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 األول
 الثاين

 الثالث
 الرابع

 اخلامس
 السادس
 السابع
 الثامن
 التاسع
 العاشر

 احلادي عشر
 الثاين عشر

 الثالث عشر
 الرابع عشر

 اخلامس عشر
 السادس عشر
 السابع عشر
 الثامن عشر

 1949 أيلول/سبتمِّب 25 - 18 إكوادور، كويتو،
 1950 األول كانون/ديسمِّب 12 - 1 أوروغواي، مونتفيديو،

 1954 أيلول/سبتمِّب 10 - 1 األرجنتني، أيرس، بوينس
 1956 الثاين تشرين/نوفمِّب 30 - 19 شيلي، سانتياغو،

 1958 الثاين تشرين/نوفمِّب 21 - 12 كوستاريكا، خوسيه، سان
 1960 آب/أغسطس 20 - 9 املكسيك، سييت، مكسيكو

 1962 الثاين تشرين/نوفمِّب 27 - 17 الِّبازيل، جانريو، دي ريو
 1965 آذار/مارس 29 - 13 شيلي، مار، ديل فينيا
 1966 األول كانون/ديسمِّب 16 - 5 أوروغواي، أيست، ديل بونتا

 1968 األول كانون/ديسمِّب 13 - 2 جامايكا، كنغستون،
 1970 األول تشرين/أكتوبر 20 - 12 فنزويال، كاراكاس،

 1972 أيلول/سبتمِّب 2 – آب/أغسطس 21 كولومبيا، كايل،
 1974 آب/أغسطس 23 - 12 بنما، سييت، بنما

 1976 نيسان/أبريل 29 - 21 بريو، ليما،
 1978 آب/أغسطس 19 - 8 أوروغواي، مونتفيديو،

 1980 أيلول/سبتمِّب 6 – آب/أغسطس 26 كوبا، هافانا،
 1982 أيلول/سبتمِّب 10 – آب/أغسطس 20 نيكاراغوا، ماناغوا،
 1984 آب/أغسطس 15 - 6 األرجنتني، آيرس، بوينس
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 التاسع عشر
 العشرون

 احلادي والعشرون
 الثاين والعشرون

 الثالث والعشرون
 الرابع والعشرون

 اخلامس والعشرون
 السادس والعشرون
 السابع والعشرون
 الثامن والعشرون

 والعشرونالتاسع 
 الثالثون

 احلادي والثالثون
 الثاين والثالثون

 الثالث والثالثون
 الرابع والثالثون

 اخلامس والثالثون

 1986 آب/أغسطس 13 - 5 بربادوس، بريدجتاون،
 1988 األول تشرين/أكتوبر 7 - 2 الِّبازيل، ريسيف،

 1990 ُتوز/يوليو 13 - 9 شيلي، سانتياغو،
 1992 األول تشرين/أكتوبر 2 - أيلول/سبتمِّب 28 أوروغواي، مونتفيديو،

 1994 أيلول/سبتمِّب 2 - آب/أغسطس 29 السلفادور، سلفادور، سان
 1996 ُتوز/يوليو 6 - 2 باراغواي، أسونثيون،

 1998 حزيران/يونيو 20 - 16 البهاما، جزر ناساو،
 2000 نيسان/أبريل 14 - 10 املكسيك، مرييدا،
 2002 نيسان/أبريل 26 - 22 كوبا، هافانا،

 2004 نيسان/أبريل 30 - 26 غواتيماال، سييت، غواتيماال
 2006 نيسان/أبريل 28 - 24 فنزويال، كاراكاس،

 2008 نيسان/أبريل 18 - 14 الِّبازيل، برازيليا،
 2010 نيسان/أبريل 30 - 26 بنما، سييت، بنما

 2012 آذار/مارس 30 - 26 األرجنتني، آيرس، بوينس
 2014 أيار/مايو 9 - 6 شيلي، سانتياغو،
 2016 آذار/مارس 3 - فِّباير/شباط 29 املكسيك، سييت، مكسيكو

 2018مارس/آذار  8-5مونتيغو باي، جامايكا، 
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 (30)الفقرة  موجز توصيات اهليئات اإلقليمية 

 (40، و34، و31)الفقرات  مسائل أخرى 
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 (16و

 (18و 17)الفقرتان الريفية املستدامة  للتنمية خطة حتويلية حنو 

  (20و 19)الفقرتان املناخ  مواجهة والصامدة يفالزراعة املستدامة 
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 بنود تمهيدية - أوًل 
 

 تنظيم المؤتمر اإلقليمي
و باي، جامايكا، يف غوالكارييب يف مونتيعقدت الدورة اخلامسةةةةةةةةةةةةةةة والثالثون للمؤُتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية  -1

ا 33من  مشةةةةارك ا 280، وحضةةةةره 2018مارس/آذار  8إىل  5الفرتة من   13نائب وزير، وو  وزير ا 40، من بينهم عضةةةةو ا بلد 
منظمة جمتمع مدين ومنظمة  22من مؤسسات األمم املتحدة، و 7مراقبا  آخر، و 50، ودولة واحدة بصفة مراقب، وسفري ا

 منظمة حكومية دولية. 14منظمات القطاع اخلاص، ومن  9غري حكومية، و

 مراسم الحتفال الفتتاحية
مارس/آذار حبضور معايل رئيس وزراء جامايكا، السيد  7مراسم االحتفال االفتتاحية للمؤُتر اإلقليمي يف  تأقيم -2

Andrew Michael Holness املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  ،دا سةةةةةةةةةةةةةيلفا غرازيانو جوزيه، والسةةةةةةةةةةةةةيد
وأهداف التنمية املستدامة، وشدَّد على  2030)املنظمة(. وأكد معايل رئيس الوزراء التزام بلده خبطة التنمية املستدامة لعام 

قادرة على الصمود يف وجه تغرُي املناخ، ومنطقة  صوب زراعة مستدامة وتنمية ريفية ة البحر الكارييب ُقدم اطقأمهية حترك من
، من خالل زيادة أمن الطاقة، واالسةةةةةةةتثمار يف البنية األسةةةةةةةاسةةةةةةةية، وزيادة اسةةةةةةةتخدام كل أشةةةةةةةكال سةةةةةةةوء التغذيةخالية من  

 التكنولوجيا.

مهية إنشةةةاء ، أKarl Samudaايل وزير الصةةةناعة والتجارة والزراعة ومصةةةايد األجاك يف جامايكا، السةةةيد عأبرز مو  -3
قطاع زراعي حملي متسةةةةم بالكفاءة وقادر على املنافسةةةةة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذوي والتنمية الريفية املسةةةةتدامة 

 النائبة الدسةةةتورية لرئيس، Margarita Cedeño de Fernándezيف بلدان منطقة البحر الكارييب. وشةةةدَّدت معايل السةةةيدة 
نظمة األغذية والزراعة، أمهية االعرتاف حبق اإلنسان يف الغذاء من أجل تعبئة ملفرية فوق العادة الدومينيكية والس اجلمهورية
، Hugo Roger Martínez Bonillaوحشةةةةةةد اجملتمع بأسةةةةةةره ملكافحة اجلوع والفقر. وأكد سةةةةةةعادة السةةةةةةيد  قاطبةاحلكومة 

ووزير الشةةةةةةؤون اخلارجية يف السةةةةةةلفادور، أمهية مواصةةةةةةلة الرئيس املؤقت جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 تنفيذ خطة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والقضاء على اجلوع.

ة ومنطقة ، املدير العام املسةةةةةةةةةةاعد واملمثل اإلقليمي للمنظمة عن أمريكا الالتينيJulio Berdeguéوافتتح السةةةةةةةةةةيد  -4
، على ُحسةةةن االسةةةتضةةةافة، ورَّحب ، اجتماع كبار املسةةةؤولني، موجه ا الشةةةكر إىل جامايكا، حكومة وشةةةعب االبحر الكارييب

 اإلقليمية يف توجيه عمل املنظمة.بوفود الدول األعضاء ونوه بدور املؤُترات 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر
، وزير الصناعة والتجارة والزراعة ومصايد األجاك يف Karl Samudaاملؤُتر اإلقليمي معايل السيد  لرئاسة خبانتُ  -5

ينه يف هذا املنصةةةةةةةةةةب ورحَّب باملندوبني املشةةةةةةةةةةاركني يف االجتماع  وانُتخب السةةةةةةةةةةيد يعن تقديره لتع الذي أعرب ،جامايكا
Mario León نةةائةةب وزير الزراعةةة يف بةةاراغواي، والسةةةةةةةةةةةةةةيةةدة ،Ivannia Quesadaيةةة يف ، نةةائبةةة وزير الزراعةةة والثروة احليوان

 كوستاريكا، نائبني للرئيس.
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 .ائم للِّبازيل لدى املنظمة، مقرر ا، نائب املمثل الدAntonio Otávio Sá Ricarteوانتخب املؤُتر اإلقليمي السيد  -6

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني
 األعمال واجلدول الزمين.مي جدول اعتمد املؤُتر اإلقلي -7

منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص أثناء  رشةةةةحتهمووافق املؤُتر اإلقليمي على إعطاء الكلمة للمتحدثني الذين  -8
عن االهتمام باملشةةةةةاركة الواسةةةةةعة من اجلهات الفاعلة يف عمل املنظمة ومبا يتفق مع  تعبري ااملشةةةةةاورة اليت سةةةةةبقت الدورة احلالية 

 .2016و 2014عامي لاملكتسبة من الدورتني )الثالثة والثالثني والرابعة والثالثني( السابقتني للمؤُتر اإلقليمي  اخلِّبة

 بيان المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

دا سةةةةةيلفا، املدير العام للمنظمة، يف بيانه الذي ألقاه أمام املؤُتر أن إعادة مكافحة  غرازيانو جوزيهشةةةةةدَّد السةةةةةيد  -9
ا. وسةةةلل الضةةةوء 2019-2018اجلوع إىل مسةةةارها هي األولوية العليا للمنظمة يف الفرتة  على بعض التحديات اهلامة  أيضةةة 

اجة إىل إعادة تنشةةةةيل املناطق اليت تأخرت عن ركب اليت ال تزال تواجهها أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مثل احل
القضةةاء على الفقر، وأمهية تنفيذ اسةةرتاتيجيات أكثر اسةةتدامة للتغلب على حتديات من قبيل تغرُي املناخ. وأكد أن القضةةاء 

 يكونوا أول جيل متحرر من اجلوع. ، وحث من يف اإلقليم على أنممكن عملي ا مجيع أشكال سوء التغذيةعلى 

 ان الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعةبي

حضةةةةةةةةةور املؤُتر اإلقليمي، وُقدرم االعتذار يتمكَّن السةةةةةةةةةيد خالد حمبوب، الرئيس املسةةةةةةةةةتقل جمللس املنظمة، من مل  -10
 بالنيابة عنه، وألقى أمني املؤُتر اإلقليمي بيانه.

 بيان رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي

لجمهوريةةة ل، رئيس جلنةةة األمن الغةةذائي العةةاملي واملمثةةل الةةدائم Mario Arvelo Caamañoأشةةةةةةةةةةةةةةةار السةةةةةةةةةةةةةةيةةد  -11
يف األمم  املتعددين املصةةةةةةةةةةةلحة ألصةةةةةةةةةةةحاب منِّب االدومينيكية لدى منظمة األغذية والزراعة، إىل أمهية اللجنة اليت ُتشةةةةةةةةةةةكرل 

دم البلدان بصةةةةةةةةةةورة ومرونة، أن خت وأكثر انفتاح ا أقوى عندما تكون العاملي جلنة األمن الغذائيبوسةةةةةةةةةةع ا أن املتحدة، مؤكد  
هلذه الغاية، دعا مجيع بلدان اإلقليم إىل املشةةةاركة بدور فاعل سةةةواء  من خالل وفودها يف روما أو عن بُعد  أفضةةةل. وحتقيق ا

من عواصةةةةةةةةةةم بلداعا، وكذلك عن طريق التكلم بصةةةةةةةةةةوت إقليمي واحد قدر املسةةةةةةةةةةتطاع. وحث رئيس جلنة األمن الغذائي 
االعاملي  ا القائمة، ملعاجلة مسةائل األمن الغذائي والتغذية اليت تُعِّبر البلدان على إنشةاء منصةات وطنية أو تعزيز منصةاهت أيضة 

بالعملية احلالية  مرهون بالدفع قدم اعن اهليكل الشةةةةةةةةةةةةةةامل للجنة األمن الغذائي العاملي، وأكد أن اسةةةةةةةةةةةةةةتمرار أمهية اللجنة 
 واختتامها بنجاح من أجل اتساق السياسات وتقارهبا يف جمال التغذية.
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 نظمة األغذية والزراعة اإلقليمي الرابع والثالثين ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيبيان رئيس مؤتمر م

لوزير الزراعة والثروة احليوانية والتنمية  وزارة األغذية والتنافسةةةةية، ممثال  ، وكيل Ignacio Lastra Marínأبرز السةةةةيد  -12
اJosé Eduardo Calzada Rovirosaسةةيد الريفية ومصةةايد األجاك واألغذية يف املكسةةيك، معايل ال للدورة  ، بصةةفته رئيسةة 

الرابعةةة والثالثني ملؤُتر املنظمةةة اإلقليمي ألمريكةةا الالتينيةةة ومنطقةةة البحر الكةةارييب، التقةةدم الةةذي حتقق خالل السةةةةةةةةةةةةةةنتني 
بأولويات املنظمة ومبادراهتا  ُتام ا ك أن بلدان اإلقليم ملتزمةالفائتتني يف متابعة األولويات احملدَّدة يف تلك الدورة. ويبني ذل

 يب يف سياق دويل متزايد التعقيد.هبدف حتسني وضع أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري

 السياسات اإلقليمية والعالمية والمسائل التنظيمية -ا ثانيً 
 

 نظر املؤُتر اإلقليمي يف مسائل السياسات اهلامة التالية لإلقليم: -13

 الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف مجيع أشكال سوء التغذيةوالقضاء على  اجلوع علىالقضاء  )أ(
 الريفية املستدامة خطة حتويلية للتنمية حنو )ب(
 املناخ والصامدة يف مواجهةالزراعة املستدامة  )ج(

املؤُتر اإلقليمي من املنظمة دعم البلدان يف حتديد مصةةةةةةةةةةةةادر التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات،  طلبو  -14
 السياسات ذات الصلة يف اإلقليم. مع الرتكيز على الُبعد اإلقليمي، من أجل جناح تنفيذ

 جميع أشكال سوء التغذيةوالقضاء على  الجوع القضاء على

 إن املؤُتر اإلقليمي: -15

فرتة تراجع فيها التقدم احملرز يف احلد  يشةةةةةةةةةةةةةهديف العقود األخرية، من تقدم حتقق  رغم ما، بأن اإلقليم أقر (1)
من انعدام األمن الغذائي، وزيادة مثرية للجزع يف معدالت الوزن الزائد والبدانة، واستمرار قصور املغذيات 

 التغلب على هذا التحدي الثالثي. الدقيقة. وسلل الضوء على دور احلكومات واجملتمعات ككل يف

عن تقديره للدعم املقدَّم من املنظمة يف تصميم السياسات وتنفيذها وختصيص املوارد من أجل األمن  أعرب (2)
الغذائي والتغذية، مبا يشةةةةةةةةةمل ما يلي: )أ( برامج التغذية املدرسةةةةةةةةةية الوطنية املرتبطة بالزراعة األسةةةةةةةةةرية  )ب( 

اأُلطر القانونية  ية املستدامة  )د(التثقيف التغذوي  )ج( بناء القدرات من أجل رصد مؤشرات أهداف التنم
لألمن الغذائي والتغذية  )هةةةةةةةةةةة( دعم اجلبهات الِّبملانية ملكافحة اجلوع  )و( التقدم يف تنفيذ إجراءات العمل 
املعجَّل للدول اجلزرية الصةةةةغرية النامية واعتماد برنامج العمل العاملي بشةةةةأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول 

النامية  )ز( التقدم احملرز يف تعميم املنظور اجلنسةةةةةاين والشةةةةةعوب األصةةةةةلية  )ح( دعم خطة  اجلزرية الصةةةةةغرية
مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والقضةةةةةةةةةةةةةةاء على اجلوع 

 )خطة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(. 2025حبلول عام 
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 املؤُتر اإلقليمي املنظمة مبا يلي: أوصىو  -16

الدول األعضةةةةةةةاء يف وضةةةةةةةع عج للسةةةةةةةياسةةةةةةةات العامة لألقاليم اليت يتفشةةةةةةةى فيها اجلوع والفقر املدقع  دعم (1)
لالتينية وخطة مجاعة دول أمريكا ا 2030والتعرض لتغرُي املناخ يف سةةةةةةةةةةةةةياق خطة التنمية املسةةةةةةةةةةةةةتدامة لعام 

 ومنطقة البحر الكارييب.
احلكومات، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، على حتسني أدوات سياساهتا من أجل  مساعدة (2)

حتقيق تقدم ملموس يف األمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية املتخلفة عن الركب، مع الرتكيز على 
ن أصل أفريقي، والفئات الضعيفة النساء الريفيات، والشعوب األصلية، واألشخاص احملرومني املنحدرين م

 األخرى.
احلكومات على حتديد السةةةياسةةةات العامة وصةةةياغتها وتنفيذها، مبا يشةةةمل السةةةياسةةةات املتصةةةلة  مسةةةاعدة (3)

بتعزيز حق اإلنسةةةةةةان يف الغذاء، للتأثري يف حتويل نُظم األغذية من أجل معاجلة سةةةةةةوء التغذية، مبا يشةةةةةةمل 
 يات الدقيقة يف اإلقليم.قص املغذالوزن الزائد والبدانة ون

متابعة تنفيذ إطار عمل املؤُتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، ودعم الشةةةةةةةةةةةةةةبكات واملبادرات اإلقليمية  دعم (4)
 م املتحدة للعمل من أجل التغذية.لتحقيق أهداف عقد األم

القدرات تعزيز أُطر مؤسسية وقانونية ونُظم معلومات متصلة باألمن الغذائي والتغذية من أجل تنمية  دعم (5)
ا فعاال  تعبئة املوار ل  .د وتنفيذ السياسات تنفيذ 

الُنظم الغذائية املغذية، مبا يف ذلك من خالل اسةةةةةةةةةةةةةةتهالك األجاك واللحوم واملنتجات الطازجة من  تعزيز (6)
 سني األمن الغذائي والتغذية. حتأجل املسامهة يف

 نع الفاقد واملهدر من األغذية واحلد منه.ملوضع مدونة دولية طوعية لقواعد السلوك واعتمادها  دعم (7)

 الريفية المستدامة خطة تحويلية للتنمية نحو

 إن املؤُتر اإلقليمي: -17

 استمرار الفقر وانعدام املساواة يف املناطق الريفية. الحظ (1)
 على القيمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية للزراعة األسرية. شدَّد (2)
 . 2028-2019باعتماد عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية  رحَّب (3)
ا رحَّب (4) سةةنة  2014سةةنة دولية ملصةةايد األجاك وتربية األحياء املائية احلرفية وعام  2022بإعالن عام  أيضةة 

 دولية لإلبليات.
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 املؤُتر اإلقليمي بأن تقوم املنظمة مبا يلي: أوصىو  -18

احلكومات يف وضةةةةةةةةةةةع اسةةةةةةةةةةةرتاتيجيات متكاملة وتعزيزها للقضةةةةةةةةةةةاء على الفقر الريفي، وتعزيز احلماية  دعم (1)
االجتماعية من خالل الشةةةةمول االقتصةةةةادي، والتصةةةةدي بصةةةةفة خاصةةةةة لعدم املسةةةةاواة بني اجلنسةةةةني وبني 

إلثنيات، ولتهيئة فرص للعمل وريادة األعمال بني شةةةةةةةةباب الريف من أجل حتقيق االنتعاد االقتصةةةةةةةةادي ا
 واالجتماعي يف املناطق الريفية.

احلكومات على معاجلة أسباب اهلجرة من املناطق الريفية بسبب الفرص احملدودة، وانعدام األمن  مساعدة (2)
 ول على املوارد واخلدمات، والعنف، والتعرض للمخاطر البيئية.الغذائي، والفقر الريفي، وضيق ُسبل احلص

تعزيز سةةةةياسةةةةات شةةةةاملة للزراعة األسةةةةرية يف إطار عقد األمم املتحدة للزراعة احلكومات على  مسةةةةاعدة (3)
األسةةةةةةةةةةةةرية، مع إيالء عناية خاصةةةةةةةةةةةةة إلمكاناهتا يف ااية التنوع البيولوجي، واإلدارة املسةةةةةةةةةةةةتدامة للموارد 

ن تعزيز منوذج وبالتايل هتيئة بيئة مواتية للحد من الفقر الريفي واجلوع وسةةةةةةوء التغذية، فضةةةةةةال  عالطبيعية 
 عمل إلدرار الدخل.

دور مصايد األجاك وتربية األحياء املائية، ال سيما مصايد األجاك احلرفية والصغرية النطاق ومنتجي  دعم (4)
 وع وسوء التغذية.تربية األحياء املائية يف القضاء على الفقر واجل

تصةةةةةةةةةميم سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات عامة وتنفيذها، وكذلك هتيئة جمال للحوار بني احلكومات ومنظمات اجملتمع  دعم (5)
املدين، والتعاون املتعدد القطاعات والشةةةةةةةةةةةةراكات بني القطاعني العام واخلاص، مبا يشةةةةةةةةةةةةمل تعزيز رابطات 

وبيئية واقتصةةةةةادية متوازنة توازن ا ذوية واجتماعية املنتجني، لتمكني نُظم األغذية الزراعية من حتقيق منافع تغ
 املشةاريع، و الريف، واإلنتاج املسةتدام جتاري ا، وبالتايل زيادة فرص املزارعني األسةريني والشةباب وفقراء سةليم ا

 الريفية الصغرية واملتوسطة.
تبادل املعرفة من أجل االبتكار الزراعي، مبا يف ذلك التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيات البيولوجية  دعم (6)

 وغريها من التكنولوجيات، لتعزيز التنمية الريفية املستدامة.
 حتديد نُظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية. دعم (7)
فتح ومنصف وشفاف للتجارة الزراعية بغرض تيسري الوصول البلدان يف االستفادة من نظام دويل من دعم (8)

اإىل األسواق وتسويق املنتجات الزراعية حبيث يتسىن للمزارعني األسريني وصغار املنتجني االستفادة   أيض 
 من ذلك النظام.

فرط الدعم التقين إىل األجهزة املختصةةةةة فيما يتصةةةةل بإعانات مصةةةةايد األجاك املفضةةةةية إىل صةةةةيد م تقدمي (9)
 وطاقة صيد مفرطة، مبا يشمل الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

والقضةةةاء عليه يف  وردعهوضةةةع اسةةةرتاتيجية متكاملة ملنع الصةةةيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  دعم (10)
 القانوين دون اإلقليم بوسةةائل تشةةمل تنفيذ االتفاق بشةةأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصةةيد غري

 إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وغري ذلك من الصكوك الدولية التكميلية.
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ة الزراعية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ينشر اخلطوط التوجيهية الطوعية للسياسات البيئ تعزيز (11)
 هلذه الغاية. حتقيق اعن تعبئة املوارد املالية   على طلب البلدان املعنية، فضال  وتنفيذها بناء  

 المناخ والصامدة في مواجهةالزراعة المستدامة 

 إن املؤُتر اإلقليمي: -19

 يولوجي واستخدامه استخدام ااألعضاء على تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تعميم صون التنوع الب شجَّع (1)
 غرُي املناخ والتخفيف من آثاره.يف الزراعة، مبا يشمل اختاذ تدابري للتكُيف مع ت مستدام ا

النوايا بني املكسةةةةةةةةةيك واملنظمة لتعزيز قدرة الدول اجلزرية الصةةةةةةةةةغرية النامية يف منطقة  ببتوقيع خطا رحَّب (2)
البحر الكارييب األعضةةةةةةةةاء يف اجملموعة الكاريبية من أجل الوصةةةةةةةةول إىل التمويل املتعلق بتغرُي املناخ، ودمج 

 ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي. هذا االقرتاح يف التعاون يف

 بأن تقوم املنظمة مبا يلي:املؤُتر اإلقليمي  أوصىو  -20

احلكومات يف تعزيز وإعداد الِّبامج واملبادرات الوطنية واإلقليمية والعاملية املتصةةةةةةةةةةةةةةلة باالسةةةةةةةةةةةةةةتخدام  دعم (1)
املسةةةةةةةةةةةةةةتدام للتنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية  والتكُيف مع تغرُي املناخ والتخفيف من آثاره، وإدارة  اطر 

 القطاع الزراعي، مبا يشةةةمل مصةةةايد األجاك  ووضةةةع سةةةياسةةةات بيئية ابتكارية من أجل حتقيق الكوارث يف
 اإلدماج االجتماعي االقتصادي للمزارعني األسريني.

، وإطار سةةنداي للحد من  اطر الكوارث، 2030البلدان يف تنفيذ خطة التنمية املسةةتدامة لعام  مسةةاعدة (2)
 التصةةةةةحر، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشةةةةةأن تغرُي املناخ، ال سةةةةةيما يف واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
 وطنية وتنفيذها حسب االقتضاء.وخطل التكُيف ال إعداد املسامهات احملددة وطني ا

القدرات وتيسةةةةةري  من خالل تنمية العاملي البيئيو  املناخياحلكومات يف احلصةةةةةول على التمويل  مسةةةةةاعدة (3)
 التعاون الدويل.

أصةةةةحاب املصةةةةلحة املعنيني يف متابعة حوار أصةةةةحاب املصةةةةلحة املتعددين بشةةةةأن  عحوار إقليمي م تنظيم (4)
للمنظمة  هبدف املسةةةةامهة يف وضةةةةع اسةةةةرتاتيجية 2018تعميم التنوع البيولوجي الذي سةةةةيقام يف مايو/أيار 

 بشأن التنوع البيولوجي.
ة إقليميةةةة للنمو األزرق وتنفيةةةذهةةةا من أجةةةل األمن الغةةةذائي واحلةةةد من الفقر واإلدارة وضةةةةةةةةةةةةةةع مبةةةادر  دعم (5)

املسةةةةةةةةةةتدامة للموارد املائية، مع مراعاة نتائج االجتماع الرفيع املسةةةةةةةةةةتوى املعين مببادرة النمو األزرق ألمريكا 
 .2017الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف نوفمِّب/تشرين الثاين 

عن جهود معاجلة اآلثار  وصةةةةةةوعا وإنتاجها وجتارهتا، فضةةةةةةال   املسةةةةةةتدامة للمنتجات السةةةةةةمكية اإلدارة دعم (6)
 السلبية لتغرُي املناخ يف القطاع.

وضع اسرتاتيجيات وسياسات لصون الغابات والرتبة املتدهورة وإصالحها عن طريق تشجيع البلدان  دعم (7)
زراعية، والُنظم اإليكولوجية الزراعية ونُظم اإلنتاج على االسةةةةةةةةةةةةةتثمار يف مبادرات وطنية بشةةةةةةةةةةةةةأن احلراجة ال
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العضةةةةةةةوي، والتكنولوجيات البيولوجية اليت حتمي التنوع البيولوجي وحتافظ عليه، خاصةةةةةةةة لصةةةةةةةا  املزارعني 
 ني، ودعم مبادرات تبادل اخلِّبات على الصعيدين العاملي واإلقليمي.ياألسر 

املنظمة على تعزيز التعاون والتنسةةةةةةةةةةيق بني البلدان من أجل تبادل اخلِّبات يف إدارة املوارد املائية  تشةةةةةةةةةةجيع (8)
والتكنولوجيات االجتماعية، ودعم وضةةةةةةةع برامج واختاذ مبادرات وطنية وإقليمية ملكافحة اجلفاف وتدهور 

 اجلاف يف أمريكا الوسطى.الرتبة والتصحر، ال سيما يف املمر 

 مسائل البرنامج والميزانية - ثالثًا
 

 نتائج المنظمة وأولوياتها في إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 إن املؤُتر اإلقليمي: -21

يف التصةةةةةةدي للتحديات اإلقليمية،  2017و 2016باإلجراءات املتخذة والنتائج املتحققة يف عامي  رحَّب (1)
من الةةدورة الرابعةةة والثالثني ملؤُتر املنظمةةة اإلقليمي  ال سةةةةةةةةةةةةةةيمةةا من خالل ثالث مبةةادرات إقليميةةة بةةدعم

حترير أمريكةةةا الالتينيةةةة والبحر الكةةةارييب من اجلوع  والزراعةةةة ألمريكةةةا الالتينيةةةة ومنطقةةةة البحر الكةةةارييب )
األسةةةةةةرية ونُظم األغذية الشةةةةةةاملة  واالسةةةةةةتخدام املسةةةةةةتدام للموارد الطبيعية والتكُيف مع تغرُي املناخ وإدارة 

 (.اطر الكوارث 
بالدور الرئيسةةةي لإلطار االسةةةرتاتيجي للمنظمة يف حتديد شةةةكل العمل التقين للمنظمة وتعزيز إجنازات  أقر (2)

 فعالة حُتقق نتائج يف امليدان.
 .2030مبواءمة مؤشرات األهداف االسرتاتيجية للمنظمة مع مؤشرات خطة التنمية املستدامة لعام  رحب (3)
وخدمات على صعيد السياسات العامة، باملسامهة الرئيسية من الِّبامج االسرتاتيجية يف توفري منتجات  أقر (4)

 لقانونية على نطاق وطين وإقليمي.مثل املعايري، واخلطوط التوجيهية الطوعية، والصكوك ا
أمهية التعاون والشراكة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، ورحَّب بالتقدم الذي حققته املنظمة  أكد (5)

يف تكوين حتالفات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى ومع املؤسةةةةةةسةةةةةةات اإلقليمية، مبا فيها معهد البلدان 
 للتعاون يف ميدان الزراعة.األمريكية 

 بأن تقوم املنظمة مبا يلي:أوصى املؤُتر اإلقليمي و  -22

تنفيذ املبادرات اإلقليمية الثالث اليت اعتمدهتا بالفعل الدورة الرابعة والثالثون للمؤُتر اإلقليمي،  مواصلة (1)
نوع البيولوجي، مع مراعةةاة املسةةةةةةةةةةةةةةةةائةةل ذات األمهيةةة املتزايةةدة، مثةةل الوزن الزائةةد والبةةدانةةة، واهلجرة، والت

 والتمويل األخضر.
ات الواضةةةةةةةحة يف حتقيق نتائج ملموسةةةةةةةة على نطاق واسةةةةةةةع من أجل يعلى املبادرات ذات اإلمكان يزالرتك (2)

 هداف التنمية املستدامة.أالتنمية املستدامة ولتحقيق 
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اسةةةةةةرتاتيجية تركز على التسةةةةةةريع باجلهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املسةةةةةةتدامة يف األقاليم اليت  وضةةةةةةع (3)
 د من اجلوع والفقر الريفي، واألكثر عرضة لتغرُي املناخ.ختلَّفت عن الركب يف احل

القدرات واخلِّبات الواسةةةةةةعة والثرية يف اإلقليم لتحقيق حلول ملختلف التحديات من خالل آليات  حشةةةةةةد (4)
ما بني بلةدان اجلنوب والتعةاون الثالثي، واجلبهةات الِّبملانيةة ملكةافحةة اجلوع، والعمةل  التعةاون يف من قبيةل

 اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وكذلك الشراكات األخرى.مع 
 اسرتاتيجية لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لدعم واليات املؤُتر اإلقليمي. تنفيذ (5)
وحتقيق  2030ا لالحتيةاجةات من أجةل تنفيةذ خطةة التنميةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة لعةام خِّبهتةا التقنيةة وفقة   حتةديةث (6)

جلنسةةني، ة من حيث املهارات، والتكافؤ بني الية للمنظمة وإعادة تشةةكيل قوهتا العاماألهداف االسةةرتاتيج
 وأهداف التنوع اجلغرايف.

احلاجة إىل التوازن اجلغرايف يف تعيني اخلِّباء االسةةةةتشةةةةاريني، خاصةةةةة من البلدان النامية، مبا يتفق مع  مراعاة (7)
 ت نفسه على اجلدارة باعتبارها املعيار الرئيسي للتعيني.معايري التوزيع اجلغرايف للموظفني، واحلفاظ يف الوق

 شبكة المكاتب الميدانية
 إن املؤُتر اإلقليمي: -23

انية عن شةةةةةبكة املنظمة للمكاتب امليد هاملبادئ العامة واملعايري املقرتحة السةةةةةتعراض النطاق الذي تُغطي أقر (1)
 طريق اعتماد آليات مرنة.

باحلاجة إىل اسةةةةةتعراض التغطية العاملية للمنظمة من أجل تقدمي دعم أكثر فعالية إىل األعضةةةةةاء، مع  سةةةةةلَّم (2)
 قتصادية وبيئية واجتماعية كبرية.إيالء عناية خاصة للبلدان اليت تواجه حتديات ا

تنقيح مناذج مالك موظفي املكاتب القطرية للسةةةةةةةةةةةةةةماح باملرونة واملواءمة بشةةةةةةةةةةةةةةكل أفضةةةةةةةةةةةةةةل مع  الحظ (3)
 تياجات البلدان.اح

باجلهود اليت بذلتها املنظمة يف اإلقليم لتعزيز الشةةةةةةةراكات الوطنية والدولية مع أصةةةةةةةحاب املصةةةةةةةلحة  سةةةةةةةلَّم (4)
 الرئيسني من أجل حتقيق نتائج أكثر فعالية يف امليدان.

 تعزيز نُظم الرقابة الداخلية، ورحَّب جبهود املنظمة يف هذا االجتاه. الحظ (5)
فرصةةةةة لتجديد التزام املنظمة حبضةةةةورها الطويل األجل يف  باعتبار ذلكباالحتفال بالذكرى األربعني  رحَّب (6)

 امليدان وضمان املرونة والفعالية ومستوى عاٍل من القدرة التقنية يف الوقت نفسه.
كزي، مع الرتكيز اسةةةتمرار احلاجة إىل إعطاء األولوية إىل الشةةةراكات وتعبئة املوارد على املسةةةتوى الالمر  أكد (7)

ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ومواصةةةةةةةةةةةةةةلة تعزيز التعاون بني الوكاالت اليت توجد  على التعاون يف
 وما وسائر وكاالت األمم املتحدة.مقارها يف ر 

 وزراء اجلماعة الكاريبية الذين: الحظ املؤُتر اإلقليمي نتائج مداوالتو  -24
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للمنظمة على التزامها باسةةةةةةةةةةةةةتعراض شةةةةةةةةةةةةةبكة مكاتبها امليدانية يف منطقة البحر الكارييب  أعربوا عن تقديرهم (1)
 هبدف زيادة الالمركزية واملرونة من خالل حتقيق املستوى األمثل ملوارد املنظمة وقدراهتا القائمة واستخدامها.

تثنائية لدمج شةةباب املوظفني اسةة جهود اأن تبذل املنظمة، يف إطار سةةياسةةتها بشةةأن املوارد البشةةرية،  طلبوا (2)
 الفنيني من منطقة البحر الكارييب يف فرقها اخلاصة بالتعاون التقين.

باملدير العام على دوره التشةةاوري الواسةةع، وأعربوا عن تطلعهم إىل مواصةةلة احلوار التعاوين واجلهود  أشةةادوا (3)
تقدمها املنظمة إىل مجيع الدول  ما يتصةةةةةةةةةةةةةةل باخلدمات اليت من أجل زيادة الكفاءة والفرص واجلودة يف

 األعضاء من إقليم اجلماعة الكاريبية.

 برنامج العمل المتعدد السنوات للمؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 إن املؤُتر اإلقليمي: -25

 .2021-2018برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  أقر (1)

 اإلقليمية الفرعيةنتائج المشاورات 

، مشةةةةةةةةةرية إىل اخلصةةةةةةةةةائص التالية 2019-2018أكدت األقاليم الفرعية الثالثة النتائج واألولويات لفرتة السةةةةةةةةةنتني  -26
 احملدَّدة لكل إقليم فرعي:

 اإلقليم الفرعي ملنطقة البحر الكارييب: -27

الريفية املسةةةةةةةةةةةةتدامة، أكد الوزراء أن الرتكيز  ما يتعلق مبجال التنمية جماالت الِّبامج الفرعية الثالثة. ويف أقر (1)
منصةةةةةةب على هتيئة فرص أعمال وخدمات ُتسةةةةةةاهم يف تعزيز الصةةةةةةالت باألسةةةةةةواق والروابل التجارية، مع 

 إيالء االهتمام لريادة األعمال بني الشباب، واالستثمار، واحلوافز، واالبتكار.
وع وحتقيق األمن الغذائي والقضاء على سوء التغذية، اجل لقضاء علىلعلى استمرار الضرورة احلتمية  شدَّد (2)

مع اإلشارة بصفة خاصة إىل إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية واعتماد برنامج العمل 
العاملي بشةةةأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصةةةغرية النامية، وطلب من املنظمة زيادة االهتمام 

ت التالية ذات األمهية لإلقليم الفرعي: مكافحة البدانة من خالل إنتاج واسةةةةةةتهالك أغذية صةةةةةةحية باجملاال
ومأمونة ومغذية  وتعزيز اإلرادة السةةةةةةةياسةةةةةةةية واحلوكمة الرشةةةةةةةيدة، مبا يف ذلك تيسةةةةةةةري وضةةةةةةةع السةةةةةةةياسةةةةةةةات 

وب حتقيق أهداف والتشريعات واللوائح وتعزيزها  ودعم رصد وتقييم السياسات والِّبامج والتقدم احملرز ص
 التنمية املستدامة  وحتقيق القضاء التام على اجلوع.

املناخ، وطلب من املنظمة  مواجهةعلى أمهية الُنظم الزراعية املسةةةةةةةةتدامة والقادرة على الصةةةةةةةةمود يف  شةةةةةةةةدَّد (3)
ا تكريس مزيد من االهتمام للمجاالت التالية: تعزيز حوكمة املوارد  الطبيعة واسةةةةةةةةةةةةةةتخدامها اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

ام   والتكُيف مع تغرُي املنةةاخ والتخفيف من آثةةاره واحلةةد من  ةةاطر الكوارث  وتعبئةةة املوارد من سةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةة 
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مصةةةةةةةةادر التمويل املناخي والبيئي العاملية، مبا يف ذلك إعادة تصةةةةةةةةنيف بلدان اجلماعة الكاريبية يف سةةةةةةةةياق 
 لمناخ.ل األخضر صندوقال

يت كأولوية خاصةةةةة تتطلب برنامج مسةةةةاعدات منسةةةةقة أوسةةةةع أمهية مواصةةةةلة االعرتاف هباي أكد من جديد (4)
وأفضةةةةةةةل وتعبئة املوارد، وطلب من املنظمة الرتكيز على املسةةةةةةةائل التالية ذات األولوية هلاييت: بناء القدرات 
املؤسةةةةةةةسةةةةةةةية من أجل األمن الغذائي والتغذوي  وتنمية سةةةةةةةالسةةةةةةةل القيمة الزراعية  وصةةةةةةةون املوارد الطبيعية 

القدرة على الصةةةةةةةةةةمود يف وجه الكوارث الطبيعية واألزمات الغذائية  وتعزيز الِّبنامج الثنائي وإدارهتا  وبناء 
 بني هاييت واجلمهورية الدومينيكية.

 اإلقليم الفرعي ألمريكا الوسطى: -28

من املنظمة تعزيز التنسةةيق بني السةةلطات املعنية  طلبدعمه للمبادرات اإلقليمية الثالث و  أكد من جديد (1)
 ما بني بالصةةةةةةحة والتعليم والتنمية االجتماعية والبيئة والزراعة والشةةةةةةؤون املالية، ومواصةةةةةةلة تعزيز التعاون يف

 بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
لغذائي أعلى مسةةةةةةةةةةةةةتوياهتا الدعم من املنظمة لتحديد األقاليم اليت تبلغ فيها معدالت انعدام األمن ا طلب (2)

املنظمة إىل تعزيز التثقيف التغذوي، واسةةةةةةةةةةتهالك أغذية  دعاوأسةةةةةةةةةةباب ذلك بالتنسةةةةةةةةةةيق مع احلكومات، و 
 صحية ومغذية، مع االهتمام على وجه اخلصوص مبنتجات تربية األحياء املائية ومصايد األجاك.

املنظمة إىل تشةةةةةةةةةةةجيع اعتماد مدونة سةةةةةةةةةةةلوك طوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية، ولتكثيف  دعا (3)
 الدعم للجهود الوطنية الرامية إىل تعزيز حق اإلنسان يف الغذاء واإلعمال التدرجيي هلذا احلق.

املتحدة للزراعة زيادة الدعم للزراعة األسةةةةةةةةةةةةةرية، مع االسةةةةةةةةةةةةةتفادة من الفرص اليت يتيحها عقد األمم  طلب (4)
 ، واالعرتاف كذلك بعمل املرأة والشعوب األصلية وشباب الريف.2028-2019األسرية 

املنظمة على مواصةةةةةلة تعزيز صةةةةةياغة برامج احلماية االجتماعية واإلدماج اإلنتاجي من أجل القضةةةةةاء  حث (5)
 على الفقر الريفي.

جراء تغرُي املناخ، وأكد أمهية القطاعات كافة، مبا شةةةةةديدة  من أضةةةةةرارالقطاع الزراعي  مبا يتعرض له سةةةةةل م (6)
 فيها اجملتمعات احمللية الساحلية والقائمني برتبية األحياء املائية.

وحدَّد  املنظمة على االسةةةةتفادة الكاملة من الوسةةةةائل القائمة للحصةةةةول على التمويل املتعلق باملناخ، حث (7)
   ملشاريع وتعبئة املوارد.يف وضع ا املنظمة باعتبارها حليف ا طبيعي ا
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 اإلقليم الفرعي ألمريكا اجلنوبية: -29

املنظمة إىل دعم البلدان يف حتسةةةةةةني مسةةةةةةتويات التغذية، ال سةةةةةةيما من خالل تعزيز التثقيف التغذوي  دعا (1)
مبشةةاركة قطاعات متعددة وبالتعاون قدر املسةةتطاع مع القطاع اخلاص والتصةةدي يف الوقت نفسةةه حلاالت 

 تضارب املصا .
اء املائية يف األمن الغذائي والتغذية من املنظمة االعرتاف مبسةةةةةةةةةةةةةةامهة مصةةةةةةةةةةةةةةايد األجاك وتربية األحي طلب (2)

 وإبراز تلك املسامهة. ،والقضاء على الفقر
من املنظمة دعم البلدان يف وضةةةةةع برامج للحماية االجتماعية وتنفيذها، ال سةةةةةيما الِّبامج اليت تركز  طلب (3)

 على الُبعد اإلنتاجي.
 الزراعة منتجاتوصول إىل آليات التمييز بني من املنظمة تيسري املساعدة التقنية للبلدان من أجل ال طلب (4)

والعضةةةةةةوية يف األسةةةةةةواق الدولية، ولتعزيز سةةةةةةالسةةةةةةل القيمة واجملموعات من أجل تعزيز القدرة اإليكولوجية 
 التنافسية.

من املنظمةة دعم البلةدان يف تعزيز إجراءات التخفيف من تةأثريات تغرُي املنةاخ والتكُيف معهةا، ويف  طلةب (5)
بل كسةةةةب العيض يف األراضةةةةي مسةةةةتدام ا وع البيولوجي واسةةةةتخدامه اسةةةةتخدام ازيادة صةةةةون التن ، وتنمية سةةةةُ

 اجلافة، مبا يشمل كفاءة إدارة املوارد املائية.
 د من الفاقد واملهدر من األغذية.البلدان يف جهودها الرامية إىل احلمن املنظمة مساعدة  طلب (6)
 ات التكنولوجية يف نُظم األغذية.بأمهية حتقيق التوافق بني املمارسات التقليدية وتطبيق االبتكار  أقر (7)

 موجز توصيات الهيئات اإلقليمية
 إن املؤُتر اإلقليمي: -30

األمانات التقنية للهيئات اإلقليمية. وأقر توصةةةةةةةةةةةةةةيات هيئة غابات أمريكا أكد من جديد دور املنظمة يف  (1)
وهيئةةة  الالتينيةةة ومنطقةةة البحر الكةةارييب، وهيئةةة تنميةةة الثروة احليوانيةةة يف أمريكةةا الالتينيةةة والبحر الكةةارييب،

وهيئة مصةةةةةةةةايد األجاك وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية  ،مصةةةةةةةةايد أجاك غرب وسةةةةةةةةل األطلسةةةةةةةةي
والبحر الكارييب، وجمموعة العمل املشةةةةةةةةةةةرتكة بني املنظمة ومنظمة الدول األمريكية ومعهد الدول األمريكية 

بحر الكارييب، لرتبية األحياء املائية املعنية بإحصةةةةةةةةةةةاءات الزراعة والثروة احليوانية يف إقليم أمريكا الالتينية وال
 الواردة يف املرفق هاء.
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 مسائل أخرى -ا رابعً 
 

موعد ومكان انعقاد الدورة الساااااادساااااة والثالثين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة 
 البحر الكاريبي

رحَّب املؤُتر اإلقليمي بالعرض السخي الذي قدمته حكومة مجهورية نيكاراغوا الستضافة الدورة السادسة والثالثني  -31
 ، وأوصى بقبول العرض.2020ملؤُتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، اليت سُتعقد يف عام 

 منظمة األغذية والزراعةو  نمية الكاريبيالتوقيع على اتفاق تعاون إطاري بين مصرف الت

، )القائمة بأعمال( املنسةةةةةةةةةةةق اإلقليمي ملنطقة البحر الكارييب، والسةةةةةةةةةةةيد Lystra Fletcher-Paulوقَّعت الدكتورة  -32
Daniel Best مدير املشةةةاريع يف مصةةةرف التنمية الكارييب، اتفاق تعاون هبدف تعزيز التعاون بني املصةةةرف واملنظمة. ومن ،

ر تنفيذ املنظمة امل واملنظمة املتوقع أن يُقلرص هذا الصك اإلطار الزمين إلبرام االتفاقات بني املصرف املمولة  شاريعوأن يُيسر
 صرف من خالل املِنح و/أو القروض.من امل

 المنظمةو  مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية للسكان األصليين في أمريكا الالتينية والكاريبي

لشةةعوب األصةةلية وتعزيزها وتقويتها، وخباصةة داعمة ل مشةةاريعمذكرة تفاهم لوضةةع إجراءات مشةةرتكة و وقرعت  -33
من إعالن األمم املتحدة بشةةةةأن حقوق الشةةةةعوب  . وُيشةةةةكل االتفاق جزء ااملسةةةةتنريةما يتصةةةةل بتنفيذ املوافقة احلرة  يف

 (.2007األصلية )

 كه والخضرواتاقتراح بشأن السنة الدولية للفوا 

وافق املؤُتر اإلقليمي باإلمجاع على االقرتاح املقدَّم من شةةةيلي بشةةةأن سةةةنة دولية للفواكه واخلضةةةروات، وطلب من  -34
للموافقة عليه يف أقرب وقت ممكن. وطلب املؤُتر الرتويج للفواكه احمللية واملدارية أثناء املنظمة دعم التحضةةةةةةةةةةةةةةريات الالزمة 

 االحتفال هبذه السنة.

 مع المنظمات الجتماعية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيبيان من المشاورة 

املقدَّم من املشةةةةةةةاورة مع املنظمات االجتماعية ألمريكا الالتينية ومنطقة  إعالن ناماراتشةةةةةةةوالحظ املؤُتر اإلقليمي  -35
إىل  1البحر الكارييب إىل الدورة اخلامسةةةةة والثالثني ملؤُتر املنظمة اإلقليمي، اليت عقدت يف بنما سةةةةييت، بنما، يف الفرتة من 

 ، ويرد كوثيقة إعالمية )املرفق واو(.2018فِّباير/شباط  3
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 القطاع الخاص اجتماعات باسمحدثين بيان من المت

الحظ املؤُتر اإلقليمي بيان االجتماعات الثالثة بشةةةةةةةةةةةأن الدورة اخلامسةةةةةةةةةةةة والثالثني ملؤُتر املنظمة اإلقليمي، اليت  -36
، ويرد 2018يناير/كانون الثاين  23و 19، ويف 2017نوفمِّب/تشةةةةةةةةةرين الثاين  8و 7عقدت يف سةةةةةةةةةانتياغو دي شةةةةةةةةةيلي يف 

 إعالمية )املرفق زاي(.كوثيقة 

 البرلمانية لمكافحة الجوع باسم الجبهةبيان من المتحدث 

، عضةةةةةةو جملس الشةةةةةةيوخ املكسةةةةةةيكي Luisa Maria Calderonالحظ املؤُتر اإلقليمي البيان املقدَّم من السةةةةةةيدة  -37
 .رد كوثيقة إعالمية )املرفق حاء(والرئيس اإلقليمي للجبهة الِّبملانية ملكافحة اجلوع، وي

الوضع الدولي  سياق تجارة األغذية الزراعية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في"فعالية جانبية بعنوان 
 "الراهن

أقيمت فعالية جانبية شةةةةةاركت فيها سةةةةةلطات رفيعة املسةةةةةتوى من بربادوس وشةةةةةيلي وجامايكا واملكسةةةةةيك، حول  -38
جتارة األغذية الزراعية يف اإلقليم يف ظل األوضةةةاع الدولية الراهنة. وكان اهلدف الرئيسةةةي من هذه الفعالية هو اسةةةتكشةةةاف 

 ة وكذلك، اعرتاف اياألغذية الزراع اإلقليم من ات صةةةةةةةةادراتيتضةةةةةةةةييق إمكان مدى مسةةةةةةةةامهة تطورات بيئة التجارة الدولية يف
 اإلقليم يف هذا بتنوع املركز التجاري للبلدان، مناقشةةةةةةةةةةةةةةة ما ينبغي أن تكون عليه اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيات جتارة األغذية الزراعية يف

 السياق اجلديد.

 "للمنظمةا على إنشاء الممثليات القطرية عامً  40مرور  ىبذكر  الحتفال" من أجل حدث جانبي

أتاح ذلك احلدث اجلانيب فرصةة لتسةليل الضةوء على اإلجنازات الرئيسةية اليت حتققت بفضةل التعاون مع املنظمة،  -39
، ولتشةةةةةةةجيع جتديد االلتزام بالتعاون. ويف إطار االحتفال، قدَّمت وعالقات الشةةةةةةةراكةولتعزيز أشةةةةةةةكال جديدة من التمثيل 

من نيكاراغوا، رئيسةةةةة صةةةةندوق التنمية للسةةةةكان األصةةةةليني يف أمريكا الالتينية والكارييب،  Mirna Cunninghamالسةةةةيدة 
سةةةيلفا،  دا غرازيانوالقطري للمنظمة. وأعاد املدير العام، السةةةيد  أهم معامل احلضةةةورشةةةهادهتا الشةةةخصةةةية اليت تناولت فيها 

نظمةةة على املسةةةةةةةةةةةةةةتويةةات القطريةةة واإلقليميةةة الفرعيةةة تةةأكيةةد التزام املنظمةةة مبواصةةةةةةةةةةةةةةلةةة تطبيق الالمركزيةةة هبةةدف تعزيز أثر امل
 واإلقليمية، وبالتايل زيادة الدعم للبلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

الذكرى السااااااانوية األربعين إلنشااااااااء الممثليات القطرية للمنظمة في أمريكا الالتينية ومنطقة  إعالن خاص بمناسااااااابة
 البحر الكاريبي

عاما  على إنشةةةةةةةاء ممثليات املنظمة يف امليدان،  40االحتفال مبرور  مبناسةةةةةةةبةاإلقليمي إعالنا  خاصةةةةةةةا   عتمد املؤُترا -40
 ويرد يف املرفق دال.
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 التمويل األخضاااااااارق الصااااااااندوق األخضاااااااار للمناخ وفترة تجديد الموارد السااااااااابعة لمرفق"حدث جانبي بشااااااااأن 
 "البيئة العالمية

ملرفق البيئة  ةجتديد املوارد السةةةةةةابعفرتة األخضةةةةةةر: الصةةةةةةندوق األخضةةةةةةر للمناخ و أقيم حدث جانيب حول التمويل  -41
س غوا وباراغواي وسةةةةةةةةةةةانت كيتس ونيفمن دولة بوليفيا املتعددة القوميات وكوبا ونيكارا علياحبضةةةةةةةةةةةور سةةةةةةةةةةةلطات  ،العاملية

رُي املناخ والتخفيف من أثره فرص تعزيز التكُيف مع تغ بشةةةةةةةةةةةأنوأوروغواي. وكان اهلدف من ذلك احلدث هو تعزيز احلوار 
يف القطاع الزراعي من  التخطيل السةةةةتخدامهأو  التمويل األخضةةةةر يف القطاع الزراعي. وتناولت البلدان كيفية اسةةةةتخدامها

 أجل تعزيز األمن الغذائي ومكافحة الفقر ويف الوقت نفسه معاجلة تغرُي املناخ وااية البيئة.

 الحتفال باليوم الدولي للمرأة

الشةةةةةؤون االجتماعية  وزير، Héctor Cárdenasالسةةةةةيد  معايل 2018ترأس االحتفال باليوم الدويل للمرأة يف عام  -42
، أمينة املؤُتر. وسةةةلل هذا احلدث الضةةةوء على أمهية ُتكني النسةةةاء الريفيات Eve Crowleyيف باراغواي، وقدَّمته السةةةيدة 

، Guadalupe Valdezدة السةةةيدة امسةةةامهاهتن يف االقتصةةةاد. وأكدت سةةةع، وضةةةمان إبراز اجتماعي او  اقتصةةةادي ا وسةةةياسةةةي ا
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، أمهية إحياء السياسات والتحالفات  "القضاء على اجلوع"السفري اخلاص لِّبنامج 

 لتحقيق التمكني االقتصادي للمرأة من أجل حترير اإلقليم من اجلوع.

 مواجهةمن أجل مبادرة بشااااااااأن الصاااااااامود في  المنظمةو  الوليات المتحدة المكساااااااايكية خطاب نوايا بين حكومة
 في النُظم الغذائية والريفية في منطقة البحر الكاريبي معهوالتكيُّف  المناخ

، وزير Luis Videgarayالسةةةةةيد معايل سةةةةةيلفا، املدير العام للمنظمة، و  دا غرازيانوالسةةةةةيد  ُوقع خطاب نوايا بني -43
، السةةةةكرتري التنفيذي للوكالة املكسةةةةيكية للتعاون Agustín García-Lópezالشةةةةؤون اخلارجية. وأوضةةةةح من جانبه السةةةةفري 

الةةدويل من أجةةل التنميةةة أن اهلةةدف من املبةةادرة هو دعم الةةدول اجلزريةةة الصةةةةةةةةةةةةةةغرية النةةاميةةة يف اجلمةةاعةةة الكةةاريبيةةة من أجةةل 
من خالل املؤسةةةةسةةةةات الوطنية أو  تقني ا دعم املناخ. وسةةةةوف توفرر املكسةةةةيك واملنظمة احلصةةةةول على التمويل املتعلق بتغرُي ا

األموال اخلاصةةةةةةةةةةةةةةة بالبيئة ولتعزيز  بشةةةةةةةةةةةةةةأنما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي إلعداد مقرتحات  من خالل التعاون يف
 القدرات املؤسسية، خاصة قدرات املنظمات احلكومية املسؤولة عن التكُيف مع تغرُي املناخ والصمود يف مواجهته.

 الدائمة للزراعة في منظمة دول شرق الكاريبي لألماناتإعالن إنشاء لجنة 

الدائمة للزراعة يف بلدان منظمة دول شةةةةةةةةةةةةةةرق  لألماناتنة الحظ املؤُتر اإلقليمي اإلعالن املتعلق بإنشةةةةةةةةةةةةةةاء جل -44
 الكارييب، الوارد نصه يف املرفق طاء.
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 المرفق جيم

 أفرقة الخبراء المواضيعية

خطوط توجيهية بشةةةةأن السةةةةياسةةةةات ولتمكني البلدان من تبادل  لتقدميمشل االجتماع الوزاري أربعة أفرقة خِّباء مواضةةةةيعية 
ما يلي  وجهات النظر واخلِّبات بشةةةةةأن النقاط اليت أثريت يف ورقات املناقشةةةةةة اليت قدمتها املنظمة إىل املؤُتر اإلقليمي. ويف

 .املواضيعيةاملواضيع الرئيسية اليت تناوهلا كل فريق من األفرقة 

سةةةةوء التغذية يف أمريكا الالتينية ومنطقة مجيع أشةةةةكال والقضةةةةاء على  اجلوع لقضةةةةاء علىابفريق اخلِّباء املعين  )أ(
 Guadalupeدا سةةيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  والسةةيدة  غرازيانو جوزيهالسةةيد  البحر الكارييب.

Valdezتينية ومنطقة البحر الكارييب  اخلاصة لِّبنامج القضاء على اجلوع يف أمريكا الال احلسنة ، سفرية النوايا
، وزيرة التعليم يف Nicolette Henry ، وزير الزراعة يف هاييت  والسةةةةةةةيدةCarmel André Ballliardوالسةةةةةةةيد 

، وزير Rubén Flores، وزير الزراعة واملوارد البحرية يف جزر البهاما  والسيد Renward Wellsغيانا  والسيد 
، نةةائبةةة وزير التنميةةة االجتمةةاعيةةة يف بنمةةا  والسةةةةةةةةةةةةةةيةةد Michelle Muschett  والسةةةةةةةةةةةةةةيةةدة إكوادورالزراعةةة يف 

José Inocente Moreno Cambara نائب وزير التصةةميم والتحقق من جودة التعليم يف غواتيماال  والسةةيد ،
Djoemadie Kasamoesdiran األمني الدائم لوزارة الزراعة والثروة احليوانية ومصةةةةةةةةةةايد األجاك يف سةةةةةةةةةةورينام ،

دى وكاالت األمم ، السفري واملمثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لMario Arveloوتوىل إدارة النقاد السيد 
 ورئيس جلنة األمن الغذائي العاملي. املتحدة يف روما

وتنةةاول فريق اخلِّباء خيةةارات معةةاجلةةة الزيةةادة األخرية يف عةةدد اجلوعى وارتفةةاع معةةدالت الوزن الزائةةد والبةةدانةةة.  
أفضةةةةةةةل حلالة انعدام األمن  بلورة رؤية تتطلبد اخلِّباء املشةةةةةةةاركون يف النقاد أن صةةةةةةةياغة سةةةةةةةياسةةةةةةةة عامة وأك

ال سيما الفئات و الغذائي والتغذوي وأسبابه بني كل الشرائح االجتماعية. وميكن للحوار مع الفئات الضعيفة، 
ن يسةةةةةةةةةاعد على التأكد من أن اليت ال ميكنها احلصةةةةةةةةةول على اخلدمات الرئيسةةةةةةةةةية والدخول إىل األسةةةةةةةةةواق، أ

، وأن يُعزز التغيريات احلقيقية، ليس فقل يف سةةةةةةةلوك املسةةةةةةةتهلكني، بل اجتماعي او  ثقافي االسةةةةةةةياسةةةةةةةات مالئمة 
تضةافر وإمكانية احلصةول الوكذلك يف إجراءات العناصةر الفاعلة من القطاع اخلاص يف نُظم األغذية لتحسةني 

 وذكر الفريق أنه يدرك أنالصحية ومنتجة بطريقة أكثر استدامة. على منتجات غذائية أكثر مراعاة للجوانب 
عج شةةةةامل عن التحديات املعقَّدة لسةةةةوء التغذية تتطلب جتديد االلتزام السةةةةياسةةةةي من خالل سةةةةياسةةةةات تُعِّبر 

متعدد القطاعات وينص عليها القانون ويرصةةةةةةد هلا التمويل الكايف. وقدَّم أمثلة توضةةةةةةح القضةةةةةةايا اليت تتطلب 
بل الوصةةةةةول إىل اخلدمات غري املالية  وحتسةةةةةني برامج التغذية املدرسةةةةةية من إجرا ءات ذات أولوية: حتسةةةةةني سةةةةةُ

أجل تعزيز عادات األكل الصةةةةحية مدى احلياة، وتوفري أسةةةةواق جمزية للمزارعني األسةةةةريني  وإعادة التوازن بني 
على واردات املنتجات اليت تكون  كبري ا  تماد اما يف البلدان املعتمدة اعالواردات الغذائية واإلنتاج احمللي، ال سةةي

 ا.يف أغلبها غنية بالسعرات احلرارية والسيئة تغذوي  

، نائبة رئيس Margarita Cedeño. السةةةةةةةةةيدة الريفية املسةةةةةةةةةتدامة للتنمية خطة حتويلية نحوبفريق اخلِّباء املعين  )ب(
االجتماعي يف بريو  والسةةةةةةةةةةةةةةيد  واإلدماج، وزير التنمية Jorge Melendezاجلمهورية الدومينيكية  والسةةةةةةةةةةةةةةيد 
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Saboto Caesar سةةةةةةةةانت فينسةةةةةةةةنت يف ، وزير الزراعة والصةةةةةةةةناعة واحلراجة ومصةةةةةةةةايد األجاك والتحول الريفي
، األمني اخلاص للزراعة األسةةةةةرية والتنمية الزراعية يف الِّبازيل  والسةةةةةيد Hurben da Silvaوغرينادين  والسةةةةةيد 

Héctor Ferreira يدة ، األمينة الدائمة لوزارة Merina Jessamy، نائب وزير الزراعة يف هندوراس  والسةةةةةةةةةةةةةة
، األمني الدائم لوزارة الزراعة Colin O’Keiffeالزراعة واحلراجة ومصةةةةةةةايد األجاك والبيئة يف غرينادا  والسةةةةةةةيد 

، قائد الِّبنامج Benjamin Davisربودا. وتوىل إدارة النقاد السةةةةةةةيد وشةةةةةةةؤون بواألراضةةةةةةةي ومصةةةةةةةايد األجاك 
 االسرتاتيجي للحد من الفقر الريفي التابع للمنظمة.

لفقر الريفي. وتنفيذها للحد من ا السياساتالتجارب القطرية يف تصميم  اخلِّباء املشاركون يف النقادوتبادل 
ت التجارب عن  بعض  يُنفذحيث  السياقات اإليكولوجية الزراعية واالجتماعية االقتصادية للبلدان، تنوعوعِّبَّ
كبرية، وتعاجل بلدان أخرى التقدم البطيء يف   مناخيةلصةةدمات اقتصةةادية أو  لالسةةتجابةالبلدان اسةةرتاتيجيات 

احلد من الفقر الريفي. وسةةةةةهلَّت اسةةةةةرتاتيجيات التنويع اليت تشةةةةةمل دعم إنتاج املنتجات املتعددة اليت يقدمها 
املزارعون األسةةةةريون عمليات التحول الشةةةةامل عن عمليات زراعة احملصةةةةول الواحد ويف مسةةةةاعدة البلدان على 

اخية. وتتيح هذه االسةةةةرتاتيجيات فرصةةةةة لدمج الفئات الضةةةةعيفة )التعاونيات أو برامج مواجهة الصةةةةدمات املن
إعادة تنشةةةةةيل القطاعات الريفية عملية (. وتتطلب نيالتغذية املدرسةةةةةية كأسةةةةةواق مسةةةةةتدامة للمزارعني األسةةةةةري

ويُتيح ذلك  قطاع األغذية الزراعية وسةةةةةةةةياسةةةةةةةةاته من أجل زيادة إنتاجية املزارعني األسةةةةةةةةريني. إحداث حتول يف
فرصةةةةةةةةة ملعاجلة بطالة الشةةةةةةةةباب يف أنشةةةةةةةةطة إضةةةةةةةةافة القيمة والتجهيز من خالل االسةةةةةةةةتثمار يف تنمية األعمال 
الزراعية. وجُتمع كل االسةةرتاتيجيات على احلاجة إىل عج متكامل قائم على آليات احلوكمة التشةةاركية. وشةةدَّد 

ا اخلِّباء املشةةةةةةةاركون يف النقاد ما بني بلدان اجلنوب والتعاون  ات الوطنية والتعاون يفأمهية املشةةةةةةةاور على  أيضةةةةةةة 
الثالثي يف تبادل اخلِّبات من أجل إثراء عملية حتسني السياسات اليت تراعي االختالفات للتعامل مع جوانب 

 املساواة عند معاجلة القيود اليت تواجهها الفئات الضعيفة. عدم

، وزير الشةةةةةةةةةؤون Hugo Martínezالسةةةةةةةةةيد  صةةةةةةةةةامدة يف وجه املناخ.بالزراعة املسةةةةةةةةةتدامة والفريق اخلِّباء املعين  )ج(
، وزير الزراعة ومصةةةةةةةةةايد األجاك يف دومينيكا  والسةةةةةةةةةيد Johnson Drigoاخلارجية يف السةةةةةةةةةلفادور  والسةةةةةةةةةيد 

Clarence Rambharat داد وتوباغو  والسةةةةةةةةةةةةيد يني، وزير الزراعة واألراضةةةةةةةةةةةةي ومصةةةةةةةةةةةةايد األجاك يف ترJose 

Alpuche ،الزراعة ومصةةةةةةةةةةايد األجاك واحلراجة والبيئة والتنمية املسةةةةةةةةةةتدامة يف بليز  والسةةةةةةةةةةيدة  وزيرIvannia 

Quesada نائبة وزير الزراعة والثروة احليوانية يف كوسةةةةةتاريكا  والسةةةةةيدة ،Luisa Gutiérrez القائمة باألعمال ،
، وزير Ezechiel Josephالسةةةةةةةةةةةةيد يف سةةةةةةةةةةةةفارة مجهورية فنزويال البوليفارية لدى جامايكا. وتوىل إدارة النقاد 

 الزراعة ومصايد األجاك والتخطيل املادي واملوارد الطبيعية والتعاونيات يف سانت لوسيا.

اسةةتجابة للطلب  نتاجيتهإزيادة مواصةةلة قطاع الزراعة ل الطريقة اليت ميكن هباوانصةةب اهتمام فريق اخلِّباء على 
ت نفسةةةه من التدهور الريفي وتعزيز صةةةون املوارد الطبيعية، والتكُيف العاملي املتزايد على األغذية واحلد يف الوق

وناقض أعضةةةةةةةةةةةةةةاء الفريق كيفية تأثري تدهور املوارد الطبيعية على قدرة  .مع تغرُي املناخ، واحلد من االنبعاثات
. وتواجه وشةةةةةةةةةدهتا ةاإلنتاج الزراعي اليت يفاقهما تغرُي املناخ الذي أسةةةةةةةةةفر عن زيادة تواتر الظواهر املائية واجلوي

ة يف وجه املناخ حتديات هامة متصلة بإدارة  اطر الكوارث، واحلد دعملية التحول حنو زراعة مستدامة وصام
من األثر البيئي النةةاجم عن نُظم اإلنتةةاج الزراعي، وزيةةادة التمويةةل املنةةاخي/البيئي يف القطةةاع الزراعي، وتنميةةة 



21 LARC/18/REP 

لقوية. وقدَّم أعضةةةةةاء الفريق بعض أمثلة توضةةةةةح برامج اإلنتاج الزراعي القدرات املؤسةةةةةسةةةةةية، واأُلطر التنظيمية ا
األضةةةةةةةرار الكبرية اليت تلحق بصةةةةةةةغار على  األضةةةةةةةواء تواسةةةةةةةرتاتيجياته اليت خُتفرض انبعاثات الكربون. وسةةةةةةةلط

د ذلك عن هذا التغرُي. وأعرب الفريق بع إسةةةةةةةهامهم احملدود للغاية يفتغرُي املناخ على الرغم من  جراء املزارعني
هلذه الغاية،  حتقيق ااعرتافه بأمهية تنفيذ سةةةةياسةةةةات عامة لدعم هؤالء املزارعني يف تنمية زراعة أكثر اسةةةةتدامة. و 

من الضروري معاجلة املشكلة من خالل عج تكاملي وتنسيق بني القطاعات، وحتقيق التكامل بني السياسات 
التكنولوجيات املالئمة، وتوفري التمويل الكايف واإلجراءات على  تلف املسةةةةةةةةةةةةةةتويات، ودمج املمارسةةةةةةةةةةةةةةات و 

للوصول إىل املزارعني، وإقامة حتالفات مع  تلف اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة. وأكد فريق اخلِّباء أن إنتاج 
 رُي املناخ يف البلدان النامية.األغذية ينبغي أال  يتأثر مببادرات التخفيف من تغ
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 المرفق دال

 الذكرى األربعين إلنشاء الممثليات القطرية لمنظمة األغذية والزراعة بمناسبةإعالن خاص 
 في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

بافتتاح مكاتب للتمثيل القطري  1977بعملية الالمركزية يف منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( اليت بدأت يف عام  اعرتاف ا
قليمنا وجتاه كل البحري الكارييب، أرست تلك العملية األساس لاللتزام الدائم من املنظمة جتاه إيف أمريكا الالتينية ومنطقة 

 بلد من بلداننا.

نمية أهداف التو  2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  تتخلل تنو ع البلدان يف اإلقليم والتحديات اليت إىل أيض اوبالنظر 
 .17و 15و 14و 13و 12و 7و 6و 2و 1مبهمة املنظمة، مثل أهداف التنمية املستدامة  امباشر   املستدامة املرتبطة ارتباط ا

وإذ ُنسةةةةةةلرم بالزيادة املؤسةةةةةةفة يف األرقام املتعلقة باجلوع وسةةةةةةوء التغذية والفقر الريفي، واحلاجة إىل اختاذ تدابري عاجلة لوقف 
 املاليني من أبناء أوطاننا. حالي امسار الظروف اليت تبتلي 

ن، ممثلو الدول األعضةةاء والسةةلطات العليا املشةةاركة يف الدورة اخلامسةةة والثالثني ملؤُتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية حن
 ومنطقة البحر الكارييب:

مركزية يف املنظمة الال حتقيقيف إطار الذكرى األربعني إلنشةةةاء املكاتب القطرية للمنظمة، نُقدرر بصةةةفة خاصةةةة عملية  -1
  هتنا املتنوعة ومن مث حتسني كفاءة عملا أتاحت إلقليمنا حتديد وتوجيه جدول أعمال مالئم ومناسب خللفياليت

دا سةةةةةةةةةةيلفا، بشةةةةةةةةةةأن تنظيم برامج العمل من خالل  سةةةةةةةةةةة  غرازيانو جوزيهنؤكد أن مبادرة املدير العام للمنظمة،  -2
وتنفيذ جدول أعمال  إقليمنا بلدانسةةاعد املنظمة على حتسةةني جودة احلوار السةةياسةةي والتقين مع  ،أهداف اسةةرتاتيجية

 متوائم بشكل أفضل مع األولويات الوطنية يف  تلف القطاعات 

حنث املنظمة على توجيه جهود التعاون صةةةةةةةةةةةةةةوب املبادرات اليت تدعم البلدان يف حتقيق نتائج هامة مصةةةةةةةةةةةةةةحوبة  -3
  2030خبطة التنمية املستدامة لعام  ارتباط ا مباشر ابتأثريات وآثار واسعة النطاق مرتبطة 

مع املنظمةة لتعبئةة القةدرات اهلةامةة مةا بني بلةدان اجلنوب والتعةاون الثالثي وكةذلةك  نلتزم بتعزيز آليةات التعةاون يف -4
 للحد بصورة ملموسة من اجلوع وسوء التغذية والفقر الريفي  إقليمناوالقائمة يف 

ُنسةةةةةةةةةةةةةلرم بأن األولويات اإلقليمية احملدَّدة يف إطار الدورتني الرابعة والثالثني واخلامسةةةةةةةةةةةةةة والثالثني للمؤُتر اإلقليمي  -5
 الرئيسية احملدَّدة من البلدان  واالحتياجاتللمنظمة تستجيب للتحديات 

الصكوك اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، مثل خطة مجاعة دول أمريكا الالتينية  يف إطارنؤكد أمهية مواصلة العمل  -6
، لضمان حتقيق خطة 2025ومنطقة البحر الكارييب املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والقضاء على اجلوع حبلول عام 

واملتخلفة  األكثر ضةةةعف ا إقليمنا، اليت تدفعنا حنو مضةةةاعفة اجلهود من خالل العمل املنصةةةب على مناطق 2030ام ع
 عن الركب 
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 ين لتحقيق هدف القضاء على اجلوع نلتزم بتعزيز العمل الوط -7

يف تنفيذ تغيري  أثناء توليه منصةةةةةةب املدير العام من رؤية وروح قيادية دا سةةةةةةيلفا غرازيانوسةةةةةةور يالِّبوفما أبداه نُقدرر  -8
 حتويلي للمنظمة من أجل الوفاء بواليتها املتعلقة بإجياد عامل متحرر من اجلوع.

، نشةةةكر حكومة جامايكا على حسةةةن االسةةةتضةةةافة وعلى تنظيم الدورة اخلامسةةةة والثالثني للمؤُتر اإلقليمي أخري او  -9
 كا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.للمنظمة ألمري

 لبلدان األعضاء والسلطات العليا.ممثلو ا
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 المرفق هاء

 توصيات الهيئات اإلقليمية موجز

 التوصيات المنبثقة عن هيئة غابات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 إن املؤُتر اإلقليمي:

املشةةةةةةةرتك بني القطاعات، ال سةةةةةةةيما يف قطاعات الغابات والزراعة  جماالت التنسةةةةةةةيقاحلاجة إىل تيسةةةةةةةري  أي د (1)
 ما يتصل بأمهية وضع آلية للحوار تؤدي دورها كوكالة منفذة للصندوق األخضر للمناخ. والبيئة، يف

إلدرار دخل اقتصةةةةةةادي وصةةةةةةون الرتبة وااية املوارد املائية إدماج األشةةةةةةجار يف املزارع األسةةةةةةرية ك ليات  عزَّز (2)
 مهتها يف زيادة القدرة على الصمود يف وجه تغرُي املناخ يف املناطق الريفية.ومسا

من مجيع قطاعات اإلنتاج  وتعاون ا ء على إزالة الغابات يتطلب جهود اأن حتقيق التحدي العاملي للقضا أكد (3)
 عن التزام البلدان. لبيئة، فضال  وا

بأنه على الرغم من تباطؤ وترية فقدان الغابات يف اإلقليم، ال تزال إزالة الغابات وتدهورها من بني أكثر  أقر (4)
املشةةاكل البيئية أمهية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وسةةلَّم بأن هذه املشةةاكل نامجة على سةةبيل 

القطاعات، وأن احلوار املشةةةةةةةةةةةةرتك بني  املثال عن سةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةلة من جداول األعمال واالحتياجات يف  تلف
 القطاعات والعمل املشرتك املنسَّق على صعيد السياسات العامة ضروري حلل تلك املشاكل.

احلراجة "بتوزيع التقرير الصةةادر عن فريق اخلِّباء الرفيع املسةةتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بعنوان  أوصةةى (5)
ا "التغذيةالغذائي و  األمن املستدامة من أجل  سامهة الغابات يف األمن الغذائي والتغذوي.مل تأكيد 

 عن هيئة تنمية الثروة الحيوانية في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي المنبثقةالتوصيات 
 إن املؤُتر اإلقليمي:

الالتينية والبحر تنمية الثروة احليوانية يف أمريكا هيئة نصةةف السةةنوي توصةةيات اعتمد وأدرج يف برنامج عمله  (1)
 لتقين يف قطاع الثروة احليوانية.ما يتصل بالتعاون ا الكارييب يف

على إنشاء شبكة لوضع سياسات عامة من أجل ثروة حيوانية مستدامة وكذلك إنشاء  تِّب حتليلي  شجَّع (2)
املختِّب يف سةةةةةةةةةةةةةةلطات التكامل اإلقليمية الفرعية، مثل منظومة التكامل بني دول أمريكا الوسةةةةةةةةةةةةةةطى لربل 

 باجمللس الزراعي ألمريكا الوسطى.التحليلي 

 لتعزيز أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يفما بني بلدان اجلنوب  على احلاجة إىل تعزيز التعاون يف شةةةةةةةةةةةةةةدَّد (3)
يف حتقيق أهداف احلد من اجلوع والفقر،  وخباصةةة البلدان اليت قطعت أشةةواط االقدرات وتقاسةةم اخلِّبات، 

سيما يف القضايا اليت تتناوهلا هيئة تنمية الثروة احليوانية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: السياسات  ال
واالبتكار من أجل التنمية املسةةةةةةةةةةةةةتدامة للقطاع، وإدارة املخاطر الصةةةةةةةةةةةةةحية، واإلنتاج احليواين األسةةةةةةةةةةةةةري، 
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 اسةةةةةةتثمارات أن ُيشةةةةةةجرع على التبادل يفوالتعاون، وتعبئة املوارد، حيث ميكن للقطاع اخلاص مبا لديه من 
 ما بني بلدان اجلنوب.

ئة تنمية الثروة احليوانية يف أمريكا الالتينية  عزَّز (4) مشةةةةةةةةةةةةةةةاركة وإدماج بلدان منطقة البحر الكارييب يف هي
 والبحر الكارييب.

 التوصيات المنبثقة عن هيئة مصايد أسماك غرب وسط األطلسي
 إن املؤُتر اإلقليمي:

عملية إنشةةةاء منظمة إقليمية إلدارة  بشةةةأن الشةةةروع يفقرار هيئة مصةةةايد أجاك غرب وسةةةل األطلسةةةي  دعم (1)
 مصايد األجاك.

بالتحسةةةةةينات اليت حتققت يف عمل وأداء هيئة مصةةةةةايد أجاك غرب وسةةةةةل األطلسةةةةةي وزيادة تعاوعا مع  أقر (2)
منظمة أمريكا الوسةةةةةةةةطى املعنية بقطاع مصةةةةةةةةايد اآللية اإلقليمية ملصةةةةةةةةايد األجاك يف منطقة البحر الكارييب و 

األجاك وتربية األحياء املائية، وأوصةةةةةةةى البلدان األعضةةةةةةةاء يف هيئة مصةةةةةةةايد أجاك غرب وسةةةةةةةل األطلسةةةةةةةي 
بتخصيص املوارد السليمة الالزمة لدعم مواصلة عملية حتويل هيئة مصايد أجاك غرب وسل األطلسي إىل 

 .منظمة إقليمية إلدارة مصايد األجاك

 التوصيات المنبثقة عن هيئة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 إن املؤُتر اإلقليمي

األجاك  مصةةةةايدونظمها البحثية يف جمال بأمهية مسةةةةاعدة البلدان األعضةةةةاء على حتسةةةةني إحصةةةةاءاهتا  سةةةةلَّم (1)
اليت تشكل أساس اإلدارة املستدامة الرصد واملراقبة واإلشراف ب اخلاصةا وكذلك آلياهت، وتربية األحياء املائية

 لموارد السمكية وااية ُسبل كسب العيض املعتمدة عليها.ل

دون تنظيم وردعه والقضةةةةةاء عليه يف و اسةةةةةرتاتيجية متكاملة ملنع الصةةةةةيد غري القانوين دون إبالغ وضةةةةةع  دعم (2)
اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصةةةةةةةةةيد غري القانوين دون إبالغ  اإلقليم ضةةةةةةةةةمن إطار االتفاق بشةةةةةةةةةأن التدابري

 ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وسائر الصكوك الدولية التكميلية األخرى.

 توفريعلى اختاذ إجراءات تفضةةةةةةةةةةةةةةي إىل حتقيق تنمية مسةةةةةةةةةةةةةةتدامة لرتبية األحياء املائية من أجل زيادة  حث (3)
 قضاء على الفقر الريفي.دة على الاألغذية وكوسيلة للمساع

إدماج خطوط توجيهية طوعية لتحقيق اسةةةةةةةةتدامة مصةةةةةةةةايد األجاك صةةةةةةةةغرية النطاق يف إطار املبادرات  دعم (4)
 اإلقليمية للمنظمة.

دمج قطاعي مصةةةةةةةةةةةةةةايد األجاك وتربية األحياء املائية لدى البلدان األعضةةةةةةةةةةةةةةاء يف العمليات املتعددة  عزَّز (5)
 لتنمية الوطنية.ت جلداول أعمال االقطاعا

ما بني بلدان اجلنوب األعضةةةةةةةةةاء لتعزيز القدرات يف جمال  على احلاجة إىل تعزيز وتيسةةةةةةةةةري التعاون يف شةةةةةةةةةدَّد (6)
 املستدامة.املائية مصايد األجاك وتربية األحياء 
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األنشةةةةةةةةةةةةةةطة املقرتحة يف االجتماع الدويل الرفيع املسةةةةةةةةةةةةةةتوى املعين باملبادرة العاملية للنمو األزرق ألمريكا  دعم (7)
 .2017الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الذي عقد يف املكسيك يف نوفمِّب/تشرين الثاين 

بحري احلريف والصةةةةةةغري الصةةةةةةيد ال إدخاله على نظامها األسةةةةةةاسةةةةةةي إلدراجاهليئة  اقرتحتالتعديل الذي  دعم (8)
 ا.النطاق يف اختصاصاهتا وأهدافه

باملسةةةةةامهة االجتماعية االقتصةةةةةادية، والبيئية، والغذائية اليت تُقدمها مصةةةةةايد األجاك الداخلية، وبأمهية  سةةةةةلَّم (9)
تعزيز دمج قطاعي مصةةةةةةةةةةايد األجاك وتربية األحياء املائية يف احلوار املشةةةةةةةةةةرتك بني القطاعات ويف العمليات 

 والِّبامج اهلادفة إىل حتقيق تنمية ريفية إقليمية.

من املنظمة مواصةةةلة املسةةةاعدة يف صةةةياغة اسةةةرتاتيجيات وطنية وإقليمية لزيادة اسةةةتهالك األجاك، مع  طلب (10)
 الرتكيز على دمج هذه املنتجات يف برامج التغذية للمدارس وللفئات الضعيفة األخرى.

مل المشااااااااااتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الدول األمريكية ومعهد التوصاااااااااايات المنبثقة عن مجموعة الع
الدول األمريكية لتربية األحياء المائية المعنية بإحصاءات الزراعة والثروة الحيوانية في إقليم أمريكا الالتينية والبحر 

 الكاريبي
 إن املؤُتر اإلقليمي:

تغيري اسةةم جمموعة العمل املشةةرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الدول األمريكية ومعهد الدول  دعم (1)
األمريكية لرتبية األحياء املائية املعنية بإحصةةةةةةةةةةةةةةاءات الزراعة والثروة احليوانية يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر 

 ."واألمن الغذائياهليئة اإلقليمية لإلحصاءات الزراعية " ليصبحالكارييب 

د من البل ممثال  من البلد املضةةةيف، وممثال  كل دورة من دورات جمموعة العمل تضةةةم   لتنظيمقرار إنشةةةاء جلنة  أي د (2)
 مريكا الالتينية والبحر الكارييب.أل وخبري املنظمة اإلقليميملقر املنظمة،  املضيف للدورة السابقة، وممثال  

البلدان األعضةةاء على توجيه املوارد حنو تعزيز اإلحصةةاءات الزراعية ونُظم األمن الغذائي باالسةةتناد إىل  حث (3)
 التعاون واملساعدة التقنية والدعم املايل للتغلب على حتديات رصد أهداف التنمية املستدامة.
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 المرفق واو

 قليميقمؤتمر المنظمة اإللالثين الدورة الخامسة والث إلىبيان من المشاورة مع المجتمع المدني 

 إعالن ناماراتشو
حبضةةةةةةةةور  2018فِّباير/شةةةةةةةةباط  3يناير/كانون الثاين إىل  31ياال يف بنما يف الفرتة من  ُعقدت املشةةةةةةةةاورة يف منطقة غونا

ممثلني عن احلركات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية واملنظمات االجتماعية للشةةةةةةةةةةةةةةعوب األصةةةةةةةةةةةةةةلية، والفالحني، واملزارعني 
سةةةةةريني، والصةةةةةيادين احلرفيني، والنسةةةةةاء، واملنحدرين من أصةةةةةل أفريقي، والشةةةةةباب، والعمال الريفيني، واملسةةةةةتهلكني، األُ 

املسةةةؤولون اإلقليميون ملنظمة  أيضةةة اعي إىل املشةةةاركة جمال حقوق اإلنسةةةان. ودُ طني يف شةةةواملختصةةةني بشةةةؤون البيئة، والنا
 األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

م وأتاحت لنا املشةةةةاورة دراسةةةةة السةةةةياق السةةةةياسةةةةي واالجتماعي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، والنظر يف التقدُ 
اسةةةات اليت شةةةهدها العقد األخري يف مكافحة مجيع أشةةةكال اجلوع والفقر. وأتاحت لنا املشةةةاورة اواالنتك حتليل وثائق  أيضةةة 

املبادرات اإلقليمية وتنظيم أنفسةةةةةةةةةةنا من أجل املشةةةةةةةةةةاركة بدور فاعل يف سةةةةةةةةةةائر املواضةةةةةةةةةةيع املدرجة يف جدول أعمال املؤُتر 
 ة.ملنظمة األغذية والزراع اخلامس والثالثنياإلقليمي 

حلماية حق اإلنسان يف الغذاء الكايف وحماربة اجلوع واحلد من الفقر  الفائتم باخلطوات اليت اختذها اإلقليم يف العقد وُنسلر 
ولكن  ية واملؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةية، حقق اإلقليم تقدم ا من املؤشةةةةةةةةرات االقتصةةةةةةةةادية واالجتماعية والتنظيموسةةةةةةةةوء التغذية. وكما يتبنيَّ 

 بلدان.بني البدرجات متباينة كبرية 

من أن تؤدي التغيريات السةةياسةةية واالجتماعية واالقتصةةادية األخرية يف عديد من البلدان إىل بالغ ومع ذلك، يسةةاورنا قلق 
نتائج اليت نشةةةةةةةرهتا املنظمة يف تقريريها لعام العكس مسةةةةةةةار اإلجنازات االجتماعية اليت حتققت يف العقد املاضةةةةةةةي كما تبينه 

ي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر و مشةةةةةةةةةةةهد األمن الغذائي والتغذ"و "ي والتغذية يف العاملحالة األمن الغذائ"عن  2017
 ."الكارييب

يف إطار من  اإلقليموندرك أن التحديات الرئيسةةةةةةية اليت تواجهها شةةةةةةعوب أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف تنمية 
ركز الثروة والسةةلطة السةةياسةةية واالقتصةةادية والتواصةةلية يف أيدي قلة قليلة  ت واجلنسةةانية تكمن يفالعدالة االجتماعية والبيئية 

ياه واألراضةةةةي واألقاليم نتاج األغذية وتسةةةةويقها واسةةةةتهالكها  وانتهاك حقوق اإلنسةةةةان  واسةةةةتخدام املإونظام اهليمنة على 
طرية، وما تفرضةةةةةةةةةةه من هتديد على وغري مسةةةةةةةةةةتدام، مع ما يرتتب عن ذلك من آثار بيئية واجتماعية خ ر امدمر  اسةةةةةةةةةةتخدام ا

اجات االجتماعية  وارتفاع جالرتاث الثقايف البيولوجي لشةةةةةةةةةةةعوبنا  وتصةةةةةةةةةةةاعد حدة التجرمي والعنف كأدوات الحتواء االحت
نفاق العام على الصةةةةةةحة  وغياب أي مشةةةةةةاركة ذات إلمعدالت الوزن الزائد والبدانة اليت تؤثر على صةةةةةةحة شةةةةةةعوبنا وتزيد ا

ز عزر واحلركات االجتماعية يف كل مراحل دورة السياسات العامة  واالفتقار إىل السياسات العامة اليت تُ  مغزى من املنظمات
 وتكفل اإلنتاج املستدام واحلصول على أغذية صحية.

على قطاعات السكان األكثر هشاشة، مثل النساء، والشباب، والشعوب األصلية، واملنحدرين  ويؤثر ذلك كله تأثري ا كبري ا
 من أصل أفريقي، والصيادين احلرفيني، واجملتمعات احمللية الريفية واحلضرية الفقرية.
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و دول اإلقليم ونؤمن بأمهية الدولة والسةةياسةةات العامة واالسةةتثمار من أجل تنمية جمتمعات عادلة ومسةةتدامة. ولذلك ندع
 إىل احرتام حقوقنا واايتها وتعزيزها بطريقة ُمنسقة ومشرتكة بني القطاعات.

فرصةةةةةةة لعكس مسةةةةةةار االنتكاسةةةةةةات املذكورة أعاله، ومن األسةةةةةةاسةةةةةةي أن تسةةةةةةتند  اخلامس والثالثونويتيح املؤُتر اإلقليمي 
 قليم أو على الصعيد العاملي.يف اإل اإلجراءات املتخذة يف هذه اجملاالت إىل االتفاقات القائمة سواء  

ويف هذا الصدد، نرى أن االتفاقات الرئيسية هي: اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلق يف الغذاء  وإعالن األمم املتحدة 
  واملؤُتر الدويل املعين باإلصةةالح الزراعي والتنمية 169بشةةأن حقوق الشةةعوب األصةةلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

ريفية  واتفاقية القضةةاء على مجيع أشةةكال التمييز ضةةد املرأة  وسةةياسةةة منظمة األغذية والزراعة بشةةأن الشةةعوب األصةةلية  ال
واخلطوط التوجيهية الطوعية بشةةةةأن احلوكمة املسةةةةؤولة حليازة األراضةةةةي ومصةةةةايد األجاك والغابات يف سةةةةياق األمن الغذائي 

 السةةةةةةةةةةةةةةيادة مناقشةةةةةةةةةةةةةةة مفهومللمؤُتر اإلقليمي للمنظمة الذي دعا املنظمة إىل تعميق الوطين  وقرار الدورة الثانية والثالثني 
 الغذائية.

على تعزيز االتفاقات القائمة، مثل العمليات اليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان  أيض اوتساعد العمليات اجلارية األخرى 
دويل صةةةةةةةك  ووضةةةةةةةعمن العاملني يف املناطق الريفية   مالتابع لألمم املتحدة من أجل صةةةةةةةياغة إعالن حقوق الفالحني وغريه

ُتكني "لتنظيم أنشةةةةةةطة العمليات والشةةةةةةركات عِّب الوطنية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسةةةةةةان  وعقد املنتدى الرفيع املسةةةةةةتوى 
 ."نساء الشعوب األصلية من أجل القضاء على اجلوع وسوء التغذية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

ونرى أن العمليات املذكورة أعاله أساسية لبناء مبادرات إقليمية ناجحة ومستدامة مبرور الوقت. ويف هذا الصدد، ُنصدر، 
 حنن املشاركون يف املشاورة، اإلعالن التايل:

هلا الناشةةةةةةةةةةةةطون  نرفض اسةةةةةةةةةةةةتخدام العنف وجترمي االحتجاج االجتماعي، ونطالب بوضةةةةةةةةةةةةع عاية للجرائم اليت يتعرض
نطالب الدول  ،ويف هذا الصةةةةةةةةةةةةدد .عن عمليات اضةةةةةةةةةةةةطهاد احلركات واملنظمات االجتماعية االجتماعيون، فضةةةةةةةةةةةةال  

 ااية حقوق اإلنسان واألراضي. يأخذون على عاتقهمالة حلماية النساء والرجال الذين باإلسراع بتنفيذ سياسات فعَّ 

والقضةةةةةةاء على سةةةةةةوء  اجلوع القضةةةةةةاء علىلصةةةةةةيد احلريف ونعززه من أجل سةةةةةةرية واوندافع عن الدور احملوري للزراعة األُ 
التغذية بكافة أشةةةةكاله، وكذلك حتقيق التنمية الريفية املسةةةةتدامة وبناء القدرة على الصةةةةمود يف وجه املناخ للمسةةةةاعدة 

ا. وهلذا السةةةةبب، نؤكد ، وااية الرتاث الثقايف البيولوجي لشةةةةعوبنناقليمعلى حتقيق السةةةةيادة الغذائية واألمن الغذائي إل
قة يف تنفيذ عقد الزراعة األُ  ( الذي وافقت عليه اجلمعية 2028-2019سةةةةةةةةرية )أمهية مشةةةةةةةةاركة اإلقليم الفاعلة واملنسةةةةةةةةَّ

 العامة لألمم املتحدة.

عزز توسةةةيع هذا احلق كي يشةةةمل العناصةةةر قة واملسةةةتنرية، ونُ وندافع عن حق الشةةةعوب األصةةةلية يف املوافقة احلرة واملسةةةبَّ 
 .األقاليمالفاعلة التقليدية األخرى يف 

 الزراعةة اإليكولوجيةمن خِّبتنةا ومعرفتنةا التقليةديةة والبحوث اليت أقرهتةا بةالفعةل األمم املتحةدة، أن  ونؤكةد، انطالقة ا
 صةةةةةةةةةةةادق ا اي النموذج العملي واألنسةةةةةةةةةةةب لإلنتاج الزراعي والتغذية السةةةةةةةةةةةليمة. وجيب على الدول اليت تلتزم التزام  ه

نتاج إريات الضةةةةةةةةةةةةةرورية يف منوذج يبالتغ وتعززها للدفع ُقدم االزراعة اإليكولوجية بضةةةةةةةةةةةةةمان احلق يف الغذاء أن تدعم 
 وتسويقها واستهالكها. األغذية
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رعايتها على حد سواء و طالب الدول بأن تويل األولوية إىل السياسات العامة اليت تعرتف بدور املرأة يف إجياد احلياة ونُ 
 طيم حلقة الفقر املفرغة اليت تؤثر على كثري من النساء.من أجل حت

املسةةتضةةعفة على مر تار ها ر احلقوق األسةةاسةةية للفئات يسةةر ونؤمن بأمهية السةةياسةةات املشةةرتكة بني القطاعات اليت تُ 
سةةةةةةةةةةةةريني، والشةةةةةةةةةةةةعوب األصةةةةةةةةةةةةلية، واجلماعات التقليدية األخرى، مثل الفالحني، واملزارعني األُ  ،ةجوبصةةةةةةةةةةةةورة ممنه

واجملتمعات احمللية الريفية واحلضةةةةةرية الفقرية، مبا يضةةةةةمن مشةةةةةاركتها يف التنمية وتنفيذ  ،واملنحدرين من أصةةةةةل أفريقي
 هذه السياسات ورصدها.

 ونعزز تنفيذ سياسات عامة مالئمة ومناسبة إلنقاذ التنوع البيولوجي وصونه، وااية حق شعوبنا يف التمتع مبنافعه.

حلفاظ على اجلبهات الِّبملانية ملكافحة اجلوع وتعزيزها، آخذين يف االعتبار دورها يف النضةةةةةةال من ر ونؤكد أمهية اقدر ونُ 
 أجل ااية احلق يف الغذاء الكايف. وسنبقى ملتزمني مبواصلة تعزيز حوارنا مع هذه املبادرات.

ق السيادة الغذائية، خاصة ن هامني يف كفاحنا من أجل حتقيونؤكد من جديد أن التواصل والتدريب ال يزاالن عنصري  
ِّبز ل أهدافنا السةةةةةةةياسةةةةةةةية وتُ ثر توافق يف اآلراء، وكذلك يف إضةةةةةةةافة معاٍن وقيم ُتُ الا يف دفع التغيري وبناء دورمهضةةةةةةةوء يف 

 ز يف الوقت نفسه وضع مقرتحات تعاونية وتكاملية.عزر عمليات املقاومة وتُ 

دا سةةةةةةيلفا، يف تعزيز مشةةةةةةاركة  جوزيه غرازيانوألغذية والزراعة، الدكتور م بقيادة املدير العام ملنظمة اسةةةةةةلر قر ونُ وأخريا، نُ 
أكِّب من احلركات واملنظمات االجتماعية يف إطار جدول أعمال املنظمة، مثل املؤُترات اإلقليمية، وغريها، وكذلك 

نة األمن الغذائي العاملي االعرتاف بأن جل ئي العاملي وآلية اجملتمع املدين، وهو ما أتاحاألمن الغذا جلنة دعم إصةةةةةةةةةةةةالح
 أهم منِّب تشاركي وشامل يف األمم املتحدة. ولذلك: حالي اهي 

 من املهم احلفاظ بفعالية على هذا املستوى من املشاركة وضمان عدم حدوث أي انتكاسات نوعية أو كمية. 

صةةة احلياة خرفع راية الدفاع عن إعمال حق اإلنسةةان يف الغذاء الكايف والصةةحي وسةةنقاوم يف الوقت نفسةةه خصةة سةةنواصةةل
 وحتويلها إىل سلعة وأمولتها. فاملاء والغذاء ليسا سلعة.

الغذائية هتا إىل مسةةةةةتوى حتديات السةةةةةياق اإلقليمي والعاملي الراهن من أجل ااية السةةةةةيادة اونأمل أن ترقى الدول وحكوم
اليت أخذهتا على نفسةةةةةةةةةةةةةةها يف إطار  اواألمن الغذائي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ومواصةةةةةةةةةةةةةةلة الوفاء بالتزاماهت

 أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

 2018فِّباير/شباط  3ياال، بنما،  دمياراتشو، مقاطعة غونا
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 المرفق زاي 

 اجتماعات القطاع الخاص باسمبيان من المتحدثين 

نظمة األغذية والزراعة على إتاحتها الفرصةةةةةة إلعادة فتح حوار سةةةةةيسةةةةةاعدنا مل عن الشةةةةةكرالقطاع اخلاص املمثل هنا  يعرب
عن  ونؤمن أن بوسةةةةةعنا،ما يتصةةةةةل باألغذية والصةةةةةحة والبيئة.  اليوم يف انديات اهلائلة اليت يواجهها جمتمععلى معاجلة التح

أكثر فعالية يف االسةةةتجابة للنداء الذي وجهته األمم املتحدة إىل مجيع القطاعات بشةةةأن  أن نكون ا،طريق مضةةةافرة جهودن
 مساعدة البلدان على الوفاء بأهداف التنمية املستدامة. 

التغيريات يف الوقت الذي حوَّلت فيه  وإنتاجي ا وتعليمي ا وعمالي ا وبيئيًّا إننا نعيض يف وقت يشةةةهد تغيري ا اقتصةةةادي ا وثقافي ا
طريقة تنظيم األفراد واألسةةةةةةةةةةةةةةر واجملتمعات وُنظم نقل، إىل جانب أمور كثرية أخرى، يف النقل، والتنظيم احلضةةةةةةةةةةةةةةري والت

ت معها مجيع العوامل اليت حُتدرد سةةةةةةةةةةةةلوكنا الغذائي ونشةةةةةةةةةةةةاطنا البدين. األغذية تإمدادا ت طريقة حياتنا وتغريَّ . لقد تغريَّ
األغذية بأسةةةةةةره، من الزراعة الصةةةةةةغرية النطاق إىل اإلنتاج الواسةةةةةةع من أجل تلبية احتياجاتنا ويشةةةةةةمل هذا التحدي نظام 

 الغذائية احلالية واملقبلة.

وتواجه مجيع العناصةةةةر الفاعلة يف نظام األغذية حتدي فهم التغرُيات يف سةةةةلوك املسةةةةتهلكني ألن ذلك أفضةةةةى إىل مشةةةةاكل 
بني الوزارات وبني  سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات متعددة القطاعات وتنسةةةةةةةةةيق ا واسةةةةةةةةةع ا اعج معاجلتهجنمت عن أسةةةةةةةةةباب متعددة ويتطلب 

قة اليت تسةةةةرتشةةةةد بسةةةةياسةةةةة  املؤسةةةةسةةةةات. وهلذا السةةةةبب، نرى أن اإلجراءات املعزولة ليسةةةةت بنفس فعالية اإلجراءات املنسةةةةَّ
 حكومية جيدة التوجيه وقادرة على استيعاب نطاق املشكلة.

يف املاضةةةةةةةةةةةةةةي  ولدينا خِّبة واسةةةةةةةةةةةةةةعة يف حتقيق نتائج طيبة،  مع ايف العمل  ري اكب  اومن منظور القطاع اخلاص، حققنا جناح  
 ُيستثىن من ذلك حتدي اليوم، ومن ذلك على سبيل املثال ما يلي: وال

على قواعد ومعايري لتعزيز الصةةةةةةةةةةةةحة والبيئة، مبا  منذ عقوداحلكومات واملنظمات املتعددة األطراف والقطاع اخلاص  اتفقت
رئيسةةةةةةةية، مثل جودة األغذية وسةةةةةةةالمتها، ونظافة األغذية، والتوسةةةةةةةيم التغذوي، واإلضةةةةةةةافات الغذائية، يشةةةةةةةمل القضةةةةةةةايا ال

مارسةةةةةات الفضةةةةةلى لتحقيق االسةةةةةتدامة، من خالل منصةةةةةات من قبيل الدسةةةةةتور الغذائي واحلواجز التقنية أمام التجارة، وامل
 بني اإلنتاج والصحة والبيئة والعلوم والتجارة. واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، وهو ما ساعد على حتقيق توازن 

من نقص املغذيات الدقيقة يف معظم البلدان  م واخلاص، اسةةةةةةةةةةةةةةتطعنا أن حُند كثري اومن خالل التعاون بني القطاعني العا
اوخفضةةةنا معدل انتشةةةار كثري من األمراض. وكان لنا  دور رائد يف تكوين شةةةراكات بني املؤسةةةسةةةات للحد من حمتوى  أيضةةة 

الصةةةةةةةوديوم يف بعض جمموعات األغذية. وحدَّثنا، يف الوقت نفسةةةةةةةه، الزراعة والصةةةةةةةناعة الزراعية اليت زادت من توافر وتنوع 
 .2030األغذية من خالل اإلنتاجية والتجارة، مع مراعاة أهداف عام 

جدول . ومما يبعث على االرتياح أن املنظمة تتيح لنا فرصةةةةةة تصةةةةةميم وتنفيذ مه حملي امعظغري أن النطاق ظل حىت اآلن يف 
 نستطيع أن نرتقي به إىل مستوى إقليمي وميكن فيه للقطاع اخلاص تقاسم قصص جناحه الكثرية. أعمال للسياسات
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ة من حيث األغذية وأن نعاجل اإلنتاج، بل جيب أن نتبىن نظرة شةةةةةةةةةةةةةةامل على االقتصةةةةةةةةةةةةةةار يف حديثنااليوم  بإمكاننا ومل يعد
االستدامة البيئية من خالل رؤية ُتتد من املزرعة إىل  أيض االقضايا اليت تؤثر على األمن الغذائي والتغذوي. وجيب أن نعاجل 

مل، . وبعبارة أخرى، إذا مل نتناول قضايا الغذاء بطريقة منهجية من منظور االستدامة والتغذية الصحية واإلنتاج الشااملائدة
 األغذية.  توافرفلن نشهد أي تغيريات ملموسة يف 

ولهذا السبب، حدَّد القطاع الخاص سلسلة من التحديات التي نطلب من المنظمة أن تنظر فيها كجزء من النقاش 
 لفترة السنتين المقبلة.

سلسلة األغذية الزراعية متساوية األمهية وجيب معاجلتها معاجلة متكاملة فجميع صالت  هناك نظام غذائي واحد. -1
 ة من الغذاء املغذي والصةةةةةةةةةةةةةةحي قطاع ا زراعي ا قوي ا وقادر اإنتاج كميات كافي منها ُيكمرل اآلخر. ويتطلب هدف ن كال  أل

الزراعة اأُلسةةةةةةرية واإلنتاج الصةةةةةةناعي  زر بني وصةةةةةةناعة أغذية على قدر كبري من االبتكارية. وال بد من قيام ت فسةةةةةةةعلى املنا
 وجيب أن يتكاتف االثنان من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

من أجل  ن خالل سةةةةياسةةةةات ذكية وحمد دة جيد اممر في تنافساااية صاااغار المنتجين الزراعيين، ثيجب أن نساااتو -2
وي. ويقرتح القطاع اخلاص تعزيز الرتابل وتنفيذ مناذج الزراعة األسرية القادرة على حتقيق حتسينات يف األمن الغذائي والتغذ

يص التكاليف، وحتقيق وفورات يف احلجم، واحلصةةةةةةةةةول لالعمل الناجحة يف هذه الُنظم اإلنتاجية وكذلك وضةةةةةةةةةع آليات لتق
ة على إمكانية االتصةةةةةةةةةةةةال التكنولوجي واسةةةةةةةةةةةةتغالله، وهتيئة الظروف لتحقيق ازدهار طويل األجل يكفل اسةةةةةةةةةةةةتمرارية الزراع

 األسرية بني األجيال.

مليون شةةةخص على مسةةةتوى العامل مصةةةابون بنقص التغذية ويعانون اجلوع، يُفقد أو يُهدر ثلث  800يف حني أن و  -3
. يمليار دوالر أمريك 400بتكلفة إمجالية تزيد على  سةةةةةةةةةةةةةةنوي امليار طن من األغذية  1.3الغذاء املنتج. ويعين ذلك فقد 

وحتملنا هذه احلقيقة على تعزيز كفاءة نُظم األغذية واسةتدامتها، ليس فقل بالرتكيز على اإلنتاج، بل وكذلك على أسةباب 
 الفاقد واملهدر من الغذاء وتأثري ذلك من أجل زيادة اإلنتاج وحتسينه. 

مان توفر األغذية على وسةةةةوف ُيسةةةةاعد دمج أفضةةةةل ممارسةةةةات احلماية البيئية يف سةةةةلسةةةةلة األغذية برمتها على ضةةةة -4
التحدي اهلائل املاثل أمامنا يف موازنة املعادلة بني اإلنتاج والبيئة وكذلك مواجهة حتديات تغرُي يكمن األجل الطويل. و 
ااملناخ. ونوصةةةةةةةي  تقليدية، سةةةةةةةواء  أكانت حوافز مالية للشةةةةةةةركات اليت حتد من بأن تنظر البلدان يف بدائل ُتويل غري  أيضةةةةةةة 

بونية واملائية، أو تنفيذ سند أخضر للشركات اليت حتقق أهداف احلد من هذه اآلثار أو اليت جُتري استثمارات بصماهتا الكر 
إنتاجية لتحسني اإلدارة البيئية. وباإلضافة إىل ذلك، تُتاح على مستوى السياسات العامة فرصة لتحسني التحليل البنيوي، 

قيةاس اآلثار البيئيةة للتةدابري التخفيفيةة، مثةل املمةارسةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةة  الصةةةةةةةةةةةةةةعةبذلك أن االفتقةار إىل املعلومات جيعةل من 
والتصنيعية اجلديدة، وتطوير مصادر الطاقة املتجددة، وإجراءات احلد من الفاقد واملهدر من الغذاء، من بني تدابري أخرى. 

ولوجي، على أال  ينصةةةةب تركيزنا  هذا الصةةةةدد، نقرتح توسةةةةيع هدف منصةةةةة املنظمة اإلقليمية املقرتحة لصةةةةون التنوع البييفو 
فقل على اعتماد املمارسةةةةةةةةةات اجليدة، بل وكذلك دمج نُظم اإلنذار املبكر ونقل املعرفة ونُظم القياس، ومبادرات الرصةةةةةةةةةد 

 واإلشراف على املستوى اإلقليمي.
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. ويف يشةةجعها ، بلغذائية صةةحية نظم لرتويجالقطاع اخلاص أنشةةطة ومن املهم التحول حنو عج  تلف ال يعاقب  -5
، مع مراعةةاة اجلةةدوى التكنولوجيةةةة، وواقع إنتةةةاج إمةةدادات األغةةذيةةةهةةذا االجتةةاه، نلتزم بتعزيز التطوير واالبتكةةةار يف نظةةةام 

 األغذية، وآثار ذلك على التجارة.

، التثقيفبالفعل القطاع اخلاص، نرى أن العنصر الرئيسي لتعزيز الصحة العامة هو  يبذهلاوباإلضافة إىل اجلهود اليت  -6
 عادات األكل الصحي. يف اكتساب ملا له، يف مجلة أمور أخرى، من أمهية نظر ا

. وميكن أوبئة التغذيةمع الدراسةةةةات العلمية املتصةةةةلة بعلم  كون السةةةةياسةةةةات العامة أكثر تواؤم اومن الضةةةةروري أن ت -7
م دقة حتليل هذا اجلانب أن يفضةةةةةةةةةةةةةةي إىل إهدار الوقت واملوارد العامة. ويف هذا الصةةةةةةةةةةةةةةدد، تُتاح أمام القطاعني العام لعد

واخلاص فرصةةةةةةةةة لالتصةةةةةةةةال باملؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات األكادميية ومعاهد البحوث وعلوم األغذية، ومنظمات اجملتمع املدين، لوضةةةةةةةةع 
 والتحقق منها. سياسات ميكن قياس آثارها 

قة وليس مبادرات منعزلة، وهذا هو ما حدا بالقطاع الخاص إلى  وتتطلب مواجهة هذه التحديات إجراءات منساااااااااااَّ
 قتحديد عدد من الجوانب الهامة لتحقيق هذا الهدف

وُنشةةةةجرع على إجراء حوار  يجب أن نُعزِّز الشاااراكات المتعددة القطاعات، Julio Berdeguéالدكتور  أشةةةةاركما   قأوًل 
شفاف وشامل يسوده االحرتام بني املمثلني اإلقليميني للقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية وعلوم األغذية، 

 ومع الوكاالت الدولية واحلكومية املتصلة بتعزيز الصحة والتغذية واالستدامة والتنمية الريفية والتجارة. 

ويعين ذلك اسةةةتئناف احلوار بني الشةةةركات اخلاصةةةة واملؤسةةةسةةةات الصةةةحية، عيد بناء الثقة والمصااداقية. يجب أن نُ : ثانًيا
ر املشةةةةاركة الشةةةةاملة من القطاع اخلاص. ويُتيح لنا  وندعو إىل جتنب اآلليات اليت حُتد من الشةةةةفافية، وإىل التدابري اليت تُيسةةةةر

 ريادة األعمالأو روح  يكون اختالف املعايري. وينبغي أال  سةةةةةياسةةةةةي ا اقرتاحات متوازنة وممكنة النظر يف  تلف اآلراء وضةةةةةع
 .البحث العلمياخلاصة ب األكادميية أو أو يةالستبعاد مسامهة القطاعات اإلنتاج سبب ا

مثل  ملنظماتومن األسةةةةةاسةةةةةي  .من أجلهق السااااماح للدسااااتور الغذائي بأداء الدور الذي طوِّر على امتداد عقود ثالثًا
اليت  عملياتالمواصلة تركيزها على تعزيز غذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية/منظمة الصحة للبلدان األمريكية منظمة األ

يوازن والية ااية الصحة مع العلم.  ات. ويتيح الدستور الغذائي إطار ا مؤسسي اداخل املؤسس اأُلطر التنظيمية حتدد شكل
يم غري املتجانس يف البلدان، وميثل ذلك انتكاسةةةةةةةةةةةةة يف منو النشةةةةةةةةةةةةاط اإلنتاجي. وعندما حنيد عن هذا التوازن، يزدهر التنظ

 والشفافية.  العلمي مبعايري الوضوح والتزامها التنظيمية أن من املهم تعزيز التنسيق الدويل للوائح نرىوهذا هو ما جيعلنا 

األغذية. وندعو إىل إجياد حيز مشةةةةةةةةةةةةةةرتك بني املنظمة هي الكيان املسةةةةةةةةةةةةةةؤول عن تعزيز احلوار والشةةةةةةةةةةةةةةفافية يف نظام اق رابعً 
إىل التنسةةيق  حالي االيت تفتقر ، يف نظام األغذية ومصةةاحلها ومسةةامهاهتا املؤسةةسةةات جيمع بني أهداف مجيع العناصةةر الفاعلة

 .لدواٍع  تلفة

ما يفرضةةةةةةةه  مع اي نواجه يف هذا املؤُتر ك يشةةةةةةةرفنا أن نشةةةةةةةارك القطاع اخلاص ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وحنن
إىل مواصةةةةةةلة العمل مع  مجيع اندعوكم ، أخري اعلينا اجملتمع احلديث من حتديات عظيمة متعلقة باألمن الغذائي والتغذوي. و 

   فعالية هذا النهج باتت أكثر من مؤكدة وهي السبيل إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ألن القطاع اخلاص



33 LARC/18/REP 

 حاء المرفق

 المتحدث باسم الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوعبيان من 

 في سياق تحدي القضاء على الجوع، السلطتان التنفيذية والتشريعية حليفتان

على امتداد العقود األخرية، زادت منظمة األغذية والزراعة وغريها من املنظمات الدولية تركيزها على العمل مع السةةةةلطات 
 .الرعاية االجتماعية العامةالتنفيذية، من أجل حتسني سياسات 

وفيما أحرز ذلك تقدما  ملحوظا  يف العديد من بلدان اإلقليم يف ما خص تقييم السياسات العامة وحتسينها، كان للسلطة 
 .التنفيذية حلسن احلظ ثقل موازن راسخ يف النظم الدميقراطية، يقوم على الفصل احلقيقي بني السلطات

واحدة فقل من الفروع الثالثة للحكم، فإن تركزت اجلهود على هذا اجملال وحده فقل،  ومبا أن السةةةةةةةةةةةةةةلطة التنفيذية هي
 .ميكن لتناوب األحزاب السياسية على السلطة والتغيريات يف احلكومة، أن تفضي إىل سياسة عامة جيدة

 .إذ أن القانون يصبح نافذا  ولكن إذا أصبحت السياسة العامة قانون ا، فال يهم أية من السلطات هي املشاركة يف احلكومة، 
التشةةةةةةةةةةةةريعي معا . فعندما يكون احلق يف الغذاء مكرسةةةةةةةةةةةةا  يف اجملالني الفرع ولذا من األمهية مبكان أن يعمل الفرع التنفيذي و 

 .الدستوري والقانوين كحق، سيمكن تأكيد هذا احلق وتتمكن السلطة القضائية من أن تلزم السلطة التنفيذية بإحقاقه
من أهداف التنمية  2ريقة الوحيدة لالستجابة خلطة التنمية املستدامة اجلديدة، وعلى وجه اخلصوص اهلدف وهذه هي الط

 ."اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة القضاء علىاملستدامة أي "
 .مويف هذا الصدد، يصبح أعضاء اجلبهة الِّبملانية ملكافحة اجلوع حلفاء لك

 
 الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع

، بدعم من برملان أمريكا 2009تأسةةسةةت اجلبهة الِّبملانية ملكافحة اجلوع يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف عام 
الالتينيةةةة ومنطقةةةة البحر الكةةةارييب، بةةةاعتبةةةارهةةةا جزءا  من التزام حكومي دويل يعرف مببةةةادرة حترير أمريكةةةا الالتينيةةةة والبحر 

. وقد تأسةةةةةسةةةةةت اجلبهة كمجال تعددي وتشةةةةةاركي تتمثل قوته الدافعة الرئيسةةةةةية يف احلوار 2025الكارييب من اجلوع حبلول 
 .واإلرادة السياسيةوسن اللوائح 

 جبهةةة برملةةانيةةة ملكةةافحةةة اجلوع  22، موزعني على مشةةةةةةةةةةةةةةرتع 400ويف الوقةةت احلةةايل، تضةةةةةةةةةةةةةةم شةةةةةةةةةةةةةةبكةةة اجلبهةةة أكثر من 
يف الِّبملانات اإلقليمية(. وتتميز عضةةةةةةويتها بشةةةةةةكل رئيسةةةةةةي بالتكافؤ بني اجلنسةةةةةةني وبوجود  3يف الِّبملانات الوطنية و 19)

 .لفةمن ثقافات ووجهات نظر  ت مشرتعني
 وخالل السةةةةةةةةنوات األخرية، عملت اجلبهة على تعزيز إطارها املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةي، فأحرزت تقدما  بفضةةةةةةةةل اإلجنازات امللموسةةةةةةةةة، 

  تلك البلدان بلدين اثنني ضةةةةةةةةةةةةموت. مثل اعتماد التشةةةةةةةةةةةةريعات وامليزانيات دعما  للحق يف الغذاء يف بلدان  تلفة يف اإلقليم
 سةةةةةةةةةةةةةةوء تغةةذيةةة األطفةةال لةةديهةةا، واليت زادت ميزانيةةة برامج التغةةذيةةة املةةدرسةةةةةةةةةةةةةةيةةة  مهةةا غواتيمةةاال اليت تعةةاين ارتفةةاع معةةدالت

 اليت عدلت قوانينها بناء على تسةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةل منطقي يتمثل يف العناية بعملية إنتاج األغذية  وإكوادورأضةةةةةةةةةةةةةعاف   3مبقدار 
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رد األخرى تلقى العناية لضةةةةةةةةةمان من احلقل إىل املسةةةةةةةةةتهلك النهائي، حيث األرض واملغذيات يف الرتبة والبذور واملياه واملوا
 .الغذاءيف احلق 

لذلك تسةةةةةةةعى اجلبهة إىل وضةةةةةةةع احلق يف الغذاء يف صةةةةةةةدارة األجندة السةةةةةةةياسةةةةةةةية، من خالل تعزيز األطر القانونية ومراقبة 
 .السياسات العامة وامليزانيات املناسبة

ية متعددة املسةةةتويات )حملية وإقليمية ودولية( وباإلضةةةافة إىل ذلك، جنح هذا الكيان التشةةةريعي املبتكر يف بناء شةةةراكات قو 
ومتعددة أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة )مبا يشةةةةةمل الِّبملانات واملسةةةةةؤولني التنفيذيني ومنظمات التكامل الدولية واإلقليمية ووكاالت 

واجلامعات ووسةةةةةةةةةةةةةةائل اإلعالم والصةةةةةةةةةةةةةةحافة(، من أجل تسةةةةةةةةةةةةةةريع وتنفيذ  اع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدينالتعاون والقط
 .سارات املوجهة إىل التوافق الذي سيؤدي بدوره إىل حلول ملسائل انعدام األمن الغذائيامل

وقد سةةةةةةةةةةةةامهت هذه اجلهود، والدعم التقين املقدم للجبهات من خالل شةةةةةةةةةةةةراكة منظمة األغذية والزراعة مع وكالة التعاون 
قانون ا متعلقا  باألمن  20، يف اعتماد أكثر من اإلسةةةةةةةةبانية، ويف السةةةةةةةةنوات األخرية مع وكاليت التعاون املكسةةةةةةةةيكية والِّبازيلية

الغذائي والتغذية، واحلق يف الغذاء. والعمل متواصةةل على صةةعيد مشةةاريع قوانني متعلقة بطائفة واسةةعة من القضةةايا، مبا يف 
والوزن الزائد  ذلك: التغذية املدرسةةةةةةةية والزراعة األسةةةةةةةرية وتغري املناخ وتوسةةةةةةةيم األغذية  وخفض الفاقد واملهدر من األغذية

 .والسمنة
 

مؤتمر القمة البرلماني العالمي لمكافحة ساااااااااااوء التغذية  -إقليم خال من الجوع  100الخطوات المقبلة للجبهةق 
 (2018)مدريد 

 يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
أيضةةا  على حتقيق نتائج ملموسةةة يف السةةنوات األخرية، مل تسةةع اجلبهة إىل الرتويج لتعزيزها املؤسةةسةةي وحسةةب، وإمنا ركزت 

)كالتشةةةةةةةةريعات واإلشةةةةةةةةراف وامليزانيات دعما  للحق يف الغذاء(. وبالتايل أجرت اجلبهة بصةةةةةةةةفتها إقليما ، تشةةةةةةةةخيصةةةةةةةةا  ذاتيا  
 .تستخدمه لصياغة اسرتاتيجية أكثر استهدافا ، من أجل التغلب على املشاكل الوطنية واإلقليمية

، على اسةةةةةةةةةةةةتكمال 2017الذي عقد يف مونتفيديو )أوروغواي( يف أكتوبر/تشةةةةةةةةةةةةرين األول وقد رك ز املنتدى الثامن للجبهة 
الدروس املسةةةةةةةةةةةةةةتفادة من البلدان اليت حققت أكِّب جناح يف خفض اجلوع )وتبيان كيف ُتكنت من اعتماد التشةةةةةةةةةةةةةةريعات 

 .االسرتاتيجية(
، من أجل اكتشةةةةةةاف ماهية قيودها ومعرفة وسةةةةةةعت اجلبهة أيضةةةةةةا  إىل تعلم الدروس من البلدان اليت تواجه أكِّب التحديات

كيفية تذليلها. وبناء على هذه الدروس، تقوم الفروع الوطنية للجبهة يف الوقت الراهن بصةةةةةةةةةةةياغة خطل عملها يف ضةةةةةةةةةةةوء 
 .خالصات العروض التفسريية للبلدان اليت جنحت يف اعتماد تشريعات وميزانيات اسرتاتيجية دعما  للحق يف الغذاء

التقدم من خالل شةةراكة تعاونية مع مرصةةد احلق يف الغذاء ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب وإقامة الروابل وحققت اجلبهة 
معه، ألجل ُتكني أعضةةائها من اجلامعات وشةةركائها األكادمييني من اإلشةةراف على عمل اجلبهات وإرشةةاده واملسةةاعدة يف 

 .لتغذية من هذا اإلقليمتقييمه، وإجراء حبوث حول كيفية استئصال اجلوع وسوء ا
إسةةةةتنادا  إىل هذه الروابل مع األوسةةةةاط األكادميية وإىل ضةةةةرورة احلفاظ على املكاسةةةةب )ومواصةةةةلة حتقيق املزيد منها(، وإىل 

" )منظمة األغذية والزراعة( اليت تظهر تفاقم املشةةةةةةةةةةةةكلة، 2017حالة التغذية واألمن الغذائي يف العامل جانب نتائج تقرير "
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د منتةةدى اجلبهةةة الثةةامن يف أوروغواي بةةالرتويج السةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةة  من إعالن  20)النقطةةة  إقليم خااال من الجوع 100تعهةة 
ع املنتدى(. ويتمثل اهلدف من االسةةةةةةرتاتيجية يف حتديد األسةةةةةةباب احمللية النتشةةةةةةار مؤشةةةةةةرات اجلوع ونقص التغذية، ووضةةةةةة

تشريعات مقبولة وميزانيات كافية وسياسات عامة هادفة منبثقة عن حوكمة شاملة، من خالل العمل التعاوين بني اجلهات 
 .احمللية والوطنية واألجهزة

 على الصعيد العاملي
رلمانية عالمية قمة بوتعمل اجلبهة حاليا  مع وكالة التعاون اإلسةةةةةةةةةةبانية ومنظمة األغذية والزراعة والِّبملان اإلسةةةةةةةةةةباين، لعقد 

 .2018أكتوبر/تشرين األول  30و 29يف مدريد )إسبانيا( يومي  لمكافحة الجوع وسوء التغذية
لتمكني الشةةةةةةةركاء كافة من  تحالف برلماني عالميأما اخلطة اليت أدت إىل انعقاد القمة واليت سةةةةةةةتعقبها، فتتمثل يف إقامة 

 .2030حبلول  العمل معا  حبزم، بغية حتقيق هدف القضاء على اجلوع
وسةيتيح هذا احلدث مشةاركة الدروس اليت اكتسةبتها اجلبهة على مر السةنني، وبناء على ذلك، حتفيز األقاليم األخرى على 

 .توحيد اجلهود ملساعدهتا يف التغلب على اآلفات اليت تشوب كل منها
ع اليت تروج هلا يف أمريكا الالتينية إقليم خال من اجلو  100ويعتقد أعضةةةةةةةةةةةةةةاء اجلبهة أن عمل هذه األخرية واسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية 

من أهداف  2والبحر الكارييب، ميكن أن يشةةةةةةةةةةةةةةكال منوذجني طتذى هبما يف مناطق جغرافية أخرى ملتزمة بتحقيق اهلدف 
 .التنمية املستدامة

لف اجلهات وال ينقصنا سوى اإلرادة السياسية والعمل اجلماعي عِّب  ت .مبقدورنا حنن أن نكون جيل القضاء على اجلوعو 
  وسيكون أعضاء اجلبهة حلفاء هلا يف حتقيق هذا املسعى.  .الفاعلة
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 المرفق طاء

 بلدان منظمة دول شرق البحر الكاريبي فيالدائمة للزراعة  لألماناتإعالن إنشاء لجنة 

، يف مونتيغو باي، جامايكا، يف سةةةةةةةةياق الدورة اخلامسةةةةةةةةة والثالثني للمؤُتر اإلقليمي ألمريكا 2018مارس/آذار  7ُعقد يف 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، اجتماع شةةةةةةةةةةةةةةاركت فيه األمانات الدائمة للزراعة من أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، 

بأثر  لدائمة للزراعة يف منظمة دول شةةةةةرق البحر الكارييبا لألماناتجلنة إنشةةةةةاء . وقرَّرت األطراف ونيفسوسةةةةةانت كيتس 
واملبادرات الزراعية املشةةةةرتكة  ،ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي عمل أوثق، وتعزيز التعاون يف عالقاتلتشةةةةجيع  فوري

 داخل منظمة دول شرق البحر الكارييب.
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