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LIST OF ALAWUC MEMBER COUNTRIES 

 

 قائمة البلدان األعضاء في الهيئة
 

 

AFGHANISTAN  أفغانستان 

BAHRAIN  البحرين 

CYPRUS   قبرص 

EGYPT جمهورية مصر العربية 

IRAN  جمهورية إيران اإلسالمية 

IRAQ  العراق 

JORDAN  المملكة األردنية الهاشمية 

KUWAIT ة الكويت دول 

LEBANON الجمهورية اللبنانية 

LIBYA الجماهيرية العربية الليبية 

MAURITANIA  موريتانيا 

MOROCCO  المملكة المغربية 

OMAN  سلطنة عمان 

PAKISTAN  باكستان 

QATAR  دولة قطر 

SAUDI ARABIA  المملكة العربية السعودية 

SOMALIA  الصومال 

SUDAN ن جمهورية السودا 

SYRIA الجمهورية العربية السورية 

TUNISIA  تونس 

TURKEY  تركيا 

UNITED ARAB EMIRATES  اإلمارات العربية المتحدة 

YEMEN اليمن 
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 البنود االفتتاحية –أوال 
 
 تنظيم دورة الهيئة -أ 
 
ى التابعة ألراضي والمياه في الشرق األدنا ماستخداالدورة الثالثة لهيئة الزراعة وعقدت  -1

بدعوة كريمة  2002مارس/آذار  11إلى  9لمنظمة األغذية والزراعة، في الدوحة، قطر، من 
دولة من  12من  مشاركا   73تفاصيلهم كما يلي: مشاركا  24من حكومة قطر. وحضر الدورة 

 3من ن راقبيم 3ويمثلون ثالث منظمات دولية  من المراقبين 2األعضاء، إضافة إلى  الدول
 من هذا التقرير. المرفق باء. وترد قائمة أسماء المشاركين في حكومية غير منظمات

 
 مراسم االفتتاح -ب 
 
بوزارة  ،الوزير للشؤون الزراعيةمساعد نائب افتتح الدورة السيد محمد فهد الفيحاني،  -2

الشؤون البلدية والزراعة في دولة قطر، والدكتور محمد إبراهيم البريثن، المدير العام 
 لمساعد والممثل اإلقليمي للمنظمة في الشرق األدنى.ا

 
على عقد منظمة األغذية والزراعة رحب السيد محمد الفيحاني بالمشاركين معربا عن شكره ل -7

. وأشار إلى التحديات التي تواجه التنمية وذلك ألول مرة الدورة الثالثة للهيئة في بالده
تشمل ندرة المياه والجفاف والتصحر وتدهور الزراعية في إقليم الشرق األدنى، والتي 

األراضي، وأطلع المشاركين على الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية الزراعية 
ضمن نطاق مواردها الطبيعية المحدودة. كما أكد الحاجة إلى وضع سياسات فعالة مثل دمج 

تدامة الموارد، وإلى أراضي المراعي والثروة الحيوانية حرصا على تدعيم وضمان اس
 الجفاف والتصحر.مقاومة استراتيجيات تهدف إلى إيجاد البدائل لتخفيف تأثيرات ندرة المياه و

 
ممثلية المنظمة في قطر، شاكرا المنظمة على ما أولته من اهتمام مكتب افتتاح  عن كما أعلن -2

ية لما فيه خير اإلقليم لطلب قطر في هذا الصدد، ومؤكدا استعداد وزارته للتعاون مع الممثل
 وجه الخصوص.دولة قطر عامة، و

 
رحب الممثل اإلقليمي في كلمته بالمشاركين، ناقال إليهم تمنيات السيد جاك ضيوف المدير  -5

العام للمنظمة الجتماع مثمر وناجح. وأعرب عن شكره وتقديره لكل ما قدمته وزارة الشؤون 
الممتازة التي  لتسهيالتات وعلى كرم الضيافة واقطر من مساعددولة البلدية والزراعة في 

 هيأتها لعقد دورة الهيئة.
 
، وطلب من 1993إلى حيز الوجود عام  ظهرتاألهمية الكبرى للهيئة التي  كما أوضح -6

المشاركين إيالء العناية التامة أثناء الدورة الستعراض احتياجات الهيئة سعيا إلى زيادة 
 بلدان األعضاء.فعاليتها ونفعها لجميع ال

 
المذكرات جدول األعمال وبالمدرجة موضوعات ال كما ألقى د. محمد البريثن الضوء على -3

اإلعالمية، مشددا على أهميتها وارتباطها بمعالجة التحديات التي تواجه الزراعة واألمن 
بيق في أن يتوصل المشاركون إلى توصيات قابلة للتط األملالغذائي في اإلقليم. وأعرب عن 

البلدان على متابعة هذه التوصيات مؤكدا  ثمن أجل تعزيز التنمية الزراعية في اإلقليم، وح
 للتعاون معهم على تنفيذها.استعداد المنظمة 
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 نتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتعيين المقررا -ج 
 
راعية في للشؤون الز مساعد نائب الوزيرانتخبت الهيئة باإلجماع السيد محمد فهد الفيحاني  -4

قطر، رئيسا للدورة والسيد مجتبى رجب بيجي من جمهورية إيران اإلسالمية، نائبا دولة 
 السيد مأمون ضو البيت من السودان مقررا.  تم تعيينللرئيس. و

 
 الموافقة على جدول األعمال -د 
 
، والجدول الزمني (ALAWUC/04/1جدول األعمال المؤقت )ووافقت على تدارست الهيئة  -9

بعد إدخال تعديل يقضي بتحويل المذكرة اإلعالمية  (ALAWUC/04/INF/2) المؤقت
(ALAWUC/04/INF/4)، حول "التكنولوجيا الحيوية" إلى وثيقة للمناقشة. 
 

 المسائل المعروضة للمناقشة –ثانيا 
 
 اإلجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذ توصيات الدورة الثانية  -أ 

 المياه في الشرق األدنــــىستعماالت الهيئة الزراعة واألراضي و
 
تقرير عن اإلجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن تنفيذ " ALAWUC/NE/04/2ُعرضت الوثيقة  -10

". األدنىألراضي والمياه في الشرق ا ماستخدا و توصيات الدورة الثانية لهيئة الزراعة
لمنظمة ومكتبها اإلقليمي للشرق وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود الممتازة التي بذلتها ا

األنشطة حافل بللتوصيات من خالل تنفيذ برنامج  الالزماألدنى في إعطاء االهتمام 
 في السنتين الماضيتين. والمشروعات

 
تها المنظمة، والتي ركزت على تعزيز اإلدارة أنجزاستعرضت الهيئة األنشطة اإلقليمية التي  -11

لزراعة، بما في ذلك إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والمياه المستدامة لموارد المياه في ا
الجوفية، وإدارة المراعي وأراضي الرعي، والتأهب لتخفيف آثار الجفاف، والمشورة في 

عبرت الهيئة عن رضائها مجال السياسات، وإنتاج المحاصيل والموارد الوراثية للبذور. و
البرامج الميدانية،  أو ةضاء، سواء من خالل البرامج العاديالدعم الذي تلقته البلدان األع على

 بما في ذلكبناء القدرات على وضع السياسات بشأن إدارة المياه والموارد الوراثية،  من أجل
 المياه الجوفية وتنمية القدرات الفنية على تنفيذها.

 
فقد شدد ة لمعظم بلدان اإلقليم، الموارد المائي توازنهمية المياه العادمة المعالجة في نظرا  أل -12

األنشطة التي اضطلعت بها المنظمة وعلى وجه الخصوص ما قدمته  المشاركون على أهمية
الشبكة اإلقليمية إلعادة استخدام من دعم للبلدان األعضاء، سواء بصورة مباشرة أو من خالل 

دارية على استخدام هذه ، من أجل بناء قدراتها الفنية واإلالمياه العادمة في الشرق األدنى
 ومأمون. فّعال  الموارد على أفضل وجه 

 
المعنية بالتأهب للجفاف  الشبكة اإلقليمية" لدعم  أنجزتألنشطة التي ارتياح والحظت الهيئة با -17

"نهج  ضمن. وأشادت بتركيز المنظمة على الجفاف والبحر المتوسط" الشرق األدنىفي 
، ورحبت باستمرار هذا البرنامج خالل عامين الماضيينالخالل " لويةوذات األمجاالت ال

 حثتيُعنى بالجفاف. و متميز إقليمي الفترة الحالية مع ضرورة التعجيل بإنشاء مركز خبرة
المنظمة والبلدان األعضاء على دعم هذه المبادرة وعلى التعاون من أجل وضع وتنفيذ خطط 

 العمل الخاصة بالتأهب للجفاف وتخفيف وطأته.
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سعة من األنشطة في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية القائمة الموكما الحظت الهيئة  -12
)المياه واألراضي والمراعي( وفي مجال أراضي المراعي، وخاصة المشروعات التي نفذت 

 للتعاملفي العديد من بلدان اإلقليم، إضافة إلى تلك الرامية إلى تنمية قدرات البلدان األعضاء 
 ة وراثيا.عدلالبذور الممع 

 
شددت الهيئة على الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما بين المنظمات والمراكز القطرية واإلقليمية  -15

والدولية المعنية باستخدام وإدارة األراضي والمياه، مع إيالء عناية كافية إلى المراعي 
م توصيل المياه واستخدامها وأراضي الرعي، وإدارة المحاصيل، وصيانة التربة وكفاءة نظ

وإدارتها. ومن المسائل الهامة بوجه خاص ضرورة تبادل هذه المنظمات للمعلومات وتنسيق 
 بين قواعد البيانات. التنسيق والربطالمشاركة في البيانات ووتوحيد المنهجيات، و

 
تفعل ذلك، حرصا للهيئة أن  "جهة اتصال" بعد الهيئة بالبلدان األعضاء التي لم تعين أهابت -16

كما طالبت المنظمة بإرسال  على تسهيل االتصاالت وضمان المتابعة الفعالة ألنشطة الهيئة.
 خطابات تذكيرية بهذا الشأن إلى الدول التي لم تعين بعد "جهة االتصال".

 
ضمان تبادل الخبرات، وتنسيق األنشطة ومعالجة لإدراكا للمنافع الهامة إلقامة الشبكات  -13

الهيئة البلدان األعضاء على تقديم الدعم الفني والمالي  حثّتايا ذات األبعاد اإلقليمية، القض
، على وجه خاص، إيالء اهتمام هممن تالكافي للشبكات والهيئات التي أنشئت حديثا. وطُلب

 كي تتمكن من ممارسة أعمالها. "صحة الحيوان في الشرق األدنى وشمال أفريقيابهيئة "كاف 
 
الزراعة والمياه، والتأثيرات قطاع ظت الهيئة االستثمار المحدود الذي توظفه البلدان في الح -14

السلبية لهذا الوضع على أداء القطاع الزراعي، وخاصة على األمن الغذائي، وأوصت بأن 
بقدر  تركزاالتجاه الحالي وأن ير يتغتعمل البلدان والمؤسسات المالية والجهات المانحة على 

االستثمار في الزراعة، وعلى وجه الخصوص في مشروعات األراضي والمياه،  علىأكبر 
 من أجل تحقيق مستويات أفضل لألمن الغذائي.

 
والحظت الهيئة الجهود التي تبذلها المنظمة لتشجيع االستثمار من أجل رفع مستوى األمن  -19

ن على إيالء اهتمام كاف الغذائي، من خالل وضع برامج إقليمية لألمن الغذائي، وحثّت البلدا
األمن الغذائي  من أجلبهذه البرامج، وعهدت للمنظمة بمهمة الترويج لمزيد من االستثمارات 

 في المنتديات المالية الدولية. 
 
وأكدت الهيئة بوجه خاص على التوصيات التالية الموجهة للمنظمة وللحكومات، ما لم يذكر  -20

 خالف ذلك:
 

 المياه الجوفية؛ لطبقاتمية موارد المياه دون استنزاف زيادة االستثمار في تن 

 الري بالضغط لزيادة كفاءة استخدام  وإدارة تقنيةإمكانية تنظيم حلقة عمل عن استخدام  تقدير
 المياه؛

 مستجمعات المياه"؛وإدارة إمكانية تنظيم حلقة عمل عن "دور الجنسين في صيانة  تقدير 

 والمعرفة على مستوى المجتمع من أجل تحسين كفاءة ارية تدعيم الخدمات اإلرشادية واالستش
 ؛الري وإدارة المياه الخاصة بالزراعة

 معالجة المياه العادمة في الكويتللبحوث والدراسات الخاصة ب إمكانية إنشاء مركز تقدير 
 ؛وإعادة استخدامها

 لمتواجدة ذات بالتنسيق مع المنظمات ابحوث الجفاف وتخفيف وطأته، لإنشاء مركز بتعجيل ال
 ؛الصلة، وبحث إمكانية دعوة إيران الستضافة هذا المركز
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  لمزيد من الدعم من للشرق األدنى وشمال إفريقيا حاجة هيئة صحة الحيوان النظر في تلبية
 الحكومات لكي تمارس أعمالها ونشاطاتها؛

  موارد المعاهدة الدولية بشأن الالتصديق على ضرورة أن تعتمد البلدان بصورة عاجلة
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

  سرعة دعم وتفعيل دور المنتدى اإلستشاري للبذور إلقليم الشرق األدنى لشمال أفريقيا
(CFS-NENA للمساعدة في توجيه )قطاع البذور في إقليم الشرق األدنى تنمية 

 

 عمل الهيئة المستقبلية ذات الصلة بمجاالت ألنشطةا
 

ذات الصلة والقائمة إلى معالجة القضايا  المستقبليةالهيئة، ستعمد األنشطة نظرا لنطاق عمل  
 إلقليم وفقا للمبادئ التوجيهية التالية: با
 

 .استمرار تأكيد ضرورة التجانس والربط بين البرنامج العادي للمنظمة والمشروعات الميدانية 
 

 المساعدة على تنفيذها.ترتيب أولويات التركيز على وضع مشروعات جديدة في اإلقليم و 
 

  التركيز على أنشطة البرنامج العادي التي تحقق زيادة إنتاجية الموارد الطبيعية، من خالل
 سياسات وإدارة وممارسات مالئمة.

 

  ائيةموارد المالاالستثمار في الزراعة و تراجعاستمرار الدعوة إلى عكس مسار. 
 

 المياه وانعكاساتها على إقليم الشرق األدنىاألحداث العالمية األخيرة في مجال موارد  -ب 
 
بعنوان "األحداث العالمية األخيرة في مجال  ALAWC/NE/02/3تدارست الهيئة الوثيقة  -21

 موارد المياه وانعكاساتها على إقليم الشرق األدنى".
 
نها ، السيما المتعلقة معليها الحظت الهيئة أهمية الموضوعات التي سلطت الوثيقة الضوء -22

استخدام  تشجيعباإلدارة المتكاملة للموارد المائية وإصالح الري وذلك من خالل التحديث و
المياه والدور المتعاظم للمياه الجوفية.  لمشروعاتذات الكلفة الزهيدة وتوفير التمويل  التقنيات

لتحليل للمنظمة ل امتنانهمعن  واإلقليم، فقد أعربلأهمية هذه المسائل  المشاركون ظالح إذو
الذي قدمته بشأن الموضوعات المعروضة للمناقشة، وعلى دعمها ومساعدتها للبلدان 

 األعضاء في معالجتها لهذه القضايا.
 
الحظت الهيئة أن إقليم الشرق األدنى يعاني من ندرة شديدة في المياه وأن الكثير من بلدان  -27

مجال المياه، مما سيهدد تنميتها  في إلى مستوى األزمةفي المستقبل القريب  ستصلاإلقليم 
النمو االقتصادي والتنمية الزراعية يعتمدان على ذلك ألن وأمنها، بما في ذلك أمنها الغذائي. 

الموارد المائية، السيما المياه الجوفية التي تعد المصدر الرئيسي في معظم البلدان. ومن 
لة المياه. فباإلضافة إلى ندرة الموارد المتوقع أن يؤدي تدهور نوعية المياه إلى تفاقم مشكلة ق

قطاع المياه  المائية في اإلقليم، مازالت إدارة هذه الموارد تتصف بالقصور إضافة إلى افتقار
 خدمات المالئمة.الإلى 

 
قطاع المياه خالل ذات الصلة بكما الحظت الهيئة العدد الكبير من األحداث الدولية واإلقليمية  -22

الشاملة التي تواجه البلدان التي  مخاطرالتحديات وال يوضحلماضية، مما السنوات الثالث ا
تعاني من ندرة المياه. ولقد أدركت الكثير من الحكومات والمنظمات والوكاالت الدولية عظم 

التفاق على من أجل ا، وسعت إلى إقامة حوار للتوصل إلى أرضية مشتركة المخاطرهذه 
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. كما أن هذه المنتديات المرتبطة بقضايا المياه قد مستوياتال كيفية التصدي لها على مختلف
التوصل إلى اتفاقات عامة بشأن القضايا  كما وفرتأتاحت فرصا هامة للتشاور والتحاور. 

الرئيسية والتوصيات التي ينبغي أن تأخذها البلدان وأصحاب الشأن اآلخرين في االعتبار 
 .المياهالوصول إلى مستويات األزمة في نقص لتجنب 

 
وإقرارا بالدور الهام إلدارة الموارد المائية، فقد أوصت الهيئة بإنشاء األطر المالئمة التي  -25

مكن ت التيتلتقي فيها أهداف المصالح المتباينة والمتنافسة، في أغلب األحيان، على المياه، و
إلدخال ثمة حاجة فإن ، إيجاد التوازن بين المصالح القطاعية المتعددة.  وتحقيقا لهذه الغايةمن 

بين السياسة والقانون واللوائح التنظيمية والمؤسسات  العالقات المتشابكةتغييرات هامة في 
 والمجتمع المدني والمستهلكين.

 
البلدان على تهيئة بيئة  ، لذا فقد حثتدارةإوالحظت الهيئة أن أزمة المياه هي في الغالب أزمة  -26

عنصرا أساسيا للتنمية المستدامة لموارد المياه وإدارتها.  اتبارهباع لإلدارة الرشيدةمواتية 
وإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل االتصاالت بين السياسيين وغيرهم من صانعي القرار 

في مجال المياه. كما أن من  ةالرشيد اإلدارةوالقائمين بإدارة المياه ومستخدميها سعيا لتعزيز 
االتصال وتبادل المعلومات بصورة أفضل بين  عتشجيالضروري أن تعمل البلدان على 

 أصحاب الشأن.
 
واقع إقليم الشرق األدنى في ظل لتنافس المتزايد بين مختلف مجاالت استخدام المياه ونظرا  لو -23

، أوصت الهيئة باالعتماد على تحسين المتاحة فيه بالفعل معظم الموارد المائيةاستغلت الذي 
ة استخدامها في الري باعتبارها الخيار المجدي لإلقليم لزيادة مساهمة إدارة المياه وزيادة كفاء

يعتبر األخيرة التي أجريت في اإلقليم أن أداء الري  التقديراتالري في إنتاج األغذية. وتظهر 
إدارة مياه الري.  لضعفمن حيث إنتاجية المياه وكفاءة عمليات الري، وذلك نتيجة  ا  منخفض

 97أو الجزئي هو النمط األكثر انتشارا في مجال إدارة المياه إذ يغطي  فالري بالغمر الكامل
قد  غير السليمةفي المائة من المساحة. كما أن أساليب الري السطحي مترافقة مع الممارسات 

في المائة على األقل من كميات المياه المستعملة. والبد بالتالي من أن  50أسفرت عن فقدان 
 تاجية نظم الري واحدة من أهم األولويات في بلدان الشرق األدنى.تصبح زيادة كفاءة وإن

 
أولوية تحتاج إلى اهتمام خاص من كافة أصحاب الشأن في اإلقليم، كوإقرارا بأن نقص المياه  -24

 أيد المشاركون محتوى الورقة وتوصياتها، وركزوا على الجوانب التالية:
 

 طبقاتم المياه بكفاءة أكبر ولإلدارة المالئمة، لإعطاء األولوية لزيادة الوعي بشأن استخدا 
 ما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية.والمياه الجوفية تجنبا الستنزافها 

  التركيز على زيادة إنتاجية المياه من خالل تشجيع السياسات والممارسات المالئمة بما في ذلك
 مقاومة للجفاف.محاصيل  سالالتاستخدام 

 كافي لتنمية الموارد المائية على نحو مستدام، ال سيما ما يتعلق بالحد من إيالء االهتمام ال
 التلوث.

 .إيالء االهتمام لمصادر المياه االفتراضية باعتبارها عنصرا مساهما في األمن الغذائي 

 اإلدارة المتكاملة للموارد  تبني ىتوفير المعلومات والتدريب لتنمية قدرات البلدان األعضاء عل
 المائية.

  عند استرداد تكاليف خدمات المياه. كما  حقوق المياه للفئات الفقيرة من السكان مراعاةينبغي
المياه، إلى زيادة تكاليف  نظام استرداد تكاليف خدماتينبغي توخي الحرص على أال يؤدي 

 األغذية األساسية.

  ما يتعلق مثل  االقتصاد في المياهتقنيات المياه والري التكميلي و لتقنيات حصادالترويج
 .بحراثة األرض والممارسات األخرى
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 اإلجراءات الموصى باتخاذها من قبل البلدان األعضاء:
 

  طلب القطاعات  بينإقامة إطار يمكن من خالله تحقيق التوازن  إلىلدان اإلقليم من بدعوة كل
المناسب بين  المتعددة على المياه لتحقيق الهدف المشترك، كما يمكن من خالله تنشيط التفاعل

 السياسة والقانون واللوائح التنظيمية والمجتمع المدني والمستهلكين.

  حّث البلدان على إيالء االهتمام الالزم إلدارة الطلب على الموارد المائية، من خالل إعطاء
، ووضع وتنفيذ استراتيجيات واضحة والسياسية ةول أعمالها الماليااألولوية للمياه على جد

 المياه وإنتاجيتها على نحو مستدام. إدارةجراءات الرامية إلى تحسين واتخاذ اإل

 التي تتقاسم موارد مائية مشتركة أن تعتمد نهجا قائما على تقاسم المخاطر في  دعوة البلدان
إدارتها لهذه الموارد المشتركة. كما ينبغي لها التعاون في التحديد المبكر لألخطار الناشئة في 

 خاذ التدابير الوقائية الالزمة لدعم وضمان االستقرار اإلقليمي.مجال المياه وات

  بزيادة االستثمارات في قطاع المياه باستخدام أموالها  على االلتزام األعضاءالبلدان دعوة
 العامة وكذلك التمويل الخارجي واالستثمار الخاص سعيا لتحسين إنتاجية المياه.

 
 :منظمة والمنظمات األخرىاإلجراءات الموصى باتخاذها من قبل ال

 

 في وضع خطط  ،والمنظمات المعنية األخرى أن تساعد البلدان األعضاءمنظمة لالطلب من ا
، ومستجمعات المياه وذلك لألنهارلإلدارة المتكاملة للموارد المائية ولتحسين الكفاءة المائية، 

مياه والمبادرات المشتركة في ال حصادوالمياه الجوفية وإعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر و
 مجال البحوث.

 الري االقتصاد في مياه لتكنولوجيامساعدة البلدان األعضاء في الترويج منظمة ال طلب مني 
 تقديرواإلدارة األفضل للمياه على مستوى المزرعة، إضافة إلى جمع البيانات األساسية، و

لمشكالت إدارة هذا المصدر والتي تبرز  ورصد الموارد المائية الجوفية سعيا للمعالجة السليمة
 في مجاالت عديدة.

  دعم البلدان األعضاء في تنفيذ التوصيات وااللتزامات التي اتخذت خالل منظمة ال منيطلب
عالقتها بهذه البلدان  حسبالموارد المائية، في مجال العالمية واإلقليمية األخيرة  الفعاليات

ا في ذلك تعزيز تنمية القدرات وزيادة التعاون اإلقليمي وباختصاصات المنظمة وسياساتها، بم
 في القضايا ذات البُعد اإلقليمي.

 وغيرها من المنظمات الناشطة في قطاع المياه أن تنسق استراتيجياتها وأن منظمة لا دعوة
تتبادل المعلومات وأن تتعاون على الترويج لإلصالحات ذات الصلة بالسياسات المائية في 

 لنامية، وأن تروج لزيادة االستثمار من كافة مصادر التمويل في قطاع المياه.البلدان ا

  على تقديم المساعدة  أن تتعاوندعوة منظمة األغذية والزراعة والمنظمات المعنية األخرى
 الستعماالت المياه المالحة لترويجوا ،الملحية البيولوجية لزراعةلدولي لمركز الالفنية ل

 في الزراعة. ية(والعسرة )النصف ملح

 الهادفة إلى تحسين إدارة  األنشطةالتركيز على دعم الدول األعضاء في تنفيذ السياسات و
 الطلب على المياه بما في ذلك أغراض إنتاج الغذاء.
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التقدم المحرز في وضع استراتيجيات للتخفيف من آثار الجفاف والتخطيط للتأهب له في إقليم  -ج 
 الشرق األدنى

 

بعنوان "التقدم المحرز في وضع استراتيجيات  ALAWUC/NE/02/5ست الهيئة الوثيقة رادت -29

 للتخفيف من آثار الجفاف والتخطيط للتأهب له في إقليم الشرق األدنى".

 

شكرت الهيئة منظمة األغذية والزراعة على مبادرة إعداد هذه الوثيقة الهامة التي تركز على  -70

لشأن في اإلقليم جهودا  متآزرة العتماد وتنفيذ خطط تأهّب ضرورة أن يبذل كافة أصحاب ا

طويلة األجل. كما أشارت إلى أهمية توصيات التقرير وطلبت من البلدان األعضاء  تخفيفو

تنفيذ تلك التوصيات. وتعطي الورقة لمحة عامة عن  العمل علىومن جميع أصحاب الشأن 

لتقدم المحرز في التأهّب لهذا النوع من الجفاف التي طالت اإلقليم مؤخرا  وا موجاتوقع 

، فضال  عن التوصية بتلبية المستقبليةفي المستقبل. وتعرض الورقة التوقعات  الموجات

إعداد  من أجلالمنظمة والمنظمات الشريكة  منكما توضح الدعم الذي قّدم  ،احتياجات اإلقليم

 خطط إقليمية وقطرية للتأهّب للجفاف.

 

الجفاف في  موجاتشهدت ارتفاع معدالت قد إلى أّن السنوات القليلة الماضية وأشارت الهيئة  -71

 تة األخيرة في نهاية التسعينات كانموجمن بلدان اإلقليم وإلى أّن حّدة الجفاف في ال كثير

الثالثين سنة الماضية. وفي مواجهة ذلك، ال بد من أن تكّرس الفترة الفاصلة  خالل األكثر شدة

 المناطق التيإلعادة تأهيل وأخرى إلعداد وتطبيق خطط عمل قطرية جفاف  موجةبين 

 الجفاف وللتأهّب بشكل أفضل لموجة الجفاف التالية.تأثرت ب

 

لخصائص اإلقليمية والدولية للجفاف، أوصى المشاركون بتعزيز الجهود الحكومية نظرا  لو -72

الزراعة وبرنامج األمم المتحدة بمساعدة وكاالت األمم المتحدة وفي طليعتها منظمة األغذية و

م والثقافة )اليونسكو( ومكتب مكافحة التصحر وللبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعل

ة والصندوق الدولي القاحلة واألراضي الجافوالجفاف والمركز العربي لدراسات المناطق 

خرين بما في ذلك البنك الرئيسيين اآل الشركاءللتنمية الزراعية. والنداء موّجه أيضا  إلى 

الدولي والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط واالتحاد األوروبي 

وغيرهم من الجهات المانحة لتضافر جهودها لتخطيط وتنفيذ برامج التخفيف من آثار الجفاف. 

اعتماد نهج جديد وبات من الضروري في اإلقليم التحّول من اعتبار الجفاف حالة طوارئ إلى 

قائم على التخطيط والتنفيذ الطويل األجل لممارسات مستدامة كفيلة بتبديد التأثيرات السلبية 

 للجفاف.

 

( والتي 1996جهود المنظمة في سياق متابعة مؤتمر القمة العالمي لألغذية )بت الهيئة شادكما أ -77

لبيئة لاألمم المتحدة  مرمؤتتضّمنت خطة عمله إشارات متكررة إلى أهداف مشتركة مع 

والتنمية والتي تشكل دعما  مباشرا  ألهداف المبادرة الحالية في إطار االلتزامين الثالث 

في طليعة الساعين إلى تحسين الزراعة  خالل عقود عديدةوالخامس. وقد كانت المنظمة 

تحولت إلى التي  الجافة ة وشبه الرطبةالجافة وشبه الجافوتحقيق التنمية الريفية في المناطق 

. وشملت األنشطة المنفذة إجراءات طارئة وتأهيلية في مناطق قاحلة نتيجة للجفاف والتصحر

  حال حدوث جفاف أو كوارث زراعية أخرى.

 

بالتأثيرات اإليجابية إلقامة الشبكات، أوصى المشاركون في الدورة الثالثة لهيئة  إدراكا  و -72

"شبكة  األعضاء لدعم البلدان دعوةبياه في الشرق األدنى الزراعة واألراضي واستعماالت الم
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التي  "الجفاف في الشرق األدنى والبحر المتوسط المعلومات اإلقليمية حول تخفيف آثار

بالتعاون بين منظمة األغذية والزراعة والمركز الدولي للبحوث الزراعية في أنشئت القائمة 

 لزراعية المتقدمة في البحر المتوسط".المناطق الجافة والمركز الدولي للدراسات ا

 

 مقارنة مع الحاالت الطبيعيةبالنقص في المياه  بالضرورةأيضا  بأّن الجفاف هو  إدراكا  و -75

، اعتبرت الهيئة إدارة الموارد المائية حجر الزاوية ألي حل مستدام للتخفيف من آثار األخرى

محافظة على المياه في التربة المياه وال حصادتشجيع ممارسات  وحثت علىالجفاف. 

 واستخدام محاصيل وأنواع مراع  قادرة على تحّمل الجفاف.

 

اعتبارها مكونا  بوحثّت الهيئة البلدان األعضاء على إقامة نظم لإلنذار المبكر عن الجفاف  -76

 أساسيا  من مكونات خطط التأهّب للجفاف والتخفيف من آثاره.

 

التي كانت الحكومات مع الجفاف في الماضي، و تعاملاعترضت وبالنظر إلى القيود التي  -73

قوم على "نهج إدارة حاالت الطوارئ واألزمات"، أوصت الهيئة بلدان إقليم الشرق األدنى ت

هذا اتباع "نهج إلدارة المخاطر" عند وضع استراتيجياتها القطرية للتخفيف من آثار الجفاف. 

الدولية واإلقليمية في مجال التخفيف من الكوارث العناية الكافية للمبادرات  توجيه مع

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج األمم المتحدة  التي تتبناها كلوإدارتها، 

 للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 

وما "من  ليتم تحديدويتعيّن على المناطق المعّرضة للجفاف إجراء عمليات تقدير للمخاطر  -74

يعتبر نموذج مالمح المناطق المعرضة لجفاف وسبب ذلك". ولمخاطر ااألكثر عرضة 

المخاطر في إطار خطط التأهّب  تلك لتقدير يجب أن تستوفى بياناتها أداة مجدية للمخاطر

للجفاف. ويمكن بالتالي أن تأخذ عملية التخطيط بعين االعتبار القطاعات والمجموعات 

 شد عرضة للخطر.السكانية والمناطق األ

 

حدوث طارئ أو كارثة طبيعية، أن تسعى إلى  عادة عنديكون رّد فعل أي حكومة  عادة ماو -79

اإلغاثة من مياه الشرب وأعالف  كوناتاتخاذ تدابير فورية وسريعة من حيث تأمين م

للحيوانات وإمدادات غذائية ومأوى للمجتمعات المحلية المنكوبة. وجميع هذه اإلجراءات 

ورية بالطبع لتخفيف معاناة السكان ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية. إال أّن ضر

إّن تكرار  حيث ،تأمين المعونة واإلغاثة ال يمكن اعتباره الحل المناسب أو الدائم للمشكلة

حاالت الجفاف في السنوات القليلة الماضية في العديد من بلدان اإلقليم أثبت أّن تواتر موجات 

"نهج  العمل من أجل، األمر الذي يَحُدونا إلى قد تكرر بمعدل أسرع من الماضيفاف الج

  طويل األجل" وإلى اتباعه.

 

". وإّن الطوارئ ورد الفعلوال بد من أن يطغى مفهوم "إدارة المخاطر" على مفهوم نهج " -20

 تدعيمهان مواجهة األخطار وحاالت الطوارئ الطبيعية يمك علىالمجتمعات المحلية  قدرة

الحاالت. ويقوم ذلك على ثالثة مقّومات رئيسية لبناء قدرات  كفاءتها في مواجهة هذهبتعزيز 

 أصحاب الشأن في هذا المجال:
  لإلنذار المبكر؛ مناسبمعلومات للتنبؤ ونظام وجود نظام 
 تأهّب المجتمع من خالل التوعية واالستعداد؛ 
 الوقت المناسب. في تعبئة الموارد بسرعة ومؤسسي يكفل وجود آلية مناسبة ل توفر إطار 
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مع  ملإطار مؤسسي قطري للتعا نشاءبلدان اإلقليم خطوات محمودة إلبعض  توقد اتخذ -21

في المغرب أبلغ مثال على التخطيط الذي للجفاف  المرصد الوطني ويعتبر. قضايا الجفاف

إجراء أبحاث وعمليات مسح ب دقام المرصيمكن للحكومات األعضاء في اإلقليم القيام به. وقد 

لموجات الجفاف الماضية وإنشاء نظم لإلنذار المبكر والتقييم والرصد المستمر لزيادة قدرة 

للجفاف والتخفيف من حدة تبعاته. كما نجحت وزارة الزراعة في تونس  السيئةالتحكم باآلثار 

حلة. وفي الجزائر، في التركيز على قضايا التصحر والجفاف من خالل معهد المناطق القا

بحوث أنشئت في إحدى الجامعات وحدة ألبحاث المناطق القاحلة. وأسست مصر معهد 

مع أّن قضايا الجفاف ال تعنيها بالدرجة األولى نظرا  إلى  أربعة عقودقبل أكثر من  الصحراء

عداد متعددة االختصاصات إل قوميةالدور الهامشي لقطاع الزراعة البعلية. كما تم تشكيل لجنة 

تقوم بهذه المهمة لجنة قومية استراتيجيات لمكافحة التصحر. وفي جمهورية إيران اإلسالمية، 

. لياتحوزارات ويتفرع منها عديد من اللجان الفرعية على مستوى الم 9مركزية تشمل 

تركيا مع موضوع الجفاف من خالل وزارة الزراعة والخدمات الريفية ومعهد أبحاث  تتعاملو

 الريفية.الخدمات 

 

ومساهمة المنظمات والجهات  معاونةويحتاج الجفاف، كغيره من األخطار الطبيعية، إلى  -22

المانحة اإلقليمية والدولية. وتقع معظم المناطق المعرضة للجفاف واألراضي الجافة في بلدان 

طارئ، من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. لذا فإّن مواجهة أي  كثير منهانامية و

تلك البلدان. كما أّن الجفاف ظاهرة عابرة لالقطرية قدرات الكموجات الجفاف مثال ، يفوق 

إلى ضغط وللحدود من حيث طبيعته وتأثيره. وقد يؤدي إلى هجرة السكان والثروة الحيوانية 

 . والبيئية مفاجئ على الموارد الطبيعية بشكل يهدد النظم األيكولوجية

 

ضي عن دور الحكومات في وضع خطط واستراتيجيات طويلة األجل للتأهّب وال يمكن التغا -27

" على أعلى الملتزمة للجفاف وتخفيف آثاره. ولكن األهّم هو وجود "اإلرادة السياسية

 . قومية كأولويةمعلنة  ةشكل سياس فيمستويات المسؤولية 

 

 :اإلجراءات التي يوصى بأن تتخذها البلدان األعضاء
 

 يهية إلعداد وتنفيذ برامج عمل قطرية لمكافحة الجفاف مع التركيز بوجه وضع خطوط توج
، وااللتزام الشعبيةمشاركة ال، والتنسيق، والالزمةاألساسية  البنيةوخاص على السياسات، 

 .الالزم التمويل تدبيرالعام، و توعية الرأيالسياسي، و

 

  علق بأنشطة التخفيف من آثار فيما يت التكنولوجياتقديم ما يكفي من الدعم للبحوث ونقل
 مع متأقلمةالالتي تتحمل الجفاف، وسالالت الحيوانات  مواد الوراثيةالجفاف، بما في ذلك: ال

 الحيوية، وبناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية. التكنولوجياولجفاف، ا

 

 مج تحديد المكونات األساسية آللية تنسيق إقليمي عملية من شأنها أن تستوعب البرا
سق خطط العمل القطرية االمؤسسية، مما يؤدي إلى تن واألطرالتعاونية واألنشطة المشتركة 

 للتخفيف من الجفاف فيما بين البلدان المتجاورة.

 

 المنظمات غير الحكومية والنساء  بما في ذلككافة قطاعات المجتمع المحلي  تعبئةإشراك و
تأثيرات الجفاف  عنحاب الشأن توعية وتثقيف لكافة أص حمالتوالشباب، إلطالق 

)إدارة  التأهيلإعادة وتشعباته؛ هذا باإلضافة إلى تحديد دور كل قطاع في أنشطة اإلغاثة و
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المراعي، التنمية المتكاملة للمحاصيل والثروة الحيوانية، تسويق المدخالت والمنتجات، 
 (.المشاركة الشعبيةجهود ، اإلرشاد، المعلومات واإلقراضالتخزين، 

 

  تتولى اتخاذ قادرةالتشريعات والسياسات الكفيلة بخلق "آليات  تفعيلتسهيالت والإيجاد "
 ككل. الدولةوالمحافظة و المنطقةإجراءات للتخفيف من آثار الجفاف وتنفيذها على مستوى 

 

  إقامة االتصاالت الالزمة مع المنظمات اإلقليمية والدولية مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
صحر ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغيرها من المنظمات الت

والمجموعات المهتّمة من أجل متابعة أنشطة تخفيف آثار الجفاف على الصعيدين اإلقليمي 
 والعالمي.

 

  إيالء العناية الكافية لألبعاد االجتماعية واالقتصادية للجفاف في إطار "خطط التأهّب
إعادة تأهيل وتنمية اآلثار" والتي يجب أن تكون شاملة ومتكاملة بحيث تشمل  وتخفيف
المراعي والثروة الحيوانية والغابات وإنتاج )المعنية األخرى التي طالها الجفاف  القطاعات
 مع الحرص على حماية البيئة. (المحاصيل

 

 إجراءات تخفيف آثار الجفاف الممكنة لتبني الدعم السياسي على أعلى المستويات  وفيرت
 وتنفيذها في الوقت المناسب.

 

 :بأن تتخذها منظمة األغذية والزراعة وغريها من املنظمات اليت يوصى التدابري

 

  الفنية والدعم االستشاري إلى البلدان األعضاء فيما يتعلق بوضع خطط  المعونةتقديم
 طويلة األجل للتخفيف من آثار الجفاف وإدارته.

 

 وضع خطط من هذا القبيل من خالل دراسات رائدة، للمبادرة بلمساعي القطرية دعم ا
 القطاعية. المراجعة، والمستشارينوتمويل بعثات الخبراء، و

 

  مع توضيح ميةوالتقارير والمشاريع اإلقلي الهادفةتمويل بعض الدراسات اإلقليمية 
 األهداف وتقديم بيان عملي لها ولمنجزاتها.

 

 بحدوث الجفاف، بما في ذلك نظم  المتعلقةلمنظَّم والمعلومات الضرورية دعم التوثيق ا
 في هذا الصدد. إقامة الشبكاتاإلنذار المبكر واإلعالم و

 

  للعرض الالزمةصياغة المشاريع/البرامج؛ وإعداد الوثائق تحديد ومساعدة البلدان في 
 التمويل. من أجلعلى المانحين 

 

 المشاريع. كوكالة منفذة لهذهاليف و/أو الدخول في اتفاقات تقاسم التك 

 

  من البلدان األعضاء للمساعدة على تنمية  المحليةمواصلة تقديم خدمات التدريب للكوادر
 الموارد البشرية وبناء القدرات في هذا المجال.
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نحو إدماج نظم أراضي الرعي والمراعي والثروة الحيوانية لتحقيق الزراعة  -د 

 ن إقليم الشرق األدنىالمستدامة في بلدا
 

"نحو إدماج نظم أراضي الرعي بعنوان  ALAWUC/NE/04/4الهيئة الوثيقة  تدارست -22
 .والمراعي والثروة الحيوانية لتحقيق الزراعة المستدامة في بلدان إقليم الشرق األدنى"

 

خالل تنوع  وأشارت الهيئة إلى أّن أراضي الرعي والمراعي تشكل موردا  هاما  كما يظهر من -25

أوسع مساحة  كونها تشملووالنظم األيكولوجية الطبيعية  المواطنالنباتات والمنتجات وتعدد 

الثروة  تزايد وتنوعمخصصة لنوع واحد من استخدام األراضي في اإلقليم. كما أشارت إلى 

 الحيوانية في اإلقليم وأهميتها بالنسبة إلى األمن الغذائي الرعوي والقطري.

 

ظت الهيئة أيضا  أّن المراعي وأراضي الرعي تلعب دورا  هاما  في تجديد الموارد والح -26

المتصاص  ا  رئيسيا  عنصرالوراثية وصيانتها وتساهم في حماية التربة والمياه وباتت تعتبر 

نظرا  إلى المخاطر المتنامية نتيجة االحترار العالمي األمر الذي أدركت أهميته اآلن الكربون 

 ناخ.وتغير الم

 

وعلى تأدية تلك  المنتجاتهذه لكن في مناطق كثيرة من اإلقليم، تتراجع القدرة على تأمين  -23

من العوامل البيئية ومن فعل اإلنسان. واالتجاه العام السائد هو  نتيجة لمجموعةالوظائف 

 كمية األعالف المنتجة وجودتها. وأّدت التغيرات المعاكسة فيانخفاض انحسار المساحات و

 األصليةنباتات الرعي بفعل تأثيرات الرعي المفرط إلى تفاقم انخفاض إنتاج األعالف  توليفة

 ، مما يهدد التنوع الحيوي.األصنافمستودع جينات  تدهوروإلى 

 

زراعة الشجيرات لتحسين أراضي الرعي المتردية من خالل  نوهت الهيئة بالجهود المحمودة -24

للبذر المباشر والمحافظة على رطوبة  والمعدات الالزمةالتقنيات  مناسبة. وتم اعتمادال العلفية

 عبرت. كما التي أعيدت زراعتهاالتربة، بما يعود بالنفع على األنواع األصلية وعلى األنواع 

قامت التي  ،الحكومات والوكاالت الدولية والمراكز الدولية لألبحاث جهودعن امتنانها لالهيئة 

مدادات األعالف من أراضي الرعي ومن المراعي الطبيعية بعدة محاوالت لتحسين إ

تحت مختلف النظم والمزروعة، فضال  عن المحاصيل العلفية بغرض تحفيز اإلنتاج الحيواني 

 .الزراعية

 

أهمية المواضيع التي أوضحتها الوثيقة ومدى مساهمتها في التوصل إلى  علىالهيئة  أكدتو -29

لة وإلى التخطيط ل وسيلة متكاملة وتم وإدارتها بواسطة نظام متكامل.  للمراعيلموارد المكمِّ

واتجاهاتها والبدائل الشكر إلى منظمة األغذية والزراعة إليضاح حالة أراضي الرعي  توجيه

المنسق خرى من خالل التخطيط األزراعية الموارد الودمجها ضمن  السياسية من أجل إدارتها

 لمحلي وتعزيز حقوق المستخدمين والحيازة.الستخدام األراضي وتمكين المجتمع ا

 

خرى إلنتاج األنظم ال معأهمية أراضي الرعي والمراعي ودمجها على  المشاركون أكدو -50

 :وأدركوا الحاجة إلىالمحاصيل 
 

 إدارتها على العمل على متعدد االستخدامات و ا  أراضي الرعي والمراعي مورد اعتبار
 نحو مستدام.

  مستخدمين.الوحقوق  واستخدامات األراضي حيازةفّعالة للمقبولة وإقامة نظم 
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 هذه الحوافز الكافية لتفعيل  خلقضرورة وضع إطار مؤسسي لمشاركة المجتمع المحلي و
 شاركة.الم

  لمشاركة في وضع األولويات وتقاسم المسؤوليات وتجنّب لكافة أصحاب الشأن تعبئة
 ى إيجاد حل لها.تضارب المصالح بين أصحاب الشأن أو المساعدة عل

  النهج الجديدة والتغيرات المؤسسية  تشملإجراء التعديالت الالزمة في التشريعات كي
 والسياسية.

  تقديم معلومات وبيانات مسانِدة موثوق بها التخاذ القرارات المناسبة ال سيما في مجال
 .كمراعيرصد المساحات المخصصة 

  ملة وتقديم الخدمات للمنتجين.نظم إنتاج متكا لممارسةتحفيز القطاع الخاص 

 

 :اإلجراءات التي يوصى بأن تتخذها البلدان األعضاء
 

 يكون المنتجون وغيرهم من أصحاب الشأن  تأكيد مبدأ المشاركة في إدارة المراعي حيث
صميم والتنفيذ والمراقبة من أجل تحقيق اإلدارة تفي الشركاء مع الوحدات الحكومية 

 .المستدامة للمراعي

 د خطط قطرية ومحلية الستخدام األراضي بغرض التوفيق بين الطلبات المتضاربة إعدا
لمجتمعات المحلية ومجموعات ل هيملكية األراضي والموارد  خلق الشعور بأنو

 المنتجين.

 ضمن إدماج الثروة الحيوانية في نظم اإلنتاج الزراعي تأن  شأنهامن  إقامة نظم متكاملة
ية ويزيد إنتاج األغذية والدخل ويرتقي بنوعية حياة المجتمعات بما يعزز اإلنتاجية الزراع

 .يةالمحلية الريف

  أن لقطاع الخاص ال يمكن لتقديم الدعم والخدمات المؤسسية الالزمة في المجاالت التي
األساسية الالزمة للتنمية الزراعية والمعلومات  يةفيها. ويشمل هذا الدعم البن ا  لعب دوري

 ت األساسية.وغيرها من الخدما

  اإلدارة المستدامة لموارد أراضي الرعي والمراعي بما يكفل تلبية احتياجات الثروة تأكيد
مستدام العيش الالحيوانية ويضمن حماية التربة ومستجمعات المياه ويؤّمن سبل 

 عليها. تعتمدللمجتمعات الريفية التي 

  التنوع الحيوي. بالمحافظة علىحماية البيئة ضمان 

  المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات  التنسيق بينإجراءات تيسير
المجتمع المدني ومنظمات المنتجين والقطاع الخاص من أجل إقامة نظم إنتاج متكاملة 

 ومستدامة.

  بتشجيع منأبحاث عن النظم المتكاملة الخاصة بالمناطق الزراعية األيكولوجية إجراء 
لزراعية ومراكز األبحاث. وينبغي بذل المزيد من الجهود وإعطاء للبحوث ا القوميةالنظم 

 فهم مغزاهاوفي  الحقليةفي إجراء التجارب  إشراكهمالمنتجين و لمساهمةأهمية أكبر 
 .تبنيهاللتشجيع على 
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 :بأن تتخذها منظمة األغذية والزراعة وغريها من املنظمات اليت يوصى التدابري

 ى وضع استراتيجيات ومبادئ لحيازة األراضي تناسب االستخدام مساعدة البلدان األعضاء عل

الرعاة وأصحاب الشأن اآلخرين، بما التامة من مشاركة الالمستدام لموارد أراضي الرعي ب

 في ذلك المشاركة الفاعلة من جانب المنظمات غير الحكومية.

 من  ،اإلقليمبمراعي إعداد قاعدة بيانات تشمل ما أنجز من أعمال في مجال أراضي الرعي وال

 واستخدامها.  ونقل التكنولوجياتوثيق البرامج والمشاريع الناجحة في اإلقليم  أجل

  واستخدامها بشكل  األصليةالفنية للبلدان األعضاء في مجال إنتاج بذور المراعي  المعونةتقديم

 فّعال في برامج إعادة تأهيل أراضي الرعي.

 في المجاالت المتصلة بأراضي الرعي  القوميةقدراتها البلدان األعضاء على بناء  معاونة

 والمراعي كلما طلبت ذلك. 
 

سياسات وتشريعات البذور في ضوء المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية  -هـ 
 لألغذية والزراعة وبروتوكول كارتاجينا بشأن اآلمان البيولوجي

 
عنوان سياسة وتشريعات البذور في ب ALAWUC/NE/04/6تدارست الهيئة الوثيقة  - 51

ضوء المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبروتوكول كارتاجينا بشأن االمان 
 البيولي.

 
تقدم بإيجاز نظرة شاملة حول أنظمة البذور كما  التيأشارت الهيئة إلى أهمية هذه الوثيقة  - 52

السياسات الوطنية والتشريعات الخاصة  علىالتنظيمية الجديدة  اآلثار المحتملة لإلطاراتتناقش 
عتبار بتوصيات حلقات عمل الخبراء الاألخذ في ابالدول  توصيبالبذور. وعالوة على ذلك فإنها 

بشأن سياسات البذور وطوارئ البذور واإلغاثة بها والبذور معلنة الجودة التي نظمتها منظمة األغذية 
 .حسب ظروف كل دولةلياتها االستشارية والزراعة كجزء من عم

 
الموافقة على المعاهدة الدولية  إلىكما أقترح المشاركون على الدول األعضاء المسارعة  - 57

 في المحافظة على مصالحهميتها وذلك ألراعة وبروتوكول كارتاجينا زللموارد النباتية لألغذية وال
 اإلقليم.بالدول األعضاء 

 
 ى بأن تتخذها البلدان األعضاء:اإلجراءات التي يوص

 

 دة ولذا يجب ربطها را  لطبيعتها الديناميكية والمعقاالهتمام بدرجة أكبر بنظم البذور نظ
ألغذية والزراعة، ال سيما على مستوى من أجل المحافظة على ا الموارد الوراثية النباتيةب

 المزرعة.

  مثلالبذور مراعاة التطورات الدولية  القطرية لسياسات تشريعاتهادعوة البلدان عند استحداث 
بدء نفاذ بروتوكول كارتاجينا بشأن األمان البيولوجي وتنقيح االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 والنفاذ الوشيك للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 لبذور وطوارئ البذور واإلغاثة األخذ باإلعتبار توصيات حلقات عمل الخبراء بشأن سياسة ا
، وذلك كوسيلة لإلسهام في 2007المنظمة خالل سنة  عقدتهاوالبذور معلنة الجودة التي 

تحقيق أهداف خطة العمل الدولية والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
 راعة.زوال
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 اعة وغيرها من المنظمات:التدابير التي يوصى بأن تتخذها منظمة األغذية والزر

 فرص بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان نظم  المعاونة في التعرف على
 البذور.

  للبذور وجمع المعلومات عن  لتطوير أطر تنظيميةتشجيع العمليات التشاركية  علىالمساعدة
 في شتى األقطار.القائمة النماذج التنظيمية للبذور 

  للبلدان األعضاء في جمع وتبادل الخبرات المتراكمة بما في ذلك أفضل تقديم المساعدة
 الممارسات والدراسات القطرية لقضايا البذور.

  تقديم المساعدة للبلدان األعضاء في تنفيذ خطة العمل الدولية لحفظ الموارد الورثية النباتية
 واستخدامها المستدام لألغذية والزراعة.

 ة بعمليات اإلغاثة في حاالت طوارئ البذور والعمل على نحو أوثق إدارة المعلومات المتعلق
غير حكومية والمؤسسات اإلقليمية والدولية وكذلك المنظمات الوالوكاالت مع المنظمات 

 المحلية في تنفيذ المشاريع.

 ( اإلنتهاء من إعداد الطبعة المنقحة لوثيقتها بشأن البذور معلنة الجودةQDS والتشجيع على )
 ذ ما جاء فيها في دول إقليم الشرق األدنى.تنفي

  التنظيمية للبذور لتيسير إنتقال البذور فيما بين البلدان. ناسق القضاياتتهيئة منتدى لمناقشة 

 
في إقليم الشرق األدنى: مع اإلشارة إلى المحاصيل التكنولوجيا الحيوية إلنتاج المحاصيل  -و 

 المعدلة وراثياً على وجه الخصوص
 
بعنوان التكنولوجيا الحيوية إلنتاج  ALAWUC/NE/04/INF/6تدارست الهيئة المذكرة التعريفية  - 52

اإلشارة إلى المحاصيل المعدلة وراثيا  على وجه  في إقليم الشرق األدنى: معالمحاصيل 
 .الخصوص

 
لمختصرة عبرت الهيئة عن شكرها لمنظمة األغذية والزراعة على المذكرة التعريفية الشاملة وا - 55

حول الموضوع، وأشارت إلى حساسية وتعقيد هذه المسألة التي أثارت العديد من التساؤالت 
أن معظم المعلومات المتوافرة تركز على مزايا المحاصيل المعدلة المناقضة كما الحظت أيضا  

 يتوفر القليل عن أضرارها المحتملة على المدى المتوسط والطويل. بينماوراثيا  
 

في زيادة إنتاجية الغذاء وراثيا  همية التكنولوجيا الحيوية بما فيها المحاصيل المعدلة أل راكا  دإ - 56
البروتوكوالت والمعاهدات التي  بوجوب إتباعالهيئة  ، أوصتمكافحة الجوع علىوالمساعدة 

طار من شأنها الحماية من المخاطر المحتملة على الصحة والبيئة على المدى البعيد. وفي هذا اإل
، ذات الصلةطلب المشاركون من منظمة األغذية والزراعة وغيرها من المنظمات المحايدة 

في إقليم  التطبيقيةهذه االتفاقيات وكذلك العمل على إجراء البحوث  من أجل إتباعالمساعدة 
ت ذاآثارها السلبية المحتملة. ويمكن للمراكز البحثية في بعض دول اإلقليم  لتقديرالشرق األدنى 

 .المعاونة من أجل هذا الغرضفي هذا المجال  الكفاءة
 

 اإلجراءات التي يوصى بأن تتخدها البلدان األعضاء:

 إنتاجية المحاصيل وتحسين  لزيادةاألدوات الهامة  هي إحدىالتكنولوجيا الحيوية  إدراك أن
 جودتها.
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 ة مع تفعيل ريعيالتش األطرتشمل  عن التكنولوجيا الحيوية سياسية واضحة توجيهات إعداد
 تطبيقها.

 لألبحاث الزراعية والنظم، مع وضوح األهداف والغايات  قومية ستراتيجيةالصياغة الجيدة ال
تعاون القطاعين العام  وتشجيع، وتنمية التكنولوجيا الحيوية الزراعية التقليديةللزراعة 

 والخاص لهذا الغرض.

 وخاصة المحاصيل المعدلة وراثيا .الترويج لمفهوم مزايا ومخاطر التكنولوجيا الحيوية ، 

  التكنولوجيا المتعلقة بالتطبيقات  بوجه عام بما في ذلكفي مجال تربية النباتات  الكفاءاتدعم
 وآمنة. واعيةالحيوية بطريقة 

 التدابير التي يوصى بأن تتخذها منظمة األغذية والزراعة وغيرها من المنظمات:

  االتفاقيات الدولية للحماية من المخاطر المحتملة لى إتباعالعمل عالمساعدة، كجهة محايدة، في 
للمحاصيل المعدلة و راثيا  على المدى الطويل وإجراء المزيد من البحوث التطبيقية في إقليم 

 اآلثار السلبية المحتملة. تلك الشرق األدنى لتقييم

  لغرب آسيا وشمال أفريقيا لألمان البيولوجيدعم شبكة العمل اإلقليمية West Asia and North 

Africa (WANA) ةالمحتمل اآلثار البيئيةالبيانات الالزمة لمعالجة  نشربناء الكفاءة و لتعزيز 
 من المحاصيل المعدلة وراثيا .

 ( إنشاء شبكة إقليمية لحقوق الملكية الفكريةIPP مشابهة للمؤسسة األفريقية للتكنولوجيا )
. وقد التقنيات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيويةتخدام الزراعية لتسهيل الحصول على حقوق اس

 عبرت إيران عن رغبتها في إستضافة هذه الشبكة.

 

 ثالثا: بنود ختامية
 

 إعالميةمذكرات  -أ 

 

 :إعالميةوزعت الوثائق التالية باعتبارها مذكرات  -53
 

 أولويات واستراتيجيات ما بعد الحصاد في اإلقليم 
  الريفية/ القضايا واالنعكاسات في الشرق األدنىالتعليم من أجل التنمية 
  تقرير عن حالة التوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية

 والزراعة
 تحسين خدمات التسويق الزراعي لدعم تنمية الصادرات 

 

راقب، رسالة وجهها أمينه وزع البنك االسالمى للتنمية، الذي شارك في هذه الدورة بصفة م -54

، وأعرب فيها عن شكره لمنظمة األغذية والزراعة على عملها من خالل أمانتها العام إلى الهيئة

الدؤوب في ميداني الموارد المائية والزراعة لتحسين إنتاج األغذية. كما قدم لمحة عامة عن الجهود 

نظمة على تعزيز األمن الغذائي، كما أعلن التي بذلتها منظمة المؤتمر اإلسالمي، مشددا على عزم الم

للتعاون مع منظمة األغذية والزراعة في معالجة هذا الموضوع معا.  االستعداد أن المنظمة على أهبة

وأشار أيضا إلى أن منظمة المؤتمر اإلسالمي تشيد بسياسات منظمة األغذية والزراعة وتدعم 

ل قصارى جهدها في التعاون معها لتقوية أواصر اقتراحاتها ووجهات نظرها، وأنها ستستمر في بذ
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التعاون الزراعي بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي وغيرهم من الدول األعضاء في 

 منظمة األغذية والزراعة.

 

أعربت الهيئة عن شكرها لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وأمينها العام على الدعم والمشاركة في  -59

 .الدورة الثالثة

 

وتركيا، مذكرات إلى الهيئة تعرض لمحات عامة عن إيران  هموزع أعضاء في الهيئة،  -60

تجاربهما في المجاالت التي طالتها المواضيع المعروضة خالل الدورة الثالثة. وتلقوا الشكر من 

 المشاركين على مشاطرتهم هذه التجارب.

 

 ةالمواضيع المعروضة للمناقشة خالل الدورة الرابع -ب 

 

بانتقاء بنود  وأوصتتدارست الهيئة مواضيع مختلفة معروضة للمناقشة خالل الدورة القادمة  -61

 جدول أعمال الدورة القادمة من المواضيع التالية:
  إعادة استخدام المياه العادمة: خفض تكاليف المعالجة ووضع معايير قطرية إلعادة

 االستخدام المأمون في الزراعة.
  لتقدير تكيفها ومالءمتها وراثيا: تقديم الدعم إلجراء مزيد من الدراسات  لةالمعدالمحاصيل

 ، ودورها في ضمان مستوى أكبر من األمن الغذائي، قبل البدء في استخدامها.لإلقليم
  بما في ذلك من خالل مستوى الملوحة بالمياه المالحة والمياه العسرةتقييم إمكانية خفض ،

ذا خفض التكاليف الالزمة لذلك من أجل تشجيع استعمالها وك استخدام الطاقة الشمسية
 .بدرجة أكبر للزراعة

 من أجل الزراعة واإلنتاج الحيواني. الضباب حصادإمكانية  تقدير 
 .تعزيز دور الجنسين في الزراعة 
  في ميدان الزراعة. اإلعالم التكنولوجيتعزيز دور 
 مراعي وأراضي الرعي، مع التركيز على نتائج التجارب اإلقليمية في ميدان إدارة ال تجميع

 اإلنجازات اإليجابية والدروس المستخلصة في إقليم الشرق األدنى.
  لتحسين الرقابة  وسائلباعتبارها  الزراعياستحداث وتنفيذ نظم حماية النباتات والحجر

 على الجودة وتشجيع الصادرات.
 ف في إقليم الشرق األدنى.التقدم المحرز في ميدان التأهب والتخطيط لمكافحة الجفا 
 وسيلة وكذا كتحقيق قدر أكبر من األمن لالقدرات في ميدان الرقابة على األغذية  تنمية

 لتشجيع الصادرات.
 .تعزيز كفاءة الدول األعضاء لتصدير المنتجات الزراعية 
 ،إدارة تحسين و تشجيع زيادة كفاءة اإلنتاجية الزراعية للمياه من خالل تحديث طرق الري

واستعادة تكلفة خدمات مياه ، و نقل اإلدارة للمزارعين، لري على مستوى المزارعياه ام
 الري.

  المزارعينو تحفيز ترويج دور نقل التكنولوجيا واإلرشاد في تحسين استخدام كفاءة المياه. 
 

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة -ج 
 

اجتماع هيئة الزراعة واألراضي واستعماالت بالنظر إلى قرار منظمة األغذية والزراعة عقد  -62

تاريخ ومكان انعقاد  سوف يحددمع المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى،  بالتوازيالمياه في الشرق األدنى 

الدورة الرابعة بعد تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر اإلقليمي القادم للشرق األدنى وستعلم به البلدان 

 األعضاء.
 



 14 

 على التقرير الموافقة -د 
 

 ير بعد مناقشته وأدخلت عليه بعض التعديالت الطفيفة.راعتمدت الهيئة التق -67
 

 

 اختتام الدورة -هـ 
 

على  للمقرر وأمانة المنظمةعن شكر حكومته  الدورة الثالثةعبر السيد محمد الفيحاني رئيس  - 62
لدول األعضاء الموجهة لتوصيات المناقشات والالذي عكس وقائع الجيد المتكامل لتقرير لإعدادهما 

 إعدادهاهذا االجتماع وعقد المنظمة على تنظيمها الجيد لأمانة منظمة األغذية والزراعة، كما شكر لو
 .للدورة وعلى الترتيبات التي أدت إلى إنجاز هذا االجتماع بنجاحلوثائق جيدة 

 

مناقشات، وأعرب عن ال فيمشاركاتهم المستوى العالي لوفي الختام شكر المشاركين على  
 للهيئة. الرابعةرغبته في االلتقاء بهم مرة أخرى أثناء انعقاد الدورة 

 

المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة للشرق  عبّر - 65
ولوزارة  طر عامةعن عميق امتنان منظمة األغذية والزراعة لحكومة قاألدنى الدكتور/ محمد البريثن 

 شئون البلديات والزراعة على وجه الخصوص على دعوتهم الكريمة الستضافة الدورة، كما شكر
، كما شكر كل من البناءة ومشاركاتهم ممثلي الدول األعضاء والمراقبين على مساهماتهم ومناقشاتهم

آراء المشاركين، رئيس االجتماع على حسن إدارته للجلسات، والمقرر على المساعدة في تدوين 
والمترجمين، على عملهم المتميز، وإدارة فندق ريتز كارلتون على خدماتهم وتسهيالتهم. كما شكر 

وأشار إلى أن منظمة األغذية والزراعة ومكتبها  .اللجنة التنظيمية الوطنية على كافة خدماتهمأيضا  
برامج عملهم عند إعداد ات توصيالاإلقليمي بالشرق األدنى سوف يأخذان بعين االعتبار جميع 

 .المستقبلية
 

 فيللهيئة  ةالثالث الدورةنة ألوطانهم وأعلن عن إختتام تمنى الرئيس للمشاركين رحلة آم - 66
 .2002 /آذارمارس 11يوم  منالساعة الخامسة وثالث دقائق 
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 )المرفق باء( 
 

APPENDIX B 

 

 قائمة بأسماء المشاركين
 

LIST OF PARTICIPANTS 

 

 الهيئةول األعضاء فى الد
 MEMBER NATIONS OF THE COMMISSION 

 

AFGHANISTAN أفغانستان  
  
BAHRAIN البحرين  
  
CYPRUS قبرص  
  

EGYPT العربية صـرجمهورية م  
  
Shaalan Nasr SHAALAN 

Chairman of Land, Water and Environment Research 

Institute 

Ministry of Agriculture and Land Reclamation 

Cairo 

 شعالن نصر شعالن
 رئيس معهد بحوث األراضي و المياه و البيئة

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 القاهرة 

  

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF جمهورية إيران اإلسالمية  
  

Mojtaba RAJABBAIGI 

Director-General 

Office for International and Regional Organizations 

(IRO) 

Ministry of Jihad-e-Agriculture 

Tehran 

 

  

Arzhang JAVADI 

Director-General 

Agricultural Research and Education Organization 

Agricultural Engineering Research Institute\ 

Ministry of Jihad-e-Agriculture 

Tehran 

 

  

Farah-Ara NOWROUZI (Ms.) 

Deputy-Director 

Agricultural Planning and Economic Research 

Institute 

Ministry of Jihad-e-Agriculture 

Tehran  
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Reza SOHRABI 

Director-General 

Study and Evaluation Department (SED) 

Ministry of Jihad-e-Agriculture 

Tehran 

 

  
IRAQ العـراق  
  
JORDAN األردن  
  
Abdallah AL-NAIMAT 

Director of Land and Irrigation Directorate 

Ministry of Agriculture 

Amman 

 عبدهللا النعيمات
 األراضي و الري يةمدير مدير

 وزارة الزراعة، عَمان

  
KUWAIT الكويت 
  

Mohamed JAMAL 

Head, Irrigation Engineering Department 

Public Authority for Agriculture Affairs and Fish 

Resources (PAAFR) 

Kuwait 

 محمد جمال
 الريهندسة رئيس قسم 

الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية ، 
 الكويت

  

Hani HAJIA 

Agricultural Engineer 

PAAFR 

Kuwait 

 هاني حاجية
 مهندس زراعي

سمكية ، الهيئة العامة للزراعة و الثروة ال
 الكويت

  

Mohamed Mansour AL-MUWEIL 

Assistant  Chemical Supervisor 

PAAFR 

Kuwait 

 محمد منصور المويل
 مساعد مشرف كيمياء

الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية ، 
 الكويت

  

AbdulNabi Rashed AL-SHERAZI 

Analyst 

PAAFR 

Kuwait 

 عبد النبي راشد الشيرازي
 بتدئ عيناتمحلل م

الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية ، 
 الكويت

  

LEBANON لبنان  
  
Louis LAHOUD 

Director-General 

Ministry of Agriculture 

Beirut 

 لويس لحود
 مدير عام

 وزارة الزراعة ، بيروت
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Selim ROUKOZ 

Irrigation Engineer 

Ministry of Agriculture 

Beirut 

 يم روكزسل
 رىمهندس 

 وزارة الزراعة ، بيروت

  

LIBYA الجماهيرية العربية الليبية  
  

MAURITANIA موريتانيا  
  

MOROCCO المغرب  
  
OMAN, SULTANATE OF سلطنة عمان  
  
Salem Bin Ali AL-MAAMARI 

Assistant to Director-General of Agriculture for 

Irrigation and Agricultural Lands 

Ministry of Agriculture & Fisheries 

Muscat 

 سالم بن علي المعمري
مساعد مدير عام الزراعة للري و األراضي 

 الزراعية
 وزارة الزراعة و الثروة السمكية ، مسقط

  
PAKISTAN باكستان  
  
Saifullah MARWERT 

Counsellor, Embassy of Pakistan in Qatar 

Doha 

 

  
QATAR قطـر  
  
Mohammad Bin Fahd AL-FAYHANI 

Under-Secretary 

Ministry of Municipal Affairs and Agriculture 

Doha 

 محمد بن فهد الفيحاني
 الوكيل المساعد للشئون الزراعية

 وزارة الزراعة و الثروة السمكية ، مسقط

  
Hamad Saad AL-SAAD 

Head of Plant Tissue Culture Laboratory 

Ministry of Municipal Affairs and Agriculture 

Doha 

 حمد سعد آل سعد
 مختبر زراعة األنسجة النباتية رئيس

 الدوحة،  وزارة الشئون البلدية و الزراعة

  
Ahmed ABDELMALEK 

Head of Water Research  

Department of Agriculture and Water Research 

Ministry of Municipal Affairs and Agriculture 

Doha 

 أحمد عبد الملك
 رئيس قسم البحوث المائية

 إدارة البحوث الزراعية و المائية
 الدوحة،  وزارة الشئون البلدية و الزراعة

  
Akeel KHALIDI 

Alternative Representative  

Embassy of Qatar, Rome 

 عقيل الخالدي
  ممثل سفارة  دولة قطر، روما
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Abdulla Ibrahim AL-SADA 

Director of Maintenance and Agricultural Production 

Department 

Ministry of Municipal Affairs and Agriculture 

Doha 

 عبد هللا إبراهيم السادة
 رئيس قسم الصيانة و اإلنتاج الزراعي

 وزارة الشئون البلدية و الزراعة
 الدوحة

  
Mohamed Abdullah Al-Siddiqi ALEMADI 

Director of Aforestation and Range Department 

Ministry of Municipal Affairs and Agriculture 

Doha 

 اديممحمد عبد هللا الصديقي الع
 رئيس قسم التشجير و المراعي

 الدوحة،  وزارة الشئون البلدية و الزراعة

  
Ali Ben Fahd AL-HAJRI 

Qatar Representative to FAO in Rome 
 علي بن فهد الهاجري

 الممثل الدائم لقطر لدى المنظمة ، روما
  
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF المملكة العربية السعودية  
  
Abdulrahman Nasser AL-DAWOOD 

Director of Rangeland Management 

Ministry of Agriculture 

Riyadh  

 اودعبد الرحمن ناصر الد
 مدير تنمية و تطوير المراعي 

 وزارة الزراعة ، الرياض

  
Abdullah Mustafa AL-SHANKITI 

Agricultural Researcher 

National Centre for Agricultural Researches 

Ministry of Agriculture 

Riyadh 

 عبد هللا مصطفي الشنقيطي
 باحث زراعي

 المركز الوطني ألبحاث الزراعة 
 ة الزراعة ، الرياضوزار

  
Nasser Mohamed AL-OTAIBI 

Agricultural Engineer 

Department of Agricultural Researches 

Ministry of Agriculture 

Riyadh 

 ناصر محمد العتيبي
 مهندس زراعي

 إدارة األبحاث الزراعية
 وزارة الزراعة ، الرياض

  
Ibrahim Ali AL-FOZAN 

Director of Barren Land Sector 

Ministry of Agriculture 

Riyadh 

 إبراهيم علي الفوزان
 مدير شعبة األراضي البور
 وزارة الزراعة ، الرياض

  
SUDAN السودان 
  
Mamoun DAWELBEIT  

Director-General  

Technology Transfer & Extension Administration  

Ministry of Agriculture and Forestry 

Khartoum 

 مأمون ضو البيت
 مدير عام

 نقل التقانة و اإلرشاد

 ، الخرطوم وزارة الزراعة و الغابات
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Ahmed Khaled EL-DAW  

Irrigation and Water Resources Engineer 

Ministry of Irrigation 

Khartoum 

 أحمد خالد الضو

 مهندس الري و الموارد المائية
 ، الخرطوم وزارة الزراعة و الغابات

  
Mohamed Said Ali Mohamed HARBI 

Permanent Representative of the Republic of Sudan to 

FAO, Rome 

Chairman of the Near East Group, Rome 

 محمد سعيد علي محمد حربي
 الممثل الدائم للسودان لدى المنظمة ، روما

 رئيس مجموعة الشرق األدني بالمنظمة

  
SYRIA سورية  
 

Awadis ARSALAN 

Deputy Director of Natural Resources Research 

Department  

General Commission for Scientific Agricultural 

Research 

Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 

Damascus 

 
 اويديس ارسالن

 نائب مدير قسم بحوث الموارد الطبيعية
 للبحوث العلمية الزراعيةاللجنة العامة 

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
 دمشق

  

TUNISIA تونـس  
  

TURKEY تركيا  
  

Hasan Huseyin COSKUN 

Under-secretary 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Ankara 

 

  

Huseyin VELIOGLU 

General Director  

General Directorate of Agricultural Production and 

Development 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Ankara 

 

  

Hasan EKIZ 

Director General, Agricultural Research 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Ankara 

 

  

Gulgonul Fatma BUYUKDURA (Ms.) 

Director of Section 

Department of External Relations and EU 

Coordination 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Ankara 
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Sule OZKAYA (Ms.) 

Counsellor DCM 

Turkish Embassy in Qatar, Doha 

 

  

UNITED ARAB EMIRATES اإلمارات العربية المتحدة  
  
Habib Hussain ABBOUDI 

Director of Planning and Follow-up 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Abu Dhabi 

 العبوديحسين حبيب 

 و المتابعة التخطيط مكتب مدير

 أبر ظبيوزارة الزراعة والثروة السمكية، 

  
Rahma Bin Abdulrahman AL-SHAMSI 

Third Secretary 

Embassy of the United Arab Emirates in Qatar 

Doha 

 يسحمه بن عبد الرحمن الشامر
 سكرتير ثالث

سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
 ، الدوحةقطر

  
YEMEN, REPUBLIC OF الجمهورية اليمنية  
  
Khader ATROOSH 

Irrigation and Water Management Specialist 

Ministry of Agriculture and Irrigation 

Sanaá 

 خضر عطروش
 ي و إدارة مياهأخصائي ر

 وزارة الزراعة و الري ، صنعاء

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

 

ALGERIA الجزائر 
  

AZERBAIJAN ازربايجان 

  

DJIBOUTI جيبوتي 
  

KAZAKHSTAN كازاخستان 
  

KYRGYZ REPUBLIC جمهورية قرغيزيا  
  

MALTA مالطا 
  
PALESTINE فلسطين 

  

TAJIKISTAN طاجيكستان 
  
TURKEMISTAN تركمنستان 
  
UZBEKISTAN أوزبكستان 
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  مراقبون من دول أعضاء من خارج اإلقليم
OBSERVERS FROM MEMBER NATIONS NOT IN THE REGION 

  
FRANCE  
  
UNITED KINGDOM  
  
UNITED STATES OF AMERICA  
  
  
 

 

  ممثلو األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة
REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

 

  

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

 

ORGANIZATION OF THE ISLAMIC 

CONFERENCE (OIC) 

 

Albaraa Farouk TARABZOUNI 

Economical Affairs 

Jeddah 

SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT (SFD) 

 

Qassem Mohamed AL-AMER 

Senior Specialist 

Riyadh 

 

Saud AL-ABDULHADI 

Economical Studies Specialist 

Department of Research and Economic Studies 

Riyadh 

  

 مات دولية غير حكوميةمراقبون عن منظ
OBSERVERS FROM INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

(INGOs) 
 

INTERNATIONAL CENTRE FOR 

AGRICULTURAL RESEARCH IN THE 

DRY AREAS (ICARDA) 

 

Ahmed El-Tayeb OSMAN 

Pasture Forage and Range Ecologist 

Dubai 
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غير حكومية مراقبون عن منظمات  

OBSERVERS FROM NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOs) 

  

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA 

PROTECTION DE l’ENVIRONNEMENT ET 

LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

 

Abla MEDAGUINE (Ms.) 

Vice President 

Algeria 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA SAOURA 

 

Mohammed BENDADA 

President 

Algeria 

  

CENESTA 

 

Maryam RAHMANIAN (Ms.) 

Iran 

NAURZUM 

 

Tatyana BRAGINA (Ms.) 

Kazakhstan 

  

FIAN- NORWAY 

 

Kristin KJAERET (Ms.) 

Executive Director 

Norway 

APNEK 

 

Karim AKROUT 

Tunisia 

  

UNION NATIONALE DE LA FEMME 

TUNISIENNE / ALLIANCE FEMME ET 

ENVIRONNEMENT 

 

Leila BAHRI 

President 

Tunisia 

 

 

 


