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أو سياساهتا.
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أول -البنود الفتتاحية
تنظيم المؤتمر
انعقدت الدورة الرابعة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للش ا ا ا ا اارق األدىن يف روما ،إيطاليا ،خالل
-4
الفرتة من  1إىل  44م ا ااايو/أي ا ااار  .2141وق ا ااد نُظم املؤمتر اإلقليمي يف ش ا ا ا ا ا ااقني ،مه ا ااا اجتم ا اااع كب ا ااار املس ا ا ا ا ا ااؤولني
من  1إىل  4مايو/أيار واجتماع وزاري يومي  41و 44مايو/أيار .2141
وقد حضاار املؤمتر اإلقليمي  411مشاااركا ومشاااركة ،منهم  19وزيرا ونائب وزير .كما كان من بينهم مندوبون من
-2
 25دولة من أص ا ا اال الدول الثالثني األعض ا ا اااء يف اإلقليم ،و 1أعض ا ا اااء بص ا ا اافة مراقب ،ومراقبان اثنان آخران ،وممثلون عن
 7منظمات تابعة لألمم املتحدة ،و 9منظمات حكومية دولية ،ومنظمة واحدة غري حكومية ،ومؤس ا ا ا اسا ا ا ااة حبوث واحدة،
و 6منظمات من منظمات اجملتمع املدين.
مراسم الفتتاح
افتتح اجتماع كبار املس ا ا ا ااؤولني ببيان ألقاه الس ا ا ا اايد لويس حلود ،املدير العام لوزارة الزراعة يف لبنان والس ا ا ا اايد عبد
-1
السالم ولد أمحد ،املدير العام املساعد واملمثل اإلقليمي يف مكتب املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا.
ورحب الس اايد لويس حلود باملش اااركني وأعلن افتتات االجتماع رويا .ورحب الس اايد ولد أمحد باملش اااركني مس االطا
-1
الضا ا ااوء على أمهية هذا االجتماع يف ضا ا ااوء التهديدات املسا ا ااتجدة والتحديات ال يواجهها اإلقليم وقدرته على الصا ا اامود
والفرص املتاحة من خالل أهداف التنمية املستدامة.
وأش ا ااار الس ا اايد ولد أمحد إىل أن املنظمة واص ا االت تقدإل دعمها إىل بلدان اإلقليم ،خاص ا ااة البلدان ال تتجاذ ا
-9
النزاعات واألزمات املمتدة من أجل إحراز تقدم يف جدول التنمية ودعم سا ا ا ا اابل العي املسا ا ا ا ااتدامة ويف حاالت الطوار ،
وبناء القدرات وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مس ا ا ااتدام .وأض ا ا اااف أن النزاعات تؤدي بدورها إىل موجات عارمة من نزوت
السكان عرب اإلقليم ،تستوجب عناية على صعيدي األمن الغذائي والتغذية .وعالوة على ذلك ،شدد على أن التحديات
الكربى ال تواجه اإلقليم تتطلب شا اراكات جريمة ومتعددة األبعاد ،مش ااريا إىل أن املنظمة تعمل على مواجهة معظم هذه
التحديات من خالل برنامج عمل املبادرات اإلقليمية الثالث يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا.
انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر
توجاه رئيس الادورة الرابعاة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي باالش ا ا ا ا ا ااكر إىل املنظماة على التحضا ا ا ا ا ا اريات املمتاازة لتنظيم
-6
هذه الدورة.
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وانتخب املؤمتر اإلقليمي السيد سيد أمحد حممد األمني حامد األمني من السودان مقررا.

وانتخب املؤمتر اإلقليمي معايل الساايد فؤاد بن جعفر الساااجواين ،وزير الزراعة يف ساالطنة عمان ،رئيسااا والكويت
-8
كنائب لرئيس الدورة اخلامسة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن.
اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني
اعتمد املؤمتر اإلقليمي جدول األعمال (املرفق ألف) وجدوال زمنيا منقحا .وترد الوثائق املعروض ا ا ا ا ا ااة على املؤمتر يف
-4
املرفق باء.
بيان المدير العام
 -41توجه املدير العام بالش ا ا ا ا ا ااكر إىل رئيس املؤمتر اإلقليمي ،معايل الس ا ا ا ا ا اايد غازي زعيرت ،وزير الزراعة يف لبنان ،وإىل
حكومااة لبنااان على مااا قُادم من دعم ال يقاادر بثمن .وشا ا ا ا ا ا اادد بعااد ذلااك على أن عاادد الااذين يعااانون من نقص التغااذيااة
يف العامل آخذ يف االرتفاع .وقد تدهورت األوضاع بشكل ملحوظ يف حاالت النزاع ،وما زاد الطني بلة يف غالب األحيان
موجات اجلفاف أو الفيضانات .وسلط املدير العام الضوء على أن معدالت الوزن الزائد لدى األطفال ومعدالت السمنة
لدى البالغني تسااجل أيضااا ارتفاعا يف خمتلف أقاليم العامل تقريبا ،ما يساافر عن آثار وخيمة على صااحة املاليني من الناس
ورفاههم .وأش ااار إىل أن الن ا ا ا ا ا ا ا ازاعات واألزمات املمتدة يف إقليم الش اارق األدىن ومشال أفريقيا تش ا اكل العوامل الرئيس ااية ال
تؤدي إىل تفاقم انعدام األمن الغذائي يف اإلقليم والعامل .وال س ا ا ا ا ا اابيل إىل حتقيق األمن الغذائي والتنمية املس ا ا ا ا ا ااتدامة طاملا
استمرت الن ا ا ا ا ا ا ازاعات .ولذلك ،ال بد من وضع حد للن ا ا ا ا ا ا ازاعات ،وال بد لإلقليم من الشروع يف السالم واالستقرار وخطة
للتنمية .واختتم كلمته بالقول إن خطة عام  2111تتيح فرص ااة اس ااتثنائية للنهوض بأهداف املنظمة ولتس االيط الض ااوء على
التحديات اآلنفة الذكر ومعاجلتها بطريقة ش ا اااملة ويف إطار شا ا اراكة معززة .وطلب يف النهاية من البلدان أال تض ا اايع فرص ا ااة
جدول أعمال أهداف التنمية املستدامة.
بيان الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة
 -44ألقى سا ا ااعادة السا ا اايد  ،Khalid Mehboobالرئيس املسا ا ااتقل جمللس املنظمة ،كلمة أمام املؤمتر ،أكد فيها على
الدور الفريد من نوعه الذي تؤديه املؤمترات اإلقليمية يف حتديد سياسات املنظمة وأولوياهتا ،والفرصة املتاحة لالرتقاء جبودة
املكاتب امليدانية للمنظمة وفعاليتها ضاامن إطار األهداف االس ارتاتيجية للمنظمة وأهداف التنمية املسااتدامة .وشاادد أيضااا
على أن شاابكة املكاتب امليدانية للمنظمة توفر التوجيه والدعم لتنفيذ التوصاايات بشااأن السااياسااات املنبثقة عن جلنة األمن
الغذائي العاملي.
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بيان رئيس الدورة الرابعة والثالثين للمؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى
 -42ألقى معايل السا ا ا اايد غازي زعيرت ،وزير الزراعة يف لبنان ،بيان رئيس الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي
للشا ا اارق األدىن ،سا ا االط فيه الضا ا ااوء على التوصا ا اايات الصا ا ااادرة عن الدورة الثالثة والثالثني ،وأطلع املندوبني على ما حققه
املكتب اإلقليمي من إجنازات وتقدم كمتابعة هلذه التوصيات.
 -41وأش ااار إىل أن اإلقليم ما زال يش ا ا اكل بؤرة س اااخنة من حيث انعدام األمن الغذائي وندرة املياه وتغري املناخ ،وإىل
أن سا ااوء التغذية والوزن الزائد ما زاال يشا ااكالن أحد أهم التحديات ال يواجهها اإلقليم .ودعا أيضا ااا إىل تنسا اايق اجلهود
بني وكاالت األمم املتحدة واألعضاااء ملواجهة حتديات اجلوع وسااوء التغذية ،وشاادد على أمهية وضااع إطار إقليمي للتعاون
من أجل حتقيق أهداف التنمية املس ااتدامة ،الس اايما اهلدف  .2وتوجه بعد ذلك بالش ااكر إىل املنظمة على الدعم املس ااتمر
الذي تقدمه إىل بلدان اإلقليم.

بيان رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن نتائج الدورة الرابعة واألربعين للجنة
 -41أطلع س ا ااعادة الس ا اايد  ،Mario Arvelo Caamañoرئيس جلنة األمن الغذائي العاملي ،املؤمتر على اإلجنازات ال
حققتها اللجنة على مدى الس ا ا اانتني املاض ا ا اايتني وعلى أمهية عملها بالنس ا ا اابة إىل املؤمتر اإلقليمي للمنظمة .وأش ا ا ااار على وجه
اخلص ا ااوص إىل إقرار املباد اخلاص ا ااة باالس ا ااتثمارات املس ا ااؤولة يف الزراعة ونظم األغذية ،وإطار العمل بش ا ااأن األمن الغذائي
والتغذية يف ظل األزمات املمتدة ،باإلضااافة إىل التوصاايات املتعلقة بالسااياسااات اخلاصااة بالفاقد واملهدر من األغذية ومصااايد
األواك .وأوضح أمهية مشاركة بلدان اإلقليم يف املفاوضات اجلارية بشأن نظم التغذية واألغذية .فال سبيل إىل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة إال من خالل معاجلة قضايا اجلوع وسوء التغذية ،خاصة اهلدف  :2القضاء التام على اجلوع.

بيان المتحدث باسم المشاورة بين منظمات المجتمع المدني
ُ -49عرض على املؤمتر اإلقليمي بيان موجز بشا ااأن ما توص ا الت إليه مشا اااورة منظمات اجملتمع املدين من اسا ااتنتاجات
وآراء ،ش اادد على ض اارورة احرتام حقوق ومص اااح ص ااغار املزارعني األس اريني واملزارعني الذين ال أرض هلم والنس اااء الريفيات
وص ا ا اايادي األواك والعمال الزراعيني والرعاة واحلرفيني واملس ا ا ااتهلكني والش ا ا ااباب يف مجيع جوانب التنمية الزراعية .وس ا ا االط
املتحدث باسم املشاورة الضوء أيضا على تنفيذ توصيات مشاورة منظمات اجملتمع املدين للشرق األدىن ومشال أفريقيا ال
انعقدت يف بريوت (لبنان) يف أبريل/نيسان .2146
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ثانيا -المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين اإلقليمي والعالمي
ألف -الزراعة اإليكولوجية :التكيف مع تغير المناخ في المناطق شبه القاحلة
من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة
 -16اس ااتعرض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بش ااأن الزراعة اإليكولوجية :التكيف مع تغري املناخ يف املناطق ش اابه القاحلة من
أجل حتقيق تنمية زراعية مستدامة (.)NERC/18/4
-17

وإن املؤمتر اإلقليمي:
(أ)

أقر مبسا ا ا ا ا ااامهة الزراعة اإليكولوجية يف دعم التكيف مع تغري املناخ يف املناطق املتأثرة من أجل حتقيق التنمية
الزراعية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية؛

(ب) وناشااد احلكومات حتديد حوافز وتقدميها للمنتجني الزراعيني ،ال ساايما صااغار املزارعني ،لتشااجيع االنتقال
إىل نظم زراعة وغذائية أكثر استدامة ،باالستناد إىل املمارسات الزراعية اإليكولوجية؛
(ج) ودعا أص ا ا ا ا ا ااحاب املص ا ا ا ا ا االحة إىل إنش ا ا ا ا ا اااء منابر وطنية وإقليمية لتبادل املعارف واخلربات بش ا ا ا ا ا ااأن الزراعة
اإليكولوجية؛
(د)

-18

وشاجع األعضااء على الرتويج العتماد الزراعة اإليكولوجية وتعميمها وهو أمر يتطلب تعبمة املوارد والتعاون
بني البلدان ال تتشاطر نفس الشواغل الزراعية واإليكولوجية.

وطلب املؤمتر اإلقليمي من املنظمة القيام مبا يلي:
(أ)

إدراج الزراعة اإليكولوجية يف املبادرات اإلقليمية احلالية وتعزيز عملها يف جمال الزراعة اإليكولوجية يف سياق
عق ا ااد األمم املتح ا اادة للزراع ا ااة األسا ا ا ا ا ا اري ا ااة ( )2121–2144وعق ا ااد األمم املتح ا اادة من أج ا اال التغ ا ااذي ا ااة
( )2149-2146وأهداف التنمية املستدامة؛

(ب) ودعم دول اإلقليم من أجل االس ا ا ا ا ا ااتفادة من النجاحات ال حتققت يف إطار التعاون الثالثي وبني بلدان
اجلنوب واالستفادة من هذه التجارب لتوطيد التعاون وتشاطر التجارب يف جمال الزراعة اإليكولوجية؛
(ج) ودعم دول اإلقليم للعمل على حنو أفض اال يدا بيد مع املنظمات الشا اريكة الناش ااطة األخرى ومع منظمات
البحوث الدولية واإلقليمية من أجل تشجيع الزراعة اإليكولوجية وتعميمها؛
(د)

وبناء القدرات الوطنية لدول اإلقليم يف اجملاالت ذات الص ا ا ا ا ا االة بالزراعة اإليكولوجية من أجل التكيف مع
تغري املناخ يف سبيل حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،مبا يف ذلك دعم إعادة تأهيل األراضي املتدهورة ورصد
تدهور األراضي وتقييمه وتأدية دور استباقي يف جمال إدارة املراعي وصون التنوع البيولوجي.
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التحول الزراعي في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
وتحدي عمالة الشباب والهجرة

 -11اسا ا ا ا ااتعرض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بشا ا ا ا ااأن التحول الزراعي يف إقليم الشا ا ا ا اارق األدىن ومشال أفريقيا وحتدي عمالة
الشباب واهلجرة (.)NERC/18/5
-22

وإن املؤمتر اإلقليمي:
(أ)

ساالط الضااوء على أمهية التكنولوجيات اجلديدة والقيمة املضااافة لتشااجيع الشااباب على املشاااركة يف الزراعة
واألنشطة ذات الصلة املدرة للدخل؛

(ب) وأشار إىل أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم بالنسبة إىل احملاصيل واملنتجات احليوانية ذات الصلة
ال سجلت جناحا يف العديد من البلدان.
-21

وطلب املؤمتر اإلقليمي من البلدان القيام مبا يلي:
(أ)

اعتماد اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجيات للتحول الزراعي قائمة على األدلة وتنفيذ ها بدعم من املنظمة والوكاالت اإلمنائية
الدولية واإلقليمية وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

(ب) وإعطاء األولوية للسياسات املتسقة اهلادفة إىل سد الفجوة القائمة بني املناطق الريفية واحلضرية ،مبا يساهم
يف احلد من الفقر والبطالة يف املناطق الريفية واحلضا ا ا اارية ،خاصا ا ا ااة بالنسا ا ا اابة إىل الشا ا ا ااباب ،مع األخذ بعني
االعتبار أسباب اهلجرة وأثرها واجتاهاهتا؛
(ج) وتش ااجيع االس ااتثمارات العامة واخلاصا اة والتمويل لدعم التحول الزراعي وخلق الفرص االقتص ااادية ،خاص ااة
بالنسبة إىل جيل الشباب؛
(د)

وإس ااناد األولوية إىل تنمية س االس االة القيمة وقطاعات اخلدمات ذات الص االة لدعم النمو االقتص ااادي وخلق
فرص العمل غري الزراعية؛

(ه) وتعزيز نظام األغذية من أجل حتقيق حتول ريفي شامل من خالل اعتماد هنج إقليمية حمددة املواقع؛
(و) وتشجيع البلدان على زيادة حصة الزراعة يف ميزانياهتا الوطنية خدمة للقطاع الزراعي.
-22

وطلب املؤمتر اإلقليمي من املنظمة القيام مبا يلي:
(أ)

توثيق وتبادل املعارف وتش اااطر أفض اال املمارس ااات/النجاحات من داخل اإلقليم ومن خارجه يف جمال احلد
من اهلجرة وخلق فرص للعمل ،مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب؛
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(ب) واعتماد س ااياس ااات لض اامان عدم تفتيت األراض ااي وحتديد احللول ملعاجلة الفجوة القائمة بني املناطق الريفية
واحلضرية ،مع مراعاة مسألة العمل الالئق يف الزراعة للحد من هجرة الشباب والنساء والرجال يف الريف؛
(ج) ودعم البلدان يف اعتماد التكنولوجيات الزراعية احلديثة ،مثل الزراعة املائية بدون تربة والزراعة العض ا ااوية من
أجل اجتذاب جيل الشباب؛
(د)

ودعم إنشاء اجلمعيات والتعاونيات الزراعية وتعزيزها؛

(ها) ودعم املبادرات اإلقليمية بشأن حشد االستثمارات للزراعة وتعميمها.
جيم -صحة واحدة :معالجة اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية والسمكية العابرة للحدود:
مبرر للتعاون اإلقليمي
 -22درس املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بعنوان ص ا ااحة واحدة :معاجلة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والس ا اامكية العابرة
للحدود :مربر للتعاون اإلقليمي (.)NERC/18/6
-24

وإن املؤمتر اإلقليمي:
(أ)

رحب باجلهود املبذولة واإلجراءات املتخذة من قبل األعض ا ا اااء ومنظمة األغذية والزراعة والش ا ا ااركاء لوض ا ا ااع
اسرتاتيجيات وبرامج ملكافحة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والسمكية العابرة للحدود؛

(ب) وناش ا ا ا ا ا ااد البلدان وض ا ا ا ا ا ااع اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجيات وخطط تعاونية إلدارة خماطر اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية
والسا ا اامكية العابرة للحدود يف أوقات األزمات ،مبا يف ذلك من خالل عملية الرصا ا ااد وتعزيز املراقبة واحلوار
عرب احلدود؛
(ج) ونظر يف احلاجة إىل العمل على وجه الساارعة ملنع انتشااار األمراض العابرة للحدود ،وشاادد على احلاجة إىل
املزيد من التآزر وإىل توطيد الش اراكات بني املؤس اسااات الدولية واحلكومية الدولية املوجودة حاليا ومنظمات
األمم املتحدة .وش اادد املؤمتر اإلقليمي أيضا اا على أن التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يش ااكالن
أداة قيمة لدعم مبادرة صحة واحدة.
-25

وطلب املؤمتر من املنظمة القيام مبا يلي:
(أ)

دعم البلدان يف إقليم الش ا اارق األدىن ومشال أفريقيا لوض ا ااع برنامج للتعاون اإلقليمي متاش ا اايا مع هنج ص ا ااحة
واحدة وذلك بغرض )1( :تنساايق اجلهود اإلقليمية ملكافحة اآلفات واألمراض العابرة للحدود؛ ( )2وحتسااني
أداء اخلدمات الوطنية للص ا ا ا ا ا ااحة احليوانية والنباتية والس ا ا ا ا ا اامكية ملكافحة األمراض العابرة للحدود على حنو
أفضل ويف الوقت املناسب ،ال سيما تلك ال تؤثر بشكل خطري على الفقراء يف الريف؛
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(ب) ومس ا ا اااعدة دول اإلقليم املتأثرة باألزمات والنزاعات من أجل إنش ا ا اااء/إعادة بناء وتعزيز نظم احلجر الزراعي
واحليواين ال تضررت جراء األزمات واحلروب؛
(ج) ومس اااعدة األعض اااء على معاجلة مس ااألة نفوق األواك بفعل التلوث وتأثري تغري املناخ ،وأش ااار إىل مص اادر
التلوث وأمهية التصدي للصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛
(د)

ودعم البلدان يف تنفيذ الربنامج اإلقليمي املتعلق بسا ا ا ااوسا ا ا ااة النخيل احلمراء ويف وضا ا ا ااع برامج إقليمية مماثلة
ملكافحة دودة احلش ا ا ا ا ا ااد اخلريفية وغريها من اآلفات واألمراض املس ا ا ا ا ا ااتجدة ،وتعبمة جهود البلدان لتنفيذها
بنجات؛

(ها) ودعم استخدام مواد اإلكثار النبايت املعتمدة كأداة جملا ة انتشار اآلفات والعوامل املمرضة العابرة للحدود.

دال -تقرير موجز لتوصيات األجهزة اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة
والجتماعات الرئيسية في الشرق األدنى
 -26اس ا ا ا ا ااتعرض املؤمتر اإلقليمي توص ا ا ا ا اايات األجهزة اإلقليمية للمنظمة واالجتماعات الرئيس ا ا ا ا ااية يف الش ا ا ا ا اارق األدىن
(.)NERC/18/INF/6
 -27وتتص اال االس ااتنتاجات والتوص اايات الص ااادرة عن اهليمات اإلقليمية واالجتماعات اإلقليمية األخرى ذات الص االة
يف الش اارق األدىن باملس ااائل التالية )1( :املس ااائل التنظيمية واملتعلقة بالس ااياس ااات ( )2واملس ااائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية.
ويشا ا ا ا اامل ذلك املنتديات اإلقليمية مثل اهليمة اإلقليمية ملصا ا ا ا ااايد األواك وهيمة الغابات واملراعي يف الشا ا ا ا اارق األدىن وهيمة
مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى وهيمة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقتني الوسطى والغربية .كما يشمل
هذا ملخصات للنتائج ال خلصت إليها االجتماعات الرفيعة املستوى.
-28

وإن املؤمتر اإلقليمي:
(أ)

أخذ علما بالنتائج الرئيس ا ا ا ا ا ااية املنبثقة عن دورات اهليمات اإلقليمية واالجتماعات الرئيس ا ا ا ا ا ااية ال عقدت
يف إقليم الشرق األدىن خالل فرتة السنتني 2217-2216؛

(ب) ودعا األعضاء واملنظمة إىل تطبيق التوصيات الرئيسية الناشمة عن تلك االجتماعات يف ما يتعلق باملسائل
السياساتية والتنظيمية باإلضافة إىل املسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية.

هاء -موجز التق ّدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة والثالثين
للمؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى
 -21درس املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بش ا ااأن موجز التقدم احملرز يف تنفيذ التوص ا اايات الص ا ااادرة عن الدورة الثالثة والثالثني
للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (.)NERC/18/INF/5
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وإن املؤمتر اإلقليمي أشار إىل التقدم احملرز يف تطبيق التوصيات املتعلقة مبا يلي:

-22

(أ)

حتسااني القدرة على الصاامود أمام التحديات ال تواجه األمن الغذائي والتغذية من خالل التدخل ملكافحة
اآلفااات واألمراض النباااتيااة واحليوانيااة ،مبااا يف ذلااك احلاااالت العااابرة للحاادود ،وتنفيااذ نظم معلومااات األمن
الغذائي واإلنذار املبكر؛

(ب) تعزيز وحفظ إدارة املوارد الوراثية احليوانية والنباتية والسمكية؛
(ج) احلد من الفاقد واملهدر من األغذية واالرتقاء مبستوى وعي اجملتمع احمللي يف هذا الصدد؛
(د)

-21
السابقة.

تطوير أنظمة احلماية االجتماعية لزيادة قدرة صااغار املزارعني األساريني على الصاامود .وباإلضااافة إىل ذلك،
مت دعم البلدان لتحس ااني إدارة املوارد املائية املس ااتدامة ،والتكيف مع تغري املناخ ،وإدارة اجلفاف .ويتض اامن
املوجز احلايل آخر املعلومات بشأن جلنة األمن الغذائي العاملي ومعلومات عن شبكة املكاتب الالمركزية.

وطلب املؤمتر اإلقليمي من األمانة تقدإل تقرير مفصل عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن املؤمترات

واو -الدعم الذي تق ّدمه المنظمة إلى البلدان من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
 -22درس املؤمتر اإلقليمي الوثيقااة بشا ا ا ا ا ا ااأن الاادعم الااذي تقاادمااه املنظمااة إىل البلاادان من أجاال حتقيق أهااداف التنميااة
املستدامة (.)NERC/18/INF/7
-22

وإن املؤمتر اإلقليمي:
(أ)

رحب جبهود املنظمة ملواءمة الربامج والسا ااياسا ااات مع أهداف التنمية املسا ااتدامة ولدعم األعضا اااء من أجل
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ورصدها؛

(ب) وش ا ا ااجع املنظمة على مواص ا ا االة العمل مع األعض ا ا اااء من أجل حتقيق أهداف التنمية املس ا ا ااتدامة من خالل
املبادرات اإلقليمية الثالث والربامج االسرتاتيجية؛
(ج) وسلط الضوء على احلاجة إىل بناء قدرات البلدان املتأثرة بالنزاعات واألزمات املمتدة.

زاي -تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية الزراعية والريفية
في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 -24درس املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بشا ااأن تعزيز املسا اااواة بني اجلنسا ااني من أجل حتقيق التنمية الزراعية والريفية يف إقليم
الشرق األدىن ومشال أفريقيا (.)NERC/18/INF/8
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وإن املؤمتر اإلقليمي:
(أ)

أخذ علما بالثغرات املوجودة يف تعميم املس اااواة بني اجلنس ااني يف التنمية الزراعية والريفية وانعكاس ااات ذلك
على حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

(ب) وأيد تعميم املساواة بني اجلنسني يف الربامج الوطنية لكي حتقق املبادرات اإلمنائية أثرا أفضل؛
(ج) وأيد تعميم املساواة بني اجلنسني يف عمليات تأميم أهداف التنمية املستدامة؛
(د)

وأيد إعداد مشروع إقليمي وتنفيذه لتعزيز اإلحصاءات اجلنسانية من أجل التنمية الزراعية والريفية؛

(ه) وأشار إىل أنه يتوقع من احلكومات أن تلتزم بتعزيز اإلحصاءات اجلنسانية على املستوى الوطين ،مبا يشمل
ختصيص املوارد خللق بيمة متكينية ولدعم إنتاج بيانات مصنفة حبسب اجلنسني واستخدامها؛
(و) وأثىن على التقدم احملرز لتحس ااني القدرات يف جمال تعميم املس اااواة بني اجلنس ااني وحتليل القض ااايا اجلنس ااانية
وش ا ا ااجع على التوس ا ا ااع أكثر يف بناء القدرات على املس ا ا ااتويني اإلقليمي والوطين من أجل حتس ا ا ااني الفرص
االقتصااادية للنساااء والرجال يف الريف يف خمتلف السااياقات االجتماعية واالقتصااادية واالنتقال إىل مشاااركة
أكرب يف سوق العمل وحتسني شروط العمل.

ثالثا -المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية
ألف -نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياتها في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 -26درس املؤمتر اإلقليمي التقرير عن نتا ااائج عما اال املنظما ااة وأولويا اااهتا ااا يف إقليم الش ا ا ا ا ا اارق األدىن ومشا ااال أفريقيا ااا
( NERC/18/2وملحقاهتا) والذي يش ا ا ا ا ا اامل اإلجنازات يف الفرتة  2217-2216واالقرتاحات للفرتة  2211-2218وما
بعدها وأعرب عن تقديره ملا قامت به املنظمة من عمل يف اإلقليم.
-27

وإن املؤمتر اإلقليمي:
(أ)

أقر بأمهية اإلطار االس ا ارتاتيجي يف توجيه العمل الفين الذي تضا ااطلع به املنظمة من أجل معاجلة األولويات
يف اإلقليم وضمان التحقيق الفعال للنتائج على املستوى الوطين؛
2217-2216

(ب) وأقر بالعمل املنجز من خالل الربامج االسا ا ا ا ا ارتاتيجية والنتائج ال حققتها املنظمة يف الفرتة
يف إطار املبادرات اإلقليمية ،وغريها من جماالت العمل الرئيس ااية يف االس ااتجابة لألولويات الرئيس ااية احملددة
خالل الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي؛
2211-2218

(ج) وش ا ا ا ا اادد على جدوى املبادرات اإلقليمية الثالث وأيد متابعة تنفيذها خالل فرتة الس ا ا ا ا اانتني
للمس ا اااعدة على تركيز إجراءات املنظمة وتوجيهها بالنس ا اابة إىل أولويات اإلقليم ،أال وهي مبادرة ندرة املياه
والزراعة األسرية الصغرية النطاق وبناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية؛
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(د)

وأقر بأن الص ا ا ااندوق اخلاص ألنش ا ا ااطة متويل التنمية يش ا ا ااكل أداة فعالة لتمكني املنظمة من العمل بص ا ا ااورة
اسا ا ااتباقية مع الصا ا ااناديق العاملية ومؤس ا ا اسا ا ااات التمويل الدولية ،مبا يف ذلك مصا ا ااارف التنمية ،بغرض تلبية
االحتياجات املتنامية لألعضاء إىل املساعدة الفنية؛

(ها) وأش ااار إىل أمهية ض اامان اتس اااق اخلربة الفنية للمنظمة مع احتياجات خطة التنمية املس ااتدامة لعام ،2111
أيضا من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ،مبا يف ذلك إعادة جتديد القوة العاملة وإعادة حتديد
مواصفاهتا من حيث املهارات والعدالة بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف؛
-28

وطلب املؤمتر اإلقليمي من املنظمة القيام مبا يلي:
(أ)

دعم األعض اااء للمبادرة إىل تش ااجيع اعتماد تكنولوجيات جديدة يف املمارس ااات الزراعية وحماص اايل جديدة
لدعم الزراعة البعلية؛

(ب) ودعم البلدان ال تعاين من أزمات لتنفيذ الربامج من أجل معاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية؛
(ج) واعتب اار األمراض واآلفااات العااابرة للحاادود إحاادى األولويااات األكثر إحلاااحااا يف اإلقليم وبااالنسا ا ا ا ا ا ابااة إىل
املبادرات اإلقليمية.

باء-

شبكة المكاتب الميدانية

-21

درس املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بشأن شبكة املكاتب امليدانية (.)NERC/18/3

-42

وإن املؤمتر اإلقليمي:
(أ)

أقر باحلاجة إىل اسااتعراض التغطية العاملية للمنظمة من أجل توجيه دعم أكثر فعالية إىل األعضاااء مع إيالء
اهتمام خاص للبلدان ال تواجه حتديات اقتصادية واجتماعية جسيمة ونزاعات وأزمات ممتدة أيضا؛

(ب) وأيد املباد املقرتحة واملعايري العامة السا ا ااتعراض نطاق تغطية شا ا اابكة املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة من
خالل اعتماد ترتيبات مرنة؛
(ج) ورحا اب ب اااس ا ا ا ا ا ااتعراض من اااذج مالك املوظفني يف املك ااات ااب القطري ااة من أج اال زي ااادة املرون ااة والتكيف مع
االحتياجات الناشمة لدى البلدان؛
(د)

وأعاد التأكيد على ض ا ا ا اارورة تعزيز القدرة الفنية للمنظمة على كل من املس ا ا ا ااتوى القطري واإلقليمي الفرعي
واإلقليمي؛

(ه) وش اادد على أنه ال يزال من الض ااروري إس ااناد األولوية للشا اراكات وحش ااد املوارد على املس ااتوى امليداين ،مع
الرتكيز على التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وتوطيد أواص ا ا ا ا ا اار التعاون مع الوكاالت ال توجد
مقارها يف روما ومع غريها من وكاالت األمم املتحدة؛
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(و) ومثن اجلهود املبذولة لض ا ا اامان التوازن اجلغرايف للقوى العاملة خالل عملية التعيني مع مراعاة اجلدارة كمعيار
أساسي للتعيني وشجع إدارة املنظمة على اختاذ اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد؛
(ز) وأثىن على اجلهود املبذولة من قبل املنظمة يف اإلقليم لتوطيد الشا ا ا ا ا ا اراكات الوطنية والدولية مع أص ا ا ا ا ا ااحاب
املصلحة الرئيسيني بغرض تفعيل الدعم املعياري وامليداين؛
(ت) وأكد على أمهية نظم الرقابة الداخلية واجلهود املتواصا ا االة إلداد مزيد من الكفاءات والوفورات ،وأعرب عن
تقديره جلهود اإلدارة يف هذا الصدد؛
(ط) وإطلع على الرتكيز القوي لعماال املنظمااة على املس ا ا ا ا ا ااتوى القطري من خالل اإلجنااازات ال برزت لاادى
االحتفال مبرور أربعني عاما على إنشاء العديد من ممثليات املنظمة يف اإلقليم ،باعتباره فرصة لتجديد التزام
املنظمة حبض ااورها الطويل األمد يف امليدان ،وس ااعيها يف الوقت نفس ااه إىل ض اامان املرونة والكفاءة ومس ااتوى
رفيع من القدرة الفنية؛
(ي) وأثىن على اجلهود ال بذهلا املكتب اإلقليمي يف إطار اهتمامه ب نشاء مكتب إقليمي فرعي يف لبنان.
(ك) وطلب تعزيز قدرات املكتب اإلقليمي على االستجابة بصورة أفضل لالحتياجات املتزايدة.

رابعا -المسائل األخرى
ألف -برنامج العمل المتعدد السنوات للمؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى
 -41اسا ا ا ا ا ااتعرض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة ( )NERC/18/7املتعلقة بربنامج العمل املتعدد السا ا ا ا ا اانوات للمؤمتر اإلقليمي
للشرق األدىن ووافق على برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة .2221-2218
 -42ومت إعداد برنامج العمل املتعدد الس ا ا ا اانوات للفرتة  2221-2218لكي ينظر فيه األعض ا ا ا اااء وإقراره من قبل مؤمتر
املنظمة خالل دورته األربعني ال انعقدت يف يوليو/متوز  2217يف روما .ويتواءم برنامج العمل مع خطة التنمية املس ااتدامة
لعام  2222ويس ا ا ا ا ا ااتند إىل اجلهود اجلارية اهلادفة إىل ترمجة الرؤية املتمثلة يف إقامة عامل مس ا ا ا ا ا ااتدام ينعم باألمن الغذائي إىل
إجراءات ملموسا ا ا ا ا ا ااة .وقاد نظرت املؤمترات اإلقليمياة للمنظماة ،ال انعقادت خالل عاام  ،2216يف ماا حققتاه املباادرات
اإلقليمية الثالث من إجنازات ،وحددت جماالت ذات أولوية لكي تنظر فيها املبادرات اإلقليمية خالل فرتة السنتني املقبلة.
ويف إقليم الش ا ا ا ا ا اارق األدىن ومشال أفريقيا ،س ا ا ا ا ا اايتم اإلبقاء على املبادرات اإلقليمية الثالث ،وهي ( )1مبادرة ندرة املياه؛
( )2والزراعة األسرية الصغرية النطاق؛ ( )2وبناء القدرة على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية.
-42

ووافق املؤمتر اإلقليمي على أن تستعرض جلنة للصياغة تتألف من أعضاء اإلقليم تقرير املؤمترات اإلقليمية املقبلة.

-44
املعتمدة.

ورحبت البلدان األعض ا ا ا ا ا اااء بالتقارير املنتظمة عن عمل املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية عن طريق القنوات
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باء-

متابعة المشاورة العلمية الدولية والجتماع الرفيع المستوى
إلدارة سوسة النخيل الحمراء

 -45استعرض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة ( )NERC/18/INF/9بشأن متابعة املشاورة العلمية واالجتماع الرفيع املستوى
عن إدارة سا ا ااوسا ا ااة النخيل احلمراء ،وأيد ما تضا ا اامنته من اسا ا ااتنتاجات .وأخذ علما بالتقدم احملرز خالل املشا ا اااورة العلمية
الدولية واالجتماع الرفيع املسا ااتوى إلدارة سا ااوسا ااة النخيل احلمراء ورحب باالس ا ارتاتيجية اإلطارية املقرتحة ومبكوناهتا الثالثة
الستمصال سوسة النخيل احلمراء.
-46

وطلب املؤمتر اإلقليمي من املنظمة القيام مبا يلي:
(أ)

تقدإل املزيد من الدعم وإرس ا اااء الشا ا اراكات يف جمال مكافحة س ا ااوس ا ااة النخيل احلمراء من خالل املش ا اااريع
الوطنية املباشرة واملساعدة الفنية؛

(ب) ونقل التجارب العملية بني البلدان من أجل حتقيق أثر سريع على األرض؛
(ج) واستخدام اسرتاتيجية شاملة من أجل حتسني العمل بني البلدان؛
(د)

وتعزيز التآزر بني املنظمات اإلقليمية والدولية ومؤسا اس ااات البحوث الوطنية واإلقليمية من أجل تنفيذ إطار
العمل املتفق عليه واالسرتاتيجيات اإلقليمية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء واستمصاهلا؛

(ه) ووضع خرائط دقيقة تبني املناطق املصابة بسوسة النخيل احلمراء؛
(و) وتشجيع العمل البحثي للتشخيص واإلنذار املبكرين من اآلفات ملكافحة انتشارها.

جيم -إعالنات المؤتمر الوزاري اإلقليمي
-47

واعتمد املؤمتر اإلقليمي إعالنا وزاريا ،يرد نصه يف املرفق جيم.

دال -موعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة والثالثين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة
اإلقليمي للشرق األدنى
 -48قبلت املؤمتر اإلقليمي العرض الس ااخي لس االطنة عمان الس ااتض ااافة الدورة اخلامس ااة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية
والزراعة اإلقليمي للشرق األدىن يف عام .2222
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هاء -البنود الختامية
اعتماد التقرير
-41

اعتمد املؤمتر اإلقليمي باإلمجاع التقرير كما قدمه املقرر.

اختتام المؤتمر
 -52توجه املدير العام بالشا ا ا ااكر إىل حكومة لبنان وصا ا ا اااحب املعايل غازي زعيرت ،وزير الزراعة يف اجلمهورية اللبنانية،
لقيادته ورئاس ا ا ااة ،وهنأ كال من س ا ا االطنة عمان والكويت النتخا ما رئيس ا ا ااا ونائبا لرئيس الدورة اخلامس ا ا ااة والثالثني للمؤمتر
اإلقليمي .وأقر باألمهية القصا ا ا ا ااوى للمسا ا ا ا ااائل ال عرض ا ا ا ا ات على املؤمتر اإلقليمي وجودة النقاش .وأخذ املدير العام علما
بالتوجيهات الص ا ااادرة عن املؤمتر اإلقليمي وطمأن املندوبات واملندوبني واألعض ا اااء بأنه س ا اايتم بذل قص ا ااارى اجلهود لتنفيذ
توصيات املؤمتر اإلقليمي.
 -51وتوجه معايل وزير الزراعة يف لبنان ،بالنيابة عن احلكومة اللبنانية ،بال شكر إىل املشاركني على مسامهاهتم اإلدابية
ال بفضلها تكللت أعمال الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن بالنجات .وأعلن بعد ذلك اختتام
أعمال الدورة.
 -52وأعرب املش ا ا ا ا ا ا اااركون عن تقااديرهم العميق حلكومااة لبنااان وملنظمااة األغااذيااة والزراعااة على الرتتيبااات واألعمااال
التحضريية الفعالة والتنظيم املمتاز للمؤمتر يف املقر الرئيسي للمنظمة يف روما ،إيطاليا.
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المرفق ألف

جدول األعمال
أول -البنود الستهاللية
-4

تعيني املقرر

-2

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
ثانيا -المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين اإلقليمي والعالمي

-1

الزراعة اإليكولوجية :التكيف مع تغري املناخ يف املناطق شبه القاحلة من أجل حتقيق تنمية زراعية مستدامة

-4

التحول الزراعي يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا وحتدي عمالة الشباب واهلجرة

-41

صحة واحدة :معاجلة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والسمكية العابرة للحدود :مربر للتعاون اإلقليمي
ثالثا -المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

-44

نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياهتا يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا

-42

شبكة املكاتب امليدانية

-41

برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن

-41

شبكة املكاتب امليدانية

رابعا -مسائل أخرى

المذكرات اإلعالمية






موجز التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن
تقرير موجز عن التوصيات الصادرة عن األجهزة اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية
يف الشرق األدىن
الدعم الذي تقدمه املنظمة إىل البلدان من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة
تعزيز املساواة بني اجلنسني من أجل حتقيق التنمية الزراعية والريفية يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا
متابعة املشاورة العلمية الدولية واالجتماع الرفيع املستوى عن إدارة سوسة النخيل احلمراء
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خامسا -الجتماع الوزاري
 10-11مايو/أيار 2218

-2

بيان املدير العام

-4

بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

-5

بيان رئيس الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن

-6

بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي

-7

بيان املتحدث باسم مشاورة منظمات اجملتمع املدين

 -15ترتيب االحتياجات القطرية واإلقليمية حسب األولوية :بيانات رؤساء الوفود
 -16موعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن
 -17انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن
استعراض تقرير املؤمتر واعتماده.
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المرفق جيم

اإلعالن الوزاري
حنن ،وزراء الزراعة والبيمة ورؤسا ا اااء الوفود واملشا ا اااركون يف الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ملنظمة األغذية
والزراعة للشرق األدىن الذي ُعقد يف روما ،إيطاليا خالل الفرتة من  7إىل  11مايو/أيار 2218؛
إذ نأخذ علما بالتقدم احملرز والدروس املس ا ااتخلص ا ااة يف س ا اابيل حتقيق األمن الغذائي وحتس ا ااني التغذية ،وتش ا ااجيع
الزراعة املس ا ا ااتدامة ومعاجلة مس ا ا ااألة ندرة املياه وتغري املناخ والفجوة اإلمنائية بني املناطق الريفية واحلضا ا ا ارية يف إقليم الش ا ا اارق
األدىن ومشال أفريقيا؛
وإذ ما يزال يس اااورنا قلق عارم إزاء املنحى التص اااعدي للجوع وس ااوء التغذية يف اإلقليم يف ظل اس ااتمرار مواجهة
التحديات النامجة عن االحتالل والنزاعات وتغري املناخ وندرة املياه؛
وإذ نقر بأمهية حتس ااني التغذية وس ااالمة األغذية يف اإلقليم ملعاجلة العبء الثالثي الناش ااو عن الفاقد واملهدر من
األغذية ونقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة؛
وإذ نضع يف احلسبان العالقة املرتابطة بني األمن الغذائي واالستقرار والسلم العاملي؛
وإذ نقر بأمهية معاجلة مس ااائل النزاعات واألمن وبناء الس ااالم وتغري املناخ كعوامل النعدام األمن الغذائي يف إقليم
الشرق األدىن ومشال أفريقيا؛
وإذ نقر باحلاجة إىل اتباع ُهنج إقليمية شااملة ومتعددة االختصااصاات من أجل صاياغة ساياساات واسارتاتيجيات
وبرامج فعالة وتنفيذها وصوال إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ويف طليعتها اهلدف  2منها؛
وإذ ندرك أن االستقرار والسالم مها شرطان أساسيان مسبقان للتنمية املستدامة؛

حنن وزراء الزراعة والبيمة ورؤساء الوفود:




نقر بالدور احليوي الذي تؤديه منظمة األغذية والزراعة من أجل وضا ااع اس ا ارتاتيجيات وسا ااياسا ااات للقضا اااء
على انعدام األمن الغذائي واجلوع وس ا ااوء التغذية ولبناء القدرة على الص ا اامود يف وجه الص ا اادمات واألزمات
والنزاعات كوسيلة لتحقيق االستقرار والسالم يف اإلقليم.
ونثمن عملية الالمركزية يف املنظمة كوسا ا ا ا اايلة جلعل املنظمة أكثر اسا ا ا ا ااتجابة الحتياجات البلدان األعضا ا ا ا اااء
وخاضعة ملزيد من املساءلة.

NERC/18/REP/Rev.1

19



ونقر بفوائد اإلطار االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجي واملبادرات اإلقليمية للمنظمة من أجل مواجهة حتديات األمن الغذائي
والتغذية ،وندرة املياه ،وتغري املناخ ،والزراعة ،وعمالة الشباب واهلجرة واملساواة بني اجلنسني.
ونؤكد على أمهية االستمرارية بني اإلطار االسرتاتيجي واملبادرات اإلقليمية الثالث.
ونؤكد جمددا على أمهية التنمية الش ا ا اااملة واملس ا ا ااتدامة ال تش ا ا اامل القطاعني الزراعي والريفي بش ا ا ااكل كامل
وتعطي فرص اا متس اااوية يف العمل والتنمية للش ااباب والنس اااء وللفمات الس ااكانية الض ااعيفة ،يف إطار تش ااجيع
السالم واالستقرار يف اإلقليم.
وناادعو املنظمااة إىل تعزيز وحتااديااث براجمهااا يف اإلقليم دعم اا لتنفيااذ وإجناااز اهلاادف  2من أهااداف التنميااة
املستدامة :القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
وندعو املنظمة إىل إعطاء األولوية للقضاء على اجلوع وسوء التغذية يف البلدان املتأثرة بالنزاعات.
ونؤكد جمددا التزامنا بالعمل والتعاون مع املنظمة يف سبيل حتقيق األهداف والغايات املشرتكة ،على املستوى
العاملي ويف اإلقليم.
ونقر بأمهية احلساااب اخلاص ألنشااطة متويل التنمية باعتباره أداة هامة للعمل بشااكل اسااتباقي مع احلسااابات
العاملية ومؤس ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااات التمويل الدولية بغرض تلبية احتياجات األعض ا ا ا ا اااء الفنية املتنامية خاص ا ا ا ا ااة يف جمال
التغري املناخي.
وحنث املنظمة على مسا اااعدة الدول يف إقليم الشا اارق األدىن ومشال أفريقيا لصا ااياغة املشا اااريع وحشا ااد املوارد
والتمويل هلا من الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيمة العاملية ومؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية لدعم
بلدان اإلقليم ملواجهة تغري املناخ والتحديات األخرى ال يواجهها اإلقليم.
ونؤكد على أمهية املض ااي قدما يف تعزيز القدرات الفنية واملتخص ا اص ااة يف املكتب اإلقليمي للش اارق األدىن يف
القاهرة واملكتب اإلقليمي الفرعي يف تونس من أجل تلبية الطلبات واالحتياجات املتزايدة لدول اإلقليم.
ونس ا ا ا ا ا االط الض ا ا ا ا ا ااوء على أمهيااة التعاااون بني بلاادان اجلنوب والتعاااون الثالثي باااعتباااره أداة هااامااة لتحقيق
التنمية املستدامة.
وندعو املنظمة إىل مواص ا ا ا ا ا االة تعاوهنا مع برنامج األغذية العاملي والص ا ا ا ا ا ااندوق الدويل للتنمية الزراعية على
املستويني القطري واإلقليمي من أجل مؤازرة اجلهود الوطنية املبذولة لتنفيذ خطة عام .2222
ونطلب من املنظمة اختاذ خطوات إض ا ا ا ا ا ااافية لتحقيق التوزيع اجلغرايف العادل يف التوظيف يف املنظمة واعتماد
االستشاريني فيها.
ونؤكد على أمهية إحالل السا ا ااالم كشا ا اارط جوهري لتحقيق التنمية الزراعية املسا ا ااتدامة وحتقيق أجندة التنمية



ورحب وزراء الزراعة والبيمة لدول اإلقليم باختيار ساالطنة عمان السااتضااافة الدورة اخلامسااة والثالثني للمؤمتر
اإلقليمي يف عام 2222؛ كما مت االتفاق على ترؤس سلطنة عمان للدورة واختيار الكويت نائبا للرئيس.
ونعرب عن تقديرنا جلهود الس ا اايد غرازيانو دا س ا اايلفا ورؤيته طيلة مدة واليته كمدير عام للمنظمة واإلص ا ااالحات
ال أجراها يف املنظمة سعيا إىل تنفيذ املهمة املوكلة إليها واملتمثلة يف بناء عامل ٍ
خال من اجلوع.

















2222
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المرفق دال

تقارير عن األحداث الجانبية
عنوان الحدث الجانبي :حدث جانبي رفيع المستتتوى بشتتأن حالتحديات التي تعترض ستتبيل تحقيق هدف القىتتاء على
الجوع في مناطق النزاعات /األزمات في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا مع تسليط الىوء على اليمن والصومالح
اسرتشد املتحدثون يف هذا احلدث اجلانيب مبواضيع املناقشة التالية:
 -1املشهد العام :التزامات اجملتمع الدويل واملنظمة بالقضاء التام على اجلوع حبلول عام
 -2عاادم ترك أي أحااد خلف الركااب :حتااديااات القضا ا ا ا ا ا اااء التااام على اجلوع يف البلاادان ال تطاااهلااا النزاعااات
واألزمات املمتدة
 -3اإلجراءات ال ينبغي اختاذها من أجل القضاء التام على اجلوع يف حاالت النزاعات /توصيات
2111

ويف اخلتام ،قدم امليس ا اار ،الس ا اايد  ،Laurent Thomasنائب املدير العام (العمليات) ،معلومات أس ا اااس ا ااية عن
التحديات العاملية ال يطرحها اجلوع ودور النزاعات كعامل رئيس ا ا ا ا ااي مس ا ا ا ا اابب للجوع ،وعرض بعض األمثلة بش ا ا ا ا ااأن أثر
النزاعات على انعدام األمن الغذائي وسبل العي واالقتصادات يف البلدان املتضررة من النزاعات.
وأقر السا اايد عبد السا ااالم ولد أمحد ،املدير العام املسا اااعد للمنظمة واملمثل اإلقليمي إلقليم الشا اارق األدىن ومشال
أفريقيا ،مبس ا ا ااتوى التوافق يف اآلراء بني احملاض ا ا ارين واملتحدثني عص ا ا ااوص أثر النزاعات على األمن الغذائي واجلوع .وأش ا ا ااار
كذلك إىل االستنتاجات والتوصيات التالية:
 باإلضااافة إىل الدعم يف حاالت الطار  ،مثة حاجة إىل الرتكيز على أمهية معاجلة األسااباب اجلذرية ومتهيد الطريق
أمام حلول مستدامة يف جمايل القدرة على الصمود والتنمية.
 عند األخذ بزمام خربات الوكاالت ال توجد مقارها يف روما ،هناك حاجة لتوسا ا اايع نطاق الش ا ا اراكات واالرتقاء
ا من خالل العمل مع الوكاالت الفنية األخرى واجملتمع املدين.
 التعلم من عمل بعضنا البعض واملسامهة يف تعزيز العمل الفردي واجلماعي.
عنوان الحدث الجانبي :حتحدي العواصف الرملية والترابية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقياح
الس ا ا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا اااق :تعترب العواصا ا ااف الرملية والرتابية ظاهرة بيمية عاملية معقدة للغاية ،حتكمها عوامل طبيعية وعوامل من صا ا اانع
اإلنس ا ااان .وتكمن القوة الدافعة لتش ا ااكل العواص ا ااف الرملية يف الريات الس ا ااطحية املرتبطة بالنظم األمامية الباردة ال جتتات
املناطق القاحلة وش ا ا ا ا ا اابه القاحلة وترفع جزيمات من الرتبة إىل الغالف اجلوي .وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام متزايد
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يف العقود املاضااية بساابب اآلثار العابرة للحدود املرتتبة على البيمة واملناخ والصااحة وساابل العي والزراعة والرفاه االجتماعي
واالقتصا ا ا ا ا ااادي للمجتمعات .وهناك قلق متزايد من أن خطر العواصا ا ا ا ا ااف الرملية والرتابية قد يقوض حتقيق أهداف التنمية
املستدامة يف البلدان النامية واملتقدمة.
اهلدف :متثل اهلدف من تنظيم هذا احلدث اجلانيب يف ما يلي )4( :رفع مس ا ااتوى الوعي باآلثار املتنوعة للعواص ا ااف الرملية
والرتابية على النظم اإليكولوجية لإلقليم وسا ا اابل عي سا ا ااكانه ورفاههم والتنمية املسا ا ااتدامة لبلدانه؛ ( )2وتعزيز احلوار بني
البلدان املتض ا ا ا ااررة من العواص ا ا ا ااف الرملية والرتابية بش ا ا ا ااأن اإلجراءات اجلماعية للتخفيف من حدة آثار العواص ا ا ا ااف الرملية
والرتابية؛ ( ) 1وتش ا ا ا ا ا ااجيع التعاون اإلقليمي ويف ما بني األقاليم وإقامة ش ا ا ا ا ا اابكات وتبادل املعلومات والتجارب وأفض ا ا ا ا ا اال
املمارسات إلدارة آثار العواصف الرملية والرتابية والتخفيف من حدهتا.
استنتاجات وآفاق للمستقبل
تشا ا اكل العواص ااف الرملية والرتابية مش ااكلة عاملية متزايدة تس ااتلزم اختاذ إجراءات فورية .وتبني اخلربة املكتس اابة من
داخل اإلقليم وخارجه أنه من أجل معاجلة هذه املش ا ا ا ااكلة هناك حاجة إىل التخطيط واإلجراءات واالس ا ا ا ااتثمارات الطويلة
األجل لكي تتأهب البلدان ملواجهة هذا التحدي الذي من احملتمل أن يتعاظم يف ظل تغري املناخ .ومثة حاجة ملحة إىل
دعم البلدان يف خلق املزيد من الوعي ،وجعل مشكلة العواصف الرملية والرتابية تتصدر جدول األعمال الدويل ،ومساعدة
البلدان يف التصدي هلذا التحدي عن طريق اختاذ إجراءات فورية وطويلة األجل.
واختتم امليسر هذا احلدث اجلانيب بعرض االستنتاجات التالية:









احلاجة امللحة إىل العمل مع إقرار متزايد باآلثار النامجة عن العواصف الرملية والرتابية؛
الدعوة إىل اعتماد منظور زراعي :تض ا ا ااطلع الزراعة بدور رئيس ا ا ااي يف معاجلة ٍ
كل من أس ا ا ااباب العواص ا ا ااف الرملية
والرتابية ونتائجها؛
رفع مس ا ا ا ااتوى الوعي على املس ا ا ا ااتويات العاملية واإلقليمية واحمللية؛ وإدراج العواص ا ا ا ااف الرملية والرتابية على جدول
األعمال الدويل؛
االستفادة من املبادرات القائمة وتعزيز التعاون اإلقليمي واملشرتك بني الوكاالت املتعددة؛
النهوض باالس ا ا ا ارتاتيجيات املتكاملة ال تعزز اإلدارة املس ا ا ااتدامة لألراض ا ا ااي واملياه يف األراض ا ا ااي الزراعية واملراعي
والصحاري واملناطق احلضرية إضافة إىل التخفيف من آثار تغري املناخ؛
تشجيع تبادل املعلومات والتجارب وأفضل املمارسات إلدارة اآلثار السلبية النامجة عن العواصف الرملية والرتابية
والتخفيف من حدهتا؛
ض ا ا ا اارورة إجراء املزيد من البحوث :زيادة قاعدة األدلة بش ا ا ا ااأن كل أس ا ا ا ااباب العواص ا ا ا ااف الرملية والرتابية واحللول
ملواجهتها؛ ومجع البيانات املتعلقة باآلثار اخلاصة بكل قطاع؛
إدراج مسألة العواصف الرملية والرتابية يف املبادرات الشاملة املتعلقة باملخاطر املتعددة وبناء القدرة على الصمود.
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عنوان الحدث الجانبي :البرنامج الستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة :التنفيذ من خالل ثالث مبادرات إقليمية
يواجه إقليم الش ا ا ا اارق األدىن ومشال أفريقيا س ا ا ا االس ا ا ا االة من التحديات املرتابطة ال حتد من األمن الغذائي والتنمية
الزراعية املسا ا ااتدامة .وبغية التصا ا اادي هلذه التحديات بشا ا ااكل فعال ،ظلت املنظمة توجه عملها من خالل ثالث مبادرات
إقليمية منذ عام  2141لكي حتدد بفعالية املس ا ا ا ا ا ااائل واحللول عرب أحناء اإلقليم .وتركز هذه املبادرات اإلقليمية على "ندرة
املياه"" ،والزراعة األسرية الصغرية النطاق"" ،وبناء القدرة على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية" .وتشكل
هذه املبادرات اآللية الرئيسا ا ا ااية لضا ا ا اامان التنفيذ الفعال بطريقة منسا ا ا ااقة ،وتبني تأثري عمل املنظمة يف األولويات الرئيسا ا ا ااية
لإلقليم ،مسرتشدة بالربامج االسرتاتيجية للمنظمة.
ومتثلت الغاية من تنظيم هذا احلدث اجلانيب يف إظهار الكيفية ال سا اااعدت ا الربامج االس ا ارتاتيجية واملبادرات
اإلقليمية البلدان يف حتقيق النتائج يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا ضمن سياق األولويات املتفق عليها.
وشتتارف في هذا الحدث الجانبي ممثلون رفيعو المستتتوى ،وزراء ومستتؤولون كبار من البلدان األعىتتاء في الشتترق
األدنى وشمال أفريقيا وعدد من األجهزة اإلقليمية والفنية والشركاء في الموارد.
بعد عرضا ا ا ااني (أحدمها عن "الربامج االس ا ا ا ارتاتيجية للمنظمة" واآلخر بشا ا ا ااأن "املبادرات اإلقليمية الثالث") ،قام
حماضا ا اران قطريان (من مص ا اار ولبنان) بتقدإل تقييمهما ووجهة نظرمها بش ا ااأن املبادرات اإلقليمية ،والنتائج احملققة ،والطريقة
ال س اااعد ا الربنامج االس ارتاتيجي للمنظمة يف حتقيق آثر أكرب .وس االط حماض اار ،من جامعة الدول العربية ،الض ااوء على
البعد اإلقليمي الذي ينطوي عليه التعاون مع املنظمة والفوائد ال يعود ا ذلك على البلدان العربية .يف حني أبرز احملاضر
من املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة القيمة املضافة للشراكة ال تعززها املبادرات اإلقليمية لتحقيق آثر على
نطاق واسع.
وأدت األس ا ااملة ال طرحها املش ا اااركون على احملاض ا ارين إىل زيادة إثراء فهم أمهية الربامج االس ا ارتاتيجية واملبادرات
اإلقليمية يف مساعدة البلدان على حتقيق النتائج املنشودة.
واختتم االجتماع اجلانيب بعد ذلك قائد الربنامج االسرتاتيجي املعين بربنامج القدرة على الصمود الذي بني كيف
أن الربنامج االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة ومبادراهتا اإلقليمية تسمح للمنظمة بالعمل بطريقة متعددة التخصصات وبراجمية
بدرجة أكرب ،مبا يؤدي إىل نتائج ذات أثر أكرب.
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عنوان الحدث الجانبي :تشجيع الستثمارات الزراعية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
اجللس ا ا ا ااة  :4الفرص والقيود املرتبطة باالس ا ا ا ااتثمار يف األغذية والزراعة يف إقليم الش ا ا ا اارق األدىن ومشال أفريقيا  -وجهة نظر
املؤسسات املالية الدولية الرئيسية
حلقة نقاش :بدأ السيد حممد املنصوري حلقة النقاش ب عطاء أمثلة عن طبيعة الدعم الذي تقدمه املنظمة لالستثمارات يف
القطاع الزراعي وأعاد التشااديد على أمهية االسااتثمارات اخلاصااة يف عامل اليوم .وأطلع أحد املشاااركني احلاضارين على مناذج
األعمال الشاااملة ال تسااتعني ا املنظمة لتعظيم العائدات من االسااتثمار وانتقاء الساالع لالسااتثمار فيها .وأوضااح مشااارك
آخر أنه يف س ااياق ه مثل ما هو احلال بالنس اابة إىل الص ااومال حيث الس االطات العامة ض ااعيفة جدا ،ال توجد مؤس اس ااة
عامة للتنس اايق والتعبمة حىت يف حال توافر املوارد .كما أثريت مس ااألة الص ااعوبات ال يواجهها القطاع اخلاص يف احلص ااول
على املوارد املالية من املصا ا ااارف احمللية واملنظمات الدولية .ورد السا ا اايد بولنوار قائال إن مصا ا اارف التنمية األفريقي يعمل يف
أفريقيا من أجل تيساري إمكانية حصاول القطاع اخلاص على البنية التحتية .وطرحت تسااؤالت حول تفاعالت التكنولوجيا
الرقمية مع الزراعة األس ا ا ا ا ارية والعمالة الريفية .وقدم السا ا ا ا اايد  Lampiettiبدوره "علي بابا" كمثال على قدرهتم على تقييم
اجلدارة االئتمانية يف ثو ٍان ،إذ من السهل جدا الوصول إىل السجل التارخيي للسداد بفضل اعتماد الوسائل الرقمية .وميكن
لذلك أن يؤدي ،على س ا ا اابيل الذكر ال احلص ا ا اار ،إىل زيادة اخليارات املتاحة ألص ا ا ااحاب احليازات الص ا ا ااغرية .ويف ما يتعلق
بفرص العمل ،يفضا ا ا ااي التحول الزراعي إىل خفض عدد العاملني يف قطاع الزراعة ولكنه يتمخض أيضا ا ا ااا عن زيادة مردود
األرض .وتس ا اافر التكنولوجيات الرقمية عن تس ا ا اريع وترية هذه العمليات ،ونقل العمال من الزراعة األولية إىل أجزاء أخرى
من السلسلة الغذائية.
اجللسة  :2الدعم الذي تقدمه املنظمة يف جمال االستثمارات على املستوى القطري -أمثلة
حلقة نقاش :أثار الس اايد  Fantinentمس ااألة احلاجة إىل تعزيز التدخالت ال تقوم ا املنظمة وال أش ااار إليها يف وقت
س ااابق الس اايد  Hidierالذي أحاط احلاضا ارين علما ب نش اااء منص ااات ش اافافة للنقاش ،وقدم رابطة جتار احلبوب يف مص اار
كمثال يش ا ا اامل جهات فاعلة كبرية ،مثل ش ا ا اارك بنجي وكارجيل .وتطرق أحد املش ا ا اااركني إىل ما خلص إليه تقرير البنك
الدويل املعنون "االنتقال من االمتيازات إىل املنافس ا ا ا ا ااة" من نتيجة رئيس ا ا ا ا ااية ،وهي اس ا ا ا ا ااتخدام القطاع اخلاص للقطاع العام
لاللتفاف على املنافس ا ااة ،وهي مس ا ااألة ذات أمهية خاص ا ااة بالنس ا اابة إىل إقليم الش ا اارق األدىن ومشال أفريقيا ،وتس ا اااءل عن
الوسائل الكفيلة بالتغلب على ذلك .وذكرت مشاركة أخرى احلاضرين باحلالة السابقة ملصر واألردن باعتبارمها من البلدان
املص اادرة للقمح وطرحت على الدكتور ش االيب سا اؤاهلا عص ااوص وجود أي إمكانية لتحس ااني جتارة القمح احلالية .وأش ااارت
أيضا ااا إىل تطهري األراضا ااي من األلغام إلعادة اسا ااتخدامها ألغراض الزراعة يف مصا اار .وأحاط السا اايد شا االيب علما باجلهود
الرامية إىل زيادة إنتاجية كل فدان وبناء مسا ا ا ا ا ااتودعات يف مصا ا ا ا ا اار لتخزين املنتجات الزراعية وتفادي هدرها .ويعترب تطهري
األراضا ااي امللوثة/امللغمة جزءا من احلل .وأشا ااار ممثل من األردن إىل أن أشا ااجار الزيتون تنطوي على قيمة ثقافية يف األردن
ولكن القطاع حباجة إىل احلصااول على دعم مماثل للدعم املقدم يف تونس واملغرب .وأثار احلاضاارون جمددا مسااألة التدريب
الفين الزراعي ونقص القدرات الفنية واألكادميية للمنظمة يف تفاعالهتا مع املزارعني.
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اجللسة  :1أنشطة املنظمة األخرى لدعم االستثمار الزراعي
حلقة نقاش :أشا ااار أحد املشا اااركني إىل أن أصا ااحاب احليازات الصا ااغرية ينظرون إىل جهود التنمية يف قطاع الزراعة ،مبا يف
ذلك االستثمار يف األراضي ،نظرة سلبية ألهنا عادة ما تسفر عن فقداهنم أراضيهم .وأثار سؤال حول كيفية حتسني إدراج
أصحاب احليازات الصغرية يف خمططات االستثمارات الرشيدة .ورد السيد  Liuقائال إن محاية أصحاب احليازات الصغرية
تكمن فعال يف صا ا ا االب مباد االسا ا ا ااتثمارات املسا ا ا ااؤولة ،فاملنظمة وغريها من املنظمات تالحظ بالفعل االجتاه املتمثل يف
س االب أص ااحاب احليازات الص ااغرية أراض اايهم جراء عمليات ش اراء األراض ااي الواس ااعة النطاق .وطلب أيض ااا احلص ااول على
معلومات عن حجم التجارة الزراعية البينية وتساءل عما إذا كانت هناك طرق لتعزيزها .وردت السيدة  Gadhokقائلة إن
التجارة اإلقليمية البينية تتعلق مبكان وجود األقاليم املنتجة واملتلقية وصا ا اااحبة الطلب وشا ا ااروط دخول األس ا ا اواق السا ا ااائدة
يف ما بني بلدان اإلقليم .وإن البلدان ال حصا ا ا ا االت على صا ا ا ا اافة مراقب يف منظمة التجارة العاملية مازالت تتمتع بصا ا ا ا اافة
مراقب بعد مرور عشرات السنني ،وطلب املشارك من احملاضرين يف حلقة اخلرباء تقدإل معلومات عن آليات االنضمام إىل
منظمة التجارة العاملية .وأشا ااارت السا اايدة  Gadhokإىل أن موضا ااوع إحراز التقدم يف مفاوضا ااات االنضا اامام إىل عضا ااوية
منظمة التجارة العاملية يرتبط يف معظمه مببادرات البلدان؛ لكن دعم املنظمة لتيس ا ااري هذه احلاالت متات أيض ا ااا .وأض ا اااف
السيد  Schmidhuberقائال إن البلدان ،عالوة على كوهنا غري أعضاء ،ال ترفع مجيعها تقارير منتظمة إىل منظمة التجارة
العاملية ،ولذلك ليس من اهلني قياس حجم التجارة البينية باالسا ااتناد إىل البيانات املتاحة .وأشا ااار إىل أن املنظمة مسا ااتعدة
للعمل مع أي بلد عضو يطلب معلومات مفصلة عن الدعم الذي تقدمه املنظمة يف جمايل االستثمار والتجارة.
عنوان الحدث الجانبي :الحتفال بالذكرى السنوية األربعين إلنشاء الممثليات القطرية لمنظمة األغذية والزراعة
موجز
حتتفل تس ا ا ااع ممثليات قطرية يف إقليم الش ا ا اارق األدىن ومشال أفريقيا ،بني عامي  2141و ،2144مبرور أربعني عاما
على إنش ا ااائها ،وهي موجودة يف كل من :لبنان واألردن والس ا ااودان ومص ا اار وموريتانيا واجلمهورية العربية الس ا ااورية ومجهورية
إيران اإلسالمية والعراق واليمن.
وقد ش ا ا ااكل هذا احلدث اجلانيب فرص ا ا ااة لتس ا ا االيط الض ا ا ااوء على أبرز اإلجنازات ال حتققت بفض ا ا اال التعاون على
املسااتوى القطري من أجل الرتويج ألشااكال جديدة من التمثيل والش اراكات أيض اا وللتشااجيع على جتديد االلتزام بالتعاون
يف املستقبل وبالتايل زيادة الدعم املقدم للبلدان من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

25

NERC/18/REP/Rev.1

مقتطفات من مراسم االحتفال:
"اسااتضاااف إقليم الشاارق األدىن ومشال أفريقيا املكتب اإلقليمي األول للمنظمة يف مصاار ،واملكتب اإلقليمي الفرعي يف
تونس ،واملكتب القطري يف لبنان؛ وظلت مكافحة اجلوع والفقر وسا ااوء التغذية يف صا االب عملنا على مدى  11عاما.
وإن تعاون املنظمة مع البلدان األعضا ا ا ا ا اااء والدعم املقدم يف امليدان يتسا ا ا ا ا ا اامان بأمهية حاوة لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة حبلول عام  ،2111خاصة يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية.
عبد السالم ولد أحمد ،المدير العام المساعد للمنظمة والممثل اإلقليمي إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

خالل افتتاح المعرض.

"إن العديد من القضاايا ال تعمل بشاأهنا املنظمة ،مثل التغذية والفاقد واملهدر من األغذية وهدر املياه
واملوارد ،تكتس ااي أمهية خاص ااة بالنس اابة إيل .وباإلض ااافة إىل ذلك ،تدعم املنظمة باس ااتمرار ،من خالل
الربامج األخرى ال تنفذها ،النازحني بساابب النزاعات ،وتعزيز ساابل كسااب العي  ،وخلق فرص عمل
للشباب ،ومساعدة املزارعني على التكيف مع تغري املناخ".
الس تتيدة دارين الخطيب ،س تتفيرة النوايا الحس تتنة الخاص تتة من أجل القى تتاء على الجوع في إقليم
الشرق األدنى وشمال أفريقيا.

