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 اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة: 4 امللحق

 

 رؤية املنظمة

 

عامل متحرر من اجلوع وسوء التغذية، تساهم فيه األغذية والزراعة يف حتسني مستويات معيشة اجلميع،  

 . وخصوصًا الفئات األشد فقرًا، بطريقة اقتصادية، واجتماعية وبيئية مستدامة

 

 :األهداف العاملية الثالثة لألعضاء
 

 ضمان قيام عامل يتمتع فيه البشرر اافرة يف    خفض العدد املطلق لألشخاص الذين يعانون من اجلوع، وتدرجييًا

مجيع األوقات بأغذية اافية وسليمة ومغذية تليب حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية، اي يعيشروا  

 حياة موفورة النشاط والصحة؛

 لريفية وسبل استئصال الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع بزيادة إنتاج األغذية وحتسني التنمية ا

 املعيشة املستدامة؛

        حتقيق اإلدارة واالستغالل املستدامني للموارد الطبيعية، مبا يف ذلر  األراضري وامليراه واءرواء واملنراخ واملروارد

 .الوراثية، مبا فيه صاحل األجيال احلاضرة واملقبلة

 

 :للمنظمة اإلسرتاتيجيةاألهداف 
 

 يالتكثيف املستدام لإلنتاج احملصول (ألف)

 حتقيق زيادة مستدامة يف إنتاج الثروة احليوانية (باء)

  إدارة مصايد األمساك وموارد تربية األحياء املائية واستخدامها بشكل مستدام (جيم)

 ضمان سالمة األغذية وجودتها على مجيع مراحل السلسلة الغذائية (دال)

 اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار (هاء)

املستدامة لألراضي واملياه واملوارد الوراثية وحتسني القدرة على مواجهة التحديات البيئية العاملية اليت اإلدارة  (واو)

 متس األغذية والزراعة

 توفري بيئة مواتية لتحسني ُسبل املعيشة والتنمية الريفية (زاي)

 حتسني األمن الغذائي والتغذية (حاء)

التهديدات وحاالت الطوارئ الغذائية والزراعية واالستجابة ءا على حنو  زيادة القدرة على التأهُّب ملواجهة (طاء)

 فعّ ال

 حتقيق املساواة بني اجلنسني يف احلصول على املوارد والسلع واخلدمات واختاذ القرار يف املناطق الريفية (ااف)

 الريفيةزيادة حجم وفعالية االستثمارات العامة واخلاصة يف الزراعة والتنمية  (الم)
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 األهداف الوظيفية

 

 التعاون الفعال مع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة (خاء)

 اإلدارة الكفؤة والفّعالة (ذال)

 

 الوظائف األساسية
 

 رصد وتقييم االجتاهات والتوقعات يف األجلني الطويل واملتوسط 

 مجع املعلومات واملعارف واإلحصاءات ونشرها 

  ومعايري دوليةوضع صكوك دولية وقواعد 

 وضع خيارات للسياسات واالسرتاتيجيات وتقديم املشورة بصددها 

 توفري الدعم الفين للرتويج لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات 

 املناصرة واالتصال 

 الُنهج املبتكرة واملشرتاة بني التخصصات 
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 إطار املنظمة  لألولويات اإلقليمية للشرق األدنىموجز : 2 امللحق

(NERC/10/7) 

 

اتساقًا مع الرؤية العاملية للمنظمة، فإن رؤية إطار األولويات اإلقليمية للشرق األدنى هي العمل على جعل إقليم  

ومهمة املنظمة يف اإلقليم هي احلد . الشرق األدنى آمنًا من حيث الغذاء مع افالة إدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام

التغذية والفقر الريفي ألجيال احلاضر واملستقبل وذل  مبساعدة األعضاء على حتقيق  من انعدام األمن الغذائي وسوء

زيادات مستدامة يف توافر األغذية، ووضع أطر سياساتية وتنظيمية يف جماالت الزراعة وصيد األمساك واحلراجة، 

 . املؤسسية ومحاية وزيادة املوارد الطبيعية، والنهوض بعمليات استنباط املعارف وتنمية القدرة

 

وحتقيقًا . وسيتوىل املكتب اإلقليمي للمنظمة دورًا قياديًا يف تنسيق تنفيذ إطار األولويات اإلقليمية ويف رصده 

ءذه الغاية، سيعمل املكتب عن اثب مع مكاتب املنظمة اإلقليمية الفرعية والقطرية املوجودة يف اإلقليم واذل  مع 

ع شرااء من احلكومات واجملتمع املدني والقطاع اخلاص يف اإلقليم الُشعب الفنية يف املنظمة املوجودة يف روما، وم

 . ومنظومة األمم املتحدة واجلهات املاحنة حسب مقتضى احلال

 

وقد حددت معًا بلدان اإلقليم الثمانية عشر جماالت األولويات اخلمس التالية اأهداف يلزم أن تراز عليها 

 .0202 األولاانون /ووافق عليها املؤمتر اإلقليمي يف سبتمرب،0202-0202املساعدة املقدمة من املنظمة يف الفرتة 

 

إن إقليم الشرق األدنى ال يستطيع هيكليًا أن ُيطعم نفسه، وذل  بسبب  .حتسني األمن الغذائي والتغذية- ألف 

وإضافة إىل . حمدودية وهشاشة قاعدة موارده الطبيعية، وارتفاع معدل النمو السكاني فيه، وتزايد الطلب على الغذاء فيه

لسببان الرئيسيان النعدام ذل ، فإن شيوع معدالت فقر مرتفعة يف بعض البلدان وقصور أمناط استهالك األغذية هما ا

فاإلقليم توجد فيه بلدان غنية ولكن لديها عجز غذائي، وتوجد فيه أيضًا بلدان فقرية . األمن الغذائي ولسوء التغذية

واألهداف الرئيسية . ُتنتج األغذية مبستويات أعلى، وهو ما جيعل حتديات األمن الغذائي يف هذا اإلقليم فريدة نوعًا ما

ية هذا هو حتقيق اخنفاض يف اجلوع وسوء التغذية يف اإلقليم  متاشيًا مع أهداف مؤمتر القمة العاملي بشأن جملال األولو

وتشمل األدوات . األغذية واألهداف اإلمنائية لأللفية وذل  من خالل دعم مبادرات األمن الغذائي اإلقليمية والوطنية

 األمن الغذائي، وحتسني وسائل مجع املعلومات ونشرها،الرئيسية اليت جيب استخدامها حتليل التعرض النعدام 

مبا يف ذل  اإلحصاءات الزراعية احملسنة واليت ميكن التعويل عليها، وتقديم املساعدة للبلدان األعضاء يف تعزيز 

 القدرات يف ما يتعلق بصياغة اسرتاتيجيات وسياسات وخطط تنفيذية للحد من انعدام األمن الغذائي ومن البطالة،

وافالة استقرار األسواق من خالل تدابري مستندة إىل آليات السوق إلدارة املخاطر، وتشجيع التعاون داخل اإلقليم بشأن 

وتشمل النتائج املتوقعة حتسني سياسات واسرتاتيجيات اإلنتاج احملصولي . املسائل اليت تكون مثار اهتمام مشرتك

املستويني الوطين واإلقليمي، وتقوية القدرات على صياغة وتنفيذ سياسات واحليواني املستدام، والتكثيف والتنويع على 

وبرامج متسقة تتصدى لألسباب اجلذرية للجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وحتسني قدرة البلدان األعضاء 

 .على معاجلة شواغل حمددة بشأن التغذية
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ميكن للزراعة أن تلعب دورًا هامًا يف  .تحسني ُسبل املعيشةتشجيع اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية ل- باء 

ففي إيران ومصر . التخفيف من انعدام األمن الغذائي والفقر الريفي والبطالة مثلما اتضح يف بلدان اثرية يف اإلقليم

 وما. األخرية واملغرب واجلزائر، مثاًل، أوجد القطاع الزراعي قرابة ُخمس إىل نصف فرص العمل اجلديدة يف السنوات

وتنطوي أجزاء اثرية من اإلقليم . زالت الزراعة عنصرًا بالغ األهمية يف سبل معيشة سكان الريف وسكان املناطق املتخلفة

على إمكانات واعدة لزيادة إنتاج منتجات غذائية عالية القيمة، من بينها منتجات البستنة، ومنتجات زيت الزيتون 

 .صاعدة، داخلية وخارجية على حد سواءواألمساك اليت توجد ءا سوق 

 

باالعتماد على طرق وأساليب لإلنتاج  واألهداف الرئيسية جملال األولوية هذا هو زيادة اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيني

ة الغذائي تتسم بالكفاءة يف جماالت لديها ميزة نسبية وقدرة على املنافسة، وافالة التنويع يف أنشطة إدرار الدخل بالنسب

 –ألصحاب احليازات الصغرية، وحتسني إمكانية النفاذ إىل السوق، والتشجيع على إضافة قيمة يف سلسلة الزراعة 

الرتويج للتكنولوجيا  هياألدوات الرئيسية  ستكونو. األغذية، وذل  بهدف تعظيم مساهمة الزراعة يف احلد من الفقر

جمال اإلنتاج األولي وجمال إضافة القيمة الثانوي وغريهما من  اجلديدة وتقديم املساعدة الفنية لتنمية القدرات يف

وتشمل النتائج املتوقعة زيادة احلصول على الغذاء، واالستقرار االجتماعي، وحتسني سبل . جماالت األعمال الزراعية

واق الزراعية حتليل التطورات يف األس( 0)معيشة سكان الريف، وتعزيز القدرة املؤسسية والفنية لدى البلدان على 

زيادة الوعي والقدرة على حتديد الفرص التجارية ( 0)والسياسات التجارية والقواعد التجارية على املستوى الدولي؛ 

صياغة سياسات مراعية للفوارق بني ( 3)وصياغة سياسات واسرتاتيجيات مالئمة وفعالة تصب يف صاحل الفقراء؛ 

استحداث سياسات ولوائح ومؤسسات وطنية ( 4)ة والتنمية الريفية؛ اجلنسني وشاملة وتشاراية يف جمالي الزراع

 .وإقليمية لزيادة تأثريات األعمال الزراعية والصناعات الزراعية من حيث التنمية واحلد من الفقر

 

اعة، إن النقص احلاد لدى اإلقليم من حيث املياه واألراضي الصاحلة للزر .اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية –جيم 

. مبا يف ذل  الضغط على هذه املوارد وتدهورها، هو أمر جيعل إدارة هذه املوارد إدارة تتسم بالكفاءة مهمة فائقة األهمية

فاإلدارة الصحيحة للطلب ميكن أن توجه املياه واألراضي إىل أفضل استخدام ءما ما بني إنتاج احملاصيل، واإلنتاج 

وإتباع نهج الي يف إدارة املياه واملوارد هو اخلطوة األوىل يف التصدي للتحديات . احليواني، وصيد األمساك، واحلراجة

والثروة احليوانية وصيد األمساك هما مصدران بالغا األهمية من مصادر . اليت يواجهها اإلقليم ولتحديد حلول عملية

ولوجية البحرية وإدارتها املستدامة أمرًا الغذاء يف اثري من بلدان اإلقليم، مما جيعل صون موارد املراعي والنظم اإليك

ويف عدة بلدان تلعب احلراجة، على الرغم من حمدوديتها، دورًا هامًا يف صون البيئة الطبيعية . ميثل أولوية هامة

وزيادة افاءة استخدام املياه واألراضي من خالل التكنولوجيات اجلديدة ميكن أن تؤدي . والتخفيف من آثار تغيُّر املناخ

وتنطوي فرص . إىل زيادة اإلنتاج وميكن أيضًا أن تؤدي إىل زيادة استخدام هذه املوارد اغذاء وللتخفيف من وطأة الفقر

وسيكون من . مجع املياه وإعادة استخدام املياه العادمة وحتسني املراعي على إمكانات ابرية لكثري من بلدان اإلقليم

اراة مجيع أصحاب املصلحة يف ختطيط وإدارة موارد املياه واألراضي الضروري يف هذا الصدد الرتويج إلشراك ومش

واألهداف الرئيسية جملال األولوية . واملوارد الوراثية إضافة إىل الرتويج للتعاون اإلقليمي بشأن إدارة املياه العابرة للحدود

لغذائي من أجل احلاضر واملستقبل، هذا هي افالة توافر مياه جيدة وموارد طبيعية أخرى جيدة لدعم الزراعة واألمن ا
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وتزويد أصحاب املصلحة بالدراية الفنية بشأن التكنولوجيات املقتصدة يف استخدام املوارد، وتوسيع نطاق تل  الدراية 

وتشمل النتائج املتوقعة التقييم والرصد اإلقليميني، وحتسني إدارة . حبيث تشمل صون املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي

وارد الطبيعية، وإتباع ُنهج فعالة حلماية التنوع البيولوجي مبا يشمل إقامة شرااات، وزيادة مشاراة أصحاب امل

 .املصلحة يف اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية الشحيحة

 

الزراعة  من املرجح أن يؤثر تغيُّر املناخ  على. التصدي آلثار تغيُّر املناخ وإعداد اسرتاتيجيات للتكيف معه –دال 

واألمن الغذائي يف اإلقليم أساسًا من خالل إحداث تغريات يف درجة احلرارة، واءطول، والظواهر املناخية املتطرفة، 

وقد تسفر هذه التغريات عن تأثريات معااسة من قبيل زيادة تفاقم شح املياه، وتدهور األراضي، . ومستوى سطح البحر

ها من أشكال الغطاء النباتي، ونفوق املاشية، وهبوط إنتاج مصايد األمساك وفشل احملاصيل، وفقدان املراعي وغري

ومن الالزم دعم احلكومات واملؤسسات العامة واملزارعني، السيما املنتجني الفقراء، يف جهودهم . واخنفاض جودته

 القدرات الوطنية واإلقليمية وتتضمن األهداف الرئيسية جملال األولوية هذا حتسني. الرامية إىل التكيف مع تغيُّر املناخ

تقديم املساعدة للبلدان األعضاء يف جماالت  هياألدوات الرئيسية  ستكونو. على التأقلم مع آثار تغيُّر املناخ املعااسة

وتشمل النتائج . توفري املشورة بشأن السياسات؛ واملساعدة التقنية؛ وبناء القدرات؛ وممارسة أنشطة الدعوة إىل التغيري

 .وقعة تعزيز القدرات يف جمال السياسات، وحتسني القدرات البشرية واملؤسسية للتكيف مع تغيُّر املناخاملت

 

إن اإلقليم عرضة ألنواع اثرية من الكوارث، الطبيعية  .االستعداد لطوارئ األغذية والزراعة والتصدي هلا- هاء 

واجلوع املزمنني ال سيما يف أوساط أولئ  الذين لديهم واليت هي من صنع اإلنسان على حد سواء، اليت تضيف إىل الفقر 

 ومثة بلدان قليلة يف اإلقليم، من قبيل إيران والعراق وسورية واجلزائر، متقدمة إىل حد ال. قدرة حمدودة على التأقلم

اإلسراع يستهان به يف ما يتعلق بإتباع خطوات استباقية حنو إدارة الكوارث ولكن هناك بلدانًا أخرى حتتاج إىل 

وجيب أن يصبح حتسني القدرة الوطنية على التصدي للتهديدات والطوارئ الغذائية والزراعية . جبهودها يف هذا االجتاه

واألهداف . عنصرًا أساسيًا من عناصر اجلهود اليت يبذءا مجيع بلدان اإلقليم للتخفيف من وطأة اجلوع والفقر فيها

ث حتوُّل يف الرتايز من التصدي اجملرد للطوارئ إىل االستعداد األوسع نطاقًا الرئيسية ءذه األولوية هي تيسري حدو

. للكشف املبكر والوقاية والتصدي حبيث يلي ذل  ربط اإلغاثة وإعادة التأهيل بالتنمية للتخفيف من األثر الطويل األجل

عن ظواهر طبيعية من قبيل اجلفاف  فهذا أمر حيوي يتضح من اءزات املتكررة غري املتوقعة يف اإلمدادات اليت جنمت

واملرض وعن ظواهر من صنع اإلنسان من قبيل حدوث حتوالت مفاجئة يف العرض والطلب تؤدي إىل حاالت فشل يف 

واألدوات الرئيسية هي وجود نظم معلومات تتسم بالكفاءة، وممارسة أنشطة الدعوة وتقديم املساعدة التقنية، . األسواق

وتشمل النتائج املتوقعة . شأن آليات إقليمية، والتواصل الشبكي وبناء القدرات على املستوى اإلقليميوالتعاون والشرااة ب

 .صياغة خطط جيدة ووجود مؤسسات أفضل استعدادًا للتعامل مع التهديدات والطوارئ الزراعية

 

لة للقطاعات، من بينها وإىل جانب جماالت األولويات اإلقليمية، حدد إطار األولويات اإلقليمية مواضيع شام 

التنمية الريفية، واستنباط املعارف وتقامسها، واإلنصاف بني اجلنسني، والتعاون اإلقليمي، سيجري الرتويج ءا 

 .باعتبارها إجراءات داعمة لتحقيق النتائج اإلقليمية



7 NERC/12/2 Add.1 Rev.1 

 

 التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات مؤمتر املنظمة اإلقليمي الثالثني: 2امللحق 

 

االرتفاع احلاد يف أسعار املواد الغذائية واألزمتني العامليتني املالية واالقتصادية على األغذية والتغذية يف الشرق آثار 

 األدنى

 

تقديم املساعدة الفنية إىل الدول األعضاء لتحديث سياساتها يف جمال الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك 

منتدى "ظّل االرتفاع احلاد يف أسعار املواد الغذائية، باإلضافة إىل السعي إىل إقامة  أنظمة مراقبة األمن الغذائي يف

 ُيعنى باألمن الغذائي" إقليمي

 

آخذين بعني االعتبار التقلب يف أسعار الغذاء على الصعيد الدولي مؤخرًا، ُقدمت املساعدة لعدة بلدان يف املنطقة - 0

وقد وفرت املنظمة املساعدة حلكومة . وإسرتاتيجيات الزراعة واألمن الغذائي لديهالتعيد النظر وتعاود صوغ سياسات، 

، اما قدم الدعم للملكة "0232 لعام إسرتاتيجية تنمية زراعية"مصر يف صياغة وتنفيذ خطة  عمل املؤسسات لتنفيذ 

جمللس سياسات األمن الغذائي يف ، وُوفر "0232 مستدامة لعام إسرتاتيجية تنمية زراعية"العربية السعودية يف صياغة 

وجرى العمل اذل  . مصر  بناء القدرات دعمًا لسياسات األمن الغذائي والتغذية  من خالل مشروع برنامج تعاون تقين

على ضمان املساعدة التقنية للحكومة السورية بالتعاون مع البن  الدولي من خالل إجراء عملية تقييم شاملة خلطة دعم 

متكني النساء من حتسني طعام األسر وضمان األمن "عي وصوغ مقرتحات متعلقة بربامج التعاون التقين لرالتمويل الزرا

، وعلى البدء بزراعة "الغذائي عرب املداخيل الغذائية والزراعية اليت  تفضي إىل إنشاء شراات صغرية، وحدائق منزلية

ية يف جمال التخطيط الزراعي ووضع املشاريع من خالل مشاريع اما مّت دعم اليمن عرب تعزيز القدرة الوطن. األرز اءوائي

 . برامج املساعدة التقنية

 

الدعوة إىل عقد اجتماع حتضريي لبلدان الشرق األدنى قبل انعقاد دورة جلنة األمن الغذائي العاملي بغية التوصل إىل 

 توافق حول قضايا األمن الغذائي يف اإلقليم

 

متعددة األطراف حول األمن الغذائي والتغذية بني املكتب اإلقليمي للشرق األدنى  ُعقدت ورشة عمل مشرتاة- 0

وقد اخنرط مشاراون من البلدان األعضاء، ومن وااالت األمم املتحدة، . وأمانة جلنة األمن الغذائي العاملي يف القاهرة

رعني، ومن املاحنني، وممثلي املؤسسات ومن منظمات اجملتمع املدني، ومن املنظمات غري احلكومية، ومن منظمات املزا

األمن الغذائي  والقطاع اخلاص يف حوار بناء تناول املسائل الرئيسية اليت تؤثر على ،اإلقليميةواملؤسسات  املالية الدولية،

وقد . عدة بلدان يف املنطقة ي يف املنطقة، مبا يف ذل  التطورات االجتماعية والسياسية األخرية اليت شهدتهاووالتغذ

ُأقيمت ثالث موائد مستديرة حول السياسات تناولت تقلب أسعار املواد الغذائية، واالستثمار يف جمال الزراعة احلساسة 

 .لدى صغار املزارعني، واألمن الغذائي، واملساواة بني اجلنسني، والتغذية
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ة األمن الغذائي العاملي يف دورتها السابعة والثالثني وقد ُرفعت التوصيات الصادرة عن ورشة العمل إىل جلن- 3

، اما مّت إصدار تقرير تفصيلي حول ورشة العمل اإلقليمية وُوزع 0200تشرين األول /واليت ُعقدت يف روما يف أاتوبر

 .بشكل واسع النطاق يف املنطقة

 

 حول القضايا ذات البعد اإلقليمي دعم قدرة الدول األعضاء يف جمالي الزراعة وإدارة املياه وتعزيز التعاون

 

ُوفرت املساعدة الفنية من خالل مشاريع ثالثة موءا البن  الدولي تهدف إىل ترشيد استخدام املوارد املائية يف - 4

قطاع الزراعة يف املغرب، واذل  من خالل مشروعني يف اململكة العربية السعودية بهدف حتسني إدارة املياه، واستخدام 

لتنفيذ مشروعني يف مصر للتخفيف و لصياغة وجرى توفري املساعدة الفنية اذل . املائية غري التقليدية يف الزراعةاملوارد 

، ويهدف أحدهما إىل حتسني إدارة املياه يف (األرض واملياه)من آثار تغري املناخ على اإلنتاج الزراعي، واملوارد الطبيعية 

يا، باإلضافة إىل عدة مشاريع تطوير، ومشاريع طارئة لتحسني تنمية استخدام ظل شّح املياه يف األردن، ولبنان، وسور

 .، والضفة الغربية، وقطاع غزة، واليمنةوإدارة املياه يف القطاع الزراعي يف إيران، والصومال، والسودان، وسوري

 

يف مصر،  حتديث الريمت توفري بناء القدرات، واإلرشاد السياسي حول حتديث الري من خالل تطبيق مقاربة - 5

واألردن، وإيران، وسوريا، ونشر تقرير حول اآلثار املالية الستخدام مياه الصرف، ونشر مذارة معلومات حول نزع 

املرتسبة يف  وحولملوحة املياه لالستخدام الزراعي، وتوفري املساعدة الفنية يف جمال استخدام مياه الصرف املعاجلة، وال

للنهوض بقدرة البلدان على مواجهة  0200حزيران /إقليمي حول تغري املناخ يف بريوت يف يونيووقد ُعقد منتدى . لبنان

 . اآلثار السلبية لتغري املناخ والنتائج املتباينة لذل  يف جمالي الزراعة واألمن الغذائي

 

ري معلومات ميكن مت احلفاظ على النظام اإلحصائي ملوارد املياه الريفية يف املنظمة، وجرى حتديثه  لتوف- 6

وذل  " الوقائع واألرقام: د املائية يف الشرق األدنىاراملو"االعتماد عليها حول حالة املوارد املائية والري، وقد ُنشر تقرير 

 . ليشكل مرجعًا يسُهل على العاملني يف هذا اجملال وصانعي القرار االطالع عليه

 

الزراعية وتغري املناخ من خالل إعداد الوثائق ذات الصلة مبا يف ذل  املتعلقة باملوارد املائية  املعلوماتُنشرت - 7

تل  املتعلقة بإدارة املياه اجلوفية، ووضع الري الفيضي وآفاقه، ورصد حاالت اجلفاف، واإلنذار املبكر، والتكيف مع 

 . تغري املناخ يف الزراعة، والغابات، ومصايد األمساك

 

شرااات وأعمال تعاونية مع املنظمات اإلقليمية والدولية السيما جامعة الدول وقد اخنرطت املنظمة أيضًا يف - 8

الدولي، ووااالت األمم املتحدة األخرى، وساهمت يف عقد ورشات العمل، وإطالق املبادرات املتعلقة  والبن العربية، 

 . باملوارد املائية، وتغري املناخ يف املنطقة
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عضاء من أجل وضع اسرتاتيجيات وطط  عمل ففيلة بالتصدي ألي ارتفاع مقبل يف تقديم املساعدة الفنية للبلدان األ

 أسعار املواد الغذائية

 

ُعقدت حلقتان استشاريتان إقليميتان فرعيتان حول آثار االرتفاع احلاد ألسعار املواد الغذائية، وقد ضّمتا أاثر - 2

اما ُعقد اجتماع إقليمي استشاري حول اإلنتاج الزراعي . مشارك من بلدان املنطقة وذل  يف عمان، وتونس مائةمن 

وقد وفرت ورشات العمل هذه فرصة للدول ملناقشة القضايا الرئيسة املتعلقة بأسعار الغذاء . وبيانات أسعار األسواق

وجيري حاليًا اإلعداد ملشروع . السياسية للتصدي ءذا الوضع املرتفعة، ولتبادل املعلومات يف ما يتعلق بأفضل التدابري

 .مقرتح برنامج تعاون تقين لتحليل األمن الغذائي يف اإلقليم وتشكيل وحدة مكلفة باإلنذار املبكر

 

ق خمتلف القضايا املتصلة باالستثمار يف القطاع الزراعي يف إقليم الشر حبثاملساعدة يف إقامة منتدى إقليمي ملواصلة 

ومن شأن هذا املنتدى . األدنى، مبا يشمل تشاطر املعلومات وتكوين مستودع ألفضل املمارسات واألنظمة والتشريعات

 .أن يساهم أيضًا يف العملية اجلارية حاليًا لبلورة مبادئ االستثمارات الزراعية املسؤولة

 
عقد منتدى إقليمي لالستثمار يف قطاع الزراعة ُأعّدت وُقّدمت مذارة مفهومية تشري إىل اإلطار الواسع الكفيل ب- 02

 .0200ويف حال مّت توفري التمويل سُيقام املنتدى عام . إىل بعض املاحنني  احملتملني

 

 (99Ug) اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود يف الشرق األدنى، مع الرتفيز على صدأ الساق األسود يف القمح

 

الفنية للتدطل واالستجابة على املستويني الوطين واإلقليمي من أجل مراقبة انتشار اآلفات مواصلة تقديم املساعدة 

الذي أصاب مؤطرًا احلمضيات يف جنوب " مكنسة الساحرة"العابرة للحدود ومكافحتها، ويف طليعتها مرض 

 مجهورية إيران اإلسالمية

 

استمر توفري املساعدة الفنية لدعم اجلهود اليت تبذءا البلدان األعضاء يف رصد اآلفات العابرة للحدود مبا يف - 00

  وضع مشروعي تعاون فين إقليميني إلدارة اآلفات  العابرة للحدود السيما سوس النخيل األمحرذل  عرب 

 .امة لآلفات الوطنية واإلقليمية، وتنفيذ مشاريع اإلدارة املستد"Tuta absoluta"سوس الطماطم و

 

الذي يصيب  احلالي "مكنسة الساحرة"وُطلب من مجهورية إيران اإلسالمية أن توفر املعلومات املتعلقة مبرض - 00

 .احلمضيات لتحديد املساعدة الفنية اليت حيتاجها البلد
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 .تدابري الصحة النباتيةاملساعدة يف تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية الوطنية يف جمال تطبيق 

 

ورشتا عمل يف لبنان ومصر لتقييم القدرات اليت تتمتع بها الدول األعضاء يف جمال تدابري الصحة  ُعقدت- 03

 .النباتية، ولتحديد املساعدة الفنية اليت حتتاجها لتعزز أنظمة التدابري الصحية لديها

 

ُيعنى بانتشار اآلفات واألمراض النباتية، ويف طليعتها الصدأ األسود دعم إنشاء نظام لإلنذار املبكر يف الشرق األدنى 

 .الذي يصيب القمح

 

مت اختاذ التدابري الضرورية لدراسة جدوى إقامة نظام إنذار مبكر للشرق األدنى يستكمل عمل املنظمة على  -04

 .((Ug99مكافحة الصدأ األسود الذي يصيب القمح 

 

 مساك واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوس اهليئة اإلقليمية ملصايد األ

 

مواصلة تقديم الدعم الفين لتوطيد التعاون بني مجهورية إيران اإلسالمية والعراق والكويت يف ما يتعلق باملبادرة 

بصورة  املشرتفة بني منظمة األغذية والزراعة واهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك من أجل إدارة مصايد األمساك

 .مستدامة من طالل تطبيق نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك

 

لتنفيذ مبادرة  قليميُقدمت املساعدة يف حتديد خطة العمل املشرتاة ومكونات، وأنشطة مقرتح املشروع اإل- 05

 .اءيئة اإلقليمية ملصايد األمساك إلدارة مصايد األمساك املستدامة يف  إيران، والعراق، والكويت/منظمة األغذية والزراعة

 

التكيف مع تغري " مذارة املنظمة  0200النظام اإليكولوجي ملصايد األمساك ُنشرت عام  نهج باالستناد إىل- 06

 ". م اإليكولوجي ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية  يف منطقة الشرق األدنى ومشال إفريقياالنظا نهج مقاربة: املناخ

 

الدولية والتصدي للصيد  األمساك جتارة لدان األعضاء من االلتزام بقواعدمواصلة تقديم املساعدة الفنية لتمكني الب

 .غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 

جتارة األمساك والصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف "ُنشرت أعمال احللقة الدراسية اإلقليمية حول - 07

يف وضع  اءيئة اإلقليمية ملصايد األمساك/منظمة األغذية والزراعةوتنظر . 0200عام " إفريقيا ومشالالشرق األدنى 

رح ءا أعضاء اءيئة اإلقليمية ملصايد األمساك بالصيد،  وتعزيز قاعدة بيانات إقليمية حول خرق قائمة السفن اليت ُيص

 .   الرصد اإلقليمي ملصايد األمساك، واملراقبة واإلشراف على مناذج تبادل املعلومات
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تقديم الدعم الالزم إلنشاء منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك يف البحر األمحر وطليج عدن، فضاًل عن تنفيذ 

 .على وجه السرعة" برنامج تقدير املوارد البحرية يف البحر األمحر"قليمي املشروع اإل

 

ترتيبات للبحر األمحر وخليج عدن عام / االجتماع احلكومي اإلقليمي األول  ءيئة إدارة مصايد األمساكُعقد - 08

تقدير املوارد البحرية يف البحر  برنامج"وفيما أّن املنظمة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ املشروع اإلقليمي . 0200

، مت إرجاء تنفيذ املشروع ألّنه مل يتم التوصل إىل وضع اللمسات األخرية على االتفاق بني املنظمة وبعض "األمحر

 .املاحنني

 

 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى
 

واإلقليمي يف اجملاالت املرتبطة بأنشطة مكافحة اجلراد مواصلة تقديم الدعم لبناء القدرات على املستويني الوطين 

 .الصحراوي

 

ونظام مجع حول نظام استكشاف بيئة اجلراد الصحراوي وإدارتها،  يف القاهرة العمل الرابعة ورشةُعقدت - 02

بيئة اجلراد نظام استكشاف إلجراء نقاشات غري رمسية  حول استخدام (   eLocust2 )بيانات اجلراد ونقلها إلكرتونيا 

اما ُعقدت . وآفاقه(   eLocust2 )مستقبل نظام مجع بيانات اجلراد ونقلها إلكرتونيا الصحراوي وحتسينه، وحول 

التجارب بني املسؤولني عن /دورتان تدريبيتان حول مراقبة اجلراد الصحراوي يف مصر وأثيوبيا لتعزيز تبادل املعلومات

وقد مّتت دعوة مسؤولني عن  مكافحة اجلراد الصحراوي من سلطنة عمان  مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة،

ونظام مجع بيانات اجلراد ونقلها إلكرتونيا نظام استكشاف بيئة اجلراد الصحراوي وإدارتها، للمشاراة يف ورشة عمل 

( eLocust2   )مشرتك بشأن هذه املسألة عند  يف املنطقة الغربية يف مالي، وإىل االنضمام إىل الفريق اإليراني إلعداد مسح

 . السواحل اجلنوبية الشرقية إليران

 

 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية

 

هيئة مكافحة اجلراد ُتطبق إسرتاتيجية املراقبة االستباقية للجراد الصحراوي يف البلدان العشرة األعضاء يف - 02

املسوحات يف املناطق النائية وقد جرى تطبيق عمليات مراقبة سريعة عامي ويتم إجراء . الصحراوي يف املنطقة الغربية

وبعد إعداد خطط طارئة وطنية، ُنفذ بنجاح مترين حماااة يف . ما مسح بوقف موجة اجلراد يف موريتانيا 0200و 0202

للمدربني عامي وقد ُعقدت مخس دورات تدريبية . آخرون أعضاءدول مبشاراة  0200تشرين األول /مالي يف أاتوبر

وجرى العمل بدفرت الشروط البيئية . 0200عام ( 0204-0200)، اما جرى وضع خطة تدريبية إقليمية 0200و 0202

 .الوطين يف مثانية من البلدان األعضاء يف هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي
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 أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنى: 1امللحق 

 2144-2141يف إطار برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 تكثيف اإلنتاج احملصولي املستدام -اءدف االسرتاتيجي ألف 

 

مت توفري الدعم للبلدان يف املنطقة لتعزيز سياساتها وقدراتها اإلسرتاتيجية  يف جمال إنتاج احملاصيل، وخفض - 00

استخدام املبيدات احلشرية، والنهوض عن النباتية العابرة للحدود، واملخاطر املنبثقة عن تفشي اآلفات واألمراض 

 .يف األغذية والزراعة نباتيةبالقدرات لصوغ وتنفيذ سياسات  لإلدارة الفعالة للموارد الوراثية ال

 

  ؛رومتلاو ليخنلاتطوير إنتاج ( 0)مّت تنفيذ عدة مشاريع إنتاج حمصولي يف اململكة العربية السعودية تهدف إىل - 00

  االستوائية وغري االستوائية؛ هااوفتطوير زراعة ال( 3) ؛نوتيزلا قيوستو عينصتو جاتنإ تاينقت ريوطت( 0)

وُأقيمت ورشة عمل لتحديد اإلمكانيات الكامنة للزراعة العضوية يف . والتنمية تقوية املراز الوطين لبحوث البستنة( 4)

تشرين األول /البلدان اليت ختضع ملسؤولية املكتب الفرعي اإلقليمي للشرق األدنى الشرقي حول التصدير يف أاتوبر

البستنة يف البيوت ؛ وقد ُنشرت اذل  اخلطوط التوجيهية للممارسات الزراعية اجليدة يف إنتاج زراعة 0200

 .0200اانون األول /الزجاجية، والزراعة العضوية يف بلدان الشرق األدنى يف ديسمرب

 

مت تنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية واذل  ورشات عمل، ودورات تدريبية، ومشاورات حول إدارة اآلفات - 03

 .لشرق األدنىيف خمتلف أحناء ا( مبا يف ذل  إدارة املبيدات التالفة)ومراقبتها 

 

 زيادة اإلنتاج احليواني املستدام -اهلدف االسرتاتيجي باء 

 

تعزيز إسهام املاشية يف توفري األمن ( 0) إقليمية لإلنتاج والصحة احليوانيني تراز على إسرتاتيجيةمّت إعداد - 04

وتشمل النتائج الرئيسية لألنشطة اليت نصت عليها . الغذائي، والتخفيف من الفقر، وضمان التنمية االقتصادية

؛ وتقارير قطرية وإقليمية فرعية (باللغة العربية)دلياًل حول التشخيص البيطري ومراقبة أمراض الدواجن : اإلسرتاتيجية

قطاع منتجات األلبان على نطاق ضيق، واألنشطة املتعلقة باملاشية يف املناطق احمليطة باملناطق احلضرية وأثر  حول تقييم

؛ وأعمال ورش العمل، (باللغة العربية)واخلطوط التوجيهية حول التحسني الوراثي للحيوانات : ذل  على البيئة

ائدة، وتعزيز إنتاج احليوانات اجملرتة الصغرية، وإنتاج واجتماعات اخلرباء حول حلقة األلبان من احلظرية إىل امل

السيلينيوم، يف منظومات يف مشال مورتيانيا، ونقص  األعالف املروية؛ والوثائق  حول انتشار  التهاب الكبد املستوطن

يف األردن؛ إنتاج النوق واجلمال؛ والتقارير حول آثار تغري املناخ على إنتاج املاشية، والصحة لوضع سياسات تكيف 

 .وورقة عمل حول املواشي وتغري املناخ يف الشرق األدنى
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ُوضعت املشاريع الوطنية واإلقليمية أو حظيت بالدعم يف جمال مراقبة التهاب الكبد املستوطن، والتحسني - 05

 املعدية؛ ومشروعاملستدام للحيوانات اجملرتة الصغرية يف الشرق األوسط، وحتسني تشخيص، ومراقبة أمراض اجلمال 

الصندوق املرازي متعدد اجلهات ملواجهة الطوارئ  حول التهاب الكبد املستوطن يف موريتانيا؛ وبرامج مساعدة تقنية 

إقليمية لتحسني منظومة احلجر البيطري يف بلدان الشرق األوسط ملراقبة آفة احليوانات اجملرتة الصغرية يف مشال 

 .طرية يف األردن، ولتعزيز اخلدمات البي.إفريقيا

 

اجزء من الشرااة اجلديدة  للمزارعنيوقد جرى توفري املساعدة ملنظمات املزارعني احملرتفة لتقديم توجيه أفضل  -06

 .بني القطاعني العام واخلاص

 

 إدارة مصايد األمساك وموارد تربية األحياء املائية واستخدامها بشكل مستدام  -اهلدف االسرتاتيجي جيم

 

املنظمة بتنفيذ جمموعة من املبادرات لدعم قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة  قامت- 07

والقادرة على االستمرار من وجهة نظر اقتصادية يف املنطقة وذل  متاشيًا مع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 

 .وخطوطها التوجيهية التقنية

 

مّتت اإلشارة إىل الوضع واالجتاهات احلالية إلنتاج املصيد السمكي البحري يف املنطقة يف االستعراض التقين - 08

، وقد أحرز األعضاء، بالتعاون مع املنظمة، تقدمًا ملحوظًا يف "مصايد األمساك يف منطقة الشرق األدنى ومشال إفريقيا"

املتصلني مبصايد األمساك على املستويني اإلقليمي   0-3-50و 0-3-50دمج، واستخدام إحصائيات املنظمة يف اجملالني 

 .والوطين، حمققني بذل  تقدمًا ابريًا باجتاه اإلدارة الرشيدة ملصايد األمساك

 

قامت املنظمة بتيسري وضع، وتنفيذ شبكة متوسطية للمشاريع امليدانية اإلقليمية اليت تتصدى بشكل مشرتك - 02

وقد مشلت هذه املبادرات مثانية عشر بلدًا متوسطيًا ساحليًا بينها سبعة بلدان من . ديدهالألولويات اليت جرى حت

مصايد األمساك هيئة ملنطقة  اما شّجعت املنظمة، ودعمت التعاون يف إدارة مصايد املنطقة الشمالية. املنطقة

وقد ُعقدت أربعة اجتماعات فنية، اما جرى وضع مسح استبياني، ومّت صوغ (. إيران، والعراق، والكويت)اإلقليمية

 . خطة عمل قصرية األجل وجرى االتفاق عليها

 

وحظيت الدول األعضاء يف اخلليج ومنطقة حبر عمان باملساعدة لتطوير قدراتها يف جمال استخدام تقنيات - 32

التخطيط املكاني، وطرق التخطيط لتطوير األحياء املائية، واستمر دعم تطوير األحياء املائية يف املنطقة من خالل تعزيز 

 .نظام املعلومات اإلقليمي لرتبية األحياء املائية ووضع شبكة مؤلفة من اخلرباء اإلقليميني
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اون مع اءيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض ُوفر الدعم ءيئة مصايد األمساك اإلقليمية، واستمر التع- 30

وقد ُنظمت اجللسة العامة السادسة ءيئة مصايد األمساك اإلقليمية، وقد ساعدت املنظمة اءيئة يف اعتماد . املتوسط

سهام اما جرى التنسيق واإل. توصية إدارة مصايد األمساك األوىل بشأن احلد األدنى من البيانات املطلوب اإلخطار بها

جمموعة العمل املفتوحة )حدثًا وعقدها، مبا يف ذل  اجتماعات األجهزة الفرعية للهيئات /لإلعداد ألحد عشر اجتماعًا

، وإعداد، (العضوية املعنية برتبية األحياء املائية وجمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بإدارة مصايد األمساك

 .الدوراتوإصدار اافة وثائق عمل االجتماعات و

 

 اختذت املنظمة التدابري، وأجرت املشاورات ملتابعة دورة جلنة مصايد األمساك الثامنة والعشرين- 30

اما ُنظم االجتماع اإلقليمي احلكومي األول للبدء بالعمل برتتيب إدارة مصايد األمساك يف البحر (. 0222آذار /مارس)

 0200تشرين الثاني /ة لصون بيئة البحر األمحر وخليج عدن يف نوفمرباألمحر وخليج عدن بالشرااة مع املنظمة اإلقليمي

 .يف جدة يف اململكة العربية السعودية

 

( 0تربية األحياء املائية يف سوريا وحتديدًا /األمساكوجرى تقديم الدعم أيضًا لوضع مشروعني حول مصايد - 33

مقرتح متويل يف إطار نافذة اإلقراض ( 0غرب سوريا، و برنامج تعاون تقين للنهوض برتبية األحياء املائية يف مشال

 ".النهوض برتبية األحياء املائية املروية املدجمة"الصغرية لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 

وضع مواصفات وتوصيات جديدة ومنّقحة متفق عليها دوليًا بشأن سالمة وجودة األغذية فمنطلق مرجعي   - 4دال 

 يللتنسيق الدول

 

وانضمت بلدان اثرية يف اإلقليم إىل منظمة التجارة العاملية واءيئات املعنية بوضع املعايري مثل هيئة الدستور - 34

وعلى الرغم من حضور عدد متزايد من البلدان الجتماعات اللجان الفنية للدستور الغذائي ومنظمة التجارة  .الغذائي

العاملية إاّل أن املوارد العلمية والفنية واملالية احملدودة حتول دون مشاراة الكثري منها بصورة فّعالة يف مثل هذه 

 .االجتماعات

 

ل تعزيز املشاراة يف الدستور الغذائي؛ والتفتيش الغذائي؛ اما ُنظمت ُعقدت جمموعة من ورشات  العمل حو- 35

يف إطار منتدى الصناعات الغذائية اإلقليمي الذي ُعقد يف " نوعية املنتجات وأنظمة مراقبة السالمة"مائدة مستديرة حول 

يف "  موان  الدخولالتفتيش الغذائي املستند إىل املخاطر يف"، واذل  منتدى حول  0200تشرين األول /أاتوبر

 .0200تشرين الثاني /نوفمرب

 

 . ةوجيري تنفيذ مشروع صندوق ائتماني وطين يف سوريا حول التنمية املؤسسية للزراعة العضوية يف سوري- 36
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 اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار  -هلدف االسرتاتيجي هاء ا

 
واملراعي يف الشرق األدنى حمققة رقما قياسيا جلهة حضور البلدان عقدت الدورة التاسعة عشرة ءيئة الغابات - 37

وللتخطيط للدورة املقبلة  ،وقد اجتمع مكتب اءيئة مرتني الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اءيئة .األعضاء

 .وألسبوع غابات الشرق األدنى الثاني

 

ر املناخ يف الربامج الوطنية تغّي راجاسات احلرجية وإدحول تطوير السي تنيوقد مت تنظيم ورشيت عمل إقليمي- 38

 .ورشة عمل لنقاط االتصال الوطنية املعنية حبالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملُعقدت للغابات، و

 
الغابات "يئة ء 02األشجار الزيتية يف اإلقليم، استجابًة للتوصية  حول وقد مت إعداد عدد من الدراسات- 32

 يئاتاءف املؤسسات احلرجية يف إقليم الشرق األدنى، ونظرة عامة إىل والية وأنشطة ي؛ وتكي"حقائق وأرقام: عيواملرا

 .الغابات واملراعي يف اإلقليمب املعنية

 

تعزيز القدرات "مبا يف ذل  برنامج إقليمي للتعاون الفين من أجل  ،بات البلدانطلوقد صيغت مشاريع تليب - 42

فين للنهوض باملشاريع التعاون لل؛ وبرنامج "دارة املناطق احملمية يف إقليم الشرق األدنىإلة برية مستدامة واإلقليمية حليا

وادي تنوف يف اليمن، وتقديم الدعم  مياهتعاون فين لدعم إعادة تأهيل مساقط للاحلرجية الصغرى يف تونس؛ وبرنامج 

 .لصياغة برنامج التشجري الوطين يف لبنان

 

، "إدارة احلرائق املتكاملة والقائمة على اجملتمع( "أوال: يف سوريا يتناوالن حاليا مشروعان قيد التطبيق وهناك- 40

وإدارة حرائق الغابات يف  ،بناء القدرات يف التخطيط لإلدارة املستدامة للغابات( "وثانيا ؛له احلكومة اإليطاليةالذي متّو

 .له احلكومة الرتايةالذي متّو" سوريا

 

 اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه واملوارد الوراثية -( واو)ف االسرتاتيجي اهلد

 
ستفيد ال من وي .لزراعة واألمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنىأمام اندرة املياه حتديات خطرية  طرحت: املياه- 40

تعزيز : دور الزراعة، املرحلة الثالثة -ندرة املياه  مكافحة"املنظمة يتناول  نّفذتهسوريا واألردن ولبنان من مشروع 

وعالوة على ذل ، تقدم املنظمة الدعم للبلدان يف اإلقليم، من خالل مشروع برنامج للتعاون الفين،  ".القدرات الوطنية

 .ر املناخاملعيشة يف سياق تغّي اسب بشأن االستخدام املستدام ملوارد املياه والطاقة لإلنتاج الزراعي، وسبل

 

الرتويج ملنتجات الواحات،  تودرس" تقييم تدهور األراضي يف األراضي اجلافة"دعمت املنظمة برنامج : األرض- 43

 .ورشة عمل تدريبية للمزارعني والفنيني توأجر
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املؤلفات  احلصول علىُقّدمت املساعدة للبلدان يف اإلقليم من أجل تعزيز القدرة على : إدارة املعرفة واملعلومات- 44

، ومن أجل تعزيز إدارة املعلومات وتبادل املعارف ونشرها لغايات التنمية الريفية والزراعية واألمن واستخدامها العلمية

وزارة الزراعة والثروة السمكية يف عمان ل تابعةشبكة املعلومات ال قامةوقد مت تقديم الدعم إل .الغذائي

(http://maf.faorne.net )ين إلدارة تبادل املعارف الزراعية طنظامها الولو(http://nakems.faorne.net) ،

وشبكة تبادل املعارف الريفية  ، (jordan.gov.jo-http://nais)الشبكة الوطنية للمعلومات الزراعية يف األردن /النظامو

 .والزراعية للعراق

اما مت توفري املعلومات ومنتجات املعرفة إىل بلدان اإلقليم من خالل النشرات الصحفية، وتوزيع الكتب، - 45

وقد أطلق موقع  .فضال عن معارض للمعارف ،ختلفة للمنظمةاملبادرات املوالكتيبات الرتوجيية واألقراص املدجمة بشأن 

يرمي إىل تعزيز نشر املعلومات وتبادل املعرفة  0200أيار /مايوإلكرتوني جديد ملكتب املنظمة اإلقليمي للشرق األدنى يف 

على املستوى اإلقليمي باستخدام شبكة اإلنرتنت  وريةوتعزيز شهرة املنظمة ورسائلها احمل شأن اافة،أصحاب ال مع

 .ووسائل التواصل االجتماعي

 

 املعيشة والتنمية الريفية بفس حتسني سبلمن أجل البيئة املؤاتية لألسواق ( زاي)اهلدف االسرتاتيجي 

 
مشل الدعم الذي قدمته املنظمة لبلدان اإلقليم يف جمال الصناعات الزراعية وأنشطة البنية التحتية خالل عام - 46

، "بناء القدرات للحد من خسائر األغذية يف الشرق األوسط" بشأن ، صياغة مشروع برنامج للتعاون الفين0200

وقد عقد اجتماع تشاوري للخرباء حول وضع  .وتسويقها إنتاج املنتجات الزراعية اللبنانية دعيمتواملساهمة يف مشروع ل

للصناعات  إقليمي اما عقد منتدى .0200متوز /سلسلة التربيد يف القطاع الغذائي يف إقليم الشرق األدنى، يف يوليو

أنش  موقع إلكرتوني خصيصا قد و 0200ي تشرين الثان/مشل بلدان اإلقليم اافة يف بريوت خالل شهر نوفمرب الزراعية

اما اختذت خطوات إلنشاء وإدارة جمموعة عمل ملا بعد احلصاد يف ، (mena.faorne.net-http://raif)له بثالث لغات 

متر السنوي للحلف العاملي لسلسلة املؤ خالل مت تقدميه باإلضافة إىل ذل ، شارات املنظمة وساهمت يف عرض .اإلقليم

 00 أجنز ما جمموعهاما  .0200أيار /نيسان ومايو/التربيد الذي عقد يف نيو أورلينز خالل الفرتة املمتدة بني أبريل

 (.من أجل حتسني األمن الغذائي يف الشرق األدنى األغذية خسائر الوقاية مندراسة، مبا فيها دراسة بشأن 

 

 حتسني األمن الغذائي والتغذية -( حاء)اهلدف االسرتاتيجي 

 

تواجه بلدان الشرق األدنى الكثري من التحديات يف تأمني ما يكفي من الطعام املغذي : األمن الغذائي والتغذية- 47

الطبيعية، وخباصة األراضي واملياه، فهي تعتمد اعتمادا  هاومبا أن تل  البلدان تتسم مبحدودية موارد .واآلمن لسكانها

وقد متت  .تقلبات يف األسعار العاملية للمواد الغذائية واإلمداداتب تأثراأاثر  بالتاليهي ريا على الواردات الغذائية، واب

األمن الغذائي والتغذوي لألسر يف مصر من خالل استهداف النساء  حتسني"حول صياغة مشروع صندوق استئماني 

بية حتسني تغذية أطفال املدارس عن طريق الرت"تنفيذ مشروع حول ، وقدمت املساعدة الفنية اذل  لصياغة و"والشباب

ليبيا يف مرحلة صياغة  اذل  إىلمت تقديم الدعم قد و .لإلمارات العربية املتحدة" عتمد على احلدائقوالتعلم امل الغذائية

http://nais-jordan.gov.jo/
http://raif-mena.faorne.net/
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واإلنتاج، وبناء القدرات  لغذائيةاإلمدادات االنظام الغذائي لإلدارة الفعالة لألزمات املتعلقة ب رصد: "عنوانحيمل اقرتاح 

وعالوة على ذل ، قدمت املساعدة أيضا للحكومتني املصرية والسورية " ليبياألجل املؤسسية والدعوة وتنسيق األنشطة 

 .األمن الغذائيبالزراعة وب املتعلقة طالق نظام لرصد القرارات السياسيةمن أجل إ

 

يف إطار آلية  ،لألمم املتحدة يف اإلقليم على صعيد األمن الغذائي يةهود التنسيقاجلاما ساهمت املنظمة يف - 48

برنامج األغذية العاملي يف قيادة اجملموعة املعنية باألمن الغذائي  وشاراتاإلقليميني،  يرينفرق املد/التنسيق اإلقليمية 

 ،فت بكل من ليبياذلت جهود ابرية من أجل التصدي لألزمات اليت عصُب حيثاملعيشة يف اإلقليم  اسب وسبل

 .0200ومصر عام  ،وتونس

 
خالل استعراض الربنامج الوطين  املنظمة الدعم إىل عدد من البلدان يف اإلقليم مبا فيها األردن وسوريا تقّدمو- 42

من أجل حتديد اخلطوات املقبلة والتعديالت  يف حالة األردن، أجري تقييم شامل للتأثريات والنتائج .لألمن الغذائي

وطنية للتنمية الزراعية واألمن الغذائي،  إسرتاتيجيةيف موريتانيا، قدمت املنظمة الدعم ءذا البلد يف صياغة و .تملةاحمل

املرسومة  اإلسرتاتيجيةيف إطار ( عقد ورش عمل أقاليمية)ويف صياغة برنامج وطين لالستثمار الزراعي واألمن الغذائي 

وقد  .والعملية املشرتاة بني الشرااة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا والربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا

أوليت أهمية ابرية اذل  لتعزيز اتفاقيات التعاون بني بلدان اجلنوب، ولكن بسبب الوضع األمين يف بعض من البلدان 

ويف السياق ذاته، أعربت  .وسيتم استعراض الوضع يف الوقت املناسب .توجب تعليق العقود املعنية، مبا يف ذل  اليمن،

 .احلكومة املغربية عن اهتمامها ببناء حتالف اسرتاتيجي للمنظمة من أجل التعاون بني بلدان اجلنوب

 

 ر األولويات اإلقليميةأط ُوضعت، 0200خالل عام : وأطر الربجمة القطرية الفرعية، اإلقليمية أطر األولويات- 52

ودول الفريق متعدد التخصصات  ،اخلاصة ببلدان املكتب اإلقليمي الفرعي لدول جملس التعاون اخلليجي واليمن الفرعية

الدول األعضاء من خالل ورش عمل تشاورية عقدت يف ال من أبو ظيب واتفق عليها للشرق األدنى الشرقي، 

 تنفيذاما مت تقديم الدعم من أجل تعميق و (.0200اانون األول /ديسمرب) والقاهرة ،(0200تشرين األول /أاتوبر)

وقد  .لقطاع الزراعة يف املغرب 0232عام عداد خطة عمل لرؤية إأي )توصيات املؤمتر بشأن الزراعة يف املغرب العربي 

وسيتم ( انيا والسودان وسورياإيران ولبنان وموريت)النهائية  احلهابلدان أو هي يف مر 5أطر الربجمة القطرية لر أجنزت

 .0200االنتهاء من أطر أخرى يف عام 

 

ارتفاع أسعار األغذية، ساعدت  تأثريبشأن  الفرعية بناء على التوصيات الصادرة عن املشاورات  اإلقليمية- 50

ودعمت نقل التكنولوجيا والشرااات يف  ،املنظمة بلدانا يف مشال أفريقيا على تعزيز رصد سياساتها وقدراتها التحليلية

ما يتعلق  وقد مت دعم اجلزائر وتونس واملغرب، ومصر أيضا يف .العامة السياسات يف جمالالبحوث االقتصادية واحلوار 

وسوف تساعد هذه األدوات على . وإدارة املعلومات ،تنفيذ رصد السياساتاليت ابتكرتها املنظمة ل باألدوات املختلفة

واختاذ قرارات مستنرية على مجيع املستويات من أجل  ،اعدة املعلومات، والتشجيع على تبادل املعلوماتتوسيع ق

 .ألمن الغذائيلوامة احلحتسني 
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ثالث دراسات حاالت قطرية لتحليل االستثمار األجنيب يف جمال الزراعة، واذل  ورقة  قد مت إعداد ونشرو- 50

األمن الغذائي والتغذية يف "بشأن  ،وبرنامج األغذية العاملي ،األمم املتحدة اإلمنائيوبرنامج  ،فنية مشرتاة بني املنظمة

اما أطلق تقرير  ".ربط املشاال على مستوى األسرة بإجراءات السياسة: "احلوض اجلنوبي إلقليم البحر األبيض املتوسط

األخرية يف جمال األمن الغذائي، وأسعار فصلي عن األمن الغذائي لتسليط الضوء على اآلثار املرتتبة على التطورات 

 .مت إنتاجه ونشره على نطاق واسعوومنسوب هطول األمطار يف اإلقليم،  ،السلع األساسية، واحملاصيل

 

تشرين /يف أاتوبر ،عقد اجتماع شبكة الشرق األدنى ومشال أفريقيا للسياسات الزراعية الذي جيري ال سنتني  -53

ما يتعلق بتقلب أسعار  بلدان املعلومات عن القضايا املتعلقة بالسياسات العامة ال سيما يفال حيث تبادلت 0200األول 

 اإللكرتونيبتحسني موقعها  تعهدت الشبكة أيضاوقد  .األغذية والتحول السياسي واالجتماعي يف الدول العربية

 .وحتديثه

 

املنظمة الدول األعضاء من خالل ورش عمل  تساعدمن أجل تعزيز قدرة األنظمة اإلحصائية الزراعية الوطنية، - 54

، ورعاية البلدان حلضور مؤمترات إقليمية ودولية عن اإلحصاءات ةاملساعدة الفنية لكل بلد على حدتقديم قليمية، وإ

 0202عام  ،يف تونس هاونشر تهاومعاجل البيانات عقدت حلقة عمل إقليمية حول نظام مجع ،يف هذا الصددو .الزراعية

حلقة عمل  بالتعاون مع شعبة اإلحصاء، بتنظيم مكتبها اإلقليمي للشرق األدنى/نظمةاما قامت امل .بلدا 06رها حض

 بلدا 04مع مشاراني من  ،0200 تشرين األول/إقليمية بشأن أخذ العينات من التعدادات واملسوح الزراعية يف أاتوبر

العاملية لتحسني اإلحصاءات من أجل األمن الغذائي  اإلسرتاتيجيةاما ساهمت املنظمة يف وضع   .املنظمات اإلقليميةمن و

حصائية الوطنية والدولية بهدف إنتاج البيانات إلوالزراعة املستدامة، والتنمية الريفية، اليت ترمي إىل توفري إطار للنظم ا

عام ويف  .املطلوبة للقرن احلادي والعشرين اتواملعلومات األساسية يف جمال الزراعة لالسرتشاد بها يف عملية صنع القرار

 عدة العمل الزراعية مثل تكييف)، أطلقت املنظمة اذل  مناقشات حول االسرتاتيجيات، مبا يف ذل  األدوات 0200

لتطوير قدرات البلدان األعضاء يف جمال توليد وحتليل واستخدام البيانات املصنفة حسب ( اجلنسانية مع األقاليم

   .نتاج الزراعياجلنس يف اإل

 

لجفاف لدعم تنفيذ لنظام اإلنذار املبكر "باإلضافة إىل ما سبق، تنفذ املنظمة أيضا يف سوريا مشروعا حول - 55

من خالل تطوير  ،جلفافبا أثراحلد من الت يهدف إىلبتمويل من حكومة سويسرا، " الوطنية للجفاف اإلسرتاتيجية

 .واملناطق اءامشية( املراعي)أي البادية  نظام وطين لإلنذار املبكر للجفاف، مع الرتايز على املناطق قليلة األمطار

 

األغذية والزراعة واالستجابة  يف جمالحتسني التأهب للتهديدات واحلاالت الطارئة (: طاء)اهلدف االسرتاتيجي 

 الفعالة هلا

 
أهم األولويات يف اإلقليم بإنشاء أنظمة لإلنذار املبكر للكوارث الوشيكة، ووضع خطط لالستعداد تقضي إحدى - 56

وقد شارات املنظمة يف  .التصدي ألي تهديد إلمدادات املواد الغذائية واإلنتاج الزراعيمن أجل  ملواجهة الكوارث
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نسيق ملهام االستجابة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ القيادة يف خمتلف األطر وآليات الت تولتاجتماعات وطنية وإقليمية و

 :وقد نفذت املنظمة أنشطة استجابة ألزمات حمددة يف اإلقليم على النحو التالي .طوال هذه الفرتة

 

تنفذ املنظمة جمموعة من املشاريع اخلاصة حباالت الطوارئ وذل  بهدف تقديم الدعم لصغار املزارعني : سوريا- 57

تقديم املساعدة إىل صغار الرعاة املعوزين املتضررين من ( أوال: اجلفاف واألزمات، مبا يف ذل  رين منتضروالرعاة امل

االستجابة لدعم سبل العيش واألمن الغذائي ( يف املنطقة الشرقية؛ ثانيا 0200عام  اليت وقعت الفيضانات الشديدة

االستجابة لدعم إنقاذ ( األزمة املستمرة، ثالثاللمزارعني والرعاة املهاجرين العائدين من حمافظة درعا بسبب 

 .املتضررين من األزمة احلالية الفقراء استدامة سبل اسب العيش واألمن الغذائي للمزارعني والرعاة/ألرواحا

 

السلبية على القطاع الزراعي جّراء النزاعات األهلية يف  النعكاساتملختلف ا منها استجابة مبكرةيف : ليبيا- 58

التنسيق الشامل : قدمت املنظمة املساعدة للسكان الليبيني بالتعاون مع السلطات اجلديدة يف القطاعات التالية ليبيا،

، ودعم إنتاج (توفري املدخالت)للتدخالت يف حاالت الطوارئ يف جمال األمن الغذائي ونظم الرصد؛ وإنتاج اخلضروات 

 .، والسيطرة على األمراض احليوانية ودعم الطب البيطرياملواد الغذائية الطازجة يف اجملاالت ذات األولوية

 

تدعم املنظمة وزارة الزراعة يف مكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود، ال سيما مرض احلمى : مصر- 52

وبناء القدرات لتحسني وتعزيز األمن احليوي، والتنسيق،  ساهماتالطيور، من خالل توفري امل أنفلونزاالقالعية ومرض 

من العائدين الضعفاء واجملتمعات احمللية املتضررة يف صعيد  025وباإلضافة إىل ذل ، مت تقديم الدعم إىل  .وعلم األوبئة

  .ثرين باألزمة الليبيةتأمصر، ال سيما أولئ  امل

 

يف القطاع الزراعي،  جديدة عمل جهودها الرامية إىل خلق فرصساعدت املنظمة السلطات الوطنية يف : تونس- 62

إسداء  وقد مشلت تل  املساعدة (.مبا يف ذل  النساء والشباب)وخاصة بالنسبة إىل السكان والفئات األاثر ضعفا 

ع الصغرى والتدخل املباشر لدعم تطوير األنشطة املدرة للدخل واملشاري ،والتدريب ، وتقديمالدراساتوضع و ، النصائح

وقد مشلت األنشطة األخرى  .األنشطة اثيفة العمالة يف القطاع الريفي باجتاهيف قطاع األغذية والزراعة، ودعم االستثمار 

دعم السيطرة على األمراض احليوانية اليت تهدد سبل العيش  ،اخلاصة حباالت الطوارئ اليت نفذت يف مشال أفريقيا

 ضمندعم شبكة البحر األبيض املتوسط لصحة احليوان اإلقليمية اليت تنظم أنشطتها وتشجيع و ،وقطاع الثروة احليوانية

 .االجتماعيةوواألوضاع االقتصادية  ،والتواصل ،علم األوبئة، والتشخيص املخربي: أربع شبكات فرعية رئيسية تشمل

 

واألدوية والعقاقري  ،الصندوق املرازي ملواجهة الطوارئ، مت تقديم علف املواشي من خالل مشروع ميوله: اليمن- 60

يف سياق النزاع الذي طال احملافظات اليمنية  ،العائالت اليت تستضيفهمإىل إىل النازحني داخل البالد و ،البيطرية

 ذل  املشروع ومت استهدافهم يفعائلة مستقبلة  428عائلة نازحة و 683حيوانا و 30457حوالي  أحصيوقد  .الشمالية

الطوارئ بتمويل من املعونة األسرتالية  يف جمال، مت إطالق مشروع آخر 0200تشرين الثاني /يف نوفمربو . من خالله
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 ،يف حمافظة حجة ستضيفةوتوليد الدخل لألسر النازحة واجملتمعات امل ،وتربية احليوانات ،لدعم إنتاج احملاصيل

 .ائي وتسهيل عملية العودةللحفاظ على األمن الغذ

 

اجملتمعات  مرونةالرتايز الرئيسي على زيادة  انصب، 0200-0202يف الفرتة : الضفة الغربية وقطاع غزة- 60

تجميع مياه األمطار للمواشي والري التكميلي لأو بناء خزانات /احمللية املعرضة لندرة املياه من خالل إعادة تأهيل و

يف قطاع غزة، و .د مشلت التدخالت اإلضافية بناء وحدات ملعاجلة مياه الصرف الصحيوق على حد سواء، للمحاصيل

األرض يف املنطقة العازلة أو مياه )املوارد الطبيعية  النفاذ إىلعلى  ةقدرالاليت فقدت و ذات الوضع اءشتلقت األسر 

 الداخلي لالستزراعنشآت منزلية وم حدائقمساهمات إلنشاء ( أميال حبرية 3 على امتدادالبحر نتيجة لفرض حدود 

باإلضافة إىل ذل ، جتري معاجلة تفشي آفات احملاصيل  .لغذاء والدخلل صدر البديل املؤقتامل ذل  ك باعتبارامسلأل

اما قدمت املنظمة  .من خالل الرصد واحملاصرة الشاملة( وسوسة النخيل احلمراء Tuta absoluta  سوسة الطماطم)

وقد مشل  .دعما من ماحنني عدة لتعزيز قدراتها وزارة الزراعة لقتحيث ت يسري املراحل االنتقاليةت من أجلاملساعدة 

ذل  بشكل خاص التدريب على التسليم التدرجيي لنظام معلومات املشاريع الزراعية فضال عن تنسيق التدخالت 

اصلة التطبيق التدرجيي لربنامج مدارس وقد مسحت الشرااة مع وزارة الرتبية ووزارة الشباب للمنظمة مبو .الزراعية

يف  اليت شنت العملية اإلسرائيلية يف أعقاب نهوضال تزال عمليةال و .تدريب املزارعني املبتدئني على الزراعة واحلياة

وقد استمر  .بيوت الزجاجيةمبا يف ذل  إعادة تأهيل األراضي الزراعية وإصالح ال ة،يف قطاع غزة مستمر 0222عام 

 .ألمن البشريمن أجل امن خالل برنامج مشرتك لألمم املتحدة  الشاملة شهادات املمارسات الزراعية اجليدةإصدار 
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 الوظيفي وحسب املنطقة/حسب اهلدف االسرتاتيجي 2142-2142برنامج العمل وامليزانية :   2امللحق 

هلدف ا

/ االسرتاتيجي

 اهلدف الوظيفي

 اجملموع األدنىالشرق  أمريكا الالتينية والكارييب أوروبا وآسيا الوسطى آسيا واحملي  اهلادئ أفريقيا عاملي/املقر الرئيسي

صايف 

 االعتمادات

من طارج 

 امليزانية

صايف 

 االعتمادات

من طارج 

 امليزانية

صايف 

 االعتمادات

من طارج 

 امليزانية

صايف 

 االعتمادات

من طارج 

 امليزانية

صايف 

 االعتمادات

من طارج 

 امليزانية

صايف 

 االعتمادات

من طارج 

 امليزانية

صايف 

 االعتمادات

من طارج 

 اجملموع امليزانية

 300,255 060,504 58,751 322 4,428 4,617 3,974 0,135 0,169 06,007 3,982 02,040 7,271 000,405 37,927 ألف

 068,914 030,214 37,700 032 0,326 0,003 3,776 327 0,115 8,687 3,827 0,591 6,288 002,406 02,366 باء

 050,545 86,092 66,453 0,750 0,691 7,016 3,592 0,340 0,167 08,445 3,187 3,883 00,704 53,647 43,112 جيم

 48,615 07,576 30,039 362 657 46 0,527 2 507 3,751 0,941 4,915 5,607 8,495 02,790 دال

 027,579 57,254 52,325 0,060 0,112 8,961 4,950 48 0,110 7,302 4,738 4,996 7,579 34,887 08,835 هاء

 082,709 000,004 68,705 0,068 3,157 03,233 6,139 0,121 0,004 05,547 5,771 02,013 8,709 62,021 40,925 واو

 72,881 34,712 45,169 456 0,381 8,014 3,171 838 0,137 3,357 4,439 02,823 4,871 0,224 32,171 زاي

 024,039 006,047 87,992 0,661 6,161 06,240 8,846 082 0,692 02,348 4,296 02,293 05,987 32,225 50,010 حاء

 422,899 420,675 8,224 680 - 0,809 24 2 - 3,697 062 0,878 022 323,609 7,671 طاء

 08,558 2,972 08,586 040 370 0,613 602 50 870 650 0,921 5,250 5,898 0,264 8,914 ااف

 000,357 80,896 32,461 520 305 0,089 836 676 404 726 520 3,960 3,288 74,965 34,006 الم

 050,816 33,687 002,129 3,399 7,134 622 5,464 0,371 7,185 0,508 00,464 768 8,507 06,040 072,375 خاء

 053,359 47,128 026,231 020 0,779 0,396 7,521 0,508 03,806 - 6,880 603 7,551 40,510 67,694 ذال
برنامج التعاون 

 006,027 - 006,027 - 7,738 - 06,988 - 2,645 - 00,708 - 37,560 - 00,389 التقين

 622 - 622 - - - - - - - - - - - 622 الطوارئ

 26,439 - 26,439 - - - - - - - - - - - 26,439 اإلنفاق الرأمسالي

 25,948 1,139 24,809 - - - - - - - - - - 1,139 24,809 األمن

 2,398,537 1,392,898 1,005,639 12,618 41,250 75,636 68,488 9,766 42,843 99,019 76,003 116,024 132,018 1,079,835 645,035 اجملموع
 

 .امليزانية املوارد من خارجاملتعلق ب C2011/3 الوثيقةوامللحق السابع من  االعتمادات مبا يف ذل  الزيادات يف التكلفة وتوزيع األرباح والوفورات املتصلة بالكافءة،بصايف  املتعلق CL143/3 امللحق الرابع من الوثيقة* 


