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ادة . حقوق الطبع محفوظة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وال يجوز إع
ات،  طبع ھذا المطبوع، كلياً أو جزئياً، أو خزنه في أي نظام السترجاع المعلوم

ة أو نقله بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوس ائل سواء كانت إلكتروني
أو ميكانيكية أو باالستنساخ الفوتوغرافي إال بتصريح كتابي من المنظمة صاحبة 

ع وق الطب ه . حق رض من ان الغ ع بي رخيص م ى الت ات الحصول عل دم طلب وتق
  :وحدود استعماله إلى

  
  المكتب اإلقليمي للشرق األدنى، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،

  .، القاھرة، جمھورية مصر العربية2223د صندوق بري
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  البنود االفتتاحية    -أوالً 
  

  تنظيم دورة الھيئة 
  
ى  5في طھران، خالل الفترة من  "الزراعة واألراضي واستعماالت المياه في الشرق األدنىلھيئة "عقدت الدورة الثانية   - 1 إل
ة 2002آذار /مارس 7 ة من حكوم دعوة كريم ة ب ران اإلسالمية جمھوري دورة . إي د حضر ال ون  20وق دان  11مشاركاً يمثل من البل

ً  17األعضاء و   .من ھذا التقرير  المرفق باءوترد قائمة بأسماء المشاركين في . مراقبا
  

  مراسم االفتتاح 
  
ادة   - 2 ة، حيث رحب بالس ة عن المنظم ك نياب افتتح الدورة السيد عبد الرشيد، ممثل منظمة األغذية والزراعة في طھران وذل

مثل اإلقليمي الم/المشاركين، ونقل إليھم تمنيات السيد جاك ضيوف، المدير العام للمنظمة، والسيد عاطف بخاري، المدير العام المساعد
اع ى، بنجاح االجتم ي الشرق األدن ة ف دمتھا وزارة . للمنظم ي ق اعدات الت ع المس ديره لجمي اد ووأعرب عن شكره وتق ة الجھ الزراع

  . اإليرانية ولما وفرته من تسھيالت ممتازة لتنظيم ھذه الدورة
  
ام وأشار السيد عبد الرشيد إلى األھمية الكبيرة المسندة للھيئة، التي أن  - 3 ة والخاص  1997شئت ع رار من مجلس المنظم بق

ابقتين اه الس تعماالت المي ة األراضي واس ة وھيئ ة الزراع دمج ھيئ ة ووضع . ب ة لمناقش ى الحاج دان األعضاء إل اه البل ترعى انتب واس
  .كافة مة لما فيه مصلحة البلدان األعضاءيمستدتكون توصيات ترتبط بالسبل الفعالة لجعل الھيئة ذات فائدة أكبر و

  
ي أن   - 4 ه ف ة، وأعرب عن أمل دورة الحالي ارة للمناقشة في ال ة الموضوعات المخت ى أھمي ة عل ل المنظم يد ممث د الس د أك وق

  .يتوصل المشاركون إلى توصيات قابلة للتنفيذ من أجل مزيد من تعزيز التنمية الزراعية في اإلقليم
  
ل   - 5 وري، وكي ي ب يد أمين ئون األالورحب الس اركين وزارة لش ة، بالمش اد والزراع ن وزارة الجھ ة ع اه، نياب راضي والمي

الده ة في ب د دورة الھيئ ران اإلسالمية، . وأعرب عن شكره لعق ة إي ا جمھوري ة التي حققتھ ى اإلنجازات الزراعي اع عل ع االجتم وأطل
ا ري التك ة ونظم ال اه الجوفي ا،موخاصة حول تقنيات نشر مياه الفيضان وإدارة المي ا  لي ونحوھ ات التي تواجھھ ى المعوق ا أشار إل كم

ة و ألجل إرساء أمن . الزراعة في بلده ة والريفي ة الزراعي ز التنمي ال لتعزي وأكد على أھمية الموضوعات المدرجة في جدول األعم
ت ة في ذات الوق وارد الطبيعي ى من الم تفادة المثل اع إلى. غذائي أفضل، مع االس ه في أن يتوصل االجتم توصيات  وأعرب عن أمل

  .مناسبة تؤدي لتدعيم الجھود القطرية واإلقليمية الرامية إلى تنمية الزراعة بصفة عامة، والمجاالت قيد المناقشة بصفة خاصة
  

  انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتعيين المقرر
  
اً لال  - 6 ران اإلسالمية، رئيس ة إي د جمھوري يس وف وري، رئ ي ب الي أمين اعانتخبت الھيئة باإلجماع مع ع . جتم ا انتخب جمي كم

  .فوزي نعيم محروس من جمھورية مصر العربية مقرراً / رؤسـاء الوفود األخرى نوابـاً للرئـيس، كمـا عيـن السيد
 
 

  الموافقة على جدول األعمال 
 
رت ) المرفق ألف(تدارست الھيئة جدول األعمال المؤقت   - 7 د أن اعتب ا بع ت، ووافقت عليھم ة والجدول الزمني المؤق الوثيق

ALAWUC/NE/02/4 مذكرة إعالمية بدالً من مناقشتھا نظراً لتغيب عضو المنظمة المسئول عن عرضھا على الھيئة.  
  

  المسائل المعروضة للمناقشة   -ثانياً 
  

  اإلجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذ توصيات الدورة األولى لھيئة الزراعة 
  دنى واألراضي واستعماالت المياه في الشرق األ   
  
دورة "المعنونة  ALAWUC/NE/02/2قدمت الوثيقة   - 8 تقرير عن اإلجراءات التي اتخذتھا المنظمة بشأن تنفيذ توصيات ال

وأشادت الھيئة بالمنظمة وبالمكتب اإلقليمي للشرق األدنى و . "األولى لھيئة الزراعة واألراضي واستعماالت المياه في الشرق األدنى
  .لتنفيذ توصيات الدورة األولى للھيئة تلتي اتخذباإلجراءات الموفقة ا

  
ة  حولاستعرضت الھيئة األنشطة التي نفذھا المكتب اإلقليمي للمنظمة   - 9 ا في ذلك إمكاني اه، بم اإلدارة المستدامة لموارد المي

ة إلوتكفل  ،االستفادة من الموارد غير التقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعالجة ةالشبكة اإلقليمي اه المعالج ادة استخدام المي ، التي ع
ة بشأن . أنشئت حديثا تقديم الدعم الفني الممكن حول ذلك ات، والخطوط التوجيھي ة للنب ة المتكامل وتشمل األنشطة األخرى إدارة التغذي

ة االستخدام المستدام للموارد الطبيعية، واستكمال قواعد بيانات األراضي والمياه في اإلقليم، وتشجيع االست ة البيئي خدام السليم من الناحي
بما يتالئم وظروف دول " دليل االتحاد الدولي لصناعة األسمدة بشأن استعمال األسمدة"كما يجري تحديث . للموارد الحرجية والسمكية

  . اإلقليم والعمل على إصدار نسخة من الدليل باللغة العربية
  



 ج 

امج العم  - 10 ى موجز حول برن ة إل يتبع كما استمعت الھيئ ذي س ادم للمكتب اإلقليمي وال ة"ل الق نھج مجاالت األولوي التي  "م
ه. ستعنى بھا المنظمة خالل الفترتين الماليتين القادمتين اف وتخطيط االستعداد ل ذه المجاالت تخفيف حدة الجف . وسيكون واحداً من ھ

ى "الدعم  وتحقيقا لھذه الغاية، تمت دعوة كل من المنظمة والبلدان األعضاء إلى تقديم اف في الشرق األدن ة إلدارة الجف للشبكة اإلقليمي
  .التي أنشئت حديثا "وشمال أفريقيا

  
ة باستخدام   - 11 ة المعني ة والدولي ة واإلقليمي وشددت الھيئة على الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما بين المنظمات والمراكز القطري

ا وإدارة األراضي والمياه، مع إيالء اھتمام كاف بنظم اه واستخدامھا وإدارتھ وتمت اإلشارة بشكل . صيانة التربة وكفاءة توصيل المي
ات و ين المنظم ا ب ادل المعلومات فيم ة لتب ز خاص إلى ضرورة إعطاء األھمي ادل قواعد تعزي ات والطرق وتب د التقني اون وتوحي التع

  .إدارة الطلب على المياه بدول اإلقليم ومن ضمن النشاطات الرئيسية المنجزة السعي لتحسين. البيانات والربط بينھا
  

والتي  "ورقة السياسات المائية"وأحيطت الھيئة علماً بأن عدداً محدوداً جداً من الدول قد قام بإرسال اآلراء والتعليقات على   - 12
دول األعضاء ولذا فإن الھيئة قد وافقت على أن يعاد إرسال نسخة من الورقة . تم عرضھا خالل الدورة األولى للھيئة ى ال ذكورة إل الم

ة  ديالت خالل اجتماعات الھيئ ة والتع داً لمناقشة الورق ك تمھي ا مناسبة، وذل ديالت أو آراء يرونھ ة تع مع حثھم على سرعة إرسال أي
  .القادمة، لدى مناقشة قضايا السياسات المائية

  
دول  "اتصالنقطة "الھيئة الدول على سرعة إرسال اسم المسئول الذي سيكون  حثت  - 13 ك لتلك ال ة، وذل لمتابعة نشاطات الھيئ

  .التي لم ترسل ترشيحاتھا
  

الي  حثتإدراكاً من الھيئة للفوائد المؤكدة لشبكات المعلومات، فقد   - 14 دعم الفني والم ديم كل ال ى تق دول األعضاء عل ة ال الھيئ
  ."بإعادة استخدام المياه المعالجة"عنية وتلك الم "تخفيف آثار الجفاف"الممكن لشبكات المعلومات اإلقليمية حول 

  
ة   - 15 إن الھيئ ذائي، ف دونظراً للدور الھام الذي يمثله االستثمار في القطاع الزراعي في تحقيق األمن الغ التوصيات التي  تؤي

ا  اه"توصلت إليھ روعات األراضي والمي اع الزراعي وخاصة بمش ي القط تثمار ف ة حول االس اورة اإلقليمي ي وال "المش دت ف ي عق ت
  .2001األردن في أكتوبر /عمان

  
ا   - 16 تكم ق ب وافق دولي المتعل ؤتمر ال ة الم ة والزراعة لمخاطب ة األغذي ويض لمنظم ى إعطاء التف ة عل ل الھيئ تثمار تموي االس

  .في المكسيك 2002 آذار/مارسوالمزمع عقده في 
  
  

  األدنىالمعالجة في الشرق الصحي استخدام المياه الجوفية ومياه الصرف 
  

ة   - 17 ة الوثيق ت الھيئ ة  ALAWUC/NE/02/3تدارس اه الصرف "المعنون ة ومي اه الجوفي تخدام المي الصحي اس
  ."المعالجة في الشرق األدنى

  
اه  - 18 م  ؛الحظت الھيئة أن إقليم الشرق األدنى يتصف بالنقص الشديد في المي ا ل ي األرجح، سيزداد سوءا، م وأن الوضع، عل

دابير حاس ذ ت هتتخ ة . مة لمعالجت اه الجوفي ة المي اه، وخاص وارد المي ى م دان عل ة يعتم ة والريفي ة الزراعي ادي والتنمي النمو االقتص ف
ات. باعتبارھا المدخل األول في معظم البلدان إن تكوين ذلك ف ات  ك اه في الطبق د نضبت وأصبحت مستويات المي ة ق ر العميق اه غي المي
ى  زيادةولذا فإن . قتصادية والمادية لضخھااألعمق تتناقص إلى ما دون الحدود اال إنتاج األغذية واستقرار سكان الريف سيعتمدان عل

اه  ة للمي اد مصادر بديل ى إيج ة، إضافة إل ة المروي ين أداء الزراع ودة(تحس اه منخفضة الج وارد المي تخدام م األخص اس ة )وب ، وتنمي
  .الدخول غير الزراعية، وواردات األغذية

  
وحظ أ  - 19 ا ل ا، كم ة لتنظيمھ وائح فعال ليمة ول ة س ائبة، وتنمي ديرات ص توجب تق ة تس اه الجوفي ك أن ن إدارة المي ة ذل الرقاب
رتبط . من الموارد الطبيعيةالھام ضمان الستمرار توافر ھذا المورد المياه يعتبران الإمدادات  على ةالمحافظو بيد أن الصعوبات التي ت

ا امتدادأصال بموارد المياه الجوفية، و ك يطبقات المياه فيما وراء الحدود، والتكاليف العالية الناشئة عن تنميتھ ستلزم سياسات ، كل ذل
دان المتجاورة ين البل ا ب ا وثيق ى المساعدة و. سليمة على المستوى القطري، وتعاون اك حاجة إل ا أن ھن ى كم ة إل االستثمارات الخارجي

  .معالجة القضايا المتصلة بالمياه بطريقة فعالةالستكمال الجھود القطرية واإلقليمية الرامية إلى 
  

ام مصادر   - 20 ات أم ع المعوق ومن شأن المياه غير التقليدية أن تكون مصدرا استراتيجيا لمواجھة ندرة المياه، واإلسھام في رف
ة اه الجوفي راف بمنافع. المياه العذبة، بما فيھا المي اه المعالجة، واعت ة المي ول مطرد بأھمي اك قب د من المشكالت وھن ا وأن تكن العدي ھ

ع االھتمام الرئيسية  تلك المتعلقة باالفتقار إلى السياسات والتخطيط أو قصورھما، ونقص اآلليات التنظيمية يومن مواض. مازالت قائمة
  .صرف الصحيإعادة استخدام مياه الووإنفاذھا، وضعف القدرات الفنية والمؤسسية لمعالجة 

  
ة أن  - 21 ة  الحظت الھيئ ي اآلون ة ف ا المنظم تركة التي اضطلعت بھ رامج واألنشطة المش دت بفضل الب د تول ع ق وة دف اك ق ھن

ة   عن طريق وضعاألخيرة مع األطراف األخرى، والتي يمكن تعزيزھا كثيرا من خالل تشجيع البلدان على اتخاذ اإلجراءات المالئم
ادة استخدام "ومن المتأمل أن إنشاء . نية والتدريبلمعايير، وتشجيع التقنيات األفضل، وتوفير المساعدة الفا ة إلع اه الالشبكة اإلقليمي مي
اه الصرف  إزالةسوف يساعد على " في الشرق األدنى معالجةال أمون لمي ادة االستخدام الم الصحي ھذه المعوقات، والترويج لتبني إع

  .مي فيما بين البلدان األعضاءالمعالجة في اإلقليم، من خالل تعزيز تبادل الخبرات والتعاون اإلقلي
  

اه   - 22 تخدام المي ادة اس ة وإع اه الجوفي ة بالمي ة المتعلق ي وردت بالوثيق اإلقليم والت ة ب ة المواضيع المرتبط ة بأھمي ت الھيئ نوھ
في تقديم العون الفني كما تمت اإلشادة بالجھد المبذول في تحليل القضايا اإلقليمية وكذلك لدور المنظمة . المعالجة، والمقدمة من األمانة

  .للدول األعضاء لمواجھة تلك القضايا
  

ق   - 23 د واف ذا فق ع، ل ن الجمي ام م ب االھتم دول األعضاء وتتطل بة لل ة بالنس ا األولوي اه لھ درة المي كلة ن أن مش ة ب درك الھيئ وت
  :المشاركون على محتويات الوثيقة والتوصيات المدرجة بھا مع التأكيد على األمور اآلتية

  



 د 

ى   - أ ة عالوة عل اف بالمنطق ار الجف ة وفى تخفيف آث أھمية المياه الجوفية من أجل اإلنتاج الزراعي والتنمية االقتصادية والريفي
  .ضرورة المحافظة على ھذه المصادر الطبيعية القيمة واستغاللھا بطريقة مستدامة

ة الال  -ب  اليف العالي ة للتك ة نتيج اه الجوفي يط وإدارة المي عوبة تخط ل ص ادة تأھي ذلك إلع ة، وك ات اإلدارة والمراقب ة لعملي زم
  .التكوينات المائية المتدھورة

أھمية اعتبار اإلمكانيات التي يمكن أن تقدمھا المياه المعالجة في تخفيف العبء على   -ج 

المياه العذبة وفي المحافظة على المصادر المائية من التلوث، وفي تخفيف حدة الطلب على 

  .ھذه المياه

ضرورة تجديد االلتزام وتوفير االستثمارات والمساعدة الفنية المؤدية إلى بناء القدرات اإلدارية والفنية للدول األعضاء ألجل   -د 
  . االستغالل المستدام للموارد المائية والمياه المعالجة وباالستفادة من الخبرات المكتسبة من داخل أو خارج اإلقليم

  
  :ن األعضاء إلىالھيئة البلدا ودعت  - 24
  
ة   - ة الجوفي وارد المائي ي إدارة الم وازن ف تغالل المت ة لالس ة الالزم اء األھمي   إعط

  و بطريقة متكاملة مع المياه السطحية على مستوى الحوض والتكوين المائي؛ 
ائي، إجراء تقييم كمي ونوعي للمياه الجوفية غير المتجددة والتي يمكن استغاللھا بطريقة مستدامة على مس  - وين الم توى التك

  والعمل على بناء القدرات القطرية إلنجاز ذلك حسب الحاجة ؛
وارد   - تشجيع االستغالل الفعال والمستدام للمياه الجوفية وحض المزارعين على إتباع أساليب إدارة مناسبة الستغالل ھذه الم

  ؛"جمعيات مستخدمي المياه"المائية عن طريق تكوين 
  معدالت التعويض؛ل التقديرات سات ونظم تؤدي إلى االستغالل المقيد للمياه الجوفية معتمداً علىتطوير واتباع سيا  -
تخصيص المياه الجوفية غير المتجددة لتوفير الري التكميلي ولري المحاصيل الشتوية في حاالت الضرورة وتحت ظروف    -

اتي، خاصة في وفي المناطق الجافة والمعرضة للجفاف فإن من األفضل استغ. مقيدة الل ھذه الموارد في دعم الغطاء النب
  .سنوات الجفاف، وذلك حماية للثروات الحيوانية التي تشكل العامل األھم في تخفيف آثار ذلك الجفاف

ة استخدام   - ى إمكاني اه المالحة ودراسة جدواھا االقتصادية، باإلضافة إل ة المي ات تحلي ة لدراسة تقني إعطاء األھمية الالزم
  ياه المتدنية النوعية كبدائل الستغالل المياه الجوفية؛الم

التركيز على الجھود القطرية في استغالل مياه الفيضان وتشجيع تبادل الخبرات فيما   -
  بين دول اإلقليم في ھذا المجال؛

  ؛تحليل ودراسة أسباب ارتفاع الطلب على المياه وذلك في إطار اإلدارة المستدامة للمصادر المائية  -
  ؛"ةللشبكة اإلقليمية إلعادة استخدام المياه المعالج"كل الدعم الممكن  إعطاء  -

إعطاء األھمية لتطوير المساقط المائية الصغرى على مستوى المزرعة أو مجموعة و  -
  .بحيث يتم التركيز على نقل التكنولوجيا والتأقلم الالزم لھا من المزارع
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  تقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء لتطوير قدراتھا على إدارة تكوينات المياه الجوفية واألحواض المائية؛   -
  إنشاء منتدى إقليمي من أجل التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بتنمية الموارد المائية واستخداماتھا بما فيھا المياه الجوفية؛  -
  و شبه إقليمي حول إعادة استخدام المياه المعالجة بطريقة تتوافق والمعايير الصحية والبيئية ؛إعداد وثيقة مشروع إقليمي أ  -
روات   - ي مواضيع إدارة الث اورة ف دول المتج ين ال ا ب اون فيم يط التع ي لتنش ة ترم به إقليمي اريع ش داد مش ي إع اعدة ف المس

  ؛)بما فيھا المياه واألراضي والمراعي(الطبيعية، 
  ات المانحة والمنظمات الدولية والقطاعين الخاص والعام لالستثمار في تحسين إدارة المياه السطحية والجوفية؛تشجيع الجھ  -
دول األعضاء التي   - اره، وذلك في إحدى ال وفر ودراسة إمكانية إنشاء مركز إقليمي لدراسات الجفاف وتخفيف أث ديھا تت ل

ى الميزة النسبية في ھذا المجال، وقد عرض الوفد اإل ة عل ة الموافق ذا المركز في حال يراني استعداد حكومته الستضافة ھ
  .إنشائه

  
   ومشال أفريقيا إنشاء منتدى استشاري بشأن سياسات البذور وبراجمها يف إقليم الشرق األدىن

  
ذور "المعنونة  ALAWUC/NE/02/5استعرضت الھيئة الوثيقة   - 26 دى االستشاري بشأن سياسات الب إنشاء المنت
  ."رامجھا في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقياوب
  

ة الحظت   - 27 ز أنظم تثمارية ضخمة لتعزي وارد اس الھيئة أن معظم الحكومات في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا كرست م
ديھا ة ل وث الزراعي ر ،البح واد الغ ذور وم وفير الب ذلك لت ا، وك ة وإدارتھ وارد الطبيعي يانة الم ادةاوص دف زي اع  س بھ ة القط إنتاجي

ي تراتيجيات تضمن . الزراع و وضع اس ذائي، نح ن الغ ة واألم ادة اإلنتاجي ق زي ى تحقي ة إل ة الرامي ات الزراعي ت السياس د وجھ ولق
ة ة مع الظروف المحلي ذا الھدف من خالل إنشاء . للمزارعين توافر أصناف من البذور ذات الجودة والمتأقلم ومن الممكن تحقيق ھ

  .لتوريد البذور بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص وجماعات المزارعين والمنظمات غير الحكوميةأنظمة مستدامة 
  



 ه 

د بشكل  "النظام الرسمي إلنتاج البذور"تتفاوت أوضاع   -28 ام وتعتم ى القطاع الع د عل ى حد بعي من بلد آلخر، ولكنھا تركز إل
أكثر من مضي وعلى الرغم من . قلة من المحاصيللناء بضعة بلدان وعلى اإلعانات، مع مشاركة محدودة للقطاع الخاص، باستث يربك

إن القطاع  عقود ةثالث ددة األطراف، ف ة ومتع من االستثمار في البحوث الزراعية والنظم الرسمية إلنتاج البذور من قبل منظمات ثنائي
  .اإلقليم في المائة من احتياجات المزارعين من البذور في 10يوفر أكثر من  ال يكاد الرسمي

  
ي رطقوكشف تحليل للصناعات ال  -29 ذور ف ة للب ة  22ي اتھا العام ات واسعة في سياس يم عن وجود اختالف دان اإلقل دا من بل بل

ا . المؤسسية والفنية ھياكلھالوضع برامج للبذور، وفي قواعدھا التنظيمية و ذور فيم اج الب ا، أن إنت دان تقريب ع البل وظھر دوما، في جمي
زارعين حاصيل ميتصل بمعظم  الحبوب والبقول والخضر واألنواع الطبية والعطرية والعلفية، ال يزال قاصراً وال يفي باحتياجات الم
ذور ن الب ا . م ة محلي ة المتأقلم تخدام األصناف المحلي ادة اس تغاللھا وزي ة للمحاصيل واس ادة الوراثي ظ الم ة لحف اعدة الرامي د المس وتع

جھاز إقليمي استشاري "ولھذا، فإن إنشاء . غنى عنھا لضمان تنمية الزراعة وقطاع البذور في اإلقليم بطريقة مستدامة،تعتبر وسائل ال
  .، للمساعدة في توجيه تنمية صناعة البذور في اإلقليم، يكتسي أھمية قصوى"بشأن البذور

  
رص،  -30 ا، قب اع في الرنك ام  واستجابة لھذه الحاجة الملموسة، شاركت المنظمة في رعاية اجتم  14، حضره 1999خالل ع

ة ة المعني ة والدولي ذا بإنشاء . بلدا من بلدان اإلقليم، إضافة إلى المنظمات اإلقليمي ا ھ اع الرنك دى استشاري إقليمي "وأوصى اجتم منت
ستة منسقين ، بحيث يكون تحت رعاية المنظمة، كما شكلت لجنة التنسيق المؤقتة المؤلفة من "للبذور في الشرق األدنى وشمال أفريقيا

ام . لجماعات العمل لغرض المتابعة اھرة في ع ، وناقشت خطة عمل 2000وعقدت لجنة التنسيق المؤقتة ھذه اجتماعھا األول في الق
كما قرر اإلجتماع األخير أن يطلب من الحكومة المصرية بوصفھا الرئيس الحالي . المنتدى ونطاق ومھام جماعات العمل التي أنشئت

  .المؤقتة، إرسال تقرير اإلجتماع المذكور إلى األقسام المعنية في المنظمة بغرض موافقتھا عليهللجنة التنسيق 
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  ا الفعال واعتمادھا؛تطوير استراتيجيات مناسبة من أجل جمع المصادر الوراثية النباتية وتصنيفھا والحفاظ عليھا واستغاللھ  -
ة ذات   - ات الدولي ك في إطار االتفاقي إعطاء األھمية الالزمة لمواضيع حقوق الملكية لمربي النباتات وحقوق المزارعين وذل

  العالقة؛
  تشجيع بناء القدرات المھنية والفنية للدول األعضاء من خالل دعم برامج األبحاث والتدريب ونقل التكنولوجيا؛  -
  ل زمني لنشاطات وبرامج المنتدى؛إعداد جدو  -
  .تسھيل دور القطاع الخاص في إنتاج البذور مع التأكيد على إطالق األصناف الجديدةو  -
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وتشجيع التركيز على إيجاد نظام فعال لمراقبة وتسجيل واعتماد البذور مع توجيه   -
  عمليات إنتاج وتسويق البذور؛ القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في

تبني قواعد تنظيمية منفتحة تؤدي إلى اعتماد طوعي للمعايير القطرية والدولية ليتاح للمزارعين وشركات البذور والباحثين   -
ة  ام لحماي اج ووضع نظ اليف اإلنت يض تك ع تخف ذور، م ادل الب ام تب ات أم ة المعوق ى أصناف أفضل، وإزال الحصول عل

  األصناف؛
اھمة وض  - ع وتنفيذ سياسات وبرامج للبذور تسھل دور القطاع الخاص بالمشاركة في برامج تربية النبات، بما في ذلك المس

  في تعديل اللوائح التنظيمية وإجراء البحوث؛
ة،  -  تشجيع قيام التعاون اإلقليمي لصناعة البذور، والتركيز على تسھيل وترشيد إجراءات الحجر الزراعي والصحة النباتي

  وتشجيع تبادل المواد الوراثية، وإطالق األصناف الجديدة وتوحيد لوائح تنظيم واعتماد البذور في اإلقليم؛
دةالفنية من خالل برامج دراسية قطرية وإقليمية اتوضع الخطط لتنمية القدرو  - ة ، تكون مع ى درجات علمي ، للحصول عل

  .التدريب أثناء العملوكذلك االھتمام ب
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ذور   - اتي بالعمل على سرعة تدعيم وحدة الب اج النب ة لقسم اإلنت ديم التابع ى تق درة عل ر ق ا لتكون أكث ة في روم ر المنظم مق

  المشورة الفنية للدول األعضاء عند الحاجة؛
  نباتي لديھا وصيانته واستخدامه؛تقديم المساعدة الفنية والتدريب للبلدان في مجاالت إدارة التنوع الوراثي ال  -
  .ومساعدة بلدان اإلقليم على وضع سياسات قطرية للبذور تتسق مع أولوياتھا  -
  

  الشرق األدنىفي  لصحة الحيوان اإلقليميةھيئة التقرير عن سير العمل في تنفيذ قرار إنشاء 
  

ة   -34 ة الوثيق ة  ALAWUC/NE/02/6ناقشت الھيئ ر"المعنون ذ ق ر عن تنفي ة لصحة تقري ة اإلقليمي ار إنشاء الھيئ
  ."الحيوان في الشرق األدنى

  
دان في  أقرت  -35 الھيئة بأن وجود استراتيجية لتحسين صحة الحيوان في إقليم الشرق األدنى من شأنه أن يدعم التعاون بين البل

ة مجال رصد األمراض، واإلبالغ عن األمراض السارية وأعمال الطوارئ لمكافحتھا، مما يعزز ب درات اإلدارات البيطري التالي من ق
  .باألوبئة الحيوانية الجديدة أو تلك التي تعود للظھور مرة أخرى ةتعلقالمعلى معالجة حاالت الطوارئ 

  
ة   -36 ليمة والمنتجات الحيواني وقد الحظت الھيئة أن أھداف الھيئة اإلقليمية لصحة الحيوان ھي الترويج للتجارة بالحيوانات الس

ة استنادا إلى معلومات علمية و موثقة عن األمراض المأمونة اة. الحيواني ة الرئيسية المتوخ دة : ومن األنشطة الفني ة جي إدارات قطري
للتحريات البيطرية في اإلقليم من خالل الشبكة اإلقليمية لمراقبة ومكافحة األمراض الحيوانية في شمال أفريقيا والشرق األوسط وشبه 

ة رة العربي ة، )RADISCON II(الجزي االت اإلقليمي   ، والوك
يم  و د تنظ تكمال قواع ق الحجر البيطري واس ى تحديث مراف ة، إضافة إل درات تشخيص األمراض الحيواني ين مستوى ق ذلك تحس ك



 و 

ة لص    (TF)كما يقترح إنشاء حساب أمانة . ذات الصلة التجارة ة اإلقليمي ة بالھيئ ذ النشاطات المتعلق ك لتنفي ة و ذل حة لدى المنظم
  .الحيوان
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ؤھلين   - اد أشخاص م ا في ذلك إيف ة، بم ة المؤقت ى األخص األمان وان، وعل ة لصحة الحي ة اإلقليمي ي للھيئ دور الفن دعيم ال ت
  بالتنسيق مع مكتب األوبئة الدولي؛ ،وبشكل عاجل، للقيام بتحريات عن األمراض الوبائية استجابة للطوارئ

ة دعم وتقديم ال  - ة المؤقت وان المساندة لألمان ة المقترحة لصحة الحي ة اإلقليمي اً الموجودة وللھيئ ضمن المكتب اإلقليمي حالي
وانوذلك  ،للمنظمة في القاھرة اج وصحة الحي ة وفي  ،لكي يتمكن المسئول اإلقليمي إلنت ة بفعالي ة نشاطات الھيئ من متابع

  ؛الوقت المناسب
  :يبات حساب أمانة في المنظمة لتنفيذ أنشطة الھيئة اإلقليمية، التي ستشمليقترح قيام ترت  -

 استجابة للطوارئ؛وذلك األمراض الوبائية حول تحريات سفر وإعاشة للفرق الفنية التي ستكلف بإجراء نفقات  تغطية  

 عقد اجتماع إقليمي واحد سنويا واجتماع آخر سنوي للجنة التنسيق ؛  

 ونشاطات التدريب واإلرشاد البيطري تحت رعاية الھيئة اإلقليمية يةشاراالستالمھمات تنفيذ و.  



 ز 

  :الھيئة من المنظمة ما يلي وطلبت  - 38
  
ى   - رق األدن ي الش وان ف ة لصحة الحي ة اإلقليمي اء الھيئ ل بإعط بةصالحيات الالتعجي ة  المناس ة األغذي ار منظم ضمن إط

  .والزراعة
  

  البنود الختامية –ثالثا 
  

  عالميةمذكرات إ  

  :لقد تم توزيع الوثائق اآلتية كمذكرات إعالمية  - 39
  

  موجز حول عملية إعداد تقرير عالمي عن الموارد الوراثية الحيوانية  
  التعاون العالمي واإلقليمي في مجال صحة النبات  
 دور منظمة األغذية والزراعة في اإلقليم : مساعدات الطوارئ  
 بناء قدرات األطراف المشاركة بما في ذلك : يالتنمية الريفية واألمن الغذائ

  البدو والرحل 
  
  أية مسائل أخرى  -
  

ل القطاع  حثت  - 40 الھيئة المنظمة على تقديم جميع الدعم والعون الفني الممكن إلى السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعادة تأھي
ارعين الفلسطينيين في مواجھة ظروف االحتالل الصعبة الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خالل مساعدة المز

  .وكذلك العمل على متابعة حالة األمن الغذائي ونشاطات التخفيف من آثار الفقر
  

اتفاقية "الھيئة الدول األعضاء خاصة تلك التي لم تقم بالتصديق على  حثت  - 41
ن اإلعالن عن إنشاء ھذه أن تبادر إلى ذلك، حتى يمك" المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات

  .المنظمة بطريقة رسمية
  
  

  موضوعات للمناقشة خالل الدورة القادمة
  

ة،  جملة منبحثت الھيئة   - 42 دورة القادم ال من  وأوصتالموضوعات التي يمكن مناقشتھا خالل ال ود جدول األعم ار بن باختي
  :بين الموضوعات التالية

  
  المائية الستغالل وإدارة المياه الجوفية بطريقة مستدامة؛أساليب اإلدارة المتكاملة للتكوينات   -
  تشجيع الخدمات االستشارية المتعلقة بالري والتدريب في الدول األعضاء؛  -
  تطوير إرشادات حول تشجيع التسميد المتوازن واإلدارة المتكاملة للمغذيات النباتية؛  -
لحيوانية الوراثية من حيث الجمع والصيانة والتصنيف واالستغالل حاجة اإلقليم لتطوير نظم تختص بالمصادر النباتية وا  -

  والتسجيل؛
  دراسة دور قطاع اإلنتاج الحيواني في تحسين معيشة المجتمعات الريفية وتحقيق األمن الغذائي العام؛  -
  إدارة الطوارئ في الزراعة بما فيھا تخفيف آثار الجفاف وخطط االستعداد له؛  -
  .التقنية الحيوية في برامج تربية النبات والحيوانواستخدام أساليب   -

  
  

  موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة
  

إن موعد   - 43 ى، ف ؤتمر اإلقليمي للشرق األدن ع الم نظرا لصدور قرار مستديم من المنظمة بأن يعقد اجتماع الھيئة باالقتران م
ؤتمر اإلقليمي ومكان انعقاد الدورة الثالثة القادمة سيتم تحديدھا وتبلغ لل اد الم رار بشأن موعد ومكان انعق بلدان األعضاء حال اتخاذ ق

  .القادم
  

  الموافقة على التقرير
  

  .وافقت الھيئة على التقرير بعد إدخال بعض التعديالت الطفيفة عليه  - 44
  
  

  اختتام الدورة
  

دةحمد هللا عن شكره للسادة المندوبيمحمد غسان / أعرب أمين الھيئة السيد  - 45 داوالتھم ومساھماتھم المفي ا . ن والمراقبين لم كم
از لالقديرة للجلسات، وللمقرر إلعداده التقرير، و تهدارعلى إوجه الشكر إلى رئيس الدورة  لمترجمين الفوريين لما قدموه من عمل ممت



 ح 

دمت يداوإلدارة فندق أز دة التي ق رة أخرى لل. للتسھيالت والخدمات الجي ديره م ا أعرب عن تق ة ووزارة كم ة اإليراني اد حكوم الجھ
ة . الزراعة لجميع المساعدات التي قدمتو ع، توصيات الھيئ ا ھو متب وأشار كذلك إلى أن المكتب اإلقليمي للمنظمة سوف يراعي، كم

  .لدى إعداد برنامج عمله لإلقليم في المستقبل
  

ة إلعدادھووجه السيد أميني بوري، رئيس الدورة الثانية الشكر إلى المقرر و  - 46 ة المنظم قا وحسن التنظيم مأمان را متس ا تقري
ى  ة عل ة المنظم ا شكر أمان ة، كم يعكس المداوالت التي جرت في الدورة، ويضم توصيات ھامة موجھة إلى البلدان األعضاء والمنظم

  .اع إلى نتائجه الناجحةحسن تنظيم االجتماع، وحسن إعداد الوثائق وعلى الترتيبات الممتازة التي اتخذت للوصول بھذا االجتم
  

وم   - 47 ائق مساء ي وأعلن الرئيس، بعد أن تمنى رحلـة عـودة آمنة للمشاركين، اختتام االجتماع في الساعة السادسة وعشرة دق
7/3/2002.  
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APPENDIX A 

 
  جدول األعمال

  

 ةالفتتاحيالبنود ا  :أوالً 
  

  افتتاح الدورة  - 1  
  ونائب الرئيس وتعيين المقررانتخاب الرئيس   - 2  
  الموافقة على جدول األعمال والجدول الزمني  - 3  

  
 ً   بنود المناقشة  :ثانيا

  
اه في الشرق استعماالت اإلجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذ توصيات الدورة األولى لھيئة الزراعة واألراضي و  - 4 المي

  األدنى
  ي الشرق األدنى ف المياه المعالجةو المياه الجوفية خداماست  - 5
  إنشاء منتدى استشاري دولي حول سياسات وبرامج البذور في الشرق األدنى وشمالي أفريقيا  - 6
  لصحة الحيوان في الشرق األدنى  التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار المتعلق بإنشاء الھيئة اإلقليمية  - 7

  

 ً   البنود الختامية  :ثالثا
  

  مذكرات إعالمية  - 9
  ائل أخرىأية مس  - 10
  موضوعات للمناقشة خالل الدورة القادمة  - 11
  الموافقة على التقرير  - 12
  اختتام الدورة  - 13
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APPENDIX B 
 

 قائمة بأسماء المشاركين
 

LIST OF PARTICIPANTS 
 

 
 الدول األعضاء فى اإلقليم

MEMBER NATIONS OF THE REGION 

AFGHANISTAN أفغانستان  
  
  

BAHRAIN البحرين 
  
  

CYPRUS قبرص  
 

Haris ZANNETIS 
Agricultural Officer 

Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 

Nicosia 
 

EGYPT العربية صـرجمھورية م  
 

Fawzi MAHROUS 
Chairman of Agricultural Research Center 

Cairo 

  
  محروس فوزي نعيم

  رئيس مركز البحوث الزراعية
 القاھرة 

 
Ahmed Rashad KHATER  

Director 
Groundwater Research Institute 

Delta Barrage, Cairo 
 

  
  أحمد رشاد خاطر

  مدير معھد بحوث المياه الجوفية
 القناطر الخيرية، القاھرة

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF جمھورية إيران اإلسالمية  
 

H.E. Braham AMINI POURI 
Deputy Minister for Soil and Water 

Ministry of Jihad-e Agriculture  
Tehran 

 
Majid DEHGHAN-SHOAR 

Director-General 
Office for International and Regional 

Organizations 
Ministry of Jihad-e- Agriculture 

Tehran 



 ك 

 
 

Ebrahim MOLAYEMI 
Director -General of Quarantine & International 

Affairs 
Iran Veterinary Organization 

Tehran 
 

Mohammed Reza SHARIATI 
Deputy Director-General, International and 

Regional Organizations 
Ministry of Jihad-e-Agriculture 

Tehran 
 

Zieaoddin SHOAEI 
Director, Soil Conservation Research Center 

(SCWMRC), Ministry of Jihad-e-Agriculture 
 

Abbas SAIDI 
Head of the Cereal Department, Seed and Plant 

Improvement Institute 
Ministry of Jihad-e-Agriculture 

Tehran 
 

Mohammad Taghi SHARIATI 
Member of Rural Research Center 

Ministry of Jihad-e Agriculture 
Tehran 

 
Abdol Majid NIKRAWAN 

Senior Expert 
Ministry of Jihad-e-Agriculture 

Tehran 
 

IRAQ العـراق  
   

Amer Dawoud SULAIMAN 
Director of the State Board for Survey 

Ministry of Irrigation 
Baghdad 

 
Ahmed Ghazi Abdullatif MAHMOUD 

Agricultural Officer 
Ministry of Irrigation 

Baghdad 

  عامر داود سليمان
  مدير إدارة مسح األراضي

 وزارة الري، بغداد
 

  أحمد غازي عبد اللطيف محمود
  مھندس زراعي
  وزارة الري

  بغداد
 
 

JORDAN األردن  
  

Samir Khalil KHALIFAH 
Deputy D-G of National Centre for Agricultural 
Research and Technology Transfer (NCARTT) 

Amman 
 

  سمير خليل خليفة
نائب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل 

  التكنولوجيا
 عَمان 



 ل 

  
KUWAIT الكويت 

 
 

LEBANON لبنان  
   

LIBYA الجماھيرية العربية الليبية  

 
MAURITANIA موريتانيا  

 
 

MOROCCO ربالمغ 
  

Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI  
Chief Engineer and Director of Administration du 

Génie Rural 
Ministry of Agriculture, Rural Development, 

Waters and Forests 
Rabat 

 

  أبو بكر صديق الكداري
  مدير إدارة الفالحة

 والمياه والغابات وزارة الفالحة والتنمية الريفية
  الرباط

 
Ahmed BALAFREJ 

Counselor of Foreign Affairs 
Embassy of Morocco  

Tehran 
Islamic Republic of Iran 

  
  أحمد بلفريج

  مستشار 
  سفارة المغرب

 جمھورية إيران اإلسالمية طھران،

  
OMAN, SULTANATE OF سلطنة عمان  

  
Hamad Jamil AL-SHANDOODY   

Director of Agricultural Lands 
Ministry of Agriculture & Fisheries 

Muscat 

  حمد جميل الشندودي
  مدير دائرة األراضي الزراعية

  وزارة الزراعة و الثروة السمكية
مسقط

  
PAKISTAN باكستان  

  
Hafeez RANDHAWA 

Secretary  
Ministry of Food and Agriculture 

Islamabad 
 

 

Khalid IDREES 
Commercial Counselor 

Embassy of Pakistan  
Tehran 

 Islamic Republic of Iran 
 

 



 م 

 
QATAR قطـر 

  
Ali AL-YOUSUF 

Head of Soil Section 
Ministry of Municipal Affairs and Agriculture 

Doha 

  على اليوسف 
  رئيس قسم التربة

  وزارة الشئون البلدية و الزراعة
الدوحة

  
OF KINGDOM, IAARAB SAUDI المملكة العربية السعودية  

  
 

SUDAN  السودان
  
  

SYRIA سورية 
 

Nahi SHIBANI 
Director of Planning  

Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 
Damascus 

 

  
  ناھي الشيباني
  مدير التخطيط

  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
 دمشق 

 
George SOMI 

Director of Irrigation and Water Uses 
 Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 

Damascus 
 

  
  جورج صومي

  مدير الري واستعماالت المياه
  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

  دمشق 
 

TUNISIA تونـس  
 
 

TURKEY تركيا  
 
 

EMIRATES ARAB UNITED اإلمارات العربية المتحدة  
  
  

YEMEN, REPUBLIC OF الجمھورية اليمنية  
 

Abdul-Malik AL-ARASHI 
Assistant Deputy Minister 

Ministry of Agriculture and Irrigation 
Sana’a 

  
  عبد الملك العرشي

  مساعد وكيل وزارة الزراعة والري
  وزارة الزراعة والري

  صنعاء 



 ن 

 
  

 مراقبون من دول أعضاء في اإلقليم 
OBSERVERS FROM MEMBER NATIONS IN THE REGION 

ALGERIA 
 

Ramadan LAHOUATI 
Director of Agricultural Development for Arid 

and Semi-Arid Regions 
Ministry of Agriculture 

Algiers 
 

Fawzi BELLA 
Director of Agricultural Services 

Ministry of Agriculture 
Algiers 

 
Abdelhamid RAHMANI 

First Counselor 
Embassy of Algeria  

Tehran 
Islamic Republic of Iran 

  الجزائر
  

  رمضان لحواتي
  مدير التنمية الزراعية لألراضي الجافة

  وزارة الزراعة، الجزائر
  

  فوزي بيال
  مدير الخدمات الزراعية
 وزارة الزراعة، الجزائر

 
  عبد الحميد رحماني

  مستشار أول
  رة الجمھورية الجزائريةسفا

  جمھورية إيران اإلسالمية طھران،

 
DJIBOUTI 

 
 

 

KYRGYZSTAN 
 
 

MALTA 
  
 

PALESTINE فلسطين 
 

Walid ABED RABBOH 
Minister’s Advisor 

Ministry of Agriculture 
Palestinian National Authority 

Ramallah

 وليد عبد ربه
  مستشار الوزير
 عةوزارة الزرا

 السلطة الوطنية الفلسطينية، رام هللا

 
Shaker Ali JOUDEH 

Director-General of Planning and Policies 
Ministry of Agriculture 

Palestinian National Authority 
Ramallah

  
  شاكر علي جودة

  مدير عام التخطيط و السياسات
 وزارة الزراعة

 السلطة الوطنية الفلسطينية، رام هللا

  
Jibril Ahmad Mohamed ABU ALI 

Director General of Marketing 
Ministry of Agriculture 

Palestinian National Authority 
Ramallah

  جبريل أحمد محمد أبو علي
  مدير عام التسويق
 وزارة الزراعة

 السلطة الوطنية الفلسطينية، رام هللا

  
  



 س 

Zahra ELBUHISI (Miss) 
Director / Minister’s Office 

Ministry of Agriculture 
Palestinian National Authority 

Ramallah 

  زھرة محمود أحمد البحيصي
  مديرة مكتب الوزير

 وزارة الزراعة
 السلطة الوطنية الفلسطينية، رام هللا

  
TAJIKISTAN  

 
 

 

TURKEMISTAN 
 
 

 

 مراقبون من دول أعضاء من خارج اإلقليم 
OBSERVERS FROM MEMBER NATIONS NOT IN THE REGION 

  
FRANCE  

 
 

 

UNITED KINGDOM  
 
 

 

UNITED STATES OF AMERICA 
 
 

 



 ع 

 
ممثلو األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

GENCIESREPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED A 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
IRAN –PROGRAMME  

 
Hossein JAFARS GIV  

Programme Officer 
UNDP Tehran, Islamic Republic of Iran 

  
 

  مراقبون عن منظمات حكومية دولية
OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (IGOs) 

 
 

 ASSOCIATION OF AGRICULTURAL
RESEARCH INSTITUTIONS IN THE NEAR 
EAST AND NORTH AFRICA (AARINENA) 

 
Mohammad Hassan ROOZITALAB 

Executive Committee Member of AARINENA 
Deputy Head 

Agricultural Research, Education and Extension 
Organization (AREEO) 

Tehran, Islamic Republic of Iran 
  
 

 بون عن منظمات دولية غير حكوميةمراق
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS -OBSERVERS FROM INTERNATIONAL NON

(INGOs) 

AGRICULTURAL FOOD MARKETING 
ASSOCIATION FOR THE NEAR EAST 

AND NORTH AFRICA (AFMANENA) 
 

Mohamed AWAMLEH 
Secretary General of AFMANENA 

Amman, Jordan 
 

ERNATIONAL CENTRE FOR INT
AGRICULTURAL RESEARCH IN THE 

DRY AREAS (ICARDA) 
 

Habib KETATA 
Representative of ICARDA 

Iran Project 

ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

 
Néjib ATTIA 

Manager of the Association for Sustainable 
Development 

 Sousse, Tunisia 

ION NATURE ET ASSOCIAT
ENVIRONMENT (APNEK) 

 
Saied B. Mohamed MEHDOUANI 

Kairouan, Tunisia 
 

  
FRIENDS OF ENVIRONMENT SOCIETY 

 
Raouf DABBAS 

President of Friends of Environment Society 
Amman, Jordan 

  
(GERERE) 

 
Fawzi SENHAJI 

Secretary General of GERERE 
I.A.V. Hassan IIوRabat 



 ف 

 
HAWA SOCIETY 

 
Abla ABD ELMONEM (Miss) 

Chief of Hawa Society 
Khartoum, Sudan 

 

NGO FORUM 
 

Antonio ANORATI 
 

Rome, Italy 
 

PALESTINIAN FARMERS UNION 
 

Issam Yousef 
Executive Director of the Palestinian Farmers 

Union 
Ramallah, Palestine 

 

 
 
 
 



 ص 

 
  لمنظمةموظفو ا

FAO STAFF 
 
 
 

Ghassan HAMDALLAH Senior Soils and Fertilizers Officer, RNEG 
 

Zohair ABDALLA  Senior Marketing and Agricultural Credit Officer, RNEG 
 

Mohamed BAZZA  Senior Water Resources and Irrigation Officer, RNEG 
 

Talib ALI   Regional Animal Production and Health Officer, RNEG 
 

Fawzi TAHER   Regional Plant Production Officer, RNEG 
 
 
 
 

 ةئيھأمانة ال
CONFERENCE SECRETARIAT 

 
 

Commission Secretary   Ghassan HAMDALLAH, RNEG 
 

Secretary/Typist (English)  Ms. Mona ACHAIA, RNER 
 

Secretary/Typist (Arabic)  Ms. Saadeya ALI, RNED 
 

Secretary/Documents   Ms. Shahira SHARAWY, RNEX 
 

Typist/Clerk    Ms. Hebatallah FAHMY, RNEG 
 

Logistics Officer   Mohammad EL TELBANI, RNEX 
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APPENDIX C 

  
 قائمة الوثائق

 
   عنوان الوثيقة     رقم الوثيقة

  
ALAWUC/NE/02/1 جدول األعمال المؤقت  

  
ALAWUC/NE/02/2 تقرير حول اإلجراءات التي اتخذتھا المنظمة بشأن تنفيذ توصيات الدورة األولى لھيئة

  الزراعة واألراضي واستعماالت المياه فى الشرق األدنى 
  

ALAWUC/NE/02/3معالجة استغالل المياه الجوفية، بما فى ذلك إعادة استخدام المياه العادمة ال  
  

ALAWUC/NE/02/4بناء قدرات األطراف المشاركة بما فى ذلك البدو : التنمية الريفية واألمن الغذائي
  والرّحل 

  
ALAWUC/NE/02/5 إنشاء منتدى استشاري حكومي دولي حول سياسات وبرامج البذور فى الشرق األدنى

  وشمال أفريقيا
  

ALAWUC/NE/02/6 القرار المتعلق بإنشاء ھيئة صحة الحيوان فى إقليم الشرق  التقرير المرحلي حول تنفيذ
  األدنى

  
ALAWUC/NE/02/INF/1 مذكرة إعالمية  

  
ALAWUC/NE/02/INF/2الجدول الزمني المؤقت  

  
ALAWUC/NE/02/INF/3 قائمة الوثائق المؤقتة  

  
ALAWUC/NE/02/INF/4الحيوانية موجز حول عملية إعداد تقرير عالمي عن الموارد الوراثية 

  
ALAWUC/NE/02/INF/5التعاون العالمي واإلقليمي فى مجال صحة النبات 

  
ALAWUC/NE/02/INF/6دور منظمة األغذية والزراعة فى اإلقليم: مساعدات الطوارئ  

  

  

  ملخص التوصيات 
  

  :التاليةأصدرت الدورة الثانية هليئة الزراعة واألراضي واستعماالت املياه للشرق األدىن التوصيات 

  

  إلجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذ توصيات الدورة األولى لھيئة الزراعةا  )1

  واألراضي واستعماالت املياه يف الشرق األدىن
  



 ر 

ت  - يكون  حث ذي س ئول ال م المس ال اس رعة إرس ى س دول عل ة ال ة االتصال"الھيئ " نقط
  .المتابعة نشاطات الھيئة، وذلك لتلك الدول التي لم ترسل ترشيحاتھ

تكما   - ؤتمر  وافق ة الم ة والزراعة لمخاطب ة األغذي ى إعطاء التفويض لمنظم ة عل الھيئ
  .في المكسيك 2002 آذار/مارساالستثمار والمزمع عقده في تمويل الدولي المتعلق ب

دة   - د إدراكاً من الھيئة للفوائد المؤك ات، فق دول األعضاء  حثتلشبكات المعلوم ة ال الھيئ
ة حول  على تقديم كل الدعم تخفيف "الفني والمالي الممكن لشبكات المعلومات اإلقليمي

  .بإعادة استخدام المياه المعالجة"وتلك المعنية  "آثار الجفاف
ذائي، ونظراً للدور الھام الذي يمثله االستثمار   - في القطاع الزراعي في تحقيق األمن الغ

ا  تؤيدفإن الھيئة  تثمار في المشاورة ا"التوصيات التي توصلت إليھ ة حول االس إلقليمي
اه ي والمي روعات األراض ة بمش ي وخاص اع الزراع ي  "القط دت ف ي عق والت

  .2001األردن في أكتوبر /عمان

  
  المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة في الشرق األدنى ستخداما  )2
  

  :الھيئة البلدان األعضاء إلى دعت  
تغالل الم  - ة لالس ة الالزم اء األھمي ة إعط ة الجوفي وارد المائي ي إدارة الم وازن ف  ت

  و بطريقة متكاملة مع المياه السطحية على مستوى الحوض والتكوين المائي؛ 
ة   - ددة والتي يمكن استغاللھا بطريق ر المتج ة غي اه الجوفي وعي للمي يم كمي ون إجراء تقي

ة إل درات القطري اء الق ى بن ائي، والعمل عل ك مستدامة على مستوى التكوين الم نجاز ذل
  حسب الحاجة ؛

اع أساليب  المستدامتشجيع االستغالل الفعال و   - للمياه الجوفية وحض المزارعين على إتب
وين  ق تك ن طري ة ع وارد المائي ذه الم تغالل ھ بة الس تخدمي "إدارة مناس ات مس جمعي

  ؛"المياه
ة مع  - اه الجوفي د للمي تغالل المقي ى االس ؤدي إل م ت اع سياسات ونظ ىتطوير واتب داً عل  تم

  معدالت التعويض؛ل التقديرات
ري المحاصيل الشتوية    - ي ول ري التكميل وفير ال تخصيص المياه الجوفية غير المتجددة لت

إن . في حاالت الضرورة وتحت ظروف مقيدة وفي المناطق الجافة والمعرضة للجفاف ف
اتي، خاصة في سنوات اف،  من األفضل استغالل ھذه الموارد في دعم الغطاء النب الجف

  .وذلك حماية للثروات الحيوانية التي تشكل العامل األھم في تخفيف آثار ذلك الجفاف
إعطاء األھمية الالزمة لدراسة تقنيات تحلية المياه المالحة ودراسة جدواھا االقتصادية،   -

  باإلضافة إلى إمكانية استخدام المياه المتدنية النوعية كبدائل الستغالل المياه الجوفية؛
التركيز على الجھود القطرية في استغالل مياه الفيضان وتشجيع تبادل الخبرات فيما بين   -

  دول اإلقليم في ھذا المجال؛



 ب 

ب 

  

تدامة   - ار اإلدارة المس ي إط ك ف اه وذل ى المي ب عل اع الطل باب ارتف ة أس ل ودراس تحلي
  ؛للمصادر المائية

  ؛"خدام المياه المعالجةللشبكة اإلقليمية إلعادة است"إعطاء كل الدعم الممكن  -
من إعطاء األھمية لتطوير المساقط المائية الصغرى على مستوى المزرعة أو مجموعة و  -

  .بحيث يتم التركيز على نقل التكنولوجيا والتأقلم الالزم لھا المزارع

  

  :الھيئة من المنظمة ما يلي وطلبت  
ة تقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء لتطوير قدراتھا ع   - اه الجوفي لى إدارة تكوينات المي

  واألحواض المائية؛
ة   - وارد المائي ة الم ة بتنمي رات المتعلق ادل الخب اون وتب دى إقليمي من أجل التع إنشاء منت

  واستخداماتھا بما فيھا المياه الجوفية؛
ة   - اه المعالجة بطريق ادة استخدام المي إعداد وثيقة مشروع إقليمي أو شبه إقليمي حول إع

  افق والمعايير الصحية والبيئية ؛تتو
دول المتجاورة   - ين ال المساعدة في إعداد مشاريع شبه إقليمية ترمي لتنشيط التعاون فيما ب

  ؛)بما فيھا المياه واألراضي والمراعي.(في مواضيع إدارة الثروات الطبيعية
تث  - ام لالس اعين الخاص والع ة والقط ات الدولي ة والمنظم ات المانح جيع الجھ ي تش مار ف

  تحسين إدارة المياه السطحية والجوفية؛
ك في إحدى   - اره، وذل اف وتخفيف أث ودراسة إمكانية إنشاء مركز إقليمي لدراسات الجف

ي  دول األعضاء الت وفر ال د تت د عرض الوف ال، وق ذا المج ي ھ بية ف زة النس ديھا المي ل
  .على إنشائه اإليراني استعداد حكومته الستضافة ھذا المركز في حالة الموافقة

  
  نشاء منتدى استشاري بشأن سياسات البذور وبرامجھا في الشرق األدنىإ  )3
  

  :الھيئة البلدان األعضاء إلى دعت  
القطاع وتشجيع التركيز على إيجاد نظام فعال لمراقبة وتسجيل واعتماد البذور مع توجيه   -

  الخاص للقيام بدور أكبر في عمليات إنتاج وتسويق البذور؛

اح تب  - ة ليت ة والدولي ايير القطري اد طوعي للمع ى اعتم ؤدي إل ة منفتحة ت ني قواعد تنظيمي
ات  ة المعوق للمزارعين وشركات البذور والباحثين الحصول على أصناف أفضل، وإزال

  أمام تبادل البذور، مع تخفيض تكاليف اإلنتاج ووضع نظام لحماية األصناف؛
ذور تسھ  - رامج وضع وتنفيذ سياسات وبرامج للب ل دور القطاع الخاص بالمشاركة في ب

  تربية النبات، بما في ذلك المساھمة في تعديل اللوائح التنظيمية وإجراء البحوث؛
ى تسھيل وترشيد إجراءات   - ز عل ذور، والتركي تشجيع قيام التعاون اإلقليمي لصناعة الب

ة، وإ واد الوراثي ادل الم ة، وتشجيع تب طالق األصناف الحجر الزراعي والصحة النباتي
  الجديدة وتوحيد لوائح تنظيم واعتماد البذور في اإلقليم؛

درو  - ة الق ة اتوضع الخطط لتنمي ة وإقليمي رامج دراسية قطري ة من خالل ب ، تكون الفني
  .التدريب أثناء العمل، وكذلك االھتمام بللحصول على درجات علمية معدة

  
  :الھيئة من المنظمة ما يلي طلبتوقد   

ل ع  - ذور العم دة الب دعيم وح ى سرعة ت اتي بل اج النب م اإلنت ة لقس ي التابع ة ف ر المنظم مق
  روما لتكون أكثر قدرة على تقديم المشورة الفنية للدول األعضاء عند الحاجة؛

ديھا   - اتي ل وراثي النب وع ال دان في مجاالت إدارة التن دريب للبل ة والت تقديم المساعدة الفني
  وصيانته واستخدامه؛

  .ة بلدان اإلقليم على وضع سياسات قطرية للبذور تتسق مع أولوياتھاومساعد  -
  



  

  تقرير عن سير العمل في تنفيذ قرار إنشاء الھيئة اإلقليمية لصحة الحيوان  )4
  في الشرق األدنى  

  
  :الھيئة البلدان األعضاء إلى دعت  

ى األخص األما  - وان، وعل ة لصحة الحي ا تدعيم الدور الفني للھيئة اإلقليمي ة، بم ة المؤقت ن
ة  ات عن األمراض الوبائي ام بتحري ؤھلين وبشكل عاجل، للقي اد أشخاص م ك إيف في ذل

  بالتنسيق مع مكتب األوبئة الدولي؛ ،استجابة للطوارئ
ديم ال  - ة دعم وتق ة المؤقت اندة لألمان وان المس حة الحي ة لص ة المقترح ة اإلقليمي للھيئ

تمكن المسئول وذلك  ،لمنظمة في القاھرةضمن المكتب اإلقليمي لحالياً الموجودة و لكي ي
  ؛اإلقليمي إلنتاج وصحة الحيوان من متابعة نشاطات الھيئة بفعالية وفي الوقت المناسب

  :قيام ترتيبات حساب أمانة في المنظمة لتنفيذ أنشطة المشروعات، التي ستشمل  -
 إجراء نفقات  تغطية ات سفر وإعاشة للفرق الفنية التي ستكلف ب األمراض حول تحري

  استجابة للطوارئ؛وذلك الوبائية 
 عقد اجتماع إقليمي واحد سنويا واجتماع آخر سنوي للجنة التنسيق ؛  
 ة  يةاالستشارالمھمات تنفيذ و ة الھيئ ونشاطات التدريب واإلرشاد البيطري تحت رعاي

  .اإلقليمية
  

  :الھيئة من المنظمة ما يلي وطلبت  
 المناسبةصالحيات المية لصحة الحيوان في الشرق األدنى التعجيل بإعطاء الھيئة اإلقلي  -

  .ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة
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