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 ز التوصياتموج

 

 املوجهة إىل البلدان األعضاء يف اهليئة

 :إن اهليئة

 

الغابات واملراعي يف  منظمات للغابات أو املراعي كنقاط اتصال قطرية مع هيئةالبلدان بأن تسمي  أوصت • 

 .م رؤساء هذه املنظمات بتمثيل بلدانهم لدى اهليئةوقأن ي، وبالشرق األدنى

نظام اإليكولوجي للغابات كوسيلة لتقييم أثر تغري املناخ على موارد الغابات أكدت اهليئة ضرورة رصد ال • 

 .دائمة عرب اإلقليم يف جهد تعاوني لرصد اآلثارالعينة ال مرابيعبإنشاء نظام  وأوصتواملراعي، 

ف البلدان على مواصلة وضع وتعزيز أنظمة حلصر الغابات كأساس لتوجيه اسرتاتيجيات وتدابري التخفي حثت • 

 .إىل املنظمة دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان يف هذا الصدد وطلبتمن آثار تغري املناخ والتكيف معه، 

بأن تنظر البلدان يف إنشاء آلية تنسيقية لتقديم مدخالت من اإلقليم إىل منتدى األمم املتحدة املعين  أوصت • 

 .بالغابات، وبقيام املنظمة بتقديم دعم يف هذا الصدد

احلاجة إىل توفري متويل مستدام للتدريب والبحث يف جمال الغابات، وخاصة يف إعادة اهليكلة  دتأك • 

وميكن لإلقليم أن يعمل مع املنظمة ملواصلة حتديد االحتياجات ملناقشتها مع . املادية واملهارات الناعمة

 .اجلهات املاحنة أو إدماجها يف أطر الربجمة القطرية

توافر معلومات وبيانات سليمة بشأن املساهمات املباشرة، وعلى وجه اخلصوص املساهمات احلاجة إىل  أبرزت • 

 .غري املباشرة للغابات واملراعي يف األمن الغذائي والتغذية، وطلبت إىل املنظمة دعم البلدان يف هذا الصدد

جتة عن ذلك، وطلبت إىل البلدان بتوعية صانعي القرار بقيمة رصد الغابات واستخدام البيانات النا أوصت • 

 .املنظمة دعم البلدان يف هذا الصدد

البلدان واملنظمة بتحديد معايري ومؤشرات لإلدارة املستدامة للغابات واملراعي تشمل أيضا مساهمة  أوصت • 

 .النظامني احلرجي الرعوي والزراعي احلرجي الرعوي يف األمن الغذائي والتغذية

ية والزراعة بالعمل على زيادة توعية واضعي السياسات بأهمية اإلدارة البلدان ومنظمة األغذ أوصت • 

املستدامة للغابات واملراعي يف األراضي اجلافة واستعادتها إىل هيئتها الطبيعية وبالفوائد اليت ستتحقق 

نتيجة لذلك يف إطار جهد مبذول إلبراز دور األراضي اجلافة ورفع مكانتها على جدول األعمال السياسي 

 .يف اإلقليم، وزيادة االستثمارات املتصلة بها

البلدان ومنظمة األغذية والزراعة بإيالء  وأوصتأبرزت العالقة الوثيقة بني إدارة الغابات واملراعي،  • 

 .االهتمام الكايف للقيم االقتصادية للغابات واملراعي

ة لرصد الغابات لبلدان الشرق األدنى إىل املنظمة والبلدان التعاون يف إنشاء جمموعة عمل أو شبك طلبت • 

 .ومشال أفريقيا

 



ii FO:NEFRC/2014/REP 

 

 موجز التوصيات

 

 منظمة األغذية والزراعة وإلياملوجهة إىل جلنة الغابات 

 :إن اهليئة

 

بتعزيز التعاون أوصت مع االرتياح االجنازات اليت حققتها املنظمة منذ الدورة العشرين للهيئة، و الحظت • 

 .حسني معاجلة القضايا املتعلقة بالغابات واملراعياإلقليمي ودون اإلقليمي لت

منظمة األغذية والزراعة بتعزيز الشراكة مع البلدان والتوسع يف األنشطة املتعلقة مبياه الفضالت  أوصت • 

 .املعاجلة والنظر يف إنشاء جمموعة عمل معنية باملراعي يف إطار جلنة الغابات

 .وسياقهية القدرات ووضع خطوط توجيهية تناسب احتياجات اإلقليم إىل املنظمة إنشاء آليات لتنم طلبت • 

إىل املنظمة مواصلة تقديم دعم للحصول على متويل للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره،  طلبت • 

بسبل منها برامج التكيف مع تغري املناخ على املستوى اإلقليمي الفرعي، وشجعت البلدان على تطوير هذه 

 .جالربام

إىل املنظمة أن تدعم وضع سياسات متكاملة تهدف إىل وقف تدهور مناطق مستجمعات املياه  طلبت • 

 .وتراجعها

 امُلحِدَدةكذلك إىل ضرورة الفهم الكامل ملدى تعقد إدارة مستجمعات املياه، مبا يف ذلك آثار العوامل  أشارت • 

 .هذا الصدداملنظمة على أن تؤدي دورا فعاال يف  شجعتاخلارجية، و

إىل املنظمة مواصلة تقديم مساعدة تقنية إىل البلدان لالنتهاء من وضع خطط العمل املتعلقة باجلدار  طلبت • 

 .األخضر العظيم وتنفيذها، ولضمان توفري دعم مالي هلذه اجلهود

أن ُيسجل اهليئة ب أوصتإىل أن الغابات ميكن أن تسهم يف حل كثري من التحديات اإلمنائية، و أشارت • 

 .بالكامل دور الغابات يف اإلطار اإلسرتاتيجي

إىل ضرورة أن تقوم إدارة الغابات بتطوير فهم مشرتك لدور وأهمية املفاهيم الناشئة من قبيل  أشارت • 

 .املنظمة بدعم هذا، وضمان االعرتاف بشكل مناسب بالغابات ومساهماتها أوصتاالقتصاد األخضر، و

 .مة تعزيز دورها يف اهليكل العاملي للغاباتأيضا من املنظ طلبت • 

إىل املنظمة أن تولي اهتماما خاصا طلبت أشارت اهليئة كذلك إىل دور املنظمة يف دعم األنشطة القطرية، و • 

آلثار التغريات السياسية واالقتصادية اجلارية يف أجزاء متعددة من اإلقليم، وتنمية التعاون مع البلدان وفقا 

 .لذلك

البلدان أن تضع نظما حلصر  أوصتارت اهليئة إىل ضرورة أن تستند السياسات إىل معلومات سليمة، وأش • 

مجع بيانات يف حينها وموثوقة، ميكن أن تدعم وضع الغابات واملراعي على الصعيد الوطين من أجل 

 .صددأن تدعم جهود البلدان يف هذا ال إىل املنظمة طلبت، وسياسات للغابات وحتسني التخطيط
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املنظمة أن تولي اهتماما كافيا إىل سياسات وبرامج وقف إزالة الغابات ومحاية مصادر املياه،  إىل طلبت • 

وخاصة يف الشرق األدنى، وإدراج مسألة الغابات يف األراضي اجلافة والبلدان ذات الغطاء احلرجي 

 .املنخفض يف جدول أعمال جلنة الغابات يف املنظمة

حمتمل، دراسة كيف ميكن للمنظمة أن تساعد يف التصدي ألثر األزمات يف اإلدارة  عكموضواقرتحت،  • 

املنظمة بتحديد متحدثني مناسبني مؤثرين من مجيع األقاليم إلظهار أهمية  أوصتو. املستدامة للغابات

 .الغابات

ستدامة، يشمل قوي لوجود هدف قائم بذاته متعلق بالغابات ضمن أهداف التنمية امل تفضيلأعربت عن  • 

 .إىل املنظمة دعم هذا االقرتاح طلبتاملراعي واحلياة الربية واألشجار املوجودة خارج الغابات واجلبال، و

احلاجة إىل توفري متويل مستدام للتدريب والبحث يف جمال الغابات، وخاصة يف إعادة اهليكلة  أكدت • 

املنظمة ملواصلة حتديد االحتياجات ملناقشتها مع  وميكن لإلقليم أن يعمل مع. واملهارات الناعمة اديةامل

 .اجلهات املاحنة أو إدماجها يف أطر الربجمة القطرية

على وجه اخلصوص ومعلومات وبيانات سليمة بشأن املساهمات املباشرة،  توافرأبرزت احلاجة إىل  • 

إىل املنظمة تقديم دعم إىل  لبتطاملساهمات غري املباشرة، للغابات واملراعي يف األمن الغذائي والتغذية، و

 .البلدان يف هذا الصدد

 .بشأن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل املنظمة بأن تقدم دعما إضافيا إلكمال التقارير املتأخرة أوصت • 

توجيهات يف جمموعة األدوات بشأن تنفيذ نهج للمناظر الطبيعية يشمل  إدراجاملنظمة على  حثت • 

وأكدت اهليئة احلاجة إىل توسيع إمكانية . املياه واملعلومات املتعلقة باملعارف التقليدية مستجمعات

إىل املنظمة تقديم تدريب بشأن استخدام جمموعة األدوات مبجرد  طلبتالوصول إىل جمموعة األدوات، و

 .أن يتم االنتهاء من إعدادها

اجملاالت املذكورة أعاله، وذلك يف العمل املعياري إىل املنظمة زيادة جهودها يف دعم البلدان يف  طلبت • 

 .والتنفيذي على السواء، وخاصة يف بناء القدرات والتدريب؛ وتيسري التعاون الدولي يف جمال حرائق الغابات

ستكون مصدرا لإلهلام لتعديل اخلطوط التوجيهية الوطنية الطوعية أن اخلطوط التوجيهية  أشارت إىل • 

هليئة من املنظمة إبالغ البلدان األعضاء خبطة العمل املتعلقة بتنفيذ اخلطوط التوجيهية، ا طلبتو. القائمة

 .وتقديم دعم إىل البلدان لدى الطلب

وينبغي تكييف مناذج . أن الشراكات الناشئة تعد آليات رئيسية لتعزيز التنمية املستدامةأشارت إىل  • 

بقيام اجملتمع املدني والقطاع اخلاص بضم  أوصىو. ارهاوتكر الظروفلتالئم  القائمة الشراكات الناجحة

 .قواهما مع املؤسسات الوطنية والدولية للتمكني من القيام بذلك
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 مقدمة وافتتاح الدورة

 

الثالىث   األدنىى وأسبوع غابات الشرق  األدنىُعقدت الدورة احلادية والعشرون هليئة الغابات واملراعي يف الشرق - 5

واجتىذ   . ، بىدعوة كرميىة مىن اململكىة األردنيىة اهلامشيىة      4352كانون الثىاني  / يناير 03إىل  49ن، من يف عمان، األرد

مىن منظمىات    نيممىثل  9، وادولة عضىو  51ممثال من  09وحضر الدورة . حضروا اجللسة االفتتاحية كاارمش 494االجتماع 

وبشكل مىواز  لىدورة اهليئىة، حضىر      .شاركني يف الدورةقائمة كاملة للم امللحق باء ويعرض .حكومية دولية عاملية وإقليمية

بىىاللغتني العربيىىة  الىىدورة واألسىىبوعوُسىىيترت أعمىىال . بلىىدا 59مشىىاركا مىىن  520الثالىىث  األدنىىىغابىىات الشىىرق  أسىىبوع

 .واإلجنليزية

 

التنميىة  " وتناولت الدورة احلادية والعشرون للهيئة وأسبوع غابات الشرق األدنىى الثالىث موضىوعا مشىرتكا هىو     - 4

ومن خالل هذا املوضوع، سىعت هيئىة   ". حنو اقتصاد أخضر يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا: املستدامة للغابات واملراعي

إىل جعىل اإلدارة   يف دورتها احلادية والعشرين واألنشطة املتصلة بها الغابات واملراعي يف الشرق األدنى، خالل األسبوع،

وسعت أيضا إىل إتاحة فرصة للمشاركني يف اهليئة ولنطىاق  . حمور مناقشات االقتصاد األخضراملستدامة للغابات واملراعي 

 .لتقاسم املعارف وتبادل اخلربات واسع من أصحا  املصلحة اآلخرين املهتمني بقضايا الغابات واملراعي

 

سىبوع غابىات   جانبية وثالثة أحداث مشرتكة، وكىذلك جمموعىة مىن اجللسىات خىالل أ     أحداث وعقدت ثالثة - 0

 .واوامللحق وترد قائمة باألحداث اجلانبية املعقودة يف . الشرق األدنى الثالث

 

السيد  وجه اليت شرفها باحلضور سعادة الدكتور عاكف الزعيب وزير الزراعة األردني،ويف اجللسة االفتتاحية،  - 2

ظ الطبيعىة، االنتبىاه إىل أهميىة إدمىاج الغابىات      فادي الشريدة، مدير املكتب اإلقليمي لغر  آسيا يف االحتاد الدولي حلف

وشىدد علىى أهميىة    . واملراعي يف التخطيط احمللي، وفائدة تبادل اخلربات واملعارف، وضرورة دعم اجملتمعىات احملليىة  

 .سياسات والتشريعات واالستثماراتاخلربات الدولية وضمان إقامة الشراكات الالزمة لوضع ال تقديماألسبوع يف 

 

برياليس، املدير العام املساعد إلدارة الغابات، بالنيابىة عىن املىدير العىام ملنظمىة      ى   ه السيد إدواردو روخاسووج- 1

وأشار إىل أن مؤمتر املنظمىة أعىر  عىن تقىديره للعمليىة الشىاملة       . األغذية والزراعة، الشكر إىل اململكة األردنية اهلامشية

إدارة الغابىات يف املنظمىة، اسىتنادا إىل املىدخالت املقدمىة مىن اهليئىات        والشفافة لرتتيب األولويات، الىيت قامىت بهىا    

لميىاه وحىاالت   للضىغوط املتزايىدة   ل التصىدي وأشار إىل الدور احلاسم الذي تلعبه الغابىات واملراعىي يف   . اإلقليمية للغابات

ملية أهداف التنمية املستدامة، وحىدد  وأشار أيضا إىل الدور احلاسم الذي تؤديه الغابات يف ع. اجلفاف املتكررة يف اإلقليم

وذكَّر بأن املدير العام للمنظمة، قام كجزء من االحتفىال بىاليوم الىدولي    . 4351خطوات هامة كثرية وأحداثا خمططة لعام 

حتىدي  "مببىادرة   املرتبطىة  ،"مبادرة عدم التسامح مطلقا مع اإلزالة غري القانونية للغابىات "للغابات بإطالق دعوة الختاذ 

وأشىار إىل اإلطىار االسىرتاتيجي اجلديىد للمنظمىة الىذي       . ، اليت دعا إليها األمني العام لألمم املتحدة"القضاء على اجلوع

 .سيمكن من تقديم دعم أقوى لإلجراءات القطرية والتعاون اإلقليمي
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غابىات الشىرق األدنىى    وافتتح معالي الدكتور عاكف الزعيب، وزير الزراعة، الدورة احلادية والعشىرين وأسىبوع   - 9

. وأعر  عن سعادة حكومته باستضىافة الىدورة  . النسور، رئيس وزراء األردن عبد اهلل الثالث، بالنيابة عن معالي الدكتور

اخلطىىة الطويلىىة األجىىل إلدارة مىىوارد الغابىىات واملراعىىي، واحتيىىاج األردن إىل مراجعىىة سياسىىاته    سىىلط الضىىوء علىىىو

وأكد أهميىة التعىاون والتى زر    . حتقيق اإلدارة املستدامة مبشاركة من اجملتمعات احمللية واسرتاتيجياته للغابات من أجل

داخل اإلقليم للتصدي لندرة املياه وتغري املناخ وذلك يف سياق التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية واملؤسسىية يف  

 .الشرق األدنى

 

 (2د البن)انتخاب أعضاء املكتب و إقرار جدول األعمال

 

، ُأقىر جىدول األعمىال    رئاسىته ، رئىيس اهليئىة الىذي انتهىت مىدة      (تركيىا )بتوجيه مىن السىيد علىى مترييىت     - 2

(FO:NEFRC/2014/1( ) ألف لحقاملأنظر .) جيم لحقاملوترد الوثائق اليت نظرت فيها اهليئة يف. 

 

ويف . الرئيس، ونائبني للىرئيس، ومقىررا  من الالئحة الداخلية، انتخبت اهليئة  1-وثانيا 5-وفقا للمادتني ثانياو- 1

 :ما يلي تكوين املكتب

 

 (األردن)عيسى الشوبكي السيد  :الرئيىىىىىىىىىس

 (السودان)عثمان عمر عبد اهلل السيد  :النائب األول للرئيس

 (تونس)رفيق العيين السيد  :النائب الثاني للرئيس

 (لعربية السعوديةاململكة ا)فهد غازي صاحل احلربي السيد  :املقىىىىىرر
 

، األدنىى وتوىل السيد عبد احلميد آدم حامد، كبري موظفني خمتص بالغابات، يف مكتب املنظمة اإلقليمي للشىرق  - 2

 .يف القاهرة، العمل كأمني للهيئة

 

 ( 0البند )متابعة طلبات وتوصيات الدورة العشرين هليئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى 

 

والزراعة واألنشطة القطريةة يف اإلقلةيم ومتابعةة طلبةات وتوصةيات       األغذيةة عن أنشطة منظمة تقرير األمان (2)

 للهيئة الدورة العشرين

 

والزراعىىة  األغذيىة تقريىىر األمانىة عىىن أنشىطة منظمىىة   " املعنونىة   FO:NEFRC/2014/2قىدمت األمانىة الوثيقىىة  - 53

مىع االرتيىاح اإلجنىازات الىيت      اهليئةوالحظت ". دورة العشرينواألنشطة القطرية يف اإلقليم ومتابعة طلبات وتوصيات ال

بتعزيز التعاون اإلقليمي واإلقليمي الفرعي من أجل حتسني التصىدي   وأوصتحتققت منذ انعقاد الدورة العشرين للهيئة، 

ع البلىدان وتوسىيع   اهليئة كذلك منظمة األغذية والزراعة بتعزيز الشراكات مى  وأوصت. للقضايا املتصلة بالغابات واملراعي

 .باملراعي يف إطار جلنة الغابات ةعمل معني جمموعةوالنظر يف إنشاء  ،نطاق األنشطة املتصلة مبياه الفضالت املعاجلة
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وأشىارت إىل أن  . 4350-4354حتليال لألنشطة اليت اضطلعت بها البلدان األعضاء خالل الفرتة  األمانةوعرضت - 55

بلدان فقط من بني البلىدان األعضىاء البىال      2ر بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات كان عدد البلدان اليت قدمت تقاري

أن تسمي منظمات للغابات أو املراعي كنقاط اتصىال قطريىة مىع اهليئىة، وبى     أن اهليئة البلدان ب وأوصت. بلدا 42عددها 

 .م رؤساء هذه املنظمات بتمثيل بلدانهم لدى اهليئةوقي

 

 (4البند )الغابات واملراعي يف التنمية املستدامة يف الشرق األدنى تقييم مساهمة 

 

وقىىدمت األمانىىة الوثيقىىة  . ُنظمىىت هىىذه الىىدورة بشىىكل مشىىرتك مىىع أسىىبوع غابىىات الشىىرق األدنىىى الثالىىث    - 54

FO:NEFRC/2014/4 "تقيىيم مسىاهمات الغابىات واملراعىي يف    : التحديات واآلفاق -االقتصاد األخضر يف الشرق األدنى 

، اليت تصف مفهوم االقتصاد األخضىر، والفىرص املتاحىة للغابىات واملراعىي لكىي تسىهم يف االقتصىاد         "التنمية املستدامة

وميكىن أن تشىمل اإلجىراءات     .، وأهمية تقييم مساهمات الغابات واملراعي يف هذا السىياق األدنىاألخضر يف إقليم الشرق 

مثال من خالل مبادرة اجلدار األخضر )ا صيانة وزيادة رأس املال الطبيعي احملتملة لتعزيز هذه املساهمات مجلة أمور منه

منتجات وخدمات خضراء للغابات واملراعي، وتهيئة وظائف خضراء، ووضع خمططىات للىدفع    إنتاج، وتشجيع (العظيم

طريىق السىياحة   مقابل اخلدمات اإليكولوجية، وتوسيع نطاق اخلدمات املستمدة من الغابات واملراعىي مبىا يف ذلىك عىن     

وميكن أن يؤدي التقييم إىل زيادة االستثمارات املباشرة يف قطاعي الغابىات   .اإليكولوجية، ووضع نظم للمحاسبة اخلضراء

وقدم خرباء من . الطبيعة، والنهوض باالقتصاد األخضر تهماواملراعي الالزمة لإلدارة املستدامة والستعادة القطاعني إىل هيئ

 .م املستخدمة يف األردن وباكستانكستان دراسات حالة وعرضوا طرق التقييهولندا واألردن وبا

 

وأبرزت أيضا املناقشات الدائرة التحديات الىيت تواجىه مجىع البيانىات، وضىرورة حتديىد منهجيىات وخطىوط         - 50

يف السىلوك يف  وأشري أيضىا إىل ضىرورة تبىادل نتىائج الدراسىات التقنيىة، والتغىيريات        . ة للتقييموحدتوجيهية مناسبة وم

 .املستفيدين بدفع مقابل للخدمات وإقناعاجملتمع، 

 

ودعا املشاركون املنظمة إىل دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان لبناء فريق خرباء للنظر يف القضايا املتصىلة باملسىاواة   - 52

لىوعي والفهىم بىني صىناع القىرار      وأكدوا على ضىرورة زيىادة ا  . عملية مستمرةكوالكفاءة االقتصادية والبيئة، وإجراء تقييم 

للقيمة االقتصادية الكلية للغابات واملراعي، مما يدعم تهيئىة بيئىات متكينيىة مىن أجىل زيىادة االسىتثمارات يف إدارتهىا         

تناسىب احتياجىات    املشاركون من املنظمة إنشاء آليات لتنمية القىدرات ووضىع خطىوط توجيهيىة     وطلب .بشكل مستدام

 .اإلقليم وسياقه
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 (5البند )حنو اقتصاد أخضر يف الشرق األدنى : زيز اإلدارة املستدامة للغابات واملراعيتع
  
 الغابات واملراعي وتغري املناخ (2)
  

تيسري التعاون اإلقليمىي واإلقليمىي الفرعىي يف جمىال الغابىات       " FO:NEFRC/2014/3.3قدمت األمانة الوثيقة- 51

عرضا عاما للتطورات األخرية يف السياسات الدولية يف جمال تغىري املنىاخ    تضمن تاليت" واملراعي والتكيف مع تغري املناخ

وأطلع التقرير اهليئة على الدعم املقدم من املنظمة للتعاون اإلقليمي الفرعي يف جمال التكيف مىع تغىري املنىاخ يف    . ومتويله

دنى أو األقاليم الفرعية باحلصىول علىى دعىم يف    واملنظمة مستعدة لالستجابة لطلبات سائر بلدان الشرق األ. الشرق األدنى

 .ف مع تغري املناخ وختفيف آثارهجمال الغابات والتكي

 

وشددت اهليئة على أهمية تنمية القىدرات، بسىبل منهىا برنىامج األمىم املتحىدة إلعىداد وتنفيىذ اسىرتاتيجيات          - 59

ني البلدان مىن الوفىاء بالتزاماتهىا مبوجىب اتفاقيىة      وآليات خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، لتمك

 .األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ بشأن القياس والتحقق واإلبالغ

 

اهليئة من املنظمة مواصلة الدعم املقدم لتمويل تغري املنىاخ والتخفيىف مىن آثىاره، بسىبل منهىا الىربامج         وطلبت- 52

 .، وشجعت على تطوير هذه الربامجغري املناخاإلقليمية الفرعية للتكيف مع ت

 

وأكدت اهليئة ضرورة رصد النظام اإليكولوجي للغابىات كوسىيلة لتقيىيم أثىر تغىري املنىاخ علىى مىوارد الغابىات          - 51

اهليئة املنظمة على  وحثت. دائمة عرب اإلقليم يف جهد تعاوني لرصد اآلثارالعينة ال مرابيعبإنشاء نظام  وأوصتواملراعي، 

مواصلة تقديم دعم للبلدان يف ما تبذله من جهود يف وضع وتعزيز أنظمة حلصىر الغابىات كأسىاس لتوجيىه اسىرتاتيجيات      

من منظمة األغذية والزراعىة دعىم البلىدان يف مىا تبذلىه مىن        وطلبت، وتدابري التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه

 .جهود يف هذا الصدد

 

 إدارة مستجمعات املياه (2)

 

، اليت تىربز أهميىة   "إدارة مستجمعات املياه يف الشرق األدنى " ،FO:NEFRC/2014/3.4قدمت األمانة الوثيقة - 52

ار االسىرتاتيجي  إدارة مستجمعات املياه، وُتطِلع اهليئة على اجملاالت اليت ُتدمج فيها إدارة مستجمعات املياه ضمن اإلط

 .اجلديد للمنظمة

 

احمللىي والقطىري واإلقليمىي    )من األفكار بشأن عملها الذي يركز على مسىتويات خمتلفىة    وقدمت املنظمة مزيدا- 43

لدعم صون أراضي املرتفعات، وأكدت التزامها بتيسري تبادل املعارف واملعلومات بشأن إدارة مسىتجمعات امليىاه   ( والعاملي

 .األقاليم األخرى أيضامن مع البلدان، و

 

 .الستمرار املنظمة يف املشاركة يف دعم وتعزيز اإلدارة املستدامة ملستجمعات املياه وأعربت اهليئة عن امتنانها- 45
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منىاطق مسىتجمعات امليىاه    اهليئة إىل املنظمة أن تدعم وضع سياسات متكاملىة تهىدف إىل وقىف تىدهور      وطلبت- 44

 .وتراجعها

 

وأشىارت  . نشىر التقنيىات التقليديىة   وأشارت اهليئة إىل أهمية إجراء حبوث جديدة مالئمة للظروف، وحتديىد و - 40

اهليئة كذلك إىل ضرورة الفهم الكامل ملدى تعقد إدارة مستجمعات املياه، مبا يف ذلك آثىار العوامىل امُلحىِدَدة اخلارجيىة،     

 .تؤدي دورا فعاال يف هذا الصدد وشجعت املنظمة على أن

 

. رة املسىتدامة ملسىتجمعات امليىاه واملنىاطق اجلبليىة     وأشارت اهليئة إىل أهمية تأمني حقوق احليازة لتيسري اإلدا - 42

 .وُأبرزت أيضا أهمية اخلطوط التوجيهية للحوكمة الرشيدة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات

 

 مبادرة اجلدار األخضر العظيم للصحراء الكربى والساحل (0)

 

 يف األراضي اجلافة على املواجهة اخلطوط التوجيهية الستعادة قدرة املناظر احلرجية الطبيعية (4)

 

وقىدمت األمانىة الوثيقىة    . جرى تناول هذين البندين يف جلسة مشرتكة بني اهليئة وأسبوع غابات الشرق األدنى- 41

FO:NEFRC/2014/3.1 "والوثيقىة  " مبادرة اجلدار األخضر العظيم للصحراء الكربى والساحلFO:NEFRC/2014/3.2 

ومشلت العروض ". ية الستعادة قدرة املناظر الطبيعية للغابات يف األراضي اجلافة على املواجهةاخلطوط التوجيهية العامل"

يف إصالح املراعي وإدارتهىا يف إقلىيم   ( ICARDA)املقدمة األخرى جتربة املركز الدولي للبحوث الزراعية للمناطق اجلافة 

ات املناظر الطبيعية يف النظم اإليكولوجيىة الرعويىة، ورصىد    حالة التنمية املستدامة ملنخفض: الشرق األدنى ومشال أفريقيا

، الىيت عرضىها الىدكتور مىنري     (DVCT)الغطاء النبىاتي يف املراعىي وتقييمىه باسىتخدام تقنيىة الغطىاء النبىاتي الرقميىة         

ة حالىة  دراسى : ؛ واتبىاع نهىج جمتمعىي يف إصىالح املراعىي     (املركز الدولي للبحوث الزراعية للمناطق اجلافة)وحيشي لال

 .عرضها الدكتور مصطفى الشوديفات إفرادية واحلديقة النباتية امللكية يف األردن، اليت

 

وأكدت اجللسة على أن مبادرة اجلدار األخضر العظيم للصحراء الكربى والساحل تسىعى إىل تعزيىز اتبىاع نهىج     - 49

وإىل دعىم فسيفسىاء مىن اإلجىراءات املرتابطىة يف       منسق إزاء اإلدارة املستدامة لألراضي واستعادتها إىل هيئتها الطبيعيىة، 

وجرى اإلعرا  عن تقدير ملنظمىة األغذيىة والزراعىة ملىا قدمتىه مىن دعىم، ومتىت اإلشىارة إىل          . بلدان الصحراء والساحل

احلاجة إىل مواصلة تقديم مساعدة لالنتهاء من وضىع خطىة العمىل املتعلقىة باجلىدار األخضىر العظىيم للصىحراء الكىربى          

وأكد املشاركون على احلاجىة إىل أسىاليب وأدوات تقنيىة لىدعم إدارة الغابىات واملراعىي يف األراضىي اجلافىة         . حلوالسا

واستعادتها إىل هيئتها الطبيعية يف اإلقليم؛ وتعد اخلطوط التوجيهيىة السىتعادة املنىاظر الطبيعيىة احلرجيىة يف األراضىي       

وأبىرزت اجللسىة التجىار  الناجحىة يف إدارة املراعىي يف      . هذه األدوات اجلافة وتقنية الغطاء النباتي الرقمية أداتني من

وأكدت أهمية اتباع ُنهج جمتمعية وتشاركية الستعادة الغابات واملراعي يف األراضىي اجلافىة ولضىمان أال تقتصىر     . اإلقليم

وأكىدت علىى   . دمي األراضىي نتائج اإلجراءات على استعادة النظم اإليكولوجية بل أن تسفر أيضا عن فوائد نقدية ملسىتخ 
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. ضرورة تقديم دعم إىل اجملتمعات احمللية ملساعدتها وذلك عن طريق التحىول إىل ممارسىات اإلدارة املسىتدامة لألراضىي    

 .وشدد املشاركون على ضرورة تنمية القدرات، ودعم رصد التقدم احملرز وآثار جهود االستعادة

 

ادة توعية واضعي السياسات بأهمية اإلدارة املستدامة للغابات واملراعىي  اهليئة املنظمة بأن تعمل على زي وأوصت- 42

يف األراضي اجلافة واستعادتها إىل هيئتها الطبيعية وبالفوائد اليت ستتحقق نتيجة لذلك، يف إطار جهد مبذول إلبىراز دور  

 .ثمارات املتصلة بهاوزيادة االستاألراضي اجلافة ورفع مكانتها على جدول األعمال السياسي يف اإلقليم، 

 

نتهىاء مىن وضىع خطىط العمىل املتعلقىة       اهليئة من املنظمة مواصلة تقديم مسىاعدة تقنيىة إىل البلىدان لال    وطلبت - 41

 .ان توفري دعم مالي هلذه اجلهودباجلدار األخضر العظيم وتنفيذها، ولضم

 

 (6البند ) البنود ذات النطاق العاملي اليت هلا أهمية بالنسبة لإلقليم

 

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة (2)

 

وعنىد  ".اإلطار االسىرتاتيجي اجلديىد ملنظمىة األغذيىة والزراعىة      " FO:NEFRC/2014/5قدمت األمانة الوثيقة - 42

ي العناصىر الرئيسىية لإلطىار االسىرتاتيج     بريىاليس،  س ى روخىا عرض بند جدول األعمال، وصف املدير العىام املسىاعد،   

وشىرح كىذلك   . وعملية إعداد هذا اإلطار، وكذلك الطريقة اليت أدجمت بها عناصر الغابات يف األهداف اخلمسة مجيعهىا 

ودعىا اهليئىة إىل تقىديم    . الطريقة اليت دعمت بها التوجيهات املقدمة من جلنة الغابات يف املنظمىة إعىداد االسىرتاتيجية   

ة بشأن احلاجة احملتملة ملراجعة اسرتاتيجية املنظمة للغابات من أجىل  بشأن هذا العمل، وبصفة خاص التوجيهمزيد من 

 .شكل كامل مع اإلطار االسرتاتيجيمواءمتها ب

 

وأثناء املناقشة، أعر  أعضاء اهليئة عن دعمهم لإلطار االسرتاتيجي اجلديد، وأكدوا احلاجىة إىل قيىام املنظمىة    - 03

إىل أن الغابىات ميكىن أن تسىهم يف حىل      وأشري. تدامة بطريقة شاملة ومتكاملةبالرتكيز على القضايا املتصلة بالتنمية املس

 .اهليئة بأن ُيسجل بالكامل دور الغابات يف اإلطار االسرتاتيجي وأوصتكثري من التحديات اإلمنائية، 

 

الناشئة من قبيل  إىل ضرورة أن تقوم إدارة الغابات بتطوير فهم مشرتك لدور وأهمية املفاهيمأيضا  وأشارت اهليئة- 05

 .املنظمة بدعم هذا، وضمان االعرتاف بشكل مناسب بالغابات ومساهماتها وأوصتاالقتصاد األخضر، 

 

 استجابة اإلدارة: التقييم االسرتاتيجي لدور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال الغابات (2)

 

اتيجي لدور منظمة األغذيىة والزراعىة وعملىها يف    التقييم االسرت "، FO:NEFRC/2014/8قدمت األمانة الوثيقة - 04

برياليس، أهمية نتائج التقييم يف تشكيل عمىل   -وأوضح املدير العام املساعد، روخاس". استجابة اإلدارة: جمال الغابات

أسهم التقييم إىل و. إدارة الغابات يف املنظمة على الصعيدين العاملي واإلقليمي على السواء يف اجملاالت املعيارية والتنفيذية
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حد كبري يف زيادة الرتكيز على عدد من اجملاالت الرئيسية، وزيادة االسىتجابة الحتياجىات األعضىاء، وتعزيىز التعىاون      

 .ورها يف اهليكل العاملي للغاباتأيضا من املنظمة تعزيز د وطلب. بني املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية

 

وأشىارت اهليئىة   . بالتقرير وشجعت املنظمة على التنفيىذ الكامىل لتوصىياته    ،لتقديرمع ا،وأحاطت اهليئة علما - 00

إىل املنظمىة أن تىولي اهتمامىا خاصىا آلثىار الىتغريات السياسىية         وطلبىت كذلك إىل دور املنظمة يف دعم األنشطة القطرية، 

 .وفقا لذلكة التعاون مع البلدان واالقتصادية اجلارية يف أجزاء متعددة من اإلقليم، وتنمي

 

 نتائج الدورة العاشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات (0)

 

، "نتائج الدورة العاشرة ملنتدى األمىم املتحىدة املعىين بالغابىات    "  FO:NEFRC/2014/6قدمت األمانة الوثيقة  - 02

، ووسىائل تنفيىذ   43+ابعىة مىؤمتر ريىو   اليت تشري إىل أن القضايا الرئيسية تشمل دور الغابات يف التنمية االقتصادية، ومت

 .لرتتيب الدولي املتعلق بالغاباتومراجعة ا

 

نظىم حلصىر   البلىدان بوضىع    وأوصىت وأشارت اهليئة إىل ضىرورة أن تسىتند السياسىات إىل معلومىات سىليمة،       - 01

سياسات للغابىات  الغابات واملراعي على الصعيد الوطين من أجل مجع بيانات يف حينها وموثوقة، ميكن أن تدعم وضع 

 . اجلهود اليت تبذهلا البلدانإىل املنظمة دعم  وطلبت، وحتسني التخطيط

 

إنشاء آلية تنسيقية لتقىديم مىدخالت مىن اإلقلىيم إىل منتىدى األمىم املتحىدة        أن تنظر البلدان يف اهليئة ب وأوصت- 09

 .املعين بالغابات، وبقيام املنظمة بتقديم دعم يف هذا الصدد

 

املنظمة أن تولي اهتماما كافيا إىل سياسات وبرامج وقف إزالة الغابات ومحاية مصىادر امليىاه،    إىلاهليئة  وطلبت- 02

 وخاصة يف الشرق األدنى، وإدراج مسألة الغابات يف األراضي اجلافة والبلدان ذات الغطاء احلرجىي املىنخفض يف جىدول   

 .أعمال جلنة الغابات يف املنظمة

 

 للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات األعمال التحضريية (4)

 

، الىيت  "األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابىات  " FO:NEFRC/2014/7قدمت األمانة الوثيقة - 01

 توضح الطابع والنطاق والنتائج املتوقعة واملواضيع الرئيسية والتقدم احملرز يف األعمال التحضريية للمؤمتر، ودعت اهليئىة 

 . تقديم مدخالت يف هذا الصددإىل

 

واقرتحت اهليئة، كموضوع حمتمل، دراسة كيف ميكن للمنظمة أن تساعد يف التصدي ألثىر األزمىات يف اإلدارة   - 02

 .املنظمة بتحديد متحدثني مناسبني مؤثرين من مجيع األقاليم إلظهار أهمية الغابات وأوصت. املستدامة للغابات
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 .ة التنوع البيولوجي اهتمامها باملساهمة يف إجناح املؤمتروأبدت أمانة اتفاقي - 23

 

 .إىل أمانة اهليئة وُشجع األعضاء على تقديم مزيد من اإلسهامات، كتابًة، - 25

 

 أهداف التنمية املستدامة: 2325خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  (5)

 

اهلىدف املتعلىق   : 4351املتحدة للتنمية ملىا بعىد عىام     خطة األمم" FO:NEFRC/2014/9قدمت األمانة الوثيقة - 24

، اليت ستحدد شكل خطة األمىم املتحىدة للتنميىة ملىا بعىد عىام       ة هذه األهدافوعملية صياغ سياق، و"التنمية املستدامةب

وأعد فريق فين مشرتك بني الوكاالت للغابات موجزا عن قضية الغابات سيكون أساس االستعراض الىذي رريىه   . 4351

 .4352شباط /فريق العمل املفتوح العضوية للقضايا املتصلة بالغابات يف دورته الثامنة واألخرية يف فرباير

 

الرتويج هلدف قائم بذاته بشىأن الغابىات؛ أو   : وأبرزت األمانة أهمية أن تبت احلكومات بني اخليارين التاليني- 20

ات الصلة عن تعمم فيه قضايا الغابات يف أهداف التنمية املستدامة ذهدف أعم للتنمية املستدامة متعلق باملوارد الطبيعية، 

 .طريق أهداف ومؤشرات

 

وأشار أعضاء اهليئة إىل الدور الرئيسي لقطاع الغابات يف التنمية املستدامة، وخاصة من خالل اإلسىهام يف األمىن   - 22

 . اية البيئة والتنمية االقتصاديةالغذائي والتغذية وحفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع تغري املناخ ومح

 

البلدان واملنظمة بإيالء اهتمىام كىافب بىالقيم     وأوصتوأبرزت اهليئة العالقة الوثيقة بني إدارة الغابات واملراعي، - 21

وأعربت اهليئة عن تفضيل قوي لوجود هدف قىائم بذاتىه متعلىق بالغابىات ضىمن أهىداف       . االقتصادية للغابات واملراعي

املستدامة، يشمل املراعي واحلياة الربية واألشجار املوجودة خارج الغابات واجلبال، وطلبت إىل املنظمة دعم هىذا  التنمية 

 .قرتاحاال

 

 (7البند )التعليم واملعرفة يف جمال الغابات يف الشرق األدنى 

 

حىوث يف جمىال الغابىات يف    التعليم والب"املقدمة من األمانة  FO:NEFRC/2014/15استندت املناقشة إىل الوثيقة- 29

، اليت تشرح سياق إنشاء فريق استشاري حمتمل معىين باملعرفىة احلرجيىة وطىرق القيىام بىذلك، وكىذلك        "الشرق األدنى

 . اخلطوات املتخذة منذ آخر اجتماع للجنة الغابات من أجل تعزيز التعليم والبحث يف جمال الغابات ضمن عمل املنظمة

 

ورة توافر قاعدة معرفيىة متينىة لىإلدارة املسىتدامة للغابىات والبحىث والتعلىيم باعتبارهىا         وأشارت اهليئة إىل ضر- 22

وأشري كذلك إىل أن التعليم يف جمال الغابىات ينبغىي أن رىاوز حىدود القطىاع، ويسىهم يف       . عنصرا أساسيا لتحقيق ذلك

 .دورهاحتسني فهم أصحا  املصلحة املختلفني واجملتمعات بصفة عامة ألهمية الغابات و
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وأشارت اهليئة أيضا إىل التحديات املتصلة بعثور خرري اجلامعات املتخصصني يف الغابات علىى فىرص عمىل     -21

 . وكذلك بالعثور على موظفني مؤهلني من ذوي التعليم املتوسط، واقرتحت اهليئة أخذ ذلك يف احلسبان يف برامج التعليم

 

مستدام للتدريب والبحث يف جمال الغابات، وخاصة يف إعادة اهليكلىة   اهليئة احلاجة إىل توفري متويل وأكدت  -22

وميكن لإلقليم أن يعمل مع املنظمة ملواصلة حتديد االحتياجات ملناقشتها مع اجلهات املاحنىة  . واملهارات الناعمة املادية

 .إدماجها يف أطر الربجمة القطريةأو 

 

 (8د البن)احللقات الدراسية املعقودة أثناء الدورة 

 

 متابعة نتائج املؤمتر الدولي . دور الغابات يف األمن الغذائي والتغذية (2)

 

: دور الغابات يف األمىن الغىذائي والتغذيىة   " FO:NEFRC/2014/17نظرت اهليئة يف الوثيقة املقدمة من األمانة  -13

 ".متابعة نتائج املؤمتر الدولي

 

غابات واملراعي واحلياة الربيىة واألمىن الغىذائي وتشىجيع البلىدان      وأشارت اهليئة إىل ضرورة تنسيق سياسات ال -15

 .على تبادل املعلومات بشأن هذه اجملاالت

 

وأبرزت اهليئة احلاجة إىل توافر معلومات وبيانات سليمة بشأن املساهمات املباشرة، واملسىاهمات غىري املباشىرة     -14

إىل املنظمىة تقىديم دعىم إىل البلىدان يف هىذا       وطلبىت والتغذيىة،  على وجه اخلصوص، للغابات واملراعي يف األمن الغذائي 

 .الصدد

 

اهليئة البلدان واملنظمة بتحديد معىايري ومؤشىرات لىإلدارة املسىتدامة للغابىات واملراعىي، تشىمل أيضىا          وأوصت -10

 . مساهمة النظامني احلرجي الرعوي، والزراعي احلرجي الرعوي يف األمن الغذائي والتغذية

 

 لة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحا (2)

 

حالة املوارد الوراثيىة احلرجيىة يف العىامل وخطىة العمىل العامليىة لصىون املىوارد الوراثيىة          "قدمت األمانة الوثيقة - 12

، اليت تضمنت معلومات عن التقدم احملرز يف وضىع  (FO: NEFRC/2014/14) "احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 .وخطة العمل التقرير

 

وأعر  أعضاء اهليئة عن تقديرهم للمساعدة الفنية املقدمة من املنظمىة إىل البلىدان يف إعىداد تقاريرهىا القطريىة،      - 11

اهليئىة املنظمىة بىأن تقىدم دعمىا إضىافيا إلكمىال         وأوصت. وعن تطلعهم إىل رؤية هذه التقارير متجسدة يف التقرير العاملي

يىىة بتقريىىر حالىىة املىىوارد إىل القيمىىة احملتملىىة لتعزيىىز الصىىالت بىىني العمليىىة املعن  اهليئىىة وأشىىارت. التقىىارير املتىىأخرة
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 غابات البحر األبيض املتوسط قضايااحلرجية يف العامل وفريق العمل املعين باملوارد الوراثية التابع للجنة املعنية ب الوراثية

(Silva Mediterranea.) 

 

 مة للغاباتجمموعة أدوات اإلدارة املستدا (0)

 

، نظرت "للغابات جمموعة أدوات اإلدارة املستدامة" FO:NEFRC/2014/10بناء على املذكرة املقدمة من األمانة - 19

 .اهليئة يف وضع حزمة شاملة لألدوات املعرفية والتقنية وأفضل املمارسات يف جمال اإلدارة املستدامة للغابات

 

وتتطلىع  . طابعهىا االبتكىاري وقيمتهىا يف دعىم اإلدارة املسىتدامة للغابىات       ورحبت اهليئة باملبادرة، وأثنت على- 12

اهليئة إىل التوسيع الالحق لنطاق جمموعة األدوات وذلك لتوفري توجيهات بشأن سياسات الغابات ومؤسساتها واملشاركة 

 .اجملتمعية والتعاون فيما بني القطاعات

 

اهليئة املنظمة على إدراج توجيهىات يف جمموعىة األدوات بشىأن تنفيىذ نهىج للمنىاظر الطبيعيىة يشىمل          وحثت- 11

وأكدت اهليئة احلاجة إىل توسيع إمكانية الوصىول إىل جمموعىة   . مستجمعات املياه واملعلومات املتعلقة باملعارف التقليدية

 .رد أن يتم االنتهاء من إعدادهاوعة األدوات مبجإىل املنظمة تقديم تدريب بشأن استخدام جمم وطلبتاألدوات، 

 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابات على الصعيد الوطين (4)

 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابىات علىى الصىعيد    " FO:NEFRC/2014/11قدمت األمانة الوثيقة - 12

 .طوط التوجيهية وأكدت فائدتهاووجهت اهليئة الشكر إىل املنظمة لوضع اخل". الوطين

 

ة معلومات بشأن براجمهم لرصد الغابات والىنظم اإليكولوجيىة للغابىات، مبىا يف ذلىك      يئوتبادل األعضاء مع اهل- 93

اهليئىة املنظمىة باملسىاعدة يف توعيىة صىناع القىرار علىى املسىتوى          وأوصىت . اجلهود الرامية إلشراك اجملتمعات احمللية

 .، وطلبت من املنظمة دعم البلدان يف هذا الصددغابات واستخدام البيانات املنبثقة عن ذلكالقطري بقيمة رصد ال

 

املنظمة والبلدان التعىاون   إىلاهليئة  وطلبت. وعرض أعضاء اهليئة تقديم دعمهم يف إعداد هذه املبادئ التوجيهية- 95

 .رصد الغاباتى ومشال أفريقيا لعمل أو شبكة لبلدان الشرق األدن جمموعةيف إنشاء 

 

تصميم الربنامج الشامل ملنظمةة األغذيةة والزراعةة إلدارة احلرائةق، ومكافحةة املخةاطر املتعلقةة بةاحلرائق          (5)

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

 

الىيت عرضىت اإلجنىازات     FO:NEFRC/2014/12ناقشت اهليئة مسألة حرائق الغابات علىى أسىاس الوثيقىة    - 94

 .ظمة واهليئات اإلقليمية للغاباتالرئيسية ومبادرات تنفيذ القرارات السابقة للجنة الغابات يف املن
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والحظت اهليئة مع التقدير العمل الذي تقوم به املنظمىة يف دعىم البلىدان يف منىع حرائىق الغابىات ومكافحتهىا        - 90

ضرورة االسىتثمار يف اإلدارة الوقائيىة للغابىات، واسىرتاتيجيات إدارة احلرائىق،      وذكرتت األعضاء بدور و. وختفيف آثارها

ني اإلدارات وجرى التشىديد بقىوة علىى أهميىة التعىاون بى      . ونظم الرصد واإلنذار املبكر، وبناء القدرات، والتعاون الدولي

 .واجملتمعات احمللية

 

دان يف اجملاالت املذكورة أعىاله، وذلىك يف العمىل املعيىاري     اهليئة إىل املنظمة زيادة جهودها يف دعم البل وطلبت- 92

 .دولي يف جمال حرائق الغاباتوالتنفيذي على السواء، وخاصة يف بناء القدرات والتدريب؛ وتيسري التعاون ال

 

 األراضي ومصايد األمساك والغاباتاخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة  (6)

 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة " عن FO:NEFRC/2014/13ألمانة الوثيقة قدمت ا- 91

، اليت قدمت عرضا عاما لعملية وضع املبىادئ التوجيهيىة؛ ومضىمونها؛ وإجىراءات     "األراضي ومصايد األمساك والغابات

 املتابعة املتخذة لدعم البلدان يف تطبيق املبادئ التوجيهية، ومنها

 

 التوعية، • 

 وضع إرشادات فنية لرتمجة املبادئ العامة إىل مزيد من اآلليات العملية، • 

 .التنسيق مع برامج املنظمة وبرامج الشركاء األخرى املعنية • 

 

. أن اخلطوط التوجيهية ستكون مصدرا لإلهلام لتعديل اخلطىوط التوجيهيىة الوطنيىة القائمىة    إىل اهليئة  أشارتو- 99

قديم دعم إىل البلىدان  يئة من املنظمة إبالغ البلدان األعضاء خبطة العمل املتعلقة بتنفيذ اخلطوط التوجيهية، وتاهل وطلبت

 .لدى الطلب

 

 اجللسة املشرتكة بني هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى وأسبوع غابات الشرق األدنى

 

لرامية إىل ضمان تقىديم اخلىدمات اإليكولوجيىة بشىكل     ركزت هذه اجللسة املشرتكة مع اهليئة على الشراكات ا- 92

ومشل هذا السبل اليت تعىزز بهىا الشىراكة    . اجلبالوجرى تقديم شرح لتاريخ وهيكل وأنشطة الشراكة يف جمال . مستدام

 وجىرى . يف عملية اختىاذ القىرارات   اجلبليةتمعات اجملضمن جدول األعمال العاملي، وأهمية إدماج  اجلبالإدراج قضايا 

العلمية يف زيادة مسىاهمات غابىات البحىر املتوسىط يف التنميىة املسىتدامة، وحتديىدا يف        -شرح أهمية احلوارات السياسية

وُقىدم عىرض   . وُقدم وصف ألهمية الشراكات يف إقامة سالسل القيمة اخلضراء. احليلولة دون جتزئة البحوث والسياسات

إطار الشراكة بني هولسيم لبنان واملكتىب اإلقليمىي لغىر  آسىيا التىابع      عن إدارة التنوع البيولوجي ومشاريع اإلصالح يف 

 .لالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة
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وينبغىي تكييىف منىاذج    . وأكدت املناقشات أن الشراكات الناشئة تعد آليات رئيسية لتعزيىز التنميىة املسىتدامة   - 91

املدني والقطاع اخلاص بضىم قواهمىا مىع املؤسسىات      بقيام اجملتمع وأوصى. الشراكات الناجحة لتالئم الظروف وتكرارها

 .الوطنية والدولية للتمكني من القيام بذلك

 

 (9البند )مدخالت مقدمة إىل جلنة الغابات واملؤمترات اإلقليمية : إسهامات يف حوكمة منظمة األغذية والزراعة

 

مىدخالت  : األغذيىة والزراعىة   إسىهامات يف حوكمىة منظمىة   "، FO:NEFRC/2014/16 قدمت األمانة الوثيقىة - 92

، اليت تشرح هيكل حوكمة املنظمة بعد جتديىده، ودور وأهميىة املىدخالت    "مقدمة إىل جلنة الغابات واملؤمترات اإلقليمية

 .الرئاسية اإلقليمية والعاملية املقدمة من اهليئات اإلقليمية للغابات إىل األجهزة

 

وترد هذه التوصيات . بالتاليالغابات واملؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى وأعدت اهليئة توصيات لتقدميها إىل جلنة - 23

 .على التوالي هاءوامللحق  داليف امللحق 

 

 (23البند )ما يستجد من أعمال 

 

آذار، /مىارس  45زودت األمانة اهليئة بلقطات الفيديو املعدة من أجل اليوم العاملي للغابات الذي ُيحَتفى به يف - 25

ورجت البلدان أن تبل  إدارة الغابات بشىأن مىا تعتزمىه يف    . إىل استخدامها يف شبكاتها الوطنية للتليفزيون ودعت البلدان

 .هذا الصدد

 

غابىات البحىر    قضىايا للجنىة املعنيىة ب  وقدمت معلومات إىل اهليئة بشأن الدورة غري العادية للشىبكة التشىريعية   - 24

حزيىران ملناقشىة   /تعقد مباشرة بعد دورة جلنة الغابات يف روما يف يونيىو اليت س( Silva Mediterranea) األبيض املتوسط

 . على احلضور Silva Mediterraneaوُيحث بشدة أعضاء جلنة . نتائج تقييم مستقبل هذه اهليئة

 

يا يف وجرى أيضا إبالغ اهليئة بأن مجيع التقارير القطرية املعدة عن حالة املوارد الوراثية احلرجية ُتستخدم حال- 20

 . إعداد التقرير العاملي، وستوضع هذه التقارير القطرية على املوقع الشبكي للمنظمة، لدى إقرارها من جانب بلدانها

 

 (22البند )موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة 

 

شىرين هليئىة   استضافة الىدورة الثانيىة والع  املقدم غيابيا من حكومة اجلزائر ب باالقرتاحاهليئة مع التقدير  رحبت- 22

 ومكىان انعقىاد  موعىد   وطلبت إىل أمانة اهليئة أن تنظر يف هذا االقرتاح عنىد البىت يف   .الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 .احلكومات األعضاء يف اإلقليم الدورة املقبلة بالتشاور مع
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 (22البند )اعتماد تقرير الدورة احلادية والعشرين هليئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى 

 

 .بصيغته املعدلةاهليئة التقرير  اعتمدت- 21

 

اختتام الدورة احلادية والعشرين هليئة الغابات واملراعةي يف الشةرق األدنةى وأسةبوع غابةات الشةرق األدنةى الثالةث         

 (20البند )

 

. النشىطة يف االجتمىاع  عند اختتام الدورة، وجه رئيس اهليئة الشكر إىل مجيع الوفود على مداوالتها ومشاركتها   -29

ووجه السيد أندريا . عمال االجتماعسالسة تسيري أأيضا إىل املنظمة ومكتبها اإلقليمي وإىل أمانة اهليئة على  وجه الشكرو

إىل حكومىة اململكىة    ، ممثل املنظمة يف األردن، الذي خاطب احلضور بالنيابة عن األمىني العىام للمنظمىة، الشىكر    لوفابري

ن ووأثنىى املتكلمى  . ية الستضافتها دورة اهليئة وعلى الرتتيبات املمتازة اليت أسىهمت يف جنىاح االجتمىاع   األردنية اهلامش

بىاملنظمات واملؤسسات الىيت   بشكل خاص وأشادوا. أيضا على املرتمجني الفوريني والتحريريني على ما قاموا به من عمل

 لثالثسبوع غابات الشرق األدنى اقدمت مواد قيمة لعرضها أثناء أ

 

الزراعىة يف اململكىة األردنيىة اهلامشيىة علىى املسىتوى الطيىب         وزارةوأثنى الدكتور راضي الطراونة، أمىني عىام   - 22

 .4352كانون الثاني /يناير 03وأعلن اختتام دورة اهليئة يف ملناقشات وعمل اهليئة، 
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 امللحق ألف

 

 جدول األعمال 

 

 إقرار جدول األعمال- 5

 

 ملكتبانتخا  أعضاء ا- 4

 

 متابعة طلبات وتوصيات الدورة العشرين هليئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى- 0

 

 تقييم مساهمة الغابات واملراعي يف التنمية املستدامة يف الشرق األدنى- 2

 

 حنو اقتصاد أخضر يف الشرق األدنى :تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات واملراعي- 1

 

 تغري املناخالغابات واملراعي و • 

 إدارة مستجمعات املياه • 

 مبادرة اجلدار األخضر العظيم للصحراء الكربى والساحل • 

 .اخلطوط التوجيهية الستعادة قدرة املناظر احلرجية الطبيعية يف األراضي اجلافة على املواجهة • 

 

 البنود ذات النطاق العاملي اليت هلا أهمية بالنسبة لإلقليم- 9

 

 سرتاتيجي اجلديد ملنظمة األغذية والزراعةاإلطار اال • 

 استجابة اإلدارة: التقييم االسرتاتيجي لدور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال الغابات • 

 نتائج الدورة العاشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات • 

 األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات • 

 أهداف التنمية املستدامة: 4351األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام خطة  • 

 

 التعليم واملعرفة يف جمال الغابات يف الشرق األدنى- 2

 

 احللقات الدراسية املعقودة أثناء الدورة- 1

 أدوات اإلدارة املستدامة للغابات جمموعة • 

 د الوطيناخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابات على الصعي • 

 متابعة نتائج املؤمتر الدولي. دور الغابات يف األمن الغذائي والتغذية • 
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 حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل • 

تصميم الربنامج الشامل ملنظمة األغذية والزراعة إلدارة احلرائق، ومكافحة املخاطر املتعلقة باحلرائق الربيىة   • 

 وحتسني تنسيق العمل فيما بني الوكاالتعلى مستوى املناظر الطبيعية، 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات • 

 

 مدخالت مقدمة إىل جلنة الغابات واملؤمترات اإلقليمية: إسهامات يف حوكمة منظمة األغذية والزراعة- 2

 

 ما يستجد من أعمال- 53

 

 مكان انعقاد الدورة القادمةموعد و- 55

 

 اعتماد تقرير الدورة احلادية والعشرين هليئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى- 54

 
 اختتام الدورة احلادية والعشرين هليئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى وأسبوع غابات الشرق األدنى الثالث- 50
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 امللحق باء
 

 قائمة املشاركني

 

 (األردن)عيسى الشوبكي السيد  :ىىىىىسالرئيىىىى

 (السودان)عثمان عمر عبد اهلل السيد  :النائب األول للرئيس

 (تونس)رفيق العيين السيد  :النائب الثاني للرئيس

 (اململكة العربية السعودية)فهد غازي صاحل احلربي السيد  :املقىىىىىرر
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Issa Shobaki  
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Eid Alzoubi 

Director of Forestry Department  
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Fax: +962 5671 256  

Amman, Jordan  
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KYRGYZSTAN 

Venera Surappaeva  

State Agency Environment Protection 

& Forestry under the Government  

Government of Kyrgyzstan Republic 

Tel: 00996 312 595215 
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mailto:Bayatd@hotmail.com
mailto:nstch@yahoo.com
mailto:Issasho@yahoo.com
mailto:Eid.alzobi@yahoo.com
mailto:wael_alrashdan@yahoo.com
mailto:surappaeva@hotbox.ru
mailto:Lebanon.embassy.amman@live.com
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17 Mohamed Ali Bdeir Street Abdoun 

Tel: +962-659-29111; +962-659-29112 

Fax: +962-659-29113 

E-mail: Lebanon.embassy.amman@live.com  

 

LIBYA   - ليبيا 

Taher B. El H Soumi  

Ministry of Agriculture Animal & Marine  

Wealth 

Tripoli, Libya  

E-mail: taher.tripoli@gmail.com   

MAURITANIA 

Sidi Ould Greive  

Ministry of Environment  

Nouakchott, Mauritania  

Tel:0022244940342/36629396 

E-mail: sidi.ouldgraive@yahoo.co  

MOROCCO   - املغرب 

Said Regaragui 

Embassy of the Kingdom of Morocco 

Amman, Jordan 

Tel: +9627975576693 

E-mail: regragui8said@gmail.com  

OMAN   - ُعمان 

Abdel Aziz Bin Mansour Bin Ghaleb El 

Shanfary 

Ministry of Agriculture & Fisheries 

Muscat, Oman 

Tel: 00 968 98211575 

E-mail: abdulaziz3210@gmail.com  

SAUDI ARABIA   - اململكة العربية السعودية 

Fahd Ghazi Saleh Al Harbi 

Director of Forestry Division 

Ministry of Agriculture 

Riyadh, Saudi Arabia 

Tel:554498803 

E-mail: mmm2000m@gmail.com  

 

Abdullah Bin Saleh Al Sobaihi 

Forestry Division 

Ministry of Agriculture 

Riyadh, Saudi Arabia 

Tel:554498803 

E-mail: mmm2000m@gmail.com  

 

Selman Bin Saleh Al Saab 

Forestry Division  

Ministry of Agriculture 

Riyadh, Saudi Arabia 

Tel:554498803 

E-mail: mmm2000m@gmail.com  

Hadram Matar Al Dawsary  

Forestry Division  

Ministry of Agriculture 

Riyadh, Saudi Arabia 

Tel:554498803 

E-mail : mmm2000m@gmail.com  

 

Saad Bin Meshbeb Al Saad  

Ministry of Agriculture 

Riyadh, Saudi Arabia 

Tel: 554498803 

E-mail: mmm2000m@gmail.com  

SUDAN   - السوادن 

Ibrahim Abdelazim Mirghani 

General Manager 

Forests National Corporation 

Ministry of Environment, Forestry & Physical 

Development 

Khartoum 658, Sudan 

Tel: +249 912302110 

Fax: +249 183 472659 

E-mail: Abdelazim_fnc@hotmail.com  

 

Osman Omar Abdalla 

Chief of  Investment Sector 

Forests National Corporation (FNC) 

Ministry of Environment Forestry & Physical 

Development 

Khartoum, Sudan Po box 658 FNC 

Tel: +249912362967 

Fax: : +249183472659 

E-mail: Guiedg57@yahoo.com; 

Invest.fnc@gmail.com   

 

Mohmed Babiker Mohmed 

Executive Director, Director General Office 

Ministry of Environment, Forestry & Physical 

Development 

Khartoum, Sudan 

Tel: +249183471575; 2490913660845 

Fax: +249183472659 

E-mail: abaro228@gmail.com  

 

Mubarak Ginawi 

Ministry of Environment, Forestry& Physical 

Development 

Khartoum, Sudan 

Tel: +243312280600 

E-mail: m.ginawi@yahoo.com  

 

SYRIA   - سورية 

Wajeeh Khouri 

Director of Forestry 

mailto:Lebanon.embassy.amman@live.com
mailto:taher.tripoli@gmail.com
mailto:sidi.ouldgraive@yahoo.co
mailto:regragui8said@gmail.com
mailto:abdulaziz3210@gmail.com
mailto:mmm2000m@gmail.com
mailto:mmm2000m@gmail.com
mailto:mmm2000m@gmail.com
mailto:mmm2000m@gmail.com
mailto:mmm2000m@gmail.com
mailto:Abdelazim_fnc@hotmail.com
mailto:Guiedg57@yahoo.com
mailto:Invest.fnc@gmail.com
mailto:abaro228@gmail.com
mailto:m.ginawi@yahoo.com
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Ministry of Agriculture  

Damascus, Syria 
Tel: 963 944458058 

Fax : + 963 11 2240826 

E-mail: forestry@mail.sy  

TUNISIA   -تونس  

Rafik Aini  

Ministry of Agriculture  

Tunis, Tunisia  

Tel: 00216 98356255 

E-mail: ainirafik@yahoo.fr   

TURKEY 

Mahir KÜÇÜK  

Deputy Undersecretary  

The Ministry of Forestry and Water Affairs  

Ankara-Turkey 

Tel: + 90 312 207 6285  

Fax: + 90 312 204 6298  

E-mail: mkucuk58@gmail.com  

 

Abdurrahman KÖK 

Division Director of Relations with 

International Institutions 

Department of European Union and Foreign 

Relations 

Ministry of Forestry and Water Affairs 

Ankara-Turkey 

Tel: +90 312 207 5404; +90 532 505 4022 

Fax: +90 312 2075404 

E-mails: akok@ormansu.gov.tr; 

abdurkok@hotmail.com  

 

Ali TEMERİT 

Senior Forest Engineer 

Department of Foreign Affairs, Training and 

Research 

General Directorate of Forestry 

Ministry of Forestry and Water Affairs 

Ankara-Turkey 

Tel: + 90 312 248 17 83-84 

Fax:+ 90 312 248 18 02 

Mobile: + 90 535 200 80 93 

E-mail: alitemerit@ogm.gov.tr  

 

Ziyaeddin AKKOYUNLU 

Senior Forest Engineer, 

Forest Planning Department  

General Directorate of Forests (GDF) 

Ministry of Forestry and Water Affairs 

Tel: 00905057711440 

E-mail: akkoyunlu@ogm.gov.tr  

 

Sevilay ÖZÇELİK 

Junior Forest Engineer 

Ministry of Forestry and Water Affairs 

Ankara, Turkey 

E-mail: ozcelik@ormansu.gov.tr  

 

YEMEN   - اليمن 

 

Omar Asaad gazem Ghanem  

Ministry of Agriculture and Irrigation 

Sana’a, Yemen 

Tel:+967-127-7172 

E-mail: ogazem@yahoo.com 
 

Committee on Forestry (COFO) 

 

Felician B. Kilahama  

Director of Forestry and Beekeeping 

Ministry of Natural Resources and Tourism 

Dar-Es-Salaam, TANZANIA 

Tel: 00255 783 007400 

E-mail: fkilahama@gmail.com  

 

Joseph Shaamu Hailwa 

Director of Forestry 

Ministry of Agriculture, Water and Forestry 

P/Bag: 13184 

Windhoek; NAMIBIA 

Tel: +264 61 2087663 

E-mail: hailwaj@mawf.gov.na 

 

 

mailto:forestry@mail.sy
mailto:ainirafik@yahoo.fr
mailto:mkucuk58@gmail.com
mailto:akok@ormansu.gov.tr
mailto:abdurkok@hotmail.com
mailto:alitemerit@ogm.gov.tr
mailto:akkoyunlu@ogm.gov.tr
mailto:ozcelik@ormansu.gov.tr
mailto:ogazem@yahoo.com
mailto:fkilahama@gmail.com
mailto:hailwaj@mawf.gov.na
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REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS 

Convention on Biological Diversity ( CBD) 

Jeanne Catalina Santamaria Lopez 

Programme Office, Forests  

413 Saint- Jacques Street, Suite 800 

Montreal, QC, H2Y 1N9 

Canada 

Tel : 1-514-287 -6673 

Fax: 1-514 288- 6588 

E-mail: catalina.santamaria@cbd.int 

 

OBSERVERS FROM INTERNATIONATIONAL ORGANIZATION 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas  

Mounir Louhaichi 

Senior Research Scientist 

ICARDA 

P.O. Box 950764 Amman Jordan 

Tel: +962 06 590 3120; +962 06 590 3120 

Fax: +962 06 422 3001 

E-mail: M.Louhaichi@cgiar.org 

   

European Forest Institute Mediterranean ( EFIMED) 

Inazio Martinez de Arano  

Head of Office 

European Forest Institute 

Mediterranean RO (EFIMED) 

St. Antoni Maria Claret 167 

08025 Barcelona 

Spain 

Tel: 0034 935153211 

E-mail: inazio.martinez@efi.int 

  

Silva Mediterranea  

Christine Farcy 

SilvaMed, Chair Evaluation 

ELIE - Croix du Sud 2 bte L7.05.09 à 1348 

Louvain-la-Neuve, Belgium 

Tel: 00324 88670 373  

E-mail: Christine.farcy@uclouvain.be 
 

mailto:catalina.santamaria@cbd.int
mailto:M.Louhaichi@cgiar.org
mailto:inazio.martinez@efi.int
mailto:Christine.farcy@uclouvain.be
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LOCAL RESOURCES PERSONS 

Mohammad Al Daghesh 

Head of forest management division & 

Assistant of forestry department director 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel: 0799059606 

Email: ali.aldagesh@yahoo.com 

 

Mohammed Alnsour  

Head of biodiversity and seed centre division. 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel :0772372098 

E-mail: mohammed_nsour@yahoo.com 

 

Mohammad Alkayed 

Head of range reserves development division 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel: 0795912251  

E-mail: m.adwan@yahoo.com 

  

Eman Bani Hassan 

Head of range societies development division  

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel : 0796330227 

E-mail eman_banihassan@yahoo.com 

 

Khalaf Alragad  

Head of public relations and parliament affairs 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel: +962 7990 59191, 0799062616 

Fax: +962 5671 256  

 

Abdalah Arikat  

Member of public relations parliament affairs 

department 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel : 0799071932 

Fax: +981912245781 

E-mail : abdalah.arikat@yahoo.com 

 

Monther Aledwan 

Head of studies division 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel: 0799941111 

E-mail: monthiradwan@yahoo.com 

  

Emad Aldalahmeh 

Head of telecommunication section & contact 

person for environmental police. 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel: 0799440880 

Fax: +981912245781 

  

Mohammad Abu Rumman 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Title: Head of forestry awareness division  

Tel: 0777731553 

Fax: +981912245781 

 

 Khaled Almnaseer 

Head of Forestry division at the capital 

agricultural department. 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel: 0799063142 

Fax: +981912245781 

  

Amjad Khandagji  

Head of information technology department 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel: +962 7990 59191  

Fax: +962 5671 256  

 

Gadre Alsharari 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel: 0796804346 

  

 Mohammad Hamasha 

Ministry of Agriculture  

The Hashemite Kingdom of Jordan  

Amman, Jordan  

Tel: 0796232900 

Fax: +981912245781 

mailto:ali.aldagesh@yahoo.com
mailto:mohammed_nsour@yahoo.com
mailto:m.adwan@yahoo.com
mailto:eman_banihassan@yahoo.com
mailto:abdalah.arikat@yahoo.com
mailto:monthiradwan@yahoo.com
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 

 

Eduardo Rojas-Briales 

ADG, FO, Rome  

Head of FAO Delegation  

Tel: 00 39 0657055137 

E-mail : Eduardo.rojas@fao.org  

 

Andrea Berloffa  

Senior Emergency Coordinator  

FAO Representative a.i. – Jordan  

Amman , Jordan  

E-mail: andrea.berloffa@fao.org  

 

AbdelHamied Adam Hamid  

Secretary NEFRC 

Senior Forestry officer  

Regional Office for the Near East  

Cairo, Egypt  

Tel: +2020216000 ext 2809 

E-mail: abdelhamied.hamid@fao.org  

 

Peter Csoka  

Senior Forestry Officer  

FOMC, FAO, Rome  

Tel: 00 39 0657055137 

E-mail: peter.csoka@fao.org  

 

Susan Braatz 

Senior Forestry Officer  

FOMC, FAO, Rome  

Tel: 00 39 0657055137 

E-mail: suzan.braatz@fao.org  

 

Nora Berrahmouni  

Forestry Officer  

FOMC, FAO, Rome  

Tel: 00 39 0657055137 

E-mail: nora.berrahmouni@fao.org  
 

 

Fred Kafeero 

Forestry Officer  

FOMC, FAO, Rome  

Tel: 00 39 0657055137 

E-mail: fred.kafeero@fao.org  

 

RosaLaura Romeo  

Forestry Officer  

FOMC, FAO, Rome  

Tel: 00 39 0657055137 

E-mail: rosalaura.romeo@fao.org  

 

Mymoonath Animon Illias  

Forestry Officer  

FOMC, FAO, Rome  

Tel: 00 39 3316867111 

E-mail: animon.illias@fao.org  

 

Talal AlFayez 

Administrative Assistant  

FAO- Jordan  

E-mail: talal.alfayez@fao.org  

 

Soalandy Rakotondramanga  

Junior Forestry Officer  

FAO – RNE  

Cairo, Egypt  

Tel: 0022 02 16000 ext 2815 

E-mail: soalandy.rakotondramanga@fao.org  

 

Myriam Aziz  

Technical Program Assistant  

Forestry Department  

FAO – RNE  

Cairo, Egypt  

Tel: 0022 02 16000 ext 2815 

E-mail: myriam.aziz@fao.org 
 

mailto:Eduardo.rojas@fao.org
mailto:andrea.berloffa@fao.org
mailto:abdelhamied.hamid@fao.org
mailto:peter.csoka@fao.org
mailto:suzan.braatz@fao.org
mailto:nora.berrahmouni@fao.org
mailto:fred.kafeero@fao.org
mailto:rosalaura.romeo@fao.org
mailto:animon.illias@fao.org
mailto:talal.alfayez@fao.org
mailto:soalandy.rakotondramanga@fao.org
mailto:myriam.aziz@fao.org
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 امللحق جيم 

 

 قائمة الوثائق

بند جدول 
  األعمال

 العنوان الرمز

   
1  FO:NEFRC/2014/1  جدول األعمال املؤقت  

3 FO:NEFRC/2014/2     أنشطة منظمة األغذية والزراعة واألنشطة القطرية يف اإلقليم ومتابعىة طلبىات
 وتوصيات الدورة العشرين للهيئة

4 FO:NEFRC/2014/4   تقيىيم مسىاهمات   : التحىديات واآلفىاق   -االقتصاد األخضر يف الشرق األدنىى
 الغابات واملراعي يف التنمية املستدامة

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

 FO:NEFRC/2014/3.2  ر الطبيعيىىة للغابىىات يف اخلطىىوط التوجيهيىىة العامليىىة السىىتعادة قىىدرة املنىىاظ
 األراضي اجلافة على املواجهة 

 FO:NEFRC/2014/3.3    تيسىىري التعىىاون اإلقليمىىي واإلقليمىىي الفرعىىي يف جمىىال الغابىىات واملراعىىي
 والتكيف مع تغري املناخ

 FO:NEFRC/2014/3.4  إدارة مستجمعات املياه يف الشرق األدنى 

6 FO:NEFRC/2014/5  اجلديد ملنظمة األغذية والزراعةاإلطار االسرتاتيجي 

 FO: NEFRC/2014/6  نتائج الدورة العاشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  

 FO:NEFRC/2014/7 األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات 

 FO:NEFRC/2014/8    جمىىال  التقيىىيم االسىىرتاتيجي لىىدور منظمىىة األغذيىىة والزراعىىة وعملىىها يف
 استجابة اإلدارة: الغابات

 FO: NEFRC/2013/9        اهلىدف املتعلىق بالتنميىة    : 4351خطة األمم املتحىدة للتنميىة ملىا بعىد عىام
 املستدامة

7 FO:NEFRC/2014/15  جمموعة أدوات اإلدارة املستدامة للغابات 

8 FO:NEFRC/2014/10  لصعيد الوطيناخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن رصد الغابات على ا 

 FO:NEFRC/2014/11     تصميم الربنامج الشامل للمنظمة إلدارة احلرائق، ومكافحىة املخىاطر املتعلقىة
باحلرائق الربية على مستوى املناظر الطبيعية، وحتسني تنسيق العمىل فيمىا   

 بني الوكاالت

 FO:NEFRC/2014/12  األراضىىي  اخلطىىوط التوجيهيىىة الطوعيىىة بشىىأن احلوكمىىة املسىىؤولة حليىىازة
  ومصايد األمساك والغابات

 FO:NEFRC/2014/13      حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل وخطة العمل العامليىة لصىون املىوارد
 الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 FO:NEFRC/2014/14  التعليم والبحوث يف جمال الغابات يف الشرق األدنى 

9 FO:NEFRC/2014/16    مىدخالت مقدمىة إىل جلنىة    : إسهامات يف حوكمة منظمة األغذيىة والزراعىة
 الغابات واملؤمترات اإلقليمية

 FO: NEFRC/2014/17  متابعة نتائج املؤمتر الدولي: دور الغابات يف األمن الغذائي والتغذية 
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 وثائق املعلومات

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

 FO:NEFRC/2014/Inf.2  الجدول الزمني المؤقت  

 FO:NEFRC/2014/Inf.3  قائمة الوثائق 
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 امللحق دال

 

 توصيات هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى املوجهة إىل جلنة الغابات 

 

قضةايا ذات أولويةة مطروحةةة علةى جلنةةة    
 الغابات للنظر فيها

النتائج املرتقبة من مناقشات اللجنةة  
 (قرارات/ماتمعلو)

أنشةةطة املتابعةةة الةةيت جكةةن للجنةةة 
رابط إىل )الغابات واملنظمة القيام بها 

 (2امللحق 

اهليئةةات اإلقليميةةة 
 للغابات

الغابىىات واملراعىىي ومسىىتجمعات امليىىاه يف   
املنىىاطق اجلافىىة ويف البلىىدان الناميىىة ذات   

 الغطاء احلرجي الضئيل

توصىية لتحديىد أولويىات    /تقديم قىرار 
املسىىتقبل؛ ودعىىم املبىىادرات العمىىل يف 

 اإلقليمية مثل عملية طهران

حتليىىل الظىىىروف، ومجىىع وتبىىىادل   
الىىىىدروس املسىىىىتفادة، واسىىىىتعراض 
التحىىىديات الرئيسىىىية ودعىىىم وضىىىع 

 السياسات والربامج ملواجهتها

هيئىىىىىة الغابىىىىىات 
واملراعىىي يف الشىىرق  

 األدنى

إسداء املشورة لألعضاء واملنظمة بشىأن   قرارات/تقديم معلومات الغابات واألهداف اإلمنائية املستدامة
اخلطىىوات الىىيت ميكىىن اختاذهىىا يف    
املستقبل لتشجيع االعرتاف بالغابىات  

 يف األهداف اإلمنائية املستدامة

هيئىىىىىة الغابىىىىىات 
واملراعىىي يف الشىىرق  

هيئة غابات )األدنى 
أوروبىىىىىا، وهيئىىىىىة 
غابىىىىىىات آسىىىىىىيا 
واحملىىيط اهلىىادئ،  
وهيئة غابات أمريكا 

 (الشمالية
خىىدمات النظىىام اإليكولىىوجي مىىن    تقيىىيم

 الغابات واملراعي
إسداء املشورة لألعضاء واملنظمة بشىأن   توجيهات إضافية/تقديم معلومات

اإلجراءات اليت ميكن اختاذها مبىا يف  
ذلىىك تعزيىىز عمىىل املنظمىىة يف هىىذا     

 اجملال

هيئىىىىىة الغابىىىىىات 
واملراعىىي يف الشىىرق  

 األدنى
هيئىىىىة غابىىىىات )  

 (أمريكا الشمالية
إسىىداء املشىىورة للمنظمىىة بشىىأن إدراج  توجيهات إضافية/تقديم معلومات ات يف اإلطار االسرتاتيجي اجلديدالغاب

الغابىىىات يف اإلطىىىار االسىىىرتاتيجي   
 اجلديد

هيئىىىىىة الغابىىىىىات 
واملراعىىي يف الشىىرق  

 األدنى
هيئة غابات آسيا )  

واحملىىيط اهلىىادئ،  
هيئة غابات أمريكىا  

 (الشمالية

التخفيف من آثىار   دور الغابات واملراعي يف
تغىىري املنىىاخ وخاصىىة مىىن خىىالل احتبىىاس  

 الكربون

إسداء املشورة لألعضاء واملنظمة بشىأن   توجيهات إضافية/تقديم معلومات
تعزيز هىذه الوظيفىة للغابىات وبشىأن     
حتسني احلصول علىى املىوارد املاليىة    

 ذات الصلة

هيئىىىىىة الغابىىىىىات 
واملراعىىي يف الشىىرق  

 األدنى
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 امللحق هاء

 

 ات هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى املوجهة إىل املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنىتوصي

 

قضىىايا ذات أولويىىىة مطروحىىىة علىىىى املىىىؤمتر   
 (قرارات/معلومات)النتائج املرتقبة من مناقشات املؤمتر  اإلقليمي للنظر فيها

أنشىىىطة املتابعىىىة الىىىيت ميكىىىن   
 للمنظمة القيام بها

 (دال رابط إىل امللحق) 

 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

إدراج الغابىىىات واملراعىىىي ضىىىمن السياسىىىات   
 واالسرتاتيجيات اإلمنائية بشكل مالئم

من أجىل   املنظمةلبلدان وإىل اقديم املعلومات والتوجيه املمكن ت
الغابىات واملراعىي يف التنميىة     الكاملىة إلسىهام   قيمىة الب اإلقرار

ل مناسىىب يف السياسىىات  بشىىك االعىىرتاف بهىىا املسىىتدامة و
 اإلمنائيةواالسرتاتيجيات والربامج 

العمىىل علىىى فهىىم قيمىىة السىىلع    
واخلىىدمات بشىىكل كامىىل ودعىىم   
تطوير السياسات واالسىرتاتيجيات  
والربامج املتكاملىة واملشىرتكة بىني    

 القطاعات ودعم تنفيذها

اإلقرار بدور الغابات واملراعي اخلىاص وبالتىالي   
 يات ريوتعزيز الت زر بني اتفاق

قديم املعلومات والتوجيه املمكن للبلدان بغيىة تعزيىز التعىاون    ت
 على املستويني الوطين واإلقليمي

دعم البلىدان يف تطىوير السياسىات    
واالسىىىرتاتيجيات والىىىربامج ذات 

 الصلة

اإلقرار بضرورة بناء قىدرات املؤسسىات واألفىراد    
يف جمىىال الغابىىات واملراعىىي يف اإلقلىىيم بشىىكل   

ع جماالت اإلطار االسرتاتيجي اجلديد يتماشى م
 للفاو

تقديم التوجيه للفاو لرتّكز براجمها على بنىاء القىدرات وعلىى    
 .املرتبط بذلكاإلرشاد /التعليم

أكىرب علىى األنشىطة     قىدر لرتكيز با
الراميىىىة إىل دعىىىم عمليىىىة بنىىىاء   

 القدرات والتعليم
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 امللحق واو

 

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثالث

 األحداث اجلانبيةقائمة ب

 

 (اليوم األول)منظور اقتصادي : تقييم النظم اإليكولوجية للغابات واملراعي: املوضوع- ألف

 

جلسة مشرتكة مع هيئة الغابات واملراعي )التقييم االقتصادي ملساهمة الغابات واملراعي يف إقليم الشرق األدنى - 2

 (يف الشرق األدنى

 

 تقيىىيم مسىىاهمة الغابىىات واملراعىىي يف التنميىىة : نىىى، التحىىديات واآلفىىاقيف الشىىرق األد االقتصىىاد األخضىىر

 إلياس أنيمون -املستدامة يف إقليم الشرق األدنى

 عامر جبارين -التقييم البيئي االقتصادي لنظام احلمى يف األردن 

 مريزا ثروت -باكستان -أدلة من تالل مري : التقييم االقتصادي للسياحة البيئية القائمة على الغابات 

 

 التجارب املتعلقة حباالت التقييم االقتصادي من مشال أفريقيا، مصر واملغرب واألردن- 2

 إيلي جون صاف -تطبيق تقييمات النظام اإليكولوجي يف األردن 

 جوليانو رامات -عمليات نقل األخشا  على األسالك املعلقة من الغابات اجلبلية 

 بروسبرييباولو  -تقييم الغابات يف مشال أفريقيا 

   حمميىة العميىىد املصىنفة كمحميىىة حمىيط حيىىوي والواقعىة علىىى السىىاحل     : تقيىيم املراعىىي، دراسىة حالىىة

 بشرى سامل -الصحراوي الغربي ملصر

 

 (اليوم الثاني)حوكمة النظم اإليكولوجية للغابات واملراعي : املوضوع- باء

 

مشرتكة مع هيئة الغابات واملراعىي يف الشىرق    جلسة)حوكمة الغابات واملراعي لتحسني القدرة على اجملابهة - 0

 (األدنى

 نورا براهموني -مبادرة اجلدار األخضر العظيم للصحراء والساحل 

    جتربة املركز الدولي للبحوث الزراعية يف إحياء املراعي وإدارتها يف منطقة الشرق األدنى ومشىال أفريقيىا- 

 منري الوحيشي

  دكتور مصطفى  -دراسة حالة يف احلديقة النباتية امللكية يف األردن: ةإحياء الغابات يف اجملتمعات احمللي

 الشديفات
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 إحياء الغابات واملراعي وإدارتها- 4

 

 خالد عالم -غابات املنغروف يف حمافظة البحر األمحر 

 إسراء الرتك -أفكار قانونية بشأن اسرتاتيجية الغابات يف األردن 

 الدكتور حممد طلعت -راسة حالة للغابات واملراعي يف مصرحنو إدارة فعالة للموارد الطبيعية، د 

  دراسات حالة الستخدام برجمية نظام املعلومات اجلغرافيةgvSIG ماريو كاريرا -الغابات والبيئة  يف 
  

 مشاركة اجملتمع احمللي لتحسني احلوكمة- 5
  

 إمساعيل حممد -حديقة سوقطرة الوطنية 

 خالد اخلوالدة -منظور حملي: غابات واملراعيحالة حوكمة النظام اإليكولوجي لل 

 

 (اليوم الثالث)الشراكة بني القطاعني العام واخلاص : االقتصاد األخضر: املوضوع- جيم

 

جلسةة  ) الغابةات واملراعةي إىل هيئتهةا الطبيعيةة      اسةتعادة الشراكة بني القطاعني العةام واخلةاص مةن أجةل     - 6

 (لشرق األدنىمشرتكة مع هيئة الغابات واملراعي يف ا

 

 هولسيم لبنان واملكتب اإلقليمي لغر  آسيا يف االحتىاد الىدولي حلفىظ     -الشراكة يف جمال التنوع البيولوجي

  جريس العازر -الطبيعة 

 إينازيو مارتينز دي آرانو -خريطة طريق لغابات البحر املتوسط يف االقتصاد األخضر 

 روزاالورا روميو –ال أفريقيا الشراكة يف جمال اجلبال وإقليم الشرق األدنى ومش 
 

 العراق ولبنان واليمن: اجملتمع واالقتصاد واإليكولوجيا- 2
  

  عبد الوها  عفيفي -أهمية غابات املنغروف يف مصر ودور احملميات 

 االعرتاف بالقيمة الثالثية األبعىاد لغابىات البحىر املتوسىط، البيئيىة واالقتصىادية والثقافيىة       :جبل موسى- 

 جويل بركات

 مسا املعرويف -نهج املناطق اخلضراء: محاية البيئة يف جنو  العراق 

 

 تعزيز اإلدارة املستدامة ملواقع الرتاث العاملي يف الغابات املراعي، حنو اقتصاد أخضر- 8

 احلسن بو خري اهلل -القضايا واملشاكل املتعلقة بالطبيعة يف ليبيا 

  د احلليمهيفاء عب -الطبيعة والرتاث العاملي -الطبيعة 

  الدكتور حممد سامح -غابات املنغروف يف موقع وادي احليتان املصنف منطقة تراث عاملي 

  سعيد عمر هل ميكن أن تكون سوقطرة مثاال لالقتصاد األخضر؟ 
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 أعضاء اهليئة

 

 عمان أفغانستان

 باكستان اجلزائر

 قطر قربص 

 اململكة العربية السعودية مصر

 الصومال إثيوبيا

 السودان رية إيران اإلسالميةمجهو

 اجلمهورية العربية السورية العراق

 طاجيكستان األردن

 تونس الكويت

 تركيا قريغيزستان

 اإلمارات العربية املتحدة لبنان

 أوزبكستان اجلماهريية العربية الليبية

 اليمن موريتانيا

  املغر 

 

 


