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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  

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

  www.fao.orgعلى اإلنرتنت على العنوان الثالي: 

A 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 الدورة احلادية والعشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثالث

 عمان، األردن،

 6302يناير/كانون الثاني  03 -62 

 املوضوع: اإلدارة املستدامة للغابات واملراعي: 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا إقليم يف اقتصاد أخضرحنو 

 املؤقتجدول األعمال 

 

 

 جدول األعمال إقرار -1

 

 املكثب أعضاءانثخاب  -2

 

 الغابات واملراعي   الشرق األدنى مثابعة طلبات وتوصيات الدورة العشرين هليئة -3

 

 تقييم مساهمة الغابات واملراعي   الثنمية املسثدامة   الشرق األدنى -4

 

 اقثصاد أخضر   الشرق األدنىحنو  :تعزيز اإلدارة املسثدامة للغابات واملراعي -5

  الغابات واملراعي وتغري املنا 

 إدارة مسثجمعات املياه 

  والساحل الكربى لصحراءلمبادرة اجلدار األخضر العظيم 

  واجهةاملالطبيعية   األراضي اجلافة على احلرجية املناظر اخلطوط الثوجيهية السثعادة قدرة  

 

 ا أهمية بالنسبة لإلقليمهلذات النطاق العاملي اليت  بنودال -6

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة 

  :اإلدارة اسثجابةالثقييم االسرتاتيجي لدور منظمة األغذية والزراعة وعملها   جمال الغابات 
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 نثدى األمم املثحدة املع ي بالغاباتمل الدورة العاشرة نثائج 

 رابع عشر للغاباتللمؤمتر العاملي ال األعمال الثحضريية 

  أهداف الثنمية املسثدامة2115خطة األمم املثحدة للثنمية ملا بعد عاا : 

 

 واملعرفة   جمال الغابات   الشرق األدنى عليمالث -7

 

 املعقودة أثناء الدورة لقات الدراسيةاحل -8

  أدوات اإلدارة املسثدامة للغاباتجمموعة 

  على الصعيد الوط ي غاباترصد البشأن اخلطوط الثوجيهية الطوعية 

  األمن الغذائي والثغذية  مثابعة نثائج املؤمتر الدولي  الغابات دور 

 حالة املوارد الوراثية احلرجية   العامل 

 إلدارة احلرائق، ومكافحاة املخااطر املثعلقاة بااحلرائق الربياة       تصميم الربنامج الشامل ملنظمة األغذية والزراعة

 على مسثوى املناظر الطبيعية، وحتسني تنسيق العمل فيما بني الوكاالت

  حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات املسؤولةاخلطوط الثوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة 

 

 خالت مقدمة إىل جلنة الغابات واملؤمترات اإلقليميةإسهامات   حوكمة منظمة األغذية والزراعة: مد -9

 

 ما يسثجد من أعمال -11 

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -11

 

 ي   الشرق األدنىتقرير الدورة احلادية والعشرين هليئة الغابات واملراع اعثماد   -12

  

 الشرق األدنى وأسبوع غابات الشرق األدنى الثالثاخثثاا الدورة احلادية والعشرين هليئة الغابات واملراعي    -13

 

 

 

 

 

  

 


