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 بنود االفتتاحيةال -أوًال 
 تنظيم االجتماع

بعد "االجتماع") متهيًدا للدورة اخلامســـــــــــة والثالثني ملؤمتر  انعقد االجتماع الفين التشـــــــــــاوري اإلقليمي الثاين (يف ما -1
منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشــرق األدىن (يف ما بعد "املؤمتر اإلقليمي")، بصــورة افرتاضــية ابســتخدام تطبيق 

Zoom الشــرق على الزراعة واألمن الغذائي يف إقليم  19-حتت عنوان "التصــدي لآلاثر النامجة عن جائحة كوفيد
انعقدت اجللســـــة األوىل يف األول من يوليو/ متوز . وكان االجتماع مؤلًفا من أربع جلســـــات. األدىن ومشال أفريقيا"

يوليو/ متوز  23و 15و 2وتركزت حول موضـــــــــــــــوع التجارة، بينما انعقدت اجللســـــــــــــــات الثانية والثالثة والرابعة أ�م 
احمللية وتعزيزها، وبناء القدرة على الصـــمود أمام الصـــدمات  وانصـــب اهتمامها على محاية الزراعة وســـالســـل القيمة

 .املتعددة وبلورة االستجابة، على التوايل
 
مشـــاركني،  205مشـــارًكا، وحضـــر اجللســـة الثانية  245مشـــارًكا (حضـــر اجللســـة األوىل  802وقد حضـــر االجتماع  -2

ومتثل احلضـــور يف كبار املســـؤولني من . مشـــارًكا) 177مشـــارًكا، وحضـــر اجللســـة الرابعة  175وحضـــر اجللســـة الثالثة 
عضــــًوا يف اإلقليم، هذا ابإلضــــافة إىل ممثلني دائمني  29منها  -بلًدا  31وزارات الزراعة واملياه والبيئة والصــــحة من 

عن احلكومــات لــدى منظمــة األغــذيــة والزراعــة وموظفي املنظمــة وممثلني عن املنظمــات اإلقليميــة والقطــاع اخلــاص 
 وترد القائمة أبمساء البلدان ضمن املرفق ألف.. ادمييةواألوساط األك

 
وكان احلوار األول حتت عنوان "�ج الصــــــــــحة . واســــــــــُتكملت املناقشــــــــــات خالل االجتماع حبوارين فنيني إقليميني -3

يف قطاع الثروة  19-الواحدة من أجل إدارة أمراض احليوان واألمراض احليوانية املصـــــــــــــــدر واآلاثر النامجة عن كوفيد
من أجل إدارة مســـــتدامة للمياه حتقيًقا لألمن الغذائي  احليوانية" والثاين حتت عنوان "إعادة البناء على حنو أفضـــــل:

يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا" وقد تركز االهتمام خالهلما على مسألتني فنيتني هامتني ابلنسبة إىل البلدان، 
ويرد ضمن املرفقني ابء وجيم ملخص لالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن هذين . ية واملياهأال ومها الثروة احليوان

 . االجتماعني، على التوايل
 
وترد ضـــــــــــــــمن املرفق ابء قــــــائمــــــة ابلواثئق املعروضــــــــــــــــــــة على االجتمــــــاع ومجيعهــــــا متــــــاح على الرابط التــــــايل:  -4

NIZkWMSJ?usp=sharing1q64mkwyhsAVml_NzPtL9dFZ1https://drive.google.com/drive/folders/ 
 

 اجللسة االفتتاحية
 
البكري، وكيل الوزارة لشـــــــــــــؤون الزراعة، وزارة الزراعة افتتح االجتماع بكلمات ألقاها كل من معايل الســـــــــــــيد أمحد  -5

مان، ورئيس االجتماع التشـــاوري اإلقليمي الســـيد يوســـف جحيل، املســـتشـــار واملمثل والثروة الســـمكية، ســـلطنة عُ 
الدائم لدولة الكويت لدى املنظمة، ورئيس جمموعة الشــــــــرق األدىن؛ والســــــــيد عبد الســــــــالم ولد أمحد، املدير العام 

 واملمثل اإلقليمي، املكتب اإلقليمي للمنظمة للشرق األدىن ومشال أفريقيا.املساعد 
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ورّحب الســـــيد أمحد البكري ابحلضـــــور وأعرب عن تقديره للجهود اليت بذلتها بلدان اإلقليم واملنظمة يف التصـــــدي  -6
وأبرز األمهية االســــرتاتيجية لالجتماع إزاء صــــياغة توصــــيات عملية ومبتكرة من شــــأ�ا ضــــمان  19-جلائحة كوفيد

على الزراعة واألمن الغذائي يف اإلقليم، والتعايف منها، مشــــــــريًا إىل  19-التصــــــــدي الفعال لآلاثر النامجة عن كوفيد
والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشــــــرق أّن هذه التوصــــــيات ســــــتعرض على وزراء بلدان اإلقليم خالل الدورة اخلامســــــة 

وعرض الســــيد البكري على املشــــاركني إبجياز النســــق اخلاص ابجللســــات األربع لالجتماع وجدول . األدىن املرتقب
 . أثناء االجتماع Zoom األعمال وأعطى إرشادات بشأن استخدام األدوات اليت يوفرها تطبيق

 
على األمن الغذائي يف  19-ر، األثر الناجم عن كوفيدوأبرز الســــــــــــيد يوســــــــــــف جحيل، عقب الرتحيب ابحلضــــــــــــو  -7

وأكد . اإلقليم، الذي يواجه ابلفعل حتد�ت خطرية، منها النزاعات وندرة املياه وحاالت تفشـــي اجلراد الصـــحراوي
املشـــــــــــــــاركني على اخلروج  وشـــــــــــــــّجع الســـــــــــــــيد جحيل. أن تفادي األزمة الغذائية احملتملة يُعترب أولوية هامة لإلقليم

إبجراءات مبتكرة من أجــل محــايــة النظم الغــذائيــة يف اإلقليم، وحــّث املنظمــة على ز�دة دعمهــا لــدول اإلقليم من 
 والتأكد من التعايف منها يف الوقت املناسب. 19-أجل ختفيف وطأة اآلاثر النامجة عن كوفيد

 
ن التدابري اليت تطبقها بلدان اإلقليم من أجل محاية الزراعة ورّحب الســـــــيد عبد الســـــــالم ولد أمحد ابملشـــــــاركني، ومثّ  -8

على األمن الغذائي إىل أدىن حد ممكن رغم التحد�ت املتعددة اليت يواجهها  19-وتقليص األثر الناجم عن كوفيد
ار تصـــــديها وعرض على االجتماع إبجياز التدابري اليت اختذهتا املنظمة من أجل تقدمي الدعم للبلدان يف إط. اإلقليم

، وتوجه ابلشــــــــــكر إىل بلدان اإلقليم وشــــــــــركاء املنظمة من أصــــــــــحاب املوارد على ما 19-لآلاثر النامجة عن كوفيد
وذّكر السيد ولد أمحد املشاركني ابألهداف . قدموه من دعم، مبا أاتح للمنظمة مواصلة تنفيذ براجمها دومنا انقطاع

الجتماع الفين التشـــــــاوري اإلقليمي األول الذي انعقد يف القاهرة، املنشـــــــودة من االجتماع الذي يعّول على جناح ا
، والذي يصــــــبو إىل صــــــياغة توصــــــيات عملية من أجل 2020مجهورية مصــــــر العربية يف شــــــهر يناير/ كانون الثاين 

 . عرضها على وزراء الزراعة خالل الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن
 

 سات اإلقليمية والعاملية واملسائل التنظيميةالسيا -اثنًيا 
 

إدارة التجارة ابعتبارها عنصًرا أساسًيا من عناصر اسرتاتيجيات  يوليو/ متوز): 1اجللسة األوىل ( -ألف 
 األمن الغذائي يف اإلقليم

 
بعنوان "إدارة التجارة ابعتبارها عنصـــــًرا  تســـــلم املشـــــاركون يف وقت ســـــابق على انعقاد االجتماع الوثيقة املواضـــــيعية -9

تناولت الوثيقة . أســـــاســـــًيا من عناصـــــر اســـــرتاتيجيات األمن الغذائي يف اإلقليم" من إعداد منظمة األغذية والزراعة
الصـــــلة القائمة بني التجارة واألمن الغذائي يف اإلقليم، وأوضـــــحت قابلية أتثر اإلقليم ابالضـــــطراابت اليت تشـــــهدها 

واقرتحت  19-لدولية، مع الرتكيز على حنو خاص على مكامن الضـــــــــــــــعف الناجتة عن جائحة كوفيداألســـــــــــــــواق ا
الوثيقة جمموعة من التوصيات اليت هتدف إىل ضمان اإلدارة الفعالة للتجارة على املستويني الوطين واإلقليمي، نظًرا 

 يف اإلقليم.إىل األمهية الكبرية اليت تكتسيها التجارة ابلنسبة إىل األمن الغذائي 
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ا ابلرســــــــــــــــائــل اليت أبرزهــا العرض الــذي قــدمــه الســـــــــــــــيــد  -10 ، رئيس اخلرباء Máximo Toreroوأخــذ االجتمــاع علمــً
يف قطاعي  19-، بعنوان "من االحتواء إىل نتائج كوفيد19-االقتصـــــاديني يف املنظمة وجهة التنســـــيق بشـــــأن كوفيد
 وتتضمن تلك الرسائل النقاط التالية: "األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 
فرغم وجود كمية كافية من . كانت جائحة فريوس كورو� املســـــــتجّد مبثابة ضـــــــربة ســـــــاحقة لالقتصـــــــاد العاملي )أ(

(أ) تعيق احلصــــــــــــول على الغذاء، ال ســــــــــــيما  حيث أ�ا:. األغذية، متثل اجلائحة هتديًدا خطريًا لألمن الغذائي
 يف ما يتعلق خبسارة الوظائف واخنفاض الدخل؛ (ب) وتؤدي إىل ركود عاملي؛ابلنسبة إىل الفقراء، وكذلك 

 ومن املتوقع أن يتعاىف االقتصاد العاملي ببطء؛ )ب(
ا ســـــــــــــــواء على  ومع أّن التــأثريات على قطــاع الزراعــة أقــل منهــا على غريه من القطــاعــات، ال )ج( يزال اخلطر قــائمــً

الضــــعف اهليكلية والنزاعات واالعتماد الشــــديد على الواردات الصــــعيد العاملي أو يف اإلقليم، نظرًا إىل مكامن 
ومن املتوقع أن يســـــــــوء األثر يف الدول املتضـــــــــررة من النزاعات والدول اليت تشـــــــــهد مكامن ضـــــــــعف . الغذائية

 هيكلية؛ كما أنه من املتوقع أن يتفاقم انعدام املساواة، ال سيما يف جمال النوع واألقليات؛
(أ) تغيري السياسات من أجل التنقل على حنو أفضل (على سبيل املثال الربوتوكوالت  يلي:وجيدر بنا القيام مبا  )د(

يف املوانئ)؛ (ب) وتقدمي عروض حتفيزية  19-الصـــــحية، ومنها ز�دة الفحوص اخلاصـــــة ابلكشـــــف عن كوفيد
نتاج من أجل فعالة من أجل دعم أصحاب احليازات الصغرية (مبا يف ذلك الربط بني املساعدات الغذائية واإل

إذ تدعم هذه البنود، ضمن أمور أخرى، االستجابة . أمناط غذائية صحية أكثر)؛ (ج) وضمان فعالية التجارة
 الفورية والتعايف وإعادة البناء على حنو أفضل.

 
 وأخذ االجتماع علًما ابلرســائل الرئيســية الناشــئة عن املناقشــة اليت دارت حول موضــوع "اخليارات املتاحة من أجل -11

وز�دة الصـــــــــــــــادرات، والتجارة األقاليمية: وجهات نظر البلدان واجلهات  إدارة االعتماد على الواردات الغذائية،
قام الســــــيد أمحد خمتار، اخلبري االقتصــــــادي يف التجارة، يف منظمة األغذية والزراعة، . الفاعلة يف ســــــلســــــلة القيمة"

الســيد عبد هللا الربيعة، مســتشــار احملافظ، واملشــرف العام على  بتيســري املناقشــة بني فريق اخلرباء الذي ضــّم كًال من
تنفيذ اســـرتاتيجية األمن الغذائي يف هيئة احلبوب الســـعودية، اململكة العربية الســـعودية، والســـيد ســـعد نصـــار، كبري 

ري يف وزارة مستشاري وزير الزراعة، مجهورية مصر العربية، والسيدة زكية درويش، األمينة العامة لقسم الصيد البح
الفالحة والصـــــــيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت، املغرب، والســـــــيد عيســـــــى اهلامشي، رئيس مكتب األمن 

. للتجارة والصــــناعة اإلســــبانيةالغذائي يف اإلمارات العربية املتحدة، والســــيد حمســــن بوجبل، رئيس الغرفة التونســــية 
 ما يلي أبرز مالمح حلقة النقاش: ويف

 
امت البلدان املمثلة يف حلقة النقاش (أي مجهورية مصـــــــــر العربية واململكة العربية الســـــــــعودية واملغرب وتونس ق )أ(

على  19-واإلمارات العربية املتحدة) بتطبيق تدابري صــــــارمة للحد قدر املســــــتطاع من اآلاثر النامجة عن كوفيد
 األمن الغذائي بشكل عام، وضمان تسيري التجارة بشكل خاص؛

(مبا يف ذلك تنويع مصـــــــادر الواردات الغذائية، واتفاقات  19-ســـــــامهت خطط الطوارئ املوضـــــــوعة قبل كوفيد )ب(
 حتياطياتاالتجارة الثنائية، والســـــياســـــات والتشـــــريعات املالئمة، وضـــــمان تدابري ســـــالمة األغذية، وتشـــــكيل 

قرارات اليت تتخذها احلكومة يف اســـــرتاتيجية من األغذية)، ونظم اإلنذار املبكر، ومشـــــاركة القطاع اخلاص، وال
 ؛الوقت املناسب، يف احلد بشكل ملحوظ من املخاطر املرتبطة ابعتماد البلدان على الواردات الغذائية



5 NERC/20/INF/23 

تكتسي التجارة األقاليمية أمهية اسرتاتيجية يف احلد من مكامن الضعف إزاء الصدمات يف سلسلة اإلمدادات  )ج(
 الغذائية العاملية؛

ين التشــــــاوري اإلقليمي فرصــــــة ســــــاحنة من أجل تنســــــيق الســــــياســــــات اإلقليمية بغرض دعم يتيح االجتماع الف )د(
 التجارة األقاليمية واحلد من العراقيل وإقامة مناطق حرة.

 
وأخذ االجتماع علًما ابلنقاط اهلامة اليت طرحها املشـــــــــــــــاركون أثناء النقاش وبتعليقات فريق اخلرباء وامللخص الذي  -12

، كبري اخلرباء االقتصــــــــاديني يف شــــــــعبة التجارة واألســــــــواق يف منظمة George Rapsomanikisعرضــــــــه الســــــــيد 
  ويف ما يلي النقاط الرئيسية:. األغذية والزراعة

 
وتفاقم هذا األثر يف بعض بلدان اإلقليم أكثر من  يف النظم الغذائية على امتداد سلسلة القيمة 19-أثّر كوفيد )أ(

واجلراد الصــــحراوي واجلفاف والفيضــــا�ت  واالحتالل (يف فلســــطني)غريها نتيجة أزمات أخرى مثل النزاعات 
 وحظر التجارة واألزمات االقتصادية واملالية؛

على الزراعــــــة  19-طّبقــــــت مجيع بلــــــدان اإلقليم التــــــدابري الالزمــــــة للحــــــد من اآلاثر النــــــامجــــــة عن كوفيــــــد )ب(
  الغذائي؛ واألمن

إىل انتقال الدور احملوري الذي يقوم به أصــــــــحاب احليازات الصــــــــغرية إىل الصــــــــدارة،  19-أّدت جائحة كوفيد )ج(
وشــــــــــــــجعت بعض البلدان على تطوير منصــــــــــــــات رقمية من أجل تيســــــــــــــري الصــــــــــــــادرات الغذائية وتشــــــــــــــجيع 

  اإللكرتونية؛ التجارة
 األمن الغذائي يف اإلقليم ودور املنظمة يف تيسري التجارة األقاليمية؛ أمهية دور التجارة ابلنسبة إىل )د(
 وضع األمن الغذائي يف اإلقليم. ضرورة وجود تعاون إقليمي أفضل من أجل تعزيز )ه(

 

  ويف سياق املداوالت حول هذا البند، قام االجتماع مبا يلي: -13
 

يف املائة من  50شــــــدد على أمهية الزراعة وجتارة األغذية ابلنســــــبة إىل األمن الغذائي يف اإلقليم الذي يســــــتورد  )أ(
يف املائة من إمجايل صـــــــــادرات  20اســـــــــتهالكه من الســـــــــعرات احلرارية وحيث متثل الواردات الغذائية أكثر من 

 البضائع يف العديد من بلدان اإلقليم؛
صل أتدية دورها اهلام ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية يف اإلقليم نظرًا إىل نُدرة املوارد وأقّر أبّن التجارة ستوا )ب(

 املائية وتغري املناخ؛
 وأدرك ضرورة ز�دة اإلنتاجية الزراعية حيثما أمكن ذلك من دون املساس ابستدامتها؛ )ج(
على الزراعــة واألمن  19-لنــاتج عن كوفيــدوأقّر ابلتــدابري اليت اختــذهتــا بلــدان اإلقليم من أجــل احلــد من األثر ا )د(

 الغذائي وسبل كسب العيش للفئات الضعيفة؛
على قابلية ســـــــلســـــــلة اإلمدادات الغذائية الدولية والوطنية للتأثر، وأبرز  19-وأعرب عن خماوف من أثر كوفيد )ه(

 ذائية؛قابلية اإلقليم للتأثر ابلصدمات اليت تؤثر على سلسلة اإلمدادات الغذائية واألسواق الغ
على األمن الغذائي والتغذية يف البلدان اليت تشـــــــهد نزاعات  19-وأبدى قلقه بشـــــــأن اآلاثر النامجة عن كوفيد )و(

 والواقعة حتت وطأة االحتالل وتلك اليت تتعرض ملكامن ضعف هيكلية، وغريها من األزمات؛
 . يف اإلقليم لتعزيز األمن الغذائي والتغذية على حنو أكرب وأبرز اإلمكانيات الكبرية للتجارة األقاليمية )ز(

 



NERC/20/INF/23 6 

 و�شد بعدها االجتماع البلدان للقيام مبا يلي: -14
 

ز�دة االســـتثمارات يف القطاعات املنتجة، ال ســـيما الزراعة املســـتدامة، مع توجيه اهتمام خاص لالســـتثمارات  )أ(
البحث واالبتكار من أجل تســـــــــــــريع وترية حتول القطاع وبناء ة، مثل يالرامية إىل تعزيز اإلنتاج واإلنتاجية الزراع

  القدرة على الصمود أمام الصدمات؛
 ودمج التجارة ابعتبارها جزًءا أساسًيا من االسرتاتيجيات الوطنية لألمن الغذائي والتغذية؛ )ب(
ذائية، ومنها تنويع واتباع املمارســــــــات اجليدة من أجل احلد من أتثّر اإلقليم ابلصــــــــدمات املتعلقة ابلواردات الغ )ج(

مصـــــادر اســـــترياد األغذية، واملعلومات االقتصـــــادية من أجل متكني املفاوضـــــات التجارية للبلدان، واملشـــــرت�ت 
  الغذائية املتكاملة، والتأكد من اختاذ التدابري الالزمة لسالمة األغذية؛

لصادرات من احملاصيل املرتفعة واعتماد سياسات جتارية تليب احتياجات قطاع الزراعة وتدعم سالسل القيمة ل )د(
القيمة اليت يتمتع اإلقليم مبيزة نســــــــــبية بشــــــــــأ�ا، مثل الفواكه واخلضــــــــــار وزيت الزيتون والتمور، وما إىل ذلك، 

 يدعم إصدار الشهادات ويعزز سالمة األغذية؛  مبا
اليت تنتفع من املزا� وتعزيز التجارة األقاليمية من خالل االتفاقات املالئمة والســـــــــــياســـــــــــات التجارية املتســـــــــــقة  )ه(

 النسبية لكل بلد؛ مع بناء القدرات للتجارة التكميلية؛ وإنشاء مناطق جتارة حرة يف اإلقليم؛
والتفكري يف إقامة احتياطيات غذائية اسـرتاتيجية مشـرتكة، على املسـتويني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي، مبوجب  )و(

 قواعد واضحة؛
 املستوى اإلقليمي.ومواءمة املواصفات الغذائية على  )ز(

 
  كما أوصى االجتماع املنظمة مبا يلي: -15

 
  النهوض مبالمح التجارة ابعتبارها جزًءا من األولو�ت اإلقليمية لألعوام املقبلة؛ )أ(
واعتبار التجارة األقاليمية أحد املواضــــــــــــيع املقرر مناقشــــــــــــتها أثناء الدورة اخلامســــــــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي  )ب(

 األدىن؛ للشرق
فري منصـــة للحوار والتعاون الفين وتبادل اخلربات واملمارســـات اجليدة بشـــأن مســـائل تتعلق بتجارة املنتجات وتو  )ج(

 الغذائية والزراعية بني بلدان اإلقليم؛
وتقدمي الدعم لبلدان اإلقليم من أجل التوصـــــل إىل معايري متســـــقة لســـــالمة األغذية وتدابري الصـــــحة والصـــــحة  )د(

 لتيسري جتارة املنتجات الزراعية الغذائية.النباتية، ابعتبارها وسيلة 
 

 محاية وتعزيز الزراعة وسالسل القيمة احمللية -يوليو/ متوز)  2اجللسة الثانية ( -ابء 
 

ألقى السيد أمحد البكري املالحظات االفتتاحية حول أمهية احلفاظ على سالسل القيمة الزراعية الغذائية من أجل  -16
للنهوض ابلزراعة،  19-وأبرز الفرص املتاحة جراء كوفيد. 19-مرحلة ما بعد كوفيد إعادة بناء النظم الغذائية يف

 وصــــــــــوًال إىل التعايف، وذلك أثناء املضــــــــــي قدًما حنو حتويل النظم الغذائية حىت تصــــــــــبح أكثر قدرة على الصــــــــــمود
يف ســــالســــل القيمة الزراعية والغذائية يف  وأبرز الســــيد البكري الدور اهلام لالبتكار والرقمنة. والشــــمول واالســــتدامة

 . ظل هذه املرحلة االنتقالية



7 NERC/20/INF/23 

 
من شعبة النظم الغذائية يف منظمة األغذية والزراعة، عرًضا عن "سالسل القيمة  Jamie Morrisonوقّدم السيد  -17

واضـــــــــــــــيعيــة بعنوان الــذي حيتــاج إىل تغيري وكيف؟" بنــاًء على الوثيقــة امل وفريوس كورو� ومــا بعــد فريوس كورو�: مــا
. "محاية وتعزيز الزراعة وسالسل القيمة احمللية" اليت أعدهتا املنظمة وأرسلت إىل املشاركني يف وقت سابق لالجتماع

السمات احملددة لسالسل القيمة الزراعية الغذائية يف اإلقليم واآلاثر الرئيسية اليت خلفتها  Morrisonوأبرز السيد 
نواحي سالسل القيمة املذكورة، مع اإلشارة إىل احتمال تسبب الركود االقتصادي على خمتلف  19-جائحة كوفيد

وفقدان الوظائف يف تغيري أمناط استهالك األغذية لتتوجه إىل املزيد من األغذية األساسية، مما قد يؤدي إىل ارتفاع 
أجل بناء ســـــالســـــل إمداد جماالت للعمل من  ةوحدد أربع. معدالت ســـــوء التغذية على املديني املتوســـــط والطويل

(أ) تشـــــــــــــــجيع العمــل اجلمــاعي من أجـل تعزيز الروابط األفقيــة  أكثر كفــاءة ومشوًال وقـدرة على الصـــــــــــــــمود؛ وهي:
والعمودية؛ (ب) وخلق بيئة مواتية لالســـــتثمار يف جمال االبتكار؛ (ج) ووضـــــع خطط متويل واســـــتثمارات مشـــــرتكة 

ز�دة عائدات االســـــتثمارات؛ (د) وبناء قدرات شـــــركات ســـــالســـــل وبنية حتتية حكومية مبتكرة/ شـــــاملة من أجل 
 . القيمة (ال سيما الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم) وحصوهلا على اخلدمات واملوارد

 
األولو�ت املتعلقة بتحويل الزراعة اليت قامت املنظمة بدراســــــــــــتها من أجل إعادة البناء  Morrisonوأبرز الســــــــــــيد  -18

تتضـــــمن (أ) دعم اخلدمات اللوجســـــتية ومنشـــــآت التخزين األكثر كفاءة من أجل احلفاظ  على حنو أفضـــــل، واليت
على الســــــــالمة واجلودة؛ (ب) وتعديل مناذج األعمال للحفاظ على شــــــــركات املنتجات الزراعية الغذائية وتعزيزها؛ 

ب احليازات الصــغرية (ج) وتســخري القدرة غري املســتغلة لالبتكار واحللول الرقمية؛ (د) وز�دة فرص وصــول أصــحا
) وتلبية االحتياجات احملددة للنســـــــــــــاء؛ (و) والتأكد من ســـــــــــــالمة األغذية وجودهتا التغذوية؛ هإىل األســـــــــــــواق؛ (

 واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية على امتداد سالسل القيمة الزراعية الغذائية. (ز)
 

مشال أفريقيا يف املعهد الدويل لبحوث ، رئيس فريق الشــــــــــــرق األوســــــــــــط و Clemens Breisingerوقّدم الســــــــــــيد  -19
ا بعنوان "جائحة كوفيد اآلاثر االقتصـــــــادية على النظام الغذائي يف  وما بعدها: 19-الســـــــياســـــــات الغذائية، عرضـــــــً

واســــــتند العرض إىل التقييم املشــــــرتك الذي . مجهورية مصــــــر العربية واخليارات املتاحة لالســــــتثمار من أجل التعايف"
أجراه كل من املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدويل 

بلًدا، منها مخســـــــــــــــة بلدان يف إقليم الشـــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا  20للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي يف 
وأشــــــــــــار العرض إىل إطار عمل منهجي يقوم على . مصــــــــــــر العربية والســــــــــــودان وتونس واألردن واليمن) (مجهورية

 وأبرز الســــــيد. على ســــــالســــــل القيمة احملددة 19-مقارابت خمتلفة من أجل حتديد حجم اآلاثر النامجة عن كوفيد
Breisinger ت االقتصــــــــــادية األخرىما كشــــــــــفه التقييم عن قدرة قطاع الزراعة على الصــــــــــمود مقارنة ابلقطاعا .

وأكد . ، ال ســيما ابلنســبة إىل النســاء19-وهكذا، ميكن أن يكون له دور حموري يف التعايف االقتصــادي من كوفيد
احلصـــــــــاد على حنو  على الدور اهلام للتعاونيات ومنظمات املنتجني يف التســـــــــويق والتصـــــــــنيع وأنشـــــــــطة املناولة بعد

الزراعة تؤدي إىل نتائج إمنائية إجيابية؛ إال أنه ال يوجد خيار اســتثماري وأوضــح أن مجيع االســتثمارات يف . مجاعي
واحد ميكنه أن يكون األكثر فعالية يف حتقيق مجيع النتائج مثل احلد من الفقر ومنو الناتج احمللي اإلمجايل وخلق 

املســـــــارات الســـــــليمة وميكن أن تكون االســـــــتثمارات يف جمال البحث والتطوير واإلرشـــــــاد أحد . الوظائف والتغذية
ضــــرورة تعزيز كفاءة تصــــنيع األغذية وختزينها والبنية التحتية لســــلســــلة  Breisingerوأبرز الســــيد . للحد من الفقر

  التربيد والتسويق من أجل تنشيط سالسل القيمة وجعلها أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات.
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 19-املنبثقة عن حلقة النقاش بشأن "اآلاثر النامجة عن جائحة كوفيدوأخذ االجتماع علًما ابلرسائل الرئيسية التالية  -20
اليت تولت  على ســــــالســــــل القيمة احمللية وكيفية اســــــتجابة البلدان هلا: آراء أصــــــحاب املصــــــلحة يف ســــــلســــــلة القيمة"

ا الالتينية تيســــريها الســــيدة وفاء اخلوري، رئيســــة دائرة أورواب وآســــيا الوســــطى والشــــرق األدىن ومشال أفريقيا وأمريك
والكارييب يف مركز االســتثمار التابع ملنظمة األغذية والزراعة واليت شــارك فيها ســتة أعضــاء (هم معايل الســيد ســعيد 
املصـــــري، وزير الزراعة الســـــابق، األردن؛ والدكتورة فادية كيوان، املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية؛ والســـــيد رضـــــوان 

رة الفالحة والصـــــــــيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت، املغرب؛ والســـــــــيد عراش، مدير اإلحصـــــــــاءات يف وزا
طارق توفيق، العضــــــو املنتدب جملموعة القاهرة للدواجن، مجهورية مصــــــر العربية؛ والســــــيدة �لة حواال، أســــــتاذة يف 

هللا البلوشــي، العضــو املنتدب  مادة التغذية البشــرية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، لبنان؛ والســيدة مها حممد عبد
 عن الصندوق العماين للتكنولوجيا):

 
األمهية احملورية لســــــــــلســــــــــلة القيمة ابلنســــــــــبة إىل التنمية االقتصــــــــــادية والعمل واألمن  19-أثبتت جائحة كوفيد )أ(

ولقد كان قطاع الزراعة أكثر القطاعات قدرة على الصــــــــمود يف ظّل تدابري اإلغالق، وســــــــوف يقوم . الغذائي
 ور حاسم يف التعايف من الكساد الذي طال العامل واإلقليم؛بد

إّن العاملني يف قطاعات الســـــــــــــــياحة واخلدمات والنقل هم األكثر تضـــــــــــــــرًرا من التدابري الرامية إىل احلد من  )ب(
 البلدانوقد تؤدي اآلاثر النامجة عن هذه التدابري إىل تفاقم ســـــوء التغذية، ال ســـــيما يف  19-انتشـــــار كوفيد

  اليت تشهد أزمات؛
، بنســـــب متفاوتة، نظرًا إىل مشـــــاركتهن الكبرية يف 19-وتتأثر النســـــاء أكثر من الفئات األخرى جبائحة كوفيد )ج(

 القطاعات غري الرمسية، وتعطل خدمات الصحة اإلجنابية، وز�دة العنف املنزيل؛
ولكي تعمل ســــالســــل القيمة على حنو ســــليم . يف ســــالســــل القيمة الزراعية ويقوم القطاع اخلاص بدور حموري )د(

جمموعة كبرية من الســـــــلع واخلدمات العامة، منها شـــــــبكات النقل واالتصـــــــاالت وتكون شـــــــاملة، ينبغي توافر 
الالســـــــلكية والطاقة وتدابري احلماية االجتماعية ومنشـــــــآت التخزين وتصـــــــنيع األغذية وســـــــياســـــــة نقدية تدعم 

 السيولة واالئتمان؛
لوجيا واالبتكار والرقمنة بدور هام يف تعجيل وترية تنمية ســـــــالســـــــل القيمة وحتويل النظم كما تضـــــــطلع التكنو  )ه(

وســــــــــوف تســــــــــاعد االســــــــــتثمارات يف جمال التكنولوجيا واالبتكار والرقمنة، ضــــــــــمن أمور أخرى، يف . الغذائية
 على مستوى اإلنتاج ويف شىت نواحي سالسل القيمة؛ 19-التصدي لتكلفة اإلنتاج املتزايدة نتيجة كوفيد

ويتطلب التحويل الفعال للنظم الغذائية يف اإلقليم االســـتثمار يف ســـالســـل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية  )و(
  .البيئية اليت تتمتع ابلكفاءة والشمول واالستدامة

 
ناقشـــــــــات الثرية، وكذلك املوجز الذي قدمه الســـــــــيد وأخذ االجتماع علًما ابلنقاط اليت طرحها املشـــــــــاركون أثناء امل -21

Morrison .:وقام االجتماع، يف سياق املداوالت، مبا يلي  
 

وتضمنت تلك التدابري الدعم . مثّن التدابري اليت اعتمدهتا حكومات اإلقليم من أجل محاية سالسل القيمة احمللية )أ(
املباشــــر لســــالســــل قيمة املنتجات القابلة للتلف (مثل األلبان والفواكه واخلضــــار)، وإقامة منصــــات رقمية وغريها 

  ، وكذلك التوسع يف القروض للجهات الفاعلة يف سالسل القيمة؛اإللكرتونيةمن االبتكارات اخلاصة ابلزراعة 
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زراعة على الصـــمود يف مواجهة اجلائحة وإمكانية تســـببها يف التعايف االقتصـــادي وأقّر ابلقدرة النســـبية لقطاع ال )ب(
  يف مرحلة ما بعد جائحة فريوس كورو�؛

على أصــــــــحاب  19-وأحاط علًما أبوجه التشــــــــابه يف شــــــــىت أحناء اإلقليم من حيث األثر الناجم عن كوفيد )ج(
فات من حيث التأثري الذي خلفته احليازات الصـــــــــــــــغرية واألســـــــــــــــواق والقطاع غري الرمسي، وكذلك االختال

اجلائحة على سالسل القيمة املختلفة واألجزاء املختلفة من سالسل القيمة يف خمتلف البلدان، كّل حسب 
 سياقها احمللي؛

وأدرك أمهية إشـــــــــراك أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املعنيني، ال ســـــــــيما التعاونيات ومنظمات املنتجني والبنوك الوطنية  )د(
 احلماية واملزيد من تطوير سالسل القيمة احمللية؛ والقطاع اخلاص يف حتقيق

وابألخص النزاعات واألزمات االقتصـــادية واملالية، على  -وأبدى ختوفه بشـــأن األثر احملتمل لألزمات األخرى  )ه(
 .أداء سالسل القيمة الزراعية والغذائية

 
 و�شد االجتماع البلدان للقيام مبا يلي: -22

 
على النطاق  19-الزراعية والغذائية ابعتباره حمرًكا للتعايف من آاثر أزمة كوفيدإعطاء األولوية لقطاع املنتجات  )أ(

ويتطلب ذلك ز�دة االســـتثمارات يف جمال الزراعة وســـالســـل القيمة الغذائية، ضـــمن أمور أخرى،  االقتصـــادي
 اإلرشاد، والبحث؛ال سيما يف املراحل الالحقة للحصاد، والبنية التحتية لألسواق، واالبتكار، والتكنولوجيا، و 

 تعزيز سالسل القيمة املستدامة على الُصعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛و  )ب(
وأخذ احتياجات املستهلك يف االعتبار عند تعزيز سالسل القيمة، مع اإلشارة إىل أن الكلفة امليسورة لألمناط  )ج(

 ؛19-ضوء كوفيدالغذائية الصحية واحلصول عليها مها مسألتان أساسيتان للصحة العامة يف 
وتعجيل وترية اإلصـــالحات اإلدارية اليت تســـهل عمل شـــركات املنتجات الزراعية والغذائية الصـــغرية واملتوســـطة  )د(

احلجم، مع االهتمام على حنو خاص بربط القطاع غري النظامي بســــــــــــالســــــــــــل قيمة متكاملة وأعلى قيمة ومن 
دعم احلصول على املدخالت واخلدمات، وكذلك خالل االستفادة من االبتكارات والتكنولوجيات الرقمية يف 

  إشراك الشباب واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية؛
ودعم العمل اجلماعي على مســـتوى املنتجني، عن طريق تعزيز دور التعاونيات ومنظمات املنتجني، مبا يشـــمل  )ه(

 الرجال والنساء؛
ل مناذج األعمال املبتكرة، واحلصـــــــــــــول على وبناء قدرات املرأة الريفية لكي تصـــــــــــــبح عنصـــــــــــــرًا منتًجا من خال )و(

األراضــــــــــــــي، وتقدمي الدعم للجمهور املســــــــــــــتهدف، مع اإلشــــــــــــــارة إىل إمكانية قيام التعاونيات بتأمني احلماية 
 االجتماعية للنساء.

 
  كما أوصى االجتماع املنظمة مبا يلي: -23

 
اإلســـــــــهام يف تعزيز التعاون  إجراء دراســـــــــة إقليمية من أجل وضـــــــــع جداول زمنية مومسية للمحاصـــــــــيل، ميكنها )أ(

 والتجارة بني بلدان اإلقليم؛
  وتقدمي الدعم للمنتجني من أجل الوفاء مبعايري التصدير األكثر فأكثر تشدًدا للمنتجات الغذائية؛ )ب(
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 وإقامة منصات إلكرتونية لتبادل التجارب واملمارسات اجليدة بشأن سالسل القيمة بني بلدان اإلقليم؛ )ج(
 . ان اإلقليم من أجل حشد املوارد الالزمة لتعزيز سالسل القيمة الزراعية والغذائية لديهاوتقدمي الدعم لبلد )د(

 
وقّدم كل من الســـــــــــــــيد ولد أمحد والســـــــــــــــيد البكري مالحظات ختامية موجزة شـــــــــــــــددا فيها جمدًدا على األمهية  -24

ســـــرتاتيجيات واســـــعة النطاق االســـــرتاتيجية لتعزيز ســـــالســـــل القيمة احمللية للمنتجات الزراعية والغذائية ابســـــتخدام ا
وأكدا على تســــجيل . تتصــــدى ملســــائل متعددة على امتداد ســــالســــل القيمة، وكذلك االســــتثمار يف جمال الرقمنة

اســتجاابت احلكومات كافة يف اإلقليم وتشــاطرها من خالل التقرير النهائي املقرر عرضــه على الســادة الوزراء أثناء 
 إلقليمي للشرق األدىن.الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر ا

 
 

التصدي  -بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات املتعددة  -يوليو/ متوز)  15اجللسة الثالثة ( -جيم 
 يف السياقات اهلشة 19-جلائحة كوفيد

 
 

ا من املخاطر املتعددة اليت تواجه اإلقليم، ومنها  -25 النزاعات رّحب الرئيس الســـــيد أمحد البكري ابحلضـــــور وأبرز بعضـــــً
وأشــار إىل أن ســبعة بلدان يف . واآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود واملخاطر الطبيعية مثل اجلفاف

على حوايل  -على حنو مباشــر وغري مباشــر  -أزمات غذائية �جتة ابألســاس عن النزاعات وتؤثر  مناإلقليم تعاين 
كل دافًعا أســاســًيا للتنمية االقتصــادية، ال ســيما يف ظل األزمات، وشــدد وذكر أن الزراعة تشــ. ثلث بلدان اإلقليم

على أن الغرض من اجللســـــة هو صـــــياغة توصـــــيات ملموســـــة من أجل التصـــــدي للصـــــدمات واملخاطر املتعددة يف 
ويف ختام مالحظاته االســـــــتهاللية، قدم الســـــــيد البكري توجيهات فنية بشـــــــأن جمر�ت . 19-اإلقليم، ومنها كوفيد

 ، وقّدم من مثّ املتحدثني الرئيسيني.zoomاجللسة واستخدام تطبيق 
 

، وزير األمن الغذائي الوطين واألحباث يف ابكســـــــــتان، مالحظات Syed Fakhar Imam وقّدم معايل الســـــــــيد -26
يف القطاع الزراعي يف ابكســـــتان، والتدابري اليت اختذهتا  19-ت النامجة عن كوفيدافتتاحية ركز فيها على التحد�

ووصـف معاليه الصـدمات واألزمات املتعددة اليت كانت قائمة قبل  احلكومة من أجل التصـدي لتلك التحد�ت
وغريها من يف ابكستان، ومنها الزالزل والفيضا�ت الكربى واجلفاف وغزو اجلراد الصحراوي  19-تفشي كوفيد

يبلغ  ، ومنها اإلصـــــــــــاابت (حيث19-التحد�ت اإلضـــــــــــافية الناجتة عن كوفيد Imamوأبرز الســـــــــــيد . الكوارث
بة ترتاوح بني  2معدل الوفيات   25و 20يف املائة) والوفيات والفقر املتزايد وانعدام األمن الغذائي لدى نســـــــــــــــ

وقام بعرض التدابري اليت اختذهتا احلكومة إزاء التحد�ت املذكورة، ومنها املنح النقدية . املائة من الســـــــــــــــكان يف
 Imam و�شـد السـيد. واإلعا�ت ألصـحاب احليازات الصـغرية وخفض معدالت الفائدة على االئتمان الزراعي

الصغرية على الصمود  بتحول النموذج الفكري عند التصدي للصدمات املتعددة وبناء قدرة أصحاب احليازات
 والنظم الغذائية.
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ا حول موضـــــوع Dominique Burgeonوقّدم الســـــيد  -27 ، مدير شـــــعبة الطوارئ وإعادة التأهيل يف املنظمة، عرضـــــً
 مواضــيعية وثيقة إىل اســتناًدا كيفية بناء القدرة على الصــمود"  -يف الســياقات اهلشــة  19-"التصــدي جلائحة كوفيد

 “يف الســـياقات اهلشـــة 19-التصـــدي جلائحة كوفيد -"بناء القدرة على الصـــمود أمام الصـــدمات املتعددة  بعنوان

أن عرضــــه يتمحور حول  Burgeonوأوضــــح الســــيد  اليت أعدهتا املنظمة وعرضــــتها على املشــــاركني قبل االجتماع
انعدام األمن الغذائي احلاد، بينما يبحث التقرير الصـــــــــــــــادر مؤخرًا عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

وأبرز الضـــــــــعف البنيوي يف اإلقليم مع الرتكيز بشـــــــــكل خاص على أوجه . مجيع أنواع انعدام األمن الغذائي 2020
صدمات املتعددة اليت يتعرض هلا اإلقليم والناجتة عن االجتاه املتزايد النعدام األمن نقص املياه واألراضي الزراعية وال

أدت إىل تفاقم هذه  19-إىل أن جائحة كوفيد Burgeonوأشـــــــــــار الســـــــــــيد/ . الغذائي وســـــــــــوء التغذية يف اإلقليم
 . املخاطر ومدى التأثر هبا

 
ية واإلقليمية والُقطرية ابســــــتخدام �ج املســــــار اســــــتجابة املنظمة على املســــــتو�ت العامل Burgeonوعرض الســــــيد  -28

وســــّلط الضــــوء على الركائز األربع . املزدوج من أجل تقدمي املســــاعدات اإلنســــانية مبوازاة بناء القدرة على الصــــمود
، وكذلك األولو�ت 19-للمســــامهة اليت تقدمها املنظمة يف إطار خطة االســــتجابة اإلنســــانية العاملية جلائحة كوفيد

ث املرتابطة يف ما بينها للركيزة اخلاصة ابلقدرة على الصمود يف بر�مج املنظمة الشامل (تدعيم قدرة أصحاب الثال
 ).وتشـــــدد هذه األولو�ت على ما يلي:19-احليازات الصـــــغرية على الصـــــمود من أجل التعايف من جائحة كوفيد

) وتشــــــــجيع تعزيز اإلنعاش االقتصــــــــادي الذي 2ا يف املناطق الريفية واحلضــــــــرية؛ () محاية الفئات األكثر ضــــــــعفً 1(
أما على . املتعددة ألغراض الصمود ) وبناء القدرات واملؤسسات القادرة على إدارة املخاطر3يهدف إىل التغيري؛ (

الضــــــــــوء على عمل املبادرة اإلقليمية من أجل بناء القدرة على  Burgeonالصــــــــــعيد اإلقليمي، فقد ألقى الســــــــــيد 
من الغذائي والتغذية، يف الوقت الذي شـــــــــــــارك فيه بعض األمثلة على الصـــــــــــــمود من خالل الصـــــــــــــمود لتحقيق األ

 . األعمال املتنوعة واحملددة السياق يف بلدان اإلقليم يف جمال الصمود
 

عرضــــــــــه ابقرتاح إجراء تغيري اســــــــــرتاتيجي للتحول من إدارة الكوارث إىل إدارة املخاطر،  Burgeonوختم الســــــــــيد  -29
. ج شــــــــامل، وأبرز عدًدا من املبادئ األســــــــاســــــــية وأمثلة على التدخالت مبوجب ذلك النهجوذلك ابســــــــتخدام �

ويدعو النهج املوصــــــــى به، ضــــــــمن أمور أخرى، إىل العمل على امتداد حمور الرتابط بني العمل اإلنســــــــاين والتنمية 
كار والشـــراكات وجماالت والســـالم؛ مع ضـــمان االســـتدامة االجتماعية واالقتصـــادية والبيئية؛ واالســـتفادة من االبت

 . التعاون اإلقليمي
 

 وأخذ االجتماع علًما ابلرســـــــــــــائل الرئيســـــــــــــية التالية املنبثقة عن حلقات نقاش اخلرباء اليت قام بتيســـــــــــــريها الســـــــــــــيد -30
Jean Marc Faurès قائد الرب�مج اإلقليمي يف مكتب املنظمة اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، واليت ،

ضـــــــــــــــمـــت أربعـــة خرباء (هم معـــايل الســـــــــــــــيـــد إبراهيم آدم الـــُدخريي، مـــدير عـــام املنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة؛ 
ني عام اجمللس األعلى مهدي ضـــمد القيســـي، مســـتشـــار وزارة الزراعة يف العراق؛ والســـيد رشـــيد مكي، أم والســـيد

، قائدة فريق اإلنذار املبكر واإلجراءات املبكرة Dunja Dujanovicللبيئة واملوارد الطبيعية يف الســودان؛ والســيدة 
 يف منظمة األغذية والزراعة):
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يف حني بذلت حكومات اإلقليم واملنظمات الشــريكة جهوًدا ضــخمة من أجل التصــدي للصــدمات واملخاطر  )أ(
ثل األمراض احليوانية واآلفات النباتية العابرة للحدود)، لطاملا كانت هذه اجلهود مشـــــــــــــــتتة وهتتم واألزمات (م

وهناك ضـــرورة لالنتقال إىل �ج شـــامل لألخطار املتعددة وطويل املدى يتصـــدى . ابألعراض بشـــكل أســـاســـي
العامة، واالهتمام ويتطلب ذلك، ضمن أمور أخرى، العمل على أطر احلوكمة والسياسات . لألسباب اجلذرية

القوي ابملعلومات اخلاصــــة ابإلنذار املبكر، وبناء قدرات مجيع أصــــحاب املصــــلحة، والشــــراكات االســــرتاتيجية 
اليت تشـــــــــــــــرك القطاع اخلاص واجملتمع املدين، وتوطيد التعاون اإلقليمي ال ســـــــــــــــيما يف ما يتعلق ابملخاطر اليت 

 تتخطى احلدود؛
إىل جانب تبعاهتا القصرية األجل . زايد يف انعدام األمن الغذائي يف اإلقليموتسهم األخطار الطبيعية بشكل مت )ب(

على احملاصـــــيل والثروة احليوانية، تتســـــبب األخطار الطبيعية يف نتائج بنيوية خطرية يف ما يتعلق ابلنظم الغذائية 
 ة والبيئة؛على املدى الطويل، نظرًا إىل أثرها على األصول من الثروة احليوانية والبنية التحتي

وقد تكون اآلاثر النامجة عن تغري املناخ مدمرة على إقليم يعاين ابلفعل من قابلية التعرض للجفاف ومن ُندرة  )ج(
املياه، ال ســـــيما يف قطاع الزراعة، حيث تســـــهم املمارســـــات الزراعية غري املســـــتدامة وحتلية املياه اليت تســـــتهلك 

لذلك، جيب أن تربز اجلهود املبذولة يف ســــبيل بناء . زات الدفيئةالطاقة بكثافة من أجل الري يف انبعااثت الغا
 القدرة على الصمود أمهية االستدامة والعمل على حمور الرتابط بني الطاقة والغذاء واملياه؛

ومع أن إدارة خماطر الكوارث قد أصـــبحت أكثر فأكثر جزًءا من االســـرتاتيجيات الوطنية يف أغلب البلدان، مل  )د(
وهــذا الــدمج يف اإلقليم ضـــــــــــــــروري للغــايــة من خالل االســـــــــــــــتفــادة من . لكــامــل يف قطــاع الزراعــةيتم دجمهــا اب

  التكنولوجيات املتطورة واالبتكار؛
وهناك جانب هام لبناء القدرة على الصمود، وهو محاية السكان الضعفاء من الصدمات املعروفة واليت ميكن  )ه(

القدرة األكرب على توقع الصـــــدمات الطبيعية واليت يصـــــنعها  ومن شـــــأن. التنبؤ هبا بناًء على املعلومات واألدلة
اإلنســان، إىل جانب اإلجراءات االســتباقية املبكرة، تشــجيع االنتقال من النهج التفاعلية إىل النهج االســتباقية 

 لبناء القدرة على الصمود؛
بناء قدرات املؤســــســــات من ويتطلب بناء القدرة على الصــــمود ملقاومة مجيع املخاطر املتداخلة االســــتثمار يف  )و(

أجل تنظيم املخاطر، واســـــــتخدام االبتكارات الرقمية لالســـــــرتشـــــــاد هبا يف إجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات 
ا من خالل احلماية االجتماعية والتأمني على احملاصــــــــــيل والثروة االســــــــــتباقية، ومحاية الســــــــــكان األكثر ضــــــــــعفً 

اإلقليم وخارجه بشـــــــــأن بعض من النواحي الســـــــــالف ذكرها، واليت وتوجد بعض التجارب اجليدة يف . احليوانية
 .تستدعي املزيد من الدعم وتوسيع النطاق

 
  وقام االجتماع، يف سياق مداوالته واملناقشات الغنّية بني املشاركني، مبا يلي: -31

 
احليازات الصغرية من مثّن التدابري اليت اعتمدهتا احلكومات يف اإلقليم حلماية السكان األكثر ضعًفا وأصحاب  )أ(

  ؛19-اآلاثر االقتصادية واالجتماعية النامجة عن كوفيد
جمرد صـــــدمة أخرى وأن احتمال تكرار صـــــدمات أخرى أو مماثلة هو احتمال مرتفع،  19-واعرتف أبن كوفيد )ب(

  ومن هنا تربز أمهية بناء نظم غذائية وجمتمعات زراعية قادرة على الصمود؛
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تبادل ممارســــــات التعلم وأفضــــــل املمارســــــات يف جمال إدارة املخاطر املتعددة بني بلدان واعرتف بضــــــرورة تعزيز  )ج(
 اإلقليم؛

وأقر أبمهيــة التعــاون اإلقليمي املتني من أجــل إقــامــة نظم إنــذار مبكر إقليميــة لألخطــار املتعــددة، والتصــــــــــــــــدي  )د(
وتشــــــــــجيع التضــــــــــامن وتقدمي الدعم للمخاطر العابرة للحدود، وإدارة املوارد املشــــــــــرتكة مثل املياه عرب احلدود، 

 للسكان األشّد حاجة إليه يف البلدان املتضررة من األزمات؛
وأشــار إىل النتائج اخلطرية اليت تســببت هبا األزمات االقتصــادية واملالية األخرية يف عدد من بلدان اإلقليم على  )ه(

 صعيد االقتصاد الوطين وقطاع الزراعة وأصحاب احليازات الصغرية؛
اإلقليم، ال ســـــــــــــــيما يف البلدان اليت  ّوفه من االجتاهات املتزايدة النعدام األمن الغذائي احلاد يفوأبدى خت )و(

 تشهد أزمات.
 

الذي تفضـــل به الســـيد شـــكري أمحد، �ئب قائد الرب�مج االســـرتاتيجي  وأخذ االجتماع علًما مبلخص املناقشـــات -32
(أ) ضرورة االنتقال االسرتاتيجي  بشأن القدرة على الصمود يف منظمة األغذية والزراعة، والذي أكد على ما يلي:

املخــاطر على  إىل إدارة املخــاطر بــدًال من الكوارث، عن طريق احلــد من القــابليــة للتــأثر والتعرض هلــا؛ (ب) وإدارة
حنو شــــــــــامل يتطلب الرتكيز على األخطار املتعددة على امتداد قطاعات متعددة؛ (ج) والدور احملوري للمعلومات 
واألدلة واإلنذار املبكر واإلجراءات االســـــــــــــــتباقية يف إطار هذا النهج؛ (د) وضـــــــــــــــرورة تطبيق املبادئ اليت ختلق بيئة 

إلنســـــــــاين والتنمية والســـــــــالم، وضـــــــــمان االســـــــــتدامة، والتمســـــــــك ابملبادئ مواتية واعتماد حمور الرتابط بني العمل ا
 .اإلنسانية، واالستفادة من استخدام االبتكار والتكنولوجيا وتعزيز الشراكات

 
  و�شد االجتماع البلدان القيام مبا يلي: -33

 
املتزايدة لبناء  إعادة النظر يف الســـــياســـــات واالســـــرتاتيجيات الزراعية الوطنية لضـــــمان اســـــتجابتها لالحتياجات )أ(

 قدرة سبل كسب العيش والنظم الغذائية القائمة على الزراعة على الصمود؛
يعاجل األســــــباب اجلذرية لقابلية التأثر  وتطبيق �ج شــــــامل إلدارة املخاطر املتعددة على حنو متســــــق واســــــتباقي )ب(

  ؛لالحقةاالتعامل مع الكوارث واألزمات  ازاةو مبابملخاطر والتعرض هلا، 
 وإدماج إدارة خماطر الكوارث يف الزراعة؛ )ج(
) التنســـــــــــــــيق بني 1( واعتمــاد التــدابري اليت أثبــت جنــاحهــا يف إدارة املخــاطر املتعــددة وتوســـــــــــــــيع نطــاقهــا، مثــل: )د(

القطاعات املتعددة واتســـــــــــــاق الســـــــــــــياســـــــــــــات املتعلقة حبوكمة املخاطر من أجل بناء القدرة على الصـــــــــــــمود؛ 
) وأتمني احلماية 3املبكر ابألخطار املتعددة املرتبطة ابإلجراءات االستباقية املبكرة؛ (وإرساء نظم لإلنذار  )2(

 ) والتأمني على احملاصيل والثروة احليوانية؛4االجتماعية وشبكات األمان؛ (
 وتعزيز التعاون اإلقليمي ملواجهة املخاطر العابرة للحدود؛ )ه(
 تتوىل بلدان اإلقليم إدارته واإلشراف عليه؛والبحث يف إمكانية إنشاء صندوق إقليمي للطوارئ  )و(
وإقامة نظام إقليمي لإلنذار املبكر بشــأن األخطار املتعددة، مع تقدمي املنظمة وســواها من أصــحاب املصــلحة  )ز(

 اإلقليميني الدعم الفين؛
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 على امليزة وتعزيز التعـاون اإلقليمي واالســـــــــــــــتثمـارات اجلمـاعيـة يف جمال الزراعة يف بلـدان اإلقليم املختلفـة بنـاءً  )ح(
 التنافسية لكّل منها.

 
  كما أوصى االجتماع املنظمة مبا يلي: -34

 
األمساك) املتضــــــررين من  ي والرعاة وصــــــيادنيتقدمي الدعم للضــــــعفاء من أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية (املزارع )أ(

 والصدمات األخرى؛ 19-جائحة كوفيد
وغريه من اآلفات النباتية واألمراض احليوانية وز�دة الدعم الذي تقّدمه من أجل احتواء اجلراد الصـــــــــــــــحراوي  )ب(

 العابرة للحدود؛
ووضع اسرتاتيجية إقليمية، ابلتشاور الوثيق مع احلكومات يف اإلقليم، من أجل بناء القدرة على الصمود أمام  )ج(

ل الصــدمات املتعددة على حنو يدعم التحول االســرتاتيجي من إدارة الكوارث إىل إدارة املخاطر املتعددة بشــك
 شامل ومتسق؛

وتعزيز الدعم املســتمر للبلدان للمســامهة على حنو أكرب يف بناء القدرة على الصــمود أمام الصــدمات املتعددة،  )د(
) وإاتحة األدلة 2) تيســري وتبادل التعلم وحتفيز اإلجراءات اجلماعية؛ (1( مع االهتمام بشــكل خاص مبا يلي:

على حتفيز التغيري املنهجي  العاليةب التدخالت ذات القدرة ) وجتري3لدعم الســــــياســــــات الوطنية واإلقليمية؛ (
) وتطوير نظم إقليمية لإلنذار 4عيش الزراعية والنظم الغذائية القادرة على الصــــــــــمود؛ (اللبناء ســــــــــبل كســــــــــب 

 املبكر ابملخاطر املتعددة؛
 أمام الصدمات املتعددة.وتقدمي الدعم لبلدان اإلقليم من أجل حشد املوارد بغرض بناء القدرة على الصمود  )ه(

 
وجددوا . وقّدم كل من الســيد ولد أمحد والســيد جحيل والســيد البكري مالحظات ختامية موجزة يف �اية اجللســة -35

أتكيدهم على ضـــــرورة بناء القدرة على الصـــــمود لســـــبل كســـــب العيش والنظم الغذائية يف اإلقليم، ومثّنوا املداوالت 
ما توجهوا ابلشــــــــــكر إىل املشــــــــــاركني على مشــــــــــاركاهتم الفعالة يف اجللســــــــــات ك.  والنتائج اليت خرجت هبا اجللســــــــــة

يوليو/ متوز واليت تنعقد لتوجيه االهتمام إىل  23املواضيعية الثالث، ودعوا املشاركني إىل حضور اجللسة الرابعة يوم 
الثالث، وكذلك معطيات أخرى مثل بر�مج املنظمة  مناقشــة أولو�ت اإلقليم يف ضــوء نتائج اجللســات املواضــيعية

 . 19-الشامل بشأن كوفيد
 
 

 بلورة االستجابة إعادة البناء على حنو أفضل: -يوليو/ متوز)  23اجللسة الرابعة ( -دال 
 
 

على اجلهد املبذول يف  رّحب الســـــيد أمحد البكري، رئيس اجللســـــة ابملشـــــاركني وتوجه ابلشـــــكر إىل الســـــيد جحيل -36
كما رحب مبعايل الســـيد عبد الوهاب .  خدمة بلدان اإلقليم أثناء توليه مهام منصـــبه كرئيس جملموعة الشـــرق األدىن

ا جملموعة الشـــــرق األدىن وذّكر . حممد حجازي، املمثل الدائم للســـــودان لدى املنظمة الذي مت انتخابه مؤخرًا رئيســـــً
وابلنتائج الرئيســـية للجلســـات الثالث الســـابقة لالجتماع الفين التشـــاوري اإلقليمي الســـيد البكري مبحور االهتمام 

(أ) حتــديــد األولو�ت اإلقليميــة من أجــل التعجيــل يف  وأبرز أهــداف اجللســــــــــــــــة الرابعــة اليت توجــه اهتمــامهــا إىل:
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تنفيذ  لدان من أجلوالتعايف منها؛ (ب) وحتديد دور املنظمة يف تقدمي الدعم للب 19-االســـــــــــــــتجابة جلائحة كوفيد
وأقر ابجلهود اليت تبذهلا املنظمة من أجل وضــع بر�مج شــامل عاملي وصــياغة األولو�ت اإلقليمية . تلك األولو�ت

واختتم الســـــــــــــــيد البكري مالحظاته االفتتاحية إبعطاء  احملتملة واليت جرى تبادهلا مع املشـــــــــــــــاركني قبل االجتماع
 .أثناء اجللسة Zoomاملشاركني تعليمات إرشادية بشأن استخدام تطبيق 

 
، �ئب املدير العام للمنظمة، بعرض بر�مج املنظمة الشــامل لالســتجابة جلائحة Beth Bechdolوقامت الســيدة  -37

على حنو أفضـــــــــــــل هو اخليار الوحيد إزاء األثر الناجم عن  والتعايف منها، وأوضـــــــــــــحت أن إعادة البناء 19-كوفيد
وأبرزت العملية الشــــــاملة املتبعة من أجل وضــــــع الرب�مج والذي يتضــــــمن (أ) عقد  حاضــــــرًا ومســــــتقبًال  19-كوفيد

مشاورة واسعة النطاق على مجيع املستو�ت ضمن املنظمة، وكذلك مشاورات مع احلكومات الوطنية والشركاء يف 
(ب) وحتليل قدرة املنظمة والقيمة املضـــافة احملتملة  ؛القطاع اخلاص وغريهم من اجلهات الفاعلة األســـاســـيةالتنمية و 

األولو�ت الســـــــــــــــبع التـــاليـــة  Bechdolوعرضـــــــــــــــــت الســـــــــــــــيـــدة . لتلـــك األولو�ت على العمـــل اجلـــاري للمنظمـــة
  املذكور: للرب�مج

 
ومحاية ســبل كســب العيش يف ســياق  19-النامجة عن كوفيدالتصــدي لآلاثر  :خطة االســتجابة اإلنســانية العاملية -1

 األزمات الغذائية؛
التـــأكـــد من جودة البيـــا�ت والتحليالت من أجـــل تقـــدمي الـــدعم الفعـــال من  :البيـــا�ت الالزمـــة الختـــاذ القرارات -2

 جانب السياسة العامة للنظم الغذائية والقضاء على اجلوع؛
لصــــــــاحل  19-االســــــــتجاابت جلائحة كوفيد :من أجل احلد من الفقرالشــــــــمول االقتصــــــــادي واحلماية االجتماعية  -3

 الفقراء، من أجل حتقيق االنتعاش االقتصادي الشامل بعد اجلائحة؛
 وما بعدها؛ 19-تيسري جتارة األغذية والزراعة وتعجيل وتريهتا أثناء جائحة كوفيد :التجارة ومعايري سالمة األغذية -4
محاية الفئات األضــــعف وتعزيز االنتعاش  :الصــــغرية على الصــــمود من أجل التعايف تعزيز قدرة أصــــحاب احليازات -5

 االقتصادي والنهوض ابلقدرات اخلاصة إبدارة املخاطر؛
تعزيز �ج "الصــــحة الواحدة" من أجل تاليف اجلوائح احليوانية املنشــــأ  :الوقاية من اجلائحة املقبلة احليوانية املصــــدر -6

 وتوسيع نطاقه؛
 .إعادة البناء على حنو أفضل أثناء االستجابة والتعايف :الغذائية حتويل النظم -7

 
والتعايف  19-إىل مناقشـــة بر�مج املنظمة الشـــامل من أجل االســـتجابة جلائحة كوفيد Bechdolوأشـــارت الســـيدة  -38

 Zoom منها مع احلكومات الوطنية وأصــــــــحاب املصــــــــلحة العامليني عن طريق اجتماع افرتاضــــــــي بواســــــــطة تطبيق
مليــــار دوالر أمريكي وتقوم املنظمــــة  1.2وتبلغ امليزانيــــة األوليــــة للرب�مج حوايل . 2020يوليو/ متوز  14بتــــاريخ 

إبعداد مقرتحات مفصـــلة (صـــحائف عمل) لكل من األولو�ت الســـبع، وســـوف تتم مشـــاطرهتا عن طريق منصـــة 
اية، ليس فقط من أجل االســـــــتجابة مفتوحة من شـــــــأ�ا تعزيز الشـــــــفافية وكذلك تشـــــــجيع الشـــــــراكات املطلوبة للغ

 . والتعايف منها، بل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة أيًضا 19-جلائحة كوفيد
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ا حول "خطة إقليمية لالســـــــتجابة ، Jean-Marc Faurèsوقدم الســـــــيد  -39 قائد الرب�مج اإلقليمي يف املنظمة عرضـــــــً
وقد أبرز بعض . وإعادة البناء على حنو أفضـــــــــــــــل من أجل حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة" 19-جلائحة كوفيد

على املســـــتويني العاملي واإلقليمي، مع اإلشـــــارة إىل احتمال تســـــبب اجلائحة  19-اآلاثر النامجة عن جائحة كوفيد
وألقى . 2020شـــخص يف عام  يف ز�دة أعداد اجلياع يف غرب آســـيا ومشال أفريقيا حبوايل مخســـة إىل ســـبعة ماليني

الضــــوء على أولو�ت اخلطة/ األولو�ت اإلقليمية اليت تســــعى إىل (أ) تقدمي اســــتجابة فورية ألزمة  Faurèsالســــيد 
وأشار . ؛ (ب) ودعم التعايف يف املدى املتوسط؛ (ج) وإعادة البناء على حنو أفضل على املدى الطويل19-كوفيد

هداف يف إطار اهلدف األمشل لتحويل النظم الغذائية يف اإلقليم من أجل حتقيق إىل أنه ميكن التفكري يف هذه األ
 .أهداف التنمية املستدامة

 
اجملاالت العشـــــــــــرة التالية ضـــــــــــمن أولو�ت العمل يف اإلقليم، وهي ترتبط على حنو وثيق  Faurèsوعرض الســـــــــــيد  -40

 والتعايف منها، كما يتضـــح يف ما يلي: 19-ابألولو�ت الســـبع لرب�مج املنظمة الشـــامل لالســـتجابة جلائحة كوفيد
) واحلمـايـة االجتمـاعيـة املوجهـة ألصـــــــــــــــحـاب احليـازات الصـــــــــــــــغرية والفقراء 2) البيـا�ت والنمـذجـة والتحليـل؛ (1(

) والزراعة الرقمية؛ 5) ودعم املؤســــــســــــات الريفية؛ (4) واحملافظة على أداء ســــــلســــــلة القيمة احمللية ؛ (3الريف؛ ( يف
) والصــــــحة الواحدة والوقاية من اجلوائح احليوانية 7القيمة التنافســــــية واألعمال التجارية الزراعية؛ () وســــــالســــــل 6(

) والتمكني االقتصادي للمرأة الريفية وعمالة 9) وتعزيز قدرة التجارة على الصمود وسالمة األغذية؛ (8املصدر؛ (
وتتضــــمن األولو�ت ذات . األراضــــي وتغري املناخ) وبناء االســــتدامة: التصــــدي لُندرة املياه وتدهور 10الشــــباب؛ (

وتبلغ امليزانية اإلرشـــــــادية اليت حتتاج إليها املنظمة لإلجراءات . الصـــــــلة املذكورة أعاله التدخالت اإلنســـــــانية الفورية
ماليني دوالر أمريكي لالســــتجابة الفورية  40.7ماليني دوالر أمريكي ( 212.8ذات األولوية يف اجملاالت العشــــرة 

 . ماليني دوالر أمريكي إلعادة البناء على حنو أفضل) 84.6ماليني دوالر أمريكي لدعم التعايف و 87.5و
 

عرضـــــــــــــه ابلتحدث عن توافق جمموعة األولو�ت اجلديدة مع األولو�ت اإلقليمية األربع  Faurèsواختتم الســـــــــــــيد  -41
عتمادها يف اجللسة األوىل من االجتماع الفين الطويلة املدى من أجل حتويل النظم الغذائية، واليت متت مناقشتها وا

) التحول 1(. 2020التشـــــــاوري اإلقليمي املنعقد يف القاهرة، مجهورية مصـــــــر العربية، يف شـــــــهر يناير/ كانون الثاين 
) والنظم الغذائية من أجل أمناط غذائية 2الريفي وســـالســـل القيمة الفعالة من أجل عمالة الشـــباب ومتكني املرأة؛ (

من خالل التصدي لُندرة املياه وضمان االستدامة البيئية والعمل يف جمال املناخ؛  –) والزراعة اخلضراء 3(صحية؛ 
وشــدد على االتســاق . ) وبناء القدرة على الصــمود أمام الصــدمات املتعددة واألزمات املمتدة واحلاالت الطارئة4(

لو�ت اإلقليمية الطويلة املدى املذكورة أعاله، وأشـــار الشـــديد بني اجملاالت العشـــرة لإلجراءات ذات األولوية واألو 
إىل ضـــــــــــــــرورة تعزيز االهتمام بز�دة قدرة التجارة على الصـــــــــــــــمود ومتكني املرأة الريفية من الناحية االقتصـــــــــــــــادية يف 

شـــــــــــــــئة وال بد من تنفيذ األولو�ت اإلقليمية الطويلة املدى للمنظمة وخطتها النا. األولو�ت األربع الطويلة املدى
والتعايف منها، من خالل تقدمي الدعم للســـــــــياســـــــــات العامة واملؤســـــــــســـــــــات والعمل  19-للتصـــــــــدي جلائحة كوفيد

 . اجلماعي واالستثمار واالبتكار والشراكات واملشاركة مع القطاع اخلاص
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الُقطرية:  وأخذ االجتماع علًما ابلرســـــــائل اهلامة التالية اليت برزت من حلقات النقاش حول موضـــــــوع "وجهات النظر -42
وإعــادة بنــاء الزراعــة والنظم  19-مــا هي األولو�ت احملــددة من أجــل التعــايف من اآلاثر النــامجــة عن جــائحــة كوفيــد

وتوىل تيســــري حلقة النقاش الســــيد ســــريج �كوزي، �ئب املمثل . الغذائية على حنو يتســــم بقدرة أكرب على الصــــمود"
رئيس قطاع الشـــــــــؤون  -عة متحدثني (هم الســـــــــيد شـــــــــعبان ســـــــــامل اإلقليمي للمنظمة، وشـــــــــارك يف حلقة النقاش أرب

االقتصادية يف وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مجهورية مصر العربية، والسيدة فاتن اخلماصي، من معهد البحث 
رة والتعليم العايل يف تونس، والســـــيدة ندى فرحيات، رئيســـــة قســـــم املنظمات، إدارة الشـــــراكات والتعاون الدويل يف وزا

 . الزراعة، األردن، والسيد عبد الكرمي حلم، �ئب وزير الزراعة واإلصالح الزراعي، اجلمهورية العربية السورية)
 

يف تغيري رؤية العامل ابلنســـــــــــــــبة إىل الزراعة؛ إذ بعدما كان العامل ينظر إليها من  19-أســـــــــــــــهمت جائحة كوفيد )أ(
املنظور الضـــــيق ملســـــامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل، أصـــــبح يعتربها قطاًعا ذا أمهية اســـــرتاتيجية لضـــــمان األمن 

يف االقتصــــــادي والنمو التعاضــــــمان العمل و ال ســــــيما يف أوقات األزمات العاملية، مع اإلســــــهام يف  –الغذائي 
وأكدت حلقة النقاش جمدًدا على أمهية قطاع الزراعة يف البلدان اليت تشهد أزمات . االقتصادي الطويل األجل

ممتدة مثل اجلمهورية العربية الســـــورية، يف اإلســـــهام يف األمن الغذائي ودعم ســـــبل كســـــب العيش وقيادة عملية 
  التعايف االقتصادي للبالد؛

ل اجلائحة أن سالسل القيمة القصرية تعتمد بدرجة أقل على املدخالت املستوردة ولديها قدرة وتبّني من خال )ب(
أكرب على الصمود أمام الصدمات العاملية مقارنة بسالسل القيمة اليت تتضمن عدًدا أكرب من اجلهات الفاعلة 

ماد على الذات يف إقليم يعتمد مما يدعو إىل تبين �ج جديد يقوم على االعت. يف شــــــــىت أحناء البلدان املختلفة
  بشكل كبري على الواردات الغذائية؛

ورغم اجلهود اليت تبذهلا احلكومات . بنســـــــــــب متفاوتة 19-جبائحة كوفيد أزماتوأتثرت البلدان اليت تشـــــــــــهد  )ج(
ا من املنظمة وغريها  الوطنية وغريها من أصـحاب املصـلحة، ال تزال االحتياجات كبرية وتتطلب اهتماًما خاصـً

 ن الشركاء يف التنمية؛ م
وأثنــاء القيــام بــذلــك، ينبغي على اإلقليم إعطــاء األولويـــة . جيــب على اإلقليم إعــادة التفكري يف نظمــه الغــذائيــة )د(

ال سيما يف سالسل القيمة القصرية واألكثر قدرة على الصمود، واإليكولوجيا  –لالستثمار يف جمال االبتكارات 
وتشـــــــــجيع نظم احلوكمة املتعددة األطراف من خالل تعزيز الروابط بني احلكومة الزراعية، والصـــــــــناعات الزراعية؛ 

والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، وكذلك إصالح التشريعات من أجل متكني نظم احلوكمة هذه؛ وتطوير سالسل 
 القيمة ضمن أطر اقتصادية كلية خمتلفة؛ ومراجعة االستدامة وضما�ا مع السعي إىل حتقيق التنافس؛

والتعايف منها، وكذلك جماالت اإلجراءات  19-إن أولو�ت الرب�مج الشامل للمنظمة للتصدي جلائحة كوفيد )ه(
. ذات األولوية على املســــــتوى اإلقليمي تتســــــم أبمهية كربى وابالتســــــاق مع احتياجات بلدان اإلقليم وأولو�هتا

إال أنه كان هناك . للســــياقات الوطنية اوخيتلف تصــــنيف هذه األولو�ت حســــب أمهيتها من بلد إىل آخر وفقً 
توافق يف اآلراء بني أعضـــــــــــاء حلقة النقاش بشـــــــــــأن أمهية النهج الشـــــــــــاملة الالزمة لتنفيذ هذه األولو�ت، مثل 
التعاون اإلقليمي وتبادل املعرفة، ال ســـــــــــــــيما يف جمال التجارة األقاليمية، واآلفات واألمراض العابرة للحدود؛ 

 . التكنولوجيات والرقمنة والعمليات) واحلوكمة والشراكاتواالبتكار (مبا يف ذلك 
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  ويف سياق املداوالت والنقاش الثري الدائر بني املشاركني، فإن االجتماع: -43
 

 ؛19-توجه ابلشكر إىل املنظمة على دعمها لبلدان اإلقليم أثناء أزمة كوفيد )أ(
 للموارد املائية ضمن األولو�ت اإلقليمية؛وأبرز أمهية إدراج التدابري الداعمة لإلدارة املستدامة  )ب(
وأقّر بضــــــــــرورة االهتمام بشــــــــــكل خاص بتقدمي الدعم للبلدان اليت تشــــــــــهد أزمات ممتدة وتلك املتضــــــــــررة من  )ج(

 الصدمات املتعددة؛
وشــدد على أمهية االســتجابة لالحتياجات احملددة للمرأة الريفية اليت تتعرض ابلفعل لإلجهاد االقتصــادي حىت  )د(

 ؛19-تفشي جائحة كوفيدقبل 
 19-وأكد على األمهية الكبرية لألولو�ت الســـــــبع لرب�مج املنظمة الشـــــــامل من أجل التصـــــــدي جلائحة كوفيد )ه(

 والتعايف منها واإلجراءات اإلقليمية ذات األولوية إزاء احتياجات بلدان اإلقليم؛
تها النهائية بناًء على اإلجراءات بصــيغ 19-وطلب من املنظمة وضــع خطة االســتجابة اإلقليمية جلائحة كوفيد )و(

اإلقليميــة ذات األولويــة املقرتحــة، ومع األخــذ يف االعتبــار مــداوالت هــذا االجتمــاع، وعرضـــــــــــــــهــا على املؤمتر 
  اإلقليمي للشرق األدىن العتمادها؛

  وأّكد االهتمام ابالنضمام إىل مبادرة العمل يًدا بيد اليت أطلقتها املنظمة؛ )ز(
 التشـــــــــاوري اإلقليمي ابعتباره آلية للتشـــــــــاور على نطاق أوســـــــــع، ولتبادل املعرفة والتعاون ومثّن االجتماع الفين )ح(

وغريها من التحد�ت املشـرتكة اليت يتعرض  19-اإلقليمي من أجل التصـدي لآلاثر النامجة عن جائحة كوفيد
 .هلا اإلقليم

 
 و�شد االجتماع البلدان القيام مبا يلي: -44

 
صــــــــندوق إقليمي لتعجيل وترية حتول الزراعة والنظم الغذائية يف اإلقليم عن طريق البحث يف إمكانية أتســــــــيس  )أ(

 تعزيز االبتكار وتشجيع التمكني االقتصادي للمرأة وعمالة الشباب؛
وتشـــــجيع وتعزيز التعاون اإلقليمي بني بلدان اإلقليم، ال ســـــيما يف ما يتعلق ابلتجارة األقاليمية واالســـــتثمارات  )ب(

الزراعة بناًء على املزا� النســـــــــــــــبية للبلدان، والتصـــــــــــــــدي للمســـــــــــــــائل العابرة للحدود مثل املشـــــــــــــــرتكة يف جمال 
 واألمراض؛ اآلفات

والتأكيد على أمهية أتســـــــــــيس االجتماع الفين التشـــــــــــاوري اإلقليمي ابعتباره جلنة حتضـــــــــــريية للمؤمتر اإلقليمي،  )ج(
 يمي األول.يتماشى مع التوصيات الصادرة عن االجتماع الفين التشاوري اإلقل مبا

 
  كما أوصى االجتماع املنظمة ابلقيام مبا يلي: -45

 
دراســــــة االقرتاحات املقدمة من بلدان اإلقليم من أجل االنتهاء من وضــــــع جدول األعمال/ خطة االســــــتجابة  )أ(

 والتعايف منها؛ 19-جلائحة كوفيد
 متعددة؛وز�دة الدعم املقدم للبلدان اليت تتعرض لألزمات والبلدان اليت تواجه خماطر  )ب(
 وتعزيز عملها يف جمال دعم التمكني االقتصادي للمرأة. )ج(

  



19 NERC/20/INF/23 

 اجللسة اخلتامية -اثلثًا 
 

 قدم كل من السيد ولد أمحد والسيد خري والسيد البكري املالحظات اخلتامية يف �اية اجللسة الرابعة لالجتماع. -46
 

على إســــــهاماته القّيمة يف عمل املنظمة يف اإلقليم أثناء توليه  وتوجه الســــــيد ولد أمحد ابلشــــــكر إىل الســــــيد جحيل -47
ا جملموعة الشـــرق األدىن،  منصـــب رئيس جمموعة الشـــرق األدىن، وتوجه ابلتهنئة إىل الســـيد خري على انتخابه رئيســـً

وتوجه آب�ت الشـــــــــــكر إىل ســـــــــــلطنة عمان والســـــــــــيد البكري على رائســـــــــــته . متمنًيا له كل النجاح يف دوره اجلديد
كما شـــــــــــــــكر الســـــــــــــــيد ولد أمحد مجيع املشـــــــــــــــاركني .  لالجتماع على حنو فعال من أجل حتقيق اهلدف املرجو منه

وجدد أتكيده على تســـــجيل مجيع . واملتحدثني واخلرباء وكل من قام مبداخالت خالل اجللســـــات األربع لالجتماع
يعرض على الدورة اخلامســــة والثالثني النقاط اليت متت اإلشــــارة إليها، وعلى تضــــمينها يف تقرير االجتماع الذي ســــ

 . للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن
 

ا مقتضـــًبا عن النقاط األســـاســـية اليت برزت خالل اجللســـات األربع لالجتماع، مع  -48 مث قدم الســـيد ولد أمحد ملخصـــً
 التأكيد على النقاط التالية:

 
(أ) الدور االســـرتاتيجي لقطاع الزراعة يف  كان هناك اتفاق يف اآلراء على مدار اجللســـات األربع على ما يلي: )أ(

والتعايف منها؛ (ب) وضـــــــــرورة إجراء حتول اســـــــــرتاتيجي حنو ســـــــــياســـــــــات  19-جمال التصـــــــــدي جلائحة كوفيد
واســرتاتيجيات شــاملة لألمن الغذائي يف اإلقليم، تعكس الدور اهلام لتجارة األغذية يف جمال األمن الغذائي يف 

ظر يف الســـياســـات واالســـرتاتيجيات القائمة على املســـتويني الوطين واإلقليمي؛ اإلقليم، مما يســـتوجب إعادة الن
  (ج) وضرورة ز�دة االستثمارات العامة واخلاصة واملشرتكة يف جمال الزراعة؛

(أ) دور املستهلك يف اإلسهام يف حتديد  ضرورة تطوير سالسل قيمة مستدامة مع األخذ يف االعتبار ما يلي: )ب(
كورة؛ (ب) وأمهية ربط القطاع غري النظامي بســـــــــــالســـــــــــل القيمة املذكورة؛ (ج) واملزا� ســـــــــــالســـــــــــل القيمة املذ 

 االجتماعية واالقتصادية الضخمة جراء مشاركة النساء والشباب يف سالسل القيمة؛
ميكن للحماية االجتماعية القيام بدور هام يف احلد من تعرض أصحاب احليازات الصغرية والنساء وغريهم من  )ج(

 ت غري احملظّية للتأثريات؛اجملموعا
ومن شــــــــأن الصــــــــندوق اإلقليمي املقرتح يف . ميكن لالبتكار القيام بدور ملحوظ يف تعجيل وترية حتول الزراعة )د(

 اجللسة الرابعة أن حيّفز التغريات املتميزة يف هذا الصدد؛
ا تتطلــب البلــدان اليت تتعرض لألزمـات املمتــدة وتلــك القــابلــة للتــأثر بشـــــــــــــــكــل كبري  )ه( ابملخــاطر املتعــددة اهتمــامــً

 ودعًما على حنو خاص؛
ضـــرورة إجراء حتول اســـرتاتيجي جتاه إدارة املخاطر املتعددة من خالل �ج متســـق وشـــامل، مما يتطلب حوكمة  )و(

  سليمة للمخاطر ونظم إنذار مبكر قائمة على األدلة، يتم استكماهلا إبجراءات استباقية مبكرة؛
وســــــــوف تقوم املنظمة . ولو�ت املنظمة على املســــــــتويني املؤســــــــســــــــي واإلقليمياتفق مجيع املشــــــــاركني على أو  )ز(

 ايف.بتضمني مجيع التعليقات املنبثقة عن اجللسة الرابعة لالجتماع ضمن اخلطة اإلقليمية لالستجابة والتع
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يف وتوجه الســــــيد خري ابلشــــــكر إىل كل من ســــــلطنة عمان واملنظمة والســــــيد البكري والســــــيد ولد أمحد لنجاحهم  -49
وتوجه ابلشـــكر إىل الســـيد . 19-تنظيم هذا االجتماع املثمر على الرغم من التحد�ت اليت فرضـــتها جائحة كوفيد

ومثّن الســــــــيد خري اختيار املواضــــــــيع اليت تناوهلا . جحيل على إســــــــهاماته من موقعه كرئيس جملموعة الشــــــــرق األدىن
وشـــــــــــدد على أمهية التعاون اإلقليمي بني بلدان اإلقليم . االجتماع وترتيبها املنطقي، مما أســـــــــــهم يف جناح االجتماع

وأكد على التزام جمموعة الشــــــــــــــرق األدىن بتقدمي الدعم من أجل تنفيذ نتائج االجتماع، وكذلك متابعة املســــــــــــــائل 
 . الناشئة عن االجتماع مع املنظمة ومع سائر الوكاالت اليت يوجد مقرها يف روما، وبلدان اإلقليم

 
كري مســــتوى املشــــاركة يف اجللســــات األربع لالجتماع وأشــــار إىل أن االجتماع قد حقق األهداف ومثّن الســــيد الب -50

وأكد . املرجوة منه، وختم أعماله خبطة شــــاملة لالســــتجابة والتعايف يف اإلقليم، تعكس احتياجات الدول وأولو�هتا
ثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشـــرق األدىن أن تقرير االجتماع ســـيعرض على االجتماع الوزاري أثناء الدورة اخلامســـة وال

وتوجه الســيد البكري ابلشــكر إىل البلدان األعضــاء واحلضــور واملشــاركني يف اجللســات . وســتجري مناقشــته خالله
 وتوجه ابلشكر إىل السيد ولد أمحد وفريق املنظمة أبكمله على تنظيمهم االجتماع.. األربع لالجتماع
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 املشاركة يف االجتماعقائمة ابلبلدان  املرفق ألف:
 

  الدول األعضاء يف إقليم الشرق األدىن ملنظمة األغذية والزراعة -أوًال 
 أذربيجان -1
 األردن -2
 أفغانستان -3
 اإلمارات العربية املتحدة -4
 إيران (اجلمهورية اإلسالمية) -5
 ابكستان -6
  البحرين -7
 تركمنستان -8
 تونس -9

 اجلزائر -10
 اجلمهورية العربية السورية -11
 القريغيزمجهورية  -12
 مجهورية مصر العربية -13
 جيبويت -14
 السودان -15
 الصومال -16
 طاجكستان -17
 العراق -18
 مانعُ  -19
 قربص -20
 قطر -21
 الكويت -22
 لبنان -23
 ليبيا -24
 مالطة -25
 املغرب -26
 اململكة العربية السعودية -27
 موريتانيا -28
 اليمن -29

 
 األعضاء املشاركني بصفة مراقب -اثنًيا 
 كندا )1(

 
 الدائمون املراقبون -اثلثًا 
 فلسطني -1

  



NERC/20/INF/23 22 

االستنتاجات الناشئة عن احلوار الفين اإلقليمي بشأن "�ج الصحة الواحدة من أجل إدارة  املرفق ابء:
 على قطاع الثروة احليوانية" 19-األمراض احليوانية واألمراض احليوانية املصدر واآلاثر النامجة عن كوفيد

 
 معلومات أساسية

يف املائة من األمراض الناشـــــــــئة عنها جتد  75يف املائة من األمراض املعدية اليت تصـــــــــيب اإلنســـــــــان و 60أكثر من  -1
ويقع إقليم الشــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا عند مفرتق طرق بني ثالث قارات، ويتعرض ابلتايل . منشــــــــأها يف احليوان

وطــاعون اجملرتات الصـــــــــــــــغرية ومرض اجللــد للعــديــد من األمراض احليوانيــة العــابرة للحــدود (مرض احلمى القالعيــة 
املتكتل) واألمراض احليوانية املصدر (محى الوادي املتصدع وأنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض وداء الكلب وفريوس 

 كورو� املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية واحلمى املتموجة والسل البقري).
 

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للزراعة يف إقليم الشـــرق األدىن  80و 30 تســـهم الثروة احليوانية بنســـبة ترتاوح بني -2
وإذ متثل األمراض . ومشال أفريقيا، وهي املصــــــــدر الرئيســــــــي للدخل للفئات الســــــــكانية الضــــــــعيفة يف املناطق الريفية

حليوانية آاثر مدمرة على احليوانية املصــــدر هتديًدا مباشــــرًا لصــــحة اإلنســــان، تنتج عن األمراض اليت تصــــيب الثروة ا
ويؤدي تغري املناخ . إنتاجية احليوان وإنتاجه وجتارته واملنتجات احليوانية، وابلتايل على التنمية االقتصـــــــــــــــادية لإلقليم

وازد�د التفاعالت بني احليوان واإلنســـــان واســـــتخدام األراضـــــي والزحف البشـــــري، إىل ز�دة خماطر اجلوائح والتأثري 
تُعترب الوقاية من اجلوائح احليوانية املصدر وأنشطة "الصحة الواحدة" عمًال ذا و . حليوانية املصدرالعرضي لألمراض ا

وقــد تركز اهتمــام االجتمــاع على �ج . 19-أولويــة يف إطــار االســـــــــــــــتجــابــة االســـــــــــــــرتاتيجيــة اإلقليميــة ألزمــة كوفيــد
 . 19-در يف ظل اآلاثر النامجة عن كوفيدالواحدة" من أجل إدارة أمراض احليوان واألمراض احليوانية املص "الصحة

 
 املوعد واملكان والرتتيبات التنظيمية

حىت الســـاعة الواحدة ظهًرا  صـــباًحا 11من الســـاعة  2020يوليو/ متوز  20انعقد االجتماع على حنو افرتاضـــي يوم  -3
وزارة الزراعة والثروة الســـــــــــــــمكية، وترأس االجتماع الدكتور حيىي املويل، مدير الثروة احليوانية يف . (بتوقيت القاهرة)

وافتتح االجتماع الســـــيد عبد الســـــالم ولد أمحد، املمثل اإلقليمي ملكتب املنظمة اإلقليمي للشـــــرق . ســـــلطنة عمان
األدىن ومشال أفريقيا، وأبرز أمهية �ج "الصــــــــــحة الواحدة" يف مكافحة أمراض احليوان واألمراض احليوانية املصــــــــــدر 

، كبري املســـــــــــؤولني البيطريني يف املنظمة، كلمة رئيســـــــــــية حول Keith Sumptionالدكتور  وألقى. العابرة للحدود
موضـــــــــــــــوع "التحد�ت اليت متثلها أهم أمراض احليوان العابرة للحدود يف الشـــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا واألمراض 

 ".19-احليوانية املصدر يف أوقات كوفيد
 

رئيس اهليئة العامة للخدمات البيطرية وكبري املســـــــــــــــؤولني البيطريني يف علي،  حممد حممودقام الدكتور عبد احلكيم  -4
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مجهورية مصر العربية، بعرض أحدث املعلومات بشأن وضع األمراض احليوانية 

قدم الدكتور  كما.  املصــــــــــــدر واخليارات املتاحة ملكافحتها، متحداًث حتديًدا عن أنفلونزا الطيور الشــــــــــــديدة اإلمراض
علي الدويريج، مدير عام صـــحة احليوان يف اململكة العربية الســـعودية، معلومات حمدثة عن فريوس كورو� املســـبب 
ملتالزمة الشـــرق األوســـط التنفســـية، والدكتور إبراهيم الدغايس بشـــأن محى الوادي املتصـــدع، ابلنيابة عن مدير عام 

 املركز الوطين لصحة احليوان يف ليبيا.
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، بر�مج تنمية التنوع البيولوجي يف اجملتمعات احمللية وحفظه التابع ملنظمة Irene Hoffmannتناولت الســــــــــــــيدة و  -5
وأكدت على الدور اهلام . األغذية والزراعة، أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، الدور اهلام للتنوع البيولوجي

ل حفظ التنوع البيولوجي وضـــرورة املســـاعدة على دمج التنوع البيولوجي الذي يقوم به �ج "الصـــحة الواحدة" يف جما
وذكرت أن هيئة املوارد الوراثية يف املنظمة تعمل على إعداد تقرير عن . على املســـــتوى الوطين يف الوزارات األســـــاســـــية

 تنوع البيولوجي.حالة املوارد الوراثية يف العامل لألغذية والزراعة، وتعتزم اهليئة عقد حوار حول موضوع ال
 

تلت العروض مناقشـــة أدارها مّيســـر حول اخليارات املتاحة لضـــمان تطبيق �ج "الصـــحة الواحدة" يف ظل الضـــغط  -6
املكتب -حيث تبادلت مجيع الدول واملنظمات املدعوة، مثل منظمة الصــــحة العاملية 19-الذي متثله تبعات كوفيد

اإلقليمي لشــرق املتوســط، واملنظمة العربية للتنمية الزراعية، واملركز اخلليجي لإلنذار املبكر لألمراض احليوانية العابرة 
 19-إبراز اآلاثر النــامجــة عن كوفيــد ومت. للحــدود، اآلراء حول املســــــــــــــــائــل واألولو�ت الختــاذ اإلجراءات الالزمــة

وتقدم رئيس . وضـــرورة تعزيز �ج "الصـــحة الواحدة" من خالل املزيد من التعاون والتنســـيق بشـــأن تدابري املكافحة
االجتماع مبالحظات ختامية منوًها أبن األولوية يف اإلقليم هي للوقاية من اجلوائح وكشـــــــــــــــفها والتصـــــــــــــــدي هلا يف 

 ل �ج "الصحة الواحدة".مصدرها احليواين من خال
 

 االستنتاجات والتوصيات الرئيسية
 أفضى االجتماع إىل االستنتاجات والتوصيات التالية: -7
 

 التوصيات املوجهة إىل البلدان:
إقامة منصـــــات "الصـــــحة الواحدة" ابلتعاون مع أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني بشـــــأن مكافحة األمراض املعدية  )أ(

 امليكروابت؛الناشئة ومقاومة مضادات 
وتعزيز قدرات املختربات للكشـــــف املبكر واالســـــتجابة الســـــريعة لألمراض املعدية الناشـــــئة ومقاومة مضـــــادات  )ب(

 امليكروابت؛
واالســـــــــــــتثمار يف التثقيف البيطري من أجل تعزيز قدرات القوة العاملة يف جمايل املراقبة واالســـــــــــــتجابة ملكافحة  )ج(

 امليكروابت؛ األمراض املعدية الناشئة ومقاومة مضادات
 ومناصرة السياسة العامة ومتكني التنفيذ. )د(

 
 التوصيات املوجهة إىل منظمة األغذية والزراعة:

مؤازرة اجلهود اليت تبذهلا البلدان من أجل تعزيز التنســـــــيق بني مجيع أصـــــــحاب املصـــــــلحة يف جمال التفاعل بني  )أ(
 البيئة)؛حليوان واإلنسان والنظام اإليكولوجي (وزارات الزراعة والصحة و ا

ومسـاعدة البلدان على وضـع خطط عمل وطنية شـاملة بشـأن "الصـحة الواحدة" ابلتعاون مع منظمة الصـحة  )ب(
العاملية، واملنظمة العاملية لصــحة احليوان، واملنظمة العربية للتنمية الزراعية، وجملس التعاون لدول اخلليج العربية، 

  واحتاد املغرب العريب؛
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للكشـــــف املبكر واالســـــتجابة الســـــريعة لألمراض املعدية الناشـــــئة ومقاومة مضـــــادات وتعزيز قدرات املختربات  )ج(
 امليكروابت؛

ودعم البلدان من أجل تعزيز التعاون بني القطاعات املختلفة من خالل تنســـيق األنشـــطة املتعلقة بصـــحة احليوان  )د(
 مضادات امليكروابت والبيئة؛وصحة اإلنسان يف جمال األمراض احليوانية املصدر وسالمة األغذية ومقاومة 

ودعم البلدان يف جمال تصــــــــميم اســــــــرتاتيجيات بيطرية وطنية وتنفيذها يف جماالت الســــــــالمة البيولوجية واألمن  )ه(
البيولوجي ونظم احلجر الصـــحي والصـــحة العامة البيطرية وخدمات صـــحة احليوان من أجل مكافحة األمراض 

 ؛املعدية الناشئة ومقاومة مضادات امليكروابت
  ودعم البلدان يف جمال تنفيذ برامج بناء القدرات حمددة األهداف؛ )و(
ودعم البلدان يف جمال تعزيز البحث بشـــــأن األمراض الناشـــــئة احليوانية املصـــــدر، ال ســـــيما يف ما يتعلق جبائحة  )ز(

 ودور احليوا�ت فيها؛ 19-كوفيد
جات احليوانية من أجل التغلب على اآلاثر ودعم البلدان يف جمال تعزيز ســـــــالســـــــل القيمة للثروة احليوانية واملنت )ح(

 . وضمان حتقيق األمن الغذائي 19-النامجة عن كوفيد
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من أجل إدارة مستدامة  استنتاجات احلوار الفين اإلقليمي بشأن "إعادة البناء على حنو أفضل: املرفق جيم:
 للمياه حتقيًقا لألمن الغذائي يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا"

 
 معلومات أساسية

مدى أتثّر إقليم الشــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا من حيث األمن الغذائي واعتماده بشــــــــــكل  19-أبرزت جائحة كوفيد -1
املياه العامل الرئيســـــي الذي حيد من القدرة على بلوغ مســـــتو�ت مرتفعة من االكتفاء  وتعدّ . كبري على جتارة األغذية

الــدول يف اإلقليم لالعتمــاد على الواردات الغــذائيــة من أجــل الوفــاء مبتطلبــاهتــا الــذايت من األغــذيــة، وتتزايــد حــاجــة 
وتغيري أمناط احلديثة وقد ازدادت غالل احملاصــــــــــــــيل يف العديد من بلدان اإلقليم، نتيجة اعتماد نظم الري . الغذائية

ة املياه هدفًا اســــــرتاتيجًيا، يالحظ أنه لكن يف حني تعترب بلدان عّدة ز�دة إنتاجي. زراعة احملاصــــــيل وتعزيز إدارة املزارع
يف ظل عدم وجود رقابة أفضــل على ســحب املياه، ويف ظل غياب نظم واضــحة لتخصــيص املياه تســرتشــد ابســتدامة 

 املوارد، متيل اجلهود املبذولة من أجل ز�دة إنتاجية املياه إىل التسبب يف ز�دة الطلب على املياه.
 

إلبراز التحدي اإلمنائي املزمن املتمثل يف نُدرة  19-لفرصــة املطروحة يف ظل أزمة كوفيديعتزم هذا االجتماع اغتنام ا -2
وإّن جمموعة من التدابري الالزمة لتعزيز األمن الغذائي من . املياه يف إطار آفاق "إعادة البناء على حنو أفضـــــــــــــــل"

 إطار التجارة األقاليمية، واالســــــــــــتثمار يف خالل ز�دة إنتاجية املياه يف حدود اســــــــــــتدامة املوارد املائية، والتعاون يف
ا، تندرج مجيعها ضمن التكنولوجيا البديلة مثل التحلية ومعاجلة مياه الصرف، وكذلك اعتماد الزراعة الذكية مناخيً 

 اخليارات املطروحة للنقاش من أجل املساعدة على نقل اإلقليم إىل مسار التنمية املستدامة والقادرة على الصمود.
 

 املوعد واملكان والرتتيبات التنظيمية
صــباًحا وحىت الســاعة الواحدة ظهًرا  11من الســاعة  2020يوليو/ متوز  21انعقد االجتماع على حنو افرتاضــي يوم  -3

وترأس االجتماع الســـــــــيد محدان ســـــــــامل الوهيبيي، املدير العام املســـــــــاعد ملركز البحوث الزراعية، . (بتوقيت القاهرة)
 سلطنة ُعمان.

 
، �ئب مدير شــعبة األراضــي واملياه يف منظمة األغذية والزراعة وعرضــت Sasha Kooفتتحت االجتماع الســيدة ا -4

، كبري Pasquale Stedutoوقدم الســـــيد . جمموعة من اخليارات والســـــياســـــات من أجل اإلدارة املســـــتدامة للمياه
ا  عامل حمفز على  19-رئيســـًيا حول موضـــوع "كوفيداملســـتشـــارين يف جمال املياه يف منظمة األغذية والزراعة، عرضـــً

 .دمج إدارة املياه من أجل حتقيق االستدامة"
 

، قائد الرب�مج اإلقليمي يف مكتب املنظمة اإلقليمي Jean-Marc Faurèsأعقبت العرض حلقة نقاش توىل الســـيد  -5
لســـــيد حازم الناصـــــر، رئيس ا للشـــــرق األدىن ومشال أفريقيا، تيســـــريها وقد ضـــــمت حلقة النقاش مخســـــة أعضـــــاء هم:

منتدى الشــــرق األوســــط للمياه، األردن؛ والســــيدة عاقصــــة البحري، كاتبة الدولة للموارد املائية، تونس؛ والســــيد وليد 
زابري، أســـــتاذ، بر�مج إدارة املوارد املائية، جامعة اخلليج العريب، البحرين؛ والســـــيد حامد ســـــليمان الضـــــحلي، مدير 

اه، ســـــلطنة ُعمان؛ والســـــيدة روال جمدالين، قائدة جمموعة تغري املناخ واســـــتدامة املوارد الطبيعية، مركز حبوث الرتبة واملي
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ر أمكن من . اللجنة االقتصــــادية واالجتماعية لغريب آســــيا (إســــكوا) وتلت حلقة النقاش مناقشــــة أشــــرف عليها ميســــّ
وقدم الســـــــــــيد حممد . جراءات بصـــــــــــددهاخالهلا جلميع البلدان تبادل اآلراء حول مســـــــــــائل وأولو�ت تتطلب اختاذ إ

 . احلامدي، كبري مسؤويل األراضي واملياه، املكتب اإلقليمي للمنظمة، موجزًا للعناصر الرئيسية لالجتماع
 

 االستنتاجات والتوصيات الرئيسية
على الزراعة واألمن الغذائي يف إقليم الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا، هبدف  19-�قش االجتماع آاثر جائحة كوفيد -6

إلبراز التحدي اإلمنائي املزمن الذي متثله نُدرة املياه يف إطار آفاق  19-اغتنام الفرصـــة املطروحة يف ظل أزمة كوفيد
نامجة عن نُدرة املياه على التنمية وكان االجتماع قد بدأ بعرض رؤية عاملية لآلاثر ال. "إعادة البناء على حنو أفضل"

االجتماعية واالقتصـــــــــــــــادية، وكيف قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بدعم النهوض إبدارة املياه من 
أُلقي الضــوء على و . من أهداف التنمية املســتدامة 6خالل املبادرات واألنشــطة واملشــاريع املختلفة يف إطار اهلدف 

 اإلقليم، منها:مسائل خمتلفة هتّم 
 

، 2008-2007احلــاليــة وأزمــة املواد الغــذائيــة يف عــامي  19-أوجــه التشــــــــــــــــابــه واالختالف بني جــائحــة كوفيــد )أ(
  والدروس املستفادة من حيث العالقة بني املياه واألمن الغذائي؛

 ة؛تبعات األزمة واستجاابت البلدان ملسألة توافر املياه وضرورة إدارة املياه ضمن حدود االستدام )ب(
 جدوى املياه غري التقليدية وأمهيتها؛ )ج(
ضرورة األخذ يف االعتبار التجارة ودمج املياه االفرتاضية كجزء من املعادلة اخلاصة ابألمن الغذائي يف اإلقليم،  )د(

 مع الرتكيز على التجارة األقاليمية من أجل املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي؛
تنسيق املؤسسي واتساق السياسات بني قطاعي املياه والزراعة والتعاون أمهية احلوار والتعاون من أجل إدراج ال )ه(

 . داخل البلدان وبني الشركاء يف التنمية

 
وشـــــــددت حلقة النقاش واملناقشـــــــة املفتوحة على ضـــــــرورة اتباع احلوكمة التكيفية للمياه اجلوفية، مبا يف ذلك آليات  -7

للمياه، مع البحث يف إمكانية اســتخدام اإلعا�ت ورصــد التخصــيص الفعالة من أجل حتقيق االســتخدام املســتدام 
التكنولوجيات واهلياكل املؤســــســــية والزراعة الذكية مناخًيا، واالســــتفادة من التجارب الناجحة كما يف حالة األردن 

 . وعقود املياه اجلوفية يف املغرب
 

 كما نوقشت املسائل التالية: -8
 

الغذائي واألمن املائي على حنو منســق، وإدراك حدود اإلقليم من ضــرورة التفكري يف األهداف اخلاصــة ابألمن  )أ(
 حيث إنتاج األغذية؛

اإلمكا�ت املتاحة من خالل اســـــــــتخدام املياه غري التقليدية من أجل احلد من الضـــــــــغط على املوارد من املياه  )ب(
  العذبة، وضرورة دجمها يف خطط اإلدارة املتكاملة؛

الزراعة املائية وأمهية التفكري يف احلد من فقد وهدر الغذاء ابعتباره جزًءا من إمكا�ت الزراعة الصناعية، ومنها  )ج(
 احلل اخلاص ابألمن الغذائي؛
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الفرص اليت تطرحها التكنولوجيات، مثل التحلية والنظم اليت تعمل ابلطاقة الشـــمســـية، وكذلك التكنولوجيات  )د(
و أفضـــــــــــــــل، مثل االســـــــــــــــتشـــــــــــــــعار عن بُعد الرامية إىل رصـــــــــــــــد اســـــــــــــــتخدام املياه والتخطيط له وإدارته على حن

  املائية؛ واحملاسبة
  أمهية دراسة جودة املياه واحلد من التلوث، ابعتبارمها عنصرًا حاسم األمهية يتعني التصدي له؛ )ه(
ضــــــرورة دمج صــــــغار املزارعني يف الربامج الرامية إىل تعزيز إدارة املياه على مســــــتوى املزارع من خالل تشــــــجيع  )و(

  املالئمة وتعزيزها ومتكينها، مبا يف ذلك التعاونيات واحتادات مستخدمي املياه؛ اهلياكل املؤسسية
األثر اهلام الناجم عن تغري املناخ على املياه يف اإلقليم، وضـــــــــــــرورة وضـــــــــــــع برامج تكيف يف الزراعة تراعى فيها  )ز(

ليت حتّول االهتمام من املنح اآلاثر املناخية وتعزز قدرة النظم الزراعية على الصــمود، مبا يف ذلك طرق التمويل ا
 إىل القروض

 
 


