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 (7إىل  3إىل البنود من  بالنسبة 6)يرجى الرجوع إىل الصفحة 
 

 على املستويني اإلقليمي والعاملياملسائل التنظيمية واملتعلقة بالسياسات    -ثانيًا
 

 حتقيق األمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيامساهمة الثروة احليوانية يف  -8

حتقيق األمن الغذائي والنمو االقتصاادي يف إقلايا الشارأل األدناى و اا       يف تؤدي الثروة احليوانية دورًا هامًا 

ارتفاعًا حادًا خال  العقدين املاضيني بفعل ارتفاع املداخيل أفريقيا. وقد شهد الطلب على املنتجات احليوانية 

وتسارع وترية التحّضر وتغري أمناا  االساتهال ،  اا  عال امقلايا مساتوردًا  اافيًا للحيواناات واملنتجاات          

احليوانية. ومن  هة أخرى، شهدت نظا امنتاا  احلياواني يف امقلايا تغاريات هيكلياة نتيجاة التحاوالت        

واال تماعية وتدهور قاعدة املوارد الطبيعية )املراعي والغابات واملياه(. وتكرر أيضًا يف امقليا تاواتر  االقتصادية 

تفشي األمراض احليوانية العابرة للحدود مع خطر انتقاهلا إىل امنسان، األمر الذي أّدى إىل حتاديات  دياة   

يطرياة. وتفاقماا األوضااع بام اا      بالنسبة إىل تنمية القطاع وأحدث ضاغوطات كا ى علاى ااادمات الب    

  بسبب النزاعات واألزمات األخرى يف امقليا. 
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وتستعرض هذه الوثيقة حالة قطاع الثروة احليوانية يف إقليا الشرأل األدنى و ا  أفريقيا ومساهمته يف حتقياق  

فرص اليت حتدد معاا   النمو االقتصادي واألمن الغذائي والتغذية؛ وحتلل االجتاهات الرئيسية والتحديات وال

التغريات يف القطاع؛ وتعرض إطارًا اسرتاتيجيًا يتضّمن جمموعة من السياسات املتجانساة والتادابري املؤسساية    

 والتدخالت اليت من شأنها أن حترر طاقات القطاع الكامنة من أ ل النمو وتكفل تنميته املستدامة. 
 

 لنمو األزرقلمنظمة األغذية والزراعة  مبادرة بيقتط :مصايد األمساك وتربية األحياء املائية - 9

تدعا مبادرة "النمو األزرأل" نظا امنتا  املستدامة واملنسقة ملصايد األمسا  وتربياة األحيااا املائياة، يف سابيل     

حتقيق التنمية االقتصادية والبيئية واال تماعية من خال  اكتساب فها أفضال اادمات الانظا اميكولو ياة     

ّن معظا أر دة األمسا  البحرية الطليقة وأمسا  املياه العذبة مستغلة بالكامال أو  أيف امقليا جند و وتطبيقها.

وااساائر  العرضاي  ال بد من حتساني أسااليب امدارة وتنوياع الصايد واحلاد مان الصايد        لذلك بشكل مفر  و

ة يف امليااه العذباة وامليااه األ اا ،     وتتيح تربية األحياا املائياملخزونات والغال .  للحد من الرتا ع يفواهلدر 

ومان  هاة أخارى، تنطاوي تربياة األحيااا املائياة         .يف بعض املناطقالفرص الرئيسية لزيادة امنتا  السمكي 

البحرية على فرص كامنة لكنها ال تازا  يف باداياتها يف امقلايا. وتساعى "مباادرة النماو األزرأل" ضامن إطاار         

املعاار  واساتخدام أناواع  ديادة مان      تشاار   تنمية مساتدامة مان خاال     مشرت  بني القطاعات إىل حتقيق 

خدمات النظا اميكولو ياة علاى  او متكاافن ومناساب       عما است وإنالتكنولو يا وإجياد نظام دعا مساِند. 

يف الريا..   شتنمية اممدادات الغذائياة يف امقلايا وتاوفري الادعا لسابل العاي      من أ ل  يهو أمر أساسوفعا  

الكامنة وتعطاي أمثلاة علاى الفارص املتاحاة للتنمياة       النمو األزرأل وتعرض الوثيقة إطارًا لالستفادة من طاقات 

االقتصادية والبيئية واال تماعية املساتدامة يف البلادان املشااركة يف "مباادرة النماو األزرأل" مان خاال  الادعا         

 الفاو(. التعاوني الذي تقّدمه منظمة األغذية والزراعة )
 

 والنساء يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   نيمتكني صغار املزارع - 10

يشاار  أ ااحاب احليااازات الصااغرية ) اغار املاازارعني والرعاااة والقيمااون علاى الغابااات و اايادو األمسااا     

نات  عنهاا القساا    ومستزرعو األمسا ( يف معظا األنشطة الزراعية يف إقليا الشرأل األدنى و ا  أفريقيا الايت ي 

األك  من إمدادات األغذية الطاز ة. وتشكل األنشطة الزراعية الصاغرية النطااأل،  اا فيهاا أنشاطة ماا بعاد        

امنتا  )املناولة والتجهيز والتسويق( مصدر الدخل الرئيسي يف املناطق الريفية بالنسبة إىل أ حاب احلياازات  

من خال  خلق فرص عمل يف املزارع وخار ها. وتعارض هاذه   الصغرية أنفسها وتعطي دفعًا لالقتصاد احمللي 

أ حاب احلياازات الصاغرية   أمنا  الوثيقة النتائ  اليت تو لا إليها دراسة ومشاورات إقليمية يف سبيل فها 

الالزماة سساب األولوياة     لرتتياب التادخالت   على  و أفضل وارتباطها باألسواأل والعوائق اليت تعرتضاها  

وهاي تقارتر رةياة خا اة     ات العامة وااا ة إىل الغايات املر وة منها على  او أفضال.   وتو يه االستثمار

العااملني يف األنشاطة الصاغرية     مان أ ال يكاني    علزيادة امنتا ية بشكل مستدام وإضافة القيمة وبقاا القطاا 

فارص عمال الشاباب    النطاأل يف الزراعة واحلرا ة ومصايد األمسا ،  ا يف ذلك تعزيز املنظمات املهنية ودعا 

والنساا. وتتناو  هذه الرةية أيضًا عدم املساواة باني اننساني مان خاال  الرتكياز علاى جمااالت ميكان مان          

هورية مصر العربية ولبنان خالهلا يكني املرأة من الناحيتني االقتصادية واال تماعية. وتركز الدراسة على  

  وموريتانيا واملغرب والسودان وتونس. 
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 األمن الغذائي العاملي  آخر املعلومات عن جلنة  - 11

سو  تعطي رئيسة ننة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( حملة عامة عن النتائ  الرئيسية الصادرة عان الادورتني   

. 2015-2014احلادية واألربعني والثانية واألربعني للدورتني العامتني مع امشارة إىل األنشطة املنفذة يف الفارتة  

مان إطاار    األو  االسرتاتيجيالنتائ  احملققة يف سياأل اهلد   حتسنيوستشكل هذه الدورة فر ة ملناقشة كيفية 

النتائ ، وذلك ع  نشر منتجات اللجنة على  و أفضل على املستويني الوطين وامقليمي وتوطياد التعااون ماع    

ن، فضاًل عن العمل مع أ حاب املصالحة يف اللجناة   املكاتب امليدانية للمنظمة وإحداث وقع أك  للجنة يف امليدا

 من إطار النتائ .   األو على مناقشة كيفية حتقيق هذه النتائ  ضمن اهلد  االسرتاتيجي 

 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية –ثالثًا 

 

 نتائج وأولويات منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   - 12

سو  يبحث املؤير امقليمي يف نتائ  عمل املنظمة يف امقليا،  ا يف ذلك كيفية تعااطي أنشاطة املنظماة ماع     

عطي تو يهاات حاو  جمااالت األولوياة     يوسا  2015-2014األولويات امقليمية املتفق عليها خاال  الفارتة   

 نتاائ  عمال املنظماة علاى     إىل ات. وسو  تستند املناقش2021-2018و 2017-2016امقليمية يف الفرتتني 

(، وتقرير عن تنفيذ املباادرات امقليمياة   2015-2014مستوى النتائ  )مقتبس من تقرير تنفيذ ال ام  للفرتة 

-2016وبرناام  العمال وامليزانياة للفارتة      2017-2014الثالث وااطة املتوسطة األ ل )املرا عة( للفارتة  

واالستعراض االسرتاتيجي امقليمي الاذي   2015ر يونيو/حزيران الذي وافق عليه مؤير املنظمة يف شه 2017

يشمل االجتاهات الرئيسية والتحديات واألهدا  اممنائية لألغذية والزراعة، ماع مراعااة أولوياات اهليئاات     

القطرية؛ وخطط الشاركاا وأولويااتها علاى غارار      عن أطر ال جمة الفنية امقليمية وتو ياتها؛ وتقرير توليفي

 نظمات االقتصادية امقليمية ومنظمات اجملتمع املدني والقطاع اااص.  امل

 

 شبكة املكاتب امليدانية  - 13

سيتا استعراض انهود انارية يف سبيل حتسني شبكة املكاتب امليدانية للمنظمة يف امقليا وتعزيزها وسُترفع 

 ى القطري. تو يات بهذا الشأن لتعزيز فعالية املنظمة وكفااتها على املستو

 

 مسائل أخرى –رابعًا 

 

 برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  - 14

سو  تعرض هذه الوثيقة التقدم احملرز يف تنفياذ برناام  العمال املتعادد السانوات للماؤير امقليماي للشارأل         

  من نتائ  خال  هذه الفرتة.  ما حتققعلى الرتكيز  وسيتا. 2015-2014األدنى خال  الفرتة 
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   أية مسائل أخرى - 15

 

 1املذكرات اإلعالمية
 

 عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  ملخص 
 

عن التقادم احملارز يف تنفياذ تو ايات الادورة الثانياة والاثالثني للماؤير          ملخصًاتتضمن هذه املذكرة امعالمية 

 . 2015-2014امقليمي للشرأل األدنى من خال  امفادة عن األنشطة وام رااات املنفذة خال  الفرتة 
 

      ملخصصصص عصصصن توصصصصيات اليمصصصات اإلقليميصصصة واالجتماعصصصات الرئيسصصصية يف الشصصصرق األدنصصصى بشصصص ن: 

 ( املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية2ة واملتعلقة بالسياسات و)( املسائل التنظيمي1)
 

يستعرض هذا البند االستنتا ات والتو يات الصادرة عان اهليئاات امقليمياة واال تماعاات امقليمياة املعنياة       

( املساائل املتعلقاة   2( املساائل التنظيمياة واملتعلقاة بالسياساات؛ و)    1األخرى يف الشرأل األدناى بالنسابة إىل: )  

بال نام  وامليزانية. ويشمل هذا املنتديات امقليمية على غرار اهليئة امقليمية ملصايد األمساا  وهيئاة الغاباات    

. ويشامل هاذا أيضاًا    والغربياة  واملراعي يف الشرأل األدنى وهيئة مكافحة انراد الصاحراوي يف املنطقاة الوساطى   

عة املستوى على غرار حلقة العمل امقليمية املتعددة أ حاب املصلحة عن ملخصات عن نتائ  اال تماعات الرفي

 األمن الغذائي والتغذية. 
 

  حالة الغابات يف الشرق األدنى: التحديات واإلمكانات التنموية 
 

امقليمي بشاأن احلالاة الراهناة لغاباات الشارأل األدناى اساتنادًا إىل بياناات امطاار           املنظورتعرض هذه الوثيقة 

(. وهاي تباّين حالاة املاوارد احلر ياة يف امقلايا والاتغريات        2015ااص بتقدير املوارد احلر ية يف العاا  ) ا

واالجتاهات سسب نوع الغابات ووظائفها وملكيتها وتورد بعض البيانات عن مسااهمة القطااع احلر اي علاى     

يولو ي ومحاية الرتبة واملياه واحتباس الصعيد البيئي واال تماعي واالقتصادي مع الرتكيز على  ون التنوع الب

الكربون واألمن الغذائي والدخل يف املناطق الريفية وفرص العمال واملسااهمة يف الناات  احمللاي ام االي علاى       

الصعيد الوطين. وتشري الوثيقة إىل األسباب الرئيسية الكامنة وراا ا سار الغطااا احلر اي يف امقلايا وجتاري     

ة السياسات واألطر التشريعية واملؤسسية وآليات التطبيق الفعلي للقوانني يف خمتلا. البلادان.   تقييمًا ملدى مالام

ومع أّن االجتاه العام يشري إىل استمرار ا سار الغطاا احلر ي يف امقليا، إال أّن الوثيقة تظهار حادوث زياادة    

باة وامليااه، فضااًل عان مسااحة      ملحوظة يف املساحات احلر ية املخصصة لصون التناوع البيولاو ي و اون الرت   

  خيارات إمنائية واِعدة لتوسيع نطاأل الغطاا احلر ي يف امقليا.  على وهذا يد الغابات املزروعة، 

                                        
 ميكن ملن يرغب من املندوبني إبداا مالحظاتها على املذكرات امعالمية ضمن البند "أية مسائل أخرى".   1
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  احلاجة إىل معاجلة أوجه التفاعل املشرتكة بصني القطاعصات   2030الزراعة يف خطة التنمية املستدامة لعام :

 يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا
 

القضااا علاى اناوع وتاوفري األمان      يتمثل اهلد  الثاني من بني أهدا  التنمية املستدامة املعتمادة ماؤخرًا يف "  

وإّن هذا اهلد  الطمور يضع الزراعة املستدامة يف  دارة ". الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة

منظماة األغذياة والزراعاة إىل دعاا حتاو  البلادان إىل        . وسعيًا مان 2030أولويات خطة التنمية املستدامة لعام 

 . األغذية والزراعة املستدامتانزراعة أكثر إنتا ية واستدامة، أعّدت املنظمة رةية ونهجًا متكاملني أمستهما 
 

يف املائاة مان إ االي     4.5نسابة  حياث أن  توا ه الزراعاة العدياد مان التحاديات:     ويف إقليا الشرأل األدنى، 

 ،الايت تتفااقا بفعال تغاري املناا       ،التقلبات احلادة يف هطاو  األمطاار  كما أن املساحة السطحية قابلة للزراعة. 

يشاكل  بالتاالي  و يازداد حادة  التنافس على األراضاي وامليااه   وكذلك فإن تعّرض امنتا  الزراعي ألخطار ك ى. 

على األغذية واأللياا  أناه ياتعني علاى الزراعاة أن      املتزايد عين الطلب تدهور املوارد الطبيعية مسألة ملحة. وي

ال باد للزياادات يف الغاال  أن    لاذلك  و .من املياه أقّلتدّر غالاًل أك  من أراٍض مزروعة حمدودة وباستخدام قدر 

 تأتي نتيجة التكثي. الزراعي املستدام.
 

شرتكة بشأن األغذية والزراعة املستدامتني. وسرتكزز على وسو  تعرض هذه الوثيقة املبادئ اامسة يف الرةية امل

الذي تقدمه الفاو حاليًا للبلدان لالنتقاا    الدعا وكذلك علىاحلا ة إىل اعتماد ُنه  قطاعية مشرتكة أكثر فعالية 

 .والسياساتية إىل زراعة مستدامة من خال  جمموعة من التدخالت امليدانية
 

 ي املعين بالتغذية  متابعة املؤمتر الدولي الثان 
 

اعتمد املؤير الدولي الثاني املعين بالتغذية املشارت  باني الفااو ومنظماة الصاحة العاملياة والاذي ُعقاد يف شاهر          

تو ااية مو هااة إىل  60عماال طااوعي تضااّمن  وإطااار، إعااالن رومااا عاان التغذيااة 2014نوفم /تشاارين الثاااني 

سوا التغذية. وسو  تعرض هذه الوثيقاة إ ارااات املتابعاة    لاألبعاد الثالثي عبا الاحلكومات الوطنية ملكافحة 

  اليت اختذتها الفاو ملساعدة البلدان األعضاا يف تنفيذ إطار العمل.
 

   العمل اخلاص بالفاقد واملهدر من األغذية على املستويني اإلقليمي والوطين 
 

سو  تعرض الوثيقة خريطة للتطورات احلا لة واحملطات الرئيسية يف سبيل وضع اسرتاتيجية إقليمية للفاقاد  

 شااركة العدياد مان    األمان الغاذائي والتغذياة     عان واملهدر من األغذية، انطالقًا من حلقيت العمل امقليمياتني  

العماال الاايت ُعقاادت يف عّمااان يف  ( و ااواًل إىل حلقااة2013( وتااونس )2012يف اارطااوم )أ ااحاب املصاالحة 

، وإقرار االسرتاتيجية يف الدورة الثانية والثالثني للمؤير امقليمي للشرأل األدناى. و اوازاة   2015أبريل/نيسان 

العمل اناري لتنفيذ االسرتاتيجية، سو  تعارض الوثيقاة أيضاًا العادد املتزاياد مان االسارتاتيجيات الوطنياة         

من األغذية واملشاريع امليدانية اناري وضعها/تنفيذها، مثاًل يف  هورية مصر العربياة  ااا ة بالفاقد واملهدر 

قليمياة  امشابكة  كاذلك ال و هورية إيران امسالمية واألردن ولبنان واملغرب واململكة العربية السعودية وتونس و

 ية. لتباد  املعار  واملمارسات انيدة من أ ل احلد من الفاقد واملهدر من األغذ



6 NERC/16/1 Rev.3 

 

 التنميصة الزراعيصة املسصتدامة واألمصن الغصذائي       حتقيق التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من أجل

 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا: التحديات والفرص يف
 

إقلايا الشارأل األدناى و اا      انهود اليت بذهلا لزيادة امنتا  وامنتا ياة واالساتدامة الزراعياة، يوا اه      رغا

أفريقيا عددًا من التحديات اممنائية. ويف هذا السياأل، يتيح التعاون بني بلدان اننوب والتعاون الثالثي فر اة  

التجارب اممنائية النا حة بني البلدان النامية. وتبدي البلدان األعضاا اهتمامًا  تشار للتعلا املتباد  من خال  

ن بني بلدان اننوب. وتسعى الفاو  اهدة، ومعهاا أ هازة أخارى تابعاة لألماا املتحادة، إىل       متزايدًا يف التعاو

احللاو  اممنائياة يف جماالي الزراعاة      ر تشجيع التعاون بني بلدان اننوب باعتبااره أداة فعالاة وكفاؤة لتشاا    

ا أن تاؤدي دورًا بهاذا   واألمن الغذائي. ويف هذا امطار، باستطاعة  ياع بلادان الشارأل األدناى و اا  أفريقيا      

رغا الصعوبات القائمة يف امقليا بفعل ترا ع أسعار النفط وعدم االستقرار السياساي يف بعاض البلادان.    ، الصدد

وسيشكل البند اااص بالتعاون بني بلدان اننوب املدر  على  دو  أعما  الادورة الثالثاة والاثالثني للماؤير     

أهمية التعاون بني بلدان اننوب على  و أك  وملناقشة التحاديات الايت   امقليمي للشرأل األدنى فر ة مبراز 

 تعرتض بلدان امقليا والدعا الذي ميكن تقدميه من خال  التعاون بني بلدان اننوب والتعاون الثالثي، خا اةً 

خمتل. البلادان.  يف ما يتعلق بتشاطر التكنولو يا واملعار  والسياسات املبتكرة وأفضل املمارسات والتمويل بني 

ذكرة امعالمية اليت ستتار للمشاركني، سيكون باممكان خال  املؤير، إذا وافق  يع املعنيني وبامضافة إىل امل

على ذلك، عرض بواباة الفااو ااا اة بالتعااون باني بلادان انناوب، وهاي منصاة إلكرتونياة تشاار  فيهاا             

  بلدان اننوب. مؤسسات وطنية حتددها احلكومات لتوفري التعاون بني
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