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ويرجاى مان    من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسااهمة   عادا الثاأثري علاى املناا        د حمدود من هذه الوثيقةُطبع عد  

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

  www.fao.orgنرتنت على العنوان الثالي: على اإل
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 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 الدورة احلادية والعشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثالث

 6302يناير/كانون الثاني  03 -62 عمان، األردن

إتغيم الشرق األدنى ومشال وووع  ادإدارة املتدداةة لغغابات واملراعي  وحو اتدااد أضرر يف امل

 أفريقيا

 تائمة الوثائق

 

FO:NEFRC/2014/1 جدول األعمال املؤقت 

FO:NEFRC/2014/2  أنشطة منظمة األغذية والزراعة واألنشطة القطرية   اإلقليم ومثابعة طلبات وتوصيات

ورة العشرين للهيئةدال  

FO:NEFRC/2014/3.1 مبادرة اجلدار األخضر العظيم للصحراء والساحل 

FO:NEFRC/2014/3.2 للغابات   األراضي اجلافة  السثعادة قدرة املناظر الطبيعية امليةاخلطوط الثوجيهية الع

 على املواجهة

FO:NEFRC/2014/3.3 

 

تيسري الثعاون اإلقليمي واإلقليمي الفرعي   جمال الغابات واملراعي والثكيف مع تغري 

 املنا 

FO:NEFRC/2014/3.4 إدارة مسثجمعات املياه   الشرق األدنى 

FO:NEFRC/2014/4  الثحاديات واففااق: تقيايم مسااهمات الغاباات       -االقثصاد األخضر   الشرق األدناى

 واملراعي   الثنمية املسثدامة

FO:NEFRC/2014/5 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة 

FO:NEFRC/2014/6 نثائج الدورة العاشرة ملنثدى األمم املثحدة املعين بالغابات  

FO:NEFRC/2014/7 األعمال الثحضريية للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات 
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FO:NEFRC/2014/8  الثقييم االسرتاتيجي لدور منظمة األغذية والزراعة وعملها   جمال الغابات: اسثجابة

 اإلدارة

FO: NEFRC/2013/9 ثدامة: اهلدف املثعلق بالثنمية املس5102ملا بعد عاا  للثنمية خطة األمم املثحدة    

FO:NEFRC/2014/10 جمموعة أدوات اإلدارة املسثدامة للغابات   

FO:NEFRC/2014/11 اخلطوط الثوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابات على الصعيد الوطين 

FO:NEFRC/2014/12     تصميم الربنامج الشامل للمنظمة إلدارة احلرائق، ومكافحة املخااطر املثعلقاة بااحلرائق

 الربية على مسثوى املناظر الطبيعية، وحتسني تنسيق العمل فيما بني الوكاالت

FO:NEFRC/2014/13  اخلطوط الثوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك

  والغابات

FO:NEFRC/2014/14  حالة املوارد الوراثية احلرجية   العامل وخطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية

 احلرجية واسثخدامها املسثداا وتنميثها

FO:NEFRC/2014/15 الثعليم والبحوث   جمال الغابات   الشرق األدنى   

FO:NEFRC/2014/16  مادختت مقدماة إىل جلناة الغاباات     : الزراعاة إسهامات   حوكمة منظمة األغذياة و

 واملؤمترات اإلقليمية

FO: NEFRC/2014/17 دور الغابات   األمن الغذائي والثغذية: مثابعة نثائج املؤمتر الدولي 

FO:NEFRC/2014/Inf.1 مذكرة معلومات للمشاركني 

FO:NEFRC/2014/Inf.2 اجلدول الزمين املؤقت  

FO:NEFRC/2014/Inf.3 ائمة الوثائقق  

 

 

 

 

 
 


