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ويرجاى مان    من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسااهمة   عادا الثاأثري علاى املناا        ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة  

ومعظم وثائق اجثماعاات املنظماة مثاحاة      إحضار نسخهم معهم إىل االجثماعات وعدا طلب نسخ إضافية منهاالسادة املندوبني واملراقبني الثكّرا ب

  www.fao.orgعلى اإلنرتنت على العنوان الثالي: 

A 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 الدورة احلادية والعشرون

 غابات الشرق األدنى الثالث عأسبو

 6302يناير/كانون الثاني  03-62 عمان، األردن

 املوضوع: اإلدارة املستدامة للغابات واملراعي: 

 حنو اقتصاد أخضر إلقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

 معلومات للمشاركني

 

 

 مواعيد ومكان االنعقاد -الأو

 

سثعقد الدورة احلادية والعشرون هليئة الغاباات املراعاي   بناء على دعوة كرمية من اململكة األردنية اهلامشية،  -1

  6312يناير/كانون الثاني  03إىل  62  الشرق األدنى، وأسبوع غابات الشرق األدنى الثالث   عمان، األردن، من 

 

،   النادمار  افثثاح الدورة احلادية والعشرين هليئة الغابات واملراعي   الشرق األدنى   فندق  وسيقاا حفل -6

  6312يناير/ كانون الثاني  62يوا األحد  9 :33عمان، وسيبدأ   الساعة 

 

 القيدالتسجيل و -ثانيا

 

ا بأسارع ماا ميكان إىل العنااوين     يرجى من السادة املشاركني الثكرا مبلء اسثمارة الثساييل املرفقاة، وإعادتها    -0

    عمان الندمار   فندق  8 :24إىل الساعة  8: 33املشار إليها  وسييري الثسييل من الساعة 

 

 الوثائق -ثالثا

 

سثثاح وثائق االجثماع للمشااركني بااللغثني العربياة واإلزلي.ياة  وسرتسال بقادر اإلمكاان قبال ا لساات،           -2

بااااااات واملراعااااااي   الشاااااارق األدنااااااى علااااااى اإلنرتناااااات:   وسثنشاااااار علااااااى موقااااااع هيئااااااة الغا 
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http://www.fao.org/forestry/31112/en    ويرجى من املندوبني الثكرا بإحضار وثائقهم إىل االجثمااع نظارا ألن عادد  

  ثاح أثناء ا لسات سيكون حمدودا للغايةيس ذيالنسخ ال

 

 

 املعرض -ابعار

 

 :بالسيدة فداء حداد سيثاح مكان للمعرض، وللحي. واالسثعالا، يرجى االتصال -4

Ms Fidaa HADDAD 

Programme Manager  

Drylands, Livelihoods and Gender Programme 

Tel: 00962 6 5546912/3/4 Fax: 00962 6 5546915  

Mobile: +962 77 990 2007 

Email: Fida.HADDAD@iucn.org 

 

 املناخ واملالبس -خامسا

 
تقع اململكة األردنية اهلامشية   الشرق األوسط، وحتادها مان الشامال ساورية، ومان الشارق العاراق واململكاة          -2

، ومن ا نوب اململكة العربية السعودية وخليج العقبة، ومن الغرب إسارائيل والضافة الغربياة، وهاي     العربية السعودية

  كيلومرتا مربعا 89 613  وتبلغ مساحة األردن 1921من قبل لألردن واحثلثها إسرائيل منذ عاا  منطقة كانت تابعة

 

على احلدود الغربياة للبلاد     األفريقي العظيم،األخدود وادي ، وامثداد وأخدود وادي األردننهر األردن  ميثدو -1

ويقاع معظام الاوادي حتات     البحار األساود     وينبع نهر األردن من الشمال عرب حبر ا ليل )حبرية طربيا(  ويصاب    

 مرتا حتت سطح البحر  هو أخفض بقاع العامل   022رتفاع عند البحر امليت )االومسثوى سطح البحر، 

 

ثم تنحدر تدرجييا لثثصال بهضابة   مرت،  933إىل  233وإىل الشرق، ترتفع األرض فيأة إىل ارتفاع يرتاوح بني  -8

وإىل ا نوب، تثمي. هضبة اململكة العربية السعودية بوجاود    حواف جبليةوديان ذات  البادية السورية  وتقطع اهلضبة

 مرت   1 433اب وجبال يصل ارتفاعها إىل ايقة وقباعم أخاديد

 

ة مئوياة    جا در 12.2ئوية وم اتدرج 4.6يرتاوح مثوسط درجات احلرارة القصوى   عمان أثناء النهار بني و -9

درجاات مئوياة، ولكان ميكان حادوا موجاات        1درجة احلارارة   الشاثاء      وجياوز مثوسطشهر ديسمرب/كانون األول

صقيع من وقت إىل آخر  وشهر يناير/كانون الثاني هو أبرد شهر  و تسقط األمطار   املعثاد   الشثاء، وتارتاوح كميثهاا   

 مم   املناطق الصحراوية   163مم   الركن الشمالي الغربي وأقل من  223بني 

 

الثأكد من إحضار مالبس ثقيلة وسرتة واقية مان  ريجى فو  يناير/ كانون الثاني، يكون الطقس باردا   عمان   -13

   6312يناير/كانون الثاني  69الرياح واملطر، وخاصة يوا الرحلة امليدانية   

http://www.fao.org/forestry/31112/en
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 اللغات -سادسا

 

زلي.ياة  وساثوفر ترشاة شافوية فورياة        اللغات الرمسية املساثخدمة أثنااء االجثماعاات هاي العربياة واإل      -11

 ا لسات العامة  

 

 دخول األردناملتعلقة ب رجراااتاإل -سابعا

 تأشريات الدخول

 

ُينصح املشاركون باالتصال   أقرب وقت ممكن بأقرب سفارة أو بعثاة قنصالية للمملكاة األردنياة اهلامشياة         -16

مثطلبات احلصول علاى تأشارية دخاول األردن  وتبلاغ تكلفاة تأشارية       بلدانهم، من أجل االسثفسار عن أنظمة اهليرة و

دوالرا  وياثم احلصاول عليهاا لادى الوصاول إىل       03ديناارا أردنياا )حاوالي     63الدخول ملرة واحدة  ميع ا نسيات 

دوالرا ،  84دينارا أردنيا )حوالي  23املطار؛ وتبلغ تكلفة الثأشرية اليت تثيح الدخول مرات مثعددة  ميع ا نسيات 

 وميكن احلصول عليها من أقرب سفارة أو قنصلية   

 

وبعض ا نسيات مطالبة باحلصول على تأشرية دخول قبل السفر  واحلصول على تأشرية دخاول، إذا كانات    -10

مطلوبة، هي مسؤولية كل مشرت   والبلدان املطالبة باحلصول بشكل مسبق على تأشرية دخول قبل السفر هي: إثيوبيا، 

وقطار،   والعاراق،  وأفغانسثان، وأوزباكسثان، وشهورية إيران اإلسالمية،  وباكسثان، وتونس، والسودان، والصاومال، 

  واملغرب، وموريثانيا  

 

 ٬وتاونس  ٬وتركياا  ٬اإلمارات العربياة املثحادة  والبلدان اليت ميكنها احلصول على تأشرية دخول   املطار هي:  -12

 ٬وليبياا  ٬ولبناان  ٬والكويات وقارب،،   وفلساطني،  ٬وفرنسا ٬مانوُع ٬وطاجيكسثان ٬بية السوريةوا مهورية العر ٬وا .ائر

  وال يلا.ا حلااملي   والايمن  ٬والواليات املثحادة األمريكياة   ،واململكة املثحدة ٬واململكة العربية السعودية ٬واملغرب ٬ومالطة

 جواز مرور األمم املثحدة احلصول على تأشرية دخول 

 

بة للمندوبني القادمني من بلدان ال يوجد فيها متثيل دبلوماسي أردني، فايمكن لليناة الثنظايم الوطنياة     وبالنس -14

أن تساعدهم   احلصول على تأشرية دخول لدى وصوهلم إىل مطار امللكة علياء الادولي، بشارأ أن ياثم إرساال تفاصايل      

ياثم أي  احثعلى األقال مان تااريخ الوصاول  وإذا      جواز السفر ونسخة من( مسثنسخة باملسح الضوئي قبل ثالثة أسابيع

 مساعدة، فريجى إبالغنا   أقرب وقت ممكن   

 

 الرحالت ا وية
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 يلي بعض شركات الطريان من املنطقة اليت تثي( إىل عمان ومطار امللكة علياء الدولي:   ما   -12

Afriqiyah Airways, Air Algerie, Air Arabia, Air Arabia Egypt, Air France, Alitalia, Arkia Israel 

Airlines, Austrian Airlines, British Airways, EasyJet, EgyptAir, Emirates, Etihad Airways, flydubai, 

Gulf Air, Iraqi Airways, Jazeera Airways, Kuwait Airways,Libyan Airlines, Lufthansa, Middle East 

Airlines, Nas Air, Oman Air, Petra Airlines, Qatar Airways, RAK Airways, Royal Falcon, Royal 

Jordanian, Royal Wings, Saudia, Sudan Airways, Syrian Air, TAROM, Transaero Airlines, Turkish 

Airlines, UM Airlines and Yemenia 

 

تاريخ الرحلة وموعادها ورقمهاا، ساييري اساثقباهلم   مطاار امللكاة        كون الذين أكدوا   وقت مناسبارواملش -11

 علياء الدولي لدى وصوهلم  

 

 وسعر الصرف العملة النقدية -ثامنا

 

نون    و  ما يلاي أساعار الصارف   ديسامرب/كا    JDأو  JODار األردني"، )ورم.ها ن"الدي العملة األردنية هي -18

وتثاوافر طااوالت لصارف    ديناار أردناي     3.138دوالر أمريكي، والادوالر األمريكاي=    1.210األول: الدينار األردني= 

العمالت األجنبية   مطار امللكة علياء الدولي و  فندق النادمار   وميكانكم اساثبدال العماالت األجنبياة أو الشايكات       

ات االئثمان   معظم الفنادق الكربى واملطاعم وشركات تاأجري السايارات   قبل بطاقالسياحية   أي مصرف   األردن  وُت

 واملثاجر السياحية 

 

 النظام الكهربائي -تاسعا

 

  واملقاابس volts/50 cycles 220دورة للثيااار املثناااوب  43/طفااول 663  تبلغ قوة الثيار الكهربائي   األردن

مان املقاابس    أخارى  ، بينما تسثعمل أناواع مثنوعاة  (Type C)الشعبثني الكهربائي هو   املعثاد من النوع األوروبي ذي 

  (Type G) أصابع ةقابس ذو ثالثمنها  -والقوابس

 

 االتصاالت/وكيل االتصال  -عاشرا

 

 إىل العنوانني الثاليني لالعثناء بها:كني ارميكن توجي( املراسالت الشخصية للمش -19

 
Mr Issa ALSHOBAKI  

Secretary General Assistant for Forestry and Rangelands 

The Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan 

Tel: +962 7990 59191 

Fax: +962 5671 256 

Email:  

issasho@yahoo.com 
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 وإىل  
Mr Mohammad Alnsour  

Head of Project Section 

Directorate of Forest 

E-mail: mohammed_nsour@yahoo.com. 

 

 اجلوالت الدراسية والرحالت -حادي عشر

 

   حمافظة جرش  6312يناير/كانون الثاني  69سثنظم رحلة ميدانية يوا  -63

 

 اإلقامة يف الفنادق وخدمات املطاعم -ثاني عشر

 

 اركني:الفندق احملدد للمشاركني هو فندق الندمار ، عمان  وجرى الثفاوض على أسعار  ميع املش -61

 فردة املغرفة الدوالرا أمريكيا   الليلة للشخص    102 -

 .دوجة املغرفة الدوالرا أمريكيا   الليلة للشخص    143 -

 

نسابة الساعر والقارب مان مركا. املديناة         -وكانت املعايري الرئيسية الخثيار هذا الفنادق هاي النوعياة املمثاازة     -66

روني ااا د اإللكثااا الربيعباار  دق ارة بالفنابشكل مباشر عن طريق االتصال مباشوُيشيع املشاركون على إجراء احليوزات 

info@landmarkamman.comEmail:  ، :يرى حيوزات هلام  أو ميكن أن ُت، 00962-6- 5663105أو عبار اهلاااتف

 c/o Ms Myriam Azizع.يا.   مرييااا لاى األقال  إىل السايدة    )بشكل مسابق قبال عشارة أيااا ع    يوج( بناء على طلب 

(myriam.aziz@fao.org). 
 

طالع علاى تفاصايل     نفس الدور الذي يوجد ب( بهو الفندق  وميكن اإل الندمار  ويقع مرك. املؤمترات   فندق -60

   http://www.landmarkamman.com/en/index.phpالفندق   املوقع الثالي 

 

 :  لوصول إىل فندق الندمارككيفية ا

Landmark Amman Hotel & Conference Center  

Al-Hussein Bin Ali Street  

P.O.Box 6399  

Amman 11118, Jordan 

Tel: 962 (6) 5607100, 00962-6-5663105 (Reservations) 

Fax: 962 (6) 5663105 

Email: info@landmarkamman.com 

http://www.landmarkamman.com 

 

على شيع املشاركني، سواء كان حضورهم من خالل متويل موفر هلم هلاذا الغارض أو بثمويال ذاتاي،      ويثعني -62

 سداد تكاليف اإلقامة ودفع حساب الفندق لدى مغادرت(  ويثعني على كل فرد مشار    املؤمتر أن يدفع كافة الثكاليف

mailto:info@landmarkamman.com
mailto:info@landmarkamman.com
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عند املغاادرة    وما غري ذلك،اإلضافية، مبا فيها تكاليف الوجبات الغذائية، وخدمات الغرف، واهلاتف، واملشروبات، 

 ولن تكون اململكة األردنية اهلامشية ومنظمة األغذية وال.راعة مسؤلثني عن أي من هذه الثكاليف املثكبدة 

 

 وسائل النقل -ثالث عشر

 

كيلاومرتا تقريباا مان     03ة الدولية إىل مطار امللكة علياء الدولي، الواقاع علاى بعاد    تصل شيع الرحالت ا وي -64

أنا( قاد    مكان إقامثكم  وسيوفر البلد املضيف وسيلة انثقال من املطار إىل الفندق ومن الفندق إىل املطار  وجتدر اإلشاارة إىل 

 النثقال من املطار وإلي( لوسيلة هذه ال آخرون   اسثخداا مركايش

 

وإذا حدا شيئ طارئ أو إذا تأخر وصولكم، ومل جتدوا سيارة النقال املكاوكي أو سايارة أجارة   انثظااركم         -62

ديناارا أردنياا    64ويرجى عدا دفاع ماا جيااوز    املطار، فثيدر اإلشارة إىل أن هنا  على الدواا سيارات أجره   املطار  

مان املطاار    صاطحابكم أن يرتاب ال  النادمار  د  وميكن أيضاا لفنادق   لسيارة األجرة اليت تقلكم إىل الفندق للشخص الواح

 دينارا أردنيا   06دينارا أردنيا، ولنقلهم إىل مطار امللكة علياء الدولي مقابل:  01مقابل: 

 

ويرجى الثأكد من قيامكم بإرسال معلومات رحلثكم ا وية وتفاصيلها، مباا   ذلاك تاواريخ الوصاول واملغاادرة       -61

ماع إرساال نساخة    ، )mohammed_nsour@yahoo.com( السيد حممد النساور  الرحالت ا وية وأرقامها إىلومواعيد 

دماة النقال املكاوكي املرتباة       اساثخداا خ  عددم الرغبدة    حال و. )myriam.aziz@fao.org( ع.ي. مرييااالسيدة  إىل

 اإلشارة إىل ذلك   ريجىبشكل مسبق من وإىل املطار، ف

 

 على األقل ساعات 0قبل  االلث.اا بالثواجد   بهو الفندق اسثعدادا الصطحابكم إىل املطاروعند املغادرة، برجاء  -68

 ا وية  من موعد رحلثكم 

 

 أرقام االتصال احمللية يف حاالت الطوارئ

 

، وخدمات سيارات اإلساعاف  199، وفرقة املطافئ 191، والشرطة 911الساخن   حاالت الطوارئ )عمان فقط  اخلط 

، ومطاار امللكاة عليااء الادولي     1616 يدليل اهلااتف الا ، وخادمات  192أو  2168101، ودوريات الطرق السريعة 199

   224 0633 امللكية األردنية األجنحةات ا، واسثعالم224 0633

 

 

mailto:mohammed_nsour@yahoo.com
mailto:myriam.aziz@fao.org
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 رة احلادية والعشرون هليئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنىالدو

 عمان، اململكة األردنية اهلامشية

   6302يناير/ كانون الثاني  62-03

 

 اسثمارة الثسييل

 

يناير/كاانون الثااني    4يرجى الثكرا مبلء هذه االسثمارة وإرسال نسخة منها   أقرب وقت ممكن ولكن   موعد أقصااه  

 كل من العناوين الثالية: إىل 6312

 السيد عيسى الشوبكي
Mr Issa ALSHOBAKI 
Secretary General Assistant for Forestry and Rangelands 

The Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan 

Tel: +962 7990 59191 

Fax:+962 5671 256 

Email: issasho@yahoo.com 

 والدكتور حممد النسور

Mr. Mohammad Alnsour 
Head of projects section, Forestry Directorate 
Ministry of Agriculture in Jordan 
email: mohammed_nsour@yahoo.com 

 السيد عبد احلميد آدم حامد

Mr Abdelhamied Adam HAMID 

Senior Forestry Officer, FAO-RNE 

Dokki, Cairo, Egypt 

Tel: +2 02 33316000, ext 2809 

Email:abdelhamied.hamid@fao.org 
 
 

 عزيز مريياموالسيدة  
Ms Myriam Aziz 
Technical Programme Assistant, FAO-RNE 

Tel: +2 02 33316000, ext 2816 

Email: Myriam.aziz@fao.org 

 

 
  اللقب

  االسم

 الوزارة/املنظمة

 

 

 اللقب الوظيفي

 

 

 العنوان الربيدي

 املدينة/البلد

 

 

 رقم اهلاتف/الفاكس

 

 

  الربيد اإللكرتونيعنوان 

  خط سري الرحلة

mailto:issasho@yahoo.com
mailto:mohammed_nsour@yahoo.com
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 )برجاء الثأكيد 

 

  

 

 


