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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة 
ومعظم وثااق  اجتماعاات املنظماة متاحاة علاى      . طلب نسخ إضافية منها الجتماعات وعدماملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل ا

  www.fao.org: اإلنرتنت على العنوان التالي
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 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 عشروناحلادية وال الدورة

 6302 كانون الثاني/يناير 03 -62األردن، ، عمان
 يف الشرق األدنى يف جمال الغابات والبحوث تعليمال

 مذكرة من األمانة

 

 معلومات أساسية - أوال

 

ظلات تعمال حتاى     ، (ACFE)للتعليم احلرجيجلنة استشارية  1691يف عام األغذية والزراعة  أنشأت منظمة - 1

إلغاا  اللجناة    قاد جار   و .، عندما قرر املؤمتر العام للمنظمة ختفيض عدد اللجان االستشارية داخل املنظماة 1997عام 

 .بالتعليم احلرجي املتصلةأنشطة املنظمة  االخنفاض يفبالتوازي مع االستشارية للتعليم احلرجي 

 

يف املنظماة،   (RFCs) للغابات اهليئات اإلقليمية وجهت 2212-2211الفرتة يف و 2212رغم ذلك، ففي عام و- 2

 ،2226ويف املؤمتر العاملي الثالا  عشار للغاباات يف عاام     ( 2212و 2222و 1662) واملشاركون يف دورات جلنة الغابات

ويف الادورة احلادياة    .وساعة معادة برناهجها للتعليم احلرجي، راما عان طريا  حمفظاة مشاروعات     إل املنظمَةالدعوة إىل 

طلاب األعضاا  احلصاول علاى مزياد مان املعلوماات عان          ،2212، املعقودة يف عاام  (COFO) والعشرين للجنة الغابات

  . (APFK) احلرجية معين باملعرفة فري  استشاري املرتتبة على إنشا  احملتملة املالية ثاراآلليات واأل

 

يني مبادرات التعليم احلرجي يف املنظمة على املستو تعزيز الرامية إىلألنشطة تلقي هذه املذكرة نظرة عامة على او- 3

مباادرات التعلايم    مان أجال تعزياز   احلرجياة   ةملعرفا معاين با العاملي، واختاذ خطوات إلنشا  فري  استشاري و اإلقليمي

  .واملعرفة يف خمتلف أرجا  العامل

 

العمال يف هجاال املعرفاة تعاوناا       ساتلزم وي .مستو  من اجلودةخمرجات فنية على أعلى  قديمة بتكلفاملنظمة مو- 1

لجماعة االستشاارية للبحاوث   ل التابعة عاهدامل ويف هجال الغابات، ورغم التعاون الوثي  مع .وثيقا  مع مؤسسات البحوث

زراعة املختلطة لبحوث ال لعامليواملركز ا ، (CIFOR)مركز البحوث احلرجية الدولية ومنها) (CGIAR) الزراعية الدولية

 (EFI) ، واملعهاد األوروباي للغاباات   (IUFRO) االحتاد الدولي ملنظمات البحوث احلرجيةمع ، و((ICRAF) بالغابات



FO:NEFRC/2014/15 2 

والشاك أن   .املنظمة خارج نطاق التواصل مع، فإن هناك الكثري من مؤسسات التعليم اليت مازالت معاهد متنوعة أخر و

وتضايف   ،على البحاوث تساهم يف أعماال املنظماة     مبنيةسيسفر عن معلوماٍت قيمة  أكرب بقدر زكََّروُم مؤسسينهج أتباع 

 .قيمة إىل املبادرات اخلاصة بالغابات يف خمتلف أرجا  العامل

 

 تعليقاات األخرية الواردة من خربا  التعليم وأصحاب املصلحة أن تتلقى املنظمة مزيدا من ال تعليقاتال قرتحتوا- 2

أن هناك بالفعال عادة    مراعاةمع و .غاباتوأعمال البح  واملعرفة يف هجال الالتعليم  تتبعه إزا أن  نهج احملتملالبشأن 

يمكن تنفياذ أنشاطة املنظماة يف هجاال التعلايم عان       ف، أن املوارد من املوظفني حمدودةشبكات إقليمية للتعليم احلرجي و

املعاين  فريا  االستشااري   ال جهاات منهاا   مان خا ل  وتنسيقها على املساتو  العااملي،    موسعةطري  حمفظة مشروعات 

 .إنشاؤه احلرجية احملتمل باملعرفة

 

مان   املقدماة  أمارا  ملحاا  حتاى  كان تنساي  التوجيهاات      يعد تشكيل فري  استشاري أن ويف هذا الصدد، يبدو - 9

املنظمة يف هجااالت   والقيمة املضافة اليت  كن أن تسهم بها أوجه التكامل بشأنأصحاب املصلحة اإلقليميني الرقيسيني 

للصناعات احلرجياة  هو اللجنة االستشارية  ،والشك أن اخلربة الراقعة جلهاز مماثل .التعليم احلرجي واملعرفة احلرجية

يف هذا اجملال، وأن تشكل فريقا  استشاريا  يستفيد من اخلربة  إجراً  أن تتخذ، تشجع املنظمة على (ACSFI) املستدامة

 .العاملي على الصعيد والبحوث احلرجية جياحلر يف هجال التعليم

 

 االجتماعات وتطوير املفاهيم- ثانيا

 

 الدورة العشرون للجنة الغابات- ألف 

 

التعليم واملعرفاة إىل عقاد اجتمااع     متنوعة يف هجال من مؤسسات دعا خربا ، الستكشاف املفاهيم املذكورة أع ه- 7

وحضار هاذا االجتمااع     .العشارين للجناة الغاباات    اجتماع الدورة  امشهعلى  2212تشرين األول /غري رمسي يف أكتوبر

 للفريا  دعمهام   ليؤكادوا بصاورة غاري رمسياة     ملكاتب املنظمةممثلني  وكذلك متعددة منظمات حبثية وتعليمية منممثلون 

له يف األجلاني القصاري   واالتفاق على أعما واالتفاق على نطاق عمله وواليته؛ ؛احلرجية املعين باملعرفة االستشاري املقرتح

مثل )وليقرروا اخلطوات التالية  ؛واستعراض قاقمة باألعضا  املقرتحني ت فيا  ألي ازدواجية أو ثغرات ملموسة ؛واملتوسط

واتفقاوا   .رف احلرجياة المعا ل االستشااري  فري لفكرة ال عموماوأعرب أغلب املشاركني عن تأييدهم (. ةقبلاالجتماعات امل

واملشاروعات واألنشاطة   لاربامج  ل كجهة حافزة هو أن يعمل -تتوىل املنظمة رقاستهسالذي  -ام للجهازعلى أن الغرض الع

القاوة   ماواطن االساتفادة مان   ب ،التعليم احلرجي والبحوث احلرجية، على املستويني العاملي واإلقليماي  يف هجال األخر 

 .ت اليت هلا ع قة بالغاباتوامليزات النسبية للمنظمات واملؤسسا قاقمةالفريدة واألولويات ال

 

احلرجية مان البلادان    املعين باملعرفة االستشاري فري للدعم  التماساملشاركون على أن تسعى املنظمة إىل  اتف و- 8

دف اهلا ، ماع م حظاة أن   قادمتنياإلقليمي خ ل السنتني العلى املستو   متعددين األعضا  فيها ومن أصحاب مصلحة
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باملشاروعات   املتعلقاة إجرا  حبوث لتنسي  اجلهود ( 2)و ،التعليم( 1: )، همامتكاملنية جانبني هو معاجلللفري   العام

 ةواتف  املشاركون على ضرورة أن تقاوم املنظماة باستكشااف إمكانيا     .والربامج والبحوث على املستويني العاملي واإلقليمي

القانونياة يف املنظماة إعطاا      مكتاب الشاؤون  إىل يضاا  ألب وط .عقد اجتماعات موازية قصرية تركز على املساقل اإلقليمية

 الفريا  تباعها يف األجلاني القصاري والطويال مان أجال تشاكيل       ا ريالرمسية اليت جي باإلجرا اتتوجيهات فيما يتعل  

 .اجلديد املقرتح

 

 املوافقة على الفكرة املبدقية- با  

 

، حادث تطاور   2212تشارين األول  / يف أكتوبر املعقود يمن االجتماع غري الرمس املستخلصةستنادا  إىل النتاقج ا- 6

سيحصال علاى مادخ ت مان      فريا  أن ال إىل املشااركون  وأشاار  .لمعاارف احلرجياة  ل االستشااري  الفري جديد يف فكرة 

 .لتعلايم احلرجاي  لوبرامج  موسعة مشروع حمفظةوتنفيذ بشأن إعداد اإلقليمي  على املستو  رقيسينيالصلحة املأصحاب 

مادخ ت   توفري سفر عنُيمما املعارف احلرجية،  إزا  مؤسسي ومركز بقدر أكربنهج  على اتباعد إدارة الغابات يساعوس

. على نطااق أوساع   قدراتالبنا  ل املنظمة مبادرات ويدعممن أجل املشروعات والربامج،  البحوث مبنية علىم وأبسط أقيَّ

التعاون الوثي  مع مؤسساات البحاوث والشابكات     ييسراحلرجي وح زيادة القدرة على االتصال امؤسسات التعليم تيسيو

نظماة األغذياة والزراعاة وغريهاا مان األجهازة الدولياة، وجاذب أفضال          ملاملهنية اما يكفل أوسع توزيع لفار  العمال   

 .أقو  خمرجات فنية توفرياملهنيني، و

 

قليمياة،  اإلشابكات  العلاى   سايعتمدان  ساع امج التعلايم املو نا برو الفري  االستشاري املعاين باملعرفاة احلرجياة   و- 12

 أتيوساي  .إىل العملية املركزياة املقدمة  املدخ ت دعيموت تاالتصاال لتعزيزالوساقل االلكرتونية كوسيلة  عرب نوسيتواص 

عقد اجتماعاات تتسام بالكفاا ة وااللتازام      من العضوية احملدودة ، وستمكنأو عاملية/من شبكات إقليمية و فري أعضا  ال

 االحتااد الادولي ملنظماات البحاوث احلرجياة     : مان  نواألعضا  املقرتح يتألفأن و كن  .عامقوي مع ضمان التمثيل الال

(IUFRO)واجلماعااة االستشااارية للبحااوث الزراعيااة الدوليااة ، (CGIAR) ،املركااز الاادولي لبحااوث الزراعااة  وخاصااة

والشااراكة الدوليااة ماان أجاال التعلاايم  ؛(ICRAF) ومركااز البحااوث احلرجيااة الدوليااة ،(CIFOR) املختلطااة بالغابااات

سيا واحمليط اهلاادئ لاادارة املساتدامة    آوشبكة ؛ آسيا واحمليط اهلادئ ملؤسسات البحوث احلرجية رابطةو ؛احلرجي

والشبكة األفريقياة للتعلايم يف هجااالت الزراعاة والزراعاة       ؛وشبكة أمريكا ال تينية للتعليم احلرجي ؛للغابات وإحياقها

شبكة اجلامعاات األوروبياة املختصاة    /الشبكة األكا ية األوروبية للعلوم احلرجيةو ؛تلطة بالغابات واملوارد الطبيعيةاملخ

واملعهاد األورباي    ؛واملركز العاملي للزراعة املختلطة بالغاباات  ؛ومركز البحوث احلرجية الدولية؛ (Silva/ICA) بالزراعة

يف منطقاة آسايا    الغاباات  كلياات  عمادا  آلياة اجتمااع   و ؛نتد  األفريقي للغاباات وامل؛ واالحتاد الدولي للطلبة ؛للغابات

واملؤسساات اإلقليمياة    الرابطاات املهنياة  شابكات   وساقر ؛، وجامعة كولومبيا الربيطانية(FCDMM) يط اهلادئواحمل

 .من الواليات املتحدة وروسيا والصني للغابات

 

 1322-2212فرتة لاجتماعات املتابعة يف ا- جيم 
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 يف راعاي املغاباات و ال يف الشرق األدنى، إجرا ات ملتابعة التوصيات السابقة  للادورة العشارين هليئاة   ُاُتخذت، - 11

يف هجاال الغاباات يف    عليمياة حتياجاات الت اال حبا  أن تواصال   اإلغذية والزراعة إىل منظمة تطلب ، اليتالشرق األدنى

ل ساتجابة علاى  او اجياابي      تقينتعااون الا  مرف  برناامج ال ن مشاريع مشروع إقليمي اقرتاح مل ُوضعت صيغةو. قليماإل

برناامج التعااون    مرفا   مشاروع  وسيتصاد   .مساعدة تقنياة للحصول على لطلب هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى 

 حيادد ، واتيف هجاال الغابا   لتعلايم والتادريب والبحاوث   لواإلقليمياة   قطرياة  حتياجاات ال ل يف صورته النهاقياة  تقينال

 ويف األجال . يف هجاال الغاباات   األولويات بهدف تعزياز الشاراكات اإلقليمياة للتعلايم وتنمياة املعاارف       يرتبالثغرات و

وستعقد حلقة عمل للمتابعة علاى   ،القريب، سيتم اختيار استشاريني وطنيني من أربعة بلدان الجرا  تقييم ل حتياجات

  .نطاق أوسع الستعراض النتاقج

  
 

الادورة   الايت عقادت اثناا    واألحداث اجلانبية  ،التعليم والبحوثب اليت ُألقيت يف ما يتصل ويف أعقاب العروض -12

 فرياا ة للشااغيليُوزعاات مساودة اخلطااوو التوجيهياة الت   ،2212أيلااول /احلادياة والعشاارين للجناة الغابااات يف سابتمرب   

ويف اسطنبول، علاى هاامش   . م وأصحاب املصلحة اآلخريناحلرجية على خربا  التعلي املعين باملعرفةاالستشاري املقرتح 

، قدمت هجموعة صاغرية مان اخلاربا  تعليقاات أولياة      (UNFF10) الدورة العاشرة ملنتد  األمم املتحدة املعين بالغابات

 .يف هجاال الغاباات   التعليماجتاهات عن أخر  معلومات واالستشاري  فري لل شغيليةعلى مسودة اخلطوو التوجيهية الت

الفري  االستشااري  على املستو  اإلقليماي لقيااس مساتو  االهتماام با      واتف  املشاركون يف االجتماع على عقد اجتماعات

وتلقي تعليقاات   يف هذا الصدد، والثغراتيف هجال الغابات وحتديد اجتاهات التعليم والبحوث  املعين باملعرفة احلرجية

االحتااد الادولي   دت أيضاا اجتماعاات للمتابعاة علاى هاامش ماؤمتر       وعقا . لسياسات التشغيلبشأن اخلطوو التوجيهية 

؛ وخا ل اجتماعاات   2213حزيران /يف يونيو ،يف سان خوزيه، كوستاريكا (IUFROLAT) ملنظمات البحوث احلرجية

 غاباات وخ ل دورة هيئة ؛ 2213تشرين األول /يف أكتوبر ،ندهوك، ناميبيايهيئة الغابات واحلياة الربية يف أفريقيا يف و

 .2213تشرين الثاني /يف نوفمرب أ،آسيا واحمليط اهلادئ يف روتوروا، نيوزيلند

 

 للنظر فيها مطروحة نقاط- ثالثا

 

أن تناقش  ،  كن للهيئةالتعليم احلرجي املوجودة يف العامل مجاعاتلى الشبكات القوية ملؤسسات وع باالعتماد- 13

الدراسات الايت أجريات    وذلك باالستناد إىل، قليميف اإلاملعارف احلرجية ليم احلرجي وتعزيز مبادرات التعل ا أخر طرق

لربنامج التعاون التقين  اإلقليمي مشروعلل ةاإلعداد األولي ةعمليو من اجملموعات اإلقليمية الواردة املعلومات وساقرمؤخرا 

 يف الشرق األدنى 

 

إقاماة  وضاع  ال باذ وينبغاي أن حي  .احلرجية عين باملعرفةاملاالستشاري  الفري أدوار  هليئة يف إقرارا رغبقد تو - 11

أن ينبغاي  و ،يف هاذا الصادد  وبإمكان الوجود القطري للمنظمة والقدرة على تنفيذ املشروعات أن يسهما  .مشرتكة يعرامش

 يف اهليئاة وقاد يرغاب أعضاا      .لشاركا  اآلخارين  تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد وعمال ا مع بأقصى قدر ممكن  تتس 
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 2211- 2213 الفارتة ألنشطة اإلقليمياة يف  لرات التعليم والبحوث يف هجال الغابات اليت قد تكون مناسبة دمبا النظر يف

 .يف إطار األهداف االسرتاتيجية للمنظمة

 

ويف مساودة   على النحاو املابني أعا ه    استشاري داقم من قبيل جهازعمليات  مناقشةيف ة أيضا  يئاهل غبتروقد - 12

 غاياات : بشاأن  مادخ ت على وجه اخلصاو   لتمس ُتو .احلرجية املعين باملعرفة االستشاري للفري ة شغيليو التاخلطو

والعضاوية   ؛(1يف امللحا    اقتبااس يرد )املقرتحة  أهدافهمع موا متها  يةوكيفالفري  االستشاري املعين باملعرفة احلرجية 

فريا   وما إذا كاان ينبغاي لل  ؛ (12النحو املشار إليه أع ه يف الفقرة على )احلرجية  املعين باملعرفةاالستشاري  فري يف ال

 اهليئاات اجتماعاات   ضامن أو على املستو  اإلقليمي /كل سنتني يف إطار جلنة الغابات و اجلديد أن جيتمع االستشاري

 .اإلقليمية للغابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لح امل

 

 ع ملنظمة األغذية والزراعة التاب املعين باملعرفة احلرجية االستشاريفريق ال

 

 السياسات عن وثيقة من مشروع اقتباس

 

 املبادئ التوجيهية واإلجراءات
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 غايةال

 

 وإقاماة ؛ تعزياز الشابكات العاملياة واالقليمياة للمعرفاة احلرجياة       إىلفري  االستشاري املعين باملعرفة احلرجية الهدف ي

بطريقاة متساقة    تعمل عمل أكثر قدرة يف هجال الغابات ةبنا  قوو قيمة مضافة؛ حتق مشاريع وأنشطة للتعليم واألحباث 

 .غري رمسية للحفاظ على مستقبل التعليم واملعرفة يف هجال الغابات يف أ ا  العاملوتعاونية و

 

 هدا األ

 

يف ماا يلاي   ترد مل، الواردة من خربا  التعليم يف مجيع أ ا  العا والتعليقاتاستنادا إىل املعلومات األساسية املذكورة آنفا 

 :األهداف املقرتحة لفري  العمل االستشاري املعين باملعرفة احلرجية

 

ماع كلياات    ، بالتنساي  نظرياا وعملياا  ، احلرجاي لتعلايم  لبرناامج   تنفيذو وضع، والعمل مع الشركا   •

 مال وحتقي  أوجه التكا قيمةإضافة لضمان األخر  على املستو  اإلقليمي  وشبكات ومؤسسات الغابات

سااعد يف تنفياذ اسارتاتيجية    يوإقامة مشااريع مشارتكة،   وضع ال حيبذأن  وينبغي. هودواستمرارية اجل

 .املنظمة لتنمية القدرات

 

نقااال   أو العاملية للبحوث احلرجية حتى  كن /إقامة ع قة وثيقة مع الشبكات اإلقليمية و • 

املنظماااة، وتنفياااذ مشاااروعات    جية اليت تقوم بها أفضل املعارف املتاحة إىل األعمال النظرية والعملية احلر

 .املتوسط والطويل األجلني  واملساهمة يف حتديد أولويات البحوث يف  ،مشرتكة

 

الدوليااااااااااة   آلية تتسم بالكفا ة لاع ن عن الوظاقف الشاغرة يف املنظمة واملؤسسات  إنشا  • 

 .األخر  حتى  كن جذب أفضل املرشحني

 

 .احلرجية واملهن      اإلقليمية والعاملية يف هجال التعليم احلرجي والبحوث تعزيز الشبكات   •

 

 اإلجراءات

 

 اهليكل

 

عشارين عضاوا مان منظماات      عان ماا ال يزياد   تضم فري  االستشاري املعين باملعرفة احلرجية آلية تعاونية غري رمسية ال

يف هجاال التعلايم احلرجاي     ينات طويلاة األجال  أو إقليمية  كن أن تسهم يف صاياغة وتنفياذ حتسا   /ومؤسسات عاملية و
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تنفيذ يف املوارد واملزايا النسبية ألعضاقه  من الفري  ستفيدبع غري الرمسي هلذه اآللية، سيانظرا للطو. احلرجية واملعارف

 .أعماله العادية واملخصصة

 

، بالتعااون  ضيف االجتماعات ويضاع يستو فري  االستشاري املعين باملعرفة احلرجية القيادة واإلشراف،الوسيوفر رقيس 

االجتماعاات وحيادد    األعضا ضور حل إذا توافر، ،وسيقدم الفري  التمويل. ذه االجتماعاته جدول أعمالمع األعضا ، 

. فري  االستشاري املعين باملعرفة احلرجياة اللصياغة وتسوي  أفكار ومنتجات  من الناحية االسرتاتيجية الفر  اجلديدة

فريا   الالقارارات املتعلقاة امنتجاات    علاى  او تشااركي وبتوافا  اآلرا ،      ،فري  األفكار، ويتخاذون ال وسيتبادل أعضا 

  .وأنشطته

 

 االجتماعات

اهليئاات اإلقليمياة    باجتماعاات  بااالقرتان عناد االقتضاا ،   و، تعقد اجتماعات غري رمسية مرة على األقل كل سانة 

 فريا  االستشااري املعاين باملعرفاة احلرجياة     ال أمانةوستوزع  .ألخر لفاو واالجتماعات اإلقليمية ال التابعةللغابات 

 األعضا  جدول األعمال عند قرمن االجتماع، وسي على األقل ألعضا  قبل ث ثة اسابيععلى امشروع جدول األعمال 

يتايح   اساب وتوزيعها علاى األعضاا  يف وقات من   والتقارير  جتماعالصياغة حمضر ا ستتوىل األمانةو. االجتماع انعقاد

علاى   تعقاد أن أكثر من سااعتني و  متتد االجتماعات العادية نبغي أالوي. الستعراضها واملوافقة عليها فرصة لألعضا 

يعمل سا و. أو جلناة الغاباات   لاهيئات اإلقليمياة للغاباات   ل اجتماعاات ال تعقاد   ماا ، حيثرقيسية اجتماعاتامش وه

 علاى  املناابر اإللكرتونياة   بسابل منهاا  وسااقل اإللكرتونياة،   باستخدام ال نصلوواعضا  على أساس غري رمسي ويتاأل

 .ةلومات يف غياب االجتماعات الرمسيلتبادل املع سكايب عرب عدمن ُب اليت تعقد ؤمتراتاملواإلنرتنت  شبكة

 

 نطاق العمل

يف لايم واملعرفاة   معاجلاة الثغارات واالحتياجاات يف قطااع التع     إمكانياة فري  االستشاري املعين باملعرفة احلرجية لل تتاح

 :وهي تشمل ما يلي. القريب واملتوسط األجلني

 

  جيدة، ال سيما للتدريب املهين؛ذات نوعية إنتاج مواد وموارد تعليمية 

 توفري التدريب على املد  القصري من خ ل أعضاقه، حسب االقتضا ؛ 

  عامل؛أدلة وخطط للتعليم احلرجي، بالتشاور مع إدارات الغابات يف أ ا  الصياغة 

  املعارف احلرجية؛ب املتعلقة علوماتاملبيانات واليف القاقمة إدارة وحتديد الثغرات العاملية واإلقليمية 

 اخلاربات التعليمياة   واملمارساات  تاحاة  والتباادل لألسااتذة والطا ب إل    مع اجلامعات تسهيل الشراكة

 ؛املقارنة

 ابات؛رف يف قطاع الغاالتعليم واملع ةإدارمارسات مل إجرا  حصر 

 وربطهاا ببعضاها الابعض، اماا      عليهاا  وتوفري اإلشاراف أجهزة تنفيذ املشاريع املتصلة بالتعليم  تشكيل

 املتصلة امناهج التعليم احلرجي؛فيها تلك 
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 حتسني استخدام األدوات التعليمية املتاحة عرباإلنرتنت لتعزيز املعرفة احلرجية؛ 

   يني على الصعيدين العاملي واإلقليمي؛التعليم واملعرفة احلرج يف هجالحتسني التنسي 

  حسب احلاجة وعلى أساس اسرتاتيجي دحَداليت ُت األنشطة األخر.  

 

 

 باني  من الرقيسية األولويةاليت حتظى بالث ثة  بنودال فري  االستشاري املعين باملعرفة احلرجية باختيارالوسيقوم أعضا  

الية معيناة والرتكياز باساتمرار علاى تنساي  وحتدياد احتياجاات إدارات        املذكورة آنفا من أجل تنفيذها يف فرتة مالبنود 

 .ومؤسسات التعليم احلرجي اإلقليمية والعاملية


