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 الصادرة عن الھيئاتتعرض ھذه الوثيقة ملخصا موجزا عن النتائج والتوصيات الرئيسية   -1
 الھيئاتأما اجتماعات . 2013-2012اإلقليمية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا خالل الفترة 

الغابات والمراعي في الشرق  لھيئةالدورة الحادية والعشرين : فھي تنظر فيھاالتي 
اإلقليمية لمصايد األسماك، والدورتين السادسة والثالثين  للھيئةاألدنى؛ والدورة السابعة 

المتوسط، وھيئة مكافحة  األبيض العامة لمصايد أسماك البحر للھيئةالثالثين والسابعة و
الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، والدورة السابعة لھيئة الزراعة واستخدام 

أيام االجتماعات الرئيسية وال سيما  نتائجكما تعرض . في الشرق األدنى األراضي والمياه
اإلقليمية ألصحاب المصلحة المتعددين عن األمن الغذائي والمياه، وحلقة العمل  األراضي
  .والتغذية

  
  في الشرق األدنى والمراعي ن لھيئة الغاباتالدورة الحادية والعشرو  -أوالً 

  
واألسبوع  ،الغابات والمراعي في الشرق األدنى لھيئةالدورة الحادية والعشرون  قدتعُ   -2

. 2014كانون الثاني /يناير 30-26ان، األردن، في الفترة الثالث لغابات الشرق األدنى في عمّ 
 6و اعضو بلدا 15 من ممثال 35 دورة الھيئة وحضر. مشاركاً  262االجتماعات  واستقطبت

، حضر الھيئة دورة وبموازاة. العالمية واإلقليميةالحكومية الدولية ممثلين من المنظمات 
   .اعضو بلدا 16 منمشاركا  75 األسبوع الثالث لغابات الشرق األدنى

  
الغابات والمراعي في الشرق األدنى واألسبوع  لھيئةالدورة الحادية والعشرون  عقدتو  -3

: اإلدارة المستدامة للغابات والمراعي"عنوان المشترك  التحت  األدنى الثالث لغابات الشرق
 سعت ھيئة العنوان،ن خالل ھذا وم." نحو اقتصاد أخضر في الشرق األدنى وشمال أفريقيا

في دورتھا الحادية والعشرين وعن طريق األنشطة  الغابات والمراعي في الشرق األدنى
  إلى وضع اإلدارة المستدامة للغابات والمراعي  ،ذات الصلة التي نُظّمت خالل األسبوع

 المعارفتبادل لوإلى تقديم فرصة  ،االقتصاد األخضر بشأنمناقشات في صلب ال
واسع من أصحاب المصلحة اآلخرين المھتمين  ولعدد الھيئة دورةللمشاركين في والخبرات 

  .لقضايا الغابات والمراعي
  
 )لفاوا( لمنظمة األغذية والزراعة وصدر عن الدورة مجموعة من الطلبات والتوصيات  -4

ولجنة والبلدان األعضاء وبعض القضايا التي تم لفت انتباه المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى 
   .إليھا الغابات

  
  :القضايا ذات األولوية المعروضة على المؤتمر اإلقليمي في ما يلي وتتمثّل  -5
  

 بشكل مالئم؛ اإلنمائيةإدراج الغابات والمراعي ضمن السياسات واالستراتيجيات  •
 تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو؛ وبالتالياإلقرار بدور الغابات والمراعي الخاص  •
الغابات والمراعي في  واألفراد في مجال المؤسساتقدرات الحاجة إلى بناء اإلقرار ب •

 .مع مجاالت اإلطار االستراتيجي الجديد للفاو يتماشىاإلقليم بشكل 
  
  :يلي ما في القضايا ھذه حولالمؤتمر مناقشات وتتمثّل النتائج المرتقبة من   -6
  

قيمة الغابات والمراعي ب اإلقرارلفاو بغية للبلدان ول الممكن والتوجيهمعلومات تقديم ال •
السياسات  فيفي التنمية المستدامة وإقرارھا بشكل مناسب في إسھامھا الكاملة 

 واالستراتيجيات والبرامج االنمائية؛
تقديم المعلومات والتوجيه الممكن للبلدان بغية تعزيز التعاون على المستويين الوطني  •

 واإلقليمي؛
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 .اإلرشاد ذات الصلة/ التعليمعلى وللفاو لترّكز برامجھا على بناء القدرات  توجيهتقديم ال •
  
  :للفاو القيام بھا في ما يلي التي يمكنوتتمثّل أنشطة المتابعة   -7
  

العمل على فھم قيمة السلع والخدمات بشكل كامل ودعم تطوير السياسات واالستراتيجيات  •
 تنفيذھا؛دعم ووالبرامج المتكاملة والمشتركة بين القطاعات 

 دعم البلدان في تطوير السياسات واالستراتيجيات والبرامج ذات الصلة؛ •
  .القدرات والتعليم بناءعملية دعم  الرامية إلىالتركيز بشكل أكبر على األنشطة  •

  
 ً   اإلقليمية لمصايد األسماك للھيئةالدورة السابعة   -ثانيا

  
 16إلى  14في طھران في جمھورية إيران اإلسالمية، من  للھيئةانعقدت الدورة السابعة   -8

مندوبا من خمسة من أصل البلدان الثمانية األعضاء  20وقد حضر الدورة . 2013أيار /مايو
العمل فيما بين الدورات ووافقت  الھيئةوقد استعرضت . مراقبا 11إضافة إلى  الھيئةفي 

  .للھيئةعلى التقارير اإلدارية والمالية 
  
  :فإن اللجنة قد ،السياسات والمسائل التنظيميةوفيما يتعلق بموضوع   -9
  

تخصيص األولوية للعمل على األرصدة المشتركة وال سيما منح  ضرورةأكدت  •
 الواجب لألنواع التي تعيل المصايد ذات االھتمام المشترك؛االھتمام 

أھمية تربية األحياء المائية باعتبارھا من األولويات، واتفقت على  أكدت من جديد •
 لتنمية تربية األحياء المائية؛ األجلعلى الحاجة إلى استراتيجية إقليمية طويلة 

والشركاء اإلقليميين رحبت بفرصة تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي  •
الذي ينبغي أن ترعاه م اوالمستداآلخرين، مشددةً على قيمة التعاون اإلقليمي الفعال 

 اللجنة بالتعاون مع الجھات المعنية األخرى؛
أحاطت علما بالحاجة الماسة إلى صياغة خطة إدارة إقليمية لسمك الكنعد  •

 ك الجر؛واإلجراءات اإلدارية للحد من جھود صيد القريدس بشبا
وأثنت على االلتزام العام والصادق من قبل األعضاء بتنفيذ التوصية بشأن الحد  •

كانون /يناير 1التي دخلت حيز التنفيذ في (األدنى من البيانات المطلوب اإلخطار بھا 
واعترفت بالحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات إقليمية للجنة لدعم إدارة ) 2012الثاني 

 يمية؛مصايد األسماك اإلقل
أھمية النظام اإلقليمي لمعلومات تربية األحياء المائية كأداة على  من جديدوأكدت  •

 .إعالمية تدعم قطاع تربية األحياء المائية
معني بالشؤون االجتماعية واالقتصادية  مھاموأبدت موافقتھا على إنشاء فريق  •

 .الجاري اوعلى عملھ للھيئة اإلقليمية لمصايد األسماكلمصايد األسماك تابع 
لدورھا في وضع اللمسات األخيرة على وثيقة مشروع  الھيئةوأثنت على أمانة  •

التي أقرتھا جمھورية إيران اإلسالمية (المبادرة الثالثية األطراف للمنطقة الشمالية 
لحصول على الدعم المالي من ل سعيھا ولما تبذله من جھود في) والعراق والكويت

 المؤسسات اإلقليمية؛
وضع  على الصيد على البيئة وشجعت للعمل على تخفيف أثرت عن تأييدھا وأعرب •

 تدابير لإلدارة اإلقليمية للحد من الصيد العرضي؛
الحاجة إلى إطار عمل إقليمي لمعالجة التحديات المرتبطة بمصايد على وأكدت  •

 .األسماك صغيرة النطاق في اإلقليم
  

  :فإن اللجنة قد ،البرنامج والميزانيةبمسائل  فيما يتعلق  -10
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الحظت البرنامج الغني باألنشطة الذي نفّذ خالل فترة ما بين الدورتين، وأعربت عن  •

وقد كانت بعض األنشطة . تقديرھا للدعم والجھود التي تبذلھا األمانة من أجل تسھيله
الرئيسية لخطة العمل المعتمدة ممكنة فقط بفضل حشد موارد إضافية من البرنامج 

 .نظمةالعادي للم
وأشار األعضاء . وأقرت بوجوب قيام البلدان األعضاء بمواصلة دعم ھذه الجھود •

 2012كانون الثاني /ديسمبر 31بقلق إلى رصيد االشتراكات المتراكمة المستحقة حتى 
 .دوالرا أمريكيا 70 135والبالغ 

 التمويل الكافي لألمانة من تكفلأن الدول األعضاء يجب أن  من جديد علىوأكدت  •
، وأن ھذا األمر يصبح ضروريا على نحو متزايد من الھيئةأجل استمرارية عمل 
المشتركة وتنمية تربية األحياء المائية في مصايد األسماك أجل استدامة موارد 

 . اإلقليم
على القرار الذي اتخذ في الدورة السادسة والذي يقضي بزيادة  وأكدت من جديد •

تسديد  على أن يتمدوالر أمريكي  15 000االشتراك السنوي لألعضاء إلى 
 .االشتراكات الجارية والمستحقة في أقرب وقت ممكن

 ً الدورتان السادسة والثالثون والسابعة والثالثون للھيئة العامة لمصايد أسماك   -ثالثا
  المتوسط األبيض البحر

  
عقدت الدورتان السادسة والثالثون والسابعة والثالثون للھيئة العامة في مراكش بالمغرب   -11

  خالل 
أيار من عام /مايو 17-13، وفي سبليت، كرواتيا، في الفترة 2012أيار /مايو 19-14الفترة 

ما بين الدورات لألجھزة التابعة للھيئة  أنشطةوقد قيّمت الدورتان . ، على التوالي2013
وتم اعتماد عدة توصيات وقرارات بشأن . واستعرضتا حالة تنفيذ التوصيات النافذة للھيئة

إدارة مصايد األسماك، وعن إبالغ البيانات وتربية األحياء المائية والرصد والمراقبة 
ة تعديل كاملة لتحديث ليوعالوة على ذلك، فقد وافقت اللجنة على إطالق عم. واإلشراف

  .الھيئة
  

التوصيات الخمس الملزمة  الھيئةفقد اعتمدت  ،بالمسائل السياسية والتنظيميةوفيما يتعلق   -12
  :ا السادسة والثالثين والسابعة والثالثينمأدناه، وثالثة قرارات ومقررين خالل دورتيھ

  
 األسماك لمصايد السنوات متعددة إدارة خطة بشأن GFCM/37/2013/1التوصية  •

 المنطقة -  المتوسط األبيض البحر أسماك العامة لمصايد الھيئة في الصغيرة السطحية
 االنتقالية الصون إجراءات وبشأن) األدرياتيك بحر شمال( 17 الفرعية الجغرافية
 المنطقة في الصغيرة السطحية األسماك أرصدة إلى بالنسبة األسماك لمصايد

  )األدرياتيك بحر جنوب( 18 الفرعية الجغرافية
سماك لمصايد األ الدنيا المعايير من مجموعة إنشاء شأنب GFCM/37/2013/2ة التوصي •

 في الحيتانياتحفظ و الترس أسماك لمصايدالتي تستعين بالشباك الخيشومية القعرية 
 األسود البحر

 ؛إضافية الستغالل المرجان األحمر تدابيرالتخاذ  GFCM/36/2012/1لتوصية ا •
 ؛للحيتانيات العرضي الصيد من للحد GFCM/36/2012/2ة التوصي •
 أسماك على الحفاظ أجل من األسماك مصايد إلدارة تدابير GFCM/36/2012/3التوصية  •

 ؛والشفنين القرش
عن إدارة مصايد األسماك القائمة على المنطقة، بما في ذلك  GFCM/37/2013/1القرار  •

من خالل إقامة مناطق صيد محمية في المنطقة المشمولة باتفاقية الھيئة العامة 
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خطة عمل البحر لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط وبالتنسيق مع مبادرات 
المناطق المشمولة إلنشاء  األبيض المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 ؛بحماية خاصة ذات األھمية في البحر األبيض المتوسط

بشأن الخطوط التوجيھية إلدارة طاقة الصيد في المنطقة  GFCM/37/2013/2القرار  •
 ؛المتوسط األبيضالتي تغطيھا الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر 

بشأن الخطوط التوجيھية للمناطق المخصصة لتربية األحياء  GFCM/36/2012/1لقرار ا •
 ؛ المائية

خطوط توجيھية بشأن تدابير الصون االحترازية بانتظار وضع واعتماد خطط إدارة  •
متعددة السنوات في الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط لمصايد 

ية في المنطقة التي تغطيھا األسماك ذات الصلة على المستويات اإلقليمية الفرع
 ؛الھيئة

خارطة الطريق لمكافحة الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبالغ في البحر  •
 .األسود

  
والمقررات الرئيسية للدورتين  النتائج، تضمنت بمسائل البرنامج والميزانيةوفيما يتعلق   -13

  :يليالسادسة والثالثين والسابعة والثالثين للھيئة العامة ما 
  

فريق  الھيئة، أنشأت 2011-2009بموجب استعراض األداء الذي أجري في الفترة  •
الھيئة العامة بشأن  المھاموقد نصح فريق . إصالح الھيئة العامة مھام يھدف إلى

التعديالت الممكنة التفاقية الھيئة العامة والقواعد اإلجرائية والمالية المرتبطة بھا، 
وقد تم تحديد موعد . وقد تم التحقق من دقة نتائج أعماله خالل الدورتين األخيرتين

من أجل اعتماد مجموعة جديدة من  2014مبدئي لدورة استثنائية للھيئة العام في عام 
 نصوصھا التأسيسية؛

بعد أن كان قد اقترح كأداة لجمع  ةإقرار أول برنامج عمل إطاري للھيئة العام •
تموز /بدأ في شھر يوليو( فريق المھامالموارد من خارج الميزانية دعما ألنشطة 

 ؛)2012
لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الكبير الجھود إليالء االھتمام بذل مواصلة  •

 ؛مجموعة العمل المخصصة التابعة لھافي البحر األسود من خالل 
 .قرار تعزيز أمانتھا من خالل توظيف أربعة موظفين إضافيين •

  
   اأمريكي ادوالر 1 805 027بمبلغ  2013و 2012ا المستقلتين لعامي مميزانيتيھ الھيئةأقرت   -14

، ووافقت على برنامج العمل ألجھزتھا الفرعية على التوالي اأمريكي ادوالر 1 940 973و
  .وللعامين نفسيھما بما في ذلك عقد عدة اجتماعات فنية

  
 ً   جراد الصحراوي في المنطقة الوسطىھيئة مكافحة ال  -رابعا

  
مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى في  لھيئةعقدت الدورة الثامنة والعشرون   -15

وقد حضر . 2012تشرين الثاني /نوفمبر 28- 24جدة، المملكة العربية السعودية، في الفترة 
شرق  فيمكافحة الجراد الصحراوي  منظمة: وثالث منظمات ھمبلدان أعضاء،  10الدورة 
وھيئة مكافحة الجراد  وھيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةأفريقيا 

العمل المنجز منذ دورتھا األخيرة  الھيئةوقد استعرضت . غرب آسيا الصحراوي في جنوب
 يوقد اعتمدت برنامج العمل لعام. للھيئةبما في ذلك التقارير اإلدارية والمالية ، 2010في 

  :وقدمت التوصيات التالية 2014و 2013
  

  :فإن اللجنة قد، والتنظيميةبالمسائل السياسية فيما يتعلق   -16
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توليھا لشؤونھا المالية  فيمن االستقاللية  تمنح الھيئة المزيدطلبت من المنظمة أن  •

 .واإلدارية
وبإجراء التغييرات الالزمة عليھا مع  الھيئةقامت بمراجعة وتحديث اتفاقية إنشاء  •

 .2011المنظمة في عام  عينتهمراعاة تقرير الخبير االستشاري الذي 
إجراء دراسات استقصائية منتظمة للجراد  األساسيةطلبت من البلدان األعضاء  •

وإلى دائرة معلومات  الھيئةالصحراوي وإرسال التقارير في الوقت المناسب إلى 
 .الجراد الصحراوي في المقر الرئيسي للمنظمة

 .تنفيذ برنامج المعايير البيئية والصحية األساسيةدول الطلبت من  •
مان االستعداد الكافي لحاالت تفشي الجراد الصحراوي، طلبت من حرصا على ض •

مان والمملكة العربية مصر وإريتريا وإثيوبيا وعُ : أي األساسيةالبلدان األعضاء 
السعودية والسودان واليمن إعداد خطة طوارئ وطنية باستخدام اإلصدار المحدث 

 .من نظام مساعد التخطيط للطوارئ
ھيئة مكافحة الجراد الصحراوي في (األخرى  الھيئاتون مع وافقت على تعزيز التعا •

المنطقة الغربية و ھيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا و منظمة 
في جميع جوانب إدارة الجراد ) شرق أفريقيا فيمكافحة الجراد الصحراوي 

 . الصحراوي
 . ا، ووافقت على تنفيذھ)2017-2012(المدة  عمل منتصفأقرت خطة  •

  
 :وافقت اللجنة على ،البرنامج والميزانية بمسائلا يتعلق وفيم  -17
  

أن تدعم فنيا وماليا األنشطة التي تركز على تنمية قدرات عمليات مكافحة الجراد  •
الصحراوي، وتنفيذ معايير الصحة البيئية، وصيانة معدات الرش وقاعدة البيانات 

بيئة الجراد الصحراوي وإدارتھا نظام استكشاف (المتعلقة بالجراد الصحراوي 
وغيرھا من التكنولوجيات  ))eLocust4( والنظام اإللكتروني لجمع ونقل البيانات

 .الجديدة
اإلعالن عن منحة دراسية لنيل شھادة الماجستير في مجال الجراد الصحراوي في  •

 .2014عام 
الموحدة بشأن عملية مكافحة الجراد  لإلجراءات التشغيليةدعم إنتاج كتيب  •

 .الصحراوي وصيانة معدات الرش
ليشمل  CRC-EMPRES الشبكي للھيئةاتخاذ الخطوات الالزمة إلعادة تصميم الموقع  •

 .ومن ثم تحسين التوعية وبروز أنشطة الھيئةالعربية بين لغاته اللغة 
كال من  وسطىوأمين ھيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الزار رئيس  •

وتحديدا البنك (مان والعراق والمملكة العربية السعودية البحرين وجيبوتي وعُ 
المعنيين وتزويدھم بنظرة عامة عن وزراء الب لاللتقاءواليمن ) للتنمية اإلسالمي

أنشطة الھيئة ودورھا في المنطقة الوسطى بشأن إدارة الجراد الصحراوي وطلب 
 .الدعم ألنشطتھا

 بسقف قدرهدعم وتغطية تكاليف عقد حلقة عمل وطنية في الدول األعضاء  مواصلة •
 .دوالر أمريكي لكل حلقة عمل 5 000

 ). 2014- 2013( المقبلة الموافقة على خطة العمل والميزانية لفترة ما بين الدورات •
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 ً   في الشرق األدنى الزراعة واستخدام األراضي والمياه لھيئةالدورة الثامنة   -خامسا
  

المياه في الشرق واألراضي استخدام الزراعة و لھيئةالدورة الثامنة  أن تعقدكان من المقرر   -18
لمناقشة الموضوعات  2014شباط من عام /فبراير 6-4األدنى في بيروت، لبنان، في الفترة 
اتصال  مركزوقد أرسلت خطابات إلى البلدان لتعيين . التي تم تحديدھا خالل الدورة السابعة

وتحديد مساھمتھا السنوية الطوعية  الھيئةبمتابعة شؤون كلف يوطني رفيع المستوى 
وقد وردت ردود حتى . الھيئةيضمن استدامة  ب أمانةاحسواإلعراب عن التزامھا بإنشاء 

  .لعقد الدورة) دولة عضوا 12(اآلن من سبعة بلدان فقط، وھو أقل بكثير من النصاب الالزم 
  

 ً   والمياه األراضي أيام  -سادسا
  

ان، األردن، في والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا في عمّ  أيام األراضيعقدت   -19
، كجزء من مبادرة إقليمية حول ندرة المياه، وقد تم ذلك 2013كانون األول عام /ديسمبر

مؤسسة إقليمية ودولية، بما في ذلك المركز العربي لدراسات المناطق  15بالشراكة مع 
القاحلة واألراضي الجافة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمجلس العربي للمياه، 
ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، ومركز األبحاث الصحراوية، واإلسكوا، 

الدولي، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والوكالة األلمانية للتعاون 
والمركز الدولي للزراعة المروية بالمياه المالحة، والمعھد الدولي إلدارة المياه، وجامعة 

مصر، واليونسكو، والبنك الدولي وبرنامج -الدول العربية، والمركز القومي لبحوث المياه
وقد قّدم ھذا الحدث على نطاق . بلدا من المنطقة 15من ، وحضره مندوبون 1األغذية العالمي

المنطقة بأسرھا فرصة لتحديث شامل لألدوات واألساليب المعتمدة في مواجھة التحديات 
المتعلقة باألراضي والمياه في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وتحديد األولويات 

وتدھور األراضي في جميع أنحاء  والمجاالت الرئيسية للعمل على التصدي لندرة المياه
المنطقة؛ والتقدم في إنشاء استراتيجية تعاونية إقليمية إلدارة المياه الزراعية واألمن الغذائي 
في المنطقة؛ والتعھد بتجديد الشراكات بين المنظمات والوكاالت والمؤسسات العاملة في 

  .تشغيليةالمنطقة وصياغة إجراءات متابعة لخطة عمل 
  

 ً   حلقة العمل اإلقليمية ألصحاب المصلحة المتعددين عن األمن الغذائي والتغذية  -سابعا
  

عقدت حلقة العمل اإلقليمية ألصحاب المصلحة المتعددين عن األمن الغذائي والتغذية في   -20
، بناء على التجارب الناجحة 2013تشرين الثاني عام /في نوفمبر ، تونس،العاصمة التونسية

منبرا  ووفرت، )2012(والخرطوم ) 2011(إقليميتين سابقتين عقدتا في القاھرة لحلقتي عمل 
إقليميا للبلدان األعضاء والمشاركين اآلخرين من أجل تقديم مساھماتھم الخاصة بالسياسات 
العامة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي، وقد استقطبت مجموعة واسعة من أصحاب 

من مسؤولين حكوميين ووكاالت لألمم المتحدة ومنظمات دولة  14المصلحة مع ممثلين من 
إقليمية ومؤسسات مالية إقليمية ومؤسسات للبحوث الزراعية وجامعات ومنظمات غير 

: وناقشت حلقة العمل خمسة مواضيع رئيسية ھي. حكومية ومجتمعات مدنية وقطاع خاص
؛ والغذائية التي تعزز التغذية النظم الزراعية) 2(األمن الغذائي في إقليم الشرق األدنى؛ ) 1(
) 5(انعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة، ) 4(؛ ةالمسؤول ةالزراعي اتاالستثمار) 3(

األمن "وقد دعمت حلقة العمل وثيقة مشروع االستراتيجية . فواقد الغذاء والحد من الھدر
                                                            

 العربي المجلس الزراعية، للتنمية العربية المنظمة ،)أكساد( الجافة واألراضي القاحلة المناطق لدراسات العربي المركز  1
 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة الصحراء، بحوث مركز وأوروبا، العربي لإلقليم والتنمية البيئة مركز للمياه،

 الدولي المركز الجافة، المناطق في الزراعية للبحوث الدولي المركز ،)GIZ( الدولي للتعاون األلمانية الوكالة ،)اإلسكوا(
مصر،  -، المركز القومي لبحوث المياهالعربية الدول جامعة المياه، إلدارة الدولي المعھد المالحة، بالمياه المروية للزراعة
  .، البنك الدولي، برنامج األغذية العالمي)اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة
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، التي وضعتھا "ةالقضايا وخيارات السياس: الغذائي في الشرق األدنى وشمال أفريقيا
منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع البنك الدولي واإلسكوا والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية ودعت الحكومات إلى زيادة التزامھا بمكافحة سوء التغذية؛ وأيدت مشروع 
االستراتيجية اإلقليمية للمنظمة للحد من فواقد األغذية والھدر في إقليم الشرق األدنى، 

قدمت توصيات بشأن السياسات على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية في المواضيع و
  .التي تمت مناقشتھا

  
 ً جھاز الرئاسي للمعاھدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية الخامسة لل الدورة  -ثامنا

والمؤتمر الوزاري إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا زائد  لألغذية والزراعة
 مسقط،أيلول، / سبتمبر 28 - 24 وإسبانيا،البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا والنرويج 

  .مانعُ  سلطنة
  

جھاز الرئاسي للمعاھدة الدولية بشأن الخامسة للالدورة مان استضافت حكومة سلطنة عُ   -21
أيلول /سبتمبر 28 -24في مسقط خالل الفترة  لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النباتية 

في مسقط، سلطنة  الزراعة والثروة السمكيةأخرى استضاف وزير جھة من و. 2013
المؤتمر الوزاري إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا ، 2013أيلول /سبتمبر 21ُعمان، في 

المياه والجفاف : "تحت عنوان وإسبانيانرويج البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا وال اً زائد
إسھام االتفاقية الدولية الموارد : إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا يكتحديات زراعية ف

وشّكل االجتماعان حدثين تاريخيين، ليس فقط بالنسبة ". الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
  . بالنسبة إلى اإلقليم ومجتمع المعاھدة الدولية األوسع وكذلك بلالمعاھدة الدولية  تاريخإلى 

  
مسقط الوزاري  إعالن 5+أفريقيا واعتمد المؤتمر الوزاري إلقليم الشرق األدنى وشمال   -22

ذلك ، بما في والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية معاھدةالخاص بال
: سم المنافع في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيااحساب تقالعمل اإلطارية لتنفيذ  خطة"

على الموارد  على ندرة المياه والجفاف وأثر تغيّر المناخ خطة العمل وترّكز. "2020 -2014
  .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  
للبلدان  أن يتيحتنفيذ إعالن مسقط الوزاري وخطة العمل اإلطارية الخاصة به،  ومن شأن  -23

م المنافع التابع اسمساھمات فنية ومالية بھدف تعزيز تنفيذ المعاھدة الدولية وحساب تق تقديم
بشكل  إعالن مسقط الوزاري متابعةوطلب اإلقليم . لھا في إقليم الشرق األدنى وخارجه

عقد بموجبھا خطة العمل اإلطارية التي تنوي أمانة المعاھدة يخّص ، ال سيما في ما نشط
وسيرّكز االجتماع والمؤتمر على قضايا المياه . اجتماع فني ومؤتمر للجھات المانحة لإلقليم

حساب  يمّولھاوالخفاف واألمن الغذائي الملّحة، وعلى جمع الموارد لدعم المشاريع التي 
  .م المنافعاسالمعاھدة لتق


