب طلب نسخ إضافية
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  هيئة غبببت ومراعى الشرق األدنى

  الدورة العشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثانى

تركيا –أنطاليا   

  9109 فبراير  9 –يناير  92

عماد األمن الغذائى: اإلدارة الرشيدة للغابات والمراعى   

األعمال المؤقتجدول    

 

وأسبوع غابات الشرق األدنى  الثانى ( NEFRC)إفتتاح الدورة العشرين لهيئة الغابات والمراعى للشرق األدنى . 1
(NEFW.) 

 

 .إعتماد جدول األعمال. 2

 

 إنتخاب أعضاء المكتب. 3

 

 .متابعة طلبات وتوصيات الدورة التاسعة عشرة للهيئة. 4

ذات الصلة المشاركة فى أنشطة الغابات والمراعى فى منطقة الشرق األدنى، وذلك إستعراض أنشطة الهيئات  -أ
 .بهدف تعزيز التنسيق والتعاون

 .تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات المتخذة بشأن طلبات وتوصيات الدورة التاسعة عشرة للهيئة -ب

 

 .أنشطة منظمة األغذية والزراعة والبلدان فى المنطقة. 5

 .كيف قطاع الغابات والتنمية المستدامةت: أولا 

 .تكيف قطاع الغابات والتنمية المستدامة -أ

 .تجارب بلدان الشرق أألدنى فى إستغالل وتجهيز المنتجات الحرجية غير الخشبية -ب
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 .اإلدارة المستدامة للغابات والمراعى: ثانياا 

والدروس المستفادة من التشجير وإستعادة " تحليل " مشاركة هيئة الغابات والمراعى للشرق أألدنى فى  -أ
 . المناظر الطبيعية فى المناطق الجافة

 . إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى التشجير وأنظمة الزراعة الغابية -ب

 .حماية الغابات والحفاظ على الحياة البرية: ثالثاا 

 .اإلستجابة للطلبات المتزايدة فى إدارة الحرائق -أ

 .الشبكات اإلقليمية بين اإلحتياجات والتوصيات -ب

 

 اللجنة أإلستشارية المعنية بالمعارف الحرجية 

 

شمال إفريقيا، الخليج واليمن، : أولويات وأنشطة منظمة أألغذية والزراعة قى المناطق الفرعية: سمنار أثناء أإلنعقاد. 6
 ( إستعراض من منسقى المناطق الفرعية)رق األدنى الشرقى ووسط آسيا الش

  

 .التحديات والفرص: تمويل قطاع الغابات فى الشرق األدنى –حوار رؤساء الغابات . 7

 

 حالة المعلومات والمعارف عن موارد الغابات والمراعى فى الشرق األدنى. 8

إستراتيجية طويلة األجل لبرنامج منظمة األغذية والزراعة لتقييم (: FRA)تقييم موارد الغابات فى العالم  -أ
 .موارد الغابات العالمية

 

المسائل اإلقليمية التى حددتها الدورة العشرون لـهيئة الغابات والمراعى للشرق أألدنى لعناية الدورة الواحد . 9
 (.2102فبراير )الثالثون للشرق األدنى و المؤتمر اإلقليمى الواحد و( 2102أكتوبر )والعشرون للجنة الغابات 

  

 .آخر التطورات بشأن القضايا الدولية الراهنة والمستجدة. 01

 .2100-2101أسبوع غابات البحر المتوسط الثانى والتقريرالمرحلى للجنة غابات المتوسط  -أ

 .التطورات بشأن القضايا الدولية الراهنة والمستجدة أألخرى  -ب

  

 .أخرىأى أعمال . 00

 

 .تاريخ ومكان إنعقاد الدورة القادمة. 02

 

 .إعتماد التقرير. 03

 

 .إختتام الدورة العشرون لهيئة الغابات والمراعى للشرق األدنى وأسبوع غابات الشرق األدنى الثانى. 04
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