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                                        نظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدىن مل             الدول األعضاء 
 

  أفغانستان           
 اجلزائر       
 أذربيجان         
 مملكة البحرين             
 قربص    
 جيبويت      
 مجهورية مصر العربية                   
 مجهورية إيران اإلسالمية                     
 العراق       
 األردن      

 الكويت       
 قريغيزستان          
 لبنان      
 ليبيا      
 مالطة      
 موريتانيا          
 املغرب      
 سلطنة ُعمان    ُ        
 باكستان        
 قطر    

 اململكة العربية السعودية                        
 الصومال        
 السودان        
 اجلمهورية العربية السورية                         
 طاجيكستان          
 تونس     
 تركيا      
 تركمانستان           
 دولة اإلمارات العربية املتحدة                            
 اليمن      

 
                                          منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية للشرق األدىن   ر   مؤمت      دورات                      تواريخ وأماكن انعقاد 

 
     4411           فرباير/شباط     41   - 2              القاهرة، مصر،      -     األوىل
     4494            سبتمرب/أيلول    6   -        أغسطس/آب    21               بلودان، سورية،      -  ة      الثاني
     4491            سبتمرب/أيلول    4   - 4              القاهرة، مصر،      -  ة      الثالث
     4491            سبتمرب/أيلول     21   -  41  ،  *           دمشق، سورية     -  ة      الرابع
     4461                      أول أكتوبر/تشرين األول    -           سبتمرب/أيلول    24                             طهران، مجهورية إيران اإلسالمية،      -  ة     اخلامس
     4462         أغسطس/آب    1   -         يوليو/متوز    11                 تل عمارة، لبنان،      -  ة      السادس
     4461                  أكتوبر/تشرين األول     14   -  44  ،   **            القاهرة، مصر     -  ة      السابع
     4461           فرباير/شباط    2   -                 يناير/كانون الثاين    21                 اخلرطوم، السودان،      -  ة      الثامن
     4461                      أول أكتوبر/تشرين األول    -           سبتمرب/أيلول    24               بغداد، العراق،      -  ة      التاسع
     4411            سبتمرب/أيلول     22   -  42                    إسالم أباد، باكستان،      -  ة       العاشر 
       4412            سبتمرب/أيلول     44   - 4                الكويت، الكويت،      -  ة    عشر    ة     احلادي
     4411            سبتمرب/أيلول    4   -        أغسطس/آب    14             عمان، األردن،      -  ة    عشر    ة      الثاني
     4416                  أكتوبر/تشرين األول     44   - 1            تونس، تونس،      -  ة    عشر    ة      الثالث
     4411            سبتمرب/أيلول     46   - 4             دمشق، سورية،      -  ة    عشر    ة      الرابع
     4414            أبريل/نيسان     29   -  24               روما، إيطاليا،      -  ة    عشر    ة     اخلامس
     4412                  أكتوبر/تشرين األول     24   -  29              نيقوسيا، قربص،      -  ة    عشر    ة      السادس
     4411          مارس/آذار     49   -  44                                      عدن، مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية،      -  ة   شر  ع   ة      السابع
     4416          مارس/آذار     24   -  41                إسطنبول، تركيا،      -  ة    عشر    ة      الثامن
     4411          مارس/آذار     41   -  41            مسقط، عمان،      -  ة    عشر    ة      التاسع
     4441          مارس/آذار     46   -  42            تونس، تونس،      -        العشرون
     4442          مايو/أيار     24   -  41                             طهران، مجهورية إيران اإلسالمية،      -         والعشرون   ة     احلادي
     4441          يوليو/متوز    6   - 1             عمان، األردن،      -         والعشرون   ة      الثاني
     4446          مارس/آذار     24   -  26                        الرباط، اململكة املغربية،      -         والعشرون   ة      الثالث
     4441          مارس/آذار     29   -  24                                دمشق، اجلمهورية العربية السورية،      -         والعشرون   ة      الرابع
     2111          مارس/آذار     21   -  21             بريوت، لبنان،      -         والعشرون   ة    خلامس ا

     2112          مارس/آذار     41   - 4                             طهران، مجهورية إيران اإلسالمية،      -         والعشرون   ة      السادس
     2111          مارس/آذار     41   -  41                  الدوحة، دولة قطر،      -         والعشرون  ة       السابع
     2116          مارس/آذار     46   -  42                     صنعاء، مجهورية اليمن،      -         والعشرون   ة      الثامن
     2111          مارس/آذار    9   - 4                             القاهرة، مجهورية مصر العربية،      -         والعشرون   ة      التاسع
     2141                 ديسمرب/كانون األول    1   - 1  ،                       اخلرطوم، مجهورية السودان     -        الثالثون
       2142          مايو/أيار     41   -  41               روما، إيطاليا،      -         والثالثون   ة     احلادي
     2141           فرباير/شباط     21   -  21               روما، إيطاليا،      -         والثالثون   ة      الثاني
     2146          مايو/أيار     41 - 4               روما، إيطاليا،      -         والثالثون   ة      الثالث
     2141          مايو/أيار     44 - 1               روما، إيطاليا،      -         والثالثون       رابعة  ال

___________________________________________________________________________  
     4491           مارس/آذار   4                                                     كانت معروفة باسم اجلمهورية العربية املتحدة اعتبارا من     *
. 4414سبتمرب/ أيلول  2كانت معروفة باسم اجلمهورية العربية املتحدة حىت  **
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 المحتوياتبيان 
 الصفحات

 iii لتوصيات الرئيسيةاموجز 
 

 الفقرات
 الفتتاحيةالبنود  -     أول  

 2-4 املؤمترتنظيم 
 9-1 مراسم االفتتات

 1-6 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر
 4 األعمال واجلدول الزمين جدولاعتماد 

 41 بيان املدير العام
 44 والزراعةاألغذية  بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة

 1241- والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىنرابعة البيان رئيس الدورة 
 41 واألربعني للجنةرابعة رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن نتائج الدورة البيان 
 49 منظمات اجملتمع املدينبني شاورة املاملتحدث باسم  بيان
 

  المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين اإلقليمي والعالمي -       ثانيا  
 املناخ يف املناطق شبه القاحلة من أجل حتقيقالزراعة اإليكولوجية: التكيف مع تغري  -ألف

 41-46 تنمية زراعية مستدامة
 22-44 التحول الزراعي يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا وحتدي عمالة الشباب واهلجرة -باء
 صحة واحدة: معاجلة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والسمكية -جيم

 29-21 اإلقليميللحدود: مربر للتعاون  العابرة
 تقرير موجز لتوصيات األجهزة اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة -دال

 21-26 واالجتماعات الرئيسية يف الشرق األدىن
                                                                     موجز التقد م احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة والثالثني -هاء

 14-24 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن
 11-12                                                            تقد مه املنظمة إىل البلدان من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامةالدعم الذي  -واو
 تعزيز املساواة بني اجلنسني من أجل حتقيق التنمية الزراعية والريفية -زاي

 19-11 يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا
 

  المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية -       ثالثا  
 11-16 والزراعة وأولوياهتا يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيانتائج منظمة األغذية  -ألف
 11-14 شبكة املكاتب امليدانية -باء
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  المسائل األخرى -رابعا  
 11-14 برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن -ألف
 16-19 إدارة سوسة النخيل احلمراءمتابعة املشاورة العلمية الدولية واالجتماع الرفيع املستوى عن  -باء
 11 ملخص عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن -جيم
 11  للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىنموعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة والثالثني -دال
 البنود اخلتامية -هاء

 14 اعتماد التقرير
 92-91 اختتام املؤمتر اإلقليمي

 
 الصفحات المرفقات
 41 جدول األعمال -املرفق ألف
 46 قائمة بالوثائق -املرفق باء
 41 اإلعالن الوزاري -املرفق جيم
 21 تقارير عن األحداث اجلانبية -دالاملرفق 
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 التوصيات الرئيسية موجز
 

 المسائل المعروضة على عناية المجلس
 
 

  (11و 11)الفقرتان  األغذية والزراعة وأولوياهتا يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيانتائج منظمة 
 (11)الفقرة  شبكة املكاتب امليدانية 

  
 

 
 المسائل المعروضة على عناية المؤتمر

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

 (18)ب( و)ج( و)د( و 17)الفقرتان 

 (22و 21)الفقرتان  التحول الزراعي يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا وحتدي عمالة الشباب واهلجرة 
 :مربر للتعاون اإلقليمي صحة واحدة: معاجلة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والسمكية العابرة للحدود 

 (25و 24)الفقرتان 
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 البنود الفتتاحية -أول  
 

 تنظيم المؤتمر
 
خالل  والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشاااااااااااارق األدىن يف روما، إيطاليا، الرابعةقدت الدورة انع -4

 مهااااااا اجتماااااااع كبااااااار املسااااااااااااااؤولني يف شااااااااااااااقني،. وقااااااد نُظ م املؤمتر اإلقليمي 2141مااااااايو/أيااااااار  44إىل  1من الفرتة 
 .2141 مايو/أيار 44و 41مايو/أيار واجتماع وزاري يومي  4 إىل 1 من
 
وزيرا  ونائب وزير. كما كان من بينهم مندوبون من  19، منهم ومشاااركة مشاااركا   411وقد حضاار املؤمتر اإلقليمي  -2

 ممثلون عن، و مراقبان اثنان آخرانبصااااااافة مراقب، و  أعضااااااااء 1و يف اإلقليم،دولة من أصااااااال الدول الثالثني األعضااااااااء  25
مؤسااااااااسااااااااة حبوث واحدة، ة واحدة غري حكومية، و دولية، ومنظمحكومية ات منظم 9ة، وتابعة لألمم املتحدمنظمات  7
 من منظمات اجملتمع املدين. منظمات 6و
 

 مراسم الفتتاح
 
                                                                                                    افتتح اجتماع كبار املسااااااااااؤولني ببيان ألقاه الساااااااااايد لويس حلود، املدير العام لوزارة الزراعة يف لبنان والساااااااااايد عبد  -1

  .                                                            واملمثل اإلقليمي يف مكتب املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا                                  السالم ولد أمحد، املدير العام املساعد 
 
ورح ب السااايد لويس حلود باملشااااركني وأعلن افتتات االجتماع روي ا. ور حب السااايد ولد أمحد باملشااااركني مسااالط ا  -1

قليم وقدرته على الصاااااامود الضااااااوء على أمهية هذا االجتماع يف ضااااااوء التهديدات املسااااااتجدة والتحديات ال  يواجهها اإل
 والفرص املتاحة من خالل أهداف التنمية املستدامة.

 
                                                                                             وأشااااااار الساااااايد ولد أمحد إىل أن املنظمة واصاااااالت تقدإل دعمها إىل بلدان اإلقليم، خاصااااااة البلدان ال  تتجاذ ا -9

                                                                                                  النزاعات واألزمات املمتدة من أجل إحراز تقدم يف جدول التنمية ودعم ساااااااااابل العي  املسااااااااااتدامة ويف حاالت الطوار ، 
                                                                                                         وبناء القدرات وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مساااااااتدام. وأضااااااااف أن النزاعات تؤدي بدورها إىل موجات عارمة من نزوت 

                   د على أن  التحديات                                           األمن الغذائي والتغذية. وعالوة على ذلك، شد                                           السكان عرب اإلقليم، تستوجب عناية على صعيدي 
                                                                                                       الكربى ال  تواجه اإلقليم تتطلب شااااراكات جريمة ومتعددة األبعاد، مشااااري ا 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
 
ه   - 6                                    املنظماة على التحضااااااااااااااريات املمتاازة لتنظيم           باالشااااااااااااااكر إىل                        والثالثني للمؤمتر اإلقليمي          الرابعاة            رئيس الادورة توجا 
         الدورة.    هذه
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        مقررا .            من السودان                            سيد أمحد حممد األمني حامد األمني                            وانتخب املؤمتر اإلقليمي السيد  - 7
 
       الكويت            ، رئيسااا  و           ساالطنة عمان                                                                      وانتخب املؤمتر اإلقليمي معايل الساايد فؤاد بن جعفر الساااجواين، وزير الزراعة يف   - 8

                                        والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن.     امسة                      كنائب لرئيس الدورة اخل
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني
 
الوثائق املعروضااااااااااااااة على املؤمتر يف وترد . منقحا   ا  زمني ( وجدوال  ألفاملرفق جدول األعمال )        اإلقليمي اعتمد املؤمتر  -4

 .املرفق باء
 

 بيان المدير العام
 
    وإىل         لبنان،   يف         الزراعة      وزير       زعيرت،                 معايل الساااااااااااااايد غازي                املؤمتر اإلقليمي،                بالشااااااااااااااكر إىل رئيس       العام             توج ه املدير -41

         التغااذيااة                     الااذين يعااانون من نقص     عاادد                      وشاااااااااااااااد د بعااد ذلااك على أن  .     بثمن      يقاادر     ُ             مااا قاُاد م من دعم ال     على       لبنااان       حكومااة
                                وما زاد الطني بل ة يف غالب األحيان          النزاع،      حاالت                                وقد تدهورت األوضاع بشكل ملحوظ يف  .        االرتفاع   يف     آخذ       العامل  يف

        السمنة        ومعدالت        األطفال    لدى         الزائد       الوزن       معدالت              الضوء على أن       العام             وسل ط املدير  .          الفيضانات    أو             موجات اجلفاف
       الناس    من       املاليني     صااحة                           ما يساافر عن آثار وخيمة على          تقريبا ،                   خمتلف أقاليم العامل                      تسااجل أيضااا ارتفاعا  يف         البالغني     لدى

    ال       ا                  تشاااكال العوامل الرئيساااية         أفريقيا      ومشال      األدىن             إقليم الشااارق                            النااااااااااااااااازاعات واألزمات املمتدة يف    أن    إىل       وأشاااار  .        ورفاههم
      طاملا          املسااااااااااااااتدامة          والتنمية         الغذائي                   ساااااااااااااابيل إىل حتقيق األمن    وال  .              اإلقليم والعامل   يف         الغذائي                      إىل تفاقم انعدام األمن     تؤدي 
      وخطة           واالستقرار       السالم                          وال بد لإلقليم من الشروع يف                   وضع حد للنااااااااااااااازاعات،    من    بد   ال        ولذلك،  .          النااااااااااااااازاعات        استمرت
                  ولتسااااليط الضااااوء على         املنظمة        بأهداف        للنهوض           اسااااتثنائية           تتيح فرصااااة      2111     عام                            واختتم كلمته بالقول إن خطة  .        للتنمية

           تضااااايع فرصاااااة              البلدان أال              النهاية من        وطلب يف                    إطار شاااااراكة معز زة.   ويف       شااااااملة                             اآلنفة الذكر ومعاجلتها بطريقة          التحديات
  .        املستدامة         التنمية       أهداف       أعمال      جدول
 

 بيان الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة
 
    على           أكد  فيها    ،                     نظمة، كلمة أمام املؤمتر  امل                    ، الرئيس املساااااااتقل جمللس Khalid Mehboob                 ألقى ساااااااعادة السااااااايد  -44

      جبودة                املتاحة لالرتقاء                                         يف حتديد سياسات املنظمة وأولوياهتا، والفرصة                 املؤمترات اإلقليمية                                 الدور الفريد من نوعه الذي تؤديه 
        أيضااا         وشااد د  .         املسااتدامة         التنمية        وأهداف         للمنظمة            االساارتاتيجية        األهداف          ضاامن إطار           وفعاليتها         للمنظمة          امليدانية        املكاتب
      األمن                              بشااأن السااياسااات املنبثقة عن جلنة          التوصاايات        لتنفيذ        والدعم         التوجيه      توفر         للمنظمة          امليدانية        املكاتب      شاابكة    أن     على

   .      العاملي         الغذائي
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 للشرق األدنى اإلقليميبيان رئيس الدورة الرابعة والثالثين للمؤتمر 
 
                            والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي       رابعة                                            ، وزير الزراعة يف لبنان، بيان رئيس الدورة الالساااااااايد غازي زعيرت          ألقى معايل  -42

         ما حق قه                  أطلع املندوبني على   و                                     الصاااااااادرة عن الدورة الثالثة والثالثني،                             سااااااال ط فيه الضاااااااوء على التوصااااااايات   ،          للشااااااارق األدىن
                       كمتابعة هلذه التوصيات.    م               إجنازات وتقد     من               املكتب اإلقليمي 

 
    وإىل         املناخ،      وتغري       املياه       وندرة         الغذائي      األمن        انعدام     حيث    من            بؤرة ساااااخنة                   ا اإلقليم ما زال يشااااكال    أن    إىل       وأشااااار -41
               إىل تنسااااايق اجلهود      أيضاااااا     دعا   و   .                   ال  يواجهها اإلقليم              أهم التحديات     أحد              ما زاال يشاااااكالن        الزائد        والوزن         التغذية     ساااااوء    أن

                                   د على أمهية وضااع إطار إقليمي للتعاون                                      ملواجهة حتديات اجلوع وسااوء التغذية، وشااد         األعضاااء                        بني وكاالت األمم املتحدة و 
        املسااااتمر       الدعم     على           إىل املنظمة                       وتوج ه بعد ذلك بالشااااكر   . 2           الساااايما اهلدف                                      من أجل حتقيق أهداف التنمية املسااااتدامة،

        اإلقليم.       بلدان                الذي تقد مه إىل
 
 

 واألربعين للجنة الرابعةبشأن نتائج الدورة  العالمي الغذائيبيان رئيس لجنة األمن 
 
                                                      ، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، املؤمتر على اإلجنازات ال  Mario Arvelo Caamaño                 أطلع ساااااعادة السااااايد  -41
     وجه           وأشااااااااار على          للمنظمة.         اإلقليمي       املؤمتر    إىل         بالنساااااااابة       عملها      أمهية      وعلى       اضاااااااايتني         الساااااااانتني امل   دى                  قتها اللجنة على م    حق  

         الغذائي      األمن      بشااااااأن       العمل       وإطار         األغذية،      ونظم         الزراعة   يف         املسااااااؤولة             باالسااااااتثمارات       اخلاصااااااة        املباد        إقرار    إىل       اخلصااااااوص
        ومصااايد        األغذية    من        واملهدر         بالفاقد       اخلاصااة           بالسااياسااات         املتعلقة          التوصاايات    إىل         باإلضااافة         املمتدة،        األزمات    ظل   يف          والتغذية
       أهداف              سبيل إىل حتقيق        ية. فال  غذ                                      يف املفاوضات اجلارية بشأن نظم التغذية واأل       اإلقليم                   أمهية مشاركة بلدان       وأوضح    .     األواك
                       القضاء التام على اجلوع.  :  2                    التغذية، خاصة اهلدف      وسوء      اجلوع       قضايا       معاجلة     خالل    من      إال            املستدامة         التنمية
 
 

 المتحدث باسم المشاورة بين منظمات المجتمع المدنيبيان 
 
                                              لت إليه مشاااااورة منظمات اجملتمع املدين من اسااااتنتاجات         ما توصاااا           وجز بشااااأن                    ملؤمتر اإلقليمي بيان مُعرض على ا -49
          الريفيات         والنسااااء                الذين ال أرض هلم          واملزارعني        األساااريني              صاااغار املزارعني       ومصااااح      حقوق       احرتام       ضااارورة          شاااد د على   ،     وآراء

       وساااااااال ط  .         الزراعية         التنمية       جوانب     مجيع   يف                   واملسااااااااتهلكني والشااااااااباب         واحلرفيني         والرعاة          الزراعيني         والعمال              وصاااااااايادي األواك
ا       الضوء         املشاورة            املتحدث باسم       ال          أفريقيا      ومشال      األدىن       للشرق      املدين                     مشاورة منظمات اجملتمع        توصيات       تنفيذ     على       أيض 

   .2146             أبريل/نيسان   يف  (      لبنان )      بريوت   يف        انعقدت
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 المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين اإلقليمي والعالمي -ثانيا  
 

 الزراعة اإليكولوجية: التكيف مع تغير المناخ في المناطق شبه القاحلة -ألف
 من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة

 
اإليكولوجية: التكيف مع تغري املناخ يف املناطق شااابه القاحلة من الزراعة الوثيقة بشاااأن         اإلقليمي  اساااتعرض املؤمتر  -  16

 (.NERC/18/4) أجل حتقيق تنمية زراعية مستدامة
 

 :       اإلقليمي  املؤمتر وإن    -  17
 

لتنمية املتأثرة من أجل حتقيق ادعم التكيف مع تغري املناخ يف املناطق   يف                    الزراعة اإليكولوجية مبسااااااااااااامهة  أقر      )أ(
 املستدامة واألمن الغذائي والتغذية؛الزراعية 

نتقال لتشاااجيع االال سااايما صاااغار املزارعني،  ،للمنتجني الزراعينيقدميها احلكومات حتديد حوافز وت وناشاااد    )ب(
 اإليكولوجية؛ ستناد  إىل املمارسات الزراعيةباال وغذائية أكثر استدامة،زراعة نظم إىل 

 وطنية وإقليمية لتبادل املعارف واخلربات بشااااااااااااااأن الزراعةمنابر إىل إنشاااااااااااااااء أصااااااااااااااحاب املصاااااااااااااالحة  دعاو     )ج(
 ؛اإليكولوجية

                                                                                          األعضااء على الرتويج العتماد الزراعة اإليكولوجية وتعميمها وهو أمر يتطل ب تعبمة املوارد والتعاون   وشاج ع    )د(
                                                         بني البلدان ال  تتشاطر نفس الشواغل الزراعية واإليكولوجية. 

 
                         من املنظمة القيام مبا يلي:         اإلقليمي      املؤمتر       وطلب  -  18

 
سياق يف                    الزراعة اإليكولوجية يف جمال تعزيز عملها                                                       إدراج الزراعة اإليكولوجية يف املبادرات اإلقليمية احلالية و     )أ(

 وعقاااااد األمم املتحااااادة من أجااااال التغاااااذياااااة (2121–2144األمم املتحااااادة للزراعاااااة األساااااااااااااارياااااة )عقاااااد 
 ؛املستدامة( وأهداف التنمية 2146-2149)
                                                  النجاحات ال  حتققت يف إطار التعاون الثالثي وبني بلدان                                    ودعم دول اإلقليم من أجل االسااااااااااااااتفادة من     )ب(

                                                                                       اجلنوب واالستفادة من هذه التجارب لتوطيد التعاون وتشاطر التجارب يف جمال الزراعة اإليكولوجية؛

ا بيد مع املنظ    )ج(                                      مات الشاااريكة الناشاااطة األخرى ومع منظمات                                                   ودعم دول اإلقليم للعمل على حنو أفضااال يد 
                                                                    البحوث الدولية واإلقليمية من أجل تشجيع الزراعة اإليكولوجية وتعميمها؛ 

                                                                                         وبناء القدرات الوطنية لدول اإلقليم يف اجملاالت ذات الصاااااااااااااالة بالزراعة اإليكولوجية من أجل التكيف مع     )د(
                                              مبا يف ذلك دعم إعادة تأهيل األراضي املتدهورة ورصد                                               تغري املناخ يف سبيل حتقيق األمن الغذائي والتغذية،

                                                                                   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 -باء
 وتحدي عمالة الشباب والهجرة

 
التحول الزراعي يف إقليم الشاااااااااارق األدىن ومشال أفريقيا وحتدي عمالة  بشااااااااااأنالوثيقة          اإلقليمياسااااااااااتعرض املؤمتر   -  11

 (.NERC/18/5) الشباب واهلجرة
 

 :       اإلقليمي  املؤمتر وإن    -  22
 

على أمهية التكنولوجيات اجلديدة والقيمة املضااافة لتشااجيع الشااباب على املشاااركة يف الزراعة  ساال ط الضااوء    )أ(
 واألنشطة ذات الصلة املدر ة للدخل؛

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

 
 :من البلدان القيام مبا يلي        اإلقليمياملؤمتر  طلبو   -  21
 

ها بدعم من املنظمة والوكاالت اإلمنائية على األدلة وتنفيذ ةلتحول الزراعي قائملاعتماد اساااااااااااااارتاتيجيات     )أ(
 الدولية واإلقليمية وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

هم اا يسمباحلضرية، و الريفية القائمة بني املناطق  إىل سد الفجوة ةدفااهل تسقةاملسياسات لل ةولوياأل وإعطاء    )ب(
مع األخذ بعني لشااااااااباب، بالنساااااااابة إىل اخاصااااااااة  ية،واحلضاااااااار  يةالريفاملناطق يف والبطالة يف احلد من الفقر 
 ؛اواجتاهاهت هاجرة وأثر االعتبار أسباب اهل

الفرص االقتصاااادية، خاصاااة خلق الزراعي و  تمويل لدعم التحولالو  ةواخلاصااا ةالعام اتتشاااجيع االساااتثمار و     )ج(
 ؛جيل الشبابإىل بالنسبة 

خلق سااالسااالة القيمة وقطاعات اخلدمات ذات الصااالة لدعم النمو االقتصاااادي و نمية تإساااناد األولوية إىل و     )د(
 ة؛يعاالزر  غريفرص العمل 

 ؛قعاو امل ةدحمد   يةهنج إقليماعتماد ريفي شامل من خالل  ولية من أجل حتقيق حتغذنظام األتعزيز و     )ه(
 .الزراعيوتشجيع البلدان على زيادة حصة الزراعة يف ميزانياهتا الوطنية خدمة للقطاع  )و(

 
 :القيام مبا يلي نظمةمن امل        اإلقليمياملؤمتر  وطلب  -  22
 

توثيق وتبادل املعارف وتشااااطر أفضااال املمارساااات/النجاحات من داخل اإلقليم ومن خارجه يف جمال احلد  )أ(
 اهلجرة وخلق فرص للعمل، مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب؛من 
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الفجوة القائمة بني املناطق الريفية واعتماد ساااياساااات لضااامان عدم تفتيت األراضاااي وحتديد احللول ملعاجلة  )ب(
 الريف؛ ، مع مراعاة مسألة العمل الالئق يف الزراعة للحد من هجرة الشباب والنساء والرجال يفواحلضرية

املائية بدون تربة والزراعة العضااااااوية من الزراعة  مثل ،التكنولوجيات الزراعية احلديثةودعم البلدان يف اعتماد  )ج(
 الشباب؛ جيلأجل اجتذاب 

 ودعم إنشاء اجلمعيات والتعاونيات الزراعية وتعزيزها؛ )د(
 وتعميمها.ودعم املبادرات اإلقليمية بشأن حشد االستثمارات للزراعة  )ها(

 
 صحة واحدة: معالجة اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية والسمكية العابرة للحدود: -جيم

 مبرر للتعاون اإلقليمي
 

                                                        معاجلة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والساااااامكية العابرة    :                                اإلقليمي الوثيقة بعنوان صااااااحة واحدة       املؤمتر    درس   -  22
   (.NERC/18/6 )                             للحدود: مربر للتعاون اإلقليمي

 
                    وإن  املؤمتر اإلقليمي:  -  24

 
                                                                                   باجلهود املبذولة واإلجراءات املتخذة من قبل األعضاااااااااء ومنظمة األغذية والزراعة والشااااااااركاء لوضااااااااع      رح ب     )أ(

                                                            ة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والسمكية العابرة للحدود؛                       اسرتاتيجيات وبرامج ملكافح
                                                                                البلدان وضااااااااااااااع اساااااااااااااارتاتيجيات وخطط تعاونية إلدارة خماطر اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية        وناشااااااااااااااد    )ب(

      احلوار   و                                                                                    والسااااااامكية العابرة للحدود يف أوقات األزمات، مبا يف ذلك من خالل عملية الرصاااااااد وتعزيز املراقبة 
  ؛        عرب احلدود

                                                                                     يف احلاجة إىل العمل على وجه الساارعة ملنع انتشااار األمراض العابرة للحدود، وشااد د على احلاجة إىل       ونظر    )ج(
                                                                                              املزيد من التآزر وإىل توطيد الشااراكات بني املؤسااسااات الدولية واحلكومية الدولية املوجودة حالي ا ومنظمات 

ا على أن  التعاون بني                                   بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يشاااكالن                                                            األمم املتحدة. وشاااد د املؤمتر اإلقليمي أيضااا 
                                   أداة قي مة لدعم مبادرة صحة واحدة. 

 
                               املؤمتر من املنظمة القيام مبا يلي:      وطلب  -  25
 

                                                                                         دعم البلدان يف إقليم الشاااااارق األدىن ومشال أفريقيا لوضااااااع برنامج للتعاون اإلقليمي متاشااااااي ا مع هنج صااااااحة     )أ(
     وحتسااني   (  2 )                                                          تنساايق اجلهود اإلقليمية ملكافحة اآلفات واألمراض العابرة للحدود؛   (  1 )                 واحدة وذلك بغرض: 

                                                                                          أداء اخلدمات الوطنية للصااااااااااااااحة احليوانية والنباتية والساااااااااااااامكية 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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                                                                                            مسااااااااعدة دول اإلقليم املتأثرة باألزمات والنزاعات من أجل إنشااااااااء/إعادة بناء وتعزيز نظم احلجر الزراعي   و     )ب(
                          تضررت جراء األزمات واحلروب؛             واحليواين ال 

     مصااادر                                                                                 ومسااااعدة األعضااااء على معاجلة مساااألة نفوق األواك بفعل التلوث وتأثري تغري املناخ، وأشاااار إىل     )ج(
                             القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛         للصيد غري                     لتلوث وأمهية التصدي ا

                           ويف وضااااااااع برامج إقليمية مماثلة                     سااااااااوسااااااااة النخيل احلمراء        املتعلق ب                        يف تنفيذ الربنامج اإلقليمي              ودعم البلدان     )د(
                               ، وتعبمة جهود البلدان لتنفيذها      سااااااااااااااتجدة                اآلفات واألمراض امل        غريها من   و                           ملكافحة دودة احلشااااااااااااااد اخلريفية

  ؛     بنجات
         للحدود.                                                                       اإلكثار النبايت املعتمدة كأداة جملا ة انتشار اآلفات والعوامل املمرضة العابرة           تخدام مواد        ودعم اس     )ها(

 
 تقرير موجز لتوصيات األجهزة اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة -دال

 والجتماعات الرئيسية في الشرق األدنى
 

                                                                                     اسااااااااااااتعرض املؤمتر اإلقليمي توصاااااااااااايات األجهزة اإلقليمية للمنظمة واالجتماعات الرئيسااااااااااااية يف الشاااااااااااارق األدىن   -  26
( NERC/18/INF/6)  .   
 

                                                                                          وتتصاااال االسااااتنتاجات والتوصاااايات الصااااادرة عن اهليمات اإلقليمية واالجتماعات اإلقليمية األخرى ذات الصاااالة   -  27
                                      ( واملسااااائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية.  2                                     املسااااائل التنظيمية واملتعلقة بالسااااياسااااات )  (  1                             الشاااارق األدىن باملسااااائل التالية: )  يف

                                                                                                    ويشااااااااااامل ذلك املنتديات اإلقليمية مثل اهليمة اإلقليمية ملصاااااااااااايد األواك وهيمة الغابات واملراعي يف الشااااااااااارق األدىن وهيمة 
                                           صحراوي يف املنطقتني الوسطى والغربية. كما يشمل                                                            مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى وهيمة مكافحة اجلراد ال
                                                            هذا ملخصات للنتائج ال  خلصت إليها االجتماعات الرفيعة املستوى.

 
                    وإن  املؤمتر اإلقليمي:  -  28
 

                                                                                         أخذ علما بالنتائج الرئيسااااااااااااااية املنبثقة عن دورات اهليمات اإلقليمية واالجتماعات الرئيسااااااااااااااية ال  عقدت     )أ(
   ؛     2217 -    2216                                إقليم الشرق األدىن خالل فرتة السنتني   يف
                                                                                      األعضاء واملنظمة إىل تطبيق التوصيات الرئيسية الناشمة عن تلك االجتماعات يف ما يتعلق باملسائل       ودعا    )ب(

                                                                    السياساتية والتنظيمية باإلضافة إىل املسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية. 
 

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة والثالثينموجز التقّدم المحرز في  -هاء
 للمؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى

 
                                                                                                    درس املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بشاااااأن موجز التقد م احملرز يف تنفيذ التوصااااايات الصاااااادرة عن الدورة الثالثة والثالثني   -  21

  . (NERC/18/INF/5 )                          للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 
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                                                                 ر اإلقليمي أشار إىل التقد م احملرز يف تطبيق التوصيات املتعلقة مبا يلي:          وإن  املؤمت  -  22
 

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

                        الغذائي واإلنذار املبكر؛ 
                                                        وحفظ إدارة املوارد الوراثية احليوانية والنباتية والسمكية؛       تعزيز    )ب(
  ؛           يف هذا الصدد     احمللي                ستوى وعي اجملتمع                                           احلد  من الفاقد واملهدر من األغذية واالرتقاء مب    )ج(
                                            املزارعني األسااريني على الصاامود. وباإلضااافة إىل ذلك،                                               تطوير أنظمة احلماية االجتماعية لزيادة قدرة صااغار     )د(

                                                                                             مت دعم البلدان لتحسااااني إدارة املوارد املائية املسااااتدامة، والتكيف مع تغري املناخ، وإدارة اجلفاف. ويتضاااامن 
                                                                                        املوجز احلايل آخر املعلومات بشأن جلنة األمن الغذائي العاملي ومعلومات عن شبكة املكاتب الالمركزية.

 
                                                                                             املؤمتر اإلقليمي من األمانة تقدإل تقرير مفص ل عن التقد م احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن املؤمترات       وطلب  -  21

         السابقة.
 

 الدعم الذي تقّدمه المنظمة إلى البلدان من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة -واو
 

                                                                                             درس املؤمتر اإلقليمي الوثيقااة بشاااااااااااااااأن الاادعم الااذي تقااد مااه املنظمااة إىل البلاادان من أجاال حتقيق أهااداف التنميااة   -  22
  . (NERC/18/INF/7 )         املستدامة 

 
                     وإن  املؤمتر اإلقليمي:   -  22
 

    أجل                                                                               جبهود املنظمة ملواءمة الربامج والسااااياسااااات مع أهداف التنمية املسااااتدامة ولدعم األعضاااااء من      رح ب    )أ(
                                     تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ورصدها؛

    خالل                                                                         املنظمة على مواصااااااالة العمل مع األعضااااااااء من أجل حتقيق أهداف التنمية املساااااااتدامة من      وشاااااااج ع     )ب(
    ؛                                          املبادرات اإلقليمية الثالث والربامج االسرتاتيجية

          ت املمتدة.                                                        على احلاجة إىل بناء قدرات البلدان املتأثرة بالنزاعات واألزما            وسل ط الضوء     )ج(
 

 تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية الزراعية والريفية -زاي
 في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 
        يف إقليم                                                                                              درس املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بشاااااأن تعزيز املسااااااواة بني اجلنساااااني من أجل حتقيق التنمية الزراعية والريفية  -  24

  . (NERC/18/INF/8 )         أفريقيا                الشرق األدىن ومشال 
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                    وإن  املؤمتر اإلقليمي:  -  25
 

                                                                                              أخذ علم ا بالثغرات املوجودة يف تعميم املساااااواة بني اجلنسااااني يف التنمية الزراعية والريفية وانعكاسااااات ذلك     )أ(
                                  على حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ 

                                                                                   وأي د تعميم املساواة بني اجلنسني يف الربامج الوطنية لكي حتقق املبادرات اإلمنائية أثرا أفضل؛     )ب(
                                                                     وأي د تعميم املساواة بني اجلنسني يف عمليات تأميم أهداف التنمية املستدامة؛     )ج(
               عية والريفية؛                                                                               وأي د إعداد مشروع إقليمي وتنفيذه لتعزيز اإلحصاءات اجلنسانية من أجل التنمية الزرا    )د(
     يشمل                                                                                       وأشار إىل أن ه يتوقع من احلكومات أن تلتزم بتعزيز اإلحصاءات اجلنسانية على املستوى الوطين، مبا    )ه(

                                                                            ختصيص املوارد خللق بيمة متكينية ولدعم إنتاج بيانات مصنفة حبسب اجلنسني واستخدامها؛ 
                                        املسااااواة بني اجلنساااني وحتليل القضاااايا اجلنساااانية                                                 وأثىن على التقدم احملرز لتحساااني القدرات يف جمال تعميم    )و(

                                                                                 وشااااااااج ع على التوسااااااااع أكثر يف بناء القدرات على املسااااااااتويني اإلقليمي والوطين من أجل حتسااااااااني الفرص 
                                                                                         االقتصاااادية للنسااااء والرجال يف الريف يف خمتلف الساااياقات االجتماعية واالقتصاااادية واالنتقال إىل مشااااركة 

            شروط العمل.                      أكرب يف سوق العمل وحتسني
 

 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية -ثالثا  
 

 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياتها في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا -ألف
 

                                                                      التقرير عن نتاااااائج عمااااال املنظماااااة وأولويااااااهتاااااا يف إقليم الشاااااااااااااارق األدىن ومشاااااال أفريقياااااا          اإلقليمي          درس املؤمتر   -  26
( NERC/18/2  وملحقاهتا         )   وما       2211 -    2218                واالقرتاحات للفرتة       2217 -    2216                           والذي يشاااااااااااااامل اإلجنازات يف الفرتة    

                                                         بعدها وأعرب عن تقديره ملا قامت به املنظمة من عمل يف اإلقليم.
 

  :       اإلقليمي            وإن  املؤمتر  -  27
 

                   أجل معاجلة األولويات                                                                   بأمهية اإلطار االسااااارتاتيجي يف توجيه العمل الفين الذي تضاااااطلع به املنظمة من       أقر      )أ(
                                                         يف اإلقليم وضمان التحقيق الفع ال للنتائج على املستوى الوطين؛

      2217 -    2216                                                                         بالعمل املنجز من خالل الربامج االساااااااااااارتاتيجية والنتائج ال  حققتها املنظمة يف الفرتة         وأقر      )ب(
                                                                                          يف إطار املبادرات اإلقليمية، وغريها من جماالت العمل الرئيسااااية يف االسااااتجابة لألولويات الرئيسااااية احملددة 

                                           خالل الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي؛
      2211 -    2218                                                                     على جدوى املبادرات اإلقليمية الثالث وأي د متابعة تنفيذها خالل فرتة السااااااااااانتني    د     وشاااااااااااد      )ج(

                                                    بالنسااااابة إىل أولويات اإلقليم، أال وهي مبادرة ندرة املياه           وتوجيهها                       ى تركيز إجراءات املنظمة            للمسااااااعدة عل
                                                                                    والزراعة األسرية الصغرية النطاق وبناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية؛
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               من العمل بصااااااااورة                                                                    بأن  الصااااااااندوق اخلاص ألنشااااااااطة متويل التنمية يشااااااااكل أداة فعالة لتمكني املنظمة        وأقر      )د(
                                                                                         اساااااااتباقية مع الصاااااااناديق العاملية ومؤساااااااساااااااات التمويل الدولية، مبا يف ذلك مصاااااااارف التنمية، بغرض تلبية 

  ؛                                           االحتياجات املتنامية لألعضاء إىل املساعدة الفنية
  ،     2111                                                                                   وأشااااار إىل أمهية ضاااامان اتساااااق اخلربة الفنية للمنظمة مع احتياجات خطة التنمية املسااااتدامة لعام      )ها(

                                                                                          يض ا من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، مبا يف ذلك إعادة جتديد القوة العاملة وإعادة حتديد  أ
                                                            مواصفاهتا من حيث املهارات والعدالة بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف؛ 

 
  :                               اإلقليمي من املنظمة القيام مبا يلي       املؤمتر     طلب  و   -  28
 

   ة                  زراعية وحماصااايل جديد  ال       مارساااات           جديدة يف امل                                   لمبادرة إىل تشاااجيع اعتماد تكنولوجيات  ل       األعضااااء     دعم     )أ(
   ة؛                   لدعم الزراعة البعلي

                             مسألة األمن الغذائي والتغذية؛                          تنفيذ الربامج من أجل معاجلة                                دعم البلدان ال  تعاين من أزمات ل  و     )ب(
            وبااالنساااااااااااااابااة إىل                      كثر إحلاااحااا  يف اإلقليم           األولويااات األ     إحاادى                العااابرة للحاادود        واآلفااات          ر األمراض  ا     واعتباا    )ج(

           اإلقليمية.          املبادرات
 شبكة المكاتب الميدانية -باء

 
   (.NERC/18/3 )                      شبكة املكاتب امليدانية      بشأن        الوثيقة          اإلقليمي          درس املؤمتر   -  21
 

                    وإن  املؤمتر اإلقليمي:  -  42
 

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

                                                                                        املباد  املقرتحة واملعايري العامة الساااااااتعراض نطاق تغطية شااااااابكة املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة من       أي د  و     )ب(
                         خالل اعتماد ترتيبات مرنة؛

ب    )ج(                                                         املوظفني يف املكااااتاااب القطرياااة من أجااال زياااادة املروناااة والتكي ف مع      مالك              بااااسااااااااااااااتعراض منااااذج        ورحااا 
             البلدان؛                      االحتياجات الناشمة لدى 

                              املسااااااااااتوى القطري واإلقليمي الفرعي       كل من                                            على ضاااااااااارورة تعزيز القدرة الفنية للمنظمة على              اد التأكيد  أع  و     )د(
           واإلقليمي؛

   مع    ،                                                                              على أنه ال يزال من الضاااروري إساااناد األولوية للشاااراكات وحشاااد املوارد على املساااتوى امليداين   د     وشاااد      )ه(
                                         وتوطيد أواصاااااااااااااار التعاون مع الوكاالت ال  توجد                                                   الرتكيز على التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 
   ة؛                                          مقارها يف روما ومع غريها من وكاالت األمم املتحد



11 NERC/18/REP/Rev.1 

 

                                                                            لضاااااااامان التوازن اجلغرايف للقوى العاملة خالل عملية التعيني مع مراعاة اجلدارة كمعيار       بذولة         اجلهود امل      ومث ن    )و(
                  الزمة يف هذا الصدد؛                اختاذ اإلجراءات ال    على                ع إدارة املنظمة      وشج                أساسي للتعيني

                                                                                   على اجلهود املبذولة من قبل املنظمة يف اإلقليم لتوطيد الشااااااااااااااراكات الوطنية والدولية مع أصااااااااااااااحاب       وأثىن    )ز(
                                                   املصلحة الرئيسيني بغرض تفعيل الدعم املعياري وامليداين؛

                    والوفورات، وأعرب عن                                                            نظم الرقابة الداخلية واجلهود املتواصااااااالة إلداد مزيد من الكفاءات           على أمهية      وأكد    )ت(
  ؛                              تقديره جلهود اإلدارة يف هذا الصدد

                                                                           على الرتكيز القوي لعمااال املنظماااة على املسااااااااااااااتوى القطري من خالل اإلجناااازات ال  برزت لااادى       إطلع  و     )ط(
                                                                                                 االحتفال مبرور أربعني عام ا على إنشاء العديد من ممثليات املنظمة يف اإلقليم، باعتباره فرصة لتجديد التزام 

                                                                                   مة حبضاااورها الطويل األمد يف امليدان، وساااعيها يف الوقت نفساااه إىل ضااامان املرونة والكفاءة ومساااتوى     املنظ
                       رفيع من القدرة الفنية؛

  .                                                                               على اجلهود ال  بذهلا املكتب اإلقليمي يف إطار اهتمامه ب نشاء مكتب إقليمي فرعي يف لبنان      وأثىن    )ي(
                    لالحتياجات املتزايدة.                        على االستجابة بصورة أفضل                           تعزيز قدرات املكتب اإلقليمي       وطلب    )ك(

 
 المسائل األخرى -رابع ا

 
 برنامج العمل المتعدد السنوات للمؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى -ألف

 
               للمؤمتر اإلقليمي                                       ( املتعلقة بربنامج العمل املتعدد الساااااااااااانوات NERC/18/7                              اسااااااااااااتعرض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة )  -  41

  .    2221 -    2218                                            ووافق على برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة             للشرق األدىن
 

                                        لكي ينظر فيه األعضاااااااااااء وإقراره من قبل مؤمتر       2221 -    2218                                           ومت إعداد برنامج العمل املتعدد الساااااااااانوات للفرتة   -  42
                 التنمية املساااتدامة                                      يف روما. ويتواءم برنامج العمل مع خطة      2217                                               املنظمة خالل دورته األربعني ال  انعقدت يف يوليو/متوز 

                                                                                              ويسااااااااااااااتند إىل اجلهود اجلارية اهلادفة إىل ترمجة الرؤية املتمثلة يف إقامة عامل مسااااااااااااااتدام ينعم باألمن الغذائي إىل       2222     لعام 
                   ماا حق قتاه املباادرات     ، يف    2216                                                                      إجراءات ملموسااااااااااااااة. وقاد نظرت املؤمترات اإلقليمياة للمنظماة، ال  انعقادت خالل عاام 

                                                                                        ن إجنازات، وحد دت جماالت ذات أولوية لكي تنظر فيها املبادرات اإلقليمية خالل فرتة السنتني املقبلة.                 اإلقليمية الثالث م
                     ( مبادرة ندرة املياه؛  1                                                                                ويف إقليم الشاااااااااااااارق األدىن ومشال أفريقيا، ساااااااااااااايتم اإلبقاء على املبادرات اإلقليمية الثالث، وهي )

                                                   لقدرة على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية.       وبناء ا  ( 2                                والزراعة األسرية الصغرية النطاق؛ )  ( 2 )
 

                                تقرير املؤمترات اإلقليمية املقبلة.       قليم                             جلنة للصياغة تتألف من أعضاء اإل           أن تستعرض                  املؤمتر اإلقليمي على       ووافق   -  42

 
                                                                                               رحبت البلدان األعضاااااااااااااااء بالتقارير املنتظمة عن عمل املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية عن طريق القنوات   و   -4 4

           املعتمدة. 
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 الرفيع المستوى متابعة المشاورة العلمية الدولية والجتماع -باء
 دارة سوسة النخيل الحمراءإل

 
                                       املشاورة العلمية واالجتماع الرفيع املستوى            شأن متابعة    ( بNERC/18/INF/9                              استعرض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة )  - 5 4

                                 التقد م احملرز خالل املشااااااااورة العلمية               . وأخذ علم ا ب            من اساااااااتنتاجات        تضااااااامنته     د ما                                   عن إدارة ساااااااوساااااااة النخيل احلمراء، وأي  
                   حة ومبكوناهتا الثالثة                              رحب باالسااااارتاتيجية اإلطارية املقرت   و                                                          الدولية واالجتماع الرفيع املساااااتوى إلدارة ساااااوساااااة النخيل احلمراء

                            الستمصال سوسة النخيل احلمراء.
 
  :                    املنظمة القيام مبا يلي   من         اإلقليمي       املؤمتر      طلب  و   - 4 6
 

                                  سااااااوسااااااة النخيل احلمراء من خالل املشاااااااريع        مكافحة       يف جمال     ات    شااااااراك  ال                    زيد من الدعم وإرساااااااء   امل     تقدإل     )أ(
                                  الوطنية املباشرة واملساعدة الفنية؛

                                                   العملية بني البلدان من أجل حتقيق أثر سريع على األرض؛             ونقل التجارب     )ب(
                                                       واستخدام اسرتاتيجية شاملة من أجل حتسني العمل بني البلدان؛    )ج(
                                      ث الوطنية واإلقليمية من أجل تنفيذ إطار   و                                                        وتعزيز التآزر بني املنظمات اإلقليمية والدولية ومؤسااااسااااات البح    )د(

                                            ليمية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء واستمصاهلا؛                واالسرتاتيجيات اإلق            املتفق عليه       العمل
                    سوسة النخيل احلمراء؛      صابة ب  امل        املناطق                      ضع خرائط دقيقة تبني    و   و     )ه(
  .               ملكافحة انتشارها     آلفات     من ا    ين      املبكر         واإلنذار                            تشجيع العمل البحثي للتشخيص   و     )و(

 
 عالنات المؤتمر الوزاري اإلقليميإ -جيم

 
  .   جيم      املرفق    يف   ه  نص    يرد   ،    ا       وزاري         إعالنا          اإلقليمي       ملؤمتر       اعتمد ا  و   - 7 4
 

 مؤتمر منظمة األغذية والزراعةلوعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة والثالثين م -دال
 لشرق األدنى ل اإلقليمي

 
                 ؤمتر منظمة األغذية  مل                                         سااالطنة عمان الساااتضاااافة الدورة اخلامساااة والثالثني  ل            العرض الساااخي         اإلقليمي       ملؤمتر ا     قبلت   - 8 4

  .    2222    عام   يف                             والزراعة اإلقليمي للشرق األدىن 
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 البنود الختامية -هاء
 

 اعتماد التقرير
 

          مه املقرر.                      اإلمجاع التقرير كما قد   ب                    اعتمد املؤمتر اإلقليمي   - 1 4
 

 اختتام المؤتمر
 

                                   وزير الزراعة يف اجلمهورية اللبنانية،                عايل غازي زعيرت،   امل                  حكومة لبنان وصااااااااااحب    إىل     شاااااااااكر    بال            املدير العام        توج ه  -  52
                      اخلامساااااااة والثالثني للمؤمتر        الدورة       لرئيس           ونائبا             ا رئيساااااااا   م                            من سااااااالطنة عمان والكويت النتخا                            لقيادته ورئاساااااااة، وهنأ كال  

     ا                 املدير العام علم     وأخذ    ش.  ا    النق     جودة                 املؤمتر اإلقليمي و     على    ت                    قصااااااااااوى للمسااااااااااائل ال  عرضاااااااااا  ال    مهية   األ ب     أقر             اإلقليمي. و 
         د لتنفيذ   و  ه               تم بذل قصاااااارى اجل  ساااااي     بأنه           واألعضااااااء  ني      املندوب                طمأن املندوبات و                 املؤمتر اإلقليمي و               ات الصاااااادرة عن         بالتوجيه

  .                    توصيات املؤمتر اإلقليمي
 

                مسامهاهتم اإلدابية             املشاركني على    إىل     شكر    بال                              بالنيابة عن احلكومة اللبنانية،   ،                          معايل وزير الزراعة يف لبنان       وتوج ه   - 1 5
                                                                                                            ال  بفضلها تكل لت أعمال الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن بالنجات. وأعلن بعد ذلك اختتام 

              أعمال الدورة.
 

                                                                                   املشاااااااااااااااااركون عن تقاااديرهم العميق حلكوماااة لبناااان وملنظماااة األغاااذياااة والزراعاااة على الرتتيباااات واألعماااال      أعرب   و   - 2 5
                                                        م املمتاز للمؤمتر يف املقر الرئيسي للمنظمة يف روما، إيطاليا.                        التحضريية الفعالة والتنظي
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 المرفق ألف
 

 جدول األعمال
 

 البنود الستهاللية -أول  
 

 تعيني املقرر -4
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -2

 المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين اإلقليمي والعالمي -ثانيا  
 الزراعة اإليكولوجية: التكيف مع تغري املناخ يف املناطق شبه القاحلة من أجل حتقيق تنمية زراعية مستدامة -1
 التحول الزراعي يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا وحتدي عمالة الشباب واهلجرة -4
 للحدود: مربر للتعاون اإلقليميصحة واحدة: معاجلة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والسمكية العابرة  -41

 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية -ثالثا  
 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياهتا يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا -44
 شبكة املكاتب امليدانية  -42

 مسائل أخرى -رابعا  
 للشرق األدىنبرنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي  -41
 شبكة املكاتب امليدانية -41

 المذكرات اإلعالمية
 موجز التقد م احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 
  الرئيسيةواالجتماعات ملنظمة األغذية والزراعة اإلقليمية  األجهزةالتوصيات الصادرة عن  عن موجزتقرير 

 يف الشرق األدىن
 الدعم الذي تقد مه 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                                                                                             
 وى عن إدارة سوسة النخيل احلمراء                                                   متابعة املشاورة العلمية الدولية واالجتماع الرفيع املست                               
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 الجتماع الوزاري -      خامس ا
 2218مايو/أيار  10-11

 
 بيان املدير العام -2
 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -4
 بيان رئيس الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن -5
 العامليبيان رئيس جلنة األمن الغذائي  -6
 بيان املتحدث باسم مشاورة منظمات اجملتمع املدين -7

 ترتيب االحتياجات القطرية واإلقليمية حسب األولوية: بيانات رؤساء الوفود -15
 موعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن -16
 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىنانتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة اخلامسة  -17

 .استعراض تقرير املؤمتر واعتماده
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 باء المرفق
 

 قائمة بالوثائق
(conferences/nerc34/documents/ar-http://www.fao.org/about/meetings/regional/ ) 

 
                          البنود المطروحة للمناقشة:

NERC/18/1 Rev.2 جدول األعمال التفصيلي املؤقت                           
NERC/18/2  نتاااائج منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة وأولويااااهتاااا يف إقليم الشاااااااااااااارق األدىن                                                         

        أفريقيا     ومشال
NERC/18/2 

Web Annex 1 

                                   حملة عامة عن برامج األهداف االسرتاتيجية    –                     امللحق األول على الويب 
                       ملنظمة األغذية والزراعة 

NERC/18/2 

Web Annex  2 

                                 مسااااااااااامهة النتائج يف إقليم الشاااااااااارق األدىن    –                      امللحق الثاين على الويب 
                                                            ومشال أفريقيا يف بلوغ األهداف االسااااااااااارتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة 

       2141 -    2146           فرتة السنتني   يف
NERC/18/2 

Web Annex  3 

                                    املساااااااااااااامهة املقررة للنتائج احملققة يف إقليم    –                       امللحق الثالث على الويب 
                                                  الشاااااااااااااارق األدىن ومشاااال أفريقياااا يف بلوغ غااااياااات خمرجاااات األهاااداف 

     2144 -    2141                                              االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة يف فرتة السنتني 
NERC/18/3  املكاتب امليدانية     شبكة                
NERC/18/4  الزراعة اإليكولوجية: التكيف مع تغري املناخ يف املناطق شاااااااااااااابه القاحلة                                                             

                              أجل حتقيق تنمية زراعية مستدامة   من
NERC/18/5  التحول الزراعي يف إقليم الشاااااااااااااارق األدىن ومشال أفريقيا وحتدي عمالة                                                          

              الشباب واهلجرة
NERC/18/6  واألمراض النباتية واحليوانية والساااااااامكية                        صااااااااحة واحدة: معاجلة اآلفات                                    

                                    العابرة للحدود: مربر للتعاون اإلقليمي
NERC/18/7 برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن                                                      

                       البنود المعروضة لإلحاطة

NERC/18/INF/1 مذكرة إعالمية             
NERC/18/INF/2 Rev.3 اجلدول الزمين املؤقت                  
NERC/18/INF/3 Rev.3 القائمة املؤقتة بالوثائق                        

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/nerc34/documents/ar/
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NERC/18/INF/4  بيان املدير العام                  
NERC/18/INF/5  موجز التقد م احملرز يف تنفيذ التوصااااايات الصاااااادرة عن الدورة الثالثة والثالثني                                                                     

                          للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن
NERC/18/INF/5 

Web Annex 

                                             قائمة مفصاالة بأنشااطة منظمة األغذية والزراعة خالل    -                امللحق على الويب 
                         توصااااايات الصاااااادرة عن الدورة   ال      تنفيذ        من أجل       2141 -    2146           فرتة السااااانتني 
                          للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن                 الثالثة والثالثني

NERC/18/INF/6  ية           ملنظمة األغذ         اإلقليمية         األجهزة                    التوصاااااايات الصااااااادرة عن     عن      موجز      تقرير   
                                 واالجتماعات الرئيسية يف الشرق األدىن         والزراعة 

NERC/18/INF/7  الاادعم الااذي تقااد مااه املنظمااة إىل البلاادان من أجاال حتقيق أهااداف التنميااة                                                              
         املستدامة

NERC/18/INF/8  تعزيز املساااااواة بني اجلنسااااني من أجل حتقيق التنمية الزراعية والريفية يف إقليم                                                                     
                        الشرق األدىن ومشال أفريقيا

NERC/18/INF/9  متابعة املشاااااورة العلمية الدولية واالجتماع الرفيع املسااااتوى عن إدارة سااااوسااااة                                                                    
              النخيل احلمراء

NERC/18/INF/10 بيان رئيس الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن                                                           
NERC/18/INF/11 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة                                             
NERC/18/INF/12 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي                                  
NERC/18/INF/13  منظمات اجملتمع املدين   بني       شاورة   امل                 بيان املتحدث باسم                  

 برنامج عمل اليوم سلسلة وثائق

NERC/18/OD/1 برنامج عمل اليوم                 
NERC/18/OD/2 برنامج عمل اليوم                 
NERC/18/OD/3 برنامج عمل اليوم                 
NERC/18/OD/4 برنامج عمل اليوم                 
NERC/18/OD/5 برنامج عمل اليوم                 
  الوثائق على الويب

 قائمة باملندوبني واملراقبني 
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 جيم المرفق
 

 اإلعالن الوزاري
 

                                                                             ورؤسااااااااء الوفود واملشااااااااركون يف الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ملنظمة األغذية         والبيمة                   حنن، وزراء الزراعة  
ُ                                 والزراعة للشرق األدىن الذي ُعقد يف روما، إيطاليا خالل الفرتة من    ؛    2218          مايو/أيار     11   إىل    7                         

 
                  التغذية، وتشاااااجيع                                                            بالتقدم احملرز والدروس املساااااتخلصاااااة يف سااااابيل حتقيق األمن الغذائي وحتساااااني            نأخذ علم ا   إذ  

                                                                                                             الزراعة املساااااااتدامة ومعاجلة مساااااااألة ندرة املياه وتغري  املناخ والفجوة اإلمنائية بني املناطق الريفية واحلضااااااارية يف إقليم الشااااااارق 
                   األدىن ومشال أفريقيا؛

 
       مواجهة                                                                               يساااااورنا قلق عارم إزاء املنحى التصاااااعدي للجوع وسااااوء التغذية يف اإلقليم يف ظل اسااااتمرار              وإذ ما يزال 

                                 النزاعات وتغري املناخ وندرة املياه؛         االحتالل و                    التحديات النامجة عن 
 

                                                                                      بأمهية حتسااااني التغذية وسااااالمة األغذية يف اإلقليم ملعاجلة العبء الثالثي الناشااااو عن الفاقد واملهدر من            وإذ نقر   
         الدقيقة؛         املغذيات                         األغذية ونقص التغذية ونقص 

 
                                               رتابطة بني األمن الغذائي واالستقرار والسلم العاملي؛         العالقة امل                  وإذ نضع يف احلسبان 

 
                                                                                            بأمهية معاجلة مساااائل النزاعات واألمن وبناء الساااالم وتغري  املناخ كعوامل النعدام األمن الغذائي يف إقليم            وإذ نقر   

                         الشرق األدىن ومشال أفريقيا؛
 

ُ                                                                   باحلاجة إىل اتباع هُنج إقليمية شااملة ومتعددة االختصااصاات من أجل صاياغة ساياساات واسارتاتيجيات            وإذ نقر                    
       منها؛    2                                                                           وبرامج فعالة وتنفيذها وصوال  إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ويف طليعتها اهلدف 

 
                                                              أن  االستقرار والسالم مها شرطان أساسيان مسبقان للتنمية املستدامة؛          وإذ ندرك 

 
                                        حنن وزراء الزراعة والبيمة ورؤساء الوفود:

 
   بالدور احليوي الذي تؤديه منظمة األغذية والزراعة من أجل وضااااع اساااارتاتيجيات وسااااياسااااات للقضاااااء        نقر                                                                                   

                                                                                          على انعدام األمن الغذائي واجلوع وساااااوء التغذية ولبناء القدرة على الصااااامود يف وجه الصااااادمات واألزمات 
                                                  والنزاعات كوسيلة لتحقيق االستقرار والسالم يف اإلقليم.

 ية يف املنظمة كوساااااااااايلة جلعل املنظمة أكثر اسااااااااااتجابة الحتياجات البلدان األعضاااااااااااء               عملية الالمركز         ونثم ن                                                                   
                        وخاضعة ملزيد من املساءلة.
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   بفوائد اإلطار االساااااااااااااارتاتيجي واملبادرات اإلقليمية للمنظمة من أجل مواجهة حتديات األمن الغذائي         ونقر                                                                                   
                           واهلجرة واملساواة بني اجلنسني.                                                             والتغذية، وندرة املياه، وتغري املناخ، والزراعة، وعمالة الشباب

 على أمهية االستمرارية بني اإلطار االسرتاتيجي واملبادرات اإلقليمية الثالث.        ونؤكد                                                                  
  ونؤكد جمدد ا على أمهية التنمية الشاااااااااملة واملسااااااااتدامة ال  تشاااااااامل القطاعني الزراعي والريفي بشااااااااكل كامل                                                                                          

ا متسااااوية يف العمل والتنمية للشاااباب وا                                            سااااء وللفمات الساااكانية الضاااعيفة، يف إطار تشاااجيع  ن ل                                              وتعطي فرصااا 
                          السالم واالستقرار يف اإلقليم.

  ا لتنفيااذ وإجناااز اهلاادف                  من أهااداف التنميااة    2                                                                    وناادعو املنظمااة إىل تعزيز وحتااديااث براجمهااا يف اإلقليم دعماا 
        ستدامة.                                                                              املستدامة: القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملس نة وتعزيز الزراعة امل

  .وندعو املنظمة إىل إعطاء األولوية للقضاء على اجلوع وسوء التغذية يف البلدان املتأثرة بالنزاعات                                                                                         
  ونؤكد جمدد ا التزامنا بالعمل والتعاون مع املنظمة يف سبيل حتقيق األهداف والغايات املشرتكة، على املستوى                                                                                              

                   العاملي ويف اإلقليم. 

 شااطة متويل التنمية باعتباره أداة هامة للعمل بشااكل اسااتباقي مع احلسااابات                          ونقر  بأمهية احلساااب اخلاص ألن                                                                  
                                                                                      العاملية ومؤساااااااااااساااااااااااات التمويل الدولية بغرض تلبية احتياجات األعضااااااااااااء الفنية املتنامية خاصاااااااااااة يف جمال 

        املناخي.      التغري
  ومشال أفريقيا لصاااااياغة املشااااااريع وحشاااااد املوارد       األدىن                                          وحنث املنظمة على مسااااااعدة الدول يف إقليم الشااااارق                                        

                                                            ومرفق البيمة العاملية ومؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية لدعم                       الصندوق األخضر للمناخ               والتمويل هلا من 
                    ال  يواجهها اإلقليم.       األخرى                                        بلدان اإلقليم ملواجهة تغري املناخ والتحديات 

 قدرات الفنية واملتخصااااصااااة يف املكتب اإلقليمي للشاااارق األدىن يف                                     ونؤكد على أمهية املضااااي قدم ا يف تعزيز ال                                                   
                                          الطلبات واالحتياجات املتزايدة لدول اإلقليم.                                                    القاهرة واملكتب اإلقليمي الفرعي يف تونس من أجل تلبية

  ونساااااااااااااال ط الضااااااااااااااوء على أمهياااة التعااااون بني بلااادان اجلنوب والتعااااون الثالثي بااااعتبااااره أداة هااااماااة لتحقيق                                                                                       
          ملستدامة.  ا        التنمية

 املنظمة إىل مواصاااااااااااااالة تعاوهنا مع برنامج األغذية العاملي والصااااااااااااااندوق الدويل للتنمية الزراعية على        وندعو                                                                                    
   .     2222                                                                           املستويني القطري واإلقليمي من أجل مؤازرة اجلهود الوطنية املبذولة لتنفيذ خطة عام 

 من املنظمة اختاذ خطوات إضااااااااااااااافية لتحقيق التوزيع اجلغرايف العادل يف التوظيف يف املنظمة واعتماد        ونطلب                                                                                    
                 االستشاريني فيها. 

  أمهية إحالل الساااااااالم كشااااااارط جوهري لتحقيق التنمية الزراعية املساااااااتدامة وحتقيق أجندة التنمية      على      ونؤكد                                                                                
2222       

 يار ساالطنة عمان السااتضااافة الدورة اخلامسااة والثالثني للمؤمتر                                            ورحب وزراء الزراعة والبيمة لدول اإلقليم باخت                                                    
                                                                         ؛ كما مت االتفاق على ترؤس سلطنة عمان للدورة واختيار الكويت نائبا  للرئيس.     2222              اإلقليمي يف عام 

 سااااايلفا ورؤيته طيلة مدة واليته كمدير عام للمنظمة واإلصاااااالحات                         جلهود السااااايد غرازيانو دا                  ونعرب عن تقديرنا                                                       
ٍ          ال  أجراها يف املنظمة سعي ا إىل تنفيذ املهمة املوكلة إليها واملتمثلة يف بناء عامل خاٍل من اجلوع.                                                                              

 
     2218      أيار /    مايو    11      روما، 
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 المرفق دال
 

 تقارير عن األحداث الجانبية
 

رفيع المستتتوى بشتتأن حالتحديات التي تعترض ستتبيل تحقيق هدف القىتتاء على عنوان الحدث الجانبي: حدث جانبي 
 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: 

 
 2111الدويل واملنظمة بالقضاء التام على اجلوع حبلول عام  اجملتمعاملشهد العام: التزامات  -1
عاادم ترك أي أحااد خلف الركااب: حتااديااات القضااااااااااااااااء التااام على اجلوع يف البلاادان ال  تطاااهلااا النزاعااات  -2

 واألزمات املمتدة
 يف حاالت النزاعات/ توصياتاإلجراءات ال  ينبغي اختاذها من أجل القضاء التام على اجلوع  -3

 
، نائب املدير العام )العمليات(، معلومات أسااااااساااااية عن Laurent Thomasيف اخلتام، قد م امليسااااار، السااااايد و  

اجلوع ودور النزاعات كعامل رئيساااااااااااي مسااااااااااابب للجوع، وعرض بعض األمثلة بشاااااااااااأن أثر  هاالتحديات العاملية ال  يطرح
 النزاعات على انعدام األمن الغذائي وسبل العي  واالقتصادات يف البلدان املتضررة من النزاعات.

 
األدىن ومشال وأق ر الساااايد عبد السااااالم ولد أمحد، املدير العام املساااااعد للمنظمة واملمثل اإلقليمي إلقليم الشاااارق  

أفريقيا، مبساااااااتوى التوافق يف اآلراء بني احملاضااااااارين واملتحدثني عصاااااااوص أثر النزاعات على األمن الغذائي واجلوع. وأشاااااااار 
 كذلك إىل االستنتاجات والتوصيات التالية:

 
 هيد الطريق باإلضااافة إىل الدعم يف حاالت الطار ، مثة حاجة إىل الرتكيز على أمهية معاجلة األسااباب اجلذرية ومت

 أمام حلول مستدامة يف جمايل القدرة على الصمود والتنمية.
  عند األخذ بزمام خربات الوكاالت ال  توجد مقارها يف روما، هناك حاجة لتوسااااااايع نطاق الشاااااااراكات واالرتقاء

  ا من خالل العمل مع الوكاالت الفنية األخرى واجملتمع املدين.
 سامهة يف تعزيز العمل الفردي واجلماعي.التعل م من عمل بعضنا البعض وامل 

 
 عنوان الحدث الجانبي: حتحدي العواصف الرملية والترابية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقياح

 
السااااااايااااااااااااااااااااااق: تعترب العواصاااااااف الرملية والرتابية ظاهرة بيمية عاملية معقدة للغاية، حتكمها عوامل طبيعية وعوامل من صااااااانع 
اإلنسااااااان. وتكمن القوة الدافعة لتشااااااكل العواصااااااف الرملية يف الريات السااااااطحية املرتبطة بالنظم األمامية الباردة ال  جتتات 

جزيمات من الرتبة إىل الغالف اجلوي. وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام متزايد املناطق القاحلة وشاااااااااااااابه القاحلة وترفع 
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العقود املاضااية بساابب اآلثار العابرة للحدود املرتتبة على البيمة واملناخ والصااحة وساابل العي  والزراعة والرفاه االجتماعي  يف
لرتابية قد يقو ض حتقيق أهداف التنمية واالقتصااااااااااااادي للمجتمعات. وهناك قلق متزايد من أن خطر العواصااااااااااااف الرملية وا

 املستدامة يف البلدان النامية واملتقد مة.
 

( رفع مسااااااتوى الوعي باآلثار املتنوعة للعواصااااااف الرملية 4متثل اهلدف من تنظيم هذا احلدث اجلانيب يف ما يلي: )اهلدف: 
( وتعزيز احلوار بني 2والتنمية املسااااااتدامة لبلدانه؛ )والرتابية على النظم اإليكولوجية لإلقليم وساااااابل عي  سااااااكانه ورفاههم 

البلدان املتضاااااااااررة من العواصاااااااااف الرملية والرتابية بشاااااااااأن اإلجراءات اجلماعية للتخفيف من حدة آثار العواصاااااااااف الرملية 
فضاااااااااااااال ( وتشااااااااااااااجيع التعاون اإلقليمي ويف ما بني األقاليم وإقامة شاااااااااااااابكات وتبادل املعلومات والتجارب وأ1والرتابية؛ )

 املمارسات إلدارة آثار العواصف الرملية والرتابية والتخفيف من حد هتا.
 

 استنتاجات وآفاق للمستقبل
 

تشاااكال العواصاااف الرملية والرتابية مشاااكلة عاملية متزايدة تساااتلزم اختاذ إجراءات فورية. وتبني  اخلربة املكتسااابة من  
ة هناك حاجة إىل التخطيط واإلجراءات واالسااااااااااتثمارات الطويلة داخل اإلقليم وخارجه أنه من أجل معاجلة هذه املشااااااااااكل

األجل لكي تتأهب البلدان ملواجهة هذا التحدي الذي من احملتمل أن يتعاظم يف ظل تغري املناخ. ومثة حاجة ملحة إىل 
لدويل، ومساعدة دعم البلدان يف خلق املزيد من الوعي، وجعل مشكلة العواصف الرملية والرتابية تتصدر جدول األعمال ا

 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؛ 
 زراعي: تضااااااااطلع الزراعة بدور رئيسااااااااي يف معاجلة كٍل من أسااااااااباب العواصااااااااف الرملية  الدعوة إىل اعتماد منظور

 والرتابية ونتائجها؛
  رفع مساااااااااتوى الوعي على املساااااااااتويات العاملية واإلقليمية واحمللية؛ وإدراج العواصاااااااااف الرملية والرتابية على جدول

 األعمال الدويل؛
  اإلقليمي واملشرتك بني الوكاالت املتعددة؛االستفادة من املبادرات القائمة وتعزيز التعاون 
  النهوض باالساااااااارتاتيجيات املتكاملة ال  تعز ز اإلدارة املسااااااااتدامة لألراضااااااااي واملياه يف األراضااااااااي الزراعية واملراعي

 واملناطق احلضرية إضافة إىل التخفيف من آثار تغري املناخ؛  والصحاري
  املمارسات إلدارة اآلثار السلبية النامجة عن العواصف الرملية والرتابية تشجيع تبادل املعلومات والتجارب وأفضل

 والتخفيف من حد هتا؛
  ضاااااااااارورة إجراء املزيد من البحوث: زيادة قاعدة األدلة بشااااااااااأن كل أسااااااااااباب العواصااااااااااف الرملية والرتابية واحللول

 اخلاصة بكل قطاع؛ باآلثار؛ ومجع البيانات املتعلقة ملواجهتها
 العواصف الرملية والرتابية يف املبادرات الشاملة املتعلقة باملخاطر املتعددة وبناء القدرة على الصمود. إدراج مسألة 
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 عنوان الحدث الجانبي: البرنامج الستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة: التنفيذ من خالل ثالث مبادرات إقليمية
 

يواجه إقليم الشااااااااارق األدىن ومشال أفريقيا سااااااااالسااااااااالة  من التحديات املرتابطة ال  حتد  من األمن الغذائي والتنمية  
عملها من خالل ثالث مبادرات توج ه املنظمة ظلت الزراعية املسااااااتدامة. وبغية التصاااااادي هلذه التحديات بشااااااكل فع ال، 

احللول عرب أحناء اإلقليم. وترك ز هذه املبادرات اإلقليمية على "ندرة لكي حتد د بفعالية املسااااااااااااااائل و  2141إقليمية منذ عام 
املياه"، "والزراعة األسرية الصغرية النطاق"، "وبناء القدرة على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية". وتشكل 

 عمل املنظمة يف األولويات الرئيساااااااااية هذه املبادرات اآللية الرئيساااااااااية لضااااااااامان التنفيذ الفعال بطريقة منساااااااااقة، وتبني  تأثري
 لإلقليم، مسرتشدة  بالربامج االسرتاتيجية للمنظمة.

 
ومتثلت الغاية من تنظيم هذا احلدث اجلانيب يف إظهار الكيفية ال  ساااااعدت  ا الربامج االساااارتاتيجية واملبادرات  

 أفريقيا ضمن سياق األولويات املتفق عليها.اإلقليمية البلدان يف حتقيق النتائج يف إقليم الشرق األدىن ومشال 
 

وزراء ومستتؤولون كبار من البلدان األعىتتاء في الشتترق ، وشتتارف في هذا الحدث الجانبي ممثلون رفيعو المستتتوى
 األدنى وشمال أفريقيا وعدد من األجهزة اإلقليمية والفنية والشركاء في الموارد.

 
االساااااااارتاتيجية للمنظمة" واآلخر بشااااااااأن "املبادرات اإلقليمية الثالث"(، قام بعد عرضااااااااني )أحدمها عن "الربامج  

حماضااااااران قطريان )من مصاااااار ولبنان( بتقدإل تقييمهما ووجهة نظرمها بشااااااأن املبادرات اإلقليمية، والنتائج احملق قة، والطريقة 
، من جامعة الدول العربية، الضاااوء على امج االسااارتاتيجي للمنظمة يف حتقيق آثر أكرب. وسااال ط حماضااارنال  سااااعد  ا الرب 

ال  يعود  ا ذلك على البلدان العربية. يف حني أبرز احملاضر فوائد البعد اإلقليمي الذي ينطوي عليه التعاون مع املنظمة وال
يمية لتحقيق آثر على من املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة القيمة املضافة للشراكة ال  تعز زها املبادرات اإلقل

 نطاق واسع.
 

على احملاضااااارين إىل زيادة إثراء فهم أمهية الربامج االسااااارتاتيجية واملبادرات  املشااااااركونوأدت األساااااملة ال  طرحها  
 اإلقليمية يف مساعدة البلدان على حتقيق النتائج املنشودة.

 
ربنامج القدرة على الصمود الذي بني  كيف بواختتم االجتماع اجلانيب بعد ذلك قائد الربنامج االسرتاتيجي املعين  

أن الربنامج االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة ومبادراهتا اإلقليمية تسمح للمنظمة بالعمل بطريقة متعد دة التخص صات وبراجمية 
 أثر أكرب.بدرجة أكرب، مبا يؤدي إىل نتائج ذات 
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 عنوان الحدث الجانبي: تشجيع الستثمارات الزراعية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 

وجهة نظر  -باالسااااااااااتثمار يف األغذية والزراعة يف إقليم الشاااااااااارق األدىن ومشال أفريقيا  املرتبطة: الفرص والقيود 4اجللسااااااااااة 
 املؤسسات املالية الدولية الرئيسية

 
حلقة نقاش: بدأ السيد حممد املنصوري حلقة النقاش ب عطاء أمثلة عن طبيعة الدعم الذي تقد مه املنظمة لالستثمارات يف 

على مناذج  احلاضاارينالقطاع الزراعي وأعاد التشااديد على أمهية االسااتثمارات اخلاصااة يف عامل اليوم. وأطلع أحد املشاااركني 
األعمال الشاااملة ال  تسااتعني  ا املنظمة لتعظيم العائدات من االسااتثمار وانتقاء الساالع لالسااتثمار فيها. وأوضااح مشااارك 
آخر أنه يف ساااياق ه  مثل ما هو احلال بالنسااابة إىل الصاااومال حيث السااالطات العامة ضاااعيفة جدا، ال توجد مؤساااساااة 

الصااااعوبات ال  يواجهها القطاع اخلاص يف احلصااااول مسااااألة افر املوارد. كما أثريت عامة للتنساااايق والتعبمة حىت يف حال تو 
على املوارد املالية من املصااااااارف احمللية واملنظمات الدولية. ورد  الساااااايد بولنوار قائال  إن مصاااااارف التنمية األفريقي يعمل يف 

. وطرحت تسااؤالت حول تفاعالت التكنولوجيا أفريقيا من أجل تيساري إمكانية حصاول القطاع اخلاص على البنية التحتية
بدوره "علي بابا" كمثال على قدرهتم على تقييم  Lampiettiالرقمية مع الزراعة األسااااااااااارية والعمالة الريفية. وقد م السااااااااااايد 

. وميكن واٍن، إذ من السهل جدا الوصول إىل السجل التارخيي للسداد بفضل اعتماد الوسائل الرقميةثاجلدارة االئتمانية يف 
لذلك أن يؤدي، على ساااااااابيل الذكر ال احلصاااااااار، إىل زيادة اخليارات املتاحة ألصااااااااحاب احليازات الصااااااااغرية. ويف ما يتعلق 

زيادة مردود عن أيضاااااااااا تمخض التحول الزراعي إىل خفض عدد العاملني يف قطاع الزراعة ولكنه يفضاااااااااي بفرص العمل، ي
وترية هذه العمليات، ونقل العمال من الزراعة األولية إىل أجزاء أخرى تسااااااريع عن التكنولوجيات الرقمية ساااااافر األرض. وت

 من السلسلة الغذائية.
 

 أمثلة -: الدعم الذي تقد مه املنظمة يف جمال االستثمارات على املستوى القطري2اجللسة 
 

مسااااألة احلاجة إىل تعزيز التدخالت ال  تقوم  ا املنظمة وال  أشااااار إليها يف وقت  Fantinentحلقة نقاش: أثار الساااايد 
الذي أحاط احلاضاااارين علما  ب نشاااااء منصااااات شاااافافة للنقاش، وقد م رابطة جتار احلبوب يف مصاااار  Hidierسااااابق الساااايد 

 ما خلص إليه تقرير البنك كمثال يشاااااااامل جهات فاعلة كبرية، مثل شاااااااارك  بنجي وكارجيل. وتطر ق أحد املشاااااااااركني إىل
الدويل املعنون "االنتقال من االمتيازات إىل املنافساااااااااااة" من نتيجة رئيساااااااااااية، وهي اساااااااااااتخدام القطاع اخلاص للقطاع العام 

على املنافسااااااة، وهي مسااااااألة ذات أمهية خاصااااااة بالنساااااابة إىل إقليم الشاااااارق األدىن ومشال أفريقيا، وتساااااااءل عن  فلاللتفا
لتغلب على ذلك. وذك رت مشاركة أخرى احلاضرين باحلالة السابقة ملصر واألردن باعتبارمها من البلدان الوسائل الكفيلة با

املصاااادرة للقمح وطرحت على الدكتور شااااليب سااااؤاهلا عصااااوص وجود أي إمكانية لتحسااااني جتارة القمح احلالية. وأشااااارت 
علما  باجلهود  شاااااليبراعة يف مصااااار. وأحاط السااااايد أيضاااااا إىل تطهري األراضاااااي من األلغام إلعادة اساااااتخدامها ألغراض الز 

الرامية إىل زيادة إنتاجية كل فدان وبناء مسااااااااااااتودعات يف مصاااااااااااار لتخزين املنتجات الزراعية وتفادي هدرها. ويعترب تطهري 
األراضاااااي امللوثة/امللغمة جزءا  من احلل . وأشاااااار ممثل من األردن إىل أن أشاااااجار الزيتون تنطوي على قيمة ثقافية يف األردن 

ىل احلصااول على دعم مماثل للدعم املقدم يف تونس واملغرب. وأثار احلاضاارون جمددا  مسااألة التدريب ولكن القطاع حباجة إ
 الفين الزراعي ونقص القدرات الفنية واألكادميية للمنظمة يف تفاعالهتا مع املزارعني.
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 : أنشطة املنظمة األخرى لدعم االستثمار الزراعي1اجللسة 
 

إىل أن أصاااااحاب احليازات الصاااااغرية ينظرون إىل جهود التنمية يف قطاع الزراعة، مبا يف  حلقة نقاش: أشاااااار أحد املشااااااركني
ذلك االستثمار يف األراضي، نظرة سلبية ألهنا عادة ما تسفر عن فقداهنم أراضيهم. وأثار سؤال حول كيفية حتسني إدراج 

قائال  إن محاية أصحاب احليازات الصغرية  Liuأصحاب احليازات الصغرية يف خمط طات االستثمارات الرشيدة. ورد  السيد 
تكمن فعال  يف صااااااااالب مباد  االساااااااااتثمارات املساااااااااؤولة، فاملنظمة وغريها من املنظمات تالحظ بالفعل االجتاه املتمثل يف 

الصاااغرية أراضااايهم جراء عمليات شاااراء األراضاااي الواساااعة النطاق. وطلب أيضاااا احلصاااول على  سااالب أصاااحاب احليازات
قائلة إن  Gadhokمعلومات عن حجم التجارة الزراعية البينية وتساءل عم ا إذا كانت هناك طرق لتعزيزها. ورد ت السيدة 

ة وصااااااااحبة الطلب وشاااااااروط دخول األساااااااواق الساااااااائدة التجارة اإلقليمية البينية تتعلق مبكان وجود األقاليم املنتجة واملتلقي
تتمتع بصااااااااااافة  تلاماز ما بني بلدان اإلقليم. وإن البلدان ال  حصااااااااااالت على صااااااااااافة مراقب يف منظمة التجارة العاملية  يف

مراقب بعد مرور عشرات السنني، وطلب املشارك من احملاضرين يف حلقة اخلرباء تقدإل معلومات عن آليات االنضمام إىل 
إىل أن موضاااااوع إحراز التقدم يف مفاوضاااااات االنضااااامام إىل عضاااااوية  Gadhokظمة التجارة العاملية. وأشاااااارت السااااايدة من

منظمة التجارة العاملية يرتبط يف معظمه مببادرات البلدان؛ لكن دعم املنظمة لتيسااااااري هذه احلاالت متات أيضااااااا. وأضاااااااف 
هنا غري أعضاء، ال ترفع مجيعها تقارير منتظمة إىل منظمة التجارة قائال  إن البلدان، عالوة على كو  Schmidhuberالسيد 

باالساااااتناد إىل البيانات املتاحة. وأشاااااار إىل أن املنظمة مساااااتعدة البينية العاملية، ولذلك ليس من اهلني قياس حجم التجارة 
 ستثمار والتجارة.للعمل مع أي بلد عضو يطلب معلومات مفص لة عن الدعم الذي تقد مه املنظمة يف جمايل اال

 
 عنوان الحدث الجانبي: الحتفال بالذكرى السنوية األربعين إلنشاء الممثليات القطرية لمنظمة األغذية والزراعة

 
 موجز
 

، مبرور أربعني عام ا 2144و 2141حتتفل تساااااااع ممثليات قطرية يف إقليم الشااااااارق األدىن ومشال أفريقيا، بني عامي  
يف كل من: لبنان واألردن والسااااااودان ومصاااااار وموريتانيا واجلمهورية العربية السااااااورية ومجهورية على إنشااااااائها، وهي موجودة 
 إيران اإلسالمية والعراق واليمن.

 
وقد شاااااااك ل هذا احلدث اجلانيب فرصاااااااة لتساااااااليط الضاااااااوء على أبرز اإلجنازات ال  حتق قت بفضااااااال التعاون على  

ا وللتشاااجيع على جتديد االلتزام بالتعاون املساااتوى القطري من أجل الرتويج ألشاااكال جديدة م ن التمثيل والشاااراكات أيضااا 
  يف املستقبل وبالتايل زيادة الدعم املقدم للبلدان من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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 مقتطفات من مراسم االحتفال:
 
 
 
 

للمنظمة يف مصاار، واملكتب اإلقليمي الفرعي يف األول قليمي اإلكتب امل"اسااتضاااف إقليم الشاارق األدىن ومشال أفريقيا 
عاما .  11تونس، واملكتب القطري يف لبنان؛ وظلت مكافحة اجلوع والفقر وساااااوء التغذية يف صااااالب عملنا على مدى 

بأمهية حاوة لتحقيق أهداف التنمية يتسااااااااااااااامان م يف امليدان تعاون املنظمة مع البلدان األعضاااااااااااااااااء والدعم املقد  إن و 
 األمن الغذائي والتغذية.يف ما يتعلق ب، خاصة 2111حبلول عام  املستدامة

 
الشرق األدنى وشمال أفريقيا  عبد السالم ولد أحمد، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل اإلقليمي إلقليم

 خالل افتتاح المعرض.
 

"إن العديد من القضاايا ال  تعمل بشاأهنا املنظمة، مثل التغذية والفاقد واملهدر من األغذية وهدر املياه 
. وباإلضااااافة إىل ذلك، تدعم املنظمة باسااااتمرار، من خالل تكتسااااي أمهية خاصااااة بالنساااابة إيل  واملوارد، 

العي ، وخلق فرص عمل  ، النازحني بساابب النزاعات، وتعزيز ساابل كساابال  تنفذها ربامج األخرىال
 للشباب، ومساعدة املزارعني على التكيف مع تغري املناخ".

                                                                                  الستتتيدة دارين الخطيب، ستتتفيرة النوايا الحستتتنة الخاصتتتة من أجل القىتتتاء على الجوع في إقليم 
                           الشرق األدنى وشمال أفريقيا.
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