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أوال-

البنود التمهيدية

تنظيم املؤمتر
-1

انعقد مؤمتر املنظمة اإلقليمي التاسع والعشرون ألوروبا يف بوخارست ،رومانيا ،بدعوة من حكومة رومانيا.
وسبقت املؤمتر الدورة الثامنة الثالثون للهيئة األوروبية للزراعة.

-2

وشارك يف املؤمتر ممثلون من  46بلدا عضوا ومنظمة واحدة من املنظمات األعضاء .وحضره مراقبون من ست
دول أعضاء يف األمم املتحدة ،وتسع منظمات من اجملتمع املدني ،وأربع منظمات حكومية دولية ،وكذلك
ثالثة ممثلون من القطاع اخلاص.

مراسم االفتتاح
-3

رحب معالي املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ،خوسيه غرازيانو دا سيلفا ،باملشاركني وأعرب عن امتنانه
حلكومة رومانيا الستضافة هذا احلدث الرفيع املستوى للمرة الثانية ،أوال يف عام  1976واآلن يف عام .2014
وقد شكر معاليه رئيس وزراء رومانيا على حضوره وعلى التزام رومانيا باألهداف املشرتكة للمنظمة.

-4

ورحب معالي رئيس وزراء رومانيا ،فيكتور بونتا ،باملشاركني نيابة عن حكومته ،وأعرب عن ارتياحه
الستضافة رومانيا هذه اهليئة الرئاسية للمنظمة ،األمر الذي يوفر منتدى ملناقشة دور الزراعة كمصدر للغذاء
والطاقة والغذاء الصحي.

-5

وخاطب معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية يف رومانيا ،السيد دانييل كونستانتني،
املشاركني ،وأشار إىل أهمية الزراعة بالنسبة للحكومة احلالية ،مع إعالن كل من الزراعة والطاقة كأولويات
للبالد والربامج الوطنية احلالية لدعم الزراعة األسرية.

-6

وشدد على أهمية مكافحة اهلدر الغذائي.

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واملقرر
-7

ٌأنتخب معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية يف رومانيا ،السيد دانييل كونستانتني ،رئيسا
للمؤمتر.

-8

وٌأنتخبت سعادة السيدة كريستينا غرايدر من سويسرا وسعادة السيد فيدات مريحمموتوغولالري من تركيا،
نائبني لرئيس املؤمتر.
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2

وٌأنتخب مقررين للدورة كل من السيدة هيدويغ ووغرباور ،املديرة يف وزارة الزراعة يف النمسا ،والسيد داميان
كيلي ،السكرتري األول ونائب املمثل الدائم آليرلندا لدى منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
-10

قدم الرئيس جدول األعمال وأبلغ املشاركني أنه سيتم تقديم إحاطة بشأن إنشاء اللجنة العاملية لإلحصاءات
التابعة للمنظمة حتت مسائل أخرى.

-11

اعتمد املؤمتر جدول األعمال واجلدول الزمين .ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف .وترد الوثائق املقدمة إىل
املؤمتر يف املرفق باء.

بيان املدير العام
-12

ألقى معالي املدير العام للمنظمة ،السيد خوزيه غرازيانو دا سيلفا ،بيانه أمام املؤمتر ،مشريا إىل التقدم احملرز
يف احلملة العاملية ملكافحة اجلوع ،خاصة يف منطقة أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى ،حيث حققت غالبية
البلدان معدالت يف نقص التغذية أقل من  5يف املائة .وأضاف أنه يف يومنا هذا ،يتعلق التحدي الغذائي األكرب
للمنطقة بالسمنة واإلفراط يف التغذية .ومسؤولية املنظمة هي املساعدة على معاجلة جمموعة كاملة من قضايا
سوء التغذية ،فضال عن دعم التنمية الريفية املستدامة.

-13

وشدد أن على عمل املنظمة والبلدان األعضاء التكيف مع التحديات واحتياجات اليوم ،وال سيما مع تغري
املناخ ،الذي يعد أحد أكرب األخطار اليت تهدد حتقيق األمن الغذائي واليت تواجه أشد الناس فقرا يف العامل
الذين هم عرضة بوجه خاص .وتؤكد هذه العوامل على أهمية األهداف االسرتاتيجية اجلديدة للمنظمة .ويف هذا
السياق ،أكد املدير العام على الدور احلاسم الذي لعبته األجهزة الرئاسية للمنظمة ،واملؤمترات اإلقليمية،
واللجان الفنية ،يف تشكيل أولويات املنظمة وجعلها منظمة أفضل من خالل تعزيز املؤسسات والالمركزية ،مما
مسح هلا بالتغلب على حتديات القرن الواحد والعشرين.

-14

وعلى الرغم من االختالفات بني الدول يف أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى ،فهناك حتديات مشرتكة بني
اجلميع؛ وهي معاجلة سوء التغذية من اجلوع إىل السمنة؛ واحلد من الفاقد واهلدر الغذائي؛ ومكافحة اآلفات
واألمراض احليوانية والنباتية اليت حتملها األغذية؛ وتعزيز الزراعة العائلية املستدامة واإلنتاج على نطاق
صغري؛ وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة التغري املناخي.

بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة
-15

خاطب سعادة الرئيس املستقل جمللس املنظمة ،السيد ويلفريد نغريوا ،املؤمتر ،مشددا على الدور اجلديد
للمؤمترات اإلقليمية كأجهزة رئاسية تقدم تقاريرها إىل جملس املنظمة ومؤمترها .وسلط الرئيس املستقل الضوء
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على الوالية املسندة إليه ،مبا يف ذلك االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة ،وأبلغ املؤمتر أن العملية
التحضريية للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية قيد التقدم.
بيان رئيس املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألوروبا
-16

أدلت سعادة السفري جريدا فريبرغ ،املمثل الدائم هلولندا لدى املنظمة ،بيان رئيس الدورة الثامنة والعشرين
للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا .وبذلك ذكرت املؤمتر بالتوصيات الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين ،وأحاطت
املندوبني علما باألنشطة اليت قام بها املكتب اإلقليمي ملتابعة تلك التوصيات.
ثانياً -السياسات العاملية واإلقليمية واملسائل التنظيمية
ألف  -حالة األغذية والزراعة يف اإلقليم ،مبا يف ذلك اآلفاق املستقبلية والقضايا الناشئة

-17

مت إبالغ املؤمتر عن التحديات واإلجنازات احملددة يف بلدان اإلقليم .ومل تعد السعرات احلرارية غري الكافية
مشكلة كبرية ،بعد أن حققت مجيع البلدان تقريبا اهلدف اخلاص باجلوع من أهداف اإلمنائية لأللفية 2001
أو هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية .وتتعلق التحديات األكثر إحلاحا اآلن بالوصول إىل الغذاء ،واالستقرار،
واالستخدام ،ومن املرجح أن يستمر ذلك يف املستقبل .ويعترب الفقر عقبة رئيسية يف حتسني األمن الغذائي
لألسر املعيشية ،وال سيما يف اإلقليم الفرعي للقوقاز وآسيا الوسطى.

-18

وشكر املؤمتر املنظمة على هذا االستعراض املمتاز حلالة األغذية والزراعة يف اإلقليم ،مشددا على اثنني من
األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ،وهما األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر.

-19

وشدد املؤمتر على مسؤولية البلدان األساسية يف معاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية على الصعيد الوطين.
ومن املفيد للبلدان أن ختتار أولوياتها؛ ومع ذلك ،فإنه ينبغي تشجيعها على إيالء األهمية املناسبة لألمن
الغذائي والتغذية وكذلك للزراعة .ويوصى باعتماد نهج متعدد الشركاء من قبل مجيع أصحاب املصلحة ،مبا يف
ذلك اجملتمع املدني والقطاع اخلاص ،والعمل بطريقة منسقة ،فضال عن تعميم مراعاة املنظور اجلنساني يف
مجيع اجلهود الرامية إىل احلد من اجلوع والتغذية.

-20

وسلط املؤمتر الضوء على أهمية اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي والغابات
ومصايد األمساك ،وكذلك على العملية اجلارية بشأن مبادئ االستثمارات الزراعية املسؤولة ألوروبا وآسيا
الوسطى.

-21

ونظر املؤمتر يف تطوير الزراعة من خالل تعزيز املزارع العائلية لزيادة أهميتها ،وأيد ما ذكرته الوثيقة بأنه ميكن
للحكومات املساعدة على تعزيز األمن الغذائي وسبل املعيشة من خالل وضع وتنفيذ نهج شامل إلحياء وتنمية
القطاعات الزراعية والريفية.
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باء -

4

املائدة الوزارية املستديرة  -الفاقد الغذائي وهدر األغذية يف أوروبا وآسيا الوسطى

-22

أعرب املؤمتر عن تقديره للوثيقة اليت عرضت قضايا وخيارات سياسات للحد من الفاقد الغذائي وهدر األغذية
يف أوروبا وآسيا الوسطى ،وإلدراج هذا البند على جدول األعمال حبسب طلب املؤمتر اإلقليمي الثامن
والعشرين.

-23

املؤمتر:
(أ) اعرتف املؤمتر باألثر اخلطري للفاقد الغذائي وهلدر األغذية على اجلوع وسوء التغذية؛
(ب) اتفق املؤمتر على أن احلد من الفاقد الغذائي واهلدر الغذائي ،يرتبط ارتباطا وثيقا باحلق يف الغذاء الكايف
جلميع الناس يف العامل؛
(ج) اتفق املؤمتر على احلاجة إىل تعزيز التنمية املستدامة املراعية للتغذية للسالسل واألنظمة الغذائية
احمللية ،من أجل احلد من الفاقد وهي تؤدي إىل نسبة أقل من اجلوع وسوء التغذية؛
(د) وأكد املؤمتر أن احلد من الفاقد الغذائي وهدر األغذية جيب أن يكون جزءا ال يتجزأ من املفهوم األوسع
لتعزيز نظم غذائية مستدامة ،األمر الذي يشمل اإلنتاج الغذائي املستدام من جهة ،والنظم الغذائية واالستهالك
املستدامني من جهة أخرى ،يف نهج ومبادرات متعددة القطاعات؛
(هـ) اتفق املؤمتر على أن للفاقد الغذائي وهدر األغذية آثار وتكاليف اجتماعية وبيئية واقتصادية ضخمة؛
(و) وأبرز املؤمتر أن خفض الفاقد الغذائي وهدر األغذية من شأنه أيضا تقليل الضغط على املوارد الطبيعية
النادرة وخاصة األرض واملياه والتنوع البيولوجي؛
(ز) واعرتف املؤمتر بأن خفض الفاقد الغذائي وهدر األغذية من شأنه أن يقلل من تغري املناخ؛
(ح) وذكّر املؤمتر باألولوية العالية للحد من الفاقد الغذائي وهدر األغذية على طول سالسل التوريد من قبل
العديد من البلدان يف اإلقليم ،من خالل إدخال سياسات ومبادرات للحد من الفاقد الغذائي وهدر األغذية،
على املديني القصري والطويل؛
(ط) واقرتح املؤمتر إطالق محالت توعية للمستهلكني ،ومبادرات تعليمية وتدريبية؛
(ي) وأشار املؤمتر إىل أن الفاقد الغذائي وهدر األغذية يعتمدان على شروط معينة وميكن أن يعود سببهما إىل
العديد من العوامل املختلفة مع كافة اجلهات الفاعلة يف السلسلة الغذائية اليت تتحمل مسؤولية احلد منهما؛
(ك) وشدد املؤمتر على أهمية التمييز بني الفاقد الغذائي وهدر األغذية ،مما يؤثر على األمن الغذائي بطرق
خمتلفة ويتطلب مناهج خمتلفة وتدابري للحد مستهدفة؛
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(ل) وشجع املؤمتر على التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك القطاعان العام واخلاص،
واجملتمع املدني وأصحاب احليازات الصغرية ،من أجل حتديد أفضل اإلجراءات والتقنيات املمكنة للحد من
اهلدر الغذائي وتبادل أفضل املمارسات؛
(م) وطلب املؤمتر أن تأخذ املنظمة زمام املبادرة يف تبادل املعرفة واملعلومات وأفضل املمارسات للحد من
الفاقد الغذائي وهدر األغذية؛
(ن) وأقر املؤمتر بأنه ينبغي أن تستمر املنظمة مبعاجلة الفجوات يف توافر البيانات واإلحصاءات املتعلقة
بالفاقد الغذائي وهدر األغذية ،مبا يف ذلك على مستوى املزارع الصغرية يف بلدان اإلقليم ،كما أن على املنظمة
مساعدة البلدان األعضاء يف تطوير القدرات لتحليل سلسلة القيمة مع إيالء اهتمام خاص بالفاقد الغذائي وهدر
األغذية؛
(س) وأقر املؤمتر بأن تقوم املنظمة ،بالتعاون مع اجلهات املاحنة ،مبواصلة دعم البلدان األعضاء يف جهودها
لتشمل صغار املزارعني يف سالسل القيمة ،يف حماولة للحد من الفاقد الغذائي.
جيم  -نتائج جلنة األمن الغذائي العاملي ( )2013-2012ومعلومات حمدثة عن مسارات عملها
الرئيسية
-24

قدم رئيس اللجنة ،السيدة جريدا فريبرغ ،تقريرا عن التقدم الذي أحرزته اللجنة على مدى العامني املاضيني،
مبا يف ذلك التخطيط ملتابعة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد
األمساك والغابات .كما أطلعت املؤمتر أيضا على بعض األنشطة الرئيسية اجلارية للجنة ،مبا يف ذلك مشاركة
اللجنة جبدول األعمال ملا بعد عام  .2015وحثت مجيع أصحاب املصلحة على تنفيذ توصيات جلنة األمن
الغذائي العاملي ومبادئها التوجيهية.

-25

وأثنى املؤمتر على عمل فريق اخلرباء الرفيعي املستوى ورحب باملشاورات واملناقشات مع أصحاب املصلحة
اإلقليميني ،وتطلع على وجه اخلصوص إىل املزيد من املفاوضات بشأن االستثمار الزراعي املسؤول.
دال  -السنة الدولية للزراعة األسرية يف أوروبا وآسيا الوسطى

-26

رحب املؤمتر بوثيقة املعلومات األساسية وشكر منظمة األغذية والزراعة على وضع هذه القضية اهلامة على
جدول أعمال اجتماع املائدة الوزارية املستديرة .وتتطلب استدامة الزراعة األسرية بيئة متكينية وأطرا قانونية
داعمة ،مثل توفري الوصول إىل املوارد الطبيعية ،وخاصة األراضي واملياه ،وإىل الدعم املالي ،ولكن أيضا
التحسينات يف البنية الريفية األساسية ،والتدريب والتعليم .واعترب تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء ذات
أهمية حامسة لتحقيق االستدامة وتنمية الزراعة األسرية.
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وال تكمن التحديات أمام املزارعني األسريني يف القدرة على املساومة فحسب ،بل أيضا يف الوصول إىل املعرفة
للمشاركة بفعالية يف األسواق .والزراعة األسرية والزراعة التجارية نظاما إنتاج موجودان يف اإلقليم ،مع وجود
حصة يف املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية لكل منهما .واعتربت الزراعة األسرية أمرا حامسا
الستدامة الزراعة واحلفاظ على املوارد الطبيعية والرتاث الثقايف.

-28

وأٌبلغ املؤمتر عن عدد كبري من املناسبات الوطنية واإلقليمية والعاملية بشأن دعم السنة الدولية للزراعة األسرية،
تهدف إىل حتسني وضع الزراعة األسرية على املستويني الوطين والدولي.

-29

وأكد املتحدثون الرمسيون باسم منظمات اجملتمع املدني ،على أهمية الزراعة األسرية من منظور اقتصادي،
واجتماعي ثقايف وبيئي ،ودعوا إىل وضع الزراعة األسرية يف وسط سياسات التنمية الزراعية والريفية .وإن
منظمات اجملتمع على استعداد للمساهمة يف هذه العملية مبعرفتها وقدرتها على تنظيم املزارعني وسكان
األرياف.
ثالثا  -مسائل تتعلق بالربنامج وامليزانية
ألف  -الالمركزية وشبكة املكاتب امليدانية

-30

رحب املؤمتر بالوثيقة بشأن الالمركزية وشبكة املكاتب امليدانية يف أوروبا وآسيا الوسطى ،اليت أبلغت عن
اإلجراءات املتخذة يف  2013 - 2012وتلك املخططة لعامي .2015- 2014

-31

املؤمتر:
(أ) اعرتف املؤمتر باألثر اإلجيابي لإلصالحات اليت حققتها املنظمة خالل فرتة السنتني املاضية ،وأعرب
عن ارتياحه للتقدم احملرز يف تعزيز املكاتب امليدانية يف اإلقليم والدعم والتوجيهات من األعضاء من أجل
التنفيذ الناجح لتطبيق الالمركزية استجابة للدورة الثامنة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي والدورة الرابعة واألربعني
بعد املائة للمجلس يف يونيو /حزيران 2013؛
(ب) أثنى املؤمتر على حتسن األداء وتأثري عمل املنظمة على املستوى القطري؛ واخنفاض التجزئة وزيادة
التكامل يف مجيع جوانب عمل املنظمة؛ وبني املكاتب امليدانية واملقر الرئيسي ،وبني العمل املعياري وامليداني،
وبني أنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية؛ وتعزيز الشراكات مع مجيع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك
اجملتمع املدني والقطاع اخلاص؛
(ج) رحب املؤمتر بتنفيذ سياسة التنقل للمنظمة وتعزيز معدل دوران ممثليات املنظمة على أساس اجلدارة،
وتطلع إىل مزيد من اجلهود لتحسني األهداف العاملية بني اجلنسني ملمثليات املنظمة؛
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(د) أقر املؤمتر التدابري املتبعة لدعم القدرات يف املكتب اإلقليمي واملكاتب اإلقليمية الفرعية وشبكة املكاتب
امليدانية من خالل استعراض ملزيج املهارات؛
(هـ) أعرب املؤمتر عن دعمه لإلجراءات املتخذة لتعزيز قدرة املكاتب القطرية ،والرتكيز على  12دولة ذات
أولوية؛
(و) رحب املؤمتر بالتقدم احملرز يف الوظائف اجلديدة ملمثليات املنظمة اليت أنشئت جلمهورية قريغيزستان
وطاجيكستان ،واستحداث وظائف مساعد ملمثلية املنظمة يف مولدوفا وأوزبكستان؛
(ز) رحب املؤمتر باالستخدام االسرتاتيجي لربامج التعاون التقين متاشيا مع أطر الربجمة القطرية وإدماج
هذه األطر ،واليت تتماشى مع اإلطار االسرتاتيجي املراجع ،يف عمليات التخطيط املؤسسي األوسع ،مشريا إىل
أنه مت استكمال أطر الربجمة القطرية أو أنها تنتظر التأييد يف  14بلدا ،وأوصى املؤمتر باالنتهاء من أطر
الربجمة القطرية يف البلدين املتبقيني؛
(ح) أيد املؤمتر اقرتاح إنشاء وجود للمنظمة يف ألبانيا ،وإنشاء ممثلية ألوزبكستان ،يف حني يتطلع إىل تلقي
تفاصيل إضافية عن التمويل هلذين املكتبني اجلديدين ،ودعم تنفيذ التدابري العالقة لالمركزية اليت تهدف إىل
تعزيز شبكة املكاتب امليدانية؛
(ط) طلب املؤمتر املزيد من التوضيح بشأن اخلطط طويلة األجل للمكاتب اجلديدة وهيكل املكاتب القائمة يف
اإلقليم ،مبا يف ذلك آثار التكلفة.
باء -

أولويات أنشطة املنظمة يف اإلقليم

-32

نظرت الدورة التاسعة والعشرون للمؤمتر اإلقليمي األوروبي يف التقرير عن أولويات أنشطة املنظمة يف أوروبا
وآسيا الوسطى ،الذي يغطي اإلجنازات اليت حتققت يف  2013 -2012واملقرتحات للفرتة 2015 – 2014
وما بعدها.

-33

املؤمتر:
(أ) أثنى املؤمتر على األعمال الرئيسية اليت اضطلعت بها املنظمة ملعاجلة األولويات اإلقليمية خالل فرتة
السنتني  2013-2012مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة استجابة لتوصيات الدورة السابقة؛
(ب) أحاط املؤمتر علما بالدروس املستفادة من هذه التجربة ،وال سيما املبادرة اإلقليمية الرائدة بشأن اهلياكل
الزراعية يف عام 2013؛
(ج) أيد املؤمتر أهمية األولويات اإلقليمية القائمة لعمل املنظمة يف اإلقليم لفرتة 2015 – 2014؛ مشريا إىل
املواءمة القريبة بني األولويات اإلقليمية واألهداف االسرتاتيجية اجلديدة للمنظمة؛
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(د) دعم املؤمتر املبادرتني اإلقليميتني )1( :متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية من أجل
حتسني سبل املعيشة الريفية واحلد من الفقر؛ و( )2التجارة الزراعية الغذائية والتكامل اإلقليمي ،كوسيلة
لزيادة تركيز عمل املنظمة على األثر على املستوى القطري وتعبئة املوارد يف إطار برنامج العمل وامليزانية لفرتة
 2015 – 2014واخلطة متوسطة األجل  .2017-2014ويتطلب عمل املنظمة بشأن القضايا املتعلقة بالتجارة
يف املنطقة نهجا حذرا ومتوازنا؛
(هـ) أيد املؤمتر جماالت العمل الرئيسية األخرى يف اإلقليم )1( :السيطرة على األمراض احليوانية واآلفات
النباتية وخماطر سالمة األغذية وحاالت الطورائ؛ ( )2إدارة املوارد الطبيعية مبا يف ذلك مصايد األمساك
والغابات ،والتخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه؛ و ( )3احلفاظ على املوارد الوراثية النباتية
واحليوانية واستخدامها بطريقة مستدامة؛
(و) شدد املؤمتر على الدور اهلام للمنظمة كمنتدى حمايد وشامل ملناقشة السياسات واملشورة التقنية على
أساس املعرفة السليمة؛
(ز) اعرتف املؤمتر باألثر اإلجيابي لإلصالحات اليت وضعتها املنظمة خالل فرتة السنتني املاضية ،وشدد
على ضرورة ضمان االستمرارية يف التوجه والقيادة االسرتاتيجيتني للمنظمة بغية حتقيق األثر الكامل لإلطار
االسرتاتيجي املراجع؛
(ح) أعرب املؤمتر عن ارتياحه للزيادة الكبرية يف األموال من خارج امليزانية املستخدمة يف تنفيذها خالل فرتة
 ،2013 – 2012وشدد على احلاجة إىل تعبئة موارد إضافية يف اإلقليم لتنفيذ املبادرات اإلقليمية وأطر
الربجمة القطرية ،مبا يف ذلك صيغتها النهائية .وأكد املؤمتر أنه ينبغي استخدام مجيع األموال من خارج
امليزانية بالتماشي مع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد واألولويات اإلقليمية؛
(ط) يتطلع املؤمتر إىل إبقائه على اطالع بتخصيص املوارد واإلجنازات اليت حتققت يف املنطقة خالل فرتة
السنتني؛
(ي) دعا املؤمتر املنظمة إىل الرتكيز على بلدان الرتكيز احملددة وضمان االستخدام الفعال للموارد من خالل
العمل جنبا إىل جنب مع غريها من املنظمات ،واجملتمع املدني وبناء شراكات القطاعني العام واخلاص؛
(ك) طلب املؤمتر أن تقوم املنظمة مبعاجلة مسألة األمن الغذائي بطريقة أكثر بروزا ،مبا يف ذلك تقييمات
األمن الغذائي ،وذلك متشيا مع اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إجناز احلق يف الغذاء الكايف بالتدريج يف
سياق األمن الغذائي على املستوى الوطين ،وأشار إىل أهمية اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة
الرشيدة حليازة األراضي ،ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛
(ل) شدد املؤمتر على أهمية تنمية القدرات جلميع اجلهات الفاعلة على طول سلسلة القيمة ،مبا يف ذلك
الفئات الضعيفة والنساء والشباب يف املناطق الريفية ،وجعل الوثائق واملواد متاحة باللغة الروسية.
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رابعا  -مسائل أخرى
ألف  -برنامج العمل املتعدد السنوات
-34

أيد املؤمتر برنامج العمل املتعدد السنوات يف شكله احلالي ،ولكنه دعا إىل مزيد من الرتكيز على التزام اللجنة
التنفيذية بربط أعضاء اجملموعة اإلقليمية األوروبية بلجنة الزراعة األوروبية وعلى تقديم املقرتحات بشأن
التوجه العام ألنشطة اللجنة وبرنامج عملها .وعلى الرغم من أن جلنة الزراعة األوروبية واملؤمتر اإلقليمي
ألوروبا هيئتان قانونيتان خمتلفتان يف املنظمة ،فإن كليهما سيتسفيد يف املستقبل إذا أخذت جلنة الزراعة
األوروبية بعني االعتبار برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا.

-35

وأشار املؤمتر أيضا إىل أن برنامج العمل املتعدد السنوات حيتاج إىل مؤشرات وأهداف قابلة للقياس بشكل
أفضل من أجل أن تكون أداة حقيقية مبنية على أساس النتائج ،وعلى هذا النحو وسيلة فعالة لتحسني أداء
املؤمتر اإلقليمي ألوروبا ولشمل آسيا الوسطى باسم املؤمتر.

-36

حث املؤمتر املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى ،بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للجنة الزراعة األوروبية
وبالتشاور مع أعضاء اجملموعة اإلقليمية األوروبية ،على إدخال مزيد من التحسينات على برنامج العمل
املتعدد السنوات للفرتة القادمة .2019 – 2016
باء -

حوكمة املنظمة يف اإلقليم والنظام الداخلي للمؤمترات اإلقليمية

-37

بناء على طلب الدورة السادسة واألربعني بعد املائة جمللس املنظمة ،وكمتابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية
واإلقليمية الفرعية ألوروبا وآسيا الوسطى ،استعرض املؤمتر مقرتحات من أجل تنظيم دورات املؤمتر اإلقليمي
ألوروبا وجلنة الزراعة األوروبية وأقر النظام الداخلي.

-38

املؤمتر:
(أ) أيد املؤمتر اقرتاح األمانة بعقد دورات كل من جلنة الزراعة األوروبية واملؤمتر اإلقليمي ألوروبا على حدة
كل سنتني مع انعقاد دورة اللجنة ستة أشهر على األقل قبل دورة املؤمتر ،من أجل تعزيز األنشطة التحضريية
والدعم الفين للجنة استعدادا لدورة املؤمتر.
(ب) وافق املؤمتر على عقد الدورة القادمة للجنة الزراعة األوروبية يف عام  2015يف مقر املكتب اإلقليمي
ألوروبا وآسيا الوسطى ،وإعادة النظر يف الوضع بعد هذه الدورة بدون حكم مسبق على أي مواقع يف املستقبل،
من أجل حتديد ما إذا كانت األهداف لتنشيط جلنة الزراعة األوروبية قد حتققت؛
(ج) طلب املؤمتر أن تقدم األمانة يف دورة جلنة الزراعة األوروبية يف عام  ،2015تقريرا يتضمن بيانات مالية
تقارن تكاليف عقد دورة اللجنة يف بودابست ،وروما ،وأنقرة.
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جيم  -تقرير عن نتائج مناقشات الدورة الثامنة والثالثني للجنة الزراعة األوروبية
-39

قدم املقرران تقريرا موجزا عن الدورة الثامنة والثالثني للجنة الزراعة األوروبية اليت عقدت يف بوخارست،
رومانيا 2-1 ،أبريل /نيسان .2014

-40

بناء سالسل قيمة عادلة وشاملة يف أوروبا وآسيا الوسطى :التعاونيات وبدائلها.

-41

نظرت اللجنة يف آليات لبناء سالسل قيمة شاملة وعادلة يف اإلقليم ،تشمل صغار املزارعني وزيادة دخل املزارع
الصغرية.

-42

اللجنة:
(أ) شجعت اللجنة املنظمة على تقديم املشورة يف جمال السياسات التشريعية بشأن التعاونيات وتطوير
قدرات املزارعني واملصنعني والسياسيني وغريهم من أصحاب املصلحة فيما يتعلق بالتعاونيات وفوائدها ،مع
اهلدف النهائي املتمثل يف بناء سالسل القيمة املستدامة يف أوروبا وآسيا الوسطى؛
(ب) أشارت اللجنة إىل الصعوبات املتعلقة بتطوير تعاونيات وخبربة األعضاء يف التغلب على هذه الصعوبات؛
(ج) شجعت اللجنة املنظمة على التعاون مع القطاع اخلاص ،واحلركات التعاونية الناجحة ،والبلدان ذات
اخلربة الطويلة يف جمال تطوير أنواع خمتلفة من التعاونيات.

نظم األغذية الزراعية من أجل حتسني التغذية يف أوروبا وآسيا الوسطى
-43

حبثت اللجنة يف كيفية تأثري نظم الزراعة واألغذية يف أوروبا وآسيا الوسطى على نتائج التغذية ،وكذلك يف
إمكانية تشكيل السياسات الزراعية لضمان حتسني التغذية يف اإلقليم.

-44

اللجنة:
(أ) أشارت اللجنة إىل أن الوثيقة توفر حملة عامة جيدة عن التحديات اليت تواجهها الدول األعضاء يف
جمال التغذية؛
(ب) أيدت اللجنة السياسات املقدمة لتحسني األثر التغذوي للنظم الغذائية يف اإلقليم وسلطت الضوء على
احلاجة إىل نهج متعددة القطاعات ومتعددة التخصصات؛
(ج) أشارت اللجنة إىل أن القضايا املتعلقة بالتغذية السائدة يف اإلقليم هي السمنة وسوء التغذية ،على الرغم
من أن نقص التغذية وأوجه القصور يف املغذيات الدقيقة ال تزال مشكلة يف بعض البلدان يف آسيا الوسطى
والقوقاز ،وفيما يتعلق بنقص التغذية ،سلطت اللجنة الضوء على أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص لتغذية متوازنة
يف فرتة ما قبل الوالدة وملمارسات التغذية بعد الوالدة؛
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(د) أوصت اللجنة بأنه ينبغي لسياسات املستهلك والتوسيم املناسب لألغذية ،اليت متكن املستهلكني من
اختاذ قرارات واعية ،أن توضع على النحو املبني يف وثيقة جلنة الزراعة األوروبية ،اليت ينبغي أن تسهل بقاء
املواطنني يف صحة جيدة وتغذية جيدة؛
(هـ) نظرت اللجنة باخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إجناز احلق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي
على املستوى الوطين كإطار مناسب لتقييم قضايا التغذية يف املنطقة؛
(و) اختلفت اللجنة مع البيان بأن الصناعات اليت تنتج الوجبات السريعة واملشروبات الغازية "قد توفر
املواد الغذائية الرخيصة اليت تساهم يف التخفيف من سوء التغذية".
حنو إدارة اجلفاف على أساس املخاطر يف أوروبا وآسيا الوسطى
-45

نظرت اللجنة يف التحديات الراهنة واملستقبلية املتعلقة يف زيادة القدرة على صمود سبل املعيشة أمام موجات
اجلفاف يف أوروبا وآسيا الوسطى.

-46

اللجنة:
(أ) شددت اللجنة على ضرورة وضع وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات وخطط العمل بشأن إدارة خماطر
اجلفاف على املستويات القطرية ومستوى أحواض األنهار؛
(ب) أشارت اللجنة إىل أن الزراعة ،كمستخدم رئيسي للموارد املائية ،هي القطاع الذي هو أكثر عرضة أمام
اجلفاف؛
(ج) سلطت اللجنة الضوء على احلاجة إىل االستثمارات املستهدفة والتدابري املخطط هلا واملنفذة اسرتاتيجيا
للحد من خماطر اجلفاف ،ومكافحة تدهور األراضي ومواجهة ندرة املياه (مثل حتديث نظم الري) ،األمر الذي
من شأنه أن يسهم يف حتقيق األمن الغذائي ودعم الفوائد البيئية؛
(د) اتفقت اللجنة مع االستنتاجات والطريق للمضي قدما املقدمة يف الوثيقة ،ودعمت تكامل أفضل إلدارة
خماطر اجلفاف وتغري املناخ وجوانب التعاون املتعدد القطاعات للسياسات الفعالة إلدارة اجلفاف ،ورحبت
بتوثيق التعاون يف اإلقليم بشأن القضايا املتصلة باجلفاف.
(هـ) شجعت اللجنة منظمة األغذية والزراعة واملنظمات األخرى على التعاون بشكل فعال يف دعم برامج
تنمية القدرات الوطنية واإلقليمية ،واملشاركة بنشاط يف املنابر اإلقليمية اليت تتعامل مع رصد اجلفاف ونظم
اإلنذار املبكر (على سبيل املثال مرصد اجلفاف األوروبي)؛
(و) رحبت اللجنة بالدعم الذي يقدمه الشركاء يف جمال البحوث لزيادة استخدام التقدم العلمي يف رصد
اجلفاف وتقييم األثر ،وخاصة يف جمال الزراعة والقطاعات ذات الصلة.
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الرتكيز على إحصائيات اجلنسني يف القطاع الزراعي والريفي :التقدم والتحديات واستعراض عمل جمموعة العمل
املعنية باملرأة واألسرة يف أنشطة التنمية الريفية ومستقبلها
-47

أخذت اللجنة علما بنتائج التقييم بني اجلنسني على الصعيد القطري اليت أجريت يف اإلقليم (أي ألبانيا،
وأرمينيا ،وجورجيا ،ومجهورية مولدوفا) و:
(أ) اعرتفت بأن عدم وجود بيانات زراعية وريفية مفصلة حبسب نوع اجلنس ،يشكل عائقا للعمل الفعال
يف اإلقليم ،األمر الذي يؤدي إىل التخطيط والتنفيذ والتقييم دون املستوى األفضل .ويف ضوء ذلك ،ينبغي
تشجيع الدول األعضاء على تطوير القدرات يف البيانات حبسب نوع اجلنس جلمع ونشر وحتليل البيانات
الزراعية ذات الصلة ،بطريقة أفضل؛
(ب) أيدت بقوة تعميم مراعاة املنظور اجلنساني يف مجيع األنشطة؛
(ج) أشارت بشدة إىل الفجوة القائمة بني اجلنسني يف احلصول على األراضي واملوارد واخلدمات اإلرشادية؛
(د) اعرتفت باحلاجة إىل التدريب املوجه للمرأة العاملة يف القطاع الزراعي.

-48

وكما طلبت يف دورتها السابعة والثالثني ،وكمتابعة لتقييم مكاتب املنظمة اإلقليمية ودون اإلقليمية ألوروبا
وآسيا الوسطى ،نظرت اللجنة يف آلية بديلة جملموعة العمل املعنية باملرأة واألسرة يف أنشطة التنمية الريفية
و:
(أ) أيدت النهج البديل املقرتح من قبل األمانة إلدماج األنشطة بني اجلنسني يف اإلقليم بطريقة فعالة وفعالة
من حيث التكلفة ضمن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة ،الذي يتضمن امليزات اجلنسانية كموضوع شامل
يف مجيع األهداف؛
(ب) أيدت إلغاء جمموعة العمل املعنية باملرأة واألسرة يف أنشطة التنمية الريفية؛
(ج) دعمت الشبكة اجلديدة جلهات االتصال اإلقليمية املعنية بقضايا املساواة بني اجلنسني وشجعت على
تعزيزها وتوسيعها ،مبا يف ذلك إشراك الوزارات واملؤسسات األخرى ،باإلضافة إىل وزارات الزراعة.
دال  -تاريخ ومكان مؤمتر املنظمة اإلقليمي الثالثني ألوروبا ومواضيعه األساسية

-49

وافق املؤمتر على دعوة تركيا الستضافة املؤمتر اإلقليمي الثالثني ألوروبا يف تركيا يف عام .2016
هاء  -املسائل األخرى

13

ERC/14/REP Rev.1

اقرتاح إلنشاء جلنة عاملية لإلحصاءات تابعة ملنظمة األغذية والزراعة
-50

مت إبالغ املؤمتر بشأن اقرتاح إنشاء جلنة عاملية لإلحصاءات تابعة للمنظمة ،وأشارت إىل وجود دعم قوي
إلنشاء مثل هذه اهليئة العاملية لإلحصاءات من اهليئات اإلقليمية األخرى العاملة يف جمال اإلحصاءات.

تقرير موجز عن توصيات اهليئة األوروبية للغابات
-51

قدم رئيس اهليئة األوروبية للغابات هذا البند.

-52

أعرب املؤمتر عن تقديره للعمل الذي اضطلعت به منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات يف اإلقليم ،والذي
يشمل املساهمات يف برنامج املنظمة العاملي وبرنامج املنظمة اإلقليمي وال سيما من خالل مشاريع التعاون التقين
والربامج التعاونية احلكومية.

-53

رحب املؤمتر بالتعاون الوثيق بني منظمة األغذية والزراعة واهليئة األوروبية للغابات واللجنة االقتصادية
ألوروبا ،وأيضا بالتعاون اجليد مع الكيانات اإلقليمية ذات الصلة األخرى ،مثل جلنة الغابات يف أوروبا،
واملعهد األوروبي للغابات وبرنامج األمم املتحدة للبيئة .ولفت انتباه املؤمتر إىل موضوع وضع مسألة الغابات
الشمالية على جدول أعمال الدورات املقبلة للجنة الغابات.

-54

أعرب املؤمتر عن تقديره ودعمه لقيادة املنظمة ورئاستها للشراكة التعاونية يف جمال الغابات.

تقرير موجز عن توصيات اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية وجلنة مصايد
األمساك ،وأهمية مصايد األمساك ألوروبا وآسيا الوسطى
-55

أكد املؤمتر على أهمية مصايد األمساك لإلقليم وأيد العضوية يف هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف
آسيا الوسطى والقوقاز.

املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية
-56

املؤمتر
(أ) اعترب املؤمتر أن املؤمتر الدولي الثاني للتغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية ،الذي سيعقد يف  21 – 19نوفمرب /تشرين الثاني  2014يف روما ،فرصة رفيعة املستوى وفريدة من
نوعها الستعراض التقدم احملرز حنو حتسني التغذية منذ أول مؤمتر معين بالتغذية يف عام  ،1992وهي
تعكس استمرار مشاكل التغذية والتحديات اجلديدة ،وحتدد اخليارات السياسية لتحسني التغذية يف مجيع
أحناء العامل.
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(ب) طلب املؤمتر بأن يضمن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية بأن النتيجة سوف تساهم بدرجة أعلى من
االتساق يف سياسات التغذية وحتديد األولويات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية والوطنية الفرعية،
لتحقيق أهداف التغذية املتفق عليها يف مجعية الصحة العاملية يف عام  ،2012ودعم دعوة األمني العام لألمم
املتحدة إىل زعماء العامل العتماد "حتدي القضاء على اجلوع" ومبادرة زيادة التغذية.
(ج) أوصى املؤمتر بإشراك أكرب جلميع وكاالت األمم املتحدة يف إعداد وأداء وتنفيذ املؤمتر الدولي الثاني
املعين بالتغذية ،وخاصة تلك القائمة يف روما ،واملشاركة املناسبة من مجيع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك
اجملتمع املدني ومؤسسات القطاع اخلاص.
(د) رحب املؤمتر بالعمل الذي أجنزته األمانة املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية وبإنشاء الفريق
العامل املشرتك.
جلنة الزراعة
-57

عدد رئيس جلنة الزراعة اإلجنازات اليت حتققت منذ الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة يف عام  2012مبا
يف ذلك املوافقة على مدونة السلوك الدولية اجلديدة بشأن إدارة املبيدات وإطالق الشراكة العاملية من أجل
الرتبة ،ودعا الوزراء من أوروبا وآسيا الوسطى إىل حضور الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة اليت ستعقد يف
روما من  29سبتمرب /أيلول إىل  3أكتوبر /تشرين األول .2014
واو  -البنود اخلتامية

اعتماد التقرير
-58

اعتمد املؤمتر اإلقليمي التقرير باإلمجاع بالصيغة اليت قدمها املقرران.

اختتام املؤمتر اإلقليمي
-59

شكر املدير العام حكومة رومانيا الستضافتها املمتازة للمؤمتر ،واملشاركني على مساهماتهم .وأعرب عن تقديره
بأن املؤمتر قد أكد التغيريات التحويلية اليت بدأت منذ توليه منصبه وشدد على أن األولويات اإلقليمية قد مت
تأكيدها.

-60

ودعا معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية يف رومانيا ،السيد دانييل كونستانتني ،يف
اختتام املؤمتر ،إىل جتديد اجلهود والتعاون يف معاجلة األولويات اإلقليمية.

-61

وأعرب املشاركون عن تقديرهم العميق لشعب وحكومة رومانيا لكرم الضيافة والرتتيبات املمتازة يف استضافة
املؤمتر اإلقليمي ،ومنظمة األغذية والزراعة على اإلعداد والتنظيم الفعال.
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املرفق ألف

جدول األعمال
أوال – البنود التمهيدية

-1

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واملقرر  :الختاذ القرار

-2

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  :الختاذ القرار
) ،ERC/14/1 Rev 4و  ، ERC/14/INF/2 Rev 3و )ERC/14/INF/10

-3

بيان املدير العام

-4

بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة )(ERC/14/INF/5

-5

بيان رئيس املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألوروبا )(ERC/14/INF/6

)(ERC/14/INF/4

سيقدم بيان رئيس املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألوروبا ،حملة موجزة عن نتائج مداوالت الدورة الثامنة والثالثني
ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة (روما 22-15 ،يونيو /حزيران  )2013والدورة الرابعة واألربعني بعد املائة جمللس
منظمة األغذية والزراعة ( 15-11يونيو /حزيران  )2012للمسائل املتصلة باإلقليم األوروبي.
ثانياً – السياسات العاملية واإلقليمية واملسائل التنظيمية
-6

حالة األغذية والزراعة يف اإلقليم ،مبا يف ذلك اآلفاق املستقبلية والقضايا الناشئة :للمناقشة واختاذ القرار
)(ERC/14/2

سيتم حتليل ومناقشة خمتلف اجتاهات مؤشرات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف اإلقليم ،جنبا إىل جنب مع دور
االستثمارات واإلعانات واملنافع العامة واملساواة بني اجلنسني يف معاجلة القضايا املستجدة .كما سيجري النظر يف
اإلجراءات احلكومية املتخذة يف هذه اجملاالت ،مبا فيها تلك املنبثقة عن خمتلف املبادرات العاملية وكذلك مؤمتر
املنظمة من أجل استخالص الدروس وأفضل املمارسات بالنسبة إىل اإلقليم.
-7

املائدة الوزارية املستديرة – الفاقد الغذائي وهدر األغذية يف أوروبا وآسيا الوسطى :للمناقشة واختاذ القرار
)(ERC/14/3
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ٌطلب هذا البند من قبل املؤمتر اإلقليمي ألوروبا عام  .2012وستساعد الوثائق يف فهم األسباب الكامنة وراء الفاقد
الغذائي وهدر األغذية ،على طول سالسل التوريد الغذائي يف البلدان النامية يف أوروبا وآسيا الوسطى ،ورفع مستوى
الوعي بشأن احلاجة إىل إدخال سياسات تدخل مناسبة للتخفيف من أثر الفاقد الغذائي وهدر األغذية على األمن
الغذائي والدخل ألصحاب احليازات الصغرية يف اإلقليم .وسيستند التحليل على عمل املنظمة السابق واجلاري املتعلق
بالفاقد الغذائي وهدر األغذية .وسيستند البعد اإلقليمي للدراسة على دراسات احلاالت القطرية وحتليل نقاط الفاقد
احلرجة على طول سالسل اإلمدادات الغذائية .واستنادا إىل املعلومات والنتائج اليت مت احلصول عليها عن طريق
التحليل ،سيتم إعداد تقرير جتميعي يتألف من خيارات للسياسات وتوصيات للحد من الفاقد الغذائي وهدر األغذية يف
أوروبا وآسيا الوسطى ،وسيتم تقدميه والتحقق من صحته يف اجتماع اخلرباء االستشاري اإلقليمي بشأن الفاقد الغذائي
وهدر األغذية .وسيتم دمج نتائج مجيع هذه األنشطة وتلخيصها لورقة مت إعدادها للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا لعام .2014
ويطلب من الدول األعضاء مناقشة توصيات السياسة واملوافقة عليها ملزيد من العمل على املستويني القطري واإلقليمي.
-8

نتائج جلنة األمن الغذائي العاملي ( )2013-2012ومعلومات حمدثة عن مسارات عملها الرئيسية:

لإلحاطة

)(ERC/14/4

سوف يلقي رئيس اللجنة كلمة أمام االجتماع الوزاري تتضمن حملة عامة عن أبرز نتائج الدورات العامة الثامنة
والثالثني والتاسعة والثالثني واألربعني للجنة وعن األنشطة املنفذة يف الفرتة  .2013-2012وسيشدد يف كلمته على
ضرورة توثيق الروابط بني اللجنة واألقاليم وسيسلط الضوء على النتائج الرئيسية للحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين
الذي عقد يوم  30مارس /آذار  2014يف بوخارست.
-9

السنة الدولية للزراعة األسرية يف أوروبا وآسيا الوسطى :للمناقشة

)(ERC/14/5

أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها السادسة والستني 1عام " 2014السنة الدولية للزراعة األسرية" ودعت
املنظمة إىل تسهيل عملية التنفيذ  .وستقدم األمانة ورقة معلومات أساسية بشأن األنشطة والعملية املتعلقة بالسنة الدولية
للزراعة األسرية والتوعية على الصعيد القطري .وستسلط الوثيقة أيضا الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بني الزراعة
األسرية باعتبارها قضية مشرتكة بني القطاعات وباعتبارها أحد الدوافع الرئيسية للتنمية الزراعية يف اإلقليم .ومن املتوقع
أن يكون هناك توصيات يف الوثيقة اخلتامية تنعكس عن عملية التشاور يف اإلقليم ،واليت ينبغي أن تشكل األساس
لعملية املشاورة العاملية يف وقت الحق يف عام  .2014وجيوز للبلدان األعضاء ،يف إطار هذا البند ،تقديم وجهات نظرهم
من أجل االتفاق على موقف مشرتك لإلقليم لتسهيل زيادة عمل املنظمة يف هذا السياق ،فيما يتعلق بتنفيذ اإلطار
االسرتاتيجي.
ثالثا – مسائل تتعلق بالربنامج وامليزانية
-10

الالمركزية وشبكة املكاتب امليدانية :للمناقشة واختاذ

. C 2013/REP para 89 refers 1

قرار )(ERC/14/6
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سيتم استعراض اجلهود اجلارية لتحسني وتعزيز عمل شبكة املكاتب امليدانية للمنظمة يف اإلقليم ،والتوصيات لتعزيز
فعالية املنظمة وكفاءتها على املستوى القطري.
-11

أولويات أنشطة املنظمة يف اإلقليم :للمناقشة واختاذ قرار
( ERC/14/LIM/1و  ERC/14/7/Rev 1وُ( ERC/14/7ملحق الويب()

سينظر املؤمتر اإلقليمي يف كيف تناولت أنشطة املنظمة األولويات اإلقليمية املتفق عليها سابقا خالل ،2013-2012
وسيوفر التوجيه بشأن اجملاالت ذات األولوية اإلقليمية لفرتة  2015-2014و  .2017-2016وسيتم إبالغ املؤمتر عن
نتائج وتوصيات الدورة الثامنة والثالثني للجنة الزراعة األوروبية – استنادا إىل وظيفة اللجنة كاجتماع حتضريي – اليت
ستأخذ بعني االعتبار اإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة  ،2019-2010واخلطة املتوسطة األجل 2017-2014
وبرنامج العمل وامليزانية  ،2015-2014اليت وافق عليها مؤمتر املنظمة يف يونيو /حزيران 2013؛ وأولويات وتوصيات
اللجان اإلقليمية التقنية؛ وملخص ألطر الربجمة القطرية؛ واخلطط واألولويات للشركاء ،مثل املنظمات االقتصادية
اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص.
رابعا – مسائل أخرى
-12

برنامج العمل املتعدد السنوات :للمناقشة واختاذ

قرار )(ERC/14/8

طلب املؤمتر اإلقليمي ألوروبا لعام  2012من األمانة العامة أن تستعرض وتصقل برنامج العمل املتعدد السنوات بالتشاور
مع الدول األعضاء.
-13

حوكمة املنظمة يف اإلقليم والنظام الداخلي للمؤمترات اإلقليمية :للمناقشة واختاذ قرار
( ERC/14/9و  ERC/14/10وُ)ERC/14/LIM/3

رحب اجمللس يف دورته السادسة واألربعني بعد املائة بتقييم مكتيب منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي واإلقليمي الفرعي
ألوروبا وآسيا الوسطى وردّ اإلدارة عليه ،وأقرّ توصيات جلنة الربنامج يف هذا الصدد .ودعا اجمللس بشكل خاص املؤمتر
2
اإلقليمي ألوروبا يف عام  2014إىل مناقشة قضايا احلوكمة اليت أثارها التقييم.
واستنادا إىل نتائج املؤمتر اإلقليمي ألوروبا لعام  ،2012أوصى املؤمتر بإعداد نظام داخلي مفصل للمؤمتر ،من أجل أن
يكون له أساس وفهم واضح بشأن الوظيفة.
-14

تقريـر عن نتائـج مناقشـات الدورة الثامنـة والثالثيـن للجنـة الزراعـة األوروبية :للمناقشة واختاذ قرار
)(ERC/14/LIM/2

.CL 146/REP para 18 refers http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg569e.pdf 2
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سيقدم مقرر الدورة الثامنة والثالثني للجنة الزراعة األوروبية 2-1 ،أبريل /نيسان  ،2014تقريرا موجزا عن مداوالت
اجللسات.
-15

تاريخ ومكان مؤمتر املنظمة اإلقليمي الثالثني ألوروبا ومواضيعه األساسية :الختاذ قرار

-16

املسائل األخرى

استعراض تقرير املؤمتر وتأييده
سيتم استعراض مشروع التقرير الذي قدمه املقرر ،وستتم مناقشته وتأييده يف نهاية املطاف.
اختتام املؤمتر
مذكرة معلومات

3

تقرير موجز عن توصيات اهليئة األوروبية للغابات )(ERC/14/INF/7

سيتناول هذا البند من جدول األعمال نتائج الدورة املشرتكة للجنة االقتصادية األوروبية لألخشاب واللجنة األوروبية
للغابات 13-9 ،ديسمرب /كانون األول  ،2013يف روفانيمي ،فنلندا.
تقرير موجز عن توصيات اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية ألوروبا وآسيا
الوسطى وجلنة مصايد األمساك ،وأهمية مصايد األمساك ألوروبا وآسيا الوسطى ) ERC/14/INF/9و
(ERC/14/INF/9 Corr 1

سيقدم تقرير جلان مصايد األمساك وتربية األحياء املائية اإلقليمية إىل املؤمتر اإلقليمي ألوروبا مبا يف ذلك اهليئات
اإلقليمية األخرى ،مثل جلان مصايد األمساك وتربية األحياء املائية اإلقليمية آلسيا الوسطى والقوقاز.
املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

)(ERC/14/INF/11

يعترب املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية استجابة لسياسة عاملية فعالة وإجيابية من قبل املنظمة ملعاجلة مستويات
مرتفعة ومستمرة بشكل غري مقبول لسوء التغذية .وسيعقد املؤمتر الرفيع املستوى يف املقر الرئيسي للفاو يف روما خالل
الفرتة من  19إىل  21نوفمرب /تشرين الثاني  .2014وتهدف هذه الوثيقة إىل زيادة فهم أعضاء املؤمتر اإلقليمي ألهداف
املؤمتر ونتائجه املنشودة.

 3باستطاعة املندوبني ،إذا رغبوا يف ذلك ،التعليق على مذكرة املعلومات حتت "مسائل أخرى".
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السابعة والثالثون للجنة الغابات ألوروبا
ERC/14/INF/9

تقرير موجز عن التوصيات الصادرة عن جلان مصايد األمساك املختلفة يف اإلقليم
وعن أهمية مصايد األمساك إلقليم أوروبا وآسيا الوسطى

ERC/14/INF/9 Corr.

تقرير موجز عن التوصيات الصادرة عن جلان مصايد األمساك املختلفة يف اإلقليم
وعن أهمية مصايد األمساك إلقليم أوروبا وآسيا الوسطى

ERC/14/INF/10

بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي والدول األعضاء
فيه

ERC/14/INF/11

املؤمتر الثاني املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعين
بالتغذية

وثائق

LIM

ERC/14/LIM/1

تقرير عن نتائج املناقشات اليت دارت يف الدورة الثامنة والثالثني للجنة الزراعة
األوروبية بشأن البند  – 3أولويات أنشطة املنظمة يف اإلقليم

ERC/14/LIM/2

تقرير عن نتائج املناقشات اليت دارت يف الدورة الثامنة والثالثني للجنة الزراعة
األوروبية

ERC/14/LIM/3

تقرير عن نتائج املناقشات اليت دارت يف الدورة الثامنة والثالثني للجنة الزراعة
األوروبية بشأن البند  – 8التنظيم املستقبلي للجنة الزراعة األوروبية.
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املرفق جيم
إعالن منظمات اجملتمع املدني يف مؤمتر املنظمة اإلقليمي التاسع والعشرين ألوروبا
حنن ،احلركات االجتماعية املستقلة يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وأوروبا ،املؤلفة من صغار املزارعني والعمال
الزراعيني واملنظمات غري احلكومية والصيادين وعمال األمساك ،والرعاة ،واملستهلكني ،والنساء والشباب ،جتمعنا يف
بوخارست ،يومي  30 - 29مارس /آذار  ،2014إلعداد مساهمتنا يف املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرين ملنظمة األغذية
والزراعة ألوروبا وآسيا الوسطى.
نرحب باسرتاتيجية املنظمة للشراكة مع منظمات اجملتمع املدني اليت وافقت عليها الدول األعضاء يف اجمللس يف عام
 .2013ونؤكد من جديد التزامنا بهذه االسرتاتيجية؛ وسنقوم بالوفاء مبسؤوليتنا يف هذا الصدد ،وحنن مقتنعون بأن
احلكومات واملنظمة ستقوم بدورها أيضا .وحنن نتطلع إىل العمل مع املنظمة على مجيع املستويات؛ من املقر الرئيسي إىل
املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية .وسوف نبذل قصارى جهدنا لتوسيع نطاق مشاركة اجملتمع املدني يف مجيع أحناء
املنطقة ،مع إيالء اهتمام خاص ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
ويف هذا السياق ،نرى أن عملية الالمركزية اجلارية يف املنظمة ،كفرصة للمجتمع املدني للمساهمة يف حتديد األولويات
على املستوى اإلقليمي ،واملشاركة بنشاط يف تنفيذ األولويات اليت جتمعنا .وستسهل هذه العملية تنفيذ اسرتاتيجية
املنظمة اجلديدة للشراكة مع منظمات اجملتمع املدني على املستويني القطري واإلقليمي.
-1

احلق يف الغذاء بعد  10سنوات

قبل عشر سنوات ،اعتمد جملس منظمة األغذية والزراعة اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلجناز التدرجيي للحق يف الغذاء
الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين .وندعو املنظمة والدول األعضاء فيها لتعزيز اجلهود لوضع هذه اخلطوط التوجيهية
على حنو فعال يف صميم أعماهلا من أجل حتقيق النظم الغذائية املستدامة والدميقراطية ،القادرة على ضمان احلق يف
الغذاء للجميع .وحنث منظمة األغذية والزراعة الستخدام احلق يف املبادئ التوجيهية الغذائية كأساس لتقييم حالة
األغذية واألمن الغذائي يف إقليمنا .وكما نرى يف التقرير املقدم إىل هذا املؤمتر عن الوضع احلالي لألمن الغذائي والفقر يف
بلدان خمتارة يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى ،فإن إطار األمن الغذائي يركز بشكل انتقائي على زيادة إنتاج األغذية
ويفشل يف معاجلة األسباب اهليكلية النعدام األمن الغذائي ،مثل وضع الدخل للمزارعني األسريني ،والعمال املزارعني،
والرعاة ،والصيادين ،واملستهلكني .وإن مثل هذا التقييم متعدد األبعاد ال غنى عنه على اإلطالق لفهم ملاذا ليس لدى
الناس ،يف مجيع األوقات ،احلماية االجتماعية والوصول املادي واالقتصادي لغذاء كاف وسليم ومغذي ،لتلبية
احتياجاتهم الغذائية اليت تناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة ناشطة وصحية .وإن عمال الزراعة وأسرهم من بني
الذين يعانون من سوء التغذية واجلوع يف اإلقليم ،ألنهم ال يستطيعون شراء الغذاء الكايف بأجورهم .ومع أن اخلطوط
التوجيهية للحق يف الغذاء تنص على أن ظروف العمل جيب أن تكون متسقة مع االلتزامات اليت تعهدت بها الدول
مبوجب العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ،واتفاقيات منظمة العمل الدولية ،ومعاهدات حقوق
اإلنسان ،فإن حقوق اإلنسان للعمال التزال منتهكة يف احلقول .ومما يثري القلق بشكل خاص ،وضع العدد املتزايد للعمال
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املهاجرين ،الذين ميكنهم أن يصريوا حماصرين يف العمل القسري .ويتم توظيف عمال أكثر من خالل وكاالت التوظيف
يف القطاع اخلاص والوسطاء ،الذين يبيعون فرص العمل للعمال املهاجرين مبئات وأحيانا آالف اليورو ،وجيعلونهم
مديونني وجيربوهم على العمل  14ساعة يوميا 7 ،أيام يف األسبوع ،لدفع ديونهم.
 -2جدول األعمال بعد 2015

نعرتف بفشل األهداف اإلمنائية لأللفية الرامية إىل احلد من اجلوع وسوء التغذية بنسبة  ، %50والفشل الالحق جلميع
السياسات ذات الصلة .وجيب أن تقرر األهداف واملؤشرات ملا بعد  2015واليت ستؤدي إىل التنمية "املستدامة" ،على
أساس الوثائق التالية ،اليت سبق أن وافقت عليها احلكومات ،ولكنها ،لألسف ،ال يزال يتعني تنفيذها:
 اخلطوط التوجيهية لدعم اإلجناز التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين. املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. اخلطوط التوجيهية بشأن احلوكمة الرشيدة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف أوروبا. اإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي. نتائج املائدة املستديرة للسياسة :االستثمار يف أصحاب احليازات الصغرية للزراعة لتحقيق األمن الغذائيوالتغذية يف املائدة املستديرة ( CFS 40روما ،إيطاليا 11-7 ،أكتوبر /تشرين األول .)2013
 التقييم الدولي للمعرفة الزراعية والعلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية. اخلطوط التوجيهية الدولية لكفالة استدامة مصايد األمساك الصغرية. منظمة العمل الدولية – جدول العمل الالئق.إن نهج احلقوق هو الطريق إىل األمام ،وهذا هو السبب الذي نسعى من أجله جاهدين لالعرتاف بالسيادة الغذائية
كإطار شامل جلميع سياسات األمن الغذائي املكرسة لتحقيق احلق يف الغذاء.
-3

4

السنة الدولية لألسر الزراعية

حترتم أسر الفالحني حيواناتها وحماصيلها وال تعاملها كنشاط صناعي .وهم يضمنون االبتكار وتطوير النظم اإليكولوجية
الزراعية إلنتاج غذاء صحي وذات نوعية ويف الوقت نفسه ضمان العناية باملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة .واملزارعون
الفالحون قادرون أيضا على تعزيز عالقات الثقة مع املستهلكني ،وهو ما يعين أن النظم الغذائية احمللية ممكنة.
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ومع ذلك ،فإن االحتفال بالسنة الدولية لألسرة الزراعية يتناقض مباشرة مع السياسات املفروضة على نطاق عاملي ،اليت
ال تعرتف بالدور األساسي الذي يؤديه النموذج االجتماعي إلنتاج الفالحني من حيث الغذاء والعمل واحرتام الطبيعة.
وكثريا ما تؤدي هذه السياسات إىل تشريد األسر املزارعة من مناطقها األصلية ،وهي تشكل أداة للمضاربة املالية وتراكم
رأس املال الذي يعزز احلروب االقتصادية واملنافسة .ويسبب االستيالء على األراضي بسبب املناجم والتعدين
واالستثمارات الزراعية الصناعية الكبرية يف الزراعات األحادية ،يف خسارة الفالحني وغريهم من منتجي األغذية الصغار
ألراضيهم واملوارد املائية .وجيب ضمان الوصول إىل املياه ،سواء للشرب أو الري (احرتام الدورة الطبيعية للمياه جلميع
األسر اليت تعيش يف املنطقة) .واملاء حق عاملي لكل البشر وال ميكن أن يكون ملكية خاصة ألحد .ويواجه الصيادون
الصغار نفس الصعوبا ت مبا أن االستيالء على البحار هو شكل من أشكال خصخصة املوارد البحرية .وحنن ندين بشدة
هذه الطرق غري املستدامة الستغالل املوارد الطبيعية.
وتعمل احلركات االجتماعية ومنظمات اجملتمع املدني األخرى يف إقليمنا ،بالفعل ،على بناء النظم الغذائية القائمة على
السيادة الغذائية .ويف هذا السياق ،فإن املنظمات املشاركة يف املشاورة مع منظمات اجملتمع املدني ،تدعو مجيع
احلكومات الوطنية إىل دعم منظمة األغذية والزراعة:
-1

لضمان التقيد الصارم باحلقوق املتساوية للمرأة فيما يتعلق باحلصول على األراضي ،والتمويل ،ومجيع
املوارد الالزمة للزراعة والفالحة.

-2

لتنفيذ اخلطوط التوجيهية بشأن احلوكمة الرشيدة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات اليت
اعتمدتها جلنة األمم املتحدة بشأن األمن الغذائي العاملي يف عام  .2012وينبغي إعطاء األولوية إليقاف
االستيالء على األراضي ،وعكس تركيز األراضي وضمان احلصول على األراضي للمزارعني الصغار واألسر
الزراعية ،حبيث يتم ضمان جتديد النظم الزراعية للفالحني وحيوية املناطق الريفية .ويف نفس السياق،
جيب أن يتوقف االستيالء على البحار وينبغي ضمان حق صغار الصيادين ،ومتكينهم من الصيد يف مناطق
صيدهم التقليدية.

-3

لزيادة محاية حقوق اإلنسان للفالحني وغريهم من الناس الذين يعملون يف املناطق الريفية .وندعو دول
أوروبا وآسيا الوسطى إىل االخنراط بشكل بناء ودعم عمل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة لوضع
مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الفالحني وغريهم من الناس الذين يعملون يف املناطق الريفية.

-4

حبكم طبيعتها ،تفيد اتفاقات التجارة املسماة "حرة" الشركات عرب الوطنية ،وذلك على حساب صغار
املزارعني .ويتم وضعها بطريقة غري واضحة وغري دميقراطية ،ويكون هلا تأثري سليب على املعايري
الغذائية ،ناهيك عن بلدان جنوب الكرة األرضية .ويف ضوء ذلك ،يتعني على االحتاد األوروبي وقف
املفاوضات على مجيع اتفاقيات التجارة احلرة اجلديدة ،وال سيما اتفاقية التجارة احلرة عرب األطلسي
بني االحتاد األوروبي والواليات املتحدة ،وتعليق تطبيق االتفاقات املوقعة بالفعل ،وإعادة التفاوض على
االتفاقات األخرى للتأكد من أنها مفيدة للسكان .وينبغي تقييم تأثري اتفاقية االحتاد اجلمركي الروسي
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وينبغي وضع خط ة حلماية اإلنتاج احمللي لألغذية .وينبغي استبعاد الزراعة من منظمة التجارة العاملية.
وينبغي للمنظمة وضع قواعد جديدة لتجارة املنتجات الغذائية والزراعية اليت تعطي األولوية لالحتياجات
الغذائية احمللية والوطنية ،وتتماشى مع التزامات الدول مبوجب احلق يف الغذاء.

-4

-5

وفيما يتعلق بالسياسة الزراعية املشرتكة ،ينبغي على التحكيم النهائي للسياسة والتكيفات الوطنية
واإلقليمية أن تسعى جاهدة ملساعدة أصحاب احليازات الصغرية .وعلى وجه اخلصوص ،ميكن حتقيق
هذا من خالل اقرتان املدفوعات باإلنتاج ،وإزالة املستويات الدنيا من حيث املساحة أو االستثمار للحصول
على الدعم (وخاصة للحصول على مساعدات التثبيت) ،يف حني أن تنفيذ احلدود العليا لتوزيع املساعدة
حنو الفالحني املزارعني .وجيب أن تتكيف عرب االمتثال لتجنب إجراءات غري منطقية ومتييزية
حملاصيل الفالحني وتربية املاشية.

-6

وفيما يتعلق بسياسة توسيع االحتاد األوروبي وانضمام البلدان اليت مل تصبح بعد أعضاء يف االحتاد
األوروبي ،ال بد من االعرتاف كيف أن اتفاقات حتقيق االستقرار واالنتساب تساهم يف االستيالء على
األراضي وضياع حقوق صغار املزارعني يف الوصول إىل أراضيهم .ومن خالل هذه االتفاقات ،ال جيب
السماح للشركات األجنبية باالستيالء على األراضي الزراعية عن طريق الفساد ،أو حتت التهديد
باتهامات جنائية .وبهذه الطريقة ميكن لالتفاقات هذه أن تساهم يف التسرت وإضفاء الشرعية على السرقة
املخصصة اليت حصلت يف البلدان اليت هي يف طور االنضمام إىل االحتاد األوروبي .وميكن لتنفيذ أساليب
أكثر مرونة لشروط إعادة التفاوض بشأن االتفاقات السماح ألعضاء االحتاد األوروبي للدفاع عن حق صغار
املزارعني بالوصول إىل أراضيهم ومنع االستيالء عليها.

-7

لضمان حقوق املزارعني غري القابلة للتصرف إلنتاج وإعادة إنتاج وتبادل وبيع بذورهم ،واحلفاظ على
التنوع البيولوجي واستقاللية املزارعني املعرتف بها يف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .وجيب حظر احملاصيل املعدلة وراثيا يف مجيع أشكاهلا ومجيع اجملاالت.

-8

لتشجيع االنتاج احمللي يف سالسل اإلمدادات الغذائية القصرية أو املباشرة اليت هي يف متناول اجلميع،
مبا فيهم األكثر عرضة .وينبغي أيضا تشجيع املشرتيات احمللية من أصحاب احليازات الصغرية من
خالل املشرتيات العامة.

-9

وينبغي أن يكون جتهيز األغذية احمللية يف الصناعات الصغرية احلجم ونقاط البيع ،موضوعا لتطوير
اللوائح الصحية احملددة من قبل الدول األوروبية وآسيا الوسطى.

-10

يتعني على الدول إعطاء األولوية ملنشآت الشباب ،وضمان التعليم ،واحلصول على األراضي والدعم املالي،
يف سياق برامج التنشيط الريفية اليت ميكن أن تزيد من جاذبية املناطق الريفية للشباب.

الفاقد الغذائي وهدر األغذية
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من املستحيل معاجلة مسألة الفاقد الغذائي وهدر األغذية من دون معاجلة األسباب اجلذرية أوال لإلنتاج الصناعي
لألغذية غري املستدام ،الذي يهيمن على النظم الغذائية يف أوروبا وآسيا الوسطى ،واليت تتحكم فيها مصاحل الشركات
واملرتكزة على السلطة ،والزراعات األحادية ،وبراءات البذور والسالالت احليوانية ،وفرض مبيدات احلشرات،
واستثناء املزارعني والصيادين الصغار من بناء عالقات جديدة وتبادل اخلدمات واملنتجات مع اجملتمعات احمللية.
ونوصي بأن تقوم منظمة األغذية والزراعة بإعادة النظر على مجيع املستويات يف منطق احلاجة إىل تغيري نظام اإلنتاج
الغذائي والتشجيع على ذلك ،واألخذ يف االعتبار حلقيقة أن النظم الغذائية املستدامة حقا تقوم على الزراعة األسرية،
وأنه حبكم طبيعتها حتد من اهلدر والفاقد الغذائي .وهم حباجة قبل كل شيء لربط صغار املنتجني باألسواق احمللية،
وإعادة توطني اإلنتاج الغذائي واالستهالك على أساس النماذج الزراعية اإليكولوجية .ونوصي بأن تقوم املنظمة بدراسات
مستقلة لدعم تقييم األثر السليب للنماذج الصناعية الزراعية.
وجيب تشجيع السلطات احمللية لتشمل املزيد من صغار منتجي األغذية يف املناقصات لتوفري املواد الغذائية احمللية
الصحية لطالب املدارس ،واملستشفيات وغريها من وجبات الطعام اجلماعية .ودعم الوسائل لتأمني الوصول إىل املنتجات
احمللية الصحية للمستبعدين اجتماعيا من خالل الزراعة املدعومة من اجملتمع.
وإننا نؤكد أن هذا ينطوي على زيادة وعي املستهلكني وعلى أسعار عادلة يتم دفعها للمنتجني احملليني ،فضال عن
األجور العادلة واحلماية االجتماعية للقوى العاملة الزراعية (سواء يف املزارع ،أو يف وحدات املعاجلة ،جنبا إىل جنب
مع احلركة التعاونية).
وتشكل جمالس السياسات الغذائية احمللية واحملاور الغذائية وسيلة لشمل احلكومة احمللية ،وميكنها توفري االتصال
الضروري بني املكاتب اإلقليمية وامليدانية للمنظمة مع نظام مستدام حبكم طبيعته سيحد من الفاقد الغذائي وهدر
األغذية.
-5

أولويات أنشطة املنظمة يف اإلقليم
-1

إجراء تقييمات عن حالة األمن الغذائي يف املنطقة باستخدام اخلطوط التوجيهية للحق يف الغذاء .ودعم
احلكومات يف مراجعة سياسات األمن الغذائي على أساس هذه اخلطوط التوجيهية.

-2

دعم احلكومات يف إنفاذ فعال حلق العمال يف احلقول الزراعية كما هو حمدد يف االتفاقيات األساسية
ملنظمة العمل الدولية ،فضال عن ضمان عمليات التفتيش بشأن العمل املناسب .وينبغي إيالء األولوية
لضمان أن العمال يوظفون مباشرة وال يتم معاملتهم كسلعة من قبل الوسطاء ووكاالت العمالة املؤقتة.
وتعزيز العمل الالئق جلميع العاملني ووقف العمل غري املستقر من خالل التعاقد الثانوي.

-3

دعم الدول األعضاء يف التنفيذ السريع للخطوط التوجيهية الدولية بشأن تأمني املصايد الصغرية املستدامة.
وندعو دول أوروبا وآسيا الوسطى العتماد هذه اخلطوط التوجيهية يف الدورة القادمة للجنة مصايد
األمساك.
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-4

دعم الدول األعضاء يف تنفيذ توصيات جلنة األمن الغذائي من املائدة السياسية املستديرة بشأن االستثمار يف
زراعة أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.

-5

دعم احلكومات يف أوروبا وآسيا الوسطى يف ضمان احلقوق غري القابلة للتصرف للمزارعني يف إنتاج وإعادة
إ نتاج وتبادل وبيع البذور ،واحلفاظ على التنوع البيولوجي واستقاللية املزارعني املعرتف بها يف املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

-6

تشجيع اإلنتاج احمللي يف سالسل اإلمدادات الغذائية القصرية ليكون يف متناول اجلميع ،مبا يف ذلك
األكثر عرضة يف أوروبا وآسيا الوسطى .ودعم السياسات للمشرتيات احمللية من أصحاب احليازات
الصغرية من خالل املشرتيات العامة.

-7

دعم مجيع الدول لوضع لوائح صحية حمددة للصناعات الصغرية احمللية واحلرفية لتجهيز األغذية ونقاط
البيع.

-8

دعم احلكومات يف حتفيز الشباب وضمان التعليم واحلصول على األراضي والدعم املالي يف سياق برامج
التنشيط الريفية ،اليت ميكن أن تزيد من جاذبية املناطق الريفية للشباب.

-9

دعم احلكومات يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية للحوكمة الرشيدة حليازة األراضي ومصايد األمساك
والغابات ،اليت اعتمدتها جلنة األمم املتحدة بشأن األمن الغذائي العاملي يف عام  .2012وينبغي إعطاء
األولوية لوقف االستيالء على األراضي والبحار ،وعكس تركيز األراضي وضمان وصول املزارعني الشباب
واألسر الزراعية إىل األراضي ،حبيث يتم ضمان جتديد النظم الزراعية وحيوية املناطق الريفية.

-10

دعم احلكومات يف ضمان التقيد الصارم باحلقوق املتساوية للمرأة فيما يتعلق باحلصول على األراضي،
والتمويل ،ومجيع املوارد الالزمة لعمل الفالحة.

