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ملخص ألهم التوصيات
مسائل تتطلب اهتمام جملس املنظمة
إن مؤمتر املنظمة اإلقليمي الثامن والعيرين ألوروبا:
تنفيذ برنامج العمل وامليزانية وجماالت العمل ذات األولوية
-9

أكد النتائج اإلقليمية اليت يتعني بلوغها يف إطار برنامج العمل وامليزانية للفرتة  0299-0290وأوصى ،من
أجل املواءمة األفضل لألولويات مع النتائج ،وبالنظر إىل املوارد احملدودة املتاحة ،بتحديد اجملاالت املقرتح
عدم الرتكيز عليها (الفقرة .)31

-0

أيد عملية التفكري االسرتاتيجي اليت استهلها املدير العام وأكد أهمية تركيز عمل املنظمة على التحديات
الرئيسية اليت تواجهها البلدان من أجل حتقيق تقدم قابل للقياس عن طريق االستخدام الفعال والكفء للموارد
املتاحة يف عدد حمدود من األنيطة املتوائمة مع امليزة النسبية للمنظمة (الفقرة )39؛
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أكد أن التحديات العاملية الرئيسية تتسق مع اإلقليم ،ووافق على االجتاهات والتحديات اإلقليمية ،وأيد
أولويات العمل الستة يف اإلقليم ،وطلب وضع هذه األولويات يف االعتبار عند استعراض اإلطار االسرتاتيجي
للمنظمة وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة ( 0299-0294الفقرة )31؛
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حث املنظمة على تركيز عملها استنادا إىل ميزتها النسبية ،وخاصة لتقديم سلع عامة عاملية وميورة يف جمال
السياسات استنادا إىل عملها املعياري والتحليلي .وشدد على الوظائف الرئيسية اخلاصة بالدعوة ،واالتصال،
وتنمية القدرات ،وتقاسم املعرفة (الفقرة )35؛

-1

طلب إىل املنظمة إعداد أطر للربجمة القطرية كأداة لتقديم املساعدة االسرتاتيجية والتنمية القطرية املنسقة مع
إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ،وبالتعاون الوثيق مع املؤسسات املالية الدولية ،واجملتمع املدني،
والقطاع اخلاص (الفقرة )10؛

املستجدات يف وضع ورؤية الالمركزية يف اإلقليم
-9

أعرب عن تأييده الكامل للمساعي املبذولة لتحسني أثر املنظمة عن طريق هياكل الالمركزية احملسنة واملصممة
تصميما جديا ،وأكد أنه ينبغي أال تؤثر جهود الالمركزية على القدرة التقنية يف املقر الرئيسي وأماكن أخرى،
والقدرة على تنفيذ الربامج التقنية املتفق عليها (الفقرة )12؛
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أيد الرتكيز على قيمة املال عن طريق زيادة استخدام اتفاقات تقاسم التكاليف مع احلكومات املضيفة،
واجلهود املبذولة لضمان وجود ممثلني قطريني أكفاء تابعني للمنظمة ،تكون وظائفهم جزءًا من سياسات
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التطوير الوظيفي والتناوب اجلغرايف يف املنظمة (الفقرة )13؛
-8

وافق على االقرتاح بنقل مسؤولية وإدارة ومساءلة العمليات املتعلقة بأنيطة الطوارئ وإعادة التأهيل إىل املكاتب
امليدانية مبجرد أن تتوافر لديها القدرات الكافية ،من أجل حتقيق تكامل أنيطة التنمية والطوارئ وإعادة
التأهيل بيكل أفضل (الفقرة )11؛
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أحاط علما باقرتاح املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطي اخلاص بوضع موارد املنظمة الالمركزية يف اإلقليم
لتحقيق أثر أكرب ،مبا يف ذلك االقرتاح بضرورة أن تنيئ املنظمة ممثلتني كاملتني يف طاجيكستان وقريغيزستان
ووظيفتني ملساعد ممثل املنظمة يف مجهورية مولدوفا وأوزبكستان ،وأيد الرتكيز على البلدان األكثر احتياجا يف
اإلقليم ،وطلب معاجلة القضايا الياملة مثل القضايا اجلنسانية وتغري املناخ (الفقرة )19؛

 - 92أوصى مبواصلة حبث خيارات التمويل ،مبا يف ذلك التمويل من ميزانية املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا
الوسطي ،والصناديق املركزية (مبا يف ذلك األموال اخلارجة عن امليزانية) أو اجلمع بني االثنني ،وإعداد خطة
تنفيذ لتحديد موارد املنظمة ،وطلب إىل جلنيت املالية والربنامج عند اجتماعهما يف مايو/أيار  ،0290وبناء على
مقرتحات مفصلة وموقوتة قدر املستطاع من جانب األمانة ،حبث مدلوالت التغريات املقرتحة وتقديم توصيات
مالئمة خاصة باختاذ قرار آخر يف الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة جمللس املنظمة يف يونيه/حزيران 0290
(الفقرة .)11
برنامج العمل املتعدد السنوات
 - 99استعرض برنامج العمل املتعدد السنوات ،واعرتف بالدور احملوري للهيئة األوروبية للزراعة بوصفها هيئة
حتضريية تقنية للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا ،والذي اتضح من خالل تقديم توصياتها التقنية إىل املؤمتر اإلقليمي
ألوروبا ،ووظيفة اهليئة األوروبية للزراعة بوصفها هيئة استيارية بني دورات املؤمتر اإلقليمي ألوروبا (الفقرة
)15؛
 - 90شجع على مواصلة حتسني وتوضيح برنامج العمل املتعدد السنوات فيما يتعلق بغرض املؤمتر اإلقليمي ووظائفه
ومهامه احملددة املتعلقة بالفرتة املرجعية ،وإدراج مؤشرات قابلة للقياس (الفقرة )92؛
 - 99أيد برنامج العمل املتعدد السنوات وأوصى مبواصلة املياورات بني الدول األعضاء يف اإلقليم واملكتب اإلقليمي
ألوروبا وآسيا الوسطى ،وبالتعاون مع منظمات شريكة ،والحظ أنه سيتم حتديث برنامج العمل املتعدد
السنوات (الفقرة )99؛
 - 94وافق على عقد الدورة التاسعة والعيرين للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا يف رومانيا يف عام ( 0294الفقرة .)91
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مسائل تتطلب اهتمام مؤمتر املنظمة
إن مؤمتر املنظمة اإلقليمي الثامن والعيرين ألوروبا:
نتيجة الدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي واملستجدات بشأن إصالح اللجنة
-9

استعرض التطورات األخرية ومداوالت جلنة األمن الغذائي العاملي ،وأيد اإلصالح وطلب إدراج مسائل اللجنة
يف املؤمترات اإلقليمية اليت تعقد يف املستقبل .وطالب بآليات مالئمة لتبادل وجهات النظر بني اللجنة،
والبلدان األعضاء ،وأصحاب املصلحة اآلخرين .وكانت هناك دعوة إىل رؤية واضحة وميرتكة بالنسبة للجنة
بعد إصالحها من أجل حتسني نظام احلوكمة العاملية لألمن الغذائي (الفقرة )15؛

-0

رحب باالستنتاجات الناجحة للمفاوضات اليت قادتها اللجنة بيأن اخلطوط التوجيهية الطوعية بيأن
احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات (الفقرة )15؛
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أحاط علما بوضع اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية ،واعرتف بقدرة العملية التحضريية
اجلارية ألصحاب املصلحة املتعددين ،وعلى حتسني التنسيق وتوجيه العمل املتزامن دعما لإلجراءات العاملية
واإلقليمية والقطرية ملواجهة انعدام األمن الغذائي ،وأوصى بأن تنعكس املنظورات اإلقليمية بصورة كاملة يف
الصياغات املقبلة لإلطار االسرتاتيجي العاملي ،وحث أصحاب املصلحة على تقديم مدخالت إضافية (الفقرة
)10؛

-4

طلب إىل املنظمة أن تعمل مع أصحاب املصلحة املناسبني لتسهيل وضع نظم خاصة برسم خرائط إجراءات
األمن الغذائي والتغذية من أجل حتسني تنسيق ومواءمة سياسات وبرامج احلكومات واليركاء يف التنمية،
ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ القرارات الرئيسية ،وشجع التنسيق اإلقليمي ودعم رسم خرائط قطرية إلجراءات
األمن الغذائي والتغذية استنادا إىل اآلليات واملؤسسات القائمة ،مبا يف ذلك املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا
الوسطى (الفقرة )11؛

سياسات األمن الغذائي يف اإلقليم :التحديات واملنظورات – التوقعات الغذائية يف عام 1010
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أيد االقرتاح بإجراء دراسة خاصة ميرتكة بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية عن التحول الغذائي والتغذية يف
إقليم أوروبا وآسيا الوسطى مبياركة منظمات أخرى ،وأشار إىل أنه ينبغي للمنظمة التصدي ملسألة سد ثغرات
الغالت يف اإلقليم عن طريق العمل التقين والسياسي ،مبا يف ذلك اخلدمات االستيارية وتربية النباتات
(الفقرة )12؛

-9

دعا املنظمة إىل مواصلة العمل بيأن نظام معلومات السوق الزراعية دعما خلطة عمل جمموعة البلدان العيرين،
وطلب إىل املنظمة إعداد دراسة عن فاقد األغذية يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى ،مبا يف ذلك توصيات سياسية
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لتخفيض الفاقد بعد احلصاد (الفقرة )13؛
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أحاط علما جبهود عدة بلدان لتحسني األمن الغذائي ،وزيادة اإلنتاجية الزراعية لصغار املزارعني ،وضمان
االستخدام املستدام للموارد يف بلدانهم ،وأكد أن املساواة بني اجلنسني ميكن أن تزيد بدرجة كبرية من النمو
الزراعي واإلنتاجية ،وشجع املنظمة على مواصلة دعمها (الفقرة )11؛

-8

دعم وضع نهج متكامل جتاه التنمية الزراعية ،مبا يف ذلك الغابات ومصايد األمساك ،والتعاون مع اجلهات
املاحنة املتعددة والثنائية واملؤسسات املالية الدولية لتحقيق التآزر يف تقديم الدعم للمزارعني واملناطق الريفية
(الفقرة 11أ)؛

إصالح األراضي واألداء الزراعي يف أوروبا :منظور  10عاما
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طلب إىل املنظمة املياركة يف صياغة السياسات وتقديم املساعدة التقنية لدعم استئناف خدمات اإلرشاد
واخلدمات االستيارية مبا يف ذلك األطر التيريعية لرابطات الزراعة ومجاعات املزارعني ،وكذلك لصغار
املزارعني ،وأوصى مبا يلي( :أ) مواصلة اجلهود لتعزيز اخلطوط التوجيهية الطوعية بيأن احليازة الرشيدة
لألراضي؛ (ب) ومساعدة البلدان األعضاء على صياغة أطر تيريعية لرابطات الزراعة ومجاعات املزارعني؛
(ج) واملساعدة على تطوير خدمات زراعية أخرى لصغار املزارعني؛ (د) والتعاون مع وزارات الزراعة لتنمية
قدراتها على إتاحة جمال أمام صغار املزارعني للعمل على مستوى السياسات (الفقرتان  21و)21؛

املرأة يف الزراعة – سد الفجوة بني اجلنسني ألغراض التنمية يف أوروبا
 - 92أعرب عن دعمه جملموعة املؤشرات الرئيسية اليت اقرتحتها املنظمة للزراعة ،وأوصى بتوضيح صورة جمموعة
العمل املعين باملرأة واألسرة الزراعية يف التنمية الريفية ،وحث احلكومات على زيادة التمويل الذاتي لألنيطة
التياركية جملموعة العمل املعين باملرأة ،وأوصى بضرورة وضع مؤشرات وأهداف خاصة بالعالقة بني اجلنسني
عند صياغة وتقييم السياسات والربامج وامليروعات (الفقرة )21؛
 - 99أشار إىل أنه متييا مع التقرير عن حالة األغذية والزراعة  ،0299-0292ميكن أن يؤدي سد الفجوة بني
اجلنسني يف الزراعة إىل زيادة العائدات بدرجة كبرية ،وبذلك يسهم يف التخفيف من وطأة الفقر؛ غري أن
االفتقار إىل بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس يف جمال الزراعة يعرقل الفهم الكامل حلالة السكان الريفيني،
وحث البلدان يف هذا السياق على التعاون مع مكتب املنظمة اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى لزيادة الوعي
وتنمية القدرات يف وزارات الزراعة واملكاتب اإلحصائية الوطنية يف جمال البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس
(الفقرة 29أ) و ب))؛
 - 90أعرب عن قلقه بيأن مستقبل جمموعة العمل املعين باملرأة وحث البلدان األعضاء على استعراض ومناقية
املقرتحات املتعلقة مبا يلي )9( :إنياء جهة تنسيق جنسانية وطنية يف الوزارات؛ ( )0واألدوار واملسؤوليات
املنقحة جمللس وأمانة جمموعة العمل املعين باملرأة؛ ( )9وإطالق اسم جديد على جمموعة العمل املعين باملرأة
(الفقرة 29ج).
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أوال  -املقدمة
تنظيم املؤمتر
 - 9انعقد مؤمتر املنظمة اإلقليمي الثامن والعيرون ألوروبا يف مدينة باكو بأذربيجان ،يومي  93و 02أبريل /نيسان
 .0290وقد عقد املؤمتر يف أعقاب الدورة السابعة والثالثني للهيئة األوروبية للزراعة يومي  99و 98أبريل /نيسان
.0290
 - 0وشارك يف املؤمتر ممثلون من  49بلدا عضوا .وحضر املؤمتر مراقبون من دولتني عضوين يف منظومة األمم
املتحدة ،وسبع منظمات دولية غري حكومية ،ومخس منظمات حكومية دولية .وشارك أيضا ممثلون من أربع منظمات
تابعة لألمم املتحدة.
مراسم االفتتاح
 - 9رحب معالي عصمت عباسوف ،وزير الزراعة يف أذربيجان باملياركني نيابة عن حكومته ،وأعرب عن سعادته
ألن أذربيجان تستضيف هذا االجتماع الرفيع املستوى ملنظمة األغذية والزراعة ،الذي يساهم بتوجيه اسرتاتيجي وحيدد
األولويات اإلقليمية للمنظمة.
 - 4وخاطب فخامة إهلام علييف ،رئيس مجهورية أذربيجان ،املياركني يف املؤمتر اإلقليمي الثامن والعيرين
ألوروبا ،قائال إنه مرحلة هامة يف التعاون بني أذربيجان واملنظمة .وأشار الرئيس إىل جناح اإلصالحات الزراعية يف
أذربيجان ،مبا يف ذلك إصالح األراضي ،وأكد أن التنمية الزراعية والريفية كانت من بني املكونات الرئيسية لالقتصاد
الوطين ،مع استثمار جانب كبري من عائدات إنتاج النفط والصادرات يف الزراعة و التنمية اإلقليمية.
 - 1وأضاف أن أذربيجان توفر يف الوقت احلاضر حنو  82يف املائة من احتياجاتها الغذائية مع زيادة الصادرات
إىل األسواق التقليدية يف البلدان اجملاورة ،وكذلك إىل األسواق األوروبية مبنتجات ذات جودة ومعايري دولية .وتدعم
الدولة املزارعني عن طريق توفري األمسدة والوقود وكذلك خدمات التأجري الزراعي واآلالت .وقال إن تزويد الزراعة يف
أذربيجان بالدراية الفنية والتكنولوجيات احلديثة من أجل حتديثها كان جزءًا من عمليات التحول .وجيري تنفيذ
برنامج حكومي لتنمية مناطق يف أذربيجان مع توفري وظائف معظمها يف جمال الزراعة .وحتقق إجناز رئيسي يف جمال
ختفيض الفقر الريفي ،والذي يعترب ضمن أمور أخرى وسيلة لوقف اهلجرة.
 -9وأضاف أن أذربيجان على استعداد للمساهمة يف حماربة الفقر .وقد أصبحت أذربيجان بلدا ماحنا ،بإعادة
املساعدة السابقة اليت تلقتها من اجملتمع الدولي ،مبا يف ذلك املساعدة التقنية اليت قدمتها املنظمة .وتعد اخلربة
االجيابية لإلصالحات يف أذربيجان خربة مثينة يتعني تقامسها.
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انتُخب معالي عصمت عباسوف ،وزير الزراعة يف أذربيجان رئيسا للمؤمتر.

 - 8وانتُ خب سعادة السفري جرييتسي فريبورج املمثل الدائم هلولندا لدى منظمة األغذية والزراعة ،والسيد سريجيو
سورين شيلمو ،األمني العام بوزارة الزراعة يف رومانيا نائبني لرئيس املؤمتر.
 - 3وانتُخب السيد أوليج كوبياكوف ،املمثل الدائم املناوب لالحتاد الروسي لدى املنظمة ،والسيدة مقبولة كوجاك،
املستيارة بسفارة تركيا يف روما ،مقررين للدورة.
اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
 - 92قدم الرئيس جدول األعمال الذي اعتمده املؤمتر واعتمد اجلدول الزمين .ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف.
وترد الوثائق املقدمة إىل املؤمتر يف املرفق باء.
بيان املدير العام
 - 99ألقى معالي  ،José Graziano da Silvaاملدير العام للمنظمة ،بيانه أمام املؤمتر ،موضحا التحديات العاملية
وميريا إىل األولويات اإلقليمية .وأعرب عن قلقه بأن األمن الغذائي ظل غري مكفول لنحو بليون من السكان على نطاق
العامل على الرغم من أنه ميكن أن يكون هناك غذاء كافٍ للجميع .وأضاف أن األمن الغذائي يف إقليم أوروبا وآسيا
الوسطى يعد ميكلة يف القوقاز وآسيا الوسطى ،غري أن البدانة واألمراض املرتبطة بالغذاء أصبحت ميكلة يف هذا اإلقليم.
 - 90وأكد أنه يلزم أن تتواءم املنظمة مع بيئة متغرية استنادا إىل عملية تياورية .وقال إن اجملاالت احلرجة
اخلمسة اليت تستدعي اهتمام املنظمة هي :استئصال اجلوع؛ واإلنتاج املستدام لألغذية؛ والعدالة يف النظام الدولي إلنتاج
األغذية؛ واإلصالح املؤسسي والالمركزية؛ والتعاون بني بلدان اجلنوب .ويف هذا السياق ،يتعني على املنظمة مساعدة
البلدان األعضاء على حتسني سبل معيية السكان الريفيني .ويلزم توجيه اهتمام خاص إىل املرأة واليباب .وتعد
التعاونيات مؤسسات هامة إلتاحة فرص أفضل أمام املزارعني.
بيان الرئيس املستقل جمللس املنظمة
 - 99ألقى السيد  Luc Guyauالرئيس املستقل جمللس املنظمة بيانا أمام املؤمتر ،تناول فيه الوالية املسندة إليه
وهي :تنفيذ إصالح املنظمة ،والتوقعات لفرتة السنتني .0299-0290
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بيان رئيس املؤمتر اإلقليمي السابع والعشرين ألوروبا
 - 94يف غياب رئيس املؤمتر اإلقليمي السابع والعيرين ألوروبا ،ألقى نائبه ،Hans-Jörg Lehmann ،بيانا أكد فيه
أن املؤمتر املعقود يف يريفان ،بأرمينيا ،يف عام  0292قد أعرب عن دعمه الكامل لتنفيذ خطة العمل الفورية ،اليت
تتمثل توجهاتها الرئيسية بالنسبة لإلقليم األوروبي يف حتسني أداء وكفاءة املكاتب امليدانية ،واالنتقال من التخطيط
القائم على النياط إىل التخطيط القائم على النتائج .وأكد على أهمية التعاون مع املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطي
ودعمه ،مبا يف ذلك اآلليات اجلديدة مثل املياورة غري الرمسية يف بودابست يف يناير/كانون الثاني  ،0290كجزء من
حتسني احلوار املطلوب بيدة يف اإلقليم.
 - 91وأشار نائب رئيس املؤمتر اإلقليمي السابع والعيرين ألوروبا ،يف سياق العمل الذي أُجنز لتحديد واختيار
األولويات األكثر إحلاحا والتغريات يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني املقبلة ،غري أنه بينما قد يبت املؤمتر يف
األولويات ،إال أنه يلزم مكتب إقليمي أفضل تنظيما للتنفيذ .ويلزم أيضا دعم املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى،
إذا أريد تسهيل التبادل بني اليرق والغرب واليمال واجلنوب يف اإلقليم ،على النحو املوصى به .وأشار نائب الرئيس
إىل ا لعمل الذي أُجنز يف جمال التحسني أثناء العملية التحضريية فيما بني دورات املؤمتر اإلقليمي ،والحظ أن هذا يؤكد
احلاجة إىل مياركة استباقية من جانب الدول األعضاء من ناحية ،وإىل تعزيز دور املؤمتر اإلقليمي ألوروبا كهيئة
حتضريية تقنية من ناحية أخرى.
 - 99وأضاف أن أعمال وتوصيات املؤمتر اإلقليمي السابع والعيرين ألوروبا قد عُرضت على األجهزة الرياسية
للمنظمة يف عامي  0299و .0290واسرتعى نائب الرئيس االهتمام إىل ضرورة اإلعداد احملسن واألكفأ ألعمال وقرارات
املؤمتر اإلقليمي لعرضها على األجهزة الرياسية للمنظمة.
نتائج الدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي واملستجدات يف إصالح اللجنة

1

 - 99قدم السيد  Yaya Olaniranرئيس جلنة األمن الغذائي العاملي تقريرا عن التقدم الذي أحرزته اللجنة بعد
إصالحها على مدى العامني املاضيني ،وعالقة عملها باملؤمتر اإلقليمي للمنظمة .وأكد أن اللجنة واصلت العمل من أجل
حتقيق هدفها باعتبارها املنرب الرئيسي اليامل ملختلف أصحاب املصلحة من أجل العمل معاً لضمان األمن الغذائي
والتغذية للجميع .وأكد يف هذا الصدد على أهمية توسيع وتعزيز مثل هذا التبادل ،مبا يف ذلك عن طريق آلية ألصحاب
املصلحة املتعددين ،وهو منوذج يواصل حتسني فعالياتها وتأثريها ،من أجل التصدي لألمن الغذائي والتغذية يف اإلقليم.
ودعا املندوبني إىل تعزيز الروابط بني املؤمتر اإلقليمي واملبادرات اإلقليمية األخرى اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية
وجلنة األمن الغذائي العاملي ،خاصة يف فرتات مابني الدورات.
 - 98واستعرض املؤمتر التطورات األخرية ومداوالت جلنة األمن الغذائي العاملي وأيد اإلصالحات .وطلب إدراج
املسائل املتعلقة باللجنة يف املؤمترات اإلقليمية اليت تعقد يف املستقبل ،كما طالب بآليات مالئمة للتبادل بني اللجنة،
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والبلدان األعضاء ،وأصحاب املصلحة العديدين اآلخرين .وكانت هناك دعوة إىل رؤية واضحة وميرتكة للجنة بعد
إصالحها ،وأن هذا سيكون مهما للغاية من أجل حتسني نظام احلوكمة العاملية لألمن الغذائي.
 - 93ورحب املؤمتر باالستنتاج الناجح للمفاوضات اليت قادتها اللجنة فيما يتعلق باخلطوط التوجيهية الطوعية
بيأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين ،وحث على اعتمادها
يف الدورة اخلاصة للجنة يف مايو/أيار .0290
 - 02وأحاط املؤمتر علما بوضع إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية ،والذي نوقش أثناء احلوار بني
أصحاب املصلحة املتعددين يف  99أبريل/نيسان  0290يف باكو .وأعرب املندوبون عن تقديرهم للعملية التحضريية
اجلارية ألصحاب املصلحة املتعددين لوضع اإلطار االسرتاتيجي العاملي ،واعرتفوا بقدرته على حتسني التنسيق وتوجيه
العمل املتزامن دعما لإلجراءات العاملية واإلقليمية والقطرية من أجل التصدي ليواغل انعدام األمن الغذائي .وأوصى
املؤمتر بأن تنعكس املنظورات اإلقليمية بالكامل يف الصياغات املقبلة لإلطار االسرتاتيجي العاملي ،وحث أصحاب
املصلحة على تقديم مدخالت إضافية عن طريق كافة اآلليات املتاحة.
 - 09واسرتعى املندوبون االهتمام إىل مناسبة جانبية نُظمت على هامش اللجنة يف  99أبريل/نيسان لتوضيح أدوات
رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري .وطلب املؤمتر إىل املنظمة أن تعمل مع أصحاب
املصلحة املناسبني لتسهيل وضع نظم لرسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية من أجل حتسني تنسيق ومواءمة
سياسات وبرامج الوكاالت احلكومية واليركاء يف التنمية ،ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ القرارات الرئيسية املتعلقة
باألمن الغذائي والتغذية .وشجع املؤمتر التنسيق والدعم اإلقليميني لرسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية على
املستوى القطري ،استنادا إىل اآلليات واملؤسسات القائمة ،مبا يف ذلك مكتب املنظمة اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى.
 - 00وأيدت عدة وفود نتيجة املناسبة اجلانبية عن الييلم بتوجيه مزيد من االهتمام إىل الييلم ،وتيجيع العمل
امليرتك لألعضاء املهتمني مع املنظمة بيأن وضع مبادرات ملموسة بدرجة أكرب.

ثانيا – قضايا السياسات اإلقليمية والعاملية والقضايا التنظيمية
(املائدة املستديرة على مستوى الوزراء) سياسات األمن الغذائي يف اإلقليم :التحديات واملنظورات – توقعات األغذية
2
يف عام 1010
 - 09أيد املؤمتر االقرتاح بإجراء دراسة خاصة ميرتكة بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية عن التحول الغذائي وسوء
التغذية يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى باملياركة مع منظمات أخرى ،على أن تستكمل مع املؤمتر اإلقليمي القادم
ألوروبا .وقد أشري إىل أنه ينبغي للمنظمة التصدي لقضية سد فجوات الغالت يف اإلقليم عن طريق العمل التقين
والسياسي ،مبا يف ذلك من خالل دعم اخلدمات االستيارية وتربية النباتات .وكان هناك تأكيد على أن لدى املنظمة
2
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تفويضا ببناء القدرات من أجل تيجيع املمارسات الزراعية اجليدة لتخفيض احلاجة إىل مبيدات اآلفات ومبيدات
األعياب من أجل بناء زراعة أكثر استدامة يف اإلقليم.
 - 04وطلب املؤمتر استمرار العمل بيأن نظام معلومات السوق الزراعية دعما خلطة عمل جمموعة البلدان العيرين
بيأن تقلب أسعار األغذية والزراعة .وطلب املؤمتر إىل املنظمة إعداد دراسة عن فاقد األغذية يف إقليم أوروبا وآسيا
الوسطي ،مبا يف ذلك توصيات يف جمال السياسات لتخفيض فاقد ما بعد احلصاد.
 - 01وأحاط املؤمتر علما جبهود عدة بلدان لتحسني األمن الغذائي ،وزيادة إنتاجية صغار املزارعني ،وضمان
االستخدام املستدام للموارد يف بلدانها .وأكد املؤمتر أن املساواة بني اجلنسني ميكن أن تؤدي إىل زيادة كبرية يف النمو
الزراعي واإلنتاجية ،وشجع املنظمة على مواصلة دعمها هلذه القضية.
 - 09وحثت املتحدثة باسم منظمات اجملتمع املدني البلدان األعضاء على ضرورة أن تستند سياسات األمن الغذائي
يف املستقبل إىل الزراعة احمللية الصغرية النطاق وشبكات الغذاء احمللية .وهذا ينبغي أن ييمل الزراعة اليت يدعمها
اجملتمع احمللي ،وأسواق املزارعني احمللية ،ومتكني املرأة ،واحرتام ومحاية حقوق األراضي ،وأن تستند إىل املمارسات
اجليدة لأليكولوجيا الزراعية من أجل محاية الرتبة والبيئة.
 - 09وباإلضافة إىل ما تقدم ،أيد املؤمتر 3اجملاالت التقنية وجماالت السياسات التالية اليت أثريت أثناء املائدة
املستديرة على مستوى الوزراء لكي تستعرضها األمانة وتدرجها يف عمل املنظمة على مستوى األقاليم ،بصورة تتواءم مع
األولويات اإلقليمية:
(أ)

اعتماد نهج متكامل جتاه التنمية الزراعية ،مبا يف ذلك الغابات ومصايد األمساك ،والتعاون مع
اجلهات املاحنة املتعددة األطراف والثنائية واملؤسسات املالية الدولية لتحقيق تآزر الدعم املقدم
للمزارعني واملناطق الريفية؛

(ب)

القيام مبزيد من العمل التقين ،مبا يف ذلك توصيات يف جمال السياسات ،لتخفيض فاقد وخسائر ما
بعد احلصاد يف املنتجات الغذائية على امتداد سلسلة األغذية.

ملخص نتائج مناقشات اهليئات التقنية يف اإلقليم ،مبا يف ذلك الدورة السابعة والثالثون للهيئة األوروبية للزراعة
تقرير نتائج النقاش يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة األوربية للزراعة
 - 08قدم املقرر تقريرا موجزا عن الدورة السابعة والثالثني للجنة األوروبية للزراعة أوضح نتائج النقاش الذي استند
إىل الوثيقتني  ERC/12/LIM/1و .ERC/12/LIM/3

 3تلخص الفقرة  09املناقية والبيان اخلاص عن استمرار اجتماع املائدة املستديرة على مستوى الوزراء بعد ظهر يوم اجلمعةة 02 ،أبريةل /نيسةان .0290
وقد أدرج هذا اجلزء يف ميروع التقرير الذي قدم إىل املؤمتر ،وهلذا مل يكن جزءًا من التقرير املعتمد.
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 - 03كانت أبرز مسة إلصالح األراضي يف دول ما بعد العهد السوفيييت تتمثل يف التحول اليامل من احليازة
اجلماعية إىل احليازة الفردية لألراضي يف الزراعة ،واليت رافقتها بيكل عام خصخصة امللكية القانونية لألراضي.
وكانت النزعة الفردية للمزارع أحد العوامل الرئيسية اليت عملت على وقف االخنفاض األولي يف عملية االنتقال وأدت
إىل االنتعاش الزراعي يف اإلقليم .ففي بلدان رابطة الدول املستقلة ،ارتبطت نقطة االنتعاش يف النمو الزراعي ارتباطا وثيقا
بالفرتات اليت بدأت فيها النزعة الفردية للمزارع يف مستجمعات املياه اخلاضعة للمراقبة .وعالوة على ذلك ،يعد معدل
االنتعاش واملستوى الذي بلغه أعلى يف بلدان باإلقليم انتهجت سياسات فردية حامسة (يف القوقاز وآسيا الوسطى)،
بينما كان االنتعاش أبطأ يف بلدان انتهجت إصالحات فردية أقل تأثريا (البلدان األوروبية يف رابطة الدول املستقلة).
 - 92وباإلضافة إىل استئناف النمو الزراعي ،أدى إصالح األراضي والنزعة الفردية أيضا إىل حتسينات كبرية يف
اإلنتاجية الزراعية بسبب احلوافز األعلى يف الزراعة األسرية .فقد ساهم اإلنتاج األكرب واإلنتاجية األعلى يف ختفيض
الفقر بدرجة كبرية والذي لوحظ منذ عام  .0222فالدخول الريفية ترتفع مع زيادة خمصصات األراضي يف املزارع
األسرية ومع زيادة نصيب الناتج الذي ميكن أن تبيعه املزارع .ولضمان التحسن املستمر يف دخول األسر الريفية
والتخفيف من وطأة الفقر ،ينبغي تنفيذ تدابري يف جمال السياسات تسهل توسيع املزارع األسرية الصغرية للغاية وتيجع
املزارع الصغرية على الوصول إىل القنوات واخلدمات التسويقية .ويتطلب توسيع املزارع الصغرية تطوير أسواق األراضي
لبيع األراضي وشرائها على حد سواء ،ولتأجري األراضي .ويتطلب حتسني الوصول إىل األسواق تطوير اخلدمات اخلاصة
ببيع املنتجات (اجلمع ،والفرز ،والتغليف ،ومراقبة اجلودة) ،وتوافر مصانع التجهيز التنافسية ،وترتيبات التأجري
اخلاصة باآلالت الزراعية واخلدمات امليكانيكية.
 - 99وتتطلب زيادة حتسني اإلنتاجية استعادة خدمات اإلرشاد واخلدمات االستيارية ،واالهتمام بصحة احليوان
عن طريق اخلدمات البيطرية احلديثة ،وإدخال التلقيح االصطناعي للحصول على سالالت ذات غالت أعلى .وقد طُلب
إىل املنظمة املياركة يف صياغة هذه السياسات وتقديم املساعدة التقنية يف جماالت اخلربة ذات الصلة ،مبا يف ذلك تقديم
امليورة يف جمال السياسات للحكومات دعما للتكثيف املستدام إلنتاج املزارع الصغرية.
 - 90وأحاطت البلدان األعضاء علما بدور زراعة صغار املزارعني يف بلدانها وأوصت املنظمة مبا يلي:

4

(أ)

مواصلة اجلهود لتعزيز اخلطوط التوجيهية الطوعية بيأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي يف
اإلقليم؛

(ب)

ومساعدة البلدان األعضاء يف صياغة أطر تيريعية للرابطات الزراعية ومجاعات املزارعني ،وتقديم
امليورة للبلدان بيأن برامج تطوير التعاونيات الزراعية؛

(ج)

ومساعدة البلدان يف تطوير خدمات زراعية أخرى لصغار املزارعني؛

ERC/12/LIM/1
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(د)

والتعاون مع وزارات الزراعة لتنمية قدراتها على تيجيع إتاحة اجملال أمام صغار املزارعني للعمل
على املستوى السياسي.

 - 99وقد اسرتعت منظمات اجملتمع املدني اهتمام املؤمتر اإلقليمي ألوروبا إىل حاالت ملموسة لالستيالء على
األراضي والوضع غري املتكافئ لصغار املزارعني للدفاع عن حقوق حيازتهم ،مؤكدين احلاجة إىل ضمان حصول السكان
الريفيني على األراضي.
املرأة يف الزراعة – سد الفجوة بني اجلنسني ألغراض التنمية يف أوروبا .أنيطة جمموعة العمل املعين باملرأة واألسرة يف
5
التنمية الريفية
 - 94قدمت األمانة نتائج البحوث املستفيضة عن احلالة االجتماعية  -االقتصادية للمرأة الريفية والرجل الريفي يف
اإلقليم ،واعرتفت بالقيود اليت تعرتض توفري حتليل شامل بسبب االفتقار إىل البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس يف
القطاع الزراعي .وأُدرج أيضا تقرير خمتصر عن أنيطة جمموعة العمل املعين باملرأة واألسرة يف التنمية الريفية التابع
للمنظمة/اللجنة االقتصادية ألوروبا يف فرتة السنتني  .0299-0292ولوحظ أن الفجوة بني اجلنسني تيري إىل عدم
املساواة يف احلصول على األصول واملوارد ،والفرص ،باإلضافة إىل عدم املساواة يف فرص اللجوء إىل القضاء ،ووجود
ممارسات متييزية يف األجور.
 - 91وأعرب املؤمتر عن دعمه للمجموعة الرئيسية من املؤشرات اجلنسانية اليت اقرتحتها املنظمة يف جمال الزراعة.
وعالوة على ذلك ،أوصى املؤمتر بتوضيح صورة جمموعة العمل املعين باملرأة ،وحث احلكومات على زيادة التمويل
الذاتي يف األنيطة التياركية يف جمموعة العمل .وينبغي وضع معايري وأهداف خاصة بالعالقة بني اجلنسني عند صياغة
وتقييم السياسات والربامج وامليروعات.
 - 99إن املؤمتر:

5

(أ)

أحاط علما ،بأنه متييا مع نتائج تقرير املنظمة عن حالة األغذية والزراعة  ،0299-0292ميكن أن
يؤدي سد الفجوة بني اجلنسني إىل زيادة الغالت بدرجة كبرية ،وبذلك يسهم يف التخفيف من وطأة
الفقر ؛ غري أن االفتقار العام إىل البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس يف قطاع الزراعة يعرقل الفهم
الكامل حلالة السكان الريفيني.

(ب)

حث البلدان األعضاء على التعاون مع املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى لزيادة الوعي وتنمية
القدرات يف وزارات الزراعة ومكاتب اإلحصاء الوطنية يف جمال البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس.

(ج)

أعرب عن قلقه بيأن مستقبل جمموعة العمل املعين باملرأة واألسرة يف التنمية الريفية التابع للمنظمة
واللجنة االقتصادية ألوروبا ،وحث البلدان األعضاء على مواصلة استعراض ومناقية املقرتحات
التالية:
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()9

إنياء جهة تنسيق جنسانية وطنية يف الوزارة أو يف املؤسسة الوطنية ذات الصلة؛

()0

واألدوار واملسؤوليات املنقحة جمللس إدارة وأمانة جمموعة العمل املعين باملرأة؛

()9

وإطالق اسم جديد على جمموعة العمل املعين باملرأة.

 - 99وسلط اجملتمع املدني الضوء على احلقيقة اليت تقول بأن املرأة تنتج على املستوى العاملي أكثر من نصف
األغذية ،ومع ذلك فإنها متثل غالبية ناقصي التغذية .وأشار إىل أن ذلك يعد نتيجة مباشرة لالفتقار إىل الدعم املؤسسي
للمزارع اململوكة لصغار املزارعني .والحظ أيضا أن املرأة متخلفة يف حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية فيما عدا
هدف واحد.
تقرير موجز عن توصيات هيئة الغابات األوروبية وأهمية الغابات بالنسبة لإلقليم

6

 - 98أعرب املؤمتر عن تقديره للمعلومات اخلاصة بأنيطة اهليئات التقنية اإلقليمية ورحب بالتعاون الناجح بني
هيئة الغابات األوروبية وجلنة األخياب التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ،والذي أسفر عن تقديم
إحصاءات فريدة وتقييمات للموارد.
 -93واعرتف املؤمتر بأهمية أن تواصل املنظمة عملها بيأن اإلدارة املستدامة للغابات باعتبارها احد مكونات
االقتصاد األخضر ،مبا يف ذلك الوظائف اخلضراء ،وكذلك باعتبارها مدخالت خاصة باملنظمة لعملية ريو  .02 +وأوصى
املؤمتر املنظمة خبدمة املفاوضات اخلاصة بوضع اتفاق ملزم قانونا لإلدارة املستدامة للغابات يف أوروبا .وكان هناك تأكيد
على أهمية إدارة الغابات واملمارسة اجليدة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره ،واإلدارة املستدامة ملوارد
املياه .وكانت هناك توصية بأن تولي املنظمة اهتمامها للمنافع املتعددة للغابات ،ودور الغابات يف األمن الغذائي وسبل
املعيية املستدامة ،ومعاجلة القضايا احلرجية على املستويني اإلقليمي والدولي ،مع الرتكيز على إشراك بلدان آسيا
الوسطى .ويتوقع املؤمتر من املنظمة أن تواصل العمل بيأن القضايا احلرجية يف إطار واليتها ،وأوصى بإدراج احلراجة
بصورة واضحة يف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.
تقرير موجز عن توصيات اهليئة االستيارية األوروبية ملصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية ،واهليئة اإلقليمية
7
ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف بلدان آسيا الوسطى والقوقاز ،وأهمية مصايد األمساك بالنسبة لإلقليم
 - 42أعرب املؤمتر 8عن تقديره للمعل ومات اليت تلقاها عن أنيطة املنظمة بيأن مصايد األمساك يف اإلقليم ،وأكد
على ضرورة حتديد أولويات عمل املنظمة بيأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اإلقليم ،سواء يف جمال الصيد
الرشيد ،وخاصة يف جمال تربية األحياء املائية املالئمة بيئيا ،واليت توفر وسيلة للتخفيف من وطأة الفقر ،واليت تولد
6
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 8ليست الفقرات  49-42جزءًا من ميروع التقرير الذي مت إقراره نظرا لنقل بند جدول األعمال من بعد ظهر يةوم اخلمةيس إىل بعةد ظهةر يةوم اجلمعةة
بسبب ضيق الوقت ،ولذلك فإنها ال متثل جزءًا من ميروع التقرير بالصيغة اليت أُقرت.
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الدخل ،وكانت مصدرا للربوتني القيم .وحث املؤمتر األمانة على تسهيل تقاسم اخلربات بني البلدان يف اإلقليم ودعم
تعاون هيئات مصايد األمساك الدولية واإلقليمية بيأن اإلدارة املستدامة للموارد السمكية ،مبا يف ذلك حبر قزوين.
 - 49ويف سياق االستغالل املفرط ملصايد األمساك الطبيعية يف اإلقليم ،شدد املؤمتر على أهمية عمل املنظمة فيما يتعلق
مبدونة السلوك بيأن الصيد الرشيد ،وخاصة مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.
 - 40وكان هناك تأكيد على أهمية نهج النظام األيكولوجي يف مصايد األمساك واجلوانب اجلنسانية يف مصايد
األمساك وتربية األحياء املائية ،وكذلك دعم املنظمة للهيئة اإلقليمية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف بلدان آسيا
الوسطى والقوقاز ،واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط .وسلط املؤمتر الضوء أيضا على ضرورة إحياء
اهليئة االستيارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية ،وحتديث الئحتها الداخلية ،ووضع ميروع نهج،
وإشراك املزيد من بلدان آسيا الوسطى.
 - 49واسرتعت منظمات اجملتمع املدني االهتمام إىل أهمية حقوق مصايد األمساك الصغرية النطاق ،وكيف تضر
لوائح األساطيل الصناعية غالبا بالصيادين ومصايد األمساك الصغرية النطاق.

ثالثا – مسائل الربنامج وامليزانية
تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،1011-1010وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،1012-1011وجماالت
العمل ذات األولوية لإلقليم يف فرتة السنتني  1011-1013مع وضع مناقشات وتوصيات اهليئات التقنية اإلقليمية
9
يف االعتبار
 - 44أعرب املؤمتر عن تقديره للدروس املستفادة من تنفيذ برنامج العمل اإلقليمي يف فرتة السنتني السابقة ،وحبث
جماالت العمل ذات األولوية بالنسبة للمنظمة يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى لفرتة السنتني احلالية وفرتات السنتني
القادمة يف سياق االجتاهات العاملية وحتديات املستقبل بالنسبة لعمل املنظمة.
 - 41وأكد املؤمتر النتائج اإلقليمية املراد حتقيقها يف إطار برنامج العمل وامليزانية للفرتة  .0299-0290وملواءمة
األولويات بيكل أفضل مع النتائج ،ونظرا للموارد احملدودة املتاحة ،أوصى بتحدبد اجملاالت املقرتح عدم الرتكيز
عليها.
 - 49ورحب املؤمتر بعملية التفكري االسرتاتيجي العام واليامل اليت استهلها املدير العام يف يناير/كانون الثاني
 0290لتحديد االجتاه االسرتاتيجي املستقبلي وأولويات املنظمة .وأكد املؤمتر على أهمية تركيز عمل املنظمة على
التحديات الرئيسية اليت واجهتها البلدان حتى اآلن من أجل حتقيق تقدم ملموس عن طريق االستخدام الفعال والكفء
للموارد املتاحة يف عدد حمدود من األنيطة اليت تتواءم مع امليزة النسبية للمنظمة.

9

ERC/12/LIM/2 and ERC/12/INF/15

19

 - 49وأكد املؤمتر أن التحديات العاملية الرئيسية تتسق مع األوضاع يف اإلقليم ،ووافق على االجتاهات والتحديات
اإلقليمية .وأيد أولويات العمل الستة يف اإلقليم ،وطلب وضعها يف االعتبار عند استعراض اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة،
وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة :0299-0294
(أ)

تعزيز األمن الغذائي والتغذية؛

(ب)

إسداء امليورة يف جمال السياسات للحكومات دعما للتكثيف املستدام للمزارع الصغرية؛

(ج)

إدارة املوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه؛

(د)

مكافحة اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية واملنقولة بواسطة األغذية؛

(ﻫ)

الدعم السياسي واملؤسسي النضمام الدول األعضاء إىل هيئات إقليمية وعاملية للتجارة ووضع املعايري،
ومنظمات للتعاون االقتصادي واإلقليمي؛

(و)

دعم وبناء سلع عامة عاملية وإقليمية عن طريق البحوث التطبيقية يف جماالت األغذية والزراعة
ومصايد األمساك والغابات.

 - 48وعند استعراض التحديات واألولويات بالنسبة لإلقليم ،أكد املؤمتر ما يلي :تقديم الدعم الزراعي اخلاص
بصغار املزارعني ،مع إدارة املوارد الطبيعية بطريقة أكثر استدامة ،مبا يف ذلك ختفيض فاقد ما بعد احلصاد؛ وتوجيه
مزيد من االهتمام إىل قضايا مصايد األمساك والغابات؛ والعمل ملواجهة تدهور األراضي وحتسني استخدامها؛ واالهتمام
بالتغذية وتغري املناخ ،وتعميم املنظور اجلنساني يف مجيع األنيطة.
 - 43وحث امل ؤمتر املنظمة على مواصلة تركيز عملها استنادا إىل ميزتها النسبية ،وخاصة لتقديم السلع العامة
العاملية وامليورة يف جمال السياسات استنادا إىل عملها املعياري والتحليلي .وأكد على الوظائف األساسية للدعوة،
واالتصاالت ،وتنمية القدرات ،وتقاسم املعارف.
 - 12وطلب املؤمتر إىل املنظمة إعداد أطر للربجمة القطرية كأداة لتقديم املساعدة االسرتاتيجية وتنمية القدرات
القطرية ،حيثما تتسق مع إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ،وبالتعاون الوثيق مع املؤسسات املالية الدولية،
واجملتمع املدني ،والقطاع اخلاص.
 - 19وشجع املؤمتر املنظمة على تسهيل زيادة التعاون على املستويني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي ،مبا يف ذلك عن
طريق التعاون واليراكات مع املنظمات العامة واخلاصة ،بيأن اآلفات واألمراض العابرة للحدود ،وسالمة األغذية،
واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية ،وتقلب أسعار األغذية ،وإدماج صغار املزارعني يف سالسل القيمة.
 - 10وشجع املؤمتر التنفيذ اجلاري للخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كافٍ يف سياق
األمن الغذائي الوطين ،وكذلك تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بيأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد
األمساك والغابات مبجرد اعتمادها رمسيا.

20

املستجدات يف حالة ورؤية الالمركزية يف اإلقليم

10

 - 19أعرب املؤمتر عن تقديره للوثائق والعروض اخلاصة بالالمركزية ،واعترب املوضوع واحدا من أهم املواضيع اليت
تناوهلا يف دورته الثامنة والعيرين .وأعرب عن تأييده الكامل للمساعي املبذولة من أجل تعزيز تأثري املنظمة عن طريق
هيكل المركزية حمسن وجيد التصميم .واعرتف حباجة املنظمة إىل توحيد أدائها مع حتقيق التوازن بني املقر ،الذي
ينبغي أن حيتفظ بكتلة حرجة من اخلربة التقنية من أجل تأمني العمل املعياري بصورة مستمرة يف إطار املنظمة ،وبني
شبكة قطرية مرنة وإجيابية تركز على األثر .وأكد أن جهود الالمركزية ينبغي أال تنتقص من القدرة التقنية يف املقر
وأماكن أخرى ،أو القدرة على تنفيذ الربامج التقنية املتفق عليها ،وتوفري السلع العامة العاملية.
 - 14وأيد املؤمتر االهتمام بقيمة املال عن طريق زيادة استخدام اتفاقات تقاسم التكاليف مع احلكومات املضيفة،
وحبث استضافة مكاتب املنظمة خلرباء من مؤسسات البحوث ومنظمات أخرى ،وكذلك انتداب موظفني خارجيني ،مع
احملافظة على حياد املنظمة واستقالهلا ،واجلهود املبذولة لضمان وجود ممثلني قطريني أكفاء للمنظمة ،تيكل وظائفهم
جزءًا من سياسات املنظمة اخلاصة بالتطور الوظيفي والتناوب اجلغرايف.
 - 11ووافق املؤمتر على اقرتاح بنقل املسؤولية واإلدارة واملساءلة اخلاصة بالعمليات املتصلة بأنيطة الطوارئ وإعادة
التأهيل إىل املكاتب امليدانية ،من أجل حتقيق تكامل أفضل ألنيطة التنمية ،والطوارئ ،وإعادة التأهيل .وأكد أن هذا
الرتتيب اجلديد يتطلب بناء القدرة يف امليدان وكذلك تدابري للمراقبة واملراجعة .وطلب أن يكون على معرفة كاملة باآلثار
والدروس املستفادة ،وكذلك بالتكاليف املرتتبة على هذا التحول مع نهاية فرتة السنتني احلالية.
 - 19وأحاط املؤمتر علما مبقرتحات إقليم أوروبا وآسيا الوسطى بوضع موارد المركزية املنظمة يف اإلقليم لتحقيق أكرب
األثر ،مبا يف ذلك االقرتاح اخلاص بأن تنيئ املنظمة ممثلتني كاملتني هلا يف طاجيكستان وقريغيزستان ووظيفتني ملساعد
ممثل املنظمة يف مجهورية مولدوفا وأوزبكستان .وفيما يتعلق باملقرتحات اخلاصة بوضع ترتيبات المركزية جديدة يف
اإلقليم ،أيد املؤمتر الرتكيز على البلدان األكثر احتياجا .وطلب كذلك التصدي ملواضيع شاملة مثل العالقة بني اجلنسني
وتغري املناخ.
 - 19وأوصى املؤمتر مبواصلة حبث خيارات التمويل ،مبا يف ذلك التمويل من ميزانية إقليم أوروبا وآسيا الوسطى،
أو من الصناديق املركزية (مبا يف ذلك املوارد اخلارجة عن امليزانية) ،أو اجلمع بني االثنني ،وإعداد خطة تنفيذ لنقل
موارد املنظمة البيرية واملالية على حد سواء .وطلب إىل جلنيت الربنامج واملالية عند اجتماعهما يف مايو/أيار ،0290
وبناء على مقرتحات مفصلة وموقوتة قدر املستطاع من جانب األمانة ،حبث مدلوالت التغريات املقرتحة وتقديم
توصيات مالئمة خاصة باختاذ قرار آخر يف الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة جمللس املنظمة يف يونيه/حزيران .0290
 - 18وطلب املؤمتر ضرورة تقديم معلومات قبل الدورة القادمة للمجلس عن وصالت ذات اجتاهني ،وتبادل
اخلربات ،وترتيبات اإلبالغ بني املكاتب اإلقليمية واملقر.
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رابعا – مسائل أخرى
برنامج العمل املتعدد السنوات

11

 - 13استعرض املؤمتر ميروع برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  0291-0290ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألوروبا،
والذي يعد أداة لتحسني دور املؤمترات اإلقليمية وتكامل وإثراء عملها مع األجهزة الرياسية للمنظمة بدرجة أفضل.
ويتضح الدور الرئيسي للهيئة األوروبية للزراعة بوصفها هيئة حتضريية تقنية للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا من تقديم
توصياتها التقنية إىل املؤمتر اإلقليمي ألوروبا ،ووظيفة اهليئة األوروبية للزراعة كهيئة استيارية بني دورات املؤمتر
اإلقليمي ألوروبا.
 - 92وأعرب املؤمتر عن تقديره للجهود املبذولة لوضع أول برنامج عمل متعدد السنوات من أجل تيكيل عمل املؤمتر
اإلقليمي ،وشجع على مواصلة حتسينه وتوضيحه فيما يتعلق بغرضه ووظائفه ،ومهام العمل احملددة للمؤمتر اإلقليمي
واملتعلقة بالفرتة املرجعية ،وإدراج مؤشرات قابلة للقياس.
 - 99وأقر املؤمتر الوثيقة  ERC/12/4واخلاصة بربنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  ،0291-0290وأوصى
مبواصلة املياورات بني الدول األعضاء يف اإلقليم واملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى ،وبالتعاون مع املنظمات
اليريكة .ووضع يف اعتباره التغريات املقرتحة يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة ،وأحاط علما بأن برنامج العمل املتعدد
السنوات سيتم حتديثه فيما يتعلق بالالئحة الداخلية املعدلة ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألوروبا.
الالئحة الداخلية للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا
 - 90نظرا لعدم وجود وثيقة أساسية عن هذا البند من جدول األعمال ألن األمانة مل تكن يف وضع يسمح هلا بتقديم
مسودة نهائية لالئحة الداخلية ،طرح املدير العام املساعد/املمثل اإلقليمي القضايا املتعلقة بهذا البند ملناقيتها.
 - 99وأوضح املؤمتر أنه ينبغي لالئحة الداخلية أن تعكس الدور اجلديد للمؤمتر اإلقليمي باعتباره جزءًا ال يتجزأ من
نظام حوكمة املنظمة ،مبا يف ذلك التفكري يف إجراءات للتحضري للمؤمترات اإلقليمية ،وحدود واضحة للمسؤولية لعرضها
على جملس املنظمة وعلى املؤمتر .وأكد أن الالئحة الداخلية ينبغي أن تتناول أيضا إجراءات خاصة بإمكانية ممارسة
املؤمتر اإلقليمي ملراقبة اهليئات اإلقليمية املختلفة مثل :اهليئة األوروبية للزراعة ،واهليئة االستيارية األوروبية ملصايد
األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية ،وإدارة النظام األيكولوجي ومصايد األمساك ،وهيئة الغابات األوروبية ،واهليئة
العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،وشبكة مراكز تربية األحياء املائية يف أوروبا الوسطى واليرقية ،واهليئة
اإلقليمية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف بلدان آسيا الوسطى والقوقاز ،والنظام األوروبي ليبكات البحوث
التعاونية يف جمال الزراعة ،وغريها.
 - 94واقرتح املؤمتر إدراج دور اهليئة األوروبية للزراعة أيضا يف التقييم القادم للمكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا
الوسطى خالل عام .0290
11
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تاريخ ومكان انعقاد مؤمتر املنظمة اإلقليمي التاسع والعشرين ألوروبا
 - 91وافق املؤمتر على دعوة رومانيا استضافة الدورة الثامنة والثالثني للهيئة األوروبية للزراعة واملؤمتر اإلقليمي
التاسع والعيرين ألوروبا يف رومانيا عام .0294
 - 99وأحاط املؤمتر علما باالقرتاح املقدم من تركيا الستضافة الدورة التاسعة والثالثني للهيئة األوروبية للزراعة
واملؤمتر اإلقليمي الثالثني ألوروبا يف تركيا.
اعتماد التقرير
 - 99اعتمد املؤمتر ميروع التقرير كما عرضه املقرر على أساس التعديالت والتغيريات اليت أُدخلت أثناء مناقية
ميروع التقرير.
اختتام املؤمتر
 - 98وجه معالي عصمت عباسوف وزير الزراعة ،بالنيابة عن حكومة أذربيجان ،اليكر إىل املياركني على
مساهمتهم ومدخالتهم أثناء املناقيات اليت استغرقت يومني.
 - 93وأشار املدير العام يف مالحظاته اخلتامية إىل أهمية وجود الوفود العديدة الرفيعة املستوى من بلدان اإلقليم،
وخاصة وجود ممثلني من بلدان آسيا الوسطى .وأعرب عن ارتياحه ألن املؤمتر قد أكد من جديد يف اليوم األخري من
مداوالته التزام مجيع بلدان أوروبا وآسيا الوسطى باستئصال اجلوع ،وألنه ناقش أيضا التحديات العاملية يف جمال األمن
الغذائي والزراعة .وأشار إىل أهمية مياركة ممثلي اجملتمع املدني يف املؤمتر اإلقليمي ،وأكد أن هذا ييكل جزءًا من
جهود املنظمة إلشراك فاعلني جدد يف النقاش حول التنمية الريفية ،نظرا ألن اجملتمع املدني يقوم بدور هام يف هذا
السياق .ووجه اليكر أيضا إىل حكومة أذربيجان على حفاوتها البالغة ،وإىل معالي عصمت عباسوف على التزامه القوي
بالتحضري للمؤمتر اإلقليمي السابع والعيرين ألوروبا وتنفيذه.
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املرفق ألف
جدول األعمال
أوال – بنود متهيدية

انتخاب الرئيس ونائيب الرئيس وتعيني املقرر :الختاذ قرار
اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين :الختاذ قرار ERC/12/1 Rev.2 ( .و )ERC/12/INF/2 Rev.2

-9
-0
-9
-4
-1

بيان املدير العام:
بيان الرئيس املستقل جمللس املنظمة )(ERC/12/INF/16
بيان رئيس املؤمتر اإلقليمي السابع والعيرين ألوروبا )(ERC/12/INF/5

-9

نتيجة الدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي واملستجدات بيأن إصالح اللجنة

)(ERC/12/INF/4

)(ERC/12/INF/12 Rev.1; ERC/12/INF/13; ERC/12/INF/14 and CFS:2011/7

ثانيا  -السياسات اإلقليمية والعاملية والقضايا التنظيمية
( - 9املائدة املستديرة على مستوى الوزراء) سياسات األمن الغذائي يف اإلقليم :التحديات واملنظورات – توقعات
األغذية يف عام  : 0212للمناقية واختاذ قرار )(ERC/12/2
 - 8ملخص نتائج مناقيات اهليئات التقنية يف اإلقليم ،مبا يف ذلك الدورة السابعة والثالثون للهيئة األوروبية
للزراعة
 ملخص نتائج مناقيات اهليئات التقنية يف اإلقليم ،مبا يف ذلك الدورة السابعة والثالثون للهيئة األوروبية
للزراعة :للمناقية واختاذ قرار )(ERC/12/LIM/1- ERC/12/LIM/3
 تقرير موجز لتوصيات هيئة الغابات األوروبية وأهمية الغابات بالنسبة لإلقليم :للعلم (ERC/12/INF/6 and
)ERC/12/INF/7 Rev.1


تقرير موجز عن توصيات اهليئة االستيارية األوروبية ملصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية ،واهليئة
اإلقليمية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف بلدان آسيا الوسطى والقوقاز ،وأهمية مصايد األمساك
بالنسبة لإلقليم :للعلم )(ERC/12/INF/8 Rev 1
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ثالثا – مسائل الربنامج وامليزانية
 - 3تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،0299-0292وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،0299-0290وجماالت
العمل ذات األولوية لإلقليم يف فرتة السنتني  0291-0294مع وضع مناقيات وتوصيات اهليئات التقنية اإلقليمية يف
االعتبار :الختاذ قرار )(ERC/12/LIM/2 and ERC/12/INF/15
 - 92املستجدات يف حالة ورؤية الالمركزية يف اإلقليم :للمناقية واختاذ قرار )ERC/12/3( .و ()ERC/12/INF/9

رابعا – مسائل أخرى
 - 99برنامج العمل املتعدد السنوات :الختاذ قرار

)(ERC/12/4

 - 90الالئحة الداخلية للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا :الختاذ قرار

 - 99تاريخ ومكان انعقاد مؤمتر املنظمة اإلقليمي التاسع والعيرين ألوروبا :الختاذ قرار
 - 94ما يستجد من أعمال
اعتماد التقرير
اختتام املؤمتر
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املرفق باء
قائمة الوثائق
جدول األعمال التفصيلي املؤقت
 التحديات واملنظورات – التوقعات الغذائية يف عام:سياسات األمن الغذائي يف اإلقليم

ERC/12/1 Rev 2
ERC/12/2

0212

املستجدات يف وضع ورؤية الالمركزية يف اإلقليم
برنامج العمل املتعدد السنوات

ERC/12/3
ERC/12/4
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مذكرة إعالمية
برنامج العمل املؤقت
قائمة املياركني املؤقتة
بيان املدير العام
بيان رئيس املؤمتر اإلقليمي السابع والعيرين ألوروبا
Summary Report of the Joint Sixty-ninth Session of the UNECE Timber

سلسلة وثائق

ERC/12/INF/1 Rev 1
ERC/12/INF/2 Rev 2
ERC/12/INF/3 Rev 1
ERC/12/INF/4
ERC/12/INF/5
ERC/12/INF/6

Committee and the Thirty-sixth session of the FAO European Forestry
Commission

ERC/12/INF/7 Rev 1

The Role of Forestry in a Changing World - A regional perspective
Importance of Aquaculture and Fisheries for the Region including Summary of

ERC/12/INF/8 Rev 1

Recommendations from the European Inland Fisheries and Aquaculture
Commission (EIFAAC) and the Central Asia and Caucasus Regional Fisheries
and Aquaculture Commission (CACFish)

ERC/12/INF/9

FAO Renewal – Transition to a More Dynamic Approach in 2012
Provisional List of Delegates

ERC/12/INF/10

Declaration of Competence and Voting Rights submitted by the EuropeanUnion

ERC/12/INF/11

CFS in the 2012 FAO Regional Conferences - Guidelines

ERC/12/INF/12 Rev 1

Global Strategic Framework of Food Security and Nutrition - Draft One

ERC/12/INF/13

Update on the Committee on World Food Security (CFS)

ERC/12/INF/14
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ERC/12/INF/15
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ERC/12/INF/16

Mapping Food Security and Nutrition Actions at Country Level

CFS: 2011/7
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Report from the outcome of the debate of the 37th Session of the European
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ERC/12/LIM/1

Commission on Agriculture (ECA) on "Land reform and farm performance in
Europe: a 20 year perspective"

ERC/12/LIM/2

Implementation of the Programme of Work and Budget (PWB) 2010-2011,
Programme of Work and Budget for 2012-13 and Areas of Priority Action for the
Region for the Biennium 2014–15 taking into account the discussions and
recommendations of the Regional Technical Commissions
Report from the outcome of the debate of the 37th Session of the European

ERC/12/LIM/3

Commission on Agriculture (ECA) on "Women in Agriculture – Closing the
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Women and the Family in Rural Development"
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 بيان الرئيس املستقل جمللس املنظمة
 بيان رئيس املؤمتر اإلقليمي السابع والعيرين ألوروبا
 بيان منظمة اجملتمع املدني أمام املؤمتر اإلقليمي الثامن والعيرين ألوروبا
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