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 التنويه املطلوب:

 ، لودز، بولندا.مؤمتر اإلقليمي ألوروابلوالثالثني ل لثةتقرير الدورة الثا. 2022منظمة األغذية والزراعة. 
 

 

 

مة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضــــها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق ابلوضــــع األوصــــاف املســــتخد
ة شـــــركات حمدد إىلالقانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بســـــلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها. وال تعرب اإلشـــــارة 

مثيالهتا  علىمنتجات بعض املصنعني، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها  أو
 مما مل يرد ذكره.
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 أورواب منظمة األغذية والزراعة يف إقليم يف عضاءاأل

 ايلبانأ
 أندورا
 أرمينيا
 النمسا

 ذربيجانأ
 بيالروس
 بلجيكا

 البوسنة واهلرسك
 بلغار�
 كرواتيا
 قربص

 التشيك
 الدامنرك
 إستونيا

 االحتاد األورويب (منظمة عضو)
 فنلندا
 فرنسا

 جورجيا
 
 
 
 

 أملانيا
 اليو�ن
 هنغار�
 آيسلندا

 يرلنداآ
 إسرائيل
 إيطاليا

 كازاخستان
 قريغيزستان

 التفيا
 وانياليت

 لكسمربغ
 طالما

 مو�كو
 اجلبل األسود

 هولندا
 مقدونيا الشمالية

 النرويج
 بولندا

 
 
 

 الربتغال
 مجهورية مولدوفا

 رومانيا
 اد الروسياالحت

 سان مارينو
 صربيا

 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 إسبانيا
 السويد
 سويسرا

 طاجيكستان
 تركيا

 تركمانستان
 أوكرانيا

 لكة املتحدةاملم
 أوزبكستان

 (عضو مشارك) واجزر فار 
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 ألورواب موعد ومكان انعقاد دورات مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية

 1949أكتوبر/تشرين األول  15-10 إيطاليا روما، - ىلاألو الدورة 
 1960أكتوبر/تشرين األول  15-10 إيطاليا روما، - الثانيةالدورة 
 1962بر/تشرين األول أكتو  13-8 إيطاليا روما، - الثالثةالدورة 
 1964أكتوبر/تشرين األول  31-26 سالزبورغ، النمسا - الرابعةالدورة 
 1966أكتوبر/تشرين األول  11-5  إشبيلية، إسبانيا - اخلامسةالدورة 
 1968أكتوبر/تشرين األول  31-28 سانت جوليانز، مالطا - السادسةالدورة 
 1970 أيلول/سبتمرب 25-21 بودابست، اجملر - السابعةالدورة 
 1972 أيلول/سبتمرب 23-18 االحتاديةأملانيا مجهورية ميونيخ،  - الثامنةالدورة 
 1974أكتوبر/تشرين األول  12-7 لوزان، سويسرا - التاسعةالدورة 
 1976سبتمرب/أيلول  25-20 بوخارست، رومانيا - العاشرةالدورة 
 1978أكتوبر/تشرين األول  7-2 لشبونة، الربتغال - احلادية عشرةالدورة 
 1980 أيلول/سبتمرب 27-22 أثينا، اليو�ن  الثانية عشرةالدورة 

 1982أكتوبر/تشرين األول  8-4 صوفيا، بلغار� - الثالثة عشرةالدورة 
 1984 أيلول/سبتمرب 21-17 يسلنداآريكيافيك،  - الرابعة عشرةالدورة 
 1986 أ�ر/مايو 2 -أبريل/نيسان  28 ، تركياسطنبولإ - اخلامسة عشرةالدورة 
 1988 آب/أغسطس 26-23 كراكوف، بولندا - السادسة عشرةالدورة 
 1990 نيسان/أبريل 7-3 البندقية، إيطاليا - السابعة عشرةالدورة 
 1992 آب/أغسطس 28-24 براغ، تشيكوسلوفاكيا - الثامنة عشرةالدورة 
 1994 حزيران/يونيو 10-6 ايرلندآكيالرين،  - التاسعة عشرةالدورة 
 -1996 أ�ر/مايو 3 –أبريل/نيسان  29 إسرائيل، تل أبيب - العشرونالدورة 
 1998 أ�ر/مايو 29-25 إستونيااتلني،  - احلادية والعشرونالدورة 
 2000 متوز/يوليو 28-24 بورتو، الربتغال - الثانية والعشرونالدورة 
 2002 أ�ر/مايو 31-29 ا، قربصنيقوسي - الثالثة والعشرونالدورة 
 2004 أ�ر/مايو 7-5 مونبلييه، فرنسا - الرابعة والعشرونالدورة 
 2006 حزيران/يونيو 9-8 ايا، التفغري - اخلامسة والعشرونالدورة 
 2008 حزيران/يونيو 27-26 إنسربوك، النمسا - السادسة والعشرونالدورة 
 2010 أ�ر/مايو 14-13 رمينيايريفان، أ - السابعة والعشرونالدورة 
 2012 نيسان/أبريل 20-19 ابكو، أذربيجان - الثامنة والعشرونالدورة 
 2014 نيسان/أبريل 4-2 بوخارست، رومانيا - التاسعة والعشرونالدورة 
 2016 أ�ر/مايو 6-4 أنطاليا، تركيا - الثالثونالدورة 
 2018 أ�ر/مايو 18-16 الروسي، االحتاد زفوروني - احلادية والثالثونالدورة 
 (بصورة افرتاضية) 2020 الثاينتشرين /نوفمرب 4-2 أوزبكستان، اتشكنت - الثانية والثالثونالدورة 

 (حدث خمتلط) 2022مايو/أ�ر  13-10 لودز، بولندا - الدورة الثانية والثالثون
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 التوصيات الرئيسية ملخص عن

 اجمللسعناية  دعياملسائل اليت تست

أسعار األغذية  على الغذائي والزراعة يف العامل، مبا يف ذلك األمن لىأوكرانيا ع لىتداعيات اعتداء االحتاد الروسي ع •
 يف العامل
 ، و(م) و(ن)7 إىل 1(ل) من  30الفقرة 

اإلجراءات اإلقليمية لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  -الطريق لتحويل النظم الزراعية والغذائية يف أورواب وآسيا الوسطى •
 2031-2022ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة 

 (ز) ىل(أ) إ 35فقرة ال
أمناط غذائية صحية  إىلسالسل القيمة الغذائية املستدامة للتغذية، �ٌج عملي لتحويل النظم الزراعية والغذائية  •

 أورواب وآسيا الوسطى يف
 (ح) إىل(أ)  38الفقرة 

 النتائج اإلقليمية، واألولو�ت واألفضليات األربعة وأهداف التنمية املستدامة •
 (ص) إىل(ح)، (ي)، (ك)، (ل)، (ن)  إىل) (أ 40الفقرة 

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار دإعداعن  معلومات حمّدثة •
 (ج) إىل(أ)  43 (د)، إىل(أ)  42الفقرة 

 عن إعداد اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تغري املناخ معلومات حمّدثة •
 (و) إىل(أ)  46(ز)،  إىل(أ)  45الفقرة 

 يف إقليم أورواب وآسيا الوسطى 2021-2020لفرتة لتوليف تقييمات منظمة األغذية والزراعة  •
 (د) إىل(أ)  49(ب) و 48الفقرة 

 

 املؤمترعناية  دعياملسائل اليت تست

ار األغذية أسع على األمن الغذائي والزراعة يف العامل، مبا يف ذلك علىأوكرانيا  علىتداعيات اعتداء االحتاد الروسي  •
 يف العامل
 (ن) إىل(أ)  30 الفقرة

اإلجراءات اإلقليمية لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  -الطريق لتحويل النظم الزراعية والغذائية يف أورواب وآسيا الوسطى •
 2031-2022ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة 

 )ل( إىل(أ)  34 الفقرة
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أمناط غذائية صحية  إىل�ٌج عملي لتحويل النظم الزراعية والغذائية سالسل القيمة الغذائية املستدامة للتغذية،  •
 أورواب وآسيا الوسطى يف

 )ه( إىل(أ)  37الفقرة 
 النتائج اإلقليمية، واألولو�ت واألفضليات األربعة وأهداف التنمية املستدامة •

 (ط)، (م)، (ص)، و(ق) 40الفقرة 
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 تمهيديةالبنود ال

 يميتنظيم املؤمتر اإلقل -ألف

. 2022مايو/أ�ر  13 إىل 10لودز، بولندا يف  ة والثالثون ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألورواب يفلثانعقدت الدورة الثا -1
 19-ضوء جائحة كوفيد علىو ومع اجملموعة اإلقليمية ألورواب، وإثر مشاورات رمسية مع البلد املضيف، أي مجهورية بولندا، 

أساس استثنائي  علىعقد هذه الدورة بطريقة خمتلطة،  علىصحة العامة، اتفقت اجملموعة يف جمال ال شواغلوما يرتبط ها من 
خرون بصورة افرتاضية، حيث آني شارك حلودز يف  إىلا ثلني شخصيً املم. وقد حضر بعض ن أن يشكل هذا سابقةومن دو 

 الشخصي. ّمت تعليق النظام الداخلي للمجموعة اإلقليمية ألورواب بشأن عقد اجتماع ابحلضور

 من األعضاء. 52للوزير ووزراء دولة وممثلون عن  ا�ئبً  13وزيرًا و 15مشارًكا من بينهم  269املؤمتر اإلقليمي  حضرو  -2
منظمات حكومية  ا من مثاينمشاركً  16منظمات لألمم املتحدة، و مخسبلدان أعضاء، و  ثالثة من نيمراقب مثانية كما حضر

 ممثًال  11جانب  إىلمنظمات اجملتمع املدين، من  وستة ممثلني نظمات غري حكومية دوليةمأربعة مشاركني من ثالث دولية، و 
 .قطاع البحوث واألوساط األكادميية مؤسسات يف ممثلني من أربعةمن القطاع اخلاص و  من سبع شركات

 حفل االفتتاح -ابء

هبا كل من  ىلورواب، وختللته كلمات أدمجموعة اإلقليمية ألللحفل االفتتاح أمني الدورة الثالثة والثالثني  افتتح -3
 رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية يف مجهورية بولندا؛ ومعايل السيد ب، �ئHenryk Kowalczykيد معايل الس

Zbigniew Rau السيد معايلو ، وزير اخلارجية يف مجهورية بولندا؛ والسيد شو دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة؛ 
Janusz Wojciechowskiد األورويب؛ والسيدا، مفوض الزراعة لدى االحت Tobiasz Bocheński .حاكم إقليم لودز ، 

 بولندا سؤول رفيع املستوى يفمل كلمة ترحيبية -جيم
ا ، �ئب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية يف مجهورية بولندHenryk Kowalczykمعايل السيد  رّحب -4

أمهية إقليم أورواب وآسيا الوسطى يف النظام الزراعي من حول العامل. فاإلقليم هو من بني املنتجني  علىابملشاركني وألقى الضوء 
 للعامل أمجع. ةالرئيسيني للمواد األولية الزراعية واألغذية، كما أنه مصدر أفكار جديدة ووحي يف جمال النظم الزراعية والغذائي

لت التحّول الناجح. ابلفعل، ومنذ بداية األلفية الثانية، حّدثت البالد قطاعها الزراعي، وحتوّ  على مثالٌ  وبولندا -5
 بالنظم الغذائية املستدامة، أشار �ئ علىن هذه الدورة رّكزت أ إىل اغذية. ونظرً ألل بلد مصّدر صافٍ  إىلمستورد بلد ٍ  من

، حيث ةنظم الغذائيبشأن الخالل مؤمتر قمة األمم املتحدة ليم دور بلدان اإلق ىلإ، Kowalczyk رئيس الوزراء، السيد
وتداعيات  19-أن آاثر جائحة كوفيد علىإقليمية وعاملية. وشّدد  ا وطنية طموحة وشاركت يف مبادراتٍ اعتمدت أهدافً 

ة. وأعلن أن حتقيق خطة أوكرانيا تفّسر االرتفاع القياسي يف أسعار املدخالت واملنتجات الزراعي علىاعتداء االحتاد الروسي 
 وبلوغ أهداف التنمية املستدامة يف خطر. 2030عام 

ا التنوّع الداخلي يف اإلقليم، مشّددً  علىبتسليط الضوء  Kowalczykالسيد ، قام �ئب رئيس الوزراء كذلك -6
استخدامها ملساعدة البلدان قليم يوّفر موارد مادية وفكرية ضخمة ميكن إلأن ا إىلا تقاليده وقيمه املشرتكة. وأشار أيضً  على

أكثر مؤااتًة لنقاشات هادئة الدورة الثالثة والثالثون للمجموعة اإلقليمية ألورواب يف ظروف  ومتّىن أن تُعقدخارج اإلقليم. 
أمهية  إىل. غري أنه أمل أبن تساعد نتائج املناقشات يف إجياد حلول للمشاكل اليت يواجهها اإلقليم. كذلك، أشار ثمرةوم
 اإلقليمي والعاملي. ينالصعيد على حول الزراعة واألمن الغذائي ر املنظمة كمنتدى �شط للنقاش والتعاوندو 
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 انتخاب الرئيس و�ئيب الرئيس وتعيني املقّررين -دال
 ، لرائسة هذه الدورة.بولندا مجهورية يف ارجية، وزير اخلZbigniew Rauأقّر املندوبون ترشيح معايل السيد  -7

 لثةا أول لرئيس الدورة الثا، �ئبً وزيرة الزراعة والتنمية الريفية يف ألبانيا، Frida Krifca ةعايل السيدم توانُتخب -8
 اإلقليمي ألورواب. والثالثني للمؤمتر

األمم املتحدة يف هولندا لدى ملكة ثل الدائم ملاملم، السفري و Marcel Beukeboomالسيد  سعادةوانُتخب  -9
 اإلقليمي ألورواب. والثالثني للمؤمتر لثةيس الدورة الثاا لرئا اثنيً ،، �ئبً روما

يرلندا الشمالية لدى آو  مىململكة بريطانيا العظ مثل الدائاملمالسفري و ، Thomas Kellyالسيد  سعادة وّمت تعيني -10
لدى  شيكيات وريةثل الدائم املناوب جلمهاملم، Jiří Jílekالسيد سعادة ، و وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف روما

 .ألورواب اإلقليم والثالثني للمؤمتر لثة، مقّررين للدورة الثاوبر�مج األغذية العامليمنظمة األغذية والزراعة 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -هاء

 للمجموعة ، اللذين ّمت اعتمادمها يف الدورة الثالثة والثالثنيعرض الرئيس جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقت -11
 الدورة الثالثة والثالثني للمجموعة على؛ فيما ترد الواثئق املعروضة املرفق ألفويرد جدول األعمال يف  اإلقليمية ألورواب.

 .املرفق ابءضمن 

 بيان املدير العام -واو

الدورة  ها الستضافةوشعب بولندا ، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، عن امتنانه حلكومةشو دونيو الدكتورأعرب  -12
األمن الغذائي  اماألوقات احلرجة اليت نواجهها والتحد�ت اخلطرية أم إىلورواب. وأشار ألاإلقليمي لمؤمتر ل الثالثة والثالثني

 والتغذوي يف اإلقليم ومن حول العامل.

الدورة  أضاف أنداتنا. و حياتنا وصحتنا واقتصا علىا تؤثر سلبً  19-وجائحة كوفيدكرانيا أو آاثر احلرب يف  إنوقال  -13
الردود وتبادل احللول املثبتة، هبدف تقدمي دعٍم أفضل حلظة أساسية ملناقشة  شّكلت  للمؤمتر اإلقليمي ألوروابنيالثالثة والثالث

 لواضعي السياسات يف اإلقليم للتصّدي للتحد�ت.

سالسل القيمة  علىويقضي  ،رية هائلةوقال مدير عام املنظمة إن الدمار اجلاري يف أوكرانيا يتسّبب مبعا�ة بش -14
االحتاد الروسي وأوكرانيا لتأمني  علىكبرية أن بعض البلدان تعتمد بدرجة ٍ  إىلاخلاصة ابإلنتاج وسالسل اإلمداد. كما أشار 

املنخفضة  ، ومن بينها العديد من الدولأغذيتها (مبا يف ذلك املواد األّولية لألعالف احليوانية)، والوقود وإمدادات األمسدة
مجيع املستهلكني يف اإلقليم والعامل، سيما أن ارتفاع أسعار األغذية،  علىاآلاثر  علىا الدخل واملستوردة لألغذية. وشّدد أيضً 

 اخلطر. إىلوالطاقة واألمسدة خيّفض القدرة الشرائية ويعّرض موسم احلصاد املقبل 

النُـُهج احملتملة اليت ميكن أن متنع نشوء  نبجا إىله املسائل، أن املؤمتر اإلقليمي ميثل فرصًة ملناقشة هذ إىلشار وأ -15
املنظمة يف تيسري االستجابة حلاالت الطوارئ واملساعدة  علىأنه ميكن لألعضاء التعويل  علىأزمة أكرب. وأعاد التأكيد 
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التوصيات بشأن  إىل. وأشار الصمود، مبا يتفق مع والية املنظمة وقدراهتا علىالتعايف، وتعزيز قدرة النظم الغذائية  على
 وضرورة حشد املوارد. 2خطة املنظمة لالستجابة السريعة يف أوكرانيا إىلو  ERC/22/14،1السياسات الواردة يف الوثيقة 

رؤيتها  للمنظمة جيّسد أن اإلطار االسرتاتيجي إىل، وأشار ربعألفضليات األاأمهية  علىعام املنظمة ال ديراملوشّدد  -16
وفيما تستضيف املنظمة مركز التنسيق  من دون ترك أي أحد خلف الركب. ام قوامه األمن الغذائي للجميع،بشأن عامل مستد

تنفيذ  ملنظمة بدعم األعضاء يفاالتابع لقمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية ابلنيابة عن منظومة األمم املتحدة، تعّهد ابسم 
 ا مع األولو�ت اإلقليمية.شيً ا اخلربة الفنية وحشد املوارد متمساراهتا الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق توفري

ا عن الفجوات بني األجيال يف أورواب وآسيا الوسطى، مبا يف ذلك الفجوات الرقمية. وقال إن املنظمة وحتّدث أيضً  -17
مي يف قرى أخرى يف اإلقليم. تطوير قرى ذكية تتيح التحّول الرقيف تستفيد من اخلربة الغنية اليت يتمتع هبا االحتاد األورويب 

حيوي يف حتويل النظم الزراعية والغذائية احمللية. فالنُـُهج املراعية  أمهية الزراعة اخلضراء، اليت تضطلع بدورٍ  إىلكذلك، أشار 
املوارد الطبيعية مع تقليص يف الوقت ذاته الفقر، واجلوع وسوء التغذية. ويف هذا  علىللمناخ ضرورية لتخفيف العبء 

أولوية"، ومبادرة القرى الرقمية، و لسياق، ذّكر املدير العام مببادرات املنظمة، من قبيل مبادرة "بلد واحد، منتج واحد ذا
النظم الزراعية والغذائية املستدامة وحتقيق أهداف التنمية  زحتفي إىلن الزراعة اخلضراء، اليت ترمي أبشواملنصة الفنية اإلقليمية 

 املستدامة. 

 ان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعةبي -زاي

نتائج الدورة التاسعة والستني  على، املندوبني ، الرئيس املستقل جمللس املنظمةHans Hoogeveenالسيد  طلعأ -18
 اليت تندرج ذات الصلةاألمن الغذائي العاملي واملسائل  علىآاثر احلرب يف أوكرانيا  علىاملائة جمللس املنظمة، واليت رّكزت  بعد

اليت فاقمتها و التحد�ت املتصلة ابنعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف اإلقليم ويف العامل،  إىلضمن والية املنظمة. وأشار 
أمهية تعزيز شفافية األسواق الدولية واحلوار حول السياسات  إىلوبعد ذلك احلرب يف أوكرانيا. وأشار  19-جائحة كوفيد أوًال 

 أوجه عدم اليقني واالختالالت يف أسواق السلع الزراعية األساسية. من احلّد األدىن إىلليل تقالمن أجل 

االت جمالتقدم احملرز يف اإلقليم خالل السنوات القليلة املاضية يف عدة  علىاألعضاء  Hoogeveen وهّنأ السيد -19
كما رّحب مببادرات املنظمة، مثل مشروع   ُحيتذى به يف أقاليم أخرى. ميكن أن يشكل مثًال  ، سيما أنهسياساتية هامة

نتاجية اإلأمهيتها يف تعزيز  إىلومشروع اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغّري املناخ. وأشار  اراسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتك
بذل جهود  إىلي. ودعا التنوّع البيولوج علىالزراعية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية للحّد من تدهور هذه املوارد واحلفاظ 

الزخم الذي وّلدته قمة األمم املتحدة بشأن  إىلابالستناد مشرتكة للمساعدة يف حتويل النظم الزراعية والغذائية يف اإلقليم، 
ا أبمهية اجملاالت الرئيسية يف بر�مج عمل املنظمة يف اإلقليم، منّوهً  على. كذلك، ألقى الضوء 2021النظم الغذائية يف عام 

حتديد سياسات املنظمة، والتصّدي للتحد�ت الناشئة  علىدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب يف املساعدة ال
 ابلشراكة مع احلكومات، والقطاع اخلاص، واملنظمات اإلقليمية وغريها، من أجل عدم ترك أي أحد خلف الركب.

هات اجل من احلامسة اليت تؤديها النساء والشباب ابعتبارهماألدوار  علىا الضوء أيضً  Hoogeveenلقى السيد أو  -20
أن يصبحوا عوامل تغيري �شطة ويبنوا القدرة يف إمكانياهتم  إىلرئيسية يف حتويل النظم الزراعية والغذائية، وأشار الفاعلة ال

 طط العمل الفعالة. أن التحد�ت ما زالت قائمة جلهة إدراج أدوارهم ابلكامل يف خ علىالصمود. إمنا شّدد  على
                                                      

 https://www.fao.org/3/ni972en/ni972en.pdfهذه الوثيقة متاحة على املوقع:   1
 /en.pdf9457en/cb9457cb/3https://www.fao.org∫  هذه الوثيقة متاحة على املوقع  2
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 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب الثانيةبيان رئيس الدورة  -حاء

ا بوصفه رئيسً  بيا�ً ، وزير الزراعة يف أوزبكستان، Jamshid Abdukhakimovich Khodjaevألقى معايل السيد  -21
 نبثقةالتوصيات املو  لنتائجوالثالثني للمؤمتر اب لثةرة الثاالدو  يفاملشاركني  ذّكرو . اإلقليمي ألوروابوالثالثني للمؤمتر  ثانيةللدورة ال

ومؤمتر املنظمة يف دورته  2020يف عام  بعد املائة اخلامسة والستنيالدورة، واليت أقّرها كل من جملس املنظمة يف دورته تلك عن 
 . 2021يف عام  األربعنيو  ثانيةال

 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي -طاء

 على اإلقليمي ، املؤمترGabriel Ferrero y de Loma-Osorioئيس جلنة األمن الغذائي العاملي السيد أطلع ر  -22
 .األنشطة الرئيسية للجنة األمن الغذائي العاملي

بيد مع منظمة األغذية والزراعة ومنظومة األمم املتحدة برّمتها.  اابلعمل يدً  ا كامًال عن التزام اللجنة التزامً  وأعرب -23
، واجه العامل عواقب احلرب يف أوكرانيا 19-اثر جائحة كوفيدآلا للبدء ابلتصدي أنه حني كان اجلميع مستعدً  إىلا أيضً وأشار 

منهجية عاملية جلهة إنتاج األغذية، واحلصول عليها، واستخدامها، واستقرارها واستدامتها. وال تسفر هذه  االيت تركت آاثرً 
آالف املاليني من األشخاص يف العامل  علىا تؤثر أيضً  إمناحسب، ف أوكرانيا احلرب عن وفاة وجرح آالف األشخاص يف

أمناط غذائية صحية، وارتفاع األسعار  علىلألغذية، وتراجع إمكانية احلصول  علىّممن ابت عليهم اآلن مواجهة التكاليف األ
أن يتمكن أصحاب توفري السالم لضمان  أنه هبدف مكافحة اجلوع، من الضروري علىوعدم توّفر الطاقة واألمسدة. وشّدد 

 املدخالت والبذور لضمان موسم احلصاد املقبل. علىمن حول العامل من احلصول  ن األسريونو احليازات الصغرية واملزارع

القوة اليت متّيز النظم مواطن كشفت اجلائحة النقاب عن بعض املخاطر، وأوجه اهلشاشة، وانعدام املساواة و   وقد -24
كما إنتاج األغذية، وجتهيزها واستهالكها.   املستخدمة يفإعادة التفكري ابلطرق  إىللغذائية، ودفعت األسرة العاملية الزراعية وا

هذه التحد�ت. وهي مستعدة إلجناز مهمتها كمنصٍة  إىللالستجابة  2009جرى إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي عام 
مع أصحاب مصلحة آخرين لتنسيق السياسات والتصّدي لألسباب  فيها تجتتمع احلكوما ،حكومية دولية مفتوحة وشاملة

 اهليكلية الطويلة األمد للجوع وسوء التغذية، مبا يف ذلك األزمات.

عاملية متعددة األطراف خمّصصة لألمن الغذائي والتغذية،  أن جلنة األمن الغذائي العاملي، ابعتبارها منصةً  علىوشّدد  -25
عاملية لالستجابة لألزمات يف جماالت الموعة اجملهود املتسقة اليت تبذهلا األسرة الدولية من خالل مستعدة للمساعدة يف اجل

. وتعتزم اللجنة عقد اجتماع رفيع املستوى يف الفرتة الفاصلة بني الدورات يف يوليو/متوز األغذية والطاقة والشؤون املالية
ت السياساتية العاملية. ودعا رئيس اللجنة مجيع األعضاء حبيث تتمكن منصتها الشاملة من تنسيق االستجااب 2022

 .ا كامًال ولية التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي استخدامً داستخدام املنصة احلكومية ال إىل

 بيان املتحدثة ابسم مشاورة منظمات اجملتمع املدين -�ء

أن األقاليم واجملتمعات  على، Olena Borodina السيدة املتحدثة ابسم مشاورة منظمات اجملتمع املدين شّددت -26
عديدة، مبا يف ذلك تغّري املناخ، والصدمات الصحية  الريفية يف أورواب وآسيا الوسطى ويف كافة أحناء العامل أتثرت أبزماتٍ 

بّني أمهية بعضها البعض. وقالت إن هذا ي على متعاضدةا أن هلذه األزمات آاثرً  إىلا، احلرب يف أوكرانيا. وأشارت ومؤخرً 
 الواردات الغذائية. علىتعزيز النظم الغذائية احمللية والسيادة الغذائية وتقليص االعتماد 
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الصمود طيلة هذه األزمات. ونتيجًة  علىنطاق صغري أثبتوا قدرهتم  علىن منتجي األغذية األسريني أبرت كما ذكّ  -27
يف الربامج  ،مجيع املستو�ت يف اإلقليم علىألولوية لذلك، يستحقون أن مينحهم كّل من احلكومات وصانعي القرارات ا
 الطارئة والسياسات واالسرتاتيجيات العامة املتصلة ابألغذية والزراعة.

النظم  علىأمهية منح األولوية حلقوق اإلنسان، والزراعة اإليكولوجية وإضفاء الطابع احمللي  إىلأشارت ، كذلك -28
، وأعلنت ضرورة إشراك منظمات اجملتمع املدين والسكان 2031-2022للمنظمة للفرتة الغذائية يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي 
ة للزراعة األسرية؛ داملبادرات واألدوات القائمة للقيام بذلك، مثل عقد األمم املتح إىلاألصليني يف العملية برمّتها. وأشارت 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن و  يف املناطق الريفية؛ املتعلق حبقوق الفالحني وغريهم من العاملنيوإعالن األمم املتحدة 
احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ومصايد األمساك والغاابت؛ واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك 

 .الفقر علىالصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاء 

 املستويني اإلقليمي والعاملي علىابلسياسات املسائل التنظيمية واملتعلقة  - ااثنيً 

أسعار  على اعة يف العامل، مبا يف ذلكر األمن الغذائي والز  علىأوكرانيا  علىتداعيات اعتداء االحتاد الروسي  -ألف
 العامليف األغذية 

ناًء عليه، ب. و كاملةً ERC/22/15 4االقرتاحات الواردة يف الوثيقة اعتماد  على 3قليمي التصويتإلاملؤمتر ا قّرر -29
 اعتمدت الدورة الثالثة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألورواب القرار التايل:

 5إن املؤمتر اإلقليمي: -30

يف دورته (اخلاصة)  2022أبريل/نيسان  8مؤمتر املنظمة يف  هالقرار الذي اعتمد على أعاد التأكيدو  ذّكر -أ
 )؛CL 169/REPمن الوثيقة  11التاسعة والستني بعد املائة (الفقرة 

(الوثيقة  2014مارس/آذار  27ا ابلقرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيضً  ذّكر -ب
A/RES/68/262؛( 

 4و 2كذلك ابلقرارين اللذين اعتمدهتما اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الطارئة اخلاصة يف   ذّكر -ج
 هوالقرار الذي اعتمد)؛ A/RES/ES-11/2 و(الوثيقة)، A/RES/ES-11/1 (الوثيقة 2022آذار/مارس 

)؛ والقرار الذي GOV/2022/17مارس/آذار (الوثيقة  3جملس احملافظني للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 
)؛ واملقّررات اليت اعتمدها A/HRC/49/L.1(الوثيقة  2022مارس/آذار  4اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف 

)؛ واملقّرر الذي C/ES.35/WP.1(الوثيقة  2022مارس/آذار  11و 10الدولية يف س املنظمة البحرية لجم
)، والقرار X/EX/DR.2.1 Corr 7(الوثيقة  2022مارس/آذار  15اعتمده اجمللس التنفيذي لليونسكو يف 

 )؛GB.344/INS/19(الوثيقة  2022مارس/آذار  22الذي اعتمده اجلهاز الرائسي ملنظمة العمل الدولية يف 

                                                      
؛ االمتناع عن 3؛ األصوات املعارضة: 40ؤيدة: ؛ األصوات امل22؛ األغلبية املطلوبة: 43هبا:  ىلوجاء جمموع األصوات املدالتصويت مبناداة األمساء   3

 املرفق جيم: صحيفة نتائج التصويت مبناداة األمساء. التصويت: صفر.
 https://www.fao.org/3/cc0008en/cc0008en.pdfهذه الوثيقة متاحة على املوقع:  4
 تنّصل كل من بيالروس واالحتاد الروسي من مضمون هذه الفقرة.  5
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) بشأن األمن الغذائي 2018( 2417ا ابلقرار الصادر عن جملس األمن لألمم املتحدة رقم أيضً وذّكر  -د
أن استهداف املدنيني والبنية التحتية املدنية لإلمدادات الغذائية والزراعية  اعتربالنزاعات املسلحة؛ و  يف
وجب القانون اإلنساين مبلتزاماهتا ال اأوكرانيا يشكل خرقً  علىجانب االحتاد الروسي يف إطار اعتدائها  من

 ؛االدويل، كما يرد وصفه يف قرار جملس األمن املذكور آنفً 
عاملية لالستجابة لألزمات يف جماالت األغذية بقرار األمني العام لألمم املتحدة بتشكيل جمموعة  ورّحب -ه

 لألزمة يف أوكرانيا؛ة لآلاثر العاملية يف أمانة األمم املتحدة لتنسيق االستجابة العاملي والطاقة والشؤون املالية
ف هبا رت التزامه بسيادة أوكرانيا، واستقالهلا، ووحدهتا وسالمة أراضيها ضمن حدودها املع على التأكيد وأعاد -و

 أراضيها اإلقليمية؛ إىلتدة املما، و دوليً 
بدته من دعٍم أا ملة فت املضيعن تضامنه ودعمه ألوكرانيا وشعبها، وعن تقديره للبلدان اجملاورة واجملتمعا عّرب و  -ز

 ا؛سخي وجهود تطوعية للتواصل مع األكثر عوزً 
زاء هتديد السلطات الروسية حبصر إمدادات املنتجات الزراعية مبا يسّمى ابلبلدان إعن قلقه الشديد  وعّرب  -ح

 نتيجة ا ابنعدام األمن الغذائيفسوف تتسبب عمدً  أن هذه التهديدات، إن نـُّفذت، على"الصديقة"، وشّدد 
 حنٍو أكرب ؛  علىوقد تفاقمه  الصراع

ارتفاع  علىاألمن الغذائي العاملي و  علىعن قلقه العميق إزاء اآلاثر املدّمرة لالعتداء الروسي ضد أوكرانيا  وعّرب  -ط
هم ا، سيما أن أوكرانيا واإلقليم مها من املناطق األأسعار األغذية، واألمسدة والطاقة، وخباصة يف أقل البلدان منوً 

 يف العامل جلهة الصادرات من احلبوب والصادرات الزراعية؛
لقانونية للحؤول دون إحلاق مزيد من األضرار االفور أنشطته غري  علىأن يوقف االحتاد الروسي  وطلب -ي

والدمار ابألصول الزراعية وسبل كسب العيش؛ ولضمان استئناف األنشطة الزراعية والتجارة، مبا يف ذلك 
 والسلع األساسية الزراعية من أوكرانيا وإليها؛ شحنات األغذية

األعمال اليت أشار إليها أعاله كّل من االحتاد الروسي وبيالروس أب�ا  جملس املنظمة وصف أبن وذّكر -ك
اللتزامهما مبوجب دستور املنظمة، واعترب  امتوافقة مع أهداف وغا�ت املنظمة، وابلتايل تشكل خرقً  غري
الحتاد الروسي وبيالروس كدولتني عضو تسامهان يف جناح املنظمة ابملعىن الوارد يف املادة ميكن اعتبار ا ال أنه

 (ب) من الالئحة العامة للمنظمة. 3-22
 أن تقوم منظمة األغذية والزراعة مبا يلي: وطلب -ل

قة عن الصكوك ثمجيع حقوق أوكرانيا كدولة عضو يف املنظمة، مبا يف ذلك احلقوق املنب علىاحلفاظ  )1(
من دستور املنظمة، ضمن حدود أوكرانيا املعرتف هبا الدولية،  14ابملادة  قانونية اليت متّ اعتمادها عمًال ال
 مياهها اإلقليمية واملنطقة االقتصادية اخلالصة احملاذية هلا؛ إىلتدة املمو 

زة املتصلة هبا، جملس املنظمة يف دورته املقبلة يتضمن حملًة عامة عن عمل املنظمة واألجه إىلتقدمي تقرير  )2(
وغريها من اللجان اإلقليمية، داخل أوكرانيا وخارجها،  14مبا يف ذلك األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 يف اإلقليم؛ اوعن البلدان األكثر أتثرً 
تقييم األضرار اليت حلقت ابلزراعة يف أوكرانيا وبقطاع الزراعة واألغذية يف أوكرانيا ضمن حدودها املعرتف  )3(

ضرار النامجة عن االعتداء ألا، وتكاليف إعادة بناء وأتهيل الزراعة يف أوكرانيا بفعل اخلسائر واهبا دوليً 
 الروسي.  
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طلب حكومة اوكرانيا وابلتعاون الوثيق معها، خطط مساعدة يف األجل  علىإعداد وتنفيذ، بناًء  )4(
 البالد وإعادة أتهيل إمكانياهتالقصري، واملتوسط والطويل ملعاجلة الشواغل املتصلة ابألمن الغذائي يف ا

 يف جمال إنتاج األغذية؛
ملعاجلة آاثر األمن الغذائي النامجة  ،فورية، ويف األجل املتوسط والطويلذلك، وضع خطط  إىلإضافًة  )5(

أوكرانيا، مبا يف ذلك االستجابة حلاالت الطوارئ، واملساعدة يف التعايف وبناء  علىعن االعتداء الروسي 
يف اإلقليم، وخباصة يف إقليم البحر األسود،  االصمود، يف البلدان األكثر أتثرً  علىغذائية قدرة النظم ال

 وآسيا الوسطى والقوقاز وغرب البلقان؛
عضاء، من خالل مبادرات مثل نظام ألاملسامهة يف تعزيز شفافية األسواق العاملية والتنسيق بني ا )6(

 املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية؛
، مبا يف ذلك من خالل األجهزة الرائسية للمنظمة، حول اإلجراءات األعضاء إىلقارير املنتظمة رفع الت )7(

 املتخذة يف ما خيّص ما سبق؛

جدول أعمال الدورة العادية املقبلة للمؤمتر اإلقليمي  إىلبّينة من هذه املسألة، وإضافتها  علىالبقاء  قّررو  -م
 ألورواب؛

حته الداخلية، إبالغ مجيع األعضاء ابلقرار احلاضر، وابلقرار الذي اعتمده من الئ 5-6للمادة  ا، وفقً قّررو  -ن
الرأي العام بشكل بيان صحفي  على عرضهماجملس املنظمة يف دورته (اخلاصة) التاسعة والستني بعد املائة، و 

 يُنشر جبميع لغات املنظمة. 

اليت أعّدهتا إدارة املنظمة، ورحّبت ERC/22/146ثيقة الدورة الثالثة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألورواب ابلو  أحاطتو  -31
 :7ابلتوصيات اليت تتفق مع جمموعة التوصيات الواردة يف تقرير الدورة التاسعة والستني بعد املائة جمللس املنظمة

 جتارة األغذية واألمسدة مفتوحة مبا ميّكن االحتاد الروسي وأوكرانيا من تلبية احتياجات اإلنتاج إبقاء (أ)
وإجياد إمدادات غذائية جديدة ومتنوعة بقدر أكرب واالستهالك احملليني، مبوازاة تلبية الطلب العاملي أيًضا؛ 

الواردات الغذائية من أوكرانيا واالحتاد الروسي من استيعاب  علىمبا ميّكن البلدان اليت تعتمد بصورة مباشرة 
 الصمود؛ علىقدرهتا  علىالصدمات النامجة عن احلرب واحملافظة 

غرار الدعم املقدم يف إطار خطة املنظمة لالستجابة السريعة  علىالدعم للمجموعات الضعيفة  وتقدمي (ب)
، مبا يف ذلك الدعم للنازحني داخلًيا والالجئني واملتضررين بصورة 2022مايو/أ�ر  -أوكرانيا ملارس/آذار  يف

 مباشرة من احلرب؛
متأنية  مستوى السياسات، من خالل دراسة التدابري املتخذة دراسةً  علىردود الفعل املخصصة  وجتّنب (ج)

األسواق الدولية  علىأبثرها السليب احملتمل  البلدان املتأثرة بفعل االختالالت احملتملة جراء احلرب مقارنةً  يف
 يف األجلني القصري والطويل؛

بني األعضاء من خالل مبادرات مثل نظام  الشفافية يف األسواق العاملية ومتكني احلوار والتنسيق وتعزيز (د)
 املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية التابع جملموعة العشرين؛

 تفشي محى اخلنازير األفريقية. واحتواء (هـ)

                                                      
 https://www.fao.org/3/ni972en/ni972en.pdfة متاحة على املوقع: هذه الوثيق  6
 https://www.fao.org/3/ni778en/ni778en.pdfهذه الوثيقة متاحة على املوقع:   7
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الثالثة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألورواب مبنظمة األغذية والزراعة ومبا تقوم به من عمل يف أوكرانيا،  الدورةونّوهت  -32
 مواصلة تعزيز عملها يف هذا اخلصوص. علىشّجعت املنظمة و 

اإلجراءات اإلقليمية لتنفيذ اإلطار  -الطريق حنو حتويل النظم الزراعية والغذائية يف أورواب وآسيا الوسطى -ابء
 2031-2022االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

 ERC/22/2Æ8 املؤمتر اإلقليمي الوثيقة �قش -33

 ي األعضاء القيام مبا يلي:قليمإلوأوصى املؤمتر ا -34

جراءات متسقة واالستثمار يف التكنولوجيا، واحللول الرقمية، إاألمهية احلامسة الختاذ  على التأكيد (أ)
(احلوكمة، ورأس املال البشري واملؤسسات) يف حتقيق خطة التنمية  العناصر املكّملةواالبتكار، والبيا�ت و 

 م زراعية وغذائية أكثر استدامة؛ابجتاه قيام نظ 2030املستدامة لعام 
تيسري التعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك واضعي السياسات، والقطاع اخلاص  مواصلةو  (ب)

نتائج مؤمتر األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية، وااللتزام بدعم اإلجراءات  علىواجملتمع املدين للبناء 
 يف ذلك تنفيذ املسارات الوطنية؛الوطنية، واإلقليمية واحمللية، مبا 

املسائل اإلقليمية املشرتكة املتصلة ابلنظم الزراعية والغذائية، من خالل الصكوك  ملعاجلةا معً  العملو  (ج)
 واملنصات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك جلنة األمن الغذائي العاملي.

صلة تنفيذ اخلطوط التوجيهية والتوصيات بشأن من الغذائي العاملي ومواألابلدور اهلام للجنة ا اإلقرارو  (د)
املنبثقة عنها، مبا يف ذلك اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية، ومبادئ سات ايالس

من األغذية  راالستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية والتوصيات السياساتية املتصلة ابلفاقد واملهد
 ؛والزراعة اإليكولوجية

 جراءات؛إلمجع البيا�ت واألدّلة وتقامسها لتوجيه القرارات السياساتية وا مواصلةو  (ه)
 أداء النظم الزراعية والغذائية عن طريق إدراج مقاصد ونتائج خاصة ابالستدامة؛ قياسو  (و)
ة، وسالسل الصمود من خالل االستثمار يف أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسري علىالقدرة  تعزيزو  (ز)

ا، وقابلية ية، وحتديث النظم الزراعية والغذائية حبيث تكون أكثر استعدادً لاإلمداد القصرية واألسواق احمل
 للتكيف واستقاللية؛ 

 برتكيز التدخالت الزراعية والغذائية املستدامة لتوفري أمناط غذائية صحية للجميع، مبا يف ذلك االلتزامو  (ح)
، الطازجة النبااتت، مثل الفاكهة واخلضار علىغذية القائمة أللز�دة توافر ااإلنتاج يف حتّول  حتقيق

 إيالء االهتمام الواجب لتيسري انتقال التغذية؛  مع
بطريقة مشرتكة بني القطاعات لتحسني بيئة التغذية للمستهلكني، مبا يف ذلك يف املدارس، ورفع  العملو  (ط)

ية والتغذية حبيث يتمكنون من القيام خبيارات مستنرية ملعاجلة املستهلكني إزاء األغذ لدى وعيالمستوى 
 شكال سوء التغذية؛أمجيع 
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ة القطاع، مبا يف نالطبيعة وخضر  علىللنظم الزراعية والغذائية املستدامة عن طريق حلول قائمة  الرتويجو  (ي)
تكّيف مع تغّري املناخ ذلك عرب االستثمارات الرشيدة، والزراعة اإليكولوجية، واالقتصاد احليوي، وال

 والتخفيف من آاثره؛
لضمان أن تساهم  ،أ�ا حامسة علىارسات احملددة املماخلربات بشأن اإلجراءات الفعالة وأفضل  شاطرتو  (ك)

 التطّورات يف النظم الزراعية والغذائية يف تسريع وترية حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
االستدامة االجتماعية للنظم الزراعية والغذائية ومشوهلا من خالل اعتماد ُ�ُج مراعية للنوع  وحتسني (ل)

ضمان من أجل ابعتبارهم عوامل تغيري  ،االجتماعي ومتوازنة من حيث العمر لتمكني النساء والشباب
ر عقد األمم املتحدة للزراعة ا مع إطاالتنمية الريفية املستدامة وسبل العيش الزراعية والغذائية العادلة، متشيً 

وإعالن  املتعلق حبقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفيةوإعالن األمم املتحدة األسرية، 
 األمم املتحدة بشأن حقوق السكان األصليني.

 :إىلوإن املؤمتر اإلقليمي دعا املنظمة  -35

أجل  ئية بشكل فعال، مبا يف ذلك العوامل املسّرعة مندعم األعضاء لتنفيذ خطة حتّول النظم الغذا مواصلة (أ)
التعجيل ابلتقدم وتيسري منصات املعرفة، وخباصة لتشجيع احللول املبتكرة هبدف تعظيم آفاق التنمية 

 الزراعية املستدامة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
طريق تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة  األعضاء واجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية عن مدعو  (ب)

العوامل  علىاألولو�ت اإلقليمية األربع، مبا يف ذلك الرتكيز  إىلالذي يتطّرق  2031-2022للفرتة 
نطاق  علىة، واملواضيع املشرتكة (النوع االجتماعي، والشباب والدمج) واالسرتاتيجيات واملبادرات عاملسرّ 

 املنظمة؛
ة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية، مبا يف ذلك معاجلة املسائل اإلقليمية املشرتكة ودعم متابعة قم عمدو  (ج)

البلدان خالل تنفيذ املسارات الوطنية، ابلتنسيق مع مركز التنسيق التابع لألمم املتحدة يف روما، واآلليات 
 اإلقليمية ذات الصلة؛

قضية النظم الغذائية املستدامة  علىف اإلقليمي القائم املتحدة يف التحال األممالعمل مع شركاء  دعمو  (د)
بر�مج شبكة الكوكب الواحد لنظم األغذية  قبيلوغريها من الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة، من 

 لدعم اجلهود اإلقليمية والقطرية؛ املستدامة
ة األغذية بوصفها خطوًة العمل لرفع مستوى فهم الكلفة احلقيقية لألغذية، وإعادة تعريف قيمعم دو  (هـ)

ا، مع مراعاة مبادئ القيمة احلقيقية لألغذية، اليت تُقّر قمة األمم كثر إنصافً أقامة نظم غذائية إلهامة 
 لنظم الغذائية أب�ا عامل تغيري؛لاملتحدة 

دعم البلدان يف اعتماد وتطبيق �ج الصحة الواحدة، مبا يف ذلك مكافحة مقاومة مضادات  اصلةمو و  (و)
 مليكروابت واألمراض احليوانية املنشأ من خالل خطط عمل وطنية.ا
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توفري أمناط لسالسل القيمة الغذائية املستدامة من أجل التغذية، �ٌج عملي لتحويل النظم الزراعية والغذائية  -جيم
 غذائية صحية يف أورواب وآسيا الوسطى

 ERC/22/3.9املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  �قش -36

 ضرورة: علىاإلقليمي  املؤمتر وشّدد -37

كنة، اململتحديد التحد�ت التغذوية واحللول  النُـُهج املراعية للتغذية يف سالسل القيمةاستخدام  تعزيز (أ)
األغذية يف هذا  علىوللنظر يف إمكانية وضع وحتديث خطوط توجيهية غذائية وطنية ومستدامة قائمة 

 ص؛اخلصو 
 علىسلوك مسؤول يف األعمال يرّكز اعتماد  على صكوك تشّجع وضع أدوات طوعية، أو آليات أو دعمو  )ب(

النهج التغذوية، وينبثق عن العناصر ذات الصلة يف مبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية للجنة 
جية األمن الغذائي العاملي، واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية للجنة والزراعة اإليكولو 

توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية  من و والنهج املبتكرة األخرى، 
اص ذات الصلة، مثل مدونة ادرات القطاع اخلبومن م ،والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية املسؤولة

 لالحتاد األورويب. السلوك بشأن مؤسسات األعمال الغذائية املسؤولة وممارسات التسويق
قدرات سالسل القيمة املراعية للتغذية يف اخلدمات الزراعية وغريها من خدمات اإلرشاد لتحويل  بناءو  (ج)

منة، والغنية ابملغذ�ت آلالنظم الزراعية والغذائية، وسّد الفجوات يف فهم التقنيات العملية يف ختزين األغذية ا
 ليبها، وبيعها ابلتجزئة وتسويقها.واملتنوعة، وتوزيعها، وجتهيزها، وتع

مفهوم "القيمة" الذي يتخطى الرتكيز االقتصادي البحت حبيث يشمل التغذية، والصحة، والقيم  ترسيخو  (د)
 ؛يف اجلهود اجلارية ملواءمة السياسات الغذائية (مبا يف ذلك السياسة التجارية) ديةااالجتماعية واالقتص

، وكذلك لتغذوية من خالل استهداف اجملموعات الناشطة اقتصاد�ً طموح النتائج ا مستوى رفعو  (هـ)
 االحتياجات التغذوية للمجموعات الضعيفة، مبا يف ذلك النساء والشباب.

 إطار دعم تنفيذ التوصيات أعاله، طلب األعضاء من املنظمة: ويف -38

كجزٍء   عية للتغذية يف سالسل القيمةالنُـُهج املراالبلدان يف أورواب وآسيا الوسطى يف تعزيز استخدام  مساعدة (أ)
ولو�ت األربع لإلقليم وتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ألمن حتّول النظم الزراعية والغذائية، وكجزء ال يتجزأ من ا

 ؛2031-2022للمنظمة للفرتة 
قاهتا من الغذائي العاملي ذات الصلة يف سياألالبلدان يف تنفيذ مجيع منتجات وتوصيات جلنة ا مساعدةو  (ب)

اخلاصة، والرتويج لتوصيات اللجنة بشأن السياسات حول الزراعة اإليكولوجية والنهج املبتكرة األخرى، 
األغذية كمرجع لتوجيه السياسة  علىوحتديث خطوط توجيهية غذائية وطنية ومستدامة قائمة ووضع 
 الغذائية؛

دة بشأن النظم الغذائية من خالل املنسقني البلدان يف وضع املسارات الوطنية لقمة األمم املتح ساعدةمو  (ج)
متابعة القمة من خالل مركز التنسيق، ابلتعاون الوثيق مع الوكاالت  علىاإلقليميني لألمم املتحدة، والعمل 

 اليت توجد مقارها يف روما، وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية؛
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آليات أو صكوك تشّجع اعتماد سلوك مسؤول يف األعمال والعناية وضع وتنفيذ أدوات طوعية، أو  عمدو  (د)
 النُـُهج املراعية للتغذية؛ علىخماطر املؤسسات، ابلرتكيز  علىالواجبة القائمة 

املساعدة الفنية للخدمات اإلرشادية واالستشارية القائمة يف بلدان أورواب وآسيا الوسطى لتقدمي  فريتو و  (هـ)
  خالل وضع سلسلة القيمة؛حلول مراعية للتغذية يف

عملية توافقية علمية، وابملواءمة  إىللوضع معيار دويل للقياس لتحديد السعر احلقيقي ابالستناد  يجالرتو و  (و)
 مع احلكومات وأصحاب املصلحة؛

سالسل التعاون، وتقاسم املعرفة وتنمية القدرات وتشجيع االستثمارات يف النُـُهج املراعية للتغذية يف  تيسريو  (ز)
 القيمة؛

 علىارسات بشأن تدابري احلماية االجتماعية املراعية للتغذية اليت حتّسن احلصول املموتقاسم أفضل  حتديدو  (ح)
 أمناط غذائية صحية، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

 
 لرب�مج وامليزانيةاب املسائل املتعلقة - ااثلثً 

 وأهداف التنمية املستدامة يات األربعواألفضلالنتائج اإلقليمية، واألولو�ت،  -ألف

 .ERC/22/511و ERC/22/410�قش املؤمتر اإلقليمي الوثيقتني  -39

 إن املؤمتر اإلقليمي: و  -40

 علىمن خالل تيسري وإعداد طرق جديدة للمسامهة  19-التكّيف مع جائحة كوفيد على�ج املنظمة  هّنأ (أ)
 شاورات الفنية؛حنٍو افرتاضي يف اجتماعات املنظمة، واملناقشات وامل

-2020طرق العمل واألساليب واملبادرات اجلديدة يف املنظمة اليت ّمت اعتمادها يف الفرتة ب اعلمً  أحاطو  (ب)
نظم زراعية وغذائية  إىلللتنمية املستدامة من خالل التحّول  2030للمسامهة يف دعم خطة عام  2021

إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة  جلالصمود واستدامة من أ علىوقدرة  أكثر كفاءة ومشوًال 
 من دون ترك أي أحد خلف الركب. أفضل،

يف توفري التوجيهات لعمل املنظمة، واملسامهة  2031-2022أبمهية اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  أقرّ و  (ج)
 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف اإلقليم؛

طار االسرتاتيجي للفرتة من خالل جماالت األولوية الرباجمية العشرين، إلتنّفذ اأن املنظمة س إىل شارأو  (د)
العناصر املكّملة بشكل استخدام العوامل املسّرعة املشرتكة األربعة للتكنولوجيا، واالبتكار، والبيا�ت و  مع

 املشرتكة للنوع االجتماعي، والشباب والشمول يف عمل املنظمة؛ واضيعاملوترسيخ  كامل
إطار عمل األمم املستوى القطري مع عملية  علىأبن املنظمة واءمت بشكل كامل خططها  احاط علمً أو  (هـ)

إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة  إىلاجلهود الرامية  إىل، ابالستناد املتحدة للتعاون بشأن التنمية املستدامة
األولو�ت والثغرات يف أهداف التنمية اإلمنائية من أجل دعم امللكية القطرية بشكل مجاعي ومعاجلة 

 ؛املستدامة الوطنية
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إطار عمل األمم املتحدة حتسني عملية اإلبالغ، مبا يف ذلك مقابل املقاصد احملددة يف  إىلاملنظمة  دعاو  (و)
بشكل أفضل نتائج  وافهمأبن يوأطر الربجمة القطرية، للسماح لألعضاء  للتعاون بشأن التنمية املستدامة

العمل اهلام الذي تقوم به املنظمة يف جمال النظم الغذائية، واجملتمعات احمللية، وحياة النساء والرجال؛  وآاثر
 املواقع الشبكية للمنظمة؛ علىا عرب نشر مزيد من املعلومات ولز�دة الشفافية أيضً 

ضمن اإلجنازات اإلقليمية اإلجنازات احملققة  علىو  ،2021-2020عمل املنظمة يف اإلقليم للفرتة  على ثىنأو  (ز)
األولو�ت احملّددة خالل الدورة الثانية والثالثني  إىلوغريها من جماالت العمل الرئيسية األخرى يف االستجابة 

 للمؤمتر اإلقليمي ألورواب؛
خفض الفقر، واملواءمة  علىالتشديد  على إلبقاءاملبادرات اإلقليمية املنّقحة الثالثة مع ا على ادقوص (ح)

جراءات املنظمة للفرتة إجماالت األولوية الرباجمية، وجماالت األولوية يف اإلقليم، واليت سوف توّجه  مع
 وما بعدها؛  2022-2023

نطاق صغري وشركات املواد الغذائية،  علىمهية الشراكات املعّززة، مبا يف ذلك مع املنتجني أب احاط علمً وأ (ط)
 واملوّردين واملستهلكني؛

حنٍو  علىتعزيز جهودها لتشجيع املساواة بني الرجال والنساء ومتكني النساء والفتيات  إىلنظمة امل ودعا (ي)
أفضل يف مجيع األنشطة يف اإلقليم، عرب وضع بيا�ت مفّصلة حسب اجلنس وربط السياسات اإلقليمية 

سياق األمن الغذائي  خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يفاب
 إعدادها؛ على جلنة األمن الغذائي العاملي ، اليت تعملوالتغذية

حنٍو كامل، واعتماد  علىودجمها خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف  التواؤم مع إىلاملنظمة  دعاو  (ك)
 التوصيات بشأن السياسات إلشراك الشباب اليت وضعتها جلنة األمن الغذائي العاملي؛

ا بيد، وأمهية االسرتاتيجيات الناشئة ولوية للمنظمة، مثل مبادرة العمل يدً ألابملبادرات ذات ا اوأحاط علمً  (ل)
 �جها وخصائصها اإلقليمية؛ إىلللمنظمة بشأن العلوم واالبتكار وتغّري املناخ، إضافًة 

ة، مبا يف ذلك احللول الرقمية، ج مبتكرة واستخدام العلوم والتكنولوجيات احلديثأمهية اعتماد �ُُ  والحظ (م)
 ملواجهة احلاالت والتحد�ت اجلديدة؛ 

التكنولوجيات  إىلنطاق صغري  علىإيالء االهتمام الواجب إلمكانية وصول املزارعني  إىلاملنظمة  ودعا (ن)
 الرقمية وكلفتها امليسورة من أجل تاليف الفجوة الرقمية؛

 علىر املتأتية عن احلرب يف أوكرانيا يف كافة أحناء العامل، ويعيد التأكيد اثر املزعزعة لالستقراآلا إىل وأشار (س)
 12األمن الغذائي يف اإلقليم؛ علىالدور احملوري الذي تضطلع به املنظمة يف احلفاظ 

ابلتنسيق والتعاون مع كيا�ت وأجهزة خمتصة أخرى لألمم املتحدة، وخباصة الوكاالت أن املنظمة،  إىل وأشار (ع)
تعاجل ضمن نطاق واليتها تداعيات الصراع داخل س، توجد مقارها يف روما واملؤسسات املالية الدولية اليت

إلقليم، كما طلبته الدورة التاسعة والستون بعد املائة جمللس املنظمة األمن الغذائي والزراعة يف ا علىأوكرانيا 
 ؛2022أبريل/نيسان  8يف 
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املتغرية  اتتنفيذ بر�مج العمل حبيث يعاجل القضا� املستجدة والسياقتعديل وتكييف  علىاملنظمة  وشّجع (ف)
ثرة أعادة البناء بشكل أفضل يف البلدان املتإولوية للتعايف وتوفري املوارد هلذه الغاية، و أليف اإلقليم، مع إيالء ا

 ؛صراع القائمابل
ن النظم الغذائية. وينبغي التشديد أتحدة بشالفرص اليت يتيحها إعداد مسارات وطنية إثر قمة األمم امل وعّزز (ص)

التعاون ضمن منظومة األمم املتحدة، مبا يتسق مع إصالح هذه املنظومة، وخباصة  علىكرب أحنٍو  على
 اجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛ مع

يم التنوّع أبن إقليمنا جيب أن يبقى يف اخلطوط األمامية ملكافحة مقاومة مضادات امليكروابت، وتعم وذّكر (ق)
 .الطبيعة علىالبيولوجي، ومواصلة وضع حلول قائمة 

 معلومات حمّدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة للعلوم واالبتكار -ابء

 ERC/22/6.13�قش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -41

 :قليميإلإن املؤمتر او  -42

طالق للعلوم واالبتكار كأداة رئيسية للمسامهة يف تنفيذ بوضع املنظمة لالسرتاتيجية األوىل على اإل رّحب (أ)
 ؛ةالشفافة والشامل يةالتشاور  تها، وعملي2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

أن العلوم واالبتكار تشّكل أساًسا جملموعة واسعة من الُنهج والتكنولوجيات واملمارسات  على وشّدد (ب)
ويل النظم الزراعية والغذائية لتغذية الشعوب، ورعاية كوكب األرض، والنهوض ميكنها أن تساهم يف حت اليت

 بسبل العيش املنصفة، وبناء نظم إيكولوجية قادرة على الصمود؛
أبن االسرتاتيجية سوف تنظر يف معارف املزارعني، والعاملني يف الغاابت، وصيادي األمساك والسكان  ورّحب (ج)

 هم؛األصليني، وخرباهتم وشواغل
وحتقيق  ابلتزام املنظمة بتعزيز دورها القيادي يف جمال العلوم واالبتكار لتحويل النظم الزراعية والغذائية ورّحب (د)

 أهداف التنمية املستدامة.

 املؤمتر اإلقليمي املنظمة ابلقيام مبا يلي: وأوصى -43

لعلوم، واستخدام ا حيال ومسؤولة ية متمحورة حول اإلنسان، وأخالقيةؤ جيب أن تعتمد االسرتاتيجية على ر  (أ)
البيا�ت، واالبتكار والتكنولوجيا. كما ينبغي إقامة روابط واضحة بسياسات املنظمة بشأن محاية البيا�ت 

 وحقوق امللكية الفكرية، ومشاركة القطاع اخلاص، مبا يوّفر الضما�ت؛
ابتكارات يقودها أصحاب املصلحة، وجيب أن تكون االسرتاتيجية تشاركية يوجهها الطلب، وتؤدي إىل  (ب)

 تكون قابلة للتكّيف ومراعية للسياقات واالحتياجات احمللية؛
وجيب أن ترمي االسرتاتيجية إىل أن تكون االبتكارات سهلة املنال وميسورة الكلفة ابلنسبة إىل املزارعني  (ج)

صليني، واألشخاص ذوي األسريني ومن أصحاب احليازات الصغرية، والنساء، والشباب، والسكان األ
 .ةاإلعاقة وغريهم من جمموعات املهّمش
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  معلومات حمدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاّصة بتغريُّ املناخ -جيم

 ERC/22/7.14�قش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -44

 إن املؤمتر اإلقليمي:و  -45

املناخ كجزء من حتول النظم الزراعية والغذائية من أجل ز�دة  الضرورة امللحة ملعاجلة آاثر تغريعلى  شّدد (أ)
وأقّر أبن النظم الزراعية والغذائية هي مكو�ت أساسية للعمل  .قدرهتا على الصمود يف وجه تغري املناخ

املناخي كو�ا تتأثر بشدة بتغري املناخ، فضًال عن أ�ا مسؤولة عن جزء كبري من إمجايل انبعااثت غازات 
 يئة؛الدف

السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغريُّ املناخ، ومتاشيها مع اإلطار األخري ابملشروع  ورّحب (ب)
 ؛، وسائر االتفاقات الدولية األخرى، ورّحب بعمليتها الشاملة والتشاورية2031-2022االسرتاتيجي للفرتة 

الفرص  والحظتساهم يف التخفيف من آاثر تغري املناخ،  أنه ميكن للنظم الزراعية والغذائية أنعلى  وشّدد (ج)
املتاحة يف مجيع أحناء اإلقليم من أجل اعتماد حلول مبتكرة يف إطار هذه االسرتاتيجية. وأشار أيًضا 

 تنفيذ االسرتاتيجية ينبغي أن يكون مكيّـًفا حسب الظروف احملّددة على املستويني الوطين واحمللي؛ أن إىل
ا يف اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغّري املناخ، وضرورة ا هامً ورة أن تشكل سياسة مصايد األمساك عنصرً بضر  وأقرّ  (د)

 إيالء مزيد من االهتمام آلاثر الصيد اجلائر وتعزيز ممارسات الصيد املستدامة؛
حبقوق الفالحني  املتعلقبضرورة تعزيز التنسيق مع اآلليات ذات الصلة، من قبيل إعالن األمم املتحدة  وذّكر (هـ)

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي و ، وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية
ومصايد األمساك والغاابت، واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم 

 قات والقدرات الوطنية؛اا مع السي، متشيً يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر
 بضرورة أن حيصل املزارعون على تكنولوجيات جديدة بطريقة فعالة وميسورة الكلفة. وأقرّ  (و)

 :املؤمتر اإلقليمي املنظمة القيام مبا يلي أوصىو  -46

األسباب اجلذرية تعزيز حتّول من شأنه معاجلة طموحةً يف أن اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغّري املناخ  من تأكدال (أ)
 ضعف البلدان واجملتمعات يف اإلقليم؛ بطريقة تعاجلآلاثر تغّري املناخ على النظم الزراعية والغذائية 

التعّلم والتبادل بني بلدان اإلقليم وعلى املستوى العاملي بشأن تطبيق االبتكارات، والتكنولوجيات،  ودعم (ب)
 ظم الزراعية والغذائية؛الن وإشراك أصحاب املصلحة على حنٍو أكرب يف

أفضل املمارسات يف جمال إقامة الشراكات مع أصحاب املصلحة املتعّددين، وتيسري احلصول  وتشجيع (ج)
على متويل املناخ، مبا يف ذلك خيارات التمويل املبتكرة، ومنها توفري التوجيهات لعمليات مثل عمل 

 كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة؛
االحتياجات احملّددة لألعضاء وأصحاب املصلحة يف النظم الزراعية والغذائية من إقليم أورواب مراعاة  وضمان (د)

والعمل املستقبلي أثناء تنفيذ  ،وآسيا الوسطى يف اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغّري املناخ وخالل تنفيذها
 االسرتاتيجية على أرض الواقع.
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زيد من التشديد على دور �ج الصحة امل بشأن تغّري املناخ اسرتاتيجية املنظمةتنفيذ  أن يضمّ  وضمان (هـ)
الواحدة، والرتويج جملموعة واسعة من احللول، مبا يف ذلك احللول القائمة على الطبيعة، والزراعة اإليكولوجية 

االبتكارات واالسرتاتيجيات وغريها من النهج املبتكرة، والتكّيف القائم على النظام اإليكولوجي، و 
 اعية واملتصلة ابحلوكمة، من أجل تعزيز تنفيذ التزامات األعضاء املتصلة ابملناخ.االجتم

 يف إقليم أورواب وآسيا الوسطى 2021-2020 توليف تقييمات املنظمة للفرتة -دال

 ERC/22/8.15�قش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -47

 إن املؤمتر اإلقليمي:و  -48

 مبضمون تقرير مكتب التقييم؛ اأحاط علمً  (أ)
املكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى على البناء على الدروس الرئيسية املستمدة، والسعي  وشّجع ب)(

 اختاذ اإلجراءات لالستجابة إىل القضا� املستجدة، والقيود والفجوات احملددة يف التقرير. إىل

 ام مبا يلي:إىل القي دعا املؤمتر اإلقليمي مكتب املنظمة اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطىو  -49

 تعميم املساواة بني الرجال والنساء ومتكني النساء يف مجيع األنشطة يف اإلقليم؛ حتسني )أ(
الرتكيز على صوت الشباب، وضرورة وضع مزيد من السياسات اليت تعّزز إدماج السكان الريفيني،  ز�دةو  )ب(

 مبا يتماشى مع خطة عدم ترك أي أحد خلف الركب؛
يف نظر�ت التغيري للمنظمة حبيث تكون قادرًة على االستجابة بسرعة حني مستوى من املرونة  واعتماد )ج(

تتغّري السياقات احمللية، والوطنية واإلقليمية اليت قد تؤثر على القدرة على إنتاج أغذية آمنة وصحية وتوفريها 
 يف اإلقليم، واملسامهة بشكل أفضل يف نتائج األمن الغذائي والتغذية؛ 

جمال الرصد، والتقييم واإلبالغ لتحقيق أثٍر مستدام ودائم على أرض الواقع. وجيب أن عملياته يف  وتعزيز )د(
 يف تصميم تدخالت جديدة. سهمُتستخدم التقييمات الستعراض وتعديل التدخالت اجلارية، وأن تُ 
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 مسائل أخرى -ارابعً 

 16رواباإلقليمي ألو  للمؤمتر 2025-2022بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -ألف

للمؤمتر  2025-2022بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة " وأقرّ  ERC/22/9،17استعرض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -50
 ."اإلقليمي ألورواب

 18ية واألربعني للهيئة األوروبية للزراعةثانالدورة ال نتائج مداوالتالتقرير املنبثق عن  -ابء

، ة واألربعني للهيئة األوروبية للزراعةثانيالدورة ال نتائج مداوالتق عن استعرض املؤمتر اإلقليمي التقرير املنبث -51
 19التقرير والتوصيات الصادرة عن هذه الدورة. وأقرّ 

هليئة الغاابت األوروبية  احلادية واألربعنياالجتماع املشرتك بني الدورة  داوالتم نتائج نبثق عناملتقرير ال -جيم
 20املعنية ابلغاابت والصناعة احلرجية التابعة للجنة االقتصادية ألورواب والسبعني للجنة تاسعةوالدورة ال

األربعني هليئة احلادية و االجتماع املشرتك بني الدورة  نتائج مداوالتاملؤمتر اإلقليمي التقرير املنبثق عن  استعرض -52
 21رجية التابعة للجنة االقتصادية ألورواب.عة والسبعني للجنة املعنية ابلغاابت والصناعة احلتاسالغاابت األوروبية والدورة ال

 املؤمتر اإلقليمي: إنّ و  -53

احلادية واألربعني هليئة الغاابت األوروبية والدورة  املشرتكة الدورة عن التقرير والتوصيات املنبثقة على صادق )أ(
 .التاسعة والسبعني للجنة املعنية ابلغاابت والصناعة احلرجية التابعة للجنة االقتصادية ألورواب

 22األحياء املائية هليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربيةا عملالتقرير املنبثق عن  - دال

األحياء  هليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربيةاعن عمل  املنبثق التقرير املؤمتر اإلقليمي استعرض -54
 23.املائية

 املؤمتر اإلقليمي: إنّ و  -55

يني جهات االتصال التشغيلية اخلاصة هبم ودعمها يف اهليئة، بصفتها اهليئة األوروبية األعضاء تع �شد )أ(
الوحيدة املعنية مبصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية، وتشجيع البلدان واملنظمات غري احلكومية 

 اإلقليم على املشاركة يف دورات اهليئة بصفة مراقب. األخرى يف
 إىل مشاريع اهليئة ذات أمهية إقليمية.نضمام لى االاألعضاء ع شّجعو  )ب(
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 ة هليئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةبعالدورة السا داوالتم نتائج التقرير املنبثق عن - هاء
 24يف آسيا الوسطى والقوقاز

 تربية األحياء املائيةة هليئة مصايد األمساك و بعالدورة السا داوالتم نتائج التقرير عن املؤمتر اإلقليمي استعرض -56
 25.آسيا الوسطى والقوقاز يف

 املؤمتر اإلقليمي: إنّ و  -57

األعضاء ذات الصلة يف اهليئة يف آسيا والوسطى والقوقاز على اإلعالن عن نّيتهم يف االنضمام  شّجع )أ(
 اهليئة؛ إىل

سياسات واسرتاتيجيات ح ، واقرت 2022لسنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية لعام ل ورّوج )ب(
إقليمية ووطنية موّجهة حنو مصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية لالستفادة على النحو األمثل 

 دورها. من

 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب رابعةانعقاد الدورة ال ومكان موعد -واو

ملدير العام سيقرر مكان انعقاد الدورة الرابعة والثالثني يف ظّل عدم تلقي أي عروض من الوفود، أعلن الرئيس أّن ا -58
 للمؤمتر اإلقليمي وموعده احملدد ابلتشاور مع األعضاء يف إقليم أورواب وآسيا الوسطى.

 أي مسائل أخرى -زاي

مساك البحر صايد أمل العامة لهيئةلالدورة الرابعة واألربعني  داوالتا ابلتقرير عن نتائج مأحاط املؤمتر اإلقليمي علمً  -59
 األبيض املتوسط.

ن دعم املنظمة للشباب يف الريف يف أورواب وآسيا الوسطى. أا بوثيقة املعلومات بشوأحاط املؤمتر اإلقليمي علمً  -60
ونّوه املؤمتر ابلدور اخلاص الذي يضطلع به الشباب يف إعادة إحياء املناطق الريفية وحتويل النظم الزراعية والغذائية، 

الشامل، وجتّدد أجيال من املزارع الصغرية النطاق واملزارع األسرية وغريها من األولو�ت يف املناطق  خضرألاالقتصاد ا ويف
. ودعا املؤمتر 2031-2022الزراعية والريفية، ورّحب بدمج الشباب كموضوع مشرتك يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

ظمة واألعضاء على السواء لدعم الشباب، وهتيئة بيئة متكينية ملشاركة اإلقليمي إىل بذل مزيد من اجلهود من جانب املن
 الشباب يف عمليات وضع السياسات وصنع القرارات.

 اعتماد تقرير املؤمتر اإلقليمي

 اعتمد املؤمتر اإلقليمي ابإلمجاع التقرير املالحظات اليت ختللت عملية اعتماده. -61

 اإلقليمي اختتام املؤمتر

قليمي. وقال إنه ابت إل، املشاركني على جناح املؤمتر اLaurent Thomasالعام للمنظمة، السيد  �ئب املدير أهنّ  -62
إىل التحد�ت غري املسبوقة  اقليم نظرً إلة ابألغذية والزراعة يف الي وقت مضى مناقشة املسائل املتصأاليوم من امللّح أكثر من 

                                                      
 .اخلطية املراسالتجرى النظر فيه مبوجب إجراء   24
 https://www.fao.org/3/ni206en/ni206en.pdfهذه الوثيقة متاحة على املوقع:   25
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هشاشة  أن احلرب يف أوكرانيا ألقت الضوء على حنو أكرب على Thomas داليت يواجهها اإلقليم. وذكر �ئب املدير العام السي
نتاج األغذية إا دعم نه من املهم جدً أإىل العواقب العاملية للصدمات اإلقليمية. وشّدد على  االنظم الزراعية والغذائية، مشريً 

 ذين يواجهون اجلوع يف أحناء أخرى من العامل.للّ وجتارهتا. فهذا ابلغ األمهية لضمان األمن الغذائي والتغذية لسكان اإلقليم، و 

أنه ال ميكن حتقيق حتّول النظم الزراعية والغذائية سوى من خالل بناء  Thomasوأعلن �ئب املدير العام السيد  -63
 سالسل قيمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومستدامة، سيما أ�ا أساسية لضمان أن حيصل اجلميع على أغذية مغّذية

ا لدعم جهود األعضاء يف تعزيز وحتويل النظم الزراعية والغذائية، وتوفري ل املبادرات اإلقليمية الثالثة إطارً يف كل مكان. وتشكّ 
، من دون ترك 2031-2022األساس الذي يتيح للمنظمة حتقيق رؤيتها املشرتكة كما وردت يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

 أي أحد خلف الركب.

 املؤمتر اإلقليمي ثالث رسائل مستخلصة:ونقل إىل  -64

من امللّح معاجلة آاثر احلرب يف أوكرانيا على األمن الغذائي العاملي، وينبغي تاليف تفاقمها على حنو أكرب.  (أ)
 فاألمن الغذائي العاملي يعتمد على ذلك.

ستجاابت سياساتية، ال ميكن حتقيق األمن الغذائي العاملي سوى من خالل إجراءات مشرتكة متسقة وا (ب)
 كما أن دعم املنظمة عرب التوجيهات املقدمة يف تقرير املؤمتر اإلقليمي أساسي.

اإلقليم  إن النجاح يف حتويل النظم الزراعية والغذائية الكفؤة، والشاملة، والقادرة على الصمود واملستدامة يف (ج)
سياسية هلا، وعلى وجه اخلصوص السعي إىل حتقيق سيتطّلب التزام األعضاء بتمّلكها، واملشاركة يف القيادة ال

 السالم.

وكمنظمة واحدة، ا كإقليم واحد، وعّرب عن امتنانه لألعضاء على مشاركتهم يف املؤمتر اإلقليمي، حيث اجتمعوا معً  -65
 راف.ا ملعاجلة القضا� املشرتكة مبا يف ذلك من خالل الصكوك واحملافل املتعددة األطودعا إىل مواصلة العمل معً 

خالل التحضريات هلذا  املقّدم كما عّرب عن امتنانه حلكومة وشعب بولندا على حفاوة استقباهلم والدعم املمتاز -66
 قليم والعامل.إلاملؤمتر اإلقليمي اهلام، يف هذه األوقات احلرجة ل

ية والزراعة، ، السفري واملمثل الدائم جلمهورية بولندا لدى منظمة األغذArthur Pollockوشكر معايل السيد  -67
قليمي للمنظمة ألورواب وآسيا إلابلنيابة عن حكومة بولندا، مجيع الوفود على مشاركتها يف الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر ا

 املؤمتر اإلقليمي يف لودز.افة ضتسالوسطى، وأقّر بنجاحه. كما أعاد التأكيد على أنه كان حلكومة بولندا شرف ا
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 املرفقات -خامًسا 
 األعمال جدول - ألف املرفق

 البنود التمهيدية - أوًال 

 انتخاب الرئيس، و�ئيب الرئيس وتعيني املقّررين -1
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2
 بيان املدير العام -3
 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -4
 ابية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورو ثانبيان رئيس الدورة ال -5
 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي -6
 بيان املتحدث ابسم منظمات اجملتمع املدين -7

 املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي - ااثنيً 

أسعار األغذية  ىعل لى أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة يف العامل، مبا يف ذلكعتداعيات اعتداء االحتاد الروسي  -8
 26.يف العامل

اإلجراءات اإلقليمية لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  - الطريق لتحويل النظم الزراعية والغذائية يف أورواب وآسيا الوسطى -9
 203127-2022ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة 

أمناط غذائية صحية  إىلعية والغذائية سالسل القيمة الغذائية املستدامة للتغذية، �ٌج عملي لتحويل النظم الزرا -10
 .أورواب وآسيا الوسطى يف

                                                      
 تتّم اإلشارة إىل  26

 اقرتاح مناقشة وقرار من جانب املؤمتر اإلقليمي؛ -: ملحق ابلكتاب الوارد من األعضاء يف املنظمةERC/22/15 الوثيقة
 قليمي ألورواب؛إلطلب إضافة بند على جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر ا -: كتاب وارد من األعضاء يف املنظمةERC/22/INF/14 الوثيقة
 للدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب؛ التفصيلي املؤقت كتاب وارد من االحتاد الروسي بشأن مراجعة جدول األعمال:  ERC/22/INF/15 الوثيقة
 تداعيات اعتداء االحتاد الروسي علىمن جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي ألورواب بعنوان " 8: بيان االحتاد الروسي بشأن البند ERC/22/INF/16 الوثيقة

 أسعار األغذية يف العامل"؛ على أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة يف العامل، مبا يف ذلك
 يف جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي ألورواب؛ 11و 9، و8: كتاب من االحتاد الروسي بشأن تقدمي بيا�ت عن البنود ERC/22/INF/19 الوثيقة

 بشأنه. ااقرتاح رمسي ليتخذ املؤمتر اإلقليمي قرارً  -املنظمةعضاء يف أل: كتاب من اERC/22/INF/22 والوثيقة
 تتّم اإلشارة إىل 27

الطريق لتحويل النظم الزراعية والغذائية  " من جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي ألورواب بعنوان 9بيان االحتاد الروسي بشأن البند  :ERC/22/INF/17 الوثيقة
 "؛2031-2022 قليمية لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتةاإلجراءات اإل -يف أورواب وآسيا الوسطى

 يف جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي ألورواب 11و 9، و8كتاب من االحتاد الروسي بشأن تقدمي بيا�ت عن البنود :  ERC/22/INF/19 الوثيقةو 
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 املسائل املتعلقة ابلرب�مج وامليزانية -ا اثلثً 

 28وأهداف التنمية املستدامة واألفضليات األربعةالنتائج اإلقليمية، واألولو�ت  -11

 علوم واالبتكارمعلومات حمّدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة لل -12

  معلومات حمدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاّصة بتغريُّ املناخ -13
 يف إقليم أورواب وآسيا الوسطى 2021-2020توليف تقييمات املنظمة للفرتة  -14

 مسائل أخرى -ا رابعً 

 اإلقليمي ألوروابللمؤمتر  2025-2022بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -15

 ية واألربعني للهيئة األوروبية للزراعةثانالدورة ال نتائج مداوالتالتقرير املنبثق عن  -16

االجتماع املشرتك بني الدورة احلادية واألربعني هليئة الغاابت األوروبية والدورة  مداوالت نتائج نبثق عناملتقرير ال -17
 ت والصناعة احلرجية التابعة للجنة االقتصادية ألوروابالتاسعة والسبعني للجنة املعنية ابلغااب

 األحياء املائية هليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربيةا عملالتقرير املنبثق عن  -18

ى يف آســــــيا الوســــــط ة هليئة مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةبعالدورة الســــــا مداوالت نتائج التقرير املنبثق عن -19
 والقوقاز

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألورواب. -20

 29أي مسائل أخرى -21

 اعتماد تقرير املؤمتر اإلقليمي

 اختتام املؤمتر اإلقليمي

 مذكرات املعلومات

 ايد األمساك يف البحر األبيض املتوسطالدورة الرابعة واألربعني للهيئة العامة ملص داوالتالتقرير املنبثق عن نتائج م

 مذكرة معلومات عن دعم املنظمة للشباب يف الريف يف إقليم اورواب وآسيا الوسطى
  

                                                      
 تتّم اإلشارة إىل 28

النتائج اإلقليمية، واألولو�ت  " من جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي ألورواب بعنوان 11الروسي بشأن البند بيان االحتاد : ERC/22/INF/18 الوثيقة
 ؛"وأهداف التنمية املستدامة واألفضليات األربعة

 ليمي ألوروابيف جدول أعمال املؤمتر اإلق 11و 9، و8كتاب من االحتاد الروسي بشأن تقدمي بيا�ت عن البنود :  ERC/22/INF/19 الوثيقةو 
 مسائل أخرى" أين رغبوا بذلك، التعليق على مذكرات املعلومات حتت بند "إجيوز للمندوبني   29



21 ERC/22/REP 

 

 قائمة الواثئق -ابء املرفق

)/conferences/erc33/documents/en-/meetings/regionalhttps://www.fao.org/about(  
 العنوان الرمز

ERC/22/1 Rev.1 جدول األعمال املؤقت التفصيلي 

ERC/22/2 اإلجراءات اإلقليمية  - الطريق لتحويل النظم الزراعية والغذائية يف أورواب وآسيا الوسطى
 2031-2022للفرتة لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة 

ERC/22/3  إىلسالسل القيمة الغذائية املستدامة للتغذية، �ٌج عملي لتحويل النظم الزراعية والغذائية 
 أمناط غذائية صحية يف أورواب وآسيا الوسطى

ERC/22/4 2021-2020 -نتائج املنظمة يف اإلقليم 

ERC/22/5 طار االسرتاتيجي إلوآسيا الوسطى، مبوجب ا األولو�ت ابلنسبة إىل املنظمة يف إقليم أورواب
 2031-2022للمنظمة للفرتة 

ERC/22/6 اخلطوط العريضة وخارطة الطريق السرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار 

ERC/22/7 معلومات حمدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاّصة بتغريُّ املناخ  

ERC/22/8 يف إقليم أورواب وآسيا الوسطى 2021-2020ييمات املنظمة للفرتة توليف تق 

ERC/22/9  للمؤمتر اإلقليمي ألورواب 2025-2022بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

ERC/22/10  ية واألربعني للهيئة األوروبية للزراعةثانالدورة ال نتائج مداوالتالتقرير املنبثق عن 

ERC/22/11 االجتماع املشرتك بني الدورة احلادية واألربعني هليئة  مداوالتنبثق عن نتائج تقرير املال
الغاابت األوروبية والدورة التاسعة والسبعني للجنة املعنية ابلغاابت والصناعة احلرجية التابعة 

 للجنة االقتصادية ألورواب

ERC/22/12 األحياء املائية صايد الداخلية وتربيةهليئة االستشارية األوروبية للما عمل التقرير املنبثق عن 

ERC/22/13 للهيئة االستشارية األوروبية للمصايد  السابعةالدورة  مداوالت نتائج التقرير املنبثق عن
 األحياء املائية الداخلية وتربية

ERC/22/14  مبا يف لى أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة يف العامل، عتداعيات اعتداء االحتاد الروسي
 أسعار األغذية يف العامل على ذلك

ERC/22/15 اقرتاح مناقشة وقرار من جانب املؤمتر  - ملحق ابلكتاب الوارد من األعضاء يف املنظمة
 اإلقليمي

  

https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc33/documents/en/
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  املعلوماتسلسلة واثئق 

 العنوان الرمز

ERC/22/INF/1 مذكرة املعلومات 

ERC/22/INF/2 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

ERC/22/INF/3 Rev.1 قائمة مؤقتة ابلواثئق 

ERC/22/INF/4 بيان املدير العام 

ERC/22/INF/5 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 

ERC/22/INF/6 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب ثانيةبيان رئيس الدورة ال 

ERC/22/INF/7 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 

ERC/22/INF/8 بيان املتحدث ابسم منظمات اجملتمع املدين 

ERC/22/INF/9  واألربعني للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر  الدورة الرابعةتقرير منبثق عن نتائج مداوالت
 األبيض املتوسط

ERC/22/INF/10 1 مذكرة املعلومات -معلومات حمّدثة عن اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار- 
 2021ديسمرب/كانون األول 

ERC/22/INF/11  ُّمعلومات حمدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاّصة بتغري
 2021ديسمرب/كانون األول  -2مذكرة املعلومات  - املناخ

ERC/22/INF/12  الوسطىورواب وآسيا أمذكرة معلومات عن دعم املنظمة للشباب يف الريف يف إقليم  

ERC/22/INF/13 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 

ERC/22/INF/14 طلب إضافة بند على جدول أعمال الدورة الثالثة  - كتاب وارد من األعضاء يف املنظمة
  قليمي ألوروابإلوالثالثني للمؤمتر ا

ERC/22/INF/15 للدورة  التفصيلي املؤقت اد الروسي بشأن مراجعة جدول األعمالكتاب وارد من االحت
 الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب

ERC/22/INF/16  من جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي ألورواب بعنوان  8بيان االحتاد الروسي بشأن البند
والزراعة يف العامل، مبا  تداعيات اعتداء االحتاد الروسي على أوكرانيا على األمن الغذائي"

 األغذية يف العامل" على ذلك أسعار يف

ERC/22/INF/17  من جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي ألورواب بعنوان 9بيان االحتاد الروسي بشأن البند 
اإلجراءات اإلقليمية  - الطريق لتحويل النظم الزراعية والغذائية يف أورواب وآسيا الوسطى"

 "2031-2022سرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة لتنفيذ اإلطار اال
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ERC/22/INF/18  من جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي ألورواب بعنوان 11بيان االحتاد الروسي بشأن البند 
 "وأهداف التنمية املستدامة واألفضليات األربعالنتائج اإلقليمية، واألولو�ت "

ERC/22/INF/19  يف جدول أعمال  11و 9، و8وسي بشأن تقدمي بيا�ت عن البنود كتاب من االحتاد الر
 املؤمتر اإلقليمي ألورواب

ERC/22/INF/20 قامة ممثلية للمنظمة يف تركمنستانإلإىل املدير العام للمنظمة  املقّدم باإلحاطة ابلطل 

ERC/22/INF/21  يمي ألورواب بعنوان من جدول أعمال املؤمتر اإلقل 8 بيان مجهورية بيالروس بشأن البند
تداعيات اعتداء االحتاد الروسي على أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة يف العامل، مبا "

 أسعار األغذية يف العامل" على ذلك يف

ERC/22/INF/22 ا بشأنه.اقرتاح رمسي ليتخذ املؤمتر اإلقليمي قرارً  - عضاء يف املنظمةألكتاب من ا 
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 نتائج التصويت مبناداة األمساءصحيفة  -جيم املرفق

 2022مايو/أ�ر  13-10الدورة الثالثة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألورواب، 
 صحيفة نتائج التصويت

 االقرتاح: اعتماد االقرتاح الوارد يف الوثيقة ابلكامل

 15:20 الساعة ،2022مايو/أ�ر  11        

 صحيفة النتائج

 التصويت مبناداة األمساء

 43  األصوات املدىل هبا:عدد 
 22   األغلبية املطلوبة:
 40   األصوات املؤيدة:

 3  األصوات املعارضة:
 صفر  االمتناع عن التصويت:

الربتغال، إسرائيل، إيطاليا، ، إستونياأوكرانيا، إسبانيا، أندورا، أملانيا، ألبانيا، آيرلندا، آيسلندا،  األصوات املؤيدة:
، اجلبل األسود، مجهورية مولدوفا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، ياتشيك بولندا، تركيا،بلجيكا، 

التفيا، كرواتيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قربص،   سلوفينيا، سان مارينو، سلوفاكيا،
النمسا، هنغار�، النرويج، توانيا، مالطا، مقدونيا الشمالية، اململكة املتحدة، يلكسمربغ، ل

 هولندا، اليو�ن

 بيالروس، طاجيكستاناالحتاد الروسي،  األصوات املعارضة:

  االمتناع عن التصويت:

قريغيزستان، تركمنستان، صربيا،  بلغار�، البوسنة واهلرسك، أذربيجان، ،أوزبكستان أرمينيا،  االمتناع عن الرّد:
 كازاخستان

 ّمت اعتماده 

 املوّظف املسؤول عن االنتخاابت

 صلية][التوقيع على النسخة األ
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