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لنتائج والتوصيات الرئيسية اليت توصلت إليها اهليئات اإلقليمية يف الشرق لهذه الوثيقة عرضًا موجزًا تضمن ت-  1

الدورة العشرون هليئة : ذه الوثيقةه هااجتماعات هذه اهليئات اليت تعرضتشمل و. 2011-0212األدنى ومشال أفريقيا للفرتة 

ة والثالثون دحواالدورة الو، (RECOFI) ة اإلقليمية ملصايد األمساكالدورة السادسة للهيئو، (NEFC) غابات الشرق األدنى

، والدورة (CRC) هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي باملنطقة الوسطىو، (GFCM) للهيئات العامة ملصائد أمساك البحر املتوسط

وورشة العمل اإلقليمية لكافة املعنيني باألمن  (ALAWAC) السابعة هليئة الزراعة واستخدام األراضي واملياه بالشرق األدنى

 .األدنىالغذائي والتغذية يف إقليم الشرق 

 

 (NEFRC) الدورة العشرون هليئة غابات الشرق األدنى- أواًل

 

حتت  واألسبوع الغابي لغابات الشرق األدني ،(NEFRC)عقدت الدورة العشرون هليئة غاباتومراعي الشرق األدني-  0

 ،يف أنطاليا 2210فرباير  0يناير الي   02خالل الفرتة "  عمود األمن الغذائي: اإلدارة الرشيدة للغابات واملراعي"شعار

 مجهورية تركيا

 

 :توصيات للمؤمتر اإلقليمي- 3
 

  االستمراريةأن تعني الدول ممثل دائم هليئة غابات ومراعي الشرق األدني مع بديل دائم وذلك من أجل 

العوائق اليت حتول دون  الستكشافإجراء دراسة حالة  إلي، كما حثت اللجنة منظمة األغذية والزراعة 

 .األدنىالتنسيق بني الغابات واملراعي يف بلدان الشرق 

  ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لربنامج الغابات واملراعي يف منظمة األغذية والزراعة والدول ختصيص

 .املنطقة

 مياه الصرف الصحي  باستخدامالدروس املستفادة فيما يتعلق منظمة األغذية والزراعة والدول نشر أن تن

الدول النهج  وأن تستخدم : املعاجلة يف مجيع البلدان ، ال سيما التجربة القيمة لدول اخلليج العربي 

 .من النفايات علي مشاركة كافة املعنيني يف التنسيق يف مشاريع املياه املعاجلةالقائم 

  أن تتخذ الدول تدابري ملموسة للحصول علي التمويل من خالل اإلتفاقيات الدولية واهليئات ذات الصلة

وقد أشار املؤمتر يف . بالتغريات املناخية،وأن تدعم املنظمة وتعزز طرق الوصول الي التمويل املطلوب

  . إسهاما حقيقيا يف اإلقتصاد القومي توصياته الي صعوبة إقناع واضعي السياسات بأن الغابات تسهم
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 (RECOFI) كامسالدورة السادسة للهيئة اإلقليمية ملصايد األ   -ثانيًا

 

هذا يف شارك و. 0211أيار / مايو 12-12الفرتة من يف يف روما اإلقليمية ملصايد األمساك الدورة السادسة للهيئة ُعِقدت -  4

، باإلضافة إىل مراقب من اليمن، ومراقب من إحدى اهليئات هليئةيف امندوبًا ميثلون الدول الثمانية األعضاء  11االجتماع 

(INFOSAMAK .) مبا يف  ،0222منذ انعقاد اجتماع اهليئة األخري يف عام اليت مت إجنازها واستعرضت اهليئة األعمال

املخزونات حالة اإلبالغ عن إلقليم، مثل املهمة بالنسبة لومت اختيار بعض القضايا  ؛ذلك مراجعة التقارير اإلدارية واملالية

لتخطيط آفاق اإلقليمية  واإلسرتاتيجيةائية، رتبية األحياء املالنهوض بومستقبل  مصايد األمساك؛ واجتاهات إنتاج يةالسمك

 يف السنتنيالعمل  وضع برنامجوإدماج يف ذلك ا وكذلك استعراض أداء اهليئة مب ؛األحياء املائيةوتربية مصايد األمساك 

 .وتنفيذه، 0210و 0211

 

 :كانت النتائج والتوصيات كما يليو- 2

 

  قد أصبح أكثر يسرًا من خالل نشاطات اهليئة مبا ساعد الدول األعضاء يف  اإلقليميأن احلوار بأعضاء اهليئة  أقر

التعرف على اخلطوات اإلقليمية والقطرية الالزمة للمضي قدمًا يف تبين السياسات واألنظمة اليت تعزز اإلدارة 

 مية قطاع تربية األحياء املائية؛باإلضافة إىل تن ،املستدامة ملصائد األمساك املشرتكة

 كما أشادت مبساهمات 0212-0222لفرتة املالية خالل ااهليئة بالتقرير املالي الشامل حول أعمال اهليئة  نوهت ،

 الذي ساهم يف دعم نشاطات اهليئة؛و اإلقليميبرنامج املنظمة 

 باإلقليم والذي ميكن القائمني على قطاع  ةاألساسي اتاملوضوعمن اهليئة على أن تطوير القوى البشرية يظل  وافقت

 املوارد كنظام ايكولوجي متكامل؛ األمساك لوضع وتطوير السياسات الضرورية لإلدارة املستدامة هلذه

 لرتبية األحياء املائية إقليمينظام معلومات " إنشاءاهليئة أن  أقرت( "RAIS )كان أحد االجنازات املهمة؛ 

 قررتاألحياء املائية، كما تربية اخلاصة بتخطيط آفاق مصايد األمساك و اإلقليمية سرتاتيجيةاالاهليئة  أيدت 

 ؛، يف حدود املوارد املتاحةسرتاتيجيةاالاهليئة أن تقدم العون مما يتيح متابعة اجلهود الرامية لتنفيذ تلك 

 ملصايد األمساك  اإلقليميةاهليئة اليت أصدرتها الثروة السمكية اخلاصة بإدارة التوصية األوىل على اهليئة  وافقت

(RECOFI /6/2011/1 ) منطقة اهليئة اإلقليمية ملصايد إبالغ احلد األدنى من البيانات يف بشأن توصية "بعنوان

اهليئة على  وافقتملصايد األمساك،  اإلقليميةًا للمادة اخلامسة من االتفاقية اخلاصة بإنشاء اهليئة وطبق". األمساك

 ؛0210كانون الثاني / رًا من ينايرهذه التوصية اعتباأن يبدأ تطبيق 

 ملصايد  اإلقليميةاالجتماع اخلاص بتعزيز ودعم قدرات اهليئة االستنتاجات والنتائج اليت خلص إليها اهليئة  أقرت

 ؛(0211 أيار/ مايو 10-11)األمساك املنعقد يف روما 
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  فإن الدول  لكوالتنموية، لذ اإلداريةتواجه العديد من التحديات أن اهليئة اإلقليمية ملصائد األمساك أكدت اهليئة

 جعة املساهمات السنوية املدفوعة؛تدعي ضرورة مراسيمضاعفة اجلهود وهذا ما وًا للعمل األعضاء تناشد اهليئة دوم

 لتمويل تنفيذ عدد حمدود من النشاطات بالكاد تكفي األعضاء يت يسددها لااهليئة أن املساهمة السنوية  الحظت

 ؛مبالغ إضافية لتمويل تنفيذ برامج عمل أكثر طموحًاان من املطلوب سداد  تقرر لكلذوذات األولوية، 

  مواصلة اهليئة أيضًا  قررت، اإلقليميةاخلاص بتعزيز قدرات اهليئة  االجتماع إليهابالنسبة للبدائل اليت توصل

أمثال ما هي عليه إىل ثالثة املساهمات السنوية زيادة  قررتكما األعضاء على املتساوية الثابتة وتطبيق املستويات 

، شريطة 0213سنة من  اعتباراوذلك ( والر سنويًاد 12 222دوالر إىل  2 222أي من املستوى احلالي وهو )

 ؛0211كانون األول / ديسمرب 31ول حبل اتاملتأخرمجيع تسوية 

 ووافقت على دعم األنشطة اليت تركز على  ،اهليئة خطة عمل للفرتة املقبلة الفاصلة بني الدورتني اعتمدت

اإلبالغ عن و ؛القدرات يف جمال تربية األحياء املائية وإدارة وتطوير آفاق مصايد األمساكتطوير : ةاآلتياجملاالت 

ت إقليمية وشبكة معلومات إنشاء قاعدة بياناوت، احلد األدنى من البياناوتنفيذ متطلبات  السمكية؛ حالة األرصدة

إلدارة تقوم على أهداف وتدابري تشغيلية متفق عليها إعداد خطط إقليمية و ؛دعم إدارة مصايد األمساك الرئيسيةل

تقييم إجراء و ؛(kingfish)دراك أمساك المن لألرصدة املشرتكة استطالعي مشرتك تقييم و ؛مصايد األمساك

دراسة التقييم البيئي ألقفاص و ؛حتليل املخاطر يف تربية األحياء املائيةو ؛اجتماعي ملصايد األمساكو اقتصادي

 .(RAIS)رتبية األحياء املائية اخلاص بتطوير واستمرارية نظام املعلومات اإلقليمي و ؛تربية األحياء املائية
 

املتوسط األبيض والثالثون للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر احلاديةالدورة    -ثالثًا  

 

، 0211أيار / مايو 14-2حدة والثالثون للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر املتوسط يف روما بني واعقدت الدورة ال-  6

تنفيذ التوصيات امللزمة لاألعضاء اإلجراءات اليت اختذها ، املنبثقة عن اهليئة، من خالل جلنة االمتثال استعرضت الدورةو

وكذلك جلنة تربية األحياء العلمية اللجنة االستشارية أنشطة ، كما قامت بتقييم يف الفرتة األخريةاليت توصلت إليها اهليئة 

اإلبالغ عن البيانات واخلاصة بإدارة مصايد األمساك، املقرتحة التوصيات أقرت و تاملائية وجلنة االمتثال، واستعرض

 .هلا ًاجديد ًاتنفيذي ًااهليئة أمينانتخبت وعالوة على ذلك، . املراقبة والتحكمو

 

 :كما يلي النتائج واملقررات الرئيسيةوكانت - 7
 

  0222أجري يف الذي " ملصايد أمساك البحر املتوسط تقرير تقييم األداء للهيئة العامة"الدورة ناقشت ،

تقديم البدائل لالتوصيات اليت توصل إليها فريق اخلرباء، وراجعة ملتشكيل فريق عمل الدورة  قررتو

علقة بالقواعد املالية املت وبنودهااهليئة العامة  اتفاقية أمكانية تعديلمبا يف ذلك ء اهليئة لتحسني أدا

 واإلدارية؛
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 تهاتقوية أمان قررتأمينًا تنفيذيًا جديدًا للهيئة، كما ( عبد اهلل سرور من املغرب/ السيد)اهليئة  انتخبت 

 بتعيني أربعة موظفني جدد؛

 لزراعة إىل موقع جديد يف روما؛اهليئة على انتقال مكاتبها من مبنى منظمة األغذية وا وافقت 

 ة عمل خاصة بقضايا البحر األسود؛اهليئة تشكيل جمموع قررت 

 اهليئة الدولية حلماية أمساك التونة  هاصدرتأاليت امُللِزمة  الستةقرارات ال /توصياتالاهليئة  اعتمدت

(ICCAT ) القرارات ذات العالقة بالبحر املتوسط/التوصياتووافقت على مخس من تلك: 

o تعديل اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر املتوسط العاملة مبنطقة سجل بأمساء أساطيل الصيد  إنشاء

  ؛(GFCM/34/2010/1)التوصية 

o مبنطقة البحر املتوسط؛جان األمحر استغالل املر 

o  أمساك مصايد باملنطقة اليت تشملها هيئة  يةالبحرطيور التقليل الصيد العرضي غري املقصود من

 املتوسط؛البحر 

o  باملنطقة اليت تشملها هيئة مصايد أمساك البحر املتوسط؛ ن السالحف البحريةمالصيد العرضي 

o مة الفقماية أمساك حلاخلاصة بالصيد البحري دابري الت(monk seal ) باملنطقة اليت تشملها هيئة

 مصايد أمساك البحر املتوسط؛

o تعديل التوصية  رتبية األحياء املائيةاخلاصة بلومات اإلبالغ عن البيانات واملع

(GFCM/33/2009/4)؛ 

o  معلومات موحدة حول أساطيل الصيد؛تقديم 

o ؛املعلوماتو اتاسالسيسرية البيانات والتدابري اخلاصة ب 

o  ؛يئةالسنوية لله اتالدوربالقرارات إىل تقديم املقرتحات اخلاصة قواعد 

o  اخلاصة بوضع خطة  [24-12رقم ]األطلسي توصية اهليئة الدولية حلماية امساك التونة يف احمليط

والبحر  األطلسيمساك التونة الزرقاء الزعانف مبنطقة شرق احمليط أ إلنعاشمتعددة السنوات 

 املتوسط؛

o اخلاصة بأمساك  [26-12رقم ] احمليط األطلسياهليئة الدولية حلماية امساك التونة يف  توصية

يف اليت يتم اصطيادها و( Short fin Mako Sharks) األطلسياحمليط بلقرش القصرية الزعانف ا

 ؛(ICCAT) األطلسينة يف احمليط اهليئة الدولية لصيانة امساك التواليت تديرها املصايد 

o أمساك القرش ذات اخلاصة ب [21-12رقم ] اهليئة الدولية حلماية امساك التونة يف احمليط توصية

يف املصايد اليت واليت يتم اصطيادها ( Sphynidaeمن عائلة  –Hammerhead Sharks)املطرقة  الرأس

 ؛(ICCAT)تديرها اهليئة الدولية لصيانة امساك التونة يف احمليط األطلسي 
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o اخلاصة بالصيد العرضي  [22-12رقم ] اهليئة الدولية حلماية امساك التونة يف احمليط توصية

يف املصايد اليت تديرها اهليئة الدولية لصيانة امساك التونة للسالحف البحرية اليت يتم اصطيادها 

 ؛(ICCAT)يف احمليط األطلسي 

o  اخلاصة بتقليل الصيد العرضي ( 27-27رقم  (مساك التونة يف احمليطأتوصية اهليئة الدولية حلماية

 ؛اخليوط الطويلة مصايديف للطيور البحرية اليت يتم اصطيادها 

 برنامج ، كما اعتمدت أمريكيدوالر  1 721 032 عند مستوى 0211 سنةلاملستقلة  تهااهليئة ميزاني أقرت

 جتماعًا فنيًا؛ا 02عقد متضمنة ، 0211أجهزتها الفرعية لسنة عمل 

 

 (CRC)هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى    -رابعًا

 

بني الواقعة الفرتة يف دورة عامة يف  (CRC)الصحراوي يف املنطقة الوسطى  هيئة مكافحة اجلرادتمع مل جت-  1

 .الدورتني

 األراضياستخدام الدورة السابعة هليئة الزراعة و   -خامسًا

 (ALAWUC) األدنىاملياه من الشرق و

 

واستخدام األراضي واملياه من الشرق األدنى مكان انعقاد الدورة السابعة هليئة الزراعة مل يتم حتديد تاريخ و - 2

(ALAWUC )للشرق  اإلقليمياجتماعاتها مصاحبه النعقاد دورات املؤمتر أن تكون  منذ إنشائها علىدرجت اهليئة قد و

سوف تناقش اهليئة و. اإلقليمي ويف دولة أخرىنه قد تقرر أن تعقد الدورة القادمة للهيئة منفصلة عن املؤمتر أإال . األدنى

 .انتخاب جملس هلاثائق حول إعادة تشكيلها ومسودات و

 

 األطراف حول األمن الغذائية دعدمت اإلقليميةاجتماع حلقة العمل    -سادسًا

 حالة التغذية يف الشرق األدنىو

 

، مت تقديم طلب تنظيم 0212كانون الثاني /يف ديسمرب اخلرطوم  الثالثني للمنظمة يف اإلقليميخالل انعقاد املؤمتر -  12

 ه أن تقوي الروابط مع جلنة األمنحلقة العمل هذشأن ومن . اإلقليمالغذائي وحالة التغذية يف  حول األمن إقليميةحلقة عمل 

اشرتك املكتب اإلقليمي قد و .العاملي للجنة األمن الغذائيدورة السابعة والثالثني اليف أن تساهم و( CFS)الغذائي العاملي 

( 0211تشرين أول / أكتوبر 4-3)يف القاهرة  ةلقة العمل املذكورحيف   (CFS)للمنظمة بالقاهرة وجلنة األمن الغذائي العاملي 

ناقشة حالة التغذية ملاألمن الغذائي واملصلحة املعنية ببني تشكيلة واسعة من اجلهات صاحبة مع جلمنها هو ا فدكان اهلو
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مدخالت يف جمال السياسات إىل جلنة ، عالوة على تقديم اإلقليممن الغذائي والتغذية يف القضايا الرئيسية املؤثرة يف حالة األ

ممثلون عن يف حلقة العمل شارك  قدو .صاحبة املصلحةاملتعددة األمن الغذائي العاملي من خالل عملية تشاور بني اجلهات 

الوة ، عدة ومنظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكوميةاملتح األمموكاالت احملتلة و يةلفلسطينا األراضيبلدًا، و 10

البحوث مؤسسات ن لبعض جهات التمويل الدولية واإلقليمية ووممثلعلى بعض منظمات املزارعني وبعض الدول املاحنة و

 .من اجتماعات مائدة مستديرة أربعتنظيم حلقة العمل ختلل انعقاد و. القطاع اخلاصالزراعية و

 

 :السياساتيف جمال وقد أسفرت املناقشات عن التوصيات الرئيسية التالية - 11

 

وأثرهاالتحوالت االجتماعية والسياسية يف الشرق األدنى    -ألف  

التغذيةعلى التوصيات املتعلقة حبالة األمن الغذائي و   

 

  حتسني حالة األمن الغذائي بالطبع بغية  اإلقليميلتعزيز التعاون  قليميللتنسيق اإلآلية  إنشاءضرورة

مشروعيتها من الناحية الرئيسية وأنشطتها ذه اآللية وكرب لتحديد طبيعة مثل هأسيتطلب األمر بذل جهد 

 ؛ةواملؤسسي

 وذلك ألجل متابعة  اإلنتاج الزراعي واألبعاد التسويقيةالدقيقة حول نشر املعلومات على حتليل و العمل

لكن فرة وامتو األدواتقد تكون و. القطرية واإلقليميةالتغذية على املستويات حالة رصد األمن الغذائي وو

 .يتطلب األمر تنمية القدرات لتنفيذ ذلك

 

الغذائي األمنلك على التوصيات املتعلقة حبالة وأثر ذ يةغذأسعار األ ذببتذ   -باء  

 

  على  األعباءعالوة على ختفيف  األسواقالتشوهات يف للحد من ها يستحقمل اإلعاناتتوجيه ينبغي

 احتياجًا؛السكان أكثر تستهدف حبيث كما جيب تنفيذ شبكات األمان . امليزانيات احلكومية

  التسويق ليتمكنوا من الزراعي و اإلنتاجالتعاونية بهدف تقديم العون لصغار املزارعني يف جمال  األنظمةتدعيم

 ت من خالل دعم قدراتهم التفاوضية؛املنتجا أسعاراالستفادة من ارتفاع 

  مثل اتفاقية  ،ةاملستدامة للموارد الطبيعية من خالل تنفيذ االتفاقيات الدولية اخلاصة بالبيئ اإلدارةتشجيع

 املتجددة؛خدام الطاقة تطوير استل احلفاظ على التنوع البيولوجي وجمكافحة التصحر، أل

 ذلك بتوسيع قاعدة احلوار ليشمل مجيع من و ،الرتويج لتوحيد السياسات والتعاون على املستوى القطري

 حالة التغذية؛قضايا األمن الغذائي و تهمه
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  وجيب أن يرافق ، ، واعتبار املاء كثروة قوميةاإلقليمرة املياه يف يف االعتبار ند استخدام املياهينبغي أن يأخذ

 برفع كفاءة إدارة املياه؛االستثمار يف التقنيات اجلديدة اخلاصة تعزيز السعرية احلوافز 

  كنولوجياالتلتسهيل تبادل اخلربات بني الدول واملشاركة يف املعلومات ونقل  ةكرتبماستكشاف طرق ،

 األراضي واملياه؛ إدارةيف جماالت وخصوصًا 

 وتكاليفها واإلقليميالغذائي على املستويني القطري االحتياطي عات األهداف مشروبوعي وزيادة ال. 

 

الغذائي األمنالتوصيات اخلاصة بتحسني    -جيم  

لصغار املزارعني وعالقة ذلك باالستثمار الزراعي املوجه  

 

  وحتسني نوعية وسالمة  األغذيةيلزم زيادة االستثمار يف نشاطات التكثيف الزراعي املستدام وتقليل الفاقد يف

وهنا تعترب الربامج وخطط العمل  .ت الفقرية من احلصول على الغذاءزيادة متكني الطبقا إىل باإلضافةالغذاء 

 مثاليُا لتحقيق هذا االستثمار؛ إطارااخلاصة باألمن الغذائي  واإلقليميةالقطرية 

 املناسب  واألسلوبم هلم املعلومات يف الوقت تقد أنر املزارعني العمود الفقري للزراعة، لذا جيب ايعترب صغ

 اخلاصة؛ أوضاعهمومبا يتناسب مع 

 لالستثماروارد مب أخرىتتمتع بلدان بينما  ،طبيعيةموارد ا لديهالبلدان فبعض  .طبيعتهمتنوع ب اإلقليم إن، 

دراسة متأنية ملدونات السلوك الدولية وغريها من  األمريتطلب و .يتطلب مناخا ومستقرًا االستثماربيد أن 

تنمية على قاعدة حتقيق التطبيقها لضمان ومدى إمكانية  باالستثمارالطوعية اخلاصة املبادئ التوجيهية 

 ؛اإلقليمية األولوياتمن الغذائي وتعكس حتقق األواسعة 

  الت النجاح اوححدث يف املاضي،  ما حتليلاالعتبار التوصيات املتعلقة بالسياسات يف ينبغي أن تأخذ

 .هاوما جنم عنفشل وال

  طبيعة مستدامة ومستقرةر املزارعني ذات اصغتستهدف  اليتتكون املشروعات  أنينبغي. 

 

 الغذائي وحالة التغذية واألمنتوصيات اخلاصة باملساواة بني اجلنسني ال   -دال

 

  يام وذلك من خالل ق ،نياجلنسالتدخالت اخلاصة باملساواة بني تنفيذ الالزمة لالقدرات بناء تعزيز

 ي كوزارة الزراعة مثاًل؛مؤشرات على املستوى القطر بإعدادية مؤسسات وطن

  والقطرية واحمللية بهدف تشجيع تفعيل  اإلقليميةعلى املستويات والدفاع عنها قوق املرأة حبزيادة الوعي

 لك األراضي؛ة مثل حق املرأة يف متالقانوني األطر
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  سب النوع االجتماعي، مع ضمان توحيد مناهج البحث حبة يليفصتتعزيز القدرات اخلاصة جبمع بيانات

 لتسهيل مقارنة تلك البيانات؛

 املساواة بني قضايا تتيح تبادل اخلربات واملعلومات والتقنيات اليت تروج ل األطراف إنشاء شبكة متعددة

 والتغذية؛اجلنسني 

  يف وذلك بالعمل  ،والتغذيةاملرأة تمكني املوضوعات املتصلة بتناول  مبتكرة لدى أدواتتشجيع استخدام

 .وتقبلها مثل هذه املبادراتيع توس إمكانيةمع احلكومات ملعرفة شراكة 

 

ة دائالجتماعات املوقد عرض مقرر حلقة العمل اليت شارك فيها العديد من اجلهات صاحبة املصلحة ملخصًا  -10

تنفيذ  تأييد ىلإاملؤمتر مدعو و .توصيات حلقة العمللجنة ال أقرتو .الغذائي العاملي األمنللجنة  37 لدورةعلى ااملستديرة 

 .العملحلقة توصيات البلدان األعضاء ل


