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 منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنىالدول األعضاء يف 

 

 أذربيجان  
 أفغانستان  
  اإلسالمية إيرانمجهورية 
 األردن  

  املتحدة اإلمارات العربية 
 البحرين  
 اجلزائر  

  اجلمهورية العربية السورية
 السودان  
 الصومال 

 العراق  
 الكويت  
 املغرب  

  لسعوديةااململكة العربية 
 اليمن  
 باكستان  
 تركمانستان  
 تركيا  
 تونس  
 جيبوتي 

 طاجيكستان  
 عمان  
 قربص  
 قطر  
 قريغيزستان  
 لبنان  
 ليبيا  
 مالطة  
 مصر  
 موريتانيا 

  
 تواريخ وأماكن انعقاد مؤمترات منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية للشرق األدنى
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 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أي رأي خذاص   املستخدمة يف هذه  املذواد اإلعالميذة وطريقذة عرالذها   تعذرب عذن        األوصاف

ملنظمة األغهية والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق بالوالذع القذانوني أو التنمذوي ألي بلذد أو     

و  تعذرب  . إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بسذلطاتها أو بتعذيح حذدودها وهومهذا    

ن دعم اإلشارة إىل شركات حمددة أو منتجات بعض املصنعح، سواء كانت مرخصة أم  ، ع

أو توصية من جانب منظمة األغهية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالتهذا اذا     

 .يرد ذكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإن منظمة األغهية والزراعة تشجع نسخ ونشر املواد اإلعالمية . مجيع حقوق الطبع حمفوظة

وقذد  . وجيوز عند الطلب استخدامه جمانذا لغذري األغذرال التجاريذة    . الواردة يف هها املطبوع

، مبذا يف ذلذ    .يتوجب دفع رسوم مالية لقاء نسخه بغرل بيعه أو ألغرال جتاريذة أخذر   

وتقدم طلبات احلصول على إذن بنسخ أو نشر منتجات املنظمة احملميذة  . ةلألغرال التعليمي

مبوجب حقوق الطبع وغريها من استفسارات عن احلقوق والرتاخذي  بالكتابذة علذى عنذوان     

 Chief, Publishing Policy and: أو إىل copyright@fao.orgالربيذذد اإللكرتونذذي  

Support Branch, Office of Knowledge Exchange, Research and Extension, 
FAO,Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 

 

 2142 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،

  



 

 

 احملتويات

 الصفحة 

 i - v موجز للتوصيات الرئيسية

 الفقرات  

 44-4 البنود االفتتاحية -أوال

 2-4 تنظيم املؤمتر اإلقليمي - 

 1-1 مراسم ا حتفال - 

 6-9 وتعيح املقرر ،انتخاب الرئيس ونواب الرئيس - 

 1 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين - 

 1  كلمة املدير العام ملنظمة األغهية والزراعة - 

 4 كلمة الرئيس املستقل جمللس منظمة األغهية والزراعة  - 

 41 اإلقليمي للشرق األدنى املنظمة كلمة رئيس الدورة الثالثح ملؤمتر - 

كلمة رئيس جلنة األمن الغهائي عن نتائج الدورة السابعة والثالثح للجنة األمن الغهائي  - 

 ومستجدات إصالح اللجنة

44 

 33-42 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي -ثانيا
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حالذة  : إجراءات التكّيف مع تغّير املناخ والتخفيف من تأثرياته علذى املذوارد الطبيعيذة   - باء 

 يف الشرق األدنى وتربية األحياء املائية، والغابات، والثروة احليوانية مصايد األمساك،

46-44 

الغذهائي   حوار بح خمتلف أصذحاب الشذأن حذول إطذار ا سذرتاتيجية العامليذة لألمذن       - جيم 

 الشرق األدنى  والتغهية، مبا يف ذل  نتائج املشاورات املتعددة ألصحاب الشأن يف

21-11 

 65-31 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية -ثالثا

-2141أنشطة منظمذة األغهيذة والزراعذة يف إقلذيم الشذرق األدنذى يف الفذرتة        تقرير عن - ألف 

، وجما ت العمل ذات األولويذة  2141-2142، وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2144

 2149-2141املقبلتح بالنسبة إىل اإلقليم يف فرتة السنتح

11-11 

 96-19 قضايا الالمركزية- باء 

 52 -65 مسائل أخرى - رابعا

 62 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 2149-2142برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة - ألف 

 69-61 أحداث جانبية وتوقيع اتفاقات التعاون مع املنظمة - باء 



 

 

 61 -66 إعالن- جيم 

 12 -64 البنود اخلتامية- دال 

 64 للشرق األدنىموعد ومكان انعقاد املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثح   

 11 اعتماد التقرير  
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 49 قائمة الوثائق -املرفق باء 



 

i 

 

 موجز للتوصيات الرئيسية

 

 منظمة األغذية والزراعةاملسائل اليت تتطلب االهتمام من جملس 

 

 :للشرق األدنى الواحد والثالثح مؤمتر منظمة األغهية والزراعة اإلقليميإن 

 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية

 

يرحذذب بعمليذذة الذذتفكري ا سذذرتاتيجي الذذا اسذذتهلها املذذدير العذذام للبذذت يف التوجهذذات واألولويذذات        -31 و 35

املستقبلية للمنظمة، ويؤكد أن التحديات العاملية الرئيسية تتسق مع األحوال السذائدة يف اإلقلذيم، ويوافذق     اإلسرتاتيجية

 على ا جتاهات والتحديات اإلقليمية املبلغ عنها؛

 

يف اإلقليم، على النحو املوجز يف إطار األولويذات   ذات األولوية اإلقليمية اخلمسة يؤكد على جما ت العمل  -14و  33

ملساعدات منظمة الفاو ويؤيد أخهها يف ا عتبار عند استعرال اإلقليمية، ويؤيد جما ت الرتكيز شبه اإلقليمية املقرتحة 

 ؛2141 -2141اإلطار ا سرتاتيجي للمنظمة وعند إعداد برنامج عمل منتصف املدة للفرتة 

 

م مذن خذالل برنذامج العمذل وامليزانيذة للفذرتة       ذة لإلقليذ ذذذ وارد املاليذذذذ دة مذن امل ذذة متزايذذحص  ذيطلب هصي  -11

، ويطلذب  الذتقين بشأن احلصة احملدودة للشرق األدنى يف ميزانية برنذامج التعذاون    قلقه ، ويعرب عن 2149 -2141

 املنظمة يف اإلقليم؛زيادة تل  احلصة وأن تعبئ منظمة الفاو موارد إالافية لدعم عمل 

 

على الصعيد اإلقليمي وشبه اإلقليمي وتدعيم الشذراكات مذع    التعاونيستحث منظمة الفاو على تيسري زيادة  -11و  12

لتضذافر ولزيذادة كفذاءة    لمبا يف ذل  املنظمات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدني لتحديد جمذا ت   ،الشركاء اإلمنائيح

 اإلقليم؛ تنفيه الربامج يف

 

إقليمي ملعاجلة األولويات اإلقليمية يف الشرق األدنى ويدعو  مانيتائحييط علما باقرتاح املدير العام بإنشاء صندوق   -51

 .يف اإلقليممنظمة الفاو إىل املساعدة يف تطوير هها ا قرتاح مع األخه يف ا عتبار حباجات البلدان والتطورات احلديثة 

 

 مسائل الالمركزية

 

ويؤيذد املقرتحذات اخلاصذة     الفذاو  يرحب جبهود املدير العام ورؤيتذه بشذأن تعزيذز فعاليذة وكفذاءة منظمذة        -15و  16

بالالمركزية والا تتسق مع إجياد شبكة مكاتب أكثر مرونة وتتصف بالالمركزيذة اخلالقذة، ويشذدد علذى أنذه ينبغذي       

 ؛الفاو إيالء األولوية لتنفيه اإلصالحات الالمركزية الا تعترب جزءا هاما من خطة العمل الفورية لتجديد منظمة

 أكرب علذى الصذعيد القطذري مذن خذالل      فعال وكفء إىل حد جبعل املنظمة تعمل بشكل يؤيد املقرتحات اخلاصة  -15



 

ii 

 

 التخطيط وحتديد األولويات كوسيلة لكفالة أن يكون عمل املنظمة مركزا ومدفوعا حباجات األعضاء؛ شكل حمسن من

 

مع املقرتحذات احملذددة بشذأن الالمركزيذة يف إقلذيم الشذرق األدنذى فيمذا يتعلذق بإالذفاء الطذابع             يف الرأي يتفق  -61

الالمركزي والتمكح مبا يف ذل  حتويل املكاتب شبه اإلقليمية إىل حمذاور تقنيذة مذزودة مبذزيج مناسذب مذن الكفذاءات        

 لوب للمكاتب القطرية؛حيث ينبغي ا حتفاظ بفريق قوي متعدد التخصصات لتحسح الدعم الفين املط

 

للشرق األدنى الشرقي يف املكتب اإلقليمي للشرق األدنى، فيمذا  يوافق على اقرتح دمج الفريق املتعدد التخصصات   -62

يتم تدعيم املكتب اإلقليمي للشرق األدنى خبرباء يف اجملا ت ذات األولوية بالنسذبة لإلقلذيم، ويوصذي بإنشذاء مكتذب      

 ؛2141يف عام  القادمةنظمة يف دورته املضيفه مجهورية لبنان وبرفع هه  املسألة إىل مؤمتر إالايف تست فرعي إقليمي

 

تكذاليف املكتذب شذبه     ةالدعم املالي السخي املقدم من حكومة اإلمذارات العربيذة املتحذدة لتغطيذ    إىل  بالعلم شريي  -63

األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية واليمن وفقا لالتفاق املربم مذع منظمذة الفذاو، ويشذري إىل      دوللاإلقليمي ل

لغري املوظفح للمساعدة يف تقديم الدعم احلاجة إىل استنباط آلية مناسبة لتعبئة التمويل اإلالايف لتلبية احلاجة إىل موارد 

 الفين إىل البلدان األعضاء؛

 

إقليمي من أجل املكتب اإلقليمي ملنظمة الفاو يعزز من فعالية ا سذتجابة   مانيتائبفكرة إنشاء صندوق  حييط علما  -61

بوجه خاص، ويشدد على أنه ينبغي للصندوق بلدان الللطلبات اإلقليمية وشبه اإلقليمية عالوة على الطلبات املقدمة من 

 يؤثر على املخصصات لإلقليم من منظمة الفاو وموارد التمويل األخر ؛ا ستئماني اإلقليمي املقرتح، عند إنشائه، أ  

 

واملؤمتر اإلقليمذي للشذرق األدنذى    الراهنة بح اجمللس واملكتب اإلقليمي للشرق األدنى  العضويةيسلم بأن تغطية   -65

 فرصا لتعزيز التعاون فيما بذح ليست متوافقة متاما، ويشري إىل أن التغطية الراهنة لديها بعض امليزات وميكن أن توجد 

الراهنذة بذدون تغذيري يف     ويةا حتفاظ بتغطيذة العضذ  باملندوبون،أخها يف ا عتبار بهه  الظروف،  يوصيو. اإلقليم بلدان

 الوقت احلاالر؛

 

 .اإلرشاد الزراعي يف املكتب اإلقليمي للشرق األدنى وظيفة نشاءعادة إبإيوصي   -54

 

 مسائل أخرى

 

 سذتحداث وجهذات نظذر وسياسذات      اإقليميذ  امنذرب كذي تكذون   يؤيد إنشاء اهليئة اإلقليميذة للمذوارد الوراثيذة ل     -65

ومبادرات متجانسة بشأن صون املوارد البشرية وا نتفاع بهذا، وتنفيذه املعاهذدات وا تفاقيذات والربوتوكذو ت الدوليذة       

 .الوثيقة الصلة

 

 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 2146-2142برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

 



 

iii 

 

 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 2149-2142برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  مسودة يقر  -52

 

  



 

iv 

 

 من مؤمتر منظمة األغذية والزراعةاملسائل اليت تتطلب االهتمام 

 

 :للشرق األدنى الواحد والثالثح إن مؤمتر منظمة األغهية والزراعة اإلقليمي

 

 احلد من الفاقد من األغذية لتحسني األمن الغذائي يف الشرق األدنى

 

مواجهة التحديات الرئيسية املتعلقة باحلد من اهلذدر واخلسذائر    علىأن تساعد البلدان األعضاء  املنظمةيطلب إىل   -46

يف األغهية بواسطة إجراء دراسات شاملة عن تأثري خسائر وهدر األغهية على األمن الغهائي يف اإلقليم وبوالع خطة للحد 

 يف املائة خالل عشر سنوات؛ 91من خسائر وهدر األغهية يف اإلقليم بنسبة 

 

وتربية األحياء حالة مصايد األمساك،: تغّير املناخ والتخفيف من تأثرياته على املوارد الطبيعيةإجراءات التكّيف مع 

 املائية، والغابات، والثروة احليوانية يف الشرق األدنى

 

إىل احلاجة إىل زيادة مشاركة مجيع أصحاب الشأن ووعيهم، مبذا يف ذلذ  منظمذات اجملتمذع املذدني،       بالعلم يشري -41

ووالذع مؤشذرات للقابليذة للتضذرر لتحسذح تقيذيم املخذاطر والتأهذب هلذا           واملعذايري  ى جمانسذة أدوات الرصذد  والعمل عل

 ومواجهتها؛

 

يطلب إىل منظمة الفاو أن تساعد البلدان األعضاء يف اإلقليم على تعزيز قدراتها الفنية للتصرف مع آثار تغري املناخ  -43

ملراعي وموارد الثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ومعاجلتها؛ وا للغابات على النظم اإليكولوجية

دراسات خاصة وحتليالت متعمقة  إجراءوالتصدي للمشاكل الا تؤثر على املوارد الطبيعية من منظور متكامل من خالل 

 ق بالتخفيف من آثار تغري املناخ؛فيما يتعل ،جيري تنفيهها ،تبلور سياسات واسرتاتيجيات وبرامج وطنية مناسبة

 

حوار بني خمتلف أصحاب الشأن حول إطار االسرتاتيجية العاملية لألمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك نتائج 

 املشاورات املتعددة ألصحاب الشأن يف الشرق األدنى

 

ائي، ملتابعة حالذة األمذن الغذهائي يف    يؤيد إنشاء آلية تنسيق إقليمية ميكن أن تأخه شكل جلنة إقليمية لألمن الغه  -22

 ، ويطلب إىل منظمة الفاو أن تساعد البلدان األعضاء يف إنشاء هه  اآللية؛العاملي اإلقليم والتنسيق مع جلنة األمن الغهائي

 

بوالذع إطذار اسذرتاتيجي     (CFS)العذاملي   يصدق على توصية الدورة السابعة والثالثح للجنة األمن الغذهائي   -34و  23

اإلقليميذة بالكامذل يف املسذودات األخذر  لإلطذار       الذرؤ   ، ويوصذي بذأن تذنعكس    (GSF) عاملي لألمن الغهائي والتغهية

 خالت إالافية من خالل اآلليات املتاحة؛اا سرتاتيجي العاملي، وحيث أصحاب الشأن على تقديم مد

 

أن تنظم حلقة عمل عن األمن الغهائي والتغهيذة علذى الصذعيد اإلقليمذي قبذل       العاملي يطلب إىل جلنة األمن الغهائي -21



 

v 

 

؛ تعذا  قضذايا ا سذتثمار يف سلسذلة القيمذة يف السذلع       2142تشذرين األول  /الدورة التاسذعة والذثالثح للجنذة يف أكتذوبر    

للدورة التاسذعة والذثالثح للجنذة األمذن الغذهائي عذالوة        هزالغهائية، والصناعات الزراعية وخسائر ما بعد احلصاد، وجت

 يف املستقبل؛ على حتديد األولويات اإلقليمية الا تدرج يف جدول أعمال دورات اللجنة

 

املعرالة للتضرر الا تعيش يف منذاطق متضذررة مذن ا حذتالل واحلذروب       احمللية جملتمعاتباإيالء اهتمام خاص   -25

األرل والغطاء النباتي األرالذي   -املوارد الطبيعية واألمن املعيشي بسبب حمدوديةألمن الغهائي والنزاعات حيث يتضرر ا

 ؛وتقديم الدعم الفين الالزم هلا -وامليا  وموارد مصايد األمساك والتنوع البيولوجي

 

يطلب إىل منظمة الفاو أن تساعد يف والع اسرتاتيجية أمن غهائي إقليمية مستكملة خبطة عمذل تركذز علذى آليذات       -23

لتعامل مع تقلب أسعار األغهية، وا ستثمارات، وإجياد احتياطي اسرتاتيجي مذن احلبذوب، وحتسذح نظذم معلومذات      ل

 األمن الغهائي والتغهية؛

 

وم بها جلنة األمن الغهائي من خالل العمل مع أصحاب الشأن املناسذبح لتيسذري   يرحب باجلهود اجلارية الا تق  -32

والع نظم لرسم خرائط إلجراءات األمن الغهائي والتغهيذة مذن أجذل تعزيذز التنسذيق والرتاصذف بذح سياسذات وبذرامج          

 الوكا ت احلكومية والشركاء اإلمنائيح؛

 

أثنذذاء الذذدورة التاسذذعة والذذثالثح للجنذذة األمذذن الغذذهائي يف  يطلذذب بذذأن تذذنظم أحذذداث جانبيذذة للشذذرق األدنذذى    -33

 .2142تشرين األول /أكتوبر

 

 الالمركزية قضايا

 

يوافق على اقرتح دمج الفريق املتعدد التخصصات للشرق األدنى الشرقي يف املكتب اإلقليمي للشذرق األدنذى، فيمذا      -62

يتم تدعيم املكتب اإلقليمي للشرق األدنى خبرباء يف اجملذا ت ذات األولويذة بالنسذبة لإلقلذيم، ويوصذي بإنشذاء مكتذب        

 ؛2141  املسألة إىل مؤمتر املنظمة يف دورته القادمة يف عام إقليمي فرعي إالايف تستضيفه مجهورية لبنان وبرفع هه

 



 

4 

 

 

 يةفتتاحالبنود اال- أوال

 تنظيم املؤمتر

 

 41قد مؤمتر منظمة األغهية والزراعة اإلقليمي الواحد والثالثون للشرق األدنى يف روما، إيطاليذا، يف الفذرتة مذن    ُع- 4

أيذار  /مذايو  46إىل  41كبذار املسذؤولح يف الفذرتة مذن     لاجتمذاع  : وقد مت تنظيم املؤمتر يف جذزئح . 2142أيار /مايو 41إىل 

 .أيار/مايو 41إىل  41واجتماع على املستو  الوزاري يف الفرتة من 

 

منظمذات   6ن لألمذم املتحذدة، و   ابلدان مراقبة، ومنظمت 41بلدا أعضاء، و  29مندوبا من  494وقد حضر املؤمتر - 2

 .من منظمات اجملتمع املدني 1منظمات حكومية دولية و /غري حكومية

 

 مراسم االفتتاح

 

سذفرية السذودان إىل إيطاليذا     ،رنذاس والسذعادة أمذرية داوود غ  افتتح اجتماع كبار املسؤولح بكلمتح مذن صذاحبة   - 1

ورحبذت صذاحبة   . املوظف املسؤول عن مكتب منظمذة األغهيذة والزراعذة اإلقليمذي للشذرق األدنذى       ،والسيد جماهد عاشور

لى مذوافقتهم  ووجه السيد عاشور الشكر إىل املندوبح ع. رمسيا السعادة سفرية السودان باملشرتكح وأعلنت افتتاح ا جتماع

مذن أجذل إتاحذة الفرصذة إلبذال        2142أيذار  /على عقد الدورة الواحدة والثالثح للمؤمتر اإلقليمي للشذرق األدنذى يف مذايو   

كما أوجز التحديات الرئيسية الا تواجذه اإلقلذيم فيمذا يبهلذه     . بنتائج املؤمتر 2142حزيران /جملس منظمة الفاو يف يونيو

ر والقضذايا الرئيسذية الذا    متقدم إحاطة موجزة للمندوبح عن تنظيم املؤاألمن الغهائي، و وانعداممن جهود للحد من الفقر 

 .ستتم مناقشتها

 

وألقذى السذيد جوزيذه غرازيذانو دا سذيلفا، املذدير العذام        . أيار/مايو 41 جتماع الوزاري يف اعقدت مراسم افتتاح - 1

الذرئيس املسذتقل    Luc Guyauت من صاحب السعادة السيد اكلمجتماع إىل كما استمع ا . ملنظمة الفاو، الكلمة ا فتتاحية

رناس سفرية السودان إىل إيطاليا بالنيابذة عذن رئذيس الذدورة     ووصاحبة السعادة السيدة أمرية داوود غ ،جمللس منظمة الفاو

كما ألقيت كلمات مذوجزة  . ، رئيس جلنة األمن الغهائيYaya Olaniranالثالثح للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، والسيد 

والعذراق واألردن ولبنذان وليبيذا     اإلسذالمية  إيذران مجهوريذة  من قبل أصحاب املعذالي وزراء مصذر و   الوزاريأثناء ا جتماع 

 .وتونس واليمن

 

 املقرر تعينيو ،انتخاب الرئيس ونواب الرئيس

 

ادة السذيد عذز   ووجه صاحب السذع . زراعة مجهورية العراق رئيسا للدورةانتخب املندوبون صاحب السعادة وزير - 9

ولة وزير الزراعة يف العراق الشكر إىل املندوبح على انتخاب بلد  لرئاسذة الذدورة وإىل منظمذة الفذاو علذى      الدين عبد اهلل الد
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ا جتماعي واألمين من أجذل التصذدي   وشدد الوزير يف مالحظاته ا فتتاحية على احلاجة إىل ا ستقرار . تنظيمها لالجتماع

كما شدد الوزير علذى أهميذة املذؤمتر اإلقليمذي     . للكثري من التحديات الا تواجه التنمية الزراعية واألمن الغهائي يف اإلقليم

اإلقليمي من أجل مواجهة تل  التحديات، وعلى أهميذة منظمذة الفذاو كشذري  يف      آزركمنرب الروري يناقش فيه الوزراء الت

كما تعهد الرئيس بتعاون حكومة العراق التام مع مبادرة املدير العام لتعزيز كفاءة وفعالية منظمذة  . قثوفري مظلة للتآزر األتو

 .األغهية والزراعة

 

إىل اجتمذاع كبذار املسذؤولح مقذررا     خب رئيس وفذد الذيمن   وانتخب املؤمتر مجيع رؤساء الوفود نوابا للرئيس وانُت- 6

 .للمؤمتر

 

 جدول األعمال واجلدول الزميناعتماد 

 

وتذرد الوثذائق املقدمذة إىل    . ألذف  كذاملرفق ويرد جدول األعمال . اعتمد املؤمتر جدول أعمال املؤمتر وجدوله الزمين- 1

 .باء كاملرفقاملؤمتر 

 

 ملنظمة األغهية والزراعة املدير العام كلمة

 

الذا يذتعح مواجهتهذا يف     ملنظمة الفاو يف بيانه إىل التحدياتسيلفا، املدير العام  رازيانو داغأشار السيد جوزيه - 1

وشدد املدير العذام علذى احلاجذة إىل معاجلذة مشذاكل تغذري       . جمال التنمية الزراعية واألمن الغهائي يف إقليم الشرق األدنى

ة إىل التحذول إىل أمنذاط اإلنتذاج    احلاجعلى و ،الفقراء املزارعحاملناخ وزيادة شح امليا ، وبناء القدرة على الصمود فيما بح 

 وشدد املدير العام على التذزام منظمذة الفذاو، بغيذة مواجهذة تلذ  التحذديات،       . وا ستهالك األكثر استدامة حلماية البيئة

ومذن أجذل   . بناء نظم مصادر رزق زراعية ورعوية ونظم غهائية قادرة على الصذمود  على مبساعدة البلدان األعضاء يف اإلقليم

الهكيذة مناخيذا،   و ةالتوصل إىل ذل ،أملح املدير العام إىل احلاجة إىل زيادة ا ستثمارات يف طرائق الزراعة واإلنتاج املسذتدام 

وة على حتسذح حوكمذة مذوارد امليذا  واملذوارد      وربط الدعم اإلنتاجي بشبكات األمان من أجل تعزيز األسواق احمللية، عال

 . واقرتح املدير العام يف كلمته إجياد صندوق استئماني للشرق األدنى لالرتقاء باألمن الغهائي يف اإلقليم. الطبيعية األخر 

 

 األغذية والزراعةالرئيس املستقل جمللس منظمة  كلمة

 

الرئيس املستقل جمللس منظمذة الفذاو املذؤمتر مشذددا علذى الذدور اجلديذد         Luc Guyauخاطب صاحب السعادة - 4

وأبذرز الذرئيس املسذتقل الو يذة     . للمؤمترات اإلقليمية باعتبارها أجهزة رئاسية مسؤولة أمام جملس املنظمة ومؤمترها العذام 

 .2141 -2142سنتح والتوقعات بالنسبة لفرتة ال املتمثلة يف تنفيه خطة إصالح منظمة الفاوواملنوطة به 
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 اإلقليمي للشرق األدنى املنظمة رئيس الدورة الثالثني ملؤمتر كلمة

 

ألقت صاحبة السعادة السيدة أمرية داوود غرنذاس سذفرية السذودان إىل إيطاليذا بيذان رئذيس دورة مذؤمتر منظمذة         - 41

الدورة الثالثح، وقدمت للمندوبح مذوجزا عذن   األغهية والزراعة اإلقليمي الثالثح للشرق األدنى، مهكرة املؤمتر بتوصيات 

األنشطة الالحقة الا مت القيام بها من أجل اسرتعاء اهتمام الدورة الواحدة واألربعح بعد املائذة جمللذس املنظمذة والذدورة     

 .مة إىل توصيات املؤمترالسابعة والثالثح ملؤمتر املنظ

 

الساابعة والاثالثني للجناة بشاأن األمان الغاذائي العااملي و ادي          رئيس جلنة األمن الغذائي عن نتائج الدورة  كلمة

 إصالح اللجنة

 

، رئيس جلنة األمن الغهائي، تقريرا عن التقدم الذهي حققتذه جلنذة األمذن الغذهائي      Yaya Olaniranقدم السيد - 44

كمذا قذدم للمذؤمتر معلومذات     . لعمل املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنذى  ةأهميما هلا من املصلحة على مدار السنتح املااليتح و

 .موجزة عن بعض أنشطة اللجنة اجلارية

 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي- ثانيا

 

 احلد من الفاقد من األغذية لتحسني األمن الغذائي يف الشرق األدنى- ألف

 

املستويات املرتفعة من خسائر وهدر األغهية على األمن الغهائي من حيث تذوافر األغهيذة    تداعياتنظر املؤمتر يف - 42

والصحة والتغهية يف اإلقليم، وأقر باحلاجة إىل احلد من هه  اخلسائر من حيث الكمية والنوعية وطلب بذأن جيذري النظذر    

 .ي  حق من أجل اإلبال  عن التقدم احملقق بشأن هها املوالوعيف موالوع خسائر وهدر األغهية يف كل مؤمتر إقليم

 

واعرتف املؤمتر باحلاجة امللحة إىل تغلب البلدان األعضاء على حمدوديات العمليات الصغرية احلجم بواسطة - 41

وحث . ن السلعتشجيع ا ندماج والتكامل األفقي فيما بح املنتجح واملصنعح واملسوقح لكل سلعة غهائية أو جمموعة م

يف السياسات واألولويات وا سرتاتيجيات الوطنية " احلد من خسائر وهدر األغهية"املؤمتر البلدان األعضاء على إدراج 

 .لتحسح جودة األغهية وصحة املستهل  وسالمته

 

للحد من هدر ا قتصادية، وخلق حوافز  -واستحث املؤمتر البلدان األعضاء على إزاحة املعوقات ا جتماعية- 41

كما استحث . التقنية وسلسلة القيم لزيادة القيم املضافة رباعةوخسائر األغهية، وزيادة ا ستثمار يف البنية التحتية وال

املؤمتر البلدان األعضاء على حتسح الشراكة والتنسيق والتآزر مع القطاعح العام واخلاص، عالوة على منظمات اجملتمع 

حتسح سلسلة  حولمجيع أصحاب الشأن وتعليمهم ووعيهم، مبا يف ذل  املنتجح واملستهلكح، املدني، لتعزيز قدرات 

 .القيم والقيمة املضافة ونظم اجلودة والسالمة
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وطلب املؤمتر إىل منظمة الفاو أن تساعد البلدان األعضاء يف مواجهة التحديات الرئيسية املتعلقة باحلد من هدر - 49

ة إجراء دراسات شاملة عن تأثري خسائر وهدر األغهية على األمن الغهائي يف اإلقليم وبوالع خطة وخسائر األغهية بواسط

 .يف املائة خالل عشر سنوات 91للحد من خسائر وهدر األغهية يف اإلقليم بنسبة 

 

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

 وتربية األحياء املائية، والغابات، والثروة احليوانية يف الشرق األدنى

 

إىل عواقب تأثري تغري املناخ وتقلب املناخ، وتهديداتهما املتنامية، على املوارد الطبيعية،  بالعلم أشار املندوبون- 46

وتدعيم تكامل السياسات يف مجيع  ،سات الوطنيةباحلاجة إىل النهول جبدول أعمال تغري املناخ يف إطار املؤس واواعرتف

 .القطاعات، وتقاسم الدروس املكتسبة وأفضل املمارسات من أجل إثراء السياسات والربجمة باملعلومات

 

وحث املؤمتر البلدان األعضاء على تعزيز التنسيق فيما بح املؤسسات الوثيقة الصلة، وتقاسم البيانات واملعلومات - 41

 .ن الوطين واإلقليمييونظم اإلنهار املبكر والتخطيط للطوارئ واملواجهة على الصعيد بشأن الرصد

 

زيادة املشاركة والوعي فيما بح مجيع أصحاب الشأن مبا يف ذل  منظمات  احلاجة إىل إىل بالعلم وأشار املندوبون- 41

ة للتضرر لتحسح تقيميات املخاطر والتأهب مؤشرات للقابلي والعاجملتمع املدني، وإىل جتانس أدوات الرصد واملعايري و

وحث املؤمتر البلدان األعضاء على حتسح متويل قطاعات الثروة احليوانية ومصايد األمساك والغابات بواسطة . واملواجهة

 .هضري ا قتصاد وتدعيم قدرات اجملتمعات احمللية ومصادر رزقها للتصدي لتغري املناخ والتواؤم معه

 

ندوبون إىل منظمة الفاو أن تساعد البلدان األعضاء يف اإلقليم يف تعزيز قدرتها التقنية على التعامل مع وطلب امل- 44

، آثار تغري املناخ على النظم اإليكولوجية للغابات واملراعي وموارد الثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية

د البلدان األعضاء يف معاجلة املشاكل الا تؤثر على املوارد الطبيعية من منظور وعالجها، وطلبوا إىل منظمة الفاو أن تساع

متكامل من خالل دراسات خاصة وحتليالت متعمقة تبلور سياسات واسرتاتيجيات وبرامج وطنية مالئمة يتم تنفيهها 

صندوق  -اتفاق كانكون"جتا  تقييم وحث املؤمتر البلدان األعضاء على اهاذ موقف متناسق . للتخفيف من آثار تغري املناخ

 .واملراعي يف الشرق األدنى غاباتبشأن ال" املناخ األخضر

 

حوار بني خمتلف أصحاب الشأن حول إطار االسرتاتيجية العاملية لألمن الغذائي والتغذية، مبا يف - جيم

 ذلك نتائج املشاورات املتعددة ألصحاب الشأن يف الشرق األدنى

 

املؤمتر التطورات واملداو ت احلديثة العهد يف جلنة األمن الغذهائي العذاملي ونظذر يف إجذراءات املتابعذة      استعرل - 21

 .املالئمة يف إقليم الشرق األدنى
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يف الشرق  الغهائي والتغهيةبشأن األمن ألصحاب الشأن املتعددين  حلقة العمل اإلقليميةرحب املؤمتر بنتائج و- 24

حتت رعاية جلنة األمن الغهائي، واستحث  2144تشرين األول /أكتوبر 1 -1الا عقدت يف القاهرة يف الفرتة  األدنى

وأحاط (. CFS:2011/INF/19)على حد سواء ق على الصعيدين اإلقليمي والوطين ياألعضاء على معاجلة قضايا التنس

لتحول ا جتماعي والسياسي يف اإلقليم على األمن الغهائي املؤمتر علما بتوصيات موائد السياسات املستديرة عن تداعيات ا

 .حاملساواة بح اجلنسوالتغهية وتقلب أسعار األغهية واستثمارات أصحاب احليازات الصغرية يف الزراعة، و

 

الغهائي أيد املؤمتر إنشاء آلية تنسيق إقليمية ميكن أن تتخه شكل جلنة أمن غهائي إقليمية ملتابعة أحوال األمن و- 22

والتغهية يف اإلقليم والتنسيق مع جلنة األمن الغهائي العاملي وطلب إىل منظمة الفاو أن تساعد البلدان األعضاء يف إنشاء تل  

 .اآللية

 

رحب املؤمتر مبناقشة أصحاب الشأن املتعددين الا عقدت يف اليوم األول من الدورة الواحدة والثالثح للمؤمتر و- 21

ق األدنى، وصدق على توصيات الدورة السابعة والثالثح للجنة األمن الغهائي بشأن والع إطار اسرتاتيجي اإلقليمي للشر

إىل عملية ا ستعداد اجلارية الا يقوم بها أصحاب الشأن املتعددين  بالعلم وأشار املندوبون. عاملي لألمن الغهائي والتغهية

نها قد حتسن من التنسيق وتوجيه اإلجراءات املتزامنة لدعم اإلجراءات والع اإلطار ا سرتاتيجي العاملي وإىل أمن أجل 

 .املسرية عامليا وإقليميا وقطريا ملنع أزمات األغهية يف املستقبل واستئصال اجلوع وكفالة األمن الغهائي والتغهية للجميع

 

لغهائي والتغهية تسبق الدورة طلب املؤمتر إىل جلنة األمن الغهائي أن تنظم حلقة عمل إقليمية عن األمن او- 21

وميكن حللقة العمل اإلقليمية أن تركز أيضا على ا ستثمار يف . 2142تشرين األول /التاسعة والثالثح للجنة يف أكتوبر

سلسلة القيمة يف السلع الزراعية والصناعات الزراعية وخسائر ما بعد احلصاد، وخباصة اخلسائر يف اخلضر والفاكهة، 

لدورة التاسعة والثالثح للجنة، عالوة على حتديد األولويات اإلقليمية الا تدرج يف جدول أعمال دورات وا ستعداد ل

 .اللجنة املستقبلية

 

ورحب املؤمتر بالتصديق مؤخرا على املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراالي ومصايد - 29

 44للجنة األمن الغهائي يف ( ا ستثنائية)يف الدورة الثامنة والثالثح  القطري الغهائياألمساك والغابات يف سياق األمن 

كما أبرز املؤمتر أهمية الشروع يف عملية للمشاورات بشأن مبادئ ا ستثمارات الزراعية املسؤولة الا . 2142أيار /مايو

 .تعزز األمن الغهائي والتغهية

 

الغهائي والتغهية الوافية للنساء والرجال وأسرهم مسألة مرتابطة مع اجلهود اإلمنائية وأقر املؤمتر أن إجناز األمن - 26

 .ة للمرأةيالشاملة وحث مجيع أصحاب الشأن على القيام بإجراءات ملموسة حتسن من احلالة الصحية والتعليمية والتغهو

 

لية املعرالة للتضرر الا تعيش يف مناطق وطلب املؤمتر إىل منظمة الفاو أن تولي اهتماما خاصا باجملتمعات احمل- 21

متضررة من ا حتالل وخباصة األراالي الفلسطينية احملتلة واجلو ن السوري احملتل، عالوة على املناطق األخر  
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من النزاعات واحلروب، حيث يتضرر األمن الغهائي ومصادر الرزق بفعل سبل احلصول احملدودة على املوارد  ةاملتضرر

، وأن تزودها بالدعم التقين (األراالي والتغطية النباتية األرالية وامليا  واملوارد السمكية والتنوع البيولوجي)الطبيعية 

 .الضروري

 

فريق اخلرباء رفيع املستو  املعين باألمن الغهائي والتغهية بشأن تقلب األسعار وأعرب املؤمتر عن تقدير  جلهود - 21

األسعار واألمن الغهائي، وشدد على احلاجة إىل جهود دولية متسقة ملعاجلة األسباب ملا يقوم به من عمل بشأن تقلب 

 .الصغار واهلامشيح يف األغهية اهليكلية لتقلب أسعار األغهية وكفالة أ  تلحق آثارها الضرر حبق املنتجح واملستهلكح

 

هائي إقليمية مستكملة خبطة عمل ميكن أن وطلب املؤمتر إىل منظمة الفاو أن تساعد يف والع اسرتاتيجية أمن غ- 24

تناول مسائل تقلب أسعار األغهية، وا ستثمارات، وإجياد احتياطيات حبوب اسرتاتيجية، وحتسح لتركز على آليات 

  .نظم معلومات األمن الغهائي والتغهية

 

هول بقطاع الزراعة بواسطة كفالة ، أشار املؤمتر إىل مبادرة حكومة العراق للناملزارعحوفيما يتعلق بدعم صغار - 11

أصحاب احليازات الصغرية، وإىل أنه سيقدم هه   للمزارعح مناملوارد املالية الضرورية يف شكل قرول بدون فوائد 

 .التجربة إىل دورة املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى املقبلة

 

من أصحاب الشأن علذى املسذودة    عريض إىل التعليقات واملساهمات القيمة املقدمة من نطاق بالعلم وأشار املندوبون- 14

. وقدموا توصيات أخر  بشأن حتسح العمليذة وتعزيذز الوثيقذة    ،األوىل لإلطار ا سرتاتيجي العاملي لألمن الغهائي والتغهية

خر  لإلطار ا سرتاتيجي وحذث أصذحاب الشذأن علذى     وأوصى املؤمتر بأن تنعكس املناظري اإلقليمية متاما يف املسودات األ

  .تقديم مدخالت إالافية من خالل مجيع اآلليات املتاحة

 

بالنسبة للعمل مع أصحاب الشأن املالئمح ورحب املؤمتر باجلهود اجلارية الا تبههلا جلنة األمن الغهائي - 12

لتعزيز تنسيق وتراصف سياسات وبرامج الوكا ت  لتيسري والع نظم لرسم خرائط إلجراءات األمن الغهائي والتغهية

أيار من أجل تقديم /مايو 46ي نظم يف هوأعرب املندوبون عن تقديرهم للحدث اجلانيب ال. احلكومية والشركاء اإلمنائيح

دعم عرل بياني ألدوات رسم خرائط إجراءات األمن الغهائي والتغهية على الصعيد القطري وطلبوا إىل منظمة الفاو أن ت

 .رائط إلجراءات األمن الغهائياخلرسم 

 

نظم حذذدث شذرق أدنذى جذذانيب أثنذاء الذدورة التاسذعة والذذثالثح للجنذة األمذن الغذذهائي يف        يذ وطلذب املذؤمتر أن   - 11

 .2142تشرين األول /أكتوبر
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 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية- ثالثا

 

 ،2144-2141أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنى يف الفرتة تقرير عن - الف

 ، وجماالت العمل ذات األولوية بالنسبة إىل اإلقليم2143-2142وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 2146-2141املقبلتني يف فرتة السنتني

 

األغهية والزراعة اإلقليمذي للشذرق األدنذى، تقريذرا     قدم السيد جماهد عاشور، املوظف املسؤول عن مكتب منظمة - 11

عن األنشطة الرئيسية ملنظمة الفاو يف اإلقليم يف فرتة السنتح املنقضية واإلجراءات املتخهة بشأن توصيات املذؤمتر اإلقليمذي   

نظمة األغهية والزراعة يف يف عمل مللهيئات التقنية اإلقليمية  تقنيةالنشطة األدوار واأل أهمية مساهمة كما أكد على. السابق

كما أبرز السذيد عاشذور أن املكتذب اإلقليمذي سذريكز      . الشرق األدنى يف سياق حتديات األمن الغهائي وتغري املناخ املتزايدة

على جما ت شح امليا  وأطر األمن الغذهائي، ومشذورة السياسذات، والتخطذيط ا سذتثماري لكذي تذنعكس علذى الوظذائف          

 .او يف اإلقليمالرئيسية ملنظمة الف

 

وأعرب املندوبون عن تقديرهم لعمل منظمة الفاو يف اإلقليم، ولكنهم أبرزوا أهميذة توحيذد وحتديذد كميذة النذواتج      - 19

 .الا يتعح تقدميها إىل ا جتماع املشرتك للجنا الربنامج واملالية ملنظمة الفاو

 

ية يف إقليم الشرق األدنى بالنسبة لفرتات السذنتح الراهنذة   ونظر املؤمتر يف جما ت عمل منظمة الفاو ذات األولو - 16

شذى  اتصذقل األولويذات لتتم  وطلب إىل املنظمة أن  ،واملقبلة يف سياق ا جتاهات العاملية والتحديات املستقبلية لعمل املنظمة

 .املستدامة للموارد الطبيعية مع التحديات العاملية واإلقليمية واألوليات القطرية البازغة حديثا مع التأكيد على اإلدارة

 

كذانون الثذاني   /ورحب املؤمتر بعملية التفكري ا سرتاتيجي الواسعة واجلامعة الا استهلها املذدير العذام يف ينذاير   - 11

وأكد املؤمتر على أهميذة تركيذز عمذل منظمذة الفذاو      . لتحديد التوجهات واألوليات ا سرتاتيجية املستقبلية للمنظمة 2142

على التحديات الرئيسية الا تواجه البلدان من أجل إجناز تقدم ملموس من خالل استخدام املوارد املتاحذة بشذكل فعذال    

 .وكفء

 

ا جتاهذات    يف الذرأي مذع   فذق تة تتسق مع األحوال يف اإلقليم، وايملية الرئيسأن التحديات العا على وأكد املؤمتر- 11

شح امليا  واستخدامها بشكل كفء، وتردي الرتبذة  : ة التاليةيوأكد املؤمتر على التحديات الرئيس. والتحديات املبلغ عنها

األحياء املائية، والتواؤم مع تغذري املنذاخ   والتصحر، واألمرال احليوانية العابرة للحدود، واستدامة مصايد األمساك وتربية 

والتخفيف من حدة آثار ، عالوة على زيذادة اهلجذرة مذن الريذف إىل احلضذر، والنزاعذات وا حذتالل، ومتكذح الشذباب          

ن احلصول على اخلدمات البيطرية ميثل أحد التحديات ذات األولية الا يذتعح التصذدي هلذا    أوأشار املؤمتر إىل . واملرأة

يف املنذاطق  احلمى القالعية وإىل الزراعذة   إىل منظمة الفاو أن تولي ا هتمام الواجب ملشاكل أمرال املؤمتر وطلب .إلقليميف ا
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ا ت ذات األولويذة يف برنذامج العمذل وامليزانيذة لفذرتة السذنتح       ذر إدراج هذه  اجملذ  ذذذ وطلذب املؤمت . اذوالواحيه احلضرية

2141- 2149. 

 

وأكد املؤمتر على جما ت العمل اإلقليمية العريضة اخلمس ذات األولوية بشأن تعزيز األمذن الغذهائي والتغهيذة،    - 14

وتعهد اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية لتحسح مصادر الرزق بالرعاية، واإلدارة املسذتدامة للمذوارد الطبيعيذة مبذا يف ذلذ       

مواجهة آثار تغري املناخ ووالذع اسذرتاتيجيات للتذواؤم معهذا، والتأهذب حلذا ت       مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، و

وصادق املؤمتر على النتائج اإلقليمية الا يتعح حتقيقها مبوجذب برنذامج العمذل    . الطوارئ الزراعية والغهائية ومواجهتها

 .2141 -2142وامليزانية للفرتة 

 

ج العمذل وامليزانيذة للفذرتة    ذذذ الل برنامذرد املاليذة لإلقلذيم مذن خذ    وطلب املؤمتر هصي  حصة متزايدة مذن املذوا  - 11

وطلب  التقينعن ا نشغال بشأن احلصة احملدودة للشرق األدنى يف ميزانية برنامج التعاون  املؤمتر وأعرب .2142-2149

 .زيادة هه  احلصة وأن تقوم منظمة الفاو بتعبئة موارد إالافية لدعم عمل املنظمة يف اإلقليم

 

وأيد املؤمتر جما ت النشاط شبه اإلقليمية املقرتحذة يف إطذار األولويذات اإلقليميذة اخلمذس، وطلذب مذن األمانذة         - 14

واجمللس أخهها، إىل جانب التحديات اإلقليمية، يف ا عتبار عند استعرال اإلطار ا سرتاتيجي ملنظمة الفاو وإعداد خطة 

 .2141 -2141العمل املتوسطة املدة للفرتة 

 

على تيسري التآزر املتزايد على الصعيد اإلقليمي وشبه اإلقليمي، مبا يف ذل  مذا يذتم    الفاو واستحث املؤمتر منظمة- 12

من خالل التعاون والشراكة مع القطاعح العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني، و  سيما بشأن ا سذتثمار يف الزراعذة،   

 .وجيات لزيادة اإلنتاجية املتصلة باحلد من الفقرتكنول واستحداثالبحث والتطوير بشأن و

 

لشذرق  ا يف واملراعذي  غابذات هيئذة ال )وأحاط املؤمتر علما بالتوصيات الا اتفقت عليها اهليئات اإلقليميذة األربذع   - 11

، واهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك، واهليئة العامة ملصايد األمسذاك يف البحذر املتوسذط، وهيئذة الزراعذة واألراالذي       األدنى

، واعرتف بالدور اهلام الهي تقوم بذه يف تذوفري آليذات فعالذة     2144-2141أثناء دوراتها األخرية يف فرتة السنتح ( وامليا 

 .ملواجهة مسائل تقنية شبه قطاعية حمددة

 

علذى مواصذلة تذدعيم     ملنظمة األغهية والزراعة يف الشرق األدنى ومشذال أفريقيذا  واستحث املؤمتر املكتب اإلقليمي - 11

الشراكة مع الشركاء اإلمنائيح اآلخرين مبا يف ذل  املنظمات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدني لتحديد جما ت التضذافر  

 .ليمولزيادة كفاءة تنفيه الربامج يف اإلق
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 الالمركزيةقضايا - باء

 

زال يتعح بذهل  يرحب املؤمتر جبهود ورؤية املدير العام بشأن تعزيز فعالية منظمة الفاو وكفاءتها، مدركا بأنه   - 19

 .املزيد من اجلهود يف هها الصدد،   سيما على الصعيد القطري

 

تتسذق مذع إطذار املكاتذب الالمركزيذة األكثذر مرونذة         ورحب املؤمتر با قرتاحات املطروحة بشأن الالمركزية الا- 16

وشدد املؤمتر على أنه ينبغي إيالء األولوية لتنفيه إصالحات الالمركزية الا تعترب جذزءا هامذا مذن خطذة العمذل      . وإبداعا

 .الفاو الفورية لتجديد منظمة

 

 على الصعيد القطري مذن خذالل   إىل حد أكرببفعالية وكفاءة  وأيد املؤمتر ا قرتاحات املتعلقة جبعل املنظمة تعمل- 11

 . التخطيط وحتديد األولويات كوسيلة لكفالة أن يكون عمل املنظمة مركزا ومدفوعا بفعل حاجات األعضاء شكل حمسن من

 

ية أكثذر مرونذة مشذفوعة بقيذادة قويذة للمكاتذب       يدانوأيد املؤمتر املقرتحات الشاملة بشأن إجياد شبكة املكاتب امل- 11

 .  القطرية وبتمكح أكرب للممثلح اإلقليميح وشبه اإلقليميح والقطريح

 

وأكد املؤمتر أنه ينبغي عدم تنفيه عملية إالفاء الطابع الالمركزي على حساب إالعاف قدرة الربامج الفنية ملنظمة - 14

ا مجا لتحسح عمليذة حتديذد األولويذات والكفذاءة يف تلذ       تسعفيما أشار إىل أن هناك مالفاو وتوفري السلع العامة العاملية، 

 .الربامج

 

واتفق املؤمتر يف الرأي مع املقرتحات احملددة إلقليم الشرق األدنى فيما يتعلق بالالمركزية والتمكح، مبا يف ذلذ   - 91

الئم من اخلربات حيث ينبغي ا حتفاظ بفريذق قذوي متعذدد    حتويل املكاتب شبه اإلقليمية إىل حماور تقنية مزودة مبزيج م

 .التخصصات لتوفري الدعم التقين املطلوب للمكاتب القطرية

 

وأيد املؤمتر جهود وقرار املدير العام بشأن النهج املتكامل لتنفيذه الربنذامج يف اإلقلذيم، وصذادق علذى املقرتحذات       - 94

 . املتعلقة بإدماج الربنامج الطارئ مع الربامج اإلمنائية على الصعيد القطري

 

املقذدم مذن حكومذة مجهوريذة لبنذان      وفيما يتعلق بإعادة هيكلة املكاتب امليدانية يف إقليم الشرق األدنى، والطلب - 92

بإنشاء مكتب شبه إقليمي، وافق املؤمتر على اقرتاح إدماج الفريق املتعدد التخصصذات للشذرق األدنذى الشذرقي يف املكتذب      

اإلقليمي للشرق األدنى فيما يتم تدعيم املكتب اإلقليمي خبرباء يف جما ت األولوية لإلقليم؛ وأوصى بإنشاء مكتذب إقليمذي   

 .2141يف عام  القادمةرفع األمر إىل مؤمتر منظمة الفاو يف دورته بإالايف تستضيفه مجهورية لبنان وفرعي 
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أشار املكتب بالعلم إىل الدعم املالي السخي املقدم من حكومة اإلمارات العربية املتحدة لتغطية نفقات املكتب شبه - 91

والذيمن تبعذا لالتفذاق املذربم مذع منظمذة الفذاو، وأشذار إىل          العربية لدول اخلليجاإلقليمي للدول األعضاء يف جملس التعاون 

احلاجة إىل استحداث آليات مناسبة لتعبئة التمويل اإلالايف للوفاء حباجات املوارد من غذري املذوظفح للذتمكح مذن تقذديم      

 .دعم تقين إىل البلدان األعضاء

 

قليمذي للمكتذب اإلقليمذي ملنظمذة الفذاو مذن شذأنه أن يعذزز         وأحاط املندوبون علما بفكرة إنشاء صندوق استئماني إ- 91

فعالية ا ستجابة للطلبذات اإلقليميذة وشذبه اإلقليمذة عذالوة علذى الطلبذات القطريذة، وشذدد علذى أنذه ينبغذي للصذندوق              

 .ا ستئماني املقرتح أ  يؤثر، عند إنشائه، على املخصصات لإلقليم من منظمة الفاو واملوارد التمويلية األخر 

 

املبهولذة  فرص متويل مذن خذارج امليزانيذة وأنذه يذتعح زيذادة اجلهذود         يف اإلقليم وكان من رأي املؤمتر أنه توجد- 99

 .ملعاجلة تل  املوارد وتعبئتها للتصدي للتحديات الا تواجه اإلقليم بشأن األمن الغهائي والتنمية املستدامة

 

ة بح اجمللس واملكتب اإلقليمي للشرق األدنى واملؤمتر اإلقليمذي للشذرق   أقر املندوبون بأن التغطية العضوية الراهن- 96

األدنى ليست متسقة متاما، وأنه ينبغي التماس جتانس بح تغطية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى واملؤمتر اإلقليمي للشذرق  

ووافذق  . عزيذز التعذاون األقذاليمي   بيد أنه أشري إىل أن للتغطيذة الراهنذة بعذض امليذزات وميكذن أن هلذق فرصذا لت       . األدنى

 .املندوبون، نظرا إىل هه  ا عتبارات، على أنه ينبغي ا حتفاظ بالتغطية العضوية الراهنة دون تغيري يف الوقت احلاالر

 

 مسائل أخرى- رابعا

 

ومبذادرات متجانسذة   أيد املؤمتر إنشاء هيئة إقليمية للموارد الوراثية لتعمل كمنذرب إقليمذي لوالذع آراء وسياسذات     - 91

 .بشأن صون املوارد الوراثية وا نتفاع بها، وتنفيه املعاهدات وا تفاقيات والربوتوكو ت الدولية الوثيقة الصلة

 

أحاط املؤمتر علما بالطلب املقدم من مجهورية اليمن للحصول على دعذم مذن منظمذة الفذاو للتصذدي لشذح الغذهاء        - 91

 .زق من جراء النازحح داخليا والتدفق املستمر للالجئح وخباصة من القرن األفريقيواآلثار املرتتبة على مصادر الر

 

علم إىل ما جليبوتي من إمكانية كمحور تصديري للثروة احليوانية واملنتجات البحريذة إىل البلذدان   بالوأشار املؤمتر - 94

ن احلصول علذى دعذم مذن منظمذة الفذاو لتعزيذز       الا تعاني من نق  اللحوم واألمساك يف اإلقليم، وإىل طلب احلكومة بشأ

 .قدرات البالد على الوفاء با شرتاطات التصديرية لبلدان الشرق األوسط من حيث الكمية واجلودة والسالمة

 

ودعا املندوبون منظمة الفاو واملركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة إىل تذدعيم تآزرهمذا مذن أجذل ربذط       - 61

رشاد ودعم املفهذوم األوسذع خلذدمات اإلرشذاد الريفيذة الذا تشذمل منظمذات         اإلخدمات  التنمية بواسطة تعزيزب البحوث

لب املندوبون بتنميذة  اكما ط. اجملتمع املدني والقطاع اخلاص من أجل ا رتقاء مبخرجات البحوث وترمجتها إىل ابتكارات
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علذى التكنولوجيذات واملمارسذات املبتكذرة امليسذورة مذن أجذل معاجلذة          صغار احلائزين يف اإلقلذيم  القدرات وتيسري حصول

 .حتديات التنمية الزراعية واألمن الغهائي

 

 .وأوصى املؤمتر منظمة الفاو بإعادة منصب اإلرشاد الزراعي الهي ألغي يف املكتب اإلقليمي للشرق األدنى- 64

 

 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 2146-2142برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة - ألف

 

 للمذؤمتر اإلقليمذي للشذرق األدنذى     2149-2142برنامج العمل املتعذدد السذنوات للفذرتة    مسودة استعرل املؤمتر - 62

 .وأقر 

 

 أحداث جانبية وتوقيع اتفاقات التعاون مع منظمة الفاو- باء

 

إنشاء صذندوق اسذتئماني إقليمذي    : مت تنظيم أربعة أحداث جانبية خبصوص املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى بشأن- 61

لالرتقاء باألمن الغهائي؛ ورسم خرائط إلجراءات األمن الغهائي والتغهية على الصعيد القطري؛ والتعاون بح املركز الذدولي  

 .للتحريج وإعادة التحريج يف لبناناو؛ وخطة وطنية للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة ومنظمة الف

 

 .وأحاط املؤمتر علما بفكرة إنشاء صندوق استئماني إقليمي لالرتقاء باألمن الغهائي وأيدها- 61

 

مليون  66,1اململكة السعودية مقابل : مت توقيع اتفاقي تعاون بشأن املساعدة التقنية أثناء املؤمتر مع منظمة الفاوو- 69

 .مليون دو ر أمريكي 14دو ر أمريكي وليبيا مقابل 

 

 إعالن- جيم

 

أعلن املؤمتر تأييد  الكامل ملا تقوم به منظمة الفاو من عمل للحد من اجلوع وحتسح األمن الغذهائي والتغذهوي يف   - 66

الالمركزي الذا اسذتهلهما املذدير العذام     إقليم الشرق األدنى ويف العا  أمجع، ولعملية التفكري ا سرتاتيجي وإالفاء الطابع 

 .لزيادة تأثري منظمة الفاو على الصعيد القطري

 

منظمة الفاو بشذأن و يتهذا احلرجذة وبذا  راط مذع اجملتمذع املذدني والقطذاع          مع عملالوأعلن املؤمتر التزامه ب- 61

 .اخلاص والشركاء اآلخرين يف هه  اجلهود

 



 

42 

 

التزامه بتعبئة املوارد ملسذاعدة البلذدان يف معاجلذة األولويذات اإلقليميذة، ودعذا منظمذة        وأعاد املؤمتر التأكيد على - 61

باقرتاح املدير العام بإنشاء صذندوق اسذتئماني إقليمذي، إىل املسذاعدة يف تطذوير هذها ا قذرتاح مذع          بعد اإلحاطة علماالفاو، 

 .قليماألخه يف ا عتبار حباجات البلدان والتطورات احلديثة العهد يف اإل

 

 البنود اخلتامية- دال

 

 موعد ومكان انعقاد املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى

 

رحب املؤمتر باقرتاح حكومة العراق باستضافة الدورة الثانية والثالثح للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف عام - 64

هها ا قرتاح عند البت يف موعد ومكان الدورة التالية بالتشاور مع ، وطلب إىل املدير العام ملنظمة الفاو أن يراعي 2141

 .احلكومات األعضاء يف اإلقليم

 

 اعتماد التقرير

 

 .اعتمد ا جتماع تقرير املؤمتر بعد إدخال بعض التعديالت- 11

 

 اختتام املؤمتر

 

يف أعقاب اختتام ا جتماع الوزاري، قدم صاحب السعادة وزير الزراعة يف العراق اإلعالن الذهي اعتمدتذه البلذدان    - 14

ووجه قائد جمموعة الشرق األدنى ملمثلي البلدان الشذكر إىل مجيذع الوفذود علذى مشذاركتها اإلجيابيذة       . املشاركة باإلمجاع

سيلفا املدير العام ملنظمة الفاو الشكر إىل  رازيانو داغووجه السيد جوزيه . قد حان لعملاوتوصياتها العملية وأبان بأن وقت 

آلراء بشأن املضي قدما، وأعاد التأكيد على التزام املنظمذة بذدعم البلذدان    لمجيع املشرتكح وأبان بأن املؤمتر انتهى بتوافق 

دث اجلانيب بشأن الصندوق ا ستئماني اإلقليمذي  كما أبان بأن اإلعالن املوقع واحل. األعضاء من أجل إجناز األمن الغهائي

ووجه وزير الزراعة يف مجهورية العراق الشكر إىل مجيع الوفود ملا قدمته مذن مذداو ت   . خر على هها ا لتزامآ دلياليعدان 

وأكذد علذى تأييذد     ا فتتاحيذة واخلتاميذة للمذؤمتر    حومشاركة يف ا جتماع، وإىل املدير العام ملنظمة الفاو ملخاطبته اجللسذت 

كما وجه الشكر إىل املنظمة ومكتبها اإلقليمي وأمانة املؤمتر على . املؤمتر ملبادرات املدير العام لتعزيز كفاءة املنظمة وفعاليتها

 .إعداد الوثائق والتجهيز اجليد والتسيري السلس لالجتماع

 

اح ذذة عشرة صبذة احلاديذاع يف الساعذام ا جتمذة يف مجهورية العراق اختتذادة وزير الزراعذوأعلن صاحب السع- 12

 .2142أيار /مايو 41وم ذي
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 ألف املرفق

 

 جدول األعمال

 

 يةالفتتاحبنود اال- أوال

 

 وتعيح املقرر  ،انتخاب الرئيس ونواب الرئيس- 4

  اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين- 2

 كلمة املدير العام- 1

 منظمة األغهية والزراعة  كلمة الرئيس املستقل جمللس- 1

 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى كلمة رئيس الدورة الثالثح- 9

 كلمة رئيس جلنة األمن الغهائي - 6

 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي- ثانيا

 

 األمن الغهائي يف الشرق األدنىاحلد من الفاقد من األغهية لتحسح - 1

وتربية  حالة مصايد األمساك،: إجراءات التكّيف مع تغّير املناخ والتخفيف من تأثرياته على املوارد الطبيعية- 1

 األحياء املائية، والغابات، والثروة احليوانية يف الشرق األدنى

يف ذل  نتائج حوار بح خمتلف أصحاب الشأن حول إطار ا سرتاتيجية العاملية لألمن الغهائي والتغهية، مبا - 4

 .املشاورات املتعددة ألصحاب الشأن يف الشرق األدنى

 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية- ثالثا

 

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

 .املقبلتح بالنسبة إىل اإلقليم يف فرتة السنتح، وجما ت العمل ذات األولوية 2142-2141

 

مبا يف ذل  نطاق تغطية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى، وخطذة العمذل لتنفيذه توصذيات تقيذيم       قضايا الالمركزية- 44

 .ديناميكيةاملكاتب اإلقليمية وشبه اإلقليمية ملنظمة األغهية والزراعة يف الشرق األدنى، وا نتقال إىل نهج أكثر 
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 مسائل أخرى- رابعا

 

 .للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 2149-2142برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة - 42

 .موعد ومكان انعقاد املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثح للشرق األدنى- 41

 .أية مسائل أخر - 41
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 باء املرفق

 

 قائمة الوثائق

 

NERC/12/1  املشروح املؤقتجدول األعمال 

NERC/12/2  وبرنامج العمل  2144-2141أنشطة منظمة األغهية والزراعة يف اإلقليم يف الفرتة

وجما ت العمل ذات األولوية بالنسبة إىل إقليم الشرق  2141-2142وامليزانية للفرتة 

 األدنى يف فرتة السنتح املقبلة

NERC/12/3  املكتب اإلقليمي للشرق األدنى وخطة العمل لتنفيه الالمركزية مبا يف ذل  نطاق تغطية

توصيات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغهية والزراعة يف الشرق 

 األدنى

NERC/12/4 الوقاية من فقدان األغهية لتحسح األمن الغهائي يف الشرق األدنى 

NERC/12/5  حالة : تخفيف من تأثرياته على املوارد الطبيعيةوال املناخإجراءات التكّيف مع تغّير

 د األمساك وتربية األحياء املائية والغابات والثروة احليوانية يف الشرق األدنىيمصا

NERC/12/6  اخلاص باملؤمتر اإلقليمي للشرق  2149-2142برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة

 األدنى 

 

 الوثائق اإلعالميةسلسلة 

NERC/12/INF/1 مهكرة إعالمية 

NERC/12/INF/2 اجلدول الزمين املؤقت 

NERC/12/INF/3 القائمة املؤقتة بالوثائق 

NERC/12/INF/4 كلمة املدير العام 

NERC/12/INF/5 كلمة الرئيس املستقل جمللس منظمة األغهية والزراعة 

NERC/12/INF/6  للشرق األدنىكلمة رئيس الدورة الثالثح للمؤمتر اإلقليمي 

NERC/12/INF/7 الربامج : مساهمة املوارد الطبيعية يف الغابات واملراعي يف حتقيق األمن الغهائي

 والسياسات واإلدارة الرشيدة

NERC/12/INF/8  سرتاتيجية إقليمية لتحسح اإلحصاءات الزراعية يف إقليم الشرق األدنىاوالع 
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NERC/12/INF/9  والتحديات املقبلة لعمل املنظمةا جتاهات العاملية 

NERC/12/INF/10 احلد من التأثريات السلبية للتصّحر على اإلنتاج الزراعي 

NERC/12/INF/11  املسائل التنظيمية ( 4)ملخ  عن توصيات اللجان اإلقليمية يف الشرق األدنى حول

 برنامج العمل وامليزانية( 2)واملتصلة بالسياسات و

NERC/12/INF/12  2142التحّول إىل مقاربة أكثر ديناميكية يف سنة  -" الفاو"عملية جتديد منظمة 

NERC/12/INF/13 اللجنة يف املؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغهية والزراعة يف : جلنة األمن الغهائي العاملي

 خطوط توجيهية – 2142سنة 

NERC/12/INF/14 لألمن الغهائي والتغهية املسودة األوىل لإلطار اإلسرتاتيجي العاملي 

NERC/12/INF/15 آخر املعلومات عن جلنة األمن الغهائي العاملي 

 

  2011CFS –وثائق جلنة األمن الغذائي العاملي سلسلة 

CFS: 2011/7 رسم خرائط إجراءات األمن الغهائي والتغهية على املستو  القطري 

CFS/2011/Inf.19  الشأن املتعددين بشأن األمن الغهائي والتغهية يف الشرق حلقة العمل اإلقليمية ألصحاب

 األدنى

 

 يوثائق برنامج العمل اليومسلسلة 

NERC/12/ODI برنامج عمل اليوم 

NERC/12/OD2 برنامج عمل اليوم 

NERC/12/OD3 برنامج عمل اليوم 

NERC/12/OD4 برنامج عمل اليوم 

NERC/12/OD5 برنامج عمل اليوم 

 

 املنشورة على الويبالوثائق 

 قائمة املشرتكح واملراقبح -

 كلمة املدير العام -

 كلمة الرئيس املستقل جمللس منظمة األغهية والزراعة  -

 كلمة رئيس الدورة الثالثح ملؤمتر منظمة األغهية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى -



 

41 

 

وحتذديث   للجنة األمذن الغذهائي العذاملي   كملة رئيس جلنة األمن الغهائي عن نتائج الدورة السابعة والثالثح  -

 عن إصالح اللجنة

 .إعالن الدورة الواحدة والثالثح ملؤمتر منظمة األغهية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى -


