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ملخص التوصيات الرئيسية
مسائل تستدعي اهتمام اجمللس
إن املؤمتر اإلقليمي احلادي والثالثني للمنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ:
















أكد من جديد أهمية إطار األولويات اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ ،وتركيز عمل املنظمة يف الوقات
الراهن يف اإلقليم؛
دعَّم عملية التفكري االسرتاتيجي اليت استهلها املدير العام؛
أكد أهمية تركيز عمل املنظمة على أهم التحديات اليت ترتبط بامليزات النسبية للمنظماة .وطلاب مان
املنظمة أن تركز على اخلدمات املعرفية عن طرياق املسااعدات التقنياة ،وتقاسام املعلوماات ،وتقاديم
املشورة بشأن السياسات ،ووضع املعايري ،والتخطيط لالستثمارات ،وتنمية القدرات ،وتيسري التعااون
فيما بني بلدان اجلنوب؛
سلط األضواء على التحديات اجلديدة والناشئة املتعلقة بالتاأثريات املعاكساة لاتغري املنااخ والكاوار
الطبيعية املدمرة املتكررة اليت حتد يف اإلقليم ،وطلب من املنظمة الدعم ملواجهة هذه التحديات؛
أكد االحتياجات اخلاصة باإلقليم فيما يتعلق بزيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية (مبا يف ذلك
األرز باعتباره الغذاء األساسي يف اإلقلايم) ،وتشاجيع تقاسام املعاارل الزراعياة ونقال التكنولوجياا،
وجعل صغار املزارعني أكثر قادرة علاى املنافساة ،وتنسايق سياساات األمان الغاذائي وتنمياة الطاقاة
احليوية ،ومكافحة اآلفات واألمراض العابرة للحادود ،وتيساري الادخول إىل أساوا للماواد الغذائياة
تتسم بالكفاءة؛
وافق على أن تكون توصيات اهليئات التقنية اإلقليمياة اخلماس مبثاباة أولوياات إقليمياة للقطاعاات
الفرعية اليت تتناوهلا ،وشجع املنظمة على إقامة رواباط قوياة باني هاذه اهليئاات وجلانهاا العاملياة
"األم" ،ومع غريها من األجهزة اإلقليمية والعاملية ذات الصلة؛
أيد اقرتاحات إقامة شبكة من املكاتب اليت تتمتع بقدر أكرب من الالمركزية يف املنظمة ،مع قيادة
قطرية قوية وقدر أكرب من متكني املمثلني القطريني واإلقليميني ،مبا يف ذلك اقرتاحات لنهج متكامل
لتسليم الربامج املتعلقة مبشروعات وعمليات الطوارئ؛
طلب املزيد من احلوار واملعلومات مع سري عملية الالمركزية؛
كرر ضرورة أن تصص املنظمة قدراً أكارب مان املاوارد املالياة إلقلايم آسايا واحملايط اهلاادئ يتساق
وضخامة التحديات اليت تواجه حتقيق األمن الغذائي ملا يقرب من ثلثي عدد اجلوعى يف العاا نان
يعيشون داخل اإلقليم؛
اقرتح أن تعقد دورته التالية يف منغوليا يف عام .4102
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مسائل تستدعي اهتمام املؤمتر
إن املؤمتر اإلقليمي احلادي والثالثني للمنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ:










أيد التوصية بإنشاء إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغاذائي والتغاذوي ،وأوصاى باأن يشاارك املمثلاون
اإلقليميون مشاركة كاملة يف أي مشروعات جديدة هلذا اإلطار؛
طلب من املنظمة أن تسهِّل وضع نظام لرسم خريطة ألعمال األمن الغذائي والتغذوي بغارض النهاوض
بتنسيق سياسات وبرامج الوكاالت احلكومية وشركاء التنمية؛
أكد على ضرورة أن تقوم املنظمة والبلادان األعضااء مبعاجلاة أهام التحاديات أماام زياادة اإلنتاجياة
الزراعية ،وإدارة املوارد الطبيعية بصورةٍ مستدامة ،وتشجيع االستجابة الفعالة الرتفااع أساعار املاواد
الغذائية؛
طلب من املنظمة أن تساعد البلدان األعضاء يف وضع وتعزيز برامج وأنشطة تتعلق مبا يلاي :البحاو
الزراعية واإلرشاد الزراعي؛ واإلحصاءات املفصالة سساب اجلنساني؛ وخادمات معلوماات الساو ؛
واحلوكمة والتنظيم لقطاع الثروة احليوانياة؛ والصاحة احليوانياة ومعاايري ساالمة األغذياة؛ واإلدارة
املستدامة للغابات ومصايد األمسااك واملاوارد املائياة؛ والتجاارة احلارة والشافافة يف املاواد الغذائياة؛
وإقامة شبكات حتقق مردودية التكاليف ألكثر اجملموعات تعرضاً للخطر؛ واحلد مان تاأثريات تغاري
املناخ والتكيف معها؛
أقر بضرورة زيادة االهتمام يف البلدان األعضاء بدعم التنويع والتكثيف الزراعاي املساتدام للمحاصايل،
مبا يف ذلك مراعاة االحتياجات اخلاصة لدول اجلزر الصاغرية النامياة ،وطلاب مان املنظماة مسااعدة
البلدان األعضاء عان طرياق التحلايالت االسارتاتيجية للتنمياة التشااركية ،وتيساري عملياة اساتنباط
املعارل ،وتنمية القدرات ،ونقل التكنولوجيا واملواد الوراثية ،وتيسري التعاون اإلقليمي والعاملي؛
أقر بأهمية احلد من خسائر ما بعد احلصاد وتطوير سلسلة القيمة ،وحثّ البلدان األعضاء على تنفياذ
إصالحات يف جمال السياسات سيث تسهل نارسة األعمال التجارياة ،وطلاب مان املنظماة تقاديم
املساعدة يف تطوير سلسلة القيمة واحلاد مان خساائر ماا بعاد احلصااد ،مباا يف ذلاك توثياق النمااذج
الناجحة.
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أو ًال – البظنود التمهيدية
تظنميم املؤمتر
عقدت الدورة احلادية والثالثون للمؤمتر اإلقليمي للمنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ يف هانوي ،بفييت نام ،يف
-3
املدة من  31-37مارس/آذار  .7237وقد عقد املؤمتر على مرحلتني :اجتماع لكبار املسؤولني يف املدة من 31-37
مارس/آذار ،ثم اجتماع على املستوى الوزاري يومي  35و 31مارس/آذار.
وشارك يف املؤمتر نثلون من  15بلداً عضواً ،واثنان من املراقبني من دولتني من الدول األعضاء يف األمم
-7
املتحدة ،و 38منظمة دولية غري حكومية ،و 1منظمات حكومية دولية .كما شارك يف املؤمتر نثلون عن  32منظمات
أخرى من منظمات األمم املتحدة.

مراسم االفتتاح
افتتح اجتماع كبار املسؤولني خبطاب من السيد  ،Hiroyuki Konumaاملدير العام املساعد واملمثال اإلقليماي
-1
للمنظمة ،وسعادة  ،Cao Duc Phatوزير الزراعة والتنمية الريفية يف مجهورية فييت ناام االشارتاكية ،وتوجاه السايد
 Konumaبالشكر إىل حكومة مجهورية فييت نام االشرتاكية على دعمها املتميز الستضافة هذا االجتمااع ،وحادد أهام
التحديات اليت تواجه اإلقليم يف اجلهود املبذولة للتخفيف من وطأة الفقر وانعدام األمن الغذائي ،وأبلا املنادوبني با خر
تطورات تنظيم االجتماع .كما رحب معالي  Cao Duc Phatباملندوبني واملشااركني القاادمني إىل هاانوي وأعلان افتتااح
اجتماع كبار املسؤولني رمسياً.
وبدأ حفل افتتاح االجتماع الوزاري يوم  35مارس/آذار .وألقى السايد  ،Nguyen Tan Dzungرئايس وزراء
-1
مجهورية فييت نام االشرتاكية ،خطاب االفتتاح .وأبرز سيادته يف خطابه اإلجنازات الرائعة اليت حققتها فييت ناام يف
حتويل نفسها من بلد يعاني من عجزٍ يف األغذية إىل بلد يتمتع بفائض يف هذه األغذياة وبلاد مصادر رئيساي للمنتجاات
الزراعية واحلرجية والسمكية .وأبرز معاليه أهمية التعاون والشراكة من أجل حتساني وارول األمان الغاذائي يف مجياع
أحناء اإلقليم.

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتعيني املقرر
انتخب املندوبون السيد  ،Luong The Phietاملدير العام لوزارة الزراعة والتنمية الريفية يف حكومة مجهورية
-5
فييت نام االشرتاكية ،رئيساً الجتماع كبار املسؤولني.
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أنتُخب معالي  ،Cao Duc Phatوزير الزراعة والتنمية الريفية يف مجهورياة فييات ناام االشارتاكية ،رئيسا ًا
-1
لالجتماع الوزاري.
-2

كما انتخب املندوبون منغوليا لتقوم بأعمال نائب رئيس املؤمتر ،وفيجي لتقوم بأعمال املقرر.

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
-8

اعتمد املؤمتر جدول األعمال الوارد يف املرفق ألف .وترد الوثائق املقدمة إىل املؤمتر يف املرفق باء.

بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
قام معالي  ،Kyu-Yong Suhرئيس الدورة الاثالثني للماؤمتر اإلقليماي للمنظماة يف آسايا واحملايط اهلاادئ،
-5
بتذكري املؤمتر بتوصيات الدورة السابقة ،وأحاط املندوبني مبا حد من أنشطة لطرح هذه التوصيات على جملس املنظمة
واملؤمتر العام.

بيان املدير العام
 -32وجه السيد  ،Jose Graziano da Silvaاملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ،خطابا ًا إىل املاؤمتر اإلقليماي،
حدد فيه مخسة جماالت هامة تستدعي اهتماام املنظماة هاي :استئصاال اجلاوع؛ وحتقياق اإلنتااج الغاذائي املساتدام؛
واإلنصال يف النظم العاملية إلنتاج األغذية؛ واإلصالح املؤسسي والالمركزية؛ والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب.

بيان الرئيس املستقل جمللس مظنممة األغذية والزراعة
 -33ألقى السيد  ،Luc Guyauالرئيس املستقل جمللس املنظمة ،خطاب ًا أمام املاؤمتر ،حادد فياه ماا قاام باه مان
املهمة املوكلة إليه؛ وتنفيذ عملية إصالح املنظمة؛ وتوقعات الفرتة املالية .7231-7237

بيان رئيس جلظنة األمن الغذائي العاملي عن نتائج الدورة السابعة والثالثني للجظنة وآخر تطورات إصالحها
 -37قدم السيد  Yaya Olaniranتقريرًا عن سري العمل يف جلناة األمان الغاذائي العااملي بعاد إصاالحها ،خاالل
السنتني األخريتني ومدى أهمية ذلك بالنسبة لعمل املؤمتر اإلقليمي للمنظمة.
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ثانياً  -مسائل السياسات واملسائل التظنميمية اإلقليمية والعاملية
ألف – حالة األغذية والزراعة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ ،مبا فيها آفاق املستقبل والقضايا الظناشئة
 -31أعرب املؤمتر عن تقديره للتقدم احملرز يف اإلقليم للحد من نقص التغذية ،ولكنه الحظ أن اإلقليم ماازال ياأوي
 17يف املائة نن يعانون من نقص التغذية يف العا  ،وأنه البد من زيادة اإلنتااج الزراعاي يف العاا بنسابة  12يف املائاة
حتى عام  7252لكي ميكن تلبية الطلبات ،بسبب زيادة الدخل ومنو السكان.1
 -31طلب املؤمتر من املنظمة أن تسااعد يف مواجهاة أهام التحاديات املتمثلاة يف زياادة اإلنتاجياة الزراعياة ،وإدارة
املوارد الطبيعية ،وحتسني االستجابة الفعالة الرتفاع أسعار املواد الغذائية ،بأن تساعد البلدان أو األعضاء فيما يلي:












1

تعزيز البحو الزراعية ،وربط هذه البحو باإلرشاد بصور ٍة أفضل ،عن طريق تشجيع الشراكة بني املؤسسات
البحثية ،ووكاالت اإلرشاد ،وغريها من أصحاب املصلحة ،مع زيادة عدد املرشدات اإلنا ؛
استخراج إحصاءات أفضل عن الزراعة ومصايد األمساك والغابات سسب اجلنسني؛
تعزيز نظم معلومات األسوا الزراعية ،مبا يف ذلاك ربطهاا بصاور ٍة أقاوى باني الانظم الايت تضاعها املنظماات
اإلقليمية ،ونظام املعلومات عن األسوا الزراعية العاملي املشرتك بني الوكاالت ،املوجود يف روما؛
حتسني حوكمة ونظم قطاع الثروة احليوانية بطريقة جتعل منوه السريع أمراً نكنا ًا بوساائل مساتدامة وساليمة
بيئي ًا وال تهدد صحة اإلنسان؛
النهوض بالقدرة على املشاركة يف تصميم معايري الصحة احليوانية وساالمة األغذياة ،مباا يساهل زياادة فار
الدخول إىل األسوا ؛
تنمية الغابات واألحراج كوسيلة لسبل العيش املستدامة ،وتوليد الدخول ،واحلد مان الفقار ،واحملافظاة علاى
اإلر الثقايف ،واإلبقاء على القيم البيئية والتنوع البيولوجي؛
حتسني إدارة املياه وزيادة اإلنتاجية الزراعية يف األراضي اجلافة؛
وضع إطار لنهج النظم اإليكولوجية ميكن من خالله تنفيذ أنشطة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية بطريق ٍة
مستدامة؛
وضع سياسات سليمة لتيسري التجارة احلرة والشفافة والكفؤة يف املواد الغذائية؛
تصميم شبكات أمان حتقق مردودية التكاليف ألكثر اجملموعات تعرض ًا للخطر؛
التكيف مع تغري املناخ وتفيف آثاره عن طريق شبكات حمسنة لإلناذار املبكار ،وتطاوير ونشار تكنولوجياات
حمسنة ،وأدوات إلدارة املخاطر.
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باء – تقرير ومشاورة عن نتائج الدورة السابعة والثالثني للجظنة األمن الغذائي العاملي،
ومتابعة أعماهلا على الصعيدين اإلقليمي والقطري
 -35استعرض املؤمتر التطورات واملداوالت األخرية للجنة األمن الغذائي العاملي ،ونظر يف أعمال املتابعة املناسابة يف
آسيا واحمليط اهلادئ .2ومت تنظيم اجتماع جانيب يف ياوم  31ماارس/آذار لعارض أدوات لرسام خارائط ألنشاطة األمان
الغذائي والتغذوي على املستوى القطري.
 -31رحب املؤمتر بنجاح النتائج واملشاورات اليت دارت حول اخلطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة الرشيدة حليازة
األراضي ومصايد األمساك والغابات ،يف إطار األمن الغذائي الوطين .وحث جلنة األمان الغاذائي العااملي علاى التصاديق
على هذه اخلطوط يف دورتها اخلاصة يف مايو/أيار  .7237كما أشاار املاؤمتر إىل أهمياة البادء يف عملياة مشااورات بشاأن
مبادئ االستثمارات الزراعية الرشيدة اليت تنهض باألمن الغذائي والتغذوي.
 -32وأيد املؤمتر توصية الدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي بإنشاء إطار اسارتاتيجي عااملي لألمان
الغذائي والتغذوي .وأعربت الوفود عن تقديرها لعملية اإلعداد املتعددة السنوات الايت جتاري اآلن لتطاوير جلناة األمان
الغذائي العاملي ،وأقرت الوفود بقدرة هذا اإلطار على حتسني التنسيق وتوجياه جمموعاة األعماال الايت تادعم األنشاطة
العاملية واإلقليمية والقطرية من أجل احليلولة دون وقوع أزمات غذائية يف املستقبل ،واستئصال اجلاوع ،وحتقياق األمان
الغذائي والتغذوي للجميع.
 -38والحظت الوفود التعليقات واإلسهامات القيِّمة يف املسودة األوىل لإلطار االسرتاتيجي لألمن الغذائي العاملي اليت
جاءت من جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة ،وأعطت هذه الوفود توصياتٍ جديدة لتحسني العملية وتنقايح الوثيقاة.
كما أوصى املؤمتر بأن تظهر األبعاد اإلقليمية بصورةٍ كاملة يف املسودات اجلديدة هلذا اإلطار ،وحاث أصاحاب املصالحة
على اإلسهام باملزيد من املدخالت من خالل مجيع اآلليات املتاحة.
 -35وطلب املؤمتر من املنظمة أن تتعاون مع أصحاب املصلحة املناسبني ،بتيسري وضع نظام لرسام خارائط ألنشاطة
األمن الغذائي والتغذوي من أجل زيادة التنسيق والتوافق بني سياسات وبرامج الوكاالت احلكومية وشركاء التنمية .وأكاد
املؤمتر على أهمية رصد مدى التقدم يف تنفيذ القرارات الرئيساية املتعلقاة بااألمن الغاذائي والتغاذوي ،والتحاديات ذات
الصلة ،وقصص النجاح اليت حتققت.
 -72شجع املؤمتر على التعاون والدعم اإلقليميني من أجال رسام خارائط إجاراءات األمان الغاذائي والتغاذوي علاى
املستوى القطري ،استنادًا إىل املؤسسات واآلليات القائمة ،مبا فيها املكتب اإلقليمي للمنظمة.
 2الوثائق
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جيم – التكثيف والتظنويع املستدامان للمحاصيل والزراعة باجتاه األمن الغذائي والتغذوي
 -73نظرت الوفود يف تبعات الطلب املتزايد على األغذية وماا يارتبط باذلك مان زياادة الضاغط علاى قاعادة املاوارد
الطبيعية يف اإلقليم ،وأقرت باحلاجة العاجلة إىل التكثيف والتنويع املستدامني.3
 -77اعرتفت الوفود بضرورة زيادة االهتمام يف بعض البلدان بدعم التكثيف والتنويع الزراعي املستدامني للمحاصايل.
وطلب املؤمتر من املنظمة أن تساعد البلدان األعضاء بطريقاة تشااركية إلجاراء بتحلايالت اسارتاتيجية للتنمياة وخطاوط
توجيهية لالستثمار؛ وتيسري استنباط املعارل ،وإجراء حوارات ونشرها؛ وبناء القدرات؛ وتشجيع استنباط التكنولوجياا
ونقلها مع املواد الوراثية؛ وتيسري التعاون العاملي واإلقليماي بغارض إذكااء الاوعي؛ وإجاراء حاوارات حاول السياساات
وإجياد روابط بني البحو اإلرشاد ،بطر ٍ مثل وضع جدول أعمال عاملي للتنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية.
 -71أقاار املااؤمتر باالحتياجااات اخلاصااة لبلاادان اجلاازر الصااغرية الناميااة يف مواجهااة موضااوعات األماان الغااذائي
والتغذوي ،يف سيا الكوار الطبيعية املتكررة ،وتأثريات تغاري املنااخ الناشائة؛ وهشاشاة األرض والانظم اإليكولوجياة
البحرية؛ والتهديدات القادمة من األصنال الغازية؛ وحمدودية إمدادات املياه العذبة؛ وتكااليف النقال املرتفعاة .وكاان
هناك تركيز بشكلٍ خا على أهمية جوز اهلند لبلدان اجلزر الصغرية النامية.
 -71وحذر املؤمتر من التحديات املرتبطة باجلهود املبذولة لتحقيق التكثيف املستدام ،مبا يف ذلك احلاجاة إىل دعام
تشريعات وضمانات فيما يتعلق مبلكية األراضي واستخدامها ،من أجل ضمان أن يظل صغار املازارعني شاركاء رئيسايني
ومستفيدين من هذه العملية.

دال – تطوير سالسل القيمة واحلد من خسائر ما بعد احلصاد لدى صغار املزارعني
 -75استعرض املؤمتر الوضع الراهن لتطوير سالسل القيمة وخساائر ماا بعاد احلصااد ،حياث أن هااتني املساألتني
ترتبطان بأصحاب احليازات الصغرية يف اإلقليم.4
 -71الحظ املؤمتر أن سالسل القيمة احلديثة تعمل داخل اإلقليم بالتوازي مع سالسل العرض التقليدية .ويف الوقات
الذي تربط فيه سالسل القيمة احلديثة أصحاب احلياازات الصاغرية باألساوا املتميازة مثال احملاال التجارياة الكابرية
(حمال السوبرماركت) ،فإن قطاع خدمات األغذية وأسوا التصدير ،وسالسال العارض التقليدياة هاي املسايطرة ،وهاي
املسؤولة إىل حدٍ كبري عن توريد االحتياجات من األغذية إىل األسوا الضخمة.

3
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 -72أقر املؤمتر بأن مسألة احلد من خسائر ما بعد احلصاد مسألة هامة للغاية بالنسبة ألصحاب احليازات الصاغرية
يف اإلقليم ،وأبرز املؤمتر ضرورة أن تقوم املنظماة باملسااعدة والادعم ملواجهاة هااتني املساألتني يف إطاار سالسال العارض
التقليدية.
 -78أقر األعضاء بأهمية تطوير سالسل القيمة بغرض املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتخفياف مان وطاأة الفقار
وضرورة حتسني عمليات التنظيم والتنسيق بني أصحاب احليازات الصغرية ،بتشكيل حتالفات من أجال االساتفادة مان
االرتباطات باألسوا .
-75
التجارية.

حث املؤمتر البلدان على تنفيذ اإلصالحات يف جماال السياساات الايت مان شاأنها أن تيسار نارساة األعماال

 -12طلب املؤمتر من املنظمة أن تقدم املساعدة يف تطوير سالسل القيمة ،وحتديداً يف :وضع االسرتاتيجيات والربامج
مبا يف ذلك الدعم يف جماال جتهياز األغذياة؛ وتنسايق مواصافات ساالمة األغذياة وجودتهاا؛ وتعزياز األطار القانونياة
واملؤسسية اليت حتكم سالمة األغذية وجودتها؛ ويف تنمية القدرات الفنية والتنظيمية ألصحاب احليازات الصغرية.
 -13طلب املؤمتر من املنظمة مجع املعلومات وحتليلها وتوثيقها ونشرها بشأن العوامل اليت تسهم يف جناح تطوير
سالسل القيمة واحلد من خسائر ما بعد احلصاد لدى أصحاب احليازات الصغرية ،حتى ميكن استخال الدروس من
النماذج الناجحة.

هاء – اجتماع املائدة املستديرة بشأن السياسات الالزمة ملواجهة ارتفاع أسعار األغذية
 -17عُقد اجتماع مائدة مستديرة غري رمسية على املستوى الوزاري بشأن السياسات الالزمة ملواجهة ارتفاع أسعار
األغذية يوم  31مارس/آذار.5
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ثالث ًا – مسائل الربامج وامليزانية
ألف – تقرير عن أنشطة املظنممة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ يف الفرتة املالية ( 2111-2111مبا يف ذلك
تظنفيذ األولويات والتوصيات الصادرة عن اهليئات التقظنية اإلقليمية اخلمس) واإلجراءات اليت اختذت بشأن
التوصيات الرئيسية للمؤمتر اإلقليمي الثالثني آلسيا واحمليط اهلادئ
 -11قدم السيد  Hiroyuki Konumaاملدير العام املساعد واملمثل اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ ،تقريراً عن أهام
أنشطة املنظمة يف اإلقليم يف الفرتة املالية املاضية .6كما أبرز أدوار وأنشطة اهليئات التقنية اإلقليمية يف املسااهمة يف عمال
املنظمة يف اإلقليم.
-11







أعربت الوفود عن تقديرها ملا قامت به املنظمة يف اإلقليم ،وأبرزت أهمية ما يلي:
املكافحة املتكاملة لآلفات؛
املدارس احلقلية للمزارعني؛
تعزيز اإلحصاءات الزراعية وكتابة التقارير؛
زيادة اإلنتاجية الزراعية؛
التنمية املستدامة للثروة احليوانية؛
دعم املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية واجلمعيات الفالحية.

 -15أقر املؤمتر بأن اهليئات التقنية اإلقليمية اخلمس كانت مبثابة آليات فعالة يف مواجهاة مساائل تقنياة حماددة
على املستوى دون القطاعي؛ وأقر بأن توصيات هذه اهليئات ميكن أن تكون مبثابة أولويات إقليمياة للقطاعاات الفرعياة
اليت تتحد عنها .وشجع املؤمتر املنظمة على أن تقيم ارتباطات أقوى بني هذه اهليئات وبني اللجاان العاملياة "األم"،
ومع غريها من األجهزة اإلقليمية والعاملية ذات الصلة.
-11

طلب املؤمتر من املنظمة أن تربط يف تقاريرها القادمة إليه بني األنشطة واملخرجات وبني النتائج والتأثريات.

باء – برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2112-2112وجماالت أولوية العمل
يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ للفرتة املالية التالية 2111-2112

 -12نظر املؤمتر يف جماالت عمل األولوية لدى املنظمة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ يف الفرتتاني املااليتني احلالياة
والقادمة ،يف إطار االجتاهات العاملية وحتديات املستقبل اليت تواجه عمل املنظمة.7

 6الوثيقة APRC/12/5
 7الوثيقتان APRC/12/6

و
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 -18أكد املؤمتر من جديد أهمية إطار األولويات اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ الذي صد علياه املاؤمتر اإلقليماي
الثالثون ،وأهمية الرتكيز الذي متارسه املنظمة يف عملها اآلن يف اإلقليم.
 -15رحب املؤمتر بعملية التفكري االسرتاتيجي الواسع والشامل اليت اساتهلها املادير العاام يف ينااير/كاانون الثااني
 7237من أجل حتديد التوجه االسرتاتيجي للمنظمة وأولوياتها يف املستقبل .وأكد املؤمتر أهمية تركيز عمل املنظمة على
التحديات اليت تواجه البلدان ،حتى ميكن حتقيق تقادم ميكان قياساه عان طرياق االساتخدام الفعاال والكافء للماوارد
املتاحة يف عدد حمدود من األنشطة تتفق مع امليزة النسبية للمنظمة.
 -12ويف هذا الصدد ،كرر املؤمتر ضرورة أن تصاص املنظماة قادرًا أكارب مان املاوارد املالياة إلقلايم آسايا واحملايط
اهلادئ ،يتسق مع ضخامة التحديات اليت تواجه حتقيق األمن الغذائي ملا يقرب من ثلثي عدد اجلاوعى يف العاا نان
يعيشون داخل اإلقليم.
 -13الحظ املؤمتر االجتاهات اإلقليمياة املتعلقاة بتبااطؤ مناو إنتاجياة احملاصايل ،وارتفااع أساعار املاواد الغذائياة
وتقلباتها ،وزيادة الضغوط على األراضي واملياه ،ومنو السكان والتوسع العمراناي الساريع ،وتغاري املنااخ وكثارة حادو
الكوار الطبيعية .وطلب املؤمتر أخذ هذه االجتاهات يف االعتبار عند استعراض اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة.
 -17الحظ املؤمتر أن التحديات العاملية الرئيسية الناشئة اليت مت حتديدها واليت تواجاه قطااع األغذياة والزراعاة،
تتسق وورول اإلقليم ،وأكد على االحتياجات التالية اليت تص هذا اإلقليم بالذات:









زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية ،مع مواجهة الصعوبات اليت تتعارض هلاا املاوارد الطبيعياة (امليااه
واألراضي واملوارد الوراثية وتغري املناخ) وارتفاع أسعار الطاقة؛
تشجيع زيادة إنتاج األرز وإنتاجيته ،باعتباره أهم غذاء أساسي لإلقليم؛
تشجيع تقاسم املعارل الزراعية ونقل التكنولوجيا؛
جعل صغار املزارعني أكثر قدرة على املنافسة؛
تشجيع األمن الغذائي والتغذوي؛
تنسيق سياسات األمن الغذائي وتنمية الطاقة احليوية؛
مكافحة اآلفات النباتية واألمراض احليوانية العابرة للحدود؛
تيسري الدخول إىل األسوا  ،وعلى األخص عن طريق املعلومات السلعية ووضع املواصفات.

 -11رحبت الوفود باالساتعراض الاذي جياري للميازات النسابية للمنظماة وووائفهاا اجلوهرياة ،كوسايلة لرتكياز
األهدال االسرتاتيجية وحتديد أولويات برنامج عمل املنظمة .وطلب املؤمتر من املنظمة أن تركز أنشطتها يف اإلقليم علاى
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اخلدمات املعرفية من خالل املساعدات التقنية ،وتقاسم املعلومات ،واملشورة يف جماال السياساات ،ووضاع املواصافات،
والتخطيط لالستثمارات ،وبناء القدرات ،وتيسري التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.
 -11اقرتح املؤمتر أن تقوم املنظمة بتنسيق وضع اسرتاتيجية إقليمية لألرز ،وأن تعيد النظر يف جمموعة املهارات
التقنية يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ ،بغرض ضمان وجود خربة كافية بهذا احملصول.
 -15أكد املؤمتر أهمية استكمال صياغة إطار الربجمة القطرية ،وأن يكون هناك خط واضح للرؤياة باني االجتاهاات
االسرتاتيجية ،واألولويات اإلقليمية والقطرية ،والنتائج اليت تتحقق على املستوى القطري.
 -11وشجع املؤمتر املكتب اإلقليمي للمنظمة على مواصلة تعزيز الشراكات ماع شاركاء التنمياة اآلخارين واملنظماات
اإلقليمية ،من أجل حتديد جماالت الت زر وزيادة الكفاءة يف تسليم الربامج داخل اإلقليم.
 -12الحظ املؤمتر الشواغل اليت أعرب عنها اجملتمع املدني بشاأن الصاعوبات الايت يواجههاا يف املشااركة بصاور ٍة
كاملة يف بعض برامج وعمليات املنظمة ،وعلى األخص على املستوى القطري.

جيم – مسائل الالمركزية
 -18رحب املؤمتر باجلهود املبذولة لزيادة فعالية وكفاءة املنظمة ،مالحظ ًا أن األمر مازال ساج ٍة إىل مزيا ٍد مان هاذه
اجلهود ،وخاصةً على املستوى القطري .8وأبرزت الوفود ضرورة التوصال إىل أفضال اساتخدام للماوارد املالياة والبشارية
للتعامل مع األولويات اليت سبق حتديدها ،واملساهمة يف حتقيق نتائج على املستوى القطري .ورحب املؤمتر باملقرتحاات
اخلاصة بالالمركزية ،واليت تتسق مع إقامة شبكة من املكاتب الالمركزية تكون أكثر مرونة وابتكاراً .وأكد املؤمتر ضرورة
إعطاء األولوية لتنفيذ االصالحات املتعلقة بالالمركزية ،واليت تعترب جزءًا مهماً من خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة.
 -15أيد املؤمتر املقرتحات العامة إلنشاء شبكة من املكاتب الالمركزية تكون أكثر مرونة مع قيادة قوياة مان جاناب
املكاتب القطرية ،وقدر أكرب من متكني املمثلني اإلقليميني والقطريني .وأكد املاؤمتر ضارورة أال تنفاذ هاذه املركزياة علاى
حساب إضعال قدرة الربامج التقنية يف املنظمة وتوفريها لسلع عاملية عامة ،مع مالحظة أن هناك فرصة كبرية لتحساني
عملية حتديد األولويات والكفاءة داخل هذه الربامج .وأقر املؤمتر بضرورة توفري االحتياجات املالية اإلضاافية مان خاالل
توفري التكاليف وحتقيق الكفاءة ،وعدم الرتكيز على األعمال األخرى.
-52
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ووافق املؤمتر على املقرتحات احملددة إلقليم آسيا واحمليط اهلادئ ،واليت تشمل:

الوثيقتان  APRC/12/7و.APRC/12/INF/11

APRC/12/REP

10








-53





-57




اإلبقاء على املكاتب القطرية الثالثة عشر القائمة؛ وتعزيز املكاتب القطرية كلما أمكن ،مثل املكاتب املوجودة يف
منغوليا وتيمور  -ليشيت وبابوا غينيا اجلديدة؛ وتعديل صالحيات املكاتب القطرياة يف بلادان الادخل املرتفاع
واملتوسط ،كلما كان ذلك مناسباً وباالتفا املتبادل؛
زيادة تعبئة املوارد وتصيصها للمشروعات امليدانية يف البلدان املستفيدة؛
تعيني املووفني الفنيني كلما كان ذلك مناسباً ،وكلما كان خلرباتهم أهمية خاصة؛
اعطاء قدر أكرب من الرتكيز على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ،والشراكات مع املؤسسات األخرى ،والقطااع
اخلا  ،واجملتمع املدني؛
إيالء االهتمام املناسب الستخدام اخلربات احمللية كلما توافرت وكانت مناسبة.
دعا املؤمتر إىل املزيد من احلوار وتبادل املعلومات مع سري عملية الالمركزية ،فيما يتعلق مبا يلي:
إمكانية تطبيق فكرة احملاور التقنية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ؛
إقامة مكاتب قطرية فرعية؛
التبعات املالية لعملية الالمركزية؛
إطار اإلشرال واملسائلة الذي سيُعمل به.
وافق املؤمتر على االقرتاحات بنهج متكامل لتسليم الربامج يف اإلقليم ،وأيد املقرتحات اليت تشمل:
النقل التدرجيي لعمليات الطوارئ على املستوى القطري إىل نثلي املنظمة ،ومشاروعات الطاوارئ اإلقليمياة أو
دون اإلقليمية إىل املدير العام املساعد/املمثل اإلقليمي وإىل املنسق دون اإلقليمي  SAPعلى التوالي؛
نقل السلطة العامة عن برامج الطوارئ يف اإلقليم إىل املدير العام املساعد/املمثل اإلقليمي؛
مواصلة تفويض السلطة إىل املكاتب الالمركزية ،مصحوب ًا ب ليات مناسبة للتدريب واإلشرال.

دال – حتديد أولويات االحتياجات القطرية واإلقليمية
 -51عُقد اجتماع املؤمتر على املستوى الوزاري يومي  35و 31مارس/آذار ،وضم مجيع الوفود املشارتكة مان مجياع
البلدان واملنظمات املشاركة ،ومن بينهم  35وزيراً و 8نواب وزراء من املسؤولني عن الزراعة .وقد أبرز الوزراء وغريهم من
املندوبني رفيعي املستوى التحديات العديدة اليت تواجه البلدان يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي جلميع سكان اإلقليم،
كما أبرزوا توصيات اجتماع كبار املسؤولني كما جاءت يف أقسام هذا التقرير اخلاصة بها.
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 -51وسلط الوزراء واملندوبون األضواء بشكلٍ خا على التحديات اجلديدة والناشائة املتعلقاة بالتاأثريات املعاكساة
لتغري املناخ وكثرة الكوار الطبيعية املدمرة اليت حد يف اإلقليم .ودعا املاؤمتر املنظماة إىل تقاديم الادعم ملواجهاة هاذه
التحديات.
 -55ركز الوزراء واملندوبون على ضرورة زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية ،وعلاى تيساري عملياات النقال،
والتجارة احلرة والكفؤة يف املواد الغذائية بغرض اإلسراع يف إحراز تقدم حنو حتقيق األمن الغذائي يف اإلقليم.
 -51أعلن الوزراء واملندوبون دعمهم لعملية التفكري االسرتاتيجي اليت استهلها املادير العاام ،وللجهاود املبذولاة مان
أجل حتقيق املزيد من إصالحات الالمركزية ،مع التأكيد يف الوقت نفسه على أهمية تركيز عمل املنظمة على التحاديات
الرئيسية اليت تواجه البلدان ،حتى ميكن حتقيق تقدم ميكن قياسه عن طريق االستخدام الفعال والكفء للموارد املتاحاة
مبا يتسق وامليزات النسبية للمنظمة.
 -52سلط الوزراء واملندوبون األضواء على تعزيز التعاون مع املنظماات الشاريكة علاى املساتويات العاملياة واإلقليمياة
والقطرية ،مبا فيها مؤسسات البحو  ،واملؤسسات اإلمنائية املتعاددة األطارال ،ومنظماات اجملتماع املادني ،والقطااع
اخلا  ،وغريها من منظمات التنمية واملعارل الدولية واإلقليمية .وكان هناك اهتمام خاا بقيماة زياادة التعااون فيماا
بني بلدان اجلنوب.
 -58يف الوقت الذي أقر فيه املؤمتر بوجود العديد من التحديات واالحتياجات املشارتكة يف اإلقلايم ،أكاد أن بلادان
اإلقليم تواجه بالفعل جمموعة من التحديات ،وأن احتياجاتها تتفاوت من بلدٍ إىل آخار .ويف هاذا السايا  ،أكاد املاؤمتر
على أهمية وضع أطار ساليمة ومركازة للربجماة القطرياة ،عان طرياق عملياات تشااركية وتشااورية ،مان أجال معرفاة
االحتياجات ذات األولوية بصور ٍة فعالة ،وما تتطلبه هذه االحتياجات من مساعدات.

رابع ًا – مسائل أخرى
ألف –

برنامج العمل املتعدد السظنوات للفرتة 2111-2112

للمؤمتر اإلقليمي للمظنممة يف آسيا واحمليط اهلادئ
 -55استعرض املؤمتر مسودة برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  7235-7237للمؤمتر اإلقليمي للمنظماة يف آسايا
واحمليط اهلادئ.9
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 -12أعرب املؤمتر عن تقديره للجهود املبذولة يف وضع برنامج العمال املتعادد السانوات للماؤمتر اإلقليماي ،وشاجع
على مواصلة التنقيح والتفصيل فيما يتعلق باالغرض مناه وووائفاه ،ومهاام العمال احملاددة للماؤمتر اإلقليماي يف الفارتة
املرجعية ،وإدراج مؤشرات قابلة للقياس.

باء – بظنود ختامية
موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي يف آسيا واحمليط اهلادئ
 -13أوصى املؤمتر بقبول العرض الكريم من حكومة منغوليا باستضافة الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا
واحمليط اهلادئ يف عام .7231
اعتماد التقرير
-17

اعتمد املؤمتر باإلمجاع التقرير كما قدمه املقرر.

اختتام املؤمتر
 -11توجه معالي  Cao Duc Phatبالشكر نيابة عان حكوماة مجهورياة فييات ناام االشارتاكية إىل املشااركني يف
املؤمتر على إسهاماتهم االجيابية اليت أفضت إىل جناح املؤمتر .ودعا يف كلمته اليت اختتم بهاا أعماال املاؤمتر إىل زياادة
اجلهود والتعاون يف مواجهة التحديات من أجل القضاء على اجلوع وضمان التنمية الريفية املستدامة يف اإلقليم.
 -11وأعرب املشاركون عن تقديرهم العميق لشاعب وحكوماة مجهورياة فييات ناام االشارتاكية علاى كارم الضايافة
والرتتيبات املمتازة يف استضافة املؤمتر ،وإىل منظمة األغذية والزراعة على كفاءة اإلعداد والتنظيم.
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املرفق ألف
جدول األعمال
أوالً – البظنود التمهيدية
-3

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقرر.

-7

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين.

-1

بيان املدير العام.

-1

بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة.

-5

بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ.

-1

بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي عن نتائج الدورة السابعة والثالثني للجنة وآخر تطورات إصالحها.

ثانياً – مسائل السياسات اإلقليمية والعاملية
-2

حالة األغذية والزراعة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادي ،مبا فيها آفا املستقبل والقضايا الناشئة.

تقرير ومشاورة عن نتائج الدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي ،ومتابعة أعماهلا على الصعيدين
-8
اإلقليمي والقطري.
-5

التكثيف والتنويع املستدامان للمحاصيل والزراعة باجتاه األمن الغذائي والتغذوي.

-32

تطوير سلسلة القيمة واحلد من خسائر ما بعد احلصاد لدى صغار املزارعني.

ثالثاً  -مسائل الربامج وامليزانية
 -33أنشطة املنظمة يف اإلقليم يف الفرتة ( 7233-7232مبا يف ذلك تنفيذ األولويات والتوصيات الصادرة عن
اهليئات التقنية اإلقليمية اخلمس) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  7231-7237وجماالت أولوية العمل يف إقليم آسيا
واحمليط اهلادئ للفرتة املالية التالية .7235-7231
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-37

مسائل الالمركزية.

-31

حتديد أولويات االحتياجات القطرية واإلقليمية.

رابعاً – مسائل أخرى
-31

برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للمنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ.

-35

موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي يف آسيا واحمليط اهلادئ.

-31

أية مسائل أخرى.

اجتماع مائدة مستديرة حول السياسات الالزمة ملواجهة ارتفاع أسعار األغذية.
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املرفق باء
قائمة الوثائق
APRC/12/1

جدول األعمال التفصيلي املؤقت

APRC/12/2

حالة األغذية والزراعة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ ،مبا فيها توقعات املستقبل واملسائل
الناشئة

APRC/12/3

التكثيف والتنويع املستدامان للمحاصيل والزراعة ،باجتاه األمن الغذائي والتغذوي

APRC/12/4

تطوير سلسلة القيمة وتقليل خسائر ما بعد احلصاد لصغار املزارعني

APRC/12/5

تقرير عن أنشطة املنظمة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ يف الفرتة املالية ( 7233-7232مبا
يف ذلك تنفيذ األولويات والتوصيات الصادرة عن اللجان التقنية اإلقليمية اخلمس)
واإلجراءات اليت اتذت فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية للمؤمتر اإلقليمي الثالثني

APRC/12/6

برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،7231-7237وجماالت أولوية العمل يف إقليم آسيا
واحمليط اهلادئ يف الفرتة التالية 7235-7231

APRC/12/7

مسائل الالمركزية

APRC/12/8

برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة
واحمليط اهلادي

APRC/12/9

اجتماع مائدة مستديرة حول السياسات الالزمة ملواجهة ارتفاع أسعار األغذية

7235-7237

للمؤمتر اإلقليمي للمنظمة يف آسيا

وثائق املعلومات
APRC/12/INF/1

اجلدول الزمين املؤقت

APRC/12/INF/2

قائمة الوثائق املؤقتة

APRC/12/INF/3

مذكرة إعالمية

APRC/12/INF/4

بيان املدير العام

APRC/12/INF/5

بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

APRC/12/INF/6

بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي يف آسيا واحمليط اهلادي
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APRC/12/INF/7

خطة التنفيذ اإلقليمية لالسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية

APRC/12/INF/8

موجز لتوصيات اهليئات التقنية اإلقليمية :أهمية اللجان التقنية اإلقليمية لعمل املؤمتر
اإلقليمي يف آسيا واحمليط اهلادئ ،ووويفتها ك ليات حتدد األولويات اإلقليمية وأولويات
القطاعات الفرعية.

APRC/12/INF/9

تنمية الطاقة احليوية وسياسات األمن الغذائي

APRC/12/INF/10

االجتاهات العاملية وحتديات املستقبل أمام عمل املنظمة

APRC/12/INF/11

جتديد املنظمة – االنتقال إىل نهج أكثر دينامية يف عام

APRC/12/INF/12

جلنة األمن الغذائي العاملي :جلنة األمن الغذائي العاملي يف املؤمترات اإلقليمية للمنظمة
اليت عقدت يف عام  – 7237خطوط توجيهية

APRC/12/INF/13

إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذوي ،املسودة األولي

APRC/12/INF/14

أخر التطورات بشأن جلنة األمن الغذائي العاملي

CFS:2011/7

وضع خريطة ألنشطة األمن الغذائي والتغذوي على املستوى القطري

7237

برامج العمل اليومية
APRC/12/OD/1

يوميات االجتماع

APRC/12/OD/2

يوميات االجتماع

APRC/12/OD/3

يوميات االجتماع

APRC/12/OD/4

يوميات االجتماع

APRC/12/OD/5

يوميات االجتماع

وثائق على الشبكة
العظنكبوتية
قائمة املشاركني واملراقبني
البيان االفتتاحي ملعالي  Nguyen Tan Dzungرئيس وزراء حكومة مجهورية فييت نام
االشرتاكية
بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

APRC/12/REP
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بيان املدير العام
بيان الرئيس املستقل للمجلس
بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي إىل الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا
واحمليط اهلادئ
اجتماع مائدة مستديرة حول السياسات الالزمة ملواجهة ارتفاع أسعار األغذية
بيان  CSOإىل الدورة احلادية والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ.

