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A 

 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
  األدىن للشرق اإلقليمي
 اخلامسة والثالثون الدورة

 2020مارس/آذار  4-2مسقط، سلطة عمان، 
موجز التوصيات الصادرة عن اهليئات اإلقليمية واالجتماعات الرئيسية يف الشرق األدىن 

 واملسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية (2)املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات؛  (1)بشأن: 
 

 وجزامل
ا عن النتائج والتوصيييات األسيياسييية الت توصييلا يليتا اقيئات ايفقليمية ا الشييرل األد  و ا  الوثيقة موجزً تقد ِّم هذه 

. وقد ُأخذت ا االعتبارات اجتماعات اقيئات التالية: الدورة الرابعة والعشييييييييييييييرو  قيئة 2019-2018أفريقيا ا الفرتة 
يئة الدورة احلادية والثالثني قيفقليمية ملصيييييييييايد األ ا   و الغاابت واملراعي ا الشيييييييييرل األد   والدورة العاةيييييييييرة للتيئة ا

. الغربية ةاملنطقوالدورة التاسييييييييعة قيئة مكافحة اجلراد الصييييييييحراوق ا  مكافحة اجلراد الصييييييييحراوق ا املنطقة الوسييييييييطى
للتنمية املسيييييتدامةي واملياهي واملنتدى العريب  يضيييييااألر  أايما نتائج االجتماعات الرئيسييييييةي ال سييييييما وتعرض الوثيقة أيضيييييً 

ا ا قطاعي الزراعة واملياهي واحلوار ايفقليمي املتعدد وحلقة العمل ايفقليمية بشييييييييييي  دعس تنفيذ املسييييييييييا ات ا ددة وطنيً 
 أصحاب املصلحة لتعميس التنوع البيولوجي ا مجيع القطاعات الزراعية. 

 

 اإلقليمي املؤمتر من ةاملقرتح اتاإلجراء
 :ايفقليمي مدعو  يىل القيام مبا يلي املؤمتر ي   

 الشرل األد  يقليس ا ابلنتائج الرئيسية لدورات اقيئات ايفقليمية واالجتماعات الرئيسية املعقودة اخذ علمً األ 
  2019-2018خال  فرتة السنتني  و ا  أفريقيا

  لألمس املتحدة يىل تنفيذ التوصيات الرئيسية املنبثقة عن هذه البلدا  األعضاء ومنظمة األغذية والزراعة ودعوة
 الدورات واالجتماعات بشي  املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات وكذلك املسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية.
  

http://www.fao.org/
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 ميكن توجيه أق استفسارات بشي  مضمو  هذه الوثيقة يىل:
 أمانة املؤمتر ايفقليمي

 NERC@fao.org-RNE-FAO 
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 مقدمة

 األدىن الشرق يف واملراعي الغاابت هيئة -أوالا 
يىل  25 من عقدت الدورة الرابعة والعشيييييييرو  قيئة الغاابت واملراعي ا الشيييييييرل األد  ا أنطالياي تركياي ا الفرتة -1

ا من البلدا  األعضييييييياء وبلد واحد بصيييييييفة مراقبي بلدً  13ممثاًل من  45. وحضييييييير الدورة 2019نوفمرب/تشيييييييرين الثا   29
ومخسييية ممثلني بصيييفة مراقب من منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية دولية يقليمية. ووضيييعا اقيئة توصييييات 

يمي )من أجل موجتة يىل املؤمتر ايفقلجدو  أعما  جلنة الغاابت ا منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(  بشييييييييييييي  مشييييييييييييروع
لغاابت. ونظرت اقيئة عند وضع التوصيات ا التطورات اب فيما يتصلبرانمج املنظمة  وبشي  أولوايتيمكانية مناقشتتا( 

 العاملية داخل املنظمة وخارجتا. 
 وفيما يتعلق ابملسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياساتي قاما اقيئة مبا يلي:  -2

  تنسيييييق ايفقليمية واألقاليمية والتعاو  ا صا  صييييحة الغاابت واحلرائق واألنواع األعضيييياء يىل تعزيز جتود الدعا
 احتواء اآلفات واألمراض الناةئة  الغازيةي وطلبا الدعس من املنظمة ا

  دعييا البلييدا  يىل األخييذ مبمييارسيييييييييييييييات يدارة األراضييييييييييييييي املسييييييييييييييتييداميية الت  مع بني حف  التنوع البيولوجي و
 يعود ابلنفع على السكا  ا ليني واستخدامات األراضي مبا 

  ل يليتا املؤمتر الرابع والعشييييييييييييييرو  لألطرام ا اتفاقية األمس ا ابلنتائج املعلقة ابلغاابت الت توصيييييييييييييي  علمً  أحاطاو
املتحدة ايفطارية بشيييييييييييي  تغريع املنالي ودعا البلدا  يىل النظر ا كيفية تعزيز ايفسيييييييييييتامات املتعلقة ابلغاابت ا 

 ا ا ددة وطنيً  امسا اهت
  ا ابلنتائج املتعلقة ابلغاابت الت توصيييل يليتا االجتماع الرابع عشييير ملؤمتر األطرام ا اتفاقية التنوع علمً أحاطا و

  2020ايفطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام البيولوجيي ودعا البلدا  يىل ايفستام ا وضع 
  تسييييييعى يىل الوفاء اباللتزامات املتصييييييلة أفادت أبهنا لرفيع املسييييييتوىي و ا بنتائج املنتدى السييييييياسييييييي اعلمً أحاطا و

   1ابلغاابت الواردة ا ايفعال  الوزارق
  حلو  مستمدة من الطبيعة لتغريع املنالتشجيع يجياد  دعا البلدا  يىلو   
  ا ابلنتائج الت توصيييييييييييل يليتا املنتدى العاملي األو  بشيييييييييييي  الغاابت ا املناطق احلضيييييييييييريةي ودعا أحاطا علمً و

 البلدا  يىل تعزيز مبادرة مد  األةجار ا العامل  
  ا بعملية يصيييييالم األمس املتحدةي وةيييييجعا البلدا  النامية على ضيييييما  يعطاء قضيييييااي الغاابت ما أحاطا علمً و

 اثئقتا اخلاصة أبُطر عمل األمس املتحدة للتعاو  ا صا  التنمية املستدامة تستحقه من أولوية ا وضع و 
  اقيئة الدولية املعنية أبةييجار احلور واألةييجار األخرى السييريعة النمو الت تسيياهس ا دعا البلدا  األعضيياء ا و

بلدا  غري األعضاء يىل النظر ا االنضمام اليىل املشاركة ا يصالحتا املستمري ودعا  استدامة الشعوب والبيئة
  نطاقتا اجلديديليتا ا يطار 

                                                           
 . https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=Aمتام ا:   1

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=A
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  اي وتعزيز أوصيييييا البلدا  بتعزيز مشييييياركة مؤسيييييسييييياهتا املعنية ابلغاابت واملراعي ا يعداد مسيييييا اهتا ا ددة وطنيً و
ولتحقيق حيييادييية تييدهور قييدراهتييا للحصييييييييييييييو  على التمويييل املرتبن ابلتكيعخ مع تغريع املنييال والتخفيخ من  اثره 

 األراضي  
  سلطا الضوء على احلاجة يىل برامج استصالم على األجل األطو  و 
  ا لتعزيز دعس املنظمة الستعادة الُنظس ايفيكولوجية للغاابت اقرتحا يمكانية أ  ُتشكل أُطر الربصة القطرية منطلقً و

 واملراعي 
  دعا األعضييييييياء يىل تعزيز جتود التنسييييييييق والتعاو  بني البلدا  بشيييييييي  األنواع الغازية العابرة للحدود  وطلبا و

 من املنظمة الحتواء اآلفات واألمراض الناةئة الدعس 
  يدارة حرائق الغاابتي ال سيييييما الوقاية منتاي وأكدت احلاجة يىل معلومات أكثر دقة  ازدايد أ ية ةييييددت علىو

  بشي  احلرائق من أجل تقييس فعالية التدابري واالسرتاتيجيات الوقائية وتفصيالً 
  دعا البلدا  يىل مواصيييييييلة تعزيز اجلتود ا صا  تباد  اخلرباتي واالسيييييييتفادة من اجلتود الناجحةي مبا يشيييييييمل و

 تباد  اخلربات ا صا  احلد من خماطر الكوارث 
  عشيييييييييير للغاابتي ويىل تشييييييييييجيع حضييييييييييور مجيع القطاعات داخل  دعا البلدا  يىل دعس املؤمتر العاملي اخلامسو

 ايفقليس ومشاركتتا على أوسع نطال ممكن 
  ي وةييجعا للمؤمترالتقنية  للجلسيياتميكن أ  ُتشييكل األسييا   املواضيييع واالاالت التدعا البلدا  يىل اقرتام و

 شاركة البلدا  النامية اي ال سيما من أجل تيسري ماألعضاءي حسب االقتضاءي على دعس املؤمتر ماليً 
  اقرتحا االسيييتفادة من خربة اللجنة املعنية مبسيييائل غاابت البحر األبيس املتوسييين )سييييلفا ميدترانيا( ا سييييال و

 صحة الغاابت ويدارة احلرائق  تالتعاو  األقاليميي مبا ا ذلك التعاو  ا صاال
  غري اخلشييييبيةي وأاثرت املخاوم  احلرجيةات سييييلطا الضييييوء على بعس فجوات املعرفة ا مواصييييلة تعزيز املنتجو

غري اخلشييييبيةي مما يؤدق  احلرجيةبشييييي  تدهور املوارد الغابية الذق ميكن أ  ينشييييي عن التعزيز االقتصييييادق واملوارد 
 يىل استغالقا املفرط 

  مجتمعات ا لية غري اخلشبية الت ميكن أ  توف ِّر الغذاء لل احلرجيةأبرزت احلاجة يىل حتسني طرل جرد املنتجات و
 و/أو احلياة الربيةي وتعزيز القدرات التقنية ا هذا اال اه  

  غري اخلشييييييييييييييبية واحلاجة يىل تنمية  احلرجيةتعزيز املنتجات أقرت أب ية تعزيز تباد  املعلومات واخلربات بشييييييييييييييي  و
 األسوال ا لية واخلارجية قذه املنتجات 

  وطنية للمراعي واحلياة الربية والغاابت أبرزت احلاجة يىل وضع اسرتاتيجيات و 
  أكدت أ ية االتفال على معايري ومؤةرات ايفدارة املستدامة للمراعي واألخذ هباو. 

 وفيما يتعلق مبسائل الربانمج وامليزانيةي قاما اقيئة مبا يلي: -3
  عقد األمس املتحدة يفصالم ا الفرص الت يتيحتا عقد األمس املتحدة للزراعة األسرية و  أب  تنظرأوصا املنظمة

 الُنظس ايفيكولوجية من أجل تعزيز أنشطة يصالم الغاابت والبيئة الطبيعية 
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  الحظا الصييييييييييييييعوابت الت تواجتتا البلدا  الت تعا  من نزاعات داخلية ا احلصييييييييييييييو  على التمويل الدو   و
 احلاالت  هذهوأوصا االتمع الدو  إبيالء عناية خاصة ملثل 

  تنسيق اجلتود ل األموا  املوجَّتة يىل الغاابت واملراعي  خذة ا الرتاجع وأنه جيب األخذ بنتج أوسع الحظا أ و
ويعداد طلبات متويل أ ل  وطلبا مواصيييييلة الدعس املقدَّم من  يا االاالت ذات الصيييييلةما يبذ  من جتود مع 

 املنظمة ا هذا الصدد  
  طلبيييا يىل املنظمييية دعس البليييدا  ا يجراء دراسيييييييييييييييية من أجييل تقييس حيياليية التنوع البيولوجي للغييياابت واملراعي و

ايفقليسي وحتييديييد الفجوات ا ايفجراءات القطرييية املقبلييةي وينشييييييييييييييياء مصيييييييييييييييارم للجينييات من أجييل احلفييا   ا
 مواردها الوراثية الوطنية   على

  دابري اسييييييييييييييتباقية لتعزيز الصييييييييييييييالت بني عملتا وخطة األمس املتحدة أي دت التوصييييييييييييييية الداعية يىل البح  عن تو
بل املالئمة لتعزيز التعاو  مع منتدى األمس املتحدة املعاب ابلغاابت  االسييرتاتيجية للغاابتي والبح  أيضيياً عن السييُ

 حسب ما أوصا به جلنة الغاابت  
  تيجية للغاابتي ويرسييياء صيييالت واضيييحة بني املنظمة مواصيييلة دعس تنفيذ خطة األمس املتحدة االسيييرتا يىلطلبا و

ا لييذلييك  وطلبييا من املنظميية مواصييييييييييييييليية دورهييا القيييادق أنشييييييييييييييطتتييا واخلطيية املييذكورةي وايفبال  عن التنفيييذ تبعييً 
 الشراكة التعاونية ا صا  الغاابت  ا

  د األمس املتحدة أوصييييييا جلنة الغاابت أب  تنظر ا الفرص الت يتيحتا عقد األمس املتحدة للزراعة األسييييييرية وعقو
 يفصالم الُنظس ايفيكولوجية من أجل النتوض أبنشطة يصالم الغاابت والبيئة الطبيعية 

  املبادرات  وتعزيزايفسييييييييييييييتام ا برانمج العمل العاملي لةجراءات املتعلقة ابملنالي  مواصييييييييييييييلةطلبا يىل املنظمة و
وضيييييييع مقرتحاهتا املتعلقة ابلغاابت واملراعي وغريها واملشييييييياريع والربامج املتعلقة ابلغاابتي وكذلك دعس البلدا  ا 

 من استخدامات األراضي من أجل الصندول األخضر للمنال  
  يىل املنظمة استكشام ُسبل ووسائل للمساعدة على زايدة تعزيز يستام قطاع الغاابت ا ايفطار العاملي طلبا و

  2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
  مواصلة تعزيز أنشطة الغاابت ا املناطق احلضرية طلبا يىل املنظمة و 
  طلبا يىل املنظمة القيام بدور نشيييييييين ا عقد األمس املتحدة للزراعة األسييييييييرية وتوسيييييييييع نطال دعمتا ملنظمات و

 منتجي الغاابت واملزارع من خال  مرفق الغاابت واملزارع 
  ايفطار ا واألنشييطة ا دَّدة لدعس تطورات األنشييطة املتصييلة مبتابعة املسييا ات ا ددة وطنيً  قدما معلومات عنو

ي والحظا احلاجة يىل التعلس املسييييييييييييييتمر من التجارب اجليدة وتباد  2020البيولوجي ملا بعد عام  للتنوعالعاملي 
 هذه العملية  تيسريالدرو  املستفادةي وأوصا املنظمة أب  تواصل 

  طلبا يىل املنظمة مواصييييلة دعمتا جلتود احلصييييو  على أموا  دوليةي ال سيييييما للمسيييياعدة ا بناء القدرة على و
 يعداد الربامج واملشاريع ذات الصلة 

  طلبييا دعس املنظميية من أجييل تعزيز قييدرات البلييدا  ا صييا  الوقيياييية من احلرائق وتييدخالت مييا بعييد احلرائقي و
ا تدخالت طريق توسيييييييييييييييع نطال اخلطوط التوجيتية احلالية بشييييييييييييييي  احلرائق لتشييييييييييييييمل أيضييييييييييييييً ذلك عن  ا مبا
 احلرائق   بعد ما
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  للغاابت وحرائق الربارق للشييرل األد  وةييبكة الشييرل األد  طلبا من املنظمة مواصييلة دعس الشييبكة ايفقليمية و
عاو  ايفقليمي واألقاليمي ا صا  حرائق ا تنفيذ أنشيييييطتتاي ومواصيييييلة تعزيز التة لصيييييحة الغاابت واألنواع الغازي  

 الغاابت وصحة الغاابت واألنواع الغازية 
  عية العميل املعنيية ابلغياابت والُنظس الزراعيية املختلطية ابلغياابت واملراعي ا األراضييييييييييييييي اجليافيةي و أقرت أب يية صمو

سييييما ابلنسيييبة لةقليسي والحظا اسيييتمرار احلاجة يىل يبقاء أعضييياء االلس على علس مبا يسيييتجد من تطورات  ال
 جموعة العمل االنضمام يليتا وترةيح خربائتا الت ال تزا  غري مرتبطة مبكي يكو  بوسع البلدا  

  ا يىل املنظمة اسيتكشيام منطقة البحر األبيس املتوسيني وطلب ادعما مشيروع متكني ةيباب رواد األعما  و
 وتنفيذه الُسبل والوسائل لدعس تطويره 

  واملنظمة العربية للتنمية الزراعية وسييييييائر املنظمات ذات الصييييييلة ا  منظمة األغذية والزراعةطلبا املسيييييياعدة من و
جيات االسيييرتاتي الواردة اوضيييع اسيييرتاتيجيات وطنية للمراعيي مع ييالء املراعاةي حسيييب االقتضييياءي للتوجيتات 

 ايفطارية الت وضعتتا املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
  سييييييلطا الضييييييوء على احلاجة امللحة الباذ يجراءات بشييييييي  عواقب تغريع املنال على األمن الغذائي ا ايفقليسي و

ووضيييييع اختيار األنواع القادرة على حتمل اجلفام ا الزراعة واحلراجةي  علىودعا املنظمة يىل مسييييياعدة البلدا  
 هذه املؤةرات مؤةرات قابلة للقيا  وتنمية القدرات املطلوبة للمؤسسات املسؤولة عن رصد 

  أبرزت أ ية هُنج ايفدارة املتكاملة ملسيييتجمعات املياه من أجل معاجلة قضيييااي ندرة املياه ا ايفقليسي وطلبا دعس و
 املنظمة ا تطوير مشروعات متكاملة يفدارة مستجمعات املياه 

  ظا تباين قدرات البلدا  ا تنفيذ التقنيات املعتمدة ا التشيييجري/يعادة التشيييجري ويصيييالم البيئة الطبيعيةي الحو
 وطلبا يىل املنظمة تيسري تباد  املعلومات واخلربات بني البلدا  ا هذا اال اه 

  ري تي ومكافحة التصح  دعا املنظمة يىل تيسري التعاو  الثنائي ا مكافحة احلرائق ورصدهاي وا يصالم الغاابو
 مبا ا ذلك من خال  التعاو  فيما بني بلدا  اجلنوب.

 

 األمساك ملصايد اإلقليمية اهليئة - اثنياا 

. 2019 متوزيوليو/ 11 يىل 9 منعقدت الدورة العاةرة للتيئة ايفقليمية ملصايد األ ا  ا روماي ييطالياي ا الفرتة  -4
ما ي وعُ البحريني والعرالي ايفمارات العربية املتحدة و  من سيييييييييبعة بلدا  أعضييييييييياء ا اقيئة )هي مندوابً  15وحضييييييييير الدورة 

والكوياي واململكة العربية السيييييييعودية(ي ومن منظمة حكومية دولية واحدة. واسيييييييتعرضيييييييا اقيئة ما ُأحرز من تقدم وقطري 
ن الفعالية الشيياملة للتيئة ايفقليمية ملصييايد األ ا . ( وانقشييا اآلليات الت ميكن أ  حُتسيي ِّ 2019-2017أنشييطة الفرتة ) ا

 . 2019-2018أيضاً برانمج عملتا وميزانيتتا للفرتة وانقشا اقيئة 
 وفيما يتعلق ابملسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياساتي قاما اقيئة مبا يلي: -5

  وافقييييييا على توصيييييييييييييييتتييييييا(RECOFI/X/2019/1)  امللكي  ييييييك املكيييييياريييييييلبشيييييييييييييييييييي  تقييييييدير أرصيييييييييييييييييييدة 
(Scomberomorus cavalla)  ويدارهتا ا منطقة اختصاص اقيئة 
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  على نطال منطقة اختصيييياص اقيئة ا الفرتة من املكاريل امللكي وافقا على حتديد موسييييس لغلق مصييييايد  ك و
لضييييييييييييما  تقيعد مجيع البلدا  هبا خال  نفس الفرتةي  2019أكتوبر/تشييييييييييييرين األو   15أغسييييييييييييطس/ ب يىل  15

مجيع أنواع معدات الصييييد املسيييتخدمة ا مجع املصييييد. ويسيييتثي من ذلك الصييييد ابسيييتخدام الشييي   وسيييتشيييمل
 واخلين  

  ذكرة التفياهس املربمية بني مليأقرت بقيمية التعياو  بني اقيئية واملنظمية ايفقليميية حلميايية البيئية البحرييةي واليدور املتس و
 التعاو .  هذاالطرفني ا 

 مج وامليزانيةي قاما اقيئة مبا يلي:وفيما يتعلق مبسائل الربان -6
  البياانت/قاعدة بياانت يقليمية لةبال  عن بشييييييييييييييي  احلد األد   2020وافقا على تنظيس حلقة عمل ا عام

  2021-2019لتعزيز قدرة اقيئة ا صا  ايفحصاءات واملعلومات ا يطار برانمج عملتا للفرتة 
  2020وافقا على تنظيس حلقة عمل عملية لبناء القدرات املتصيييييييييييييلة بنظام رصيييييييييييييد املوارد السيييييييييييييمكية ا عام و 

لتحدي  قوائمه الوطنية اخلاصيييييييية درد مصييييييييايد األ ا  ووضييييييييع قائمة اقيئة بشييييييييي  جرد املوارد البحرية ا يطار 
   2021-2019برانمج عملتا للفرتة 

  ال  عن ة مصييييايد األ ا  ابسييييتعراض القائمة املرجعية لألرصييييدة من أجل ايفبكلَّفا صموعة العمل املعنية إبدار و
ورصيييييده )نسيييييبة األرصيييييدة السيييييمكية املوجودة ضيييييمن املسيييييتوايت املسيييييتدامة  1-4-14هدم التنمية املسيييييتدامة 

 ا(.بيولوجيً 

 الوسطى املنطقة يف الصحراوي اجلراد مكافحة هيئة - ااثلثا 

ميييا ي األرد ي ا عُ  2019فرباير/ةييييييييييييييبييياط  21يىل  17عقيييدت اليييدورة احلييياديييية والثالثني للتيئييية ا الفرتة من  -7
 مندوابً  26يبراهيس الشيييييييييحاحدة. وحضييييييييير الدورة  ا اململكة األردنية اقا ية السييييييييييد رعاية معا  وزير الزراعة والبيئة حتا
منظمات معنية ابجلراد الصييييحراوقي وممثل رفيع  4اجلراد التابعة للمنظمةي ومكافحة  وصموعةاي ا عضييييوً أربعة عشيييير بلدً  من

ني. واسيييتعرضيييا اقيئة تقرير باملسيييتوى من وكالة التنمية الدولية ا الوالايت املتحدةي وعدد من اخلرباء االسيييتشييياريني واملراق
 األعضاءي وطرحا سلسلة من التوصيات.ابلتعاو  مع البلدا   2019-2017األمانة بشي  األنشطة املنفذة خال  الفرتة 

 وفيما يتعلق ابملسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياساتي أوصا اقيئة أو قررت ما يلي: -8
  مع وحدات مكافحة اجلراد ا البلدا  األعضاء من أجل مواصلة جتودها لتشجيع املعاهد  التنسيقينبغي للتيئة

  مقرتحات حبثية حو  مواضيع اجلراد الصحراوقالبحثية واجلامعات على تقدمي 
  تشيييجيع مشييياركة البلدا  ا حلقة العمل الت تنظمتا هيئة مكافحة اجلراد الصيييحراوق ا املنطقة الغربية لتنسييييق و

  لبحوث اجلراد الصحراوقتنفيذ مشاريع البحوثي مع يعطاء األولوية 
  ا للشروط املقررةاقيئة ا ميدا  حبوث اجلراد الصحراوق وفقً يطالل مسابقة للتنافس على اجلائزة املقدمة من و   
  ينبغي أ  ُيشييييييييييييار  بعس مونفي وقاية النبا ت العاملني ا البلدا  املعرضيييييييييييية لغزو اجلراد ا عمليات مكافحة و

  اجلراد الصحراوق ا امليدا  أثناء احلمالت الت يتس تنظيمتا ا بلدا  اخلطوط األمامية
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  عبة ينتاه النبا ت ووقايتتااقرتحا و ي حبضييييييييور يدارات ا املنظمة البلدا  األعضيييييييياء عقد اجتماع بني اقيئة وةييييييييُ
املسييؤولني عن امليزانية ملناقشيية مسييؤوليات الشييؤو  القانونيةي واملاليةي والشييؤو  ايفدارية ا املقر الرئيسييي للمنظمة 

  بناًء على طلب البلدا  األعضاء
  مني اللجنة بكلمة أمام الدو  األعضيياء حو  التكنولوجيا اجلديدة السييتخدام الطائرات الت أ من املقرر أ  يد و

من السلطات  ةاملطلوب اتتعمل بدو  طيار ا مسح اجلراد الصحراوق ومكافحته وضما  احلصو  على التصرحي
  املعنية ا حا  استخدام تلك الطائرات حملياً 

  األعضييييييياء بتسيييييييديد اةيييييييرتاكاهتا وعند تقدمي وميكن تفعيلتا مبجرد قيام البلدا  مت يقرار خطة الطوارئ ايفقليميةي و
 خطن الطوارئ الوطنية )مبا ا ذلك املوارد البشرية واملالية( يىل أمانة اقيئة.

  أمني اقيئة  يىل دعوةتوجيه با املنظمة  املمثل ايفقليمي للشيييرل األد  و ا  أفريقياأوصيييى املشييياركو  ا الدورة و
ايفقليمي للشييرل األد  ابعتبار ذلك فرصيية لعرض دور اقيئة ا ايفقليسي وما تضييطلع  املنظمة مؤمترا  للمشيياركة

األضرار ا تملة  مكافحة اجلراد الصحراوقي ويطالع البلدا  على صا  به بلداهنا األعضاء من أنشطة مكثفة ا
 املعرضة لتتديدات الفقر واجلوع.البلدا  ا ا اصيل واملراعيي ال سيما ا اجلراد الصحراوق  الت قد يتسبب به

 قررت ما يلي:وفيما يتعلق مبسائل الربانمج وامليزانيةي أوصا اقيئة أو  -9
  وافقا البلدا  األعضييييياء على طباعة يجراءات التشيييييغيل املوحدة لرةييييياةيييييات اجلراد الصيييييحراوق ابللغات العربية

  وايفنكليزية والفرنسيةي ابلتنسيق مع هيئة مكافحة اجلراد الصحراوق ا املنطقة الغربية
  واملراقبة ابلتنسيق مع وزارة الزراعة ا العرالستقوم أمانة اقيئة بتنظيس وعقد دورة تدريبية حو  عمليات املسح و  
  سيييييييييييُتسيييييييييييتس اقيئة ا ةيييييييييييراء معدات الر  لطائرة القوات اجلوية امللكية وR44  املسيييييييييييتخدمة ا املكافحة اجلوية

   اململكة األردنية اقا ية ا
  سييييييتقوم أمانة اقيئة بتنظيس وعقد دورة تدريبية على عمليات املسييييييح واملراقبة ابلتنسيييييييق مع اقيئة العامة لشييييييؤو  و

  الكويادولة الزراعة والثروة السمكية ا 
  سيتقوم أمانة اقيئة بتنظيس وعقد دورة تدريبية على عمليات املسيح واملراقبة واملعايري البيئية والصيحية ابلتنسييق مع و

   يةلبناناجلمتورية الارة الزراعة ا وز 
  سيييييتقوم أمانة اقيئة بتنظيس وعقد دورة تدريبية على عمليات املسيييييح واملراقبة وحلقة عمل حو  عمليات معدات و

  قطر دولة الر  وصيانتتا ابلتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة ا
  سيييلطنة البيئية والصيييحية ابلتنسييييق مع وزارة الزراعة ا سيييتقوم أمانة اقيئة بتنظيس وعقد دورة تدريبية على املعايريو 

  بوصلة 20ا لتحديد املواقع وجتازً  20عما ي وستوف ِّر للوزارة 
  ابلتنسييييييييييييييق مع وزارة الزراعة سيييييييييييييتقوم أمانة اقيئة بتنظيس وعقد جلسييييييييييييية تدريبية على املعايري البيئية والصيييييييييييييحية و

  السعوديةالعربية  اململكة ا
  بل يعادة  هيل وحدة اجلراد الصيحراوق من توصيي اقيئة و أمينتا بزايرة اجلمتورية العربية السيورية السيتكشيام سيُ

وستعقد دورة تدريبية  خال  املاحنني. وابيفضافة يىل ذلكي ستنظ ِّس األمانة حلقة عمل حو  صيانة معدات الر   
  حو  مسح اجلراد الصحراوق ومكافحته واملعايري البيئية والصحية
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  بل دعس مراكز مكافحة اجلراد الصييييييحراوق نظرً ا و ا أل ية ضييييييوء األوضيييييياع الراهنة ا اليمني سييييييتبح  اقيئة سييييييُ
   التطورات ا بعس البلدا  األعضاءاملتابعة املستمرة حلالة اجلراد الصحراوق ابلنظر يىل 

  هبا وبدء الوالتكنولوجيا بشييي  قبو  طُ سييتتصييل أمانة اقيئة مبكتب القبو  والتسييجيل ا جامعة السييودا  للعلوم و
   ا أقرب وقا ممكنعملية التسجيل 

  ينبغي ملندويب البلدا  األعضيييياء الت عليتا اةييييرتاكات متيخرة املتابعة مع حكوماهتس بشييييي  سييييداد االةييييرتاكات و
   للصندول االستئما  للتيئة

  املسيييييييا ة مع السيييييييلطات املعنيةي على غرار البلدا  سييييييييتابع مندوب دولة ايفمارات العربية املتحدة مسييييييييلة رفع و
  األعضاء األخرى

 موعد  وستقوم البلدا  األعضاء بتسديد اةرتاكاهتا السنوية ا الصندول االستئما  للتيئة وجزًءا من متيخراهتا ا
 نظرًا للوضع الصعب للصندول االستئما . 2019ديسمرب/كانو  األو   31ال يتجاوز 

 

 الغربية املنطقة يف الصحراوي اجلراد مكافحة هيئة - ارابعا 

مع  ابالقرتا ا يجنميناي تشيييييييييييييادي  2018يونيو/حزيرا   22يىل  18عقدت الدورة التاسيييييييييييييعة للتيئة ا الفرتة من  -10
وزيرة ايفنتاه والرق واملعدات  Beassemda Lydieاالجتماع الثال  عشيييييييير للجنة التنفيذيةي حتا رعاية معا  السيييييييييدة 

من مجيع البلدا  األعضييييياء ا هيئة مكافحة اجلراد الصيييييحراوق ا تشييييياد. وحضييييير االجتماع مندوبو  مجتورية الزراعية ا 
واألمني التنفيذق للتيئة  وممثل املنظمة ا تشاد  ورئيس اقيئة  وممثل عن الفريق املعاب املنطقة الغربية )ابستثناء السنغا (  

يسييييييييييييييي للمنظمية  واألمني التنفييذق قيئية من املقر الرئ( مبكيافحية اجلراد )اجلراد واآلفيات واألمراض النبياتيية العيابرة للحيدود
لفرنسية للتنميةي وممثل املركز ايفقليمي للتدريب على األرصاد مكافحة اجلراد الصحراوق ا املنطقة الوسطىي وممثل الوكالة ا

ا ومونفي أمانة هيئة مكافحة اجلراد الصييييييييييييييحراوق ا املنطقة الغربية. موتطبيقاهت التشييييييييييييييغيليةواقيدرولوجيا الزراعية اجلوية 
لبلدا  األعضييياءي وطرحا ابلتعاو  مع ا 2018-2016واسيييتعرضيييا اقيئة تقرير األمانة عن األنشيييطة املنفذة خال  الفرتة 

 التوصيات التالية:
  أ  حُتد ِّد هيئة مكافحة اجلراد الصييييييييييييييحراوق ا املنطقة الغربيةي ابلتعاو  مع دائرة معلومات اجلراد الصييييييييييييييحراوق

لقاعدة البياانت اخلاصيييية بنظام اسييييتكشييييام بيئة اجلراد الصييييحراوق  التحسييييينات التشييييغيلية املطلوبةاملنظمةي  ا
 ويدارهتا. 

  ُدره بعثية تقييس املرحلية الثيانيية لنظيام الوقيايية من طوارئ اآلفيات واألمراض احليوانيية والنبياتيية العيابرة للحيدود أ  تي
تقريرها النتائي سييييييييجل تنفيذ التوصيييييييييات املقدمة من بعثة تقييس منتصييييييييخ املدة للمرحلة األوىل لربانمج نظام  ا

 ة العابرة للحدود ا املنطقة الغربية. الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتي
  أ   خذ بعثة تقييس املرحلة الثانية لربانمج الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود

ا االعتبييار  ميع موارد الوحييدات الوطنييية ملكييافحيية اجلراد ا  غرب و ييا  غرب أفريقيييا الواقعيية ا بلييدا الا 
 ايفجراءات املتخذة لتعزيز استدامة املكافحة الوقائية ا املنطقة الغربية.
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  ُسند يدارة منظمة األغذية والزراعة لألمس املتحدة املسؤولية عن ميزانية الصندول االستئما  للتيئة يىل أمينتا أ  ت
 التنفيذق.

 ذ البلدا  األعضييييييييييييياء الرتتيبات الالزمة للوفاء ابلتزاماهتا بتجديد موارد الصيييييييييييييندول ايفقليمي يفدارة خماطر أ  تتخ
 اجلراد. 

  ًا يطار فرقة العمل ا ا ةييييييراء مركبتني سيييييينوايً أ  متضييييييي جلنة مكافحة اجلراد الصييييييحراوق ا املنطقة الغربية قدم 
ا تشيياد وللقيام بناًء على ذلك إبعداد مذكرة  لالسييتخدام 2020و 2019و 2018ايفقليمية الغربية ا السيينوات 

 . مجتورية تشاد حكومةتفاهس مع 
  أ  تتيح أمانة هيئة مكافحة اجلراد الصييييييييييييييحراوق ا املنطقة الغربية يومني يفعداد خطة التدريب ايفقليمية الرابعة

 وعلى هامش اجتماع يقليمي.  2019( ا النصخ األو  من عام 2019-2022)
  النيجر يفجراء  ربة اثنية لسييلطات املعنية ا تتصييل أمانة هيئة مكافحة اجلراد الصييحراوق ا املنطقة الغربية اب أ

 . 2018للطائرات الت تعمل بدو  طيار قبل هناية عام 
 أ  تتصل الوحدات الوطنية ملكافحة اجلراد ابلسلطات الوطنية املعنية للحصو  على معلومات عن اللوائح احلالية 

 لتنظيس استخدام الطائرات الت تعمل بدو  طيار.
  أ  ُتدره أمانة هيئة مكافحة اجلراد الصييييحراوق ا املنطقة الغربية ا ايفصييييدار اجلديد من النظام الوطاب ملكافحة

اجلراد الصييييييييييييييحراوق وحدات للتدريب على الرصييييييييييييييد والتقييس وقاعدة بياانت التدريب ايفقليميي وبرانمج يدارة 
 بيدات.خمزوانت امل

  ا أقرب وقا ممكن يىل الصييييندول االسييييتئما   2018اةييييرتاكتا السيييينوق عن عام أ  ُتسييييد ِّد البلدا  األعضيييياء
 للتيئة وأ  تواصل جتودها لسداد املتيخرات عند االقتضاء.

  دورة يزانياهتا املرجعيةي مع مراعاة املالحظات الت طرحا أثناء المل الصيييييييييغة النتائيةأ  تضييييييييع البلدا  األعضيييييييياء
  مكافحة اجلراد الصحراوق ا املنطقة الغربية. قيئةالتاسعة 

 احلوار اإلقليمي املتعدد أصحاب املصلحة - اخامسا 
 القطاعات الزراعية عربالتنوع البيولوجي  لتعميم

يىل  3 منا ي األرد ي ا الفرتة م  القطاعات الزراعية ا ععرب بشي  تعميس التنوع البيولوجي  ايفقليمي عقد احلوار -11
. وةيييار  ا املشييياورة ممثلو  عن البلدا  األعضييياء األربعة عشيييري وممثال  عن وكاالت األمس 2019نوفمرب/تشيييرين الثا   5

 املتحدة واملنظمات املتخصصة ايفقليمية والدولية اخلمس عشرة.
نظمة بشييييييييي  تعميس التنوع البيولوجي اسييييييييرتاتيجية املوكا  اقدم الرئيسييييييييي للمشيييييييياورة هو اسييييييييتعراض مشييييييييروع  -12
املعنو  القطاعات الزراعيةي وتزويد املنظمة مبنظور يقليمي بشيييي  االسيييرتاتيجية املقرتحة. ومت تقدمي مشيييروع تقرير املنظمة  ا
وقش أثناء ون“  ميعي يقليمي للشييييرل األد  و ا  أفريقيا بشييييي  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ا العامل تقرير”

 االجتماع. 



11 NERC/20/INF/5 

 وابيفضافة يىل ذلكي أ م االجتماع فرصة يفحراز تقدم ا االاالت التالية:
   زايدة الوعي أب ية تعميس التنوع البيولوجي ا القطاعات الزراعية داخل ايفقليس 
  التنوع البيولوجي بني تباد  املعارم واخلربات والدرو  املسييييتفادة )مبا فيتا الفجوات والتحدايت( بشييييي  تعميس و

 بلدا  ايفقليس 
  تعبئة املوارد  ا ذلكحتديد صاالت العمل ا القطاعات واألولوايت على الصييييييييييييييعيدين ايفقليمي والقطرقي مبا و

الذق  2020ومشييييييياركة أصيييييييحاب املصيييييييلحة ا التحضيييييييري العتماد ايفطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 . 2020الصنيي ا عام سيجرق اعتماده ا كومنينغي 

رت خال  احلوار ايفقليمي املتعدد أصحاب املصلحة اوفيما يلي التوصيات الرئيسية املنبثقة عن املناقشات الت د -13
 القطاعات الزراعية:  عرببشي  تعميس التنوع البيولوجي 

 اجلماعات   مع بني ا ايفقليس لتنوع البيولوجياب املعنيني من املتنيني ممارسييييييييييييييني: تكوين مجاعة رماتباد  املع
الشييبكات القائمةي مبا يشييمل منصيية املنظمة لتعميس التنوع البيولوجي والشييبكة  وتسييتفيد من املعنية ابلبيئة والزراعة

 التقنية خلدمات التنوع البيولوجي والُنظس ايفيكولوجية والشبكات ايفقليمية األخرى.
 يمي للمنظمة بشيييييييييييييي  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ا يقليس البياانت واملعلومات: ُيشيييييييييييييري التقرير ايفقل

لوضع . ويلزم توفري معلومات أكثر وأفضل ابملوضوعالشرل األد  و ا  أفريقيا يىل االفتقار يىل البياانت املتعلقة 
ا الزراعة أداة جي ورصييييد التقدم ا رز. ومن أمثلة أدوات تقييس التنوع البيولو  أهدامخن أسييييا  واالتفال على 

ومنتجية ‘ DATAR’والقدرة على الصييييييييمود  الزراعي لتقييس التنوع البيولوجي الدو  للتنمية الزراعية الصييييييييندول
 .4-2املنظمة لقيا  التقدم ا رز ا هدم التنمية املستدامة 

 ة. وينبغي تعزيز هذه الصيييلة التنسييييق: من األغراض الرئيسيييية للمشييياورة اجلمع بني اجلماعات املعنية ابلزراعة والبيئ
 املشرت  بني القطاعات على املستويني ايفقليمي والقطرق. للحوارمن خال  تطوير وتيسري منصات 

  صييييييييييييييناع القراري مبا يشييييييييييييييمل املسييييييييييييييتتلكنيي فتس قيمة التنوع على يذكاء الوعي وبناء القدرات والتثقيخ: جيب
البيولوجيي وجيييب على املزارعني معرفيية املمييارسييييييييييييييييات املراعييية للتنوع البيولوجي وتطبيقتييا. ويلزم تنظيس  الت 
للتثقيخ وبناء القدرات وتعميق الوعي على مجيع املسييييييييييييتوايت لتعزيز اجلتود واالسييييييييييييتفادة من القدرات والربامج 

 . القائمة
  عملية التقييس: توثيق املمارسات اجليدة واملمارسات التقليدية ومجع األدلة االقتصادية املطلوبة لتوسيع نطال هذه

 املمارسات اجليدة. 
  :لالبتكيييار. وميكن تعزيز ذليييك عن طريق تكرار  يفسييييييييييييييييام االيييا  أميييام النيييا مت ايفقرار ابحلييياجييية يىل االبتكيييار

اضييييينات املرتبطة مبؤسيييييسيييييات البحوث على املسيييييتويني الوطاب وايفقليميي وعن طريق املمارسيييييات اجليدةي مثل احل
 تعزيز تباد  املعلومات من خال  منصات االبتكار.

 وينبغي الرتكيز بصفة خاصة على املسائل التالية:  -14
 ومت . ايفقليسى األنواع الغازية: يلزم القيام ابملزيد من العمل بشييييييييييييي  هذه املسيييييييييييييلة الت تنطوق على  اثر كبرية عل

 تكوين صالت مع األنشطة البحثية والشبكات اجلارية بشي  هذه املسيلة.ايفقرار ابحلاجة يىل 



NERC/20/INF/5 12 

  خدمات الُنظس ايفيكولوجية: تقدير القيمة االقتصييييييييييييادية خلدمات الُنظس ايفيكولوجية الت توفرها عناصيييييييييييير التنوع
 البيولوجي.

   الني.ح  سيما النحلي ابلتنسيق مع مجاعات النحات: الرتكيز على امللقحاتي ال امللق 
  أحد التتديدات الرئيسيييييية للتنوع  على تغريع املنال الذق يُعد   ايفقليميةدراسييييية تغريع املنال: ينبغي أ  تركز الدراسييييية

 البيولوجي. 

 واملياه األراضيأايم  مؤمتر - اسادسا 

مييييار / ذار  31واملييييياه ا الشييييييييييييييرل األد  و ييييا  أفريقيييييا ا الفرتة من  األراضيييييييييييييييُعقييييد املؤمتر الثييييا  ألايم  -15
 ا القاهرةي مصر. وفيما يلي أهدام املؤمتر: 2019أبريل/نيسا   4 يىل

 خرية ملعاجلة ندرة املياه وتدهور ألتقييس ما حققته البلدا  واجلتات الشييريكة ايفمنائية معاً ا السيينوات اخلمس ا
 األراضي 

  ؤق للمرحلة املقبلة من املبادرات ايفقليميةي ال سيما مبادرة ندرة املياه النظر ا ر و 
  من  ليات مالية  بذلكتقييس الطلب ايفقليمي على االسييييتثمار ا قطاعات األراضييييي واملياه وحتديد ما يرتبن و

 مالئمة )تستتدم أهدام التنمية املستدامة( 
  االبتكارات والتطورات ا العلس والتكنولوجيا.حتدي  املعارم بشي  األراضي واملياهي مع مراعاة 

 ا اجلزء التقاب )خال  األايم األربعة األوىل( واجلزء الوزارق الرفيع املسييييييتوى  يانقسييييييس املؤمتر يىل جزأين رئيسييييييينيو  -16
األراضيي واملياه.  . و ل اجلزء التقاب أربعة مواضييع: ندرة املياهي وتدهور األراضييي وتغريع املنالي وحوكمة)ا اليوم اخلامس(
جلسييية عامة وثالث جلسيييات تقنية يىل جانب سيييول )لعرض املشييياريع واألفكار املبتكرة( ومسيييابقة  اوعوجل كل موضيييوع 

ا عدة أحداث جانبية اسيييييتتدفا اللجا  التوجيتية للمشييييياريع أو التدريب. وابيفضيييييافة يىل ذلك للمربصني. وأقيما أيضيييييً 
  بني يقليمي  سييييا والشيييرل األد  و ا  أفريقيا مبشييياركة من وزير الرق ا والية ُخصيييصيييا جلسييية عامة اسيييتثنائية للتعاو 

نوقشيييا خالقا االسيييتجاابت الرئيسيييية للتعامل مع  العربية مصيييرمجتورية بنجاب )ابكسيييتا ( ووزير املوارد املائية والرق ا 
 مشكلة ندرة املياه ا ايفقليمني. 

بعمل تس ابملشيييييييياركة والتزامتس ماهتما الت أطلقتتا املنظمة بشييييييييي  ندرة املياهايفقليمية  املبادرةوأبدى الشييييييييركاء ا  -17
املبادرة ا اجلزء التقاب للمؤمتر. وأ م املؤمتر منتدى لتباد  اخلربات ا التعامل مع ندرة املياه. وا هذا الصييييددي مت تسييييلين 

 1970اسييتمرت من عام  جفام ةييديدراءها موجة سييرتاليا ا يصييالم قطاع املياه والت كا  الدافع و أالضييوء على مسييرية 
 .1980يىل 
وةييييييييييار  ا تنظيس اجلزء الوزارق الرفيع املسييييييييييتوى كل من منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العربية للتنمية الزراعية  -18

ار  الوزراء ا هذا اجلزء حبي  يش تصميسواللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب  سيا )يسكوا( وجامعة الدو  العربية. ومت 
ا متتيدية وجلسييييييتني . و لا املداوالت التقنية عروضييييييً عملي املنحىقسييييييمني منفصييييييلني: جلسيييييية مداوالت تقنية واجتماع 

النقا  ممثلو  عن مؤسيييييسيييييات التمويل الدولية  حلقاتعامتني ومائدة مسيييييتديرة وزارية. وابيفضيييييافة يىل الوزراءي ةيييييار  ا 
( حتدايت املياه الزراعية الراهنة الت يواجتتا 1حو  ) اتودارت املناقشييييييييييييييوايفقليميةي واجلتات املاحنة والقطاع اخلاص. 
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بل املضيييي قدمً 2ايفقليسي ) ريس ا ملعاجلة جيل جديد من االسيييتثمارات والسيييياسيييات ا صا  األراضيييي واملياه. ومت تك( وسيييُ
( املوافقة على 1اجلزء الثا  من االجتماع الوزارق الستعراض مشروع قرار مشرت  واعتماده بعد املداوالت. وتضمن القرار )

 ( وضع يطار مؤسسي آللية من أجل التنسيق بني قطاعي املياه والزراعة.2يعال  القاهرةي و)
. كما حضيييييير 2ا جامعة الدو  العربيةمثانية بلدا  وحضيييييير االجتماع الوزارق عشييييييرة وزراء للمياه والزراعة ميثلو   -19

 االجتماع نواب الوزراء والسفراء ورؤساء الوفود من عشرة بلدا  عربية أخرى.
 وفيما يلي ملخ  يوجز النتائج الرئيسية للجزء التقاب للمؤمتر:  -20

 تباد  اخلربات بني البلدا .املبادرة ايفقليمية لندرة املياه منصة فعالة للتعاو  والتنسيق بني الشركاء ول تشكل 
   ب الُبعد املؤسسي يفدارة املوارد املائية يعادة هيكلة التخطين االسرتاتيجي الفعا  و/أو تعزيزه. يتطل 
  .السياسات واملؤسسات والوسائل واألدوات مطلوبة مجيعاً لتحقيق ايفدارة املستدامة للموارد املائية 
  الت تستتلك كميات كبرية من املياه ا جدو  األعما  الوطاب لعدة بلدا ي جيرق يدراه احلد من زراعة ا اصيل

 ا تدابري صو  املياه ا اخلطن االسرتاتيجية لبلدا  كثرية.يىل جانب زايدة ينتاجية املياه. وتراعى بقوة أيضً 
   ا.ا وةيكً ل هتديدً تزداد ملوحة املياه بوترية متسارعة وابتا ُتشك 
 ة لوقخ يئجر  ياه اجلوفية ا بلدا  كثرية يىل مسييييييتوايت غري مسييييييتدامةي ويلزم اباذ تدابريوصييييييل اسييييييتنفاد موارد امل

وكمة املياه اجلوفية ويدارهتا حل من يعطاء زخس وال بد   ايففراط ا اسييييييتخراه املياه )ورمبا عكس مسيييييياره(.اسييييييتمرار 
 ستدامة الستتال  املياه. املدود احلوضع  ومن األمور األساسية الت جيب أ  يشملتا ذلكبطرل متقدمة وفعالةي 

 .ابيفضافة يىل يدارة املوارد املائيةي يلزم تقييس هذه املوارد لبناء الوعي ويحداث تغيري سلوكي 
   ع أ  يؤثر تغريع املنال تتعرض املنطقة بشييييييدة لتغريع املنالي وينبغي بذ  جتود لتحسييييييني تدابري التكيعخ. ومن املتوق

ويزيد من تسيييييييييييييرب مياه البحر يىل األهنار واملياه اجلوفيةي ويؤدق يىل مفاقمة ا اهات  على أمناط هطو  األمطار
 تدهور األراضي والتصحر.

ا من جامعة الدو  ا متواصيييييياًل داخليً ا يتطلب زمخً ا  رخييً واعُتربت نتيجة االجتماع األو  لوزراء املياه والزراعة يجنازً  -21
عة ودعس من الشيييييركاء ايفمنائينيي مبا يشيييييمل منظمة األغذية والزراعة. وفيما يلي أهس  العربية وكذلك من خال  جتود موسيييييَّ

 نقاط القرار الوزارق: 
 ي من منظور تتناو يعال  القاهرة صموعة من االلتزامات ونقاط العمل الت  ضييييييمناملوافقة على يعال  القاهرة: يت

اه الزراعية بطريقة ةيييييياملة تتجاوز القطاعني لتشييييييمل ايفدارة املسييييييتدامة لألراضييييييي واملياه واألمن الغذائيي يدارة املي
املسييييييائل ذات الصييييييلةي مثل يصييييييالم األسييييييوالي والتجارةي واحلماية االجتماعية. وتندره هذه االلتزامات ونقاط 

( اتسييال سييياسييات الزراعة 2( التنسيييق ايفقليمي الفعا  بني قطاعي املياه والزراعةي )1العمل حتا أربعة حماور: )
 ( استخدام التكنولوجيا واالبتكار وتباد  اخلربات. 4( ازدايد االحتياجات يىل االستثماري )3)واملياهي 

 :التنسيق املؤسسي بني قطاعي املياه والزراعة: اعُتمدت  لية منظمة للتنسيق تشمل العناصر التالية 
o  ُعقد كل سنتني اجتماعات وزارية مشرتكة ت 

                                                           
 ا. ا عربيً بلدً  22تشمل الدو  األعضاء ا جامعة الدو  العربية   2
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o  رتكة تتيلخ من األمانة التقنية للمجلس الوزارق للمياه واملنظمة ينشيييييييييييييياء أمانة لالجتماعات الوزارية املشييييييييييييييو
 العربية للتنمية الزراعية 

o  ينشاء جلنة فنية مشرتكة رفيعة املستوى  تمع سنوايً و. 

 وطنياا  احملددة املسامهات تنفيذ دعمحلقة العمل بشأن  - سابعاا 
 واملياه الزراعة قطاعي يف

ا القاهرةي مصري كخطوة أوىل على  2019سبتمرب/أيلو   11يىل  9عقدت حلقة العمل ايفقليمية ا الفرتة من  -22
ا لدعس البلدا  األعضيييييياء ا تنفيذ مسييييييا اهتا ا ددة طريق التعاو  ايفقليمي بني املنظمة وةييييييراكة املسييييييا ات ا ددة وطنيً 

ا اجلتة ا. وابيفضييييييافة يىل املنظمةي ةييييييار  ا حلقة العمل أيضييييييً ا عضييييييوً بلدً  12وطنياً. وةييييييار  ا حلقة العمل ممثلو  عن 
ا وعدة منظماتي مبا فيتا نظام دعس الفريق األفريقي للمفاوضييييينيي واملركز العريب املضييييييفة وةيييييراكة املسيييييا ات ا ددة وطنيً 

سييا )يسيكوا(ي واملنظمة العربية للتنمية لدراسيات املناطق القاحلة واألراضيي اجلافةي واللجنة االقتصيادية واالجتماعية لغريب  
 الزراعيةي والصندول الدو  للتنمية الزراعيةي وااللس العريب للمياه. 

وكا  اقدم الشامل حللقة العمل هو اجلمع بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ابلتدخالت ا صا  تغريع املنال  -23
اد  اخلربات كي تظل بلدا  ايفقليس مواكبة آلخر التطورات بشييييي  من أجل ينشيييياء منصيييية توف ر قاعدة معرفية ومسيييياحة لتب

تنفيذ املسا ات احلالية ا ددة  اقضااي تغريع املنال العاملي. و لا حلقة العمل استعراض احلالة الت وصلا يليتا البلدا  
 وما بعده. 2020م ا والنظر بصورة أوَّلية ا صياغة جيل جديد من املسا ات ا ددة وطنياً لعاوطنيً 
 سييييييبلا واملنظمة على حتديد التدخالت املمكنة ومناقشيييييية وسيييييياعد هذا احلدث ةييييييراكة املسييييييا ات ا ددة وطنيً  -24

 التعاو  مع البلدا  األعضاء ا املستقبل. 
 وحدَّدت حلقة العمل التحدايت املشرتكة التالية الت تواجتتا بلدا  ايفقليس:  -25

  التمويل الدوليةي مبا فيتا صييييندول التكيعخ والصييييندول األخضيييير للمنالي احلصييييو  على التمويل من مؤسييييسييييات
  ومن القطاع اخلاص

  رات التقنية/القطاعية ووزارات املالية والتخطينااالفتقار يىل القدرات داخل الوز و   
  عدم كفاية املعلومات واملعرفةو  
  عدم كفاية اقياكل احلكوميةو  
  عدم وجود  ليات تنسيق على املستويني ايفقليمي والقطرق. و 

 وفيما يلي التوصيات الصادرة عن حلقة العمل:  -26
 ينشاء  لية للتنسيق التقاب بني احلكومات واملاحنني والكياانت األخرى لتوفري الدعس   
  بناء القدرات ا وزارات املياه والزراعة والبيئةو  
  عمليات التخطين وا االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية/القطاعيةتعميس تغريع املنال ا و  
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  ا ا العمليات واالسيييييييرتاتيجيات احلكومية وكذلك صيييييييياغة برامج قطرية/يقليمية لتعميس املسيييييييا ات ا ددة وطنيً و
  لضما  تنفيذ هذه املسا ات

  اخيتعزيز مشاركة وزارات الزراعة واملياه والتزامتا ا صا  العمل املنو  
  وضع أُطر قانونية قويةو  
  وايفبال  والتحققي وما يىل ذلكمعلومات/بياانت أفضل من أجل اباذ القراراتي ونُظس القياو    
  ترتيب أولوايت ايفجراءاتو  
  ابلعمليات ايفمنائية وتنفيذ أهدام التنمية املستدامة اربن تغريع املنال واملسا ات ا ددة وطنيً و  
  بني أصييحاب املصييلحة املتعدديني مبا يشييمل اجلتات الفاعلة على املسييتوايت احلكومية ودو  الوطنيةي التنسيييق و

  واالتمع املد ي واألوساط األكادمييةي واجلتات املاحنةي واملؤسسات األخرى الت تقد ِّم الدعس
  يجراء حوار دورق رفيع املستوى ومشرت  بني القطاعات على املستوى ايفقليمي.و 

 املستدامة للتنمية العريب املنتدى - مناا اث

ا بريوتي  2019املنتدى العريب للتنمية املسييييييييييتدامة لعام   سييييييييييياعقدت اللجنة االقتصييييييييييادية واالجتماعية لغريب  -27
“. النا  وضييييما  الشييييمو  واملسيييياواة ا املنطقة العربية متكني” ةييييعارأبريل/نيسييييا ي حتا  11يىل  9لبنا ي ا الفرتة من 

ا مع املنتدى السيييييياسيييييي الرفيع املسيييييتوى املعاب ابلتنمية املسيييييتدامةي ركز املنتدى العريب للتنمية املسيييييتدامة على يجراء ومتاةييييييً 
الذق خيضيييييع  17(ي ابيفضيييييافة يىل اقدم 16ي و13ي و10ي و8ي و4لنفس أهدام التنمية املسيييييتدامة )اسيييييتعراض متعم ِّق 
 الستعراض سنوق.

ظميييات احلكوميييية اليييدوليييية ايفقليميييية ملسييييييييييييييتوى من احلكوميييات العربيييية واملنممثيييل رفيع ا 300واجتمع أكثر من  -28
ووكاالت األمس املتحدة العاملة ا املنطقة العربيةي من أجل ومؤسييييييييييسييييييييييات أكادمييةي ي وبرملانيو ومنظمات االتمع املد ي 

 وروم التعاو .  رمااحلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين بغرض تعزيز ثقافة تباد  املع
عشر دورات خاصة ركزت على كثري من املواضيع ذات  2019و ل برانمج املنتدى العريب للتنمية املستدامة لعام  -29

 الصلة أبهدام التنمية املستدامة. وتناولا بعس اجللسات ما يلي:
 الشمو  والتمكني واملساواة ابعتبارها الُسبل حنو السالم والتنمية 
 العربية النتوض ابلعمل املناخي ا املنطقة 
 املساواة بني اجلنسني 
  النتوض ابلعدالة االجتماعية والتماسييييييييييييييك االجتماعي من خال   اية اجتماعية ةيييييييييييييياملة ا البلدا  املتيثرة

 ابلنزاعات
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ا للمنتدى العريب للتنمية املسييتدامة واملنتدى السييياسييي الرفيع املسييتوى ايفقليمية التالية حتضييريً وعقدت املشيياورات  -30
 :2019لعام 
  ًا للمنتدى العريب للتنمية املستدامة واملنتدى السياسي الرفيع االجتماع التشاورق ايفقليمي حو  تغريع املنال حتضري

  2019املستوى لعام 
  للتنمية املستدامة  2030املنتدى العريب الثا  الرفيع املستوى حو  القمة العاملية التمع املعلومات وأجندة 
  االجتماع التشييييياورق ايفقليمي حو  البيئة واملوارد الطبيعية للمنتدى العريب للتنمية املسيييييتدامة واملنتدى السيييييياسيييييي

 .2019الرفيع املستوى 
  ا املنطقة العربية  2030املنتدى الربملا  حو  خطة التنمية املستدامة لعام 
   ات املالية غري املشروعةالتنمية املستدامة وكبح التدفق متويل” حو املؤمتر الدو“. 

 وفيما يلي بعس الرسائل الرئيسية املنبثقة عن املنتدى العريب للتنمية املستدامة:  -31
  ومبادئتا الثالثة )الشييييييمو   2030ضييييييرورة اعتماد النتج التحويلي الذق دعا يليه خطة التنمية املسييييييتدامة لعام

)ال سيييما ا البلدا  الت تعا  من حاالت نزاع  فةكا  والتمكني واملسيياواة( ا عمل املؤسييسييات وعلى املسييتوايت
 أو احتال (ي وذلك لتعزيز صمودها وقدرهتا على توفري املقومات األساسية للتنمية. 

  2030ابلنزاع صعوابت مضاعفة ا حتقيق خطة عام تواجه البلدا  العربية املتيثرة . 
 لتنمية املستدامة.ضرورة االستثمار ا تعزيز املؤسسات من أجل حتقيق أهدام ا 
 لوقوم بدقة على احلالة بشييييييييي  أهدام التنمية املسييييييييتدامة. ل غري كافية علوماتاملو  البياانت املتاحة غري سييييييييليمة

 . ا على درب التنميةاملضي قدمً من الضرورق ينه  البياانتي بل اكتما  قاعدة االنتظار حىت ميكن وال


