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بوينس أيرس ،األرجنتني 10-1 ،سبتمرب/أيلول 1954
سانتياغو ،شيلي 30-19 ،نوفمرب/تشرين الثاني 1956
سان خوسيه ،كوستاريكا 21-12 ،نوفمرب/تشرين الثاني 1958
مكسيكو سييت ،املكسيك 20-9 ،أغسطس/آب 1960
ريو دي جانريو ،الربازيل 27-17 ،نوفمرب/تشرين الثاني 1962
فينيا ديل مار ،شيلي 29-13 ،مارس/آذار 1965
بونتا ديل أيست ،أوروغواي 16-5 ،ديسمرب/كانون األول 1966
كنغستون ،جامايكا 13-2 ،ديسمرب/كانون األول 1968
كاراكاس ،فنزويال 20-12 ،أكتوبر/تشرين األول 1970
كالي ،كولومبيا 21 ،أغسطس/آب –  2سبتمرب/أيلول 1972
بنما سييت ،بنما 23-12 ،أغسطس/آب 1974
ليما ،بريو 29-21 ،أبريل/نيسان 1976
مونتفيديو ،أوروغواي 19-8 ،أغسطس/آب 1978
هافانا ،كوبا 26 ،أغسطس/آب –  6سبتمرب/أيلول 1980
ماناغوا ،نيكاراغوا 20 ،أغسطس/آب –  10سبتمرب/أيلول 1982
بوينس آيرس ،األرجنتني 15-6 ،أغسطس/آب 1984
بريدجتاون ،بربادوس 13-5 ،أغسطس/آب 1986
ريسيف ،الربازيل 7-2 ،أكتوبر/تشرين األول 1988
سانتياغو ،شيلي 13-9 ،يوليو/متوز 1990
مونتفيديو ،أوروغواي 28 ،سبتمرب/أيلول  2 -أكتوبر/تشرين األول 1992
سان سلفادور ،السلفادور 29 ،أغسطس/آب  2 -سبتمرب/أيلول 1994
أسونثيون ،باراغواي 6-2 ،يوليو/متوز 1996
ناساو ،جزر البهاما 20-16 ،يونيو/حزيران 1998
مرييدا ،املكسيك 14-10 ،أبريل/نيسان 2000
هافانا ،كوبا 26-22 ،أبريل/نيسان 2002
غواتيماال سييت ،غواتيماال 30-26 ،أبريل/نيسان 2004
كاراكاس ،فنزويال 28-24 ،أبريل/نيسان 2006
برازيليا ،الربازيل 18-14 ،أبريل/نيسان 2008
بنما سييت ،بنما 30-26 ،أبريل/نيسان 2010
بوينس آيرس ،األرجنتني 30-26 ،مارس/آذار 2012
سانتياغو ،شيلي 9-6 ،مايو/أيار 2014
مكسيكو سييت ،املكسيك 29 ،شباط/فرباير 3-مارس/آذار 2016
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بنود متهيدية وموجز للمداوالت
أوالً – بنود متهيدية
تنظيم املؤمتر اإلقليمي
-1

عقدت الدورة الرابعة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب يف مكسايكو ساييت
(املكسيك) يف الفرتة من  29فرباير/شباط إىل  3مارس/آذار  .2016وعُقد اجتماع كبار املسؤولني للمؤمتر اإلقليماي
يف الفرتة ما بني  29فرباير/شباط واجللسة الصباحية يف  1مارس/آذار ،بينما عُقد االجتمااع الاوزاري مان جلساة
بعد ظهر  1ماارس/آذار إىل  3ماارس/آذار  .2016وحضار ممثلاون مان  32بلاداً عضاواً ،مان بيانهم  25وزيارًا
و 13نائب وزير ومسؤولون رفيعو املستوى كرؤساء وفود.

مراسم االحتفال االفتتاحية
-2

افتتح املؤمتر اإلقليمي فخامة السيد  ،Enrique Peña Nietoرئيس الواليات املتحدة املكسيكية ،جنب ًا إىل جناب
مع السيد خوسيه غراتسيانو دا سيلفا ،املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة .وقد أكّد الرئيس التزام بالده بالقضاء
على اجلوع وشدّد على أهمياة املاؤمتر اإلقليماي للتقادم معاا ماو تنمياة ريفياة أكثار اشاتما ًال خالياة مان الفقار
ومصحوبة بأمن غذائي وتغذوي.

-3

افتتح السيد  ،Raúl Benítezاملدير العام امل ساعد واملمثال اإلقليماي ملنظماة األغذياة والزراعاة ألمريكاا الالتينياة
ومنطقة البحر الكارييب ،اجتماع كبار املسؤولني ووجه الشاكر إىل حكوماة وشاعب الوالياات املتحادة املكسايكية
حلفاوتهما ،ورحّب بوفود الدول األعضاء ،وأشار إىل الدور اجلديد للماؤمترات اإلقليمياة يف توجياه عمال منظماة
األغذية والزراعة.

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقرر
-4

انتخب املؤمتر اإلقليمي باإلمجااع السايد  ،José Eduardo Calzadaوزيار الزراعاة والثاروة احليوانياة ومصاايد
األمساك والتنمية الريفية واألغذياة يف املكسايك ،رئيسااً ،فاأعرب عان شاكره لتعييناه يف هاذا املنصاب ورحّاب
باملندوبني إىل االجتماع .وانتخب السايد  ،Godfrey Eneasسافري جازر البهاماا إىل منظماة األغذياة والزراعاة،
والسيد  ،José Luis Molinas Vegaالوزير واألمني التنفيذي لألمانة التقنية للتخطاي االقتصاادي واالجتمااعي
يف باراغواي ،نائبني للرئيس.

-5

انتخب املؤمتر اإلقليمي باإلمجاع مقررين هما السيد  ،Claudio Rozencwaigاملمثل الدائم جلمهورية األرجنتني لادى
منظمااة األغذيااة والزراعااة ،والساايد  ،Julius Rossاملسااؤول ماان وزارة الزراعااة واألراضااي ومصااايد األمساااك
يف أنتيغوا وباربودا.
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إقرار جدول األعمال واجلدول الزمين
-6

أقرّ املؤمتر اإلقليمي جدول األعمال واجلدول الزمين.

-7

وافق املؤمتر اإلقليمي على إعطاء الكلمة للناطقني الذين انتخبتهم منظمات اجملتماع املادني أثنااء املشااورة الايت
تسبق انعقاد الدورة احلالية ،طبق ًا لرتتيب طلبات إعطاء الكلمة ،وذلاك تعابرياً عان االهتماام كشااركة منظماات
اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية يف أعمال منظمة األ غذياة والزراعاة ومتشاي ًا ماع خاربة الادورة الساابقة
(الثالثة والثالثني) للمؤمتر اإلقليمي يف عام .2014

بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
-8

شدّد السيد خوسيه جوزيه غرازيانو دا سيلفا  ،املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ،يف كلمته الايت ألقاهاا
أمام املؤمتر على التحديات اليت تواجه أمريكا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب يف العمال علاى حتقياق
الغايات احملددة يف أهداف التنمية املستدامة .وأبرز اجلهود اجلديدة املطلوبة للحفاظ علاى التقادم احملارز
يف مكافحة اجلوع واالفتقار إىل األمن الغذائي وسوء التغذية على مدى العقدين املاضيني ومواصلته ،ويف دفع
السياسات الرامية إىل دعم الزراعة األسرية والتنمية الريفية ،ويف تشجيع اسرتاتيجيات التكياف ماع تغاري
املناخ وإدارة املخاطر واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية.

بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة
-9

مل يتمكن السيد  ،Wilfred J. Ngirwaالرئيس املستقل جمللس منظماة األغذياة والزراعاة ،مان حضاور املاؤمتر
اإلقليمي ،فأتيح بيانه للوفود.

بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي
 -10أشارت السفرية أمرية داوود حسن جرناس ،رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي واملمثل الدائم جلمهورية الساودان
لدى منظمة األغذية والزراعة ،إىل التقدم الذي أحرزته جلنة األمن الغذائي العاملي علاى مادى العاامني املاضايني
وإىل بعض موضوعات حبثها الرئيسية ،داعية خمتلف اجلهات الفاعلة إىل االخنراط يف عمل اللجنة.

بيان رئيس مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي الثالث والثالثني ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 -11سلّ السيد  ،Carlos Furcheوزير الزراعة يف مجهورية شيلي ورئيس املؤمتر اإلقليمي الثالث والاثالثني ألمريكاا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،الضوء على التقدم احملرز علاى مادى العاامني املاضايني يف متابعاة االتفاقاات
اليت أبرمت أثناء الدورة الثالثة والثالثني ،ما يشري إىل التزام منطقاة أمريكاا الالتينياة والبحار الكاارييب التزاما ًا
كام ًال بتحقيق األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة.

3

بيان رئيس مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي الرابع والثالثني ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 -12رحّب السايد  ، José Eduardo Calzadaوزيار الزراعاة والثاروة احليوانياة ومصاايد األمسااك والتنمياة الريفياة
واألغذية يف املكسيك ،جبميع املشاركني وقدم الشكر على تعيينه رئيساً للمؤمتر اإلقليمي الرابع والثالثني ،وشادّد
على أن هذا االجتماع إمنا هو تعبري عن التزام املنطقة بتنمية الزراعة ،وال سيما زراعة الفالحاني األسسارية .وأكّاد
أيضا على أهمية أن تعمل األطراف مجيعهاا بصاورة بنااءة لتسااهم يف تنمياة الزراعاة يف املنااطق الريفياة يف دول
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

ثانياً  -السياسات العاملية واإلقليمية واملسائل التنظيمية
 -13حبث املؤمتر املسائل السياساتية اهلامة

لإلقليم:

(أ) األمن الغذائي والتغذوي :من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة؛
(ب) حتااول القطاااع الريفااي :تنميااة األراضااي الريفيااة ،والزراعااة األساارية ،واالشااتمال االجتماااعي واالقتصااادي،
واالبتكار؛
(ج) االستخدام املستدام للماوارد الطبيعياة وإدارة املخااطر والتكياف ماع تغاري املنااخ يف اإلطاار اجلدياد
ألهداف التنمية املستدامة.

حتديات وآفاق األمن الغذائي والتغذوي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب :من األهداف اإلمنائية لأللفيةة
إىل أهداف التنمية املستدامة
املؤمتر اإلقليمي:
 -14أقرّ بأنه على الرغم من التقدم الكابري احملارز ،ينبغاي تكثياف اجلهاود لتاوفري فارة تنموياة لشاعوب أمريكاا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب اليت ال تزال تعاني الفقار املادقع واجلاوع والسامنة وأشاكا ًال مان ساوء التغذياة
أخرى.
 -15أكّد أهمية خطة عام  2030اجلديدة املبيّنة يف أهداف التنمية املستدامة.
 -16أكّد جمدداً على فائدة إطار العمل الذي تبناه املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،وكذلك التعهدات اإلقليمياة،
مثل مبادرة القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وخطاة مجاعاة دول أمريكاا الالتينياة
ومنطقة البحر الكارييب لعام  2025لألمن الغاذائي والتغذياة والقضااء علاى اجلاوع ،الايت وفارت إطاارًا مؤاتيا ًا
لتحقيق منطقة خالية من اجلوع والفقر خالل جيل واحد.
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 -17أقا ّر بوجااود تااواؤم بااني أهااداف التنميااة املسااتدامة اجلدياادة املنصااوة عليهااا يف خطااة عااام  2030واألهااداف
ث املنظمة على أن تواصال يف عاام -2016
االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة وإطار النتائج الذي تتبناه ،وح ّ
 2017الرتكيز على تنفيذ برنامج عملها على األولويات القطرية.
ث منظمة األغذية والزراعة على مواصلة دعام تنفياذ االلتزاماات العاملياة واإلقليمياة املاذكورة أعااله ،وكاذلك
 -18ح ّ
السياسات العامة ذات الصلة.
 -19طلب من منظمة األغذية والزراعة حتديد أولويات عملها يف البلدان واملنااطق الايت تشاكل أكارب التحاديات فيماا
يتعلق باجلوع والفقر يف املناطق الريفية ،مع إيالء اهتمام خاة ألهداف التنمية املستدامة اجلديدة.
 -20دعا منظمة األغذية والزراعة إىل دعم البلدان يف بناء القدرات بغية وضع املؤشرات ونظم املعلوماات عان أهاداف التنمياة
املستدامة على الصعيدين اإلقليمي والوطين ،كما دعا البلادان إىل تعزياز نظمهاا اإلحصاائية الوطنياة وتاوفري معلوماات
جمدّدة.
 -21حثّ منظمة األغذية والزراعة على إبراز دور الغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف معاجلاة االفتقاار
إىل األمن الغذائي والتغذوي وتيسري التجارة مع املستهلكني.
 -22دعا منظمة األغذية والزراعة ،بالتعاون مع املنظمات الدولية األخرى ،إىل تعزيز آليات للتجارة البني-إقليمياة يف
منتجات األغذية الزراعية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية وتيسري الرواب مع املستهلكني.

حتديث بشأن جلنة األمن الغذائي العاملي
املؤمتر اإلقليمي:
 -23صادق على التقرير عن أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي على مدى الفرتة  2015-2014وبرنامج عملها املتعادد
السنوات لفرتة السنتني  2017-2016واملذكرة التوجيهية بشأن اختيار أنشطة اللجنة يف املستقبل.
 -24طلب تشجيع تنفيذ السياسات املتفق عليها يف جلنة األمن الغاذائي العااملي ،كاا يف ذلاك "مباادت االساتثمارات
املسؤولة يف الزراعة واألنظمة الغذائية" املعتمدة حديثاً و"إطاار العمال علاى األمان الغاذائي والتغذياة يف األزماات
املمتدة" ،باإلضافة إىل الصكوك املستخدمة بالفعل يف املنطقة ،مثال اخلطاوط التوجيهياة الطوعياة لادعم اإلعماال
املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين واخلطوط التوجيهية الطوعية املتعلقة بااإلدارة املساؤولة
حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.
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حتديات حتويل القطاع الريفةي يف أمريكةا الالتينيةة ومنطقةة البحةر الكةارييب :تنميةة املنةاية الريفيةة والزراعةة
األسرية واالشتمال االجتماعي واالقتصادي واالبتكار
املؤمتر اإلقليمي:
 -25سلّ الضوء على مساهمة "املبادرة اإلقليمية بشأن الزراعة األسرية والتنمية اإلقليمية" يف االبتكاارات التكنولوجياة
واالجتماعية واملؤسسية الرامية إىل حتقياق األمان الغاذائي والتغاذوي والقضااء علاى الفقار يف املنااطق الريفياة يف
املنطقة.
 -26دعا إىل استمرار الدعم لوضع آليات للتنسيق بني املؤسسات واحلوكمة لتيساري التفاعال باني السياساات واحلاوار
فيما بني القطاعات وبني احلكومات واجملتمع املدني والقطاع اخلاة لتحقيق التحويل االجتمااعي واالقتصاادي
للقطاع الريفي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،مع احلفاظ على تولي البلد املعين زمام القياادة وإياالء
اهتمام خاة للنساء والشباب والشعوب األصلية.
 -27دعا إىل تعزيز اسرتاتيجيات التعاون بني بلدان اجلنوب واسرتاتيجيات التعاون الثالثي لتطوير نظم أغذية زراعية
سليمة مستدامة وخفض الفقر يف املناطق الريفية يف البلدان واملناطق األكثر انكشاف ًا على املخاطر يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب.
 -28شدّد على أهمية تعزيز العمل على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،مع الرتكيز بوجه خااة علاى مصاايد
األمساك احلِرَفية كسياسة متباينة  ،نظرًا إىل أن موارد مصاايد األمسااك وتربياة األحيااء املائياة تسااهم مسااهمة
رئيسية يف األمن الغذائي والتغذوي باملساعدة على القضاء على اجلوع والفقر.
 -29سلّ الضوء على قيمة القطاع احلرجي وقيمة اجملتمعات احمللية اليت تعتمد يف معيشتها على الغابات يف حتقيق
تنمية شاملة ومستدامة يف املناطق الريفية.
 -30طلب من منظمة األغذية والزراعة تعزيز العمل على احلماية االجتماعية املرتبطة بالتنمية املستدامة.
 -31أوصى بأن تعزز البلدان الزراعة األسرية وسياسات التنمية الريفية على أساس نهاج زراعاة إيكولوجياة إقليمياة،
مع الرتكيز بوجه خااة علاى التفاعال باني سياساات اإلنتااج املساتدام واالساتهالك املساؤول ،وإدارة خمااطر
الكوارث ،والتأمني الزراعي ،واملساعدة التقنية ،واإلرشااد الريفاي والتواصال ،واحلماياة االجتماعياة ،والعمالاة
الزراعية وغري الزراعية يف برامج التنمية اإلقليمية ،بغية املساعدة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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حتديات االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإدارة املخاير والتكيف مع تغري املنةا يف أمريكةا الالتينيةة ومنطقةة
البحر الكارييب يف اإليار اجلديد ألهداف التنمية املستدامة
املؤمتر اإلقليمي:
 -32طلب من منظمة األغذية والزراعة تعزيز منتديات للحوار السياساتي بني البلدان يف املنطقة بغية حتديد إجاراءات
متضافرة لتشجيع حتسني التنسيق بني أنشطة التكيف مع تغري املنااخ وأنشاطة خفاض خمااطر الكاوارث ،عارب
تبادل اخلربات واملمارسات واملعرفة والتكنولوجيا.
 -33وفقاً لا"إطار سنداي للحد مان خمااطر الكاوارث  ،"2030-2015سالّ الضاوء علاى احلاجاة إىل إكماال الادعم
الوطين الذي تقدماه املنظماة إىل البلادان بوضاعه يف ساياق إقليماي للوقاياة مان الظاواهر اجلوياة البالغاة الشادة
واألحداث اليت يتسبب فيها اإلنسان وختفيف آثارها واالستجابة هلاا ،ماع الرتكياز بوجاه خااة علاى فئاات
السكان األكثار انكشااف ًا علاى املخااطر مان مثال صاغار املازارعني واملازارعني األساريني واحلارجيني والصايادين
احلِرَفيني والنساء والشباب والشعوب األصلية.
 -34شجّع استمرار تعزيز النظم الوطنياة لصاحة النباات واحلياوان وساالمة األغذياة ووضاع بارامج لتقوياة اجلهاود
اإلقليمية للوقاية من األنواع الدخيلة واآلفات واألمراض ومكافحتها والقضاء عليها.
 -35دعا إىل مواصلة العمل على إعداد خطوط توجيهياة للمسااعدة علاى صاياغة سياساات نظاام إيكولاوجي تشاجّع
األبعاد الثالثة كلها  -االجتماعية واالقتصادية والبيئية  -للزراعة واحلراجاة ومصاايد األمسااك وتربياة األحيااء
املائية املستدامة على أساس اخلربة العملياة للبلادان ،وتعزياز تطاوير برناامج إقليماي يهادف إىل تباادل البلادان
اخلربات والدروس املستفادة يف هذا اجملال.
 -36دعا املنظمة إىل إيالء أهمية أكرب لقيمة الغابات واملزارع احلرجية فيما يتعلق باددارة املخااطر والتكياف ماع تغاري
املناخ.
 -37أحاط باستنتاجات وتوصيات "احللقة الدراساية اإلقليمياة يف الزراعاة اإليكولوجياة يف أمريكاا الالتينياة ومنطقاة
البحر الكارييب" ،وحثّ منظمة األغذية والزراعة على مواصلة العمل على هذه املسألة.
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ثالثاً -مسائل الربنامج واملوازنة
تقرير عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف املنطقة يف الفرتة  15-2014ونتائج وأولويات املنظمة يف منطقة أمريكةا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واستعراض االسرتاتيجية اإلقليمية
املؤمتر اإلقليمي:
 -38رحّب باإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة يف الفرتة  2015-2014يف التصدي للتحديات اإلقليمية ،خاصة من
خالل املبادرات اإلقليمية الثالث اليت اعتمدها املؤمتر اإلقليمي الثالث والثالثون ملنظمة األغذية والزراعة ألمريكاا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:
(أ) أقرّ بدعم منظمة األغذية والزراعة جملموعات عمل مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقاة البحار الكاارييب
على الزراعة األسرية وتقدم املرأة وخطة مجاعة الدول لعام  2025لألمن الغذائي والتغذياة والقضااء علاى
اجلوع ودعا إىل مواصلة العمل يف هذا االجتاه؛
(ب) صادق على ما أجنز من عمال يف جماال التعااون باني بلادان اجلناوب وتعبئاة املاوارد والادعم املقادّم إىل
"اجلبهات الربملانية ضد اجلوع" يف وضع أطر قانونية للحق يف الغذاء؛ ومسااهمة االسارتاتيجية اإلقليمياة
بشأن الفاقد واملهدر من األغذية؛ والزخم الاذي أعطاي للشابكة اإلقليمياة لانظم تساويق وإماداد األغذياة
العامة؛ والدعم املقدم إىل منابر احلوار حول سياسات الزراعة األسرية ،كاالجتماع املتخصا يف الزراعاة
األسرية لبلدان السوق املشرتكة اجلنوبية ألمريكا الالتينية.
 -39أكّد على احلاجاة إىل االساتمرارية يف االجتااه االسارتاتيجي للمنظماة ،ورحّاب بعملياة التخطاي االسارتاتيجي
اجلارية .وأخذ علماً بالتواؤم الكامل بني أهداف التنمية املستدامة اجلديدة املنصوة عليها يف خطاة عاام 2030
وبني األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة.
 -40دعم التعديالت على املبادرات اإلقليمية لفرتة السنتني  ،2017-2016وطلاب ماوارد دعام تقاين ،وعلاى وجاه
اخلصوة )1( ،دعم مبادرة القضاء علاى اجلاوع يف أمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب؛ و( )2والزراعاة
األسرية والتنمية اإلقليمية يف املناطق الريفية؛ و( )3االستخدام املستدام للموارد الطبيعية ،وإدارة خماطر الكوارث
والتكيف مع تغري املناخ.
 -41أحاط باحلاجة إىل مواصلة تنفيذ املبادرات اإلقليمية يف جماالت من مثل :مصايد األمساك وتربية األحيااء املائياة
وا حلراجة والزراعة اإليكولوجية وتنويع احملاصيل .وأقا ّر بالتحاديات االساتثنائية الايت تواجاه هااييت وأوصاى
كواصلة وضع إجراءات حمددة للتصدي هلا.
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 -42رحّب بعملية االستعراض االسرتاتيجي اليت تقوم بها منظمة األغذية والزراعة يف أمريكاا الالتينياة ومنطقاة
البحر الكارييب ،وأحاط بالتغيريات اليت حُددت يف الوجهات وباستخدامها لتخطي فرتة السنوات األرباع
القادمة .2021-2018
ث منظماة األغذياة والزراعاة علاى العمال
 -43نوّه ب أهمية التعاون بني وكاالت األمم املتحدة الايت مقرهاا روماا ،وحا ّ
املشرتك معها يف مكافحة اجلوع والفقر يف املناطق الريفية .كما دعا إىل تعاون أوثق بني منظماة األغذياة والزراعاة
وبني اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب ومنظماة الصاحة للبلادان األمريكياة التابعاة ملنظماة الصاحة
العاملية لتعزيز عملية رصد أهداف التنمية املستدامة .كما حثّ منظمة األغذياة والزراعاة علاى وضاع آلياة لرصاد
الربامج باالشرتاك مع منظمات دولية أخرى ،بغية تيسري التنسيق بني الوكاالت املختلفة.

الالمركّزية وشبكة املكاتب امليدانية وبرنامج العمل املتعدد السنوات للمةؤمتر اإلقليمةي ألمريكةا الالتينيةة ومنطقةة
البحر الكارييب
املؤمتر اإلقليمي:
 -44أقرّ بأن من املالئم حتديث نطاق تغطية مكاتب منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم ملواكباة التطاورات واملتطلباات
احلالية وحتقيق املزيد من الكفاءة يف تنفيذ األهداف االسرتاتيجية.
 -45صادق بشكل عام على املبادت واملعايري العامة املقرتحة ملراجعة نطاق تغطية مكاتب منظماة األغذياة والزراعاة يف
املنطقة اليت يقوم املدير العام بالدفع بها.
 -46نظر يف التغيريات املوصى بها ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واقرتح ،كخياارات صااحلة ،لكاي تنظار
فيها الدول األعضاء واملكاتب املتعددة االعتمادات حيث يوجد ممثل منظماة األغذياة والزراعاة يف بلاد آخار ،أو
مكاتب الشراكة واالتصال .ومن شأن ذلك أن يكفل وجود برناامج تعااون تتااح لاه ماوارد طويلاة األجال وميكان
توقعها أكثر ،وهذا بدوره ميكن أن يولد تآزرات بني األنشطة املخط هلا وأن يؤدي إىل تعبئة موارد إضاافية مان
جهات مامة أخرى قد تكون مهتمة.
نتائج املشاورات اإلقليمية الفرعية
 -47أكّدت األقاليم الفرعية الثالثة النتائج واألولويات لفارتة السانتني  ،2017-2016مشارية إىل اخلصاائ
احملددة لكل إقليم فرعي.

التالياة
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 -48اإلقليم الفرعي ملنطقة البحر الكارييب:
(أ) دعم الربنامج الذي وضعته منظمة األغذية والزراعاة علاى مادى فارتة السانتني املاضاية وطلاب أن تعاا
القضايا والقطاعات األخرى غري املغطاة معاجلة شاملة؛
(ب) شدّد على أهمية ثالثة جماالت عمل عامة خططت هلا منظمة األغذية والزراعة يف اإلقلايم الفرعاي لفارتة
الساانتني املقبلااة ،كااا يف ذلااك تغااري املناااخ وإدارة خماااطر الكااوارث وجماااالت أخاارى ،مثاال البيانااات
واإلحصاءات لتحسني قياس املؤشرات والتدابري التسويقية املختلفة لتيسري وصول اجلميع إىل األسواق؛
(ج) سّل الضاوء علاى اخلصاائ احملاددة الايت ينبغاي مراعاتهاا عناد التصادي لتحاديات األمان الغاذائي
والتغذوي يف البلدان الصغرية ،ومعظمها من الدول اجلزرية يف الكارييب ،ودعا إىل مواجهة هذه التحديات
يف سياق أطر الربجمة القطرية املتفق عليها مع منظماة األغذياة والزراعاة ،وأطار األهاداف االسارتاتيجية
ملنظمة األغذية والزراعة وغريها من أطر السياسات ذات الصلة .ويف هذا السياق ،دعا إىل تركيز أكرب على
الشراكات بني خمتلف اجلهات الفاعلة داخل وخارج اإلقليم الفرعي لبناء تآزرات وتعبئة املوارد وتعظايم
األثر؛
(د) شدّد على أهمية مواصلة إدراك أن هاييت حالة خاصة وأعاد التأكيد علاى أهمياة وضاع برناامج مسااعدة
أوسع نطاقا وضمان حتسني التنسيق وتعبئة املوارد لقطاع األغذية والزراعة يف هااييت خلفاض االفتقاار إىل
األمن الغذائي يف مناطق حمددة من البالد.
 -49اإلقليم الفرعي ألمريكا
(أ)

الوسطى:

صادق علاى اجملااالت الثالثاة ذات األولوياة للتعااون الاتقين يف منظماة األغذياة والزراعاة )1( :األمان
الغذائي والتغذوي؛ ( )2الزراعاة األسارية والتنمياة اإلقليمياة؛ و( )3اإلدارة املساتدامة للماوارد الطبيعياة
وإدارة املخاطر والتكيف مع تغاري املنااخ .وضامن اجملااالت الثالثاة ذات األولوياة ،ركّاز علاى املساائل
التالية؛
(أ) مصارف األغذية؛ والتثقياف التغاذوي ومكافحاة ساوء التغذياة؛ وتعزياز نظام املعلوماات والانظم
اإلحصائية؛ خفض الفاقد ما بعد احلصاد؛ ودعم برامج مصايد األمساك احلِرَفية؛
(ب) السياسات والربامج الرامية إىل مساعدة اجملتمعات الريفية على بناء جذور أقوى وخفض اهلجارة
من املناطق الريفية؛ وتعزيز االشتمال االجتمااعي واالقتصاادي للشاباب الريفاي واملارأة والشاعوب
األصلية يف برامج التنمية الريفية؛ وتعزيز نظم إنتاج الزراعاة اإليكولوجياة؛ ودعام بارامج مصاايد
األمساك وتربية األحياء املائياة؛ وتعزياز البحاث واالبتكاار التكنولاوجي ،وخاصاة التعااون باني
جامعات أمريكا الوسطى؛ والتنسيق فيما بني الوكاالت والرواب للتنمية اإلقليمية؛
(ج) نظم الري ألصحاب احليازات الصغرية؛ وتعزيز إدارة املخاطر ونظم اإلناذار املبكار ملخااطر املنااخ
والصحة؛ وحتسني إمكانية حصول املزارعني على التأمني الزراعي؛ ومواصلة الدعم لتحسني قدرة
اجملموعات املتأثرة باألحوال اجلوية يف البلدان الواقعة يف املمر اجلااف يف أمريكاا الوساطى علاى

10

الصمود والتكيف؛ وتنفيذ خطاوط توجيهياة طوعياة حاول النفااذ املساؤول إىل األراضاي ومصاايد
األمساك والغابات؛
(ب) أكّد على أهمية التعاون بني الوكاالت الذي تشجعه منظمة األغذية والزراعة مع منظمات أخارى ،كاا يف
ذلك برنامج األغذية العاملي ،والصندوق الدولي للتنمياة الزراعياة ،ومعهاد البلادان األمريكياة للتعااون يف
ميدان الزراعة ،واملنظمة العاملياة لصاحة احلياوان ،والوكالاة الدولياة للطاقاة الذرياة ،واملنظماة الدولياة
اإلقليمية لوقاية النباتات والصحة احليوانية ،ومنظومة تكامل أمريكا الوسطى ،واجمللس الزراعي ألمريكا
الوسطى ،ومنظمة أمريكا الوسطى ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،وبرملان أمريكا الوسطى.
 -50اإلقليم الفرعي ألمريكا

اجلنوبية:

(أ) أق ّر بالتقدم الذي أحرزه اإلقليم الفرعي يف جماال األمان الغاذائي والتغاذوي معيادًا التأكياد علاى التزاماه
بالقضاء على اجلوع والفقر وسوء التغذية جبميع أشكاهلا ،كا يف ذلك زيادة الوزن والسمنة ،وكذلك علاى
أسبابها البنيوية مثل الالمساواة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،متشياً ماع "خطاة التنمياة املساتدامة
لعام "2030؛
(ب) طلب أن تقوم منظمة األغذية والزراعة بدعم تنفيذ خطاة التنمياة املساتدامة لعاام  ،2030وخاصاة رصاد
اسرتاتيجية التنمية املستدامة وتيسري تطوير أو تعزيز نظم القياس والرصد املناسبة؛
(ج) أقا ّر بادور منظمااة األغذياة والزراعااة احملاوري يف اإلقلاايم الفرعاي وبعملااها اهلاام خااالل فارتة الساانتني
 ، 15-2014حاّث ًا منظمة األغذياة والزراعاة علاى مواصالة جهودهاا الرامياة إىل حتقياق األمان الغاذائي
والتغذوي باستخدام اسرتاتيجية دعم تأخذ التنوع باالعتبار .كماا شادّد علاى أهمياة التعااون باني بلادان
اجلنوب وخمتلف املبادرات األقاليمية ،كا يف ذلك اتفاقية التعااون يف جماال الطاقاة باني بلادان منطقاة
البحر الكارييب واالجتماعات املتخصصة بشأن الزراعة األسرية لبلدان السوق املشرتكة اجلنوبياة ألمريكاا
الالتينية ،داعيًا إىل تعزيزها يف ضوء التحديات الراهنة ،مثل تغري املناخ واآلفاات واألخطاار الايت تهادّد
صحة النبات؛
(د) حثّ منظمة األغذية والزراعة على تعزيز عملها يف جمال إدارة املوارد الطبيعية ،وخاصة يف إدارة الغابات
ومصايد األمساك ،وأن ترب ضمن حقل تغري املناخ :خماطر اإلدارة املرتبطاة بالغاباات ومصاايد األمسااك
وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك احلِرَفية من منظور التنمية املستدامة والنظام اإليكولوجي الزراعي،
متبعة نهج ًا إقليمياً حلوكمة مصايد األمساك وإدارة الغابات.
(ها) أعاد التأكيد على التزامه بالزراعة األسرية والزراعة الفالحية وزراعة الشعوب األصلية والزراعة احلضارية
وشبه احلضر ية ،مشريًا إىل أناه ينبغاي إعطااء مكاناة باارزة جلعال الانُظم دميقراطياة وتوسايع شابكات
اإلمداد ،كا يف ذلك اإلنتاج العضوي وإنتاج الزراعة اإليكولوجية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية،
وترويج مناذج لتحسني توزيع املنافع بني صغار املنتجني واملستهلكني؛
(و) أوصى بديالء االهتمام ملعونات الدعم املفرطة اليت تقدمها البلدان املتقدمة ملصاايد األمسااك ،ماا ياؤدي إىل
اإلفراط يف الصيد يف املنطقة وإحلاق الضرر كوارد مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
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موجز توصيات اهليئات التقنية اإلقليمية
املؤمتر اإلقليمي:
 -51أعاد التأكيد على دور منظمة األغذية والزرعة يف األمانات التقنية للاهيئات اإلقليمياة املختلفاة وأوصاى بتحساني
آليات االتصال واملعلومات للنتائج والتوصيات اليت تتوصل هلا اللجان ،بهدف حتسني التنفيذ الاوطين .ورحّاب
بتوصيات هيئة الغابات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحار الكاارييب ،واهليئاة املعنياة بتنمياة الثاروة احليوانياة
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وهيئة املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية ألمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب ،وهيئة مصايد األمساك لغربي وس احملي األطلسي ،وسلّ الضوء على مساهمة الغابات والثروة
احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف خفض الفقر واالفتقاار إىل األمان الغاذائي وكاذلك يف احلفااظ
على سبل املعيشة وخاصة للمزارعني األسريني.
 -52أقرّ بأنه ،على الرغم من تباطؤ معدل فقدان الغابات يف املنطقة ،ال تزال إزالة الغابات وال يزال تدهورها يشاكالن
إحدى أهم املشاكل البيئية اليت تواجه أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
 -53صادق على توصية هيئة الغابات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاارييب بتحليال مسااهمة الغاباات (كاا يف
ذلك النظم الزراعية احلرجية-الرعوية) يف حتقيق األمن الغذائي والزراعة األسرية والتنمية اإلقليمياة واالساتخدام
املستدام للموارد الطبيعية والتكيف مع تغري املناخ وإدارة خماطره ،سواء من الناحية املالية أو مان حياث الفوائاد
اخلارجية اليت توفرها  .كما طلب تعزيز تطوير خطا عاابرة للقطاعاات تارب معا ًا الزراعاة واحلراجاة والقضاايا
البيئية كجزء من نهج كلي إقليمي ،وأوصى بتيساري وصاول املنتجاات الزراعياة مان نظام مساتدامة إىل األساواق
الدولية.
 -54الحظ الفرة اليت يوفرهاا لإلقلايم الطلاب العااملي امل تناامي علاى البايض واللحاوم ومنتجاات األلباان ،وكاذلك
التحديات اليت ال تزال موجودة أمام ضمان استغالل هذه الفرة بطريقة تشمل مجيع أصحاب املصلحة يف الثروة
احليوانية.
 -55رحّب بتوصية اهليئة املعنية بتنمية الثروة احليوانياة ألمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب ،فارع أمريكاا
الوسطى ،بدعم تعزيز احلوكمة الوطنية بغية تكملة اجلهود املبذولة لتأمني سياساات أقاوى يف جمااالت التنمياة
املستدامة للثروة احليوانية واإلنتاج احليواني األسري وبرامج الوقاياة مان األماراض العاابرة للحادود ومكافحتهاا
واستئصاهلا .وحتقيق ًا هلذه الغاية ،شجّع النظر يف الادعم مان اهليئاات القائماة ،كاا يف ذلاك جمموعاات عمال
مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املعنية بالزراعة واللجان الوطنياة للزراعاة األسارية وآلياات
التعاون بني بلدان اجلنوب .وأخرياً ،أوصى بتعزيز آليات لتحديد تكااليف الفرصاة ملراقباة األماراض واألماراض
احليوانية املصدر العابرة للحدود ومكافحتها واستئصاهلا ،والقياام باذلك جنبا ًا إىل جناب ماع املنظماة اإلقليمياة
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الدولية لوقاياة النباتاات والصاحة النباتياة وصاحة احلياوان واملنظماة العاملياة لصاحة احلياوان ومعهاد البلادان
األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة وغريها من املنظمات ذات الصلة ،بغياة حتدياد أولوياات االساتثمار ومتويال
برامج للوقاية من األمراض ذات األهمية اإلقليمية ومكافحتها واستئصاهلا.
 -56أخذ علماً بأنه ،على الرغم من اإلفراط يف االستغالل احلالي للموارد السمكية يف املنطقة ،ميكن زيادة إنتاج قطااع
مصايد األمساك وإسهامه يف األمن الغذائي والدخل وسبل العيش مان خاالل االساتثمار يف إدارة مصاايد األمسااك
اإلقليمية وتربية األحياء املائية.
 -57أقرّ بالتحسينات اليت أدخلت على عمل وأداء جلنة مصاايد األمسااك يف املنطقاة الغربياة الوساطى مان احملاي
األطلسي وبزيادة تعاونها مع اآللية اإلقليمية الكاريبية ملصايد األمسااك ومنظماة أمريكاا الوساطى املعنياة بقطااع
حوّلات جلناة مصاايد
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية .كما أخاذ علماا باملناافع احملتملاة للمنطقاة إذا ماا ُ
األمساك يف املنطقة الغربية الوسطى من احملي األطلسي إىل منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمسااك ،ووافاق علاى
أنه ميكن ملنظمة كهذه أن تطور تآزرات إجيابية جادًا باني األعضااء لزياادة فعالياة التعااون اإلقليماي يف جماال
مصايد األمساك .وطلب أن تنظر الدورة السادسة عشرة للجنة مصاايد األمسااك يف املنطقاة الغربياة الوساطى مان
احملي األطلسي يف إمكانية توفري املوارد الكافية لدعم عملية حتويال اللجناة إىل منظماة إقليمياة ،إذا ماا رغاب
األعضاء يف ذلك.
 -58أخذ علماً أن دول اإلقليم كلها تقريباً منخرطة بدرجات متفاوتة يف الصيد يف املياه الداخلية وتربية األحيااء
املائية ،وأن ذلك يلعب دوراً رئيسيا يف األمن الغذائي والتغذوي ويف القضاء على الفقار واساتحداث وظاائف
وتعزيز االقتصادات اإلقليمية.
 -59صادق على توصيات هيئة املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بتعزيز
التعاون مع البلدان يف إعداد وتنفيذ سياسات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بهدف تعزيز التنمياة الريفياة
اإلقليمية ،كا يف ذلك تلك القطاعات اليت تغطيها خطة مجاعة دول أمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب
لألمن الغذائي والتغذية والقضاء على اجلوع .وأيّد اجلهاود املبذولاة لنشار اخلطاوط التوجيهياة الطوعياة لضامان
استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم واخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعاة لرتبياة األحيااء املائياة يف
بلدان املنطقة .كما أيد مواصلة املساعدة على تنفيذ اخلطوط التوجيهية ،إىل جانب تعزيز خدمات اإلرشاد لرتبياة
األحياء املائية وملصايد األمساك والشراكة مع الصيادين ومزارعي األمساك وتنظايمهم .كماا طلاب أيضاا املسااعدة
التقنية من الدول األعضاء بشأن تدابري مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم .وأخرياً ،وافاق علاى
حتديد أولويات الدعم لتعزيز :نظم الصحة والسالمة ملنتجات مصايد األمسااك وتربياة األحيااء املائياة؛ وآلياات
الرصد واملراقبة لضمان االستخدام املستدام للموارد؛ وأدوات زيادة قدرة صمود وتكيف جمتمعاات صايد األمسااك
وتربية األحياء املائية جتاه آثار تغري املناخ .ووافق أيضاً على إعطاء أولوية لوضع اسارتاتيجيات وطنياة وإقليمياة
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لزيادة استهالك األمساك ومثار البحار ،ماع الرتكياز علاى إدراج هاذه املنتجاات يف الوجباات املدرساية وبارامج
املشرتيات العامة.

رابعاً  -مسائل أخرى
متابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية
 -60أخذ املؤمتر علماً بتقرير املتابعة عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية الناجح املنعقد يف روما يف نوفمرب/تشارين
ث املاؤمتر منظماة
الثاني  ، 2014الذي اعتمد باإلمجاع إعالن روما عان التغذياة وإطاار العمال املرافاق لاه .وحا ّ
األغذية والزراعة على مواصلة دعم الدول األعضاء يف تنفيذ ورصد هذه االتفاقات .وحلظ أيضااً إجاراءات املتابعاة
املتخذة منذ املؤمتر الدولي الثاني لتعزيز قضايا التغذية يف هيئات وهياكل منظمة األغذية والزراعة ،لضمان الادعم
من اجلمعية العامة لألمم املتحدة لنتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية واعتماد عقد األمم املتحدة للعمل من
أجل التغذية وحتسني التنسيق فيما بني الوكاالت والتعاون بشأن التغذية ،كا يف ذلك زيادة الوزن والسمنة.
 -61أخذ املؤمتر اإلقليمي باالعتبار التوصية بأن يقدّم الشركاء مسااهمات طوعياة لادعم عمال املنظماة يف جماال
التغذية يف اإلقليم.

موعد ومكان انعقاد املؤمتر اإلقليمي اخلامس والثالثني ملنظمة األغذية والزراعة ألمريكةا الالتينيةة ومنطقةة
البحر الكارييب
 -62رحّب املؤمتر اإلقليمي بالعرض السخي الذى قدمته حكومة جازر البهاماا الستضاافة الادورة اخلامساة والاثالثني
للمؤمتر اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،اليت ساتعقد يف عاام ،2018
وأوصى بقبول العرض.

التوقيع على االتفاقات
 -63اتفاق إطاري للتعاون التقين بني منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعاة
يهدف أساسا إىل تبادل املعرفة والتعاون التقين بشأن قضايا الزراعة واألغذية والصحة ،وكذلك العمل سوياً علاى
تعزيز بعض توصيات املؤمتر اإلقليمي الثاني ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
 -64مذكرة تفاهم بني املنظمة الدولية للمستهلكني ومنظمة األغذية والزراعة لوضع وتشجيع وتعزيز األنشطة واملشااريع
املشرتكة لتحسني األمن الغذائي والتغذوي ،وخباصة العمل صوب اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء الكايف يف مجيع
أماء العامل.
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 -65مذكرة تفاهم بني بريو ومنظمة األغذية والزراعة لتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثاي للمسااهمة يف
بناء القدرات وتيسري تبادل املعلومات واملعرفة واخلربات والتكنولوجيا واخلادمات ماع أطاراف ثالثاة واحلصاول
عليها من هذه األطراف.
 -66يف إطار االجتماع الذي عقد للمندوبني والوزراء من بلدان أمريكا الوسطى ،جرى توقيع بروتوكول نوايا بني منظمة
أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصاايد األمسااك وتربياة األحيااء املائياة ،وهاي عضاو يف منظوماة تكامال أمريكاا
الوسطى ،وبني منظمة األغذية والزراعة .واهلدف هو التعااون والتنسايق يف األنشاطة اإلقليمياة ملصاايد األمسااك
والزراعة لبلدان منظومة تكامل أمريكا الوسطى.

مناسبة خاصة حول التحديات اليت تواجه جزر البحر الكارييب الصغرية :االستجابة لنتائج مسار ساموا
 -67احتفل املندوبون بهذه املناسبة اخلاصة يف املؤمتر اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة وأخذوا علماا باالفقرة  61مان
خارطة طريق مسار ساموا .وأعرب املندوبون عن شكرهم للمدير العاام للمنظماة لتجدياده وتعزيازه التزاماه كساار
ساموا وألخذ املنظمة زمام القيادة ،وإلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة وملكتب املمثل السامي
املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامياة لادعمهما حتقياق األمان
الغذائي والتغذوي .كما حثوا منظمة األغذية والزراعة على مواصلة االعرتاف بهذه الدول كادول صاغرية منكشافة
على املخاطر يف سياق نتائج مسار ساموا ومؤمتر األطراف احلادي والعشارين وأهاداف التنمياة املساتدامة ،وعلاى
تطوير وتنفيذ طريقة خمتلفة لإلدارة تأخذ باالعتبار طابعها الفريد يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

مناسبة جانبية حول تعاضد منظمة األغذية والزراعة مع الوكالة الدوليةة للطاقةة الذريةة لتحقيةة األمةن الغةذائي:
تطبيقات نووية ذات آثار كبرية على أرض الواقع
 -68كان هدف املناسبة ذا طابع تقين أساساً وهو تبادل مقرتحات تعاون بني منظمة األغذية والزراعة والوكالاة الدولياة
للطاقة والبلدان املشاركة يف املؤمتر بشأن استخدامات وتطبيقات األدوات النووية لدعم األمن الغذائي يف املنطقة.

مناسبة خاصة حول الزراعة والصحة العامة :التحالف من أجل تأمني نظام غذائي كاف
 -69جرى تشجيع إجراء حوار رفيع املستوى بني منظمة الصحة للبلادان األمريكية/منظماة الصاحة العاملياة واملنظماة
الدولية للمستهلكني إلبراز ومواصلة التقدم احملرز وااللتزاماات املنبثقاة عان خطاة التنمياة ملاا بعاد عاام 2015
واملؤمتر الدولي املعين بالتغذية يف جمالي التغذية والزراعة بغية التصدي لسوء التغذية جبميع أشكاله.

إيالق السنة الدولية للبقول
 -70رأس املناسبة السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا ،املدير العاام ملنظماة األغذياة والزراعاة ،والسايد
 ،Rovirosaوزير الزراعة والثروة احليوانية والتنمياة الريفياة ومصاايد األمسااك واألغذياة يف املكسايك .وجارى
التأكيد على أن اهلدف الرئيسي للسنة الدولية هو ترويج البقول ودورها الرئيسي يف األمن الغذائي والتغاذوي مان
حيث مساهمتها يف اإلنتاج املستدام لألغذية وتوفري الغذاء والدخل ملاليني األسر الزراعية.
José Calzada
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 -71طلب املؤمتر اإلقليمي من منظمة األغذية والزراعة إجراء مشاورات واختااذ إجاراءات إلقاماة سانة دولياة ملصاايد
األمساك احلِرَفية وتربية األحياء املائية.

بيان املراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف روما
 -72أبلغ املونسنيور  Fernando Chica Arellanoرسالة إىل املؤمتر اإلقليمي من قداسة البابا فرنسايس تُسالّ الضاوء
على األهمية احلامسة للعمل مع اجملتمعات احمللية األكثر انكشافاً على املخاطر ملواجهة حتديات اجلوع والفقر
يف املنطقة .وشادّد علاى ضارورة إقاماة جمتماع أكثار إنصااف ًا وأكثار اساتدامة وأكثار انساجام ًا ماع واقاع هاؤالء
املستبعدين.

بيان من "املشاورة مع املنظمات االجتماعية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب"
 -73وافق املؤمتر على أن يدرج كوثيقة إعالمية البيان الوارد من املشاورة مع اجملتمع املدني إىل املؤمتر اإلقليمي الرابع
والثالثني ملنظمة األغذية والزراعة الذي عُقد يف مدينة بنما يومي  20-19فرباير/شباط ( 2016املرفق جيم).

قرار من وزراء اجلماعة الكاريبية وممثلي القطاع الزراعي دعماً هلاييت
 -74يف ختام املؤمتر ،وافق وزراء ورؤساء وفود اجلماعة الكاريبية على إعالن يعربون فيه عن التزامهم بالعمل مع ًا على
حتديات التصدي للجوع والفقر واالفتقار إىل األمن الغذائي والتغذوي لشعب هاييت ،ووافق املؤمتر على إدراج هذا
اإلعالن يف تقريره (املرفق باء).

توصيات احللقة الدراسية اإلقليمية عن الزراعة اإليكولوجية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 -75وافق املؤمتر على أن يدرج كوثيقة إعالمية توصيات احللقاة الدراساية اإلقليمياة عان الزراعاة اإليكولوجياة
يف أمريكاااا الالتينياااة ومنطقاااة البحااار الكاااارييب ،الااايت عُقااادت يف برازيلياااا (الربازيااال) يف الفااارتة
من  24إىل  26يونيو/حزيران ( 2016املرفق دال).
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املرفة ألف
أفرقة خرباء مواضيعية
اشتمل االجتماع الوزاري على أربعة أفرقة خرباء مواضيعية لتوفري خطوط توجيهية للسياسات ومتكني البلدان من تباادل
وجهات النظر واخلربات بشأن النقاط اليت أثريت يف أوراق التباحث ذات الصلة املقدمة من منظمة األغذية والزراعاة إىل
املؤمتر اإلقليمي .وكانت املوضوعات الرئيسية اليت يغطيها كل فريق خرباء كما يلي:
(أ)

فريق خرباء بشأن "حتديات وآفاق األمن الغذائي والتغذوي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب :من
األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أهداف التنمياة املساتدامة" .السايدة  ،Samantha Marshallوزيارة التحاول

االجتماعي وتنمية املوارد البشرية يف أنتيغوا وباربودا؛ والسايدة  ،Vanessa Rubio Márquezنائباة وزيار
التنمية االجتماعية يف الواليات املكسيكية املتحدة؛ والسيد ،Valdrack Ludwig Jaentschke Whitaker
نائب وزيار الشاؤون اخلارجياة يف نيكااراغوا؛ والسايد  ،José Molinas Vegaالاوزير واألماني التنفياذي
لألمانة التقنية للتخطي االقتصادي واالجتماعي يف باراغواي

أعاد الفريق التأكيد على أن اإلرادة السياسية ضرورية ليس فق لتعزيز وتنسيق خمتلاف املباادرات الرامياة
إىل خفض الفقر واجلوع وسوء التغذية بل أيضا لتيسري املواءمة بني اجلهود الوطنياة والدولياة .وشادّد علاى
أهمية إعطاء األولوية للجهود املبذولة لبناء قدرات قياس مؤشرات الفقار املتعادد األبعااد واألمان الغاذائي،
وأحد أهدافها هو حتسني توجيه السياسات العامة وكفاءتها وأثرها .كما قيم الدور الذي ميكن أن تقاوم باه
ث
الزراعة األكثر اشتما ًال واستدامة يف ضمان التنمية االقتصادية واالجتماعية املتوازنة .ويف هاذا الصادد ،حا ّ
الفريق منظمة األغذية والزراعة على مواصلة دعم البلدان يف حتديد وتعزياز األدوات الايت تشاجّع التنسايق
والرب بني سياسات احلماية االجتماعية والسياسات اليت تدعم القدرات اإلنتاجية للزراعة األسرية ،متبعة
يف ذلك نهجا اشتمالياً وإقليميا.
(ب) فريق خرباء بشأن " حتديات حتويل القطاع الريفاي يف أمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب :تنمياة
املناطق الريفية والزراعة األسرية واالشتمال االجتماعي واالقتصادي واالبتكار" .السايدة ،Marisa Bircher
سكرترية أساواق الصاناعات الزراعياة يف وزارة الصاناعة الزراعياة يف األرجناتني؛ السايد ،Gaspar Vega
نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة والبيئاة والتنمياة املساتدامة يف بلياز؛ السايد
 ،César Hugo Cocarico Yanaوزير التنمياة الريفياة واألراضاي يف بوليفياا؛ السايد ،Patrus Ananías
وزير التنمية الزراعية يف الربازيل؛ السيد  ،Orestes Ortezوزير الزراعة والثروة احليوانية يف السلفادور.
أكّد أهمية الزراعاة األسارية وزراعاة احلياازات الصاغرية يف إطعاام املنطقاة ،وكاذلك قيمتهماا االجتماعياة
واالقتصادية وقدرتهما على ضمان مستوى معيشي الئق للناس يف املنااطق الريفياة .وأشاار إىل ضارورة وضاع
سياسات متباين ة للمساعدة على التصدي للتحديات الرئيساية الايت تواجههماا ،مثال خمااطر تغاري املنااخ
وتدني إمكانية حصول الفقراء على التكنولوجيات املساتدامة والتادريب .وحتقيقاا هلاذه الغاياة ،سيواصال
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الفريق تشجيع وضع اسرتاتيجيات شاملة لتعزيز فرة احلصول على األراضاي والتكياف ماع تغاري املنااخ
وإنشاء سالسل قيمة والوصول إىل األسواق احمللية والدولية ،إىل جانب تشجيع املبادرات اجلديدة من مثال
تشجيع الزراعة اإليكولوجية .وأخرياً ،أقرّ الفريق بقيمة املبادرة اإلقليمياة ملنظماة األغذياة والزراعاة بشاأن
الزراعة األسرية والتنمية الريفية اإلقليمياة يف النهاوض باالسارتاتيجيات املاذكورة أعااله ،وطلاب مواصالة
تشجيع منابر للحوار بشأن سياسة الزراعة األسرية على املستوى الوطين ،وكاذلك جمموعاة عمال مجاعاة
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن الزراعاة األسارية واالجتمااع املتخصا بشاأن الزراعاة
األسرية لبلدان السوق املشرتكة اجلنوبية ألمريكا الالتينية.

(ج) فريق خارباء بشاأن " حتاديات االساتخدام املساتدام للماوارد الطبيعياة وإدارة املخااطر والتكياف ماع تغاري
املناخ يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحار الكاارييب يف اإلطاار اجلدياد ألهاداف التنمياة املساتدامة" .السايد
 ،Cesar Sotomayorنائااب وزياار الزراعااة والااري يف بااريو؛ والساايد  ،Jacobo Paz Boddenوزياار
الزراعااة والثااروة احليوانيااة يف هناادوراس؛ والساايد  ،Daniel Ortegaوزياار البيئااة يف إكااوادور؛ والساايد
 ،Felipe Arauz Cavalliniوزير الزراعة والثروة احليوانية يف كوستاريكا.

أكّد الفرياق أهمياة حسان اساتخدام وإدارة املاوارد الطبيعياة يف إطاار األهاداف احملاددة يف خطاة التنمياة
املستدامة لعام  .2030وشدّد على ضرورة وضع سياساات شااملة لتحاديث وابتكاار املمارساات واألسااليب
يف استخدام األراضي والغابات واملياه واملوارد املائية بصورة عامة ،واألخذ بانهج التكياف ماع تغاري املنااخ
العابر للقطاعات .ولتوجيه عملية االبتكار هذه واالستخدام الفعّال للموارد الطبيعية ،سلّ الفريق الضوء على
عدد من املبادرات الوطنية القائمة ،اليت تتفق على أهمية العمل املشرتك بني احلكوماات ومنظماة األغذياة
والزراعة ومنظمات املزارعني وغريها من املنظمات الدولياة ووكااالت التعااون الادولي .وشادّد الفرياق علاى
ضرورة تعميم إدارة املخاطر والقدرة على الصامود والتكياف يف السياساات الوطنياة وبارامج منظماة األغذياة
والزراعة ،مع الرتكيز بوجه خاة على القدرة على االستجابة للكوارث .وأقرّ أن آثار تغري املناخ متتد على
نطاق املنطقة بأسرها ،لكان بعاض البلادان ،كالادول اجلزرياة يف الكاارييب ،أكثار انكشااف ًا علاى املخااطر
وتتطلب اهتمام ًا خاصا .وأكّد الفرياق علاى أهمياة التعااون باني بلادان اجلناوب يف األحبااث بغياة وضاع
سياسات مالئمة للتصدي لتغري املناخ.

(د) فريق خرباء بشأن "التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي للقضاء على اجلوع والفقر يف املناطق الريفية
وحتقيق التنمية املستدامة يف أمريكا الالتينية ومنطقاة البحار الكاارييب" .قسسّام عمال الفرياق إىل جلساتني.

قامت األوىل بتحليل املبادرات الرئيسية والفارة املتاحاة للتعااون باني بلادان اجلناوب والتعااون الثالثاي
يف املنطقة ،وكان املشاركون :السيد  ،Mario Arveloالسفري واملمثال الادائم للجمهورياة الدومنيكياة لادى
وكاالت األمم املتحدة اليت مقرها روما؛ السيد  ،José Miguel Rodríguez de Armasنائب وزير الزراعة
يف كوبا؛ والسيدة  ،Rosa Herreraاملدير التنفيذي لوكالة التعاون الدولي يف البريو.

18

أشار املشاركون يف اجللساة األوىل إىل أن املنطقاة حتارز تقادم ًا مطاردًا بآلياات مبتكارة للتعااون باني بلادان
اجلنوب والتعاون الثالثي ،وخا صة آلياات الساالمة الغذائياة الايت يشاجعها كال مان املكسايك وفنازويال
والربازيل وشيلي وبريو وغريها من البلدان ،ونوّه الفريق بأن خطاة مجاعاة دول أمريكاا الالتينياة ومنطقاة
البحر الكارييب لألمن الغذائي والتغذياة والقضااء علاى اجلاوع تشاكّل فرصاة عظيماة ملواصالة تطاوير هاذه
اآلليات .وأصدر الفريق دعوة خاصة إىل العمل من أجل تعزيز هاذا التعااون يف البلادان الايت ال تازال فيهاا
نسبة عالية من السكان معرّضة لالفتقار إىل األمن الغذائي على نطاق واسع ،مثل هاييت وبلدان املمر اجلاف
يف أمريكااا الوسااطى .وأشااار إىل إمكانيااة إنشاااء صااندوق إقليمااي كساااهمات طوعيااة ماان بلاادان وشااركاء
ث اجملتماع الادولي ومنظوماة األمام
يف القطاعني العام واخلاة لتيسري التجارة بني بلادان اجلناوب .وحا ّ
املتحدة والقطاع اخلاة على مضاعفة اجلهود الرامية إىل تأمني موارد من القطاعني العاام واخلااة لتعزياز
التعاااون بااني بلاادان اجلنااوب والتعاااون الثالثااي للتصاادي للتحااديات الاايت تواجااه بلاادان املنطقااة .وأكّااد
على أهمية التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي كآلية تكميلية للتعاون بني الشامال واجلناوب ،ماا
يساهم يف خفض الفقر يف املناطق الريفية وتعزيز التعاون يف حتقيق التنمياة املساتدامة ،وصاادق علاى تنفياذ
خطة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لألمن الغذائي والتغذية والقضاء على اجلوع.
ثم أعقبت اجللسة الثانية بشأن التعاون بني بلادان اجلناوب والتعااون الثالثاي يف املمار اجلااف يف أمريكاا
الوسطى ،وكان املشااركون :السايد  ،Jose Graziano Da Silvaاملادير العاام ملنظماة األغذياة والزراعاة؛
والساايد  ،Felipe Orellanaنائااب وزياار الزراعااة والثااروة احليوانيااة واألغذيااة يف غواتيماااال؛ والساايد
 ، Miguel Ruiz-Cabañasوكيال وزارة اخلارجياة للشاؤون املتعاددة األطاراف وحقاوق اإلنساان ،والسايد
 ،Bruno Figueroaوكالهما من وزارة الشؤون اخلارجية يف املكسايك؛ والسايد  ،Miguel Barretoاملادير
اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف برنامج األغذية العااملي؛ والسايد ،Joaquín Lozano
املدير اإلقليمي للصندوق الدولي للتنمياة الزراعياة؛ والسايدة  ،Gloria Abrahamممثلاة معهاد التعااون يف
جمال الزراعة يف البلدان األمريكية لدول شرق البحر الكارييب يف املكسيك.
ناقشت اجللسة الثانية خصائ ظااهرة املنااخ هاذه ،كاا يف ذلاك اجلاناب اإليكولاوجي وجاناب النظاام
اإليكولوجي ،مع الرتكيز بوجه خاة على اآلثار االجتماعية واالقتصادية والثقافية .وأشار الفريق أن "املمر
اجلاف" ينبغي أن يكون مسألة ذات أولوية نظراً لتأثريه الشديد على األمن الغذائي والتغذوي ملان يعيشاون
فيه ،وأشار إىل خطر أن يصبح الوضع أكثر حدة .ونوّه باجلهود اليت تبذهلا البلدان وشدّد على أهمية مجع
اجملتمع الدولي يف روما للتوعية بتعقيد هذه القضية ،وشدّد على الدور املركّزي والقيادي حلكومات البلادان
يف املمر اجلاف ،كما شدّد على قيمة تعاون الوكاالت الدولية الاثالث الايت مقرهاا روماا ووكااالت التعااون
الدولي واملنظمات الدولية األخرى والبلدان اليت لاديها قادرات يف هاذا اجملاال .وشادّد علاى أن أي عمال
يستهدف "املمر اجلاف" ينبغي أن ينظر يف توليد بناء قادرات جمموعاات الساكان املتضاررة علاى الصامود
والتكيف.
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املرفة باء
قرار وزراء/ممثلي الزراعة يف اجلماعة الكاريبية بااللتزام بالعمل مع ًا واالحتاد
ملعاجلة مسألة اجلوع املزمن والفقر واألمن الغذائي والتغذوي لشعب هاييت
حيث إننا ،من وزراء الزراعة يف اجلماعة الكاريبية ،حضرنا الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ملنظمة األغذية
والزراعة ألمريكا الالتينية ومنطقاة البحار الكاارييب ،الاذي عقاد يف مكسايكو ساييت (املكسايك) 29 ،فرباير/شاباط –
 4مارس/آذار  ،2016وإدراكاً منا أن حمنة هاييت أثريت بصورة منتظمة أثناء اجللسات العامة ،عزمناا علاى االجتمااع
مع سعادة السيد  ،Guy G. Lamotheسفري هاييت لدى املكسيك ،والتداول معاه يف نقااص صاريح مفتاوح بشاأن قضاية
هاييت ،بغية تزويد املؤمتر كسار عمل ميكن أن يساهم يف التخفيف من حدة اجلوع املزمن والفقر ومن االفتقاار إىل األمان
الغذائي والتغذوي لدى الشعب اهلاييت؛
وإذ ندرك أن هاييت عضو يف اجلماعة الكاريبية ،ما حيمّال أعضااء اجلماعاة اآلخارين مساؤولية املسااعدة علاى تقاديم
اإلغاثة لشعب هاييت إىل أقصى حد ممكن؛
وإذ ندرك أن شعب هاييت ينبغي أن يكون يف طليعة ومركاز اجلهاود الرامياة إىل التوصال إىل حلاول حملياة ،وإذ نتفاق
على أن جتربتنا اجلماعية علّمتنا أن التنمية املستدامة ال حتدث وال تزدهار إالّ عنادما يكاون مجياع أصاحاب املصالحة
شركاء كاملني يف التخطي والتنفيذ ،ألن ذلك يؤدي إىل التملك وييسر التمكني إىل حد عظيم؛
وإذ ننوّه باجلهود السابقة املتعددة واملتواصلة الايت باذلتها وتباذهلا مؤسساات خمتلفاة مان القطااعني العاام واخلااة،
كا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة واجلماعة الكاريبية ومعهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة واملعهد
ث والتنميةةة الةةزراعيني ،وإذ نشااري أيضااا إىل التاادخل األخااري ماان حكومااة جاازر البهامااا ،بالعالقااة
الكةةارييب للبحة و
مع التعريف بالوضع يف هاييت وفهمه ،بغية إجياد حلول؛
وإذ ننوّه باجلهود اجلارية بالنسبة للمشاريع اليت جيري القيام بها واملوارد اليت جيري نقلها وندرك االفتقار الواضاح إىل
إحراز تقدم يف التخفيف من حدة القيود؛
وإذ ندرك الرتاب األهلي والثقايف والتارخيي لرابطة دول دومينيكا وسانت لوسيا وهاييت الذي ميكن أن يستخدم لتيساري
حتقيق فهم أكرب للقضايا االجتماعية الثقافية املتضمنة يف تنفيذ األنشطة يف هاييت؛
وإذ نذكّر باجلهود الكبرية اليت بذلتها الدول األعضااء يف اجلماعةة الكاريبيةة يف أعقااب الزلازال املادمر األخاري ونناوه
بأن مؤمتر رؤساء حكومات اجلماعة الكاريبية عني دولة السيد  ،P J Pattersonرئيس وزراء جامايكاا الساابق ،سافريًا
للجماعة الكاريبية ،لتنسيق برامج املساعدة يف هاييت؛
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وإذ نشاطر هاييت قلقها الذي عرب عنه مراراً بصراحة رؤساء حكومات الكارييب ونشري إىل أن قضية هاييت أثريت يف عدة
مناسبات كمسألة حامسة من جانب وفود أمريكا الالتينية والكارييب يف املؤمتر اإلقليمي الرابع والثالثني ملنظماة األغذياة
والزراعة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،مكسيكو سييت ،املكسيك.
فإننا بناءً على ذلك نقرتح مسار عمل للفت االنتباه إىل هذه املسألة بهدف املساعدة على التخفيف من حدة اجلوع والفقر
واالفتقار إىل األمن الغذائي والتغذوي يف هاييت ،مقدّرين تقاديرًا كاام ًال إمكانياات فارة االساتثمار يف الزراعاة واألعماال
التجارية الزراعية كجانب أساسي يف اخلطوات مو التخفيف من حدة الفقر وحتسني اإلمدادات الغذائية احمللية ،كماا
برهن عليها مثال استثمار شركة  Jamaica Broilersيف هاييت.
وإذ نشري إىل االضطراب الشديد يف طريقة احلياة الذي فاقمته األعاصري املنتظمة وزادته حدّة ثاالث سانوات متتالياة مان
القح يف أجزاء معينة من هاييت.
حنن املوقعون أدناه نعتزم:
 -1عرض هذه املسألة على رؤساء احلكومات فرادى بهدف التماس التأييد واإلجراءات وكذلك تعجيل البحث يف
إجياد حلول عملية لتخفيف حالة اجلوع واالفتقار إىل األمن الغذائي يف هاييت.
 -2حثّ أمانة اجلماعة الكاريبية على توفري املعلومات والتفاصيل املتصالة بدنشااء وتقادم وأداء كافاة املباادرات
اليت قادتها اجلماعة الكاريبية يف السنوات اخلمس املاضية والقضايا التشغيلية املرتبطاة بهاا والايت نشاأت
عنها ،وذلك لتنوير التدخالت املستقبلية.
 -3إنشاء جلنة من وزراء زراعة اجلماعة الكاريبية لتنسيق عملها املتعلق بالتخفيف من حدة اجلوع وخفض الفقار
واالفتقار إىل األمن الغذائي والتغذوي بالتماشي مع أهداف التنمية املساتدامة احملاددة يف خطاة عاام .2030
ويكون أعضاء اللجنة وزراء الزراعاة أو ممثلايهم املعيانني يف الادول األعضااء يف اجلماعاة الكاريبياة التالياة:
سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين (ماانظّم ألعمااال اللجنااة) ،وسااانت لوساايا (عضااو)؛ ودومينيكااا (عضااو)؛
وأنتيغوا وباربودا (عضو) وجزر البهاما (عضو)
 -4إيفاد بعثة تقنية إىل هاييت ،حتت رعاية حكومة هاييت ،للحصول على معلومات مباشرة ومعرفة عن الساياق
االجتماعي واالقتصادي وقضايا احلوكمة والبيئة السياساتية فيما يتعلق بتنفيذ املبادرات.
 -5إشراك منظمة األغذية والزراعة وسائر الشركاء املتعاونني لتبيان خرباتهم يف تنفيذ املشاريع يف هاييت.
 -6تعبئة املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدني يف منطقة البحر الكارييب من خالل أعماال اللجناة للمسااعدة
يف مشكلة اإلغاثة الفورية للتخفيف من حدة اجلوع وزياادة مشااركتها يف وضاع إجاراءات عالجياة مساتدامة
متوسطة وطويلة األجل.
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 -7تأييد املقرتح الاذي تقادّمت باه جازر البهاماا بالقياام باساتجابة موجهاة للتخفياف مان حادة اجلاوع باني
اجملتمعات احمللية يف مشال هاييت اليت يأتي منها معظم املهاجرين إىل جزر البهاما.
 -8قبول العرض املقدم من ممثل جزر البهاما باستخدام سفارة حكومة جزر البهاما يف هاييت لتكون مركّز اتصاال
لتدخالت اجلماعة الكاريبية املتعلقة باجلوع والفقر واألمن الغذائي والتغذوي.
 -9اقرتاح تكليف املعهد الكارييب للبحثو والتنمية الزراعيني بقياادة البعثاة التقنياة لايس فقا حبكام كوناه
مؤسسة تابعة للجماعة الكاريبية بل أيضاً ألنه يقود جمموعة اجلماعة الكاريبية لألمن الغذائي والتغذوي يف
املنطقة.
ُوقّع يف اليوم الثالث من مارس/آذار  ،2016يف مكسيكو سييت ،املكسيك ،من الوزراء املمثلني للدول األعضاء يف اجلماعة
الكاريبية الذين حضروا املؤمتر اإلقليمي الرابع والثالثني ملنظمة األغذية والزراعة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب.
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املرفة جيم
بيان من املشاورة مع املنظمات االجتماعية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
بيان من املشاورة مع اجملتمع املدني للمؤمتر اإلقليمي الرابع والثالثني ملنظمة األغذية والزراعة
بنما سييت 19 ،و 20فرباير/شباط

2016

اآلن ،أصبحت الوحدة وأصبح التنظيم حول املبدأ السياسي ،مبدأ السيادة الغذائية ،أكثر ضرورة مما يف أي وقت مضى
يف السياق القاري والعاملي.
من ،كممثلني لا  20بلدا و 14شبكة مرتبطة يف منابر اجتماعية إقليمية ودون إقليمياة تشامل منتجاي األغذياة وساكان
احلقول والسواحل واملرتفعات واجلزر والسهوب واملراعي وجبال أمريكا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب ،جنتماع يف
هذه املشاورة ،يف الطريق إىل املؤمتر اإلقليمي الرابع والثالثني ملنظمة األغذية والزراعة ،الاذي سايعقد يف مكسايكو ساييت
من  29فرباير/شباط إىل  3مارس/آذار من هذا العام.
إ ننا نقف تضامناً مع شعب املكسيك ونضاالت حركات املزارعني ومع أسر طالب كلية املعلمني الريفية أيوتزيناباا الاذين
اختفوا .نقف مع األشخاة احملرومني من حريتهم نتيجة نضاالتهم للحصول على األرض واألصول الطبيعياة والسايادة
الغذائية .ونعارض ممارسات إزالة الزراعة وأسسر الشعوب األصلية يف املنطقة ،كما حادث ماؤخرًا بطارد صاغار املازارعني
يف مقاطعة مندوزا يف األرجنتني.
ومن نرحّب بالتقدم الاذي أحرزتاه بعاض احلكوماات باختااذ خطاوات إجيابياة لصااة السايادة الغذائياة وإدراجهاا
يف السياسات العامة يف بلدانها ،ومن ممتنون للمجال الذي أتيح لنا ،على أمل أن تنظر يف هاذا البياان الادول األعضااء
احلاضرة عند وضع خطة منظمة األغذية والزراعة لفرتة السنتني املقبلة.
ووفقا للعملية اليت بدأت يف املشاورات السابقة للحركات واملناابر االجتماعياة قبال املاؤمترات اإلقليمياة ملنظماة األغذياة
والزراعة ،نعيد تأكيد التزاماتنا با لكفاح من أجل مواصلة تطوير اإلنتااج علاى نطااق صاغري لألغذياة الصاحية واملناسابة
ثقافياً ،واملساعدة على القضاء على اجلوع والفقر يف إطار أهداف التنمية املساتدامة خلطاة التنمياة لعاام  ،2030واألخاذ
باالعتبار املعاهدات واالتفاقات اإلقليمية والدولياة 1.إن هاذا اجتمااع ونقطاة عمال للساكان األصاليني وللزراعاة القائماة
 1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (10ديسمرب /كانون األول  ،)1948العهد الدولي اخلاة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة ( 3يناير/كاانون
الثاني  ،)1976إعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية ( 13سبتمرب/أيلول  ،)2007إعالن بشاأن حقاوق الفالحاني ،قياد النقااص ،و مباادت توجيهياة
طوعية لإلدارة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين ( 11مايو/أيار  ،)2012اخلطوط التوجيهية الطوعية
لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر ( 10يونيو/حزيران  ،)2014إعاالن عقاد الزراعاة األسارية
( ،)2025-2015اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ( 18ديسمرب/كانون األول  ، )1979الايت تسااعدنا علاى القضااء علاى مجياع أشاكال
العنف ضد املرأة ،سياسة اجلماعة الكاريبية لألغذية والتغذية ( 13سبتمرب /أيلول  ، )2010االسرتاتيجية الكاريبية اإلقليمية لتحقياق تنمياة زراعياة
قادرة على الصمود يف وجه تغري املناخ ( ،)2015-2009السياسة املوحدة ملصايد األمساك للجماعة الكاريبية.
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على الفالحني والعمال الريفيني والرعاة واملدافعني عن البيئة وصيادي األمسااك احلِارَفيني ،يف وقات تنفاتح فياه فارة
احلوار وعقد االجتماعات مع سكان املدن والعمال والناس بشكل عام.
ويف الوقت نفسه تؤكد جتربتنا كمنظمات وشبكات قارية مرتبطة بالتحالف من أجل السيادة الغذائية جنبا إىل جنب مع
املنابر األخرى ،أنه ال سياسات عامة شاملة أو إجراءات تعمل بفعالية مو حتقيق أهداف التنمية املساتدامة ماا مل تعا
األولوية ملبدأ السيادة الغذائية من خالل الزراعة اإليكولوجية أثناء بناء هذه السياسات واإلجراءات .وليست هذه املشاورة
اجلديدة إالّ تأكيداً على ذلك قبل املؤمتر اإلقليمي الرابع والثالثني ملنظمة األغذية والزراعة .إننا لن نتناازل عان مبادئناا
وحقوقنا ،فهي مفتاح هويتنا ،واستناداً إىل املبدأ ذاته ،فدننا نشجب احللول الزائفة للجوع والفقر يف املناطق الريفية ،أي
أسواق الكربون واالقتصاد األخضر والتكنولوجيا احليوية و"الزراعة الذكية مناخياً".
ولذا فدننا نشكك يف املقرتحات اليت تزيد اعتماد إنتاج األغذية علاى الرأمسالياة واساتغالل جمموعاات الساكان والعماال
والنظم اإليكولوجية يف إطار سياسات واسرتاتيجيات التسليع والربح اليت تتعارض مع احلق يف الغذاء والسايادة الغذائياة
كحق من حقوق اإلنسان األساسية ،من شاأنه أن يسااهم يف االساتقالل الاذاتي والساالم والتغذياة املناسابة اخلالياة مان
الكائنات املعدّلة وراثي ًا لتحقيق حياة كرمية لسكان الريف واملدن.
بالنسبة لنا ،ال ميثل اتفاق باريس معلماً هاماً يف الكفاح ضد تغري املناخ .فهذا االتفاق ليس إلزامياً ،بال ميثال تكيّفااً وال
يعا األسباب احلقيقية لتغري املناخ املتفاقم .وهو يعرض على أنه جناح ،بينما هو يف الواقاع خطاوة إىل الاوراء ،إذ أناه
أزال الطابع امللزم لربوتوكول كيوتو الذي دعا البلدان األكثر تلويثاً إىل خفض انبعاثاتها؛ واستبدله بنظام للتعاويض يقاوم
على سوق الكربون املرتبطة بالزراعات األحادية واملزارع احلرجية.
إن هذه اآلليات ليست غري حلول زائفة لتغري املناخ .ولذا فدننا نرفض إدخال مفهاوم الزراعاة الذكياة مناخيااً وتعرياف منظماة
األغذية والزراعة للغابات وبرنامج األمم برنامج األمم املتحدة خلفض االنبعاثات النامجاة عان إزالاة الغاباات وتادهورها كحال
ملشكلة تغري املناخ .فنظام زراعة األغذية الواسعة النطاق مسؤول حالياً عما يرتاوح ما بني  41و 54يف املائة من غازات الدفيئة.
ولذا فدننا نقرتح:
االعرتاف بدور مصايد األمساك الصغرية احلجم وتربياة األحيااء املائياة يف اساتهالك املنتجاات السامكية لضامان األمان
الغذائي والسيادة يف جمتمعات العامل .وينبغي على الدول أن تشجّع السياسات العامة حلماياة وتنظايم مصاايد األمسااك
املسؤولة واملستدامة ،كا يف ذلك استهالك مواردنا للتغذية ،وتوفري التمويال والبنياة األساساية ،والوصاول إىل األساواق،
والضمان االجتماعي ،وحوافز لتحسني تطوير اإلنتاج ،كشاركة صاناعة صايد األمسااك يف مجياع أمااء العاامل إذ أنناا
نشكّل إضافة هامة إىل ثقافة األسرة.
أننا نطالب احلكومات واملنظمتني الدوليتني ،منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمياة الزراعياة ،باأن تعارتف
وتعزز وتدعم اللجان الوطنية اليت شاركت يف إجراءات االستجابة للسنة الدولية للزراعة األسرية لعاام  ،2014مان مثال
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منتديات النقاص الوطنية واملبادالت ما بني املزارع األسرية والفالحني والشعوب األصلية ومصايد األمساك الصغرية النطاق
والرعاة وبني احلكومات ،وخاصة يف ضوء االلتزام العاملي بالسنة الدولية للزراعة األسرية (.)IYFF+10
وفيما يتعلق بالتحديات اليت تواجه تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،نشري إىل أن للصاناعات االساتخراجية آثاار سالبية
على الشعوب األصلية ،وهي حالة تفاقمت يف العقود األخرية .وللشركات الواجبات واملساؤوليات ذاتهاا حلماياة حقاوق
الناس ،وأن حترتم حقوقنا األساسية من مثل املوافقاة احلارة واملسابقة واملساتنرية ،كدطاار غاري مسابوق حلماياة النسااء
والشباب والكبار من هذه اآلثار السلبية اليت تؤثر على النساء أكثر نتيجة عمليات االستخراج وافرتاس املاوارد الطبيعياة
2
يف أراضي األجداد املتضررة .وينبغي أيض ًا القضاء على العسكرة والتشريد القسري.
وفيما يتعلق بالتعليم ،نقرتح ونطالب أن يرتكّز االستثمار وإمكانياة احلصاول علاى األراضاي بالتحدياد علاى اشاتمال الشاباب
حتى يتمكنوا من البقاء يف القرى الريفية وأراضي الشعوب األصلية ،وتعزياز احلاوافز للتكنولوجياات املالئماة بالبحاث والعمال
التشاركي واحرتام معرفة األجيال املختلفة يف األراضي لألجيال اجلديدة يف احلقل ،مان خاالل اإلنتااج اإليكولاوجي الزراعاي
لألغذية.
وبوصفنا جمتمعات رعوية ،نطلب بددراج وسائ التشاور التشاركي تبعا ًا لعزلاة جمتمعاتناا والبيئاات الايت تعايش فيهاا
أسرنا ،وضمان وجود سياسات متباينة حليازة األراضي وبرامج التنمية والوصول إىل اخلدمات.
أننا نتفهم وندافع عن الزراعة اإليكولوجية كشكل رئيسي من املقاومة لنظام اقتصادي يعطي األولوية للربح على احليااة.
وتقوم األشكال املختلفة إلنتاج األغذية على نطاق صغري القائمة على الزراعة اإليكولوجياة بتولياد معرفاة حملياة وتعازز
العدالة االجتماعية وترعى اهلويّة والثقافة وتوطد السالمة االقتصادية للمناطق الريفية .إعالن نياالني لعام  ،2015مالي.
ونقرتح تقييم األثر الذي سيكون التفاق باريس على الزراعة الصغرية النطاق بالنظر إىل تركيزه على تسليع املناخ .وينبغي
التسليم بدور صغار منتجي األغذية والزراعة األسرية ليس كفئات من السكان معرضة لألخطار أو كطرف آخر معين ،بل
كأصحاب حقوق والعبني رئيسيني يف تربيد الكوكب .وإذا كان للدول أن تقرتح آليات للتكيّف مع املناخ والتخفياف مان
آثاره ،فينبغي هلذه اآلليات أن تبنى على أساس املعارف التقليدية لألجداد.
ث الدول ومنظمة األغذية والزراعة على مواصلة التحارك إىل األماام لبنااء حاوارات كشااركة املناابر واحلركاات
إننا م ّ
االجتماعية.
الزراعة اإليكولوجية حق جلميع الشعوب .نعم لتحقيق السيادة الغذائية اآلن!
مدينة بنما
 19و 20فرباير/شباط .2016

2

وثيقة وخطة عمل املوقف السياسي جتاه نساء الشعوب األصلية يف العامل ،ليما،

.2013

25

املرفة دال
التوصيات النهائية للحلقة الدراسية اإلقليمية بشأن الزراعة اإليكولوجية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب 26-24-يونيو/حزيران  ،2015برازيليا ،الربازيل
لقد مورست الزراعة اإليكولوجية يف املنطقة منذ عقود :مارستها احلركات االجتماعية للمزارعني من أصحاب احلياازات
الصغرية واجملموعات الريفية واجملتمعات التقليدية والشعوب األصلية وصيادو األمساك احلِرَفيون والرعاة وجامعو الثمار
والنباتات .ومتلك الزراعة اإليكولوجية ق اعدة علمية قوية وقد أخاذت تتلقاى بتزاياد الادعم مان احلكوماات مان خاالل
سياسات عامة جديدة .وتضمن ممارسات وعناصر الزراعاة اإليكولوجياة األمان الغاذائي والسايادة الغذائياة ،كماا تعازز
الزراعة األسرية.
وكنتيجة للندوة الدولية املعنية بالزراعة اإليكولوجية مان أجال األمان الغاذائي والتغذياة الايت عقادتها منظماة األغذياة
والزراعة يف أيلول/سبتمرب  2014يف إطار السنة الدولية للزراعة األسرية ،عقدت احللقة الدراسية اإلقليمية بشأن الزراعة
اإليكولوجية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف الربازيل من  24إىل  26يونيو/حزيران .2015
يف إطار خطة العمل لعام  ،2015وإطار جمموعة العمل املخصصة املعنية بالزراعة األسرية والتنمية الريفية جلماعاة دول
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،واإلعالن الوزاري جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاارييب بشاأن
الزراعة األسرية ،الذي اعتمد يف نوفمرب/تشرين الثاني لعام  2014يف برازيليا ،الربازيل ،وصودق علياه يف القماة الثالثاة
لرؤساء الدول واحلكومات (سان خوسيه ،كوستاريكا -يناير/كانون الثاني  ،)2015أعلن "الادعم لعقاد مناسابة إقليمياة
بشأن الزراعة اإليكولوجية لتشجيع تبادل اخلربات وتشجيع سياسات التنمية املستدامة".
ويف إطار الشبكة املتخصصة يف الزراعة األسرية يف االجتماعات املتخصصة بشأن الزراعة األسرية لبلدان الساوق املشارتكة
اجلنوبية لبلدان أمريكا الالتينية( ،كراكاس ،فنزويال ،ديسمرب/كانون األول  ،)2013أسدرج موضوع الزراعة اإليكولوجياة
يف جدول أعمال جمموعة العمل املعنية بالتكيف مع تغري املناخ وإدارة املخاطر.
وأخذاً باالعتبار إعالن نياالني -مالي بشاأن الزراعاة اإليكولوجياة الايت أنشاأتها احلركاات االجتماعياة للمازارعني مان
أصحاب احليازات الصغرية واجملموعات الريفية واجملتمعات التقليدية والشعوب األصلية وصايادي األمسااك احلِارَفيني
والرعاة وجامعي الثمار والنباتات والشباب؛
يدعو املشاركون يف احللقة الدراسية ،من احلركاات االجتماعياة والقطااع األكاادميي وممثلاي اهليئاات العاماة يف بلادان
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب والضيوف من مناطق أخرى الاذين التقاوا يف هاذه احللقاة الدراساية ،حكوماات
املنطقة ،جنباً إىل جنب مع مجاعة دول أمريكا ال التينية ومنطقاة البحار الكاارييب ومنظماة األغذياة والزراعاة والشابكة
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املتخصصة يف الزراعة األسرية/السوق املشرتكة اجلنوبية ألمريكا الالتينية واملنظمات احلكومية املشرتكة الدولياة األخارى
ذات الصلة إىل:
 -1تعزيز السياسات العامة اليت تعازز الزراعاة اإليكولوجياة والسايادة الغذائياة؛ حبياث حتادد وتنفاذ وترصاد
كشاركة فعّالة من احلركات االجتماعية وجمموعات اجملتمع املدني ،وتأمني املوازنة الالزمة لتنفيذها؛
 -2صياغة وتنفيذ األطر القانونية واللوائح التنظيمية املواتية للزراعية اإليكولوجية لتحقيق السيادة الغذائية؛
 -3تأكيد الدور االجتماعي لألراضي واملياه من خالل اإلصالحات الزراعياة وسياساات األراضاي وضامان حقاوق
األراضي للشعوب األصلية والسكان األصليني واجملتمعات احمللية التقليدية؛
 -4تعزيز إنتاج أغذية صحية وكافية وكذلك السيادة الغذائية للمنطقة من خاالل الزراعاة اإليكولوجياة ،تساليم ًا
بأن تلك النظم تتبع نهج ًا جتاه األراضي واملياه والطاقة أكثر استدامة؛
 -5التسليم بقيمة املعارف املتوارثة عن األجداد والتقاليد واحلكمة احمللياة واهلوياات الثقافياة كدعاماة للزراعاة
اإليكولوجية .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن حترتم مؤسسات البحث العامة وتثمن املعارف التقليدية ،معاززة
احلوار املعريف يف برامج األحباث التشاركية اليت تنفذها؛
 -6رعاية الديناميات اإلقليمية لالبتكار االجتماعي والتكنولوجيا االجتماعية عن طرياق إنشااء و/أو تعزياز ركاائز
الزراعة اإليكولوجية يف املؤسسات املتعددة التخصصات واملشرتكة بني القطاعات؛ مع القدرة على التعبري عان
عمليات التعليم والبحث والتعلّم؛
 -7وضع سياسات حمددة تعزز التنظيم املنتج للنساء؛ وتدعم مبادراتهن يف جمال الزراعاة اإليكولوجياة ،وتعازز
قدراتهن على التغلب على العقبات اليت تواجههن وعلى عابء العمال الثقيال وعلاى التجاريم؛ واالعارتاف
بدورهن التارخيي يف الزراعة اإليكولوجية والسيادة الغذائية؛
 -8تقدير وتشجيع الدور الفعّال لألسر واجملتمعات احمللية ،كا يف ذلك النساء والشباب ،كأوصياء على التناوع
البيولوجي؛ وخاصة البذور واملوارد الوراثية .وباإلضافة إىل ذلك ،ضمان اساتعادة املاوارد الوراثياة عان طرياق
بنوك املواد الوراثية ،جنباً إىل جنب مع احلركات االجتماعية؛ ورب التباحث يف السيادة الغذائية بالتباحث
يف محاية البذور؛
 -9إنشاء شبكة إقليمية يف أمريكا الالتينية (منصة مشرتكة بني احلكومات واحلركات االجتماعية) لتبادل أفضال
املمارسات واملعلوماات املتعلقاة بالزراعاة اإليكولوجياة ،تكمال احلاوار باني القطااع األكاادميي واحلكوماات
واحلركات االجتماعية؛
 -10إنشاء آليات متكّن تبادلية نُظم الضمان التشاركية بني بلدان منطقة أمريكا الالتينية بتعزيز الصلة باني املناتج
واملستهلك؛
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 -11إدراج الزراعة اإليكولوجية كموضوع دائم يف جدول أعمال جمموعة العمل املعنياة بالزراعاة األسارية والتنمياة
الريفية جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وتوسيع نطاق مشااركة احلركاات االجتماعياة
واجملتمع املدني واجملموعات األكادميية يف جمموعة العمل ،بدعم من منظمة األغذية والزراعة؛
 -12إنشاء برنامج تبادل للزراعة اإليكولوجية والبذور يستند إىل جمموعة العمل للزراعة األسارية والتنمياة الريفياة
جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
 -13التوصااية بدنشاااء جمموعااة عماال حمااددة يف الشاابكة املتخصصااة يف الزراعااة األساارية تركّااز علااى الزراعااة
اإليكولوجية وتوسيع النقاص بشأن حاالت حمددة تشمل الزراعة األسرية فيها الزراعة اإليكولوجية؛
 -14استحداث شروط تقيّد ممارسة الزراعة األحادية واستخدام املواد الكيميائية الزراعياة وتركّاز األراضاي؛ بغياة
تشجيع املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية على زيادة اإلنتاج من الزراعة اإليكولوجية يف منطقة أمريكا
الالتينية والبحر الكارييب؛
 -15دعم مبادرات التعليم النظامي وغري النظامي ،مثال مادارس الزراعاة اإليكولوجياة الريفياة؛ وزياادة مساتوى
التعليم يف املناطق الريفية من خالل التدريب املهين للشباب يف املناطق الريفية؛
 -16التسليم بالدور املتعدد الوظائف الذي تلعبه الزراعة اإليكولوجية اليت ميارساها أصاحاب احلياازات الصاغرية
يف احلفاظ على الرتبة واملياه والتنوع البيولوجي ،وعلاى وظاائف إيكولوجياة أخارى؛ وضامان احلفااظ علاى
البيئة بطريقة اشتمالية اجتماعية وعادلة اقتصاديا؛
 -17ضمان أن تكون نظم الزراعة اإليكولوجية أكثر قدرة على الصمود لتغري املناخ والتكيّف معاه وطلاب أن توضاع
جانب ًا موارد لتطوير الزراعة اإليكولوجية ،كجزء من سياسات املناخ اليت تضمن سيادة غذائية للناس؛
 -18إنشاء آليات لتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب فيما يتعلق كوضوع الزراعة اإليكولوجية ،بالتعاون مع منظمة
األغذية والزراعة والشبكة املتخصصة يف الزراعة األسرية وغريها من املنظمات الدولية ودون اإلقليمية.
نود أن نتوجه بالشكر إىل اللجنة املسنظمة هلذه املناسبة ،وخاصة حتالف الشعوب من أجل السايادة الغذائياة يف أمريكاا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ومجاعة دول أمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب،
والشبكة املتخصصة يف الزراعة األسرية ،وحكومة الربازيال ،للجهاود الايت باذلتها لعقاد هاذا التباحاث ،ومان نقادر
اجلهود اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة يف تنظيم احللقة الدراساية اإلقليمياة يف أفريقياا وآسايا .ونطلاب أن تُشامل
مشاركة احلركات االجتماعية واحلكومات والقطاع األكادميي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
ونشيد أيضا كبادرة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف تنظايم حلقاة دراساية ثانياة بشاأن الزراعاة
اإليكولوجية أثناء رئاسة بوليفيا املؤقتة ،بدعم من منظمة األغذية والزراعة والشبكة املتخصصة يف الزراعة األسرية.
ونود إبالغكم بأن كوستاريكا ونيكاراغوا تعتزمان عقد حلقات دراسية يف املنطقة وتطلبان دعم منظمة األغذية والزراعة.
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املرفة هاء
الربنامج
(ألف) اجتماع كبار املسؤولني
 29فرباير/شباط  1-مارس/آذار ( 2016صباحاً)
بنود متهيدية
-1

انتخاب الرئيس ،نائب الرئيس (نواب الرئيس) وتعيني املقرر (املقررين)

-2

إقرار جدول األعمال واجلدول الزمين

(يرجى االيالع على بنود االجتماع الوزاري من  3إىل  ،6صفحة )5
السياسات العاملية واإلقليمية واملسائل التنظيمية
-8

حتديات وآفةاق األمةن الغةذائي والتغةذوي يف أمريكةا الالتينيةة ومنطقةة البحةر الكةارييب :مةن األهةداف

اإلمنائية لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة
خالل عام  ،2015حققت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب كافاة األهاداف اإلمنائياة لأللفياة وأهاداف
مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،وذلك ،على التوالي ،خبفض نسبة وعدد من يعاانون اجلاوع كقادار النصاف .وكاان ذلاك
أساسا نتيجة ارتفاع مستوى االلتزام السياسي يف املنطقة؛ والنتاائج اإلجياب ياة مان اجلماع باني النماو االقتصاادي ونظام
احلماية االجتماعية املعززة؛ وصياغة وتنفيذ سياسات عامة متنوعة والتعبري عنها بآليات حوكمة معقدة لكنها تشاركية؛
والتضامن بني بلدان املنطقة من خالل إجراءات التعاون بني بلدان اجلناوب .وتقا ّر خطاة العمال الايت حاددتها أهاداف
التنمية املستدامة اجلديدة بهذه اإلجنازات وتشري إىل حتديات جديدة تواجه املنطقة يف حتقيق أبعااد االفتقاار إىل األمان
الغذائي املختلفة (التوفر والنفاذ واالستقرار واالستخدام) ،ومن بينها :القضاء التام على اجلوع (ال يزال هناك  34ملياون
شخ يعانون اجلوع)؛ ومواجهة مسائل السمنة ومسائل أخرى تتعلق بسوء التغذياة؛ وتعزياز تشاكيل عاادات صاحية
كبادرات سياساتية؛ وضمان االستدامة يف عادات إنتاج واستهالك األغذية؛ وتشجيع مبادرات سالمة األغذية وجودتها
وخفض الفاقد واملهدر من األغذية؛ واالبتكار يف إجياد نظم لرصد األمن الغذائي والتغذوي .وفيما يتعلق باالفقر ،ال يازال
العامل النامي يقرّ بأن هناك أكثر من  1 200ملياون شاخ حتات خا الفقار ،و 80يف املائاة مانهم تقريبااً يف املنااطق
الريفية .ويف أمريكا الالتينية 52 ،يف املائة من سكان املناطق الريفية فقراء ،رغم أن مؤشارات الفقار اإلقليماي اخنفضات
عموماً على مدى العشري ن سنة املاضية ،بسبب جمموعاة العوامال الاواردة أعااله ،وال تازال الالمسااواة مرتفعاة داخال
البلدان وفيما بينها .وستهدف الدورة الرابعاة والثالثاون للماؤمتر اإلقليماي ملنظماة األغذياة والزراعاة إىل حتقياق تاوازن
للخطوات املقبلة يف مكافحة اجلوع والفقر يف املناطق الريفية.

29

حتديات حتويل القطاع الريفةي يف أمريكةا الالتينيةة ومنطقةة البحةر الكةارييب :تنميةة األراضةي الريفيةة
-9
والزراعة األسرية واالشتمال االجتماعي واالقتصادي واالبتكار
يف بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،يعيش أكثر مان نصاف ساكان الرياف يف فقار ،ولاذا هنااك
حاجة إىل حتوالت ريفية مساتدامة تتخطاى التنمياة الزراعياة .والفقار واالفتقاار إىل األمان الغاذائي يف املنااطق الريفياة
متشابكان ويتعني معاجلتهما من خالل اتباع نهج شامل للتنمية الريفية اإلقليمية يشامل ابتكاارات مؤسساية واجتماعياة
وتكنولوجية .وينبغي تنفيذ نُهج سياسات متعددة القطاعات لتنشي االقتصاادات الريفياة وتنويعهاا .وقاد تتايح صاياغة
سياسات زراعية واجتماعية واقتصادية وبيئياة علاى املساتوى اإلقليماي التعامال ماع الفقار واجلاوع واالفتقاار إىل األمان
الغذائي بقدر من الكفاءة أكرب .ويشكّل اسرتاتيجية حمورية تعزياز املنظماات الريفياة وسالسال القيماة احمللياة والانظم
الغذائية ،وكذلك حتسني إمكانية حصول املزارعني األسريني على املوارد اإلنتاجية والبنياة التحتياة والتمويال والوصاول
إىل األسواق ،إىل جانب احلصول على محاية اجتماعية وفرة العمل غري الزراعي .ومن بالغ األهمية إجياد طرق أفضال
تتيح للمزارعني األسريني الوقاية من املخاطر البيئية واالجتماعية وإدارتها والتغلب عليهاا لتحساني قادرة سابل عيشاهم
على الصمود والتكيّف .ومن الضروري ضرورة حيوية لتحقيق األمن الغذائي والقضاء على الفقر يف املناطق الريفية وحتقياق
التنمية الريفية اإلقليمية التصدي للفجوة يف إمكانية حصول املرأة والشاباب والشاعوب األصالية يف املنااطق الريفياة علاى
املوارد اإلنتاجية واخلدمات والفرة االقتصادية.
 -10حتديات االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإدارة املخاير والتكيف مع تغري املنا يف أمريكةا الالتينيةة
ومنطقة البحر الكارييب يف اإليار اجلديد لتحقية أهداف التنمية املستدامة
الكوارث النامجة عن الظواهر الطبيعية وأمراض احليوانات والنباتات العاابرة للحادود واألزماات االجتماعياة-
االقتصادية مجيعها عوامل تهدد األمن الغذائي والتغذوي ،حتى مع وجود تغري املناخ الذي يزيد وينوع حجم وآثار هاذه
العوامل .تلك قضايا ذات أهمية عالية لألمن الغذائي ،وخاصة فيما يتعلق ببُعد االستقرار .وقاد أصابح اختااذ إجاراءات
ملموسة خلفض هشاشة نظم اإلنتاج الغذائي احلالية وانكشاافها علاى التاأثر باالكوارث بالفعال جازءًا هاما ًا مان جادول
األعمال واحلوار السياسي على املستويني اإلقليمي والعااملي لتحساني التنمياة املساتدامة ومواجهاة االلتزاماات اجلديادة
للبلدان يف خطة عاملية ملا بعد عام  .2015وسيوىل يف التباحث اهتمام خاة للجزر الصاغرية يف البحار الكاارييب (مساار
ساموا).
مسائل الربنامج واملوازنة
-11

نتةةائج وأولويةةات منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة يف أمريكةةا الالتينيةةة ومنطقةةة البحةةر الكةةارييب واسةةتعراض

االسرتاتيجية اإلقليمية

30

سينظر املؤمتر اإلقليمي يف نتائج عمل منظمة األغذية والزراعة يف املنطقة ،كا يف ذلك كياف عاجلات مباادرات
املنظمة اإلقليمية خالل الفرتة  15-2014األولويات اإلقليمياة املتفاق عليهاا ساابق ًا ( .)LARC/16/1 Rev.3.3وسايقدّم
املؤمتر توجيهاً بشأن اجملاالت ذات األولوية اإلقليمية لفرتة السانتني  2017-2016وإلعاداد اخلطاة املتوساطة األجال
للفرتة  .2021-2018وسيستند التباحث إىل نتائج عمل املنظمة علاى مساتوى احملصاالت (مقتطاف مان تقريار تنفياذ
الربنامج للفرتة  )2015-2014واخلطة املتوسطة األجل للفرتة ( 2017-2014املسراجعة) وبرنامج العمل واملوازنة للفارتة
 ،2017-2016الذي وافق عليه مؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران  ،2015باإلضافة إىل استعراض االسرتاتيجية اإلقليمياة
اليت تشمل الوجهات الرئيسية والتحديات واألهداف اإلمنائية لألغذية والزراعة ،ماع األخاذ باالعتباار أيضااً أولوياات
وتوصيات اللجان الفنية اإلقليمية وأطر الربجمة القطرية واملبادرات اإلقليمية.
-12

الالمركزية وشبكة املكاتب امليدانية

ستُستعرض اجلهود اجلارية حالياً لتحسني وتعزيز شبكة عمل املكاتب القطرية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة
يف اإلقليم ،وستُصاغ توصيات لزيادة فعالية وكفاءة املنظمة على املستوى القطري.
-13

برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

إن تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات هو آلية لالرتقاء بادور املاؤمترات اإلقليمياة يف عملياة احلوكماة وصانع
القرارات يف منظمة األغذية والزراعاة .ويساتدعي ذلاك نقااص اإلجاراءات واألنشاطة وطارق العمال واملؤشارات واألرقاام
املستهدفة للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب كهيئة حاكمة.
مسائل أخرى
-14

موعد ومكان انعقاد املؤمتر اإلقليمي اخلامس والثالثني ملنظمة األغذية والزراعة ألمريكا الالتينيةة ومنطقةة

البحر الكارييب
 -15أية مسائل أخرى
مذكرات إعالمية:1


حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل عام 2015

تشري أحدث تقديرات منظمة األغذية والزراعة إىل أن عدد السكان يف مجيع أمااء العاامل غاري القاادرين
على احلصول على احتياجاتهم من الطاقة الغذائية اخنفض إىل ما جمموعه  795مليون شخ  ،أي أقل
با  216مليون شخ مما يف الفرتة  ،92-1990أو ما يزيد قليالً عن شخ واحد مان باني كال تساعة
1

جيوز للمندوبني ،بناء على رغبتهم ،التعقيب على املذكرات اإلعالمية حتت عنوان "مسائل أخرى".
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أشخاة من سكان العامل (ما يقرب من  11يف املائة) .وقد أسحرز يف املناطق النامية تقادم كابري يف حتقياق
الغاية اإلمنائية األوىل لأللفية املتمثلة بالتقليل إىل النصف نسبة من يعاانون اجلاوع .ويف أمريكاا الالتينياة
ومنطقة البحر الكارييب ،ال يزال يعاني اجلوع  34.3مليون شخ  .ومع ذلك ،حقاق هاذا اإلقلايم أكارب
قدر من التقدم يف العامل ،إذ حقق  17بلداً من أصل  33عتبة خفض اجلوع ،واخنفضت نسابة اجليااع يف
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب منذ عام  1990من  14.7يف املائة إىل  5.5يف املائة.


متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية
كان املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية اجتماعاً حكومياً دولياً رفيع املستوى ركّز االهتمام العااملي علاى
التصدي لسوء التغذية جبميع أشكاله .وكان املشاركون من احلكومات واجملتمع املدني وجمتمع األعماال.
وباإلضافة إىل اجللسات العامة ،وفّر عادد مان املناسابات الساابقة للماؤمتر للربملاانيني واجملتماع املادني
والقطاع اخلاة املشاركني منتديات للتعمق يف مسائل تغذية حمددة .وقد صادقت احلكومات املشااركة يف
املؤمتر على الوثيقتني اخلتاميتني  -إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل  -ما يُلزم زعماء العاامل بوضاع
سياسات وطنية تهدف إىل القضاء على ساوء التغذياة وإحاداث حتاوّل يف نُظام األغذياة جيعال األغذياة
املغذية متاحة للجميع.



تقرير عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم للفرتة 2015-2014

ستُقدم معلومات عن أهم النتائج اليت حققتها منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم وإجنازاتها يف كل جماال
من جماالت أولوياتها ،كما ستُقدم معلومات اساتجابة لطلباات التعااون الاتقين الايت تتقادم بهاا الادول
األعضاء املختلفة يف الربامج املعنية.


موجز توصيات اهليئات التقنية اإلقليمية
سااتقيّم نتااائج وتوصاايات اهليئااات اإلقليميااة يف أمريكااا الالتينيااة ومنطقااة البحاار الكااارييب فيمااا يتعلااق
با )1(:مسائل السياسات واملسائل التنظيمية )2( ،مسائل الربنامج واملوازنة .وتشمل املنتديات اإلقليمية:
هيئة الغابات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،واهليئة املعنية بتنمية الثروة احليوانية ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وهيئة مصايد األمساك لغربي وس احملاي األطلساي ،وهيئاة املصاايد
الداخلية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.



نتائج االجتماع اإلقليمي بشأن الزراعة اإليكولوجية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
سعياً إىل اكتساب فهم أفضل للدور الذي ميكن أن تؤديه الزراعة اإليكولوجية يف القضاء على اجلوع وسوء
التغذية ،أقامت منظمة األغذية والزراعة النادوة الدولياة املعنياة بالزراعاة اإليكولوجياة مان أجال األمان
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الغااذائي والتغذيااة 2يف ساابتمرب/أيلول  2014يف رومااا ،إيطاليااا .وقااد مجعاات هااذه الناادوة  400مشااارك
من علماء وصانعي سياسات ومنظمات مزارعني وممثلني للقطاع اخلاة ومنظمات غاري حكومياة .وتنفياذاً
لتوصيات الندوة ،عقد اجتماع إقليمي يف برازيليا ،الربازيل ،ضمّ أكثار مان 130مشاارك ًا مان احلكوماات
واجملتمع املادني واملنظماات اإلقليمياة واألوسااط األكادميياة واملؤسساات البحثياة يف  14بلاداً .واملاؤمتر
اإلقليمي مدعو إىل األخذ يف االعتبار نتائج وتوصيات هذا االجتماع.


حتديث بشأن جلنة األمن الغذائي العاملي
ستقدم املذكرة اإلعالمية هذه النتائج الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي كماا عان املباادرات املتعلّقاة
باالستثمارات الزراعية املسؤولة وبرنامج العمل يف البلدان اليت متر بأزمات ممتدة



2

إعداد ومناقشة وإقرار مشروع تقرير املؤمتر اإلقليمي لبحثه واعتماده من االجتماع

التقرير النهائي للندوة الدولية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية متاح على املوقع:

i4327e.pdf

الوزاري.

http://www.fao.org/3/a-
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(باء) االجتماع الوزاري
 1مارس/آذار (بعد الظهر)  3-مارس/آذار 2016
-3

بيان املدير العام

-4

بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

-5

بيان رئيس الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

سيقدم بيان رئيس الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينياة والبحار الكاارييب ماوجزًا لنتاائج
املداوالت اليت جرت يف الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة (روما ،يونيو/حزيران  )2015والدورة الثالثة واخلمساني
بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة (روما ،نوفمرب/تشرين الثاني -ديسمرب/كانون األول  )2015من حيث صالتها
بدقليم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي

-6

سيقدم البيان نظرة عامة على النتائج الرئيسية للجلستني العامتني احلادية واألربعني والثانياة واألربعاني ،كماا
سيقدم تقريرًا عن كافة األنشطة املتخذة يف الفرتة .2015-2014
بيان املتحدث باسم مشاورة اجملتمع املدني

-7

سيقدّم املتحدث باسم مشاورة اجملتمع املدني بياناً/إعالناً عن نتائج املشاورة


استعراض ومناقشة تقرير املؤمتر

سيتم استعراض مشروع تقرير املؤمتر اإلقليماي ،الاذي أعاده اجتمااع كباار املساؤولني ،وسيخضاع للنقااص ثام
يصادق عليه بعد ذلك .وسيشمل النقاص ما يلي:
أوالً -السياسات اإلقليمية والعاملية واملسائل التنظيمية
ثانيا -مسائل الربنامج واملوازنة
ثالثا -مسائل أخرى
سيعرض املقرر التقرير
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وثائق أفرقة اخلرباء:


فرية اخلرباء  :1حتديات وآفةاق األمةن الغةذائي والتغةذوي يف أمريكةا الالتينيةة والبحةر الكةارييب :مةن
األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة.
سيعرض الفريق الوزاري للتباحث جتربة البلدان املتعلقة باسرتاتيجيات السياسة العامة ملواجهاة ساوء التغذياة
جبميع أبعاده :اجلاوع والسامنة وساالمة األغذياة واألطار التنظيمياة اخلاصاة بكال منهاا .وساتكون األولوياة
للخربات اليت تستكمل بتدابري صحة وتعليم وبيئة وسياسات زراعية .وسيناقش الفريق الوثيقة .LARC/16/2



فرية اخلرباء  : 2حتديات حتويل القطاع الريفةي يف أمريكةا الالتينيةة والبحةر الكةارييب :تنميةة املنةاية
الريفية والزراعة األسرية واالشتمال االجتماعي واالقتصادي واالبتكار
سيبحث الفريق الوزاري التحديات والنهج املبتكرة ملواءمة السياسات الزراعياة وسياساات األمان الغاذائي ماع
اسرتاتيجيات التنمية اإلقليمية األوسع نطاقاا للقضااء علاى الفقار يف املنااطق الريفياة وحتقياق التنمياة الريفياة
املستدامة .وستبحث القضايا املؤسسية والسياساتية املتعلقة بتحقيق التنمية املستدامة يف املناطق الريفية ،كاا يف
ذلك ،من بني أمور أخرى ،سياسات واسرتاتيجيات حتسني البنية التحتية الريفياة وسالسال القيماة احمللياة
ونظم األغذية؛ والسياسات اهلادفة إىل تيسري وصول املزارعني األسريني إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات الريفية
واألسواق؛ وت عزيز احلماية االجتماعية وفارة العمالاة للمارأة الريفياة والشاباب ،والسياساات املتعلقاة باددارة
املخاطر والقدرة على الصمود والتكيّف .وسيبحث الفريق الوثيقة .LARC/16/3



فرية اخلرباء  :3حتديات االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإدارة خماير الكوارث والتكيف مع تغري
املنا يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف اإليار اجلديد ألهداف التنمية املستدامة
كل عام ،تتاأثر بلادان أمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب بكاوارث طبيعياة ،كاجلفااف والفيضاانات
واألعاصري وانهيارات األرض وثاوران الارباكني ،باإلضاافة إىل انتشاار األوبئاة وأماراض احليواناات والنباتاات
العابرة للحدود واألزمات االقتصادية واالجتماعياة .وتانجم عان هاذه األحاداث خساائر يف األرواح واملمتلكاات
وسبل العيش ،ما يؤدي بالتالي إىل إضعاف األمن الغذائي والتغذوي لدى فئاات الساكان األكثار انكشاافاً علاى
املخاطر .وتشكّل إدارة املخاطر والتكيف مع تغري املناخ وتعزيز االستخدام املساتدام للماوارد الطبيعياة والتنمياة
املستدامة حتديات رئيسية لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاارييب لضامان األمان الغاذائي .وسايبحث
الفريق الوثيقة .LARC/16/4



فرية اخلرباء  :4التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي للقضاء على اجلوع والفقر يف املناية الريفيةة
وحتقية التنمية املستدامة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
توسّع التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي بني بلدان يف اإلقليم .وماع ذلاك ،ال يازال تباادل املعاارف
ف للمسااهمة يف
واخلربات يف اجملاالت ذات الصلة بالقضاء على اجلوع وخفض الفقر والتنمية املستدامة غري كا ٍ
تعزيز القدرات والعمليات يف البلدان ذات األولوية .وسيبحث الفريق الوزاري التجارب املبتكرة لتعزياز التعااون
بني بلدان اجلنوب (ثنائي وثالثي وماع شاركاء آخارين) واآللياات اإلقليمياة ودون اإلقليمياة لتحساني تنسايق
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وتكامل اإلجراءات كا يتيح مزيدًا من التعاون بني بلادان اجلناوب ،كاا يف ذلاك التمويال .وسايبحث الفرياق
الوثيقة .LARC/16/INF/12
الوثائة املوجودة على املوقع اإللكرتوني متاحة على:
http://www.fao.org/about/meetings/regional conferences/larc34/documents/en/

قائمة املندوبني واملراقبني
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املرفة واو
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