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  التوصيات الرئيسية موجز
  

ن لمؤتمر يمسائل ناشئة عن مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي والدورة السادسة والثالث
  في ذلك شبكة المكاتب الميدانية تنفيذ خطة العمل الفورية بما والسيماالمنظمة 

  
  موجھة إلى مجلس المنظمة

  
  :إن المؤتمر

  
 تتناسبم آسيا والمحيط األطلسي ة إلى أن تخصص موارد في الميزانية إلقليالمنظم يدعو  -1

والتحديات التي تواجه تحقيق األمن الغذائي في اإلقليم الذي يضم ثلثي السكان الفقراء والجوعى في 
 .العالم

  
  المنظمة مؤتمرة إلى موجھ

  
  :إن المؤتمر

  
بالعملية التي اتخذت في تنفيذ خطة العمل الفورية والسيما تلك التي لھا تأثير على  يرحب  -1

  .ةتطبيق الالمركزي
  
لمواصلة تدعيم القدرات ) 1(باتخاذ تدابير إضافية لمواصلة زيادة الكفاءة واإلنتاجية  يوصي  -2

ى وجه الخصوص لضمان توفير الدعم التقني الكافي للمكاتب القطرية التقنية للمكاتب الميدانية وعل
والكوارث  الطوارئلتوفير االستجابة حسنة التوقيت لحاالت  تعزيز قدرات المكاتب الميدانية) 2(

إقامة شبكة من المكاتب ) 4(تنفيذ سياسات تنقالت وتناوب الموظفين ) 3(قضايا االستثمار ومعالجة 
المعنية والمنظمات التابعة ت فعالة مع المنظمة باإلضافة إلى الحكومات الميدانية ذات صال

  .األمم المتحدة وشركاء التنميةلمنظومة 
  
من المنظمة أخذ التوصيات الواردة أعاله في االعتبار لدى وضع الرؤية الخاصة  يطلب  -3

  .بالمستقبل
  

  إقامة مركز موحد للخدمات المشتركة
  

  جلس المنظمةموجھة للبلدان األعضاء وم
  

  :إن المؤتمر
  
إتاحة نتائج الدراسة المتعمقة الخاصة بوظائف مركز الخدمات المشتركة في بانكوك  يطلب  -1

بالكامل  2010و، والخدمات اإلدارية للمكاتب اإلقليمية بصفة عامة، والتي أجريت في غنتيااوس
  .للجنة المالية وجميع البلدان األعضاء
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  موجھة إلى مجلس المنظمة
  

  :إن المؤتمر
  
على إجراء التحليل الخاص بھيكل مركز الخدمات المشتركة ووظائفه بطريقة متأنية،  يحث  -1

وفورات في وأن يتضمن معايير تتعلق بجودة وفعالية الخدمات المقدمة، وإقامة توازن مع أي 
  التكاليف قد تحدث في المدى الطويل

  
  إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي

  
  لدان األعضاء ومجلس المنظمةموجھة للب
  :إن المؤتمر

  
 .المشاركة الفعالة من جانب المجتمع المدني فضال عن التجارة الصناعة يشجع  -1
. بالجھود التي تبذل إلقامة صالت بين لجنة األمن الغذائي العالمي والمؤتمر اإلقليمي يرحب  -2

قليم، وتفضيله استخدام ھذه المنتديات في األمن الغذائي القائمة في اإلوأخذ المؤتمر علما بمنتديات 
وسوف تتطلب األنشطة البديلة إجراء . لجنة األمن الغذائي العالمي باألنشطة اإلقليمية زيادة صالت

  .تحليل كامل لالنعكاسات على الموارد
  

والتغييرات الھيكلية المتوقعة في المكتب اإلقليمي ) 2019-2010(نظر إطار األولويات اإلقليمية 
  ئسيا والمحيط الھادآل
  

  موجھة للبلدان األعضاء ومجلس المنظمة
  

  :إن المؤتمر
  
ھذا البند من جدول األعمال كان ونظرا ألن وقت مناقشة . إطار األولويات القطرية يؤيد  -1

إطار األولويات القطرية  عنمحدودا، يشجع المؤتمر البلدان األعضاء على تقديم تعليقات مكتوبة 
  .جيه تنفيذه في المستقبلللمساعدة في تو

  
  موجھة إلى مجلس المنظمة

  
  :إن المؤتمر

  
بالصالت بين إطار األولويات القطرية واإلطار االستراتيجي للمنظمة الذي  علمايحاط   -1

 الثالثة والغايات اإلستراتيجية اإلحدى عشرة، التي جرى تحويلھايجسد أھداف المنظمة العالمية 
 شدديو. واألولويات الرئيسية في اإلقليمكيز االھتمام على التحديات إلى إجراءات إقليمية مع تر

  .الرئيسيالمؤتمر على أھمية المحافظة على الصالت بين المكاتب الميدانية وموظفي المقر 
  
  .الالمركزية على ھذا األساس قالمنظمة على إحراز تقدم في عملية تطبي يحث  -2
  

آسيا ومجاالت العمل ذات األولوية إلقليم  2011-2010 تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة
  التاليةي للفترة المالية والمحيط الھاد

  
   موجھة إلى مجلس المنظمة

  
  :إن المؤتمر

  
إضافية إلقليم آسيا والمحيط الھادي الحاجة إلى أن تخصص المنظمة موارد  يؤكد من جديد  -1

الذين يعيشون غذائي لثلثي الجوعى في العالم التحديات التي تواجه تحقيق األمن ال وحجم تتناسب
المؤتمر المنظمة كذلك على إيالء االھتمام الواجب لالحتياجات والتحديات  ويحثفي اإلقليم، 

  .الخاصة التي تواجه بلدان المحيط الھادي
  

  مسائل أخرى
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  موجھة إلى مجلس المنظمة

  
  :إن المؤتمر

  
ى إيالء االھتمام الواجب والموارد الكافية المنظمة وشركاء التنمية اآلخرين عل يحث  -1

الصغيرة لمعالجة احتياجات البلدان األعضاء في المحيط الھادي وغيرھا من الدول الجزرية 
  .والسيما فيما يتعلق بضعفھا الشديد أمام تأثيرات تغير المناخ

  
  المنظمة مؤتمرموجھة إلى 

  
  :إن المؤتمر

  
ت مرتدة من األعضاء بشأن إدارة المؤتمر اإلقليمي األمانة على أن تطلب معلوما يشجع  -1

بغرض تعزيز تنفيذ وكفاءة الدورات في المستقبل، وتعظيم فرص تبادل وجھات النظر بين 
المناقشات بشأن القضايا التقنية والمسائل ذات  بينالوزراء والمندوبين اآلخرين وتحقيق توازن 

  .الصلة بالبرامج والسياسات
  

  المنظمة ظمة ومؤتمرموجھة لمجلس المن
  

  :إن المؤتمر
  
توفير موارد بشرية ومالية إضافية وتحقيق تقدم في ھذه المسألة واإلبالغ عن ذلك  يطلب  -1

  .2011حزيران / والثالثين في يونيوأثناء المؤتمر السابع 
  

ة في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره على األمن الغذائي والتنمية المستدام الجمع بين
  .اإلقليم

  
  موجھة للبلدان األعضاء

  
  :إن المؤتمر

  
البلدان األعضاء على استعراض السياسات والمؤسسات القائمة، حسب مقتضى  يشجع  -1

والتخفيف في  بالتكييفالتحديات الناشئة ذات الصلة الحال لضمان فائدتھا وفعاليتھا في معالجة 
  .قطاعات الزراعة

  
  س المنظمةموجھة للبلدان األعضاء ومجل

  
  :إن المؤتمر

  
على أن المسائل ذات الصلة بالتكييف مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره، واألمن  يوافق  -1

الغذائي، والتنمية المستدامة تتصل كلھا ببعضھا البعض بصورة أساسية ويتعين معالجتھا من خالل 
سوسة بالفعل في قطاعات المؤتمر أن تأثيرات تغير المناخ قد أصبحت مح وأكد. نھج متكاملة

  .التكيف لعمليةالزراعة ومن ثم يتعين توجيه اھتمام خاص على وجه السرعة 
  
على أن مختلف الممارسات الزراعية الناجحة بما في ذلك إصالح األراضي  يوافق  -2

المتدھورة، واإلدارة السليمة ألراضي الرعي، والنھوض بزراعة المحاصيل، وتحسين إدارة المياه 
راض الزراعية، وأفضل الممارسات في تربية األحياء المائية والحراجة وتنمية الغاز لألغ

  .ن أن تسھم في تحقيق أھداف كل من التكيف والتخفيفالبيولوجي، يمك
  
األعضاء، والمنظمة، وشركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع  البلدان يحث  -3

ي إدراج اعتبارات التكيف والتخفيف في التخطيط والتنمية على التعاون فالمدني والقطاع الخاص 
  .الريفية وتنفيذھاوالزراعية 
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من المنظمة أن تساعد، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، البلدان األعضاء  يطلب  -4
البيانات والمعلومات الموثوق بھا بشأن تأثيرات تغير المناخ وخاص على في جمع وتحليل 

التخطيط المحلية، وبشأن االنبعاثات من مختلف نظم اإلنتاج الزراعي ولدعم عمليات  المستويات
  .وصنع القرار المستنير

  
الفرص لتعزيز المقاومة من خالل تمويل والبلدان األعضاء على استكشاف  المنظمة يشجع  -5

خ وغير ذلك االتصدي المبتكر للمخاطر وخطط التأمين ضد انتشار المخاطر الناجمة عن تغير المن
  .من الكوارث الطبيعية

  
من المنظمة أن تيسر وضع إستراتيجية إقليمية لتعميم أنشطة التكيف والتخفيف ذات  يطلب  -6

الصلة بتغير المناخ في قطاعات الزراعة ووضع آليات وشبكات للتعاون اإلقليمي مع مراعاة 
  .االحتياجات والظروف في اإلقليم الفرعي

صلة مساعدة البلدان األعضاء على المشاركة بفعالية في المفاوضات المنظمة على موا يشجع
  .حوارات الدولية بشأن تغير المناخوال

  
   موجھة إلى مجلس المنظمة

  
  :إن المؤتمر

  
من المنظمة مواصلة مساعدة البلدان األعضاء في صياغة وتنفيذ استراتيجيات  يطلب  -1

يف من آثاره مما ييسر اتخاذ اإلجراءات العملية وخطط عمل سليمة للتكيف مع تغير المناخ والتخف
  .لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات

  
من المنظمة إسداء المشورة للبلدان األعضاء والمنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية  يطلب  -2

لتعديل وتنسيق السياسات والبرامج والمؤسسات التي تتعامل مع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف 
  .ارهثآ من

  
المنظمة على وضع ونشر األدوات والمنھجيات العملية والمواتية للمستعملين لجمع  يحث  -3

  .ھذه البيانات وتحليلھا
  
من المنظمة تقديم الدعم التقني الھادف للبلدان األعضاء، وبناء القدرات لتنفيذ  يطلب  -4

مجاالت المحاصيل والثروة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في األنشطة العملية 
  .ت ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية وإدارة األراضي والمياهالحيوانية والغابا

  
توفير الدعم للبلدان األعضاء في جھودھا الرامية إلى إصالح األراضي  من المنظمة يطلب  -5

اعة المختلطة بالغابات المتدھورة والغابات من خالل إزالة التشجير وإعادة تأھيل الغابات والزر
  .مع مالحظة الزيادة في الطلب على موارد األراضي والمياه

  
من المنظمة مواصلة تقديم الدعم للمبادرات التي تتخذ في البلدان األعضاء الختبار  يطلب  -6

وإيضاح جدوى مختلف أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من إثارة في قطاعات الزراعة 
دھور الغابات في ألمم المتحدة التعاوني للحد من االنبعاثات من إزالة الغابات وتمثل برنامج ا
  .البلدان النامية

  
بأن تقدم المنظمة، باالقتران مع المنظمات األخرى ذات الصلة التوجيه للبلدان  يوصي  -7

للرصد وتنفيذ المنھجيات السليمة من الناحية التكنولوجية والمتينة والمتساوقة األعضاء لوضع 
وغير ذلك  ت غازات االحتباس الحراري ومخزونات الكربوناواإلبالغ والتحقق فيما يتعلق بانبعاث

   من البارامترات ذات الصلة بتغير المناخ في قطاع الزراعة
  

الخبرات والدروس السياساتية المستمدة من اإلقليم والمتعلقة بالتعامل مع األزمات العالمية 
  الغذائية والمالية
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  للبلدان األعضاءجھة مو
  

  :إن المؤتمر
  
كوسيلة لحماية استھالك  ةالبلدان األعضاء على تعزيز برامج سلة األمان االجتماعي يحث  -1

  .الفقراء خالل األزمات
  
اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز فعالية مصارف األغذية البلدان األعضاء على  يشجع  -2

ئي التي تضمن توافر األغذية للحكومات لتقديمھا للفقراء في الغذااإلقليمية أو احتياطيات األمن 
  .تشويه األسواقحالة األزمة في المستقبل دون 

  
البلدان األعضاء على تعزيز إحصاءات إنتاج األغذية ومعلومات المخزونات  يحث  -3

مات المتوقع وذلك بصورة دقيقة وحسنة التوقيت وشفافة لتوفير معلووتقديرات اإلنتاج الغذائي 
  .موثوق بھا عن األمن الغذائي لصانعي القرارات وتجنب المضاربات
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  موجھة للبلدان األعضاء ومجلس المنظمة
  

  :إن المؤتمر
  
ن المنظمة توفير م ويطلبالبلدان األعضاء على إسناد األولوية لالستثمار الزراعي  يحث  -1

االستثمار بفعالية في قطاع م أموال الدعم للبلدان األعضاء لتعبئة الموارد الخارجية وضمان استخدا
الزراعي  واإلرشادتطوير العلوم والتكنولوجيا وتنمية البنية األساسية للمياه، الزراعة وخاصة في 

  .ونظم تخزين األغذية وتسويقھا وبناء القدرات
  

  موجھة إلى مجلس المنظمة
  

  :إن المؤتمر
  
أمم جنوب شرق آسيا ورابطة مواصلة تعاونھا الوثيق مع رابطة المنظمة على  يحث  -1

من المنظمات اإلقليمية التعاون اإلقليمي في جنوب آسيا ومنتدى جنوب المحيط الھادي وغيرھا 
  .واإلقليمية والعالمية القطريةالفرعية لتعزيز التنسيق على المستويات 

  
دراسات تحليلية وتشترك في حوارات سياساتية مع أصحاب بأن تجري المنظمة  يوصي  -2
خيارات سياساتية إلقامة نظام أكثر استقرارا للتجارة العالمية أن المعنيين بغرض وضع الش

الكافية باألغذية يمكنه أن يعزز األمن الغذائي مع العمل في نفس الوقت على توفير الحوافز 
  .لمنتجي األغذية

  
  المنظمةلمؤتمر موجھة 

  
  :إن المؤتمر

  
تشرين / من الغذائي العالمي المقرر عقدھا في أكتوبرإحالة ھذه المسألة إلى لجنة األ يقترح  -1

  على مستوى رفيعلمواصلة مناقشتھا  2010األول 
  

  زيادة إنتاجية المحاصيل لتحقيق األمن الغذائي المستدام في اإلقليم
  

  موجھة للبلدان األعضاء ومجلس المنظمة
  

  :إن المؤتمر
  
) 2(تحداث تكنولوجيات مستدامة اس) 1(على التحديات اإلستراتيجية الخمسة  يوافق  -1

استھداف المستبعدين بما في ذلك ) 4(وضع سالسل تسويق )3(النھوض بآليات نقل التكنولوجيا 
  .تطوير المؤسسات) 5(األقليات العرقية، والمزارعات و

  
إنتاجية المحاصيل التي تتعلق المنظمة مع البلدان األعضاء في زيادة  أن تعملب يوصي  -2

للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي بما في ذلك بالنظم الغذائية بصورة وثيقة 
  .األغذية األساسية النشوية والبقول والحبوب والخضر والمحاصيل البستانية والمحاصيل الزيتية

  
األعضاء والجھات المانحة والمنظمات الدولية على زيادة االستثمار في بحوث  البلدان يحث  -3
الدقيقة بمشاركة جميع أصحاب الشأن لضمان  مية المحاصيل استنادا إلى وضع األولويات وتن

  .توافر البحوث المركزية ووثيقة الصلة
  
مع معاھد الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية  المنظمة على أن تساعد، باالقتران يحث  -4

عتماد التكنولوجيات المالئمة األعضاء على سرعة نشر وا الدولية والمنظمات األخرى، البلدان
لتكثيف المحاصيل من خالل تيسير التعاون فيما بين البلدان بما في ذلك على المستويات اإلقليمية 

  .التعاون بين بلدان الجنوبالفرعية واإلقليمية ومن خالل 
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المنظمة بأن تعمل مع البلدان األعضاء على سرعة نقل التكنولوجيا لدعم عملية  يوصي  -5
األصناف إعادة فحص السياسات الخاصة بإطالق ) 1: (التدابير التاليةيف المحاصيل من خالل تكث

االختيار التشاركي لألصناف للتشجيع على سرعة ) 2(األصناف  الجديدة لإلسراع بعملية إطالق
تمكين منظمات المزارعين ) 3(تنمية واعتماد األصناف المالئمة بواسطة المستعملين النھائيين 

لكي تصبح  اإلرشاديةمراجعة الخدمات ) 4(راء اختبارات مراقبة الجودة على المواد الكيميائية إلج
  .العرضوجھھا يأكثر استجابة للطلب بدال من أن 

  
 تيسير إقامة الشراكات) 1: (البلدان األعضاء في المجاالت التالية المنظمة بمساعدة يوصي  -6

النھوض بربط المنتجين ) 2(بحوث واإلرشاد والتسويق بين القطاعين العام والخاص في مجاالت ال
بناء القدرات في المسائل المتعلقة بسالمة األغذية والصحة ) 3(وخاصة صغار الحائزين باألسواق 

   النباتية
  

  موجھة إلى مجلس المنظمة
  

  :إن المؤتمر
  
المنظمة أن ر من المؤتم ويطلب. من المنظمة أن تواصل دعم الجھود بشأن ھذا النھج يطلب  -1

البلدان األعضاء لزيادة استخدام التنوع المحلي والزراعة المحافظة على توفر الدعم لجھود 
  .الموارد، واإلدارة المتكاملة لآلفات، واإلدارة المتكاملة للمغذيات النباتية واإلدارة المتكاملة للمياه

  
  ..د المنظمة في ترويج وتعزيز األمن التغذويجھو يؤيد  -2
  

  ألغذية والزراعة في إقليم آسيا والمحيط الھاديحالة ا
  

  موجھة للبلدان األعضاء ومجلس المنظمة
  

  :إن المؤتمر
  
فرص إعادة تنشيط قطاع الزراعة بزيادة االستثمار في البحوث ونقل التكنولوجيا  يالحظ  -1

رعين والصحية في المناطق الريفية وتحسين فرص صغار المزاوتوسيع نطاق الخدمات التعليمية 
  .في الوصول إلى األسواق

  
  سيا والمحيط الھاديآلتعزيز الصالت بين الھيئات التقنية والمؤتمر اإلقليمي 

  
  موجھة للبلدان األعضاء 

  
  :إن المؤتمر

  
بأن تنظر جميع البلدان األعضاء في عضوية الھيئات التقنية اإلقليمية والمشاركة  يوصي  -1

  .النشطة فيھا وفقا لألولويات القطرية
  

  موجھة إلى مجلس المنظمة
  

  :إن المؤتمر
  
آلسيا والمحيط الھادي وھيئة وقاية  نوصحة الحيوا الحيواني أن تنظر ھيئة اإلنتاج يقترح  -1

النھوض بعملھا للمساھمة بصورة أفضل  بھا النباتات آلسيا والمحيط الھادي في الكيفية التي يمكن
  .في العمل في ھذه المجاالت

  
  المنظمة ومؤتمرألعضاء موجھة للبلدان ا

  
  :إن المؤتمر
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أولويات إقليمية  على أنھا توصيات الھيئات التقنية اإلقليمية النظر الىعلى إمكانية  يوافق  -1
  .تتخصص فيھاللقطاعات الفرعية التي 

  
نتائج وتوصيات الھيئات التقنية اإلقليمية للبلدان األعضاء  عنبتوفير تقارير موجزة  يوصي  -2

المؤتمر بتعديل مواعيد اجتماعات دورات الھيئات التقنية  ويوصياإلقليمي للمنظمة، مر قبل المؤت
  ..اإلقليمية لكي تسبق اجتماعات المؤتمرات اإلقليمية

  
والتصدي لھا والتخفيف من  الطوارئا فيما يتعلق بالتأھب لمواجھة ھاستراتيجيه المنظمة ونھج

  أثارھا في اإلقليم
  

  ومجلس المنظمة موجھة للبلدان األعضاء
  

  :إن المؤتمر
  
بالخطط الرامية إلى إنشاء مراكز إقليمية لعمليات الطوارئ وتعبئة الموارد في  يرحب  -1

  .ئالمكتب اإلقليمي للمنظمة آلسيا والمحيط الھاد
  

ذلك للغابات  هيعني تنفيذ برنامج الحد من االنبعاثات من إزالة الغابات وتدھور الغابات وما
  إلقليموالزراعة في ا

  
   موجھة إلى مجلس المنظمة

  
  :إن المؤتمر

  
المنظمة على العمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  يحث  -1

  .لتحقيق التجانس والتبسيط واإلسراع بتنفيذ البرامج واإلعداد للمرحلة الثانية من البرنامج
  

  نباتية لألغذية والزراعةالمعاھدة الدولية للموارد الوراثية ال
  

  موجھة للبلدان األعضاء 
  

  :إن المؤتمر
  
حاجة الحكومات في اإلقليم إلى تعزيز برامجھا وسياساتھا القطرية للمحافظة على  يقر  -1

والمتساوي للمنافع الناشئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامھا المستدام والتقاسم العادل 
  .في ذلك من خالل التمويل الكافي والذي يمكن التنبؤ بهعن استخدامھا بما 

  
ومجاالت العمل ذات األولوية آلسيا والمحيط  2011-2010تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة 

  التاليةالھادي في الفترة المالية 
  

  موجھة للبلدان األعضاء ومجلس المنظمة
  

  :إن المؤتمر
  
ية الخمسة في عمل المنظمة في إقليم آسيا والمحيط الھادي مجاالت العمل ذات األولو يؤيد  -1

تدعيم اإلنتاج ) 2(تعزيز األمن الغذائي والتغذية ) 1(وھي  2013- 2012الفترة  و 2011-2010للفترة 
تعزيز إدارة واستخدام الموارد الطبيعية بصورة متساوية ومستدامة ) 3(الزراعي والتنمية الريفية 

) 5(والزراعة األغذية  طوارئوالتصدي لمخاطر وحاالت  للتأھبرات تحسين القد) 4(ثمرة وم
  .التعامل مع تأثيرات تغير المناخ على الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي

  
على تقديم دعم إضافي للبرامج ذات األولوية من خالل المساھمات من خارج  يشجع  -2

  .الميزانية
  

  موجھة إلى مجلس المنظمة
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  :إن المؤتمر

  
األمانة على زيادة االھتمام باإلجراءات المقررة مع إيالء االھتمام الكامل لمزايا  ثيح  -1

المحاصيل تكثيف وتنويع ) 1(المنظمة النسبية، ويقترح إسناد اھتمام خاص لمجاالت العمل التالية 
ابة األمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود واالستج) 2(بصورة مستدامة لتحسين اإلنتاجية 

سالمة ) 5(مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره التكيف ) 4(الموارد الوراثية ) 3(للكوارث الطبيعية 
وتربية األحياء المائية واإلدارة  نتاجية الحيوانبإتنويع الزراعة مع االھتمام ) 6(األغذية والتغذية 
  .المستدامة للغابات

  
الميزانية والمصروفات بحسب كل التقارير مؤشرات على مخصصات  أن تتضمن يطلب  -2

التي كانت في السابق األطر (استخدام أطر البرمجة القطرية نتيجة إقليمية، والتقدم المحرز في 
  .، في توجيه عمل المنظمة على المستوى القطري)القطرية لألولويات المتوسطة األجل

  
في العالم وأن الحكومات السكان الجوعى  يضم غالبية الھادئآسيا والمحيط  ن إقليمإ يؤكد  -3

ميزانية المنظمة المخصصة  المندوبون أن وأكد. تواجه تحديات خاصة في معالجة ھذه المسألة
على  المؤتمر ويوافق. التغذية في اإلقليم في نقصالتتناسب مع حجم  الالھادئ إلقليم آسيا والمحيط 

مساھمات من القطاع الزراعي بدون يمكن تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق بال أنه ال
  .الھادئإسناد االھتمام الواجب إلقليم آسيا والمحيط 

  
  المنظمة لمؤتمرموجھة 

  
  :إن المؤتمر

  
للجدول الزمني لدورات المؤتمر اإلقليمي في المستقبل لضمان أن  مراجعةبإجراء  يوصي  -1

والميزانية والموافقة امج العمل تجري مناقشات ودراسات كافية قبل المداوالت النھائية بشأن برن
  .عليھا في مؤتمر المنظمة

  
  بنود ختامية

  
  المنظمة ومؤتمرموجھة للبلدان األعضاء 

  
حكومة فيتنام بعرض كريم الستضافة المؤتمر اإلقليمي الحادي والثالثين آلسيا  تقدمت  -1

  .نام تيفي في 2012في عام الھادئ والمحيط 
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  فتتاحيةاالبنود ال -أوال
  

  تنظيم المؤتمر
  
في جيونجيو في جمھورية الھادئ عقد المؤتمر اإلقليمي الثالثون للمنظمة في آسيا والمحيط   -1

وقد نظم المؤتمر في جزئين، . 2010تشرين األول / أكتوبر 1أيلول إلى / سبتمبر 27كوريا من 
 30لوزاري من ى امستوالأيلول واجتماع على / سبتمبر 29إلى  27اجتماع لكبار المسؤولين من 

  .تشرين األول/ أكتوبر 1أيلول إلى / سبتمبر
  
بلدا عضوا ومراقبون من كندا والكرسي الرسولي  28وشارك في االجتماع ممثلون عن   -2
كما شارك في االجتماع ممثل منظمة . منظمات حكومية دولية 4منظمة دولية غير حكومية و 12و

  .المرفق باءقائمة كاملة بالمشاركين في وترد . واحدة أخرى من منظمات األمم المتحدة
  

  مراسم االفتتاح
  
وقام السيد بوروشاوتام مودبھاي أمين المؤتمر اإلقليمي الثالثين للمنظمة في آسيا والمحيط   -3

  .بتحية المندوبين نيابة عن أمانة المؤتمرالھادئ 
  
المدير العام المساعد وافتتح اجتماع كبار المسؤولين ببيان ألقاه السيد ھيريوكي كونوما   -4

مقاطعة جيويجسانجبوك ومعالي السيد يو كوان يونج حاكم والممثل اإلقليمي للمنظمة، والسيد كيم 
  .جونج يوك وزير األغذية والزراعة والغابات ومصايد األسماك في جمھورية كوريا

  
دو  عن تقديره لحكومة جمھورية كوريا ومقاطعة جيويجسانجبوك وأعرب السيد كونوما  -5

وأبرز السيد كونوما التحدي الشامل الذي يواجه في . متاز الذي قدم الستضافة االجتماعللدعم الم
وأكثر طلبا لألغذية  ازدھاراضمان األمن الغذائي لسكان اإلقليم المتزايدين الذي أصبح يزداد 

لطريق الصحيح السيد كونوما على أنه في حين أن اإلقليم على اوشدد . المغذية واآلمنة والمتنوعة
فإن ھذا التقدم لم يتحول إلى صوب تحقيق الھدف اإلنمائي لأللفية المتمثل في الحد من الفقر، 

في ارتفاع وأكد أن الوضع الحالي المتمثل . انخفاض مقابل في نسبة من يعانون من نقص التغذية
المزمن أنما يعزى أسعار األغذية واستمرار االرتفاع في أعداد الجوعى الذين يعانون من الجوع 

الماضية والنسبة من  األولوية التي أسندت للزراعة خالل العقود الثالثة انخفاضإلى كبير  حد إلى
  .الميزانيات القطرية التي تخصص للزراعة

  
ورحب السيد كيم كوان يونج بالمندوبين في مقاطعة جيويجسانجبوك دو وأبرز التاريخ   -6

  .الزراعية والنمو االقتصاديحققته من تقدم في اإلنتاجية  الثقافي الثري لھذه المقاطعة وما
  
ورحب معالي السيد يو جونغ بوك بالمندوبين والمشاركين في جيونجيوا نيابة عن حكومة   -7

وتناول تطور جمھورية كوريا من بلد من . اجتماع كبار المسؤولينجمھورية كوريا، وافتتح رسميا 
ربعة عقود فقط إلى مرتبتھا الحالية باعتبارھا في المرتبة الثالثة بل أأشد البلدان فقرا في العالم ق

  فيأندونج وھى روح الكوريين المتمثلة  سايمائيول لمبادئعشرة من بين أكبر االقتصاديات نتيجة 
 من تعزيز القدرة على المنافسة  الزراعيةوقد استفادت اإلنتاجية . ، والجھود الذاتية والتعاوناإلتقان

البنية األساسية واألصناف المحصولية األكثر متانة التكنولوجيا و في االستثماراتبتدعمت و
. بتنظيم الزراعة. الزراعية والنھوضمساحة األراضي الزراعية، والميكنة  فيوالتوسع والمحسنة 
المجاالت مع البلدان النامية في معاليه استعداد كوريا تقاسم خبراتھا ومعارفھا في ھذه  وأوضح
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 الملحةوحث كذلك على زيادة التعاون والدعم فيما بين البلدان في اإلقليم للتصدي للتحديات . يماإلقل
  .وتحقيق األھداف المشتركة في مجال التنمية الزراعية

  
ورحب السيد جاك ضيوف . أيلول/ سبتمبر 30مراسم افتتاح االجتماع الوزاري في  جرتو  -8

. يس جمھورية كوريا وجميع المشاركين في المؤتمرالمدير العام للمنظمة بحرارة بفخامة رئ
 وأمناءفي العدد الكبير من الوزراء  ةوأعرب عن تقديره لألھمية التي أسندت لالجتماع والمتمثل

  .المشاركين.الزراعة
  
وألقى فخامة الرئيس لي مينونغ باك رئيس جمھورية كوريا البيان االفتتاحي حيث تحدث   -9

منذ آخر مھورية كوريا في استئصال الجوع وتحقيق تنمية اقتصادية مبھرة عن التقدم الذي حققته ج
وأشار فخامته إلى التحديات الكثيرة التي . 1966مرة استضاف فيھا البلد مؤتمر إقليمي للمنظمة عام 

للتغلب على انعدام األمن الغذائي بما في ذلك الصعوبات التي ووجھت واجھھا البلد خالل جھوده 
نتاجية الزراعية والتنافس على األراضي فيما بين التوسع العمراني والصناعي وإنتاج في زيادة اإل

وأثنى الرئيس على التقدم . المناخ والكوارث الطبيعية المتكررةمحاصيل الوقود الحيوي، وتغير 
وأشار إلى أن ھذه التجارب وفرت التفاؤل الذي أحرزه الكثير من بلدان اإلقليم في الحد من الجوع 

بشأن األمن الغذائي وحث على زيادة التعاون فيما بين البلدان  ورحب بمبادرة الكويال. لآلخرين
  .والفقر لتحرير العالم من الجوع

  
وأبرز فخامته مبادرة خفض الكربون والنمو األخضر في جمھورية كوريا التي تؤكد على   -10

لغ الرئيس المؤتمر بأن جمھورية كوريا وأب. الطاقة النظيفة والصناعة الخضراء والتنمية المستدامة
أنشأت المعھد العالمي للنمو األخضر لتقاسم التجارب والخبرات في ھذا المجال مع البلدان قد 

  .األخرى
  

  .المرفق دالويرد نص البيان االفتتاحي لفخامة الرئيس لي ميونغ باك في   -11
  

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر
  

ون باإلجماع السيد كيم جونغ جين، المدير العام لمكتب التعاون الدولي في انتخب المندوب  -12
وزارة األغذية والزراعة والغابات ومصايد األسماك في جمھورية كوريا رئيسا الجتماع كبار 

كما انتخبوا جميع رؤساء الوفود من رتبة نواب الوزراء واألمناء نوابا لرئيس اجتماع . المسؤولين
  .ور باشان سنغ من الھند مقرراغوالدكتور ، كبار المسؤولين

  
وانتخب معالي السيد يو جونغ بوك وزير األغذية والزراعة والغابات ومصايد األسماك في   -13

وانتخب المندوبون كذلك جميع الوزراء . حكومة جمھورية كوريا رئيسا لالجتماع الوزاري
  ..وكيتاني كوكاناسيجا مقررا للمؤتمراآلخرين الحاضرين نوابا لرئيس المؤتمر وسعادة السيد ج

  

  إقرار جدول األعمال والجدول الزمني
  

وترد قائمة، بالوثائق التي قدمت .المرفق ألفأقر االجتماع جدول األعمال الذي يرد في   -14
  .للمؤتمر في المرفق جيم

  
  بيان المدير العام
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لذي تحقق في إقليم آسيا أشاد السيد جاك ضيوف في بيانه بالنمو االقتصادي المبھر ا  -15
غير أنه أشار . الفقر فبمعدالتأسفر عن خفض كبير خالل العقدين الماضيين مما الھادئ والمحيط 

مليون شخص ممن  578 إلى أن الحد من الجوع سار بوتيرة أبطأ حيث مازال ھناك ما يقدر بنحو
التحديات واألولويات  وحدد السيد ضيوف. 2010آسيا والمحيط الھادي في يعانون من الجوع في 

الرئيسية المنتظرة في المستقبل، وأبرز الطابع الملح الستحداث آلية فعالة للتعامل مع زيادة تقلبات 
توفير إرادة سياسية قوية وموارد مالية كافية حتى يمكن  ضرورةوشدد على . األسعار الزراعية

  .الجوع من العالماستئصال 
  

اإلصالحات الجارية في المنظمة التي تركز على اإلدارة وتناول المدير العام عملية   -16
والتبسيط التنظيمي، وتحسين إدارة الموارد البشرية المعتمدة على النتائج، وتطبيق الالمركزية، 

اإلقليمي واإلقليمي الفرعي واختتم حديثه بالدعوة إلى زيادة التعاون . والحوكمة األكثر فعالية
  .المعركة ضد الجوعلتحقيق األھداف المشتركة في 

  
  .المرفق ھاءويرد النص الكامل لبيان المدير العام في   -17
  

  بيان الرئيس المستقل لمجلس المنظمة
  

وركز على عملية . وتحدث السيد لوك غوياو الرئيس المستقل لمجلس المنظمة أمام المؤتمر  -18
ا بوصفھا من األجھزة الجديد للمؤتمرات اإلقليمية ومسؤولياتھ الوضعوأكد إصالح المنظمة 
وأعرب سعادة لوك غوياو عن تفاؤله بشأن إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي، . الرئاسية للمنظمة

في  الشريكة وزيادة المشاركة عمليات تطبيق الالمركزية، وتعزيز التعاون مع المنظماتومختلف 
  .عملية صنع القرار ذات الصلة بالمنظمة
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  ى المستوى الوزاريدورة المؤتمر عل  -ثانيا
  

شملت دورة المؤتمر على المستوى الوزاري جميع وفود البلدان والمنظمات المشاركة بما   -19
  وزيرا 11في ذلك 

  .من المسؤولين عن الزراعةنواب وزير  6و
  

المسائل الناشئة عن مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي والدورة السادسة والثالثين 
  فيذ خطة العمل الفورية بما في ذلك شبكة المكاتب الميدانيةللمؤتمر وخاصة تن

  
الذي عقد في  الغذائياألمن نظر المؤتمر في المسائل الناشئة عن مؤتمر القمة العالمي حول   -20

 1 .2009تشرين الثاني / نوفمبر 23إلى  18روما من 

  
يما تلك التي لھا تأثير المؤتمر بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الفورية والس ورحب  -21

التعاون التقني، وزيادة التفويض الممنوح للمكاتب الميدانية  على تطبيق الالمركزية على برنامج
لموظفين التقنيين اإلقليميين إلى المكاتب من ا بشأن المشتريات ونقل خطوط اإلدارة ورفع التقارير

  .المنظمة إلى المكاتب اإلقليمية اتمن ممثلياإلقليمية، ونقل المسؤوليات اإلدارية والمالية 
  

تدابير إضافية لزيادة  ونظر المؤتمر في العملية الجارية لتطبيق الالمركزية وأوصى باتخاذ  -22
  :الكفاءة واإلنتاجية

مواصلة تعزيز القدرات التقنية للمكاتب الميدانية وبصفة خاصة لضمان توفير الدعم التقني ) 1(
تعزيز قدرات المكاتب الميدانية على توفير االستجابة في الوقت ) 2(؛ القطريةالكافي للمكاتب 

تنفيذ سياسات التنقل ) 3(؛ قضايا االستثمارالمناسب لحاالت الطوارئ والكوارث ومعالجة 
إقامة شبكة من المكاتب الميدانية بصالت فعالة داخل المنظمة فضال عن ) 4( ؛والتناوب للموظفين

  .األمم المتحدة وشركاء التنميةاألخرى في منظومة  الحكومات المعنية والمنظمات
  

وأخذ المؤتمر علما بالمخطط العريض للرؤية المستقبلية لتطبيق الالمركزية على النحو   -23
أعاله لدى أن تراعي التوصيات المشار إليھا  من المنظمة وطلبالذي عرضت به في وثيقة األمانة 

  .المستقبليةالتوسع في بلورة ھذه الرؤية 
  

تتوافق مع الھادئ إلى توفير موارد مالية كافية إلقليم آسيا والمحيط  وأكد المؤتمر الحاجة  -24
التحديات التي تواجه تحقيق األمن الغذائي في اإلقليم، الذي يضم ثلثي من يعانون من الفقر والجوع 

  .إلى تخصيص موارد في الميزانية وفقا لذلك المنظمة ودعا. في العالم
  

قطري للمنظمة كامل الصالحية في عاصمته  إنشاء مكتب الشرقيةالوفد من تيمور  بوطل  -25
   والتنمية الزراعيةديلي بالنظر إلى التحديات الخطيرة التي تواجه البلد في مجال األمن الغذائي 

  
  إنشاء مركز عالمي موحد للخدمات المشتركة

  
الخدمات المشتركة في توفير  نظر المؤتمر في الخبرة المكتسبة حتى اآلن من مركز  -26

 2 .وغنتيااالمراكز في بانكوك وبودابست وسالخدمات اإلدارية بكفاءة وفعالية من 
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المؤتمر علما باالستعراضات الخارجية التي أجريت لمركز الخدمات المشتركة في  وأحاط  -27
أن مجلس بأيضا  وأحاط. في إقامة ھيكل موحد في بودابستوالتي أوصت بالنظر  2008-2009

و، غنتيااالخدمات المشتركة في بانكوك وس لمركزيالمنظمة قد أكد ضرورة أن يسبق أي إغالق 
وأن تتضمن مشاورات مع دراسة وتحليل متعمقين مع مراعاة كال من اعتبارات الكفاءة والفعالية 

  .المؤتمرات اإلقليمية فضال عن لجنة المالية
  

ً  وأحيط المؤتمر  -28 الخدمات المشتركة في  مركزيتعمقة الجارية لوظائف بالدراسة الم علما
 التيوھى الدراسة و، وللخدمات اإلدارية التي يقدمھا المكتب اإلقليمي بصفة عامة غنتياابانكوك وس

لضمان جودة وفعالية الخدمات بأقل تكلفة ممكنة، والتي ستنظرھا لجنة  2010في عام أجريت 
  ن بعد المائة فيالمالية خالل دورتھا الخامسة والثالثي

 وطلبنتائج الدراسة المتعمقة بعد  عدم توافرالمؤتمر عن القلق من وأعرب . تشرين األول/ أكتوبر
  .بالكامل للجنة  المالية ولجميع البلدان األعضاء تقديمھا

  
وأعرب المندوبون عن تقديرھم لجودة الخدمات التي يقدمھا مركز الخدمات المشتركة في   -29

قدرة مركز الخدمات المشتركة المركزي في بودابست  بشأن مدى  معن شواغلھ ابوبانكوك وأعر
وأعرب المندوبون عن تفضيلھم . على توفير الخدمات الكافية ألنشطة البرنامج الميداني في اإلقليم

 لھيكل على إجراء تحليل  المؤتمر وحث. بانكوكاإلبقاء على مركز الخدمات المشتركة في 
ات المشتركة بطريقة متأنية وأن يتضمن المعايير ذات الصلة بالجودة ووظائف مركز الخدم

مع الوفورات المحتملة في التكاليف في المدى  وموازنة ذلكوالفعالية الخاصة بالخدمات المقدمة 
  .الطويل

  
  إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي

  
مؤتمر بالتدابير التي اتخذت أبلغ السيد نويل دي لونا رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي ال  -30

تعزيز الحوكمة "للمؤتمر بعنوان  جانبي حدثأيضا مجال تركيز  كان الذي 3،لجنة الإلصالح 
" االستفادة من إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي: والتغذية الغذائي القطرية واإلقليمية بشأن األمن

  .أيلول/ سبتمبر 29نظم يوم 
  

اللجنة يشكل جزءا رئيسيا في عملية لتحقيق التجانس واالتساق  ورأى المؤتمر إن إصالح  -31
عن تقديره لزيادة وأعرب المؤتمر . على جميع المستويات لضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع

على تحقيق المشاركة الفعالة من جانب المجتمع المدني  وشجعإشراك أصحاب الشأن في اللجنة 
  .فضال عن التجارة والصناعة

  
. بالجھود التي تبذل إلقامة صالت وثيقة بين اللجنة والمؤتمر اإلقليمي المندوبون ورحب  -32

استخدام ھذه المنتديات وأخذ المؤتمر علما بمنتديات األمن الغذائي العاملة في اإلقليم وتفضيله 
تحليل وسوف تتطلب الخيارات البديلة إجراء . واألنشطة اإلقليميةللربط بصورة أفضل بين اللجنة 
  .كامل لالنعكاسات على الموارد

  
والتدابير  2009- 2008في الفترة المالية الھادئ تقرير عن أنشطة المنظمة في إقليم آسيا والمحيط 

آلسيا التي اتخذت بشأن التوصيات الرئيسية الصادرة عن المؤتمر اإلقليمي التاسع والعشرين 
  الھادئوالمحيط 
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 الھادئالممثل اإلقليمي آلسيا والمحيط ولمدير العام المساعد قدم السيد ھيريوكي كونوما ا  -33
 4 .تقريرا عن األنشطة الرئيسية التي اضطلعت بھا المنظمة في اإلقليم خالل الفترة المالية السابقة

المجاالت المواضيعية  إطار فيالسيد كونوما جھود المنظمة لمساعدة ا لبلدان األعضاء  برزأو
الزراعية، وسالمة األغذية ووضع سلسلة القيم، من الغذائي والسياسات األ: الرئيسية اآلتية

والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره، واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتصدي 
  .العابرة للحدود واالستجابة السريعة للكوارث الطبيعيةلألمراض المعدية 

  
والتغييرات الھيكلية في المكتب اإلقليمي آلسيا ) 2019-2010(نظر إطار األولويات اإلقليمية 

  الھادئوالمحيط 
  

والتغييرات الھيكلية في المكتب ) 2019-2010(نظر المؤتمر إطار األولويات اإلقليمية   -34
  5 .الھادئاإلقليمي آلسيا والمحيط 

  
ضع من خالل الذي و) 2019-2010(وأحيط المؤتمر علما ببلورة إطار األولويات اإلقليمية   -35

  .عملية تشاورية مع البلدان األعضاء والمنظمات الشريكة
  

ونظرا لضيق الوقت المتاح لمناقشة ھذا . المؤتمر على إطار األولويات اإلقليمية وصادق  -36
المؤتمر البلدان األعضاء على تقديم تعليقاتھم كتابة عن إطار  شجعالبند من جدول األعمال، 

  .ساعدة في توجيه تنفيذه في المستقبلاألولويات اإلقليمية للم
  

المندوبون الصالت بين إطار األولويات اإلقليمية واإلطار االستراتيجي للمنظمة  والحظ  -37
واألھداف اإلستراتيجية اإلحدى عشرة التي جرى . الثالثة للمنظمةالذي يجسد األھداف العالمية 

 وشدد. التحديات واألولويات الرئيسية لإلقليم تحويلھا إلى إجراءات إقليمية مع تركيز االھتمام على
  .المؤتمر على أھمية المحافظة على الصالت الفعالة بين المكاتب الميدانية وموظفي المقر الرئيسي

  
وبعد أن رحب المؤتمر بالخطوات األولية التي اتفق عليھا بموجب عملية تطبيق   -38

المقابل ثير الذي ينبغي عمله فيما يتعلق بالتفويض الالمركزية في المنظمة، أقر بأنه مازال ھناك الك
  .ز تقدم في ھذه العملية وفقا لذلكعلى إحرا المنظمة وحثبالسلطة وتخصيص الموارد 

  
ومجاالت العمل ذات األولوية إلقليم آسيا  2011-2010تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة 

  التاليةخالل الفترة المالية الھادئ والمحيط 
  

 2011-2010نظر الجزء الوزاري التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة   -39
توسع في المداوالت التي كانت قد بدأت خالل اجتماع  حيث 6 واإلجراءات ذات األولوية لإلقليم

  .أيلول/ سبتمبر 29كبار المسؤولين في 
  

إضافية إلقليم آسيا والمحيط الھادي يص موارد صإلى تخ المؤتمر من جديد الحاجة وأكد  -40
التي تواجه تحقيق األمن الغذائي لثلثي الجوعى في العالم الذين يعيشون تتناسب مع حجم التحديات 

أيضا المنظمة على إيالء االھتمام الواجب لالحتياجات والتحديات  المؤتمر وحث. في اإلقليم
  .الھادئالخاصة بالبلدان في المحيط 
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  كبار المسؤولينتقرير اجتماع 
  

قدم الدكتور جورباشان سنغ مقرر اجتماع كبار المسؤولين تقرير ھذا االجتماع إلى الجزء   -41
عن مداوالت المعقود على المستوى الوزاري ولخص االستنتاجات والتوصيات الرئيسية الناشئة 

صيات اجتماع ووافق الوزراء والمندوبون اآلخرون على استنتاجات وتو. ھذا الجزء من المؤتمر
  .كبار المسؤولين الذي يشكل جزءا أساسيا من تقرير المؤتمر

  
الكويال بشأن األمن الغذائي  ةمتابعة مبادر -األعمالمن اإلعالنات إلى  - المائدة المستديرة

  ومؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي في اإلقليم
  

دة مستديرة وزارية غير رسمية عن حول مائ مناقشات 7.تشرين األول/ أكتوبر 1عقدت في   -42
مذكرة عن وترد . الغذائياألمن مبادرة الكويال بشأن األمن الغذائي ومؤتمر القمة العالمي حول 

  .المرفق واوالمائدة المستديرة في 
  

  المسائل األخرى
  

بالبلدان األعضاء في المحيط أقر المؤتمر التحديات واالحتياجات الخاصة ذات الصلة   -43
والدول الجزرية الصغيرة األخرى والسيما فيما يتعلق بضعفھا الشديد أمام تأثيرات تغير  الھادئ
وغيرھا من شركاء التنمية على إيالء االھتمام الواجب والموارد الكافية  المنظمة وحثالمناخ 

  .لمعالجة ھذه االحتياجات
  

اء بشأن إدارة المؤتمر المؤتمر األمانة على طلب معلومات مرتدة من البلدان األعض وشجع  -44
بغرض تعزيز تنظيم وكفاءة ھذه الدورات في المستقبل وتعظيم الفرص لتبادل وجھات اإلقليمي 

المندوبين، وإيجاد توازن بين مناقشة القضايا التقنية وتلك النظر فيما يبين الوزراء وغيرھم من 
  .المتعلقة بالبرامج والسياسات

  
قد أيد الھادئ إلقليمي التاسع والعشرين آلسيا والمحيط الحظ المندوبون أن المؤتمر ا  -45

إلى تعزيز المكتب اإلقليمي بطريقة تضمن توفير الموارد المالية باإلجماع وجھة النظر التي تدعو 
األخرى التي لديھا مكاتب إقليمية فرعية مع تلك الملتزم بھا لألقاليم  يتفقوالبشرية للمكتب بما 

ر أن تقدم ھذه الموارد البشرية والمالية اإلضافية وإبالغ التقدم في ھذه المؤتم وطلبأنشئت حديثا 
  .2011حزيران / والثالثين في يونيوالسابع للمؤتمر المسألة 

  
  األحداث الموازية والجانبية

  
عقد حدث جانبي يتعلق بتعزيز الحوكمة القطرية واإلقليمية لألمن الغذائي باالقتران مع   -46

ويرد موجز لھذا الحدث الجانبي في . أيلول/ سبتمبر 29الغذائي العالمي في إصالح لجنة األمن 
  .المرفق زاي

  
وترد . تشرين األول/ أكتوبر 1وعقد حدث جانبي بشأن االستثمار الزراعي الرشيد في   -47

  .المرفق حاءمذكرة بھذا الشأن في 
  

التي عقدت بالتوازي مع  المجتمع المدني/ وقدم ممثل عن مشاورة المنظمات غير الحكومية  -48
  .المرفق طاءھذا البيان في ويرد . بيانا أمام المؤتمر يلخص نتائج المشاورةالمؤتمر 
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  الجمع بين التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره -ثالثا
  بالنسبة لألمن  الغذائي والتنمية المستدامة في اإلقليم 

  
اخ على األمن الغذائي في اإلقليم وسبل المعيشة في تداول المؤتمر بشأن انعكاسات تغير المن  -49

بما في ذلك المناطق الريفية والتنمية المستدامة في اإلقليم ومساھمات القطاعات الزراعية 
المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية في انبعاثات 

  8 .غازات االحتباس الحراري
  

لمندوبون على أن القضايا المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ا ووافق  -50
المستدامة قضايا تترابط معا بصورة أساسية، ويتعين معالجتھا من خالل واألمن الغذائي، والتنمية 

أن تأثيرات تغير المناخ قد أصبحت محسوسة بالفعل في القطاعات  المؤتمر وأكد. نھج متكاملة
  .ومن ثم ينبغي توجيه اھتمام خاص إلى التكيف على وجه السرعةة الزراعي

  
بما في ذلك إصالح األراضي  -الناجحةعلى أن الممارسات الزراعية  بونوالمند ووافق  -51

المتدھورة، واإلدارة السليمة ألراضي الرعي، وتحسين عملية زراعة المحاصيل، والنھوض 
رسات في تربية األحياء المائية والزراعة المختلطة بإدارة المياه في الزراعة، وأفضل المما

  .يمكن أن تسھم في تحقيق كل من أھداف التكيف والتخفيف -بالغابات وتنمية الغاز الحيوي
  

البلدان األعضاء والمنظمة وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية،  المؤتمر وحث  -52
دمج اعتبارات التكيف والتخفيف بشأن تغير  الخاص على التعاون فيوالمجتمع المدني، والقطاع 

المؤتمر من المنظمة مواصلة مساعدة  وطلب. المناخ في التخطيط للزراعة والتنمية وتنفيذھا
البلدان األعضاء في وضع وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بالتكيف، وتيسير 

  .اإلجراءات العملية لتحقيق نقل التكنولوجيا وبناء القدرات
  

والمؤسسات القائمة، حسب  المؤتمر البلدان األعضاء على استعراض السياسات وشجع  -53
وفعاليتھا في معالجة التحديثات الناشئة ذات الصلة بالتكيف مقتضى الحال، لضمان فائدتھا 
المؤتمر من المنظمة إسداء المشورة للبلدان األعضاء  وطلب. والتخفيف في القطاعات الزراعية

والبرامج  اإلقليمية الفرعية واإلقليمية فيما يتعلق بتعديل وتجانس السياسات والمنظمات
  .والمؤسسات التي تعالج التكيف والتخفيف بشأن تغير المناخ

  
مع المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، المؤتمر من المنظمة أن تساعد، بالتعاون  وطلب  -54

معلومات الموثوق بھا عن تأثيرات تغير المناخ البلدان األعضاء في جمع وتحليل البيانات وال
عم التخطيط عاثات من مختلف نظم اإلنتاج الزراعي لدبنة على المستويات المحلية وعن االوخاص

ومنھجيات عملية ومواتية  وسائلالمؤتمر المنظمة على وضع ونشر  وحث. وصنع القرار المستنير
  ..للمستعملين لجمع ھذه البيانات وتحليلھا

  
تتطلب استجابات وإجراءات نوعية عھا وأكد المندوبون أن مساحة اإلقليم الجغرافية وتنو  -55

المؤتمر من المنظمة  وطلب. فيف بعنايةومتباينة، وأنه يتعين ترتيب أولويات خيارات التكيف والتخ
والتخفيف  للتكيفتوفير الدعم التقني الموجه للبلدان األعضاء وبناء القدرات لتنفيذ األنشطة العملية 

في مجاالت المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية وإدارة 
  .األراضي والمياه

  

                                                            
 .APRC/10/2 الوثيقة  8



9 APRC/10/REP 
 

 

وأبرز المؤتمر فرص التآزر ذات الصلة بإصالح األراضي والغابات المتدھورة من خالل   -56
من المنظمة  المؤتمر وطلبغابات، الغابات والزراعة المختلطة بالإعادة التشجير وإعادة تأھيل 

  .تقديم الدعم للبلدان األعضاء في جھودھا مع مالحظة زيادة الطلب على موارد األراضي والمياه
  

للمبادرات في البلدان األعضاء الختيار  المؤتمر من المنظمة مواصلة دعمھا وطلب  -57
في القطاعات الزراعية مثل  وإيضاح إمكانية مختلف أنشطة التكيف والتخفيف بشأن تغير المناخ

برنامج األمم المتحدة التعاوني بشأن الحد من االنبعاثات من إزالة الغابات وتدھور الغابات في 
  .البلدان النامية

  
المنظمات ذات الصلة األخرى، التوجيه تقدم المنظمة، باالقتران مع  المؤتمر بأن وأوصى  -58

سليمة من الناحية التكنولوجية ومتينة ومتساوقة  للبلدان األعضاء بشأن وضع وتنفيذ منھجيات
للرصد واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق بانبعاثات غازات االحتباس الحراري ومخزونات الكربون، 

  .والبارامترات األخرى ذات الصلة بتغير المناخ في القطاع الزراعي
  

عزيز المقاومة من والبلدان األعضاء على استكشاف الفرص لت المؤتمر المنظمة وشجع  -59
انتشار المخاطر نتيجة لتغير لمخاطر والتأمين لمواجھة ل التصديخالل الخطط المبتكرة لتمويل 

  .المناخ والكوارث الطبيعية األخرى
  

النامية للقيام بجھود التكيف والتخفيف تمشيا وأقر المؤتمر أھمية توفير الدعم المالي للبلدان   -60
ير ذلك إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وغ مع االلتزامات التي صدرت في

  .من االتفاقات الدولية
  

من  طلبوتقاسم المعارف والخبرات، وإدراكا من المؤتمر بأھمية التعاون اإلقليمي   -61
إستراتيجية إقليمية لتعميم أنشطة التكيف والتخفيف ذات الصلة بتغير المناخ  وضعتيسير  المنظمة

قطاعات الزراعة وإقامة آليات وشبكات تعاون إقليمية مع مراعاة االحتياجات والظروف  في
  .المتغيرة في اإلقليم الفرعي

  
المنظمة على مواصلة مساعدة البلدان األعضاء في المشاركة بفعالية في  المؤتمر وشجع  -62

  .الدولية المعنية بتغير المناخالمفاوضات والحوارات 
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  والدروس السياساتية من اإلقليم بشأن التعاملالخبرات  -رابعا
  مع األزمة الغذائية والمالية العالمية

  
استعرض المؤتمر الخبرات والدروس السياساتية الناشئة عن األزمة الغذائية والمالية   -63

  9.إلى دراسة أجرتھا المنظمة في تسعة بلدان آسيوية اجزئي باالستنادالعالمية التي حدثت مؤخرا 
  

والحظ المندوبون أن اإلقليم، ككل، تعامل مع تأثيرات ھذه األزمة المزدوجة دون التعرض   -64
في أواخر تسعينات  وقعت التي نجمت عن األزمة االقتصادية األسيويةلالنعكاسات الخطيرة التي 

بطائفة من  2008-2007البلدان للزيادات الحادة في أسعار األغذية في  تصدتوقد . القرن الماضي
وتعزيز شبكات األمان  وتثبيت األسعار ةلتدخالت من بينھا فرض حظر على تصدير السلع الغذائيا

  .االجتماعية
  

 وحث. قر المندوبون بأن األمر يحتاج إلى زيادة االستثمارات في كامل سلسلة األغذيةأو  -65
المنظمة توفير من  وطلبالبلدان األعضاء على إسناد أولوية متقدمة لالستثمار الزراعي  المؤتمر

االستخدام الفعال ألموال االستثمار في األعضاء في تعبئة الموارد الخارجية وضمان الدعم للبلدان 
للمياه، واإلرشاد العلوم والتكنولوجيا، وتطوير البنية األساسية  استحداثقطاع الزراعة وخاصة في 

  .الزراعي، وتخزين األغذية ونظم التسويق وبناء القدرات
  

االستثمار في الزراعة وتعاونھا  رب المندوبون عن تقديرھم لجھود المنظمة في زيادةوأع  -66
مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ورابطة التعاون اإلقليمي في جنوب آسيا ومنتدى جنوب المحيط 

 وحث. الھادي في صياغة األطر واالستراتيجيات والبرامج اإلقليمية في مجال األمن الغذائي
ظمة على مواصلة تعاونھا الوثيق مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ورابطة التعاون المؤتمر المن

وغيرھا من المنظمات اإلقليمية الفرعية . الھادئاإلقليمي في جنوب آسيا ومنتدى جنوب المحيط 
  .في تدعيم التنسيق على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية

  
ان االجتماعية تتيح للحكومات رفع أسعار المنتجين وإدراكا من المؤتمر بأن سالل األم  -67

 البلدان حثوتحقيق استجابات من اإلمدادات مع حماية األمن الغذائي للفقراء في أوقات األزمة، 
تھالك الفقراء في أوقات االجتماعية كوسيلة لحماية اس أألماناألعضاء على تعزيز برامج سالل 

  .األزمات
  

واالنخراط في حوار سياساتي مع ي المنظمة دراسات تحليلية تجر المؤتمر بأن وأوصى  -68
أصحاب الشأن المعنيين بغرض وضع خيارات سياساتية للوصول إلى نظام تجاري عالمي لألغذية 

 واقترح. الغذائي مع توفير حوافز كافية لمنتجي األغذيةأكثر استقرارا يمكنه أن يعزز األمن 
تشرين األول / األمن الغذائي العالمي المقرر عقدھا في أكتوبر المؤتمر إحالة ھذه المسألة إلى لجنة

  .إلجراء مزيد من المناقشات على مستوى عالي 2010
  

المؤتمر البلدان األعضاء على اتخاذ تدابير لتعزيز فعالية مصارف األغذية اإلقليمية  وشجع  -69
الفقراء باألغذية في حالة  توافر األغذية للحكومات لتزويد أو احتياطيات األمن الغذائي لضمان

  .األزمات في المستقبل دون إحداث تشوھات في األسواق
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بإنتاج األغذية وحسن األعضاء على تعزيز دقة اإلحصاءات الخاصة  المؤتمر البلدان وحث  -70
توقيتھا وشفافيتھا فضال عن المعلومات الخاصة بالمخزونات وتقديرات اإلنتاج المتوقع من أجل 

  .المضارباتوتجنب السياسات بالمعلومات الموثوق بھا عن األمن الغذائي  تزويد صانعي
  

  زيادة اإلنتاج المحصولي لتحقيق األمن الغذائي المستدام في اإلقليم -خامسا
  

له انعكاسات  ممانظر المؤتمر في تباطؤ النمو في إنتاجية المحاصيل و التقدم التكنولوجي   -71
الري، وزيادة التنافس لمحدودية نطاق التوسع في  ونظرا 10 .قليمواضحة على األمن الغذائي في اإل

األھمية الملحة لتحسين  تتبدىعلى المياه، وضعف فرص زيادة األراضي الصالحة للزراعة، 
  .المحاصيلإنتاجية 

  
استحداث تكنولوجيات ) 1(ووافق المندوبون على التحديات اإلستراتيجية الرئيسية الخمسة   -72

استھداف المستبعدين ) 4(تطوير سلسلة األسواق ) 3(النھوض بآليات نقل التكنولوجيا ) 2(مستدامة 
  .تطوير المؤسسات) 5(بما في ذلك األقليات العرقية والمزارعات 

  
وأكد المندوبون أھمية التكثيف المستدام لإلنتاج المحصولي من خالل نھج النظم   -73

من المنظمة  المؤتمر وطلب. جھود على ھذه النھجالمنظمة زيادة تعزيز ال من وطلبااليكولوجية 
في جھودھا لتحقيق زيادة في استخدام التنوع البيولوجي، والزراعة  توفير الدعم للبلدان األعضاء

لآلفات واإلدارة المتكاملة للمغذيات النباتية واإلدارة المحافظة على الموارد واإلدارة المتكاملة 
  .المتكاملة للمياه

  
بأن تعمل المنظمة مع البلدان األعضاء في زيادة إنتاجية المحاصيل ذات  لمؤتمرا وأوصى  -74

الغذائية الخاصة بأولئك الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذية بما األھمية الخاصة للنظم 
والحبوب الخشنة والخضر والمحاصيل البستانية والمحاصيل في ذلك المحاصيل النشوية، والبقول 

  .تيةالزي
  

المؤتمر البلدان األعضاء والجھات المانحة والمنظمات الدولية على زيادة  وحث  -75
استنادا إلى وضع األولويات بصورة دقيقة  االستثمارات في البحوث والتنمية المتعلقة بالمحاصيل 

  .بمشاركة أصحاب الشأن لضمان البحوث المركزة وذات الصلة
  

ظمة المن جھود ويؤيدذوي يعد عنصرا أساسيا من األمن الغذائي وأقر المؤتمر بأن األمن التغ  -76
  .لترويج وتعزيز األمن التغذوي

  
المنظمة على أن تساعد، باالقتران مع معاھد الجماعة االستشارية للبحوث  المندوبون وحث  -77

المالئمة للتكثيف الزراعية الدولية، البلدان األعضاء في سرعة نشر واعتماد التكنولوجيات 
المحصولي من خالل تيسير التعاون بين البلدان بما في ذلك على المستويات القطرية واإلقليمية 

  .ومن خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب
  

المؤتمر بأن تعمل المنظمة مع البلدان األعضاء في اإلسراع بنقل التكنولوجيا لدعم  وأوصى  -78
إعادة فحص السياسات بشأن إطالق األصناف ) 1: (التكثيف المحصولي من خالل التدابير التالية

االختيار التشاركي لألصناف للتشجيع على سرعة ) 2(الجديدة للتعجيل بعمليات إطالق األصناف 
المزارعين تمكين منظمات ) 3(وضع واعتماد األصناف المالئمة من جانب المستعملين النھائيين 
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مراجعة الخدمات ) 4(مواد الكيميائية الزراعية واختبارات الرقابة على الجودة بشأن ال إلجراء
  .االعتماد على العرضاإلرشادية لتكون أكثر اعتمادا على الطلب بدال من 

  
 مؤشراتمستدامة وسليمة لتحسين نقل وأقر المندوبون الحاجة إلى وضع سالسل تسويق   -79

البلدان األعضاء في تساعد المنظمة  بأن المؤتمروأوصى . األسعار وزيادة ربحية المزارعين
تيسير إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجاالت البحوث ) 1: (المجاالت التالية

بناء ) 3(والسيما صغار الحائزين، باألسواق وتحسين الربط بين المنتجين ) 2(واإلرشاد والتسويق 
  القدرات في المسائل المتعلقة بسالمة األغذية والصحة النباتية 

  
البلدان األعضاء على تنفيذ التدابير المالئمة إلدراج المستبعدين والمھمشين  المؤتمر وشجع  -80

في المسار الرئيسي بما في ذلك توفير القروض بأسعار معقولة، والتأمين على  من المزارعين
المحاصيل، وتعليم الكبار، وزيادة الصالت مع مؤسسات وبرامج المزارعين لتحسين نواحي 

عدة في ھذه وطلب من المنظمة تقديم المسا. ة العامة واإلصحاح واستخدام األغذيةالنظاف
  .المبادرات

  
  الھادئ حالة األغذية والزراعة في إقليم آسيا والمحيط  -سادسا

  
وأقر  11.الھادئبحالة األغذية والزراعة في إقليم آسيا والمحيط المؤتمر علما بإيجاز  أحيط  -81

 62نحو  - في العالميزال يضم أكبر عدد ممن يعانون من نقص التغذية  ليم الالمندوبون بأن ھذا اإلق
 تتناقصعداد من يعانون من نقص التغذية قد أوعلى الرغم من . في المائة من المجموع العالمي

المستويات التي كانت سائدة قبل أزمة  عن، فإن الرقم مازال أكثر ارتفاعا 2010في اإلقليم في 
2008.  

  
ظ المندوبون أن األسعار الدولية للسلع الغذائية قد ظلت مرتفعة بالمعايير التاريخية مع والح  -82

وعلى الرغم من . المتعلقة بالطقس والطبيعية األخيرة األسعار الدولية للقمح واألرزرفع الكوارث 
ع أن ويتوق. 2008القمح أعلى مما كانت عليه قبل أزمة األغذية لعام ھذه النكسات، ظلت مخزونات 

  .2010يصل إنتاج األرز إلى مستويات قياسية في 
  

عن القلق إزاء استمرار تقلص النمو في اإلنتاجية الزراعية نتيجة لعدم  نوأعرب المندوبو  -83
األصول اإلنتاجية، وتباطؤ االبتكارات والتكيف فيما يتعلق  على الحصولالمساواة في 

البنية األساسية التسويقية وتقلص المساعدات ة بالتكنولوجيات الزراعية المتقدمة، وعدم كفاي
لتغير المناخ على القطاع كما الحظ المؤتمر التأثيرات التي . اإلنمائية واإلنفاق العام على الزراعة

الزراعي في اإلقليم، وأقر بأن أولئك الذين يعانون من الضعف النعدام األمن الغذائي ھم الفئات 
  .األكثر تعرضا للمخاطر

  
فرص إعادة تنشيط قطاع الزراعة من خالل زيادة االستثمارات في البحوث  المؤتمر قروأ  -84

الريفية وتحسين وصول صغار ونقل التكنولوجيا والتوسع في خدمات التعليم والصحة في المناطق 
   األسواقالمزارعين إلى 

  
  الھادئ تعزيز الصالت بين الھيئات التقنية والمؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط -سابعا
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المؤتمر باختصار بعمل الھيئات التقنية اإلقليمية الخمس في آسيا والمحيط الھادي التي  وأبلغ  -85
القطاعية الفرعية تغطي المجاالت الھادئ لھا أمانات في مكتب المنظمة اإلقليمي آلسيا والمحيط 

لغابات ووقاية واإلحصاءات الزراعية ومصايد األسماك وا -وصحة الحيوان الحيواني إلنتاجل
  12 .النباتات

  
وأبلغ المؤتمر بأن ھذه الھيئات توفر فرصة فريدة لتحديد األولويات للعمل القطاعي وتوجيه   -86

بين البلدان وعمل المقررات الخاصة بالمبادرات البرنامجية الجديدة لكل من التدابير التعاونية 
جانب الھيئات التقنية اإلقليمية إلى زيادة  ويؤدي التركيز اإلقليمي المحدد من. المنظمة في اإلقليم

. للدراسات السياساتية اإلقليمية، ودراسات التوقعات، ووضع مدونات السلوك" الملكية"و الشرعية
الرئيسيين في اإلقليم إلى ضمان أن تكون وتؤدي الصالت القوية مع صانعي السياسات القطاعية 

  .نظمةھذه الھيئات جزءا أساسيا من شبكة معارف الم
  

اإلقليمية للمنظمة دورا معززا في صنع وقد منحت تدابير إصالح المنظمة المؤتمرات   -87
لتوجيه برنامج العمل والميزانية للمنظمة في اإلقليم إالّ أن المؤتمر اإلقليمي القرارات ووالية 

) ة الزراعةلجن(للمنظمة ال يقدم تقارير للجان التقنية العالمية في المنظم التي تغطي الزراعة 
وعالوة على ذلك فإن جدول ). لجنة الغابات(أو الغابات ) لجنة مصايد األسماك(ومصايد األسماك 

قطاعات الفرعية المجاالت كما أن  الوقت الحاضر فيمحدود للمنظمة ؤتمر اإلقليمي الم أعمال
مداوالت في  الكافيال تمثل على وجه الخصوص بالقدر للغابات ومصايد األسماك واإلحصاءات 

  .المؤتمر
  

واعترف المندوبون بأن ھذه القيود تحد من المشورة التي تقدم للمنظمة بشأن األولويات   -88
اإلقليمية توفر آليات فعالة لمعالجة اإلقليمية بالنسبة لتلك القطاعات الفرعية، وأن الھيئات التقنية 

ى أنه يمكن للھيئات التقنية اإلقليمية المؤتمر عل ووافق. المسائل التقنية الخاصة بالقطاعات الفرعية
  .الخاصة بالقطاعات الفرعية التي تتخصص فيھافي األولويات اإلقليمية  أن تنظر

  
تغطي بصورة مباشرة من  وبعد أن الحظ المندوبون أن مجاالت األمن الغذائي والتغذية ال  -89

الحيواني وصحة الحيوان آلسيا ھيئة اإلنتاج  أن تنظر اقترحواجانب الھيئات التقنية اإلقليمية، 
في الكيفية التي يمكن بھا أن يساھم الھادئ وھيئة وقاية النباتات آلسيا والمحيط الھادئ والمحيط 

  .في ھذه المجاالتعمل الا بصورة أفضل في معملھ
  

التقنية اإلقليمية في قطاعاتھا الفرعية وبعد أن أعرب المؤتمر عن تقديره لقدرة الھيئات   -90
دة ومشاركة كبار صانعي السياسات في دورات ھذه الھيئات، أقر فرصة تعزيز وظائف ھذه المحد

 بشأن قضايا القطاعاتالھادئ خالل تقديم التقارير للمؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الھيئات من 
ان المؤتمر بإتاحة تقارير موجزة عن نتائج وتوصيات دورات ھذه الھيئات للبلد وأوصى. الفرعية

كذلك بتعديل مواعيد اجتماعات ھذه الھيئات  المؤتمر وأوصى. عضاء قبل المؤتمر اإلقليمياأل
  .لتسبق انعقاد المؤتمر اإلقليمي للمنظمة

  
 أوصىوبغية التأكد من أن الھيئات التقنية اإلقليمية تمثل بصورة فعالة األولويات اإلقليمية،   -91

ھذه الھيئات والمشاركة في عملھا نضمام لعضوية بأن تنظر جميع البلدان األعضاء في اال المؤتمر
  .وفقا لألولويات القطرية
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  استراتيجيه المنظمة وأولوياتھا إزاء التأھب لمواجھة الكوارث -ثامنا
  واالستجابة لھا والتخفيف من آثارھا في اإلقليم 

  
ث واالستجابة المنظمة ونھجھا فيما يتعلق بالتأھب للكوار بإستراتيجيةالمؤتمر علما  أحيط  -92

  13 .لھا والتخفيف من آثارھا في اإلقليم
  

وأشار المندوبون إلى أن الكوارث الطبيعية تؤثر في كثير من األحيان بشدة في السكان في   -93
والحظ . على الزراعة القائمةالمناطق الريفية وفي أولئك الذين يعتمدون على سبل المعيشة 

ظمة الجديدة على تحسين التأھب لألخطار وحاالت المن إستراتيجيةتمر أن لذلك تركز ؤالم
  .الطوارئ ذات الصلة باألغذية والزراعة والتصدي لھا بفعالية

  
وأشار المندوبون إلى ضرورة النظر إلى الحد من مخاطر الكوارث وإدارة مخاطر   -94

  .يمالكوارث على أنھما من المكونات األساسية في جھود التخفيف من الجوع والفقر في اإلقل
  

الطبيعية والتصدي لھا وخاصة وأقر المؤتمر منافع تعزيز القدرات على التأھب للكوارث   -95
على المستوى المحلي ومستوى المجتمعات المحلية، ومع إسناد اھتمام خاص إلدارة مخاطر 

وأعرب المؤتمر عن تقديره مرة أخرى لفرص توسيع . المجتمع المحليالكوارث المعتمدة على 
 لبناء القدرات على الحد من الكوارث والمخاطرعاون على مستوى اإلقليم الفرعي نطاق الت

إنشاء مراكز إقليمية لعمليات  بخطط ورحبوالتأھب لھا واالستجابة الفعالة لحاالت الطوارئ 
  .الھادئالطوارئ وتعبئة الموارد في المكتب اإلقليمي للمنظمة في آسيا والمحيط 

  
  نبعاثات من إزالة الغابات وتدھور الغابات تنفيذ الحد من اال -تاسعا

  يعنيه ذلك للغابات والزراعة في اإلقليم وما
  

أبلغ المؤتمر عن وضع وتنفيذ أنشطة برنامج األمم المتحدة التعاوني للحد من االنبعاثات   -96
يتصل بذلك من انعكاسات على  وتدھور الغابات، في وقت مبكر وماالناشئة عن إزالة الغابات 

  14 .ابات والزراعة في اإلقليمالغ
  

وغينيا بابوا الجديدة وفيتنام من إقليم آسيا  ندونيسياإوأعرب المندوبون عن تقديرھم إلدراج   -97
التعاوني للحد من في البرنامج القطري التجريبي األول لبرنامج األمم المتحدة الھادئ والمحيط 

وتان وكمبوديا وقبلت كل من بنغالديش وب. اتالغاباالنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدھور 
  .مراقبة في ھذا البرنامج التعاونيونيبال والفلبين وجزر سليمان وسرى النكا كبلدان 

  
لمساھمة المنظمة في برنامج األمم وفي الوقت الذي أعرب فيه المندوبون عن تقديرھم   -98

م المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المنظمة على العمل مع برنامج األم حثواالمتحدة التعاوني 
لمرحلة الثانية من لداد عفى اإلللبيئة في تحقيق التجانس والتبسيط وسرعة تنفيذ البرنامج والمتحدة 
  .البرنامج

  
  المعاھدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -عاشرا
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ھدة الدولية للموارد الوراثية لألغذية أبلغ المؤتمر بالتطورات األخيرة ذات الصلة بالمعا  -99
حساب تقاسم  -المتعدد األطراف للمعاھدة وإستراتيجية التمويلوالزراعة بما في ذلك النظام 

  15 .المنافع
  

وأشار المندوبون إلى حاجة الحكومات في اإلقليم إلى تعزيز برامجھا وسياساتھا القطرية   -100
ة واستخدامھا المستدام والتقاسم العادل والمتساوي لصون الموارد الوراثية لألغذية والزراع

  .للمنافع الناشئة عن استخدامھا بما في ذلك من خالل توفير التمويل الكافي والقابل للتنبؤ
  

وأعرب المؤتمر عن تقديره لدور المنظمة بوصفھا أمانة المعاھدة في دعم بلدان اإلقليم في   -101
 الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالصلة لصون وضع برامجھا وسياساتھا القطرية ذات 

وأشار المندوبون إلى أن المشاركة . واستخدامھا المستدام وتقاسم المنافع المستمدة من استخدامھا
زراعة بما لضمان األمن الغذائي بما في ذلك قدرة األعضاء على تكييف التوفر فرصا كبيرة 

  .يتوافق مع تغير المناخ
  

ومجاالت العمل ذات  2011-2010برنامج العمل والميزانية للفترة  تنفيذ -حادي عشر
  األولوية

  التاليةفي الفترة المالية الھادئ إلقليم آسيا والمحيط 
  

وناقش  2011-2010للفترة نظر المؤتمر في العملية الجارية لتنفيذ برنامج العمل والميزانية   -102
  16 .التالية األعمال ذات األولوية لإلقليم للفترة المالية

  
عمل المنظمة في إقليم لل ذات األولوية الخمسة اإلقليمية المؤتمر على مجاالت العم وصادق  -103

األمن الغذائي تعزيز ) 1(وھي  2013-2012والفترة  2011-2010في الفترة الھادئ آسيا والمحيط 
الطبيعية استخدام الموارد تعزيز إدارة و) 3(تدعيم اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية ) 3(والتغذوي 

النھوض بالقدرات على التأھب واالستجابة لألخطار وحاالت ) 4(اإلنتاجية والمستدامة والمتساوية 
التعامل مع تأثيرات تغير المناخ على الزراعة واألمن ) 5(الخاصة باألغذية والزراعة الطوارئ 

  .الغذائي والتغذوي
  

ھي  2013-2012والفترة  2011-2010المقررة للفترة وأشار المندوبون إلى أن األعمال   -104
تحديد األولويات أعمال شاملة وتسھم في جميع النتائج التنظيمية للمنظمة تقريبا إالّ أن من الصعب 

لمزايا زيادة دقة األعمال المقررة وإيالء االعتبار الكامل  علىاألمانة  المؤتمر وحث. المفضلة
التكثيف والتنويع ) 1: (اھتمام خاص لمجاالت العمل التالية المنظمة النسبية واقتراح إسناد
التصدي لألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود ) 2(اإلنتاجية المحصولي المستدامين لتحسين 

التكيف مع تغير المناخ ) 4(الموارد الوراثية ) 3(وحاالت الطوارئ ذات الصلة بالكوارث الطبيعية 
 اإلنتاجية علىتنويع الزراعة مع التركيز ) 6(سالمة األغذية والتغذية ) 5(من آثاره والتخفيف 
  .وتربية األحياء المائية واإلدارة المستدامة للغابات الحيوانية

  
وأقر المندوبون أن تنفيذ اإلطار الجديد القائم على النتائج في المنظمة عمل قيد التنفيذ حيث   -105

استكمال دورة التخطيط القائم على  قد يستطيع بمجردمر أنه ورأى المؤت. 2010لم يبدأ إالّ في 
تقارير عن التقدم المحرز مقابل  2012النتائج، أن يتوقع أن يتلقى، خالل دورته القادمة في 

، ومعلومات عن الخطط التشغيلية )2011-2010(في الفترة المالية السابقة مؤشرات وأھداف النتائج 
التالية  رحة للفترة الماليةالمقت ومجاالت العمل ذات األولوية) 2013-2012(للفترة المالية الجارية 
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المؤتمر أن تتضمن ھذه التقارير مؤشرات على مخصصات الميزانية  وطلب. )2014-2015(
التي كانت األطر (بحسب كل نتيجة إقليمية والتقدم في تنفيذ أطر البرمجة القطرية والمصروفات 

  .عمل المنظمة على المستوى القطري في توجيه) األجل في السابق القطرية لألولويات المتوسطة
  

بمراجعة مواعيد دورات المؤتمر اإلقليمي في المستقبل لضمان إمكانية  المؤتمر وأوصى  -106
مناقشات ودراسات كافية قبل المداوالت النھائية بشأن برنامج العمل والميزانية والموافقة إجراء 

  .ظمةعليه من جانب مؤتمر المن
  

يضم معظم الجوعى في العالم، وأن الھادئ آسيا والمحيط  المندوبون أن إقليم وأكد  -107
المنظمة وأبرز المندوبون أن ميزانية . الحكومات تواجه تحديات خاصة في معالجة ھذه المسألة

. تتناسب مع حجم من يعانون من نقص التغذية في اإلقليم الالھادئ المخصصة آلسيا والمحيط 
من بالمساھمات  ذات الصلةاألھداف اإلنمائية لأللفية  تحقيق ه لن يتسنى على أن المؤتمر تفقوا

  .الھادئقطاع الزراعة دون إيالء االھتمام الواجب آلسيا والمحيط 
  

اآلن  وأشار المندوبون إلى أن البرامج المعتمدة على موارد من خارج الميزانية قد أدرجت  -108
جارية تحصل لمنظمة، وأن ھناك عددا من األمثلة على برامج وأولويات في عملية التخطيط في ا
وجرى التشجيع على توفير دعم إضافي للبرامج ذات األولوية من . على الدعم بھذه الطريقة

  .مساھمات من خارج الميزانية
  

مات المكتب اإلقليمي للمنظمة على التعاون الوثيق مع شركاء التنمية والمنظ المؤتمر وشجع  -109
  .تنفيذ البرامج في اإلقليماإلقليمية لتحديد األولويات ومجاالت التآزر لزيادة الكفاءة في 

  
  بنود ختامية -ثاني عشر

  
  الھادئموعد ومكان انعقاد المؤتمر اإلقليمي الحادي والثالثين للمنظمة في آسيا والمحيط 

  
ي الحادي والثالثين آلسيا حكومة فيتنام بعرض كريم الستضافة المؤتمر اإلقليم تقدمت  -110

  .نام تيفي في 2012في عام الھادئ والمحيط 
  

  اعتماد التقرير
  

  .اعتمد المؤتمر باإلجماع التقرير بالصيغة التي قدمھا بھا المقرر  -111
  

  اختتام المؤتمر
  

حكومة جمھورية كوريا، المشاركين على بوك، نيابة عن -شكر معالي السيد يو جوينغ  -112
وھو يختتم المؤتمر إلى زيادة ودعا . لبناءة واإليجابية التي أسھمت في نجاح المؤتمرمساھماتھم ا

الجھود واالستثمار والتعاون الدولي للتصدي للتحديات الخطيرة التي يتعين التصدي لھا الستئصال 
  .الجوع من اإلقليم

  
كرم ضيافتھم كوريا على  ةجمھوريوأعرب المشاركون عن تقديرھم البالغ لشعب وحكومة   -113

  .والترتيبات الممتازة في استضافة المؤتمر
  

  المرفق ألف
  لجدول أعما

  
  اجتماع كبار المسؤولين
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  2001أيلول / سبتمبر 27-29
  

  البنود االفتتاحية -أوال
  
  افتتاح اجتماع كبار المسؤولين  -1
  
  .انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر  -2
  
  .ل الزمنيإقرار جدول األعمال والجدو  -3
  

  قضايا السياسات العالمية واإلقليمية -ثانيا
  
تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه ألغراض األمن الغذائي والتنمية الجمع بين   -4

  .المستدامة في اإلقليم
  
الخبرات ودروس السياسات المستمدة من اإلقليم في التعامل مع األزمات الغذائية والمالية   -5

  .العالمية
  
  .يادة اإلنتاجية ألغراض األمن الغذائي المستدام في اإلقليمز  -6
  

  بنود المعلومات -ثالثا
  
  .الھادئحالة األغذية والزراعة في إقليم آسيا والمحيط   -7
  
  .الھادئتعزيز الصالت بين الھيئات التقنية والمؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط   -8
  
لكوارث والتصدي لھا والتخفيف من آثارھا في المنظمة ونھجھا إزاء التأھب ل ستراتيجيةإ  -9

  .اإلقليم
  
الناشئة عن إزالة الغابات وتدھور الغابات وما يعنيه ذلك للغابات  تنفيذ الحد من االنبعاثات  -10

  .والزراعة في اإلقليم
  
  .المعاھدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -11
  
العمل ذات األولوية إلقليم آسيا  ومجاالت 2011-2010ميزانية للفترة تنفيذ برنامج العمل وال  -12

  .في الفترة المالية التاليةالھادئ والمحيط 
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  مسائل أخرى -رابعا
  
  .أي مسائل أخرى  -13
  

  بنود ختامية -خامسا
  
  .اعتماد تقرير اجتماع كبار المسؤولين  -14
  
  .اختتام اجتماع كبار المسؤولين  -15
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  الجلسة العامة
  

  2010تشرين األول / أكتوبر 1 - أيلول/ سبتمبر 30
  

  البنود االفتتاحية -أوال
  
  .مراسم االفتتاح  -1
  
  .انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر  -2
  
  .رار جدول األعمال والجدول الزمنيإق  -3
  
  .بيان المدير العام  -4
  
  .ية والزراعةالبيان الذي أدلى به الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذ  -5
  
المسائل الناشئة عن مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي والدورة السادسة والثالثين   -6

  .العمل الفورية بما في ذلك شبكة المكاتب الميدانيةللمؤتمر والسيما تنفيذ خطة 
  
  .صالح لجنة األمن الغذائي العالميإ  -7
  

  بنود المناقشة -ثانيا
  
والتدابير  2009-2008في الفترة الھادئ منظمة في إقليم آسيا والمحيط تقرير عن أنشطة ال  -8

التي اتخذت بشأن التوصيات الرئيسية للمؤتمر اإلقليمي التاسع والعشرين آلسيا والمحيط 
  .الھادئ

  
ومجاالت العمل ذات األولوية إلقليم آلسيا  2011-2010تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة   -9

  .في الفترة المالية التاليةادئ الھوالمحيط 
  
  .إنشاء مركز عالمي موحد للخدمات المشتركة  -10
  
والتغييرات الھيكلية في المؤتمر اإلقليمي ) 2019-2010(نظر إطار األولويات اإلقليمية   -11

 .الھادئآلسيا والمحيط 
  .تقرير اجتماع كبار المسؤولين  -12
  

  المائدة المستديرة -ثالثا
  
متابعة مبادرة الكويال واألمن الغذائي  - من اإلعالنات إلى اإلجراءات -المستديرةالمائدة   -13

  .ومؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي في اإلقليم
  مسائل أخرى -رابعا

  
  .أي مسائل أخرى  -14
  

  بنود ختامية -خامسا
  
  .الھادئوالمحيط موعد ومكان انعقاد المؤتمر اإلقليمي الحادي والثالثين للمنظمة آلسيا   -15
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  المرفق باء
  قائمة بالمشاركين والمراقبين

  
  االجتماع الوزاري

  
  YOO Jeong-Bok (Republic of Korea)    الرئيس

 Suswono ASYRAF (Indonesia)   الرئيس نواب
     Amberoti NIKORA (Kiribati) 
     Seri Noh OMAR (Malaysia) 
     Ibrahim DIDI (Maldives) 
     Tunjin BADAMJUNAI (Mongolia) 
     Htay OO (Myanmar) 
     John HICKEY (Papua New Guinea) 
     Tu’u’u Anasii LEOTA (Samoa) 
     Theera WONGSAMUT (Thailand) 

  
 Joketani COKANASIGA (Fiji)      المقرر

  
 Luc GUYAU  الرئيس المستقل لمجلس المنظمة
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  اجتماع كبار المسؤولين
  

  
 KIM Jong-Jin (Republic of Korea)   الرئيس

 C. Q. K Mustaq AHMED (Bangladesh)  الرئيسنواب 
Dasho Sherub GYALTSHEN (Bhutan) 

San VANTY (Cambodia) 
ZHU Baocheng (P.R. China) 

Masayo TANABU (Japan) 
Nathu Prasad CHAUDHARY (Nepal) 

Raja Shahid HUSSAIN (Pakistan) 
Segfredo SERRANO (Philippines) 

Jagath PUSHPAKUMARA (Sri Lanka) 
Bui Ba BONG (Viet Nam) 

  
 Gurbachan SINGH (India)    المقرر

 Luc GUYAU :الرئيس المستقل لمجلس المنظمة
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  ألعضاء في اإلقليمالدول ا

AUSTRALIA 

 Delegate: Travis POWER 
Minister-Counsellor/Deputy Permanent Representative to FAO 
Embassy of Australia, Italy    
 

  Alternates: Briony Backhouse HARRIS 
Policy Officer 
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 
 

    Paula SVARCAS 
Counsellor (Agriculture) 
Embassy of Australia, Republic of Korea  

BANGLADESH  

 Delegate: C. Q. K Mustaq AHMED 
Secretary 
Ministry of Agriculture 
 

  Alternates: Md. Shahidul ISLAM 
Ambassador 
Embassy of Bangladesh,  Republic of  Korea 

 
 
 

  
Muhammad ZULQAR NAIN 
Counsellor/Deputy Head of Mission 
Embassy of Bangladesh, Republic of Korea 

BHUTAN  

 Delegate: Dasho Sherub GYALTSHEN 
Secretary, Ministry of Agriculture and Forests 

  
Alternates: 

 
Tenzin DHENDUP 
Director-General, Department of Livestock 
Ministry of Agriculture and Forests 
 

   Karma DORJI 
Executive Director 
Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority 
 

   Ganesh Bahadur CHHETRI 
Agriculture Specialist 
Department of Agriculture  
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   Tenzin CHOPEL 
Chief  
Policy and Planning Division 
Ministry of Agriculture and Forests 
 

   Kencho THINLEY 
Senior Planning Officer 
Policy and Planning Division 
Ministry of Agriculture and Forests 
 

CAMBODIA  

 Delegate: San VANTY 
Undersecretary of State 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

  Alternates: Thaveak Amida PRAK  
Deputy Secretary-General 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries  

   Chheng VIBOLRITH 
Deputy Director 
Department of International Cooperation 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

   Hang SUNTRA 
Deputy Director 
Department of Forest Industry and International Cooperation 
Forestry Administration 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

    Darith SRUN 
Deputy Secretary-General and Head of Secretariat  
Technical Working Group on Food Security and Nutrition Council for 
Agricultural and Rural Development (CARD)  
 

CHINA  

 Delegate: Baocheng ZHU 
Vice Minister/Senior Adviser 
Ministry of Agriculture 
 

 Alternates: Xiangjun YAO 
Deputy Director-General 
Ministry of Agriculture  
 

    Jinfeng YUE 
Senior Officer 
Ministry of Agriculture 
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    Ming LUO 
Division Director 
Ministry of Agriculture 
 

 
 
 

 Yanzheng ZHANG 
Officer 
Ministry of Agriculture 

 
 

  
Lijun ZHAO 
Officer 
Ministry of Agriculture 
 

    Ye WAN 
Interpreter 
Ministry of Agriculture 
 

FIJI  

 Delegate: Joketani Waqanivalu COKANASIGA 
Cabinet Minister/Minister  
Ministry of Primary Industries 
 

  Alternates: Inoke Udolu WAINIQOLO 
Conservator of Forests 
Forestry Department 
 

    Penina Raviw CIRIKIYASAWA 
Deputy Secretary 
Ministry for Fisheries and Forests 
 

    Anare Kataula RAIWALUI 
Principal Fisheries Officer (Oceanic Fisheries) 
Ministry for Fisheries and Forests 
 

FRANCE  

 Delegate: Jean-Jacques SOULA 
Agricultural Advisor 
Permanent Representation of France to FAO 
Embassy of France, Italy 
 

INDIA  

 Delegate: Gurbachan SINGH 
Agriculture Commissioner 
Ministry of Agriculture  
Department of Agriculture and Cooperation 
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  Alternates: Shobhana Kumar PATANAYAK 
Minister(Agriculture) 
Embassy of  India in Italy  
 

    Chhavi JHA 
Director (IC) 
Department of Agriculture 
 

INDONESIA  

 Delegate: Suswono ASYRAF 
Minister  
Ministry of Agriculture 
 

  Alternates: Indroyono SOESILO 
Secretary to the Coordinating Ministry  
for People's Welfare 
 

   Nicholas T. DAMMEN 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
Embassy of  Indonesia, Republic of Korea 
 

   Sumardjo Gatot IRIANTO 
Head 
Research and Development Agency 
Ministry of Agriculture 
 

    Yusni Emilia HARAHAP 
Special Expert of the Minister of Agriculture for  
International Relations and International Cooperation 
Ministry of Agriculture  
 

    Baran WIRAWAN 
Secretary to the Minister of Agriculture/Special Staff of the Minister of 
Agriculture for Community Empowerment 
Ministry of Agriculture  
 

    Achyar ELDINE 
Expert Staff of the Minister of Agriculture for Business Partnership 
Ministry of Agriculture  
 

    Tjuk Eko Hari BASUKI 
Head of Centre for Food Availability and Insecurity 
Food Security Agency  
Ministry of Agriculture  
 

    Hasil SEMBIRING 
Head of Paddy Research Centre 
Agriculture Research and Development Agency 
Ministry of Agriculture 
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 Toni R. SUHARTONO 
Director for Environmental Services Utilization and Natural Tourism 
Directorate General of Forest Protection and Natural Conservation 
Ministry of Forestry 

     
Pamela FADHILAH 
Head of Bilateral Division 
International Cooperation Bureau 
Ministry of Agriculture 
 

    Muhammad SABRAN 
Head of Division for Cooperation and Public Relations 
Agriculture Research and Development Agency 
Ministry of Agriculture  
 

    Purnomo Ahmad CHANDRA 
Counsellor  
Embassy of the Republic of Indonesia in Italy 
 

    Erizal SODIKIN  
Agriculture Attache 
Embassy of the Republic Indonesia in Italy 
 

    Sagung Mirah Ratna DEWI 
Head of Subdivision for Food and Agriculture Institutions 
International Cooperation Bureau 
Ministry of Agriculture  
 

 
 
 

 Noorman EFFENDI 
Head of Section for Food and Plantation and Commodities 
Directorate  General of Multilateral Affairs  
Ministry of Foreign Affairs 

     
Riva ROVANI 
Head of Subdivision for UN Bodies  
Center of International Cooperation 
Ministry of Forestry 
 

 
 

 Anton SUHARTONO 
Head of Sub-Division for Budget Programme I 
Planning Bureau 
Ministry of Forestry 
 

 
 

 Prihasto SETYANTO 
Head, Sub section for Program 
Centre of Research and Development of Agriculture Land Resources, Research 
and Development 

     
Benny Kurnia RAHMAN 
Desk Officer 
Division of Contributions and Candidature 
Directorate General of Multi-lateral Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
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Agus HARIYANTO 
Minister Counselor 
Embassy of the Republic of Indonesia in Republic of Korea 
 

 
 

 Soewarso MARTOMIHARDJO 
Agriculture of Indonesia 

 
 
 

  
Nuradi NOERI 
First Secretary 
Embassy of the Republic of Indonesia in Republic of Korea ary 
 

 
 
 

 Rohana R. PANE 
Administrative Staff 
Embassy of the Republic of Indonesia in Republic of Korea 
 

JAPAN  

 Delegate: Masayo TANABU 
Parliamentary Secretary 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

 
 

Alternates: Masahiko SUNEYA 
Director 
International Cooperation Division 
International Affairs Department, Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

 
 
 

  
Yoshiyuki OSAWA 
Counselor 
Embassy of Japan in Republic of  Korea  
 

 
 

 Naoko MATSUURA 
Official 
Economic Security Division,  Economic Affairs Bureau 
Ministry of  Foreign Affairs 
 

 
 
 
 

 Wataru ARIE 
Secretary to the Parliamentary Secretary  
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

 
 

 Yasuro FUNAKI 
Deputy Director 
International Cooperation Division 
International Affairs Department, Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
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 Jun SAITO 
Assistant Director 
International Policy Planning Division 
International Affairs Department, Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

 
 
 
 

 Yuji FURUKAWA 
Official, International Policy Planning Division 
International Affairs Department, Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

 
 
 

 Nuriko IKEYAMA 
Official 
International Cooperation Division 
International Affairs Department, Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

 
 
 
 

 Toyoaki YOKOYAMA 
Official 
International Cooperation  Division 
International Affairs Department, Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

 
 

 Atsuko GODO 
Official, International Cooperation Division 
International Affairs Department, Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

   Kazutaka YAMADA 
Vice-Consul 
General Consulate of Japan in Busan  
 

    Eiko SEKI 
Interpreter 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

    Keiko TOMINAGA 
Interpreter 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

KIRIBATI  

 Delegate: Amberoti NIKORA 
Minister 
Ministry of Environment 
Lands and Agricultural Development  
 

  Alternate: Tianeti BEENA 
Deputy Director  
Ministry of Environment Lands and Agricultural Development 
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LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC  

 Delegate: Khamtanh THADAVONG 
Deputy Director-General 
Department of Agriculture 
 

  Alternates: Sisavang VONGHACHACK 
Deputy Director-General 
National Agriculture and Forestry Research Institute 
 

    Nouanedeng RAJVONG 
Deputy Director-General 
Department of Irrigation  
 

    Khamthieng PHOMSAVATH 
Deputy Director-General 
National Agriculture and Forestry Extension  
 

MALAYSIA  

 Delegate: Datuk Seri Noh OMAR 
Minister 
Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry    
 

 Alternates: Mohd MOKHTAR ISMAIL 
Secretary General 
Ministry of Agriculture  and Agro-Based Industry    
 

  Roseley KHALID Dato’Haji KHALID 
Director-General 
Department of Agriculture  
Ministry of Agriculture  and Agro-Based Industry    
 

  Arifin TAWANG 
Deputy Director-General  
Malaysia Agricultural Research and Development Institute 
Ministry of Agriculture  and Agro-Based Industry    
 

   Saiful Bahar Mohd ARSHAD 
Senior Private Secretary to the Minister of Agriculture 
Ministry of Agriculture  and Agro-Based Industry    
 

  Yeoh GIM BEE  
Undersecretary  
Strategic Planning and International Division 
Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry 
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  Azman Mohd SAAD 
Alternate Permanent Representative to FAO 

 
MALDIVES  
 
 Delegate: Ibrahim DIDI 

Minister 
Ministry of Fisheries and Agriculture 
 

  Alternate: Mohamed ALI 
Ministry of State for Fisheries and Agriculture 
 

MONGOLIA  

 Delegate: Tunjin BADAMJUNAI 
Minister 
Ministry for Food, Agriculture and Light Industry  
 

  Alternates: Lkhsuren CHOI-ISH 
Director 
Strategy Planning and Policy Department 
Ministry of Agriculture and Light Industry 
 

    Erdenejagal TUMURBAATAR 
Director,  
External Cooperatives Division 
Ministry of Agriculture and Light Industry 
 

MYANMAR  

 Delegate: U HTAY OO 
Minister 
Ministry of Agriculture and Irrigation 
 

 Alternates: U Myo LWIN 
Ambassador 
Embassy of Myanmar, Republic of Korea 
 

  U Than AYE 
Director-General 
Department of Agricultural Planning 
Ministry of Agriculture and Irrigation 
 

  U Soe YAZAR 
Minister Counselor 
Embassy of Myanmar, Republic of Korea 
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   Thanda KYI 
Deputy Director 
Department of Agricultural Planning 
Ministry of Agriculture and Irrigation 
 

    U Zaw Myo HTUN 
Director 
Directorate of Livestock and Fisheries 
Ministry of Livestock and Fisheries 
 

    U Tin TUN 
Deputy Director-General 
Department of Planning and Statistics 
Ministry of Forestry 

NEPAL  

 Delegate: Nathu Prasad CHAUDHARY 
Secretary  
Ministry of Agriculture and Cooperatives 

PAKISTAN  

 Delegate: 
 

RAJA SHAHID HUSSAIN 
Secretary 
Ministry of Agriculture 

 
 
 

 
Alternates : 

 
Shaukat ALI MUKADAM  
Ambassador 
Embassy of Pakistan, Republic of Korea 
 

 
 

 Fuad Hashim RABBANI 
Commercial Counsellor 
Embassy of Pakistan in Republic of Korea 

PAPUA NEW GUINEA  

 Delegate: John HICKEY 
Minister  
Ministry of Agriculture and Livestock 
 

  Alternate: Anton BENJAMIN 
Secretary 
Department of Agriculture and Livestock 
 

  Lui KILAGE 
Executive Officer 
Department of Agriculture and Livestock 
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PHILIPPINES  

 Delegate: Segfredo SERRANO 
Undersecretary 
Policy, Planning, Research and Regulation 
Department of Agriculture 
 

 Alternates: Ana Gracia ABEJUELA 
International Cooperation Specialist and Agricultural Attache 
Department of Agriculture 
 

 
 

 Noel DE LUNA   
Agricultural Attache 
Philippine Embassy in Italy 
 

REPUBLIC OF KOREA  

 Delegate: Jeong-Bok YOO 
Minister  
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

  Alternates: Jae Soo KIM 
Vice-Minister  
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

 
 

 Jong-Jin KIM 
Director-General 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

 
 

 Seoung-Yeol NA 
Director-General  
Technology Cooperation Bureau 
Rural Development Administration 

 
 

  
Jong Chul KIM 
Director 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

    Young Gu LEE 
Director 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

  Seung-Jin JANG 
Director 
National Plant Quarantine Service 
 

  Hong-Kil MOON 
Director 
National Cooperation Center 
Rural Development Association 
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Eun Ho IM 
Director 
International Cooperation Division 
Korea Forest Service 

 
 
 
 
 

  
Kwang il YOON 
Deputy Director  
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 

  Dong-Hyoun BAEK 
Deputy Director,  
Ministry of  Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

    Byeong-Ryeol CHOI 
Senior Researcher 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

    Hyun-Kyung JANG 
Deputy Director 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

  Jisoo JEON 
Officer 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

  Sangdoo BAE 
Director 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

  Bong-Chul KIM 
Director 
Agriculture and Fisheries Statistics Division  
Statistics, Korea 
 

  In-Sook JEONG 
Director 
International Statistical Cooperation Officer 
Statistics, Korea  
 

  Jeong Ju KIM 
Deputy Director 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

  Kyu KIM 
Deputy Director 
Bilateral Negotiation  and Cooperation Division 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

  Jong Wan PARK 
Deputy Director 
International Cooperation Division 
Korea Forest Service 
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  Joo Mi KIM 
Deputy Director 
International Cooperation Division 
Korea Forest Service 

   
Young-Sun SONG 
Deputy Director 
Agriculture and Fisheries Statistics Division 
Statistics Korea 
 

  Ki-Do SEONG 
Deputy Director 
International Statistical Cooperation Officer 
Statistics Korea 
 

  In-Deuk KIM 
Public Information Service 

  Ji-Hyuk KIM 
Researcher 
International Technology Cooperation Centre 
Rural Development Administration 
 

  Hye Min PARK 
Assistance Director 
International Cooperation  
Korea Forest Service 

   
SANG MU LEE 
Chairman 
Korea FAO Association 
 

  DONG ICK NAM 
Director-General 
Korea FAO Association 
 

  Ji Wan YOON 
Assistant Manager 
Korea FAO Association 

   
Hyeong Tae  KIM 
Staff 
Korea FAO Association 
 

  Myung HWAN SUNG 
Senior Research Fellow 
Korea Rural Economic Institute 
 

  Yong Taek KIM  
Director 
Korea Rural Economic Institute 
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  Chang Beum LEE 
General Director 
Korea Rural Community Corporation 
 

  Seoyoung MOON 
Interpreter 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

RUSSIAN FEDERATION  

 Delegate: Oleg KOBIAKOV 
First Counselor, FAO and WFP Desk 
Department of International Organizations 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 

 
 

Alternate: Sergey  SAPOZHNIKOV 
Advisor 
Ministry of Agriculture 
Russian Federation (Moscow) 

SAMOA  

 Delegate: Tu'u'u Anasii LEOTA 
Minister 
Ministry of Revenue 
 

  Alternate: Misa KONELIO 
Assistant Chief Executive Officer 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

SRI LANKA  

 Delegate: Jagath PUSHPAKUMARA 
Deputy Minister  
Ministry of Agriculture  
 

 
 

Alternates: Dharmakeerihi B. Wickramasinghe 
Additional Director (NRMC) 
Department of Agriculture 
 

   Mohomad H. MUINUDEEN 
Additional Secretary (Services) 
Ministry of Agriculture 

 
 
 

  
Lakshitha RATNAYAKE 
Charge d’Affaires 
Embassy of Sri Lanka, Republic of Korea 
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THAILAND  

 Delegate: Theera WONGSAMUT 
Minister of Agriculture and Cooperatives 
 

  Alternates: General Pisarn WATTANAWONGKEEREE 
Adviser to the Minister of Agriculture and Cooperatives 
 

   Apichart PONGSRIHADULCHAI 
Adviser to the Minister of Agriculture and Cooperatives 
 

   Phatthakorn TANMANEE 
Administration Officer 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 

   Kasem PRASUTSANGCHAN 
Senior Policy and Plan Analyst 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 

   Chaiya PHOUNGPHOTISOP 
Private Secretary  
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 

   Chappakom PRAGOBSOP 
Administrative Officer 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 

    Sakchai SRIBOONSUE,  
Deputy Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 

    Tritaporn KHOMAPAT 
Minister (Agriculture) and Permanent Representative to FAO in Rome 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 

    Narucha KAEWUDOMWATCHARA 
Administrative Officer 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 

   Narumol SANGUANVONG 
Senior Policy and Plan Analyst 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 

   Sugritta PONGSAPARN 
Policy and Plan Analyst 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
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   Sumet SIRILAK 
Director 
Foreign Forestry Division 
Royal Forest Department 
 

    Adulyarat TANGTHAWEE 
Director  
Planning and Information 
Royal Forest Department 
 

    Paiboon RATTANACHAOENTHAM 
Director 
General Administration 
Royal Forest Department 
 

    Piyachat CHUAYPLOD 
Foreign Relations Officer 
Royal Forest Department 
 

TIMOR-LESTE  

 Delegate: Marcos DA CRUZ 
Secretary of State  
Ministry of Agriculture and Arboriculture 
 

 
 

Alternate: Gil RANGEL DA CRUZ 
National Director 
Ministry of Agriculture and Horticulture 
 

UNITED STATES OF AMERICA  

 Delegate: Margaret TING 
Minister Counselor 
Agricultural Affairs 
Embassy of United States of America, Republic of Korea 
 

  Alternates: Michael FRANCOM 
Agricultural Attache 
Office of Agricultural Affairs 
Embassy of United States of America, Republic of Korea 
 

    Sun Chul, CHOI 
Agricultural Specialist 
Embassy of United States of America in South Korea 
 

VIET NAM  
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 Delegate: Bui Ba BONG 
Deputy Minister  
Ministry of Agriculture and Rural Development 
 

 Alternates:  
Luong The PHIET 
Acting Director-General 
International Cooperation 
Ministry of Agriculture and Rural Development 
 

  Trang Hieu DUNG 
General Director 
Planning Department 
Ministry of Agriculture and Rural Development 
 

  Pham Minh THOA 
Director-General 
Department of Science, Technology & International Cooperation 
Directorate of Forestry 
Ministry of Agriculture and Rural Development 
 

  Bui My BINH 
Vice Head 
Multi-lateral Cooperation Division 
International Cooperation Department 
Ministry of Agriculture and Rural Development 
 

 
 

OBSERVERS FROM UNITED NATIONS NON-MEMBER STATE  

CANADA  

 Delegate: Kent VACHON  
Deputy Permanent Representative  
Embassy of Canada in Italy  
 

  
 

SPECIAL OBSERVER 

HOLY SEE  

 Delegate: Renato VOLANTE  
Permanent Observer of the Holy See to FAO 
Vatican City 
 

 
 

REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND  
SPECIALISED  AGENCIE 
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IAEA  

 Delegate: Qu LIANG 
Director 
Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture 

 
 

OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
(i)    Intergovermental Organizations with formal relations with FAO 

 
Asian Development Bank (ADB) 
 
 Katsuji MATSUNAMI 

Advisor and  Practice Leader 
Agriculture, Rural Development and Food Security 

 
Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS) 
 
 Feleti TEO 

Deputy Secretary-General 
 

International  Planning Committee for Food Security (IPCFS) 
 
 Danilo RAMOS 

Secretary-General 
Asian Peasants Coalition (APC) – IPC Asia 
 

 Prem Prasad DANGAL 
ANPFA 
 

 Laljibihai DESAI 
 

 Irma YANNY 
La Via Campesina 
 

 
 (ii)       Intergovernmental Organizations with no formal relations with FAO 

 
World Organization for Animal Health (OIE) 
 
 Thenzin DHENDUP 

Director 
Department of Livestock 
Ministry of Agriculture, Bhutan 
 

 
 

OBSERVERS FROM INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL  
ORGANIZATIONS (INGOs) 

 
(i) INGO in Consultative Status with FAO 
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International Federation of Agricultural Producers (IFAP) 
 
 Kushal Pal SINGH 

Chairman 
IFAP Asia Committee  
 

 
(ii)  INGOS in Specialized Consultative Status with FAO  
 

International Federation for Home Economics (IFHE) 
 
 Lilha LEE 

Expert  
Nutrition and Food Security, Rural Development  
Department of Home Economics Education 
Chunggang University (Seoul)   
 

 
International Commission of Agricultural Engineering (CIGR) 
 
 Yoshisuke KISHIDA 

Representative 
 

 
International Council for Science (ICSU)  
 
 Mohd. Nordin BIN HASAN 

Director 
ICSU Regional Office 
 

 
(iii)      INGOs in Liaison Status with FAO 
  

Pesticide Action Network Asia & the Pacific (PAN-AP) 
 
 Sarojeni V. RENGAM 

Executive Director 
 

 Paul QUINTOS  
Policy Officer, IBON Foundation 
 

 Geraldine Clare WESTWOOD 
Coalition of Agricultural Workers International  
 

 
ActionAid International (AAI) 
 
 Aftab Alam KHAN 

International Coordinator 
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 Oi PUTHEAVY 
Programme Officer 
Action-Aid Cambodia 
 

 Farhat JAHAN 
Manager-IFSN-II, Economic Justice Theme 
Social Development and Economic Justice Sector 
Action-Aid, Bangladesh 
 

 Ratan SARKAR 
IFSN Member 
 

 
International Federation of Organic Agricultural Movements (IFOAM) 
 
 Pablito VILLEGAS 

Regional Coordinator 
International Federation of Organic Agriculture Movements  
 

 
International Association of Agricultural Students (IAAS) 
 
 Gurraj Singh DHILLON 

 
 
 
 
 
Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) 
 
 Antonio Francisco LUCAS 

Chairperson of Board of Directors 
 

 Rohini REDDY 
Vice Chairperson of Board of Directors 
 

 Nathaniel Don MARQUEZ 
Executive Director 
 

 Maricel TOLENTINO 
Program Officer  
 

 
(iv)      INGOS with no formal relations with FAO 

 
Asian Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas (ASIADHRRA) 
 
 Marlene RAMIREZ 

Secretary General 
 

 Maria Elena REBAGAY 
Programme Officer 
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 Lorna DAVID 
Programme Officer 
 

 Luisita ESMAO 
Member 
Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resources 
Management 
 

 Vicente FABE 
Chairperson 
Pambansang Kilusan ng mga Magsasaka 
 

 Arze Glipo-CARASCO  
Regional Convenor 
Asia Active Network on Food Sovereignty 
 

 Ika Nurillah KRISHYANANTI  
International Relations 
Aliansi Petani Indonesia 
 

 Estrella Penunia BANZUELA 
Secretary-General 
Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development (AFA) 
 

 Arsenio TANCHULING 
Coordinator 
Southeast Asia Fisheries Network for Justice 
 

 
South Asian Network for Food, Ecology and Culture (SANFEC)  
 
 F.M. Muzharul HAQUE 

Chair 
SANFEC and Managing Director, UBINIG 
Policy Research for Development Alternative 
 

 
South East Asian Regional Institute for Community Education (SEARICE) 
 
 Wilhelmina PELEGRINA 

Executive Director 
 

 
Network for Development of Asian Cooperatives (NEDAC) 

 
 Lakshman Dass AHUDJA 

Officer-on-Special Duty 
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CONFERENCE SECRETARIAT 

 
 1. Hiroyuki KONUMA 

Assistant Director-General and Regional Representative for Asia and the Pacific 
 
2. Vili FUAVAO 

 Sub-Regional Representative for the Pacific Islands & FAO Representative 
 

 3. Purushottam K. MUDBHARY 
       Conference Secretary 
 
4. Adnan QUERESHI 
  Conference Affairs Officer 
 
5.  Patrick DURST 
  Reports Officer 
 
6.  Diderik DE VLEESCHAUWER 
  Conference Information Officer 
 
7.  Kevin MCKEEN 

Information Technology Officer 
 

8. Tarina AYAZI 
  Meetings and Publications Officer 
 

9.  Cristina SRIRATANA 
   Registration Officer 
 

10.  Maria Theresa RATTANA-AREEYAGON  
       Documents Officer 

 
       11.       Marilyn ANTHALI 
                   Secretary to Director-General and to the ADG/RR 
 
       12. Kallaya MEECHANTRA 
  Administrative and Secretariat Support 
 
       13. Surawishaya PARALOKANON  
        Administrative and Secretariat Support 
 
       14.       Supajit TIENPATI  
                   Administrative and Secretariat Support 
 

15. Biplab NANDI 
           Assistant Conference Secretary/Consultant 
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FAO STAFF 
 

1. Jacques DIOUF 
 Director-General 

 
2. Basaharat ALI 
 Director, Office for Coordination and Decentralization (OSD) 

 
3. Boyd HAIGHT 
 Director, Office of Strategy Planning and Resources Management (OSP) 
 
4. Garry SMITH 
 Principal Adviser, Investment Centre Division (TCID) 
 
5. Thomas PRICE 
 Liaison with Civil Society (OCEP) 
 
6. Chiara CIRULLI 
 Food Security Officer, CFS Secretariat 
 
7. Pascal LIU 
 Trade Economist, Trade and Markets Division 
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  المرفق دال
  البيان االفتتاحي

  
  فخامة الرئيس لي ميونغ باك
  رئيس جمھورية كوريا

  
  االفتتاحية للمؤتمر اإلقليمي الثالثينفي الجلسة 

  الھادئللمنظمة آلسيا والمحيط 
  2010أيلول / سبتمبر 30جيونجوي، 

  
  أصحاب السعادة

  الھادئالمندوبون  الكرام للبلدان األعضاء في منظمة األغذية والزراعة إلقليم آسيا والمحيط 
  جاك ضيوف المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة دكتور

  لكرامالضيوف ا حضرات
  سيداتي سادتي

  
رحب بكم ترحيبا حارا في افتتاح المؤتمر اإلقليمي الثالثين للمنظمة أن أ شيءأود قبل كل   

ة جيونجوي، المدينة التي يعود كما أرحب بكم جميعا في عاصمتنا القديم. الھادئآلسيا والمحيط 
  .تاريخھا إلى أكثر من ألفي عام

  
قامت به اللجنة المنظمة وأمانة المنظمة، وأود أن أشكر جميع  وأحيي العمل الممتاز الذي  

  .من عملوا بجد ومثابرة لإلعداد لھذا االجتماع الھام
  

وفي ذلك . في سيول 1966لقد استضافت جمھورية كوريا المؤتمر اإلقليمي الثامن عام   
قص مزمن في األغذية، وكانت تعاني من ن. بلدا من أشد البلدان فقرا في العالمالوقت، كانت كوريا 

الحصول على المساعدات  فيفي العالم  وأصدقائناتعتمد على المنظمة وكان يتعين على كوريا أن 
  .الغذائية والتدريب الزراعي

  
ولقد مرت اآلن أربعون عاما، واليوم أشعر بالفخر وأنا أقول بأننا استطعنا، من خالل   

  .الجوع وتحقيق األمن الغذائيصل الخضراء، أن نستأ العمل الشاق وإطالق الثورة
  

صناعية بعد أن كانت دولة زراعية، واآلن سوف دولة  إلىوعالوة على ذلك، حولنا بلدنا   
. يصبح القرن الحادي والعشرين قرنا تدفعه تكنولوجيا المعلومات واالقتصاد المعتمد على المعرفة

  .وسيكون العھد الجديد عھد النمو األخضر
  

  .قطعنا شوطا بعيدا في غضون أربعين عاما ومن المؤكد أننا  



APRC/10/REP 48 

 

  سيداتي سادتي
  

إنه تحد . إن استئصال الجوع وتحقيق األمن الغذائي وأمن الطاقة تمثل تحديا عالميا  
  .أخالقي

  
. الرفيع المستوى الذي عقد أمسأعرف أنكم ناقشتم موضوع األمن الغذائي خالل االجتماع   

. نسان يتصل اتصاال مباشرة بنفس بقاؤنا على قيد الحياةفاألمن الغذائي حق أساسي من حقوق اإل
. من الجوع المزمن، وتزھق حياة طفل من الجوع كل ستين ثانيةفي المائة من البشر  16ويعاني 

  .وھذا أمر غير مقبول
  

لضمان ھذا الحق األساسي من  1945وتكافح منظمة األغذية والزراعة منذ إنشائھا عام   
ومن المؤكد أنھا " من أجل عالم خال من الجوع"وتعھدت بالعمل . البشرحقوق اإلنسان لجميع 

  .أدت عمال بارزا يثير اإلعجاب في ھذا المجال
  

، إعالن روما 1996وقد اعتمد العالم، خالل مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي عام   
لحالي في موعد عن مستواھم اواعدا بخفض عدد من يعانون من نقص األغذية بمقدار النصف 

من الجوع  وقد تحسن وضع األغذية ھذا العام بصورة طفيفة إالّ أن عدد من يعانون. 2015أقصاه 
  .من مليار نسمةقد وصل لألسف إلى أكثر 

  
الزراعية، أدى تغير المناخ وزيادة الكوارث وعلى الرغم من الزيادة في اإلنتاج واإلنتاجية   

التوسع العمراني إلى تقليص وأدى . في إنتاج األغذية وتوزيعھا الطبيعية إلى تفاقم عدم االستقرار
كذلك فإن الزيادة السريعة في عدد سكان العالم، وزيادة استخدام . األراضي الصالحة للزراعة

وعالوة . المحاصيل في إنتاج الوقود الحيوي إلى أن تضع جميعھا أعباء على كاھل الوضع الغذائي
. للمواد والمنتجات الغذائية مما يؤدي إلى ارتفاع األسعارة الدولية على ذلك، يجري تقييد الحرك

  .األمن الغذائي العالمياألزمة المالية وتھدد 
  

أنه يمثل قضية متعددة . وعلى ذلك، فإن للجوع أسباب عديدة بما في ذلك األسباب الھيكلية  
آلسيوية التي نجحت في التغلب اغير أننا نعثر على األمل في البلدان . الجوانب تتطلب نھجا متعددة

  .وھذا ھو مصدر األمل: على ھذه التحديات
  

زيادة اإلنتاجية في إنتاج  شيءفلكي نستأصل الجوع ونحقق األمن الغذائي، علينا قبل كل   
مع احتياجات وعلينا أن نسعى للوصول إلى نماذج لإلنتاج تتناسب على أفضل وجه . األغذية

عد ذلك بدوره الكثيرون على حل قضية العنف والصراع الداخلي، وسوف يسا. البلدان المختلفة
  .يساعد على تسوية النزاعات بصورة سليمةوسوف 

  
والبد أن تكون البلدان المتقدمة مستعدة لتوفير المساعدات اإلنسانية واإلنمائية وتوسيع   
  .نطاقھا

  
"  لألمن الغذائيمبادرة الكويال"تموز الماضي / وقد اعتمد المجتمع الدولي في يوليو  

وعلينا في ھذا الضوء أن نسھم . وعلينا أن نواصل بذل أفضل ما لدينا لتنفيذ ھذا االتفاق الھام
  .بنصيبنا في البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي
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  سيداتي سادتي
  

وبوصفنا بلدا أسعدنا الحظ أن نتغلب إننا باعتبارنا بلدا نعرف شكل المعاناة من الجوع   
ونـأمل في أن نضطلع بنصيب . يه، نود أن نتقاسم خبراتنا مع أصدقائنا في كافة أنحاء العالمعل

  .صغير في استئصال الجوع من كوكبنا
  

وسوف تواصل كوريا تقديم المساعدات الغذائية، كما سنوسع من مساعداتنا في مجال البنية   
تركز جھودنا أيضا على استحداث وسوف ت. األساسية مما سيؤدي إلى زيادة اإلنتاجية واإلنتاج

  .مع ظروف كل بلدنماذج تتناسب 
  

تشرين الثاني القادم، / وعندما تستضيف كوريا اجتماع الدول العشرين الكبرى في نوفمبر  
سوف نبذل أفضل جھودنا للسعي إلى تحقيق االزدھار المشترك للجميع، سواء البلدان المتقدمة أو 

ويكافح من أجل لعالم أن يعمل معا، والبحث عن أھداف مشتركة على اويتعين . البلدان النامية
  وعلينا أن نعمل صوب عالم يتسم بالعدل يعزز التعاون والتجانس . ازدھارنا المشترك

  
في البلدان المتلقية يمثل ولكي تنجح جميع جھودنا، فإن ضمان الحوكمة العالمية السليمة   

تخدام المعونة بحكمة وفعالية وعندما يجتمع ھذا اسوينبغي . أيضا تحديا البد من التصدي له
  .االثنان، سوف نتكاتف معا لتحقيق ھدفنا الجماعي

  
  الضيوف الكرامحضرات 

  
. تغير المناخ العالمي يشكل مخاطر جسيمة لجھودنا الرامية إلى تحقيق األمن الغذائيإن   

كوارث الطبيعية تحد من تتقلص، والمياه شحيحة وزيادة وثيرة الالصالحة للزراعة فاألراضي 
مع العمل في نفس الوقت على  نخرج بوسائل سليمة لضمان حماية بيئتناواآلن علينا أن . اإلنتاجية

  .تحقيق التنمية المستدامة
  

ھذا ھو عھدنا . إن ردنا على ھذه المسألة يتمثل في رؤيتنا لنمو أخضر منخفض الكربون  
وسوف يتيح لنا ذلك . والطبيعةاالنقسام بين البشر  أنه طريقنا إلى التغلب على. األخضر الجديد

  .التغلب على كل من التعصب والفاشية االيكولوجية
  

وبوسع الصناعات الخضراء والتكنولوجيا الخضراء أن تساعد وسوف تساعدنا في التعامل   
ام ھي كوريا ھذا الع توكان. مع تأثيرات تغير المناخ مع الحد من اعتمادنا على الوقود االحفوري

في المائة  2وإننا نھدف إلى استثمار . النمو األخضريعتمد القانون األساسي بشأن  أول بلد في العالم
  .في مجاالت النمو األخضر 2013إلى  2009من الناتج المحلي اإلجمالي الخاص بھا كل عام من 

  
وية، العالمية أھمية حيولكي تصبح رؤيتنا للنمو األخضر مستدامة، تكتسي الشراكة   

يوجد بلد لن يتأثر ولذا  األمر بتغير المناخ والبيئة، الويصبح ھذا أمرا واضحا ألنه عندما يتعلق 
  .فإن التعاون العالمي مسألة ضرورية

  
 GGGIوبالنسبة لنا، فإن كوريا افتتحت المعھد العالمي للنمو األخضر المعروف باسم   

بسياسات مبتكرة، وتستحدث حلوال  وسوف تخرج ھذه المؤسسة. حزيران الماضي/ يونيو.في
  .تكنولوجية، وسوف نتقاسم ذلك مع العالم

  
  سيداتي سادتي
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تظل وسوف . اليوم الھادئإن الكثيرين يوافقون على تزايد أھمية وتأثير إقليم آسيا والمحيط   
وسوف نواصل العمل معا صوب تعزيز التعاون . كوريا دائما شريكا وثيقا وصديقا مخلصا

  .وتحقيق االزدھار المشترك والصداقةاإلقليمي 
  

ولدينا الكثير الذي . مؤتمر المنظمة اإلقليمي لھذا العام ھذه الصداقة والشراكةآمل أن ييسر   
  .ينبغي عمله

  
رائعة والضيافة الودودة فتمتعوا بالطبيعة ال. م إلى كوريا وھي في أفضل حاالتھاتلقد حضر  

  .تھاني لكم وأرجو لكم التوفيق في عملكمومرة أخرى . التي يوفرھا الشعب الكوري
  
  

  .وشكرا لكم
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  المرفق ھاء
  بيان المدير العام

  
  باك رئيس جمھورية كوريا-ميونغ ليفخامة الرئيس 

  بوك وزير األغذية والزراعة والغابات ومصايد األسماك -معالي السيد يوجوينغ
  السيد الرئيس المستقبل لمجلس منظمة األغذية والزراعة

  المندوبين الكرامحضرات 
  سيداتي سادتيأصحاب السعادة، 

  
  مقدمة

  
والسرور العظيم لي أن أكون بينكم في المؤتمر اإلقليمي الثالثين  الفخرلمن دواعي   

التاريخية التي كانت من قبل  وىجيونج نعقد في مدينةالذي يالھادئ للمنظمة آلسيا والمحيط 
راب نيابة عن المنظمة وموظفيھا و أنتم جميعا عن واسمحوا لي أن أبدأ باإلع.عاصمة مملكة سيال

باك وحكومته والشعب الكوري لكرم  -عميق الشكر لفخامة رئيس الجمھورية الرئيس لي ميونغ
  .ضيافتھم وحرارة ترحيبھم

  
والمؤتمر اإلقليمي ھو الثاني الذي يعقد في ھذا البلد الذي برز لنجاحه المشھود في   

البشرية، ومنذ المؤتمر اإلقليمي السابق الذي عقد في تماعية والتنمية المجاالت االقتصادية واالج
باطراد إلى أن أصبح البلد اليوم يتمتع بأعلى  الفردي الدخل ارتفع 1966كوريا عام جمھورية 

منظمة وھو واحد من أربعة أعضاء في . الھادئمعايير التنمية البشرية في إقليم آسيا والمحيط 
ولذا فإن شعب ھذا البلد وقادته يستحقون التھنئة على ھذه . التنمية من اإلقليمالتعاون االقتصادي و

  .اإلنجازات
  

  حالة األمن الغذائي في العالم وفي اإلقليم
  

  السيد الرئيس
  أصحاب السعادة، سيداتي سادتي

  
بخفض  1996لقد تعھد رؤساء الدول والحكومات، خالل مؤتمر القمة العالمي الذي عقد عام   
أعيد تأكيد ھذا االلتزام وقد . 2015من يعانون من الجوع في العالم بمقدار النصف بحلول عام  أعداد

: ، ومؤتمر القمة العالمي2000بعد ذلك في المؤتمرات الدولية األخرى وخاصة قمة األلفية في عام 
كومات قرر مؤتمر القمة العالمي لرؤساء الدول والحومؤخرا . 2002في  خمس سنوات بعد االنعقاد

تشرين الثاني في روما استئصال الجوع بالكامل من / حول األمن الغذائي، الذي عقد في نوفمبر
  .العالم

  
وتصور أحدث بيانات منظمة األغذية والزراعة عن الجوع وضعا يثير القلق البالغ   
 بنحوفعلى الرغم من االنخفاض المتوقع فإن عدد من يعانون من الجوع في العالم يقدر . المستمر

ويرجع االنخفاض في . مقبولةيظل مرتفعا بدرجة غير  رقموھو . 2010نسمة في  مليون 925
أسعار األعداد إلى سياق اقتصادي أكثر مالءمة وخاصة في البلدان النامية وإلى التراخي في 

ية غير أن األعداد تظل أكثر ارتفاعا مما كانت عليه قبل األزمات الغذائ. 2008األغذية منذ منتصف 
  .فترة األساس لمؤتمر القمة العالميوأكثر ارتفاعا مما كانت عليه في  2008واالقتصادية في 

  
يا وال وفي   ادئمحيط ما يتعلق بإقليم آس ل، الھ واحد من أعظم النجاحات التي تحققت  يتمث

ر ة في خفض الفق ة لأللفي ين ف .بالنسبة لألھداف اإلنمائي ا ب را ،2005و 1990فيم د انخفض عدد األف
ن ل م ى أق ون عل ذين يعيش   ال
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ة 36.4مليون نسمة أي انخفاض بنسبة  954مليار إلى  1.5دوالر يوميا من  1.25 ر أن . في المائ غي
يم . االنخفاض في الجوع كان أبطأ ة في اإلقل  588من فقد انخفض عدد من يعانون من نقص األغذي

ي  مة ف ون نس ى 1992-1990ملي   إل
ة . في المائة 5.6ي انخفاض بنسبة أ 2007-2005مليون نسمة في  555 وتشير أحدث تقديرات المنظم

ل انخفاضا . 2010مليون نسمة من الجوعى في  578كان يضم إلى أن اإلقليم  ك يمث ومع ذلك فإن ذل
  .2009في المائة عن عام  12بنسبة 

  
. ةبين األقاليم الفرعية ازدادت حدإلى ھذه األرقام، نجد أن الفروق  بإمعانوإذا نظرنا   

فجنوب آسيا على وجه . فالتقدم المبھر لبعض البلدان تآكل بسبب الركود في بلدان أخرى
الخصوص، يحتاج إلى قدر أكبر من االھتمام بالنظر إلى أن النجاح في خفض الجوع في تلك 

  .بدرجة كبيرة من المؤشر اإلقليمي المنطقة سوف يعزز
  

  اإلنتاج الزراعي في اإلقليم
  

مليون  999تقدير إنتاج الحبوب في آسيا بمقدار  إلى 2010/2011المنظمة للفترة تشير أحدث أرقام 
االحتياجات البالغة في المائة عن السنة السابقة مقابل  1.2مليون طن أو  13ر ايزيد بمقد طن وھو ما

مليون طن مقابل صادرات  127بمقدار  2010/2011وتقدر واردات الحبوب في . مليون طن 074 1
  .مليون طن 85ويسفر ذلك عن عجز في الحبوب بمقدار . طن مليون 42 بمقدار

  
مليون طن أي بزيادة  120بمقدار  2010ويقدر إنتاج آسيا من اللحوم ومنتجات اللحوم في   
ومن المقرر . مليون طن 128مقابل االحتياجات المقدرة بمقدار  2009في المائة عن عام  2.5قدرھا 

  .مليون طن 263ليصل إلى نحو  2010في المائة في  4.4إلقليم بنسبة أن يزيد إنتاج األلبان في ا
  

 95يمثل أكبر منتج لألسماك في العالم حيث بلغ اإلنتاج الھادئ ومازال إقليم آسيا والمحيط   
في  66قليم إلاوفي حين يحقق . في المائة من مجموع اإلنتاج العالمي 67يمثل  2008مليون طن في 

ربية األحياء المائية بنصيب لعالمي من المصايد الطبيعية، يسيطر على صناعة تالمائة من اإلنتاج ا
فھناك ثماني بلدان في اإلقليم تحتل مكانا مرموقا بين أكثر . في المائة من اإلنتاج العالمي 90يبلغ 

. ويركز ھذا القطاع بصورة متزايدة على الجودة. لألحياء المائية في العالمعشر بلدان منتجة 
والبيئة، يبذل القطاعان العام  ةوتنامي االھتمام بالجودا لمعايير سالمة األغذية والمساندة، ونظر

نفس  األحياء المائية مع التقليل فيوالخاص جھودا كبيرة لتحسين سالمة وجودة منتجات تربية 
  .الوقت من تأثيراتھا البيئية

  
في  18يشكل  وھو مايون ھكتار مل 640غطاء حرجيا قدره الھادئ إقليم آسيا والمحيط ولدى   

وأدت برامج إعادة التشجير الطموحة في بعض البلدان إلى . الحرجي في العالمالمائة من الغطاء 
مليون ھكتار خالل العقد الماضي ومن ثم  14بمقدار  زيادة الغطاء الحرجي الصافي في اإلقليم

غير أن معدل إزالة الغابات . حرجيتعكس مسار االتجاه السائد منذ فترة طويلة لتقليص الغطاء ال
  .وتدھور الغابات مازال يدعو إلى االنزعاج العميق في الكثير من البلدان

  
  التحديات واألولويات الرئيسية في المستقبل

  
 29ومما يزيد األمور تفاقما أن . مليون نسمة يعانون اليوم من الجوع في العالم 925مازال   

  . طوارئغذية مما يتطلب مساعدات بلدا يعاني من عجز خطير في األ
  

مستوى الى قوية وموارد مالية كافية إذا ما أردنا أن نرتفع وسيتعين توفير إرادة سياسية   
  .تحدي استئصال الجوع في العالم

  
وسوف يحدث ھذا النمو . 2050وسيصل عدد سكان العالم إلى تسعة مليارات نسمة في   

النامية وھي المكان الذي يعيش فيه جميع الجوعى في العالم السكاني بالدرجة األولى في البلدان 
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  وسيتعين زيادة اإلنتاج الغذائي بنسبة. تقريبا
  .في المائة في العالم ومضاعفته في البلدان النامية 70
  

ه وھناك أيضا تنافس من جانب الوقود الحيوي الذي    ا كان علي زاد إنتاجه إلى ثالثة أمثال م
ي ين ف ا ب   م

ر من . 2008و 2000 وب عن  110وقد تحول أكث ين طن من الحب ذاء كل عاممالي ا، . الغ  الأوعلين
  .ننسى أيضا تأثير تغير المناخ على اإلنتاج

  
والى تعزيز مقاومة نظم وسنحتاج إلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية   

التحكم في المياه وإقامة الطرق الريفية ومرافق اإلنتاج لديھا باالستثمار في البنية األساسية الريفية و
  .التخزين والمسالخ وغير ذلك إال أننا نحتاج أيضا إلى عوامل إنتاج حديثة

  
مليار دوالر أمريكي  44ويتعين أن تصل المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجھة للزراعة إلى   

ويتعين على البلدان النامية . والمدخالتسنويا لالستثمار في البنية األساسية الحديثة والتكنولوجيات 
فالبد من أن يحصل القطاع الزراعي . للزراعةذاتھا أن تخصص نسبة أكبر في ميزانياتھا المحلية 

  .في المائة من اإلنفاق العام في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض 10يقل عن  على ما ال
  

اعية خالل السنوات الخمس الماضية إلى اھتمام وتدعو التقلبات المتزايدة في األسعار الزر  
. تھدد فحسب األمن الغذائي بل واالستقرار السياسي واالجتماعي كذلك فھذه التقلبات ال. خاص

ھمية ومن األ. وتؤثر الشكوك الزائدة في األسواق بصورة مباشرة في قرارات االستثمار وتدفقاته
في األسعار وسوء عمل األسواق  المفاجئرتفاع الشديد للتعامل مع اال البالغة استحداث آليات فعالة

  .الزراعية
  

ي    دة ف ات المتزاي الج التقلب دولي أن يع ع ال ا للمجتم ي ينبغي بھ ة الت ة الكيفي درس المنظم وت
ذ سياسات التخزين، : أربعة طرقويجري استكشاف . األسعار الزراعية تعزيز لوائح السوق، بتنفي

تثنائي تتكيف بصورة أفضل مع ھذا الوضع  قواعد التجارة الدولية التي ل االس الجديد وتوافر التموي
عفا د ض دان األش واردات البل ة. ل وم الجمع ي ي   وف

بتمبر 24 ة / س دورات للجماع ين ال تثنائيا ب تركا اس ا مش ة اجتماع دت المنظم ا عق ي روم ول ف أيل
ة ة المعني ة الدولي ة الحكومي الحبوب والجماع ة ب ة المعني ة الدولي ايا  الحكومي ة القض األرز لمناقش ب

ة وأسعار المھمة ذات الصلة باالرتفاع الشديد الذي  وب بصورة عام حدث مؤخرا في أسعار الحب
  .القمح بصورة خاصة

  
ية خالل الدورة القادمة عوستناقش قضية تقلبات األسعار وعدم استقرار األسواق الزرا  

وأود .تشرين األول/ أكتوبر 16إلى  11مة من للجنة األمن الغذائي العالمي التي ستعقد في مقر المنظ
فلن يسھم ذلك في . أعلى مستوى ممكنبأن أغتنم ھذه الفرصة للتشديد على أھمية مشاركة بلدانكم 

  .على القرارات التي ستتخذإثراء المداوالت فحسب بل وسيضفي شرعية إضافية 
  

الدول (مجموعة العشرين  وتأمل المنظمة في أن يستطيع المجتمع الدولي، ربما تحت قيادة  
  .من اعتماد سياسات مالئمة وتدابير ملموسة تتعامل مع ھذه التقلبات المتزايدة) الصناعية العشرين

  
  جدول أعمال المؤتمر اإلقليمي

  
  السيد الرئيس

  أصحاب السعادة، سيداتي سادتي
  

قليم وستتاح سوف تحاطون علما في ھذا المؤتمر اإلقليمي الثالثين بأنشطة المنظمة في اإل  
المكاتب لكم الفرصة لمناقشة األولويات وتنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة، وإنشاء شبكة 

  .الميدانية وإصالح لجنة األمن الغذائي العالمي
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وستعقد مائدة وزارية مستديرة بشأن المتابعة التي سيسندھا اإلقليم لمبادرة الكويال بشأن   

تحويل اإلعالنات المقابلة إلى لقمة العالمي حول األمن الغذائي لضمان األمن الغذائي ومؤتمر ا
  .أعمال

  
  إصالح المنظمة

  
. في منظومة األمم المتحدةتجتاز المنظمة في الوقت الحاضر أعمق عملية إصالح تجري   

أنھا تعيد تشكيل إجراءات عملھا والطريقة التي تؤدي بھا واليتھا وتسلم بھا خدماتھا للبلدان 
  عضاء األ
  

وكان تنفيذ خطة العمل الفورية ھدفا رئيسيا من أھداف الدول األعضاء واألمانة منذ أن   
وتتمثل . 2008تشرين الثاني / خالل دورته الخاصة التي عقدھا في نوفمبراعتمدھا مؤتمر المنظمة 

  العناصر الرئيسية لخطة العمل الفورية
  :يلي ما في
  

 ة قائمة على النتائج؛اعتماد إطار للتخطيط وثقافة جديد 

 تطبيق الالمركزية وزيادة التفويض بالسلطة؛ 

 التبسيط التنظيمي؛ 

 تحسين إدارة الموارد البشرية؛ 

 زيادة فعالية الحوكمة. 
  

كانون الثاني، أصبحت المكاتب اإلقليمية مسؤولة عن اإلشراف على برنامج / ومنذ يناير  
يتولون بالتدريج إدارة العمل التقني للمكاتب وسوف . وميزانية الموظفين التقنيين في اإلقليم

وعالوة على ذلك جرى تدريب الموظفين في المكاتب اإلقليمية على تولي مسؤولية القطرية 
  .األنشطة  التي تنفذ في إطار برنامج التعاون التقني

  
ري في إعادة تنظيم شاملة للمقر الرئيسي للمنظمة لتيسير توافق ھيكلنا اإلدا 2009في  وبدئ  

ويتمثل . 2012ومن المقرر االنتھاء من ھذه العملية في . على النتائجمع إطار األھداف المعتمدة 
وظيفة على مستوى المدير في محاولة للتخفيف من الھيكل  40أحد عناصره الرئيسية في إلغاء 

  والتسلسل الوظيفي في المنظمة 
  

در أكبر من التفصيل وخاصة وسوف يشرح الرئيس المستقل للمجلس األنشطة الجارية بق  
  .تلك المرتبطة بممثلي الدول األعضاء

  
  إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي

  
تشرين الثاني الماضي على / وافقت الدورة السادسة والثالثين لمؤتمر المنظمة في نوفمبر  

والغرض من ھذا اإلصالح ھو . إصالح رئيسي آخر ھو إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي
وھذه ھي الجوانب . حوكمة اللجنة باستخدام الھياكل والبرامج القائمة وإقامة شراكات فعالةحسين ت

  .الرئيسية للجنة األمن الغذائي العالمي المجددة
  

  وجھات النظر بشأن أسباب  توافقأنھا منتدى عالمي لمناقشة وسائل تدعيم
 ؛في ھذا المجال وانعكاسات انعدام األمن الغذائي وبشأن طرق العمل الالزمة

  أنھا آلية للتنسيق العالمي للجھود الرامية إلى استئصال الجوع لضمان تجانس وفعالية
 ؛األعمال على المدى الطويل

 فلجنة األمن الغذائي العالمي الجديدة تتألف من : أنھا تعمل وفقا ألسس علمية متينة
من خالل توفير فريق خبراء رفيع المستوى يساعد في اتخاذ القرارات المالئمة 

 البحوث والتحليل بصورة موضوعية ومحايدة؛
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  الحكومات والمؤسسات اإلقليمية والدولية : الشأنوھي مفتوحة لجميع أصحاب
والشركاء االقتصاديين والماليين، ومنظمات المزارعين والقطاع الخاص والمنظمات 

 .لجنةوالمجتمع المدني حيث ستمثل جميعھا في الغير الحكومية والمؤسسات 
  

يتعين، حيثما يكون مالئما، أن تمثل الحكومات على مستوى وزاري عال في  هغير أن  
االجتماعات لكي تصبح ھذه اللجنة عملية حكومية دولية رفيعة المستوى لصنع القرار ومن ثم 

وفي ھذا الصدد، من المھم التشديد عنا على أنه في حين أن مشاركة . الشرعية السياسيةاكتساب 
الرئيسية فإن وجود رات واإلدارات التقنية المعنية في مناقشة القضايا االقتصادية والمالية الوزا

  .الوزارات المسؤولة عن التعاون والتنمية أمر مطلوب أيضا
  

ومن الضروري على المستوى القطري، وتحت إشراف الحكومات، إقامة الشراكات   
أو لتعزيز  الوطنية ألغراض األمن الغذائيباالرتكاز على المجموعات المواضيعية والتحالفات 

وينبغي أن توفر ھاتان اآلليتان الدعم للسلطات الوطنية . توجد بالفعلھذه الشراكات حيثما 
المسؤولة عن ضمان التخصيص الرشيد لموارد الميزانية واستخدامھا، والمساعدات اإلنمائية 

  .لقطاع األجنبيالمحلية وتلك الخاص باالرسمية واالستثمارات المباشرة 
  

وبھذا الشكل تصبح لجنة األمن الغذائي العالمي وفريقھا رفيع المستوى من الخبراء   
  .واآلليات الوطنية العمود األساسي للشراكة العالمية من أجل الزراعة واألمن الغذائي والتغذية

  
  الختام

  
  السيد الرئيس
  معالي الوزراء

  أصحاب السعادة، سيداتي سادتي
  

وھو التاريخ الذي تعھد قادة العالم بخفض  2015ا سوى خمس سنوات عن عام يفصلن ال  
السابقة، قد غير أنه إذا استمرت االتجاھات . أعداد الجوعى ومن يعانون من الفقر إلى النصف عند

ترق أن اإلجراءات التي اتخذت والموارد التي التزم بھا لم إلى يمكن بلوغ ھذا الھدف بالنظر  ال
بأننا نستطيع معا أن نستأصل الجوع من ومع ذلك فإنني مقتنع . ألھداف المحددةإلى مستوى ا

وعلينا أن نفعل ذلك .علينا لكي يتحقق ذلك االنتقال من الكلمات إلى األعمالغير أن . كوكبنا
  .بسرعة

  
وقد استطاع العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية خالل الخمسة عشرة عاما   

نعرف ما ولذا فإننا . اضية تحقيق خفض كبير في حجم أولئك الذين يعانون من نقص التغذيةالم
وسيتعين علينا لكي نحقق أھدافنا االنخراط في عملية إصالح للسياسات . ينبغي عمله لھزيمة الجوع

  وإعادة توجيه االستثمارات  القائمةوالمؤسسات وتدعيم القدرات 
  

قليمي، في عالم يتزايد تكافله، عامال حاسما لمعالجة القضايا وقد أصبح تعزيز التعاون اإل  
، األقاليميعلى المستوى العابرة للحدود التي تؤثر في األمن الغذائي، وتعزيز التجارة واالستثمار 

وأنني . إلى توافق في اآلراء بشأن السياسات الالزمة لضمان التنمية الزراعية المستدامةوالتوصل 
رابطة جنوب آسيا للتعاون نه باإلضافة إلى منظمات التعاون اإلقليمي مثل أشعر بالتشجيع أل

تعزيز وتود المنظمة أن تواصل . الفرعية األقاليماإلقليمي، ظھر أيضا الكثير من المبادرات في 
وآمل مخلصا . تعاونھا الممتاز مع المنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية لتحقيق أھدافنا المشتركة

فإننا نستطيع معا أن نكسب المعركة ضد الجوع  العمل على نفس الخطوطنستمر في في أن 
  .خسارتھا ال يمكنناالعالمي ألن ھذه المعركة ھي التي 

  
  .أرجو لكم التوفيق في عملكم وشكرا لكم على حسن استماعكم
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  المرفق واو
  

  متابعة: من اإلعالنات إلى األعمال"مذكرة بشأن المائدة المستديرة عن 
كويال بشأن األمن الغذائي ومؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي  مبادرة ال

  في اإلقليم
  

  :والتوصيات العديدة القابلة للتنفيذ من ھذه المائدة المستديرة ةالنتائج البارز
  
واألمن الغذائي  للزراعة مسار االنخفاض في التمويل المحلي والدولي أن نعكس علينا  )أ(

ية في البلدان النامية واالرتكاز على قوة الدفع الناشئة عن مبادرة الكويال ريفوالتنمية ال
  بغرض تحقيق االنجاز المطرد للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي القطري؛

  
أن زيادة المساعدة اإلنمائية  في حين: يتعين بذل المزيد لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية  )ب(

والنمو االقتصادي والتقدم االجتماعي والعناية بالبيئة تعتبر إن الديمقراطية أمر ضروري، ف
ومعالجة عدم المساواة في الدخل والفرص داخل البلدان . أيضا محركات أساسية للتنمية

مثلما الحال بالنسبة للمساواة بين وفيما بينھا عنصرا حاسما في تحقيق التقدم العالمي 
ومن الضروري أن تعالج سياستنا ھذه . نسان واستدامة البيئةالجنسين واحترام حقوق اإل

  ؛القضايا بطريقة أكثر منھجية وتجانسا
  
على التخطيط اإلنمائي أن يعتمد إلى أقصى حد ممكن  يتعين. الملكية القطرية ھي المفتاح  )ج(

ي على الخطط واالستراتيجيات والمشاريع القطرية واإلقليمية وعلى الدروس المستفادة الت
الشمولية في االستجابة ووضع صغار الحائزين من المزارعين في مركز تحقق اختبارات 

  االھتمام؛
  
جميع أصحاب  فيما بين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان زيادة التجانس والتنسيق يتعين  )د(

الشأن في نظام األغذية العالمي إعماال إلعالن باريس بشأن فعالية المعونة وجدول أعمال 
ولمنظمة األغذية والزراعة وشركائھا دور ھام في ھذا المجال من خالل . شأن العملاكرا ب

فق وتجانس توفير الدعم لتعزيز التخطيط القطري، وتحسين البرمجة التقنية للموارد وتوا
  المعونة؛

  
والقطاع الخاص  ت المانحةفيما بين الجھا ثمة حاجة إلى شراكات أكثر فعالية وشموال  )ھـ(

  جھودنا تأثيرا أكبر على الحد من الفقر؛لمجتمع المدني لكي تحقق جميع ومنظمات ا
  
البلدان النامية حيث ينتج المزارعون ھم محرك النمو في  صغار الحائزين من المزارعين  )و(

بفعالية في الحوار اإلنمائي،  إشراكھموينبغي . الفقراء معظم األغذية المعدة لالستھالك
التخفيف من أي مخاطر التمويل والتكنولوجيا ومع األسواق مع وربطھم بفعالية مع مصادر 

  تحدث من خالل زيادة اإلنتاجية وتنويع اإلنتاج؛
وتندمج . يفرض مخاطر إضافية شديدة على األمن الغذائي وقطاع الزراعةتغير المناخ   )ز(

لبلدان تأثيراته المتوقعة مع األخطار التي يتعرض لھا صغار الحائزين من المزارعين في ا
  .النامية والسكان الذين يعانون بالفعل من الضعف
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  المرفق زاي
  

تعزيز الحوكمة القطرية "بشأن حدث جانبي متعدد أصحاب الشأن عن مذكرة 
  واإلقليمية

  "االستفادة من إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي: بشأن األمن الغذائي والتغذية
  

ى السياسي المتجدد خالل  أدى االھتمام  -1 السنوات القليلة الماضية باألمن الغذائي وحوكمته إل
ات ك يحدث في أوق ان ذل ذائي، وك  إعالن تعھدات بزيادة الموارد المخصصة للزراعة واألمن الغ

طويلة األجل التي تسھم في الجوع وانعدام  األزمة إالّ أن األھم من ذلك ھو معالجة العوامل الھيكلية
  .األمن الغذائي وسوء التغذية

  
ام   -2 ان ع رة أخرى  2008وقد ترددت نداءات، خالل قمة الدول الصناعية الثماني في الياب وم

المي 2009في  في الكويال ذائي الع ة األمن الغ د لحوكم ترتكز ، لزيادة التنسيق ووضع تصميم جدي
د في روم. على إصالح المؤسسات القائمة ا وأيد مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي الذي عق

  .الحاجة إلى نظام منقح 2009تشرين الثاني / في نوفمبر
  
ا من 2009وخالل عام   -3 ادة فعاليتھ ة إصالح لزي المي عملي ، اجتازت لجنة األمن الغذائي الع

ي تحد  رويج للسياسات الت ى الت درتھا عل خالل ضمن مجموعة واسعة من أصحاب الشأن وزيادة ق
دولي وتتمثل رؤية . األمن الغذائيمن انعدام  دى الحكومي ال اللجنة بعد إصالحھا في أن تكون المنت

  .والدولي األكثر شموال لجميع أصحاب الشأن للعمل معا لضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع
  
انبي،   -4 ين عن  انعكاساوجمع الحدث الج ا، ممثل المي ورؤيتھ ذائي الع ة األمن الغ لھيكل لجن

ات اإلقليم ة والھيئ ات فضال الحكومات الوطني ة ومؤسسات القطاع الخاص والبحوث واألكاديمي ي
ه الذي عرضال وأتاح. الھادئالمجتمع المدني في إقليم آسيا والمحيط  عن منظمات ق  قدم ا الفري وم

 أعقبه من مداخالت الحضور الفرصة لجميع أصحاب الشأن لتبادل أفضل ما لديھم من  الممارسات
ار رويج لمش ي الت تفادة ف دروس المس ات وال ات واآللي ي المؤسس ددين ف أن المتع حاب الش كة أص

  .الخاصة باألمن الغذائي والتغذية على المستويين القطرية واإلقليمي
  
راف   -5 ي االعت ار األول ف ل االعتب ابع بوتمث دد القطاعات والالط دد أصحاب الشأن المتع متع

انبي الحا. لقضايا األمن الغذائي والتغذية ى المشاركة في إطار وحددت مناقشات الحدث الج جة إل
انس  يق والتج ة لضمان التنس ة والعالمي ة واإلقليمي تويات القطري ى المس ترك عل يط مش ي التخط ف

دير  زوجرى أيضا تأكيد أھمية تعزي. ووضع الميزانيات والتنفيذ يم لتق درات والرصد والتقي اء الق بن
  .مدى التقدم المحرز في تحقيق األمن الغذائي والتغذية
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ال  -6 ات وع ة الھيئ ى أھمي انبي عل دث الج ز الح ة، رك ات القطري ل الممارس ى أفض وة عل
يا  ذائي في آس والمبادرات اإلقليمية في مجال األمن الغذائي والتغذية مثل اإلطار اإلقليمي لألمن الغ

يط  ادئ والمح ة الھ دولي للتنمي ندوق ال ي والص ة األفريق ة ومصرف التنمي ين المنظم ترك ب المش
يا الزراعية وفري وب شرق آس م جن ق العمل المواضيعي اإلقليمي المني بالفقر والجوع، ورابطة أم

  .الھادئاإلقليمي ومنتدى جزر المحيط  ورابطة جنوب آسيا للتعاون
  
ى المستوى   -7 ة عل ذائي والتغذي دام األمن الغ وتشمل بعض الدروس المستفادة في معالجة انع

ود  )1(: الجانبياإلقليمي التي قدمت في الحدث  التزام الحكومات الوطنية كشرط مسبق لنجاح الجھ
ة  ع أصحاب ) 2(اإلقليمي ين جمي ا ب د واضح للمسؤوليات فيم ى تحدي ة إل عار الحاج الشأن تحت ش

  .الحاجة إلى تعميم مكون التغذية في األمن الغذائي) 3" (شركاء كثيرون وفريق واحد"
  
ى   -8 ق إل أن الطري انبي بش ذل وحددت مناقشات الحدث الج ادة ب ى زي ة إل دة الحاج ام بش األم

ادئالجھود لتحسين التنسيق اإلقليمي استنادا إلى  ف مب ك جرى تشجيع . افيةالشمولية والش ى ذل وعل
ة األخرى والمنظمات  ة الدولي الھيئات والمبادرات اإلقليمية القائمة على إشراك المنظمات الحكومي

ز الشراكات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع ا لخاص ومؤسسات البحوث لتعزي
  .األكثر قوة
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  المرفق حاء
  "االستثمار الزراعي الرشيد"موجز الحدث الجانبي 

  
ي السيد سيجفريد سيرانوا وكيل الوزارة لشئون السياسات بترأس ھذا الحدث الجان

  .والتخطيط في وزارة الزراعة في جمھورية الفلبين
  

الممثل اإلقليمي للمنظمة وكي كونوما المدير العام المساعد افتتح االجتماع السيد ھيرويو
وقال إن االستثمارات . ورحب بالمشاركين وعرض أھداف الحدث الجانبي. آلسيا والمحيط الھادي

الناشئة عن القطاعين العام والخاص لزيادة إنتاجية الزراعة التي يضطلع بھا صغار الحائزين لھا 
المرتبطة غير أنه استرعى االھتمام إلى المخاطر المحتملة . من الفقرتأثير كبير على النمو والحد 

زمام المبادرة لبلورة المبادئ  أمسكواھا اءولھذا السبب فإن المنظمة وشرك. باالستثمارات الدولية
السياسات، وإعداد المواصفات واللوائح األساسية التي توجه الدول األعضاء في مجاالت وضع 

وجھات نظرھم ووضع ودعا المشاركين إلى تبادل . ر في قطاعھا الزراعيالتي تعزز االستثما
  .توصيات للعمل في المستقبل

  
االستثمار  ومبادئأنشطة  يتصل بھا من عرض بشأن االستثمار المباشر في الزراعة وما

  الزراعي الرشيد الذي يحترم الحقوق وسبل المعيشة والموارد
ق المشاريع في المنظمة والسيد باسكال ليو الخبير ھيرو ميازاكو منسمقدم من السيد ماسا

  االقتصادي التجاري في المنظمة
  

الدعم المقدم لدراسة عن تدابير السياسات المالئمة "قدم السيد ميازاكو المشروع المعنون 
الممول من مساھمات من خارج " لزيادة االستثمارات في الزراعة والتشجيع على إنتاج األغذية

ويجري ھذا المشروع منذ . وزارة الزراعة والغابات ومصايد األسماك في اليابان الميزانية من
بلدا وعمل تحليل في القضايا ذات  18دراسات حالة في  2009تشرين األول / بدايته في أكتوبر

الصلة مثل تكوين رأس المال، وحقوق الملكية، والموارد المالية، وجمع البيانات لتكون قواعد 
وثيقة توجيه سياساتية تتضمن خيارات : بنتيجتين ھماوقع أن يخرج المشروع ويت. البيانات

السياسات وأفضل الممارسات وقواعد البيانات بشأن البنود الرأسمالية ومعلومات مناخ االستثمار 
  .في البلدان المتلقية المحتملة لالستثمار الخارجي

  
لي للتنمية الزراعية والبنك الدولي وأوضح السيد ليو أن المنظمة واألونكتاد والصندوق الدو

البلدان في تحقيق أقصى المنافع من االستثمار الدولي مع التقليل إلى قد اقترحت، بغية مساعدة 
بشأن االستثمار الزراعي الرشيد يحترم الحقوق وسبل المعيشة  مبادئأدنى حد من المخاطر، 

ة الجيدة، والمساءلة، واالستدامة االجتماعية المبادئ السبعة إلى الشفافية والحوكموتستند . والموارد
واالعتراف باألمن الغذائي المحلي وشواغل التنمية  والبيئية واالقتصادية، وإشراك أصحاب الشأن

وقدم السيد ليو . وتعتمد المحتويات على البحوث وأفضل الممارسات في القانون والسياسة.الريفية
أن توفر إطارا مرجعيا للوائح القطرية، ا، ويمكن المبادئ السبعة، وأوضح أنھا طوعية تمام

واتفاقات االستثمارات الدولية، ومبادرات المسؤولية االجتماعية المؤسسية العالمية وعقود 
  .االستثمار الفردية

  
وسوف تواصل المنظمة ومنظماتھا الشريكة في إجراء المشاورات الشاملة مع جميع 

لتحويل ھذه المبادئ إلى أعمال لمستثمرين  راءأصحاب الشأن للتوصل إلى توافق في اآل
واستنادا إلى نتائج . والحكومات والجھات المانحة والوكاالت الدولية للتنفيذ على مختلف المستويات

المبادئ في إعداد صكوك طوعية لالستثمار الدولي على نفس ھذه المشاورات يمكن استخدام ھذه 
  .إذا توافر التوافق في اآلراءأو مدونات السلوك . المبادئ التوجيھية
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وطلب . والخبراء مع المشاركينالجلسة العامة وعقب ھذه التقديمات، جرت مناقشات في 
. الرئيس من المشاركين إبداء وجھات نظرھم بشأن المبادئ الخاصة باالستثمار الزراعي الرشيد

 ؟الھادئية إلقليم آسيا والمحيط فھذه المبادئ كاھل : وبغية بدء المناقشات أشار إلى األسئلة التالية
  .يلي موجز للمناقشات ؟ وما ھو نوع الصكوك الطوعية الدولية؟ وفيماھي كيفية تفعيلھا ما
  

  موجز الرئيس
  

االستثمار الزراعي عامل بالغ األھمية لزيادة اإلنتاجية الزراعية وزيادة اإلمدادات الغذائية 
في التخفيض من حدة الفقر المشاريع االستثمارية وقد تسھم .ومن ثم اإلسھام في األمن الغذائي
  .وإدرار الدخل في المناطق الريفية

  
تزيد بصورة  ، وھذه المنافع ال"عصا سحرية"غير أن االستثمار اإلنمائي الخارجي ليس 

وخاصة عندما يتعلق األمر . وقد لوحظت تأثيرات سلبية لالستثمار في بعض األحيان. تلقائية
تتوافر السياسات وينبغي أن .يتوافر إطار مؤسسي كاف على األراضي والطاق بالحصول واسع الن

واللوائح والمؤسسات بصورة كافية فالحوكمة الجيدة ضرورية لتعظيم منافع االستثمار الزراعي 
ولذا البد من بذل الجھود لتدعيم قدرة البلدان المضيفة على . والتقليل إلى أدنى حد من المخاطر

  .ري والمحليالمستويين القط
  

وينبغي تحديد نمط ونطاق االستثمارات . االستثمار الزراعي الرشيد لمبادئوثمة تأييد عام 
مفصل قبل النظر في وينبغي زيادة بلورة المبادئ لتتحول إلى توجيه . المبادئ التي تشملھا ھذه

ب الشأن غير الحكومة وينبغي على وجه الخصوص تحديد مسؤوليات أصحا. اعتمادھا
وينبغي أن تھدف المبادئ إلى اإلسھام في أوضاع المنافع المتبادلة حيث تتحقق .لمستثمرينوا

  .وينبغي أن تفيد صغار المزارعين المنافع للحكومة المضيفة والمجتمع المحلي والمستثمر
  

والشامل  حوارھا المفتوحما يتعلق بعملية التشاور، طلب من المنظمة أن تواصل  وفي
  .ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الشأن المعنيينالحكومات األعضاء مع  المبادئبشأن 

  
وسوف تؤخذ وجھات  لمدخالتھم في المناقشاتوأعرب الرئيس عن شكره للمشاركين 

أخرى تقدم بعد ورحب الرئيس بأي مدخالت . المبادئنظرھم في عملية زيادة بلورة ھذه 
كون ھناك على وجه توس. اصل عملية التشاوروسوف تتو. االجتماع، ويمكن إرسالھا إلى المنظمة

القادمة للجنة األمن  الزراعة خالل الدورةخاصة عن االستثمار في  الخصوص مائدة مستديرة
الخطوط التوجيھية حيث سيجري تقديم  2010أول تشرين / أكتوبر 13الغذائي العالمي في روما يوم 

ير ذلك من الموارد الطبيعية لممثلي الطوعية بشأن الحوكمة الرشيدة عن حيازة األراضي وغ
  .الحكومات
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  المرفق طاء
  

  التصدي للجوع وتعزيز األمن الغذائي: البيان الختامي للرئيس
  والقيام بثورة خضراء جديدة

  17الھادئفي إقليم آسيا والمحيط 
  

  بوك -معالي يوجوينغ
  وزير األغذية والزراعة والغابات ومصايد األسماك

  
  الھادئمؤتمر اإلقليمي الثالثين آلسيا والمحيط في الجلسة العامة لل

  
  2010تشرين أول / أكتوبر 1، ىجيونجو

  
  معالي الوزراء

  المندوبون الكرام
  سيداتي سادتي

  
 أھميةله  تكانالھادئ اعتقد كرئيس أن المؤتمر اإلقليمي الثالثين للمنظمة آلسيا والمحيط 

والخبرات قشات عميقة وتقاسم المعارف فقد أتيحت لنا فرصة قيمة لالنخراط في منا. ةكبير
الرئيسية مثل األمن الغذائي وتغير المناخ والتنمية المستدامة  فقد غطت مناقشاتنا القضايا. المختلفة

  .مساھمات نع المشاركين لما قدموه موإنني أشعر بعميق االمتنان لجمي. وإصالح المنظمة
  

تضيف فيھا كوريا المؤتمر اإلقليمي وكما تعلمون، فإن ھذه ھي المرة الثانية التي تس
ا، وكانت تلك السنوات ھامة عام 44أي قبل  1966سيول عام وكان المؤتمر األول في . للمنظمة

  .لكوريابشدة 
  

ففي تلك السنوات األربعة واألربعين انتقلت كوريا من بلد يبتليه الفقر يعتمد على المعونة 
كوريا أيضا العجز في وحلت . المعونة للدول األخرى الخارجية في معيشته اليومية إلى دولة تقدم

األغذية بالنجاح في تنفيذ الثورة الخضراء التي تضمنت تحسين األصناف والتطورات البارزة في 
  .تكنولوجيا الزراعة

  
وخالل فترة وجيزة تقل عن نصف قرن؛ حققت كوريا بنجاح كال من األمن الغذائي 

في بلد مثل الھادئ قليمي الثالثين للمنظمة آلسيا والمحيط وعقد المؤتمر اإل. واستئصال الجوع
حقيقة أن الجوع وانعدام األمن الغذائي قد  ءكوريا ينطوي على مغزى خاص والسيما في ضو

  .أصبحا مصادر قلق متزايد
  

ومن بين المسائل التي نوقشت في ھذا المؤتمر اإلقليمي بالغ األھمية خالل األيام الخمسة 
األمن الغذائي يعتبر عنصرا ھاما في تدعيم  أن أعرب عن وجھة نظري بشأن ما الماضية، أود

  .وحل مشكلة الجوع في العالم
  

ويتعين معالجة ھذه القضية بأعلى . فالجوع من أكثر القضايا إلحاحا التي تواجھھا البشرية
الجوع المزمن فوفقا لما ذكرته المنظمة بأن عدد األشخاص الذين يعانون من . مستوى من األولوية

من سكان ذلك أن شخص من بين كل ستة أشخاص  ويعني. 2009قد تجاوز المليار نسمة في عام 
ويعيش أكثر من مليون طفل سنويا من الجوع  15وفي نفس الوقت، يموت . العالم يعاني من الجوع

أنه يبدو وعلى وجه الخصوص تشير المعدالت الحالية إلى . ثالثة ماليين بأقل من دوالرين يوميا
                                                            

 - ألقى ھذا البيان في نھاية الجلسة الختامية بعد اعتماد التقرير الرسمي للمؤتمر اإلقليمي بواسطة معالي السيد يو جوينغ  17
سيا والمحيط بوك وزير األغذية والزراعة والغابات ومصايد األسماك والذي كان رئيسا للمؤتمر اإلقليمي الثالثين آل

 .الھادئ
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خفض نسبة من يعانون من الجوع بمقدار أن أحد األھداف اإلنمائية لأللفية الذي ينص على 
  .صعب التحقيق 2015النصف قبل عام 

  
، حذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة 2010حزيران / وفي يونيو

خالل السنوات العشر القادمة سوف يزيد  األغذية والزراعة من أن ارتفاع األسعار الدولية لألغذية
وحتى اآلن . الواردات الغذائيةالضغوط على األمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشدة على من 

فإن األمن الغذائي معرض لألخطار، فالفيضانات وحاالت الجفاف والموجات الحرارية وأنماط 
ن أسعار الطاقة وتبث عدم االستقرار في وتزيد مالطقس غير العادية تحد من اإلنتاج الغذائي، 
ولذا يتعين على المجتمع الدولي أن يصعد جھوده . أحوال العرض والطلب على األغذية في العالم

  .للتصدي للعوامل التي تقوض األمن الغذائي
  

الكثير كأساس إلقامة عالم خال  1945وتعمل منظمة األغذية والزراعة، منذ إنشائھا عام 
وإنني أطالب المنظمة، بكل االحترام الواجب، . ر أن الكفاح مازال بعيدا عن االنتھاءغي. من الجوع

ويتعين على المنظمة أن تدرس بصورة وثيقة . أن تكثف جھودھا الستئصال الجوع من العالم
الحلول التي نوقشت في مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي وغير ذلك من المؤتمرات وأن 

لتعويض العيوب  تلك التدابير تأثيراتينبغي تقييم  وعالوة على ذلك. اللتزاماتهكل بلد تراجع تنفيذ 
  .وجوانب النقص

  
العالمي وإعالن مؤتمر القمة وكما أشير في بيان الكويال المشترك بشأن األمن الغذائي 

لجوع العالمي حول األمن الغذائي في العام الماضي، ينبغي أن تحتل البلدان التي تعاني من ا
لطلب النماذج األولوية ويتعين على ھذه البلدان أن تسند . والعجز الغذائي مكان الصدارة في الكفاح

وعليھا أن تحرك الجھود إلقامة . الفريدة وظروفھا الزراعية اإلنمائية التي تتوافق بدقة مع ثقافاتھا
  .أساس العتمادھا على الذات

  
لية، وضعت النموذج اإلنمائي الخاص بھا وعندما كانت كوريا في حاجة إلى معونة دو

  المسمى
ما ووضع ھذا النموذج في شكل إستراتيجية لتحديث المناطق  الريفية ثم سرعان . غاندون -سيمويل

غير أن سرعان ما انتشر . أصبح نموذج إنمائي بالغ النجاح، نموذج دفع التنمية الريفية في كوريا
الثالثة للحركة المجتمعية الجديدة فيما يتجاوز  المبادئ االتفاق والجھود الذاتية والتعاون وھي
فقد انتشرت في كافة أنحاء البلد وأصبحت األداة لتحقيق . المناطق الريفية مثل حريق البراري
  .وحتى اآلن تعمل ھذه الحركة كقوة دافعة للتنمية الوطنية. اإلصالح االجتماعي واليقظة العامة

  
صت االستثمارات في البحوث والتنمية الزراعية والمعونة وخالل السنوات األخيرة، تناق

من نتيجة ذلك،  لم تستطع اإلنتاجية التي تحققت في المحاصيل وكان . الدولية لقطاعات الزراعة
ملية تھديدا خطيرا لألمن وتشكل ھذه الع. الرئيسية مثل األرز والقمح أن تواكب النمو السكاني

يدرك أھمية الزراعة وأن يدعم جھوده في مجال البحوث  الغذائي فكل بلد في حاجة إلى أن
ويمكن أيضا أن يساعد المجتمع . وتحسين األصناف المحصوليةوالتنمية، وإقامة البنية األساسية 

الدولي بزيادة الحصة من المعونة الموجھة لألغذية والزراعة في المساعدة اإلنمائية الرسمية التي 
  .يقدمھا

  
فالزراعة . ر، أصبحت الزراعة أكثر من مجرد إنتاج بسيط لألغذيةففي ھذا اليوم والعص

والحيوانات  تتخطى الظروف لتصبح صناعة  تنتج قيم مضافة عالية بموارد حية مثل النباتات
فاليوم تنفض الزراعة عن نفسھا صورتھا التقليدية بأنھا صناعة . والحشرات والكائنات المجھرية
فاآلن يتوقع أن تتطور إلى صناعة متخصصة . لة ومعتمدة على البيئةأولية بسيطة كثيفة اليد العام
غني الھادئ وإقليم آسيا والمحيط . ويتوقع أن تصبح محيطا أزرقا آخر. تحقق قيمة مضافة عالية

ويمكن أن يصبح ھذا اإلقليم . بموارد الحياة مثل الموارد الوراثية النباتية والحيوانيةبصورة خاصة 



63 APRC/10/REP 
 

 

تحرك ازدھار " ضراء جديدةثورة خ"الموارد وتنميتھا موطن لدقيق على ھذه من خالل الحفاظ ا
  .البشرية

  
  معالي الوزراء

  المندوبون الكرام
  سيداتي سادتي

  
قد أن استنتاجات ھامة كثيرة . إلى الوراء إلى المناقشات األخيرة بنظرة، الحظتلقد 

  .توصل إليھا خالل ھذا المؤتمر
  

حددة في مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي يستغرق وقتا فأوال أن تحقيق األھداف الم
يعني أن الوقت أن ذلك . سوءا نتيجة لألزمات الغذائية والمالية األخيرةطويال، وأن الوضع يزداد 

  .قد حان لكي ندفع األمور بقوة الكتساب تقدم في تحقيق أھدافنا
  

من استثماراتھا في القطاع الزراعي وثانيا إن على الدول األعضاء أن تزيد بدرجة كبيرة 
السياسات لتتوافق مع التغييرات الھيكلية حتى يمكن فضال عن إجراء التعديالت المالئمة على 

  .التعامل مع مختلف األخطار التي تواجه األمن الغذائي
  

إن الدعم الدولي والتعاون اإلقليمي مطلوبان على وجه السرعة للتعامل مع إمدادات . وثالثا
غذية غير المستقرة وللتوافق مع تأثيرات تغير المناخ على الزراعة والتخفيف من ھذه األ

  .التأثيرات
  

بقدر أكبر من الفعالية والكفاءة رابعا، ينبغي للمنظمة أن تواصل عملية إصالحھا لتستجيب 
  .للطلبات التي تقدمھا الدول األعضاء

  
مؤتمر اإلقليمي سوف تقدم خطوطا إن االستنتاجات والتوصيات التي أسفر عنھا ھذا ال

من األھداف اإلنمائية لأللفية ومؤتمر القمة  1المحددة في الھدف توجيھية مناسبة لتحقيق الغاية 
  .وسوف يثبت ذلك وحده النجاح الذي حققه ھذا المؤتمر اإلقليمي. العالمية لألغذية

  
مية الزراعية والريفية لقد ساعدنا ھذا المؤتمر في التقدم صوب تحقيق رسالة ورؤية التن

 نعزز أيضا من روح التعاون اإلقليمي وتبادل الكثير من األفكار بشأن كيفيةوأننا . المستدامة
  .الھادئوالمحيط قدرتھا في آسيا إصالح المنظمة وتعزيز 

  
إنني على ثقة من أن التوصيات التي قدمت خالل ھذا المؤتمر اإلقليمي سوف تبلغ للمجلس 

  .واإلقليمي في شكل مشاريع متنوعة على المستويين القطري وتنفذوالمؤتمر 
  

  معالي الوزراء
  المندوبون الكرام
  سيداتي سادتي

  
إنني أشعر باالمتنان لكن لما حققه ھذا المؤتمر اإلقليمي من نجاح وأود أن أعرب عن 

التوصل  تقديري للمندوبين لما قدموه من مدخالت في نتائج المؤتمر اإلقليمي وعلى مرونتكم في
  .إلى اتفاق

  
للرئيس، وأدين بشكر خاص لمعالي السيد كما أود أن أشيد برؤساء الوفود لعملھم كنواب 

ديدي وزير مصايد األسماك والزراعة في ملديف لصموده لتولي الرئاسة بالنيابة عني  إبراھيم
  .تعين علّى الخروج عندما
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ني كوكانسينا وزير الصناعة في كما أشعر بالشكر العميق للمقرر معالي السيد جوكيتا
  .صياغتھا لھذا التقرير الممتازفيجي، وللجنة الصياغة على 

  
ما قمتم به واآلن أود أن أعرب عن تقديري لمنظمة األغذية والزراعة وشكرا جزيال على 

وأود أن أشيد بصورة . المؤتمر نجاحا يتجاوز التوقعات ھذا لتحقيق من إعداد وما قدمتموه من دعم
جاك ضيوف المدير العام لمشورته السديدة ولموظفي المنظمة لمساھماتھم ة  بالدكتور خاص

  .وإخالصھم
  

ونيابة عن حكومة جمھورية كوريا، أعرب عن عميق امتناني لكم لقطعكم كل ھذا الطريق 
  .عودة سعيدةوأرجو أن تستمتعوا بإقامتكم وأتمنى لكم رحلة . لحضور المؤتمر ىإلى جيوينجو

  
  .الھادئعلن اآلن اختتام المؤتمر اإلقليمي الثالثين للمنظمة آلسيا والمحيط وإنني أ
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  المرفق ياء
  

  المدنيبيان مندوبو منظمات المجتمع المدني خالل االجتماع الموازي لمنظمات المجتمع 
أيلول / سبتمبر 28و 27يومي  الھادئمع المشاورة اإلقليمية الثالثين للمنظمة آلسيا والمحيط 

2010  
  2010تشرين أول / أكتوبر 1قدم للجلسة العامة في م

  
إننا نحن الممثلون السبعون لمنظمات صغار المزارعين وصيادي األسماك والشعوب األصلية 
والمرأة الريفية، والرعاة، والشباب والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني في 

  :والزراعة ودولھا األعضاء على النحو التالي آسيا نعرب عن موقفنا وندعو منظمة األغذية
  

  موقفنا
  

األزمة المالية، (لقد أثرت خالل السنوات الخمس الماضية في العالم أزمات متعددة الجوانب 
الجديدة  اللبراليةوترتبط ھذه األزمات بصورة أساسية بالعولمة ) واألزمة الغذائية واألزمة المناخية

الدورية للكساد نتيجة للتنمية غير المستدامة، والزراعة كثيفة المواد  األشكال تفاقمويزيد ذلك من 
  .الكيميائية واإلفراط في اإلنتاج وأسواق المضاربات العالمية

  
مسألة تغيير المناخ مسألة تتعلق بالعدالة االيكولوجية وتشعر بأسوأ أثاره أكثر المجتمعات   -

فالبلدان . حدث من تغييرالجھات مسؤولية عما التي ھي أقل ) وخاصة النساء واألطفال(تھميشا 
المتقدمة تتقاسم مسؤولية غير متناسبة عن انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة للنموذج الصناعي غير 

المصطلحات التقنية الثابتة مثل أننا نرفض . المستدام، والزراعة كثيفة االستخدام للمواد الكيميائية
ة والھندسة الجغرافية والزراعة الصناعية المكثفة واآلليات األغذية المصنعة بالھندسة الوراثي

المعتمدة على السوق مثل آليات التنمية النظيفة وقروض الكربون التي تتيح للبلدان المتقدمة 
  مواصلة أعمالھا كالمعتاد على حساب الفقراء 

  
ن موجة جديدة ع 2008-2007لقد أسفرت األزمات الغذائية والمالية التي حدثت خالل الفترة   -

الغذائي كما يغتنم المستثمرون الماليون فرصة انعدام األمن . من الملكية األجنبية لألراضي
والحكومات التي تستضيف صفقات األراضي ھذه . للمضاربة على أسعار حيازات األراضي

القدرات أو حكومات فقيرة في غالب األحيان وفي حاجة ماسة إلى استثمارات، وتعاني من نقص 
وبھذا . انعدام االلتزام بحماية شعوبھا من المخاطر االقتصادية واالجتماعية والبيئية ذات الصلة

األصلية وغيرھم من الشكل يجري تشريد صغار المزارعين والفالحين والرعاة والشعوب 
على موارد الملكية المشاع عن أماكنھم والتسبب في صراعات  المجتمعات المھمشة التي تعتمد

وتفتقر الخطوط التوجيھية أو مدونات السلوك . وارد، وزيادة المخاطر على سيادة األغذيةعلى الم
الطوعية التي اقترحتھا منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي وغيرھا من  الوكاالت الحكومية 

 حتى أدنى قدر تعرض ، والاإلنفاذالدولية لتنظيم ھذه االستثمارات في األراضي إلى القدرة على 
من الحماية أو أي وسائل حقيقية لمعالجة االنتھاكات الخطير ة لحقوق اإلنسان التي تنشأ عادة من 

  .ھذه الصفقات
  
الشركات الزراعية المتعددة الجنسيات والحكومات والوكاالت الدولية لقد أسفر التواطؤ بين   -

ي البذور والسالالت عن دفع صغار منتجي األغذية إلى مزيد من الفقر وسلبھم حقھم األساسي ف
التجارة العالمية، على سبيل المثال، بإصرار وتواصل منظمة . وغير ذلك من الموارد اإلنتاجية

العمل على فرض الرقابة المؤسسية على األغذية والزراعة من خالل االتفاقات مثل االتفاق 
ويزيد إنفاق . جارةالفكرية المتصلة بالتالخاص بالزراعة، واالتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية 
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. أوروبا الوسطى للتجارة الحرة واالتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة من تعقيد المشكلة
ويعرض نظام حقوق الملكية الفكرية صغار المنتجين لمخاطر رفع الدعاوي القضائية والمضايقات 

ت حقوق الملكية الفكرية وقد انتھك. البذور أرباحا ھائلة من األزمات في حين تحقق شركات
المجاالت االجتماعية الثقافية وااليكولوجية مما يھدد الطابع المتعدد الوظائف لإلنتاج الغذائي 

بلدان مثل نيبال وقد اعترف بسيادة األغذية في دساتير . والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليه
  .والزراعة األغذيةظيم باعتبار ذلك إطارا للسياسات لتن وإكوادوروفنزويال وبوليفيا 

  
وھناك اآلن باإلضافة إلى المؤسسات القائمة، آليات جديدة للحوكمة العالمية لألغذية   -

وقد . وثمة حاجة ماسة إلى تحقيق التجانس في السياسات بين جميع العناصر الفاعلة. والزراعة
على  2009ن الثاني تشري/ مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي الذي عقد في نوفمبرصادق 

وقد عززت ھذه اإلصالحات من الدور الذي تضطلع فيه في تحقيق . إصالحات لجنة األمن الغذائي
في  وأصبح للجنة األمن الغذائي والية. قدر أكبر من التجانس في السياسات الغذائية العالمية

. الشأنصحاب صياغة إطار استراتيجي عالمي لتحسين التنسيق  فيما بين طائفة عريضة من أ
وعالوة على ذلك سيصبح ممثلو صغار منتجي األغذية وغيرھم من منظمات المجتمع المدني 

  .مشاركين بصورة كاملة وليس مجرد مراقبين لعمليات اللجنة
  

  :إننا ندعو الدول األعضاء في منظمة األغذية والزراعة إلى
  
التي يقودھا الناس  اعيتنفيذ إصالحات حقيقية في مجاالت األراضي واإلصالح الزر  -1

  .األسماكوالمراعي ومصايد 
  
تقييد االمتالك األجنبي لألراضي والتحري والكشف عن حاالت االستيالء على األراضي   -2

  .يتصل بھا من حقوق اإلنسان وما
  
متالك األجنبي لألراضي والتحري والكشف عن حاالت االستيالء على األراضي االتقييد   -3

وإطالق سراح زعماء الفالحين الذين ألقي القبض  انتھاكات لحقوق اإلنسانيتصل بذلك من  وما
وينبغي حماية . عليھم وھو يدافعون عن أراضيھم أمام أولئك الذين يحاولون االستيالء عليھا

وينبغي حظر . وغيرھا من موارد الممتلكات المشاعاألراضي الزراعية والرعوية والحرجية 
ستيالء على األراضي دون موافقة مسبقة كاملة وحرة ومن جانب إجراء تحويالت أو عمليات ا

األصلية واألقليات العرقية حقوق وينبغي أن تظل الحقوق العرقية للمجتمعات . المجتمع المحلي
  .غير قابلة للتصرف وأن ال تلغى بإصدار قوانين قطرية أخرى

  
مصايد األسماك والغابات المزارع األسرية وممارسة نظم الزراعة و يمتمكين ودعم وتدع  -4

والرعي المستدامة والعضوية وااليكولوجية المعتمدة على المجتمع المحلي والمستندة إلى التنوع 
سيادة األغذية وفقا لتوصيات التقييم الدولي لتكنولوجيا العلوم الزراعية البيولوجي لضمان 

  .وتطويرھا
  
مع المحلي مع االھتمام باسترجاع الترويج لصون البذور وتنميتھا التي محورھا المجت  -5

البذور فضال عن نظم التسويق المعتمدة على المجتمع النساء دورھن بوصفھن محافظات على 
من الكائنات حظر تطبيق حقوق الملكية الفكرية على النباتات والحيوانات وغير ذلك . المحلي
كية والمعالجة بالھندسة وعدم السماح بالبذور والسالالت واألغذية والمخزونات السم. الحية

الموارد / وينبغي منع الشراكات مع الشركات الخاصة التي تتيح لھا الحصول على المنافع. الوراثية
أو السيطرة عليھا من خالل مؤسسات البحوث والتنمية العامة والدولية بالنظر /المشاع وملكيتھا و

  .تسببه من مخاطر على رفاھة الجمھور إلى ما
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تضمن جميع التدابير الرامية إلى معالجة تغير المناخ المسؤولية المناخية ينبغي أن   -6

. واالجتماعية والبيئية والعادلة من الناحية الجنسانية والمشتركة وإن كانت متباينة وسيادة األغذية
غازات االحتباس الحراري لديھا وينبغي للبلدان الصناعية أن تخفض بدرجة كبيرة من انبعاثات 

  .تزاماتھا بموجب بروتوكول كيوتو واالتفاق الملزم قانوناوفقا الل
  
وضع برامج قطرية . فعالةالترويج لمبادرات األمن الغذائي األسري ودعمھا بصورة   -7

  .أولوية لالكتفاء الذاتي والترويج لفرص العمل في الريف تسندلألمن الغذائي 
  
ة واإلقليمية المالئمة من الناحية االستثمار في إقامة مصارف األغذية المحلية والقطري  -8

  .سيادة األغذية واستقرار األسعار الثقافية بالتشاور والتعاون مع دوائر منتجي األغذية لضمان
  
التفاوض والتوقيع على االتفاقات مراعاة مبادئ السيادة الغذائية القطرية وااللتزام بھا لدى   -9

مليات التشاور التشاركية والشفافية مع أصحاب الشأن التجارية الدولية واإلقليمية والثنائية ضمان ع
   اإلغراقإقامة آليات سالل األمان والحماية ومنع . المعنيين

  
  :وتدعو منظمة األغذية والزراعة إلى

  
بشأن الحق في الغذاء، وحقوق المزارعين على  وضعتھاتنفيذ الخطوط التوجيھية التي   -1

تحسين مدونة وينبغي . موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالنحو الوارد في المعاھدة الدولية لل
ومتابعة تنفيذ . السلوك بشأن الصيد الرشيد لجعلھا أكثر اتصاال بالظروف اإلقليمية ومحدودة السلع

  .من المؤتمر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية تاالتفاقات التي صدر
  
للبحوث الزراعية الدولية والسيما المعھد الدولي لبحوث  تحميل نظم الجماعة االستشارية  -2

وينبغي أن تكون المبادرات . التي ألحقتھا بصغار منتجي األغذيةاألزر المسؤولية عن األضرار 
الخاصة ببحوث وتنمية األغذية والزراعة موجھة نحو المزارعين وبقيادة المجتمع المحلي وأن 

  .نتجي األغذيةمتوجه على وجه الخصوص لمصلحة صغار 
  
بدء عمليات للتوفيق بين مختلف المعاھدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بإدارة الموارد   -3

  .بھدف حماية صغار منتجي األغذية وحقوق مجتمعھمالطبيعية والزراعة 
  
  .وضع خطوط توجيھية لتنظيم المضاربات بالسلع الغذائية  -4
  
ة إلى حماية سيادة أغذية السكان ملزمة قانونا وليست كما ينبغي أن تكون اللوائح الرامي  -5

  .طوعية
  
تيسير وضمان مشاركة فئات المجتمع المدني بدرجة أكثر وأكثر معقولية في لجنة األمن   -6

الغذائي العالمي وغيرھا من عمليات المنظمة وتخصيص الموارد لھذه العمليات لزيادة إشراكھم 
في المستقبل بوصفھم مشاركين كاملين وليس مجرد  في الحوارات والعمليات التي ستجري

  .مراقبين
  
  .نتائج عمليات لجنة األمن الغذائي العالمي يمثل نتيجة من وضع إطار استراتيجي عالمي   -7
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