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 التوصيات الرئيسية موجز

 

 اجمللسمسائل تتطلب اهتمام  

 

 : الدورة الثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألوروبا

 

 مسااارات عملاالا الرئيسااية  عااا  وآخاار املعلومااات ( 2015-2014نتااائج ةنااة األمااا الاااذائي العاااملي )يف   

 ج()ب( و)14الفقرة 

 (إىل )ح أ() 20شبكة املكاتب امليدانية  الفقرة 

تنفياذ برناامج العمال    عاا   وآخار املعلوماات  (  2015-2014لاالفةة   وامليزانياة نتائج ما تنفيذ برناامج العمال   

 ي() د( إىل)ب( و)22  الفقرة 2017-2016لالفةة  وامليزانية

 ز() ج( إىل)أ( و)24أولويات لعمل املنظمة يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى  الفقرة 

 د( ) ب( إىل)26  الفقرة ما لزراعاةليئة األوروبية للل والثالثيااتاسعة ال الدورةئج نقاشات نتاا عتقرير 

 ليئاة االستياارية األوروبياة للمصاايد الداخلياة وتربياة      للالادورة الثامناة والعياريا     نقاشاتئج نتاا عتقرير 

 ج()أ( و)28الفقرة   األحياء املائية

للااباات والادورة الثالثاة     امليةكة للدورة الثامناة والاثالثني للةناة األوروبياة    الدورة  ا نتائج نقاشاتعتقرير 

 ز()ها( و)أ( و)30الفقرة والسبعني للةنة الاابات والصناعة احلرجية التابعة للةنة االقتصادية ألوروبا  

 (و)أ( و)32الفقرة للمتؤمر اإلقليمي ألوروبا   2019-2016برنامج العمل املتعدد السنوات 
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 املتؤمر عنايةسائل تتطلب م

 

 : الدورة الثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألوروبا 

  مساارات عملالا الرئيساية   عاا   وآخار املعلوماات  ( ( 2015-2014نتائج ةنة األما الاذائي العاملي )يف الفةة 

 أ( )14الفقرة 

اجتماع املائدة املستديرة الوزاري  أهداف التنمية املستدامة وتداعياتلا على الزراعاة والتنمياة الريفياة يف إقلايم     

 ك()د( إىل)أ( و)16أوروبا وآسيا الوسطى  الفقرة 

للبقاول   السانة الدولياة   - البقول لتحسني التاذية املتوازنة والنظم الاذائياة الصاحية يف أوروباا وآسايا الوساطى     

 ها(إىل ) (ب)18  الفقرة 2016

 ( أ) 26  الفقرة لزراعاةليئة األوروبية للل والثالثيااتاسعة ال الدورةئج نقاشات نتاا عتقرير 

ليئاة االستياارية األوروبياة للمصاايد الداخلياة وتربياة       للالادورة الثامناة والعياريا     ئج نقاشاتنتاا عتقرير 

 د()ب( و)28  الفقرة األحياء املائية

للااباات والادورة الثالثاة     الدورة امليةكة للدورة الثامناة والاثالثني للةناة األوروبياة     ا نتائج نقاشاتعتقرير 

 د()ج( و) 30والسبعني  للةنة الاابات والصناعة احلرجية التابعة للةنة االقتصادية ألوروبا  الفقرة 

 34مايو/أيار "اليوم العاملي للنحل"  الفقرة  20مبادرة إلعالن 

 

 



5 ERC/16/REP 

 

 االفتتاحية البنود -أواًل
 

 تنظيم املتؤمر -ألف

 

لـدعوة مـن    تركيا تلبيًة ،ألوروبا يف أنطالياعقدت الدورة الثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي  -1

 حكومة تركيا.

 

بلدًا من البلدان األعضاء ومنظمة عضو واحدة. وحضر مراقبان اثنـان مـن األمـم     42شارك يف املؤمتر ممثلون عن  -2

وثالٌث من منظمـات اجملتمـع املـدني وكـذلك     دولية املتحدة وست منظمات حكومية دولية وأربع منظمات غري حكومية 

 ممثالن اثنان من القطاع اخلاص وواحد من قطاع األحباث والوسط األكادميي. 

 

 الرئيس وتعيني املقرريا ونوابانتخاب الرئيس  -باء

 

الـثالثني  للدورة  ، وزير األغذية والزراعة والثروة احليوانية يف تركيا، رئيسًاFaruk Çelikانتخب معالي السيد  -3

  للمؤمتر.

 

، املمثل الدائم جلمهورية أملانيا االحتادية لدى منظمة األغذيـة والزراعـة،   Hinrich Thölkenانتخب الدكتور  -4

 نائبًا أول لرئيس الدورة الثالثني للمؤمتر.

 

 الثالثني للمؤمتر.، وزير الزراعة يف أذربيجان، نائبًا ثانيًا لرئيس الدورة Ilham Guliyevانتخب السيد  -5

 

، املمثل الدائم املناوب لالحتاد الروسي لدى منظمـة األغذيـة والزراعـة،    Ivan Konstantinopolskiyعّين السيد  -6

 ، منسق سياسة األمن الغذائي يف وزارة الشؤون االقتصادية يف هولندا، مقررين للدورة الثالثني للمؤمتر.Hans Brandوالسيد 

 

 ألعمال واةدول الزميناعتماد جدول ا -جيم

 

 املبـادرة السـلوفينية الراميـة إىل إعـالن     اقـرت  حبـث  قدم الرئيس جـدول األعمـال واجلـدول الـزمين املؤقـت و      -7

 مسائل أخرى.أية : 17مايو/أيار "اليوم العاملي للنحل" حتت البند  21

 

. وترد قائمـة بالوثـائق املقدمـة    ألفاألعمال يف املرفق  اعتمد املؤمتر جدول األعمال واجلدول الزمين. يرد جدول -8

   .املرفق باءإىل املؤمتر يف 
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 بيان املدير العام -دال

 

سـيلفا، املـدير العـام ملنظمـة األغذيـة والزراعـة، بـالوزراء وكبـار املسـؤولني           وزيـه غرازيـانو دا  جرّحب السيد  -9

روبا. وشدد املدير العـام علـى أن األغذيـة والزراعـة عنصـران أساسـيان       املشاركني يف الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألو

للتنمية املستدامة، وعلى أن والية منظمـة األغذيـة والزراعـة وأهـدافها االسـرتاتيجية اخلمسـة        2131لتحقيق خطة عام 

ات جديدة يف الطريقة اليت دعت إىل توليف 2131ترتبط ارتباطًا وثيقا بأهداف التنمية املستدامة. وأّكد أيضًا أن خطة عام 

ينبغي بها حشد السياسات والربامج واالستثمارات معا، بإشراك خمتلف الوزارات واملؤسسات العامة، وكـذلك أصـحاب   

 املصلحة املعنيني اآلخرين كالقطاع اخلاص واجملتمع املدني.

 

إىل ذلك، أشار املدير العام إىل أن املنظمة تسعى إىل حتديث تغطية مكاتبها امليدانية لتحقيق مزيد مـن   باإلضافة -11

. ويف النهايـة، أّكـد املـدير العـام علـى      2131الكفاءة، وبالتالي، حتقيق ظروف أفضل لدعم األعضاء يف تنفيذ خطة عـام  

رات أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسـريني وحتسـني   اجلهود اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة يف تعزيز قد

سبل عيشهم وقدرتهم على مواجهة الكوارث والصـدمات، وشـّدد علـى أن تـوفري األمـن الغـذائي أمـر ضـروري لتحقيـق          

 التنمية املستدامة والسالم معًا.

 

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -هاء

 

، الرئيس املستقل جمللـس املنظمـة، حضـور املـؤمتر اإلقليمـي،       Wilfred J. Ngirwa على السيد  مبا أنه تعّذر -11

 أتيح بيانه للمندوبني.

 

 بيان رئيس الدورة التاسعة والعيريا للمتؤمر اإلقليمي ألوروبا -واو

 

ملـؤمتر منظمـة األغذيـة     عن رئيس الدورة التاسـعة والعشـرين   البيان نيابًة Achim Irimescuقّدم معالي السيد  -12

والزراعة اإلقليمي ألوروبا. فقام بتذكري املؤمتر بتوصيات الدورة التاسعة والعشرين وأحاط املندوبني علمًا باألنشطة الالحقة 

 اليت يقوم بها املكتب اإلقليمي كمتابعة لتنفيذ تلك التوصيات.
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 ةالتنظيمي واملسائل واإلقليمية العاملية السياسات -ثانيًا 
 

 (2015-2014نتائج ةنة األما الاذائي العاملي )يف الفةة  -ألف

 الرئيسية  مسارات عمللاعا  وآخر املعلومات

 

رئيسـة جلنـة    جلنة األمن الغذائي العـاملي". فعرضـت  ملعلومات عن "آخر ا، "ERC/16/2حبث املؤمتر الوثيقة  -13

األمن الغذائي العاملي تقريرًا عن إجنازاتها على مدى العامني املاضيني وعن أهمية عملها للمؤمتر اإلقليمي ملنظمة األغذيـة  

والزراعة. وأشارت، على وجه اخلصوص، إىل املصادقة على "مبادئ االستثمار املسؤول يف نظم األغذيـة والزراعـة وعلـى    

ن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة"، وكذلك املصادقة على ثالث جمموعات مـن التوصـيات   "إطار العمل لتحقيق األم

املتعلقة بالسياسات، اليت استفادت علميًا مـن تقـارير فريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى، وإىل أن للتوصـيات السياسـاتية         

أيضا أن جلنة األمن الغذائي العاملي كانت قد قررت املتعلقة بالفاقد واملهدر من األغذية أهمية خاصة يف املنطقة. وذكرت 

 . 2131التنمية املستدامة تبين تنفيذ أهداف التنمية املستدامة حمورًا لعملها، وأكدت على الطابع العاملي جلدول أعمال 

 

 املؤمتر:إن  -14
 

السـتثمارات املسـؤولة يف الزراعـة ونظـم األغذيـة"      ابالتقدم احملرز، وخاصة املصادقة على "مبـادئ   رّحب أ()

 و"إطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة". 

ميكـن   2119بأن التقييم املستقل لتقدير فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي منذ إصـالحها يف عـام   رّحب و ب()

لكافة أصحاب املصلحة يف األنشـطة الـيت سـتنفذها     ، وشّجع على املشاركة النشطة2116أن يبدأ يف عام 

 . 2117-2116اللجنة يف الفرتة 

إىل زيادة اخنراط جلنة األمن الغذائي العاملي إلضافة قيمة إىل القضـايا العامليـة ذات الصـلة كأهـداف      دعاو ج()

 التنمية املستدامة والتغذية، متشيًا مع واليتها ودون إثقال جدول أعماهلا. 

 

الزراعة والتنمية الريفية اجتماع املائدة املستديرة الوزاري  أهداف التنمية املستدامة وتداعياتلا على  -باء

 يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى

 

  .ERC/16/3نظر املؤمتر اإلقليمي يف الوثيقة  -15

 

 املؤمتر:إن  -16
 

 ودور املؤمتر اإلقليمي يف هذا السياق. 2131أهمية التعاون بني األعضاء يف تنفيذ خطة عام  إىل أشار أ()
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 باملواءمة العامة لإلطار االسرتاتيجي للمنظمـة مـع أهـداف التنميـة املسـتدامة الـواردة يف خطـة        أخذ علمًاو ()ب

 .2131عام 

ذات الصـلة، ودورهـا احملايـد     2131ملساهمة املنظمـة يف حتديـد أهـداف خطـة عـام       عرب عن تقديرهأو ()ج

 .تنفيذ أهداف التنمية املستدامةواملتوازن يف دعم 

أهمية الزراعة ومصايد األمساك واحلراجـة ودورهـا احلاسـم يف املسـاهمة يف حتقيـق أهـداف التنميـة         أّكدو ()د

املستدامة، كما يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، ومسؤولية كافة األطراف الفاعلة على طـول  

 .السلسلة الغذائية، مبا يف ذلك املزارعون وجتار التجزئة وصناع القرار

أن استخدام األراضي استخدامًا مستدامًا ومحاية التنـوع البيولـوجي والتعلـيم والتـدريب      سلط الضوء علىو ()هـ

 .جماالت هامة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

على أهمية دور اإلقليم يف تنفيذ أهداف التنمية املسـتدامة، مـن خـالل األحبـاث واالبتكـار وتبـادل        شّددو و()

 .وتنمية القدرات يف قطاع الزراعة والغذاءاملعارف واخلربات 

 .على اخنراط النساء والشباب وأخذهم باالعتبار يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة حّثو ز()

 .أهمية معاجلة الفاقد واملهدر من األغذية كمساهمة يف التنمية املستدامة سلط الضوء علىو  ()

 .2131ة عام كون التجارة وسيلة هامة لتنفيذ خط أّكدو ي()

 علـى الـدور اهلـام لعمـل املنظمـة املعيـاري، مبـا يف ذلـك املسـاهمة يف حتقيـق فهـم مشـرتك             سلط الضوءو ك()

 .للزراعة املستدامة

 .على تعبئة القطاع اخلاص واجملتمع املدني لدعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة حّثو ل()

 

 وآسيا الوسطىالبقول لتحسني التاذية املتوازنة والنظم الاذائية الصحية يف أوروبا  -جيم 

 2016السنة الدولية للبقول  - 

 

وُأبلغ املؤمتر باملساهمة اهلامة للبقول يف األمن الغذائي ويف حتسـني  . ERC/16/4حبث املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -17

 تغري املناخ والتكيف معه. التغذية ومحاية البيئة والتخفيف من آثار 

 

 املؤمتر:إن  -18
 

 ساهمة الصفات التغذوية للبقول يف األغذية واألعالف. مب نّوه أ()

 الفوائد املتعددة للبقول ومساهمتها يف الزراعة املستدامة والتغذية وصحة اإلنسان.  أّكدو ب()

 الفوائد البيئية لزراعـة البقـول ودورهـا يف احلفـاظ علـى تربـة سـليمة، وكـذلك إسـهامها يف خفـ            أّكدو ج()

 البصمة الكربونية. 

 األعضاء على تطبيق سياسات تناسب على أفضل وجه تطوير سالسل القيمة للبقول.  شّجعو د()

األعضاء ومنظمة األغذية والزراعة على مواصلة رفع مستوى الـوعي العـام بأهميـة البقـول لتحقيـق       شّجعو ()هـ

  . 2116األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك خالل السنة الدولية للبقول 
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 وامليزانيةاملسائل املتعلقة بالربنامج  -ثالثًا
 

 شبكة املكاتب امليدانية -ألف

 

اليت توفر معلومـات أساسـية عـن عمليـة الالمركزيـة يف املنظمـة وتعـر          EFERC/16/5حبث املؤمتر الوثيقة  -19

 هلا وتقدم توصيات رئيسية لُتناقش يف اجمللس بالعالقة مع إقليم أوروبا وآسيا الوسطى. التوجيهية املبادئ

 

 املؤمتر:إن  -21
 

اإلقلـيم، بغيـة التكيـف مـع التطـورات      بأهمية استعرا  تغطية مكاتب منظمـة األغذيـة والزراعـة يف     ّوهن أ()

 . واالحتياجات احلالية وحتقيق قدر أكرب من الكفاءة يف تنفيذ أهدافها االسرتاتيجية

بشكل عام على املبادئ واملعايري العامة الستعرا  نطاق تغطية مكاتب منظمة األغذية والزراعة يف  صادقو ب()

اإلقليم، مسّلمًا بأن هناك ضرورة ملزيد من التطـويرات للتعامـل مـع تنـوع املكاتـب ومـع تعقيـدات اإلدارة        

 واملسؤوليات يف كلٍّ منها. 

مـة تركيـا تقـدمها لعمليـات املكتـب اإلقليمـي الفرعـي آلسـيا         باملساهمات اهلامة الـيت ال تـزال حكو   نّوهو ج()

 اإلقليم.الوسطى وللربامج يف 

 .بعدم تغيري موقع املكتب اإلقليمي واملكاتب الفرعية يف هذا الوقت أوصى د()

 .بأن مكتب االتصال يف بروكسل سيلعب دورًا أكثر نشاطًا يف العالقة مع االحتاد األوروبي رّحبو هـ()

أنــه ميكــن رفــع مســتوى املكتــب يف  واقــرت التغــيريات املوصــى بهــا ألوروبــا وآســيا الوســطى  تفّحــ و و()

 أوزبكستان، شريطة أن يفي مبعيار حياد امليزانية املنصوص عليه.

مـا يتعلـق باملؤسسـات اإلقليميـة      إىل اإليضا  بشأن وظيفة االتصال اليت يقوم بها مكتب موسـكو يف  أشارو ز()

رب، كمـا إىل اإليضـا  بشـأن متويـل ممثلـي منظمـة األغذيـة والزراعـة يف مكاتـب الشـراكة           الواقعة يف الق

 واالتصال، الذي لن يأتي من االشرتاكات املقررة لألعضاء. 

تقديم املزيد من املعلومات إىل األعضاء قبل انعقاد جملس منظمة األغذية والزراعة بشأن أية تنقالت  طلبو  ()

 قة بتغيريات يف شبكة املكاتب امليدانية. مقرتحة يف الوظائف متعل

 

 للمعلومات عا تنفيذ وحتديث 2015-2014للفةة  وامليزانيةنتائج ما تنفيذ برنامج العمل  -باء

 2017-2016للفةة  وامليزانيةبرنامج العمل 

 

 .ERC/16/6نظر املؤمتر يف الوثيقة  -21
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 املؤمتر:إن  -22
 

للتصـدي لألولويـات اإلقليميـة،     2115-2114باإلجراءات املتخذة والنتـائج احملققـة خـالل عـام      رّحب )أ(

 من خالل املبادرتني اإلقليميتني اللتني صادقت عليهما الدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي. وخاصًة

لتحقيـق مزيـد مـن      2117-2116التعديالت اليت أدخلت على املبادرات اإلقليمية لفرتة السـنتني   دعمو ب()

( متكني أصحاب احليازات الصغرية واملـزارع األسـرية يف أوروبـا وآسـيا     1الرتكيز يف عمل املنظمة بشأن: )

( جتارة األغذية الزراعية وتكامل األسواق يف أوروبا وآسيا الوسطى؛ وكذلك االهتمام بتعزيـز  2و) ؛الوسطى

عية، مبا يف ذلـك مصـايد األمسـاك والغابـات، والسـيطرة علـى       األمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد الطبي

 .األمرا  واآلفات النباتية واحليوانية وخماطر سالمة األغذية

 للفـرتة  وامليزانيـة باعتبـار التغذيـة وتغـري املنـاخ موضـوعني عـابرين للقطاعـات يف برنـامج العمـل           رّحبو ج()

 ة البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.وبالتزام منظمة األغذية والزراعة مبساعد 2116-2117

 بشأن املقاومة ملضادات امليكروبات. 4/2115على أهمية أن تبّين املنظمة التزامها بتنفيذ قرار املؤمتر  أّكدو د()

بدعوة اجمللس إىل إجراء األمانة لتقييم مستقل للقدرة التقنية للمنظمة، يف املقر ويف املكاتـب امليدانيـة    رّحبو هـ()

 ، وتطلع إىل عملية شفافة، تتضمن التشاور مع األجهزة الرئاسية.  2117معًا، يقدم إىل املؤمتر يف عام 

قنية يف مقر املنظمة كمبدأ توجيهي لتخطيط األمانة على أن تأخذ باالعتبار احلفاظ على القدرات الت حّثو و()

 توزيع املوظفني. 

الفرعيـة  -املنظمة علـى العمـل مـع البلـدان األعضـاء بالتعـاون والشـراكة مـع املؤسسـات اإلقليميـة           حّثو ز()

واإلقليمية والدولية يف توفري املشورة السياساتية وتنميـة القـدرات إىل البلـدان األعضـاء والبنـاء علـى عمـل        

 املعايري.ة املعياري وعملها يف وضع املنظم

إىل اسـتمرار حتسـني الفعاليـة     تطّلـع عن تقديره لزيادة التعاون بني مقر املنظمة واملكاتب امليدانية و أعربو  ()

التنظيمية للمنظمة مبا يف ذلـك مـن خـالل أطـر برجمـة قطريـة أكثـر تركيـزًا تسـاهم يف حتقيـق األهـداف            

 التنمية املستدامة. االسرتاتيجية للمنظمة وأهداف 

 زيادة استخدام اللغة الروسية يف عمل املنظمة، وخاصة للمنشورات الرئيسية.  شّجعو ط()

 

 أولويات لعمل املنظمة يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى -جيم

 

والتطــورات العامليــة واإلقليميــة الرئيســية،  االجتاهــات، آخــذًا باالعتبــار ERC/16/7حبــث املــؤمتر الوثيقــة  -23

 .2121-2118كمساهمة من األجهزة الرئاسية يف استعرا  اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وإعداد اخلطة املتوسطة األجل 

 

  املؤمتر:إن  -24
 

 االسرتاتيجي اجلارية.احلاجة إىل االستمرارية يف االجتاه االسرتاتيجي للمنظمة ورّحب بعملية التخطيط أّكد  أ()

عن تقديره للمواءمة الكاملة بني األهداف االسـرتاتيجية ملنظمـة األغذيـة والزراعـة وأهـداف التنميـة        عّبرو (ب)

 . 2131املستدامة املنصوص عليها يف خطة التنمية املستدامة لعام 
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وطنية واإلقليمية وعمـل املنظمـة   على أن التطورات العاملية احلديثة العهد اهلامة ستؤطر اإلجراءات الوافق  (ج)

يف جمال األغذية والزراعة يف املستقبل، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة، واتفاق بـاريس بشـأن تغـري    

املناخ، وإعالن روما عن التغذية، وإطار العمل الصادر عن املؤمتر الدولي الثاني املعـين بالتغذيـة، وكـذلك    

 ألمم املتحدة ملكافحة التصحر.نتائج مؤمتر األطراف التفاقية ا

 السائدة يف املنطقة فيمـا يتعلـق بـالفقر يف الريـف واهلجـرة منـه، وهياكـل املـزارع،         االجتاهاتإىل  أشارو د()

واستدامة اإلنتاج الغذائي ونظم األغذية، والتغذية، وسياسـة التجـارة الزراعيـة، وتطلـع إىل قيـام املنظمـة       

 .لتوجيه العمل يف اإلقليم يف املستقبلمبزيد من العمل التحليلي كأساس 

مواءمة سياسات التجارة مع تدابري الصحة والصحة النباتيـة   دعم ما يتعلق بسياسة التجارة الزراعية، يفو (ـه)

األخـرى الـواردة يف    االجتاهـات للوفاء بااللتزامات ملنظمة التجارة العاملية لكنه مل يتوصل إىل اتفاق بشـأن  

 .لوثيقةمن ا 48-44الفقرات 

وأدوار قطاعي مصـايد األمسـاك واحلراجـة، وال سـيما مسـاهمتهما يف اإلدارة       اجتاهاتأهمية اعتبار  أكدو (و)

 .املستدامة للموارد الطبيعية ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

على أنه تنبغي مواصلة االهتمام مبعاجلة املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وبـاملزارعني      سلط الضوءو ز()

الشباب وعمالة الشباب، واآلفـات واألمـرا  احليوانيـة والنباتيـة العـابرة للحـدود، وتشـجيع اسـتخدام         

 التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي وملنظمة األغذية والزراعة. اخلطوط

 

 مسائل أخرى -رابعًا
 

 نتائج نقاشات الدورة التاسعة والثالثياا للليئة األوروبية للزراعاة عابند دائم  تقرير  -ألف

 

، القائمة بأعمال رئيس اهليئة األوروبية للزراعة، تقريـر الـدورة التاسـعة    Marietta Okenkovaقدمت السيدة  -25

 .2115 سبتمرب/أيلول 23-22( الذي عقد يف بودابست، هنغاريا، ERC/16/8)هيئة األوروبية للزراعة للوالثالثني 

 

 املؤمتر:إن  -26
 

ب( مكافحـة تـدهور    ؛بالتوصيات الرئيسية للتقرير، وهي بالتحديـد أ( االبتكـار يف الزراعـة األسـرية    ّوه ن أ()

 ؛ج( حتليل برامج احلماية االجتماعية حتلياًل يراعي النـوع االجتمـاعي   ؛األراضي لتحقيق األمن الغذائي

 .معاجلة العبء االجتماعي واالقتصادي لسوء التغذية د(

اآلسـيوية يف ضـوء هـدف    -إىل أنه تنبغي إعادة النظر يف املبادرة بشأن إقامة هيئـة الرتبـة األوروبيـة   أشار و (ب)

 الرابعة عشرة واجتناب االزدواجية يف العمل. تقليل عدد هيئات املادة السادسة واملادة

 أهمية تقييم اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومساهمتها يف عمل املنظمة يف اإلقليم. أّكدو (ج)

املنظمة على حتقيق القدر األقصى من التآزرات، من خالل التعاون مع املنظمـات الدوليـة األخـرى     شّجعو د()

 .ة العبء االجتماعي واالقتصادي لسوء التغذيةذات الصلة يف املنطقة، يف معاجل
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 ا نتائج نقاشات الدورة الثامنة والعيريا للليئة االستيارية األوروبيةعتقرير  -باء

 للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية

 

األحيـاء املائيـة،   ، رئيس اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية Cathal Gallagherقّدم السيد  -27

الدورة الثامنـة والعشـرين للهيئـة االستشـارية األوروبيـة للمصـايد       الصادر عن ( ERC/16/9 )الوثيقة البند وعر  التقرير

 .2115يونيو/حزيران  19-17الداخلية وتربية األحياء املائية الذي عقد يف ليلهامر، النرويج، 

 

 املؤمتر:إن  -28
 

أن تصبح تقارير اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية جـزءًا ال يتجـزأ    قبل أ()

 من املؤمتر اإلقليمي.

بأن اهليئـة االستشـارية األوروبيـة للمصـايد وتربيـة األحيـاء املائيـة الداخليـة تشـّكل منصـة جيـدة            نّوه و (ب)

 .املياه الداخلية األوروبية واألنواع املفرتسة والدخيلة. لألحباث يف مواضيع كمثل هجرة األمساك يف

على أهمية حتقيق حضور عدد أكـرب مـن األعضـاء دورات اهليئـة، خاصـة يف ضـوء اهلـدف        سلط الضوء و (ج)

املتمثل بـ "االستمرار يف تطوير اهليئة على أنها املنظمة األوروبية الرائدة ملصايد األمساك الداخليـة وتربيـة   

 املائية يف أوروبا".  األحياء 

احلاجة إىل حتسني ربط عمل اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربيـة األحيـاء املائيـة     أّكدو د()

 .بقضايا عاملية هامة، كاألمن الغذائي، وحتسني مواءمة مهمتها وخطة عملها مع أهداف التنمية املستدامة

 

 امليةكة للدورة الثامنة والثالثني للةنة األوروبية للااباتا نتائج نقاشات الدورة عتقرير  -جيم

 والدورة الثالثة والسبعني للةنة الاابات والصناعة احلرجية التابعة للةنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

 

( ERC/16/10الوثيقـة  للجنـة األوروبيـة للغابـات البنـد وعـر  مـوجزًا )      ، رئـيس ا Kenan Kilicقّدم السـيد   -29

الثالثـة والسـبعني للجنـة الغابـات     الـدورة  للقضايا املتصلة بالدورة املشرتكة الثامنة والثالثني للجنة األوروبيـة للغابـات و  

نوفمرب/تشـرين الثـاني    6-2والصناعة احلرجية التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا الـيت عقـدت يف إنغيلـربغ، سويسـرا،     

2115. 

 

 املؤمتر:إن  -31
 

 .تصبح تقارير اللجنة األوروبية للغابات جزءًا ال يتجزأ من املؤمتر اإلقليميأن قبل  أ()

 الـذي أجنزتـه منظمـة األغذيـة والزراعـة يف املسـائل املتعلقـة بالغابـات        العمـل  عـن  أعرب عـن الرضـى   و (ب)

 .يف اإلقليم
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 .يد من أهداف التنمية املستدامةعلى أهمية الغابات واإلدارة املستدامة للغابات يف املساهمة يف العد سلط الضوءو (ج)

على أهمية الغابات الشمالية ودورها يف ضبط املناخ العـاملي وحـّث منظمـة األغذيـة والزراعـة       سلط الضوءو د()

 .على استكشاف املزيد من إمكانيات تعزيز عملها على الغابات الشمالية

 اللجنة األوروبية للغابات واللجنة املعنية باألحراج والصـناعة احلرجيـة إىل مواصـلة تعزيـز التعـاون      دعاو هـ()

 .ما بينهما وتعاونهما مع املنظمات ذات الصلة بالغابات يف اإلقليم يف

ع بتوصيات اللجنة األوروبية للغابات املعروضة على جلنة الغابات ملنظمة األغذية والزراعة، وشّج رحبو (و)

اللجنة األوروبية للغابات على مواصلة تقديم مدخالت إىل األعمـال املسـتقبلية للجنـة االقتصـادية ألوروبـا      

 .وجلنة الغابات ملنظمة األغذية والزراعة

 

 للمتؤمر اإلقليمي ألوروبا 2019-2016برنامج العمل املتعدد السنوات  -دال

 

 للمـــؤمتر اإلقليمـــي ألوروبـــا 2119-2116اســـتعر  املـــؤمتر مشـــروع برنـــامج العمـــل املتعـــدد الســـنوات  -31

 .(ERC/16/11 الوثيقة)

 

 املؤمتر:إن  -32
 

وشـّجع   1عليـه بصـيغته املعدلـة،    وصـادق  2119-2116بربنامج العمـل املتعـدد السـنوات للفـرتة      رّحب أ()

التعاون الوثيق بني اللجنة االقتصـادية ألوروبـا واهليئـات اإلقليميـة الـثالث الـيت ترفـع تقـارير )اللجنـة          

االقتصادية ألفريقيا واللجنة األوروبية للغابات واهليئـة االستشـارية األوروبيـة للمصـايد الداخليـة وتربيـة       

 (.األحياء املائية

سنوات ينبغي أن يصبح حبّق أداة قائمة على النتائج لتحسـني سـري عمـل    أن برنامج العمل املتعدد ال أّكدو (ب)

 اللجنة االقتصادية ألوروبا وينبغي أن يوضع بتشاور وثيق مع أعضاء اإلقليم األوروبي. 

  

 والثالثني ألوروبا ومواضيعه األساسية احلاديمتؤمر املنظمة اإلقليمي انعقاد تاريخ ومكان   -هاء

 

مل تقدم أية عرو ، أعلن الرئيس أن املدير العام سيقرر مكان الدورة احلاديـة والـثالثني للمـؤمتر    مبا أن الوفود  -33

 اإلقليمي واليوم احملدد بالتشاور مع اجملموعة اإلقليمية األوروبية.

 أية مسائل أخرى

 

                                                      
 األوروبيـة  ألفريقيـا واللجنـة   االقتصـادية  اللجنة عن املنبثقة والتوصيات املناقشات نتائج تستخدم ينبغي أن: يلي كما نصها ليصبح 4 عّدلت الفقرة  1

 السياسـات  املؤمتر اإلقليمـي ألوروبـا ملناقشـة    موضوعات إلعداد املائية كأساس األحياء وتربية الداخلية للمصايد األوروبية االستشارية للغابات واهليئة

 .املنطقة أولويات إعداد وكذلك واعتمادها
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 مايو/أيار "اليوم العاملي للنحل" 20مبادرة إلعالن  -ألف

 

مايو/أيار "اليـوم العـاملي للنحـل"، مشـددًا      21إىل مبادرة سلوفينيا الرامية إىل إعالن لفت وفد سلوفينيا االنتباه  -34

  على أهمية النحل للزراعة واألمن الغذائي. وأعرب املؤمتر عن تأييده القوى هلذه املبادرة.

 

 مذكرات إعالمية -باء

 

 ليست لدى املؤمتر أية تعليقات على أي من املذكرات اإلعالمية. -35

  

 استعراض تقرير املتؤمر اإلقليمي واملصادقة عليه

 

 اعتمد املؤمتر اإلقليمي باإلمجاع التقرير كما قدمه املقررون. -36

  

 اختتام املتؤمر

 

شكر املدير العام حكومة تركيا لكونها مضيفًا ممتازًا للمؤمتر، وشكر كافـة املشـاركني علـى إسـهاماتهم القّيمـة.       -37

 ، وخاصـةً 2131ن خطـة عـام   أالضوء على القضايا الرئيسية اليت حبثت يف املؤمتر، مبا يف ذلك النقاش اهلام بشـ  وسّلط

الدور الرئيسي لألغذية والزراعة فيه. وأعرب عن تقديره ألن املؤمتر نّوه بالنتائج يف إطـار املبـادرتني اإلقليميـتني وكـذلك     

ملعايري العامة ملراجعة املكاتب وتغطية منظمة األغذية والزراعـة. كمـا لفـت إىل    توافق اآلراء الواسع النطاق على املبادئ وا

املشاركة النشطة ملنظمات اجملتمع املدني يف كافة أعمـال املـؤمتر والـنهج التعـاوني الـذي تبنتـه وسـلط الضـوء علـى أن          

 اعة يف املستقبل.التوصيات من منظمات اجملتمع املدني ستؤخذ باالعتبار يف عمل منظمة األغذية والزر

 

عن وزير األغذية والزراعة والثروة احليوانية يف تركيا، بشكر  ، نيابًةMehmet Danis قام نائب الوزير، السيد -38

كافة املشاركني على حضورهم ومشاركتهم الفعالة يف حبث التحديات اليت تواجه األغذية والزراعـة. وأبـرز الـدور الـذي     

مـا بـني البلـدان يف سـبيل اإلدارة      عة من أجل األمن الغذائي، وشدد علـى أهميـة التعـاون يف   تلعبه منظمة األغذية والزرا

املستدامة لألراضي والتكنولوجيات احلديثة والتثقيف بشأن التنوع البيولوجي والنوع االجتماعي والشباب ونظـم الزراعـة   

 واألغذية املستدامة والرتويج للسنة الدولية للبقول.
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 دول األعمالج - املرفق ألف

 

 البنود االفتتاحية -أواًل

 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقررين -1

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -2

 بيان املدير العام -3

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -4

 للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا بيان رئيس الدورة التاسعة والعشرين -5

 

 التنظيمية واملسائل واإلقليمية العاملية السياسات -ثانيًا

 

 عن مسارات عملها الرئيسية وآخر املعلومات( 2115-2114نتائج جلنة األمن الغذائي العاملي )يف الفرتة  -6

علـى الزراعـة والتنميـة الريفيـة يف إقلـيم      اجتماع املائدة املستديرة الوزاري: أهداف التنمية املستدامة وتداعياتها  -7

 أوروبا وآسيا الوسطى

 2116السنة الدولية للبقول  - البقول لتحسني التغذية املتوازنة والنظم الغذائية الصحية يف أوروبا وآسيا الوسطى -8

 

 وامليزانيةاملسائل املتعلقة بالربنامج  -ثالثًا

 شبكة املكاتب امليدانية -9

 وامليزانيـة عن تنفيذ برنامج العمـل   وآخر املعلومات 2115-2114يذ برنامج العمل واملوازنة للفرتة تنف عننتائج  -10

 2117-2116للفرتة 

 أولويات لعمل املنظمة يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى -11

 

 مسائل أخرى -رابعًا

 

 األوروبية للزراعـةن نتائج نقاشات الدورة التاسعة والثالثيـن للهيئة عبند دائم: تقرير  -12

ــر  -13 ــتقري ــة      ع ــايد الداخلي ــة للمص ــارية األوروبي ــة االستش ــرين للهيئ ــة والعش ــدورة الثامن ــات ال ــائج نقاش  ن نت

 وتربية األحياء املائية

ــات  عـــتقريـــر  -14 ــثالثني للجنـــة األوروبيـــة للغابـ ــائج نقاشـــات الـــدورة املشـــرتكة للـــدورة الثامنـــة والـ  ن نتـ

 نة الغابات والصناعة احلرجية التابعة للجنة االقتصادية ألوروباوالدورة الثالثة والسبعني للج

 للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا 2119-2116برنامج العمل املتعدد السنوات  -15
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 مؤمتر املنظمة اإلقليمي الواحد والثالثني ألوروبا ومواضيعه األساسيةانعقاد بند دائم: تاريخ ومكان  -16

 أية مسائل أخرى -17

 مايو/أيار "اليوم العاملي للنحل" 21إعالن  مبادرة

 استعرا  تقرير املؤمتر اإلقليمي واملصادقة عليه

 اختتام املؤمتر

 

 بنود إعالمية

 

 ن اللجان اإلقليمية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائيةعتقرير 

  2121برنامج التعداد العاملي للزراعة لعام 

 عين بالتغذية متابعة املؤمتر الدولي الثاني امل
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 قائمة الوثائق -املرفق باء 

 

 العنوان رقم الوثيقة 
ERC/16/1 Rev.1 املؤقت  التفصيلي جدول األعمال 

ERC/16/2  آخر املعلومات عن جلنة األمن الغذائي العاملي 

ERC/16/3           أهـداف التنميـة املسـتدامة وتـداعياتها علـى الزراعـة والتنميـة الريفيـة يف منطقـة أوروبـا 

 وآسيا الوسطى
ERC/16/4       البقول لتحسني التغذية املتوازنة والـنظم الغذائيـة الصـحية يف أوروبـا وآسـيا الوسـطى - 

 2116السنة الدولية للبقول 
ERC/16/5 شبكة املكاتب امليدانية 
ERC/16/6  عـن تنفيـذ    وآخر املعلومات 2115-2114للفرتة  وامليزانيةتنفيذ برنامج العمل  عننتائج

 واملبادرات اإلقليمية 2117-2116للفرتة  وامليزانيةبرنامج العمل 

 
ERC/16/6 Web Annex مسـاهمة النتـائج يف إقلـيم أوروبـا وآسـيا الوسـطى يف أهـداف منظمـة         الويبعلى  ملحق :

 2115-2114األغذية والزراعية االسرتاتيجية يف فرتة السنتني 
ERC/16/7  يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطىأولويات لعمل املنظمة 
ERC/16/8  ن نتائج نقاشات الدورة التاسعة والثالثيـن للهيئة األوروبية للزراعـةعتقرير 

ERC/16/9  ــر ــتقري ــة    ع ــارية األوروبي ــة االستش ــرين للهيئ ــة والعش ــدورة الثامن ــات ال ــائج نقاش  ن نت

 للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية
ERC/16/10  نتائج نقاشات الدورة املشرتكة للدورة الثامنة والثالثني للجنة األوروبية للغابات  نعتقرير

ــة    ــة التابعــ ــناعة احلرجيــ ــات والصــ ــة الغابــ ــبعني للجنــ ــة والســ ــدورة الثالثــ  والــ

 للجنة االقتصادية ألوروبا
ERC/16/11  للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا 2119-2116برنامج العمل املتعدد السنوات 

 سلسلة الوثائق اإلعالمية
 

ERC/16/INF/1 مذكرة إعالمية 

ERC/16/INF/2 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 
ERC/16/INF/3 Rev.1   الوثائق  بؤقتة مقائمة 

ERC/16/INF/4 بيان املدير العام 
ERC/16/INF/5 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 

ERC/16/INF/6 بيان رئيس الدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا 
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ERC/16/INF/7  ن اللجـــان اإلقليميـــة ملصـــايد األمســـاكالصـــادرة عـــلتوصـــيات عـــن اتقريـــر مـــوجز 

 وتربية األحياء املائية 
ERC/16/INF/8  2121برنامج التعداد العاملي للزراعة لعام 

ERC/16/INF/9 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية متابعة 
ERC/16/INF/10 

  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء
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 إعالن منظمات اجملتمع املدني -املرفق جيم 

 

 2016مايو/أيار  3أنطاليا، 

 

لصغار املزارعني والعاملني يف جمال الزراعة واألغذية، وجمموعات صيادي األمسـاك، والعـاملني يف    56حنن، املمثلون الـ

رعاة، والسكان األصليني واملستهلكني واملنظمات غري احلكومية والنساء والشـباب، الـذين منثـل    القطاع صيد األمساك، و

والدولي يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى، اجتمعنا اليـوم  منظمات اجملتمع املدني على املستوى احمللي واإلقليمي والوطين 

لنقـدم مسـاهماتنا إىل الـدورة الـثالثني ملـؤمتر منظمـة األغذيـة والزراعـة          2116مايو/أيار  3إىل  2يف أنطاليا يف تركيا من 

 (.مايو/أيار، أنطاليا، تركيا 6-5-4اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى )

 

ا املنظمة على صعيد دعم حركات اجملتمع املدني وحركات القاعـدة الشـعبية الدميقراطيـة    حنن نقّدر اجلهود اليت تبذهل

)منظمات اجملتمع املدني( لكي تعزز بصورة مجاعية صـوت املاليـني مـن صـغار منتجـي األغذيـة والعـاملني واملـزارعني         

ي للتنمية الريفية ولتحسني سـبل املعيشـة   األسريني الذين يشّكلون، باعرتاف هذا املؤمتر اإلقليمي للمنظمة، العمود الفقر

والذين يوّفرون القسم األكرب من غذائنا. وهم، إىل جانب املستهلكني، ميثلون أيضًا الشرائح األكثر تأثرًا بنظم األغذية غري 

ميـة  املستدامة. وحنن، كمنظمات للمجتمع املدني، نرغب يف التشديد على أننا نساهم بشكل يومي يف حتقيق أهداف التن

 .املستدامة وأهداف املنظمة، على الصعد احمللية والوطنية واإلقليمية وحنن ملتزمون مبواصلة ذلك

 

ينبغي للسياسات الغذائية على املستويات احمللية والوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة أن تكـون علـى صـلة بواقـع الشـعوب         

ب على حد سواء. تضم منظمات اجملتمـع املـدني حركـات    وصغار منتجي األغذية والعاملني واملستهلكني والنساء والشبا

القاعدة الشعبية الدميقراطية ما يضعها يف أفضل موقع لتوفري املعارف املباشرة والقائمة على األدلة املتعلقـة بهـذا الواقـع.    

رة بالسياسـات  إن منظمات اجملتمع املدني قد نظمت بشكل يتيح هلا متثيل هذه اجملموعات املختلفة يف الشـرائح املتـأث  

الزراعية واملتصلة باألغذية، ال كجهات مستفيدة غري فاعلة أو كمجرد جهات مقدمة للمساهمات، بل كأصـحاب حقـوق   

فاعلني حتق هلم املشاركة يف العمليات السياساتية اليت تؤثر مباشرة يف صلب حيـاتهم فضـاًل عـن البيئـة الـيت يعيشـون       

 .يهافيها، واألسواق اليت تعتمد معيشتهم عل

 

حنن ندعو هذا املـؤمتر إىل التصـدي لألزمـات اإلنسـانية يف اإلقلـيم الـيت تـؤدي إىل تـدفق مئـات اآلالف مـن الالجـئني            

والنازحني واملهجرين الداخليني الذين يهربون مـن النزاعـات واألوضـاع اليائسـة. هـذه األمـور هـي نتيجـة احلـروب أو          

ن سبل العيش الكريم، وعلينـا أن نضـمن االحـرتام الواجـب حلـق هـؤالء       النزاعات الداخلية متدنية احلدة أو احلرمان م

األشخاص يف الغذاء ويف كافة حقوق اإلنسـان األخـرى. ونـدين السياسـات الـيت تسـببت يف املقـام األول بهـذه احلـرب          

ق اإلنسـان  والنزاعات واحلرمان، كما ندين معاملة الالجـئني والنـازحني )القسـريني( واملهجـرين، الـيت ال حتـرتم حقـو       

األساسية. من واجب املنظمة ومبقدورها أن تؤدي دورًا هامًا يف ضمان أمنهم الغذائي ووصوهلم إىل املوارد الطبيعية واملوارد 

اإلنتاجية األخرى، واملزيد من الوصول إىل الغذاء املغذي والصـحي مـع تركيـز خـاص علـى النسـاء واألطفـال والشـيوخ.          
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املدني املنتسبة إىل جمموعتنا يف عدد من بلـدان اإلقلـيم حاليـًا مـن أجـل دعـم حصـول         يعمل عدد من منظمات اجملتمع

 .طاليب اللجوء على أرا  لكي يزرعوا فيها بعضًا من غذائهم. وينبغي للفاو كذلك أن تيسر تلك املبادرات وأن تدعمها

 

مبثابـة حـدث مفصـلي مـن أجـل وضـع إطـار         وندعو أيضًا هذا املؤمتر اإلقليمي للمنظمة املنعقـد يف أنطاليـا إىل أن يكـون   

 .للسياسات يكون متناسقًا وشاماًل ويتخطى نطاق األعمال االعتيادية

 

فالسبيل الوحيد لتخطي الفقر وسوء التغذية وضمان األمن الغذائي هو من خالل نهج قـائم علـى حقـوق اإلنسـان  ـرتم      

لفشل الذريع. إال أنهـا ال تـزال تـؤدي دورًا كـبريًا يف صـياغة      الطبيعة. إن السياسات الراهنة للتجارة الدولية قد باءت با

سياساتنا الغذائية على الرغم من االنتهاكات املتواصلة حلقوق اإلنسان واستمرار انعدام األمن الغذائي والتغذوي وتبعاتهـا  

اساتي جديـد قـائم علـى    اجلذرية املنسحبة على كوكبنا. أما الطريقة الوحيدة لتخطي هذا الواقع فهي من خالل إطار سي

حقوق اإلنسان وعلى السيادة الغذائية. إن نظامنا الغذائي احلالي غري مستدام اجتماعيـًا وإيكولوجيـًا واقتصـاديًا. وحنـن     

حباجة إىل حتويل عاجل وعميق لنظمنا الغذائية من أجل ضمان مستقبل مستدام للبشر وللطبيعة يف كافة بلـدان إقليمنـا.    

 .ديه على املستوى اإلقليمي والوطين لضمان التنفيذ التام هلذه اجلوانبوللفاو دور هام تؤ

 

فإن النظام الغذائي احلالي غري منصف وخاضع للنموذج األبوي، ولذلك السـبب نعتـرب أّن مـن األولويـات امللحـة وضـع       

سياسات مراعية للشأن اجلنساني من شأنها تشجيع متكني النسـاء واملسـاواة بـني اجلنسـني وضـمان حصـة عادلـة مـن         

بيعيـة ووسـائل اإلنتـاج والنفـاذ إىل دوائـر صـنع القـرار. مـن         املنافع اليت يثمرها عملنا، وتضـمن الوصـول إىل املـوارد الط   

الضروري أن  ظى دور النساء يف السيادة الغذائية والتغذية باالعرتاف والتقـدير. فـال تـزال املعـارف التقليديـة  للنسـاء       

ومن أجل السري قـدمًا   وعملهن اليومي )غري مدفوع األجر( توفر احلماية لألراضي وللتنوع البيولوجي اليوم كما يف املاضي.

على صعيد تنفيذ هذه األجندة، نسلط الضوء على أهمية االقرتاحات املنبثقة عن احلركـات النسـائية واالقتصـاد املراعـي     

 .حلقوق النساء، اليت تعترب استدامة احلياة مسألة حمورية خللق مستقبل مستدام

 

 .وبالتالي فنحن نعلن وجوب مراعاة األولويات التالية

 

 الزراعة البيئية -1

 

منظمة األغذية والزراعة مبعارفنا وممارستنا على صعيد الزراعـة البيئيـة. فهـذه املعـارف واملمارسـات       حنن نقّدر اعرتاف

ضرورية لتحقيق أهداف متنوعة كما يف خف  الفقر يف الريف، والقضـاء علـى اجلـوع وسـوء التغذيـة، وحتقيـق الزراعـة        

للشباب، وختفيف االتكال على املـواد الكيميائيـة    والتنمية املستدامتني ومكافحة تغري املناخ واستحداث فرص عمل الئق

الزراعية اخلارجية وزيادة مشاركة اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية، ال سيما على مستوى اجملتمـع املـدني، مـن    

   .أجل حفظ الرتبة واملياه والتنوع البيولوجي ومعارف النساء بادخار البذور وتبادهلا
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تزال بعيدة عن االعرتاف الكامل بها من قبل املنظمة والبلدان األعضاء باعتبارها بديلة عن نظـم   إال أن الزراعة البيئية ال

األغذية غري املستدامة. وكثريًا ما يتفاقم هذا الوضع جراء غياب التشاور املفيد مع اجملموعات اليت منثلها ومشاركة تلك 

نشطت يف تشجيع ورعاية منوذج الزراعـة الصـناعية املـدمر،    اجملموعات. ولقد كانت حكوماتنا متناقضة يف أفعاهلا، إذ 

بالرغم من األدلة العلمية اهلامة اليت تشري إىل دوره الكبري يف تغري املناخ، كمـا أتاحـت أيضـًا االسـتيالء علـى األراضـي       

السيادية ناهيك عـن   واملياه واألرصدة السمكية وغريها من املوارد الطبيعية وتدمريها على يد الشركات الكربى والصناديق

 .تدمري سبل معيشة اجملتمعات اليت منثلها

 

 الوصول إىل األراضي واملياه والبذور واألرصدة السمكية والاابات - 2

 

يف كافة أحناء العامل، تؤدي املمارسات املفرتسة لرؤوس األموال )عرب( الوطنية واحلكومية إىل تطويق الوصول إىل األراضي 

عليها الناس من أجل سبل معيشتهم وطريقة عيشهم. وينطبق ذلـك أيضـًا علـى إقلـيم أوروبـا وآسـيا        املشاعة اليت يعتمد

الوسطى حيث يؤدي االستيالء على األراضي واملياه، والقوانني املعرقلة بشأن البـذور واملـوارد الوراثيـة، وإزالـة الغابـات      

إجياد بيئة معاكسة بوجه صغار منتجي األغذية وصـيادي   وتآكل التنوع البيولوجي والفشل يف إدارة األرصدة السمكية إىل

األمساك وسكان الريف يف اإلقليم. وتتعار  هذه التطورات مع الرؤية اليت قدمتها منظمـات اجملتمـع املـدني يف اإلقلـيم     

عيشـهم  بشأن األراضي املشاعة اليت تشكل جزءًا ال يتجـزأ وضـروريًا بالنسـبة إىل نظمهـم الغذائيـة احملليـة ومسـاحات        

وأراضيهم أكثر مما تعترب سلعًا حبتة. لذا يعترب ضمان الوصول إىل األراضي واملياه واألرصدة السـمكية واألمسـاك والبـذور    

 .والغابات والتحكم بها بفعالية، جمااًل ذا أولوية رئيسية بالنسبة إىل املنظمات غري احلكومية يف اإلقليم

 

وكمة املسؤولة حليـازة األراضـي ومصـايد األمسـاك والغابـات يف سـياق األمـن        وإن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احل

الغذائي الوطين، واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم، هما أداتان هامتان جدًا 

وصـول إىل األرصـدة السـمكية    لضمان حقوق احليازة لصغار منتجي األغذية واملزارعني األسـريني يف اإلقلـيم، وتضـمنان ال   

واألمساك مبـا أنهمـا متأصـلتان يف الـنهج القـائم علـى حقـوق اإلنسـان وحترتمـان الطبيعـة ومتنحـان صـراحة األولويـة              

للمجموعات املستضعفة واملهمشة. بيد أن املنظمات غـري احلكوميـة ال تـزال تستشـف احنيـازًا تعتـرب حكومـات اإلقلـيم         

يهية هاتني بالدرجة األوىل كصك لعملها التعاوني اإلمنائي يف بلدان اجلنـوب بـداًل مـن    مبوجبه جمموعيت اخلطوط التوج

 ".تطبيقهما وترمجتهما إىل سياسة عامة "يف عقر دارها

 

حتتاج اجملتمعات احمللية إىل الوصول إىل املعارف والتعليم بوصفهما سلعًة عامة. ومـن املهـم االعـرتاف بقيمـة املعـارف      

حتلت مكانة حمورية بالنسبة إىل السيادة الغذائية لقرون من الزمن. ينبغـي للحكومـات ومنظمـة األغذيـة     التقليدية اليت ا

والزراعة تثمني املعارف التقليدية واالعرتاف بأنها على مستوى معارف اخلرباء نفسـه. وعلينـا تعزيـز حـوار أعمـق بـني       

   .هذين النوعني من املعارف
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 األسواق احمللية واإلقليمية - 3

 

إن القسم األكرب من األغذية اليت تستهلك حول العامل ويف اإلقليم هو نتاجنا حنن، أي صغار منتجي األغذية واملـزارعني  

أما تلك األسواق فهـي األهـم   . أسواقنا حنااألسريني.  ومير معظم هذا الغذاء من خالل األسواق احمللية واإلقليمية، أي 

. تقع أسواقنا داخل أقاليم حمددة وتتماهى معها. ومـن هـذا املنحـى، فهـي مرتبطـة      بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية

بواقعها احمللي. وهي قد ترتاو  بني املستوى القروي والوطين أو اإلقليمي؛ كما قـد تكـون عـابرة للحـدود. وميكنهـا أن      

تؤدي تلك األسواق وظائف عدة ضمن تشمل مناطق األرياف والضواحي واملدن. وإذ تستند إىل معارفنا احمللية واألصلية، 

أراضيها اخلاصة بها، تبدأ علـى سـبيل التعـداد ال احلصـر، بتزويـد وجبـات غذائيـة منوعـة ومغذيـة، ومسـاهمتها يف           

االقتصاد احمللي والعمالة، وصـواًل إىل الـدفاع عـن التنـوع البيولـوجي والـنظم اإليكولوجيـة اإلقليميـة. وحتتـل األسـواق           

موقعًا مركزيًا فيما خ  حتقيق الكثري من أهداف التنمية املستدامة. وهي تتسم بشموهلا للكثريين مـن   احمللية واإلقليمية

صغار منتجي األغذية وغريهم من فئات األشخاص عدميي األمن الغذائي الذين يسهل عليهم الوصول إليها، وهـي تـزود   

تجني حني تنطوي على البيـع املباشـر "مـن املزرعـة     املستهلكني بأغذية عالية اجلودة. وقد تكون نافعة بوجه خاص للمن

إىل املائدة" أو "من السوق إىل املائدة" كمن قبيل الزراعة املدعومة مـن اجملتمـع احمللـي ومصـايد األمسـاك املدعومـة مـن        

املنتجني اجملتمع احمللي وأسواق املزارعني. إن سالسل التوريد القصرية اليت تستغين عن دور الوسطاء أو حتد منه تفيد 

واملستهلكني على حد سواء. نريد أن حتظى تلك األسواق باالعرتاف والدعم من جانب السياسات العامة املالئمة ونطلـب  

الدعم من أجل وضع مزيد من البيانات ذات الصلة على اخلرائط إلبراز تلك األسـواق أكثـر فـأكثر. وينبغـي للمشـرتيات      

ويـة الوصـول أيضـًا إىل جمموعـات أصـحاب احليـازات الصـغرية. وال يفـرت          العامة على املستوى احمللي أن متـنح أول 

بالسياسات العامة أن تسبب تعارضًا بني املعايري الغذائية/لوائح سالمة األغذية اليت جيـب أن تكـون مناسـبة لسـياقها،     

 .وبني وصول صغار منتجي األغذية إىل األسواق احمللية واإلقليمية

 

 ل الدورة الثالثني للمـؤمتر اإلقليمـي ألوروبـا وآسـيا الوسـطى بوجـه أخـ ، نرغـب يف التقـدم         ما يتعلق جبدول أعما ويف

 :مبا يلي من التوصيات

 

 ةنة األما الاذائي العاملي. بند على جدول األعمال

ى.  رفعت التوصيات التالية إىل املكتب اإلقليمي للمنظمـة ومكاتبهـا القطريـة واحلكومـات يف إقلـيم أوروبـا وآسـيا الوسـط        

 :  عليها أن تقوم مبا يلي وحنن نطلب بناًء
 

       ،االعرتاف باملسائل امللحة املرتبطة باألراضي واملياه والبذور واألرصـدة السـمكية والغابـات، وقياسـها ورصـدها

وإيالء االهتمام اخلاص إىل حقوق احليازة اليت خت  اجملموعات املستضعفة واملهمشة ال سـيما صـغار منتجـي    

 .اإلقليم التابعني ملختلف اجملموعات اليت منثلهااألغذية يف 

    االلتزام بالتنفيذ الكامل للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصـايد األمسـاك

والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين يف اإلقليم، مع اإلدراك أن تلك اخلطوط التوجيهية الطوعية هـي أكثـر   
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د أداة إلقامة سجل باألراضي وأن عليها تناول كافة أوجه الالمساواة األساسية على صعيد الوصـول إىل  من جمر

 .الكيانات الطبيعية والتحكم بها

   ضمان أن تكون املنظمات غري احلكومية يف اإلقليم )وليس فقط اجلهات املاحنة الكربى( جهات مشاركة فاعلـة

حتديـد القضـايا امللحـة املرتبطـة بـاملوارد الطبيعيـة ويف تنفيـذ اخلطـوط         وشريكة حقيقية يف احلوار الرامـي إىل  

 .التوجيهية الطوعية يف اإلقليم

 

ينبغي الرتكيز على استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعيـة لضـمان اسـتدامة مصـايد األمسـاك الصـغرية احلجـم         ، وباملثل

وتنفيذها، من أجل االعرتاف مبساهمة مصايد األمساك صغرية احلجم )سواء أكانت داخلية أم ساحلية( واعتمـاد الـنهج   

الـيت جتـري املنـاداة بهـا. وينبغـي بالتـالي للمنظمـة        املختلطة القائمة على حقوق اإلنسان وعلـى الـنظم اإليكولوجيـة،    

 : وللحكومات أن تعتمد سياسات تضمن ما يلي
 

            املصادقة على املعـارف واملمارسـات التقليديـة ملصـايد األمسـاك املسـتدامة وتعميمهـا )االرتكـاز علـى اجملتمـع

شـاركوا يف مجـع البيانـات    احمللي( والتشجيع علـى إدارتهـا إدارًة مشـرتكة. وينبغـي لصـيادي األمسـاك أن ي      

 .وحتليلها

         على الصيادين احملرتفني وهواة الصيد أن يسـتفيدوا بالتسـاوي مـن إدارة مصـايد األمسـاك الداخليـة. فينبغـي

لإلدارة أن تركز على حتسني صيد األمساك إىل أقصى حد ممكـن مـن أجـل متكـني الصـيادين احملرتفـني مـن        

عيش الئق وتوفري الربوتينات الصحية إىل اجملتمعـات احملليـة.    ممارسة الصيد بطريقة مستدامة وكذلك كسب

 .وميكن تناول احتياجات هواة صيد األمساك بطريقة غري تنافسية أيضًا

         يتوجب االعرتاف بأدوار العاملني يف مصايد األمسـاك صـغرية احلجـم علـى امتـداد سلسـلة القيمـة واحرتامهـا 

 ة على األقل من القوى العاملة. فكـثريًا مـا تشـارك النسـاء يف أنشـطة     يف املائ 51ال سيما النساء اللواتي يشكلن 

 .ما قبل الصيد وما بعده ويضطلعن يف الكثري من األحيان بأدوار الدعم غري املعرتف بها غالبًا والزهيدة األجر

 

غذية وإمنا األسـواق  على سياسات املنظمة واحلكومات أن تعرتف بأن التجارة الدولية ليست هي املساحة األهم لتوفري األ

احمللية واإلقليمية. وحبسب ما أشري إليه أعاله، جيب فهم تلك األسواق بشكل أفضـل وتوثيقهـا ودعمهـا ضـمن مسـار      

 ".العمل املتعلق مببادرة "ربط أصحاب احليازات الصغرية واألسواق

 

 أهداف التنمية املستدامة. بند على جدول األعمال

 

فيهـا   التنمية املستدامة كمبادئ شاملة وغري قابلة للتجزئة وبالتالي ذات صلة بالدول كافة، مبـا نرحب باالعرتاف بأهداف 

ال أن  -البلدان النامية، ومنفذة من جانبها وضمنها. وعلى االسرتاتيجيات الوطنية الرامية إىل حتقيقها أن تضمن بأن تيسـر  

توى العـاملي. ال ميكـن رفـع حتـديات حتقيـق أهـداف التنميـة        حتقيقها يف بلدها ويف البلدان األخرى وعلـى املسـ   -تعرقل 

األحياء املائية أو عرب عملية متنح قطـاع   وتربيةاملستدامة وحقوق اإلنسان عرب الرتكيز على تكثيف الزراعة ومصايد األمساك 

الشـراكة العامليـة مـن     : تعزيز وسـائل التنفيـذ وتنشـيط   17الشركات الكربى دورًا مهيمنًا فيما خ  هدف التنمية املستدامة 
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أجل حتقيق التنمية املستدامة. بداًل من ذلك حن  املنظمة والدول على التصدي للمسببات اهليكليـة لنظمنـا الغذائيـة غـري     

 .املستدامة وحتدي هياكل النفوذ فيها، والتشديد على القدرات التحويلية اليت تتمتع بها نظمنا املستدامة لألغذية

 

املتعلق بأمناط استدامة اإلنتاج واالستهالك، واهلدف  12فت انتباهكم إىل أن هدف التنمية املستدامة ونرغب بالتالي يف ل

املتعلق مبكافحة تغري املناخ مهمان بوجه خاص بالنسبة إىل صغار منتجي األغذية ومسـتهلكيها. فـإن أمنـاط اإلنتـاج      13

ببلدانـه األعضـاء    املتصلةأوروبا وآسيا الوسطى، ال سيما تلك  واالستهالك غري املستدامة وانبعاثات غازات الدفيئة إلقليم

الغنية، من املسببات اهلامة للجوع وانعدام األمن الغذائي والتغذوي يف البلـد نفسـه كمـا يف البلـدان األخـرى. ويسـتعني       

األحفـوري، وكلـها   صغار املنتجني من ناحية أخرى بوسائل إنتاج طفيفة األثر على البيئة وبكميات حمدودة من الوقـود  

 .طبعًا يلطف وطأة تغري املناخ

 

ال يشمل املزارعني وحسـب بـل صـيادي األمسـاك والشـعوب األصـلية كـذلك.          2إن العمل على هدف التنمية املستدامة 

ىل املتعلق بـالنظم اإليكولوجيـة اإلقليميـة نظـرًا إ     15املتعلق باملياه واهلدف  14وعلى الرغم من أن املنظمة تراعي اهلدف 

، ينبغي االعرتاف مبجتمعات الصيادين والعاملني يف القطاع السمكي فضاًل عـن الشـعوب   2مساهمتهما يف حتقيق اهلدف 

 .األصلية كأصحاب مصلحة رئيسيني ومشاركني يف إدارة هذه املوارد

 

ع. ولكننا قلقون من أن املتعلق بفرص العمل الكامل واملنتج والعمل الالئق للجمي 8ونعرب عن تقديرنا لالعرتاف باهلدف 

أولويات املنظمة ال تعرتف البتة مبساهمة العاملني يف قطاعي الزراعة واألغذيـة يف حتقيـق العمـل الالئـق. فـإن العـاملني       

بأجر ال ميلكون األراضي اليت يعملون عليها أو يستأجرونها وبالتـالي فهـم يشـكلون شـر ة مسـتقلة ضـمن فئـة صـغار         

يفشل النمو االقتصادي وزيادة دخل أرباب العمل يف تقديم أجـور معيشـية لألجـراء. ونشـدد أيضـًا      املزارعني.  وكثريًا ما 

على أهمية سياسات احلمايـة االجتماعيـة لضـمان سـبل عـيش مسـتدامة للجميـع. وحنـن نـدعو احلكومـات إىل تنفيـذ            

جتماعية من أجـل انتشـال النـاس    سياسات تضمن أجورًا معيشية ومدخواًل للجميع فضاًل عن سياسات شاملة للحماية اال

 .من براثن الفقر وسوء التغذية

 

للمنظمة وللحكومات ضمان تطبيق االتفاقيات األساسية واخلاصـة بكـل قطـاع ملنظمـة العمـل الدوليـة، مـن أجـل          ينبغي

حتقيق توزيع أكثر إنصافًا للقيمة يف سلسلة األغذية وبالتالي خف  الفقر يف املناطق الريفيـة. وعلـى العـاملني يف الزراعـة     

نقابات عمالية مستقلة ودميقراطيـة متثـل آراءهـم، وعلـى التفـاو       وصيد األمساك أن يكونوا قادرين على االنتظام ضمن 

اجلماعي من أجل حتسني ظروف عملهم وتقاضي أجور تؤمن معيشتهم. وحنن حن  املنظمـة واحلكومـات علـى زيـادة     

   .جهودها من أجل القضاء على السخرة يف جمال الزراعة
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رائح الشبابية كي تساهم يف التحول االجتماعي واإليكولـوجي  وعلى أهداف التنمية املستدامة أن تقدم مساحة جذرية للش

اجلاري حاليًا يف العديد من جمتمعاتنا. فإن الشباب يتحملون مسؤولية محل شعلة املعارف اجلماعية اليت استفادوها من 

باب كـي  أهاليهم وشيوخهم وأسالفهم حنو املستقبل. ومن الضروري للسياسـات أن توجـد مسـاحة وظروفـًا مناسـبة للشـ      

 .يبدأوا مبمارسة سبل معيشتهم، مبا يف ذلك عرب ضمان وصوهلم إىل الدخل واملوارد والعمل الالئق والتعليم واملعرفة

 

 السنة الدولية للبقول. بند على جدول األعمال

 

ليـة للبقـول.    سـنًة دو  2116نعرب عن تقديرنا لقيام الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة لألمـم املتحـدة بـإعالن عـام     

وحنن نقّر بالقيمة التغذوية للبقول وبفوائدها الصحية فضاًل عن منافعها اإليكولوجية. وصحيح أن توعيـة اجلمهـور العـام    

هامة إال أنها ليسـت بكافيـة، فينبغـي للمنظمـة أن تعمـل علـى إدراج السياسـات املتعلقـة بـالبقول يف سياسـات الـدول            

 :  لألسباب التالية
 

  للصحة البشرية وهي تشكل مصدرًا أساسـيًا للغـذاء والربوتينـات للكـثريين، ال سـيما بالنسـبة إىل       البقول مهمة

 .الفقراء. ال ختلق البقول قيمة اقتصادية وحسب وإمنا هي مصدر حياة للبشر واحليوانات

       لكيميائيـة أو  تقوم البقول بالربط بني النرتوجني يف اهلواء وبـني الرتبـة والنبـات. ولكـن إذا اسـتخدمت املـواد ا

 سيصـبح املبيدات أو غريها من تقنيات اإلنتاج األخرى املدمرة للبيئة من أجل إنتاج البقول، فإن دورها النـافع  

 .مدمرًا على املستوى اإليكولوجي

 كما توفر البقول حلواًل لتغري املناخ يف حال أنتجت من خالل تقنيات الزراعة البيئية. 

  على األمن الغذائي والسـيادة الغذائيـة، حنـن نعـار  بشـدة اسـتخدام تكنولوجيـا        نظرًا إىل التداعيات املضرة

الكائنات احملورة وراثيًا، فضاًل عن التقنيات اجلديدة لرتبية السالالت وتكنولوجيا  توليـد السـالالت بـالطفرة    

ل نـدعم الوسـائل   اليت تستخدم يف حماولة لتطوير أنواع جديدة من النباتات واحليوانات، مبا فيها البقـول. بـ  

 .التقليدية األكثر أمانًا واألكثر اشتمااًل على شرائح اجملتمع، والرتبية التشاركية القائمة على املعارف احمللية

 

وأخريًا وليس آخرًا، نرحب باسرتاتيجية املنظمة بشأن الشـراكة مـع منظمـات اجملتمـع املـدني، وإعـادة التأكيـد علـى         

املدني املستقلة ومبساهمتها يف النقاشـات السياسـاتية واملعياريـة والفنيـة الـيت تعقـدها        االعرتاف بآراء منظمات اجملتمع

املنظمة. ونرحب باقرتا  تعزيز العالقات أكثر فأكثر بني املنظمة ومنظمات اجملتمع املدني يف اإلقليم وزيادة مشاركة هذه 

 اإلقلـيم بوجـه خـاص. ونرحـب بـدعم تأسـيس       املنظمات يف عمليات صنع السياسات ورصد تنفيذ السياسات اليت تعين

جلنة تيسري منظمات اجملتمع املدني" من أجل املساهمة يف هذه العملية بطريقة بنـاءة.  وحنـن ملتزمـون بضـمان عمـل      "

تلك اللجنة للوفاء بهذه الوالية ونتطلع إىل عقد حوار بنـاء بـني املكتـب اإلقليمـي للمنظمـة ومكاتبهـا اإلقليميـة الفرعيـة         

 .ومات ومنظمات اجملتمع املدنيواحلك

 

-كما أننا نرحب مبوافاتكم لنا يف الدورة الثانية ملنتدى نييليين أوروبا بشـأن السـيادة الغذائيـة الـذي سـنعقده يف كلـوي      

 .2116أكتوبر/تشرين األول  31إىل  26نابوكا يف رومانيا من 


