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 أوروبا وآسيا الوسطى –: االجتاهات والتحديات واألولويات 4امللحق 
 

 الوسطى وآسيا أوروبا

 2016 لعام اإلقليمي املؤمتر – اإلقليمية األولويات اإلقليمية والتحديات االجتاهات

       الفقر واهلجرة يف األرياف.  ُحدا س لاكس  ااع اليفا   يف

األريف. ُ اع فت عم قة على األمن الغذائي والتنم ة الزراع ة 

والرففه اليففم ليف د  كري من لااف  األرياف. يف اليلا و  ومان     

املتوّيااأ    يجا ااأ عاا د الااااف  يف األريااف.  لااو  عاافم  

  منطقاة  باكع النزوح إىل املنافق  اضراريةو وُ ا     2030

القويفز وآل ف الولطى  دنى ح  من الجا أ  ومن املتوّيأ    

ُاتمر الفرويفت بني املنافق  الريف اة واضرارية مان ح ا       

 امل اخ س وماتويفت الفقر والفرص التيفل م ة وامل ن ة 

      ُغ ري ه اس املزارع  ُنتج املزارع األلارية ازازا األ ان مان

األ ثار يا وعفل للمازارع يف    النتفج الزراعي ولاتكقى اهل ااس   

ميفظو الكل ا  مأ الاتمرار ززئاة األرا اي علاى الار و مان       

 و ود ازفه حنو التوح   يف بيفض الكل ا  

 إنتفج األ ذية ونظو األ ذياة الاتنفدال إىل التغا ريات     الت امة

 والطفية اض وية  واألعال.يف الطلع على األ ذية 

   التغذيااة س لاا مف الاانق  يف  انيفاا ام األماان الغااذائي ولااوا

املغذيفت ال ي قةو والفراط يف التغذياة والانظو الغذائ اة  اري     

 الصد ة لألقفف  والكفلغني 

  موااماة الا فلافت اصف اة     –التجفرياة الزراع اة    الا فلاة

من خال  بنفا الق رات وإل اا امل ورة يف جمف  الا فلفت متفي فل مأ  قر النجمة  2030ن   س ُنف ذ خطة التنم ة املات امة ليففم س ل مف م ودعو الكل ا  -

  )الففو( القطرية واأله ا. اسلجاُ ج ة ملنظمة األ ذية والزراعة

 زيفدة رففه لاف  األريف. ولكس  اع ع   و من خال  مف يلي: حتاني فارص و او  لااف  األرياف. إىل األرا اي واصا مفتا متااني املار ة الريف اة          -

 ا  وخا مفت   ال كفب مبف يف ذلك دعو املكفدرات اليت ُاتد س وظفئف سئقة وفر فل ايتصفديةو ودعاو التيفلا و امل   ليفمفلةواملزارعني ال كفب وإيالا اسنتكفه 

 اضمفية اس تمفع ة 

 حتاني  و فع   دفب اض فزات الصغرية واملزارع األلرية  اك س لنيففش املنفق  الريف ة واض  من اهلجرة عن قري : -

الصغرية املنصف إىل األرا اي وُوزييف افو مباف يف ذلاك ألاة  ماور من اف الو او           ميففزة املافئس اليت حت  من التنففا ة وو و    دفب اض فزات -

 احمل ود إىل اص مفت اسلت فرية واملمفرلفت املكتارة والتيفل وا

أللرية  من دعو عمل فت و أ ل فلفت فيّففلة للنمو املات ام وال فمس للمزارعني ولاف  األريف. مأ الج  ز على   دفب اض فزات الصغرية واملزارع ا -

 الا فلفت اليففمة الزراع ة والمنفئ ة 

النكفُ ة للوفافا بفلتزامافت منظماة     والصدة الصدة حتاني الو و  إىل  لواق   ي ة من خال  مواامة التجفرة ولالمة األ ذية والا فلفت اصف ة بت ابري -

 من خال  ُطوير للالة الق مة  التجفرة اليففمل ة وُلك ة املتطلكفت ال ول ة اصف ة باالمة األ ذية وازودة

كلا ا  األعرافا علاى    دعو عمل ة ُ ع و القفر املؤلاي لاالمة األ ذيةو والصدة النكفُ ة واض وان ةو وُيفزيز ي رات الو فست امليفن ة باالمة األ ذياة يف ال  -

 عن ف( الق فم بتدل الت للمخفقر املفثلة  مفم لالمة األ ذية )إدارة املخفقر وُق  م ف والبالغ 

 ب أ  مقفومة مرفدات امل اروبفت  4/2015دعو ُنف ذ يرار املؤمتر  -

للكل ا  جمف  الا فلفت  ُيفزيز اليفمس مأ األعرفا بفلتيففو  وال را ة مأ املؤلافت اليل م ة الفرع ة واليل م ة وال ول ة امليفن ةو إىل  فنع إل اا امل ورة يف -

 الففو امليف فري واملتيفّل  بو أ املوا ففت  عمساسلتنفد إىل و  فوُنم ة ي راُاألعرفا 
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بت ابري الصادة والصادة النكفُ اة للوفافا بفلتزامافت منظماة       

 التجفرة اليففمل ة 

 

إىل  يصى ح  ممان عن التيففو  مأ منظمفت دول ة  خرى ذات  لة يف اليل و من   س ميففزة األعكفا اس تمفع ة واسيتصفدية النفأة  و ه التآزر ُيفزيز  -

 عن لوا التغذية 

 والتنا   وإدارُ ف التنفدال إىل اسلجاُ ج فت والنامج اصف ة بفألمن الغذائي والتغذية املات امني  دعو و أ آل فت يفملة للدو مة -

 دعو موا لة ُطك   أ أ اصطوط التو    ة الطوع ة الصفدرة عن الففو وزنة األمن الغذائي اليففملي والجويج هلف  -

 ولو ي والتيفل و والت ريع بفعتكفرهف جمفست م مة لتدق    ه ا. التنم ة املات امة ُيفزيز اسلتخ ام املات ام لألرا ي ومحفية التنّوع الك  -

 إدارة املوارد الطك يف ة ب اس مات ام وماففدة ُ هور األرا ي والتصّدرو مبف يف ذلك التاّ ف مأ ُغّ ر املنفخ والتخف ف من آثفره  -

لألرا يو على  رار الزراعة اليت ُراعي حفظ املواردو فرالل عن الظرو. املنفخ ة  وي ّاس  و   دعو   ود إدارة امل فه املرُكطة مبمفرلفت الدارة املات امة -

 التنّوع الك ولو ي واض  من اسلتغال  املفرط للجبة جمفلني  لفل ني مليففزة اسلت امة الك ئ ة 

صس بزيفدة اسلتخ امفت املات امة لألرا اي وباادارة املراعاي علاى حناو      الجويج ل مج يطفع الغفبفت مأ الزراعة للد  من ُ هور األرا ي س ل مف يف مف يّت -

 خفص 

  الكد  يف إمافن فت إ فف ة لتداني عمس الففو اصفص بفلغفبفت ال مفل ة نظرال إىل ال ور الذي ُليفكه يف ُنظ و املنفخ على ماتوى اليففمل -

للتاّ ف مأ الظارو. املنفخ اة املتغّ ارة واملتوّييفاة وبنافا يا رات نظاو النتافج وا تميفافت           اليل و  من ةيطفع الزراعز ود اصف ة بتغّ ر املنفخ يف دعو ا -

وزيفدة حاك   احملل ة على الصمود ب اس  فرس يف و ه الظرو. املنفخ ة الا ئة والقفل ةو إىل  فنع ُطوير المافنفت للد  من انكيففثفت  فزات ال ف ئة 

 زفهفت الافبقة الاربو  النفيئ عن الزراعة مقفرنة بفس

 ذائي والتغذية عمل فت اختفذ القرارات القفئمة على األدّلة عن حتاني الق رات على إ راا التدل الت وزيفدة ُوافر الك فنفت وامليفلومفت عن األمن الغ ُيفزيز -

 


