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  للمجلس املائة بعد السبعون الدورة
 

 من جدول األعمال: تقرير الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 5-9الفرعي  البند
 2022يناير/كانون الثاين  13-10(بغداد، العراق، اجتماع كبار املسؤولني، 

  )2022فرباير/شباط  8-7الوزاري،  واالجتماع
 
 

. األدىن للشــــــــــرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ملؤمتر والثالثني الســــــــــادســــــــــة الدورة تقرير يف البارزة املعامل أعرض أن يســــــــــرين
لوســـــــــائل االفرتاضـــــــــية من  هذا انعقد  13إىل  10املؤمتر اإلقليمي على شـــــــــّقني، أحدمها اجتماع كبار املســـــــــؤولني الذي انعقد 

  يف بغداد، العراق.  2022فرباير/شباط  8و 7ع وزاري خمتلط، ُعقد يومي تبعه من مثّ اجتما  ،2022يناير/كانون الثاين 
 

 التنمية أهداف لتحقيق والغذائية الزراعية النظم"حتويل  موضـــــــــوع حول متحورت اليت املســـــــــؤولني كبار  اجتماع مداوالت ومشلت
ت" أفريقيا ومشال األدىن الشـرق يف املسـتدامة  والدخل؛ الشـباب لعمالة الريفي التحول) 1( وهي األربع املركزية اإلقليمية األولو

) وبناء القدرة على 4( الزراعة؛ وخضــــــرنة) 3( للجميع؛ الصــــــحية الغذائية األمناط لتشــــــجيع والغذائية الزراعية النظم وحتويل) 2(
 ومتكني املرأة يف الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية، إضافة إىل موضوع مشرتك بشأن تعميم منظور املساواة بني اجلنسني

  إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا. 
 

ت اإلقليمية  وختم االجتماع الوزاري مداوالته عن طريق عقد ثالث موائد مســـتديرة الســـتكشـــاف العالقات القائمة بني األولو
  . 2031-2022األربع واإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

 
مج اخلاصــــة ملســــائل املتصــــلة النتائج أبرزأن أنتهز هذه الفرصـــــة لكي أوجز لعناية اجمللس  وأود  عن املنبثقة وامليزانية لرب

  :اإلقليمي للمؤمتر والثالثني السادسة الدورة
 
مج العمل املقرتح والذي يرمي  يف ا يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، أقّر األعضاء بر أعقاب مناقشة نتائج املنظمة وأولو

ت اإلقليمية األربع مبوازاة معاجلة العوامل املســّرعة واملواضــيع املشــرتكة من أجل تنفيذ اســرتاتيجيات  إىل الســعي إىل تنفيذ األولو
ذا الصـــــــــدد املنظمة ومبا ا اقرتاحات تعزيز كفاءة املكتب اإلقليمي وفعاليته. ودعا املؤمتر اإلقليمي  ا. وأيّد األعضـــــــــاء أيضـــــــــً درا

مج من خالل توطيد التعاون ووضــــع اســــرتاتيجية  األعضــــاء واملنظمة إىل العمل مًعا من أجل حتقيق األهداف املوضــــوعة يف الرب
ج مفصـلة على حنو جّيد لتعزيز الشـراكات ب ج قائم على املشـاريع إىل  ني أصـحاب املصـلحة املتعددين واالنتقال تدرجيًيا من 

  قائم على الربامج. 
 



2 

مج العمل املتعدد الســـنوات للفرتة  وعالوة للمؤمتر اإلقليمي للشـــرق  2025-2022على ذلك، صـــادق املؤمتر اإلقليمي على بر
ســــــــــــرتاتيجية املنظمة للعلوم األدىن. وأثىن املؤمتر اإلقليمي على العملية الشــــــــــــ املة اليت نصــــــــــــت عليها خارطة الطريق اخلاصــــــــــــة 

لنظر يف بعض العناصــر لدى صــياغة االســرتاتيجية، ويف طليعتها خصــوصــيات الســياقات  واالبتكار. وأوصــى األعضــاء املنظمة 
ســــــيما حقوق امللكية الفكرية، واالســــــتفادة  احمللية واالختالفات القائمة بني بلدان اإلقليم، وتيســــــري النفاذ ونقل التكنولوجيا وال

  من املعارف احمللية وإيالء االهتمام الواجب لدور صغار املنتجني والنساء والشباب. 
 

ا بوضــــــع االســــــرتاتيجية اجلديدة لتغري املناخ وحّث على مراعاة الســــــياقات والظروف واالحتياجات  ورّحب املؤمتر اإلقليمي أيضــــــً
اإلقليمية واحمللية بقدر أكرب لدى وضــــــعها بصــــــيغتها النهائية. وجرى التشــــــديد على الدور اهلام الذي تؤديه العلوم والتكنولوجيا 

ذا واالبتكار من أجل التصــــــــــــدي ألثر تغ ري املناخ على النظم الزراعية والغذائية وتشــــــــــــجيع التكّيف معه. وأقّر املؤمتر اإلقليمي 
ن الســـــابعة والعشـــــرون والثامنة والعشـــــرون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  لفرصـــــة اليت تتيحها الدور الصـــــدد 

صــــر العربية واإلمارات العربية املتحدة على التوايل، من أجل تســــريع بشــــأن تغري املناخ اللتان ســــتســــتضــــيفهما كل من مجهورية م
عجلة اإلجراءات املتصـــــــلة بتغري املناخ وتعظيم النفاذ إىل التمويل املناخي يف القطاعات الزراعية والغذائية. وُدعي األعضـــــــاء إىل 

ملناخ وتقدمي إســـــهامات بشـــــأن االحتياجات املشـــــاركة بشـــــكل فاعل يف املشـــــاورة اإلقليمية بشـــــأن االســـــرتاتيجية اخلاصـــــة بتغري ا
ت اإلقليمية والقطرية املتصلة بتغري املناخ والنظم الزراعية والغذائية.    واألولو

 
اخلتام، ويف ظل عدم تقدمي ترشيحات رمسية الستضافة الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن، دعا املؤمتر  ويف

اإلقليمي اجملموعة اإلقليمية للشــرق األدىن إىل التداول واالتفاق على موعد ومكان انعقاد الدورة الســابعة والثالثني وعلى رئيس 
اية العام احلايل. املؤمتر اإلقليمي ونو  لتشاور مع املدير العام قبل    ابه، 

 
  .لديكم أسئلة أي على اإلجابة سروري دواعي من وسيكون جزيالً  شكرًا

 
 
 

  األدىن للشرق اإلقليمي للمؤمتر والثالثني السادسة الدورة رئيس اخلفاجي، كرمي  حممد السيد معايل
 


