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ويرجاى مان    .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسااهمة   عادا الثاأثري علاى املناا       ةُطبع عدد حمدود من هذه الوثيق  

ومعظم وثائق اجثماعاات املنظماة مثاحاة     .السادة املندوبني واملراقبني الثكّرا بإحضار نسخهم معهم إىل االجثماعات وعدا طلب نسخ إضافية منها

  www.fao.org: اليعلى اإلنرتنت على العنوان الث

A 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 الدورة احلادية والعشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثالث

 6302كانون الثاني /يناير 03 -62 ،عمان، األردن

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا إقليمحنو اقتصاد أخضريف : اإلدارة املستدامة للغابات واملراعي: املوضوع

 قؤق امل زميندول الاجل

 

 

 كانون الثاني/يناير 62، األحد

 الفرتة الصباحية

 ماركالثسجيل، فندق الند 30:33-30:33

 

افثثاح الدورة احلادية والعشرين هليئة الغابات واملراعي   الشرق األدنى وأسابو  ااباات   : 1البند  30:33-03:03

 الشرق األدنى الثالث

 

 اسرتاحة 03:03-00:33

 

 (FO:NEFRC/2014/1: الوثيقة) املكثب أعضاءجدول األعمال وانثخاب  رارإق: 2البند  00:33

الشارق األدناى    واملراعاي    غاباات المثابعاة طلباات وتواايات الادورة العشارين هليئاة       : 3البند 

 (FO:NEFRC/2014/2: الوثيقة)

 

 اسرتاحة الغداء 06:33-02:33
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 كانون الثاني/يناير 62 ،األحد

 فرتة بعد الظهر

02:33-03:03 

 

: الوثيقة)تقييم مساهمة الغابات واملراعي   الثنمية املسثدامة   الشرق األدنى : 4البند 

FO:NEFRC/2014/4) 

 الدورة املشرتكة مع أسبو  اابات الشرق األدنى

  

 اسرتاحة 03:03-02:33

 

 خضر   الشرق األدنىحنو اقثصاد أ :املسثدامة للغابات واملراعي اإلدارةتعزيز : 5البند  02:33-00:33

 (FO:NEFRC/2014/3.3: الوثيقة)الغابات واملراعي وتغري املنا   -

 (FO:NEFRC/2014/3.4: الوثيقة)إدارة مسثجمعات املياه  -

 

 كانون الثاني/يناير 60اإلثنني، 

 الفرتة الصباحية

 (تكملة)أخضر   الشرق األدنى  حنو اقثصاد :املسثدامة للغابات واملراعي اإلدارةتعزيز : 5البند  0:33-03:03

 (FO:NEFRC/2014/3.1: الوثيقة)والساحل  الكربى لصحراءلاجلدار األخضر العظيم مبادرة  -

 ةواجها املعلاى   املناظر احلرجية الطبيعية   األراضي اجلافة اخلطوط الثوجيهية السثعادة قدرة -

 (FO:NEFRC/2014/3.2: الوثيقة)

 ابات الشرق األدنىالدورة املشرتكة مع أسبو  ا

 

 اسرتاحة 03:03-00:33

 

 هلا أهمية بالنسبة لإلقليم ذات النطاق العاملي اليتالبنود : 6البند  00:33-06:33

 (FO:NEFRC/2014/5 :الوثيقة)اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ملنظمة األاذية والزراعة  -
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اإلدارة  اسثجابة:   جمال الغاباتالثقييم االسرتاتيجي لدور منظمة األاذية والزراعة وعملها  -

 (FO:NEFRC/2014/8: الوثيقة)

  

 اسرتاحة الغداء 06:33-02:33

 

 كانون الثاني/يناير 60اإلثنني، 

 فرتة بعد الظهر

 (تكملة) هلا أهمية بالنسبة لإلقليمذات النطاق العاملي اليت البنود : 6البند  02:33-03:03

 (FO:NEFRC/2014/6: الوثيقة)عين بالغابات منثدى األمم املثحدة املائج نث -

 (FO:NEFRC/2014/7 :الوثيقة)للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات  األعمال الثحضريية -

 :FO: الوثيقاة )أهادا  الثنمياة املساثدامة    : 2115خطة األمم املثحدة للثنمية ملا بعد عااا   -

NEFRC/2013/9) 

 

 اسرتاحة 03:03-02:33

احلدث اجلانيب ألسبو  اابات الشرق األدنى بشأن حوكمة النظم اإليكولوجية  االنضماا إىل 

 للغابات واملراعي 

 

 حفل استقبال تقيمه منظمة األغذية والزراعة -00:03

 

 كانون الثاني/يناير 60الثالثاء، 

 الفرتة الصباحية

ني اعالشراكة بني القط: شأن االقثصاد األخضرالدورة املشرتكة مع أسبو  اابات الشرق األدنى ب 0:33-03:03

 العاا واخلاص

 

 اسرتاحة 03:03-00:33
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00:33-06:33 

 

  ةالدور أثناءالدراسية املعقودة  اتاحللق: 8البند 

 :FO: الوثيقااة) مثابعااة نثااائج املااؤمتر الاادولي. األماان الغااذائي والثغذيااة  الغابااات دور  -

NEFRC/2014/17) 

 (FO:NEFRC/2014/14: الوثيقة)   العامل وراثية احلرجيةحالة املوارد ال -

 

 اسرتاحة الغداء 06:33-02:33

 

 كانون الثاني/يناير 60الثالثاء، 

 فرتة بعد الظهر

: الوثيقااااة)الثعلاااايم واملعرفااااة   جمااااال الغابااااات   الشاااارق األدنااااى      : 7البنااااد  02:33-03:03

FO:NEFRC/2014/15) 

 (تكملة) أثناء الدورةاملعقودة الدراسية  اتاحللق: 8البند 

 (FO:NEFRC/2014/10: الوثيقة)أدوات اإلدارة املسثدامة للغابات جمموعة  -

: الوثيقااة) علااى الصااعيد الااوطين   راااد الغابااات بشااأن اخلطااوط الثوجيهيااة الطوعيااة    -

FO:NEFRC/2014/11) 

  

 اسرتاحة 03:03-02:33

 

 (تكملة) أثناء الدورةقودة الدراسية املع اتاحللق: 8البند  02:33-00:33

ومكافحاة املخااطر املثعلقاة     ،إلدارة احلرائاق األاذية والزراعة تصميم الربنامج الشامل ملنظمة  -

وحتساني تنسايق العمال فيماا باني الوكااالت        ،باحلرائق الربية على مسثوى املنااظر الطبيعياة  

 (NEFRC/2014/12: الوثيقة)

حليااةة األراضاي ومصاايد األ ااك      وكماة املساؤولة  اخلطوط الثوجيهياة الطوعياة بشاأن احل    -

 (FO:NEFRC/2014/13: الوثيقة)والغابات 
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كانون /يناير 60األربعاء، 

 الثاني

  

 أشجار ارس :ةرحلة ميداني

 كانون الثاني/يناير 03اخلميس، 

الغاباات  إىل جلناة   مقدماة  مادختت  :  حوكمة منظمة األاذياة والزراعاة   إسهامات: 9البند  0:33-00:33

 (FO:NEFRC/2014/16 :الوثيقة)واملؤمترات اإلقليمية 

 ما يسثجد من أعمال: 11البند  

 ومكان انعقاد الدورة القادمة موعد: 11البند 

 اعثماد تقرير الدورة احلادية والعشرين: 12البند  

 اخثثاا الدورة احلادية والعشرين وأسبو  اابات الشرق األدنى الثالث: 13البند  

 

 
 

 

 

 


