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أي خاص ملنظمة األغذية وطريقة عرض موضوعاته ال تُعربِّ عن أي ر األوصاف املستخَدمة يف هذا املطبوع 
 و إقليم أو مدينة أو منطقة، ما يتعّلق بالوضــــــــــــــع القانوين أو التنموي ألي بلد أ والزراعة لألمم املتحدة يف

جات ىل شـــــــركات حمدَّدة أو منتإما يتعّلق بســـــــلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها. وال تـَُعربِّ اإلشـــــــارة  أو يف
نِّعني، ســـــــــواء أكانت مرّخصـــــــــة أم ال، عن دعم أو توصـــــــــية من جانب املنظ صـــــــــَ

ُ
 مة أو تفضـــــــــيلها بعض امل

 على مثيالهتا مما مل يرد ذكره.
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 موعد ومكان انعقاد مؤتمرات منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية ألوروبا 
 

 1949أكتوبر/تشرين األول  15-10 روما، إيطاليا - املؤمتر األول
 1960أكتوبر/تشرين األول  15-10 روما، إيطاليا - املؤمتر الثاين

 1962أكتوبر/تشرين األول  13-8 روما، إيطاليا - املؤمتر الثالث
 1964أكتوبر/تشرين األول  31-26 سالزبرغ، النمسا - املؤمتر الرابع

 1966أكتوبر/تشرين األول  11-5 إشبيلية، إسبانيا  - املؤمتر اخلامس
 1968أكتوبر/تشرين األول  31-28 سان جوليان، مالطة  - املؤمتر السادس
 1970سبتمرب/أيلول  25-21 بودابست، هنغاريا - املؤمتر السابع
 1972سبتمرب/أيلول  23-18 ميونخ، مجهورية أملانيا االحتادية - املؤمتر الثامن
 1974أكتوبر/تشرين األول  12-7 لوزان، سويسرا - املؤمتر التاسع
 1976سبتمرب/أيلول  25-20 بوخارست، رومانيا - املؤمتر العاشر

 1978أكتوبر/تشرين األول  7-2 لشبونة، الربتغال - املؤمتر احلادى عشر
 1980سبتمرب/أيلول  27-22 أثينا، اليونان - املؤمتر الثاىن عشر

 1982أكتوبر/تشرين األول  8-4 صوفيا، بلغاريا - املؤمتر الثالث عشر
 1984سبتمرب/أيلول  21-17 ريكيافيك، آيسلندا - املؤمتر الرابع عشر

 1986مايو/آيار  2 -أبريل/نيسان  28 ، تركياسطنبولإ - املؤمتر اخلامس عشر
 1988أغسطس/آب  26-23 كراكوف، بولندا  - املؤمتر السادس عشر
 1990أبريل/نيسان  7-3 البندقية، إيطاليا - املؤمتر السابع عشر
 1992أغسطس/آب  28-24 براغ، تشيكوسلوفاكيا  - املؤمتر الثامن عشر
 1994يونيو/حزيران  10-6 كيالرنيه، آيرلندا  - املؤمتر التاسع عشر

 1996مايو/آيار  3 -أبريل/نيسان  29 تل أبيب، إسرائيل - املؤمتر العشرون
 1998مايو/أيار  29-25 تالني، إستونيا - املؤمتر احلادي والعشرون 
 2000يوليو/متوز  28-24 بورتو، الربتغال - املؤمتر الثاين والعشرون 

 2002مايو/أيار  31-29 نيقوسيا، قربض  - املؤمتر الثالث والعشرون 
 2004مايو/أيار  7-5 مونبلييه، فرنسا - املؤمتر الرابع والعشرون 

 2006يونيو/حزيران  9-8 ريغا، التفيا - املؤمتر اخلامس والعشرون
 2008يونيو/حزيران  27-26 إنسربوك، النمسا - املؤمتر السادس والعشرون 
 2010مايو/أيار  14-13 يرفان، أرمينيا  - الدورة السابعة والعشرون 
 2012أبريل/نيسان  20-19 باكو، أذربيجان - الدورة الثامنة والعشرون 
 2014أبريل/نيسان  4-2 بوخارست، رومانيا - الدورة التاسعة والعشرون

 2016مايو/أيار  6-4 أنطاليا، تركيا - الدورة الثالثون 
 2018مايو/أيار  18-16 فورونيز، االحتاد الروسي - الدورة احلادية والثالثون 
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 لخص التوصيات الرئيسيةم
 

 المجلسالمسائل التي تستدعي عناية 
 

 الفقرتاناملائدة املستديرة الوزارية: النظم الغذائية والزراعية املستدامة يف أوروبا وآسيا الوسطى يف ظّل تغري املناخ ( •
 ))1(ك) و( 18

الزراعة اإللكرتونية: استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطوير نظم غذائية مستدامة وشاملة وحتقيق  •
 (ط)) 20التكامل التجاري (الفقرة 

 (أ) إىل (ح))20شبكة املكاتب امليدانية (الفقرات من  •
 و)) (أ) إىل (24نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياهتا يف اإلقليم (الفقرات من  •
 (ب))28تقرير منبثق عن مناقشات الدورة األربعني للهيئة األوروبية للزراعة (الفقرة  •
تقرير منبثق عن مناقشات االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة والثالثني هليئة الغابات األوروبية والدورة اخلامسة  •

 (ج) و(د))30والسبعني للجنة املعنية بالغابات والصناعة احلرجية التابعة للجنة اللجنة االقتصادية ألوروبا (الفقرتان 
تقرير منبثق عن مناقشات الدورة التاسعة والعشرين للهيئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء  •

  (هـ))32املائية (الفقرة 

 

 المؤتمرالمسائل التي تستدعي عناية 
 

 ظّل تغري املناخ (الفقرات املائدة املستديرة الوزارية: النظم الغذائية والزراعية املستدامة يف أوروبا وآسيا الوسطى يف •
 (أ) إىل (ي) و(م))18من 

الزراعة اإللكرتونية: استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطوير نظم غذائية مستدامة وشاملة وحتقيق  •
 (أ) إىل (ح))20التكامل التجاري (الفقرات من 

 (أ)) 28(الفقرة  تقرير منبثق عن مناقشات الدورة األربعني للهيئة األوروبية للزراعة •
تقرير منبثق عن مناقشات االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة والثالثني هليئة الغابات األوروبية والدورة اخلامسة  •

 (أ) و(ب))30والسبعني للجنة املعنية بالغابات والصناعة احلرجية التابعة للجنة اللجنة االقتصادية ألوروبا (الفقرتان 
تقرير منبثق عن مناقشات الدورة التاسعة والعشرين للهيئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء  •

 (أ) إىل (د))32املائية (الفقرات من 
تقرير منبثق عن مناقشات الدورة اخلامسة هليئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز  •

  (أ) و(ج) و(د))34(الفقرات 
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 البنود االفتتاحية -أوًال 
 

 تنظيم المؤتمر -ألف
 
ُعقدت الدورة احلادية والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألوروبا يف فورونيز، االحتاد الروســــــــــــــي،  -1

 . 2018مايو/أيار  18إىل  16خالل الفرتة املمتدة من 
 
ا  من البلدان األعضــاء ومنظمة عضــو واحدة. 44ممثلو اإلقليمي وقد شــارك يف املؤمتر  -2 مراقبون وحضــر املؤمتر أيضــً

 من املنظمــات  ومنظمــة واحــدة تــابعــة لألمم املتحــدة ومنظمــة حكوميــة دوليــة واحــدة ومنظمتــان ة من األعضـــــــــــــــاءمن ثالثــ
 ني اثنني عن القطاع اخلاص وممثل واحد غري احلكومية الدولية ومنظمتان من منظمات اجملتمع املدين، باإلضــــــــــــــافة إىل ممثلَ 

 عن قطاع البحوث واألوساط األكادميية. 
 

 المراسم االفتتاحية  -باء
 
اســـــــــتهلت املراســـــــــم االفتتاحية ببيانات ألقاها كل من الســـــــــيد جوزيه غرازيانو دا ســـــــــيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية  -3

املمثل الكامل الســـــــلطات لرئيس االحتاد الروســـــــي يف املقاطعة الفيدرالية الوســـــــطى؛  ،Alexey Gordeyevوالســـــــيد  والزراعة؛
  ، حاكم منطقة فورونيز.Alexander Gusev، نائب وزير الزراعة يف االحتاد الروسي؛ والسيد Evgenii Gromykoوالسيد 

 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقررين -جيم

 
املمثل الكامل الســــــلطات لرئيس االحتاد الروســــــي يف املقاطعة  ،Alexey Gordeyev انتخب املندوبون الســــــيد -4

 الفيدرالية الوسطى، رئيًسا للدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا. 
 
، املمثل الدائم املناوب جلمهورية قربص لدى منظمات األمم املتحدة، Spyridon Ellinasوانتخب الســــــــــــــيد  -5

 . اإلقليمي ادية والثالثني للمؤمترنائًبا أول لرئيس الدورة احل
 
، نائب املمثل الدائم للنرويج، نائًبا ثانًيا لرئيس الدورة احلادية والثالثني Gunnvör Bergeومت انتخاب الســــــيدة  -6

  للمؤمتر اإلقليمي.
 
ة ، الســـــــــفرية واملمثلة الدائمة لفرنســـــــــا لدى منظمDelphine Borioneوجرى تعيني كل من ســـــــــعادة الســـــــــيدة  -7

، رئيس الشــــــعبة Oleg Kobiakovاألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي والصــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، والســــــيد 
اخلاصـــــــة باجمللس االقتصـــــــادي واالجتماعي واهليئات اإلقليمية يف األمم املتحدة، وزارة اخلارجية، االحتاد الروســـــــي، مقررين 

 . اإلقليمي للدورة احلادية والثالثني للمؤمتر
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 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -دال
 
ا عن الســـــــنة الدولية للصـــــــحة  -8 عرض الرئيس جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقت واقرتح أن تقدم فنلندا عرضـــــــً

 ضمن البند "ما يستجد من أعمال". 2020النباتية لعام 
 
؛ فيما ترد الوثائق املرفق ألفجدول األعمــــــال واجلــــــدول الزمين. ويرد جدول األعمال يف  املؤمتر اإلقليمي واعتمد -9

 . املرفق باءضمن اإلقليمي املعروضة على املؤمتر 
 

 بيان المدير العام -اءه
 

الشــخصــيات املشــاركة رّحب الســيد جوزيه غرازيانو دا ســيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، بالوزراء وكبار  -10
وســـــــــّلط املدير العام الضـــــــــوء على أمهية خطة التنمية املســـــــــتدامة لعام  يف الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا.

ودور املؤمترات اإلقليمية للبحث يف كيفية انتقال أوروبا وآســـــيا الوســـــطى إىل نظم زراعية وغذائية مســـــتدامة يف ظّل  2030
وشـدد على ضـرورة حتقيق زيادات مسـتدامة يف كمية األغذية وجودهتا مبوازاة احلد من األمراض املتصـلة بالنمط  .تغّري املناخ

 الغذائي وضمان سبل عيش مستدامة للماليني من املنتجني الزراعيني. 
 

 ليم باإلمجال وأشــــــــــــــار إىل أّن هذا اإلق .2017وذّكر املدير العام بارتفاع معدالت اجلوع يف العامل خالل ســــــــــــــنة  -11
ــــدان  ا للحــــد من انعــــدام األمن الغــــذائي وإن كــــانــــت ال تزال توجــــد فروقــــات كبرية بني البل ا ملحوظــــً  قــــد أحرز تقــــدمــــً

 ماليني نســــــــــــــمة يف اإلقليم ال يزالون يعانون من انعدام حاد يف أمنهم الغذائي مما حيول دون حصــــــــــــــوهلم  14.3وإىل أّن 
من البلدان يف أوروبا وآســـــيا الوســـــطى تعاين من عبء ثالثي متمثل يف ســـــوء  وشـــــدد كذلك على أّن العديد على الغذاء.

التغذية وســـلط الضـــوء على احلاجة إىل االســـتفادة من إمكانات الزراعة اإليكولوجية والنظم الغذائية املســـتدامة لتوفري أمناط 
 غذائية صحية وعالية اجلودة للجميع. 

 
 وأشـــــــار املدير العام إىل أّن اإلقليم عرضـــــــة لتغري املناخ بســـــــبب هشـــــــاشـــــــة النظم اإليكولوجية والقدرات احملدودة  -12

وذّكر بأّن املنظمة قد أطلقت  على إدارة املخاطر ودعا إىل اتباع ُ�ج جديدة جتمع بني السياسات والربامج واالستثمارات.
 ة من أجــل حتقيق اإلدارة املســــــــــــــتــدامــة للموارد الطبيعيــة يف ظــّل تغري املنــاخ مبــادرة إقليميــة جــديــدة لتعزيز القــدرات الوطنيــ

تيســـــري احلوارات الشـــــاملة على نطاق واســـــع ملســـــاعدة األعضـــــاء يف ســـــعيها إىل حتقيق أهداف بوأكد جمدًدا التزام املنظمة 
 التنمية املستدامة.

  



3 ERC/18/REP 

 
 

 بيان الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة -واو
 

، الرئيس املســــــــــــــتقل جمللس املنظمة، كلمة أمام املندوبني تناول فيها أمهية Khalid Mehboobألقى الســــــــــــــيد  -13
املؤمترات اإلقليمية باعتبارها مكونًا ال يتجزأ من هيكل احلوكمة يف املنظمة، واســـتعرض املنظورات اإلقليمية يف برنامج عمل 

 هدفًا،  17من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة البالغ عددها  14نســــــــــــــبة إىل وأكد جمدًدا على أمهية عمل املنظمة بال املنظمة.
وهبذا  منها، واملواءمة الوثيقة بني األهداف االســـــــــرتاتيجية للمنظمة وأهداف التنمية املســـــــــتدامة. 2و 1وال ســـــــــيما اهلدفني 

 الصدد، تؤدي الدورة احلادية والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا دورًا فريًدا وحامسًا من أجل حتديد سياسات املنظمة. 
 

 بيان رئيس الدورة الثالثين للمؤتمر اإلقليمي ألوروبا  -زاي
 

لدى املنظمة، بياناً بصـفته مجهورية أملانيا االحتادية  ، سـفريHinrich Johannes Thölkenألقى سـعادة السـيد  -14
وشدد على أمهية املؤمتر  نائًبا أول لرئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا وذّكر الدورة احلادية والثالثني بالتوصيات.

لدورة األربعني اإلقليمي لتعزيز تركيز عمل املنظمة يف اإلقليم وأبلغ بأّن الدورة الرابعة واخلمســــــــني بعد املائة جمللس املنظمة وا
 ملؤمتر املنظمة قد صادقتا على التوصيات كافة. 

 
 بيان رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي -حاء

 
بإجياز اإلقليمي ، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، املؤمتر Mario Arvelo Caamañoأطلع ســــــــعادة الســــــــيد  -15

أصحاب املصلحة كافة على املشاركة بنشاط يف العمليات التشاورية على األنشطة الرئيسية اليت تضطلع هبا اللجنة وحّث 
املتعددة أصـــــحاب املصـــــلحة اجلارية للجنة وتوفري املوارد البشـــــرية واملالية الكافية والســـــعي إىل تنفيذ ســـــياســـــات جلنة األمن 

فري التوجيهات والدعم لتنفيذ وأثىن على الدور الذي تؤديه شــــــــــــــبكة املكاتب امليدانية للمنظمة من أجل تو  الغذائي العاملي.
املشــورة املتعلقة بالســياســات املنبثقة عن توصــيات جلنة األمن الغذائي العاملي وخطوطها التوجيهية على املســتويني اإلقليمي 

 والقطري. 
 

 بيان المتحدث باسم مشاورة منظمات المجتمع المدني -طاء
 

بأّن ممارسات الزراعة اإليكولوجية يف قطاعات جتهيز اإلقليمي ر أبلغ املتحدث باسم منظمات اجملتمع املدين املؤمت -16
وأشــار إىل أّن صــغار  األغذية (الرعي ومصــايد األمساك واحلراجة والزراعة) تشــّكل ابتكارًا فعلًيا وجاريًا يف أحناء العامل كافة.

وأبرز أمهية الزراعة  شـــــــــرية مجعاء.منتجي األغذية لديهم احللول للتصـــــــــدي لتغري املناخ وهم ضـــــــــمانة ملســـــــــتقبل كوكبنا وللب
اإليكولوجية يف ضـــــــمان احلصـــــــول على األغذية والعدالة االجتماعية مبا يف ذلك حقوق املرأة، وأشـــــــار إىل أّن التكنولوجيا 

 تنطوي على فرص وحتديات للجميع. 
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 والمتعلقة بالسياسات على المستويين اإلقليمي والعالمي المسائل التنظيمية -ثانًيا
 

 المائدة المستديرة الوزارية: النظم الغذائية والزراعية المستدامة  -ألف
 في أوروبا وآسيا الوسطى في ظّل تغير المناخ 

 
 .ERC/18/2ناقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -17

 
 وإن املؤمتر اإلقليمي: -18

 
شــدد على اهلدف الشــامل املتمثل يف القضــاء على مجيع أشــكال اجلوع وســوء التغذية يف أوروبا وآســيا الوســطى  (أ)

 ؛والتغذية يف العاملوأشار إىل مسامهة التعاون بني األقاليم يف حتقيق األمن الغذائي 

ياســـات لدى تنفيذ أهداف ودعا احلكومات إىل اعتماد �ج قائم على النظم الغذائية لتحقيق االتســـاق بني الســـ (ب)
التنمية املستدامة ودعم إنشاء آليات للتعاون أو تعزيز القائم منها مبا يشمل مجيع القطاعات وأصحاب املصلحة 
املعنيني من أجل تصـــــميم ســـــياســـــات واســـــرتاتيجيات لنظم زراعية وغذائية مســـــتدامة وكفؤة وشـــــاملة وقادرة على 

 الصمود؛ 

الزراعة اإليكولوجية، ال ســـــــيما بالنســـــــبة إىل أصـــــــحاب احليازات  ُ�جلكامنة يف وســـــــّلط الضـــــــوء على الطاقات ا (ج)
الصـــغرية واملزارعني األســـريني، من أجل تســـريع عجلة التحول إىل نظم زراعية وغذائية مســـتدامة ودعا احلكومات 

يتماشــى مع ســياقاهتا مبا  �ج الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج الزراعية املســتدامةإىل تشــجيع هذا النوع من 
 الوطنية؛ 

وغريهــا من النهج الزراعيــة  الزراعــة اإليكولوجيــة�ج وشـــــــــــــــدد على احلــاجــة إىل البحوث وإىل بيــانــات جيـّـدة عن  (د)
 ؛ املستدامة

 وأشار إىل أّن معايري سالمة األغذية وجودهتا تساهم يف إجياد نظم غذائية كفؤة ومستدامة؛  (ه)

ورّحب باملؤمتر الدويل بشـــــــــأن ســـــــــالمة األغذية وحتليل املخاطر الذي شـــــــــاركت يف تنظيمه أمانة منظمة األغذية  (و)
 يف مدينة سوتشي؛  2017والزراعة واالحتاد الروسي يف مايو/أيار 

ا وشـــــدد على احلاحة إىل إقامة شـــــراكات وإرســـــاء آليات فعالة ملواءمة االســـــتثمارات من املصـــــادر كافة، ال ســـــيم )ز(
 القطاع اخلاص، مع السياسات واالسرتاتيجيات اجلديدة لنظم زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود؛ 

 أكرب إزاء املنتجات الزراعية املستدامة، مبا فيها العضوي منها؛  اهتماًمااملستهلكني واملنتجني  اكتسابوأشار إىل  )ح(

هدر من األغذية على طول ســلســلة اإلمداد، مبا يف ذلك من خالل وســّلط الضــوء على أمهية احلد من الفاقد وامل )ط(
 وإرساء بيئة سياسية وتنظيمية مشّجعة؛ والتثقيفتوعية املستهلكني واملنتجني 
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وشــــــــدد على ضــــــــرورة أن يعاجل القطاع الزراعي مســــــــألة تغري املناخ إن من حيث التكيف أو التخفيف من وطأة  )ي(
ابري املناسبة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية وشّجع املنظمة على املضي التأثريات، من خالل اختاذ التد

 قدًما يف دعم احلوارات بني احلكومات وأصحاب املصلحة املتعددين يف هذه اجلهود؛

) 2( ؛دعم �ج النظم الغذائية يف الســــــــياســــــــات والتخطيط الريفي واحلضــــــــري) 1(وطلب أن تعمد املنظمة إىل:  )ك(
يف جمال الزراعة  بلورة عملهاو  )3( وإدراج ُ�ج الزراعة اإليكولوجية وتنويعها ضـــــــــــــمن املبادرات اإلقليمية الثالث؛

ياق عقد األمم املتحدة للزراعة األســــــــــــــرية (مثًال اإليكولوجية  ) ومبادرة تعميم الزراعة 2028 - 2019يف ســــــــــــــ
 للمنظمة؛مع مناقشة ذلك يف األجهزة الفنية والرئاسية  اإليكولوجية

وطلب من املنظمة أن تأخذ بزمام املبادرة للعمل، بالتعاون مع األطراف الفاعلة األخرى، على تيســــــــــــــري عملية  )ل(
 وضع منهجيات لقياس أداء االستدامة بالنسبة إىل مجيع النظم الزراعية والغذائية؛

  على احلاجة إىل إيالء عناية خاصة للنساء والشباب خاصة يف ما يتعلق باحلصول على املوارد واالبتكار.  وشدد )م(
 

 الزراعة اإللكترونية: استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير  -باء
 نظم غذائية مستدامة وشاملة وتحقيق التكامل التجاري

 
 .ERC/18/3ناقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -19

 
 وإن املؤمتر اإلقليمي: -20

 
وشــّجع األعضــاء على تشــاطر  2030شــدد على أمهية تطوير الزراعة اإللكرتونية باعتبارها أداة لتطبيق خطة عام  (أ)

 املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من مبادرات الزراعة اإللكرتونية وتطبيقاهتا؛ 

وأكــد جمــدًدا على أمهيــة اجلمع بني ابتكــارات التكنولوجيــا الرقميــة وغريهــا من االبتكــارات، مبــا يف ذلــك الزراعــة  (ب)
اإليكولوجية، باإلضــــــــافة إىل حتســــــــني قدرات مجيع األطراف الفاعلة من أجل تشــــــــجيع التغيري اإلمنائي يف النظم 

 الغذائية والزراعية؛ 

قدر ممكن من املنافع والفرص من الزراعة اإللكرتونية من خالل معاجلة  وســـــــّلط الضـــــــوء على أمهية ضـــــــمان أكرب (ج)
الفروقات اجلغرافية يف املناطق النائية، وذلك عرب ســـــّد الفجوة اجلنســـــانية وبني األجيال ومن خالل دعم مهارات 

 اإلملام الرقمي لغرض اإلندماج االجتماعي؛ 

متكني هؤالء لتطوير حلول يف جمال الزراعة اإللكرتونية، باعتبار ذلك وأبرز أمهية الشــــــباب يف الزراعة اإللكرتونية و  (د)
 أيًضا سبيًال ملعاجلة مشكلة عمالة الشباب يف الريف؛ 

وأوصــى بتعزيز مشــاركة القطاع اخلاص يف الزراعة اإللكرتونية، مبا يف ذلك املؤســســات الصــغرية واملتوســطة احلجم،  (ه)
 م الغذائية واستدامتها؛ واملستهلكني أيًضا لضمان كفاءة النظ
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وشـدد على أّن الشـفافية ومحاية البيانات الشـخصـية وطرق احلماية املناسـبة تعّد مجيًعا عناصـر أسـاسـية لبناء الثقة  (و)
يف الزراعة اإللكرتونية من خالل أطر تنظيمية واضحة وشّجع على وضع وتطبيق معايري دولية، مبا يف ذلك بشأن 

 التشغيل البيين واستخدام البيانات؛ 

رة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على دعم املزارعني، ال سيما أصحاب احليازات الصغرية، من وأشار إىل قد (ز)
 ولنظم اإلنذار املبكر ومكافحة األمراض؛  اآلين للرصدخالل إتاحة األدوات الالزمة 

 وتطبيقها.  لصياغة سياسات الزراعة اإللكرتونية املصلحةوشدد على مزايا النهج الشاملة واملتعددة أصحاب  (ح)
 

 وطلب من املنظمة القيام مبا يلي:  (ط)
 

مواصلة مساعدة البلدان يف أوروبا وآسيا الوسطى لتحويل قطاعاهتا الزراعية والنهوض بسبل عيش املزارعني،  -1
نســــــاء ورجاًال، من خالل الزراعة اإللكرتونية وتشــــــجيع اســــــتخدامها املســــــؤول بواســــــطة املبادرات اإلقليمية 

  الثالث؛

ومجع وحتليل املمارســـــــــات اجليدة واألدوات واآلليات يف جمال الزراعة اإللكرتونية من أجل تشـــــــــاطر املعارف  -2
وإســداء املشــورة بشــأن الســياســات وتنمية القدرات لتحقيق أكرب قدر ممكن من املنافع واحلد قدر املســتطاع 

 من املخاطر؛ 

لتنمية القدرات يف  شاملتني على وضع إطار واسرتاتيجية والعمل مع الشركاء الوطنيني واإلقليميني والدوليني -3
 جمال الزراعة اإللكرتونية؛

وإتاحة منصــــة إقليمية حمايدة لتشــــاطر املعرفة ودعم تنفيذ االســــرتاتيجيات الوطنية للزراعة اإللكرتونية لبلدان  -4
 أوروبا وآسيا الوسطى. 

 
 بالبرنامج والميزانية المسائل المتعلقة -ثالثًا

 
 شبكة المكاتب الميدانية -ألف

 
 . ERC/18/4ناقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -21

 
 وإن املؤمتر اإلقليمي: -22

 
أكد جمدًدا دعمه للمبادئ واملعايري العامة املقرتحة من أجل إعادة النظر يف نطاق تغطية شـــبكة املكاتب امليدانية  (أ)

وع خاص على البلدان ذات الدخل املنخفض مع مراعاة مبدأ للمنظمة وســــلط الضــــوء على احلاجة إىل الرتكيز بن
 حيادية الكلفة على النحو الواجب؛ 

وأقّر باحلاجة إىل إعادة النظر يف نطاق التغطية العاملية للمنظمة لتقدمي دعم مباشــــــــــر أكثر فعالية لألعضــــــــــاء من  (ب)
 خالل تعزيز قدرات املقار امليدانية مبوازاة احملافظة على القدرات الفنية يف املقر الرئيسي للمنظمة؛ 
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قطرية لزيادة املرونة والتكيف مع االحتياجات الناشـــــئة وأشـــــار إىل اســـــتعراض مناذج تعيني املوظفني يف املكاتب ال (ج)
للبلدان مبوازاة ضـــمان الشـــفافية وإجراءات قائمة على اجلدارة بالنســـبة إىل املوارد البشـــرية واالســـتفادة من الفرص 

 اليت تتيحها الشواغر الوظيفية؛ 

لوطنية والدولية مع أصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة وأثىن على اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف اإلقليم لتعزيز الشــــــــــــــراكات ا (د)
 الرئيسيني من أجل زيادة فعالية الدعم املعياري وامليداين؛

 وشّجع على تعزيز نظم الرقابة الداخلية ورّحب جبهود اإلدارة هبذا الصدد؛  (ه)

األربعني تشكل  وأثىن على الرتكيز القوي للمنظمة وعملها على الصعيد القطري وأقّر بأّن مبادرة الذكرى السنوية (و)
فرصــــــــة لتجديد التزام املنظمة حبضــــــــورها الطويل األمد يف امليدان مع ضــــــــما�ا يف الوقت نفســــــــه املرونة والكفاءة 

 ومستوى عاٍل من القدرات الفنية؛

وعلى توطيد أواصــــر التعاون وشــــدد على اســــتمرار احلاجة إىل إســــناد األولوية للشــــراكات على املســــتوى امليداين  (ز)
 ؛ الدويل

ومراعاة النتائج وشــــــــــــــدد على أمهية توطيد التعاون أكثر فأكثر بني املنظمة والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  (ح)
 منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. نقاش اجلاري حالًيا بشأن لاملقبلة ل

 
 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياتها في اإلقليم  -باء

 
 . ERC/18/5يمي الوثيقة ناقش املؤمتر اإلقل -23

 
 وإن املؤمتر اإلقليمي: -24

 
اعرتف بأمهية اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي يف توفري توّجه للعمل التقين الذي تضــــــــــــــطلع به املنظمة من أجل معاجلة  (أ)

 األولويات يف اإلقليم وضمان التحقيق الفّعال للنتائج على املستوى القطري؛

 2017-2016وأثىن على العمل املنجز من خالل الربامج االســــــــــــــرتاتيجية والنتائج اليت حققتها املنظمة يف الفرتة  (ب)
ضــــــــمن إطار املبادرات اإلقليمية وغريها من جماالت العمل الرئيســــــــية من أجل االســــــــتجابة لألولويات الرئيســــــــية 

 احملّددة خالل الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا؛

وأقّر بالدور الرئيســـــــــي  2030ورّحب مبواءمة األهداف االســـــــــرتاتيجية للمنظمة مع خطة التنمية املســـــــــتدامة لعام  )(ج
للربامج االســـــرتاتيجية من أجل إدماج العمل الفين للمنظمة على املســـــتويني اإلقليمي والقطري ملعاجلة التحديات 

 لبلدان يف جمال أهداف التنمية املستدامة؛ اإلمنائية بأبعادها كافة وتقدمي الدعم الكفؤ واملناسب ل

واتفــاق بــاريس  2030مع إطــار خطــة عــام  2021-2018وأثىن على أمهيــة أن تتواءم األولويــات املقرتحــة للفرتة  (د)
بالتغذية املشـــــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــــــحة  املعىنوإعالن روما خالل املؤمتر الدويل الثاين 

 العاملية وإطار العمل املنبثق عنه؛ 
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 .وشدد على أمهية تشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (ه)

 وطلب من منظمة األغذية والزراعة القيام مبا يلي: (و)
 

األوىل "متكني أصــــحاب احليازات الصــــغرية واملزارع األســــرية مواصــــلة تنفيذ املبادرتني اإلقليميتني ومها املبادرة  •
للنهوض بســبل العيش يف الريف واحلد من الفقر" واملبادرة الثانية "حتســني التكامل بني التجارة واألســواق يف 

 الربامج" واستخدامهما باعتبارمها �ًجا براجمًيا لضمان االتساق والدعم املتكامل لتنفيذ األغذية صناعةجمال 
 من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛  القطرية

 ؛ 2028-2019وربط املبادرة األوىل بعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية للفرتة  •
يف ظّل تغري املناخ" واحلفاظ على الرابط املســـــــــــــتدامة للموارد الطبيعية دارة اإلوتنفيذ املبادرة اإلقليمية الثالثة " •

 القائم بني املبادرتني األوىل والثالثة بشأن النظم الزراعية والغذائية املستدامة؛ 
ودعم األعضــــاء لدى تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن احلوكمة املســــؤولة حليازة األراضــــي ومصــــايد  •

ومبادئ  اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلق يف الغذاءو  األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين
جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصــــــة باالســــــتثمارات املســــــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية واحلرص على معاجلة 

 املسائل املشرتكة املتمثلة يف الشؤون اجلنسانية واحلوكمة وتغري املناخ والتغذية؛ 
ل تصميم وتطبيق سياسات واسرتاتيجيات متصلة بالتجارة متاشًيا مع اتفاقات ومواصلة دعم البلدان من أج •

 منظمة التجارة العاملية من خالل اتباع �ج حمايد ومتوازن. 
 

 األخرى المسائل -ارابعً 
 

 2019-2016برنامج عمل المؤتمر اإلقليمي ألوروبا المتعدد السنوات للفترة  -ألف
 

 . ERC/18/6ناقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -25
 

للمؤمتر  2019-2016وأخذ املؤمتر اإلقليمي علًما بالنســـــخة املراجعة من "برنامج العمل املتعدد الســـــنوات للفرتة  -26
 اإلقليمي ألوروبا" املعروض على املؤمتر اإلقليمي. 

 
 تقرير منبثق عن مناقشات الدورة األربعين للهيئة األوروبية للزراعة  -باء

 
 .ERC/18/7ناقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -27

 
 وإن املؤمتر اإلقليمي: -28

 
 صادق على التقرير والتوصيات املنبثقة عن الدورة األربعني للهيئة األوروبية للزراعة؛  (أ)
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االســــــتخدام احلذر واملســــــؤول ملضــــــادات امليكروبات ورصــــــد هذا  تشــــــجيع مواصــــــلة وناشــــــد املنظمة العمل على (ب)
االستخدام ومراقبة مقاومة مضادات امليكروبات وشدد على احلاجة إىل التخلص تدرجيًيا من استخدام املضادات 

 احليوية كمحفزات للنمو. 
 

 الثالثين تقرير منبثق عن مناقشات االجتماع المشترك بين الدورة التاسعة و  -جيم
 لهيئة الغابات األوروبية والدورة الخامسة والسبعين للجنة المعنية بالغابات 

 والصناعة الحرجية التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا
 

 .ERC/18/8ناقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -29
 

 وإن املؤمتر اإلقليمي: -30
 

 أقّر التوصيات؛  (أ)

وطلب أن حتدد هيئة الغابات األوروبية وتناقش أولويات العمل يف اإلقليم يف دوراهتا املقبلة فضـــــــالً عن املســـــــائل  (ب)
 املقبلة؛  دورتهاليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي ألوروبا إليها يف 

ع املنظمة على مواصلة هذا وأثىن على عمل منظمة األغذية والزراعة بالنسبة إىل مسائل احلراجة يف اإلقليم وشجّ  (ج)
العمـل وتعزيزه بقـدر أكرب، مبـا يف ذلـك يف مـا يتعلق حبرائق الغـابـات واألنواع الغـازيـة والتثقيف احلرجي والغـابـات 

 املدارية واالستوائية؛ 

وأيّد األنشـــطة املشـــرتكة اليت تقوم هبا املنظمة واللجنة االقتصـــادية ألوروبا يف جمال احلراجة ورّحب باعتماد برنامج  (د)
املشرتك بني هيئة الغابات األوروبية واللجنة املعنية بالغابات والصناعة  2021-2018عمل وارسو املتكامل للفرتة 

 احلرجية. 
 

 ورة التاسعة والعشرين للهيئة االستشارية تقرير منبثق عن مناقشات الد -دال
 األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء المائية 

 
 .ERC/18/9ناقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -31
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 وإن املؤمتر اإلقليمي: -32
 

أشار إىل التوصيات الواردة يف تقرير الدورة التاسعة والعشرين بشأن إدارة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء  (أ)
 املائية يف املياه العذبة يف أوروبا؛ 

وأثىن على التوصـــيات امللموســـة الصـــادرة عن الندوة الدولية للهيئة اهليئة االســـتشـــارية األوروبية للمصـــايد الداخلية  (ب)
تربية األحياء املائية بشــــــــــــــأن "تكييف مصــــــــــــــايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف املياه العذبة مع تغري و 

 املناخ"؛ 

وطلب أن حتدد اهليئة وتناقش أولويات العمل يف اإلقليم يف دوراهتا املقبلة فضـــــــــالً عن املســـــــــائل اليت ينبغي لفت  (ج)
 املقبلة؛  دورتهعناية املؤمتر اإلقليمي ألوروبا إليها يف 

وســــــلط الضــــــوء على دور اهليئة باعتبارها منصــــــة مشــــــرتكة هامة بني البلدان األوروبية للبحوث العلمية واملشــــــورة  (د)
املتعلقة بالســــياســــات اخلاصــــة مبصــــايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف املياه العذبة، مبا يف ذلك الصــــيد 

 الرتفيهي؛ 

 ة وشّجع األعضاء على تقدمي مسامهات طوعية حتقيًقا هلذه الغاية. وناشد املنظمة إتاحة املوارد الكافي (ه)
 

 تقرير منبثق عن مناقشات الدورة الخامسة لهيئة مصايد األسماك  -هاء
 وتربية األحياء المائية في آسيا الوسطى والقوقاز

 
 .ERC/18/10ناقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -33

 
 وإن املؤمتر اإلقليمي: -34

 
جزًءا ال  )اهليئة( وتربية األحياء املائية يف آســيا الوســطى والقوقاز هيئة مصــايد األمساك على أن تصــبح تقارير وافق (أ)

 يتجزأ من املؤمتر اإلقليمي ألوروبا ضمن بند مسستقّل من جدول األعمال؛ 

وتربية األحياء املائية يف وطلب أن حيدد املؤمتر اإلقليمي ألوروبا ويناقش أولويات العمل لتنمية مصــــــــــــايد األمساك  (ب)
اإلقليم الفرعي للهيئة متاشـــــــــــًيا مع حتقيق األهداف العاملية ألهداف التنمية املســـــــــــتدامة لألمم املتحدة واملبادرات 

 2018اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة، لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا السادسة يف شهر أكتوبر/تشرين األول 
 يف تركيا؛ 

ع األعضــــاء املعنيني يف املؤمتر اإلقليمي ألوروبا والبلدان املراقبة يف اهليئة على اإلعالن عن نيتهم االنضــــمام وشــــجّ  (ج)
 إىل اهليئة؛ 

وأشـــار إىل أمهية رفع مســـتوى اســـتهالك األمساك يف األمناط الغذائية املتبعة يف آســـيا الوســـطى والقوقاز ودور اهليئة  (د)
 ية وتشجيع االستخدام املستدام للموارد. يف تنمية تربية األحياء املائ
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 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثالثين للمؤتمر اإلقليمي ألوروبا -واو
 

 الثــانيــةيف ظــّل عــدم تلقي أي عروض من الوفود، أعلن الرئيس أّن املــدير العــام ســــــــــــــيقرر مكــان انعقــاد الــدورة  -35
 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي وموعده احملدد بالتشاور مع اجملموعة اإلقليمية ألوروبا. 

وأشـار املؤمتر اإلقليمي إىل طلب ضـمان مسـامهة ومشـاركة القطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوسـاط األكادميية يف  -36
 الدورات املقبلة للمؤمتر اإلقليمي. 

 
 ما يستجد من أعمال -زاي

 
الســـــــــنة الدولية للصـــــــــحة النباتية وتأثرياهتا  2020لفت وفد فنلندا العناية إىل مبادرة فنلندا من أجل إعالن ســـــــــنة  -37

وأعلن املؤمتر  اإلجيابية احملتملة على عدد من أهداف التنمية املســـــــــتدامة واألهداف االســـــــــرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة.
 تأييده هلذه املبادرة. اإلقليمي 

 
 سنة دولية للشيَلم. بعطاها وفد إستونيا بشأن املبادرة اخلاصة أخذ املؤمتر اإلقليمي علًما باملعلومات اليت أ -38

 
 المذكرات اإلعالمية

 
ا بــــالوثــــائق املتــــاحــــة لإلحــــاطــــة (الوثــــائق اإلقليمي أخــــذ املؤمتر  -39  ERC/18/INF/10و ERC/18/INF/9علمــــً
 ).ERC/18/INF/11و
 

 اإلقليمي وإقراره استعراض تقرير المؤتمر
 

 اعتمد املؤمتر اإلقليمي باإلمجاع التقرير مع املالحظات اليت ختللت عملية اعتماده. -40
 

 اختتام المؤتمر
 

توجه املدير العام بالشكر إىل حكومة االحتاد الروسي على استضافتها املمتازة للمؤمتر اإلقليمي وإىل املشاركني  -41
  ُحيتذىاقرتح كمثال كافة على املسامهات اهلامة اليت قدموها. وبالنظر إىل خصوصيات هذا اإلقليم واالختالفات فيه، 

يف إمكانية ختصيص وقت ملناقشات خمتلف البحث لدورات املقبلة للمؤمتر يف ا أن يتمّ  ،يف املؤمترات اإلقليمية األخرى
األقاليم الفرعية وجمموعات البلدان. وأعرب عن تقديره ملا حظيت به املبادرات اإلقليمية الثالث، إىل جانب عملية 

تمع املدين على امتداد املؤمتر الالمركزية، من دعم وإقرار. وشدد كذلك على املشاركة النشطة والنهج التعاوين ملنظمات اجمل
اإلقليمي. ومل تكن مشاركة القطاع اخلاص كاملة يف العديد من املؤمترات اإلقليمية، لذا فقد شدد املدير العام على ضرورة 
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ختصيص مزيد من الوقت لتشجيع هذا القطاع على املشاركة. ويف اخلتام، أطلع أيًضا املؤمتر اإلقليمي على آخر املستجدات 
 ن إعادة حتديد موضع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. بشأ

 
، رئيس إدارة العالقات الدولية، نيابة عن االحتاد الروسي، بأصدق عبارات Valery Sizovوتوجه بدوره السيد  -42

بشأن األوضاع الشكر إىل املشاركني كافة حلضورهم خالل املؤمتر ومشاركتهم النشطة يف عملية تبادل لآلراء مثمرة للغاية 
اليت تتخذ خالهلا  ةواألهداف واملهام اخلاصة باألمن الغذائي يف اإلقليم. وشدد كذلك على االجتماعات الثنائية العديد

قرارات هامة بشأن التعاون يف جمال الزراعة، معربًا عن أمله يف مواصلة هذا احلوار البّناء. وتوجه بالشكر نيابة عن االحتاد 
 املنظمة على تنظيمها املمتاز وما قدمته من دعم للدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي.  الروسي إىل أمانة
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 المرفقات -خامًسا
 

 جدول األعمال –المرفق ألف 
 

 المراسم االفتتاحية
 

 البنود االفتتاحية -أوًال 
 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقررين -1

 واجلدول الزميناعتماد جدول األعمال  -2

 بيان املدير العام -3

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -4

 بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا -5

 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي -6

 بيان املتحدث باسم مشاورة منظمات اجملتمع املدين -7
 

 ية والمتعلقة بالسياسات على المستويين اإلقليمي والعالميالمسائل التنظيم -ثانًيا
 
 املائدة املستديرة الوزارية: النظم الغذائية والزراعية املستدامة يف أوروبا وآسيا الوسطى يف ظّل تغري املناخ -8

وشـــــــاملة وحتقيق الزراعة اإللكرتونية: اســـــــتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــاالت لتطوير نظم غذائية مســـــــتدامة  -9
 التكامل التجاري

 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية -اثالثً 

 
 شبكة املكاتب امليدانية -10

 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياهتا يف اإلقليم -11
 

 مسائل أخرى -رابًعا
 

 2019-2016برنامج عمل املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املتعدد السنوات للفرتة  -12

 تقرير منبثق عن مناقشات الدورة األربعني للهيئة األوروبية للزراعة -13
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تقرير منبثق عن مناقشـــات االجتماع املشـــرتك بني الدورة التاســـعة والثالثني هليئة الغابات األوروبية والدورة اخلامســـة  -14
 دية ألوروباوالسبعني للجنة املعنية بالغابات والصناعة احلرجية التابعة للجنة اللجنة االقتصا

 تقرير منبثق عن مناقشات الدورة التاسعة والعشرين للهيئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية -15

 تقرير منبثق عن مناقشات الدورة اخلامسة هليئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز -16

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألوروبا :البند الدائم -17

 ما يستجد من أعمال -18

  2020السنة الدولية للصحة النباتية يف عام  18-1
 

 استعراض تقرير املؤمتر اإلقليمي واعتماده
 

 اختتام املؤمتر
 
 
  



15 ERC/18/REP 

 
 

 قائمة بالوثائق -المرفق باء 
 
)/documents/en/31conferences/erc-www.fao.org/about/meetings/regional( 
 

 العنوان الرمز
ERC/18/1 جدول األعمال التفصيلي املؤقت 
ERC/18/2 يف أوروبا وآسيا الوسطى يف ظّل تغري املناخ النظم الغذائية والزراعية املستدامة 

ERC/18/2 Web Annex  امللحق على الويب بالوثيقةERC/18/2 النظم الغذائية والزراعية املســــــــــــــتدامة يف أوروبا :
 وآسيا الوسطى يف ظّل تغري املناخ

ERC/18/3 غذائية  الزراعة اإللكرتونية: اســــــــــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــــاالت لتطوير نظم
 مستدامة وشاملة وحتقيق التكامل التجاري

ERC/18/3 Web Annex  امللحق على الويــب بــالوثيقــةERC/18/3 الزراعــة اإللكرتونيــة: اســــــــــــــتخــدام تكنولوجيــا :
 املعلومات واالتصاالت لتطوير نظم غذائية مستدامة وشاملة وحتقيق التكامل التجاري

ERC/18/4 شبكة املكاتب امليدانية 
ERC/18/5 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياهتا يف اإلقليم 
ERC/18/5 

Web Annex 1  حملة عامة عن برامج األهداف االسرتاتيجية يف منظمة األغذية والزراعة 

ERC/18/5 
Web Annex 2  مســــامهة النتائج يف إقليم أوروبا وآســــيا الوســــطى يف حتقيق األهداف االســــرتاتيجية ملنظمة

  2017-2016والزراعة خالل فرتة السنتني األغذية 
ERC/18/5 

Web Annex 3  املســـــــــــامهة املقررة للنتائج يف إقليم أوروبا وآســـــــــــيا الوســـــــــــطى يف حتقيق مقاصـــــــــــد خمرجات
 2019-2018األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة يف فرتة السنتني 

ERC/18/6  2019-2016برنامج عمل املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املتعدد السنوات للفرتة 
ERC/18/7 تقرير منبثق عن مناقشات الدورة األربعني للهيئة األوروبية للزراعة 
ERC/18/8  تقرير منبثق عن مناقشـــــات االجتماع املشـــــرتك بني الدورة التاســـــعة والثالثني هليئة الغابات

اخلامسة والسبعني للجنة املعنية بالغابات والصناعة احلرجية التابعة للجنة األوروبية والدورة 
 االقتصادية ألوروبا

ERC/18/9  تقرير منبثق عن مناقشـات الدورة التاسـعة والعشـرين للهيئة االسـتشـارية األوروبية للمصـايد
 الداخلية وتربية األحياء املائية

ERC/18/10  اخلامســـــة هليئة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف تقرير منبثق عن مناقشـــــات الدورة
 آسيا الوسطى والقوقاز

  

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc31/documents/en/
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وثائق العلومات ســــــــلســــــــلة 
)INF( 

 

 العنوان الرمز
ERC/18/INF/1 مذكرة إعالمية 
ERC/18/INF/2 اجلدول الزمين املؤقت 
ERC/18/INF/3 القائمة املؤقتة بالوثائق 
ERC/18/INF/4 بيان املدير العام 
ERC/18/INF/5 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 
ERC/18/INF/6 بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا 
ERC/18/INF/7 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
ERC/18/INF/8 بيان املتحدث باسم مشاورة منظمات اجملتمع املدين 

ERC/18//INF/9  تقرير منبثق عن مناقشـــــــــــــات الدورة احلادية واألربعني للهيئة العامة ملصـــــــــــــايد أمساك البحر
 األبيض املتوسط 

ERC/18/INF/10  نتائج الندوة اإلقليمية عن "النظم الغذائية املســـــــــــتدامة من أجل أمناط غذائية صـــــــــــحّية يف
 أوروبا وآسيا الوسطى"

ERC/18/INF/11  تقرير عن الدعم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف اإلقليم 
ERC/18/INF/12 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 
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 إعالن منظمات المجتمع المدني - المرفق جيم
 

 2018أبريل/نيسان  27بودابست، 
 
اجملتمع املدين (صــغار املزارعني، والرعاة، وصــيادو األمساك، والســكان األصــليون، والعاملون  منبوصــفنا منظمات  

يف جمايل الزراعة واألغذية، واملستهلكون، والنساء، والشباب واملنظمات غري احلكومية) من خمتلف األقاليم، حنن أصحاب 
كة، نعمل لضـــــمان احلق قي غذاء كاٍف. وحنّث حقوق وأعضـــــاء ناشـــــطون يف النظام الغذائي. ومن خالل جهودنا املشـــــرت 

 الدول يف إقليمنا على إبداء االتساق والدعم يف العملية اليت تتبعها الختاذ القرارات.
 
خبطوات ســـــريعة. ورغم أن أهداف التنمية املســـــتدامة ليســــت  2030ويقرتب موعد خطة التنمية املســـــتدامة لعام  

عدد من القيود، نبقى مقتنعني بأنه ســوف يتعّذر حتقيقها من دون حتّول منوذجي طموحة بقدر ما قد نتمناه، وأ�ا ختضــع ل
 جذري إىل السيادة الغذائية.

 
يبدأ هذا التحّول النوذجي بتنفيذ الصـــــــــــكوك القائمة على حقوق اإلنســـــــــــان اليت اتفقت عليها منظمات اجملتمع  

، واخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــأن احلوكمة املســـــؤولة املدين، مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــأن احلق يف غذاء كافٍ 
، واتفاقية األمم املتحدة حلماية اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــــمان اســــــــتدامة مصــــــــايد األمساك صــــــــغرية النطاقللحيازة، و 

ملي. وحنن العمال املهاجرين وأفراد أســــــرهم، فضــــــالً عن العديد من الســــــياســــــات اليت اتفقت عليها جلنة األمن الغذائي العا
متفائلون أيضــــاً بأن جملس حقوق اإلنســــان ســــوف يصــــّوت العتماد إعالن األمم املتحدة بشــــأن حقوق الفالحني وســــائر 

 األشخاص العاملني يف املناطق الريفية.
 

 نحتاج إلى التنفيذ والرصد!!! ونحتاج إليهما فورًا!!!
 
وبعض الدول بأن الزراعة اإليكولوجية، اليت متارســها أصــالً عدة جمتمعات حملية  األغذية والزراعةمنظمة  أقّرت أخرياً  

منتجي األغذية من حول العامل، متثل النهج الشمويل الضروري إلنتاج األغذية املغذية واستهالك األغذية الصحية. صغار من 
منظماتنا وقدراتنا على أن نكون أقل اعتماداً على املدخالت وأّما معارفنا، وأقاليمنا (الربية والبحرية منها)، وجمتمعاتنا احمللية، و 

ل ركـــــــائز الزراعـــــــة اإليكولوجيـــــــة. كـــــــذلـــــــك، تعكس ممـــــــارســــــــــــــــــــات  الزراعـــــــة اإليكولوجيـــــــة  نـــــــااخلـــــــارجيـــــــة فهي تشـــــــــــــكـــــــّ
ء األمساك والغابات والزراعة) االبتكار الفعلي واجلاري يف كافة أحنا مصــــــــــــــايديف مجيع القطاعات املنتجة لألغذية (الرعوية و 

العامل. وحنن، بوصـــــفنا منتجي أغذية على نطاق صـــــغري، منلك احللول لوقف االحتباس احلراري العاملي ومكافحة تغري املناخ. 
 وحنن الضـــــامنون ملســـــتقبل كوكبنا واإلنســـــانية مجعاء. ونؤمن إمياناً شـــــديداً بأنه بفضـــــل الزراعة اإليكولوجية، ميكننا أن نضـــــمن 

أســــاســــية للحفاظ على بيئتنا،  فاملشــــاعاتحيصــــل اجلميع على األغذية والعدالة االجتماعية.  ، وأناملشــــاعاتأالّ يتم تعديل 
 ولتوفري فرص للشباب. كذلك، إن الزراعة اإليكولوجية هامة السرتعاء االنتباه إىل حقوق النساء وضمان احرتام النساء. 

 
أو اخلاصــــــة باألمم رير احللول البيئية لتم لن نســــــمح باســــــتخدام الزراعة اإليكولوجية ملصــــــاحل ضــــــّيقة خاصــــــة، أو 

 .املتحدة
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كذلك، توفّر التكنولوجيات اجلديدة فرصــــــــــــاً وتطرح حتديات للجميع. فالزراعة اإللكرتونية ليســــــــــــت ابتكاراً حبّد  

ذاهتا، ســيما أن نظم الزراعة اإليكولوجية تتمتع بتكنولوجيا ذات نطاق مالئم يف النظم الغذائية. وحنن نشــعر مجيعاً باآلثار 
صغرية من الشركات حتتكر القطاع  حفنةبالفعل، إن و تصاد اإللكرتوين/الشبكي. املتمخضة عن الرتّكز اهلائل للقدرة يف االق

بكامله، وتتحكم بالبيانات وتسّوقها بطريقة تنتهك حقوق األشخاص األساسية. وتظهر اليوم الزراعة اإللكرتونية بوصفها 
شــــــــــأن آثار ترّكز القطاع الغذائي ثورة خضــــــــــراء جديدة. إمنا ال تتوفر ضــــــــــوابط كافية بشــــــــــأن تنظيم البيانات وملكيتها، وب

 حق املواطنني يف الغذاء. احلفاظ علىبالتزامات الدول وتداعيات 
 
لذا، ســـوف نســـتخدم فقط تكنولوجيات الزراعة اإللكرتونية/ التكنولوجيات الرقمية بطرٍق حمددة نعتقد أ�ا قادرة  

يكولوجية أداًة جديدة لتخصـــــيص معارفنا، وجعلنا أن تصـــــبح الزراعة اإلبعلى دعم منوذج اإلنتاج اخلاص بنا. ولن نســـــمح 
 ، وأكثر إطناباً، وأن يتّم استبدالنا يف �اية املطاف برجال آليني يف املستقبل!تبعّيةأكثر 

 
 ولغرض حتقيق هذا التحّول النموذجي، نطلب إعارة انتباه خاص إىل ما يلي: 
 

وسائر األشخاص العاملني يف املناطق الريفية، والذي سوف اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الفّالحني  •
 يعّزز احلقوق القائمة للسكان الريفيني ويبين عليها، والذي سيتّم االعرتاف به يف اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان.

ويسّبب جيب أن نضع حّداً لكّل التمويل العام الذي يدعم مناذج األغذية املصّنعة غري الصحية إىل درجة بعيدة  •
مبا يف ذلك متويل املناخ، مشــــاكل صــــحية، وســــوء التغذية وانعدام العدالة الغذائية. كذلك، ينبغي للتمويل العام، 

، واحلصــــول العادل إنتاج األغذية على نطاق صــــغري يف إطار الزراعة اإليكولوجية بكل وضــــوح يرّتب أولوياتأن 
. ويعين هذا األمر ضـــمان العدالة يف النظم الغذائية من على غذاٍء كاٍف ومغذٍّ وهو حق إنســـاين عاملي وأســـاســـي

خالل عدالة اإلنتاج ، والتوزيع والوصـــول إىل األســـواق اإلقليمية، مبا حيّد من النزاعات واالســـتغالل ويتيح اإلقرار 
اف التنمية من أهد 12وهذا يتفق مع اهلدف بالعوامل اهليكلية اليت توّلد انعدام العدالة وسوء التغذية يف اإلقليم. 

 .بشأن القضاء على اجلوع 2املستدامة بشأن االستهالك واإلنتاج املسؤولني، ومع اهلدف 

التنفيذ الكامل حلقوق املرأة. بالفعل، ما زالت حقوق املرأة تتعّرض لالنتهاك يف هذا اإلقليم، وندعو مجيع الدول  •
حلقوق كاملًة وفقاً للخطوط التوجيهية إىل دعم وتنفيذ الســــياســــات الناشــــطة بكل وضــــوح من أجل صــــون هذه ا

التابعة التفاقية األمم املتحدة بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة. وهذه اخلطوط التوجيهية تدعم 
واملشــــــاركة الناشــــــطة يف احلكومة  املوارد اإلنتاجية واالقتصــــــادية،املســــــاواة بني الرجال والنســــــاء يف احلصــــــول على 

 سسية الختاذ القرارات.والعمليات املؤ 

من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة إىل توفري العمل الالئق للجميع.  8التنفيذ الكامل للعمل الالئق. يرمي اهلدف  •
الزراعة ما زال يعاين من العجز. كما أن قوانني العمل يف اإلقليم تزداد ضـــــعفاً، وتســـــتبعد  جمال فالعمل الالئق يف

العاملني الزراعيني من قوانني العمل وخطط احلماية االجتماعية. ورغم املعاهدة الدولية القائمة اليت تؤكد على 
املرغمني على العمل يف ظروف خطرية حقوق العّمال املهاجرين، يســتمر التهريب والتمييز حبق العمال املهاجرين 

 ومعزولة، والذين غالباً ما يقعون ضحايا العمل القسري. 



19 ERC/18/REP 

 
 

وضـــــــع حّد إلعطاء املضـــــــادات احليوية بكميات كبرية للماشـــــــية والدواجن. لقد أفضـــــــى اإلنتاج احليواين املكّثف  •
كترييا اخلطرية جداً. وقد من العديد من الب احليويةألغراض األغذية إىل ظهور ســـــــــــــالالت مقاومة للمضـــــــــــــادات 

ألقت وكاالت األمم املتحدة الضــوء على التهديد اخلطري الذي تطرحه مقاومة املضــادات احليوية لألشــخاص من 
حول العامل. وإذا مل تـُّتخذ اإلجراءات الالزمة، مثة خطر متزايد يف أن يتوىف ماليني األشـــــخاص بســـــبب البكترييا 

 .2050عام  املقاومة للمضادات احليوية حبلول

ضــمان احلصــول الكامل والعادل على أغذية كافية ومغّذية (وهو حق إنســاين عاملي وأســاســي) من خالل عملية  •
شــــاملة، تســــري جنباً إىل جنب مع الوكاالت، واحلكومة احمللية والوطنية، ومنتجي الزراعة اإليكولوجية، ومنظمات 

االجتماعية. ومن شــــــــــــــأن هذه العملية أن حتقق العدالة يف  اجملتمع املدين وجهات فاعلة أخرى يف جمال العدالة
النظم الغذائية من خالل اإلنتاج والتوزيع العادلني مبا يضــمن أســعاراً عادلة بالنســبة إىل املنتجني، وأســعاراً معقولة 

ّلد انعدام بالنســـــــــبة إىل املســـــــــتهلكني من أجل احلّد من النزاعات واالســـــــــتغالل، واإلقرار بالعوامل اهليكلية اليت تو 
 العدالة وسوء التغذية يف اإلقليم. 

ترى الدول يف عقد الزراعة األســـرية وعقد التغذية فرصـــًة فريدة التســـاق الســـياســـات وااللتزام احلكومي. ويســـتند  •
هذا االلتزام على موجبات حقوق اإلنسان وهي ليست جمرد مسألة شكلية! لذا، ينبغي النظر إىل هذين العقدين 

املنتجني صــــغار شــــكالن فرصــــًة حقيقية لضــــمان الســــياســــات واالســــتثمارات العامة اليت تفيد وتدعم على أ�ما ي
األغذية الطريقة الوحيدة للحرص على أن تُنّفذ  يمنتجصغار واملزارع اليت متلكها األسر يف اإلقليم. بالفعل، ميثل 

 فعًال الزراعة اإليكولوجية، اليت تضمن احلق يف غذاء كاٍف ومغذٍّ.
 
إننا نرّحب بعملية الالمركزية اجلارية يف منظمة األغذية والزراعة، ونعّرب عن اخنراطنا فيها على حنو أكرب. ويتعّني  

منتجي األغذية واملنظمات األخرى يف اجملتمع املدين أن تؤدي دوراً مركزياً يف هذه العملية. كما نعلن صغار على منظمات 
 .نفيذ املبادرات اإلقليمية الثالثالرئيسية يف مجيع مراحل ت ة الفاعلةاستعدادنا يف أن نكون اجله

 
ونأمل بأن نواصــــــل حتســــــني شــــــراكتنا مع منظمة األغذية والزراعة يف هذا اإلقليم، حبيث يزداد تأثرينا الســــــياســــــي  

 ويتعّزز دورنا يف عمليات اختاذ القرارات.
 
 يف غذاء كاٍف ويف التغذية. وندعو املنظمة إىل التعهد ببذل مزيد من اجلهود لصون احلق  
 

 التوصيات
 
 والنظم الغذائية يف أوروبا وآسيا الوسطى يف ظّل تغري املناخ التوصية الخاصة بالزراعة المستدامة -1
 

األمساك على النقاشــات املثرية لالهتمام  مصــايدجيب أن تســتند األنشــطة املســتقبلية اليت تعّزز الزراعة املســتدامة و  -
والنتائج املنتجة املنبثقة عن الندوة الدولية الثانية بشــأن الزراعة اإليكولوجية. والزراعة اإليكولوجية أســاســية إلجراء 

 التغيري الضروري يف نظمنا الغذائية.
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جية. ونتعّهد بدعم بناء القدرات الداخلية نرّحب بااللتزام املســــــــــــــتمر ملنظمة األغذية والزراعة يف الزراعة اإليكولو  -
وممارسًة وحركًة اجتماعية. وعالوًة على ذلك، نلتزم  لزراعة اإليكولوجية بوصفها علماً للمنظمة من أجل مساندة ا

إنشــاء آلية داخلية لتعزيز التعاون بني كذلك بوضــع مؤشــرات لرصــد آثار الزراعة اإليكولوجية مع اجملتمع املدين، و 
وبني األقاليم يف جمال الزراعة اإليكولوجية، وإقامة نظاٍم للتمويل العام من أجل االســــــــــــــتمرار يف تعزيز  اإلدارات

 العمل املشرتك بني املنظمة واجملتمع املدين. 

وندعو منظمة األغذية والزراعة إىل تشــــــجيع الدعم الذي توفّره إىل دوهلا األعضــــــاء وإىل اجملتمع املدين، من  •
  سياساتية وقانونية تعّزز وتدعم الزراعة اإليكولوجية والنظم الغذائية املستدامة.خالل إنشاء أطرٍ 

 اجملتمع املدين، ندعو مجاعًة منظمة األغذية والزراعة إىل القيام مبا يلي: منوبوصفنا منظمات  •

على توســـــيع  أخرى من اجملتمع املدينمنتجي األغذية ومنظمات صـــــغار تشـــــجيع مشـــــاركة منظمات  -
 مبادرة الزراعة اإليكولوجية؛ نطاق

على األنشــــــــــــــطـة اليت تعّزز الزراعـة اإليكولوجيـة بقـدراهتـا  نفيـذ املبـادرات اإلقليميـة الثالثالرتكيز يف ت -
 ؛ةوالدولي ةواإلقليمي ةوالوطني ةاالقتصادية والبيئية واالجتماعية على املستوى احمللي

ن وصــول  - األغذية إىل األســواق احمللية، وهذا جزٌء أســاســي منتجي صــغار تطوير مشــاريع وبرامج حتســّ
 األمساك؛ مصايدمن استدامة الزراعة و 

منتجي صغار األمساك بني  مصايداملمارسات التقليدية املستدامة يف جمايل الزراعة و  ونشردعم تبادل  -
 ، مع الرتكيز بصورة خاصة على الرعاة والسكان األصليني.األغذية

، واإلقرار هبا ودعمها لدى تطوير برامج حســــــب األولويةمنتجي األغذية صــــــغار ترتيب اســــــتثمارات  -
 ؛ةاملستدام ةالزراعي اتمتصلة باالستثمار  ومشاريع

 الرتويج حلقوق املرأة الريفية من خالل مبادرات التمكني وبناء القدرات. -
 
تصـــــــاالت من أجل تنمية النظم الســـــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واال لكترونيةالتوصـــــية بشـــــأن الزراعة اإل -2

 الغذائية املستدامة والشاملة والتكامل التجاري:
 

 إجراء تقييم للمبادرات اجلارية بالتحالف مع مبادرات السيادة التكنولوجية؛ -

 اقرتاح إطار تنظيمي حيول دون أي ختصيص للبيانات؛ -

 فيذ الزراعة اإللكرتونية؛االحتياطية يف مجيع التوصيات السياساتية بشأن تن بادئدعم امل -

 احلذو حذو منظمات اجملتمع املدين يف املبادرات املتصلة بالزراعة اإللكرتونية -
 

 توصيات منظمات المجتمع المدني إلى منظمة األغذية والزراعة:
 

 إتاحة مجيع الوثائق ذات الصلة، ودعم ترمجة الوثائق األهم إىل لغات وطنية خمتلفة؛ -

 ؛أنفسهمتسهيل التبادالت بني منتجي األغذية  -
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 تسهيل التبادالت بني منتجي األغذية واملستهلكني لضمان عدالة غذائية أكرب؛ -

دعم أنشـــــــطة الرصـــــــد للحفاظ على احلق يف الغذاء والتغذية، مبا يف ذلك يف األجهزة ذات الصـــــــلة املعنية حبقوق  -
 اإلنسان وجلنة األمن الغذائي العاملي؛

م منظمات اجملتمع املدين يف رصــــــــــــــد تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــــــــــأن احلوكمة املســــــــــــــؤولة للحيازة، دع -
وغريها من اخلطوط التوجيهية اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــــمان اســــــــتدامة مصــــــــايد األمساك صــــــــغرية النطاق و 

 الدولية ذات الصلة؛

 تعزيز العمل الريفي الالئق؛ -

مع منظمات اجملتمع املدين يف مجيع مراحل تنفيذ ورصـــد املبادرات اإلقليمية، مبا يف ذلك العمل على حنو ناشـــط  -
 يف مرحلة تصميمها.

 
 توصيات منظمات المجتمع المدني إلى الدول

 
األمساك والســــياســــات الوطنية لألغذية  صــــايدضــــمان أن تلتزم الســــياســــة الزراعية املشــــرتكة والســــياســــة املشــــرتكة مل -

ن حترتم أيضـــــاً مجيع أاإلنســـــان والســـــياســـــات واخلطوط التوجيهية اليت صـــــدرت الحقاً. وضـــــمان  والزراعة حبقوق
 حقوق العاملني يف جمايل الزراعة واألغذية وفقاً حلقوق العمل األساسية؛

اإلقرار بالطابع املتعدد التخصـــصـــات للســـياســـات الغذائية والزراعية باالســـتناد إىل احلق اإلنســـاين يف غذاٍء كاٍف.  -
 جمالس بلدية/حملية للسياسة الغذائية، وأن تضع قوانني لصون احلق يف غذاء كاٍف. ئيتعني على الدول أن تنشو 

األمساك على نطاق صـــغري ومنحها األولوية يف مبيعاهتا املباشـــرة. ودعمها كي تصـــبح أكثر وضـــوحاً  مصـــايددعم  -
صــيادي األمساك التقليديني إىل مناطق صــيدهم التقليدية، صــغار ضــمان ومحاية حقوق وصــول و يف الســياســات. 

األمساك القائمة على  مصـــــــايديف احلوكمة. وتعزيز إدارة موارد  ســـــــاواةاملواحلرص على إدراج مصـــــــاحلهم على قدم 
 األمساك واإلقرار هبا؛ مصايداملصادقة على املعارف التقليدية ودور املرأة يف و . احمللياجملتمع 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــمان اســتدامة األمساك على نطاق صــغري من خالل تنفيذ  مصــايدمحاية وتشــجيع  -
ترتك آثاراً منخفضــــــــة على البيئة فيما توفّر أغذيًة عالية اجلودة  صــــــــايدفهذه امل .مصــــــــايد األمساك صــــــــغرية النطاق

 ومغّذية، وتشّكل وسيلًة لضمان سبل املعيشة للسكان احملليني؛

، ومشـــــــــــــاريع ئ، وبناء املرافعلى نطاق كبريمشـــــــــــــاريع تطوير البىن التحتية، مبا يف ذلك تربية األحياء املائية  وقف -
النفط والغاز والتنقيب يف قعر البحار، ســـــــــيما أنه من املعروف أن هذه املشـــــــــاريع ختّلف آثاراً ضـــــــــارة على البيئة 

 املستدامة؛من أهداف التنمية  14الطبيعية وحتول دون تنفيذ اهلدف 

التخّلص التدرجيي من ممارســــات الصــــيد املدّمرة، مبا يف ذلك املتطورة تكنولوجياً، ووقف مجيع مبادرات ختصــــيص  -
 األمساك؛ مصايدموارد 

القيام بأنشـــطة رصـــد دورية وطنية تعمد إىل تقييم تنفيذ املعايري املتصـــلة باحلق يف الغذاء، مثل املعايري اليت تطبقها  -
 الغذائي العاملي؛ جلنة األمن
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، يف عمليات القطاع اخلاص يف مثالً األولوية إلشـــراك أصـــحاب احلقوق مقارنًة حبقوق جهات فاعلة ثالثة ســـناد إ -
 اختاذ القرارات والرصد واإلقرار بالتمييز األساسي بني أصحاب احلقوق وأصحاب املصلحة؛

وحقوق اإلنســـــان. والعمل مع خرباء مســـــتقلني يف جمال للبيانات اســـــتناًدا إىل كرامة اإلنســـــان اتباع �ج تنظيمي  -
 يدعمون سيادة إدارة البيانات ومراقبتها؛ التكنولوجيا على نطاق صغري

، والزراعة منتجي األغذيةصــــــــغار تنفيذ الســــــــياســــــــات من خالل عقد الزراعة األســــــــرية اليت تعطي حقاً األولوية ل -
 توزيع األغذية املنتجة يف إطار الزراعة اإليكولوجية؛األمساك والعدالة الغذائية يف  مصايداألسرية، و 

األمساك. وتشجيع  مصايدإعادة النظر يف اإلطار القانوين ألنشطة أصحاب احليازات الصغرية، والزراعة األسرية و  -
 دية؛املمارسات والنظم الغذائية التقلي لتجرميإجياد وضع قانوين وطين لتعزيز الزراعة األسرية ودعمها، ووضع حّد 

دعم الزراعة اإليكولوجية بوصـــــفها النموذج األويل لإلنتاج، مبا يف ذلك من خالل البحوث واالبتكارات اليت تقّر  -
 بأمهية معارف منتجي األغذية؛

منع اســـــتخدام الغليفوســـــات ومجيع مبيدات احلشـــــرات واألمسدة االصـــــطناعية الضـــــارة للصـــــحة، واألرض، والرتبة  -
 واملياه؛

 ن األمم املتحدة حلقوق الفالحني واألشخاص اآلخرين الذين يعيشون يف املناطق الريفية؛اعتماد إعال -

 وحقوق اإلنسان؛ عرب الوطنيةدعم اعتماد معاهدة األمم املتحدة بشأن الشركات  -

واحلق  وقف املفاوضات بشأن اتفاقات التجارة احلرة اليت تشكل عائقاً يف وجه السيادة الغذائية، والزراعة األسرية -
 يف غذاء كاٍف؛

 حتسني اخلدمات العامة للسكان الريفيني؛ -

 اعتماد سياسات ناشطة تقّر حبقوق املرأة وتشجعها؛ -

حنّث احلكومات على منع إعطاء املضــــــادات احليوية بكميات كبرية للماشــــــية واألمساك املســــــتزرعة (تربية األحياء  -
 العوامل املمرضة املقاومة لألدوية بوصفها أمراضاً متصلة بالعمل؛ املائية)، ودعوة احلكومات إىل اإلقرار بانتقال

نقابات األمساك واألغذية باحلق يف االنضـــــمام إىل  مصـــــايدضـــــمان أن يتمتع مجيع العاملني يف جماالت الزراعة، و  -
 ، واملشاركة يف مفاوضات مجاعية من دون تعّرضهم للتجرمي؛مستقلة

 بعاثات الكربون يف الصناعات وضمان سبل املعيشة وفرص العمل املستدامة؛ندعو احلكومات إىل احلّد من ان -

تنفيذ الســـياســـات الناشـــطة اليت تضـــمن ســـبل معيشـــة الئقة جلميع الشـــباب يف املناطق الريفية، وتشـــجيع اإلنتاج  -
 ريفية؛األمساك، فضًال عن العمل الالئق والبنية التحتية يف املناطق ال مصايدالغذائي والزراعي وإنتاج 

معارفهم اإليكولوجية  ومحاية وتعزيز حقوق الســــــــــكان األصــــــــــليني يف األرض واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك احرتام -
 وممارساهتم وابتكاراهتم؛ التقليدية
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واخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــمان تنفيذ وتعزيز اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــأن احلوكمة املســــــؤولة للحيازة،  -
على الصــــعيدين الوطين واحمللي، باالســــتناد إىل التزامات الدول حبقوق  صــــايد األمساك صــــغرية النطاقاســــتدامة م
 اإلنسان؛

املنتجني الزراعيني صــــغار ندعو الدول إىل صــــون احلق يف املياه واإلقرار باألمهية احليوية حلصــــول منتجي األغذية و  -
عامة على أن يتم محايتها من  أجهزةعلى املياه. وجيب أن تتوىل إدارة املياه، بوصــــــــــــــفها جزءاً من املشــــــــــــــاعات، 

 االستغالل التجاري ومن اخلصخصة؛

 تشجيع احلوكمة الالمركزية إلنتاج األغذية والزراعة مبشاركة كاملة ألصحاب احلقوق، مبا يف ذلك املستهلكني؛ -

زيز الســـــياســـــات الناشـــــطة املعنية باحلصـــــول الشـــــامل على األغذية املغذية، مبا يف ذلك من خالل توفري حقوق تع -
 احلصول على األراضي والتدريب للمجموعات احلضرية املهّمشة؛

القصــــرية واملباشــــرة  ةالغذائي اتمحاية وتعزيز األســــواق احمللية بوصــــفها مرافق عامة، مبا يف ذلك ســــالســــل اإلمداد -
منتجي األغذية احمللية. وعلينا القيام بذلك من دون صـــــغار العامة اليت تشـــــّجع املنتجات املتأتية من  املشـــــرتياتو 

أن ننســــــى التوصــــــيات بشــــــأن "ربط أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية باألســــــواق" اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي 
 العاملي؛

 املني وأسرهم سوء التغذية والفقر؛اليت تسّبب للع من دون ساعات عمل مضمونةعقود المنع  -

 حنّث الدول على االضــــطالع مبســــؤولياهتم لوقف النزاعات املســــلحة، وإرســــاء الســــالم يف اإلقليم والدول اجملاورة -
 ، حبيث ال يُرغم األشخاص على مغادرة أراضيهم أو على أن يتحّولوا إىل عّمال مهاجرين؛لإلقليم

املتزايد من األجانب وللعنصــــــرية اليت تؤثر على جمموعاٍت كبرية من  ابللرهضــــــمان اســــــتجابة متســــــقة ومتعمدة  -
 العّمال املهاجرين يف جمايل األغذية والزراعة، وجمتمعات املهاجرين احلضرية، والشباب والنساء؛

عامة حترتم وتعّزز حقوق املرأة الريفية للحصـــول على موارد منتجة واقتصـــادية (وخباصـــة األرض،  وضـــع ســـياســـات -
لبذور، والقروض واإلســكان). وتصــميم صــكوك مالئمة تســرتعي االنتباه إىل الدور األســاســي الذي تؤديه املرأة وا

 بوصفها منتجًة لألغذية وحافظًة للبذور؛

 تشجيع التنوع البيولوجي الزراعي واحلفاظ عليه.  -
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