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 موجز التوصيات
 
 

 لعناية الدول األعضاء
 

 بأن تواصل األقطار تبادل الخبرات في إدخال وتوصي أهمية الدعم لتعليم الغابات  أآدت الهيئة على.1
الغابات في التعليم القومي وتطوير آليات مراجعة المناهج ووسائل دعم هذه الجهود قوميًا ومن خالل التعاون 

 .الدولي
 
نة في الحوار الدولي  مضاعفة الجهود لعرض قضايا إقليمية معيوالمنظمة الهيئة على األقطار أوصت .2

 لتقوية اآللية الحالية لفريق على الحوجةوتؤآد بصفة خاصة . اعتمادًا على عملية طهران والمبادرات السابقة
 لصياغة القضايا المتعلقة باإلقليم بوضوح ورفعها لعناية لجنة الغابات وملتقى األمم الهيئة ومكتبهاعمل 

 .ول الغاباتحالمتحدة 
 
عى وعلى اقيام األقطار ببذل الجهود لتحسين قاعدة المعلومات حول موارد الغابات والمر ب الهيئةتوصي. 3

 آثير من فيأقرت الهيئة بالنقص في المعلومات حول موارد الغابات . دعم هذه الجهود عند الطلبالمنظمة
 طلبجية الوطنية و على الحوجة بأن تقوم البلدان بحشد الموارد الوطنية للمسوحات الحرشددتبلدان اإلقليم و

 . من المنظمة والمؤسسات المانحةالتكميليالدعم 
 
 : اللجنة بما يليتوصي. 4

صناع وعى  لتصلح آآلية لرفع مستوى بطريقة سليمةأن تشرع األقطار في تقييم المنتجات والخدمات  
هجية تحسين من في المنظمةللدور االجتماعي واالقتصادي والبيئي للغابات وطلب مساعدة القرار 
 .التقييم

أقطار اإلقليم الخطوات الكفيلة بتضمين الغابات والمراعي في السياسات وبرامج التنمية أن تتخذ  
 .الوطنية

هذه المناشط بما في ذلك معالجة قضايا ل هاتقوية دعمب بالتعاون مع الشرآاء اآلخرين المنظمةأن تقوم  
 .تنفيذ خطط العمل في مكافحة التصحر

 . موارد المياهلهموم للغابات الوطنيةضمان شمولية البرامج بقليم أقطار اإلأن تقوم  
  
 الهيئة بتقوية مشارآة المجتمعات في إدارة موارد الغابات بما يلزم من تعديالت في التشريعات توصي.  5

 والسياسات
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 لعناية المنظمة
 

سسات األآاديمية القومية  وغيرها من الشرآاء المختصين بدعم المؤالمنظمة الهيئة بأن تقوم توصي .6
 .واإلقليمية ومراجعة مناهج الغابات وزيادة قدرات التدريب

 . بأساليب الغابات في المناطق الجافةخاصة مدونة في تطوير المنظمة الهيئة بان تنظر توصي. 7
حثت . ة للغابات من ضمن اآلليات المفيدة التي تساعد في عالج المسألآلية دعم البرامج الوطنيةتعتبر . 8

 . للغابات لتغطية أقطار أآثر في إقليم الشرق األدنىآلية دعم البرامج الوطنية الهيئة
 في الغابات خاصة فيما يتعلق بسياسة الغابات وحماية الغابات اإلقليمى تقديرًا ألهمية وفوائد التعاون. 9

 بأن تسعى وتوصيبات اإلقليمية  الغاهيئاتوالمعلومات الدولية حول الغابات تؤآد الهيئة على أهمية تقوية 
 . المماثلة وآذلك تكوين فرق عمل فنية خاصةالترتيبات الدعم لفريق عمل الهيئة أو لزيادة المنظمة

 بالمتابعة وزيادة دعمها الفني للمشاريع والدراسات في مجال المنتجات غير المنظمةالهيئة  توصى. 10
 .الخشبية في اإلقليم وترقية تنميتها المستدامة

 مضاعفة الجهود لعرض قضايا إقليمية معينة في الحوار الدولي والمنظمة الهيئة على األقطار أوصت. 11
 لتقوية اآللية الحالية لفريق على الحوجةوتؤآد بصفة خاصة . اعتمادًا على عملية طهران والمبادرات السابقة

عها لعناية لجنة الغابات وملتقى األمم  لصياغة القضايا المتعلقة باإلقليم بوضوح ورفالهيئة ومكتبهاعمل 
  واالتفاقيات على الحوجة لتحسين التعاون والتماسك بين المبادراتتم التأآيدآما . ول الغاباتحالمتحدة 
 .المختلفة

 الحظت الهيئة ضعف القدرات الفنية في المنطقة ورآزت على الحوجة لتقييم موارد الغابات والمراعى .12
 بقيام األقطار ببذل الجهود لتحسين قاعدة المعلومات حول صيتو و قليمي والوطنيعلى المستوى شبه اإل
 . دعم هذه الجهود عند الطلبالمنظمةعى وعلى اموارد الغابات والمر

 مساهمة الغابات في إجمالي الناتج المحلي وتؤآد على الحوجة أن هنالك إدراك غير آاٍف لالهيئة الحظت. 13
 المياه البيئة وإدارة مساقط حماية واألشجار خارج الغابات في الحرجيةألراضي  واإلبراز دور الغابات
 لمساعدة األقطار في أداء مثل هذه المنظمة حثت الهيئة. عبر التقييم السليم للسلع والخدماتوالتخفيف من الفقر

 .الدراسات
د رآزت الهيئة على حتمية باعتبار محاسن وسلبيات تطوير آليات للتمويل الذاتي في دعم الغابات فق. 14

التغييرات المؤسسية المالئمة للظروف السائدة في آل قطر وذلك لرفع مستوى المشارآة من ذوى العالقة 
لتفصيل آما أآدت الهيئة على الحوجة .  دعمها لألقطار في هذه الجهودالمنظمة بأن تواصل توصيواآلخرين 

اع في آل قطر وبذلك تسهم في التقليل من النفقات في اإلدارة  المالئمة لألوضنهج اإلدارة المستدامة للغابات
 المستدامة للغابات

 المنظمة وتحثفي مكافحة التصحر  اإلقليميةالوطنية وتحت الحظت الهيئة أيضًا ضعف تنفيذ الخطط . 15
 . المنطقةفي للمساعدة في حشد الموارد لتنفيذ برامج العمل بفعالية

 من األساليب االستفادة فييئة بأن تقوم المنظمة بمساعدة البلدان أألعضاء  الهأوصتفي هذا الصدد، . 16
 . ذلك المدفوعات للخدمات البيئية ومقايضة الديون لمشاريع البيئة والتنمية الريفيةفيالمستحدثة للتمويل بما 

مدني في  ترآز الهيئة على أهمية مشارآة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع ال.17
إلشراك التجارب النجاحات و قصص عن ونشر بتوثيق المنظمة بأن تقوم وتوصيأعمال إدارة الغابات 

 .لمجتمعات المحلية في إدارة الغاباتا
 الهيئة أوصت.   التقريرفي الواردة واألرقام المندوبون مالحظات ومقترحات حول السيناريوهات ابدي. 18

الحوجة ( االجتماع في التقرير حسبما تمت مناقشته إعدادمة حينما تكمل  التعديالت الالزبإجراءالمنظمة 
 الهيئة بان أوصت .).... الخ تحدد السيناريوهاتالتي العوامل في المراعى أراضىلتضمين اعتبارات مثل 

يو  على التقرير قبل العاشر من يولإدخالها ترى التيحات ر والمقتبالمالحظات المنظمة األعضاءتوافى الدول 
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 . ما يكونبأسرع التقرير ونشره بعد ذلك إآمال حتى تتمكن المنظمة من 2006 تموز–
 ذلك نشر التجارب وقصص في الهيئة أيضًا بتوفير الدعم المالئم للبلدان في عمليات المتابعة بما أوصت. 19

 .النجاح
المناشط بما في ذلك معالجة هذه ل هاتقوية دعمب بالتعاون مع الشرآاء اآلخرين المنظمة تقوم  بانأوصت. 20

 .قضايا تنفيذ خطط العمل في مكافحة التصحر
 المنظمة بأن تقدم توصي على أهمية تكامل الغابات مع مبادرات التنمية الريفية وأيضا ترآز الهيئة. 21

 .الجوع والفقرمحاربة اإلرشادات الفنية الضرورية لألقطار مستعينة بمبادراتها في 
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  لجنة الغاباتانتباه السترعاءها الهيئة  حددتالتيالقضايا 
 الغابات مدوناتأحيطت الهيئة علمًا بما تحقق من تقدم في تطوير آليات طوعية خاصة في مجال   .22

 بأساليب الغابات في خاصة مدونة في تطوير المنظمة الهيئة بان تنظر توصي. المغروسة ومكافحة الحرائق
 .المناطق الجافة

 مضاعفة الجهود لعرض قضايا إقليمية معينة في الحوار الدولي والمنظمةعلى األقطار  الهيئة أوصت.  23
 لتقوية اآللية الحالية لفريق على الحوجةوتؤآد بصفة خاصة . اعتمادًا على عملية طهران والمبادرات السابقة

غابات وملتقى األمم  لصياغة القضايا المتعلقة باإلقليم بوضوح ورفعها لعناية لجنة الالهيئة ومكتبهاعمل 
  واالتفاقيات على الحوجة لتحسين التعاون والتماسك بين المبادراتتم التأآيدآما . ول الغاباتحالمتحدة 
 .المختلفة

 على الحوجة شددت آثير من بلدان اإلقليم وفي المعلومات حول موارد الغابات في بالنقص الهيئةأقرت . 24
 من المنظمة التكميلي الدعم طلبنية للمسوحات الحرجية الوطنية وبأن تقوم البلدان بحشد الموارد الوط

 الحوجة لتقديرات  علىفنية في اإلقليم وأآدتلضعف القدرات اآما الحظت أيضًا . والمؤسسات المانحة
األقطار ببذل الجهود لتحسين  بأن تقوم أوصت. اإلقليميشبه أفضل لموارد الغابات على المستوى القومي و

 . دعم هذه الجهود عند الطلبالمنظمةعى وعلى الومات حول موارد الغابات والمرقاعدة المع
وباعتبار محاسن . الموارد الشحيحة ورفع مستوى الكفاءة تخصيص أآدت الهيئة على ضرورة ترشيد. 25

 الذاتي في دعم الغابات فقد رآزت على حتمية التغيرات المؤسسية المالئمةتطوير آليات للتمويل وسلبيات 
 بأن تواصل توصيللظروف السائدة في آل قطر وذلك لرفع مستوى المشارآة من ذوي العالقة اآلخرين و

 . دعمها لألقطار في هذه الجهودالمنظمة
 في المدنيأآدت الهيئة على الحوجة إلشراك المجتمعات المحلية، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع . 26

 المنظمة بتوثيق ونشر قصص النجاح والتجارب إلشراك  بأن تقومأوصتو. عمليات إدارة الغابات 
 .  إدارة الغاباتفيالمجتمعات المحلية 

 إدارة في إشراك المجتمع بتقوية الهيئة أوصتمؤآدة على أهمية التمكين آأساس للتخفيف من حدة الفقر، . 27
 .موارد الغابات من خالل التعديالت المالئمة لتشريعات وسياسات الغابات

م المنظمة  بأن تقدأوصت مبادرات التنمية الريفية وفيجة ادت الهيئة أيضًا على أهمية إدماج الحرأآ. 28
 . مكافحة الجوع والفقرفي للبلدان بناًء على مبادراتها الضروري الفنيالتوجيه 

  من آليات التمويلاالستفادة في الهيئة أيضًا بأن تقوم المنظمة بمساعدة البلدان أألعضاء أوصت. 29
 .الريفية ذلك مدفوعات الخدمات البيئة ومقايضة الديون لمشاريع البيئة والتنمية فيالمستحدثة بما 

الحظت الهيئة أيضًا التنفيذ الضعيف للخطط شبه اإلقليمية والوطنية لمكافحة التصحر وحثت المنظمة . 30
 .  أإلقليمفي حشد الموارد للتنفيذ الفعال لبرامج العمل فيعلى المساعدة 
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 :المقدمة
 2006 يونيو 8 إلى 5 في الرنكا بقبرص من ةعقدت هيئة غابات الشرق األدنى دورتها السابعة عشر .1

 قطرًا من أعضاء الهيئة ومراقب واحد 12 ممثًال من 38حضر الدورة . بدعوة آريمة من حكومة قبرص
 . وإقليمية ووطنية غير حكوميةربع منظمات دوليةألمم المتحدة ومراقبين عن أات ألمنظم اثنينين وممثل

 .Bقائمة بالمشارآين في الملحق . آما حضر الدورة عدد من المنظمات التطوعية القومية واإلقليمية
اريستوس ايانو مدير /  الدورة مقدمًا الدعوة للسيدعقلغطاس /  السيدةافتتح رئيس الدورة السادسة عشر .2

.  للترحيب بالمشارآين في االجتماع بجمهورية قبرصوارد الطبيعية والبيئةالغابات بوزارة الزراعة والم
 بعد السيد بمصلحة الغابات برئاسة المنظمةهوزيه انطونيو برادو مدير قسم موارد الغابات / تقدم السيد

 نائب عمدة الرنكا  ميخاليدسألكسس/ آما رحب السيد. المنظمةايانو وخاطب الجمع نيابة عن مدير عام 
آلمة االفتتاح المقدمة من القطر المضيف ونيابة عن وزير الزراعة والموارد الطبيعية . يضًا بالمشارآينأ

 آبير الضباط بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية زانيتس جاريس/ والبيئة تالها على الحاضرين السيد
 .والبيئة بجمهورية قبرص

بمصلحة الغابات برئاسة مدير قسم موارد الغابات  هوزيه انطونيو برادو/  السيدالمنظمةقام بتمثيل  .3
 الغابات مستشار  باب آونىحسن عبد النور مستشار غابات ودجيبيين آما قام آل من السيد. المنظمة

 .ة بالشرق األدنى بمهام السكرتارية المناوبة للدورة السابعة عشرللمنظمةبالمكتب اإلقليمي 
 مقدمة القرنى الدور الذي قامت به الهيئة لمدة تزيد عن نصف برادو في خطابه الضوء عل/ ألقى السيد .4

وأشار إلى أن اإلقليم ال يزال يواجه مشاآل . نموذجًا فريدًا للحوار اإلقليمي حول القضايا المشترآة
عن انخفاض غطاء ) FRA 2005(وقد أفادت تقديرات موارد الغابات . التصحر وتدهور الغابات

آما أشار أيضًا إلى بعض الجوانب . 2005 – 2000 هكتار خالل الفترة  مليون2.6الغابات بمقدار 
 . قطرًا زيادة في غطاء الغابات جاء معظمها من الغابات المغروسة14الموجبة في اإلقليم حيث سجل 

 في المدونات الطوعية في تطوير المنظمةبرادو الهيئة علمًا باألعمال التي قامت بها /  السيدأحاطآما  .5
. المغروسة ومكافحة الحرائق إضافة الستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي حول حرائق الغاباتالغابات 

ومن األسبقيات األخرى للمنظمة دعم األقطار ذات الغطاء الغابي المتدني وتطوير وسائل بديلة في 
 .ةشرآما دعا األقطار للمشارآة في دورة لجنة الغابات الثامنة ع. مكافحة التصحر بمناشط غابية

وقد عبر عن قلقه لتقلص موارد .  على تنظيم الدورة في قبرصللمنظمة بالشكر زانتيس/ تقدم السيد .6
آما أثنى . الدولية التخاذ آافة اإلجراءات لمعالجة المسألةوالمنظمات الغابات في اإلقليم ودعا الحكومات 

 وطنية للغابات وصياغة سياسة القطري لما قدمته من مساعدات لقبرص في إعداد البرنامج المنظمةعلى 
 . آما تعهد باستعداد قبرص للتعاون وتقاسم الخبرات مع أقطار اإلقليم في آل مناشط الغابات .لغاباتل

  

  ))22البند البند ((إجازة األجندة إجازة األجندة 
 .Cبالملحق قائمة الوثائق التي عرضت على الهيئة ). Aالملحق (تمت إجازة األجندة  .7
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  انتخاب المكتبانتخاب المكتب
وقد تكون .  ومقررللرئيس ونائبيند اإلجراءات قامت الهيئة بانتخاب رئيس  قواعنصوصتمشيًا مع  .8

 :المكتب من
 )قبرص(يستودولو ر آاندروسأليكس/ السيد   الرئيس 

 )اإلمارات العربية المتحدة (المعالعبد اهللا راشد / السيد  نائب رئيس
 )اليمن( العماد  عبد الصمد سيفجميل/ السيد   
 )العربية السعوديةالمملكة (قاسم العسيري عبده / السيد   :مقرر

 
  ))44البند البند ((  مناشط الغابات ذات األهمية لإلقليممناشط الغابات ذات األهمية لإلقليم

  الغابية بما في ذلك متابعة الغابية بما في ذلك متابعةالمنظمةالمنظمةهيئة غابات الشرق األدنى وغيرها من مناشط هيئة غابات الشرق األدنى وغيرها من مناشط انشطة انشطة ستعراض ستعراض إإ. . 1.41.4
  للهيئةةالطلبات والتوصيات للدورة السادسة عشر

اإلدارة الفنية  أحيطت الهيئة علمًا بمختلف أنشطة FO: NEFC 2006 4.1لدى اإلطالع على الوثيقة  .9
 الفني  الثنائي والتعاون في أقطار اإلقليم والتنفيذ المرضي لمشروعات األموال المودعة والتعاونللغابات

وقد أآدت الهيئة على أهمية الدعم لتعليم . الراهنة بما في ذلك المشروع اإلقليمي للتعليم الفني في الغابات
 بأن تواصل األقطار تبادل الخبرات في إدخال الغابات في التعليم القومي وتطوير آليات وتوصيلغابات ا

 الهيئة بأن تقوم توصيآما . مراجعة المناهج ووسائل دعم هذه الجهود قوميًا ومن خالل التعاون الدولي
اإلقليمية ومراجعة مناهج  وغيرها من الشرآاء المختصين بدعم المؤسسات األآاديمية القومية والمنظمة

 .الغابات وزيادة قدرات التدريب
 الغابات مدوناتأحيطت الهيئة علمًا بما تحقق من تقدم في تطوير آليات طوعية خاصة في مجال  .10

 بأساليب الغابات خاصة مدونة في تطوير المنظمة الهيئة بان تنظر توصي. المغروسة ومكافحة الحرائق
 .في المناطق الجافة

. ظت الهيئة ضعف القدرات المؤسسية والفنية التي تعيق تطور الغابات في معظم أقطار اإلقليمآما الح .11
حثت .  للغابات من ضمن اآلليات المفيدة التي تساعد في عالج المسألةآلية دعم البرامج الوطنيةتعتبر 
 .نى للغابات لتغطية أقطار أآثر في إقليم الشرق األدآلية دعم البرامج الوطنية الهيئة

 في الغابات خاصة فيما يتعلق بسياسة الغابات وحماية الغابات  أإلقليمىتقديرًا ألهمية وفوائد التعاون .12
 بأن وتوصي الغابات اإلقليمية اتوالمعلومات الدولية حول الغابات تؤآد الهيئة على أهمية تقوية هيئ

 .ة وآذلك تكوين فرق عمل فنية خاصة الدعم لفريق عمل الهيئة أو الترتيبات المماثللزيادة المنظمةتسعى 
وقد أآد المندوبون على أهمية منتجات الغابات غير الخشبية مثل الصمغ العربي وغيره من اإلفرازات  .13

الطبيعية والمنتجات األخرى في التخفيف من الفقر واألمن الغذائي وتحسين ظروف الحياة في المناطق 
يادة دعمها الفني للمشاريع والدراسات في مجال المنتجات  بالمتابعة وزالمنظمة الهيئة توصي. الريفية

 .غير الخشبية في اإلقليم وترقية تنميتها المستدامة
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  ..نتائج الحوارات واالتفاقيات الدولية الرئيسية حول الغاباتنتائج الحوارات واالتفاقيات الدولية الرئيسية حول الغابات: : القضايا والمناشط الدوليةالقضايا والمناشط الدولية. . 22. . 44
تطورات الراهنة في العمليات وقد أحيطت علمًا بال . FO: NEFC 2006 4.2اطلعت الهيئة على الوثيقة  .14

الدولية الرئيسية ذات العالقة بالغابات بما في ذلك الجهود المبذولة في تطوير اتفاق غير ملزم قانونًا حول 
 الهيئة على أوصت.  األمم المتحدة للغابات من إعداد لبرنامج متعدد السنواتمنتدىالغابات وما يقوم به 

عرض قضايا إقليمية معينة في الحوار الدولي اعتمادًا على عملية  مضاعفة الجهود لوالمنظمةاألقطار 
الهيئة  لتقوية اآللية الحالية لفريق عمل على الحوجةوتؤآد بصفة خاصة . طهران والمبادرات السابقة

ول ح لصياغة القضايا المتعلقة باإلقليم بوضوح ورفعها لعناية لجنة الغابات وملتقى األمم المتحدة ومكتبها
 . المختلفة واالتفاقيات على الحوجة لتحسين التعاون والتماسك بين المبادراتتم التأآيدآما . اتالغاب

 الحوجة لتقديرات أفضل لموارد الغابات على  علىفنية في اإلقليم وأآدتلتالحظ الهيئة ضعف القدرات ا .15
ة المعلومات حول  بقيام األقطار ببذل الجهود لتحسين قاعدوتوصي. اإلقليميشبه المستوى القومي و
 المعلومات فيأقرت الهيئة بالنقص . دعم هذه الجهود عند الطلبالمنظمةعى وعلى اموارد الغابات والمر

 على الحوجة بأن تقوم البلدان بحشد الموارد شددت آثير من بلدان اإلقليم وفيحول موارد الغابات 
 .لمنظمة والمؤسسات المانحة من االتكميلي الدعم طلبالوطنية للمسوحات الحرجية الوطنية و

  
  ))55البند البند ((تنفيذ التنمية المستدامة للغابات في الشرق األدنى تنفيذ التنمية المستدامة للغابات في الشرق األدنى : : دورة خاصةدورة خاصة

  االتجاهات والتحديات والفرصاالتجاهات والتحديات والفرص: : المنجزات حول تحقيق التنمية المستدامةالمنجزات حول تحقيق التنمية المستدامة. . 11. . 55
 في جمع المنظمة أحاطت السكرتارية الهيئة علمًا بجهود FO: NEFC-2006-5.1عند عرض الوثيقة  .16

لومات منهجيًا من أقطار الشرق األدنى في سبيل إعداد تقرير أولي حول المنجزات نحو تحقيق المع
وقد تم جمع المعلومات بالتشاور مع المراسلين الوطنيين باستخدام سبعة .  للغاباتالمستدامةأإلدارة 

لتقارير عن  من قبل اآلليات الحكومية آإطار في الرصد والتقدير ورفع ا عليهاعناصر موضوعية متفق
 .المنجزات نحو تحقيق التنمية المستدامة للغابات

 مساهمة الغابات في إجمالي الناتج المحلي وتؤآد على الحوجة أن هنالك إدراك غير آاف لالهيئةالحظت  .17
 المياه البيئة وإدارة مساقط حماية واألشجار خارج الغابات في الحرجية واألراضي إلبراز دور الغابات

 لمساعدة األقطار في أداء مثل المنظمة حثت الهيئة. عبر التقييم السليم للسلع والخدماتالفقروالتخفيف من 
 .هذه الدراسات

  بناء القدراتبناء القدرات) ) 22((التمويل، و التمويل، و ) ) 11: (: ( لإلدارة المستدامة للغابات لإلدارة المستدامة للغاباتالرئيسيةالرئيسيةالمعوقات المعوقات . . 2.52.5
ات في قطاع الغابات ، المعنية بالتمويل وبناء القدرFO:NEFC/2006/5.2أخذت الهيئة علمًا بالوثيقة  .18

.  إال أن نصيب الغابات ضئيل بما فيها الماليةرغمًا عن أن لدى العديد من األقطار موارد ضخمة. باإلقليم
وبينما لذوي العالقة . من شأنهاوالتقليل تعاني الغابات من تقدير سياسي متدني في العديد من األقطار 

 وما لديها من قدرات مؤسسية تعجز عن مقابلة تطلعات طموحة إال أن ما يخصص للغابات من موارد
 المختصة ببناء القدرات بما في للجوانب  العاجلةمعالجةالتوافق الهيئة أنه من الضروري . تلك التطلعات

التدريب واإلرشاد وذلك لرفع قدرات القطاع لمقابلة االحتياجات االجتماعية ووالبحوث   التعليمذلك
 .الناشئة
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 :وتداولت حول أساليب من أجلمختلفة في اإلقليم خبرات أقطار  الهيئة في أشرآت .19

 .صناع القرارلووالحراجة ضمن االهتمام العام وضع الغابات  
 .االستفادة القصوى من الموارد المتاحة وبكفاءة حتى تظهر نتائج ملموسة 
 وضاع المتغيرةتنفيذ التغييرات الهيكلية الضرورية التي تساعد مؤسسات الغابات على التأقلم مع األ 

 .وبطريقة تفاعلية
الشراآة بين  التي تشجع جهات بخالف الحكومة لالستثمار في الغابات، خاصة تحديد اإلجراءات 

 . الخاصالعام و القطاعين
وباعتبار محاسن . الموارد الشحيحة ورفع مستوى الكفاءة تخصيص أآدت الهيئة على ضرورة ترشيد .20

اتي في دعم الغابات فقد رآزت على حتمية التغيرات المؤسسية الذتطوير آليات للتمويل وسلبيات 
 توصيالمالئمة للظروف السائدة في آل قطر وذلك لرفع مستوى المشارآة من ذوي العالقة اآلخرين و

لتفصيل نهج اإلدارة آما أآدت الهيئة على الحوجة .  دعمها لألقطار في هذه الجهودالمنظمةبأن تواصل 
لمالئمة لألوضاع في آل قطر وبذلك تسهم في التقليل من النفقات في اإلدارة  االمستدامة للغابات
 .المستدامة للغابات

 المنظمة وتحثفي مكافحة التصحر  اإلقليميةالوطنية وتحت الحظت الهيئة أيضًا ضعف تنفيذ الخطط  .21
 . المنطقةفي للمساعدة في حشد الموارد لتنفيذ برامج العمل بفعالية

 من األساليب أالستفادة في الهيئة بأن تقوم المنظمة بمساعدة البلدان أألعضاء تأوص هذا الصدد في .22
 ذلك المدفوعات للخدمات البيئية ومقايضة الديون لمشاريع البيئة والتنمية فيالمستحدثة للتمويل بما 

 . الريفية
المدني في ترآز الهيئة على أهمية مشارآة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع  .23

إلشراك التجارب النجاحات و قصص عن ونشر بتوثيق المنظمة بأن تقوم وتوصيأعمال إدارة الغابات 
 .لمجتمعات المحلية في إدارة الغاباتا

 
مستقبل القطاع الحرجى :  غرب ووسط آسيافيمحصلة الدراسة االستشرافية للغابات : ندوة أثناء االنعقاد

 ).6البند ( المنطقة في
 

اعتمادا .   غرب ووسط آسيافي االنعقاد حول محصلة الدراسة االستشرافية للغابات أثناءم عقد ندوة ت. 24
رحبت .  وزعت أثناء الجلسةالتي الختامي ومسودة التقرير FO:NEFC\2006\6على وثيقة السكرتارية 

 ذلك المنظمات فينيين بما  تسهيل اشتراك البلدان وذوى الشأن المعفي وخاصة إتباعها تم التيالهيئة بالعملية 
 اتبعت قد مكنت الدول المشارآة والمؤسسات التيتم التوافق على أن العملية . اإلقليمية ودون اإلقليمية

 . األخرى من تبنى ملكية التقرير
 

 سيناريوهات القوى الدافعة،أخذت الهيئة علما بخالصة الدراسة والحالة الراهنة للغابات والحراجة،. 25
المستقبلية وانعكاساتها على القطاع الحرجى، األولويات واالستراتيجيات وطبيعة أعمال المتابعة التنمية 
 . الالزمة
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 الهيئة أوصت.   التقريرفي الواردة واألرقام المندوبون مالحظات ومقترحات حول السيناريوهات أبدى.  26

الحوجة ( االجتماع فيحسبما تمت مناقشته  التقرير إعداد التعديالت الالزمة حينما تكمل بإجراءالمنظمة 
أوصت الهيئة بان ) .... الخ تحدد السيناريوهاتالتي العوامل في المراعى أراضىلتضمين اعتبارات مثل 

 على التقرير قبل العاشر من يوليو إدخالها ترى التيحات ر والمقتبالمالحظات المنظمة األعضاءتوافى الدول 
 . ما يكونبأسرع التقرير ونشره بعد ذلك إآمالمة من  حتى تتمكن المنظ2006 تموز–
 

 ذلك نشر التجارب وقصص في عمليات المتابعة بما في الهيئة أيضًا بتوفير الدعم المالئم للبلدان أوصت. 27
 .النجاح

  
  ))77البند البند (( وأزمة الطاقة  وأزمة الطاقة التصحرالتصحر،،الغابات الغابات 

بدور الغابات  وأقرت ئة علمًا، أحيطت الهيFO: NEFC/2006/7لدى مناقشة البند في الوثيقة  . 28
واألشجار والتحديات الرئيسية والفرص المتاحة في التغلب على تدهور الغابات واألراضي والتصحر في 

تدني أسبقية الغابات في الخدمات ووقد رآزت على عدم وجود تقييم لمنتجات الغابات واألشجار و. اإلقليم
 .الوطنيةالسياسات 

 :لى دورها في توفير إطار للعمل المشترك بين األقطار في مجاالت مثلعأآدت ناقشت الهيئة و. 29
 .حماية وتطوير موارد الغابات المتجددة طبيعيًا والمغروسة واألشجار 
دراسة إمدادات حطب الوقود واالستهالك من اجل توفيق أوضاع الطاقة الخشبية بما في ذلك  

 .المجاالت التي تستدعي تدخًال عاجًال
 .منتجات وخدمات الغابات واألشجار وتقييم حصر 
الحوار والمشارآة بين الوآاالت الثنائية والمتعددة والمؤسسات الوطنية في سبيل تفادي التكرار  

 .وتبديد الموارد
تدهور الغابات ل  الضاغطةمشاآلاللمعالجة .) 2.4البند ( المناشط في برنامج عمل الهيئة تحديد 

 .والتصحر
 .دور الغابات واألشجار في تنظيم دورة المياه والعالقة الوثيقة بين موارد الغابات واألشجار 

 : اللجنة بما يليتوصيولهذا . 30
صناع وعى  لتصلح آآلية لرفع مستوى بطريقة سليمةأن تشرع األقطار في تقييم المنتجات والخدمات  

تحسين منهجية فى  المنظمةوطلب مساعدة للدور االجتماعي واالقتصادي والبيئي للغابات القرار 
 .التقييم

أقطار اإلقليم الخطوات الكفيلة بتضمين الغابات والمراعي في السياسات وبرامج التنمية أن تتخذ  
 .الوطنية

هذه المناشط بما في ذلك معالجة قضايا ل هاتقوية دعمب بالتعاون مع الشرآاء اآلخرين المنظمةأن تقوم  
 .مكافحة التصحرتنفيذ خطط العمل في 

 . موارد المياهلهموم للغابات الوطنيةضمان شمولية البرامج بأقطار اإلقليم أن تقوم  
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  ))88البند البند ((   للغابات والتخفيف من الفقر وخطط التنمية األخرى للغابات والتخفيف من الفقر وخطط التنمية األخرىالوطنيةالوطنيةالروابط بين البرامج الروابط بين البرامج : : الغابات والفقرالغابات والفقر

 دور الغابات في التخفيف من الفقر الوثيقةتؤآد وإذ . FO:NEFC/2006/8قدمت السكرتارية الوثيقة . 31
للغابات الوطنية تلقي مزيدًا من الضوء على الحوجة لترآيز أفضل للجهود في تقوية الروابط بين البرامج 

بتقاسم قام األعضاء .  استراتيجيات التخفيف من الفقر ذلكفي ا بمالفقروالجهود العامة الموجهة للتخفيف من 
 السائدة في اإلقليم إضافة إلى أن إمكانيات الغابات في المعنية األوضاع تجاربهم حول الموضوع والحظوا

إن تحسين هذا الوضع . التخفيف من الفقر لم تجد ما تستحقه من تقدير ولم يستفاد منها على الوجه األآمل
فادة من  للغابات مع غيرها من مجاالت التنمية االجتماعية االقتصادية واالستالوطنيةيتطلب تضافر البرامج 

 .الروابط المؤسسية المختلفة
 :على أيضًا الهيئةرآزت . 32

الحوجة لتطوير األساليب التي ترفع من وعي آل ذوي العالقة على المستوى القومي والمحلي حول  
لعملية الكفيلة بتحسين الروابط  انواحيوالالفقر  حدة في تخفيف والحراجة إمكانيات الغابات

 .حكومية والشرآاء اآلخرينوالصالت بين اإلدارات ال
الدراسات الحقلية لتوضيح الصلة بين حالة الغابات والقضايا االجتماعية االقتصادية من أهمية المزيد  

 مسألة التخفيف من الفقر في ادماجالتي تشكل القاعدة األساسية للفقر والخطوات العملية التي تكفل 
 . للغاباتالوطنيةالبرامج 

 الهيئة بتقوية مشارآة المجتمعات في إدارة توصي في التخفيف من الفقر التمكينة ترآيزًا على أهمي. 33
 .موارد الغابات بما يلزم من تعديالت في التشريعات والسياسات

 المنظمة بأن تقدم توصي على أهمية تكامل الغابات مع مبادرات التنمية الريفية وأيضا ترآز الهيئة. 34
 .الجوع والفقرمحاربة قطار مستعينة بمبادراتها في اإلرشادات الفنية الضرورية لأل

 
 )9البند  ( لجنة الغاباتانتباه السترعاء حددتها الهيئة التيالقضايا 

 الغابات مدوناتأحيطت الهيئة علمًا بما تحقق من تقدم في تطوير آليات طوعية خاصة في مجال   .35
 بأساليب الغابات في خاصة مدونة في تطوير نظمةالم الهيئة بان تنظر توصي. المغروسة ومكافحة الحرائق

 .المناطق الجافة
 مضاعفة الجهود لعرض قضايا إقليمية معينة في الحوار الدولي والمنظمة الهيئة على األقطار أوصت.  36

 لتقوية اآللية الحالية لفريق على الحوجةوتؤآد بصفة خاصة . اعتمادًا على عملية طهران والمبادرات السابقة
 لصياغة القضايا المتعلقة باإلقليم بوضوح ورفعها لعناية لجنة الغابات وملتقى األمم الهيئة ومكتبهال عم

  واالتفاقيات على الحوجة لتحسين التعاون والتماسك بين المبادراتتم التأآيدآما . ول الغاباتحالمتحدة 
 .المختلفة

 على الحوجة شددت آثير من بلدان اإلقليم وفي  المعلومات حول موارد الغاباتفي بالنقص الهيئةأقرت . 37
 من المنظمة التكميلي الدعم طلببأن تقوم البلدان بحشد الموارد الوطنية للمسوحات الحرجية الوطنية و

 الحوجة لتقديرات  علىفنية في اإلقليم وأآدتلضعف القدرات اآما الحظت أيضًا . والمؤسسات المانحة
األقطار ببذل الجهود لتحسين  بأن تقوم أوصت. اإلقليميشبه توى القومي وأفضل لموارد الغابات على المس

 . دعم هذه الجهود عند الطلبالمنظمةعى وعلى اقاعدة المعلومات حول موارد الغابات والمر
وباعتبار محاسن . الموارد الشحيحة ورفع مستوى الكفاءة تخصيص أآدت الهيئة على ضرورة ترشيد. 38

الذاتي في دعم الغابات فقد رآزت على حتمية التغيرات المؤسسية المالئمة ت للتمويل تطوير آلياوسلبيات 
 بأن تواصل توصيللظروف السائدة في آل قطر وذلك لرفع مستوى المشارآة من ذوي العالقة اآلخرين و

 . دعمها لألقطار في هذه الجهودالمنظمة
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 في المدني القطاع الخاص ومنظمات المجتمع أآدت الهيئة على الحوجة إلشراك المجتمعات المحلية،. 39
 بأن تقوم المنظمة بتوثيق ونشر قصص النجاح والتجارب إلشراك أوصتو. عمليات إدارة الغابات 

 .  إدارة الغاباتفيالمجتمعات المحلية 
ارة  إدفي إشراك المجتمع بتقوية الهيئة أوصتمؤآدة على أهمية التمكين آأساس للتخفيف من حدة الفقر، . 40

 .موارد الغابات من خالل التعديالت المالئمة لتشريعات وسياسات الغابات
م المنظمة  بأن تقدأوصت مبادرات التنمية الريفية وفيجة اأآدت الهيئة أيضًا على أهمية إدماج الحر. 41

 . مكافحة الجوع والفقرفي للبلدان بناًء على مبادراتها الضروري الفنيالتوجيه 
 من آليات التمويل االستفادة في أيضًا بأن تقوم المنظمة بمساعدة البلدان أألعضاء  الهيئةأوصت. 42

 .الريفية ذلك مدفوعات الخدمات البيئة ومقايضة الديون لمشاريع البيئة والتنمية فيالمستحدثة بما 
 المنظمة الحظت الهيئة أيضًا التنفيذ الضعيف للخطط شبه اإلقليمية والوطنية لمكافحة التصحر وحثت. 43

 .    أإلقليمفي حشد الموارد للتنفيذ الفعال لبرامج العمل فيعلى المساعدة 
  

  ))1010البند البند ((مواضيع أخرى مواضيع أخرى 
 .ال توجد. 44

  ))1111((البند البند ((موعد ومكان الدورة القادمة موعد ومكان الدورة القادمة 
تنظر الهيئة بمزيد من العرفان للعروض المقدمة من مندوبي إيران والعراق ولبنان واألردن وقرقيزيا . 45
 سيتم تحديد . لهيئة غابات الشرق األدنىة واليمن الستضافة الدورة الثامنة عشرنودان وطاجاآستاوالس

 .الموعد بالتشاور مع البلد المضيف
 

 )12البند (إجازة التقرير 
 . دورة الهيئةاجتماعتمت إجازة التقرير من قبل . 46

  )13البند (  ألجلسة الختامية 
د هوزية أنطونيو برادو من قبل المنظمة، والسيد ألكساندروس آريستودلو عن ترأس الجلسة الختامية السي. 47

النور قد تقاعد  آانت هذه مناسبة ليسترجع آل من المتحدثين أن السيد حسن عثمان عبد. حكومة جمهورية قبرص
. أألدنى للغابات للشرق أألدنى وآسكرتير لهيئة غابات الشرق إقليميعن خدمة المنظمة بعد سنوات آمستشار 

 أإلقليم وتقدمت له بأحسن التمنيات في العمل الحرجى فيالنور   الممتاز للسيد عبدباألداء باإلجماعأشادت الهيئة 
 . بتقاعد طيب
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 قائمة المشارآين
 

CYPRUS - قبرص 
 
Alexandros CHRISTODOULOU 
Chief Conservator of Forests 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue, 1414 Nicosia 
Tel:+357-22-805503 
Fax: +357-22-781419 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy 
 
Xenophon HADJIKYRIACOU  
Chief Conservator of Forests 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel. +357 22 805504 
Fax: +357-22-781419 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy 
 
Charalampos ALEXANDROU  
Conservator of Forests A. 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel:  +357 22 805517 
Fax: +357-22-805508 
E-mail: planning@fd.moa.gov.cy 
 
Kyriacos KYRIACOU 
Conservator of Forests A. 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 805527 
Fax: +357-22-805508 
E-mail: nature@fd.moa.gov.cy 
 

 
 
Andreas CHRISTOU  
Conservator of Forests A. 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and  
Environment 
26, Louki Akrita Avenue, 1414 Nicosia 
Tel: +357-22-819490 
Fax: +357-22-781419 
E-mail: achristou@fd.moa.gov.cy 
 
Ioannis KONSTANTINOU  
Chief Forest Officer 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 24 821282 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy 
 
Loizos LOIZOU  
Conservator of Forests 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 303833 
Fax: +357-22-780428 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy 
 
Minas PAPADOPOULOS  
Conservator of Forests 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 805532 
Fax: +357-22-805508 
E-mail: minaspap@cytanet.com.cy 
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Antonis HORATTAS  
Conservator of Forests 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 303833 
Fax: +357-22-780428 
E-mail: ahorattas@fd.moa.gov.cy 
 
Andreas MAVROYIAKOUMOS  
Conservator of Forests 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue, 1414 Nicosia 
Tel: +357 25 462048 
Fax: +357-25-462646 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy 
 
Costas PAPAGEORGIOU  
Conservator of Forests 
Forest Protection Officer 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 403700 
Fax: +357-22-403707 
E-mail: kostasp@cytanet.com.cy 
 
Nektarios KARIOS  
Assistant Forests Officer 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 805516 
Fax: +357-22-805508 
E-mail: nkarios@fd.moa.gov.cy 
 

Haris NICOLAOU  
Assistant Forest Officer 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 805532 
Fax: +357-22-805508 
E-mail: nicolaouharis@cytanet.com.cy 
 
Thomas KYRIACOU  
Assistant Forest Officer 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 805547\99671250 
Fax: +357-22-805508 
E-mail: th.kyriacou@cytanet.com.cy 
 
Charalambos CHRISTODOULOU  
Assistant Forest Officer 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 315145 
Fax: +357-22-805508 
E-mail: floracy@cytanet.com.cy 
 
Konstantinous NIKOLAOU  
Conservator of Forests 
Forest Research  
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 819491 
Fax: +357-22-303935 
E-mail: knikolaou@fd.moa.fd.cy 
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Andreas ANTONIOU 
Assistant Forests Officer 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 99 644556 
Fax: +357-22-805508 
E-mail: aantoniou@otenettel.com 
 
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF –  
 جمهورية إيران اإلسالمية
 
Shamsollah SHARIATNEJAD 
Deputy of Forest and Range Organization 
Ministry of Jihad-e-Agriculture 
Tehran 
Tel: +98-21-44653650 
Fax: +98-21-22465051/229965051 
E-mail: mostafajafari@libero.it 
 
IRAQ - العراق 
 
Sabah Saleim AL-KAWAZ 
General Director of Horticulture and Forestry 
Ministry of Agriculture 
Al-Karada Al-Sharkya Area 
901\35\Building No.3, Baghdad 
Tel: +964-1-7175212\7401890 
Fax: +964-1-7174898 
Mobile: +964-1-07901922865 
E-mail: kawazsabah@maktoob.com 
Kawazsabah@yahoo.com 
 
JORDAN - األردن 
 
Mohamed AL DAQHESH 
Ministry of Agriculture 
Amman 
Tel: +962-777-635803 
Fax: +962-53552924 
E-mail: mohnsour@yahoo.com 
 
KYRGYZSTAN – غيرقيزيا 
 
Turatbek MUSURALIEV 
Bioregional Planning Consultant 
Central Asia Transboundary 
Biodiversity Project 
Tel: +996-312-54-88-84 
Fax: +996-312-54-82-23 
Email: urmat@kyrpiu.elcat.kg 

 
LEBANON - لبنان 
 
Nicolas Ghattas AKL 
Director General 
Rural Development and Natural Resources 
Directorate 
Ministry of Agriculture 
Bir Hassan/Al Ouzai 
Beirut 
Tel: +961-1-848447 
Fax: +966-1-848447 
E-mail: Fadyasmar@terra.net.lb 
 
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF 
 المملكة العربية السعودية
Abdu Gassim AL ASSIRI 
Director-General 
Range and Forests Department 
Ministry of Agriculture  
P.O. Box 15620 
Riyadh 11454  
Tel: +966-1-4033702 
Fax: +966-1-4033702 
E-mail: abdo_hashem@agrwat.gov.sa 
 
Falah. N. AL FALAH  
Consultant, Office of the Minister 
Ministry of Agriculture  
P.O. Box 15620 
Riyadh 11454  
Fax: +966-1-4031471 
Email: Abdu646@hotmail.com 
 
SUDAN - السودان 
 
Ibrahim Abdelazim MIRGHANI 
General Manager 
Forests National Corporation  
Ministry of Agriculture and Forestry 
Khartoum 
Tel: + 249-183-471575 
Fax: +249-183-472659 
E-mail:  abdelazim_fnc@hotmail.com  
 



FO:NEFC/2006/REP 13 
 
 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 الجمهورية العربية السورية
Ziad AL-JIBAWI 
Director of Forestry Department 
Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, 
Damascus 
Tel: 0963-94-2248964 
Fax: 0963-11-2240826 
Mobile: 0963-94-458272 
E-mail: Forestry@email.syr 
 
TAJIKISTAN - طاجكستان 
 
Kokul KASIROV 
Director General  
State Directorate of Protected Areas  
"Tajik National Park" 
State Committee on Environment Conservation 
and Forestry 
Dushnabe 
Tel: +992 372 261243 
Fax: +992 372 262948      
E-mail: kokul@tojikiston.com 
 
Eldar SHAFIYEV 
Director 
Centre on Support and Development of 
Protected Areas and Forestry 
12 Donish St. 
PO Box 138  
Dushanbe 734025 
Tel: +992 372 260569 
Fax: +992 372 260569 
E-mail: eldar@tajik.net 
 

UNITED ARAB EMIRATES 
 اإلمارات العربية المتحدة
Abdullah Bin Rashed AL MOALLA 
Director of Central Region 
Ministry of Environment and Water  
P.O. Box 1509  
Dubai 
Tel: +971-6-8822228 
Fax: +971-6-8822777 
E-mail: almoalla@moew.gov.ae  
Private: aralmoal@emirates.net.ae 
 
YEMEN - اليمن 
 
Jameel Abdulsamad Saif AL-EMAD 
Head of Protected Areas Division 
Natural Forests Department 
Ministry of Agriculture and Irrigation 
Sana’a 
Tel: +967-1-733-721329 
Fax: +967-1-733-721329 
Email: jameelalemad@yahoo.com 

 





FO:NEFC/2006/REP 15 
 
 

 ممثلين عن دول غير أعضاء في الهيئة
REPRESENTATIVES OF FAO MEMBER COUNTRIES  

NON-MEMBERS OF THE COMMISSION 
 
UNITED STATES OF AMERICA 
 
Ms. Melissa OTHMAN 
Technical Program Specialist 
US Forest Service International Programs  
United States Department of Agriculture 
1099 14th St. 
Washington D.C. 20005, USA 
Tel/Fax: + 49 5198 9870 89 
Email: mothman@fs.fed.us 
 
Ms. Jennifer PETERSON 
Program Coordinator - Middle East 
Office of the Chief – International Programme 
Forest Service 
United States Department of Agriculture  
1099, 14th St., NW, Ste 5500W  
Washington DC, 20005, USA 
Tel: +202 273 4671 
Fax: +202 273 4750 
jenniferpeterson@fs.fed.us 
 

 ممثلين عن األمم المتحدة ووآاالت متخصصة
REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND  

SPECIALIZED AGENCIES
 

 
SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS FORUM ON FORESTS  
 
Mahendra JOSHI 
Senior Programme Management Officer 
Department of Economic and Social Affairs 
One UN Plaza, DC 1 - 1260 
New York, NY 10017 
Tel: +1-212-963-1972 
Fax: +917-367-3186 
Email: joshi@un.org 
 
GLOBAL MECHANISM OF THE UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT 
DESERTIFICATION (UNCCD) 

Walid NASR 
Programme Officer 
Asia and Pacific  
Room B506, Via del Serafico, 107 
00142 Rome, Italy 
Tel: +39 06 54592605 
Fax: +39 06 54592135 
Email: w.nasr@ifad.org
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 ممثلين عن منظمات حكومية دولية
REPRESENTATIVES OF INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
ARAB ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (AOAD) 
 
Mohammad Suleiman ABIDO 
Director 
Arab Institute for Forestry and Range 
P.O. Box 142 
Lattakia, Syria 
Tel:+963-41-422000 
Fax: +963-41-418459 
E-mail: aoad@scs-net.org  
 
TEHRAN PROCESS  ON LOW FOREST COVER COUNTRIES SECRETARIAT (TP  
LFCCs) 
 
 
Mostafa JAFARI 
Head of TP LFCCs Secretariat and  
Head of High Council for Forest, Range and Soil 
4/3rd Floor, Shemshad Lane, Felestin St. 
Tehran, Iran 
Tel: +98-21-649-792 
Fax: +98-21-649-7926 
Email: mostafajafari@libero.it 
 
 

 ممثلين عن منظمات دولية غير حكومية
REPRESENTATIVES OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

WORLD CONSERVATION UNION (IUCN) 

Rami A. SALMAN 
Programme Coordinator 
Centre for Mediterranean Cooperation  
Parque Tecnológico de Andalucía, Calle Marie Curie 35 
Campanillas, 29590, Málaga, Spain 
Tel: +34 952 028 430 
Fax: +34 952 028 145 
Email: rami.salman@iucn.org 
 
PLAN BLEU 
 
Ms. Gaëlle THIVET  
Programme Officer 
Water, Forests and Rural Development 
Plan Bleu 
15 Rue Beethoven, Sophia-Antipolis 
06560 Valbonne, France 
Tel: +33-492-387137 
Fax: +33-4-92387131 
Email: gthivet@planbleu.org 
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) ج(ملحق   
 قائمة الوثائق

 
 فيرقم البند 
 جدول األعمال

     عنوان الوثيقة الرمز 

2  
 

4 
 

FO:NEFC/2006/2  جدول األعمال المؤقت 
 

 :أنشطة قطاع الغابات الهامة بالنسبة للمنطقة

4 .1  FO:NEFC/2006/4.1   استعراض أنشطة هيئة غابات الشرق األدنى
واألنشطة األخرى لقطاع الغابات بالمنظمة، 
بما في ذلك متابعة طلبات وتوصيات الدورة 

 السادسة عشرة للهيئة
   

4 .2  
 
5 

FO:NEFC/2006/4.2  القضايا واألنشطة العالمية 
 

تطبيق اإلدارة المستدامة للغابات في : دورة خاصة
 منطقة الشرق األدنى

   

5 .1  FO:NEFC/2006/5.1   التقدم المحرز في سبيل تحقيق اإلدارة
االتجاهات، والتحديات، : المستدامة للغابات
 والفرص المتاحة

   

5 .2  FO:NEFC/2006/5.2 بات الرئيسية الحائلة دون تحقيق اإلدارة العق
 : المستدامة للغابات

 توفير الموارد المالية -3
 بناء القدرات  -4

   

6  FO:NEFC/2006/6 حلقة دراسية أثناء انعقاد الدورة : 
حصيلة الدراسة االستشرافية للغابات في غرب 

مستقبل قطاع الغابات ): FOWECA(ووسط أسيا 
  في المنطقة

   

7  FO:NEFC/2006/7 الغابات والتصحر وأزمة الطاقة 
   

8  FO:NEFC/2006/8 الروابط بين البرامج الوطنية : الغابات والفقر
للغابات وتخفيف حدة الفقر والخطط التنموية 

 األخرى
 

 الوثائق اإلعالمية 
 FO:NEFC/2006/Info.1 مذآرة إعالمية 
   

 FO:NEFC/2006/Info.2 ؤقت الجدول الزمني الم 
   

 FO:NEFC/2006/Info.3 قائمة الوثائق 
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 أمانة الدولة المضيفة
HOST COUNTRY SECRETARIAT 

 

Kostas LONGINOS 
Assistant Forest Officer 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment 
26, Louki Akrita Avenue, 1414 Nicosia 
Tel: +357 22 303833 
Fax: +357-22-7802428 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy 
 
Christodoulos APOSTOLIDES  
Assistant Forest Officer 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment 
26, Louki Akrita Avenue, 1414 Nicosia 
Tel: +357 22 303833 
Fax: +357-22-7802428 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy  
 
Antonis SARRIS  
Assistant Forest Officer 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia 
Tel: +357 22 805525 
Fax: +357-22-805508 
E-mail: asarris@fd.moa.gov.cy 
 
Ms. Christina PAPAKYRIACOU  
Clerical Assistant Officer 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment 
26, Louki Akrita Avenue 
1414 Nicosia, Tel. +357 22 303833 
Fax: +357-22-7802428 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy  
 
Demetris KYRIACOU 
Office Assistant 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment 
26, Louki Akrita Avenue, 1414 Nicosia 
Tel: +357 22 303833 
Fax: +357-22-7802428 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy  
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 أمانة المنظمة
FAO SECRETARIAT 

 
José Antonio PRADO 
Director 
Forest Resources Division 
Forestry Department 
Viale delle Terme di Caracalla  
00100 Rome, Italy 
Tel: +39-0657055978 
Fax: +39-0657055137 
E-mail: JoseAntonio.Prado@fao.org  
 
CTS NAIR 
Chief 
Forest Economics Service 
Forest Products and Economics Division 
Forestry Department 
Viale delle Terme di Caracalla,  
00100 Rome, Italy 
Tel: +39-0657055346 
Fax: +39-0657055137 
E-mail: cts.nair@fao.org 
  
Mohamed SAKET 
Forestry Officer 
Forest Resources Division 
Viale delle Terme di Caracalla,  
00100 Rome, Italy 
Tel: +39-0657056417 
E-mail: saket.mohamed@fao.org 
 
Hassan ABDEL NOUR 
Forestry Consultant 
Regional Office for the Near East 
P.O. Box 2223 
Dokki, Cairo, Egypt 
Tel: +20-2-3316136 
Fax: +20-2-7495981 
E-mail: Hassan.AbdelNour@fao.org  
 
Pape  Djiby KONE 
Senior Forestry Officer 
Regional Office for the Near East 
P.O. Box 2223 
Dokki, Cairo, Egypt 
Tel: +20-2-3316316 
Fax: +20-2-7495981 
E-mail: djiby.Kone@fao.org 
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Ms. Patricia TENDI 
Meetings Officer 
Forestry Information and Liaison Service 
Forestry Policy and Information Division  
Forestry Department 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 
Tel: +39-0657054309 
Fax: +39-0657052151 
E-mail: patricia.tendi@fao.org  
 
Ms. Dahlia RADWAN 
Forestry Department 
Regional Office for the Near East 
P.O. Box 2223 
Dokki, Cairo, Egypt 
Tel: +20-2-3316000  
Fax: +20-2-7495981 
E-mail: dahlia.radwan@fao.org  
 
 



  الهيئة فيعضاءالدول األ
 

 عمان
 باآستان
 قطر

 السعودية
 الصومال
 السودان
 سوريا

 طاجكستان
 تونس
 ترآيا

 اإلمارات
 زبكستانأو

 اليمن
 

 أفغانستان
 الجزائر
 قبرص
 مصر
 اثيوبيا
 ايران
 العراق
 األردن
 الكويت
 غيرقيزيا

 لبنان
 ليبيا

 المغرب



 

 


