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 البنود التمهيدية -أوًال 
 

 تنظيم االجتماع
 
إلقليمي للشــرق منظمة األغذية والزراعة ااإلقليمي للدورة اخلامســة والثالثني ملؤمتر الفين التشــاوري ُعقد االجتماع  -1

 "حتويل النظم الغذائية  ، حتت شـــــــــــعار2020كانون الثاين يناير/ 21و 20األدىن يف القاهرة، مجهورية مصـــــــــــر العربية، يومي 
 أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة". من

 
 من كبار املســـــــــؤولني من وزارات الزراعة واملياه والري والبيئة والصـــــــــحة  83، منهم امشـــــــــاركً  160حضـــــــــر االجتماع و  -2

 .ابلدً  14يف  نظمة(منهم وزير املوارد املائية يف العراق) واملمثلون الدائمون وممثلو املاإلقليم  2من أعضاءعضًوا  24من 
 

 االفتتاح (اجللسة االفتتاحية)مراسم 
 
 الزراعة واســـــــتصـــــــالح األراضـــــــي  ةر اوز عن  ســـــــعد موســـــــى، ممثًال  افتُتح االجتماع بكلمات ألقاها كل من الســـــــيد -3

، اإلقليمي يف مجهورية مصــر العربية، والســيد أمحد البكري، �ئب وزير الزراعة يف ســلطنة ُعمان ورئيس االجتماع التشــاوري
 ورئيس جمموعة الشـــــــرق األدىن، والســـــــيد نظمة والســـــــيد املســـــــتشـــــــار يوســـــــف جحيل، املمثل الدائم لدولة الكويت لدى امل

 ، املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا.منظمةعبد السالم ولد أمحد، املدير العام املساعد واملمثل اإلقليمي لل
 
 . بة عن وزير الزراعة واســـتصـــالح األراضـــي يف مجهورية مصـــر العربيةرحب الســـيد ســـعد موســـى ابملشـــاركني ابلنياو  -4

وأبرز بعض التحد�ت الرئيســـية اليت تواجه اإلقليم، ودعا إىل كل من العمل اجلماعي والتعاون اإلقليمي من أجل التصـــدي 
التنمية  د علىدّ شــــــت 2030-2020 للفرتة هلذه التحد�ت. وذكر الســــــيد موســــــى أن اســــــرتاتيجية مصــــــر للتنمية املســــــتدامة

النمو االقتصــــــادي وخلق الوظائف. وتتضــــــمن األهداف الرئيســــــية حتقيق يف  ارئيســــــيً  االزراعية املســــــتدامة ابعتبارها مســــــامهً 
وطأة من تخفيف ال، و الشــــباب لالســــرتاتيجية مراجعة القوانني والتشــــريعات املتعلقة ابالســــتثمار الزراعي، وتشــــجيع املزارعني

اهتمام ا يليه من ملمنظمة لسيد املدير العام للإىل اآاثر تغري املناخ على الزراعة. واختتم السيد موسى كلمته بتوجيه الشكر 
 تقدمي املزيد من الدعم لبلدان اإلقليم.نظمة دعم لإلقليم، و�شد امليقدمه من و 
 
أبرز أمهية االجتماع و لتنظيمها هذا االجتماع. نظمة ملإىل اه ابلشكر رحب السيد أمحد البكري ابملشاركني وتوجّ و  -5

يف متابعة التوصـــــــــيات الصـــــــــادرة عن الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشـــــــــرق األدىن والتحضـــــــــري للدورة اخلامســـــــــة 
ركني . كمــا ذّكر املشــــــــــــــــا2020مــارس/آذار  4إىل  2من خالل الفرتة يف ســـــــــــــــلطنــة عمــان  املقرر عقــدهــاوالثالثني للمؤمتر 

حتديد التحد�ت األســــــــاســــــــية اليت ُتواجه اإلقليم واالســــــــرتاتيجيات الفعالة ركز على ابألهداف الرئيســــــــية لالجتماع، واليت ت
أبرز الســـــــــــــــيد البكري أمهية النظم الغذائية و يف اإلقليم. احملّققة ن اإلجنازات علناجحة مثلة اللتصـــــــــــــــدي هلذه التحد�ت واأل

متعددة القطاعات وجيدة التنســــــــيق لضــــــــمان نُظم غذائية مســــــــتدامة من أجل التصــــــــدي املســــــــتدامة وضــــــــرورة بذل جهود 
                                                      

 .قائمة البلدانمرفق   2
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منها تدهور األراضــي وتضــاؤل املوارد املائية وتغري املناخ واجلفاف والتصــحر. وأشــار  ،للتحد�ت املتزايدة اليت تواجه اإلقليم
الدور اهلام الذي يقوم به القطاع اخلاص لتعزيز  والسمنة. وشّدد السيد البكري علىالزائد إىل ارتفاع معدالت اجلوع والوزن 

د على ضـــــــــــرورة تعزيز التعاون اإلقليمي من أجل التصـــــــــــدي للتحد�ت املتزايدة اليت تواجه النظم الغذائية املســـــــــــتدامة. وأكّ 
، على ســـــــــــبيل الذكر ال احلصـــــــــــرشـــــــــــاملة املتعلقة، الوالربامج ســـــــــــياســـــــــــات جمموعة من الوتنفيذ وضـــــــــــع اإلقليم من خالل 

وبناء القدرة غذية بني املياه واألالتســـاق االســـرتاتيجي واالبتكار و�ج ســـلســـلة القيمة واتخزين ســـتثمارات املســـتدامة والابال
لدعمها لإلقليم ودعا إىل املنظمة لشـــكر ابوّجه الســـيد البكري تاملياه وتغري املناخ والصـــدمات. و ندرة  صـــمود يف ظلّ على ال

 توح وصياغة توصيات عملية.ملشاركة يف نقاش مفإىل ااملشاركني 
 
مثل ندرة املياه وتغري  ،الســـــيد يوســـــف جحيل الضـــــوء على بعض التحد�ت الرئيســـــية اليت تواجه اإلقليموســـــّلط  -6

�شـــــــــــد و بني الريف واحلضـــــــــــر. القائمة التنمية والفجوة حتقيق املرأة والشـــــــــــباب يف املســـــــــــتهان به الذي تؤديه دور الاملناخ و 
نظمة اســــــــــتفادة التوصــــــــــيات من الفرص واملوارد املتاحة. كما التمس دعم البلدان وامل رص علىاحلاملشــــــــــاركني يف االجتماع 

 .وتنفيذها سياسات وبرامج فعالةوضع ل
 
استضافتها على ه ابلشكر إىل حكومة مجهورية مصر العربية رحب السيد عبد السالم ولد أمحد ابملشاركني وتوجّ و  -7

لمؤمتر لاســــــــتضــــــــافتها الدورة اخلامســــــــة والثالثني على ســــــــلطنة عمان إىل م ابلشــــــــكر . كما تقدمنظمةاالجتماع ودعمها لل
لالجتماع اإلقليمي التشـــاوري  يةتحضـــري عمال المســـامهتها يف األعلى جمموعة الشـــرق األدىن إىل اإلقليمي للشـــرق األدىن، و 

 ســـــــــؤولني الذي كان يُعقد ابلتعاقب االجتماع الفين لكبار امل أوضـــــــــح الســـــــــيد ولد أمحد أن هذا االجتماع حيل حملّ و الفين. 
اإلقليمي للشـــــرق األدىن. وأســـــهب يف توضـــــيح الســـــبب نظمة مؤمتر املدورات  خاللرفيع املســـــتوى المع االجتماع الوزاري 

 جزء هو أن هذا التغيري بيّـًنا وراء هذا التغيري الذي مت االتفاق عليه مع اجملموعة اإلقليمية للشـــــــــــــــرق األدىن، ميكمن الذي 
بقيادة املدير العام للمنظمة من أجل تعزيز املؤمترات اإلقليمية وز�دة كل من فعاليتها نظمة املاليت تقوم هبا ســـــــــــــــاعي املمن 

ق أهداف التنمية يقحتإلقليم ال ميكن ل هواملسؤولية الوطنية للبلدان عن هذه املؤمترات ونتائجها. وأوضح السيد ولد أمحد أن
. كما دعا االجتماع إىل صــــــــــياغة توصــــــــــيات حتويلية بدرجة أكرب نظم غذائية صــــــــــحيةجتاه ابدون نقلة حتويلية  املســــــــــتدامة

 وعملية.
 

 تعيني املقرر 
 
بوزارة الزراعة، من لبنان كبرية املســـــتشـــــارين الســـــيدة وفاء الضـــــيقة محزة،   اإلقليميالتشـــــاوري  الفينعّني االجتماع  -8

 ا لالجتماع.مقررً 
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين 
 
 ألف). ويتضـــــــــــــــمن رفق (امل املنقحاإلقليمي جـدول األعمــال واجلـدول الزمين الفين التشــــــــــــــــاوري اعتمــد االجتمــاع  -9
 .اإلقليميالفين التشاوري االجتماع قائمة ابلواثئق املقدمة إىل  ابء رفقامل
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 على املستويني اإلقليمي والعاملياملسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات  -ااثنيً 
 

 تكييف النظم الغــذائيــة  -الشـــــــــــرق األدىن ومشــال أفريقيــا إقليم حــالــة األمن الغــذائي والتغــذيــة يف  -ألف
 من أجل الوفاء ابحتياجات ُسكان احلضر املتزايدين

 
تكييف النظم  -"حالة األمن الغذائي والتغذية يف الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا  بشـــأناســـتعرض االجتماع الوثيقة  -10

 ةابلرسائل اليت أبرزهتا السيدة �لة حواال، أستاذ اعلمً خذ "، وأمن أجل الوفاء ابحتياجات ُسكان احلضر املتزايدينالغذائية 
 التغذية البشرية ابجلامعة األمريكية يف بريوت، يف إطار هذا البند.

 
 املداوالت حول هذا البند، قام االجتماع مبا يلي:خالل و  -11

 
مع مالحظة أن اجلوع وســـــــوء التغذية يؤثران  2030ولوية للقضـــــــاء على اجلوع حبلول عام األاإلقرار أبمهية إعطاء  (أ)

 ا، وابألخص تلك اليت تشهد نزاعات بدرجات مرتفعة؛على مجيع بلدان اإلقليم تقريبً 

سياسات وبرامج شاملة ومتعددة القطاعات وجيدة التنسيق وضع اإلقرار أبن القضاء على سوء التغذية يتطلب  (ب)
 ومرتابطة، مدعومة إبرادة سياسية قوية؛

لتحد�ت اجلديدة املتزايدة النامجة عن التوســـــــع احلضـــــــري الســـــــريع يف اإلقليم والضـــــــرورة جتاه ااإلعراب عن القلق  (ج)
القضــــــا� الرئيســــــية لألمن الغذائي والتغذية اليت تؤثر على ســــــكان احلضــــــر  تدخالت من أجل حلّ لقيام بامللحة ل

 )؛غري ذلكو والريف (سالمة األغذية واإلمدادات الغذائية واستخدام املوارد، 

 ة يف النظم الغذائي اتالتغيري معامل التأكيد على الدور احلاســــــــــــم للقطاع اخلاص يف إجياد احللول وكذلك تشــــــــــــكيل  (د)
 ؛بدرجة أكربغذائية صحية أمناط تغذية أفضل و ب النهوضمن أجل 

لوفاء ابالحتياجات الغذائية والتغذوية املتزايدة لاإلشـــــــارة إىل ضـــــــرورة تنفيذ الســـــــياســـــــات واالســـــــتثمارات الالزمة  (ه)
خالل ربط غذائية صحية من أمناط ف النظم الغذائية لضمان ييف اإلقليم، مع تكي عددهم لسكان احلضر املتزايد

املناطق احلضرية والريفية على حنو أفضل وحتويل الزراعة وتشجيع اعتماد ممارسات اإلدارة املستدامة للموارد البيئية 
 والطبيعية.

 اإلقرار بضرورة تعزيز دور املرأة والشباب وز�دة مشاركتهم يف التنمية الزراعية والريفية. (و)
 

 ا يلي:القيام مبودعا االجتماع بعد ذلك البلدان إىل  -12
 

قائمة على األدلة يف املناطق اليت تشـــــهد اســـــتمرار جيوب اجلوع والفقر الشـــــديدة ددة األهداف و حموضـــــع برامج  (أ)
دفع التحول الزراعي والقضــــــــــاء على الفقر و فيز ، ابلتعاون مع الشــــــــــركاء الوطنيني والدوليني بغية حتحكمةواملســــــــــت
 االزدهار يف املناطق الريفية؛عجلة 



NERC/20/INF/22 5 

 

ألعباء املتعددة معاجلة اواالســـــــتثمارات والتعليم من أجل  اتتمويل وتنفيذ أُطر الســـــــياســـــــبعلى حنو مالئم القيام  (ب)
الصــــــــــــــحة العامة هتدد متزايدة من أخطار والســــــــــــــمنة الزائد الوزن ا ميثله النامجة عن ســــــــــــــوء التغذية، مع اإلقرار مب

 واالقتصاد؛

 فر البيا�ت اإلحصـــائية من أجل رفع التقارير على حنو فعال بشـــأن مؤشـــرات هدف التنمية املســـتدامةاضـــمان تو  (ج)
 نظمة إذا لزم األمر؛امل، مع طلب الدعم من 2

 املتزايدة الغذائية والتغذويةتنفيذ الســــــــــــياســــــــــــات واالســــــــــــتثمارات الالزمة العتماد نظم غذائية تفي ابالحتياجات  (د)
 ، ال ســــــــــــيما عن طريق ضــــــــــــمان االتســــــــــــاق والتقارب يف اإلقليم يف املناطق احلضــــــــــــرية عددهم املتزايدللســــــــــــكان 

 احلضرية والريفية؛بني املناطق عن تعزيز الروابط  عرب قطاعات التغذية والصحة والزراعة فضًال 

 املناهج والربامج الدراسية منذ مراحل التعليم األوىل. يفوالتغذية  يةغذإدراج األ (ه)
 

 مبا يلي:نظمة ابلقيام كما أوصى االجتماع امل -13
 

نظم غذائية صحية جياد إلدعم اجلهود احلكومية الرامية إىل وضع السياسات املالئمة وحشد االستثمارات الالزمة  (أ)
ومســتدامة من شــأ�ا ابألحرى تغذية األفراد وليس جمرد إطعامهم، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على املوارد الطبيعية 

كان احلضــــــر املتزايدينوالوفاء  نظمة حول الغذاء يف املناطق امل، مبا يتماشــــــى مع إطار خطة عمل ابحتياجات ســــــُ
  ؛2019احلضرية لعام 

 ألعضـــــــــــاء من أجل تصـــــــــــميم الربامج التعليمية العامة وتنفيذها لتوعية مجيع اجملموعات الســـــــــــكانية لتقدمي الدعم  (ب)
 لغذائية الصحية؛مناط ابشأن التغذية واأل

النظم الزراعية إىل جانب تعزيز خمتلف تقدمي الدعم للبحث واالبتكار ونقل التكنولوجيا من أجل حتســـني إنتاجية  (ج)
األغذية مبا يف ذلك  كرب،صحية على حنو أكفيلة جبعل األغذية واستكشاف السبل الالعادات الغذائية الصحية 

 موعة واسعة من املستهلكني.أبسعار معقولة جمل العضوية
 
الئقة فرص عمل خلق االقتصادات احمللية و دعم  من أجل بناء جمتمعات زراعية قادرة على الصمود -ءاب

 يف الريف
 

االقتصــــادات احمللية دعم  من أجلعلى الصــــمود اســــتعرض االجتماع الوثيقة اخلاصــــة ببناء جمتمعات زراعية قادرة  -14
احملاور السيد رامي زريق،  ،يف إطار هذا البند ،وأحاط علًما ابلرسائل الرئيسية اليت أاثرهايف الريف الئقة فرص عمل خلق و 

 األستاذ بكلية الزراعة والعلوم الغذائية ابجلامعة األمريكية يف بريوت.
 

 يف سياق املداوالت حول هذا البند، قام االجتماع مبا يلي:و  -15
 

جيات اإلقرار أبمهية بناء القدرة على الصـــــــــــــــمود عن طريق توفري فرص العمل يف املناطق الريفية وإدخال التكنولو  أ)(
اجلديدة والزراعة الرقمية وتعزيز التأمينات االجتماعية. كما أشـــار االجتماع إىل ضـــرورة اســـتفادة الزراعة من الثورة 
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 على ســــــــــــبيل املثال من خالل اســــــــــــتخدام تطبيقات اهلواتف احملمولة الرقمية، ضــــــــــــمن أمور أخرى، ، التكنولوجية
 من أجل تعزيز خدمات اإلرشاد املقدمة للمزارعني؛

وضـــــمان وضـــــع بر�مج  ،إبراز ضـــــرورة اعتماد النهج اإلقليمي لتعزيز التنمية الريفية واحمللية واحلد من خماطر اهلجرة ب)(
متوازن للتنمية احلضـــــرية والريفية، عن طريق حتســـــني إنتاجية املزارع وقيمتها االقتصـــــادية حبيث تصـــــبح أكثر جذاًب 

 للشباب.
 

 :القيام مبا يليىل األعضاء إبعد ذلك دعا االجتماع و  -16
 

وتعزيز التنســـــــــــــــيق  ؛متعددة القطاعات منظوراتهج اإلقليمية كإطار للتنمية الزراعية والريفية واعتماد النظر يف النُ  أ)(
 بني قطاعات احلوكمة ومستو�هتا وبني اجلهات الفاعلة اخلاصة والعامة؛

احلــــديثــــة واملنظمــــات الريفيــــة القويــــة واالبتكــــار دعم ومتكني ظهور االبتكــــار القــــائم على العلوم والتكنولوجيــــا  )(ب
 على تعزيز التكثيف املســـــــــــــــتدام وتدعيم قدرة النظم الزراعية ها أمور تعمل ســـــــــــــــو�ً اإليكولوجي الزراعي، وهي كلّ 
 لصغار املزارعني على الصمود؛

الفنية والســـــياســـــاتية ظروف اليئة ا يف مناهج اإلرشـــــاد وهتالنظر يف إدماج/تعميم املمارســـــات الزراعية الذكية مناخيً  )(ج
 واالستثمارية الالزمة لتشجيع اجملتمعات الزراعية على اعتمادها؛

من أجل املسامهة يف تعزيز اإلنتاجية الزراعية وتوفري فرص العمل  اوضع برامج وطنية للحماية االجتماعية خصيصً  )(د
ل ى الصـــــمود والعمل على أن يكون التحوّ اجملموعات األكثر قابلية للتأثر وتعزيز قدرهتم عل معيشـــــةومحاية ســـــبل 
 قدر املستطاع؛ الريفي شامًال 

 دعم تنفيذ خطة عمل "عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية" وترمجتها إىل سياسات وبرامج وطنية؛ )(ه

لية يف املناطق الريفية من أجل التشــــجيع على خلق الوظائف وتوفري الفرص احملعلى حنو أكثر إنصــــافًا االســــتثمار  )(و
 ؛الصعبة من اهلجرة بسبب األوضاع املعيشية للحدّ 

حســـنة ابإلضـــافة إىل وضـــع �ج على صـــغار املزارعني األســـريني ات تعزيز قدر  )(ز
ُ
تيســـري اعتماد املمارســـات الزراعية امل

  ةمع تعزيز التنمية االقتصــــــــادية االجتماعي يةاالبتكار أصــــــــحاب املشــــــــاريع لتنمية األعمال التجارية من أجل دعم 
 ؛يف الوقت ذاته

 للحماية االجتماعية لصغار املزارعني وأسرهم املعيشية؛ اوضع أُطر مؤسسية من أجل إنشاء سجالت للمزارعني، دعمً  )(ح

مع دعم رابطات املزارعني واحلماية االجتماعية والسـياحة اإليكولوجية  ،للمزارعنينصـف تقدمي املزيد من الدعم امل )(ط
 الزراعية، مع األخذ يف االعتبار احتياجات املرأة ابألخص؛

 تشـــــــــــجيع اســـــــــــتخدام جممعات االبتكار الزراعي كمراكز فرعية لألمن الغذائي القائم على االبتكار والشـــــــــــراكات  )(ي
 ؛اإلقليمواجهها يتحد�ت احملددة اليت ركز على الواملعلومات اليت تارف عبني القطاعني العام واخلاص وتبادل امل
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حســـب التمويل املتناهي الصـــغر وتوســـيع نطاقها، مبا يف ذلك ع يف األمثلة الناجحة لألدوات املالية املبتكرة التوسّـــ  )(ك
والرعاة ومن خالل تعزيز  ، على ســـــــبيل املثال يف إدارة املخاطر املناخية من أجل دعم صـــــــغار املزارعنياالقتضـــــــاء

 ا.الزراعة الذكية مناخيً 
 

 :بعد ذلك من املنظمة القيام مبا يلياالجتماع وطلب  -17
 

 السياساتية والفنية والرباجمية؛بشأن املنظورات ألعضاء لد دعم جيّ توفري  أ)(

 صـــــعيد اإلقليمي واملســـــاعدة تقدمي الدعم لتنفيذ خطة عمل عقد األمم املتحدة للزراعة األســـــرية وتنســـــيقها على ال ب)(
 يف ترمجتها إىل سياسات وبرامج على املستوى القطري.

 
 ضمان االستدامة البيئية يف ظّل نُدرة املياه وتغّري املناخ -جيم

 
نظر االجتماع يف الوثيقة اخلاصـــة بضـــمان االســـتدامة البيئية يف ظّل نُدرة املياه وتغّري املناخ وأحاط علًما ابلرســـائل  -18

والباحث ابملعهد الوطين للعلوم  الصـــــــحي عبد القادر محدان، أســـــــتاذ الري والصـــــــرف اليت طرحها احملاور الســـــــيد الرئيســـــــية
 الفالحية يف تونس.

 
 ويف سياق املداوالت حول هذا البند، قام االجتماع مبا يلي: -19

 
ة والتنوع البيولوجي والتهديد الذي ميثله تغري البيئابلنســـــبة إىل اإلشـــــارة إىل املعوقات اخلطرية اليت تشـــــكلها الزراعة  أ)(

 املناخ يف اإلقليم؛

 اإلقرار ابألمهية االسرتاتيجية والضرورة امللحة للتصدي لندرة املياه يف ظل تغري املناخ بناء على اخلربات القطرية؛ ب)(

 لبحرية والتنوع البيولوجي؛إبراز ضرورة دمج السياسات املتعددة القطاعات بشأن املياه واألراضي واملوارد ا ج)(

 هج والزراعــة العضـــــــــــــــويــة وغريهــا من النُ  اوالزراعــة الــذكيــة منــاخيًــ  يــةاإلقرار أبمهيــة تطبيق مبــادئ الزراعــة اإليكولوج د)(
 اليت حتقق التوافق بني الزراعة والبيئة.

 
 :القيام مبا يلي األعضاء إىلبعد ذلك دعا االجتماع و  -20

 
 السياسات واالسرتاتيجيات واالستثمارات املالئمة؛وضع ا من خالل املمارسات الزراعية الذكية مناخيً تعزيز اعتماد  أ)(

على املستوى الوطين يف سبيل حتسني حوكمة املياه  مإقرار نتائج املبادرة اإلقليمية بشأن ندرة املياه وتعزيز جهوده )(ب
 لألمن الغذائي؛ ادعمً 

 على رصــــــــد اآلاثر البيئية للزراعة من خالل اســــــــتخدام مؤشــــــــرات أهداف التنمية املســــــــتدامة بدعم  مقدراهتتنمية  )(ج
 من املنظمة؛
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اســـتكشـــاف إمكا�ت اعتماد االبتكارات يف قطاع الزراعة مثل االســـتزراع النبايت والســـمكي، والزراعة بدون تربة،  )(د
 والطاقة الشمسية للزراعة احملمية وغريها؛

الوعي إبدارة املياه اجلوفية واســــــتخدام املياه غري التقليدية (على ســــــبيل املثال إعادة اســــــتخدام املياه رفع مســــــتوى  (ه)
 ) وُ�ج مجع املياه وتكنولوجيات الري احملّسنة؛وغري ذلكوحتلية املياه، 

ية احملاصــــيل الرتويج لألصــــناف املقاومة للجفاف وامللوحة وممارســــات إدارة خصــــوبة الرتبة من أجل حتســــني إنتاج (و)
 نسبة إىل املياه؛

 الرتكيز على �ج الرتابط وإدراج املياه والبيئة يف السياسات الزراعية؛ (ز)

 دعم آليات التنسيق بني القطاعات لكي تسرتشد هبا آليات اختاذ القرارات الفعالة؛ (ح)

 ومدو�ت سلوك وأفضل املمارسات، مثل مدونة السلوك بشأن استخدام األمسدة. ةطر تنظيميأاعتماد معايري و  (ط)
 

 وأوصى االجتماع أيضا املنظمة ابلقيام مبا يلي: -21
 

 إنشاء منصة معرفية إقليمية للزراعة، مبا يشمل املياه واملناخ؛ )أ(

 أهداف التنمية املستدامة.دعم األعضاء يف رصد األثر البيئي للزراعة من خالل استخدام مؤشرات  )ب(
 

 األجهزة اإلقليمية واالجتماعات الرئيسية يف الشرق األدىن -دال
 

 أشار االجتماع وأيد ما يلي: -22
 

النتائج والتوصــــــــيات الصــــــــادرة عن اهليئات اإلقليمية، مبا يف ذلك اهليئة اإلقليمية ملصــــــــايد األمساك وهيئة الغاابت  )أ(
 مكافحة اجلراد الصــــــحراوي يف املنطقة الوســــــطى وهيئة مكافحة اجلراد الصــــــحراوي  واملراعي للشــــــرق األدىن وهيئة

 يف املنطقة الغربية؛

والتوصــــيات الصــــادرة عن االجتماعات اإلقليمية ذات الصــــلة يف الشــــرق األدىن، مبا يف ذلك أ�م  االســــتنتاجات )(ب
األراضـــــــــــــــي واملياه وحوار أصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة املتعددين حول تعميم التنوع البيولوجي وحلقات العمل املعنية 

 ؛اابملسامهات احملددة وطنيً 

 واجتماعاهتا الرئيسية يف الشرق األدىن؛ التوصيات الصادرة عن األجهزة اإلقليمية للمنظمة (ج)

اإلجنازات الرئيســـــــــــــــية لعمل املنظمة على املســـــــــــــــتويني اإلقليمي والقطري، مبا يف ذلك النمو امللحوظ يف الربامج  (د)
امليدانية ونتائج املبادرات اإلقليمية الثالث على املســـتوى اإلقليمي ونتائج تنفيذ أطر الربجمة القطرية على الصـــعيد 

 ري؛القط

 النتائج والتوصيات الرئيسية الناشئة عن تقييم عمل املنظمة يف اإلقليم خالل السنوات اخلمس املاضية. )ه(
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 أخذ االجتماع علًما ابملخاوف/املخاطر الشــــــــــديدة املرتبطة بتفشــــــــــي اجلراد الصــــــــــحراوي يف بعض بلدان اإلقليم و  -23
 األعضاء على اختاذ التدابري الالزمة.و املنظمة  وحثّ 

 
االجتماع األعضـــاء واملنظمة على تنفيذ التوصـــيات الرئيســـية الصـــادرة عن اهليئات واالجتماعات اإلقليمية  حثّ و  -24

 وإرساء آليات املتابعة الالزمة.
 

 بيد: �ج للتصدي للجوع والفقر يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا امبادرة العمل يدً  -هاء
 

 مبا يلي: اأحاط االجتماع علمً  -25
 

 بيد: �ج للتصدي للجوع والفقر يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا؛ االعرض التوضيحي اخلاص مببادرة العمل يدً  )أ(

 التعاون املســـــــــــــــتمر بني جامعة الدول العربية واملنظمة إلعداد إطار اســـــــــــــــرتاتيجي إقليمي وخطة عمل للقضـــــــــــــــاء  )ب(
أجل تشــــــــــــكيل أســــــــــــاس ملبادرة إقليمية للقضــــــــــــاء على اجلوع يف املنطقة العربية على اجلوع يف املنطقة العربية من 

بيد يف كل من البلدان املتأثرة ابألزمات والبلدان اليت توجد فيها جيوب  اومواءمة هذا العمل مع مبادرة العمل يدً 
 مستحكمة للفقر الشديد يف املناطق الريفية ذات اإلمكا�ت العالية.

 
رحب ابلقيادة القطرية اليت متيزها وكذلك تركيزها على القضــــــــــاء على الفقر و بيد  امبادرة العمل يدً  ومثّن االجتماع -26

واجلوع من خالل التعجيل ابلتحول الزراعي واملنصـــات القائمة على األدلة والدراســـات التحليلية ومنصـــات نظم املعلومات 
 اجلغرافية املتكاملة والشراكات والُنهج اإلقليمية.

 
من احلكومات، واآلاثر  امن اجملاالت والقضـا�، منها التحد�ت اإلحصـائية اليت تواجه كثريً  اوأبرز االجتماع عددً  -27

املرتتبة على املشـــــــــــــــاركة يف املبادرة يف املســـــــــــــــتقبل، وأوجه الرتابط مع الُنهج اإلقليمية والوطنية اجلارية األخرى وكذلك طرق 
 .إلقليمالتنفيذ يف البلدان يف خمتلف أحناء ا

 
 بيد يف الدورة القادمة للمؤمتر اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىن لينظر فيها  اوأوصــــــــــــــى االجتماع بعرض مبادرة العمل يدً  -28

 وزراء اإلقليم.
 

 تعلقة ابلرب�مج وامليزانيةاملسائل امل -ااثلثً 
 

 الشرق األدىن ومشال أفريقيا إقليمنتائج املنظمة وأولو�هتا يف  -ألف
 

 أشار االجتماع وأيد ما يلي:  -29
 

اإلجنازات الكربى لعمل املنظمة على املستويني اإلقليمي والقطري، مبا يف ذلك النمو امللحوظ يف الربامج امليدانية  )أ(
 ونتائج املبادرات اإلقليمية الثالث على املستوى اإلقليمي ونتائج تنفيذ أطر الربجمة القطرية على الصعيد القطري؛
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 النتائج والتوصيات الرئيسية الناشئة عن تقييم عمل املنظمة يف اإلقليم خالل السنوات اخلمس املاضية؛ )ب(

 .االجتاهات والرؤية واألولو�ت األربع اليت حددهتا عملية التفكري االسرتاتيجي اليت أطلقتها املنظمة (ج)
 

 ها أعضــــــــاء فريق اخلرباء الذين قدموا آراءهم بشــــــــأن وأحاط االجتماع علًما ابلنقاط الرئيســــــــية والرســــــــائل اليت أبرز  -30
 هذا البند. وقد تكّون أعضــــــــــاء فريق اخلرباء من الســــــــــيدة وفاء الضــــــــــيقة محزة، مســــــــــتشــــــــــارة رفيعة املســــــــــتوى بوزارة الزراعة 

د حممد يف لبنان، وصاحبة السعادة السيدة أمسهان الطوقي، سفرية اليمن لدى الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، والسي
 عيط قاضي، رئيس اجمللس العام للتنمية الفالحية يف املغرب.

 
وأقر االجتماع، يف ســـــــــــــــياق املداوالت اليت أجرها، األولو�ت األربع اليت اقرتحتها عملية التفكري االســـــــــــــــرتاتيجي  -31

ير نظم غذائية ) وتطو 2) التحول الريفي من أجل خلق فرص العمل للشـــــــــــــــباب وتوليد الدخل هلم؛ (1للمنظمة؛ وهي: (
) والزراعة اخلضـــــراء: التصـــــدي لندرة املياه وضـــــمان االســـــتدامة 3تعزز األمن الغذائي واألمناط الغذائية الصـــــحية للجميع؛ (

 ) وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة األزمات املمتدة وحاالت الطوارئ.4البيئية والعمل املناخي؛ (
 

 يه إىل ترمجة األولو�ت الســــــــالفة الذكر إىل برامج، إىل وضــــــــع برامج أتخذ ودعا االجتماع املنظمة، يف إطار ســــــــع -32
 يف احلسبان ما يلي:

 
 التحول الريفي

 
تنمية مهارات ر�دة األعمال لدى الشــباب يف ما خيص ســالســل القيمة واالبتكار املتعلق ابلنظم الغذائية الزراعية  )أ(

 والوصول إىل املوارد املالية؛

 الدعم للزراعة األسرية يف املناطق الريفية واحلضرية؛تقدمي  )ب(
 

 النظم الغذائية اليت تعزز األمن الغذائي واألمناط الغذائية الصحية
 

 دعم تنويع اإلنتاج واالستهالك مع رفع مستوى الوعي ابألغذية اآلمنة واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية؛ ج)(

 حتــديــد أمنــاط غــذائيــة صـــــــــــــــحيــة بطرق مالئمــة ثقــافيــًا وحمليــًا عن طريق اســـــــــــــــتخــدام األدوات املــاديــة وغري املــاديــة  د)(
 اليت حتتفظ هبا احلكومات، ومنها حتويل اإلعا�ت وتغيري السلوكيات؛

وخصــــــائص تطبيق �ج شــــــامل من أجل تعزيز النظم الغذائية املســــــتدامة مع مراعاة خمتلف جوانب النظم الغذائية  ه)(
 السياقات احمللية؛

 تعزيز تبادل اخلربات والتعّلم يف ما بني البلدان من حيث استخدام مؤشر سالمة األغذية؛ و)(
 

 الزراعة اخلضراء
 

 بناء قدرات أصــــحاب احليازات الصــــغرية على امتداد ســــلســــلة القيمة من أجل تعزيز اجلودة واإلنتاجية والوصــــول  ز)(
 إىل األسواق؛
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 وطنية مع مراعاة معوقات املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك مدى توافر املياه؛رؤى لو�ت اإلنتاج ضمن حتديد أو  ح)(
 تعزيز االقتصــــاد الدائري، مبا يشــــمل ما يتعلق إبنتاج الســــماد العضــــوي، مبا خيفِّض تكلفة إدارة النفا�ت الصــــلبة  ط)(

 يف املدن وتقدمي مدخالت قيِّمة للزراعة؛
 

 الصمودبناء القدرة على 
 

إقامة شـــــــراكات لضـــــــمان تراكم األصـــــــول واجلمع بني التحويل النقدي واملســـــــاعدة الفنية، مبا يف ذلك تكنولوجيا  ي)(
 املعلومات واالتصاالت؛

 ؛اتحتسني نظام اإلنذار املبكر أثناء األزمات املمتدة مع تطّور األزم ك)(
 اد الصحراوي؛تعزيز التأهب واالستجابة والتنسيق من أجل مكافحة اجلر  ل)(
 تعزيز التعاون اإلقليمي من أجل التصدي لآلفات واألمراض العابرة للحدود؛ م)(

 
 املسائل املتعددة القطاعات

 
 رتمجة السياسات الوطنية إىل برامج من أجل جذب املعو�ت من جمتمع اجلهات املاحنة؛لتقدمي الدعم للبلدان  )ـن(
 الوكاالت واملؤسسات املتخصصة؛تعزيز العالقات والتنسيق بني  س)(
 أتمني إعداد البيا�ت الضـــــــرورية واُألطر اإلحصـــــــائية الالزمة لدعم األعضـــــــاء هبدف ضـــــــمان اتباع �ج قوي قائم  ع)(

 على األدلة وحتقيق املزيد من الفاعلية من حيث التأثري الناجم عن تنفيذ الربامج واملبادرات؛
 تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص؛ ف)(
 ضمان دمج النوع االجتماعي على حنو فعال يف قطاعي الزراعة واألغذية. ص)(

 
 اجللسة اخلتامية -ارابعً 

 
 اإلقليميالفين التشــاوري االجتماع ويف اخلتام، توّجه االجتماع ابلشــكر إىل املنظمة على اعتماد النهج املبتكر يف  -33

من أعضـــــــاء اإلقليم، إىل جانب ممثليهم الدائمني وممثلي املنظمة املعنيني، وعّزز  الرئيســـــــيني الذي مجع أصـــــــحاب املصـــــــلحة
 احلوارات التشــــــــــاورية امللتزمة املوضــــــــــوعية والتفاعلية حول املســــــــــائل املطروحة على االجتماع. كما أوصــــــــــى االجتماع جبعل 

 ها، يف هذا الصــــــــــــدد، جزًءا ال يتجزأ هذه االجتماعات آلية فعالة للحوكمة واإلشــــــــــــراف على املســــــــــــتوى اإلقليمي، واعتبار 
 .ةاإلقليمي من املؤمترات اإلقليمية يف املستقبل ألغراض املتابعة والتحضري للمؤمترات

 
وتوّجه رئيس االجتماع واملشـــــــاركون فيه ابلشـــــــكر إىل حكومة مجهورية مصـــــــر العربية على حســـــــن الضـــــــيافة لدى  -34

  استضافتها االجتماع.
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 البلدان اليت شاركت يف االجتماع: قائمة رفق ألفامل
 

 منظمة األغذية والزراعةيف الدول األعضاء يف إقليم الشرق األدىن  -أوًال 
 

 األردن
 أفغانستان

 اإلمارات العربية املتحدة
 ابكستان
 البحرين

 تركيا
 تونس
 اجلزائر

 اجلمهورية العربية السورية
 العربية صرمجهورية م

 جيبويت
 مانعُ سلطنة 
 السودان
 الصومال

 طاجيكستان
 العراق
 قطر

 قريغيزستان
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغرب
 اململكة العربية السعودية

 موريتانيا
 اليمن

 
 املراقبون الدائمون -نًيااث
 فلسطني -1
 
 


