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  اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
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 املؤقت املشروحجدول األعمال 

      

 جتماع كبار املسؤولنيا

 2142أيار /مايو 41-46
 

 البنود االفتتاحية -أواًل
 

 انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس، وتعيني املقّرر- 4

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين- 2

 

 التنظيمية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي سائلاملوات السياسمسائل - ثانيًا

 

 األغذية لتحسني األمن الغذائي يف الشرق األدنى الفاقد مناحلد من  -7

 
طلب متزايد على األغذية، ظّل قاعدة حمدودة وهّشة من املوارد الطبيعية، ومنو كبري يف عدد السكان، و يف 

 ؤثر بشكليواهلدر  لفاقدكما أن ا. لى األغذية بنفسهيتعّذر على إقليم الشرق األدنى، من الناحية البنيوية، احلصول ع

يف املائة من األغذية سريعة  61لى الصعيد العاملي، ُيقدَّر أن وع. من بلدان املنطقة حاد على توافر األغذية يف العديد



NERC/12/1 Rev.1 (Arabic only) 2 

 

 

 أيضًا األغذية حيدث الفاقد منو. يف املائة من األغذية غري سريعة التلف ُتفَقد ما بعد احلصاد 21و 41التلف، وما بني 

  وإقليم الشرق. على مستوى التجزئة ومستوى األسرة، وميكن أن متثل جزءًا كبريًا من األغذية املفقودة يف النظام الغذائي

، من حيث الكمية فواقدلذا، فإن خفض هذه ال. ة جدًامرتفعة ومكلف اإلقليماألغذية يف  نم دقاوفلاف. األدنى ليس استثناءًا

من االسرتاتيجيات والنهج، مبا فيها بناء القدرات لتحسني املعارف الفنية،  والنوعية على السواء، يستوجب جمموعة

 اتسياسبيئة إنشاء أفضل، و ًاجهودزاء االستهالك، وبذل البائعني بالتجزئة وحتسني دراية التسويق، وتغيري املواقف إ

 .مساندة

 
السياسات احلكومية املالئمة  وسوف يستعرض هذا البند املعلومات املتاحة حول هذا املوضوع، وسوف يناقش 

 .للمساعدة على تقليص اهلدر يف األغذية وفقدانها

 

 حالة مصايد األمساك،: إجراءات التكّيف مع تغّير املناخ والتخفيف من تأثرياته على املوارد الطبيعية- 8

 وتربية األحياء املائية، والغابات، والثروة احليوانية يف الشرق األدنى

 

وسوف . التكّيف مع تأثريات تغري املناخ والتخفيف منها يف الشرق األدنى حتديًا كبريًا أمام بلدان اإلقليم ميثل 

لتأثريات تغّير املناخ على الزراعة، والغابات، ومصايد األمساك،  االهتمامإعطاء مزيد من ط هذا البند الضوء على يسّل

وسوف حتظى قطاعات الثروة احليوانية، . تأثريات والتخفيف منهاوالتدابري املالئمة والضرورية للتكيف مع هذه ال

 . ومصايد األمساك، والغابات يف اإلقليم باهتمام خاص

 

يف املائة من إمجالي الناتج القومي الزراعي يف  11 يويؤثر تغّير املناخ على اإلنتاج احليواني، الذي ميثل حوال 

ويف غياب . اإلقليم، بطرق خمتلفة تؤثر على قدرة احمليط احليوي على إنتاج كمية كافية من العلف للثروة احليوانية

. فادحةاحليوانية يف اإلقليم خسائر  الثروةتدابري فعالة للتكّيف مع هذه التأثريات والتخفيف منها، سوف يتكّبد منتجو 

أيضًا يف تغّير املناخ من خالل انبعاثات غازات االحتباس احلراري، اليت سوف يتّم  الكثيف ويساهم اإلنتاج احليواني

 .استعراضها حبيث تّتخذ البلدان األعضاء اإلجراءات املالئمة بشأنها

 

يؤثر تأثريًا شديدًا بات كما  . يموكذلك، يهّدد تغري املناخ قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اإلقل 

، كما أنه سوف يلقي بتبعاته على صناعات مصايد األمساك تمعات الساحلية، والصيادين، ومرّبي األمساكاجمل على

 .ذا األمر فيما سيخسر البعض اآلخروسوف تستفيد بعض البلدان ومصايد األمساك من ه. وتربية األحياء املائية ويّغريها

 

حباجة إىل وضع استجابات فالبلدان . واملراعي يف اإلقليم لغاباتلاملناخ أيضًا حتديات جسيمة  ويطرح تغّير 

، وقانونية، ومؤسساتية مالئمة يف قطاعي الغابات واملراعي، وإىل تعزيز قدراتها على ختطيط وتنفيذ تدابري ةيسياس

  . تأثرياته على الصعيدين الوطين واحمللي كّيف مع تغّير املناخ والتخفيف منالت
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لألمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك  ةالعاملي ةإطار االسرتاتيجيحوار بني خمتلف أصحاب الشأن حول - 9

 يف الشرق األدنى الشأن ألصحاباملشاورات املتعددة نتائج 

 

لإلطار  مشاورة حول املسودة األوىلحة يف ويسعى هذا االجتماع إىل إشراك جمموعة واسعة من أصحاب املصل 

وسوف تؤخذ التعليقات الصادرة خالل املشاورة يف . حبيث ُتراعى فيه التوجهات اإلقليمية املناسبةاالسرتاتيجي العاملي 

 الذي سُيعَرض على الدورة العامة للجنة األمن الغذائي ة العامليةإطار االسرتاتيجيار لدى إعداد النسخة األوىل من االعتب

اإلطار إىل البلدان األعضاء،  هذا وستوّجه الدعوة ملناقشة املسودة األوىل من. 2142تشرين األول /يف شهر أكتوبر

مجيعًا على عقد مناقشات  تشجيعهمواملنظمات الدولية، واملنظمات امليدانية واألهلية، وممثلني عن القطاع اخلاص، مع 

عن اإلطار االسرتاتيجي تعّدها األمانة، وعن نتائج  موجزةوستتخلل االجتماع عروض . حتضريية قبل املؤمترات اإلقليمية

تشرين /اليت انعقدت يف أكتوبرذائي والتغذية يف الشرق األدنى، احللقة الدراسية العملية ألصحاب املصلحة عن األمن الغ

ولن تصدر عن هذا االجتماع أية قرارات، غري أّن املالحظات ستؤخذ بعني االعتبار عند إعداد مسودة . 2144األول 

خالل االجتماع  رئيس جلنة األمن الغذائي العاملياإلطار االسرتاتيجي، وسُيدرج موجز عن املناقشات يف مداخلة 

  .الوزاري

 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية- ثالثًا

 

، وبرنامج العمل وامليزانية 2144-2141أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنى يف الفرتة - 41

 تني، وجماالت العمل ذات األولوية بالنسبة إىل اإلقليم يف فرتة السنتني املقبل2142-2142للفرتة 

 ة الفاو، مبا يف ذلك تقرير موجز عن توصيات األجهزة اإلقليمية يف منظم2141-2142

 

سوف ُترفع تقارير يف إطار هذا البند من جدول األعمال حول نشاطات منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم يف  

 .، وحول اإلجراءات املّتَخَذة بشأن التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي السابق2144-2141 الفرتة

 

تنفيذ برنامج العمل وامليزانية يف إقليم الشرق األدنى لدى طَلع البلدان األعضاء على ويف إطار هذا البند، سوف ُت 

مناقشة جماالت وسوف تتسنى هلم فرصة . قيقها، مبا يف ذلك النتائج اإلقليمية الواجب حت2142-2142املنظمة للفرتة 

املية وكذلك، سوف يناقش املؤمتر االجتاهات الع. 2141-2141العمل ذات األولوية بالنسبة إىل اإلقليم للفرتة 

 .والتحديات املقبلة لعمل املنظمةاملقرتحة، 
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وخطة العمل لتنفيذ توصيات تقييم  ،مبا يف ذلك نطاق تغطية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ،الالمركزية- 44

، واالنتقال إىل نهج أكثر اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة يف الشرق األدنىشبه املكاتب اإلقليمية و

 .ديناميكية

 
، مبا يف ذلك يف اجتماعات جلنة 2144لقد جرت مناقشة مسألة الالمركزية يف اجتماعات عديدة خالل عام  

 وطلب. املؤمتراخلارجي املستقل، و الربنامج وجلنة املالية، ودورة اجمللس، واجتماع جلنة املؤمتر املعنية بالتقييم

توفري اآلراء حول عدد من املواضيع، مبا فيها هيكل املكاتب  2142اجمللس إىل املؤمترات اإلقليمية املزمع عقدها عام 

 .امليدانية، والتوظيف فيها، وتشغيلها، ومتويلها

 

إىل مؤمتر إىل التوصية الواردة يف التقرير الذي رفعته جلنة املؤمتر املعنية بالتقييم اخلارجي املستقل  واستجابةً 

 :السادسة بعد املائة، سوف يتّم يف إطار هذا البندمنظمة األغذية والزراعة، وإىل جلنة برنامج منظمة الفاو يف دورتها 
 

 يكل استعراض التغطية القطرية ملنظمة الفاو يف اإلقليم، بغية تعزيز الفعالية والكفاءة، وتقديم توصيات بشأن اهل

 لشبكة املكاتب امليدانية يف اإلقليم؛ مةوجموعة املهارات األكثر مالء

  وبعد التوصيات (من خطة العمل الفورية 2886اإلجراء )توضيح تغطية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ،

اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة الفاو يف الشرق األدنى، سوف ُتقّدم إىل األعضاء خطة  املكاتب تقييم الصادرة عن

 . يات التقييم، الستعراضها واعتمادهاالعمل لتنفيذ توص

 النظر يف إمكانية إنشاء مكاتب إقليمية فرعية يف اإلقليم. 

 

 االنتقال إىل نهج أكثر ديناميكية -نظمة املجتديد 

 

يصف التقرير االجتاه اجلديد يف جتديد منظمة الفاو، مع الرتكيز على حتقيق املنافع، وتسريع إجراءات خطة  

بداء املالحظات حول مدعوة إلاإلقليمية  واملؤمترات . ، وإدماج التجديد يف برنامج عمل املنظمة2142العمل الفورية عام 

معلومات مهمة جدًا بالنسبة إىل إجناز عملية التجديد بنجاح، تشّكل  تلك املالحظاتالقضايا اخلاصة بكّل إقليم، 

 .وسوف ُتستخدم حبيث ُتتَّخذ قرارات إدارية مستنرية بشأن املستقبل

 

 مسائل أخرى- رابعًا

 

 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  2142-2142برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة - 42

 

للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى،  2141-2142سوف ينظر هذا البند يف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  

 .72-2إىل  71-2الذي سوف يوضع متاشيًا مع إجراءات خطة العمل الفورية 
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 موعد وانعقاد املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى- 42

 ية مسائل أخرىأ- 41
 

 .إعداد، مسودة تقرير املؤمتر اإلقليمي، ومناقشتها، واعتمادها لينظر فيها االجتماع الوزاري ويعتمدها 

  



NERC/12/1 Rev.1 (Arabic only) 6 

 

 

 1املذكرات اإلعالمية
 

 الرشيدالربامج، والسياسات، واحلكم : ائيمساهمة املوارد الطبيعية للغابات واملراعي يف األمن الغذ (أ)
 

لطاملا مّت النظر إىل السياسات والربامج املعنية بإدارة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة، وإدارتها، وتنفيذها، ومتويلها 

يشارك السكان احملليون يف إدارة  وحيثما. على حنو مستقل عن السياسات والربامج املعنية باألمن الغذائي

الغابات واألشجار، ويستخدمون املوارد اليت يوّفرونها لسبل عيشهم، تؤثر الغابات على األمن الغذائي والتغذوي 

وتشّكل األغذية واملداخيل . ، ميكن أن يضّطلع قطاع الغابات بدور حيوي يف مكافحة سوء التغذيةومن ثم للناس؛

 وباإلضافة. من األمن الغذائي لألسرةنظم أشجار أخرى يف إقليم الشرق األدنى مكونًا هامًا عن املتأتية عن الغابات و

ت خمتلفة، من قبيل األغذية، إىل اجملموعة الواسعة من منتجات الغابات اخلشبية وغري اخلشبية الستخداما

ة وغري مباشرة، ودخاًل إضافيًا ، توّفر الغابات واألشجار فرص عمل مباشر.، واحلرفيات، والبناء، إخلواألدوية

  .   آلالف األسر، كما تساهم يف محاية مستجمعات املياه ويف صون التنوع البيولوجي
 

وكذلك، تساهم الغابات واألشجار بصورة غري مباشرة يف األمن الغذائي ألنها تؤدي دورًا رئيسيًا يف استدامة نظم 

الشرق األدنى من خالل نهج أفضل وأكثر انتظامًا يف  يف الزراعة أكرببيد أنها قد تساهم على حنو . اإلنتاج الزراعي

 . للزراعة احلرجية، وزراعة األشجار يف النظم الزراعية واستعادة املناظر الطبيعية
 

 إقليمية لتحسني اإلحصاءات الزراعية يف إقليم الشرق األدنى إسرتاتيجيةوضع  (ب)
 

 بالفعل، هذه النظم. وتعاني النظم والبيانات املتعّلقة باإلحصاءات الزراعية ضعفًا يف العديد من بلدان الشرق األدنى

وبالتالي، فإن نواجتها غري . ، وغري مّتسقة، وال حتظى مبوارد كافية، وال تتمتع باالستدامة الضرورية فعالةريغ

 .  رهامالئمة من حيث كميتها، ونوعيتها، ومدى انتشا
 

اإلقليمية لتحسني اإلحصاءات الزراعية مبادرًة تهدف بشكل رئيسي إىل حتسني اإلحصاءات  اإلسرتاتيجيةومتثل 

دة ملساندة السياسات املعنية الزراعية يف بلدان إقليم الشرق األدنى، وإىل تلبية الطلب املتنامي على بيانات جي

 واالسرتاتيجية هي جهد يف األجل الطويل تتخّلله مراحل. لعشرينالتنمية الريفية يف القرن احلادي وابالزراعة و

من إنتاج وتطبيق البيانات واملعلومات األساسية الضرورية  وّفر إطارًا للنظم اإلحصائية الوطنية ميّكنهاالتنفيذ، وت

خطة التنفيذ، وسوف توّفر هذه الوثيقة تفاصيل عن االسرتاتيجية مبا يف ذلك . لتوجيه عمليات اختاذ القرارات

 .ومقرتحات شاملة عّما هو مطلوب، وأدوار أصحاب املصلحة ومسؤولياتهم، وعن كيفية تنفيذ االسرتاتيجية
 

 التخفيف من اآلثار السلبية للتصّحر على اإلنتاج الزراعي (ج)
 

ورة خاصة يف األرض، تهديدًا ملحوظًا لإلنتاجية يف العامل، وبص رأقصى أشكال تدهو أحدميثل التصحر، الذي هو 

خاصة على الزراعة واستغالل املوارد الطبيعية بصورة شخص يف املناطق اجلافة  بليوناويعتمد . إقليم الشرق األدنى

                                                      
 .، إذا رغبوا بذلك"أية مسائل أخرى"عنوان  تجيوز للمندوبني التعليق على املذكرات اإلعالمية حت  1
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وتشمل األسباب الرئيسية اليت تؤدي إىل التصحر تغّير . بالتصّحر شديدًالكسب سبل عيشهم، وهم يتأثرون تأثريًا 

يف املائة من مساحة  61 يويتشّكل حوال. والزراعة الكثيفة عمراني،واالمتداد اللكبري لعدد السكان، املناخ، والنمو ا

ة من أراضي يف املائ 79وبات . اإلقليم من أراٍض جافة قاحلة ولذا، فهي مهّددة إىل حد بعيد بالتدهور والتصحر

 .ة من احلاالت إىل النشاط البشرييف املائ 98تدهور ُيعزى يف م اإلقليم اليوم يف وضع
 

. سباب تدهور األرضلسلبية للتصّحر إىل السيطرة على أوجيب أن تستند احللول اآليلة إىل تقليص التأثريات ا

مناطق /املراعي: ونظرًا إىل أن التصحر هو نتيجة النشاط البشري، جيب أن يرتّكز االنتباه بصورة خاصة على

ف تستعرض الوثيقة أنواع اجلهود الضرورية لتقليص وسو. واملروية الغرينيةالرعي الطبيعية، والزراعة يف املناطق 

 .تدهور األراضي والتصّحر، وستقّدم توصيات بشأن إجراءات وسياسات ممكنة على الصعيد اإلقليمي
 

 االجتماعات واللجان اإلقليمية يف الشرق األدنى توصياتملخص عن  (د)
 

هذا البند من جدول األعمال االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن اللجان اإلقليمية وعن اجتماعات  يستعرض

باملسائل ( 2التنظيمية و سائلاملو اتالسياسمبسائل ( 4إقليمية أخرى ذات الصلة يف الشرق األدنى يف ما يتعّلق 

هيئة الزراعة واستخدام األراضي واملياه يف : وهذا يشمل منتديات إقليمية من قبيل. املتصلة بالربنامج وامليزانية

اهليئة العامة ملصايد األمساك يف  ، و(RCOFI)، واهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك (ALAWUC)الشرق األدنى 

مكافحة اجلراد ، وهيئة (NEFRC)ات واملراعي يف الشرق األدنى هيئة الغاب، و(GFCM)البحر األبيض املتوسط 

 (.CRC)الصحراوي يف املنطقة الوسطى 
 

 2142االنتقال إىل نهج أكثر ديناميكية عام  -جتديد منظمة األغذية والزراعة (هـ)
 

االجتاه اجلديد لتجديد منظمة  2142ة عام ياالنتقال إىل نهج أكثر ديناميك -يصف تقرير جتديد منظمة الفاو

، ودمج التجديد يف 2142الفاو، مع الرتكيز على حتقيق املنافع، وتسريع إجراءات خطة العمل الفورية عام 

ما أنها تشكل ّيسبداء املالحظات بشأن قضايا خاصة باإلقليم، مدعو إلاملؤمتر اإلقليمي و . برنامج عمل املنظمة

العمل يف ، وسوف ُتستخَدم لتوجيه قرارات اإلدارة بشأن بنجاح عملية التجديدل الستكماراجعة أساسية  معلومات

 .املستقبل
 

 االجتاهات العاملية والتحديات املقبلة لعمل املنظمة (و)
 

ملنظمة الفاو،  2147-2141واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  ،ويف إطار اإلعداد لصياغة اإلطار االسرتاتيجي امُلنقَّح

عن االجتاهات العاملية الكربى وأهمّيتها بالنسبة إىل بلوغ أهداف  موجز مشروع خمططسوف تقّدم هذه الوثيقة 

املنظمة العاملية كقاعدة لتحديد األولويات اجلوهرية يف املنظمة، والتحديات الرئيسية اليت تشّكل قاعدة لألهداف 

 . 41ملناقشة إمجالية لألولويات يف إطار البند  أساسًا وثيقةوتشّكل هذه ال. االسرتاتيجية للمنظمة
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 االجتماع الوزاري

 2142أيار /مايو 47-48

 

 كلمة املدير العام -2

 كلمة الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -1

 كلمة رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى -1

 
 معلومات رئيسية موجزةسوف توّفر كلمة رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  

 روما،) املداوالت خالل الدورة السابعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اعن النتيجة اليت آلت إليه

( 2144نيسان /أبريل 41-44)نظمة امللس ، والدورة الواحدة واألربعني جمل(2144متوز /يوليو 2 -حزيران/يونيو 21

تنفيذ خطة العمل  يف جمال لتطّوراتوسوف يعرض الرئيس أيضًا آلخر ا. حول مسائل ذات الصلة بإقليم الشرق األدنى

 .الفورية لتجديد منظمة الفاو

 

الغذائي العاملي،  كلمة رئيس جلنة األمن الغذائي حول نتائج الدورة السابعة والثالثني للجنة األمن -6

 إصالح جلنة األمن الغذائي يف جمال وآخرالتطّورات

 

يف دورتها  نة األمن الغذائي من نتائجا توّصلت إليه جلمب إىل الدورة معلومات موجزة رئيسال قّدمسوف ي 

تشمل هذه املعلومات آخر  وسوف. يف جمال إصالح جلنة األمن الغذائي ، وعن آخر التطّوراتالسابعة والثالثني

إضافة إىل التنسيق والدعم على الصعيد وابط مع جلنة األمن الغذائي، املبادرات العاملية واإلقليمية والر التطورات بشأن

سوف ُتعَقد و. لتغذية على الصعيد القطرياألمن الغذائي وا نشاطاتلعمليات الوطنية من قبيل رسم خرائط العاملي ل

 .من جدول األعمال 9مشاورة حول هذه املواضيع خالل اجتماع كبار املسؤولني يف إطار البند 

 

 استعراض تقرير املؤمتر واعتماده
 
يف  قرارهاإلجنة الفنية، ومناقشتها، وسوف يتم استعراض مسودة تقرير املؤمتر اإلقليمي، الذي أعّده اجتماع ال 

 : وسوف يشمل النقاش. نهاية املطاف
 

 التنظيمية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛ سائلاملو السياساتمسائل  -4

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية؛ -2

 .أية مسائل أخرى -2
 
 . وسوف يقوم املقرر بعرض التقرير 


