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 نوفمبر  18-16انعقد مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي في الفترة من           

وقد .  بمقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في روما بإيطاليا         2009
 دولـة،   180 من أعضاء الوفود من      4700جمع مؤتمر القمة بين أكثر من       

 من رؤساء الدول والحكومات، باإلضافة إلى ممثلي الحكومات         60من بينهم   
ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غيـر           

وقد التقى أعضاء الوفود خالل     . الحكومية والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم    
لسلة تتألف من   مؤتمر القمة في كل من اجتماعات الجزء رفيع المستوى وس         

الحد من التـأثير    : أربع موائد مستديرة تناولت الموضوعات الرئيسية التالية      
السلبي لألزمات الغذائية واالقتصادية والمالية على األمن الغذائي العـالمي،          
وتطبيق إصالحات الحوكمة العالمية لألمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ          

تي تواجـه الزراعـة واألمـن الغـذائي،     والتخفيف من حدته، والتحديات ال   
والتدابير الخاصة بتعزيز األمن الغذائي العالمي، بما في ذلك التنمية الريفية           

  . واالعتبارات الخاصة بصغار المالك من المزارعين والتجارة
  

لمجلـس  ) 136رقـم   (وعقب انتهاء الجلسة السادسة والثالثين بعد المائـة         
 19-15 المتحدة، والتي انعقدت فيمـا بـين         منظمة األغذية والزراعة لألمم   

 في روما بإيطاليا، تم تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العـضوية           2009يونيو  
وقد تفاوضت مجموعة العمـل     . التخاذ الترتيبات الالزمة بشأن مؤتمر القمة     

المفتوحة العضوية أيضا على نص إعالن مؤتمر القمة العالمي حول األمـن            
اء الوفود بالمؤتمر من خالل التصويت فـي يـوم          الغذائي، الذي أقره أعض   

  . افتتاح مؤتمر القمة
  

تتضمن نتائج مؤتمر القمة تقرير مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغـذائي            
ويـستعرض اإلعـالن    . وإعالن مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغـذائي       

خمـسة  األهداف االستراتيجية وااللتزامات واإلجراءات ويقر مبادئ روما ال       
  .لألمن الغذائي العالمي المستدام

  
  تاريخ موجز

  
انعقد مؤتمر القمة العالمي لألغذية في      : مؤتمر القمة العالمي لألغذية   

وقد انعقد مؤتمر   .  في روما بإيطاليا   1996 نوفمبر   17-13الفترة من   
القمة استجابة الستمرار انتشار نقص التغذية والمخـاوف المتناميـة          

 الزراعي على الوفاء باالحتياجات المستقبلية مـن        بشأن قدرة اإلنتاج  
 مـشارك   10000وقد جمع مؤتمر القمة بين ما يقرب مـن          . الغذاء

وأدى إلى إقرار إعالن روما حول األمن الغذائي العالمي وخطة عمل           
ويحدد إعالن روما سـبعة التزامـات       . مؤتمر القمة العالمي لألغذية   

دام للجميع، بينما تنص خطـة      تضع أساس تحقيق األمن الغذائي المست     
العمل على األهداف واإلجراءات ذات الصلة من أجل التنفيذ العملـي           

وقد قام مؤتمر القمة أيضا بصياغة الهدف المتمثـل         . لهذه االلتزامات 
في تحقيق األمن الغذائي للجميع من خالل الجهود المستمرة التي يـتم            

ف خفض عدد الـذين     بذلها للقضاء على الجوع في جميع البلدان، بهد       
  . 2015يعانون من نقص التغذية إلى النصف بحلول عام 

  
انعقـد  : خمس سنوات بعـد االنعقـاد     : مؤتمر القمة العالمي لألغذية   

 يونيـو   13-10مؤتمر القمة هذا في روما بإيطاليا في الفتـرة مـن            
وقـد ناشـد    . 1996 وجدد االلتزام المقرر بمؤتمر قمة عـام         2002

 البلدان بتعزيز جهـودهم واالضـطالع بـدور         أعضاء الوفود جميع  
  .تحالف دولي في مواجهة الجوع

  
المشاورة التقنية األولى لمنظمة األغذية والزراعـة بـشأن الطاقـة     

اجتمع المتخصصون من أنحاء العالم فـي       : اإلحيائية واألمن الغذائي  
 بمقر منظمة األغذية والزراعة لألمم      2007 أبريل   18-16الفترة من   

 في روما بإيطاليا لمناقشة إنتاج الطاقة اإلحيائيـة والفـرص           المتحدة
واتفق المشاركون على   . والمخاطر ذات الصلة باألمن الغذائي والبيئة     

أنه إذا ما تم وضع االهتمامات البيئية واهتمامات األمن الغذائي فـي            
االعتبار، تستطيع الحكومات استغالل الطاقة اإلحيائية كقوة إيجابيـة         

وقد أوصى االجتماع بأن يـصيغ المنتـدي الـدولي          . لريفيةللتنمية ا 
لمنظمة األغذية والزراعة المعني بالطاقة اإلحيائيـة مجموعـة مـن           
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الخطوط اإلرشادية للحكومات والمستثمرين المحتملين من أجل التعامل مـع          
  . صناعة الوقود اإلحيائي

  
ين العـام   االجتماع نصف السنوي بين رؤساء وكاالت األمم المتحدة واألم        

خالل االجتماع نصف السنوي بين بان كي مون األمين العام          : لألمم المتحدة 
 أبريـل   29-28لألمم المتحدة ورؤساء وكاالت األمم المتحدة في الفترة من          

، أعلن بان خطط تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة أزمـة الغـذاء            2008
 بأزمة األمن الغذائي    وتم تشكيل فريق العمل رفيع المستوى المعني      . العالمية

العالمية من خالل تنسيق وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية جون هـولمز            
ومنسق منظومة األمم المتحدة بشأن أنفلونزا الطيور واألنفلـونزا البـشرية           

وقد وضع فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمـة األمـن           . ديفيد نبارو 
 رؤساء البنك الدولي وصندوق النقـد       الغذائي العالمية، برئاسة بان وعضوية    

الدولي وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة          
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة التجارة العالمية، خطـة عمـل           
للمناقشة خالل المؤتمر الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي العالمي الذي          

  . 2008انعقد عام 
  

 –لجنة التنمية المستدامة    (الجلسة السادسة عشر للجنة التنمية المستدامة       
انعقدت الجلسة السادسة عشر للجنة التنمية المستدامة في الفترة مـن           ): 16

 في نيويورك بالواليات المتحـدة األمريكيـة لمراجعـة          2008 مايو   5-16
ف مجموعة موضوعات الزراعة والتنميـة الريفيـة واألراضـي والجفـا          

وقد أبرز المشاركون العالقات بين جدول أعمال الجلسة        . والتصحر وأفريقيا 
وحددت الجلسة السادسة عـشر     . وكل من أزمة الغذاء الحالية وتغير المناخ      

للجنة التنمية المستدامة المحركات الرئيسية لزيادة أسعار الغذاء، بما في ذلك           
ـ        اخ وسـوء الحـصاد     تدهور األراضي وارتفاع تكاليف الطاقة وتغير المن

والمضاربة في السلع الزراعية وشروط التجارة غيـر المنـصفة وتراجـع            
االستثمارات في التنمية الزراعية وتزايد إنتاج أنواع الوقود اإلحيـائي مـن            

  . المحاصيل الغذائية
  

االجتماع الخاص للمجلس االقتصادي واالجتماعي بـشأن أزمـة الغـذاء           
ي واالجتماعي لألمم المتحدة اجتماعا خاصا      عقد المجلس االقتصاد  : العالمية

 بمقـر األمـم     2008 مايو   22-20حول أزمة الغذاء العالمية في الفترة من        
واتفق المشاركون علـى    . المتحدة في نيويورك، بالواليات المتحدة األمريكية     

أولويات قصيرة األجل، بما في ذلك اإلجراءات الفورية التي تتخذها الجهات           
. ومات للسماح للمزارعين بالوفاء بحجم الطلب على اإلنتـاج        المانحة والحك 

وقد حددوا أيضا تدابير متوسطة وطويلة األجل للتعامل مع أزمة الغذاء، بما            
في ذلك إعادة فحص كمية المـساعدات التنمويـة الرسـمية المخصـصة             

  . للزراعة
  

لماثلـة  التحديات ا : المؤتمر الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي العالمي      
 من أعضاء   4700التقي أكثر من    : في مجالي تغير المناخ والطاقة اإلحيائية     

 في روما بإيطاليا لحضور     2008 يونيو   5-3 دولة في الفترة من      183وفود  
التحديات الماثلة في   : المؤتمر الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي العالمي      

كد المشاركون على نتائج    وقد أ . مجالي تغير المناخ والطاقة اإلحيائية    
 والهدف، الذي أكـده     1996مؤتمر القمة العالمي لألغذية المنعقد عام       

خمس سنوات بعد االنعقاد، المتمثل في      : مؤتمر القمة العالمي لألغذية   
تحقيق األمن الغذائي للجميع، من أجل خفض عدد عدد الذين يعـانون           

وقـد  . 2015 من نقص التغذية إلى النصف في موعد ال يتجاوز عام         
وتضمنت . أكدوا أيضا على التزامهم بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية       

نتائج المؤتمر إعالنا، تم صياغته بصورة نهائيـة بعـد مفاوضـات            
وقد استعرض األولويات واألنشطة المقترحة التخاذ التـدابير        . مطولة

الفورية والتدابير قـصيرة ومتوسـطة وطويلـة األجـل والمتابعـة            
  .جعةوالمرا

  
أعرب المشاركون  : 2008مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية لعام       

في مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية، الذي انعقد في توياكو باليابان           
، عن مخاوفهم بشأن الحاجة الملحة إلى       2008 يونيو   27-25فيما بين   

الغذاء، وأعلنوا في بيان حول األمن الغذائي العـالمي عـن تـدابير             
واتفق المشاركون على التعاون مع     . مواجهة األسباب الجذرية لألزمة   ل

المجتمع الدولي إلقامة شراكة عالمية بشأن الزراعة والغذاء، تتضمن         
جميع األطراف ذات الصلة، بما في ذلك حكومات البلـدان الناميـة            
والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهـات المانحـة والمؤسـسات          

مشاركون أيضا إلى التـزامهم بـإجراء إصـالحات       وأشار ال . الدولية
شاملة بمنظمة األغذية والزراعة من أجل تعزيز فاعليتها للمساعدة في          

  . ضمان تحقيق األمن الغذائي للجميع
  

لمـؤتمر منظمـة األغذيـة      ) الخاصـة (الجلسة الخامسة والثالثون    
في هذه الجلسة الخاصة، التي انعقدت فـي        : والزراعة لألمم المتحدة  

، اقتـرح جـاك     2008 نوفمبر   21-18روما بإيطاليا في الفترة من      
ضيوف، مدير عام منظمة األغذية والزراعة، انعقـاد مـؤتمر قمـة            

، 2009عالمي لرؤساء الدول والحكومات حول األمن الغذائي عـام          
. قبيل الجلسة السادسة والثالثين لمؤتمر منظمة األغذيـة والزراعـة         

ة في التوصل إلى إجماع في الرأي من        ويتمثل الهدف من مؤتمر القم    
  . أجل القضاء السريع والشامل على الجوع في كوكب األرض

  
انعقـد هـذا    : االجتماع الرفيع المستوى بشأن األمن الغذائي للجميع      

:  بهـدف  2009 ينـاير    27-26االجتماع في مدريد بأسبانيا فيما بين       
ر المدقع والجـوع،    التعجيل بالوفاء بالهدف اإلنمائي لأللفية بشأن الفق      

ومواجهة آثار تقلبات األسعار علـى الفئـات الـسكانية الـضعيفة،            
واستعراض التقدم الذي تم تحقيقه عقب المـؤتمر الرفيـع المـستوى            

وأشـار  . 2008المعني باألمن الغذائي العالمي الـذي انعقـد عـام           
 دولة إلى دعمهم لمجموعـة العمـل الرفيعـة          126المشاركون من   
األزمة العالمية لألمن الغذائي واتفقـوا علـى أهميـة          المستوى بشأن   

إجراء مشاورات شاملة وموسعة حول الخيارات المؤدية إلـى إقامـة           
  . شراكة عالمية للزراعة واألمن الغذائي والتغذية
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اتخذ هذا االجتماع، الـذي     : الجلسة السابعة عشر للجنة التنمية المستدامة     
بمقر األمـم المتحـدة بنيويـورك،        2009 مايو   15-4انعقد في الفترة من     

قرارات بناًء على المناقشات التي دارت بالجلسة السادسة عشر للجنة التنمية           
وقد أكد المشاركون على الحاجة الماسة لتناول قـضيتي األمـن           . المستدامة

الغذائي والتنمية الزراعية، ضمن أمور أخرى، وأشاروا إلى القرارات ذات          
ل المتعددة حول هذه القضية، وحـول التجـارة         الصلة الصادرة عن المحاف   

والقـضاء  " الحق في الغذاء المناسب   "وأدرج المشاركون إشارات إلى     . أيضا
ودعا المشاركون إلى إقامة شراكة عالميـة       . على الفقر في المناطق الريفية    

جديدة حول الزراعة واألمن الغذائي وإلى ثورة خضراء تـدعم اإلنتاجيـة            
  .غذاء واألمن الغذائيالزراعية وإنتاج ال

  
أقر زعمـاء مجموعـة     : 2009مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية لعام       

 دولة ومنظمة ووكالة دولية، خالل مؤتمر قمة مجمعـة          34البلدان الثمانية و  
، 2009 يوليو   10-8البلدان الثمانية المنعقد في الكيال بإيطاليا في الفترة من          

"). مبادرة الكيال لألمن الغـذائي    ("ي العالمي   بيانا مشتركا بشأن األمن الغذائ    
وقد رحب البيان بااللتزامات التي قدمتها البلدان الممثلة في الكيال نحو حشد            

 بليون دوالر أمريكي على مدار ثالث سنوات من خـالل اسـتراتيجية             20
منسقة وشاملة تركز على التنمية الزراعية المستدامة، مع االحتفاظ بـالتزام           

ن الحصول على المساعدات الغذائيـة المناسـبة فـي حـاالت            مشدد لضما 
وتتناول االستراتيجية، ضمن أمور أخـرى، التنميـة الزراعيـة          . الطوارئ

والريفية والتمويل الدائم والمتوقع وإلغاء القيود أو الضرائب االستثنائية على          
صادرات األغذية، وخاصة على األغذية التـي يـتم شـراؤها لألغـراض             

 وقد تعهد البيان، الذي يركز على تحسين الحوكمة العالمية لألمن           .اإلنسانية
الغذائي، بالعمل على تنفيذ الشراكة العالمية من أجل الزراعة واألمن الغذائي           

  . 2009بنهاية عام 
  

  الطريق إلى مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي
  

التقى : 2050عام  كيفية إطعام العالم    : منتدى الخبراء الرفيع المستوى حول    
 13-12 متخصص دولي في روما بإيطاليا في الفتـرة مـن            300أكثر من   
 لمواجهة التحدي المتمثل في الوفاء بحجم الطلب العالمي على          2009أكتوبر  

، بهدف المساهمة في المناقشات التي جرت بمـؤتمر         2050الغذاء حتى عام    
متخصصون أنـه مـن     وقد أكد هؤالء ال   . القمة العالمي حول األمن الغذائي    

المتوقع أن يزداد حجم الطلب العالمي على الغذاء والعلف واألليـاف بنحـو             
وأشاروا إلى أن الزراعـة فـي       . خالل النصف األول من هذا القرن     % 70

 بليون دوالر أمريكي سنويا     83البلدان النامية تتطلب صافي استثمارات تبلغ       
 غذاء يكفي إلطعام سـكان      إذا كان البد من توفير    %) 50بزيادة تبلغ نحو    (

. 2050 بليون شخص بحلول عـام       9.1العالم، المتوقع أن يصل عددهم إلى       
وقد تناول الخبراء التحديات المتمثلة في تغير المناخ وحجم الطلـب علـى             
أنواع الوقود اإلحيائي وحجم الطلب التنافـسي علـى األراضـي والميـاه،             

اسبة لمواجهة قـضية األمـن      وناقشوا خيارات االستثمارات والسياسات المن    
  . الغذائي على مدار األربعين عاما القادمة

  

تأسـست  : الجلسة الخامسة والثالثون للجنة األمن الغذائي العـالمي       
لجنة األمن الغذائي العالمي نتيجة ألزمة الغذاء خالل السبعينيات مـن          
القرن الماضي وبناء على توصية المؤتمر العالمي لألغذية الذي انعقد          

؛ وتعد اللجنة بمثابة منتدى لألمم المتحدة لمراجعة ومتابعة         1974ام  ع
وقد اتفق أعـضاء لجنـة      . السياسات المتعلقة باألمن الغذائي العالمي    

األمن الغذائي العالمي في جلستها الخامسة والثالثين، التي انعقدت في          
، على إصالحات   2009 أكتوبر   17-14روما بإيطاليا في الفترة من      

النطاق تجعل من لجنة األمن الغذائي العالمي أكثـر المحافـل           واسعة  
الدولية والحكومية شموال فيما يتعلق بالتعامل مـع األمـن الغـذائي            
والتغذية ومكونا رئيسيا للشراكة العالمية المتطـورة فـي مجـاالت           

ويتم صياغة إصالحات لجنة األمن     . الزراعة واألمن الغذائي والتغذية   
يث تركز على رؤية ودور اللجنة بـشأن التنـسيق    الغذائي العالمي بح  

العالمي للجهود من أجل القضاء على الجوع وضمان تحقيـق األمـن       
  .الغذائي للجميع

  
هناك ثالثة أحداث خاصة    : ما قبل مؤتمر القمة واألحداث ذات الصلة      

منتـدى المجتمـع    : سبقت انعقاد مؤتمر القمة العالمي لألمن الغذائي      
ر الحكوميـة والجمعيـات األهليـة ومنظمـات         المدني للمنظمات غي  

 16-14المزارعين، الذي انعقد في روما بإيطاليا فـي الفتـرة مـن             
، ومنتدى القطاع الخاص، الذي انعقد في ميالن بإيطاليا         2009نوفمبر  

، واالجتماع البرلمـاني للبرلمانـات      2009 نوفمبر   13-12فيما بين   
. 2009 نـوفمبر    13 القطرية، الذي انعقد في رومـا بإيطاليـا فـي         

وباإلضافة إلى ذلك، عقدت حركة عدم االنحياز مؤتمر القمة الثـاني           
للسيدات األوليات للبلدان األعضاء بحركة عدم االنحياز يـوم األحـد           

 بمقر منظمة األغذية والزراعة في رومـا        2009 نوفمبر   15الموافق  
  . بإيطاليا

  
 

  تقرير االجتماع
  

  الجلسة العامة االفتتاحية
فـي  ) مؤتمر القمة(افتتاح مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي تم  

وقد رحب جاك ضـيوف مـدير عـام         . 2009 نوفمبر   16روما في   
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بأعـضاء الوفـود القـادمين           

ملكة العربية الـسعودية    ملحضور مؤتمر القمة وأعرب عن امتنانه لل      
وأكد ريناتو شـيفاني،    . ستضافة مؤتمر القمة  لتوفير التمويل الالزم ال   

رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي، أن الحصول علـى الغـذاء والميـاه            
حقوقا عالمية وشجع على تجديد االتفاقيات متعددة األطراف من أجل          

وذكر بان كي مون، األمين العام      . القضاء على الجوع وعدم المساواة    
ـ        ذائي بـدون تحقيـق األمـن       لألمم المتحدة، أنه لن يتحقق األمن الغ

المناخي وأكد على أهمية مفاوضات كوبنهاجن القادمة بشأن المنـاخ          
وعلى أهمية التوصل إلى معاهدة ملزمة من الناحية القانونيـة بـشأن            
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وذكر المحافظ جيوفاني أليمانو أن روما تفخر باستـضافة مـؤتمر           . المناخ
  . القمة

  
بقضية الجـوع؛ وهـو مـا       وقد حذر ضيوف من تضاؤل االهتمام العالمي        

ودعا إلى  . يتضح من خالل غياب بعض كبار زعماء العالم عن مؤتمر القمة          
وأعـرب  . االستثمار بصورة أكبر في الزراعة من أجل التغلب على الجوع         

عن أمله في أن تكون لجنة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة بـشأن              
 الرئيسي لتناول قـضية األمـن       األمن الغذائي العالمي بمثابة المنبر الدولي     

  .الغذائي بفاعلية
  

وأكد سيلفيو برلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا ورئيس مؤتمر القمـة، علـى            
ويتمثل أعضاء الوفـود الـذي تـم        . الحاجة إلى تحويل الكلمات إلى أفعال     

، لي  )النيجر(مهامان موسى   : اختيارهم لمنصب نائب رئيس مؤتمر القمة في      
، ميشيل باشيليت جيريـا     )الدانمارك( إيفا كجير هانسن     ،)الصين(زينجدونج  

الواليـات  (، ألـونزو فولجـام      )العراق(، عبد اللطيف جمال راشد      )تشيلي(
وقد أقر أعضاء الوفود جدول األعمـال       ). نيوزيلندا(، وديفيد كارتر    )المتحدة

)WSFS 2009/1 Rev.1 (  والجدول الزمنـي)WSFS 2009/INF/1 

Rev. 1 .(  
  

حمد سعيد نوري ناييني، رئيس مجموعـة العمـل المفتوحـة           واستعرض م 
العضوية، إعالن مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغـذائي، الـذي أقـره             

  .أعضاء الوفود من خالل التصويت
  

وفي كلمته الرئيسية التي ألقاها في منتصف الصباح، حث البابـا بينـدكت             
حـق الجميـع فـي      السادس عشر زعماء العالم على تعزيز الوعي العـام ب         

الحصول على الغذاء والمياه دون تمييز، مؤكدا على الـدور الهـام الـذي              
وقـد طالـب    . تضطلع به منظمة األغذية والزراعة في إبراز هذه الحقوق        

بإقامة عالقات متكافئة بين البلدان لضمان قيام كل دولة بدور رئيسي، إدراكا         
  .منه لمراحل التنمية المختلفة

  
  مة العالمي حول األمن الغذائيإعالن مؤتمر الق

األهداف االستراتيجية، وااللتزامـات    : يتضمن اإلعالن مقدمة وفصلين حول    
ويبدأ اإلعالن بأن يلتزم رؤساء الدول والحكومات وممثلـيهم         . واإلجراءات

  . باتخاذ إجراء عاجل لتخليص العالم من الجوع
  

ن يعـانون مـن     ويشير اإلعالن، في المقدمة، إلى أن عدد األشخاص الـذي         
 بليون نسمة، وأنه البد من زيـادة        1الجوع والفقر في الوقت الحالي يتجاوز       

إلطعام سكان العـالم، المتوقـع أن يتجـاوز         % 70اإلنتاج الزراعي بنسبة    
  . 2050 بليون نسمة بحلول عام 9تعدادهم 

  
ويحدد اإلعالن عددا من األهداف، ضـمن الفـصل الخـاص باألهـداف             

  : أجلاالستراتيجية، من

           ضمان اتخاذ إجراء قطري وإقليمي وعالمي عاجـل مـن
 وهدف مـؤتمر    1أجل تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية رقم       
، والمتمثـل   1996القمة العالمي لألغذية، الذي انعقد عام       

في خفض نسبة وعدد األشخاص الذين يعانون من الجـوع          
  . 2015وسوء التغذية إلى النصف بحلول عام 

  لشراكة العالمية للزراعة واألمن الغـذائي  العمل من خالل ا
والتغذية، واالستفادة من الهياكل القائمة لتعزيز الحوكمـة        
والتعاون ودعم تحسين التنسيق على المستويات العالميـة        
واإلقليمية والقطرية، وتنفيذ إصالحات لجنة األمن الغذائي       
العالمي، التي تعد أكثر المحافل الدولية والحكومية شـموال         

ضمان التزام الجهـات الرئيـسية والنهـوض بالـشراكة          ل
 .العالمية

         عكس انخفاض التمويل المقدم إلى الزراعة واألمن الغذائي
والتنمية الريفية في البلدان الناميـة ودعـم االسـتثمارات          

 .الجديدة

            مواجهة التحديات المتمثلة في تغير المنـاخ إلـى األمـن
من حدة المخـاطر    الغذائي والحاجة إلى التكيف والتخفيف      

 . في الزراعة

  
ينص اإلعالن على أنه لتحقيق هذه األهداف االسـتراتيجية، سـوف           
تعتمد االلتزامات واإلجراءات على مبادئ رومـا الخمـسة لألمـن           

ويستعرض الفصل الخـاص بااللتزامـات      . الغذائي العالمي المستدام  
لخمـسة  يتم كتابة المبـادئ ا    (واإلجراءات هذه المبادئ وفقا لما يلي       

بالخط العريض، يتبعها ملخص موجز للنص الذي يلـي كـل مبـدأ             
  ): باإلعالن
           االستثمار في الخطط المملوكة للدولة التي تهـدف إلـى

توزيع الموارد على البرامج والـشراكات ذات التـصميم         
ينبغـي أن يـتم توضـيح       . الجيد والمبنية على النتـائج    

ستوى القطري،  التحديات التي تواجه األمن الغذائي على الم      
واالستفادة من المشاورات القائمة مع جميع الجهات المعنية        

  .الرئيسية
         تعزيز التنسيق االستراتيجي على المـستويات القطريـة

واإلقليمية والعالمية من أجل تحـسين الحوكمـة ودعـم          
توزيع الموارد بصورة أفضل وتجنب ازدواجية الجهـود        

م الدور الهام الذي يتم دع . وتحديد الفجوات في االستجابات   
تضطلع به لجنة األمن الغذائي العالمي، خاصة في مجاالت         
التنسيق على المستوى العالمي والتقاء الـسياسات وتقـديم         
الدعم والمشورة إلى البلدان واألقاليم، باإلضافة إلى تأسيس        
فريق الخبراء الرفيع المستوى، الذي يتمثـل هدفـه فـي           

 . عتمادا على األدلة العلميةضمان تقديم المشورة بانتظام ا

          السعي وراء توجه ثنائي المسار لألمن الغذائي يتألف من
إجراء مباشر للمواجهة الفورية للجوع بـين الفئـات         ) 1

البرامج الزراعية وبرامج األمن الغذائي     ) 2األكثر ضعفا و  
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والتغذية والتنمية الريفية المستدامة متوسطة وطويلة األجل من        
 األسباب الجذرية للجوع والفقر، بما في ذلـك         أجل القضاء على  

يؤكد اإلعالن على   . اإلدراك التدريجي للحق في الغذاء المناسب     
. حق الجميع في الحصول على الغذاء اآلمن والكافي والتغـذوي         

وسوف يتم اتخاذ خطوات لتمكين المزارعين، وخاصـة النـساء          
 مـن   وصغار المالك من البلدان األكثر عرضة لتغيـر المنـاخ،         

التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتـه مـن خـالل             
التكنولوجيات والممارسات المناسبة التي تحسن من مرونة أنظمة        

 .الزراعة

          ضمان الدور القوي للنظام متعدد األطراف من خالل التحسينات
الدائمة في كفاءة واستجابة وتنسيق وفاعلية المؤسسات متعددة        

ن على التنسيق المكثف بين جميع وكاالت       يشجع اإلعال . األطراف
األمم المتحدة، وخاصة منظمة األغذية والزراعـة والـصندوق         
الدولي للتنمية الزراعية والبرنامج العالمي لألغذية والمؤسـسات        

فريـق  ويتم إقرار الدور الهام الذي اضطلع بـه         . المالية الدولية 
 .لعالميةالعمل رفيع المستوى المعني بأزمة األمن الغذائي ا

          ضمان التزام جميع الشركاء بصفة دائمة وكبيرة باالستثمار في
مجاالت الزراعة واألمن الغـذائي والتغذيـة وتـوفير المـوارد           
الالزمة في الموعد المحدد وبمصداقية كاملة تـستهدف وضـع          

يؤكـد اإلعـالن علـى جميـع        . خطط وبرامج متعددة السنوات   
التنموية الرسمية، بما فـي     االلتزامات الخاصة بتقديم المساعدات     

ذلك التزام العديد من البلدان المتقدمـة بتحقيـق هـدف تقـديم             
من النـاتج المحلـي     % 0.7المساعدات التنموية الرسمية البالغة     

ويرحب اإلعالن  . 2015اإلجمالي إلى البلدان النامية بحلول عام       
بالتزامات بيان الكيال المشترك حول األمن الغذائي العالمي فـي          

، بما في ذلك تلك االلتزامات تجاه تحقيـق الهـدف           2009وليو  ي
 بليون دوالر أمريكي علـى مـدار ثـالث          20المتمثل في حشد    

 . سنوات

  
  :من خالل النص الكامل لإلعالن، يرجى الرجوع إلى

wsfs/templates/fileadmin/org.fao.www://http
_09WSFS/Declaration_Final/Docs/Summit/

pdf.Declaration  
  

  الجزء الرفيع المستوى
عقب مراسم االفتتاح، وعلى مدار فترة انعقاد مؤتمر القمة، أدلـى منـدوبو             

 42ن هـؤالء    وقد تـضم  .  دولة ومنظمة بكلماتهم خالل الجلسة العامة      148
 من ممثلي الـسفارات     12 وزير وممثل وزاري و    81رئيس دولة وحكومة و   

وقـد  . والبلدان األخرى وتسعة من مندوبي المنظمات والوكاالت المتعـددة        
تحدث أيضا رئيس المفوضية األوروبية ونائب رئيس وزراء السويد، التـي           

  . تتولى حاليا رئاسة االتحاد األوروبي
  

يل البلـدان التاليـة مـن قبـل رؤسـاء الـدول              تم تمث  : المتحدثون
الجماهيرية العربية الليبية ومـصر والبرازيـل وقطـر         : والحكومات

وتشيلي وسلوفينيا وجويانـا ومـالي وسيـشيل ومـاالوي وأنجـوال            
وبنجالديش وألبانيا وزامبيا وجمهورية تنزانيـا المتحـدة وسـورينام          

ركيـا والمغـرب   وسوازيالند وسان مارينو وباراجواي وسيراليون وت  
وجزر كوك وأرمينيا وأندورا وفيجي والصومال وماليزيا وكمبوديـا         

  . وتركمنستان والكاميرون وإندونيسيا والصين وجنوب أفريقيا
  

أسـبانيا  : تم تمثيل البلدان التالية من قبل الوزراء وممثلـي الـوزراء          
ـ         ا واالتحاد الروسي والهند وفرنسا وألمانيا والنرويج وكوبا وموريتاني

والمملكة العربية السعودية والجزائر وجامبيـا والكويـت ونيجيريـا          
والنمسا واإلمارات العربيـة المتحـدة وإيطاليـا واألردن والـسنغال           
والبحرين ورواندا وكيرجستان والرأس األخضر وأيـسلندا وبوتـان         
وأوغندا ومنغوليا ومولدوفا ونامبيـا وليـسوثو ونيـوي وجمهوريـة           

ونيبال وغانا وهولندا وجمهورية إيران اإلسالمية      الكونغو الديمقراطية   
واألرجنتين والوس وفيتنام وصربيا وبربـادوس وهـاييتي والفلبـين      
وجواتيماال واليمن والـسلفادور وسويـسرا والـدانمارك والبرتغـال          
وسوريا وكينيا وجمهورية كوريا وباكستان وأوروجـواي والعـراق         

 ومدغشقر وفينلندا وتايلنـدا     وكندا والسودان وميانمار وأيرلندا وعمان    
وبوتسوانا وترينيداد وتوباجو وجيبوتي وبنمـا وإكـوادور وسـاموا          
وإسرائيل ولوكسمبورج وسلوفاكيا وسانت كيـتس ونـيفس وجـزر          
سليمان وبوركينا فاسو وأستراليا وليبيريـا وبـابوا غينيـا الجديـدة            

  . وكازخستان وونيوزيلندا وبليز وفلسطين
  

فنزويال وسـاحل   : رون نيابة عن البلدان التالية    وتحدث الممثلون اآلخ  
العاج وغينيا االستوائية وكرواتيا وموريشيوس والواليـات المتحـدة         

  . ومالطا وقبرص والمملكة المتحدة وأفغانستان واليابان واليونان
  

مفوضية االتحاد  : وقد أدلت المنظمات والوكاالت التالية بكلماتها أيضا      
رك للسلع األساسية وبنك التنمية اإلسـالمي   األفريقي والصندوق المشت  

لجنـة األمـن الغـذائي العـالمي     وفريق االتصال المعني بإصـالح     
والمؤسسة الدولية للتنوع البيولوجي ومنظمة الحق في الغذاء ومكتـب    
المفوض السامي لحقوق اإلنسان ومنظمة التجارة العالمية والمنظمـة         

  .اد الجويةالعالمية لألرص
  

شعر أعضاء الوفود باألسف الشديد لعدم سعي المـشاركين         : الكلمات
بمؤتمر القمة وراء تحقيق الهدف المقـرر بمـؤتمر القمـة العـالمي        

 والمتمثل في خفض عدد الذين يعانون من نقـص  1996لألغذية لعام  
وأشار العديد إلـى أن عـدد       . 2015التغذية إلى النصف بحلول عام      

 100ين يعانون من الجوع قد ازداد، في الواقع، بنحـو           األشخاص الذ 
ورغم أن البعض قد أشادوا باالهتمـام       . 2008مليون نسمة منذ عام     

، إال أن آخرين قد أشاروا إلى       2008المتزايد باألمن الغذائي منذ عام      
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غياب العديد من البلدان الغنية عن مؤتمر القمة، كدليل على االفتقـار إلـى              
  . قضيةإلحاحية هذه ال

  
وقد اتفق العديد من أعضاء الوفود على أن الغذاء ليس عنـصرا جوهريـا              

وأصرت بعض البلـدان    . لبقاء اإلنسان فحسب، بل هو حق أساسي لإلنسان       
على اعتبار األمن الغذائي والتغذوي حقا قانونيا وعلـى أن القـضاء علـى              

وفـود إلـى    وقد أشار أحد أعضاء ال    . الجوع يمثل أحد قواعد القانون الدولي     
انتشار األمراض، مثل النوع الثاني من الداء الـسكري وأمـراض القلـب             
والسرطان، في البلدان النامية، مؤكدا على أهمية جـودة الغـذاء وضـمان             

. حصول السكان في البلدان النامية على الغذاء الغني بالطاقـة والمغـذيات           
وقـد  . الزراعيوذكر أن ذلك يتطلب االستثمار في مجالي التكثيف والتنويع          

أكد بعض أعضاء الوفود على أهمية توفر بروتين األسماك فـي الوجبـات             
الغذائية  للعديد من فقراء العالم؛ وقال أن تدهور البيئة البحرية يهدد أألمـن              

  .الغذائي
  

وبينما أشار أعضاء الوفود، من حين آلخر، إلى العالقـة بـين األزمـات              
 ظلت كيفية تداخل مثـل هـذه األزمـات          االقتصادية والمالية والغذائية، فقد   

ومع ذلك، فقد اتفق العديد من أعضاء الوفود على أن إهمـال            . موضع جدل 
الزراعة والتنمية الريفية من قبل البلدان المتقدمة والنامية والجهات المانحـة           
على مدار العقود الماضية قد ساهم إلى حد كبير في انعدام األمن الغـذائي               

وذكر أحد الوفود أن األمن الغـذائي والتنميـة         . تثماراتوطالب بزيادة االس  
الريفية يندرجان ضمن مسؤوليات العديد من الـوزارات، ولـيس وزارات           

  . الزراعة وحدها
  

وقد أكد العديد أن الزراعة تمثل أحد أقوى محركات النمو في البلدان النامية؛         
ذكروا أنه ينبغي   و. ومع ذلك، فقد تدنت الموازنات على مدار العقود السابقة        
وأشار منـدوبو   .  عدم خفض االستثمار في هذا القطاع بسبب األزمة المالية        

من موازنـاتهم  % 10العديد من البلدان األفريقية أنهم يسعون إلى تخصيص    
القطرية للزراعة، وفقا لما هو موضح بإعالن مابوتو الصادر عن االتحـاد            

مختلفة التـي تحتـاج إلـى       وأبرز هؤالء المجالت ال   . 2003األفريقي عام   
االستثمار وأكدوا على الحاجة إلى االستثمار في صـغار المـزارعين مـن             

  .المالك، وخاصة من النساء
  

ورغم اتفاق أعضاء الوفود على أن األمن الغذائي يمثـل مـشكلة قطريـة              
وإقليمية وعالمية تتطلب تنسيق الجهود على كافـة المـستويات، إال أنهـم             

 الجهات التي يجب أن تضطلع بالمسؤولية عن مواجهـة          اختلفوا بشأن تحليل  
. قضية األمن الغذائي أو بشأن الدور الذي ينبغي أن تلعبه األطراف المختلفة           

وأثارت بعض البلدان النامية قضية الديون الخاصة بهـم مقابـل سـنوات             
االستنزاف االستعماري لمواردها، بينما ألقت بلدان أخرى اللوم على النظام          

وذكرت البعض ضرورة أن تتـولى البلـدان المتقدمـة          . الي العالمي الرأسم
الصدارة في تقديم المساعدات المالية والتقنية من أجل تحقيق األمن الغذائي،           

واقتـرح  . وضرورة أن تضمن البلدان النامية توفير مناخ مناسب لالستثمار        
بعض أعضاء الوفود أن مهمـة البلـدان المتقدمـة ال تتمثـل فـي تقـديم               

لمساعدات، بل في خلق ظروف تساعد على التنمية؛ وأكدوا على نقل           ا
وذكرت العديد مـن    . التكنولوجيا وبناء القدرة والوصول إلى األسواق     

البلدان األوروبية ضرورة أن تقترن المـوارد المتزايـدة بالحوكمـة           
وقد طالب أعضاء الوفود من البلدان المتقدمة والنامية علـى          . الرشيدة

  . ظيم برامج قطرية تساهم في تحقيق األمن الغذائيحد سواء بتن
  

ناقشت البلدان النامية التوجهات الخاصة بحشد االستثمارات؛ وأشارت        
بعضها إلى أن التقدم االقتصادي في البلدان الفقيرة سوف يكـون لـه             

واقترح أحد أعضاء الوفـود شـن       . آثار إيجابية على التجارة الدولية    
لبلدان المتقدمـة مـن أجـل بنـاء اإلرادة          حملة لجذب انتباه شعوب ا    

وذكر آخر إمكانية   . السياسية الالزمة لتوفير التمويل إلى العالم النامي      
حشد االحتياجات الغذائية للعديد من البلدان النامية ضمن مقترحـات          

واتفق آخـرون علـى     . تجارية وقابلة للتمويل تروق للبلدان المتقدمة     
 على التجارة وصـفقات األعمـال،       ضرورة أن تركز البلدان النامية    

  . وليس على المساعدات
  

أوجز مندوبو البلدان النامية، ضمن كلماتهم، الدعم الذي يحتاجون إليه          
وأشار العديد منهم إلـى أهميـة التعـاون بـين           . من البلدان المتقدمة  

وطالبت البلدان الناميـة تقـديم      . الجنوب والجنوب أو التعاون الثالثي    
ات دعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرة علـى معالجـة          آلي: الدعم إلى 

المنتجات األولية من أجـل زيـادة عائـدات التـصدير، والبـرامج             
وطالب أحد  . المستهدفة لزيادة اإلنتاج الزراعي في البلدان األقل نموا       

أعضاء الوفود القطرية منظمة األغذية والزراعة بتقديم الدعم الخاص         
 الزراعة بالبلدان النامية؛ وطالـب آخـر        إلى البحث العلمي في مجال    

وأكد بعض  . بتأسيس بنوك بذور محسنة لمواجهة قضية األمن الغذائي       
المتحدثين على الحاجة إلى توفير المخزونات الدولية من األغذية إلى          

وسلطت البلدان األسيوية الـضوء     . جميع البلدان في أوقات الطوارئ    
جنوب شرق آسيا من أجل تأسيس      على االتفاقية األخيرة التحاد بلدان      
وشجع بعض أعـضاء الوفـود      . احتياطي أرز الطوارئ لشرق آسيا    

  . األفريقية على إنتاج المدخالت، مثل األسمدة، في أفريقيا
  

وقامت العديد من البلدان النامية بتسليط الـضوء علـى اإلجـراءات            
 مواجهة انعـدام األمـن الغـذائي        والبرامج القطرية الناجحة من أجل    

وقامـت، ضـمن أمـور      . وتعزيز التنمية الزراعية والريفية والتغذية    
االستراتيجيات القطرية لتحقيـق الهـدف اإلنمـائي        : أخرى، بوصف 

لأللفية المتمثل في خفض أعداد الذين يعانون من الفقر والجوع إلـى            
لتي تتضمن  ، واستراتيجيات األمن الغذائي ا    2015النصف بحلول عام    

التنوع االقتصادي والزراعة المستدامة، وبرامج الضمان االجتماعي،       
والمحافل المشتركة بين القطاعات من أجل دمج المجتمـع المـدني،           
واستراتيجيات إصالح األراضي، والحوافز الضريبية، والمـساعدات       
المقدمة إلى صغار المالك من المزارعين، وبرامج تـوفير األجهـزة           

وقد وصـف بعـض     .  وبرامج توفير االئتمان للمزارعين    والمعدات،
أعضاء الوفود االستثمارات في البنية األساسـية الريفيـة واألنمـاط           
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ووصـف آخـرون    . المتعددة للتكنولوجيات المالئمة للظـروف المختلفـة      
. الشراكات اإلقليمية التي يشاركون بها من أجل تجنب انعدام األمن الغـذائي    

يضا على البرنامج التفصيلي لتنميـة الزراعـة فـي          وقد تم تسليط الضوء أ    
  .أفريقيا

  
وأكدت العديد من البلدان المتقدمة على االلتزامات الثنائية ومتعددة األطراف          

زيادة المساعدات من أجل تحقيق األمن      : لتحقيق األمن الغذائي، بما في ذلك     
غذائي علـى   الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية، والتغذية، ووضع األمن ال       

. قمة أولويات بلدانهم، وإلغاء القيود المفروضة على المـساعدات الغذائيـة          
وذكرت بعض البلدان النامية أنها قد خصصت جزءا من صادراتها الغذائية           

وسلط البنك اإلسالمي للتنمية الضوء على االتفاقية       . إلى البلدان ذات الحاجة   
، بشأن  2009 نوفمبر   15اريخ  التي أبرمها مع منظمة األغذية والزراعة، بت      

تخصيص بليون دوالر أمريكي للتنمية الزراعية في البلدان الفقيـرة التـي            
  . تنتمي إلى كلتا المنظمتين

  
كانت التجارة موضوع جدل ومناقشات هامة، حيث أكد العديد من المتحدثين           

كت اعتبر قداسة البابا بندي  و. على أنها تمثل جزءا ال يتجزأ من األمن الغذائي        
السادس عشر أن الجوع هو أشد مالمح الفقر قسوة وأكثرها واقعية؛ وانتقـد             
ضعف اآلليات الحالية لألمن الغذائي وشجع على تحسين إمكانيـة وصـول            

وأشار مندوبو العديد من البلدان الناميـة إلـى         . البلدان الفقيرة إلى األسواق   
تقار إلى الوصـول    قدرة بلدانهم على تصدير األغذية، ولكنهم ذكروا أن االف        

إلى األسواق، باإلضافة إلى ضعف التنظيم اإلقليمي وعدم كفاية المساعدات          
  . التي يقدمها المجتمع الدولي، يعوق هذه القدرة

  
وذكر بعض أعضاء الوفود ضرورة إنتاج الغذاء في األقاليم األكثر مالءمة           

وحـذر  . يـة وكفاءة، التي تتطلب نظاما تجاريا يسمح لألغذية باالنتقال بحر        
البعض من أن سياسات دعم األمن الغذائي على أسـاس االكتفـاء الـذاتي              

علـى أن    وأكـدوا    – الالزمة للحد من الفقـر       –تقوض من القوة الشرائية     
وقد . التجارة تمثل مكونا أساسيا من المجموعة الشاملة لتحقيق األمن الغذائي         

تي تتسم بالشفافية وعدم    لوائح التجارة ال  : حثت العديد من البلدان على ما يلي      
التمييز، ومحاربة المضاربات في أسعار األغذية، ووصول البلدان الناميـة          

وأكد البعض على أن األمن الغذائي يعـد        . إلى األسواق، وإلغاء المساعدات   
وقد طالبت البلدان المتقدمة والنامية، على حد سواء،        . بمثابة مسؤولية قطرية  

لة الدوحة بشأن مفاوضات منظمـة التجـارة        بالتوصل إلى نتائج ناجحة لجو    
  . العالمية

  
وقد سلط العديد من أعضاء الوفود الضوء على العالقة بين الغذاء واألمـن             
العالمي، حيث أكد البعض على عدم إمكانية تحقيق االسـتقرار االجتمـاعي            

وقـد اسـتعرض   . وسيادة القانون في ظل الجوع الذي تعاني منه الـشعوب      
حديات التي تحيط بالمشاركة فـي الميـاه عبـر الحـدود            البعض أيضا الت  

وأشار البعض إلى   . اإلقليمية، وخاصة في إطار السياق المتنامي لندرة المياه       
أن التعاون الدولي بين الحكومات استجابة لألزمة المالية قد أدى إلى تجنـب          

الركود االقتصادي، وأكدوا على الحاجة إلى التعاون لتحقيـق األمـن           
  .  من أجل منع وقوع كارثة اجتماعيةالغذائي

  
وأكد العديد من المتحدثين على أن األمن الغذائي يعد جزءا ال يتجـزأ             

وأشار هؤالء أيـضا إلـى العالقـة بـالتنوع          . من التنمية المستدامة  
وقد أثارت العالقة بين األمن     . البيولوجي والتصحر وتدهور األراضي   

أكد أعضاء الوفود على آثـار      و. الغذائي وتغير المناخ مناقشات هامة    
تغير المناخ على كل من الزراعة واألمن الغـذائي، باإلضـافة إلـى       
الدور الذي يمكن أن تضطلع به الزراعة في التخفيف من حدة تغيـر             

وسلطت العديد من البلدان الـضوء علـى اآلثـار المـدمرة            . المناخ
ية الجزرية  للكوارث الطبيعية على سكانها؛ وأكدت الدول والبلدان النام       

الصغيرة الواقعة في األقاليم الجافة تعرضها لتلك اآلثار المدمرة بصفة          
وفيما يتعلق بالوقود اإلحيائي، أكد بعض أعضاء الوفود على         . خاصة

آثاره الضارة باألمن الغذائي، بينما ذكر آخرون أن اإلنتاج الخاضـع           
 يمكـن أن    للرقابة واستخدام الجيل الثاني من أنواع الوقود اإلحيـائي        

  . يساعد في التخفيف من حدة تغير المناخ ويدعم التنمية الريفية
  

وأكد بعض أعضاء الوفود علـى ضـرورة أن تتنـاول مفاوضـات             
كوبنهاجن القادمة بشأن تغير المناخ قضية األمن الغـذائي، وأشـار           
البعض إلى ضرورة أن تتمثل إحدى النتائج الرئيسية للمفاوضات في          

وذكر عدد من البلدان الناميـة      . افي لألمن الغذائي  حشد التمويل اإلض  
أنها كانت بحاجة إلى التمويل من أجل تكييف أنظمة إنتـاج الغـذاء             

وأكد وفد إحدى البلدان المتقدمـة      . الخاصة بها في سياق تغير المناخ     
على الحاجة إلى تعزيز البحوث وتبادل المعارف بـشأن الزراعـة،           

وقد أعرب العديد من أعضاء     . المناخوخاصة فيما يتعلق بتبعات تغير      
وفود البلدان المتقدمة والنامية، على حد سواء، عن أملهم في التوصل           
إلى نتيجة إيجابية خالل مفاوضات كوبنهاجن بشأن المنـاخ، حيـث           
أصر عدد قليل من تلك البلدان على ضرورة التوصل إلـى اتفاقيـة             

  . ملزمة من الناحية القانونية
  

الن مؤتمر القمة، أشار العديد من أعضاء الوفود إلى         وفيما يتعلق بإع  
ومع ذلك، فقد   . تضاؤل فاعليته إلى حد كبير مقارنة بالمسودة األصلية       

رحب آخرون بمبادئ اإلعالن وذكروا أنها نقطة بداية جيدة قد تفـتح            
وأشار آخرون إلى انتشار    . عصرا جديدا وواعدا من االلتزام العالمي     

نات وذكروا أن اإلعالن يمكـن وينبغـي أن         مؤتمرات القمة واإلعال  
يكون بمثابة نقطة انطالق لوضع أهداف قابلة للقياس وأطـر زمنيـة            
للعمل الملموس فيما يتعلق بتوجهات األمن الغذائي قصيرة ومتوسطة         

  . وطويلة األجل
  

وأشار أعضاء الوفود إلى نقاط الضعف التي يتضمنها اإلعالن حـول           
في أسواق الـسلع المـستقبلية اآلجلـة،        المضاربات  : قضايا تتضمن 

وأنواع الوقود الزراعي اإلحيائي، وأجور المزارعين وظروف العمل،        
واآلثار السلبية للزراعة الموجهة نحو التصدير على صغار المـالك          



 8                2009نوفمبر /الثاني تشرين 17، الثالثاء 1رقم،150المجلدالعدد األول،،قمة العالمي حول األمن الغذائيمؤتمر الالنشرة اإلعالمية ل

وأشاد البعض بتقدير اإلعالن للخطوط اإلرشادية الطوعيـة        . من المزارعين 
 مـن أجـل الـدعم       2004دة لعـام    لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتح    

  . التدريجي لمبدأ الحق في الغذاء المناسب في سياق األمن الغذائي القطري
  

وأكد البعض على الحاجة إلى توجهات شاملة وموجهة نحو العمل من أجـل             
تحقيق األمن الغذائي، مع توضيح المسؤوليات المنوطة بـالمجتمع المـدني           

خاص والمنظمـات متعـددة األطـراف       ووكاالت األمم المتحدة والقطاع ال    
وقام آخرون بتسليط الضوء علـى      . والجهات الرئيسية األخرى ذات الصلة    

الحاجة إلى نظام حوكمة عالمي قائم علـى  المـشاركة ومركزيـة األمـم               
وأكد هؤالء على أن الحوكمة الرشيدة ضرورية لضمان استمرارية         . المتحدة

ضاء الوفود بإصالح لجنة األمن     وفي هذا الصدد، رحب أع    . آثار االستثمار 
الغذائي العالمي، رغم تأكيد البعض على الحاجة إلى الرقابة واإلشراف على           

وأعرب البعض عن   . اإلصالحات من أجل ضمان تحسين الحوكمة العالمية      
أملهم في أن تصبح لجنة األمن الغذائي العالمي بمثابـة المنتـدى الـدولي              

ئي، بينما آكد عديدون على الحاجة إلـى        الرئيسي لتطوير حلول األمن الغذا    
التوسع في عدد وأنماط األطراف المشاركة لضمان التوصل إلى سياسـات           

  . جزئية موجهة نحو احتياجات األقاليم والمجتمعات
  

وأكد العديد من أعضاء الوفود على األدوار الرئيسية التي ينبغي أن يضطلع            
 العام لألمم المتحـدة والمعنـي       بها فريق العمل رفيع المستوى التابع لألمين      

بأزمة األمن الغذائي العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والشراكة العالميـة          
وقد طالب العديـدون بتحـسين      . المتطورة للزراعة واألمن الغذائي والتغذية    

عملية التنسيق بين منظمة األغذية والزراعة وبرنـامج األغذيـة العـالمي            
. الزراعية ووكاالت األمم المتحـدة ذات الـصلة       والصندوق الدولي للتنمية    

وذكروا أيضا أنه رغم عدم قدرة أي مؤسسة على تحقيق األمـن الغـذائي              
بمفردها، يمكن أن تلعب منظمة األغذية والزراعة دورا أكثر فاعليـة فـي             

وأوصى البعض بأن تتـولى منظمـة       . تنسيق جهود المؤسسات ذات الصلة    
  . ون مع القطاع الخاصاألغذية والزراعة تعزيز التعا

  
أشارت بعض البلدان إلى أن العمل الفعلي يتطلب استثمارات فعلية وأشادت           

 بليون دوالر أمريكي علـى      20بالتعهدات التي تم تقديمها في الكيال بجمع        
مدار ثالث سنوات من أجل تحقيق األمن الغذائي؛ ومع ذلـك، فقـد ذكـر               

. لجة المشكلة ولم يتم جمعها بعد     البعض أن هذه المبالغ وحدها ال تكفي لمعا       
وقامت البلدان النامية بحث البلدان المتقدمة على توفير تلـك األمـوال فـي          

وأكد بعض الوفود على الحاجة إلى تحديد مبادئ السـتثمار          . الموعد المحدد 
األموال، بينما أكد آخرون على ضرورة عدم توزيع األموال فـي صـورة             

  .ت زراعيةهبات لإلغاثة أو في صورة تحويال
  

  : يرجى الرجوع إلى الموقعين اإللكترونيين
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  . للجزء رفيع المستوى
  

  الموائد المستديرة
انعقدت خالل مؤتمر القمة أربع موائـد مـستديرة للمناقـشات، يـتم        

  :تلخيصها فيما يلي
  

تي انعقدت  تناولت هذه المائدة المستديرة، ال    : 1المائدة المستديرة رقم    
 نوفمبر، اآلثار السلبية لألزمـات الغذائيـة واالقتـصادية          16بتاريخ  

انظـر ورقـة المفـاهيم      (والمالية على األمـن الغـذائي العـالمي         
)WSFS/2009/RT/1 .(   وقد شارك كل من وزير الزراعـة

األردني سعيد مصري ووزير التعاون الدولي الكندي بيفرلي أودا في          
جوزيت : وقد قدم أربعة محاضرين عروضا    . ةرئاسة المائدة المستدير  

شيران، المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي، وفاشي أجاي مـن          
مؤسسة الزراعة أوال، ووكوس ريشيل، مدير عام مكتـب التعـاون           
المعني بالمساعدات األوروبية بالمفوضية األوروبية، وأميـت روي،        

ولي لخـصوبة  التربـة      الرئيس والمسؤول التنفيذي األول للمركز الد     
  .والتنمية الزراعية

  
وقد أكد المحاضرون والمشاركون على دور صـغار المـالك مـن            

وأشاروا إلى أن أغلبية صـغار      . المزارعين في تحقيق األمن الغذائي    
: المالك من النساء وقاموا بتسليط الضوء، ضمن أمور أخرى، علـى          

مساعدات الزراعية  عدم قدرتهم على تحمل آثار األزمة االقتصادية وال       
التي تقدمها البلدان المتقدمة والحاجة إلى االسـتثمار فـي األسـواق            
المحلية لألغذية، عن طريق توزيع المساعدات بصورة جزئيـة مـن           
خالل منظمات المـزارعين وأهميـة الوصـول إلـى المعلومـات            

  . والمدخالت الخاصة باألسواق، وخاصة األسمدة
  

ة ألزمات األمن الغذائي، قام المـشاركون       وفيما يتعلق بكيفية االستجاب   
عدم توافر الغـذاء وعـدم      : بالتمييز بين اإلجراءات الالزمة لمواجهة    

إمكانية الوصول إلى الغذاء نتيجة ارتفاع أسـعار األغذيـة، وعـدم            
إمكانية الوصول إلى الغذاء بسبب عدم قدرة المزارعين على الوصول          

 الحاجة إلى تحسين أنظمـة      وأكد المشاركون أيضا على   . إلى األسواق 
اإلنذار المبكر وتطوير شبكات األمان الغـذائي؛ وطـالبوا بتحـسين           
المعلومات اإلحصائية من أجل تحديد البلدان ذات الحاجة واإلجراءات         
الالزمة؛ وأشاروا إلى أنه في أعقاب األزمة الغذائية، ينبغي أن تتحول           

وا بالتخطيط علـى    الشراكات من عمليات اإلغاثة إلى التنمية؛ وأوص      
  . المستوى القطري وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص

  
للحصول على ملخص أكثر استفاضة حول المائدة المستديرة، راجـع          

ــي  ــع اإللكترونـــــــــــ : الموقـــــــــــ
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انظر ورقة المفاهيم   (ناقشت هذه المائدة المستديرة   : 2المائدة المستديرة رقم    

WSFS/2009/RT/2(     نوفمبر، إصـالح    17، التي انعقدت بتاريخ 
وقد شارك كـل مـن      . الحوكمة العالمية دعما الستراتيجيات األمن الغذائي     

هيـرم كاسـل والمفـوض األوروبـي     وزير التنمية الزراعية البرازيلي جيل  
. للزراعة والتنمية الريفية ماريان فيشر بويل في رئاسة المائـدة المـستديرة           

الممثل الدائم المناوب لألرجنتين بمنظمة األغذية      : وقد تمثل المحاضرون في   
والزراعة ماريا ديل كارمن سكويف، والمدير التنفيذي لفريق العمل المعني          

. والتركيز بات موني، والمستشار الخاص لمؤسسة إم      بالتحات والتكنولوجيا   
سواميناثان أوما ليلي، والمستشار الخاص لكوفي أنان رئـيس تحـالف           . إس

  . الثورة الخضراء في أفريقيا تسفاي تيكل
  

وقد ناقش المشاركون عملية إصالح لجنة األمن الغـذائي العـالمي، حيـث             
مة األغذيـة والزراعـة     ذكروا أن تلك هي اللحظة الحاسمة في تاريخ منظ        

بسبب الزيادة الحالية في مشاركة المؤسسات متعددة األطـراف والمجتمـع           
وقد أوصوا بتوعية والوصول إلى عدد أكبر من صـانعي القـرار            . المدني

واقترحوا أيضا أن تقوم لجنة األمـن الغـذائي         . ومشاركة الوكاالت الدولية  
زراعة والـصندوق الـدولي     العالمي باستعراض تقييمها لمنظمة األغذية وال     

للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي والفريـق االستـشاري المعنـي           
  .بالبحوث الزراعية الدولية

  
بتـسليط  : وفيما يتعلق بالحوكمة العالمية لألمن الغذائي، قـام المـشاركون         

الضوء على دور الشراكات والترحيب بتوجه االسـتعانة بـأطراف جـدد،            
المدني واألعراب عن أملهـم فـي أن تـؤدي مناقـشات            وخاصة المجتمع   

الحوكمة إلى تضافر الجهود، وخاصة على المستوى القطـري والمطالبـة           
بحوكمة عالمية منظمة والتنسيق بين المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية         

  . والتأكيد على دور الخبراء والمطالبة باالستجابة لتقلبات األسعار
  

ص أكثر استفاضة حول المائدة المستديرة، راجع الموقـع   للحصول على ملخ  
ــي : اإللكترونــــــــــــــــــــــــــــــ
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تاريخ تناولت هذه المائدة المستديرة، التي انعقدت ب      : 3المائدة المستديرة رقم    

 نوفمبر، عالقة الزراعة واألمن الغذائي بسياسات التخفيـف مـن حـدة            17
). WSFS/2009/RT/3انظر ورقة المفـاهيم     (المخاطر والتكيف   

وقد شارك رئيس وزراء بنجالديش حسينة واجد ووزير الزراعة ومـصايد           
وقـد  . األسماك والحراجة األسترالي توني بيرك في رئاسة المائدة المستديرة        

سواميناثان، . إس.سواميناثان رئيس مؤسسة إم   . س.  المحاضرون في م   تمثل
ومحمد صلح مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعيـة فـي المنـاطق             

الجافة، وفلورين فالدو مسؤول برنامج اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية         
  . بشأن تغير المناخ، وجير بيرجكامب مدير عام المجلس العالمي للمياه

  
ر المحاضرون والمشاركون أن السياسات الحراجية والزراعيـة        وذك

المستدامة يمكن أن تفيد في الحد من الفقر وتحقيق األمـن الغـذائي             
وقد . والتنوع البيولوجي والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه        

مرونة أنظمـة إنتـاج الغـذاء       : حددوا مجاالت العمل ذات األولوية    
، والمحافظة على المـوارد الوراثيـة، واإلدارة        واألنظمة اإليكولوجية 

  . المتكاملة لآلفات واألمراض
  

وفيما يتعلق بالتكيف، فقد اقترح المشاركون أن يكون تنـوع اإلنتـاج            
الغذائي وإمدادات المياه بمثابة حجز الزاوية وطالبوا بتعزيز التعـاون          

لتخطيط وقدموا أيضا أمثلة على ا    . بين البلدان األكثر عرضة للمخاطر    
الفعال لعمليات التكيف، بما في ذلك بناء السيناريو اإلقليمي وتوسـيع           
نطاق التنوع الوراثي واستحداث أنـواع محاصـيل للـسيناريوهات          

وناقش . المناخية المختلفة وبناء احتياطي المياه الالزم للري والماشية       
المشاركون مساهمات الزراعة في التخفيف من حدة المخاطر وأكدوا         

 أولوية الوفاء بحجم الطلب العالمي على الغذاء؛ وطالبوا بحوافز          على
للزراعة المستدامة وإدارة الغابات في النظام المناخي؛ وشجعوا علـى          

  . إجراء البحوث حول الممارسات الزراعية المالئمة مناخيا
  

للحصول على ملخص أكثر استفاضة حول المائدة المستديرة، راجـع          
ــي  ــع اإللكترونـــــــــــ : الموقـــــــــــ

ymb/sd/pdf/download/ca.iisd.www://http
pdf.e6num150vol  

  
، التـي   4تناولت المائدة المـستديرة رقـم       : 4المائدة المستديرة رقم    

انظر ( نوفمبر، تدابير تعزيز األمن الغذائي العالمي        18انعقدت بتاريخ   
وقد وصفت رئيـسة    ). WSFS/2009/RT/4 المفاهيم   ورقة

وزراء موزمبيق لويزا دياس ديوجو، خالل كلمتها الرئيسية، تجربـة          
بالدها في دعم إنتاج الغذاء وأكدت على تخصيص الموارد ووضـع           

  . نظام مالي ريفي وإقامة السالم واالستقرار السياسي وتحقيق الريادة
  

تديرة كـارل دي جوشـت،      ووصف الرئيس المشارك للمائدة المـس     
المفوض األوروبي للتنمية، السياسات التجارية لالتحـاد األوروبـي         
باعتبارها سياسات غير مشوبة وأكد على حاجة صـغار المـزارعين     

وذكـرت الرئيـسة    . إلى البنية األساسية والسياسات المالية الداعمـة      
المشاركة تينا جومات بيترسون، وزيرة الزراعة والحراجة ومـصايد         
األسماك بجنوب أفريقيا، أن اإلنتاج الزراعي يمثل حجر زاوية التنمية          
االقتصادية واقترحت إقامة شراكات لزيادة اإلنتاج وضـمان سـالمة          

وذكر كنايو نوانزي، رئيس االتحاد الدولي للتنمية الزراعيـة،         . الغذاء
وسلط الضوء  . أن األمن الغذائي يعد جزءا ال يتجزأ من األمن الدولي         

وتحـدث  . االستثمار الدائم والبحوث والوصول إلـى األسـواق       على  
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كليمنز بونكامب، مدير شعبة الزراعة والسلع األساسـية بمنظمـة التجـارة         
العالمية، عن الجوانب اإليجابية للتجارة؛ وحذر من سياسة الحماية الجمركية          

وذكر جواكيم فـون    . ومبدأ االكتفاء الذاتي وأوضح وضع مفاوضات الدوحة      
ن، مدير عام المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيـة، أن البحـوث            براو

الخاصة بقصص النجاحات المثبتة قد برهنت على وجود مالمح مـشتركة،           
مثل التركيز على العلم والتكنولوجيا وحوافز القطاع الخاص واالسـتثمارات          

وذكرت كارين سيريز، رئيسة لجنة المزارعات باالتحاد الـدولي         . والريادة
للمنتجين الزراعيين، ضرورة أن تدعم السياسات التجارية صغار المزارعين         

  . ضمن سلسلة القيمة الغذائية
  

: وقد ناقش الوزراء وأعضاء الوفود اآلخرون، بـصفة خاصـة، مـا يلـي     
الزراعة كجزء من مجموعة السياسات الشاملة، والتنمية الريفية المتكاملـة،          

صـغار المـزارعين إلـى األسـواق،        وتدابير دعم إنتاج الغذاء، ووصول      
وزراعة الكفاف األسرية، ونظام حيازة األراضي، والقيود المفروضة علـى          
التجارة، ونزع ملكية األراضي تحسبا لزيادة ندرة الغـذاء، وآثـار تغيـر             

  . المناخ، ودور المرأة
  

  ختام مؤتمر القمة
ألربعـاء،  قام ممثلو األحداث التي سبقت انعقاد مؤتمر القمة، صباح يـوم ا           

. بتلخيص مساهماتهم في مؤتمر القمة ومواجهـة انعـدام األمـن الغـذائي            
تبني أطر  : وتتضمن نتائج اجتماع أعضاء البرلمان توصيات خاصة بما يلي        

قانونية وتشريعية لحماية الحق في الغذاء وتمكين المرأة، بما في ذلك ضمان            
وضع موازنـة   حصولها على األراضي واالئتمان ووصولها إلى األسواق و       

لألمن الغذائي والسعي وراء تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلـول عـام            
وقد اتفق المشاركون في اجتماع القطاع الخاص على إقرار ميثـاق           . 2015

يتناول القضايا ذات الصلة باإلنتاجية والفاعلية واالستدامة وسالسل القيمـة          
وقد اتفقـوا   . لسياسات المواتية الغذائية وممارسات العمل وإقامة الشراكات وا     

إلطعام الكوكب، "، والذي يحمل عنوان Expo 15على أن يكون مؤتمر 
 في ميالن بإيطاليا، بمثابة     2015والمزمع انعقاده عام    " طاقة من أجل الحياة   

. محفل هام لتنسيق العمل العالمي والمحلي من أجل تعزيز األمـن الغـذائي            
 المنظمات غير الحكوميـة والمجتمـع       ويشير اإلعالن الصادر عن اجتماع    

الحاجة إلى سيادة الغذاء والحق في الغذاء       : المدني، ضمن أمور أخرى، إلى    
المتوفر الذي يسهل الوصول إليه والغني بالعناصر الغذائية والمقبـول مـن            
الناحية الثقافية، وإمكانية أن تصبح لجنة األمن الغذائي العالمي الهيئة الدولية           

 لألمن الغذائي ضمن منظومة األمم المتحدة، باإلضـافة إلـى           األكثر شموال 
االفتقار إلى التمويل الكافي لتمكينها من تحقيق هذا الهدف، والعمل الـالزم            
داخل لجنة األمن الغذائي العالمي لضمان تحقيق التـرابط بـين األجهـزة             

  . المختلفة ضمن البنية األساسية العالمية لألمن الغذائي
  

د مدير عام منظمة األغذية والزراعة ألكسندر مولر بتلخـيص          وقد قام مساع  
  .الموائد المستديرة األربعة التي انعقدت خالل مؤتمر القمة

  

وقرأت مارسيال فيالريل، من منظمة األغذيـة والزراعـة، مـسودة           
رسالة مؤتمر قمة السيدات األوليات للبلدان األعضاء بحركـة عـدم           

وقد أكـدت أن    . 2009 نوفمبر   15ي  االنحياز، الذي انعقد في روما ف     
 بليون امرأة من البلدان النامية، مـشيرة        2المشاركات يمثلن أكثر من     

. إلى أهمية الزراعة والتنمية الريفية فـي تحقيـق األمـن الغـذائي            
وأوضحت فيالريل أن المشاركات قد أشرن إلى ضرورة أن تضطلع          

ل إلـى المـوارد   المرأة بدور حيوي، ولكنها تفتقر إلى إمكانية الوصو       
األساسية، بما في ذلك األراضي والتمويل والمدخالت التكنولوجيـة؛         
وطالبت الحكومات بتحديد أولويات األمن الغذائي وطالبـت وكـاالت       
األمم المتحدة بتوفير إطار لبناء قدرة المرأة، بما في ذلـك الظـروف           
 القانونية والمؤسسية إلمكانية وصول المرأة إلـى المـوارد وتحديـد          
أفضل الممارسات وإعداد بيانات مفصلة حسب النـوع االجتمـاعي          

  . ودعم التعاون بين البلدان والمنظمات مع التركيز على المرأة
  

وقد وجه ضيوف الشكر إلى جميع أعضاء الوفود علـى مـشاركتهم            
وذكر أنـه   . وتحمسهم وعلى إقرار إعالن مؤتمر القمة بإجماع اآلراء       

و تحقيق الهدف المتمثل في عالم خـال        قد تم اتخاذ خطوات هامة نح     
من الجوع؛ وحث جميع البلدان على اتخاذ تدابير ملموسـة وملحـة،            

. رغم أن اإلعالن لم يحدد حجم األهداف أو المواعيد النهائية لتحقيقها          
 مـساًء بعـدما ذكّـر       12:44وقد اختتم مؤتمر القمة فـي الـساعة         

  . "الجوعى ال يستطيعون االنتظار"المشاركين بأن 
  

  االجتماعات القادمة
المؤتمر الخامس عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة          

سوف ينعقد مؤتمر   : بشأن تغير المناخ أو األطراف بروتوكول كيوتو      
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة بـشأن تغيـر المنـاخ             

COP 15 وبروتوكول كيوتو COP/MOP 5 في الفترة من 
وسوف تتزامن هذه   ,  في كوبنهاجن بالدانمارك   2009سمبر   دي 7-18

االجتماعات مع االجتماع الحادي والثالثين للهيئات الفرعيـة التابعـة         
خارطـة  "وفي ظل   . التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ      

التي تم االتفاق عليها بمؤتمر األمم المتحدة المعنـي بتغيـر           " الطريق
، من المتوقع أن يضع     2007نعقد في بالي في ديسمبر      المناخ، الذي ا  

مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ          
COP 15  وبروتوكول كيوتـو COP/MOP 5  الـصياغة 

 2012النهائية التفاقية بشأن إطار مكافحة تغير المناخ فـي أعقـاب            
للحصول علـى   ).  كيوتو حينما تنتهي فترة االلتزام األول لبروتوكول     (

المزيد من المعلومات، اتصل بأمانة اتفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة           
: ؛ فـاكس  +49-228-815-1000: بشأن تغيـر المنـاخ؛ هـاتف      

ــي +1999-815-228-49 ــد إلكترونـــــ : ؛ بريـــــ
int.unfccc@secretariatـ     ؛ بكة  موقع إلكتروني على ش

ــت : اإلنترنــــــــــــــــــــــــــــ
calen_unfccc/meetings//int.unfccc://http
2009=year?php.2655/items/dar .  
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سوف ينعقد هذا االجتماع في     : مؤتمر قمة أقاليم العالم بشأن األمن الغذائي      

وسوف يساعد مـؤتمر    .  في داكار بالسنغال   2010 يناير   19-18الفترة من   
القمة، الذي يتم تنظيمه استنادا إلى االستبيان المرسل إلى أقاليم العـالم مـن              
أجل جمع المعلومات حول القضايا ذات الصلة بالغذاء، على تحديد المجاالت           

رات التي يمكن من خاللها أن يوفر التعاون بين األقاليم قيمة مضافة للمبـاد            
وسوف يجمع مؤتمر القمة بين ممثلـين مـن الـسلطات           . القطرية والدولية 

المحلية والحكومات القطرية والمنظمات الدولية القتـراح حلـول مبتكـرة           
للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل      . لمواجهة انعدام األمن الغذائي   

 ؛  marie.imbs@crpm.org: ماري إمبز؛ بريد إلكترونـي    : بـ
: كترونــــي علــــى شــــبكة اإلنترنــــت   موقــــع إل

index/en/org.regionsfoodsummit.www://http
php. .  

  
سوف ينعقـد   : المؤتمر العالمي المعني بالبحوث الزراعية من أجل التنمية       

ي مونبلييه بفرنـسا    هذا المؤتمر من قبل المنتدى العالمي للبحوث الزراعية ف        
وسوف يقدم المـؤتمر خطـة عمـل       . 2010 مارس   31-28في الفترة من    

واستراتيجية عالمية لتحسين البحوث الزراعية من أجل تعظيم األثـر علـى            
وسوف يتم إقرار هذه الخطة واالسـتراتيجية       . التنمية، وخاصة بين الفقراء   

ـ          ن الجهـات   من خالل المشاورات المنعقدة مع ممثلي مجموعة عريضة م
للحصول على المزيد من المعلومات، اتـصل       . البحثية الزراعية حول العالم   

؛ +39-06-5705-3413: بأمانة المنتدى العالمي للبحوث الزراعية؛ هاتف    
ــاكس ــد إلكترونـــــي+39-06-5705-3898: فـــ : ؛ بريـــ

gcard2010@fao.org      ؛ موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنـت :
http://www.egfar.org/egfar/website/gcard  .  

  
تنسيق العمل مـن أجـل      : مؤتمر القمة المعني بالغذاء في المحيط الهادي      

من المزمع أن تنعقد هذه القمة فـي        : تحقيق األمن الغذائي بالمحيط الهادي    
 وتهدف إلى الجمع بين القادة في مجاالت الـصحة والزراعـة    2010أبريل  

االنتهاء من صـياغة إعـالن   وسوف يتم  . والصناعة المعنية باألمن الغذائي   
وقـد تـم    . المحيط الهادي بشأن األمن الغذائي وخطة العمل المصاحبة لـه         

تشكيل فريق العمل المعني باألمن الغذائي بالمحيط الهادي ليكون بمثابة هيئة           
ـ      . تحضيرية كـولين بيـل؛    : للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل ب

؛ موقع إلكترونـي علـى شـبكة        int.who@bella: بريد إلكتروني 
ــت : اإلنترنـــــــــــــــــــــــــــــــ

http://foodsecurepacific.org/summit.html.  
  

سوف ينعقد مـؤتمر    : 2010مؤتمر قمة قادة االتفاق العالمي لألمم المتحدة        
 فـي   2010 يونيـو    25-24القمة القائم على الدعوة فقط في الفتـرة مـن           

مع بين قادة جميع القطاعات من أجل تنشيط دور العمل          وسوف يج . نيويورك
واالستثمار المسؤول في تحقيق التحول الالزم إلى األسواق األكثر اسـتدامة           

وسوف يتناول مؤتمر القمة، ضمن أمور أخـرى، تحـدي تغيـر            . وشموال
للحـصول علـى    . المناخ ومدى التقدم في الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية       

ــن ال  ــد م ـ المزي ــ ــصل ب ــات، ات ــالن : معلوم ــسا وي : ني
org.un@Whelan ماثيــاس :  ؛ المــسؤول الــصحفي

-963-1207: ؛ فاكس +1-917-367-2423: ستاوسبيرج؛ هاتف 
 ؛ موقـع    org.un@stausberg: ؛ بريد إلكتروني  +212-1

ــى  ــي علـــ ــت إلكترونـــ ــبكة اإلنترنـــ :  شـــ
newsa/org.unglobalcompact.www://http

h.index/Summit_Leaders_2010/ndevents
tml .  

  
سوف ينعقد مؤتمر القمـة     : 2010مؤتمر قمة مجموعة الثمانية لعام      

 في موسـكوكا، أونتـاريو،      2010 يونيو   27-25فترة من   هذا في ال  
ومن المتوقع أن يتم تقديم أول تقرير مساءلة بشأن التنمية فـي            . كندا

ــا ــت    . أفريقي ــبكة اإلنترن ــى ش ــي عل ــع اإللكترون : الموق
8g/ca.cg.canadainternational.www://http

aspx.index/ .  
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  المسرد
  

 CFS  لجنة األمن الغذائي العالمي
مجلس األمم المتحدة 

  االقتصادي واالجتماعي
ECOSOC 

 EC  المفوضية األوروبية
 EU  االتحاد األوروبي

 FAO  منظمة األغذية والزراعة
 HLTF  فريق العمل رفيع المستوى

 IFAD  االتحاد الدولي للتنمية الزراعية
 IMF  ق النقد الدوليصندو

 MDG  الهدف اإلنمائي لأللفية
 ODA  المساعدات التنموية الرسمية

 WFP  برنامج األغذية العالمي
 WTO  منظمة التجارة العالمية
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