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 اليت يغطيها املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب منظمة األغذية والزراعةاء يف الدول األعض
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 سانت لوسيا

 سانت فنسنت وغرينادين
 سورينام

 ترينيداد وتوباغو
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 فنزويال

 

 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييباإلقليمية  منظمة األغذية والزراعةتواريخ وأماكن انعقاد دورات 

 8191أيلول /سبتمرب 52-81كيتو، إكوادور،  رة األوىل الدو
 8121كانون االول /ديسمرب 85-8مونتيفيديو، أوروغواي،  الدورة الثانية 
 8129أيلول /سبتمرب 81-8بوينس آيرس، االرجنتني،  الدورة الثالثة
 8121تشرين الثاني /نوفمرب 01-81سانتياغو، شيلي،  الدورة الرابعة
 8121تشرين الثاني /نوفمرب 58-85سان خوسيه، كوستاريكا،  سةالدورة اخلام

 8111آب /أغسطس 51-1مكسيكو سييت، املكسيك،  الدورة السادسة
 8115تشرين الثاني  /نوفمرب 51-81ريو دي جانريو، الربازيل،  الدورة السابعة
 8112آذار /مارس 51-80فينا دل مار، شيلي،  الدورة الثامنة
 8111كانون األول /ديسمرب 81-2بونتا دل است، أوروغواي،  ةالدورة التاسع

 8111كانون األول /ديسمرب 80-5كنغستون، جامايكا،  الدورة العاشرة
 8111تشرين األول /أكتوبر 51-85كاراكاس، فنزويال،  الدورة احلادية عشرة
 8115أيلول /سبتمرب 5 –آب /أغسطس 58كالي، كولومبيا،  الدورة الثانية عشرة
 8119آب /أغسطس 50-85بنما سييت، بنما،  الدورة الثالثة عشرة

 8111نيسان /أبريل 51-58ليما، بريو،  الدورة الرابعة عشرة 
 8111آب /أغسطس 81-1مونتيفيديو، أوروغواي،  الدورة اخلامسة عشرة 
 8111أيلول /سبتمرب 1 –آب /أغسطس 51هافانا، كوبا،  الدورة السادسة عشرة

 8115أيلول /سبتمرب 81 –آب /أغسطس 01مانغوا، نيكاراغوا،  السابعة عشرة الدورة
 8119آب /أغسطس 82-1بوينس آيرس، األرجنتني،  الدورة الثامنة عشرة
 8111آب /أغسطس 80-2بريدج تاون، بربادوس،  الدورة التاسعة عشرة

 8111تشرين األول /اكتوبر 1-5رسيفي، الربازيل،  الدورة العشرون
 8111وز مت/يوليو 80-1سانتياغو، شيلي،  دورة احلادية والعشرونال

 8115تشرين األول /أكتوبر 5 –أيلول /سبتمرب 51مونتيفيديو، أوروغواي،  الدورة الثانية والعشرون
 8119أيلول /سبتمرب 5 –آب /أغسطس 51سان سلفادور، السلفادور،  الدورة الثالثة والعشرون



 8111متوز /يوليو 1–5أسونسيون، باراغواي،  ن الدورة الرابعة والعشرو
 8111حزيران /يونيو 51–81ناساو، باهاماس،  الدورة اخلامسة والعشرون 
 5111نيسان /أبريل 89-81مريدا، املكسيك،  الدورة السادسة والعشرون
 5115نيسان /أبريل 51–55هافانا، كوبا،  الدورة السابعة والعشرون 

 5119نيسان /أبريل 01-51غواتيماال سييت، غواتيماال،  شرونالدورة الثامنة والع
 5111نيسان /أبريل 51-59كاراكاس، فنزويال،  الدورة التاسعة والعشرون 

 5111نيسان /أبريل 81-89برازيليا، الربازيل،  الدورة الثالثون 
 5181نيسان /أبريل 01-51بنما سييت، بنما،  الدورة احلادية والثالثون 

 5185آذار /مارس 01-51بوينس آيرس، األرجنتني،  ة الثانية والثالثون الدور
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األوصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرض موضوعاتها ال تعرب عن أي رأى 

خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألى بلد أو 

 .  مهاودودها وختاقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني ح

 

 

 

 

 

 

 

 

وجيوز استنساخ ونشر املواد اإلعالمية الواردة يف هذا املطبوع . مجيع حقوق الطبع حمفوظة

لألغراض التعليمية، أو غري ذلك من األغراض غري التجارية، دون أي ترخيص مكتوب مسبق 

تنساخ املواد وحيظر اس. من جانب أصحاب حقوق الطبع، بشرط التنويه بصورة كاملة باملصدر

اإلعالمية الواردة يف هذا املطبوع ألغراض إعادة البيع، أو غري ذلك من األغراض التجارية، 

وترسل الطلبات للحصول على هذا   .دون ترخيص مكتوب من أصحاب حقوق الطبع

 : الرتخيص إىل
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 ملخص التوصيات الرئيسية

 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللـس

 .  إن اجمللس مدعو إىل استعراض املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملوافقة عليها

 املسائل املتعلقة بالربنامج 

 وافقة على األولويات اإلقليمية األربع اليت اعتمدها املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب امل

الزراعة ( 0)تغّير املناخ واالستدامة البيئية؛ ( 5)األمن الغذائي والتغذية؛ ( 8: )ودجمها بربنامج املنظمة

، 05الفقرات )ودمج خصائص كل إقليم فرعي  صحة النباتات واحليوانات واألمن الغذائي؛( 9)األسرية؛ و

01 ،99 ،92 ،91 ،91 .) 

  املوافقة على األولويات املرتبطة بالغابات والثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية اليت

قطاع الثروة  اعتمدتها اللجان اإلقليمية التقنية مثل هيئة غابات أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وهيئة تنمية

املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية يف أمريكا هيئة احليوانية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب و

الالتينية والبحر الكارييب وجلنة مصايد األمساك يف غرب وسط احمليط األطلسي، ودمج هذه األولويات يف 

 ،95 ،98 ،91 ،01)نمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ برنامج املنظمة ودعم برامج اللجان املتعلقة بالت

90 .) 

  (. 28 ،05 ،08)مواصلة الربنامج األولوي للدعم اخلاص هلاييت 

  ضمان أن يعاجل عمل املنظمة املسائل املشرتكة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والشباب الريفي والشعوب

 (. 01 ،05)األصلية 

 أكيد على دعم مبادرة القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف عام تناول مسألة إعادة الت

5152 (21، 21 .) 

  أخذ التوصيات اخلاصة املتعلقة بزيادة التعاون يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية على املستوى

 (. 90)اإلقليمي بعني االعتبار 

 ى أكرب املشاريع والربامج وأهمها يف جماالت األنشطة ذات األولوية اليت تركيز جهود التعاون التقين عل

 (.  01)اعتمدت 

  دعم أنشطة اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية على املستوى اإلقليمي واملشاورات املتعددة

 (. 51 ،51 ،51)األطراف 

 (.22)الدولي الذي اعتمدته البلدان األعضاء ودعم تنفيذه  املوافقة على برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر 

  (. 25 ،28)تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وحتسني قدرات اإلقليم على حشد املوارد 



 

  املسائل املتعلقة بامليزانية 

  شيًا مع األولويات احملددة متا 5180-5185النظر يف إمكانية زيادة امليزانية املخصصة لربنامج العمل للفرتة

 (.91 ،91 ،92 ،99 ،90 ،95 ،98 ،91 ،01 ،00الفقرات )

   (. 00)النظر يف إمكانية زيادة امليزانية املخصصة لدعم نظم صحة النباتات واحليوانات واألمن الغذائي 

  91)الطوارئ  ، مبا يف ذلك برامج5185ختصيص املوارد الالزمة الستكمال عملية تطبيق الالمركزية يف عام، 

91، 21 .) 

  دعم تعزيز املكاتب الالمركزية بواسطة استخدام وفورات التكاليف احملققة بفضل اهلدفني الوظيفيني خاء

 (. 02)وذال 

  (. 28)ختصيص املوارد الالزمة لدعم املكاتب القطرية يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

 

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر

 .  مدعو إىل استعراض مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية واملوافقة عليها إن املؤمتر

  مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية

 إدارة األمن ( أ: )املوافقة على جماالت السياسات اليت اعتمدها املؤمتر خبصوص األمن الغذائي والتغذية

وحتقيقه،   االستثمار يف التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل واملنتجات احليوانية( ب)ية؛ الغذائي والتغذ

فضاًل عن اإلدارة املستدامة للغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية والرتكيز على الزراعة األسرية؛ 

 (.88)احلصول على األغذية وتغري أمناط االستهالك ( ج)و

 ألمن الغذائي العاملي بشأن وضع إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية ودعم نظام دعم مبادرة جلنة ا

 (. 58،51)من الغذائي والتغذية على املستوى اإلقليمي وضع خرائط ألنشطة األ

  حوارًا واسع النطاق وديناميًا مبشاركة اجملتمع املدني واألوساط املنظمةالنظر يف االقرتاح الداعي أن تنظم 

وال منظومة األمم املتحدة  املنظمةاألكادميية ملناقشة مفهوم السيادة الغذائية الذي مل تتفق البلدان األعضاء يف 

 (. 52)على تفسريه 

  املوافقة على جماالت السياسات اليت اعتمدها املؤمتر خبصوص التكيف مع تغري املناخ يف قطاعات احملاصيل

األمساك، وما أسداه من مشورة لتفادي ازدواجية اجلهود أو احلكم مسبقًا  والثروة احليوانية والغابات ومصايد

اتفاقية األمم املتحدة االطارية )على املفاوضات اجلارية داخل املنتدى املتعدد األطراف املعين بتغري املناخ 

 (. 01 ،51( )املتعلقة بتغري املناخ

 ملناخ والزراعة، الرتكيز على زيادة التعاون التقين التأكيد على أنه يتعني على املنظمة، يف ما خيص تغري ا

لبناء القدرات اإلقليمية والوطنية واحمللية بهدف تطوير أنشطة للتكيف ونقل التكنولوجيا، مع مراعاة 

 (.  01)امليزات اخلاصة والسياقات السائدة يف اإلقليم 



 

 

 أواًل ـ العناصر التمهيدية

 تنظيم املؤمتر اإلقليمي 

( األرجنتني)لدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف بوينس آيرس عقدت ا- 8

وتواصل  5185آذار /مارس 51وبدأ اجتماع كبار املوظفني خالل املؤمتر اإلقليمي يف . 5185آذار /مارس 01إىل  51من 

آذار واستمر /مارس 51اع الوزاري يف جلسة بعد الظهر من يوم آذار، بينما بدأ االجتم/مارس 51حتى جلسة الصباح يوم 

نواب وزراء وموظفني كبار  1وزيرًا و 81ممثاًل عن البلدان األعضاء، من بينهم  05وحضر املؤمتر . آذار/مارس 01حتى 

 . بصفة رؤساء وفود

 احلفالت االفتتاحية

إلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، السيد افتتح اجتماع كبار املوظفني املوظف املسؤول عن املكتب ا- 5

Alan Bojanic الذي شكر حكومة مجهورية األرجنتني وشعبها على حسن الضيافة ورّحب بوفود البلدان األعضاء ،

 . وأعاد التذكري بالدور اجلديد الذي تلعبه املؤمترات اإلقليمية يف توجيه عمل املنظمة

ورّحب نائب وزير خارجية مجهورية . آذار يف فندق باالسيو سان مارتان/مارس 51وُنظم حفل االفتتاح يوم - 0

، بالوفود وركز على أهمية املؤمتر اإلقليمي يف البحث عن حلول مبتكرة من إقليم Eduardo Zuainاألرجنتني، السفري 

ي قدمًا، ال سيما يف جمالي مّوحد وجد السبيل الذي خيوله رفع التحديات اليت يطرحها عامل متزايد التعقيد، واملض

   .   من الغذائي و القضاء على الفقراأل

 انتخاب الرئيس ونائيب الرئيس وتعيني املقرر

، أمني الزراعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك يف Lorenzo Bassoانتخب املؤمتر باإلمجاع السيد - 4

، املنظمة، املمثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى Mario Arveloمجهورية األرجنتني، رئيسًا للمؤمتر، والسفري 

، األمني Michael Kingوُعّين السيد . ، نائبني للرئيساملنظمة، املمثل الدائم لشيلي لدى Oscar Godoyوالسفري 

 . الدائم لوزارة الزراعة واألغذية ومصايد األمساك وإدارة املوارد املائية يف بربادوس، مقررًا للمؤمتر

 تماد جدول األعمال واجلدول الزمين للدورةاع

ووافق املؤمتر على أن يعتمد يف دورته الثانية والثالثني . اعتمد املؤمتر جدول األعمال واجلدول الزمين للدورة- 2

إجراء منح الكلمة ملمثلي اجملتمع املدني املعتمدين كمراقبني يف نفس ترتيب طلبهم للتحدث، وهو اإلجراء الذي سبق 

تمدته جلنة األمن الغذائي العاملي، من دون انتظار انتهاء مندوبي البلد العضو من التحدث، كما جرت العادة يف واع

 . املؤمترات اإلقليمية السابقة
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 كلمة رئيس الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 Oscarثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، السيد حتدث رئيس الدورة احلادية والثال  - 1

Osorio وزير التنمية الزراعية يف بنما، وذّكر املؤمتر بتوصيات الدورة السابقة وأعلم الوفود باألنشطة اليت نفذت الحقًا ،

 . لعرض هذه التوصيات على مؤمتر املنظمة وجملسها

 كلمة املدير العام للمنظمة

، يف كلمته أمام املؤمتر، الضوء على التناقض José Graziano da Silvaسلط املدير العام للمنظمة، السيد - 1

وعّدد املدير العام سبعة حتديات عاملية يواجهها العامل اليوم . بني القدرة على إنتاج األغذية واستمرار اجلوع يف اإلقليم

 . يف القضاء على الفقر

 الثروة احليوانية ومصايد األمساك يف مجهورية األرجنتنيكلمة وزير الزراعة و

، Norberto Yauharجدد وزير الزراعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك يف مجهورية األرجنتني، السيد - 1

وشكر املنظمة وشدد على أهمية توسيع الرؤية اإلنتاجية لتشمل عوامل تؤثر على التوزيع  ،الرتحيب جبميع املشاركني

 . غري العادل لألغذية

 كلمة الرئيس املستقل جمللس املنظمة

، إىل املؤمتر تقريرًا عن تأدية املهمة اليت أوكلت Luc Guyauرفع الرئيس املستقل جمللس املنظمة، السيد - 1

 . 5180-5185إليه، وتنفيذ عملية إصالح املنظمة والتوقعات  للفرتة 

 األمن الغذائي العاملي وآخر املستجدات يف إصالح اللجنةنتائج الدورة السابعة والثالثني للجنة 

، تقريرًا عن التقدم الذي أحرزته اللجنة بعد Yaya Olaniranرفع رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، السيد - 81

 . إصالحها يف العامني املنصرمني وأهميتها بالنسبة إىل عمل مؤمتر املنظمة اإلقليمي

 ات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليميةثانيًا ـ مسائل السياس

 الكارييب  إقليم أمريكا الالتينية والبحر  اآلثار واالنعكاسات والفرص املتاحة أمام: األمن الغذائي والتغذية

االستثمار يف ( ب)إدارة األمن الغذائي والتغذية؛ ( أ: )نظر املؤمتر يف مسائل مهمة متعلقة بالسياسات هي  -88

وحتقيقه، فضاًل عن اإلدارة املستدامة للغابات ومصايد األمساك   املستدام إلنتاج احملاصيل واملنتجات احليوانية التكثيف

 . احلصول على األغذية وتغري أمناط االستهالك( ج)وتربية األحياء املائية والرتكيز على الزراعة األسرية؛ و 

ر وأنه لن يكون باإلمكان حتقيق األمن الغذائي من دون الزراعة وأقر املؤمتر بأن السبب الرئيسي للجوع هو الفق- 85

 . األسرية
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وأشار املؤمتر إىل أن التقلب احلالي يف أسعار املواد الغذائية تسببه عوامل عدة من بينها املضاربات املالية يف - 80

داث لوائح تنظيمية خاصة لتعزيز وشدد املؤمتر يف هذا الصدد على احلاجة إىل إح. األسواق العاملية للمواد الغذائية

 . الشفافية وضمان أال حترم هذه املضاربات املاليني من البشر من التمتع حبقهم يف الغذاء

وشدد املؤمتر على أن مشكلة التقلب املفرط يف أسعار املواد الغذائية ال ينجم بشكل حصري عن اإلنتاج وأنه من - 89

وأشار املؤمتر على وجه التحديد إىل أهمية حتليل تركيز . واالستهالك برمتها الضروري حتليل سلسلة اإلنتاج والتسويق

اإلنتاج واملدخالت، فضاًل عن تركيز التسويق، اللذين يؤثران على املستهلكني والزراعة األسرية بشكل خاص، مبا يف 

لك يف هيمنة بضعة شركات على وينعكس ذ. ذلك مصايد األمساك الصغرية وتربية األحياء املائية ذات املوارد الضئيلة

 . التجارة العاملية للمواد الغذائية

ولفت املؤمتر إىل أن استعادة أسعار السلع الزراعية وّفر الظروف الالزمة لزيادة االستثمار وإنتاج املواد الغذائية - 82

واالبتكار ونقل التكنولوجيا وإنشاء يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وذلك من خالل تعزيز الوصول إىل املعارف 

اجلمعيات واإلدارة الريفية، واستعادة املعارف التقليدية القدمية لتحسني اإلنتاجية، مع الرتكيز على الزراعة األسرية، 

 .  مبا يف ذلك مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

القدرة على احلصول على الغذاء بواسطة وأقر املؤمتر باحلاجة إىل اختاذ إجراءات تهدف إىل توسيع   -81

 .التحويالت النقدية للتعويض عن ارتفاع كلفة السلة الغذائية األساسية وما ينتج عنه من اخنفاض للدخل الفعلي للفقراء

اعترب املؤمتر أنه من الضروري التعمق يف دراسة أسباب التقلب املفرط ألسعار األغذية الدولية وآثاره املختلفة و -81

 . لى بلدان اإلقليمع

وشدد املؤمتر على دور الزراعة األسرية يف زيادة إنتاج األغذية وحتقيق األمن الغذائي والقضاء على الفقر يف  -81

وأقر املؤمتر كذلك بدور مجاعات املزارعني وصيادي األمساك، فضاًل عن الشعوب األصلية والشعوب من أصول . األرياف

وشدد املؤمتر يف هذا الصدد على أهمية . وأهمية االعرتاف مبعارفها وممارساتها واستعادتهاافريقية، يف تنمية الزراعة 

تعاون املنظمة على تعزيز التنمية البشرية وعلى تعزيز البحوث االجتماعية واإلنتاجية والبيئية، وآليات التعاون األفقية 

لفة املعامالت اليت يتكبدها املزارعون الصغار وحتسني والدمج يف سالسل اإلمداد بغية تدعيم األسواق احمللية وختفيض ك

 .دخلهم وظروف عيشهم وإنتاجهم

وإذ أقر املؤمتر بالتقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني والعدالة بني األجيال املختلفة ومشاركة الشعوب  -81

ه املسائل املشرتكة بني اجملاالت املواضيعية األصلية، فقد أشار إىل أنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني فعله بشأن هذ

 .ذات األولوية

وأقر املؤمتر باحلاجة، يف إطار السعي إىل حتقيق جتارة عادلة ومنصفة، إىل فك تعليق املفاوضات املتعلقة  -51

المتثال لعملية بالزراعة يف منظمة التجارة العاملية متاشيًا مع والية جولة الدوحة للتنمية املرتبطة بالزراعة وبهدف ا

 .اإلصالح العاملية للزراعة
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خرائط  اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية ومشاورة جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن وضع

 لإلجراءات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية

رتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية جلنة األمن الغذائي العاملي املتعلقة بوضع إطار اس أيد املؤمتر مبادرة - 58

واعترب أنه من الضروري حتديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي باستمرار وأن من شأنه املساهمة يف حتسني . ورحب بها

 . التجانس والتنسيق على مستوى السياسات

ليمي والعاملي حول األمن الغذائي وأقر املؤمتر بضرورة أن يعكس اإلطار االسرتاتيجي العاملي األول التوافق اإلق- 55

والتغذية، وحتديد اجملاالت اليت يتعني ألجلها القيام بعمل إضايف بغية تعزيز التقارب حتت مظلة جلنة األمن الغذائي 

وأقر املؤمتر مبساهمة آلية اجملتمع املدني يف عملية تطوير اإلطار االسرتاتيجي العاملي برعاية جلنة األمن . العاملي

 . ئي العامليالغذا

يف إطار جلنة )وأحاط املؤمتر علمًا بأن منظمات اجملتمع املدني املنضوية يف االحتاد القاري للسيادة الغذائية - 50

. تؤدي هذا الدور اهلام يف إطار عملية احلوار مع احلكومات األعضاء يف املنظمة( دة الغذائيةالتخطيط الدولية للسيا

ويعترب االحتاد القاري أن على احلكومات االعرتاف بالدور الذي يلعبه اجملتمع املدني، وال سيما احلركات االجتماعية 

األصلية وصيادي األمساك وغريهم، يف حل مشاكل اليت متثل أصحاب احليازات الصغرية، كاملزارعني الصغار والشعوب 

اجلوع والفقر يف اإلقليم استنادًا إىل تعزيز السياسات الزراعية والبيئية اليت تشمل معارف الشعوب التقليدية وتعزيز احلق 

 . يف الغذاء

اجلامعات ومراكز  كما أقر بفائدة دعوة. واعرتف املؤمتر بالنسق اجلديد ملشاركة اجملتمع املدني يف أنشطته- 59

 . البحوث العامة وممثلي املعارف التقليدية، حسب جدول األعمال

مبشاركة اجملتمع املدني واألوساط األكادميية واقرتح املؤمتر أن تنظم املنظمة حوارًا واسع النطاق وديناميًا - 52

 .  منظومة األمم املتحدة على تفسريهوال املنظمةملناقشة مفهوم السيادة الغذائية الذي مل تتفق البلدان األعضاء يف 

وحث املؤمتر أعضاءه على املشاركة يف املشاورة االلكرتونية بشأن مشروع اإلطار االسرتاتيجي العاملي األول - 51

للتأكيد على أن املشروع يعكس بشكل فعلي التوافق العاملي واإلقليمي القائم وتسهيل إجراء التحسينات وتقديم 

كما حث املؤمتر املنظمة على العمل مع شركاء مناسبني بغية تسهيل وضع ُنظم . األنشطة املستقبلية االقرتاحات بشأن

لرسم خرائط األنشطة املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية، وذلك لتحسني التنسيق واالتساق مع سياسات وبرامج الوكاالت 

 . احلكومية واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية

ر بفائدة إحداث نظام لرسم خرائط األنشطة املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري وأقر املؤمت- 51

وسلط املؤمتر . لتحسني التنسيق واالتساق مع سياسات وبرامج الوكاالت احلكومية واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية

األنشطة املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية، فضاًل عن الضوء على أهمية حتسني نوعية املعلومات املستخدمة لرسم خرائط 

 . رصد التقدم  احملرز يف تنفيذ القرارات الرئيسية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والتحديات الرئيسية واإلجنازات
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لعاملي، مبا بني عمل جلنة األمن الغذائي ا وسيواصل املؤمتر البحث يف إمكانيات نسج عالقات الرتابط والتآزر - 51

يف ذلك اإلطار االسرتاتيجي العاملي، وخمتلف اآلليات اإلقليمية والوطنية واملبادرات املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية، 

، 5152القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف عام مبا يف ذلك املؤمتر اإلقليمي نفسه، ومبادرة 

 . لتعاون اإلقليمية ودون اإلقليميةوآليات ونظم التكامل وا

والثروة  التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من تأثرياته للحد من ضعف اجملتمعات احمللية وقطاعات احملاصيل

 احليوانية واألمساك والغابات

ت واألمساك، التكيف مع تغري املناخ بالنسبة لقطاعات احملاصيل والثروة احليوانية والغابا أقر املؤمتر بأهمية - 51

لكن املؤمتر أشار إىل ضرورة تفادي . أي األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية: وذّكر باألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة

اتفاقية )ازدواجية اجلهود أو احلكم مسبقًا على املفاوضات اجلارية داخل املنتدى املتعدد األطراف املعين بتغري املناخ 

لكن املؤمتر شدد على الدور الذي ميكن أن تؤديه املنظمة يف جمال الزراعة، (. االطارية املتعلقة بتغري املناخ األمم املتحدة

 . من حيث التعاون واملساعدة التقنيني، وفقًا لألولويات اليت حيددها كل بلد

زيادة التعاون التقين لبناء واعترب املؤمتر أن على املنظمة، يف ما خيص تغري املناخ والزراعة، أن ترّكز على - 01

القدرات اإلقليمية والوطنية واحمللية بهدف تطوير أنشطة تتعلق بالتكيف ونقل التكنولوجيا، مع مراعاة امليزات اخلاصة 

 . والسياقات السائدة يف اإلقليم

 

 ثالثًا ـ املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية

     2110-2112نامج العمل وامليزانية وبر( 2111-2111)أنشطة املنظمة يف اإلقليم 

يف ( 5188-5181)أشاد املؤمتر بالتقرير املقدم بشأن األعمال اليت أجنزت يف فرتة السنتني املنصرمتني - 08

األمن الغذائي والتغذية وتغّير املناخ واالستدامة البيئية : جماالت األولوية األربعة اليت حددها املؤمتر احلادي والثالثني

وأعرب املؤمتر عن ارتياحه للدعم املقدم هلاييت، وفقُا ملا . راعة األسرية وصحة النباتات واحليوانات واألمن الغذائيوالز

 . تقرر يف املؤمتر اإلقليمي احلادي والثالثني

 ، مقرًا يف الوقت عينه بأن اجملاالت املواضيعية5180-5185للفرتة ووافق املؤمتر على األولويات املقرتحة - 05

والدعم األولوي املقدم هلاييت واملسائل املشرتكة املتعلقة باملساواة بني ( 5188-5181)األربعة احملددة للفرتة السابقة 

وأضاف املؤمتر أن مثة حاجة، يف ما خيص اجملاالت املواضيعية . اجلنسني والشباب والشعوب األصلية، ال تزال تسري

ملية إصالح املنظمة يف اإلقليم، وال سيما عملية تطبيق الالمركزية يف عام األربعة واملسائل املشرتكة، الستكمال  ع

 . ، مبا يف ذلك برامج الطوارئ5185

مليون  81191والبالغ  5180-5185وأعرب املؤمتر عن قلقه إزاء املوارد املقدرة لربنامج العمل وامليزانية للفرتة - 00

يات اليت تواجهها الزراعة يف اإلقليم، وحث البلدان األعضاء واملنظمة دوالر أمريكي، معتربًا أنه ال يكفي لرفع التحد
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كما لفت املؤمتر إىل احلصة الصغرية من امليزانية املخصصة ملسأليت الصحة . على تكثيف اجلهود لزيادة املوارد املتوفرة

 . واألمن الغذائي، على الرغم من األهمية اليت يعلقها املؤمتر على هاتني املسألتني

ورّحب املؤمتر باإلطار االسرتاتيجي املتوسط األجل للتعاون يف جمال الزراعة األسرية يف أمريكا الالتينية والبحر - 09

 . الكارييب

أن حتقيق أهداف الالمركزية على حنو تام يتطلب تزويد شبكة املكاتب الالمركزية باملوارد  ىوشدد املؤمتر عل- 02

ى ضرورة إيالء اهتمام خاص الحتياجات هذه املكاتب من امليزانية لدى دراسة وشدد يف هذا الصدد عل. املالئمة

، مبا يف ذلك وفورات التكاليف 5180-5185التعديالت الالزمة على ميزانية برنامج عمل املنظمة وميزانيتها للفرتة 

اإلدارة ) وذال(  املصلحة التعاون الفعال مع الدول األعضاء واجلهات صاحبة)اهلدفني الوظيفيني خاء احملققة بفضل 

 (. الكفوءة والفعالة

 التوجهات العاملية والتحديات املستقبلية بالنسبة إىل عمل املنظمة

كانون /أيد املؤمتر عملية التفكري االسرتاتيجي الواسعة النطاق والشاملة اليت أطلقها املدير العام يف شهر يناير- 01

وأقر املؤمتر باحلاجة إىل حتسني التخطيط . قبلية واسرتاتيجيات املنظمةبهدف حتديد األولويات املست 5185الثاني 

االسرتاتيجي وحتديد أولويات واضحة وتأمني اتساق األهداف والربامج ووضع عملية ختطيط تفاعلية تقوم على 

 . االحتياجات اإلقليمية والوطنية

وتشاركي داخل األجهزة املعنية حول  ووافق املؤمتر على احلاجة إىل مواصلة النقاش على أساس واسع- 01

التكثيف ( أ: )ومصايد األمساك والغابات، وهي التحديات العاملية الرئيسية اليت حددتها األمانة يف جماالت الزراعة

( ج)على انعدام األمن الغذائي، ونقص املغذيات، واألغذية غري املأمونة؛   القضاء( ب)املستدام لإلنتاج احملصولي؛ 

تعزيز سبل عيش السكان الريفيني مبن فيهم ( د)ستهالك املتوازن لألغذية واحلد من خسائر ونفايات األغذية؛ تعزيز اال

تعزيز القدرة على مقاومة املخاطر ( و)تطوير نظم أغذية وزراعة أكثر انصافًا؛ ( ـه)النساء والشباب والشعوب األصلية؛ 

 .ات الوطنية واإلقليمية والعامليةتعزيز آليات احلوكمة على املستوي( ح)واألزمات؛ و

 2111-2114جماالت األنشطة ذات األولوية يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب للفرتة 

أكد املؤمتر دعمه للعملية التشاورية اهلادفة إىل حتديد األولويات وأخذها يف احلسبان لدى إعداد برنامج العمل - 01

أمريكا الالتينة والبحر الكارييب، وإلجراء املزيد من التشاورات بشأن صياغة أهداف املنظمة وامليزانية لفرتة السنتني يف 

وشدد املؤمتر على أهمية توجيه تعاون املنظمة حنو معاجلة . 5181-5189االسرتاتيجية واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

، وذلك من خالل استخدام املوارد املتوفرة بكفاءة التحديات احلامسة اليت تواجهها البلدان يف إحراز تقدم قابل للقياس

وفعالية إلجراء جمموعة صغرية من األنشطة املخصصة لرفع املزايا النسبية ملنظمة األغذية والزراعة، مع أخذ خصائص 

 . كل إقليمي فرعي والفروقات يف الرتكيز يف احلسبان
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والتغذية وتغّير املناخ واالستدامة البيئية والزراعة األسرية األمن الغذائي )ويف حني وافق املؤمتر على األولويات - 01

واملسائل املشرتكة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والشباب والشعوب ( وصحة النباتات واحليوانات واألمن الغذائي

امليزانية املقبلة  األصلية، فقد أعرب عن قلقه إزاء متويل التعاون التقين املرتبط بها نظرًا إىل خطر أن تكون موارد

واقرتح املؤمتر استقصاء خيارات زيادة املوارد لتعزيز عمل املنظمة يف اإلقليم، وإعادة . حمدودة أكثر مما هي عليه من اآلن

 . 5180-5185ختصيص أموال من وفورات التكاليف املزمع حتقيقها يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 لتقنيةملخص توصيات اللجان اإلقليمية ا

أعاد املؤمتر التأكيد على الدور احملوري الذي تلعبه املنظمة داخل األمانات التقنية ملختلف اللجان اإلقليمية - 91

 . وأوصى بأن تزيد احلكومات من دعمها لربامج عمل اللجان وتشجيع مشاركة كبار املوظفني يف اجتماعاتها

ت أمريكا الالتينية والبحر الكارييب واليت لفتت فيها إىل ضرورة هيئة غاباوأيد املؤمتر التوصية اليت رفعتها - 98

إيالء املزيد من االهتمام لقطاع الغابات يف ما خيص تغري املناخ واألمن الغذائي وتنمية الزراعة األسرية من الناحية 

نظم اإلنتاج الريفي ورأت اهليئة أنه من الضروري التشديد على دور قطاع الغابات يف تأمني استدامة . االقتصادية

وأوصى املؤمتر على . وعالقته بالرتبة واحلفاظ على التنوع البيولوجي، فضاًل عن اإلدارة واالستخدام املستدامني للمياه

 .  (51+ريو)وجه اخلصوص بالسعي إىل تأمني مكانة أفضل للغابات يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

اليت رفعتها هيئة تنمية قطاع الثروة احليوانية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اليت وأيد املؤمتر التوصية  - 95

( االجتماعي واالقتصادي والبيئي)لفتت فيها إىل ضرورة أن تعترب التنمية املستدامة للثروة احليوانية، يف أبعادها الثالثة 

وأوصى املؤمتر يف هذا الصدد بالتشجيع على صياغة . ربعولويات اإلقليمية األعنصرًا هامًا من عناصر التقدم يف األ

سياسات خاصة بالتنمية الطويلة األمد للثروة احليوانية، وفقًا لألولويات احملددة على املستوى القطري، مبا يف ذلك 

تبطة بصحة ولفت املؤمتر إىل ضرورة الرتكيز بشكل خاص على اجلوانب املر. نظم اإلنتاج احليواني القائمة على األسرة

 . احليوانات ومراقبة األمراض العابرة للحدود

املصايد الداخلية هيئة وأيد املؤمتر التوصية اليت رفعتها جلنة مصايد األمساك يف غرب وسط احمليط األطلسي و- 90

مساك وتربية األحياء وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ولفتتا فيها إىل ضرورة أن تظهر مصايد األ

املائية، مبا يف ذلك مصايد األمساك الصغرية وتربية األحياء املائية الضئيلة املوارد والشركات الصغرية والصغرية جدًا، 

كما أيد املؤمتر ختصيص األموال لتقييم املخزونات مبا يتيح اإلدارة . 5189-5180بشكل واضح يف برنامج العمل للفرتة 

ويف األخري، شدد املؤمتر على أهمية التفاعل والتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية . د املصايد الداخليةاملستدامة ملوار

يف اإلقليم، مبا فيها منظمة تنمية املصايد يف أمريكا الالتينية ومنظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك 

دمات االستشارية اخلاصة باملنتجات السمكية فى أمريكا الالتينية وتربية األحياء املائية ومركز معلومات السوق واخل

 . والبحر الكاريبى وشبكة تربية األحياء املائية يف األمريكيتني
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 نتائج املشاورات دون اإلقليمية

منها عن وعّبر كل . انطباق األولويات اإلقليمية على أهدافها املتعلقة بالتنمية ةأكدت األقاليم الفرعية الثالث- 99

 .آرائه وتعليقاته بشأن التحديات العاملية السبعة اليت حددتها املنظمة، على النحو التالي

شدد اإلقليم الفرعي للبحر الكارييب بشكل خاص على أولوية إدارة أخطار الكوارث املرتبطة بتغري املناخ - 92

كذك على األهمية البالغة لألمراض العابرة للحدود وشدد اإلقليم . واحلاجة إىل تطوير أدوات جديدة إلدارة هذه املخاطر

واحلاجة إىل استحداث منرب إعالمي يعكس الوضع يف اإلقليم الفرعي ويساعد يف اختاذ قرارات أكثر استنارة يف جمال 

 جانب وطلب اإلقليم الفرعي كذلك منح األولوية لقطاع الغابات وملصايد األمساك وتربية األحياء املائية، إىل. السياسات

 . األولويات اإلقليمية احملددة

وأشار إقليم أمريكا الوسطى واملكسيك إىل أنه يفضل دمج التحديني العامليني الثاني والثالث واجلمع بني القضاء - 91

على انعدام األمن الغذائي ونقص املغذيات والعادات غري الصحية وحتسني أمناط االستهالك يف سياق ارتفاع أسعار 

واقرتح اإلقليم إجراء بعض التعديالت على نص . وتقلبها، وذلك من خالل اتباع نهج متعدد القطاعاتاألغذية 

ويف ما يتعلق باألولويات اإلقليمية، شدد اإلقليم الفرعي على الرغبة يف حتديد موقع الثروة احليوانية . التحديات األخرى

كما اإلقليم الفرعي للبحر الكارييب، منح األولوية لقطاعات  وطلب هذا اإلقليم،. وزراعة احملاصيل يف كل من األولويات

وحدد اإلقليم الفرعي مسألتني مشرتكتني أخريني هما اإلحصاءات . الغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 . واالستثمار وأوصى بدمج آليات تشاركية وتعزيز التدريب واإلدارة الشاملة للمعارف

متهيديًا للتحديات العاملية السبعة ورأى أنها تعكس بشكل عام  ًامريكا اجلنوبية الفرعي استعراضوقدم إقليم أ- 91

ووافق اإلقليم الفرعي على الرغم من ذلك على دراسة نطاق . احلاالت اليت سيواجهها اإلقليم الفرعي يف السنوات املقبلة

ومن هذا املنطلق، عرض اإلقليم الفرعي النقاط . األربعةالتحديات احملددة وحمتواها وتعزيز صلتها مبجاالت األولوية 

 . التالية بشأن التحديات العاملية

  ينبغي أن يشمل التحدي األول بشكل واضح تنمية الزراعة األسرية ومصايد األمساك الصغرية وتربية األحياء

 . املائية والغابات

 ضرورة تعزيز العمل يف جمال الصحة واألمن الغذائي واجلودة.  

 ضرورة تأمني شفافية سلسلة التسويق . 

 ضرورة منح األولوية للتكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ بداًل من احلد منها . 

 ينبغي ضمان دخل عادل للمنتجني . 

 ينبغي أن يبقى احلصول على الغذاء أولوية . 

لتغذية قد اعُترب يفتقر للدقة، فقد اقرتح دمج يف ما يتعلق باستهالك املواد الغذائية وا" الرتشيد"ونظرًا إىل أن تعبري 

 .التحديني الثاني والثالث للرتويج لعادات غذائية جيدة بغية القضاء على انعدام األمن الغذائي
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 مسائل الالمركزية

 الالمركزية باملعدات شبكة املكاتبأّيد املؤمتر عملية تطبيق الالمركزية يف املنظمة وشدد على أهمية تزويد  - 91

ومّثن املؤمتر دور الالمركزية يف حتسني . واملوارد البشرية الكافية لتأمني الصلة املناسبة بني هذه العملية والبلدان األعضاء

التواصل والتنسيق مع وكاالت التعاون الدولية األخرى حبيث تعمل هذه الوكاالت كجزء من نقاط االرتكاز القطرية لدعم 

 . من قيامها بأنشطة رعاية خاصة اسرتاتيجية تنمية وطنية بداًل

وأوصى املؤمتر بشدة بدمج برامج الطوارئ ضمن منظور التنمية األوسع نطاقًا بهدف احلد من التأثر وخماطر  -49

 : وأيد املؤمتر االقرتاحات التالية ذات الصلة. الكوارث

 املمثل اإلقليمي أو منسق نقل مسؤوليات عمليات الطوارئ على املستوى القطري إىل ممثلي املنظمة، أو إىل 

 اإلقليم الفرعي، حيث يكون ذلك ممكنًا؛ 

  نقل السلطة الكاملة املتعلقة بربنامج الطوارئ إىل املمثل اإلقليمي يف اإلقليم املعين؛ 

 تفويض املكاتب الالمركزية باملزيد من السلطات ومواكبة هذا التفويض بتدريب وإشراف مالئمني . 

الالمركزية وأقر يف الوقت عينه باحلاجة إىل مواصلة  املكاتبة االقرتاح العام املتعلق بشبكة ودعم املؤمتر بشد- 21

 . بناء قدرات املراكز الالمركزية، وحث املنظمة على حتديد آجال زمنية الستكمال عملية تطبيق الالمركزية

 : الكارييب والداعية إىلووافق املؤمتر على املقرتحات اخلاصة بإقليم أمريكا الالتينية والبحر - 28

 اعتماد الشبكة احلالية من املكاتب الالمركزية؛ 

  تعزيز املكاتب القطرية، مع إعطاء األولوية لتلك الواقعة يف البلدان ذات الدخل املنخفض وضمان معاملة

 تفضيلية للمكاتب ذات االحتياجات اخلاصة، كما يف هاييت؛

 ك، يف البلدان ذات االقتصادات القوية واليت تقدم حكوماتها إنشاء مكاتب إضافية، حيث يقتضي األمر ذل

 دعمًا قويًا هلذه املكاتب؛ 

  إجياد السبل الكفيلة بتوجيه جهود املكاتب يف البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط، بعد احلصول على

 ثي؛ موافقة احلكومات املعنية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثال

  زيادة كفاءة املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية من خالل االستفادة من اخلربات التقنية اليت تتمتع بها مجيع

 مكاتب املنظمة يف اإلقليم، خارج نطاق احلدود اإلقليمية الفرعية؛ 

 تشجيع مزيد من التعاون مع اجملتمع املدني والقطاع اخلاص؛ 

 ريع يف اإلقليم، وال سيما من خالل برامج حساب األمانة األحادي؛توسيع حشد املوارد وتطوير املشا 

  توزيع موارد املنظمة البشرية على أساس اخلربة الشخصية واحتياجات البلدان؛ 

 إيالء االعتبار الواجب الستخدام القدرات الوطنية . 

هلا، بتعزيز التعاون بني بلدان وأوصى املؤمتر يف إطار عملية تطبيق الالمركزية واملرونة اإلدارية املخطط - 25

 .  لعمل املنظمةنياجلنوب والتعاون الثالثي كمفهومني مركزي
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وأوصى املؤمتر بضرورة أن جيري أي تعديل على وضع املكاتب الوطنية القانوني باالتفاق مع احلكومات - 20

 . هلادفة إىل تفادي وقف األنشطة اجلاريةاملضيفة نظرًا إىل املساهمات اليت قدمتها البلدان وكجزء من استمرارية العمل ا

بتعزيز التعاون على  اإليه وعلى التزامه اإىل إقليم أمريكا الوسطى وانتمائه اوأكد املكسيك على انضمامه- 29

واقرتح املؤمتر أن يتم . املستوى دون اإلقليمي كجزء من عملية تطبيق الالمركزية يف املنظمة، وتلبية لنداء املدير العام

بقاء على الصلة باملكتب اإلقليمي، يف إطار عالقات التعاون بني املنظمة واملكسيك، من دون إعاقة عملية ربط الصالت اإل

 .  مع مركز املنظمة واملكتب دون اإلقليمي يف بنما

 رابعًا ـ مسائل أخرى

 والبحر الكارييبللمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية  2111-2112برنامج العمل متعدد السنوات للفرتة 

اعتمد املؤمتر مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي، مشريًا يف الوقت عينه إىل ضرورة السماح - 22

وشدد املؤمتر على وجه اخلصوص على أهمية مشاركة . للبلدان باملشاركة يف اللجان التقنية ووضع جدول األعمال

 . البحر الكارييب يف مجيع األنشطة اليت تنفذ بني املؤمتراتجمموعة بلدان أمريكا الالتينية و

 التزام مستمر: القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

ورحب   5152مبادرة القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف عام شدد املؤمتر على قيمة   -21

حة اجلوع تشاطر خربات اإلقليم مع احلكومات والربملانيني واألوساط األكادميية واجملتمع بنية اجلبهة الربملانية ملكاف

 .املدني يف مناطق أخرى من العامل

وأعاد التأكيد   5152القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف عام وكرر املؤمتر دعمه ملبادرة - 21 

. به لدعم تواصل اإلقليم مع جلنة األمن الغذائي العاملي يف فرتة ما بني الدوراتعلى الدور الذي ينبغي أن يضطلع 

ووقعت وكاالت التعاون الدولي االسبانية والربازيلية اتفاقًا جديدًا مع املنظمة لتمويل مشاريع وأنشطة خاصة خالل فرتة 

 . السنتني الالحقة

 ر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييبتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة والثالثني للمؤمت

رحب املؤمتر بالعرض السخى الذى قدمته حكومة مجهورية شيلي الستضافة الدورة الثالثة والثالثني ملؤمتر - 21

 . وأوصى بقبول هذا العرض 5189منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف عام 

  اقاتتوقيع اتف

  توقيع رسالة تفاهم بني املنظمة ومعهد التعاون يف جمال الزراعة يف البلدان األمريكية
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وقعت رسالة التفاهم استجابة لدعوات وزراء الزراعة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إىل إحداث آليات - 21

دان األمريكية، تساعد على تاليف ازدواجية اجلهود لتحسني التنسيق بني املنظمة ومعهد التعاون يف جمال الزراعة يف البل

 . وتستجيب لطلبات بلدان اإلقليم بشكل أكثر فعالية وسرعة

 توقيع اتفاق تعاون بني املنظمة ومجعية التكامل ألمريكا الالتينية

يكا الالتينية والبحر معية التكامل ألمريكا الالتينية واملنظمة، عرب املكتب اإلقليمي ألمرالعامة جل ستقوم األمانة- 11

الكارييب، بتنفيذ مشاريع تعاون خاصة مشرتكة يف جماالت ذات اهتمام مشرتك ودعمًا لألنشطة اهلادفة إىل تعزيز عملية 

 . التكامل يف أمريكا الالتينية

 لزراعةاألمساك يف مجهورية األرجنتني ووزارة االثروة احليوانية ومصايد توقيع خطاب نوايا بني وزارة الزراعة و

  يف مجهورية السلفادور واملنظمة الثروة احليوانيةو

يهدف خطاب النوايا هذا للتعاون الثالثي إىل التعبري عن نية االطراف تنفيذ برنامج تعاون ثالثي بتنسيق من - 18

 . الوزارتني ومبساعدة املنظمة

 إعالن اجملتمع املدني

ني الذي ُأدلي به يف املؤمتر اخلاص الثالث بشأن السيادة الغذائية وافق املؤمتر على إدراج إعالن اجملتمع املد - 15

 .  ، كوثيقة إعالمية5185آذار /مارس 52إىل  55من ( األرجنتني)واحلقوق واحلياة، املعقود يف بوينس آيرس 
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