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  لتمھيديةالبنود ا –أوال 
  
  :التنظيم  -أ 
  
ضي والمياه في الشرق األدنى ُعقدت الدورة الخامسة لھيئة الزراعة واستخدام األرا  - 1

)ALAWUC (بناء  ،2008فبراير  28-26في الفترة من  ،بالقاھرة، جمھورية مصر العربية
رسميا  مثالم 29ا يشملون مشارك 44لحكومة، وقد حضر حفل االفتتاح من اعلى دعوة كريمة 

ات من المنظم 11ممثال عن  13ون من اإلقليم يمراقبمن بلدين  2ودولة عضو،  13من 
  .اإلقليمية والدولية، العاملة في مجال الزراعة واألراضي والمياه بإقليم الشرق األدنى

  
  حفل االفتتاح  -ب 
  
افتتح اجتماع الھيئة كل من الدكتور عادل أبو النجا، مستشار مجلس البحوث والتنمية الزراعية،   - 2

ر محمد إبراھيم وزارة الزراعة واستصالح األراضي، جمھورية مصر العربية، والدكتو
لمنظمة األغذية والزراعة لألمم للشرق األدنى البريثن، المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي 

  .المتحدة
  
وقد رحب الدكتور أبو النجا بالمشاركين، نيابة عن سعادة األستاذ أمين أباظة، وزير الزراعة   - 3

يئة لعقد الدورة الخامسة للھيئة في واستصالح األراضي، وعبر عن شكره للبلدان األعضاء بالھ
بل وأنه وبينما ذّكر الحاضرين بأن معظم بلدان الشرق األدنى تواجه عجزاً في المياه، . بلده

منظمة على إعداد وثائق الدورة التي ال، فقد شكر في بعضھا مستوى الفقر المائيأدنى من 
كما ذّكر بالتناقص . ة بالشرق األدنىتتناول التحديات الرئيسية بقطاعي الزراعة والموارد المائي

وقّدم عرضا عاما للجھود التي تبذلھا ، في نصيب الفرد من موارد األراضي والمياه بمصر
وزارة الزراعة واستصالح األراضي بمصر ووزارة الموارد المائية والري، من أجل إعداد 

مثل منع الري  ،رئيسيةھذه االستراتيجية إجراءات سياسية تشمل و. استراتيجية طويلة المدى
السطحي في كافة األراضي الجديدة المستصلحة، كما تھدف إلى زيادة إنتاجية المياه في القطاع 

، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه ات الحديثةالتكنولوجيتبني عبر الزراعي، 
في نجاح اجتماع  كما عّبر عن أمله. العادمة المعالجة، باإلضافة إلى اإلصالحات المؤسسية

  .الھيئة، وعن طرح توصيات تصل إلى مستوى توقعات البلدان األعضاء بالھيئة
  
في خطابه االفتتاحي، شكر الممثل اإلقليمي المشاركين ورحب بھم ونقل إليھم تمنيات مدير عام   - 4

ه كما عبر عن شكره وامتنان. جاك ضيوف بأن يكون االجتماع مثمراً وناجحا/ المنظمة السيد
على حسن ضيافتھم  ،للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصالح األراضي

كما ذّكر المشاركين بأھمية الھيئة . والترتيبات الممتازة التي ُعملت من أجل عقد دورة الھيئة
وبأھدافھا وطلب منھم النظر في مراجعة مجاالت اھتماماتھا والترتيبات ذات الصلة، وذلك في 

ة اإلصالح الخاصة بالمنظمة ومن أجل أن تخدم مصالح البلدان األعضاء بھا ضوء عملي
  .بطريقة أكثر كفاءة

  
التي يغطيھا االجتماع والتي تشمل ثالث أوراق للعرض والمناقشة  يعضاالبريثن المو. أوضح د  - 5

لى ع تم اختيارھا بناًء عيضاولفت انتباه المشاركين بأن ھذه المو. وأربع مذكرات إعالمية
كما . منظمةالتوصيات الدورة السابقة وبموافقة الممثلين القطريين من بلدان الشرق األدنى لدى 

ع لمعالجة التحديات التي تواجه الزراعة واألمن الغذائي يضاأكد على أھمية ومالئمة ھذه المو
رة وأعطى فك. باإلقليم وحث المشاركين على طرح توصيات واقعية تنسجم مع أولويات اإلقليم

عامة عن المبادرات الرئيسية التي قام بھا المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وبرامج التعاون 
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أكد استعداد المنظمة كما الجديدة مع بعض البلدان األعضاء التي بدأت خالل العامين الماضيين، 
  .للتعاون مع البلدان األعضاء بھا من أجل تنفيذ التوصيات التي تتوصل إليھا الھيئة

  
  انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتعيين المقرر  -ج 
  
انتخبت الھيئة باإلجماع الدكتور حمدي الحسيني خليفة، مدير معھد بحوث األراضي والمياه   - 6

القيسي، وكيل وزارة الزراعة  ضمدعينت الدكتور مھدي ووالبيئة بمصر رئيسا للدورة، 
ل رؤساء الوفود من البلدان األخرى كما وافقت الھيئة على أن يعم. بالعراق كمقرر للھيئة

  .المشاركة في الدورة كنواب للرئيس
  
  الموافقة على جدول األعمال  -د 
  
والجدول الزمني المؤقت ) ALAWUC/08/1(نظرت الھيئة في جدول األعمال المؤقت   - 7

)ALAWUC/08/INF/2( يعضامقترحات للمو"و" أي أعمال أخرى"، ووافقت على نقل البنود 
فبراير،  27فبراير إلى األربعاء  28من الخميس " كن إدراجھا في الدورة التالية للھيئةالتي يم

  .راتيوصادقت على كل من الوثيقتين بھذه التغي
  

  للمناقشةاضيع مو –ثانيا 
  
  للھيئةتوصيات الدورة الرابعة تنفيذ بشأن ھا المنظمة اإلجراءات التي اتخذتتقرير حول   -أ 
  
اإلجراءات التي اتخذتھا حول تقرير " ALAWUC/NE/08/2ة بتقديم الوثيقة قامت أمانة الھيئ  - 8

وقد عبرت الھيئة عن شكرھا وامتنانھا . "لھيئةلتنفيذ توصيات الدورة الرابعة بشأن منظمة ال
لمنظمة ومكتبھا اإلقليمي للشرق األدنى على جھودھم الحميدة في إيالء االعتبار الواجب لھذه ل

تنفيذ برنامج واسع من األنشطة والمشروعات، على المستويات القطرية التوصيات، عن طريق 
  ).2007-2006(واإلقليمية، خالل فترة العامين 

  
استعرضت الھيئة األنشطة التي نفذت بواسطة المنظمة ومكتبھا اإلقليمي للشرق األدنى خالل   - 9

اعة وكفاءة استخدام تحسين الزر) 1(وقد ركزت ھذه األنشطة على . فترة العامين الماضيين
) 4(تدعيم قطاع التقاوي؛ ) 3(سبل تحسين إنتاجية المياه في الزراعة؛ ) 2(األراضي والمياه؛ 

وقاية النبات ونظم الحجر الزراعي بإقليم الشرق األدنى، باإلضافة إلى منظومة كبيرة من 
  .األخرى يعضاالمو

  
منظمة ضمن كل من برنامجھا الامت بھا أقر المشاركون في الدورة بمالئمة األنشطة التي ق  - 10

العام وبرنامجھا الميداني، من أجل معالجة القضايا ذات األولوية واحتياجات إقليم الشرق 
األدنى، بما يشمل سياسات األراضي والمياه، والقضايا التنظيمية، وندرة المياه، وآفات 

ومعايير جودة الغذاء،  وأمراض المحاصيل، وانخفاض إنتاجية المحصول، وقضايا التجارة،
وقد أوصى المشاركون بأن تدرج عمليات المراقبة والتقييم في كافة . وآثار الجفاف، الخ

  .المشروعات كوسيلة لتأكيد النجاح واالستدامة
  

ألقت الھيئة الضوء على الدعم الفني الھام الذي قُدم لمعظم بلدان اإلقليم، من خالل صياغة   -11
مشروعات، والدفاع عن القطاع الزراعي والتفاوض مع المؤسسات وتنفيذ عدد كبير من ال

وقد غطت ھذه المشروعات . التمويلية، والتمويل المباشر ضمن برنامج المنظمة للتعاون الفني
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أھدافا مختلفة مثل إعداد السياسات واالستراتيجيات، وإدخال التكنولوجيات وآليات اإلدارة، 
  .الزراعية وإدارة البيانات، والتدريب وتنمية القدرات، الخ وإعداد خطوط إرشادية، والمعلومات

  
أدركت الھيئة أن عملية تحسين استخدام األراضي والمياه، بما يشمل من أجل اإلنتاج الزراعي   - 12

منظمة عن الواألمن الغذائي، قد شكلت أحد المجاالت الھامة التي ركزت عليھا خطة عمل 
وقد شملت األھداف الرئيسية لھذه . خالل العامين الماضيينالمياه في إقليم الشرق األدنى 

األنشطة تحديد األولويات الخاصة بالزراعة واستخدام األراضي والمياه، واإلعداد الدقيق 
لالستراتيجيات وخطط العمل عن طريق الدراسات التحليلية، باإلضافة إلى تكثيف وتنويع نظم 

دف تحسين األمن الغذائي والوصول إلى زيادات اإلنتاج الزراعي تحت ظروف الري وذلك بھ
  .سريعة في المحاصيل االستراتيجية، مع الحفاظ على استدامة قاعدة الموارد الطبيعية

  
أثار المشاركون قضية المنافسة بين اإلنتاج الغذائي والوقود الحيوي في استخدام موارد   - 13

والبلدان األعضاء، فقد منظمة كل من الولما كانت ھذه القضية ذات أھمية ل. األراضي والمياه
طالبوا المنظمة بتقييم آثار ھذه المنافسة على أسعار المواد الغذائية وعلى البيئة، خاصة فيما 
يتعلق بإزالة الغابات والمراعي، وأن تقدم للبلدان األعضاء المشورة السياسية المناسبة بھذا 

  .الشأن
  

تقليدية في تخفيف عبء نقص المياه باإلقليم، شدد الر في توضيح دور الموارد المائية غي  - 14
المشاركون على أھمية األنشطة التي قامت بھا المنظمة في ھذا المضمار وأوصوا بمواصلة 

كما شدد المشاركون بصفة خاصة على أھمية تشجيع . ھذه الجھود في خطط العمل المستقبلية
الخطوط اإلرشادية للسياسات، وعلى المعايير  تقليدية، وعلى إعدادالاستخدام موارد المياه غير 

بر المشاركون بصفة عكذلك . الفنية، وتوفير التدريب في كافة النواحي وعلى تبادل الخبرات
ومنظمة ) WHO(خاصة عن رضاھم عن التعاون المشترك بين منظمة الصحة العالمية 

في مراجعة وإصدار ) UNEP(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة لألمم المتحدة األغذية والزراعة 
استخدام الحمأة والمياه العكرة في "و " استخدام المياه العادمة في الزراعة"إرشادات جديدة عن 

ونظراً ألن ھذه اإلرشادات الجديدة تعتبر أكثر شموال وأكثر مرونة من تلك التي ". الزراعة
ألدنى، ولألقاليم األخرى، لذا ، باإلضافة إلى أنھا أكثر مالئمة لبلدان الشرق ا1989أعدت عام 

فقد حث المشاركون البلدان األعضاء على استخدام ھذه اإلرشادات في مراجعة معاييرھم 
منظمة والمنظمات الكما أوصوا أيضا بأن تقوم . القطرية المتعلقة باستخدام المياه العادمة

ول اإلرشادات الجديدة، األخرى بدعم البلدان في ھذا المسعى، بما يشمل عقد منتديات إقليمية ح
كما طالبوا بالدعم المناسب لمواجھة قضية . وتوفير التدريب وتشجيع تبادل الخبرات بين البلدان

  .اإلحجام االجتماعي عن استخدام المياه العادمة لإلنتاج الزراعي
  

من أجل  الحظ المشاركون بارتياح المبادرات الھادفة إلى معاونة البلدان على مراجعة سياساتھا  - 15
كما أثنى المشاركون على . العمل على توافقھا مع التطورات االجتماعية واالقتصادية الجديدة

المساعدة التي قدمت لعديد من البلدان من أجل إعداد أطر العمل القومية متوسطة المدى ذات 
  .األولوية، وأوصوا بمواصلة ھذا اإلجراء في البلدان األخرى

  
مياه يعتبر أحد القضايا ذات األھمية القصوى باإلقليم، وبأن الزراعة ھي اقتناعا بأن نقص ال  -16

أكثر القطاعات المعرضة للتأثر بتناقص الموارد المائية وتدھور نوعيتھا، شدد المشاركون على 
منظمة والمنظمات األخرى المشاركة، من أجل تخفيف ھذه اآلثار الأھمية الجھود التي بذلتھا 

وركز المشاركون بوجه خاص على تشجيع سياسات . الزراعة المروية والعمل على استدامة
توفير المياه والتقنيات المتعلقة بذلك، وتطبيق إجراءات تقدير قيمة المياه، وتشكيل ودعم 
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اتحادات مستخدمي المياه، كأسلوب لتحقيق اإلدارة المتكاملة للطلب على المياه، وتحسين 
  .يةإنتاجيتھا واستدامة الزراعة المرو

  
اإلدارة المتكاملة "عن  GEF/IFADوافقت الھيئة على الدعم المقدم من المبادرة اإلقليمية لـ   -17

التي تھدف إلى " MENARID –المستدامة لألراضي بإقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا 
عيشية تشجيع اإلدارة المتكاملة المستدامة لألراضي بالمناطق الجافة باإلقليم وتحسين الحالة الم

االقتصادية واالجتماعية للتجمعات المستھدفة، عن طريق إحياء وصيانة الوظائف البيئية 
تحسين نظم الرعي ) 1(وقد ركزت مساھمات المنظمة في ھذه المبادرة على . واإلنتاجية

) 3(إدارة المياه وتخفيف آثار الجفاف ) 2(الحيواني  –والنظم المتكاملة لإلنتاج المحصولي 
اإلدارة المستدامة لألراضي من خالل اإلدارة ) 4(لى التكثيف الزراعي والمستدام الحفاظ ع

دعمھا من أجل تطوير وتنفيذ منظمة وقد أوصت الھيئة بأن تواصل ال. المستدامة للغابات
  .المبادرة

  
اني أوضحت الھيئة مالئمة الدراسة اإلقليمية عن إدارة المياه الجوفية التي بدأتھا المنظمة في ثم  -18

وأخذت الھيئة علما بأن ھذه الدراسة تركز على التداعيات . دول رائدة بإقليم الشرق األدنى
االقتصادية واالجتماعية وتھدف إلى إجراء تقييم دقيق للموارد والستخداماتھا، والتعرف على 
قصص النجاح في اإلدارة، بما في ذلك من خالل مشاركة المستفيدين وانخراط القطاع الخاص، 

منظمة بتنظيم اجتماع إقليمي الأن تقوم وطالبت الھيئة . إدخال الخبرات من خارج اإلقليمو
لمناقشة نتائج الدراسة، وتعزيز البعد اإلقليمي للنتائج والتوصيات والمشاركة في ذلك مع البلدان 

  .األعضاء واألطراف المعنية
  

ل التمور والمحاصيل المصاحبة، أكد المشاركون على مالئمة الدراسات الجارية حول ري نخي  -19
التي يجرى إجرائھا في عديد من بلدان الشرق األدنى، وكذلك على االجتماع اإلقليمي للخبراء 

كما أوصى المشاركون كذلك بأن تسعى المنظمة إلعداد مشروع إقليمي . عن نفس الموضوع
األعضاء بالنظر في عن ري نخيل التمور، حسب ما اقترحه اجتماع الخبراء، وطالبوا البلدان 

كما طالبوا المنظمات البحثية والتنموية المعنية األخرى . تمويل ھذا المشروع واالستفادة منه
بدعم ھذه المبادرة، والمشاركة في تحقيق أھداف المشروع المتعلقة باإلعداد الدقيق لدليل عن 

  .ري نخيل التمور، وتنظيم تدريب حول استخدامه
  

ديرھا الستمرار المنظمة في تحديث وتجميع المعارف التكنولوجية عن عبرت الھيئة عن تق  -20
حصاد المياه من أجل اإلنتاج الزراعي، كأسلوب لمعالجة نقص المياه بإقليم الشرق األدنى 

منظمة من أجل إصدارھا وتوزيعھا لدليل الوفي ھذا الشأن أثنت الھيئة على . وبالجھات األخرى
تشمل العربية، وكذلك على برامج التدريب المتعلقة بھذا  تدريبي شامل وواضح بخمس لغات
وھذا الدليل يغطي كافة نواحي حصاد المياه، بما يشمل . الدليل التي عقدت في بلدان عديدة

النواحي التقنية واالقتصادية، ومبني على األنشطة السابقة التي أجرتھا المنظمة في بلدان العجز 
  .المائي، خاصة بالشرق األدنى

  
الري بمياه منظمة حول عملية استشارية لمراجعة وتحديث دليل ال بتدشينأخذ المشاركون علما   -21

بتمويل ھذه العملية منظمة وعبروا عن تقديرھم لقيام ال. 1982السيول الذي يرجع صدوره لعام 
لم والقيام بھا بالتعاون مع عديد من المؤسسات البحثية، وبمشاركة خبراء من مختلف مناطق العا

ً على األقل، وتشمل . بما في ذلك الشرق األدنى ومن المتوقع أن تستغرق ھذه العملية عاما
  .بالقاھرة 2008ورشة عمل تعقد في ابريل 

  



 

 
 

5

أثنى المشاركون على المنظمة لتدبير التمويل واتخاذ اإلجراءات الخاصة بتنظيم مجموعة من   -22
دنى حول تحديث نظم الري الكبيرة، على ورش العمل القطرية واإلقليمية بإقليم الشرق األ

وسوف تعقد ھذه . من قبل المنظمةالذي تم تطويره مؤخراً  MASSCOTEأساس نموذج 
، من أجل تيسير تحديث مشروعات الري الكبيرة 2008/2009الورش خالل فترة العامين 

  .بالشرق األدنى
  

بأخذ زمام المبادرة من أجل إعداد  عبرت الھيئة عن امتنانھا بقيام المكتب اإلقليمي للمنظمة  -23
دليل استخدام ) 1: (وتمويل دليلين متوافقين مع األحوال واالحتياجات بإقليم الشرق األدنى ھما

وقد قام المكتب . طرق تحليل التربة بالمناطق الجافة وشبه الجافة) 2(األسمدة بالشرق األدنى، 
ربية وبتوزيع النسخ العربية واإلنجليزية على اإلقليمي أيضا بترجمة كال الدليلين إلى اللغة الع

وقد أثنى المشاركون أيضا على االتحاد الدولي لصناعة األسمدة واالتحاد . البلدان األعضاء
العربي لألسمدة على مساھمتھم المالية، ودعوا المؤسسات اإلقليمية والدولية األخرى إلى دعم 

  .المبادرات المشابھة في المستقبل
  

لھيئة علما بالدعم الذي قدم للبلدان األعضاء من أجل إعداد النظم القومية للمعلومات أخذت ا  -24
الزراعية، وبناء قدرات البلدان على إدارة بيانات موارد األراضي والمياه، وعلى استخدامھا 

منظمة كآلية التخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الزراعية، كما عبرت الھيئة عن تقديرھا لقيام ال
بإعداد آليات للتقييم السريع لألداء في مشروعات الري الكبيرة المجمعة، وفي التنبؤ بتجاوب 

  .الغلة المحصولية مع الماء تحت النظم المائية واألحوال الجوية المختلفة
  

يراقب ) AQUASTAT(عبرت الھيئة عن ارتياحھا بأن النظام اإلحصائي لموارد المياه الريفية   -25
المائية واستخداماتھا في كافة البلدان المائة والتسعين األعضاء بالمنظمة، وبأنھا حالة الموارد 

منظمة على تحديث الكما شكرت . تعتبر أكبر وأشمل نظام إعالمي عن موارد المياه بالعالم
قاعدة البيانات، بما يشمل العديد من بلدان الشرق األدنى، وطالبت المنظمة بمواصلة ھذا 

  .ن مع الدول األعضاءاإلجراء بالتعاو
  

إدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه وقاية النبات والحجر الزراعي في حماية اإلنتاج الزراعي   -26
منظمة من أجل دعمھا تنفيذ عدة مشروعات تھدف إلى زيادة إمكانية الباإلقليم، أثنت الھيئة على 

يات الزراعية السامة، وتحسين الوصول إلى الغذاء اآلمن، وتقليل حوادث اآلثار الضارة للكيماو
كما عبرت الھيئة عن تقديرھا لتقديم عديد من مشروعات . نوعية األراضي والتنوع البيولوجي

العون الفني التي تھدف إلى زيادة الوعي العام على مختلف المستويات، وتقوية قدرات الصحة 
واالتفاقية الخاصة بإجراءات ) IPPC(النباتية بحيث تتوافق مع االتفاقية الدولية لوقاية النبات 

الصحة والصحة النباتية، وتحسين نظم مكافحة اآلفات لتحقيق اإلدارة األفضل للمحاصيل 
وأوصت الھيئة بأن تواصل المنظمة والبلدان األعضاء التعاون في مجال وقاية . االستراتيجية

ثال للمعايير الدولية، من النبات والحجر الزراعي، مع التركيز على حماية الصحة والبيئة واالمت
  .أجل تعظيم الصادرات الزراعية

  
لدعم الفني والسياسي لوإدراكا . كانت المكافحة المتكاملة لآلفات أيضا محوراً الھتمام الھيئة  -27

على ) IPM(منظمة لبلدان اإلقليم، لدعم برامج المكافحة المتكاملة لآلفات الالھامين التي قدمتھما 
رعين ومستوى واضعي السياسات والقرارات، فقد طالب المشاركون كل من مستوى المزا

بالبلدان، بھدف تقليل استخدام المبيدات ) IPM(المنظمة بدعم استراتيجيات الـمكافحة المتكاملة 
  .والمساھمة في حماية التجمعات الزراعية، والبيئة والمستھلكين
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ير لتدعيم مشاركة البلدان األعضاء في أعمال بنشاط كبمنظمة عبرت الھيئة عن ارتياحھا لقيام ال  -28
الدستور الغذائي، بما في ذلك تنظيم عدد ال بأس به من ورش العمل الھادفة إلى تقوية القدرات 
في ميادين تحليالت المخاطر لألمان الغذائي، باإلضافة إلى جودة الغذاء وسالمة المنتجات 

الورش الكوادر الفنية وكبار المسئولين من  وقد شمل المستفيدون من ھذه. المختلفة واألطعمة
وقد غطى ھذا الدعم أيضا تنظيم اللجان القطرية للدستور . الوزارات المعنية بكافة البلدان

الغذائي، ومراجعة نظم ضبط جودة الغذاء من أجل زيادة كفاءتھا، وتطبيق األساليب الحديثة 
  .إلدارة اآلمان الغذائي، في عديد من البلدان

  
عبرت الھيئة عن تقديرھا للدعم المتواصل الموجه نحو تقوية قدرات البلدان األعضاء على   -29

كما ألقت الضوء على مشروعات التعاون الفني . إدارة حاالت الجفاف وتخفيف آثاره السلبية
)TCP ( التي نفذت باألردن، وإيران وسورية، والتي أدت إلى صياغة استراتيجيات قومية

أھب للجفاف وتخفيف آثاره في القطاع الزراعي، باإلضافة إلى إقامة نظام وخطط عمل عن الت
استعراض "بإعداد تقرير عن منظمة كذلك أثنت الھيئة على قيام ال. لإلنذار المبكر في سورية

" حاالت حدوث الجفاف، ورصدھا واألنشطة التخطيطية المتعلقة بذلك في إقليم الشرق األدنى
لخاصة بالتأھب للجفاف وإدارته، بالتعاون مع المركز الدولي لتخفيف وكذلك إعداد اإلرشادات ا

منظمة الآثار الجفاف بنبراسكا، الواليات المتحدة األمريكية، وأوصى المشاركون بأن تواصل 
في نطاق إطار شبكة العمل  ، خاصةوالمنظمات المعنية األخرى تعاونھم في ميدان الجفاف

  ).NEMEDCA(دنى والبحر المتوسط وأفريقيا الوسطى الخاصة بإدارة الجفاف للشرق األ
  

الحظت الھيئة بارتياح المدى الواسع من األنشطة المتعلقة بالوقاية والتخلص من مبيدات اآلفات   -30
منظمة من البدول اإلقليم، كما أثنت الھيئة أيضا على منظمة منتھية الصالحية التي قامت بھا ال
من األدلة والخطوط اإلرشادية وإصدار وثائق جديدة  أجل الترجمة إلى العربية لعديد

  .واإلرشادات التدريبية خاصة فيما يتعلق باالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات
  

منظمة تعاونت بفاعلية مع منظمات األمم المتحدة األخرى الالحظت الھيئة بارتياح أن   -31
، خاصة )CGIAR(عية الدولية والمؤسسات التابعة لنظام الجماعة االستشارية للبحوث الزرا

، والمؤسسات الممولة والوكاالت )IWMI(والمعھد الدولي إلدارة المياه  (ICARDA)مركز 
، حكوميةالغير ن الثنائي والتنمية، والمنظمات المانحة مثل البنك الدولي، ومنظمات التعاو

طبيعية والتنمية والوكاالت األخرى ذات النشاط في المجاالت الزراعية، وإدارة الموارد ال
وأوصت الھيئة بأن تقوم ھذه المنظمات بالعمل على التنسيق بين . الريفية بإقليم الشرق األدنى

كما أوصت الھيئة . خطط أعمالھا وتوجيه أنشطتھا بما يخدم وحدة الھدف وتفادي االزدواجية
وعلى توافق  أيضا بأن تعمل البلدان األعضاء على تأكيد التنسيق الجيد بين ھذه المنظمات،

  .أنشطتھا مع السياسات القطرية واإلقليمية
  

ً بأھمية المشروعات الميدانية في تعزيز التنمية وبناء قدرات البلدان المستفيدة، عّبر   -32 اقتناعا
منظمة من قبل الأو المنفذة /المشاركون عن رضاھم عن العدد الكبير من المشروعات المدعمة و

كما طالبوا المنظمة والمنظمات األخرى . ترة العامين الماضيينبإقليم الشرق األدنى خالل ف
باستمرار منح األولوية للبرنامج الميداني، ومعاونة البلدان األعضاء على إعداد وتنفيذ 

  .مشروعات تنموية، والعمل على تأمين الدعم المادي من الجھات المانحة
  

ً إضافيا للعرالأوصت الھيئة بأن تقدم  -33  هاق من أجل إعادة تأھيل وتحديث قطاعمنظمة دعما
. ، مع التركيز بشكل خاص على توفير التدريب لموظفي وكوادر وزارة الزراعةالزراعي

كما حثت . العراق فيالقطاعية المنفذة للمشاريع المختلفة  الجھاتوتوسيع دائرة التشاور مع 
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ن، من أجل تعظيم االستفادة المنظمة على النظر في إعادة فتح مكتبھا ببغداد في أسرع وقت ممك
  .منظمةالمن دعم 

  
طالب المشاركون أمانة الھيئة أن توجه نيابة عنھم خطابا إلى المسئولين بوزارة الزراعة    -34

كما اقترحوا أيضا . واستصالح األراضي بمصر، للتعبير عن الشكر على استضافة دورة الھيئة
، لممثلين من القطاع الخاص واالتحادات بأن توجه الدعوة لحضور الدورات القادمة للھيئة

  .الزراعية
  

الموقع اإللكتروني للھيئة التجارب الناجحة بالبلدان توضع على أوصى المشاركون بأن  -35
ستخالص ھذه الخبرات واتقاسم عمل الھيئة، وذلك كوسيلة لالواقعة ضمن نطاق األعضاء 

لالستفادة منھا ألغراض زاتھا كما أوصوا باإلعالن عن أنشطة الھيئة وإنجا. الدروس منھا
  .الدعوةالتدريب و

  
عملية في مجاالت ذات اكتسبت خبرات الحظ المشاركون أن بعض بلدان إقليم الشرق األدنى قد   -36

. المياه الجوفية وتلقيح السحبتغذية حصاد المياه، وإعادة وال سيما في مجال صلة بالھيئة، 
، مع إيالء االعتبار الالزم خبراتيم علمي لھذه الأوصوا بأن تقوم ھذه البلدان بإجراء تقيو

ھا وتحسين ممارساتھا وأدائھا، التحقق من منافعللنواحي االقتصادية والبيئية، وذلك من أجل 
منظمة والمنظمات األخرى الكذلك أوصوا بأن تعاون . البلدان األخرى باإلقليم منھاوإفادة 

المشاركون أيضا بأن تقوم البلدان األعضاء بتشجيع أوصى و. المعنية في عملية التقييم المذكورة
  .التعاون المشترك وتبادل الزياراتمن خالل تجارب تبادل ال

إصالح قوانين وتشريعات تسويق المنتجات الزراعية في ضوء التغيرات االجتماعية   - ب
  االقتصادية الجديدة

  
إصالح قوانين وتشريعات "نة عنوالم ALAWUC/NE/08/4أخذت الھيئة بعين االعتبار وثيقة   -37

وعبرت عن " تسويق المنتجات الزراعية في ضوء التغيرات االجتماعية االقتصادية الجديدة
لمنظمة لتغطية ھذه القضية التي تواجه التنمية الزراعية بالشرق األدنى، والتي توضح لشكرھا 

اتھم الزراعية ودعم العوامل المالئمة التي يجب أن تنظر فيھا البلدان لتحسين تسويق منتج
  .قليمبين بلدان اإلالصادرات والتجارة 

  
ً في كثير من بلدان الشرق األدنى  -38 ً ھاما ً اقتصاديا ففي . أقّرت الھيئة بأن الزراعة مازالت قطاعا

الثمانينات، اكتسب تحرير التسويق الزراعي أھمية متزايدة، حيث نفذ عديد من البلدان برامج 
اية التسعينات، ازداد التزام معظم البلدان بأن يقوم القطاع الخاص بدور إصالحات ھيكلية، وبنھ

  .أكثر أھمية في عملية التسويق الزراعي
  

في الحظت الھيئة التغيرات الجوھرية في األحوال االجتماعية االقتصادية في السنوات األخيرة   -39
ونمواً في الطبقات المتوسطة، كثير من بلدان إقليم الشرق األدنى التي شھدت تحضراَ متزايداً، 

ظھور كما ناقشت الھيئة . اوسالمتھية غذوتغيراً في أنماط االستھالك واھتماماً متزايداً بجودة األ
الجودة، وثبات اإلمدادات، خاصة من حيث ومتطلباتھا ال )ماركت لسوبرا(تاجر الكبرى مال

وقد شھد تحرير التجارة . ر ھذه المتطلبات على صغار المزارعينيثتأوسالمة األغذية و
، وفي الوقت الحالي  (WTO)الزراعية انضمام عديد من البلدان إلى منظمة التجارة العالمية

، بصفة مراقبدولة  12دولة من الشرق األدنى أعضاء بھذه المنظمة، باإلضافة إلى  17ھناك 
ً طلب العضويةلمتبقية معظم البلدان اتدرس في حين   WTO قضايا الـھذا وتعتبر . فيھا جديا

الرئيسية ذات العالقة بالزراعة واألمن الغذائي ھي االرتباطات المحددة الملزمة لتسھيل النفاذ 
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لألسواق، وتخفيض الدعم المحلي المشوه لعمليات اإلنتاج والتجارة، وكذلك دعم الصادرات، 
ً تصديرية إالّ أنه يؤدي إلى منافسة متزايدة من المنتج ات المستوردة وھو بينما يخلق فرصا

  .باألسواق المحلية
  

الحظت الھيئة أن معظم البلدان بإقليم الشرق األدنى تعاني عجزاً في ميزانھا التجاري   -40
وبالرغم من اختالف الدول جوھريا فيما يتعلق باكتفائھا الذاتي، مع وجود قليل منھا . الزراعي

اإلقليم يزداد اعتماداً على الواردات  تعتبر مصدرة صافية للسلع الزراعية من ناحية القيمة، فإن
وھذه الواردات المتزايدة ترجع أساساً لعدم قدرة اإلنتاج الزراعي على مسايرة الزيادة . الغذائية
كما أن التقلبات في اإلنتاجية بسبب اعتماد الزراعة على األمطار، يزيد من مشكلة . السكانية

ات السابقة أن الجھود الخاصة بزيادة اإلنتاج عالوة على ذلك، فقد برھنت الخبر. ھذه الفجوة
الزراعي، وتحسين حالة األمن الغذائي، قد أحبطت ألسباب من ضمنھا، غياب اآلليات التسويقية 
الفعالة والمنظمة، واألسواق المناسبة، والبنيات األساسية الالزمة لما بعد الحصاد وعدم كفاية 

لذا فقد حثت الھيئة البلدان األعضاء . تسويقيخدمات دعم التسويق خاصة خدمات اإلرشاد ال
ً من أجل إزالة ھذه المعوقات، وطالبت  منظمة والمنظمات األخرى المعنية البأن تعمل سويا

  .بتقديم الدعم الالزم في ھذا الشأن
  

أن البلدان قد صادقت أيضا على عدد من االتفاقيات اإلقليمية التجارية، علما بالھيئة أحاطت   -41
) 1988(، اتحاد المغرب العربي )1996(أھمية ھي المنطقة العربية للتجارة الحرة  أكثرھا

ومع ذلك، فمن الناحية العملية ال يجرى تنفيذ ھذه ). 1981(ومجلس التعاون الخليجي 
محدودة المجال بسبب بين بلدان اإلقليم فالتجارة في األغذية والزراعة . االتفاقيات بصورة كاملة

ودعت الھيئة البلدان . ية وعدم كفاية البنية األساسية اللوجستية ومرافق النقلحواجز غير جمرك
األعضاء إلى إزالة المعوقات والتحديات التي تعرقل التجارة اإلقليمية الداخلية وفرص األسواق 

، ونقص خدمات دعم التجارة، وتفاوت جمركيةالغير المحلية، خاصة فيما يتعلق بالحواجز 
  .اسية واالقتصاديةاالھتمامات السي

  
: الحظت الھيئة بأن تجارة األغذية في بلدان الشرق األدنى تتصف بالتركيز السلعي العالي  -42

. اعتماد كبير على استيراد األغذية خاصة الغالل وسيادة الفاكھة والخضر بالصادرات الزراعية
ك، فإن كال من والسوق الرئيسية الخارجية للخضر والفاكھة ھي االتحاد األوروبي، ولذل

كما . المعايير العامة والمعايير االختيارية الخاصة تشكل تحديات للمصدرين من الشرق األدنى
فدول الخليج تعتبر واحدة من أسرع . الحظت الھيئة أيضا أن ھناك فرصا تجارية إقليمية عديدة

سواق اإلقليمية وھذه األ. األسواق نمواً من أجل الموردين الدوليين إلى صناعة خدمات الغذاء
تطرح فرصا ولكن تحديات أيضا، حيث أن نظم التسويق التقليدية غالبا ما تخفق في اإلمداد 

جودة مساوية وأمان يمّكن من التنافس مع المنتج المستورد، وبالتالي فھي في حاجة  يبمنتج ذ
اإلقليم، ھناك  عالوة على ذلك، فبالرغم من االتفاقيات المتعددة بين بلدان. عاجلة إلى اإلصالح

نقص شديد في تنسيق السياسات االقتصادية، ومتطلبات البنية األساسية واالحتياجات اللوجستية، 
  األمر الذي يؤثر عكسيا على أداء التجارة الزراعية باإلقليم

  
تم تسليط الضوء على احتمالية تھميش صغار المزارعين إذا لم يتمكّنوا من االمتثال للمعايير   -43

وال سيما النظم الحديثة لتوزيع األغذية، ا التي تفرضھا وسالمتھ يةغذيدة لجودة األالمتزا
لتنظيم صغار المزارعين الماسة الحاجة إلى الھيئة أشارت ، و)السوبر ماركت(المتاجر الكبرى 

وأّيدت الھيئة دور الخدمات . تشجيع تكوين المجموعات واالتحادات والتعاونياتمن خالل 
المزارعين وتحسين عملية التسويق، كما أقّرت تجمعات اد التسويقي في دعم المحسنة لإلرش
ھذه البلدان األعضاء حيث تعتبر في الممارسات الزراعية السليمة تطبيق بالحاجة إلى 

  .لبيئةوالمستدام وغير المضر باإلنتاج الحديث اآلمن لحجر الزاوية الممارسات 
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ومحدودية  ،راعي باإلقليم يتسم بالبنيات األساسية الضعيفةالحظت الھيئة أن نظام التسويق الز  -44

ونقص وسائل النقل والشحن المناسبة للتسويق عبر البحار، وسوء  ،المعارف التكنولوجية
التغليف والتعبئة، ونقص المخازن المبردة، ونقص المعلومات عن األسواق األجنبية، وصعوبة 

الضوء على عدم مالئمة ي كما ألق. الحصادنشر المعلومات، وقصور تكنولوجيات ما بعد 
لم يتم إنشاء  أنه مالوحظ البنيات التحتية التسويقية، خاصة أسواق الجملة الحضرية القائمة، و

أسواق محّسنة تنسجم مع الممارسات التجارية الحديثة، فإن أسواق البيع بالجملة يمكن أن 
وحثت الھيئة البلدان  .تسويقي األساسييعرض عنھا التجار، وبذلك يفقد المزارعون منفذھم ال

على القيام بتحليالت خاصة بسالسل إمداد المحاصيل الرئيسية والمنتجات الحيوانية،  األعضاء
كما دعت المنظمة والمنظمات المعنية . وذلك من أجل تحسين كفاءة النظم التسويقية الخاصة بھا
موارد مالية لتقوية قدرات التسويق  األخرى لتقديم الدعم السياسي والفني، والسعي لتدبير

  الزراعي بالشرق األدنى، والعمل على انسجامه مع بيئة التجارة العالمية
  

في معظم البلدان النامية ال األغذية وبائعي مصنعي كذا صغار المزارعين وأن بأقّرت الھيئة   -45
وطنية في كثير عايير التكون المفي حين ، يةغذالوفاء بالمعايير الدولية لسالمة األون يستطيع

عاني الفنية واالقتصادية، ي اتبوفباإلضافة إلى الصع. غير معمول بھا أصالً من األحيان 
ت مالاعمالتكاليف جديدة من من أعباء مجموعة والمصدرون األغذية المزارعون ومصنعو 

الفاعلة،  األطرافتشريعات والقوانين وسم بتباين التائي يذغم االتي تنبثق من التعامل مع نظ
إدراكا من الھيئة بأن و. تصديقات عديدة عبر سلسلة اإلمداداتفي كثير من األحيان تطلب وي

مزارعين وصغار العرض كال من البلدان اإلخفاق في التأقلم مع بيئة التسويق المتغيرة سوف ي
على والدولية، حثت البلدان األعضاء وطنية األسواق الللتھميش ويبعدھم بصورة متزايدة عن 

مواجھة تحديات بغرض األغذية المعنية بالرقابة على  ھاإصالح نظممن أجل العمل بجدية 
األغذية على إطار عمل وطنية لرقابة النظم الويتعين أن ترتكز . البيئة التجارية الدولية الجديدة

المرافق غير ذلك من و إداريين ومفتشين مدربين ومختبرات مالئمةوظفين تشريعي مدعم بم
  .حقيق اإلدارة الفعالة للتشريعاتزمة لتالال

  
الحاجة إلى تغيير وتحسين قوانين وتشريعات تسويق فرض إن التغير في متطلبات السوق -46

الحاجة إلى إجراء الھيئة كما أيدت  ،خدمات التصديقعزيز توينبغي . المنتجات الزراعية
إصالح القوانين والتشريعات إلى الحاجة وأقّرت ب القطاعات الفرعيةالتوافق مع تقييم عمليات 

 .واإلقليمية والدوليةوطنية لتجارة الالمتاحة لفرص الللتسويق حتى تستفيد البلدان من وطنية ال
في نھاية المطاف نظر الوالتوافق نسجام معاييرھا وإجراءات تقييم للبلدان النظر في اينبغي كما 

وتشمل اإلصالحات . إلجراءات المتناسقةإقليمي العتماد المعايير واجھاز في إمكانية إنشاء 
تنظيمية وحصرھا بوظيفة المشاركة الحكومية لحد من المقترحة إعداد سياسات مالئمة ل

دور ھذا الترويج لزيادة والقطاع الخاص المحلية، مبادرات عزيز تو، في معظمھا وتيسيرية
ت األساسية الحديثة التسويق من خالل تقديم حوافز لالستثمار في البنيامجال القطاع في 

  .للتسويق
  

تحليل في مجال ثير من البلدان ات لكمساعدلما قدمته من لمنظمة لتقديرھا ت الھيئة عن بعرأ  -47
من الترتيبات المؤسسية، وكذلك القيام ببناء القدرات وتقديم الدعم و التسويقيةوسياساتھا نظمھا 

  .ير من دول الشرق األدنىاألغذية في كثوطنية للرقابة على توطيد النظم الأجل 
  

  :ما يليوأوصت الھيئة بأن تقوم البلدان األعضاء ب  
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 لتمكين بلدان الشرق األدنى من المنافسة في تھا سالملرقابة على األغذية وإعداد نظم فّعالة ل
 .الزراعيةلمنتجات الغذائية األسواق الدولية ل

 فات معيارية متناسقة وإجراءات تقييم إلى إرساء مواصرامية واإلقليمية الوطنية دعم الجھود ال
  .التصديق واالعتمادفي ذلك التفتيش ولمنتجات الغذائية الزراعية، بما معايير ااالمتثال ل

 النظر في إمكانية وضع معايير لجودة للمنتجات يمكن تسجيلھا بالمؤشرات الجغرافية. 

 مجال ع الخاص في دور للقطازيادة وتشجيع  وطنيةالسعي إلى إعادة تنظيم األسواق ال
حوافز لالستثمار في البنيات األساسية الحديثة للتسويق، بما في البالتسويق عن طريق تقديم 
 .ذلك إنشاء سالسل التبريد

  مما منافسة في خدمات النقل اإلقليمي، زيادة الاإلجراءات الجمركية وتطبيق تدابير لتبسيط
 .تفاقيات التجارة اإلقليميةاالفوائد يعزز 

 قليمبلدان اإلالصادرات والتجارة بين عزيز تحليالت وإدخال إجراءات لت إجراء. 

 الثروة ليل لسلسلة اإلمدادات الخاصة بالقطاعات الفرعية للمحاصيل الرئيسية واإجراء تح
، وذلك لتيسير )الجملةالبيع بمثل أسواق (بما في ذلك االحتياجات من البنية األساسية  ةالحيواني

وال سيما (التسويق تكاليف كفاءة نظم التسويق ذات العالقة، وتخفيض إعداد خطط لتحسين 
 ).لخسائر الممكن تفاديھا في سلسلة التسويقا

  من أجل التسويق الزراعي، ھم ألغراض وتوحيد جھودتجمع المنتجين وربطھم شبكيا تشجيع
التصنيع  لمتطلبات الحديثة للسوق وإمداد وحداتلفي االمتثال الحجم جني ثمار اقتصاديات 

 .الزراعي

  التسويق من أجل توجيه المزارعين والمعلومات الخاصة باإلرشاد نظم تشجيع التحسينات في
  .أفضل نحو الوفاء بمتطلبات النظم الحديثة لتوزيع المواد الغذائيةصورة والتجار ب

  :يلي اممنظمة والمنظمات األخرى بالكما أوصت الھيئة بأن تقوم 

  التسويق الخاصة بتشريعات القوانين والإصالح لمساندة عمليات باإلقليم  التي تنفذدعم األنشطة
  .الدولي واإلقليمي يينفي ضوء التغيرات االجتماعية االقتصادية األخيرة على المستو

 ية واإلقليمية في العمل على تنمية الموارد البشرية والبحوث المتعلقة نطودعم المؤسسات ال
 .لقيمة بإقليم الشرق األدنىبنظم التسويق وتطوير سالسل ا

  شر المعلومات لتقوية بلدان الشرق األدنى في المشاركة الكاملة في نبناء القدرات وأنشطة دعم
، وسالمة )IPPC -االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (في وقاية النبات وإرساء المعايير الدولية 

الحيوان وسالمة صحة يير معاو) CODEX ALIMENTARIUS –الدستور الغذائي ( يةغذاأل
 ).OIE -المنظمة العالمية لصحة الحيوان (

 التسويق الزراعي كييف نظم دعم القدرات على تلمواصلة موارد سعي إلى الحصول على الال
 .والدوليوطني ال ىمع المحيط التجاري المتغير على المستوتتالءم ل

 وية معارفھا ومداركھا عن تغيرات من أجل تقبلدان للات السياسفي مجال الدعم الفني ووفير ت
على مستوى  ،المناخ االقتصادي االجتماعي وااللتزامات الدولية ومعايير القطاع الخاص

  .القراراتصانعي واضعي السياسات و

  تمويل وإنشاء وتشغيل نظم الريأجل من الخاصة وكة العامة االشر  -ج 
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من أجل الخاصة والمشاركة العامة " المعنونة ”ALAWUC/NE/08/3“الھيئة الوثيقة تدارست   -48
منظمة من أجل التجميع الشامل للخبرات ال، كما أثنت على ”تمويل وإنشاء وتشغيل نظم الري

بين القطاع كة االشرفيما يتعلق ب، بما في ذلك إقليم الشرق األدنى، يالعالمالنطاق المكتسبة على 
شف ھذه الورقة الدور الممكن وتك. الري والصرفجال في م) PPP(الخاص والقطاع العام 
مراقبة المروية وتحسين إدارة المياه و اتالخاصة في توسيع المساحوالعامة ات كاللشر

قدم عرضا عاما كما ت. المنتجات عالية القيمةليشمل عي استخدامھا، وتنويع اإلنتاج الزرا
، لخبرات المكتسبة عبر العالم وتفحص اھتمامات الشركاء المحتملين من القطاع الخاصل
تستخدم تحليالت الدراسات الميدانية لوضع مالمح السبل الممكنة لتيسير االستثمار الخاص و
وقد تمّنت الھيئة أن يكون أطراف من القطاع . المتعلقة بإدارة المياهوطنية تحقيق األھداف اللو

أوصت بأن تعتبر ھذه كما . د دعوا لھذا االجتماع وذلك لإلطالع على وجھة نظرھمالخاص ق
  .للبلدان األعضاء باإلقليم عند مباشرة مشروعات المشاركة العامة الخاصة االوثيقة مرجع

  
من ھذه الوثيقة ليس إسداء النصح، بل على األحرى من غرض أن العن فھمھا بأدركت الھيئة   -49

أن الوثيقة تتناول مشروعات الري الكبيرة اعترفت بكما . لمناقشةاوح رأجل بث وإثارة 
الري الذي يملكه ويديره القطاع والتي تختلف عن  عاموالمتوسطة الحجم التي يديرھا القطاع ال

أن بوأوصى المشاركون . ير من بلدان اإلقليمالخاص والذي يمارس على نطاق واسع في الكث
  ).الري الخاص(ھذا النوع من الري ھيئة تقييم أداء الدورات المستقبلية للغطي ت

  
أو ما يقارب  ،مليون ھكتار 260حوالي شكل أقّرت الھيئة بالدور الھام لألراضي المروية التي ت  -50

. العالمفي  يةغذاألمن % 40توفر وكوكب األرض، على من المساحة المحصولية % 18
من كامل % 39حيث تبلغ المساحة المروية  الشرق األدنىفي ر بأكأھمية ھذا الدور  ييكتسو

وقد قام القطاع العام . من مجمل اإلنتاج الزراعي% 50أكثر من وفر المساحة المنزرعة وت
حتفظ بملكية البنيات األساسية المؤدية لذلك وبقى وا بتمويل وتنفيذ معظم التوسعات في الري،

  .ت المتعلقة بالتشغيل واإلدارة والصيانةكثير من الخدماتنفيذ المسئوال، على األقل نظرياً، عن 
  

 ھاتحمليمكن اعترفت الھيئة بأن إدارة مشروعات الري العمومية الكبيرة فرضت أعباًء مادية ال   -51
، حاولت في معظم األحيان في التنمية اوبإيعاز من شركائھ ،لذلك. الميزانية العموميةمن قبل 

إال أن . المائيةخدمات في تحصيل رسوم على الالحكومات تخفيض ھذا العبء عن طريق البدء 
لم تتفھم حين لم يكونوا على مستوى اإلدراك الواعي بالحاجة لھذه الرسوم، في  المياه مستخدمي

وكانت النتيجة . المياهخدمات االنتفاع بعلى رسوم لفرد األفكار األساسية  يةحكومھيئات الال
، ھااألحيان ال تكاد تغطي نفقات إنشاءمعدل تحصيل ضعيف لھذه الرسوم، التي في بعض 

وبالتالي أصبح تخصيص المياه غير مناسب اقتصاديا وزادت الديون على األسر الفقيرة، 
بما في (وأصبح اإلمداد بالخدمات ضعيفا وغير مرن والوصول إلى المياه ال يتسم باإلنصاف 

ساسية، وانخفض اإلنتاج ، وتأجلت أعمال الصيانة، وتدھورت البنية األ)ذلك ما يلزم للبيئة
حلقة  –المياه خدمات واإلنتاجية، األمر الذي أدى إلى تدني الرغبة واإلمكانية لدفع رسوم 

البلدان االعتبار الواجب لھذه القضايا بما يضمن بأن تعطي وقد حثت الھيئة . مفرغة كالسيكية
ذه الخدمات تقدم تقديم خدمات الدعم المناسبة للمزارعين، بصرف النظر عما إذا كانت ھ

  .بواسطة القطاع العام أو الخاص
  

فإن أداء المياه، نقص عاني من يمن بلدان الشرق األدنى في حين أن الكثير الھيئة أنه دركت است  -52
إلصالح ھذا ھامة جھوداً بلدان وقد بذلت ال. المستوىدون ا زال المياه المستعملة في الزراعة م

التوقعات دون نية وسياسية ومؤسسية، إال أن النتائج كانت إدخال تغيرات فمن خالل القطاع 
اإلصالحات  من ناحية، وألن بعض ةجزئيصورة عملية اإلصالح لم تنفذ إال بنظرا لكون 

الزراعة والتجارة والتمويل والحماية (قطاع المياه خارج نطاق الرئيسية المطلوبة تقع 
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رغم الدور الھام لمشروعات الري أنه نتيجة كانت الو. من ناحية أخرى ،)ذلك االجتماعية وغير
األمن الغذائي والتنمية االقتصادية، فإن إنتاجية تلك المشروعات تتناقص مجاالت العمومية في 

بسبب ضعف تقديم الخدمات، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل  تتدھور أصولھا الرأسماليةواقعيا و
ً بال. واإلدارة والصيانة كة العامة االشرإلقامة الجارية ات عمليوقد أحيط المشاركون علما

 إيرانجمھورية المغرب ومصر، وفي إنشاء السدود بفي الري والصرف مجال الخاصة في و
  .اإلسالمية

  
التي تواجه قطاع الري والصرف الزراعي في العالم تواجه تحديات نفس الالحظت الھيئة أن   -53

من القرن ي بدأ منذ منتصف الثمانينات والصرف الصحي الذالشرب أيضا قطاع اإلمداد بمياه 
اعترفت و. الخاصةوالعامة إلى أحد أشكال الشراكة  اتخدموفير التعمليات في نقل الماضي 
إدارة مياه الري، رتبطة بالمصعوبات لالفروق بين القطاعين وفي معرض التنبيه إلى ا الھيئة

ضل في مجال التشغيل واإلدارة الخاصة في تقديم خدمات أفوالعامة ات كاالممكن للشربالدور 
وقد كانت . استخدامھاالتحكم في وتحسين إدارة المياه و موميةوالصيانة لمشروعات الري الع

في مختلطة و الصرف الصحيالشرب و اإلمداد بمياهمجال العامة الخاصة في ات كانتائج الشر
كة اى أي مدى يمكن للشرإل"واعدة بدرجة تكفي إلثارة السؤال إال أنھا بعض األحيان متناقضة، 

الزراعي، قطاع الري والصرف ات في الخدمالقدرة على توفير العامة الخاصة أن تحسن 
كذلك أوضحت الھيئة حقيقة أن ". العالمي؟وبالتالي مساھمة ھذا القطاع في اإلمداد الغذائي 

وعات عند مباشرة مشرينبغي مراعاة ذلك الخاصة و اواھتماماتھ اسياساتھ االبلدان لديھ
  .المشاركة العامة الخاصة

  
 فعل في الريتشارك بالالقطاع الخاص في حين أن العناصر الفاعلة من أنه بالھيئة سلمت   -54

خاص من القطاع الإنھا ال تشترك في الكثير من السمات مع ما يقدمه ، فمن المنتجين بوصفھا
إذا كان القطاع الخاص ولذلك  .المبنية على استثمارات وإدارة كميات ھائلة من المياه الخدمات

سوف يشارك بنفس النماذج العمومية القائمة، فإن اإليرادات المتوقعة لھذه الكيانات لن تنشأ من 
وسوف يعتمد . إنتاج المحاصيل المروية ولكن على األحرى ستكون من اإلمداد بالخدمات

   :اليةعلى اإلجابة على األسئلة الت ، ولو جزئيا،النجاح في ھذه المغامرة

 كيف ستكون بالتقريب ربحية المغامرة المقترحة وما ھي حدود اإلطار الزمني لذلك؟ 

 ما ھو أقرب توقيت سوف تبدأ فيه األرباح في التدفق؟ 

  وما مدى قبول ھذه المغامرة ) خاصة إذا شمل ذلك تمويال بالقروض(ما ھي تكاليف التمويل
 من ناحية البنوك؟

 بمعنى ھل يمكن استثمار األموال (للتمويل االستثماري  ما ھي تكاليف الفرصة الضائعة
 ؟)ىخرأشياء أأفضل في بشكل المتاحة 

  ھذه المخاطر؟فيه الذي تندرج ھو الحد األدنى ما ھي المخاطر وما 
  

 مفتوحة وتجارة األغذيةالسواق األأنه في ظل األوضاع الخارجية المتغيرة من بالھيئة سلمت   -55
صول منشآت الري يمكن أن يكون أل، وغيرھا دية عالية القيمةوالحاجة إلى محاصيل نق

العائدات الناشئة زيادة وسوف تعني . ربحيةواألكثر من األسواق الجديدة طائفة كبيرة العمومية 
من القطاع الموردين تجذب قد أن خدمات الري المحسنة يمكن تحملھا حتى بتكاليف عن ذلك 
يشاركون ذاتھم عية تعني أن المزارعين اي النظم الزرالتغيرات الضرورية فغير أن . الخاص

  .في بعض المخاطر التي يتحملھا مقدم الخدمة
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 سالمة بشأنلداخلية المذكورة أعاله ة االمحددالعناصر الحظت الھيئة أيضا أنه باإلضافة إلى   -56
ى ة على مستوالمحددينبغي النظر أيضا في بعض العناصر العروض والتغيرات المصاحبة، 

وھذه ). التي تنطبق على استثمارات معينة في مواقع معينةة محددعناصر الال( االقتصاد الجزئي
   :ما يلي تشمل

 ألسواق الخارجية الجديدةسھولة الوصول إلى ا. 

 مالئمة وشفافةيمكن االعتماد عليھا وتوفير خدمات النقل بتكلفة معقولة و. 

  سالسل التسويقالتحسينات في. 

 يمة مضافةقلتحقيق فرص ال. 

مواتية، أو في طريقھا لتكون كذلك، فإن المجازفة  محليةال/عناصر الخارجيةوعندما تكون ھذه ال
أعظم يمكن  االمدارة جيداً لعمليات الري والصرف سوف تنتج على األحرى إيرادات وأرباح

 من المخاطر التجارية الحادثة إلى إمدادات اھما أن يخفض أو يحول بعضيكل ألحدھما أو
كة العامة الخاصة في مجال اوإدراكا لھذه المتطلبات من أجل نجاح الشر. الخدمة المخصخصة

جوانب من الواجب لجميع الھتمام الري والصرف، اقترحت الھيئة أن تعطي البلدان المعنية اال
ت كما طالب. ، قبل مباشرة العمل في ھذه المجازفةحسنة التأسيس يةدراسات تقييمخالل 

 .مساعدة في ھذه العملية، خاصة فيما يتعلق بإجراء التقييمات بأسلوب حرفيمنظمة بالال
  

استعرضت الھيئة الدراسات الميدانية المدرجة بالوثيقة وناقشت المسئولية الخاصة ببدء وتيسير   -57
والحفاظ على التغيرات المواتية في وضع العالقة بين السوق والبنية األساسية الريفية، أي 

وتوضح الدراسات الميدانية أنه بالرغم أن إزالة المعوقات تعتبر بالتأكيد . لتغيراتدوافع ھذه ا
عامال ھاما النخراط القطاع الخاص، فإن مساھمة ھذا القطاع في واقع األمر ترجع ألن 

، فإن المعوقات ليست كلھا في نطاق مقدرة واضعي ھذاعالوة على . الحكومة قد دعته لذلك
، كما أن إزالة ھذه المعوقات ربما ال تضمن تحقيق الربحية بصورة السياسات على إزالتھا

  .والقضية الحقيقية تتعلق بتخفيف المخاطر وبالحقوق. تلقائية
  

كة العامة الخاصة في مجال ابالشرالمرتبطة الحظت الھيئة وجود ثالث أنواع من المخاطر   -58
   :وھي ،الخدمةأن يواجھھا كلھا مقدم غير المعقول من التي الري والصرف 

 وسع نطاقا ال يواجھھا البلد الذي تنشأ فيهالتي تنبع من تحديات ألعناصر الخارجية ا. 

 المخاطر التجارية. 

 المياه اتمخاطر إمداد. 

تجاوب من الضروري توافر قدر كبير من ال ،ھذه المخاطر تجدوُ  ماأنه حيثبالھيئة اعترفت و
كة العامة االشرمواتية لإلنجاح بيئة وإقامة  منھا ةكبيرسبة الحكومة الستيعاب نجانب من 

لمحترفين في إلى ا ،مثل تلك التي تسببھا الكوارث ،بعض المخاطريمكن تحويل و. الخاصة
فر اوتكذلك فإن المخاطر طويلة المدى الخاصة بمدى . شركات التأمينمثل تحمل المخاطر، 

اتفاقيات دولية والمشاركة من في حين أن ، ثقةلري والصرف تحتاج أيضا للألغراض االمياه 
. خفض قيمة العملةمثل المخاطر على البلدان من تخفيف قد تكون مطلوبة لل كيانات خارجية

من جانب أولئك في غياب اعتراف دولي  التكھن بھاصعب غير أن ذلك من األمور التي ي
  .ب إتباعهالري والصرف ھي األسلوب الواجفي قطاع كة العامة الخاصة ابأن الشرالمعنيين 

  

في ( توافقت اآلراء في الھيئة أنه بينما يمكن أن نستنتج منطقيا أن اإلمداد بخدمة الري والصرف  -59
نشأ بالحد األدنى من التحويل المؤسسي، فإن الخبرات ييمكن أن  )إطار الشراكة العامة الخاصة
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علق ذلك بالتشغيل توضح أن التحول الناجح لتقديم خدمة مشروعات الري، على األقل عندما يت
ومن . واإلدارة والصيانة، يتطلب تغييراً جوھريا في اتجاه التفكير، خاصة فيما يتعلق بالمسائلة

. بھاراضين  ايكونوأن الترتيبات الجديدة وكل الضروري أيضا أن يتفھم مقدمو الخدمة أنفسھم 
قطاع الخاص في كما اتفقت آراء الھيئة على الحاجة لوجود إجراءات تنظيمية تضمن حق ال

الحصول على ربح عادل ومستدام، وھذه األمور تتطلب مستويات من اإلرادة السياسية يمكن أالّ 
  .على األقل عندما تبدأ مرحلة التنفيذ –تتوفر بصورة دائمة 

  
إطار كة العامة الخاصة التي جرى اختبارھا في ااستعرضت الھيئة النماذج الممكنة للشر  -60

   :ة المذكورة بھذه الوثيقة والحظت النتائج التاليةالدراسات الميداني

  التحكم بھاوالمياه تنظيم في كة العامة الخاصة اخبرات عن الشرتتوافر حتى اآلن، ال. 

 أتي يري والصرف في قطاع الكة العامة الخاصة اباستثناء حاالت قليلة، فإن الطلب على الشر
قامة إلمحاولة في  ،بدرجة أقل ،تكررة أومن الحكومات بحثا عن سبل تخفيض الميزانيات الم

 .اللخدمة من أجل مزارعيھ ةنظم إمداد محّسن

  والذي عادة ما يشمل التشغيل واإلدارة والصيانة  "ةالعامات الخدمتفويض تقديم "يسود نظام
 .بطريقة ما

  اإلنتاج التجاري، بينما تخلق وظائف ھناك ألغراض االستثمارات الخاصة في مرافق الري
 اتوعلى تقديم الخدممرتفعة الالمتكررة ة ماسة لھا، ليس لھا أدنى أثر على الميزانيات حاج
 .أي المزارعين" العمالء"إلى 

  فإن إنشاء الشراكة كة العامة الخاصة، اأحد الدوافع للشرات ھو للخدم السيئكان اإلمداد حيثما
 .عاوضحّسن األ

  حتى اآلن (أن المخاطر وخاصة ، اع الخاصالقط اتاالستدامة طويلة المدى لخدملم تثبت بعد
اإلمداد بالمياه ات خدمعائدات يتحملھا دائما المستثمر الخاص، في حين أن قدرة ) على األقل

التي يمكن أن يتحملھا المستخدمون والالزمة لتغطية تكاليف اإلصالحات الكبيرة وما شابه ذلك 
مازالت الترتيبات حيث  العامة الخاصةات كارھو الحال بالنسبة لمستقبل الشمثلما لم تتأكد بعد، 

 .شامل مألوفة في حاجة إلى اختبارالالمؤسسية غير واالفتراضات 
  

 :وھي، الدراسة مالئمة ووافقت عليھااالستنتاجات التي توصلت إليھا وجدت الھيئة أن   -61

ات الري كة العامة الخاصة لتقديم خدماإن أكثر النتائج وضوحا لھذه الدراسة ھي أن الشر ) أ(
لتثبيت المشاكل المتزايدة في " رصاصة فضية"ليست فإنھا بالرغم أنھا واعدة،  ،والصرف

  :التاليةسباب ، وذلك لألالقطاع العام بإقليم الشرق األدنىممولة من نظم الال

  ليست كلھا الخاصة،  توقعاتهظروفه و ا، لكل منھمزيج خارجي من العناصر الفاعلةھناك
  .مكملة لبعضھا

 رف سوف يكون رھنا بالضعف المؤسسي التدريجي الخاص به، الذي لن يتزامن كل ط
 .بالضرورة

  ھناك حاجة إلى مشاركة عملية في المسئوليات والواجبات االجتماعية والبيئية التي ال
 .ترتبط عادة بمبادرة من القطاع الخاص

 بجدول أعمال قد كة العامة الخاصة عادة من كيان، عادة الحكومة، اينبع الطلب على الشر
يختلف جوھريا من ذلك الجدول الخاص بھؤالء اللذين يتعرضون ألكبر تأثير من التدخل 

 ).وھم المزارعون(
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 ھناك حاجة إلى توزيع ذكي للمخاطر. 

العالم، وليست في كل مكان على ة وتنطبق يلوشمبالھذه المشاكل تتسم ، معظم الحاالتفي   )ب(
أن الشرق األدنى مندمج بمالحظة غير أنه تجدر ال .مقصورة على إقليم الشرق األدنى

جعل قطاعه من أجل ط وضغخضع لبشكل كبير مع األطراف التجارية األوروبية وي
حيثما تتوفر إنه ذلك فلو. حلةللري يؤدي وظيفته في ظل تزايد المساحات القاالفرعي 

ليل على ذلك أن ھناك والد. اإلرادة السياسية لن يكون أي من ھذه المعوقات ثابتا ال يتغير
خدمة من القطاع الخاص فقط، الناجحة، تشمل في معظمھا مقدمي النماذج الكثير من ال

العام والخاص،  ينالقطاعالعناصر الفاعلة من بين ما تجمع  ولكن في بعض األحيان
على مع التركيز ، "موميةالعات قديم الخدمفويض تت"تشتمل على شكل ما من أشكال و

كة العامة اوھذا يبرر الدور الھام الذي يمكن أن تلعبه الشر. يانة واإلدارةالتشغيل والص
الخاصة في معالجة بعض القضايا التي تواجه مشروعات الري العمومية، خاصة تلك 

  .المتعلقة بالتمويل وكذلك بالتشغيل واإلدارة والصيانة

تنطلق بالفعل عملية لكي ف. لمخاطرتقاسم اغالبا ما تكون أكثر المعوقات أھمية ھي   )ج(
كة العامة الخاصة، يجب أن تكون المخاطر تحت السيطرة أو يمكن تخفيفھا، على االشر

كر في السابق، ھناك مخاطر تجارية عادية سوف وكما ذُ . األقل في نظر الكيانات الخاصة
تحملھا يجري نظراً ألن ھذه المخاطر ولكن . راقراتخاذ اليقدرھا المستثمر المحتمل قبل 

مبرر أن تقوم الحكومة بتعويض جزء من من ال هفإني الواقع نيابة عن الحكومة، ف
  .تقديم الخدمة بنفسھاب قل تكلفة من قيامھا، حيث سيكون ذلك أھاأضرار

بسبب إخفاق عائدات المخاطر يعتبر ضروريا أيضا عندما تنخفض المن تخفيف ال  )د(
ثل ھذه المخاطر إلى محترفي م يمكن تحويلو. بسبب الكوارث الطبيعية المحاصيل أو

بوضع نماذج تأمينية لحماية كل من  يوصيا لذ. شركات التأميني تحمل المخاطر، أ
تثبط ھذه العوامل الخارجية من العزم لتقديم عروض مقدمي الخدمة ومستخدميھا عندما 

  .عيةاتغيير النظم الزر وأالخدمة 

تي تسبب أضراراً على عائدات رأس ال ةحاجة لتخفيف مخاطر تخفيض قيمة العملثمة   )ھ(
من ثم و. من التأثيراتتخفيف دولية للآليات سوف يتطلب ذلك وضع و. المال األجنبي

يحتاج إلى توجيه عملية تقديم خدمة الري والصرف بحيث تصبح ذلك يمكن المجادلة بأن 
يقترح لذا و .استراتيجية متفق عليھا على مستوى سياسة التنمية اإلقليمية بل والدولية أيضا

تسويقية وفي دفع الرص في إتاحة الفر بلمؤسسات االقتصادية اإلقليمية دوراً أكيكون لأن 
كة النماذج الشرتدريجي التطبيق المن خالل مستويات األداء في ھذا القطاع الفرعي 

  .العامة الخاصة
 

  :وأوصت الھيئة البلدان األعضاء بما يلي  

 المقدمة  اتالري بھدف تحسين مستوى الخدم تنفيذ اإلصالحات المناسبة إلدارة
  .للمزارعين، وزيادة إنتاجية المياه وتخفيض العبء المادي على التمويل العام

 دور القطاع الخاص في تحسين خدمات الري فيما يتعلق زيز تھيئة الظروف لتع
 .بالتشغيل واإلدارة والصيانة

  لري كجزء من اإلصالحات مياه اخدمات فرض رسوم على االنتفاع بدراسة إمكانية
 .كفاءة استخدام المياه الزراعية وإنتاجيتھارفع الھادفة إلى 

 كة العامة الخاصة في اإعداد وتفعيل وتنفيذ إطار عمل تنظيمي موجه نحو تشجيع الشر
 .إدارة مياه الري
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  تشجيع االنخراط والمشاركة الفعالة التحادات المزارعين في إدارة مياه الري، بما
أفضل لمياه الري، إدارة الواضحة، كأسلوب لتحقيق  ةخاذ القرارات والمسئولييشمل ات

 .واستدامة الموارد وحماية البيئة

 كة العامة الخاصة في إدارة وإعادة استخدام المياه العادمة اتقييم مدى إمكانية الشر
 .المعالجة في الزراعة

  :يمنظمة والمنظمات األخرى بما يلالوأوصت الھيئة بأن تقوم   

 كة العامة الخاصة ودور القطاع اإجراء دراسات تھدف إلى تقييم إمكانيات الشر
المالية، في تحسين التحكم في مياه الري وإدارتھا بإقليم نعكاسات الخاص، بما يشمل اال

 .الشرق األدنى

  استناداً  كة العامة الخاصة في إدارة مياه الرياعن نماذج الشرتوجيھية خطوط بلورة
 .إقليم الشرق األدنىالسائدة في ظروف الات العالمية ولى الخبرإ

 كة العامة الخاصة في البلدان افي إصالح إدارة الري وفي تطبيق نماذج الشرساعدة الم
 .التي ترغب في ذلك، بما في ذلك من أجل استخدام المياه العادمة في الزراعة

  ف تنمية قدرات البلدان ھدبقليمية اإلأو /والوطنية منتديات الجمع البيانات وتنظيم
العامة الخاصة وإشراك منظمات المزارعين في إدارة ات كااألعضاء على تطبيق الشر

 .مياه الري

 تھدف إلى التي ع يرامشفي إطار ال ،الدعم الفني والتدريب على كافة المستوياتوفير ت
 .القطاع الخاص في الريزيز مشاركة إصالح إدارة مياه الري وتع

  ختاميةالد بنوال - ثالثا

  مذكرات إعالمية -أ 

  :وزعت الوثائق التالية باعتبارھا مذكرات إعالمية - 62

 الخبرة في إدارة المياه الجوفية والتداعيات المطلوب ضبطھا  

 قدير قيمة المياه المستخدمة في الزراعةت 

 تنمية القدرات لضبط جودة الغذاء من أجل أمان أكثر وكوسيلة لترويج الصادرات 

 د في مجال الري والخدمات االستشارية لتشجيع اإلدارة األفضل لمياه الرياإلرشا  

  للمناقشة في الدورة السادسةيع ضامو  -ب 

ع الممكن مناقشتھا في الدورة التالية للھيئة وأوصت أن يضانظرت الھيئة في مختلف المو  -63
ع التي يضاألولوية للموتختار بنود جدول أعمال الدورة القادمة من البنود التالية، مع إعطاء ا

 .لم تغطى خالل الدورات السابقة وذلك في إطار صالحيات الھيئة ومسئولياتھا

  وإعادة تدوير المياه بالشرق األدنى تقليديةالغير لخاص باستخدام الموارد المائية الوضع ا -1
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 الوضع، والمعوقات وتوقعات التحسين: إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. 

 طورات الحديثة في استخدام المياه العسرة من أجل اإلنتاج الزراعي بالشرق األدنىالت. 

 تنمية وإدارة الموارد المائية - 2

  كأساس لتحقيق اإلدارة السليمة للموارد  المائيةدور وأھمية خطط اإلدارة المتكاملة للمساقط
 .المائية من أجل اإلنتاج الزراعي

  الطلب على المياه في الزراعةاالحتياجات التدريبية إلدارة. 

  الخبرة في تنمية الموارد المائية الصغيرة، بما في ذلك حصاد المياه واالمتداد الفيضاني
 .وإعادة تغذية المياه الجوفية

 الخبرة والمالئمة للشرق األدنى: تلقيح السحب واألمطار الصناعية. 

 دعم القدرات اإلقليمية على رصد نوعية المياه. 

 قوانين وتشريعات استخدام المياه في الزراعة الخبرة في. 

 إدارة موارد المياه الجوفية المشتركة. 

 تقييم تخصيصات المياه بين القطاعات، بما في ذلك المعايير والتحكيم. 

 الري - 3

 تقييم األداء والتحسينات في الري الخاص بالمقارنة مع المشروعات العمومية. 

 إمكانيات تحسين إدارته وأدائهالري بالسيول في الشرق األدنى و 

 التغيرات المناخية والجفاف - 4

 تأثير التغيرات المناخية على المياه واإلنتاج المحصولي. 

  بناء القدرات على رصد الجفاف ونظم اإلنذار المبكر من أجل التأھب للجفاف وتخفيف
 .آثاره

 قضايا األراضي - 5

 األدنى واالقتراحات من أجل التحسين الوضع الخاص باستخدام وإدارة األسمدة بالشرق. 

 األوضاع واآلثار على إدارة األراضي: قضايا ملكية األراضي بالشرق األدنى 

  .الخبرة في تسويق المنتجات الزراعية بإقليم الشرق األدنى - 6

تأثيرات أنفلونزا الطيور بإقليم الشرق األدنى وسبل تعزيز قدرات اإلقليم على التصدي للطوارئ  - 7
  .المستقبلية

الخبرات اإلقليمية عن إدارة المراعي وأراضي األعالف مع التركيز على اإلنجازات اإليجابية  - 8
  .والدروس المستفادة بإقليم الشرق األدنى

  .االحتياجات التدريبية لتحسين القدرات في تسويق المنتجات الزراعية - 9

  .الحيوانية العابرة للحدود دعم التعاون اإلقليمي في مجال مكافحة األمراض - 10

  .دعم القدرات في مجال وقاية النبات والحجر الزراعي باإلقليم - 11
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دور تحديد المناطق حسب أوضاعھا الزراعية والجوية في ترشيد استخدام مياه الزراعة تحت  - 12
  .ظروف العجز المائي

  .واالنتفاع منھا مخلفات اإلنتاج الزراعي إدارة - 13

 .في مجاالت تحّمل المحاصيل لإلجھاد المائي والملوحة البحوث - 14

  سادسةتاريخ ومكان انعقاد الدورة ال  -ج 
  

الشرق األدنى ب المياهاألراضي واستخدام عقد اجتماع ھيئة الزراعة والقاضي بقرار البالنظر إلى  -64
سادسة دورة البالتوازي مع المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى، سوف يحدد تاريخ ومكان انعقاد ال

به البلدان  وسوف تخطربعد تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر اإلقليمي القادم للشرق األدنى 
  .األعضاء

  الموافقة على التقرير -د 

  .عليهطفيفة تعديالت  إدخالاعتمدت الھيئة التقرير بعد مناقشته و  -65

  اختتام الدورة -ھـ 

اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة للشرق عّبر المدير العام المساعد والممثل  -66
وزارة مصر العربية ومنظمة لحكومة جمھورية المحمد البريثن، عن امتنان / األدنى، الدكتور

كما شكر مندوبي الدول األعضاء . ستضافة الدورةاعلى صتصالح األراضي الزراعة وا
وأشار إلى أن التقرير سيقدم ، الدورةقائع وفي  ومساھماتھم القيمةمشاركتھم والمراقبين على 

رئيس وعبر عن امتنانه وشكره ل. مباشرة بعد الدورة هعقدمبرج الجتماع كبار المسئولين ال
كراند حياة على فندق وموظفي دارة مجھوداتھم وكذلك إلعلى  المترجمينوالمقرر واالجتماع 

ممتاز التنظيم الة الوطنية على كما شكر اللجنة التنظيمي. ممتازةال تسھيالتالو خدماتال
  ..لالجتماع

ة، كلمة عبر فيھا عن شكره للمشاركين خامس، رئيس الدورة الحمدي الحسيني خليفةألقى السيد  -67
كما شكر مقرر الدورة . على المناقشات الكثيفة والمساھمات عالية المستوى في وقائع الدورة

عكس يوقائع مداوالت وتوصيات المشاركين وعكس يوأمانة المنظمة على إعداد تقرير متكامل 
كما كرر امتنانه ألمانة المنظمة على . اھتمامات الدول األعضاء ومنظمة األغذية والزراعة

إعداد وثائق جيدة للدورة والترتيبات التي أدت كذلك على وعقد ھذا االجتماع وتنظيمھا الممتاز 
ن تمنياته بعودة آمنة للمغادرين بعد وفي الختام أعرب ع. إلى إنجاز ھذا االجتماع بنجاح

  .الدورة

، ممثلة مصريةوفي كلمة ألقاھا أحد المندوبين نيابة عن المشاركين، عبر عن شكرھم للحكومة ال -68
كما شكر . ممتاز، على استضافتھا للدورة والتنظيم الستصالح األراضيفي وزارة الزراعة وا

الية المستوى وعلى المعونة عييء أوراق على العمل الجيد من أجل تھسكرتارية الدورة 
  . المقدمة للبلدان األعضاء

 .2008 شباط/فبراير 28من يوم  14للھيئة في الساعة خامسة لأعلن عن اختتام الدورة ا  - 69
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 APPENDIX A                   )المرفق ألف( 
  جدول األعمال

  البنود التمھيدية   -أ 

  التنظيم  - 1

  افتتاح الدورة  -2

  الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر انتخاب   - 3

    الموافقة على جدول األعمال والجدول الزمني   - 4

  المناقشةع يضامو  -ب 

  منظمة بشأن تنفيذ توصيات الدورة الرابعة للھيئةالتقرير حول اإلجراءات التي اتخذتھا  - 1

جتماعية االقتصادية إصالح قوانين وتشريعات تسويق المنتجات الزراعية في ضوء التغيرات اال - 2
  الجديدة

 الشراكة العامة الخاصة من أجل تمويل وإنشاء وتشغيل نظم الري - 3

  البنود الختامية  -ج 

  عالميةمذكرات إ  - 1

   للمناقشة في الدورة السادسة يعضامو  -2

   تاريخ ومكان انعقاد الدورة السادسة  -3

  الموافقة على التقرير   - 4

  اختتام الدورة  - 5
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 APPENDIX B                   )فق باءالمر(

 
 قائمة بأسماء المشاركين

 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 الدول األعضاء في الھيئة

 MEMBER NATIONS OF THE COMMISSION
 

AFGHANISTAN أفغانستان  
 

BAHRAIN البحرين  
Ahmed Hasan ALMADANI 
Director of Agricultural Engineering 
Ministry of Municipalities Affairs & Agriculture  
Manama 

  المدنيأحمد حسن 
  مدير إدارة الھندسة الزراعية

  وزارة شئون البلديات والزراعة
  المنامة

   
Majdi ALNASHEET 
Hydrogeologist 
Ministry of Municipalities Affairs & Agriculture  
Manama 

  النشيط مجدي
  طبقات مياه جوفية أخصائي
  شئون البلديات والزراعةوزارة 
  المنامة

   
CYPRUS قبرص  
  
EGYPT جمھورية مصـر العربية  
 ِ◌Adel ABOUL-NAGA 
Advisor of Researches and Development Council  
Agricultural Researches Centre 
Ministry of Agriculture and Land Reclamation 
Cairo 

  عادل أبو النجا
  لبحوث والتنمية مستشار مجلس ا

  ِ◌مركز البحوث الزراعية
  األراضيوزارة الزراعة واستصالح 

  القاھرة 
   
Abdel Aziz Mohamed HOSNI 
Deputy Permanent Representative of Egypt to UN 
Agencies in Rome 
Agricultural Counselor 
Rome 

  عبد العزيز محمد حسنى
  بروما الزراعيرئيس المكتب 

   دوب الدائم لمنظمة الفاوالمننائب و
 روما

  
Hamdy El-Hossainy KHALIFA 
Director 
Soils, Water and Environment Research Institute 
Agricultural Research Centre 
Ministry of Agriculture and Land Reclamation 
Cairo 

  خليفة الحسيني حمدي
  مدير معھد بحوث األراضي والمياه والبيئة

  ركز البحوث الزراعيةم
  يوزارة الزراعة واستصالح األراض

  القاھرة
  
 
 
Gamal Abdel Nasser SABER 

  
  جمال عبد الناصر صابر

  أستاذ باحث



 

 
 

21

Researcher Professor 
Deputy-Director 
Drainage Researches Institute 
Ministry of Water Resources and Irrigation 
Cairo  

  حوث الصرفنائب مدير معھد ب
  والريوزارة الموارد المائية 

 القاھرة

   
Taha HUSSEIN 
Deputy-Director 
Water Researches Institute 
Ministry of Water Resources and Irrigation 
Cairo 
 

  طه حسين
  نائب مدير معھد بحوث إدارة المياه

  والريوزارة الموارد المائية 
  القاھرة

   
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF جمھورية إيران اإلسالمية  
  
Shahbaz Bahman YAZDANI 
Director General, Bureau for Int'l Affairs and Int'l 
& Regional Organizations 
Ministry of Jihad-e-Agriculture 
Tehran 

 

  
Seyed Alireza BANIHASHEMI 
Director General, Office for Planning & 
Coordination, Forests, Rangelands and 
Watershed Management Organization, MOJA 
Ministry of Jihad-e-Agriculture 
Tehran 

 

 
IRAQ العـراق  
   
Mahdi AL-KAISEY 
Deputy Minister 
Ministry of Agriculture 
Baghdad 

  القيسيمھدى 
  الزراعة، وكيل وزارة

  بغداد 
   
Aamer Hasan Shabbeb AL-HAMDI 
Director-General 
Ministry of Agriculture 
Baghdad 

  يعامر حسن شبيب الحمد
  مدير عام

  وزارة الزراعة، بغداد
   
Abdulkarim Hamad HASSAN 
Executive Director 
National Programme for Efficient Use of Water 
Resources in Tigris and Euphrates Basins 
Ministry of Agriculture 
Baghdad 

  الكريم حمد حسان عبد
  مدير تنفيذي

البرنامج الوطني لالستخدام األمثل للموارد المائية 
  في حوضي دجلة والفرات

  وزارة الزراعة، بغداد
   
JORDAN األردن  
 
 
KUWAIT 

 
 الكويت
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LEBANON لبنان  
  
LIBYA الجماھيرية العربية الليبية  
  
MAURITANIA ريتانيامو  
  
MOROCCO المغرب  
  
Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI 
Director, Rural Engineering Administration 
(Administration du Génie Rural) 
Ministry of Agriculture and Fisheries 
Rabat 

  يأبو بكر الصديق الكدار
  مدير إدارة الھندسة القروية

  حريالبالفالحة والصيد وزارة 
الرباط

  
OMAN, SULTANATE OF سلطنة عمان  
 

Nasser Ben Hamid AL-HOSNY 
Director, Water License Dept. 
Ministry of Regional Municipalities & Water 
Resources, Muscat 

   يناصر بن حميد الحوسن
  دائرة التراخيص المائيةمدير 

  ه، مسقطوزارة البلديات اإلقليمية وموارد الميا
  
PAKISTAN باكستان  
  
Bashir Ahmed DAHAR 
Chairman 
Indus River System Authority (IRSA) 
Ministry of Water and Power 
Islamabad 

 

  
Allah Bakhsh SUFI 
Chief Engineer, Water Resources Planning 
Organization (WRPO) 

 

  
QATAR قطـر  
 

Ali Mohamed  ALKABEI 
Assistant Director 
Ministry of Municipal Affairs and Agriculture 
Doha  

  لى محمد الكعبيع
  مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية والمائية

 وزارة الشئون البلدية والزراعة، الدوحة
   
Abdallah Jassem AL-BUAINAIN 
Chief, Agricultural Researches Dept. 
Department of Agricultural Development 
Ministry of Municipal Affairs and Agriculture 
Doha 

  عبد هللا جاسم البوعينين
  رئيس قسم البحوث الزراعية

  إدارة البحوث الزراعية 
وزارة الشئون البلدية والزراعة، الدوحة

   
Jassem Hussein ALKHAYAT 
Engineer 
Qatar General Electricity & Water Corporation 
Doha 

  جاسم حسين الخياط
  مھندس تشغيل

  شئون شبكات المياه –إدارة التشغيل والصيانة 
  المؤسسة العامة القطرية للكھرباء والماء
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SAUDI ARABIA, KINGDOM OF المملكة العربية السعودية  
  
Abdel Aziz Ben Hamdan AL-JUDIA 
Assistant Minister 
Ministry of Agriculture, Riyadh 

  عبد العزيز بن حمدان الجديع
  األراضيلشئون وكيل الوزارة المساعد 

وزارة الزراعة، الرياض
 

Abdulkareem ALGHAMDI 
Director-General, Irrigation Dept. 
Ministry of Agriculture, Riyadh 

  يعبد الكريم بن محمد الغامد
  الريمدير عام اإلدارة العامة لشئون 

رة الزراعة، الرياضوزا
  
Abdalla BAHAMID 
Agricultural Researcher 
Department of Irrigation Affairs 
Ministry of Agriculture, Riyadh 

  عبد هللا بن أحمد باحميد
  الريباإلدارة العامة لشئون  زراعيباحث 

 وزارة الزراعة، الرياض
  
Ahmed ALKHALIFA 
Senior Geologists  
Ministry of Water & Electricity, Riyadh 

  أحمد الخليفة
  كبير جيولوجين

وزارة المياه والكھرباء، الرياض
  
Mohammed AL-FAHMI 
Geologist 
Ministry of Water & Electricity, Riyadh 

  يمحمد الفاھم
  جيولوجي

وزارة المياه والكھرباء، الرياض
   
SOMALIA الصومال 
 

SUDAN السودان 
  
SYRIA سورية  
Assad ZAHER 
Third Secretary 
Syrian Embassy in Cairo 
 

  أسد زاھر
  سكرتير ثالث 

  القاھرة فيالسفارة السورية 
   
TUNISIA تونـس  
  
TURKEY تركيا  
Muslum BEYAZGUL 
Deputy Director General  
General Directorate of Agricultural Research 
Ministry of Agriculture & Rural Affairs 
Ankara 

 

  
UNITED ARAB EMIRATES اإلمارات العربية المتحدة 
  
Salim Farid Mohammad AKRAM 
Director 

 سالم فريد محمد أكرم
مدير إدارة الموارد المائية والسدود
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Water Resources and Dams Dept. 
Ministry of Environment and Water 
Dubai 

 دبي، البيئة والمياهرة وزا

  
YEMEN, REPUBLIC OF الجمھورية اليمنية 
   
Mohamed AL-HEMIARY 
General Director  
Reform of Agricultural Sector Project 
Ministry of Agriculture and Irrigation, Sana’a 

  يمحمد عبد هللا األريان
  الريالوكيل المساعد لشئون 

  ري، صنعاءوزارة الزراعة وال
   
Khader B. ATROOSH 
General Director 
Agricultural Research and Extension Authority 
(AREA) - Agricultural Research Centre, ElKod, 
Abyan 
Ministry of Agriculture and Irrigation, Sana’a 

  خضر بلم عطروش
  مدير عام محطة البحوث الزراعية بالكود، أبين

  ة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعيالھيئ
  وزارة الزراعة والري، صنعاء

   
   

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

 
ALGERIA الجزائر  
  
Amar FERHATI 
Deputy Director, small and medium Irrigation 
Sector 
Ministry of Water Resources 
Algiers  
 

  يعمر فرحات
 الصغير والمتوسط للريمدير فرعى 

  وزارة موارد المياه
  الجزائر

  

AZERBAIJAN ازربايجان  
  

DJIBOUTI جيبوتي  
  

KAZAKHSTAN كازاخستان  
  

KYRGYZ REPUBLIC جمھورية قرغيزيا  
  

MALTA مالطا
   
PALESTINE فلسطين 
 
TAJIKISTAN طاجيكستان  
  
TURKEMISTAN تركمنستان 
   
UZBEKISTAN أوزبكستان  
   

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

FRANCE  
  
Philippe AME 
Director BLAFE 
French Ministry of Agriculture  
C/O French Embassy 
Cairo, Egypt 

 

  
UNITED KINGDOM  
 

UNITED STATES OF AMERICA 

  
  ممثلو األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES
 
INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) 
 
Mohamed EL-ERAKY 
Field Support Manager 
Cairo, Egypt 
 
 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME – REGIONAL OFFICE FOR 
WEST ASIA (UNEP/ROWA) 
 
Ahmad Ali GHOSN 
Natural Resources Programme Office and 
Regional Coordinator for UNCCD/SRAP-WA 
Manama, Kingdom of Bahrain 

UNESCO/ROSTAS 
 
Abdel Aziz ZAKI 
FRIEND/Nile Project Manager 
UNESCO Cairo Office 
Cairo, Egypt 

WORLD FOOD PROGRAMME (WFP/OMN-
EGYPT) 
 
Philip WARD 
Deputy Regional Director 
World Food Programme (WFP) 
Cairo, Egypt 
 
Anne CALLANAN 
Senior Regional Program Advisor 
World Food Programme (WFP) 
Cairo, Egypt 

  
  

 
 
 
 

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

 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK – 
AFRICAN DEVELOPMENT FUND (AFDB) 
 
Khaled EL-ASKARI 
Infrastructure Specialist 

ARAB ORGANIZATION FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (AOAD) 
 
Salah ABO RAYA  
Chief, AOAD Office in Cairo  
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Egypt Cairo Office 
 
CENTRE FOR ENVIRONMENT & 
DEVELOPMENMT FOR THE ARAB 
REGION AND EUROPE (CEDARE) 
 
Omar ELBADAWY 
Senior Regional Land Resources Specialist 
Centre for Environment & Development for the 
Arab Region and Europe (CEDARE) 
Cairo, Egypt 

REGIONAL WATER DEMAND INITIATIVE 
(IDRC CANADA) 
 
Hammou LAAMRANI 
Head of Intiative  
Regional Water Demand Initiative 
International Development Research Centre 
(IDRC Canada) 
Middle East/North Africa Regional Office 
Cairo, Egypt 

GTZ 
 
Paul G. WEBER 
Project Director 
Water Management in Agriculture  
Cairo, Egypt 

LEAGUE OF ARAB STATES (LAS) 
 
Nermin WAFA 
Head of Productive Sectors Division  
Cairo, Egypt 

  
SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT (SFD) 
 
Abdullah AL-SHOAIBI 
Senior Engineer 
Technical Department 
Riyadh 
 
Ibrahim Ben Sleiman AL-RABAH 
Specialist 
Department of Research and Economic Studies 
Riyadh  
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 سكرتارية الھيئة

  

  أمين الھيئةية وئلشئون الري والموارد الماكبير المستشارين   محمد بازة/ السيد 

  ين لشئون التسويقكبير المستشار  أدوارد سايدلر/ السيد 

  مستشار، تكنولوجيا المعلومات  أحمد المطوع/ السيد 

  إعالمخبيرة   موسى ادين/ السيدة 

  سكرتيرة  ھبة فھمي/ السيدة 

  سكرتيرة  رضوان ادالي/ السيدة 

  سكرتيرة  سعدية على/ السيدة

  الشئون اللوجستية  محمد التلبانى/ السيد 

  الشئون اللوجستية  رمضان رواش/ السيد 
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  لمرفق جيم ا
  

  عنوان الوثيقة     رقم الوثيقة
  

ALAWUC/08/1  جدول األعمال المؤقت 

ALAWUC/08/2  منظمة بشأن تنفيذ توصيات الدورة الرابعة التقرير حول اإلجراءات التي اتخذتھا
  للھيئة

ALAWUC/08/3 الشراكة العامة والخاصة من أجل تمويل وإنشاء وتشغيل نظم الري 

ALAWUC/08/4 الح قوانين وتشريعات تسويق المنتجات الزراعية في ضوء التغيرات إص
 االجتماعية االقتصادية الجديدة

ALAWUC/08/INF/1  مذكرة إعالمية 

ALAWUC/08/INF/2  الجدول الزمني المؤقت 

ALAWUC/08/INF/3  قائمة الوثائق المؤقتة 

ALAWUC/08/INF/4 يات المطلوب ضبطھاالخبرة في إدارة المياه الجوفية والتداع  

ALAWUC/08/INF/5 تقدير قيمة المياه المستخدمة في الزراعة 

ALAWUC/08/INF/6 تنمية القدرات لضبط جودة الغذاء من أجل أمان أكثر وكوسيلة لترويج الصادرات 

ALAWUC/08/INF/7 اإلرشاد في مجال الري والخدمات االستشارية لتشجيع اإلدارة األفضل لمياه الري 

 


