
 2018-2017الشرق األدنى / شمال أفريقيا إلقليمتعاون منظمات المجتمع المدني في مجال الغذاء والتغذية والزراعة، 

 
 :لمنظمة األغذية والزراعةالمبادرات اإلقليمية 

متع استتمراي المدتاديات ايمليميت   ،2014منت  على علم باستتمرايي  المشتاويات منظمات المجتمع المدني في الشرق األدنى وشمال إفريقيا 

[ منتجي المتااد الغ اييت على سديل المثال أي ]ندية المياه، ودعم الزياع  على نطاق صغير : وهي (الفاو)منظم  األغ ي  والزياع  ل الثالث
سالم  األغ ي  والمنتجات الزياعي  ومعلامتات باالهتمام  بايضاف  إلى ،وبناء المرون  لتعزيز األمن الغ ايي والتغ ي  ،شامل تنمي  من أجل 

 33للتدوية  ستتعدادلال ايملتيممشتاوية منظمتات المجتمتع المتدني فتي  ختالل(. 18-2016)خالل الفترة الفاصل  بين الدويتين  وذلك (الساق
 علتى تهمالمجتمتع المتدني متاافقمنظمتات ن متن ا، عدر المشايك(2016أبريل  9-7بيروت، )ايمليمي للشرق األدنى وال ي عقد في للمؤتمر

متن المشايكان ، إال أن. الحالي  واستمرايها في الفترة،التي تدناها أجندة المؤتمر ايمايمي للشرق األدنى، ومنظم  الفاو  المداديات ايمليمي 

 : محاذير لكل مداديةأصديوا بعض الالمجتمع المدني 
 

 الت ي تتدنتاه التنه  الفنتي الحتالي متجتاواا ، "الحت  فتي الميتاه"من التنه  القتايم علتى ماعتدة نابع أن يكان التركيز على ندية المياه  يندغي

 . واجندة المؤتمر ايمليمي للشرق األدنىمنظم  الفاو 
 . الصيادين والرعاة أيضا حتى يتضمن" صغاي المنتجين،"يتاسع مفهامها ليكان يندغي أن صغاي المزايعين مدادية  •
فتي  أن يكتانيجت  حيت   ،التنميت  خطابللتشايه في  هتعرض بعد( resilience" )القادية على المجابه / الصماد"يجب إعادة تعريف  •

 . تعافيالمقاوم  الصدمات السددي ، وانتهاكات واألامات التي تتطل   / علىوالقضاء  جدر الألضرايإطاي المساءل  والمسؤولي  و
 

 : مبادرات محددة من منظمات المجتمع المدني

منظمتات المجتمتع المتدني عتن ضتروية  تأعربت، متن المتؤتمر ايمليمتي للشترق األدنتى 33أجندة الدوية  و منظم  الفاومع أولايات  يا  تماش

فتي الرييستي  الغت اء والتغ يت  والزياعت  داختل مجتمعاتنتا والتدواير  من أجل تطاير الفاو، فضال عن التعاون مع بعضهم الدعضالتعاون مع 

للمتؤتمر  33للتحضتير للتدوية وضعت المنظمات المجتمع  في المشاوية ايمليمي  و. شكل مقترحات محددةفي ه ا التعدير  ومد اتخ . مليماي

 (. التقريرين المنفصلين عن ه ه الزثيق ر ظأن)ين في جلسات ويش  العمل ين محددمقترحا( 2016بيروت، أبريل ) ايمليمي
 

على النساء والشتداب، التركيز مع  مليمايفي  النظم الزياعي  القايم  على حماي  الديئ خالل المنامشات، أوصى المشايكان أيضا إلى تعزيز 

 . خدماتها للمجتمعات المحلي  وتقديمبين صغاي المنتجين، من وخاص  
حقاق المزايعين في إطاي المعاهتدة  فيهامجماع  من مضايا السياس  العام  المتعلق  بحقاق صغاي المنتجين، بما لمل  فايي آخر  برامد و

حفظ واستخدام وتدادل وبيع الد وي المدخرة فتى "، وال سيما الح  في (IGPTRFA)الدولي  بشأن الماايد الاياثي  النداتي  لألغ ي  والزياع  

 . ح  اينسان في حري  تكاين الجمعيات والتنظيمك لك و 1"،مااد التكاثرالمزيع  وغيرها من 
متن  طايتل المتد امتترا  تم  الدعاة إلى ، مليمايلدعاة إلى ايادة تدادل المعلامات والخدرات بين منظمات المجتمع المدني في ب وفيما يتعل 

جميتع  اتستاقنظتر أ). الحكامتات صتديهاتر متن تلتك التتي ثتوماثامت  أك  تطاير ماعدة بيانات تحتاي على معلامتات وإحصتاءات بديلت أجل

 (. في الجدول أدناه للمؤتمراإلقليمي 33الدورة منظمات المجتمع المدني لنتاي  مقترحات 
 
 :أكثر تطايا  فيما يلي ااثنين منها أصدح، 2016عام منظمات المجتمع المدني بين  ايمليمي  ه ه المداديات في المشاويةمن بين و

 ودعمها  المنتجينفي تشكيل منصة/منتدى/ آلية لصغار بدء ال .1

، والحظت (SSPsالـ)مدني  لدعم صغاي منتجي األغ ي  لي  آل ومضمانصيغ  إمكاني  عمل  حالمداوالت منظمات المجتمع المدني أجرت 

تختلت  عتن تلتك التتي تختدم عمليتات الزياعت  أو صتيد األستماق علتى نطتاق واستع،  صتغاي منتجتي الغت اءالعالجات الالام  لتدعم  أوال  أن

 ذات فهتم أفضتلإلتى أن تكتان محتددة، متداينت  و ينالغت ايي الستيادة/ احتياجتات األمتن ثانياا  وخاص  فيمتا يتعلت  انتهتاق حقتاق االمتصتادي   و 

 . ، بما في ذلك المااد الغ ايي  الرييسي ءالغ ا من احتياجاتكل نت  يال  ايمليمال سيما وأن ، مليملإل

، والحاج  إلتى (المزايعين والرعاة)ندية المياه : بعض التحديات الرييسي  التي تااجه صغاي المنتجين في الشرق األدنى وشمال إفريقيا هي

العقدتات التتي تحتال دون الاصتال إلتى المتاايد والمستتدام  والشتامل ، لتنميت  لمتعددة، وعدم وجتاد فتر  الصدمات الالتعافي بسرع  من 

، والصتراص صتغاي المنتجتين حقتاق ومصتال  سياستات الدولت  غيتر الماليمت ، و ممايستات القطتاص الختا  التتي تتعتاي  متع الطديعي ، و

لعديتد متن امااجهت  أيضا  إلتى أن أشايوا كما . صم  العاي ضد صغاي المنتجينوو ،(الحضرفي )االجتماعي التحيز وب، وواالحتالل والحر

 . ت ليل العقدات والتحدياتمن لتمكين المجتمعات المحلي  المتضرية القاناني  والفني  المعرف  والخدرة التحديات تتطل  تلك 
                                                           

1IGPTRFA   وبيع الدت وي وغيرهتا متن المتااد التتروي  والمشتايك  فتي صتنع القتراي المتعلت ، والتقاستم  ،وتدادل ،واستخدامعلى، ظ احف" فيس ح  صغاي المزايعين يكر

: علتتتتى، (9.3الديداجتتتت ، المتتتتادة ." )استتتتتخدام المتتتتاايد الاياثيتتتت  النداتيتتتت  المتتتتدخرة فتتتتى المزيعتتتت  لألغ يتتتت  والزياعتتتت  العتتتتادل والمنصتتتت  للمنتتتتافع الناشتتتتئ  عتتتتن
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 ثانياا  تدتادل الخدترات،  أوال ،متد تمك تن المشتايكين متن  دعم صغاي المنتجتينل—شدك المنص  أو الأو —اآللي  مثل تلكلان الاظاي  المقترح  
التي هم هاالء ال ين يااجهانالنزاص، بما فيفي األامات ومناط   زايعينالمدعم  ثالثا  ، و مليمايتحديد التحديات والديوس المستفادة في دول 

معتت نتتاي  ويشت  العمتل فتي عمليت  التخطتي  . االحتتاللتحتت الاامعت  متن مختلت  التدواير الحكاميت  خانقت  سياستات متاانين وتااجه  تتم جم

 (. SWOTتحليل )االستراتيجي 

 شمال إفريقيا/ الشرق األدنى  إقليمفي  فعيلهاتننحو  للحيازةيهية جالخطوط التوتطوير وتقديم التدريب في  .2

يهيت  جالتاللمشتايك  فتي التتديي  وغيرهتا متن الجهتاد لتعمتيم وتفعيتل الخطتاط  الضتروية واييادةت منظمات المجتمع المتدني علتى يكز

حتتا  إلتى الدترام  ذات الصتل  علتى المستتا  ت علتى أنهتامنظمتات المجتمتع المتدني  إتفقتتو. ملتيمايفتي يكاد تكان مجهال  للحيااة، والتي 

برنام  أوسع نطاما لزيادة التاعي وتحليتل السياستات األنشط  التدييدي  األولي  ويجب أن تخدم . المناس  من المنه  التدييدي ايمليمي، بدءا  

 : فيما يتعل  بـلتطديقها والمناصرة 

مسأل  المياه و[ ح  اينسان في]على سديل المثال، المراعي، الدعد الحضري، )للحيااة يهي  جالتاسد الثغرات الماجادة في الخطاط  (1)

  (الد وي

الصراص واالحتالل والحرب، وحري  تكاين الجمعيتات حاالت على سديل المثال، القااعد التقليدي   )خصاصي  ايمليمي  الالتركيز على ( 2)

   (لصغاي المنتجين، وامترا  ياي محدد إمليميا كما االحتمال على المد  الطايل

، (IUCN)االتحتتاد التتدولي للحفتتاظ علتتى الطديعتت  عتت  بالتا" المحميتت  اط المنتتمصتتفاف  "للحيتتااة ويهيتت  جالتاجعتتل التتتباي بتتين الخطتتاط ( 3)
صتتكاق ال، و(ممتتدةالامتات ظتل األفتي  لتحتترقاإطتاي علتى ستديل المثتال، )تاجيته سياست  جديتدة لمنظمتت  الفتاو ب والمتعلقت ، IGPTRFAوالتـ

 2 جميا  أكالاا التميياد ةاد الن اا اتفاقيا  مناهةا   متن 34علتى ستديل المثتال، التعليت  العتام ]تفستيري الحقاق اينسان والقانان الجديدة ل

   [إلخ  3التراب  بين ايغاث  والتنمي  وحقاق اينسان،و

  (2014خاصتت  لتعتتايض القصتتاي الظتتاهر فتتي الماضتتاص لتتدي الفتتاو منتت  عتتام )التركيتتز علتتى النتتاص االجتمتتاعي والنظتتام األبتتاي ( 4)
ولايات بماج  اتفاق باييس وجدول أعمال األ، ضمن (UNSDS)مع النظام اينمايي المستدام الجديد الناشئ من األمم المتحدة  التماشي( 5)

ونتتاي  القمت   تمايتل التنميت ،و المايتل الثالت ، علتى ستديل المثتال، ) ختر أ، متع عمليتات السياستات العالميت  2030التنمي  المستدام  لستن  

  4 ضمن ه ا التسلسل الهرمي( اينساني 
، سديل المثال، مدادئ إداية المياهعلى )وتيايات العمل على المستايين ايمليمي  والعالمي   الرييسي المساهم  في وضع الجماعات   (6)

  5 (، وما إلى ذلكيضااألي الحرمان عنوعدم 
 . وشمال إفريقيابالشعاب األصلي  في الشرق األدنى  ذات الصل يهي  للحيااة والتاجيهات جتطدي  الخطاط التا( 7)

 
 للمؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى 33نتائج الدورة  أولويات منظمات المجتمع المدني

علوى )للحيوازة يهيوة جالتوسد الثغرات الموجوودة فوي الخطووط  .1

[ حووا اإلننووا  فووي]سووبيل المثووالم المراعوويم البعوود الح وور م 
 (المياه ومنألة البذور

 ي الحياان  الاياثيح   الدلدان على تنفي  خط  العمل العالمي  للماايد 

في استخدام أنااص من العل  والكأل والمراعي  وتشجيع الدلدان على التاسع

 ا. 17الفقرة )القادية على مقاوم  الجفاف والملاح   العالي  الغالل 

إنشاء نظم مستدام  الفاو على تعزيز الدعم لألعضاء بااسط  ح   و

ط  راء في المناى الفقز علي تركتلألغ ي  الحيااني  المصدي، خاص   تلك ال

  (ب. 18الفقرة )  وتحسين اندماجهم في سالسل القيم  الاطني  الريفي

مصايد األسماق من استخدام ماايد المياه الع ب  في  ند ممكى حع أدنم

  (أ. 21الفقرة )وتربي  األحياء المايي  واألنشط  المتصل  بصيد األسماق 

طل  من المنظم  إلى وضع استراتيجي  الغابات والمراعي ايمليمي  و

                                                           
 CEDAW  /C  /GC  /34 ،7بشتأن حقتاق المترأة الريفيت ، ( 2016) 34، التاصتي  العامت  يمتم (ستيداو)اللجن  المعني  بالقضاء على جميع أشكال التمييتز ضتد المترأة    2

 : ، على2016مايس 
. treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f34&Lang=enhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 

 : ، على16. ، الفقرة2015أكتابر  15على النحا المنصا  عليه في إطاي العمل من أجل األمن الغ ايي والتغ ي  في األامات التي طال أمدها،   3
mo267a.pdf-http://www.fao.org/3/a . 

حلتال  تصتميم بااستط  تتأستسلكتي  ايطتاي األستمى داختل ذلتك تناست  داختل م يج  تنفي ه في إطتايفي الاامع، كل ما يتعل  بالتعاون مع وبين وكاالت األمم المتحدة    4

 . ناي  األمين العام الجديد لألمم المتحدة للتنمي  المستدام  بااسط لألمم المتحدة  ةجديدالالناشئ  ضمن منظام  التنمي  المستدام   التنمي  المستدام 
: ، على1989يانيا  27اتفامي  بشأن الشعاب األصلي  والقدلي  في الدلدان المستقل ، : 169انظر اتفامي  منظم  العمل الدولي     5

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169    أيضا إعالن األمم المتحدة بشأن حقاق

ال تاجد أي  دول  في   . http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf: ، على2007سدتمدر  13، (UNDRIP)الشعاب األصلي  

األيدن، وايمايات العربي  : هي UNDRIPومع ذلك، دول المنطق  اللتي صاتت لماافق  على . 169الشرق األدنى وشمال أفريقيا مد صدمت على إتفامي  منظم  العمل الدولي  

 . والكايت، ولدنان، وليديا، ومصر، والمملك  العربي  السعادي ، واليمن المتحدة، وإيران، والدحرين، وتانس، والجزاير، والسادان، وساييا، والعراق، وعمان، ومطر،

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f34&Lang=en
http://www.fao.org/3/a-mo267a.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169؛
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdfز


 (. أ. 33الفقرة )لشرق األدنى وشمال أفريقيا 

ومع ذلك، . في الدعد الحضري والمراعي والد وي NERC33لم تناول الـ]

ات أشاي إلى أن صغاي المزايعين األسريين معرضان لماج"فإن المؤتمر 
ان مديتهم محدودة على الاصال د تكانات ، ومرا  والفيضاف ولألمالجف

 [(.  . 24الفقرة )إلى المدخالت الزياع  

على سبيل المثالم القواعد )خصوصية اإلقليمية الالتركيز على  .2

التقليدية؛ حواتت الصوراو واتحوتول والحورحم وحريوة تكووين 

علووى الجمعيوات لصووغار المنتجوينم واقتوورام را  محودد إقليميووا 

 (المدى الطويل

ى طل  إلى الدلدان تشجيع استخدام نظم يداية الماايد الطديعي  تقام عل

الفقرة )الصغيرة والرعاة  و .عماما  لي  حالماات حاب الحيايك  أصمشا

  (ق. 17

وح   الدلدان، بدعم من المنظم ، على تعزيز القديات ويفع مستا  

الاعي بمقاوم  مضادات الميكروبات بما يتماشى مع مراي المؤتمر 

 2015/4 (الفقرة 17. ي( 

وح  الفاو لاضع استراتيجيات وخط  تعاوني  يداية مخاطر األمرا  

ات األامات، وتحسين ايبالغ عن   في أومدود خاصة للحر بالعاالحيااني  

اث حي والدحر الصز نظام الحجي وتعزياألمرا  ويصد حرك  المااش

  (أ. 18الفقرة )والحااي عدر الحدود 

و وإعادة التأهيل في مطاص الثروة ئ الرب  بين حاالت الطاايلفاو اوح  

الحيااني ، ال سيما في الدول األعضاء المتضرية بفعل النزاعات 

واألامات الممتدة، من خالل إمام  مشاييع وطني  وإمليمي  تتصد  

را  الحيااني   العابرة للحدود واألمرا  الحيااني   المصدي دات األملتهدي

  ( . 18الفقرة )دة تأهيله   وإعاإلى حماي  مطاص الثروة الحياانيبايضاف  

دولي، نان الع القاي م  ال تتماشوأوصى باالمتناص عن اتخاذ تدابير أحادي

المتحدة، وتعر  األمن الغ ايي والتغ ي  للخطر  ق األممك ميثافي ذل بما

راص في معالج  ايسع م 1996م لعا الن يوماك إعى ذلنص علكما ي

  (19الفقرة )األوضاص الماثل  في بعض دول ايمليم 

وناشد الدول األعضاء التاميع على اتفامي  المنظم  بشأن التدابير التي 

يد غير القاناني دون إبالغ ودون تنظيم ع الصء لمنتتخ ها دول  المينا

  (ا. 21الفقرة )ويدعه والقضاء عليه 

ح   المنظم  والدلدان األعضاء على تعزيز دوي المنظمات غير الحكامي  

ومنظمات المجتمع المدني على المستايات كاف  من أجل إحراا تقدم أفضل 

على صعيد تنفي  المداديات ايمليمي  والدرام  الماجه  إلى التخفي  من 

  (و. 28الفقرة )تأثيرات انعدام األمن الغ ايي والجاص في ايمليم 

 وح   المنظم  على دعم الصامال من أجل تعدئ  الماايد وبناء القديات
الاطني  وايادة مديتها على الصماد ألغرا  األمن الغ ايي والتغ ي  بما 

  (ي. 28الفقرة ( )2019–2016)الاطني  الجديدة  يتماشى مع استراتيجيتها

القل  العميت  إااء تتدهاي األمتن الغت ايي واألمتن ايعالن الااايي ** يددأ 

والتغ ي  بسد  الصراعات واالحتالل واألام  التي طال أمدها فتي المنطقت  

 (.1")الفقرة 

)إطار السياسققات األىققرت ذات ال ققلةوقواعققد تطبيققم مواقيققم  .3
اإلطقار التحرك فقي ظقل األزمقات الممتقدة،الىطوط التوجي يقة، 

المسئول، التعليقات العامة الجديقدة المحلي للمبادئ االستقمار 
 والناشئة لل يئات التعاقدية الحقوقية، وغيرها(

4.  

ع جميع أصحاب المصلح  على نشر وتروي  واستخدام " لجن   ئمدادشج 

الخاص  باالستثمايات المسؤول  في الزياع  ونظم  العالمياألمن الغ ايي 

في ظل األامات  األغ ي " و"إطاي العمل بشأن األمن الغ ايي والتغ ي 

الممتدة" و"الخطاط التاجيهي  الطاعي  بشأن الحاكم  المسؤول  لحيااة 

  .ب(26)الفقرة  األياضي

المنظمات غير الحكامي  ومنظمات المجتمع المدني على المستايات وح   

كاف  من أجل إحراا تقدم أفضل على صعيد تنفي  المداديات ايمليمي  

والدرام  الماجه  إلى التخفي  من تأثيرات انعدام األمن الغ ايي والجاص 

   (و. 28الفقرة )في ايمليم 

رها من حقاق اينسان في لم ت كر حقاق اينسان في الغ اء، وال غي]

ف بأن "تغير  في حين أن ايعالن الااايي *اعتر، إالNERC33تقرير لـ
 [ا لحقاق اينسان األساسي ."المناخ يشكل تهديد  

( 2( "تمكين المرأة" بين صغاي المزايعين و)1) يمر سا  إشاية إلى]خاصوووة )التركيوووز علوووى النووووو اتجتمووواعي والنظوووا  األ وووو   .5

http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf


لتعووويا القصووور الظوواار فووي المواوووو لوود  الفوواو منووذ عووا  

2014) 

ايعالن الااايي ** ذكر أهمي  تافير "فر  عمل وتنمي  متساوي  

 [(.5للسكان األشد عرض  للمخاطر، بما فيهم الشداب والنساء..." )الفقرة 

مع النظوا  اإلنموا ي المنوتدا  الجديود الناشوا مون األموم  تماشيا .6

ولويووات  موجووب اتفوواق  وواري  األم اوومن (UNSDS)المتحوودة 

م مووع عمليووات 2030وجوودول معمووال التنميووة المنووتدامة لنوونة 

علوووى سوووبيل المثوووالم والمو ووول )النياسوووات العالميوووة األخووورى 

اوومن اووذا ( الثالوو م تمويوول التنميووةم ونتووا ا القمووة اإلننووانية

 التنلنل الهرمي

دولي، نان الع القاي متتماش  ال وأوصى باالمتناص عن اتخاذ تدابير أحادي

المتحدة، وتعر  األمن الغ ايي والتغ ي  للخطر  ق األممك ميثافي ذل بما

راص في معالج  ع ايسم 1996م لعا الن يوماك إعى ذلنص علكما ي

  (19الفقرة )األوضاص الماثل  في بعض دول ايمليم 

ع الدلدان األعضاء على المشايك  بشكل فعال في األنشط  التي تنف ها  وشج 

–2016اللجن  حاليا  في إطاي برنام  عملها المتعدد السناات للفترة 
االت التي تكتسي أهمي  متزايدة في ايمليم على ، خا  في المج2017

  (د. 26الفقرة )غراي أهداف التنمي  المستدام  والتغ ي  

بتعزيز مشايك  منظم  األغ ي  والزياع  في تاعي  الرأي العام نرح   

واالستقراي والسالم في إطاي خط   على العالم  الاثيق  بين األمن الغ ايي

، **ايعالن الااايي)المعتمدة مؤخرا   2030التنمي  المستدام  لعام 

 (. 7الفقرة 

وتيوارات العمول علوى  الر ينويةالمناامة في واع الجماعوات  .7

على سبيل المثالم مبواد  إدارة ) والعالمياإلقليمي المنتويين 

 (األراايم وما إلى ذلكن مالمياهم وعد  الحرما  

ح   المنظمات غير الحكامي  ومنظمات المجتمع المدني على المستايات 

ليمي  كاف  من أجل إحراا تقدم أفضل على صعيد تنفي  المداديات ايم

والدرام  الماجه  إلى التخفي  من تأثيرات انعدام األمن الغ ايي والجاص 

   (و. 28الفقرة )في ايمليم 

تطبيوووا الخطووووط التوجيهيوووة للحيوووازة والتوجيهوووات المتعلقوووة  .8

  الشعوح األصلية في الشرق األدنى وشمال إفريقيا
 [NERC33وال يم كر الشعاب األصلي  في تقرير الـ]

صغار ألجل آلية  / منتدى  / منصة  البدء في: 1مبادرة محددة 

 ودعمها المنتجين

  على تعزيز حاكم 6ح   الدلدان على العمل، بدعم من المنظم  والشركاء،

  بشكل فعال من األمرا  الحيااني  ومكافحتها   للامايدمات الديطريالخ

 .و( 17وايمليمي  والعالمي  )الفقرة واستئصالها على المستايات الاطني  

    الحياانيح   الدلدان على تنفي  خط  العمل العالمي  للماايد الاياثيو

ع في استخدام أنااص من العل  والكأل والمراعي ى التاسدان علع الدليجشتو

  (ا. 17الفقرة )العالي  الغالل والقادية على مقاوم  الجفاف والملاح  

ى الدلدان تشجيع استخدام نظم يداية الماايد الطديعي  تقام علوطل  إلى 

الفقرة )الصغيرة والرعاة  و.عماما  لي  حالماات حاب الحيايك  أصمشا

  (ق. 17

وح   الفاو ينشاء نظم مستدام  لألغ ي  الحيااني  المصدي، خاص   تلك 

  وتحسين اندماجهم في سالسل الريفيط  راء في المناى الفقز علتي تركال

 .ب( 18القيم  الاطني  )الفقرة 

تخدام ع في اس  ، بالتاسوح   الدلدان على أن تقام، بدعم من المنظم

أل والمراعي عالي  الغالل ومادية على تحمل يل والكاصحن المناف مأص

 .ه( 24الجفاف )الفقرة 

الدول األعضاء على تعزيز الدعم للمزايعين األسريين واالستثماي  تشجيع

في برام  الحد من الفقاي في المناط  الريفي  لزيادة فر  وصالهم إلى 

من خالل تعزيز منظم  و.و( 24األسااق وتحسين سدل معيشتهم )الفقرة 

األغ ي  والزياع  مزيد من التعاون فيما بين بلدان الجناب لدعم 

 . ا(24)الفقرة  األسريين المزايعين

وطل  دعم الدلدان األعضاء من خالل تنظيم فعاليات لتدادل المعايف 

ص مستدام ومابل لالستمراي لمصايد اير مطاديات لتطوالتجايب، وبناء الق

 .أ( 22األسماق وتربي  األحياء المايي  في ايمليم )الفقرة 

إجراء تقييمات لألثر الديئي ل  من الفاو وضع خطاط تاجيهي  بشأن طم كما 

 . ( 22لمشاييع تربي  األحياء المايي  )الفقرة 

وح   المنظمات غير الحكامي  ومنظمات المجتمع المدني على المستايات 

كاف  من أجل إحراا تقدم أفضل على صعيد تنفي  المداديات ايمليمي  

                                                           
 فسرالشراك  نومع ذلك، مشيرا الى نتيج  . في المؤسسات الدولي ، بما في ذلك المؤسسات المالي  الدولي " شركاء" يعد رون عن انالااايي نوايعالناالمؤتمر تقرير    6

 . لصغاي المنجين آلي  / منتد   / لنفتر  أنه مد تشمل أيضا منظمات المجتمع المدني واألكاديميين وفي نهاي  المطاف منص  وعلى أوسع نطاق يعمي " شركاء" كأن



ايي والجاص والدرام  الماجه  إلى التخفي  من تأثيرات انعدام األمن الغ 

 .و( 28في ايمليم )الفقرة 

ف ت الجفاوأشاي إلى أن صغاي المزايعين األسريين معرضان لماجا

ان مديتهم محدودة على الاصال إلى د تكنات ، ومرا  والفيضاولألم

 . ( 24المدخالت الزياع  )الفقرة 

وأشاي إلى الحاج  إلى تافير التأمين الزياعي لدعم صغاي المزايعين 

 .د( 24األسريين )الفقرة 

وح   المنظمات غير الحكامي  ومنظمات المجتمع المدني على المستايات 

كاف  من أجل إحراا تقدم أفضل على صعيد تنفي  المداديات ايمليمي  

والدرام  الماجه  إلى التخفي  من تأثيرات انعدام األمن الغ ايي والجاص 

 .و(.28في ايمليم )الفقرة 

يهيوة جالتوتطووير وتقوديم التودريب فوي الخطووط : 2مبادرة محوددة 

للحيازة نحو تفعيول لهوم فوي منطقوة الشورق األدنوى وشومال إفريقيوا 

 (في األعلى( 1)انظر األولاي  )

لجن   ئمدادجميع أصحاب المصلح  على نشر وتروي  واستخدام " تشجيع

الخاص  باالستثمايات المسؤول  في الزياع  ونظم األمن الغ ايي العالمي 

األغ ي " و"إطاي العمل بشأن األمن الغ ايي والتغ ي  في ظل األامات 

الممتدة" و"الخطاط التاجيهي  الطاعي  بشأن الحاكم  المسؤول  لحيااة 

.ب(.26األياضي )الفقرة   

 الزراعة اإليكولوجية تعزيز : 3اقترام محدد 

ى طل  إلى الدلدان تشجيع استخدام نظم يداية الماايد الطديعي  تقام عل

الصغيرة والرعاة )الفقرة  وعماما . لي  حالماات حاب الحيايك  أصمشا

 .ق( 17

تقديم المساعدة الفني  لالستخدام اآلمن لمديدات اآلفات  فاووطل  إلى ال

عدر اعتماد ممايسات اياعي  جيدة تسترشد  دةاب واألسمدات األعشومدي

 .ط( 24بنصا  ومااصفات الدستاي الغ ايي )الفقرة 

الدلدان على يب  السياسات الزياعي  بدعم االستهالق المستدام  تشجيعو

لألغ ي  ونظم اينتا  التي تؤدي إلى تحسين التغ ي  والصح  وتحمي الديئ  

 . ( 35 وتلدي االحتياجات الاطني  )الفقرة

ي كر "علم الديئ " بأي شكل من األشتكال، ولكتن يشتير  لمNERC33تقرير ]

( c.21إلتتى نمتتا األايق كمتتا تشتتمل ختتدمات النظتتام اييكالتتاجي )الفقتتترة 
.ه(. 21ومعالج  آثاي تغير المنتاخ علتى التنظم اييكالاجيت  الدحريت  )الفقترة 

فتي إجتراء تقييمتات طل  المساعدة من منظم  األغ ي  والزياعت  المؤتمر و

 .[ج.22األثر الديئي لمشاييع تربي  األحياء المايي  )الفقرة 

جمووووع وإنتووووام المعلومووووات البديلووووة والبيانووووات : 4اقتوووورام محوووودد 

 واإلحصاءات

وطل  من الفاو المساعدة للدلدان في تقييم الماايد السمكي  على المستايين 

ونشرها من مِدل مركز  ت وجمعهاالقطري وايمليمي، وتدادل المعلاما

إمليمي لرصد األسماق يتم إنشاؤه كمستادص للديانات المعلامات )الفقرة 

 .ب( 22

ح   المنظمات غير الحكاميت  ومنظمتات المجتمتع المتدني علتى المستتايات 

كافتت  متتن أجتتل إحتتراا تقتتدم أفضتتل علتتى صتتعيد تنفيتت  المدتتاديات ايمليميتت  

رات انعتدام األمتن الغت ايي والجتاص والدرام  الماجه  إلى التخفي  متن تتأثي

 .و( 28في ايمليم )الفقرة 
 "األمن الغ ايي والقطاعات الزياعي  في مناخ متغير"ايعالن الااايي بشأن    *

 "األمن الغ ايي واالستقراي والسالم"ايعالن الااايي بشأن    **
 
بعض العناصر المفيدة، ولكن ال ياف ر أساسا لديه عن المدادئ التاجيهي  بشأن حاكم  األياضي ومصايد األسماق والغابات  دليل الشعديال

ل لك، على حد سااء ألغرا  محددة (. الاظاي  المشاية إليها في العناان الدليل)لدناء القديات في مجال تعزيز والتنفي  والرصد والتقييم 

منه  تدييدي، وحمالت  : على سديل المثال)أو للتعدي  العام  وها على المجتمع المدني لدناء برنام  / يمليم والمرتدط  بخصاصي  ا

 .يا  عمل هاستخدامال كثيف  والماساعي التاخيهي  للحيااة العلى الخطاط " بتفعيل"إلى ( مااصدةالتاعي ، وأدوات ال
 

تركيز  من خاللتحتا  إلى النظر فيها  فهيهي ذات الصل ،  الستثمايات المسؤول  في النظم الزياعي  والغ ايي امدادئ  وألي ديج  تعتدر 

واالستثماي في  لتجاية—مدادية من مدل المجتمع المدني—نحا مجماع  من المدادئ للحيااةيهي  جالتامع الخطاط  التماشيو أ  إمليميالضاء 

 (. المد  الطايلعلى  هدف  )النظم الغ ايي  
 

http://www.fao.org/news/story/ar/item/259952/icode/


 
 : ويتماشى معالمدني يندغي أن يقترن تمع جالملحيااة وتحديد أولايات المداديات ايمليمي  الممكن  عند لتطدي  المدادئ التاجيهي  فيما يخص 

التأثير على  من أجلوبناء القديات الفني   من خاللهيمكن المنتجين صغاي ا( لم يتم تحديد اسمه بعد)تقديم الدعم آللي  أو منتد  ( 1)

حالاضعهم ومد  ممايستهم لتقرير  . المنتجين  صغاي ايمليمي لحال" التشخيص" المشايك  فيوالسياسات على جميع المستايات، 

 (. هيمن  من إي طرفبدون ) مصيرهم في العملي  ايمليمي 
 .ذلك تطاير عالمات مداشرة بين المنتجين والمستهلكين ، بما فيالزياع  اييكالاجي روي  توتعزيز  (2)

في —القانان الدوليحقاق اينسان وغيرها من الدولي  لالمعايير بماج  —للدولااللتزامات الخاي  الاالي  ايمليمي  بايادة الاعي ( 3)

 . اينتا  الغ ايي / الغ اء والتغ ي  و الزياع  المتعلق  بالسيامات 
 .أحاال األي ، RTFNWعلى سديل المثال،  )ألدبياتالفي المساهم   (4)

 (. األياضي المياهلنضاالت من أجل لعلى سديل المثال، التقايب العالمي )تطاير تقايب األياضي والمياه ( 5)
 

 :  لدا  ماعلى التركيز 

  (نتف  جميعا على أنها أولاي  دايم )فلسطين 
إداية األياضي الجاف  ودناء وتدادل الخدرات لمنظمات المجتمع المدني، تدادل يدياجها بشكل أكثر انتظاما في ايمليم  أي من خالل )إيران 

  (ودعم الرعاة
  (التركيز على المداديات ايمليمي تحت أن تكان دول   NERC33ألسداب كثيرة، ولكن أيضا  كما طلدت الدول  في )مصر 
  (التركيز على المداديات ايمليمي تحت أن تكان دول   NERC33 كما طلدت الدول  في)لدنان 

  (مع منظمات المجتمع المدني التااان ايمليمي واالستفادة من تدادل مدياتتحقي  من أجل )المغرب 
 وانتاجها من القضايامن مدل منظم  األغ ي  والزياع ، على الرغم من أن مضايا الغ اء والتغ ي   هااستدعاد بسد ) الصحراء الغربي 

 .دلدفي ال( األصليشع  ال)التعاون مع شركاء مشروص ول اتصاييادة لإل / لديه القدية  تمع المدنيجفق  الم ملح ، وال
 (. تجسد كل القضايا ذات األولاي  بلد  وهي " سل  الخدز" يهفوإن لم يكن ممثال في التشاوي، )السادان 

 
يهيت  للمشتاوية ومتع ذلتك، يحتتا  التركيتز جالتانت  لجالتقيتيم متن مدتل البعد ووتستند ه ه الخطاط ايستراتيجي  على سجلنا من المشاويات، 

 .( مدل أي نقاش عن فعالياتوه ا ما كان جزء من المدوالت في بيروت، ). مزيد من المنامش العلى الدلدان ذات األولاي  
 

على ستديل المثتال، حجتم الستكان وأعتداد منظمتات . والمختلف  بشكل واسعالمعايير الخاص  بكل بلدب، ثم واذا تعلقت مسأل  األولاي  بالماايد

 . مميزكل بلد له سياق سياسي ف. الستالدلدان في جميع   ساوتالمجتمع المدني النش  والمنتجين بالتأكيد ال ي
 

والمجهتادات ايمليميت   األوستع فتي ايملتيمنستي  القد يكزت منظمات المجتمع المدني أكثر على تحديتد متدياتها وأدوايهتا داختل فحتى اآلن 

 . األخر  ذال العالم 
 
فتي اتصتال متع أبعتاد المستتثمر والمستتهلك، ذلتك ، ولكتن يمكتن أن يكتان (باستتثناء ستلطن  عمتان)دول الخلي  في ه ه المنامش لنظر تم اللم ي

التجتتاية ومدتتادئ االستتتثماي )وخاصتت  فتتي الهتتدف علتتى المتتد  الطايتتل متتن وضتتع إطتتاي معيتتايي للتجتتاية واالستتتثماي فتتي التتنظم الغ اييتت  

 . مع المدادئ التاجيهي  الحيااة ا  ماشىتم( MENAل
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