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 تواريخ وأماكن انعقاد مؤمترات منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية للشرق األدنى

 
 1948شباط فرباير/ 14 -2القاهرة، مصر،   - األول

 1951أيلول /سبتمرب 6 -آبأغسطس/ 28بلودان، سورية،   - الثاني
 1953أيلول /سبتمرب 9 -1القاهرة، مصر،   - الثالث
 1958أيلول /سبتمرب 20 -10، *دمشق، سورية  - الرابع

 1960تشرين األول /أول أكتوبر -أيلول/سبتمرب 21، اإلسالمية إيرانمجهورية طهران،   - اخلامس
 1962آب /أغسطس 8 -متوز/يوليو 30تل عمارة، لبنان،   - السادس
 1964تشرين األول /أكتوبر 31 -19، **القاهرة، مصر  - السابع
 1967شباط /فرباير 2 -كانون الثاني/يناير 24اخلرطوم، السودان،   - الثامن

 1968تشرين األول /أول أكتوبر -أيلول/سبتمرب 21بغداد، العراق،   - التاسع
 1970أيلول /سبتمرب 22 -12إسالم أباد، باكستان،   - العاشر

  1972أيلول /سبتمرب 19 -9الكويت، الكويت،   - احلادي عشر
 1974أيلول /سبتمرب 9 -آب/أغسطس 31عمان، األردن،   - الثاني عشر
 1976تشرين األول /أكتوبر 11 -4تونس، تونس،   - الثالث عشر
 1978أيلول /سبتمرب 16 -9دمشق، سورية،   - الرابع عشر

 1981نيسان /بريلأ 25 -21روما، إيطاليا،   - اخلامس عشر
 1982تشرين األول /أكتوبر 29 -25نيقوسيا، قربص،   - السادس عشر
 1984آذار /مارس 15 -11عدن، مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية،   - السابع عشر
 1986آذار /مارس 21 -17، تركيا، إسطنبول  - الثامن عشر

 1988آذار /مارس 17 -13مسقط، عمان،   - التاسع عشر
 1990آذار /مارس 16 -12تونس، تونس،   - العشرون
 1992أيار /مايو 21 -17مجهورية إيران اإلسالمية، ، طهران  - والعشرون احلادي

 1994متوز /يوليو 6 -3عمان، األردن،   - الثاني والعشرون
 1996آذار /مارس 29 -26الرباط، اململكة املغربية،   - الثالث والعشرون
 1998آذار /مارس 25 -21، اجلمهورية العربية السورية، دمشق  - الرابع والعشرون

 2000آذار /مارس 24 -20بريوت، لبنان،   - اخلامس والعشرون
 2002آذار /مارس 13 -9طهران، مجهورية إيران اإلسالمية،   - السادس والعشرون
 2004آذار /مارس 17 -13الدوحة، دولة قطر،   - السابع والعشرون
 2006آذار /مارس 16 -12صنعاء، مجهورية اليمن،   - الثامن والعشرون

 2008آذار /مارس 5 -1القاهرة، مجهورية مصر العربية،   - التاسع والعشرون
 2010كانون األول /ديسمرب 8 -4، اخلرطوم، مجهورية السودان  - الثالثون
  2012أيار /مايو 18 -14روما، إيطاليا،   - والثالثون احلادي

 2014فرباير/شباط  28 -24روما، إيطاليا،   - الثاني والثالثون

 2016 أيار/مايو 13-9روما، إيطاليا،   - والثالثون الثالث
 ________________ 

 .1/3/1958 كانت معروفة باسم اجلمهورية العربية املتحدة اعتبارا من  *
   .2/9/1971 كانت معروفة باسم اجلمهورية العربية املتحدة حتى **



 

 

 احملتوياتبيان 

 الصفحات

 ii-i موجز للتوصيات الرئيسية

 

 الفقرات

 البنود التمهيدية -أواًل

 2-1 تنظيم املؤمتر

 5-3 مراسم االفتتاح

 8-6 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس، وتعيني املقرر

 9 األعمال واجلدول الزمين جدولاعتماد 

 10 للمنظمة بيان املدير العام

 11 بيان الرئيس املستقل جمللس املنظمة

 12 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى الثالثةبيان رئيس الدورة 

 13 الثانية واألربعني للجنة بيان رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن نتائج الدورة

 14 املتحدث باسم املشاورة بني منظمات اجملتمع املدني بيان

 15 حتديد أولويات االحتياجات الوطنية واإلقليمية

 

  املسائل التنظيمية واملتعلقة بالسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي -ثانيًا

 18-16 مساهمة الثروة احليوانية يف حتقيق األمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا -ألف

 22-20 املائية: تطبيق مبادرة منظمة األغذية والزراعة للنمو األزرقمصايد األمساك وتربية األحياء  -باء

 24-23 متكني صغار املزارعني والنساء يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   -جيم

 26-25 آخر املعلومات عن جلنة األمن الغذائي العاملي -دال

 

  املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية -ثالثًا

 28-27 نتائج وأولويات منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   -ألف

 30-29 الالمركزية وشبكة املكاتب امليدانية -باء

 

  املسائل األخرى -رابعًا

 31 برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى -ألف

 33-32 اإلقليمية واالجتماعات الرئيسية التابعة للمنظمة يف الشرق األدنىملخص عن توصيات اهليئات  -باء

 35-34 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى ملخص عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الدورة الثانية والثالثني -جيم

 37-36 اإلعالنان الوزاريان -دال



 

 

 البنود اخلتامية

 38 انعقاد الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى موعد ومكان

 40-39 اعتماد التقرير

 41 اختتام املؤمتر اإلقليمي

 

 الصفحات

 املرفقات

 14 جدول األعمال -املرفق ألف

 16 قائمة بالوثائق -املرفق باء

 18 األمن الغذائي واالستقرار والسالم اإلعالن الوزاري عن -املرفق جيم

 19 األمن الغذائي والقطاعات الزراعية يف ظل تغري املناخ اإلعالن الوزاري عن -املرفق دال

 



i NERC/16/REP 

 

 ملخص عن التوصيات الرئيسية
 

 املسائل املعروضة على عناية اجمللس 
 

 إّن اجمللس مدعو إىل استعراض وإقرار املسائل التالية املتعلقة بالربنامج وامليزانية.
 

 : نتائج وأولويات منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   -ألف

 ن()28)أ( إىل 28الفقرة 
 

 (هث)30)أ( إىل 30: الفقرة شبكة املكاتب امليدانية   -باء
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 سائل املعروضة على عناية املؤمترامل
 

 إّن املؤمتر مدعو إىل استعراض وإقرار املسائل التالية التنظيمية واملتعلقة بالسياسات على املستويني العاملي واإلقليمي.
 

 قليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا:مساهمة الثروة احليوانية يف حتقيق األمن الغذائي يف إ   -ألف

 19و هث()18)أ( إىل 18( و)ك( وي) ،)ط(، )ز(، (و) ،)هث(17 الفقرات
 

 ة األغذية والزراعة للنمو األزرق:مصايد األمساك وتربية األحياء املائية: تطبيق مبادرة منظم   -باء

 هث()22)أ( إىل 22)ج(، )د(، )و(، )ز(، و21الفقرات 
 

 :ومشال أفريقيامتكني صغار املزارعني والنساء يف إقليم الشرق األدنى    -جيم 

 ط()24)هث( إىل 24الفقرة 
 

 ت عن جلنة األمن الغذائي العاملي:آخر املعلوما   -دال

 د()26)ب( إىل 26الفقرة 
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 البنود االفتتاحية   -أواًل
 

 تنظيم املؤمتر

 

 ُعقدت الدورة الثالثةة والثالثةون ملةؤمتر منظمةة األغذيةة والزراعةة اإلقليمةي للشةرق األدنةى يف رومةا، إيطاليةا،             -1

 همةةا اجتمةةاع كبةةار املسةةؤولني    . وقةةد ُنظ ةةم املةةؤمتر اإلقليمةةي علةةى جةةزئني   2016مايو/أيةةار  13إىل  9مةةن 

 مايو/أيار. 13و 12مايو/أيار واجتماع وزاري يومي  11إىل  9من 

 

 بلةدًا عضةوًا يف اإلقلةيم     30مةن أصةل    25مشاركًا. وكان من بينهم مندوبون من  153قد حضر املؤمتر اإلقليمي و -2

منظمةات غةري    3( من الدول األعضاء غري املراقبة، باإلضةافة إىل ممةثلني عةن    2دول مراقبة ودولتان اثنتان ) 3و

 منظمةات   3( مةن منظمةات القطةاع اخلةاص و    2منظمات حكومية دوليةة ومنظمةتني اثنةتني )    5حكومية دولية و

 من املنظمات التابعة لألمم املتحدة.   5من منظمات اجملتمع املدني و

 

 مراسم االفتتاح

 

 ألقةةاه كةةل مةةن السةةيد لةةويس حلةةود، مةةدير عةةام وزارة الزراعةةة        ببيةةانع كبةةار املسةةؤولني  افُتةةتا اجتمةةا  -3

اإلقليمةي للشةرق    نظمةة مكتب امليف يف لبنان، والسيد عبد السالم ولد أمحد، مساعد املدير العام واملمثل اإلقليمي 

 األدنى ومشال أفريقيا. 

 

السّيد ولد أمحد باملشاركني، وشةّدد علةى    ورّحبباملشاركني وأعلن افتتاح االجتماع رمسيًا.  السّيد حل ود ورّحب -4

أهمية هذا االجتماع يف ضوء التهديدات والتحديات الناشئة اليت يواجهها اإلقليم وقدرته على الصةمود، إضةافًة   

للنجاح الذي حققتةه بلةدان اإلقلةيم    إىل الفرص النامجة عن اعتماد أهداف التنمية املستدامة. وأعرب عن تقديره 

 املةدقع  الفقةر  علةى  القضةاء  يف واملتمثلةة  لأللفيةة  اإلمنائية األهداف غايات من 1 الغاية لتحقيقبلدًا  15وعددها 

 انعقةاد رئيس جمموعة الشرق األدنةى،  و العربية مصر مجهورية سفريالسيد عمرو حلمي،  سعادة وأبرز. واجلوع

 اجلديةدة  أهةدافها  منقصري على اعتماد أهداف التنمية املستدامة اليت يقع عدد كبري  املؤمتر اإلقليمي بعد وقت

 سةيعقد   الةذي   والعشةرين وأشةار إىل التحضةريات اجلاريةة ملةؤمتر األطةراف الثةاني        نظمةة ضمن نطةاق واليةة امل  

( يف وقت الحق من هذا العام حيث ستكون الصلة القائمة بةني تغةري املنةاخ والزراعةة     املغربية اململكة) مراكش يف

 أحد حماور الرتكيز الرئيسية يف املؤمتر. 

 

 مايو/أيار وافتتا االجتماع كةل مةن معةالي السةيد أكةرم شةهّيب،        12ُعقدت مراسم افتتاح االجتماع الوزاري يف  -5

 رازيةةةانو دا سةةةيلفا، املةةةدير العةةةام للمنظمةةةة، وسةةةعادة     وزيةةةر الزراعةةةة يف لبنةةةان، والسةةةيد جوزيةةةه غ   

، الرئيس املستقل جمللس املنظمة، وسةعادة السةيدة أمةرية قرنةاص، رئيسةة جلنةة       Wilfred J. Ngirwaالسيد 

 األمن الغذائي العاملي.
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 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر

 

    .هذه الدورةعلى التحضريات املمتازة لتنظيم  نظمةاملالدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي شكر رئيس  -6

 

 انتخب املؤمتر اإلقليمي السيد خالد الطويل )مصر( مقررًا. و -7

 

وانتخب املؤمتر معالي السيد أكرم شهّيب، وزير الزراعة يف لبنان، رئيسًا ومصر كنائب لةرئيس الةدورة الرابعةة     -8

 ق األدنى. والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي للشر

 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

 

الوثةائق املقدمةة إىل    (بةاء املرفةق  )(. وتةرد يف  ألةف اعتمد املؤمتر جدول األعمال واجلدول الزمين املعةدل )املرفةق    -9

 املؤمتر اإلقليمي.

 

 بيان املدير العام 

 

 سيلفا، املدير العام للمنظمة، بيانةًا أمةام املةؤمتر اإلقليمةي أبةرز فيةه التحةديات         ألقى السيد جوزيه غرازيانو دا -10

اليت تعيق األمن الغذائي والتنمية الزراعية يف اإلقليم، مبا يف ذلك النزاعات والنزوح وتغةري املنةاخ ونةدرة امليةاه.     

خالل العامني املاضيني مبوازاة التأكيد علةى   واستعرض املدير العام يف بيانه أهم اإلجنازات اليت حققتها املنظمة

ضرورة بذل مزيد من اجلهود. وقد سل ط الضوء على إمكانية العمل بصةورة تعاونيةة ضةمن إطةار أهةداف التنميةة       

املستدامة. وأكد املدير العام على الصلة اليت تربط السالم باألمن الغذائي وبالتنميةة املسةتدامة أيضةًا. وباإلمكةان     

 التنمية املسةتدامة والسةالم علةى حةد سةواء إذا مةا تةوافر الغةذاء للجميةع. وناشةد البلةدان الغنيةة              حتقيق هديف

يف اإلقليم من أجل دعم "مبادرة الغذاء من أجل السالم" وذلةك مةن خةالل متويةل اجلهةود املبذولةة يف البلةدان        

خةالل أطةر    البلةدان األعضةاء مةن   املتضررة من األزمات. وشدد على اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف سبيل دعةم  

الزراعةة الصةغرية النطةاق ألغةراض     امليةاه و نةدرة  املبادرات اإلقليمية الثالث بشأن مع الربجمة القطرية املتوافقة 

األمةن الغةذائي والتغذيةة مبةوازاة حتسةني سالسةل القيمةة        التنمية الشاملة ولبناء القدرة على الصمود مبةا يعةزز   

 كوارث الطبيعية ومواجهة التحديات املستجدة على صعيد صحة احليوان.والتصدي لتغري املناخ وال

 

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

 

، الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة، كلمةة أمةام املةؤمتر    Wilfred J. Ngirwa السيدألقى سعادة  -11

، والفرصةة املتاحةة   اوأولوياتهة  املنظمةة ركز فيها على الدور الفريد للمؤمتر اإلقليمي من حيث حتديد سياسةات  

التنميةة  وفعاليتهةا يف إطةار األهةداف االسةرتاتيجية للمنظمةة وأهةداف        للمنظمةة لتعزيز جودة املكاتب امليدانيةة  

 املستدامة.
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 للشرق األدنى اإلقليميبيان رئيس الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر 

 

ب، وزير الزراعة يف لبنةان، بيةان رئةيس الةدورة الثالثةة والةثالثني ملةؤمتر املنظمةة         ألقى معالي السيد أكرم شهّي -12

ام بهةا   وأطلع املندوبني على األنشطة اليت قتوصيات الدورة الثانية والثالثنيوأبرز فيه اإلقليمي للشرق األدنى، 

 تلك التوصيات وما حققه من إجنازات.    املكتب اإلقليمي ملتابعة 

 

 العاملي الغذائيبيان رئيسة جلنة األمن 

 

أطلعت سعادة السيدة أمرية داوود حسن قرناص، رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي، املةؤمتر علةى اإلجنةازات     -13

حققتها اللجنة على مر السنتني األخريتني، وعلى أهمية هذا العمل بالنسبة إىل املؤمتر اإلقليمي للمنظمةة،  اليت 

مشرية على وجه اخلصوص إىل إقرار مبادئ االستثمار املسؤول يف نظةم الزراعةة واألغذيةة، وإطةار العمةل بشةأن       

لتوصةيات املتعلقةة بالسياسةات اخلاصةة بالفاقةد      والتغذية يف ظل األزمات املمتدة، باإلضةافة إىل ا  األمن الغذائي

 واملهدر من األغذية ومصايد األمساك.

 

 بيان املتحدث باسم املشاورة بني منظمات اجملتمع املدني

 

ُقّدم للمؤمتر اإلقليمي بيةان تتصةر يسةتعرض مةا توصةلت إليةه املشةاورة بةني منظمةات اجملتمةع املةدني مةن              -14

املةزارعني  واألسةريني  هذا البيان على ضرورة احرتام حقةوق ومصةاص صةغار املةزارعني      استنتاجات وآراء. ويركز

ال ميلكون األراضي والنساء يف األرياف والصيادين والعمةال الةزراعيني والرعةاة ومربةي املاشةية والشةعوب       الذين 

اة ذلةك تنفيةذ توصةيات    األصلية واملستهلكني والشباب، يف كافة جوانب التنمية الزراعيةة. وأبةرز البيةان مبةواز    

 اجملتمةةع املةةدني للشةةرق األدنةةى ومشةةال أفريقيةةا الةةيت عقةةدت اجتماعةةًا هلةةا يف بةةريوت )لبنةةان(       مشةةاورة

 . 2016يف شهر أبريل/نيسان 

 

 واإلقليمية  الوطنيةحتديد أولويات االحتياجات 

 

مراسم افتتاح االجتماع الوزاري بيانات مقتضبة ألقاها معالي السادة الوزراء من البلدان األعضاء التاليةة:   أعقبت -15

. وُأعطيةت  األردن، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، السودان، الكويت، لبنان، موريتانيا، مصر، واليمن

باكستان، مجهورية إيران اإلسالمية، سلطنة ء التالية: الكلمة من ثّم إىل السادة رؤساء الوفود من البلدان األعضا

. وألقت كل مةن فلسةطني ومنظمةة الصةحة     ُعمان، الصومال، العراق، ليبيا، املغرب، واإلمارات العربية املتحدة

 العاملية بيانًا بصفة مراقب. 
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 ياملسائل التنظيمية واملتعلقة بالسياسات على املستويني اإلقليمي والعامل   -ثانيًا
 

 مساهمة الثروة احليوانية يف حتقيق األمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   -ألف

 

سةتثمارات يف نظةم   اال زيةادة احلاجةة إىل   أبرزاستعرض املؤمتر التحديات اليت يواجهها قطاع الثروة احليوانية و -16

مبستوى األمن الغذائي يف اإلقليم وتعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف تتلف  للنهوضاإلنتاج احليواني 

 .1أرجاء اإلقليم

 

 وإن املؤمتر: -17
 

 إىل ما تضطلع به الثروة احليوانية من أدوار متعددة وما تقدمه من مسةاهمة يف تةأمني سةبل العةيش      أشار )أ(

 واقتصادات بلدان اإلقليم؛يف املناطق الريفية ويف الناتج الزراعي 

باملشةةهد املةةتغري لألمةةراض، والتهديةةدات الةةيت تشةةكلها األمةةراض احليوانيةةة العةةابرة للحةةدود،    وأقةةر )ب(

 يف اإلقليم؛ احليوانية الصحة نظم أمام املاثلة التحدياتو

على األغذيةة   املتغريةمن االستفادة من الطلبات  احليوانية الثروة قطاع متنعإىل أن هذه التحديات  وأشار (ج)

 احليوانية املصدر والفرص اليت تتيحها األسواق يف جمال جتارة املاشية؛

 والشةركاء لوضةع اسةرتاتيجيات وبةرامج      املنظمةة بل البلةدان و باجلهود واإلجراءات املتخذة من ِق برّحو (د)

 من أجل مكافحة األمراض احليوانية واألمراض احليوانية املنشأ؛

 نتاج احمللياإلالبلدان على االستثمار يف التنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية وذلك لتحسني  عوشّج (هة)

 ؛مع الرتكيز بشكل خاص على خصوبة اخلراف ومنو النعاج واإلنتاج املستدام للعلف

لوقايةة  لتعزيز حوكمةة اخلةدمات البيطريةة     على، بدعم من املنظمة والشركاء، العملالبلدان على  وحّث )و(

 ؛ةوالعاملي ةواإلقليمي وطنيةال املستوياتبشكل فعال من األمراض احليوانية ومكافحتها واستئصاهلا على 

 التوسةع  البلةدان علةى    وشةجع البلدان على تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثيةة احليوانيةة    وحّث (ز)

 ل والقادرة على مقاومة اجلفاف وامللوحة؛أنواع من العلف والكأل واملراعي العالية الغال يف استخدام

  واالسةةتفادةاحليوانيةةة  الثةةروة يف واإلقليميةةةالتجةةارة البينيةةة  جمةةال يفالبلةةدان علةةى التعةةاون  عوشةةّج (ح)

 أفضل املمارسات؛و التكنولوجيا لنقل املتاحة الفرص من

 ألنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل يف قطاع الثروة احليوانية؛ دعمًا سياساتهامن البلدان تعزيز  وطلب (ط)
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رفع مستوى الوعي مبقاومة مضادات امليكروبات و القدرات تعزيزعلى  املنظمة،بدعم من  ،البلدان وحّث (ي)

 ؛4/2015 املؤمتر قرار مع يتماشى مبا

علةى مشةاركة أصةحاب احليةازات     ع استخدام نظم إلدارة املوارد الطبيعية تقوم يوطلب إىل البلدان تشج )ك(

 الصغرية والرعاة واجملتمعات احمللية عمومًا.

 

 الدوليةة  واملنظمةات  العامليةة  الصةحة  ومنظمةة  احليوان لصحة العاملية املنظمةبالتعاون مع  املنظمة،املؤمتر  وحّث -18

 تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان األعضاء من خالل املساعدة يف: على ،األخرى
 

 أوقةات  يف خاصةة  للحةدود  العةابرة  احليوانية األمراض تاطر إلدارة تعاونية وخطط اسرتاتيجيات وضع )أ(

 والبحةوث  الصةحي  احلجةر  نظةم  وتعزيةز  املواشةي  حركة ورصد األمراض عن اإلبالغ وحتسني األزمات،

 احلدود؛ عرب واحلوار

تلك الةيت تركةز علةى الفقةراء يف املنةاطق الريفيةة        إنشاء نظم مستدامة لألغذية احليوانية املصدر، خاصًة )ب(

 وحتسني اندماجهم يف سالسل القيمة الوطنية؛

بني حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل يف قطاع الثروة احليوانية، ال سيما يف الدول األعضاء املتضررة  الربط (ج)

ة تتصدى لتهديةدات األمةراض   متدة، من خالل إقامة مشاريع وطنية وإقليمياملزمات األالنزاعات و بفعل

احليوانّية العابرة للحدود واألمراض احليوانّية املصدر باإلضافة إىل محاية قطاع الثروة احليوانيةة وإعةادة   

 تأهيله؛

 واألصةواف  واجللةود قطاع الثروة احليوانية على حنو مستدام، مبا يف ذلك حتسةني إنتةاج اللحةوم     تنمية (د)

مةن خةالل بنةاء القةدرات      احملليةة  الظةروف  مةع  املكيفةالسالالت احمللية وإضافة القيمة إىل  والتجهيز

 وتيسري تبادل اخلربات بني البلدان؛

 إلنتاج احليواني وصةحة احليةوان يف إقلةيم الشةرق األدنةى ومشةال أفريقيةا باعتبارهةا         لهيئة  استحداث (هة)

بةالعرض املقةدم مةن األردن إلنشةاء      ورّحةب مةن دسةتور املنظمةة     6من األجهزة املنشةأة مبوجةب املةادة    

 . للحدود العابرة احليوانية لألمراض طوارئ مركز واستضافة
 
حاديةة ال تتماشةي مةع القةانون الةدولي، مبةا يف ذلةك ميثةاق األمةم          أاالمتناع عن اختاذ تدابري املؤمتر ب وأوصى -19

 مةع اإلسةراع    1996يةنص علةى ذلةك إعةالن رومةا لعةام        املتحدة، وتعرض األمن الغذائي والتغذية للخطر  كما

  .اإلقليممعاجلة األوضاع املاثلة يف بعض دول يف 
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 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية:  -باء

 تطبيق مبادرة منظمة األغذية والزراعة للنمو األزرق

 

مصايد األمسةاك وتربيةة األحيةاء املائيةة: تطبيةق مبةادرة منظمةة األغذيةة          تتناول اليتاستعرض املؤمتر الوثيقة  -20

 .2والزراعة للنمو األزرق

 

 وإن املؤمتر: -21
 

إىل أهمية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية واألنشطة املتصلة بصيد األمساك واملنافع املسةتدامة   أشار )أ(

حلية واملسطحات املائية الداخلية، مع الرتكيز على مصايد املستمدة من احمليطات والبحار واملناطق السا

 األمسةةاك البحريةةة للتخفيةةف مةةن الضةةغط علةةى نظةةم إنتةةاج األغذيةةة األخةةرى، مةةع أدنةةى حةةد ممكةةن 

 من استخدام موارد املياه العذبة؛

تربيةة  والشةركاء بشةأن مصةايد األمسةاك و     املنظمةبل البلدان وباجلهود واإلجراءات املتخذة من ِق ورحب )ب(

 األحياء املائية كأسس لفرص النمو األزرق؛

تطبيق مبادرة املنظمة للنمو األزرق يف اإلقليم ومكوناتها، مبةا يف ذلةك خةدمات الةنظم اإليكولوجيةة       وأقر )ج(

 والنمو االقتصادي واملنافع البيئية والتنمية االجتماعية، ضمن إطار املبادرات اإلقليمية الثالث؛

حمط الرتكيز بالنسةبة إىل مبةادرة النمةو األزرق     ًابلد لتكونبالعرض الذي تقدمت به الكويت  علمًا أحاطو )د(

واملساعدة الفنية اليت تقدمها املنظمة فيما يتعلق بقطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وكةذلك  

 لتعزيز القيمة املضافة على امتداد سلسلة اإلمدادات السمكية يف اإلقليم؛

 اجلهود ملواجهة آثار تغري املناخ والتلةوث علةى الةنظم اإليكولوجيةة البحريةة       تكثيفمن البلدان  وطلب ()هة

 إلقليم؛ ا يف

البلدان على محاية مصاص جمتمعات الصيد التقليدية والصغرية يف مواجهة الصةيد غةري القةانوني     وحّث )و(

 .إبالغ ودون تنظيم دون

 الصةيد املنظمة بشأن التدابري اليت تتخذها دولة املينةاء ملنةع    اتفاقيةعلى  عالتوقي األعضاء الدول ناشدو  )ز(

 وردعه والقضاء عليه. تنظيم ودون إبالغ دون القانوني غري
 
 ما يلي: املنظمةاملؤمتر من  طلبو -22
 

قطةاع  دعم البلدان األعضاء من خالل تنظيم فعاليات لتبادل املعارف والتجارب، وبناء القةدرات لتطةوير    )أ(

 مستدام وقابل لالستمرار ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اإلقليم؛
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القطري واإلقليمي، وتبادل املعلومةات ومجعهةا    املستوينياملوارد السمكية على  تقييمومساعدة البلدان يف  )ب(

 ت؛بل مركز إقليمي لرصد األمساك يتم إنشاؤه كمستودع للبيانات واملعلوماونشرها من ِق

 ؛ووضع خطوط توجيهية بشأن إجراء تقييمات لألثر البيئي ملشاريع تربية األحياء املائية )ج(

، مبةا يف لةك التعةاون    املائيةة  األحيةاء  وتربية األمساك مصايد جمالي يف الفنية والقدراتاملعارف  وتعزيز )د(

  ؛بني بلدان اجلنوب

 .يف اإلقليم باألمساك املتصلة األمراضمكافحة  يفالدول األعضاء  ودعم )هة(

 

 متكني صغار املزارعني والنساء يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   -جيم

 

  واتفةق متكني صغار املزارعني والنساء يف إقلةيم الشةرق األدنةى ومشةال أفريقيةا       تتناول اليتاملؤمتر الوثيقة  درس -23

 .3"النطاق حمدودة يةاألسر"الزراعة  إىل"  الزراعة صغرية النطاق" تغيري على

 

 وإن املؤمتر:  -24
 

الزراعةة األسةرية   و النطاق حمدودةدعم الزراعة و املستدامة التنمية أهداف حتقيق بني القائمة العالقة أقر )أ(

  اإلقليم؛ يف

والشةركاء لوضةع اسةرتاتيجيات وبةرامج      ملنظمةة بل البلةدان وا باجلهود واإلجراءات املتخذة من ِق ورحب )ب(

شةاملة لتنفيةذها    قطريةلورة خطط عمل ب علىالبلدان  شّجعويف اإلقليم  حمدودة النطاق ومستدامةلزراعة 

 أجرتها املنظمة يف اإلقليم؛ اليتالدراسات ذات الصلة  إىل استنادًا

تكةون   قةد ، ووالفيضةانات جلفةاف ولألمةراض   ا وجةات املزارعني األسريني معرضون مل صغارإىل أن  وأشار )ج(

 الزراعية؛ املدخالتعلى الوصول إىل  حمدودةقدرتهم 

 إىل احلاجة إىل توفري التأمني الزراعي لدعم صغار املزارعني األسريني؛ وأشار )د(

أصةناف مةن احملاصةيل والكةأل      اسةتخدام  يف بالتوسةع ، ملنظمةة البلدان على أن تقوم، بدعم من ا وحّث (هة)

 وقادرة على حتمل اجلفاف؛ الغاللواملراعي عالية 

برامج احلد من الفقةر   يفواالستثمار  األسرينيالدول األعضاء على تعزيز الدعم املقدم إىل املزارعني  جعوش (و)

 ؛معيشتهمسبل  وحتسنيوصوهلم إىل األسواق  فرص لزيادةيف املناطق الريفية 

 ؛األسريني املزارعنيالتعاون بني بلدان اجلنوب لدعم  تشجيع املنظمةمن  وطلب (ز)
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 واملنظمةات مةع منظمةة األمةم املتحةدة للتنميةة الصةناعية )اليونيةدو(         تعاونهةا  توطيدعلى  ملنظمةا وحث (ح)

  الزراعةي  القطةاع  إنتاجيةة  لزيةادة مناسةبة   وتقنيةات الدولية األخرى الستحداث واعتمةاد آالت زراعيةة   

 ؛وعلى امتداد سلسلة القيمة

الفنية لالستخدام اآلمن ملبيدات اآلفات ومبيةدات األعشةاب واألمسةدة     إىل املنظمة تقديم املساعدة وطلب )ط(

 عرب اعتماد ممارسات زراعية جيدة تسرتشد بنصوص ومواصفات الدستور الغذائي.

 

 العاملي الغذائي األمن جلنة عن املعلومات آخر   -دال

 

  املناسبة املتابعة إجراءات يف وحبث العاملي الغذائي األمن جلنة ومداوالت التطورات آخر املؤمتر استعرض -25

 .ومشال أفريقيا 4األدنى الشرق إقليم يف

 

 :املؤمتر وإّن -26
 
بأهمية جلنة األمن الغذائي العاملي باعتبارها أكثر املنتديات احلكومية الدولية مشواًل جلميع  أقّر )أ(

 أصحاب املصلحة للعمل معًا بصورة منسقة من أجل كفالة األمن الغذائي والتغذية للجميع؛

ي مجيع أصحاب املصلحة على نشر وترويج واستخدام "مبادئ جلنة األمن الغذائي العامل وشّجع )ب(

 "إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية واخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية" 

 األراضي؛ حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية"اخلطوط ويف ظل األزمات املمتدة" 

مجيع أصحاب املصلحة على تنفيذ التوصيات املنبثقة عن املوائد املستديرة بشأن سياسات  وشّجع )ج(

"الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة" و"مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 املستدامة لألمن الغذائي والتغذية" و"املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية"؛

البلدان األعضاء على املشاركة بشكل فعال يف األنشطة اليت تنفذها اللجنة حاليًا يف إطار برنامج  وشّجع )د(

 اإلقليم يف متزايدة أهمية تكتسي اليت اجملاالت يف خاصة ،2017-2016عملها املتعدد السنوات للفرتة 

 .والتغذية املستدامة التنمية أهداف غرار على
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 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية   -ثالثًا
 

 نتائج وأولويات منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   -ألف

 

 تناولالذي ويف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا  ملنظمةعمل ا وأولوياتنظر املؤمتر يف التقرير عن نتائج  -27

 وأعرب  5وما بعدها 2017-2016واالقرتاحات املتعلقة بالفرتة  2015-2014الفرتة  يف احملققةجنازات اإل

 يف اإلقليم. املنظمةعن تقديره لعمل مكاتب 

 

 إّن املؤمتر:و -28
 

من أجل معاجلة األولويات  2015-2014خالل الفرتة  احملققةباإلجراءات املنفذة والنتائج  برّح )أ(

اإلقليمية وال سيما من خالل املبادرات اإلقليمية الثالث اليت أقرتها الدورة الثانية والثالثون للمؤمتر 

 الوطنية لألولوياتفيما أتاحت مرونة كافية لالستجابة  املنظمةاإلقليمي واليت ساعدت على تركيز عمل 

 ؛ املستجدةواالحتياجات 

( املبادرة اإلقليمية لندرة املياه؛ 1: وهي )2017-2016استمرار املبادرات اإلقليمية لفرتة السنتني  وأّيد )ب(

( بناء القدرة على الصمود مبا يعزز األمن 3التنمية الشاملة؛ ) لتحقيقالنطاق  حمدودة( الزراعة 2)

واملعلومات باملنتجات الزراعية والتجارة  األغذية سالمةالغذائي والتغذية؛ فضاًل عن إيالء االهتمام إىل 

 النتائج؛  عنتقارير سنوية  املنظمةإىل إصدار  وتطل ع، عن األسواق

 ؛حمط تركيز يف املبادرات اإلقليمية يف الشرق األدنى يكونا أن ومصر لبنانمن  كلإىل طلب  وأشار )ج(

وقياس  واإلنذار املبكر اتعلى أهمية اإلحصاءات واملعلومات السليمة بالنسبة إىل صنع القرار الضوء وسل ط (د)

  واملنظمة؛فعالية التدخالت من قبل البلدان 

من خالل املبادرات اإلقليمية من أجل دعم  املنظمةعمل  برنامجعلى ضرورة دعم البلدان وتبين  وأكد (هة)

 السياسات واألولويات الوطنية؛ 

 املنظمة والبلدان األعضاء على تعزيز دور املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني  وحّث (و)

على املستويات كافة من أجل إحراز تقدم أفضل على صعيد تنفيذ املبادرات اإلقليمية والربامج املوجهة 

 إىل التخفيف من تأثريات انعدام األمن الغذائي واجلوع يف اإلقليم.

اإلقليمية الفرعية شبه والشراكة مع املؤسسات  بالتعاونعلى العمل مع البلدان األعضاء  املنظمة وحّث (ز)

 املنظمةإىل  وطلبمن األزمات اإلقليمية  املتضررةواإلقليمية والدولية، ال سيما من أجل العمل يف البلدان 

 لألزمات؛ التصدي أجل منتعزيز القدرة املؤسسية للبلدان 
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  املوارد تعبئة أجل من معًا العمل األعضاء والبلدان املنظمةاملوارد وطلب إىل  تعبئةعلى أهمية  شددو (ح)

 تنفيذ يكفل مبايف التنمية، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية  الشركاء من

 املبادرات اإلقليمية والربامج الوطنية؛  

سابقة  دوراتاإلقليمي الذي جرى االتفاق بشأنه يف  االئتمانياهمة يف احلساب البلدان على املس حّثو (ط)

تعاني  اليتالبلدان  علىمن أجل التصدي للقضايا الناشئة العابرة للحدود اليت تؤثر  6اإلقليمي للمؤمتر

 لتطال قارات أخرى؛  تنتشرمن أزمات 

املوارد وبناء القدرات  تعبئةالصومال من أجل  دعماملنظمة على  وحّثبالوضع امللّا يف الصومال  وأقّر  (ي)

مبا يتماشى مع اسرتاتيجيتها  والتغذية الغذائي األمن ألغراض الصمودقدرتها على  وزيادة الوطنية

 ؛(2019-2016) اجلديدة الوطنية

يف االجتاه االسرتاتيجي للمنظمة، وعلى أهمية التخطيط االسرتاتيجي  قدمًا املضيعلى ضرورة  شددو (ك)

 والتحديات السائدة يف اإلقليم؛  لالجتاهاتاالستشرايف من أجل التصدي 

 وأهداف التنمية املستدامة اليت ترد  لمنظمةبني األهداف االسرتاتيجية ل كاملة مواءمة حتقيق وطلب (ل)

 ؛2030يف خطة عام 

مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس  ،أن التطورات العاملية اهلامة األخرية على وافقو (م)

لمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية وعقد األمم لبشأن تغري املناخ وإعالن روما عن التغذية وإطار العمل 

اإلجراءات الوطنية واإلقليمية وعمل  توّجهسوف  ،(2025-2016املتحدة للعمل من أجل التغذية )

 ؛يف جمال األغذية والزراعة مستقباًل املنظمة

واالضطرابات وما  النزاعات( 1ص )خييف ما  اإلقليم بلدان بعض شهدتها اليت بالتطورات علمًا أحاطو (ن)

و ( النم2من تأثريات اجتماعية واقتصادية ال سيما التهجري واهلجرة القسريني؛ ) عليه تنطوي

على االسترياد واالنكشاف  االعتماد مستويات ارتفاع( 4) الشباب؛ بطالة( 3؛ )املرضي غرياالقتصادي 

( واألمراض احليوانية 6مستويات سوء التغذية بشتى أشكاله؛ ) ارتفاع( 5؛ )األسواق يفصدمات العلى 

باملزيد من العمل  املنظمةتطلعه إىل قيام  عن أعرب، واألغذية وسالمةالنباتية العابرة للحدود  اآلفاتو

 .التحليلي الذي سيشكل أساسًا إلرشاد العمل املستقبلي يف اإلقليم

 

 شبكة املكاتب امليدانية   -باء

 

 .7امليدانية املكاتب شبكة تتناول اليت الوثيقة املؤمتر درس -29
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 :املؤمتر وإّن -30
 
املبدأ واملعايري العامة املقرتحة الستعراض نطاق تغطية املنظمة وأقّر باحلاجة إىل حتديث نطاق  أّيد )أ(

 تغطية مكاتب املنظمة يف اإلقليم؛ 

احملرز لتعزيز شبكة املكاتب امليدانية واجلهود املبذولة يف سبيل الالمركزية من خالل  التقدمإىل  أشارو )ب(

 والبلدان؛ اإلقليمضل الحتياجات ترتيبات مرنة تستجيب على حنو أف

إىل دمج الفريق املتعدد االختصاصات يف املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا يف القاهرة  وأشار (ج)

 أن تكون إمكاناته متوافقة مع الطلبات يف اإلقليم ومع التحديات اليت يواجهها؛ وطلب

على توصية جملس املنظمة يف دورته الثالثة  بناء الفنيةها مستقل لقدرات تقييم إجراء املنظمةإىل  وطلب )د(

 امليدانية؛ املكاتب يف خاصة 2015واخلمسني بعد املائة اليت ُعقدت يف شهر ديسمرب/كانون األول 

على العرض املقدم من لبنان  وأثنىاملشرق العربي مقّره يف لبنان  لبلدان إقليمي شبهإنشاء مكتب  وأقّر (هة)

 يتماشى مبا املذكور( استضافة املكتب واملاليةوالسياسية  واإلدارية اللوجستية النواحيواستعداده )من 

 .الصادرة سابقًا القرارات ذات الصلة مع

 

 األخرى املسائل   -رابعًا
 

 تعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنىاملبرنامج العمل    -ألف

 

علةى   ووافةق ( بشأن برنامج العمةل املتعةدد السةنوات،      NERC/16/7 Rev.1استعرض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة ) -31

 ملؤمتر املنظمة اإلقليمي للشرق األدنى. 2019-2016برنامج العمل متعدد السنوات املنقا للفرتة 

 

 ملخص عن توصيات اهليئات اإلقليمية واالجتماعات الرئيسية    -باء

 التابعة للمنظمة يف الشرق األدنى

 

 .8استعرض املؤمتر توصيات اهليئات اإلقليمية التابعة للمنظمة واالجتماعات الرئيسية يف الشرق األدنى -32
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 وإن املؤمتر: -33
 

إىل التوصيات الرئيسية الصادرة عن الةدورة الثانيةة والعشةرين هليئةة الغابةات واملراعةي يف الشةرق         أشار )أ(

 ومشةال  األدنةى  الشةرق  إقلةيم  يف واملراعةي  لألحةراج اسرتاتيجية إقليميةة   وضع املنظمةاألدنى وطلب إىل 

 أفريقيا؛

مساك وهيئة مكافحة اجلةراد الصةحراوي   علمًا بتوصيات الدورة الثامنة للهيئة اإلقليمية ملصايد األ وأحاط )ب(

مةن كةل مةن البلةدان      وطلةب يف املنطقة الوسطى وهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقةة الغربيةة،   

 تنفيذ التوصيات حسب االقتضاء؛ واملنظمةاألعضاء 

والبلةدان بالتعةاون    املنظمةة إىل النتائج والتوصيات املنبثقة عن االجتماعات الرئيسية اليت عقةدتها   وأشار (ج)

 والثةروة النطةاق،   حمةدودة مع الشةركاء بشةأن امليةاه واجلفةاف، واألمةن الغةذائي والتغذيةة، والزراعةة         

 من البلدان األعضاء تنفيذ تلك التوصيات حسب االقتضاء؛ وطلب، احليوانية

 األعضاء، وكذلك البلدانثار هذه اهليئات واالجتماعات على آل دوري تقييم إجراءعلى  املنظمة وحّث (د)

 دى استخدام التعاون بني بلدان اجلنوب حلشد اخلربة الفنية.مل

 

 توصيات الدورة الثانية والثالثنيعن التقدم احملرز يف تنفيذ  ملخص   -جيم

 اإلقليمي للشرق األدنى للمؤمتر

 

 للمؤمتر والثالثني الثانية الدورة توصيات تنفيذ يف احملرز التقدم عن ملخصًا تتضمن اليت الوثيقة املؤمتر درس -34

 .9األدنى للشرق اإلقليمي

 

 :املؤمتر وإّن -35
 
 إمكانية يف والبحث املنظمةمن الفئة الفنية يف  للموظفنيالتوزيع اجلغرايف  حتسني املنظمةإىل  طلب )أ(

 اإلقليم؛ يف امليدانية املكاتب يف القطريني املبتدئني املوظفني من مزيد تعيني

 مشاكل ملعاجلة الوطنيةالبحوث  مراكزالبلدان على استخدام اخلربات املتاحة يف اجلامعات و وشّجع )ب(

 البلدان؛ تلك يف التنموية البحوث

االستهالك املستدام لألغذية ونظم اإلنتاج اليت تؤدي  دعمبالبلدان على ربط السياسات الزراعية  وشّجع (ج)

 . الوطنيةئة وتليب االحتياجات إىل حتسني التغذية والصحة وحتمي البي
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 انالوزاري اناإلعالن   -دال

 

 اعتمد املؤمتر إعالنًا وزاريًا عن "األمن الغذائي واالستقرار والسالم" يرد نصه يف املرفق جيم. -36

 

والقطاعات  الغذائي من"األ عن وزاري إعالن بشأن املغربية اململكة به تقدمت الذي االقرتاح املؤمترواعتمد  -37

 ويرد نصه يف املرفق دال. "املناخ تغريظل  يف الزراعية

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي للشرق األدنى   -هاء

 

املؤمتر العرض الكريم املقدم من حكومة لبنان الستضافة الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي  قبل -38

 . 2018للشرق األدنى يف سنة 

 

 البنود اخلتامية

 

 اعتماد التقرير

 

 اعتمد املؤمتر باإلمجاع التقرير كما عرضه املقرر. -39

 

 اختتام املؤمتر

 

معالي وزير الفالحة يف اجلزائر، نيابة عن حكومة لبنان، املشاركني على مساهماتهم اإلجيابية اليت  شكر -40

 تكللت بفضلها الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى بالنجاح. وأعلن من ثّم اختتام املؤمتر.

 

األغذية والزراعة على الرتتيبات والتحضريات والتنظيم وأبدى املشاركون تقديرهم العميق حلكومة لبنان وملنظمة  -41

 املمتاز هلذا املؤمتر يف املقر الرئيسي للمنظمة يف روما، إيطاليا. 
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 املرفق ألف
 

 جدول األعمال
 

 البنود االستهاللية   -أواًل
 

 تعيني املقرر -1

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -2

 املسائل التنظيمية واملتعلقة بالسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي   -ثانيًا

 مساهمة الثروة احليوانية يف حتقيق األمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا -8

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية: تطبيق مبادرة منظمة األغذية والزراعة للنمو األزرق -9

 متكني صغار املزارعني والنساء يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   -10

 آخر املعلومات عن جلنة األمن الغذائي العاملي  -11

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية   -ثالثًا

 نتائج وأولويات منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا   -12

 املكاتب امليدانية  شبكة -13

 مسائل أخرى   -رابعًا

 برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  -14

 أية مسائل أخرى  -15

 املذكرات اإلعالمية

 ملخص عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  •

 عن توصيات اهليئات اإلقليمية واالجتماعات الرئيسية يف الشرق األدنى  ملخص •

 حالة الغابات يف الشرق األدنى: التحديات واإلمكانات التنموية  •

: احلاجة إىل معاجلة أوجه التفاعل املشرتكة بني 2030الزراعة يف خطة التنمية املستدامة لعام  •

 أفريقياالقطاعات يف إقليم الشرق األدنى ومشال 



15 NERC/16/REP 

 

 متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية  •

 العمل اخلاص بالفاقد واملهدر من األغذية على املستويني اإلقليمي والوطين  •

التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من أجل حتقيق التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي  •

 أفريقيا: التحديات والفرصيف إقليم الشرق األدنى ومشال 
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 املرفق باء
 

 قائمة بالوثائق
 

 البنود املعروضة للبحث:

NERC/16/1/ Rev.3 جدول األعمال التفصيلي املؤقت 

NERC/16/2/Rev.2 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياتها يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا 

NERC/16/3/Rev.1 املكاتب امليدانية شبكة 

NERC/16/4/Rev.2 
 مسةةاهمة الثةةروة احليوانيةةة يف حتقيةةق األمةةن الغةةذائي يف إقلةةيم الشةةرق األدنةةى        

 ومشال أفريقيا

NERC/16/5 
 مصايد األمسةاك وتربيةة األحيةاء املائيةة: تطبيةق مبةادرة منظمةة األغذيةة والزراعةة          

 للنمو األزرق

NERC/16/6  والنساء يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيامتكني صغار املزارعني 

NERC/16/7/Rev.1 برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 

NERC/16/8/Rev.1 آخر املعلومات عن جلنة األمن الغذائي العاملي 

 

 INFسلسلة وثائق 

NERC/16/INF/1/Rev.1 إعالمية عن املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى مذكرة 

NERC/16/INF/2 Rev.2 اجلدول الزمين املؤقت 

NERC/16/INF/3 Rev.2 القائمة املؤقتة بالوثائق 

NERC/16/INF/4 بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

NERC/16/INF/5 
عن التقدم احملرز يف تنفيةذ التوصةيات الصةادرة عةن الةدورة الثانيةة والةثالثني         موجز

 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

NERC/16/INF/6  موجز عن توصيات اهليئات اإلقليمية واالجتماعات الرئيسية يف الشرق األدنى 

NERC/16/INF/7/Rev.1  واإلمكانات التنمويةحالة الغابات يف الشرق األدنى: التحديات 

NERC/16/INF/8 
: احلاجةة إىل معاجلةة أوجةه التفاعةل     2030الزراعة يف خطة التنمية املستدامة لعةام  

 املشرتكة بني القطاعات يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا
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NERC/16/INF/9/Rev.1 متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

NERC/16/INF/10/Rev.1 العمل اخلاص بالفاقد واملهدر من األغذية على املستويني اإلقليمي والوطين 

NERC/16/INF/11 
التعاون بةني بلةدان اجلنةوب والتعةاون الثالثةي مةن أجةل حتقيةق التنميةة الزراعيةة           

 املستدامة واألمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا: التحديات والفرص

NERC/16/INF/12 رئيس الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى بيان 

NERC/16/INF/13 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 

NERC/16/INF/14 بيان رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي 

NERC/16/INF/15 بيان املتحدث باسم املشاورة بني منظمات اجملتمع املدني 

 

 :ODوثائق  سلسلة

NERC/16/OD/1 برنامج عمل اليوم 

NERC/16/OD/2 برنامج عمل اليوم 

NERC/16/OD/3 برنامج عمل اليوم 

NERC/16/OD/4 برنامج عمل اليوم 

NERC/16/OD/5 برنامج عمل اليوم 

 

 الوثائق على الويب

)http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/nerc33/documents/ar/  (  

 
 قائمة باملندوبني واملراقبني

 
 برنامج عمل اليوم 

  

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/nerc33/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/nerc33/documents/ar/
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 املرفق جيم
 

 اإلعالن الوزاري عن

 "األمن الغذائي واالستقرار والسالم"

 

 حنن، الوزراء ورؤساء الوفود يف املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا،

 

إذ نعرب عن قلقنا العميق للتدهور املأساوي يف أوضاع األمن الغذائي والتغذية وسالمة األغذية، خاصة بالنسبة  -1

 ومشال أفريقيا، نتيجة النزاعات واالحتالل واألزمات املمتدة  األدنىإىل األطفال يف بعض بلدان الشرق 

 يف اإلقليم؛

 

 وإذ ندرك أّن انعدام األمن الغذائي وتغري املناخ والفقر والبطالة واالحتالل قد تؤدي إىل افتعال نزاعات وأزمات؛ -2

 

 السالم من دون األمن الغذائي؛ وإذ نضع يف احلسبان أّن األمن الغذائي ال ميكن أن يقوم من دون السالم وال -3

 

لكي تأتي اجلهود اإلمنائية مثارها يف اآلجال القصرية واملتوسطة  والسالموإذ نعي احلاجة إىل االستقرار  -4

 والبعيدة؛

 

اليت تشمل بالكامل الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة والثروة  واملستدامةنؤكد جمددًا أهمية التنمية الشاملة  -5

 ية وتوفر فرص عمل وتنمية متساوية للسكان األشد عرضة للمخاطر، مبا فيهم الشباب والنساء، احليوان

 من منطلق تشجيع السالم واالستقرار يف اإلقليم؛

 

نقّر بالدور املركزي الذي تضطلع به منظمة األغذية والزراعة لوضع اسرتاتيجيات وسياسات للقضاء على انعدام  -6

غذية ولبناء القدرة على الصمود يف وجه الصدمات واألزمات والنزاعات باعتبار ذلك األمن الغذائي وسوء الت

 وسيلة لتحقيق االستقرار والسالم يف اإلقليم؛

 

منظمة األغذية والزراعة يف توعية الرأي العام على العالقة الوثيقة بني األمن الغذائي  مشاركةنرّحب بتعزيز  -7

 املعتمدة مؤخرًا؛ 2030التنمية املستدامة لعام واالستقرار والسالم يف إطار خطة 

 

 نؤكد جمددًا التزامنا بالعمل يدًا بيد مع منظمة األغذية والزراعة يف سبيل حتقيق الغايات واألهداف املشرتكة  -8

 يف اإلقليم. 

 

  2016مايو/أيار  13روما، 
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 املرفق دال
 

 اإلعالن الوزاري عن

 "األمن الغذائي والقطاعات الزراعية يف ظل تغري املناخ"

 

حنن، وزراء الزراعة يف بلدان الشرق األدنى ومشال أفريقيا، نقّر بأّن تغري املناخ يشكل تهديدًا على حقوق  

انعدام  مليون نسمة ممن يعانون 800اإلنسان األساسية. وهو يقّوض قدرتنا على القضاء على الفقر املدقع وإطعام قرابة 

يف املائة من أفقر سكان الشرق األدنى ومشال أفريقيا يف املناطق الريفية ويكسب  70األمن الغذائي. ويعيش أكثر من 

معظمهم دخلهم من القطاعات الزراعية )احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية( 

يجة لذلك، فهم معرضون بشكل خاص لتأثريات تغري املناخ. وتشري بعض التقديرات إىل وغريها من املوارد الطبيعية. ونت

ما مل تتخذ  2080مليون نسمة حبلول سنة  600أّن تغري املناخ قد يؤدي إىل زيادة عدد من يعانون سوء التغذية مبقدار 

 تدابري فورية ملنع ذلك. وتشري تقديرات أخرى يف املقابل إىل أّن تأثري تغري املناخ على توافر األغذية قد يؤدي 

 . 2050وفاة إضافية حبلول سنة  500 000إىل 

 

توصل وإّن االرتباط األساسي بني األمن الغذائي وتغري املناخ يتجلى من خالل اتفاقني دوليني رئيسيني مت ال 

 وهما: 2015ا يف سنة مإليه
 

  اليت تنطوي على أهداف إمنائية )أهداف التنمية املستدامة( للقضاء على  2030خطة التنمية املستدامة لعام

الفقر بشتى أشكاله؛ ووضع حد للجوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتشجيع الزراعة املستدامة؛ 

  املناخ وتأثرياته.واختاذ إجراءات فورية ملكافحة تغري
 

  يقر اتفاق باريس بشأن تغري املناخ بة"األولوية األساسية حلماية األمن الغذائي ووضع حد للجوع وأوجه الضعف

اخلاصة يف نظم إنتاج األغذية يف مواجهة التأثريات السلبية لتغري املناخ". ويشدد االتفاق على التكيف مع تغري 

وبلدان العامل األشد عرضة ملخاطره. وقد تعهدت البلدان املتقدمة جمددًا املناخ، خاصة بالنسبة إىل سكان 

 للتمويل اخلاص باملناخ سنويًا للبلدان النامية حبلول  مليار دوالر أمريكي 100بتوفري ما ال يقل عن 

 . 2020سنة 

 

إّن املساهمات املقررة احملددة وطنيًا اليت عرضناها قبل انعقاد مؤمتر األطراف احلادي والعشرين يف باريس  

تبني أولوياتنا يف السياسات اخلاصة بتغري املناخ واليت حتتل فيها الزراعة واحلراجة واستخدام األراضي مكانة بارزة مبا 

اداتنا وجمتمعاتنا. وإننا ملتزمون، يف ظل توافر املستوى املطلوب من يعكس األهمية املركزية هلذه القطاعات يف اقتص

الدعم املالي والفين، بالعمل مع اجملتمع الدولي لتنفيذ املكونات اخلاصة بالزراعة واحلراجة واستخدام األراضي يف 

 مساهماتنا املقررة احملددة وطنيًا. 
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تنمية الزراعية املنتجة والقادرة على الصمود يشكل ضمانة ولدينا رؤية مشرتكة تتمثل يف أّن االستثمار يف ال 

 أساسية الستمرار ازدهار بلداننا وخباصة سكانها األشد فقرًا ومعاناة من انعدام األمن الغذائي رغم تغري املناخ. 

 

وارد وإننا نقّر بأن االستثمارات احملددة األهداف يف الزراعة قادرة يف الوقت نفسه على حتسني إدارة امل 

الطبيعية وعلى املساهمة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ من خالل ختفيف الضغوط اليت تؤدي إىل التصحر وحتسني 

صحة الرتبة. وغالبًا ما تولد االستثمارات يف الزراعة هذه الفوائد البيئية اهلامة بكلفة ضئيلة أو من دون كلفة على 

 اإلطالق.

 

واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدني واملنظمات  وإننا نشجع البلدان املتقدمة، 

 الدولية على العمل معنا يف سبيل حتقيق ما يلي على وجه التحديد:
 

  زيادة اإلنفاق من إعالنات التربعات املالية اخلاصة باملناخ الصادرة قبل املؤمتر احلادي والعشرين لألطراف

مليار دوالر  100وبعده والتعهد بتقديم مزيد من املوارد من أجل حتقيق الغاية املوضوعة لتوفري ما ال يقل عن 

 ؛2020ة حبلول سنة أمريكي من التمويل السنوي اخلاص باملناخ للبلدان النامي
 

  وزيادة الدعم املالي والفين للتكيف مع تغري املناخ مع الرتكيز بشكل خاص على القطاعات الزراعية وعلى

 صغار املنتجني الزراعيني؛
 

  وحتسني التنسيق لدى تقديم الدعم الفين واملالي مبا يف ذلك من خالل املواءمة بني الدعم القائم والعمل

 اجلاري.

 

  2016مايو/أيار  13روما، 


