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األدنى للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

الدورة الثالثة والثالثون

2016 مايو/أيار 13-9، إيطاليا، روما

بيان املتحدث باسم مشاورة منظمات اجملتمع املدني

منظماة وبابكة، أعءاا، منتاديات اجتماعياة إقليمياة        20وبلادا   12ن مان  يحنن، الرجال والنساا،، املندادر   - 1

وإقليمية فرعية، مؤلفة من مزارعني ومربي مابية/ رعاة وصيادين تقليدين ومستهلكني ومنظمات غري حكومياة وحركاات   

 9إىل  7حقوق اإلنسان ونساا، وبابا ، وأكاادمييني وساكان أصاليني، اجتمعناا ، باريوت، لبناان خاالل الفا ة مان            

اإلقليماي للشارق األدناى و اال     اعاة  رلدورة الثالثة الثالثني ملؤمتر منظماة األغذياة والز  ل ، حتءريًا2016أبريل/نيسان 

 مايو/أيار من هذه السنة. 13إىل  9أفريقيا اليت ستعقد بشكل استثنائي ، روما خالل الف ة من 

عماال الادورة القادماة للماؤمتر. وانصاي تركياز املشااركني بشاكلوقد ناقشنا العديد من القءايا املتعلقة جبدول أ - 2

ضافة إىل أولويات أخرى ختا  إقليمناا   الشرق األدنى و ال أفريقيا، باإلخاص على مبادرات الفاو الثالث اخلاصة بإقليم 

لتعاون اخلاصاة  ضمن إطار عمليات السياسات العاملية اجلارية. ووضع ممثلو اجملتمع املدني، على وجه اخلصوص، خطط ا

وبعد ثالثة أياام مان   . اخلطوط التوجيهية املتعلقة حبيازة األراضيعلى احمللي  ، مع إضفا، الطابعبهم لدعم صغار املنتجني

 املشاورات، خرجنا باملالحظات والتوصيات التالية اليت سنقدمها بعد اإلدال، بالبيانات التالية ذات األولوية.

الاذين  و، فلساطني  املقموعني  وأبقائنا شقيقاتنالشاورة، نؤكد بشدة تءامننا ودعمنا حنن، املشاركني ، هذه امل - 3

القاتالعهم   هجهاا تسياسات اليت تنالمارسات واملسنة من قمع إسرائيل واحتالهلا، و 70يعانون بصورة مبابرة من قرابة 

راضايهم وميااههم ومصاايد أهااكهم     ، أونساا،   ، رجااالً الفلساطينيني ، واالعتدا،ات اليت سلبت أجيال من من أراضيهم

توثيق أسابا  وثثاار هاذه االعتادا،ات     إن و اليت يعتمدون عليها لكسي عيشهم. ومواردهم الطبيعية األخرى؛ أي السبل

وحقوهلم ومناطق صيدهم وقواربهم وبنياتهم   الفلسطينينياملستمرة والتخفيف من وطأتها على املزارعني وصيادي األهاك 

أهمية حاهة ، حتديد التادخالت الايت تادعم قادرتهم علاى الصامود وأمانهميكتسيان اإلنتاجية،  األساسية وأصوهلم

 الغذائي وسيادتهم الغذائية.

http://www.fao.org/
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ني واملقماوعني ، ساورية   شا تءامننا ودعمنا للمزارعني والفالحني والرعااة وصايادي األهااك املهم   أيءا نؤكد و - 4

يعانون من حرو  وعمليات إرهابياة مفروضاة ، خءام هجماات مساتمرة      والسودان واليمن وليبيا والعراق الذين ما فتئوا 

. كماا أنناا حنال الفااو ومنظماات األمام       وحشاية النزوح واملوت من خالل أبد األساليي من على مصادر سبل عيشهم و

األسابا   املتددة ذات الصلة على إنشا، قاعدة بيانات موثوقة عن الوضع الفعلي ملوارد األراضاي وامليااه وسابل العاي  و    

 الكامنة ورا، انعدام األمن الغذائي ، حاالت النزاع.

 

طاار العمال بشاأن األمان     إلالفاو وجلنة األمان الغاذائي العااملي    اعتماد و، هذا السياق، ال يسعنا إال أن نشيد ب - 5

فاة بالسياساات العاملياة    الغذائي والتغذية ، ظل األزمات املمتدة ونشجع الفاو، باعتبارها املنظمة الدولياة الرئيساية املكل  

اخلاصة باألغذية والزراعة والتغذية، على تكثيف وتعزيز جهودها وتدخالتها املبابرة، جنبا إىل جناي ماع اوكوماات    

وحقاوق اإلنساان    واإلمنائياة لدعم هذه الفئات السكانية عان طرياق إدماال الانهت املتعلقاة بالشاؤون اإلنساانية         الوطنية،

 را، انعدام األمن الغذائي وتعزيز قدرة السكان على الصمود.واستهداف األسبا  الكامنة و

 

( 7وعلينا التشديد على أن السعي إىل بنا، القدرة على الصمود غري كاف دون السعي إىل حتقيق املسا،لة )املبادأ   - 6

ان على الصمود، ( عن األسبا  الكامنة ورا، انعدام األمن الغذائي اليت تنال من قدرة السك3-7وتعزيز عمليات املسا،لة )

سوا، أكانت هاذه األسابا  ذات طاابع  لاي أو خاارجي. وكماا هاو منصاوص علياه ، اخلطاوط التوجيهياة املتعلقاة             

أيءا "وجيوز أن تشمل إعاادة اوقاوق، أو العاوأ، أو التعاويو، أو     سبل االنتصاف فورية باويازة، ينبغي أن تكون 

 (.5-25و 9-4 جرب األضرار" )اخلطوط التوجيهية الطوعية:

 

وإننا نرحي ونثمن مجيع املبادرات اإلقليمية للمنظمة والتقدم احملرز خالل ف ة السنتني السابقة، مبا ، ذلا    - 7

" وتلا  بشاأن "التنمياة املساتدامة      ه، واملباادرة صصاوص "نادرة املياا    "املبادرة اخلاصة بشأن "بنا، القدرة على الصامود 

 للزراعة الصغرية النطاق" بوصفها وسائل لتدسني األمن الغذائي والتغذية على املستويني القطري واإلقليمي

 

عن املزياد   اإال أن الطابع العاجل هلذه املبادرات يعين أن السنتني السابقتني الفاصلتني بني الدورات قد أسفرت - 8

ةجمة والوضوح املفاهيمي وبعو النتائت. كماا أن اجملتماع املادني متاأخر ، املشااركة ، هاذه       من خصوصية/ نوعية الرب

 .املبادرات، ونتطلع إىل املزيد من جهود أصدا  املصلدة، مبا ، ذل  جهودنا، لتدقيق األهداف املنشودة

 

حنان، منظماات املنفعاة    و، ما يتعلق بالوضوح املفاهيمي بشأن القدرة على الصامود علاى مجياع املساتويات،      - 9

ا اجلماعياة علاى   نالعامة ، إقليم الشرق األدنى و ال أفريقيا، نالحظ العديد مان العقباات الايت تعا أ سابيل قادرت      

 :استدامة األمن الغذائي والسيادة الغذائية والتغذية. وهي تشمل، ضمن مجلة أمور أخرىعند الصمود 
 

  وامليااااه ومصاااايد األهااااك والباااذور واألصاااول  عااادم اوصاااول علاااى املاااوارد الطبيعياااة )األراضاااي 

 اإلنتاجية واملدخالت(؛
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 التمدن وعدم إنفاذ ختطيط الستخدام األراضاي يانظم الزحاف العمراناي مان خاالل احا ام القيماة غاري          و

العقارية لألراضي )مما يؤدي، كما هو مشاار إلياه هناا، إىل تهدياد حياازات األراضاي اإلنتاجياة وزياادة         

 تجني ، الوقت ذاته(؛الطلي على املن

 خصخصة السلع واخلدمات العامة، مبا ، ذل  األراضي واملياه واملرافق والبنية األساسية وثليات السوق؛و 

 تدمري املوائل البشرية والنباتية واويوانية؛و 

 الصيد غري املشروع، رغم التشريعات الوطنية وغريها من القواعد ، معظم األحيان؛و 

 رال املياه واملوارد الطبيعية األخرى اليت هي مل  للدولة ) اددة علاى أنهاا األباخاص     اإلفراط ، استخو

 واألراضي ومؤسسات اخلدمات العامة(؛

 صغار املنتجني، مبا ، ذل  النسا، وأفراد الشعو  األصلية )الذين غالباا ماا يعاانون مان أباكال       وجتاهل

  ، األطر السياسية واملالية الوطنية واإلقليمية. (متعددة من التمييز

 

وحنن حنل اوكومات الوطنية على حتديد جدول أعمال املنظمة لف ة السنتني القادمة واعتماد سياسات  - 10

قة تءمن اختاذ تدابري فعالة وإجرا،ات إجيابية لتدقيق األمن الغذائي املستدام والسيادة الغذائية والتغذية عامة متناس

 عرب خمتلف أرجا، الشرق األدنى و ال أفريقيا من خالل:
 

    عدم معاجلة األمن الغذائي والسيادة الغذائية والتغذية بشكل منفصل، بل ضمان اتساق السياساات الاالزم

 ؛ ودعمها بيئات املواتية ملنتجي األغذية واملزارعني وصيادي األهاكلتهيئة ال

 إضفا، الطابع املؤسسي على التدابري الوقائية والتصديدية لتدقيق تل  الغايات؛و 

 ضمان املسا،لة واملسؤولية، حيثما أمكن ذل ، عن الصدمات واألزمات، مبا ، ذل  األزمات املمتادة الايت   و

 لغذائي والسيادة الغذائية والتغذية؛، األمن ا تؤثر سلبًا

 تعزيز اتساق " (:16 ، الفقرة2015تفعيل إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية ، ظل األزمات املمتدة )و

، ساياق األمان الغاذائي الاوطين، عان طرياق        السياسات مبا يتمابى مع اإلعمال املطرد للدق ، غذا، كاٍف

 ؛"را،ات املتخذة ، ةجماالت املساعدة اإلنسانية والتنمية وحقوق اإلنسانتشجيع تنسيق السياسات واإلج

 بذل املزيد من اجلهود لتعبئة املوارد من خارل امليزانية: رغم بعو املساهمات املقدمة من جهات ماحناة  و

 .غ حتى اليوم عن أي تعهدات كافية أو مؤمتر إلعالن التربعاتبّل، مل ُيiخلطة عمل اليمن

 

ملية من املشاورات اجملدية واملسبقة مع املنتديات املدنياة واوركاات االجتماعياة ، وضاع وتنفياذ      االلتزام بع - 11

 الربامت الوطنية واإلقليمية بهدف القءا، على انعدام األمن الغذائي واجلوع.
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التدقيق والتادقيق بشاكل كامال ، اولاول املءاللة ملشااكل اجلاوع والفقار ، الرياف؛ أي أساواق الكرباون،             - 12

الزراعاة الذكياة   "واالقتصاد األخءر، والتكنولوجيا البيولوجية املوجهة حنو الكائنات احملورة وراثيًا والقائماة عليهاا، و  

 ، والنمو األخءر، وغري ذل . "مناخيا

 

وتدعو منظمات اجملتمع املدني ، منطقة الشرق األدنى و اال أفريقياا أيءاا إىل اختااذ تادابري لءامان قادرة         - 13

 معات احمللية على الصمود للدفاظ على األمن الغذائي/ السيادة الغذائية والتغذية من خالل:األبخاص واجملت
 

  اوصول علاى الباذور الطبيعياة واألراضاي واملصاادر املائياة ومنااطق صايد األهااك          إمكانية اوفاظ على

 واملدخالت واملوارد الزراعية والرعوية؛

 األصلية( وتطبيقها؛   صون املعارف التقليدية )لكبار السن والشعو و 

 تشجيع ودعم االبتكار )إعادة استخدام املوارد التقليدي وغري التقليادي، واالساتخدام املتعادد والتادوير،     و

 وغري ذل (؛

 صون اخلربات ونشرها )تطوير التكنولوجيا وتبادهلا ونقلها(؛و 

 ية، ال سيما تل  اليت تفرضاها  املفروضة من اخلارل اليت تعيق السيادة الغذائ القراراتومقاومة السياسات و

 االتفاقات الدولية، والتدقيق فيها؛

 االعتماد على التشااور احمللاي، مباا ، ذلا  املوافقاة اوارة واملسابقة واملساتنرية للمجتمعاات احمللياة           و

 والشعو  األصلية؛

 الصااموداحاا ام وتشااجيع ال حااال/ الرعااي والزراعااة اإليكولوجيااة كعمليااة ماان عمليااات القاادرة علااى و 

 )اوفاظ على املسارات الرعوية والوصول التقليدي إىل املوارد(؛

 واعتمااد السياساات الايت تشاجع اإلنتاال       السعي ورا، السيادة الغذائية كمرادف للقادرة علاى الصامود؛   و

األسري والصغري النطاق مقابل دعم االعتماد على اإلنتال الرأهالي لألغذية الذي يستغل الشعو  والعمال 

النظم اإليكولوجية من خالل اتباع اس اتيجيات وسياسات االستغالل التجااري والاربم مقابال اواق ،     و

 الغذا، والسيادة الغذائية باعتبارهما أحد حقوق اإلنسان األساسية؛

 اح ام القدرة على الصمود أمام انتهاكات حقوق اإلنسان باعتبارها مكونا ال غنى عنه من مكونات مبادرة و

 املتعلقة بالقدرة على الصمود ، منطقة الشرق األدنى و ال أفريقيا؛ الفاو

 مان مباادا االساتثمارات     5 واملبادأ ، 2011تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعياة وياازة األراضاي لعاام     و

وإطاار العمال    ،ه()اح ام حيازة األراضي ومصايد األهااك والغاباات واملياا    2013الزراعية املسؤولة لعام 

 ، املكاتااي والعمليااات امليدانيااة، 2015بشااأن األماان الغااذائي والتغذيااة ، ظاال األزمااات املمتاادة لعااام 

 للفاو واوكومات؛
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االع اف بالدور اويوي ل بية األحيا، املائية ومصايد األهااك اورفياة والصاغرية النطااق باعتبارهاا مكماال        - 14

ك املنتجات املائية من أجال ضامان األمان الغاذائي والسايادة الغذائياة ، اجملتمعاات        مهما للزراعة األسرية، ، استهال

احمللية ، خمتلف أحنا، العامل. جيي على الدول تعزيز وإنفاذ السياسات العامة لصون وإدارة مصايد األهاك الربايدة  

ل والبنياة التدتياة والوصاول إىل األساواق     واملستدامة، مبا ، ذل  استخدام مواردنا للتغذية. وينبغاي هلاا تاوفري التمويا    

 والءمان االجتماعي واووافز من أجل حتسني اإلنتال، جنبا إىل جني مع مشاركة قطاع مصايد األهاك العاملي. 

 

 تربيد اإلنتال واالستهالك )تشجيع عمليات الدعاية وال ويت القائمة على اوقائق للمواد القابلة لالستهالك(. - 15

 

ع االساتدامة وصاون   يوتشاج  ،حت م البيئاة والثقافاات   "توجيهية غذائية قائمة على األغذيةخلطوط "ال ويت  - 16

 املوارد الطبيعية. وينبغي هلا التفكري بشكل إجيابي ، سياسات اإلنتال واالسترياد.

 

الفاو واوكومات من أجل بنا، فءا، للداوار ماع املنظماات     مستوى كل منبذل جهود مستمرة وتدرجيية على  - 17

كومية واوركات االجتماعياة واملنتاديات املدنياة ضامن خطاوط اسا اتيجية املنظماة اخلاصاة بالشاراكات ماع           غري او

 اجملتمع املدني.

 

 وعلى املستوى العاملي، نود تسليط الءو، على ما يلي: - 18
 

   ياف  ال ميثل اتفاق باريس معلمة بارزة ملكافدة تغري املناخ. فهذا االتفاق غري ملزم ويقدم فقاط اق احاا للتك

مع تغري املناخ، بدال من معاجلة األسبا  اوقيقية الايت تاؤدي إىل تفااقم تغاري املنااخ. ويقادم علاى أناه         

جناح؛ ، حني أنه كان ، واقع األمر إخفاقا قياسا إىل الطابع امللزم لربوتوكول كيوتاو الاذي دعاا البلادان     

ام تعويو يقوم علاى ساوق الكرباون ويارتبط     األكثر تلويثا إىل اود من انبعاثاتها. ومت االستعاضة عنه بنظ

 بزراعة احملصول الواحد واملزارع اورجية.

       هذه اآلليات هي حلول زائفة ملعاجلة تغري املناخ، وهلذا السبي، نارفو مفهاوم الزراعاة الذكياة مناخياا

وتعريف الفاو للغابات وبرنامت األمم املتددة خلفو االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها كدل 

، املائاة مان    54و 41وح ماا باني   لتغري املناخ. فنظم الزراعة واألغذية الواسعة النطااق مساؤولة عماا يا ا    

 .غازات الدفيئة

 كيزه على حتويل ينبغي التدقيق بشكل تام ، أثر اتفاق باريس على الزراعة الصغرية النطاق، بالنظر إىل تر

وينبغي اإلقرار بقيمة صغار منتجي األغذية واملزارعني األسريني والزراعاة اإليكولوجياة ،    املناخ إىل سلعة.

 أساساياً  هم ليسوا ةجمرد أبخاص وأصدا  مصلدة مستءعفني، بل أصدا  حقوق يؤدون دورًاإقليمنا. ف

املق حة من جاناي   ، تربيد الكوكي. وينبغي جلميع ثليات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته

 .الدول أن تستند إىل املعارف التقليدية واملوروثة عن األسالف واألجداد
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 باجتاه مؤمتر األمم املتدادة الثالال املعاين باإلساكان والتنمياة اوءارية املساتدامة          إن العمليات اجلارية

( قد أدت إىل تقلي  جدول أعمال املوئل للسانوات األربعاني   2016)املوئل الثالل( )أكتوبر/تشرين األّول 

ياة  املاضية ليصبم "جدول أعمال حءري" جديد، يرول دون متدي  للتدءر على حسا  التزاماات عامل 

سابقة بتدقيق تنمية ريفية وحءرية متوازنة. وإن هذا النطاق اوءري على وجه اوصر يقلال مان قيماة    

 .األبعاد الريفية للتنمية رغم اواجة إىل رؤى وسياسات تفءي إىل نظم أغذية فعالة ، املدن واألقاليم

  إدارة مستدامة ومنصافة لألراضاي    2030تقتءي ستة أهداف على األقل من أهداف خطة التنمية املستدامة لعام

يبشر بوضع نهات الزم لتدقياق اتسااق    هذا األكثر تكامال لتدقيق نتائت إمنائية متعددة. وتطبيق إطار السياسات 

 واملوارد بطريقة أكثر عقالنية ، منطقة الشرق األدنى و ال أفريقيا. يالسياسات وإدارة األراض

 املبادا األخرى املشار إليها أعاله، أساس اق احناا للتعااون    إىل جني مع وتشكل هذه املالحظات، جنبًا

 .والشراكة ، ف ة السنتني القادمة

 

 

 

 .2016بريوت، أبريل/نيسان 

 

 

 

 

                                                      
i  "2018-2014أجل الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي للف ة : حنو سبل معيشة مستدامة وقادرة على الصمود من خطة العمل ." 


