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 الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة يف إقليم آسيا

 

 باكستان  ة إيران اإلسالميةمجهوري أفغانستان

 الفلبني اليابان بنغالديش

 االحتاد الروسي كازاخستان بوتان

 فورةاسنغ مجهورية كوريا دار السالم -بروناي

 سري النكا مجهورية الو الدميوقراطية الشعبية كمبوديا

 مجهورية تايلند ماليزيا الصني

 ليشيتر تيمو ديفلم مجهورية كوريا الدميوقراطية الشعبية

 أوزبكستان نغوليام اهلند

 فييت نام ميامنار إندونيسيا

  نيبال 

 

 اهلادئالدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة يف إقليم جنوب غرب احمليط   
 

 توفالو ناورو اسرتاليا

 الواليات املتحدة األمريكية نيوزيلندا جزر كوك

 فانواتو نيوي فيجي

  الوبا فرنسا

  بابوا غينيا اجلديدة يكرييبات

  ساموا جزر مارشال

  جزر سليمان واليات ميكرونيزيا املوحدة

  تونغا 

 

 اهلادئموعد ومكان انعقاد مؤمترات املنظمة اإلقليمية آلسيا واحمليط 

 

 1953أغسطس/آب  5 -يوليو/متوز 27بنغالور، اهلند،   األول

 1955يونيو/حزيران  25 -20ن، كاندي، سيال -  الثاني

 1956أكتوبر/تشرين األول  18 -8باندونغ، إندونيسيا،  -  الثالث

 1958أكتوبر/تشرين األول  16 -6طوكيو، اليابان،  -  الرابع

 1960نوفمرب/تشرين الثاني  30-21ون، مجهورية فييت نام، ساجي -  اخلامس

 1962سبتمرب/أيلول  29 -15كواال المبور، ماليزيا،  -  السادس

 1964نوفمرب/تشرين الثاني  21-7مانيال، الفلبني،  -  السابع

 1966سبتمرب/أيلول  24-15سيول، مجهورية كوريا،  -  الثامن

 1968نوفمرب/تشرين الثاني  15-4نكوك، تايلند، اب -  التاسع

 1970سبتمرب/أيلول  8 -أغسطس/آب 27ا، اسرتاليا، ريكانب -  العاشر

 1972كتوبر/تشرين األول أ 27-17نيودهلي، اهلند،  - احلادي عشر

 1974سبتمرب/ايلول  27-17طوكيو، اليابان،  -  الثاني عشر

 1976أغسطس/آب  13-5مانيال، الفلبني،  -  الثالث عشر



 

 1978أغسطس/آب  3-يوليو/متوز  25كواال المبور، ماليزيا،  -  الرابع عشر

 1980مارس/آذار  13-5نيودهلي، اهلند،  - اخلامس عشر

 1982يونيو/حزيران  11-1جاكارتا، إندونيسيا،  - السادس عشر

 1984يار أمايو/ 3 -أبريل/نيسان 24إسالم أباد، باكستان،  -  السابع عشر

 1986يوليو/متوز  17-8يطاليا، روما، إ -  الثامن عشر

 1988يوليو/متوز  15-11بانكوك، تايلند،  -  التاسع عشر

 1990 أبريل/نيسان 27-23بيجني، الصني،  -  العشرون

  1992فرباير/شباط  14-10 نيودهلي، اهلند، - احلادي والعشرون

 1994أكتوبر/تشرين األول  7-3مانيال، الفلبني،   - الثاني والعشرون

 1996مايو/أيار  18-14موا الغربية، اأبيا، س - الثالث والعشرون

 1998أبريل/نيسان  24-20ياجنون، ميامنار،  - الرابع والعشرون

 2000يلول سبتمرب/أ 1 -أغسطس/آب 28يوكوهاما، اليابان،  - عشروناخلامس وال

 2002مايو/أيار  15-13كامتاندو، نيبال،  - السادس والعشرون

 2004مايو/أيار  21-17بيجني، الصني،  - السابع والعشرون

 2006مايو/أيار  19-15جاكارتا، إندونيسيا،  - الثامن والعشرون

 2009مارس/آذار  31-26يلند، بانكوك، تا - التاسع والعشرون

 2010أكتوبر/تشرين األول  1 -سبتمرب/أيلول 27جيوجنيو، مجهورية كوريا،  -  الثالثون

 2012مارس/آذار  16-12ي، فييت نام، وهان - احلادي والثالثون

 2014مارس/آذار  14-10غوليا، نأوالنباتار، م - الثاني والثالثون

 2016مارس/آذار  11-7ليزيا، بوتراجايا، ما - الثالث والثالثون
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 التوصيات الرئيسيةبموجز 
 

 مسائل تستدعي اهتمام اجمللس

 

 الدورة الثالثة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ:

 

 علقة بالربنامج وامليزانيةاملسائل املت

 

، 2015تقرير عن اجتماع وزراء الزراعة يف إقليم جنوب غرب احمليط اهلادئ يف بابوا غينيـا ادديـدة يف مايو/أيـار    

 )هـ(27، الفقرة مبا يف ذلك البيان الوزاري

 

)هــ(  29)د( و29)ج( و29و)ب( 29، الفقرات النتائج واألولويات بالنسبة إىل املنظمة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ

 )ط(29)ز( و29)و( و29و

 

 )ج(31)أ( و31، الفقرتان تقرير عن شبكة املكاتب امليدانية

 

 43و 42و 41و 39و 37و 36و 35و 34، الفقرات حتديد أولويات احلاجات القطرية واإلقليمية

 

 خرىاألسائل امل

 

 45، الفقرة اهلادئو اإلقليمي آلسيا واحمليط ملؤمتر الفا 2019-2016تعدد السنوات للفةرة املعمل البرنامج 

 

 48، الفقرة موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
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 تستدعي اهتمام املؤمتراليت سائل امل
 

 الدورة الثالثة والثالثون ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ:
 

الة األغذية والزراعة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك التوقعات املسـتقبلية والقضـايا الناشـيفة يف إ ـار     ح

 16)هـ( و15)د( و15)ج( و15)أ( و15، الفقرات عمل أهداف التنمية املستدامة

 

ــروابط بــني اإلنتــاج الزراعــي الصــ   النطــا  وس     ، الســل القيمــةإنعــاا االقتصــاد الريفــي مــن خــالر تعزيــز ال

 19)هـ( و18)د( و18)ب( و18الفقرات 

 

تعزيز السياسات واالستثمارات ال ذائيـة الو نيـة وإدراج أهـداف الت ذيـة يف تصـميم وتنفيـذ السياسـات والـربامج         

 22)ح( و21)ز( و21)و( و21)هـ( و21( ود)21)أ( و21، الفقرات املتعلقة باألغذية والزراعة

 

 25)ح( و24)ز( و24)و( و24)هـ( و24)د( و24و)ب( 24، الفقرات النمو األزر 

 

 )ح(29، الفقرة نتائج وأولويات املنظمة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ
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 تمهيديةالبنود ال -أواًل

 

 تنظيم املؤمتر

 

، يايف بوتراجا اهلادئُعقدت الدورة الثالثة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي آلسيا واحمليط  -1

: اجتماع لكبار املسؤولني يف الفرتة من جزأينتنظيم املؤمتر يف  . وقد مّت2016مارس/آذار 11إىل  7 الفرتة من يف ،ماليزيا

 مارس/آذار. 11إىل  10واجتماع على املستوى الوزاري يف الفرتة من مارس/آذار  9إىل  7

 

دولية منظمات  8 مراقبني من دولة واحدة غري عضو، وبلدًا عضوًا، إضافًة إىل 44وقد شارك يف املؤمتر اإلقليمي  -2

 منظمات أخرى من األمم املتحدة. 6 عنشارك فيه أيضًا ممثلون ومنظمة حكومية دولية.  34غري حكومية و

 

 اجتماع كبار املسؤولني ومراسم االحتفار االفتتاحية

 
املدير العام املساعد واملمثل اإلقليمي  ،Kundhavi  Kadiresanكّل من السيدة  نياالفتتاحي نيألقى البيان -3

، األمني العام لوزارة الزراعة والصناعة القائمة على  Datuk Seri Dr Ismail Hj، ومعالي السيد ملنظمة األغذية والزراعة

ضافة لدعم املمتاز الذي قدمته حكومة ماليزيا الستتقديرها لعن  Kadiresanالزراعة يف حكومة ماليزيا. وأعربت السيدة 

من حيث تقليص الفقر املدقع إىل حّد  اهلادئاالجتماع. وتطّرقت إىل التقدم اهلائل الذي ُأحرز يف إقليم آسيا واحمليط 

وأحاطت علمًا يف الوقت ذاته بالتحديات العديدة الباقية وأشارت إىل الفرص اليت يوّفرها اعتماد اجلوع،  خفضكبري و

فقد رّحب باملندوبني واملشاركني يف  Datuk Seri Dr Ismail Hj Bakarلي السيد أهداف التنمية املستدامة. وأّما معا

اجتماع كبار املسؤولني. وألقى األمني العام السامي الضوء على أهمية التعاون والشراكة على بوتراجايا، وافتتح رمسيًا 

 م.الصعيد اإلقليمي من أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية يف مجيع أحناء اإلقلي

 

 Dato’ Seri Ahmad Zahidمارس/آذار. وألقى معالي السيد  10وعقدت مراسم افتتاح االجتماع الوزاري يوم  -4

Hamidi ،الضوء على أهمية املزارعني واملنتجني على  سّلطفتتاحي للجلسة. والالبيان ا، نائب رئيس الوزراء يف ماليزيا

 صاحب إىل إجنازات ماليزيا يف مكافحة اجلوع والفقر. وأحاط مشريًا ةنطاق صغري يف االستجابة إىل االحتياجات الغذائي

، وحّث واترةعالي علمًا بالتحديات لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي، مبا يف ذلك تغري املنا  والكوارث الطبيعية املتامل

املنا  من خالل الزراعة  على زيادة استثمارات القطاع اخلاص يف الزراعة، وبناء القدرة على الصمود يف وجه تغري

 املستدامة، واالستخدام الفعال للتنّوع البيولوجي من أجل احلّد من الفقر.

 

 املقّررينتعيني انتخاب الرؤساء، ونّواب الرؤساء و

 
، األمني العام لوزارة الزراعة Datuk Seri Dr Ismail Hj Bakarانتخب املندوبون باإلمجاع سعادة السيد  -5

 ئمة على الزراعة يف حكومة ماليزيا، رئيسًا الجتماع كبار املسؤولني.والصناعة القا
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، وزير الزراعة والصناعة القائمة على الزراعة Dato’ Sri Ahmad Shabery Cheek ومّت انتخاب سعادة السيد -6

رين نوابًا لرؤساء يف حكومة ماليزيا رئيسًا لالجتماع الوزاري. كذلك، انتخب املندوبون مجيع الوزراء اآلخرين احلاض

 املؤمتر.

 

 ومّت انتخاب فيجي مقررًا الجتماع كبار املسؤولني يف حني مّت انتخاب اهلند مقررًا لالجتماع الوزاري.  -7

 

 اعتماد جدور األعمار واددور الزمين للدورة 

 
 .املرفق باءإىل املؤمتر فرتد يف وأّما الوثائق املقّدمة  ألفاملرفق اعتمد املؤمتر اإلقليمي جدول األعمال الوارد يف  -8

 

 بيان املدير العام

يلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، بيانه أمام املؤمتر اإلقليمي، ا سيانو دزراغوسيه جألقى السيد   -9

املزيد من  نفس الوقت على احلاجة إىل بذل يفاإلقليم، مع التشديد  يفالتقليل من اجلوع  يفوأوجز التقدم الذي ُأحرز 

شار إىل أن امة اليت مّت اعتمادها مؤخرًا، وأيف إطار أهداف التنمية املستد التعاوناجلهود. وألقى الضوء على إمكانية 

ستدامة. وشّدد املدير العام على األقل من أهداف التنمية امل األهداف االسرتاتيجية اخلمسة للمنظمة تتصل بأربعة عشر

صحاب احليازات ز قدرات أان األعضاء يف تنفيذ برامج فعالة للحماية االجتماعية، وتعزيلدعم البلدعلى جهود الفاو 

الصغرية واملزارعني املهّمشني لربطهم بسالسل القيمة احلديثة، وبناء القدرة على الصمود يف وجه تغري املنا  والكوارث 

أهمية املبادرات اإلقليمية األربع وأطر  الطبيعية، ومواجهة التحديات يف جمال صحة احليوانات. وشّدد أيضًا على

 الربامج القطرية لرتكيز الدعم املقّدم للبلدان األعضاء.

 

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

 
 مؤكدًا، الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة املؤمتر، Wilfred J. Ngirwaخاطب سعادة السفري   -10

املؤمتر اإلقليمي يف حتديد سياسات وأولويات املنظمة يف اإلقليم، وعلى الفرصة املتاحة  يؤديه الفريد الذيعلى الدور 

 ة للمنظمة يف إطار األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وأهداف التنمية املستدامة.يز جودة وفعالية املكاتب امليدانيلتعز

 

 اهلادئقليمي آلسيا واحمليط مؤمتر اإللبيان رئيس الدورة الثانية والثالثني ل

 

، مدير التعاون الفين يف وزارة األغذية والزراعة يف مونغوليا، ممثاًل رئيس Binderiya Batsukhذّكر السيد  -11

، املؤمتر بالتوصيات الصادرة عن اهلادئوالثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي آلسيا واحمليط الدورة الثانية 

 سابقة، وأطلع املندوبني على األنشطة الالحقة من أجل اسرتعاء اهتمام مؤمتر الفاو واجمللس إىل هذه التوصيات.الدورة ال
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 بيان رئيس دنة األمن ال ذائي العاملي

 
قّدمت السيدة أمرية داوود قرناص، رئيسة اللجنة، تقريرًا عما أجنزته اللجنة خالل السنتني املاضيتني وعن  -12

وأشارت على حنو خاص إىل إقرار املبادئ اخلاصة باالستثمارات  لعمل بالنسبة إىل املؤمتر اإلقليمي للفاو.أهمية هذا ا

 العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة. املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية، وإطار

 

 مشاورة اجملتمع املدني باسم بيان املتحدث

 
اإلقليمي، مع التشديد على احلاجة إىل  يوجز نتائج وآراء مشاورة اجملتمع املدني إىل املؤمترقديم بيان تمّت  -13

احرتام حقوق ومصاحل املزارعني على نطاق صغري، والذين ال ميلكون أرضًا، والنساء الريفيات، والصيادين، والعاملني 

لشباب يف مجيع جوانب التنمية الزراعية. وحّث الزراعيني، والرعويني والرعاة، والسكان األصليني، واملستهلكني وا

قليم آسيا شأن بشأن اإليكولوجيا الزراعية إلاملشاورة املتعددة أصحاب ال اليت صدرت عن توصياتالأيضًا على تنفيذ 

 .2015واليت انعقدت يف نوفمرب/تشرين الثاني  اهلادئواحمليط 
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 تنظيميةال والقضاياالسياسات العاملية واإلقليمية  -ثانيًا
 

 ، مبا يف ذلكاهلادئآسيا واحمليط  منطقةحالة األغذية والزراعة يف  -ألف

 أهداف التنمية املستدامةعمل التوقعات املستقبلية واملسائل الناشيفة يف إ ار  

 
استعرض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بشأن حالة األغذية والزراعة يف اإلقليم، وحبث يف التوقعات املستقبلية  -14

 1املسائل الناشئة يف إطار أهداف التنمية املستدامة.و

 
 وإن املؤمتر اإلقليمي: -15
 

عّبر عن تقديره للتقدم الذي ُأحرز يف تقليص نسبة األشخاص الذين يعانون من اجلوع، لكن أبدى قلقه  (أ)

ّزم، مليون طفل يف حالة تق 90وأن  نقص التغذيةبأن حوالي نصف مليار شخص ما زالوا يعانون من 

 الزائدة متثل مشكلة متنامية يف كل إقليم فرعي؛ سمنةوأن ال

 اهلادئورّحب بالتزام الفاو املتواصل يف دعم التحدي اإلقليمي للقضاء على اجلوع يف إقليم آسيا واحمليط  (ب)

التاسعة  دورتهايف  اهلادئسيا واحمليط آلاالقتصادية واالجتماعية  األمم املتحدة الذي أطلقته جلنة

 ؛2013والستني عام 

 ؛وشّدد على أهمية الرتويج للزراعة املستدامة من أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية (ج)

وأحاط علمًا باحلاجة إىل زيادة االستثمار يف الزراعة لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك  (د)

 من القطاع اخلاص ومصادر غري تقليدية؛

 ن األعضاء على توسيع نطاق الربامج املالئمة للحماية االجتماعية.وشّجع البلدا (هؤ)

   
 من خالل مساعدة البلدان األعضاء يف: 2030 خطة التنمية املستدامة لعاماملؤمتر دعم الفاو لتنفيذ  طلبو -16
 

سياسات  أن تعكس أهداف التنمية املستدامة يف السياسات والربامج الوطنية، مبا يف ذلك صياغة وتنفيذ (أ)

سليمة متصلة بالتجارة الزراعية، وتعزيز سالمة األغذية، ومكافحة اآلفات واألمراض احليوانية 

والنباتية العابرة للحدود، ووضع سالسل القيمة الغذائية واحلّد من الفاقد واهلدر يف األغذية، والبناء 

 وضع املعايري واملواصفات؛ جمال على عمل املنظمة يف

التقدم احملرز على صعيد حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، من خالل مؤشرات رصد وتقييم  (ب)

 مالئمة؛

 وضع نظم متينة جلمع البيانات وتطوير القدرات لتحليلها؛ (ج)
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ضاعفة إنتاجيتها الزراعية، مبدان لوضع وتعزيز السياسات، واملؤسسات والقدرات الفنية للسماح للب (د)

البحر، والفيضانات،  نسوب مياه يطرحها تغّير املنا ، مبا يف ذلك ارتفاع موإدارة املخاطر اليت

 وموجات اجلفاف وكوارث طبيعية أخرى؛

تيسري تبادل املعارف واخلربات واملمارسات اجليدة من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وآليات  (هؤ)

 أخرى للتعاون الدولي.
 

 الر تعزيز الروابط بني إنعاا االقتصاد الريفي من خ -باء

 اإلنتاج الزراعي الص   النطا  وسالسل القيمة

 
االقتصادية، واالجتماعية والفنية ويف جمال األعمال اليت يواجهها الفقراء الريفيون يف  القيوداستعرض املؤمتر  -17

، وحبث يف الُنهج لدعم عملية ةاليت يوّلدها التنوع املتنامي يف النظم الغذائي الوصول إىل األسواقاحلصول على فرص 

 2وضع سالسل قيمة شاملة إلنعاش االقتصادات الريفية يف اإلقليم.

 
 إن املؤمتر: -18
 

ألقى الضوء على التحديات العديدة اليت متنع أصحاب احليازات الصغرية من االستفادة من فرص  (أ)

 السوق املتطورة؛

ملنظمات الريفية كوسيلة لدمج أصحاب احليازات الصغرية وشّدد على األهمية احلامسة اليت تتسم بها ا (ب)

 يف سالسل القيمة؛

وسّلط الضوء على أهمية استثمارات القطاعني العام واخلاص مبا يتيح لسالسل القيمة االستجابة  (ج)

 ملتطلبات السوق، وأشار إىل السلع العامة الالزمة لدعم عملية وضع سلسلة القيمة؛

اليت  إىل فرص السوق اليت توّفرها املنتجات الرتاثية، واإلشارة اجلغرافية واملنتجاتواسرتعى االنتباه  (د)

 حتمل العالمة التجارية للمجتمعات احمللية؛

 اتية بهدف تيسري الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.ووعّزز احلاجة إىل إجياد بيئة م (هؤ)

 
، الريف تتمثل بدمج أصحاب احليازات الصغرية يف املؤمتر دعم الفاو ملواجهة التحديات اليت طلبو -19

 والصيادين والرعاة يف سالسل القيمة من خالل مساعدة البلدان األعضاء يف:
 

آثار إجيابية على العمالة  ذاتوضع سياسات تشجع مناذج األعمال وشراكات متعددة أصحاب الشأن  (أ)

السواء، مبا يتيح هلم احلصول على مستويات ة للدخل للنساء والرجال على الريفية واألنشطة املدّر

 مالئمة من التكنولوجيا ومهارات األعمال؛

                                                      
2
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وضع أطر سياساتية وتنظيمية تسمح بتنمية ومتكني منظمات املنتجني، وبناء قدرات فنية ويف جمال  (ب)

منصفة األعمال، مبا يف ذلك من خالل التدريب املهين للمزارعني، كوسيلة لوضع سالسل قيمة مشولية و

 حبق اجلنسني؛

 وضع سياسات الستخدام ُنُهج مستدامة إزاء سالسل القيمة؛ (ج)

التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب لتيسري احلصول على التكنولوجيا وتبادل  جلوء البلدان األعضاء إىل (د)

 مبوازاة وضع أنشطة إضافة القيمة خارج املزرعة؛اخلربات 

 مات بشأن مناذج األعمال ذات الصلة بوضع سلسة قيمة مشولية يف اإلقليم.توثيق، وإصدار ونشر املعلو (هؤ)

 

 راج أهداف الت ذية إدتعزيز السياسات واالستثمارات ال ذائية الو نية و -جيم

 يف تصميم وتنفيذ السياسات والربامج املتعلقة باألغذية والزراعة

 
 جمال إدراج أهداف التغذية يف السياسات، استعرض املؤمتر حالة التغذية يف اإلقليم والتحديات يف -20

 3املتعلقة باألغذية والزراعة. سرتاتيجيات واالستثمارات الوطنيةواال

 
 إن املؤمتر: -21
 

ألقى الضوء على أهمية ضمان توّفر األغذية من خالل تعزيز النمو يف إنتاج األغذية والتجارة بها مع  (أ)

 ية وعلى التغذية؛ذلى جودة األغالتشديد على حنو أكرب يف الوقت ذاته ع

ل أثار الشواغل والدعوة ألكثر من ثالثة عقود، مل يتم أحاط علمًا بأنه على الرغم من أن التغذية جماو (ب)

 ؛تقدما كامالإحراز تقدم يف هذا اجملال، ألن التآزرات مع قطاعات أخرى مل تشهد 

لطابع املتعدد القطاعات للتغذية بشكل أكرب يف وأقّر بإمكانية إحراز تقّدم أكرب يف حال مّت دمج ا (ج)

اجملموعة الكاملة من السياسات واالستثمارات املتصلة باألغذية، والزراعة، والتجارة، واألسعار 

 واملداخيل، والصحة وسالمة األغذية؛

 ةوالنظم الغذائي لمبادرات والتدابري العديدة املتخذة يف اإلقليم املتصلة بتعزيز الزراعةوأعرب عن تقديره ل (د)

 املراعية للتغذية؛ والتعليم والتوعية والتنسيق الوطين املتعدد القطاعات؛

وحّث البلدان األعضاء على إدراج األهداف والغايات واملؤشرات القابلة للقياس الصرحية املتصلة  (هؤ)

مع مج االستثمار، بالتغذية وسالمة األغذية يف السياسات، والربامج يف جمال األغذية والزراعة وبرا

 خطوط قاعدية واضحة وبيانات لرصد اآلثار؛
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وشّجع البلدان األعضاء على العمل على حتسني التعاون املتعدد القطاعات بشأن مسائل التغذية عن  (و)

طريق كيانات تنسيق وطنية فعالة، واسرتاتيجيات مشرتكة وُنُهج متكاملة على املستويني احمللي 

 والوطين؛

يز حلكومات على دمج التغذية وسالمة األغذية يف جمال األغذية والزراعة من خالل تعزوشّجع ا (ز)

قامة الشراكات، وتوطيد مهارات مجع البيانات وقياسها، وبناء الوعي املهارات املؤسسية والفنية، وإ

 الرتبية التغذوية؛إزاء عادات غذائية صحية وتعزيز 

مبساهمات طوعية لدعم عمل الفاو يف اإلقليم من أجل االرتقاء  ودعا الشركاء يف املوارد إىل القيام (ح)

 بإجراءات ومبادرات احلكومات يف جمال التغذية.

 
املؤمتر إىل الفاو دعم البلدان األعضاء يف الرتويج ألهداف التغذية ودجمها يف تصميم وتنفيذ السياسات  طلبو -22

 والربامج يف جمال األغذية والزراعة من خالل:
 

يف تنفيذ  والعرب املستخلصةلتبادل املمارسات اجليدة، والتجارب  وضع ودعم مناهج إقليمية ووطنية )أ(

تدخالت مراعية للتغذية يف جمال األغذية والزراعة ترّوج هلا رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ورابطة 

 جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، ومنتدى جزر احمليط اهلادي.

يف مواءمة سياساتها يف جمال الزراعة واألغذية مع إطار عمل املؤمتر الدولي  عند الطلب مساعدة البلدان (ب)

 من أهداف التنمية املستدامة؛ 2التغذية واهلدف ب املعينالثاني 

 والتغذية مع مؤشرات واضحة وقابلة للقياس. تعزيز نتائج سالمة األغذية (ج)

 

 النمو األزر  -دار

 

ة النمو األزرق، وهو نهج شامل إزاء اإلدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد الطبيعية حبث املؤمتر يف مبادر -23

 4.اهلادئلتحقيق األمن الغذائي، والنمو التغذوي واالقتصادي يف آسيا واحمليط 

 

 إن املؤمتر: -24
 

مصايد األمساك وتربية  أشار إىل أن النظم البيئة البحرية الصحية تتسم بأهمية حامسة بالنسبة الستدامة (أ)

األحياء املائية، وأبدى قلقه إزاء اآلثار السلبية املرتتبة على التغّيرات البيئية مثل املنا ، واألراضي، 

 ؛واستخدام املياه والتلوث
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دون  وأحاط علمًا باحلاجة احلامسة إىل اختاذ تدابري مسّرعة ومتسقة للقضاء على الصيد غري القانوني (ب)

، للحّد من االستغالل املفرط للموارد السمكية وموارد مائية أخرى، والتقليل من أضرار تنظيمإبالغ ودون 

املوائل، والتلوث وعوامل أخرى تقّلص مساهمة مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية يف األمن 

 الغذائي، والتغذية والنمو االقتصادي؛

يد األمساك وتربية األحياء املائية بشكل ملحوظ من خالل إضفاء وأشار إىل إمكانية تعزيز قدرات مصا (ج)

الطابع املهين على القوة العاملة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية حبيث تصبح أكثر مشولية 

 للنوع االجتماعي، والشباب والسكان األصليني؛

يدة إلدارة مصايد األمساك الساحلية يف احمليط وأقّر بالدرجة العالية من التآزر بني الوثيقة املوجهة اجلد (د)

األغنية اجلديدة ملصايد األمساك الساحلية: مسارات التغيري واخلطوط التوجيهية الطوعية  -اهلادئ

 ؛يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر النطاقللفاو لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية 

يف جمال مس املرتابطة يف مبادرة النمو األزرق، اليت جتمع بني اإلصالح وأقّر بأن االسرتاتيجيات اخل (هؤ)

يف امليدان، توّفر توقعات يف املدى البعيد لتحفيز اإلدارة  وبني التدابرياملؤسسي  واإلصالحالسياسات 

دي املستدامة ملوارد قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يتيح التوفيق بني النمو اقتصا

 واألمن الغذائي من جهة واحلفاظ على املوارد املائية من جهة أخرى؛

ادرة النمو األزرق حمّددة حسب السياق، وجيب أن يتم تكييفها مع امليزات بوأقّر بأن املسارات لتنفيذ م (و)

  االجتماعية، والبيئية، والثقافية واالقتصادية يف كل إقليم فرعي؛

اإلقليمي بني الفاو وشركاء إقليميني آخرين من أجل تعزيز التآزرات وتفادي  وشّدد على أهمية التعاون (ز)

 االزدواجية يف تنفيذ أنشطة ومبادرات النمو األزرق؛

وأوصى بتوسيع نطاق مبادرة النمو األزرق للفاو حبيث تشمل مصايد األمساك البحرية والداخلية وقطاع  (ح)

 ؛اهلادئيني آلسيا واحمليط تربية األحياء املائية يف اإلقليمني الفرع

للفاو يف املسائل املتعلقة مبصايد األمساك، وأهمية أن تقدم املنظمة مشورة  نسبيةوأشار إىل امليزة ال (ط)

 اخلرباء يف املنتديات الدولية ذات الصلة عند الطلب.

 
 تها يف:املؤمتر إىل الفاو تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان األعضاء من خالل مساعد طلبو -25
 

 وضع نظم إنتاج قادرة على الصمود يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ (أ)

الصغرية د األمساك من خالل متكني مصاي اإلدارة الفعالة ملصايد األمساك الساحلية على نطاق صغري (ب)

مان استدامة مصايد لضمساك الكفاف كما تبّينه اخلطوط التوجيهية الطوعية للفاو ومصايد أ النطاق

 يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر؛ النطاقاألمساك الصغرية 

 ؛دون إبالغ ودون تنظيم بناء القدرات للقضاء على صيد األمساك غري القانوني (ج)
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كلفة يف جمال تربية األحياء املائية، مبا يف ذلك األعالف املستدامة توضع نظم إنتاج فعالة من حيث ال (د)

 ويف متناول اليد إلنتاج تربية األحياء املائية؛

لدعم التنفيذ الفعال التفاقية تدابري دولة امليناء للفاو، واألمن البيولوجي املائي وتدابري بناء القدرات  (هؤ)

 الوقاية من األمراض؛

مجاعة احمليط ة حتسني إدارة مصايد األمساك الصغرية النطاق وتربية األحياء املائية بالتعاون مع أمان (و)

، والربنامج البيئي اإلقليمي يف جنوب احمليط اهلادئ، ووكالة منتدى مصايد جزر احمليط اهلادئ

 من بني غريها.  ،اهلادئ

 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية -ثالثًا
 

 دديدة يف يف بابوا غينيا ا اهلادئتقرير عن اجتماع وزراء الزراعة يف إقليم جنوب غرب احمليط  -ألف

 ، مبا يف ذلك البيان الوزاري2015مايو/أيار 

 
، الذي انعقد يف بابوا غينيا اهلادئوزراء الزراعة يف إقليم جنوب غرب احمليط حبث املؤمتر يف تقرير اجتماع  -26

راعة ، معالي وزير الز Tommy Tomscollوعرض السيد  5، مبا يف ذلك البيان الوزاري.2015اجلديدة يف مايو/أيار 

 .اهلادئوزراء الزراعة يف إقليم جنوب غرب احمليط اجتماع والثروة احليوانية يف بابوا غينيا اجلديدة، تقريرًا موجزًا عن 

 
 إن املؤمتر: -27
 

 ؛اهلادئرّحب بتقرير اجتماع وزراء الزراعة يف إقليم جنوب غرب احمليط  (أ)

وثيق مع شركاء إقليميني وإقليميني فرعيني آخرين  وأعاد التأكيد على أهمية أن تعمل الفاو على حنو (ب)

جماالت العمل ذات األولوية، مبا يف ذلك الزراعة الذكية مناخيًا،  يفللبلدان األعضاء  لتوفري الدعم

املعايري املتصلة باألغذية والزراعة، والتغذية وسالمة األغذية، وحتسني الروابط وووضع وتنفيذ القواعد 

 فسية القطاع الزراعي؛احمللية للسوق وتنا

 شّدد على قيمة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب يف معاجلة القضايا ذات االهتمام املشرتك؛ و (ج)

الذي سوف تستضيفه فانواتو عام  اهلادئعّبر عن تقديره للتحضريات ألسبوع الزراعة األول يف احمليط و (د)

 ؛2017

األولوية الصادرة عن اجتماع وزراء الزراعة يف إقليم جنوب طلب إىل الفاو أن تعكس التوصيات ذات و (هؤ)

يف عملها املستقبلي، وتوفري الدعم للمتابعة بشكل مشاريع يف إطار برنامج التعاون  اهلادئغرب احمليط 

 آخر ذات الصلة. ي دعمأالفين و
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 اهلادئملنظمة يف إقليم آسيا واحمليط اولويات أو جنتائ -باء

 

، وقد غّطى اإلجنازات يف اهلادئات أنشطة الفاو يف آسيا واحمليط وينتائج وأول التقرير عنحبث املؤمتر يف  -28

 6وما بعدها. 2017-2016واقرتح إجراءات يف الفرتة  2015-2014فرتة السنتني 

 
 إن املؤمتر: -29
 

ويات اإلقليمية، ملعاجلة األول 2015-2014رّحب بالتدابري املتخذة والنتائج احملّققة يف فرتة السنتني  (أ)

ن للمؤمتر اإلقليمي، ووخباصة من خالل املبادرات اإلقليمية األربعة اليت أقّرتها الدورة الثانية والثالث

األمر الذي ساعد يف تركيز عمل الفاو فيما أتاح يف الوقت ذاته مرونة لالستجابة إىل األولويات القطرية 

 واحلاجات الناشئة.

التوجه االسرتاتيجي للمنظمة، وعّبر عن تقديره للمواءمة بني األهداف  ستمراراوأشار إىل احلاجة إىل  (ب)

 وأهداف التنمية املستدامة؛ االسرتاتيجية للمنظمة

تركيز تدابري الفاو على  علىللمساعدة  2017-2016املبادرات اإلقليمية لفرتة السنتني  استمرار دعمو (ج)

، واملبادرة اإلقليمية اهلادئى اجلوع يف إقليم آسيا واحمليط األولويات يف اإلقليم: دعم حتدي القضاء عل

لألرز، والتكثيف املستدام لرتبية األحياء املائية من أجل النمو األزرق، وتنمية سالسل القيمة احمللية 

 ؛اهلادئلتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف البلدان اجلزرية يف احمليط 

اليت تواجهها البلدان يف املنطقة من حيث التغذية وسالمة األغذية؛  معاجلة التحديات الفاوإىل  طلبو (د)

ووضع سلسلة القيمة الشمولية؛ والفاقد واهلدر يف األغذية؛ واآلفات واألمراض احليوانية والنباتية 

العابرة للحدود، واإلنتاج املستدام والقدرة على الصمود يف سياق تغّير املنا ؛ والبيانات والتحليالت 

 اذ القرارات، والرصد والتقييم؛الخت

ورّوج للعمل املستمر على صعيد نظم الرتاث الزراعي اهلامة عامليًا، وسّلط الضوء على احلوارات املتعددة  (هؤ)

والتكنولوجيات  ن أن تؤديها اإليكولوجيا الزراعيةأصحاب الشأن حول األدوار احملتملة اليت ميك

 نتجة، ومستدامة ومشولية؛البيولوجية الزراعية يف نظم غذائية م

وأحاط علمًا باالجتاهات الناشئة يف اإلقليم يف ما يتعلق بالنمو يف الطلب على األغذية وتوسيع  (و)

الالمساواة، وشيخوخة القوة العاملة الزراعية والنقص احملتمل يف العمل، وتزايد آثار تغّير املنا ، 

لزراعية، وتطّلع إىل مزيد من العمل التحليلي من جانب واالبتكارات السريعة التطّور يف التكنولوجيات ا

 الفاو لفهم آثارها على األغذية والزراعة يف اإلقليم؛
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مع مؤسسات إقليمية فرعية، وإقليمية  ء بالتعاون والشراكةمع البلدان األعضاالعمل  لىعالفاو  حّثو (ز)

لى عمل الفاو يف جمال وضع املعايري ودولية، وتوفري املشورة السياساتية وتنمية القدرات والبناء ع

 واملواصفات؛

أطر أكثر تركيزًا للربامج  حتسني الفعالية التنظيمية للفاو مبا يف ذلك من خالل مواصلةوتطّلع إىل  (ح)

 ة مبا يساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وأهداف التنمية املستدامة؛القطري

يف إطار السنة الدولية للبقوليات، وألقى الضوء على أهمية البقوليات يف  ورّحب باألنشطة اليت ُتنفَّذ (ط)

 تلبية التحديات التغذوية يف اإلقليم.

 

 شبكة املكاتب امليدانية -جيم

 

 7حبث املؤمتر يف التقرير بشأن املكاتب امليدانية. -30

 

 إن املؤمتر: -31
 

طية مكاتب املنظمة من أجل التكّيف مع التطورات رحب بورقة الالمركزية وأقّر باحلاجة إىل حتديث تغ (أ)

 واملتطلبات احلالية، وحتقيق كفاءة أكرب يف تنفيذ األهداف االسرتاتيجية؛

 املقرتحة واملعايري العامة الستعراض تغطية الفاو؛ املبادئ ودعم (ب)

كاتب القطرية لتحسني امل اهلادئاليت أوصت بها أمانة إقليم آسيا واحمليط اخليارات  درس ودعم (ج)

 للفاو، وإنشاء مكاتب قطرية إضافية؛

 احلالية نغوليا لتحسني املكاتب القطريةلديف، وُموماإلضافية الواردة من بوتان،  بالطلباتوأحاط علمًا  (د)

 للمنظمة.

 

 حتديد أولويات احلاجات القطرية والو نية   -دار

 

 نواب 10و وزيرًا13 شارك فيها مارس/آذار، 11 و 10 يومي ، ريالوزا املستوي على اإلقليمي املؤمتر دورةانعقدت  -32

 ليتا الكثرية التحديات اآلخرون املستوى الرفيعو واملندوبون الوزراء وأبرزوزراء ومندوبني آخرين رفيعي املستوى. 

 اجتماع عن رتصد اليت التوصيات على وشّدد اإلقليم، شعوب جلميع والتغذوي الغذائي األمن لتحقيق البلدان تواجهها

 لتقرير.ا هذا من الصلة ذات األقسام يف تفصيله ورد الذي النحو على املسؤولني كبار
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وأشار املؤمتر اإلقليمي إىل أن األمن الغذائي والتغذية يشكالن شرطني أساسيني لتحقيق االستقرار الوطين  -33

 تصادية املستدامة يف كل بلد.املي، والتنمية االجتماعية واالقوالع

 

 والكوارث املنا  تغري عن تنشأ اليت الضارة بالتأثريات املتعلقة التحديات خاصة بصفة واملندوبون الوزراء أبرزو -34

، والتدهور البيئي، والطلبات املتنامية على األراضي وموارد املياه، والدميوغرافية املتغرية اليت تؤثر املتواترة الطبيعية

 األمراض احليوانية والنباتية.على القطاع الزراعي، واآلفات و

 
وشّدد الوزراء واملندوبون على بناء القدرات، والبحوث والتنمية، ونقل التكنولوجيا، ومجع البيانات  -35

وحتليلها، والسياسات واالسرتاتيجيات الزراعية السليمة، وتطوير البنية التحتية وزيادة االستثمار يف قطاع الزراعة 

 بوصفها حاجات رئيسية.

 

د الوزراء واملندوبون على احلاجة إىل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية املستدامني، واحلّد من الفاقد وشّد -36

واهلدر يف األغذية، وتيسري جتارة األغذية الشفافة واملفتوحة واملتسمة بالكفاءة من أجل تسريع وترية التقدم حنو حتقيق 

يط الضوء على أهمية وضع سالسل فعالة القيمة الغذائية وتعزيز سالمة األغذية األمن الغذائي داخل اإلقليم. ومّت تسل

 وجودتها.

 

يف توجيه اإلجراءات  وشّدد املؤمتر اإلقليمي على أهمية أهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس لتغري املنا  -37

ألهداف االسرتاتيجية للفاو وأهداف التنمية املستقبلية يف جمال الزراعة، واألمن الغذائي والتغذية، ورّحب مبواءمة ا

 املستدامة.

 

تنفيذ املبادرات اإلقليمية األربعة، ودعم استمرارها يف فرتة وأقّر املؤمتر اإلقليمي بالتقدم الذي ُأحرز على صعيد  -38

 .2017-2016السنتني 

 
ومصايد  وأسر املزارعنيحليازات الصغرية، صحاب اها أبأهمية األدوار اهلامة اليت يؤديوأقّر الوزراء واملندوبون  -39

األمساك يف املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، ودعا إىل بذل اجلهود لتعزيز قدراتهم من أجل ربطهم بصورة 

أكثر فعالية بسالسل قيمة حديثة. ومّت التشجيع أيضًا على دمج املساواة بني الرجال والنساء ورفع جودة احلياة يف 

 فية إلبقاء الشباب يف األنشطة الزراعية.ياطق الراملن

 

وإقرارًا بالطابع املتطور للزراعة واالقتصادات الريفية، ألقى الوزراء واملندوبون الضوء على أهمية توسيع سبل  -40

عية، املعيشة الريفية عن طريق بناء القدرات من أجل عمليات إضافة القيمة يف جمال معاجلة وتوزيع املنتجات الزرا

 والسياحة الريفية وأنواع أخرى من العمالة خارج املزرعة.
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على أهمية تعبئة االستثمارات وتعزيز التعاون مع منظمات شريكة على املستوى الضوء الوزراء واملندوبون وسّلط  -41

نظمات اجملتمع العاملي، واإلقليمي والوطين، مبا يف ذلك مع مؤسسات حبثية، ومؤسسات إمنائية متعددة األطراف، وم

املدني، والقطاع اخلاص وغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية. ومّت التشديد بصورة خاصة على قيمة التبادل اإلقليمي 

 للمعارف، والتجارب واخلربة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب.

 

لتحقيق أدوار الالمركزية، واملسؤوليات، والُسلَطات،  وعّبر املؤمتر اإلقليمي عن تقديره للخطوات املتخذة -42

منظمة األغذية والزراعة على مواصلة مثل هذه التدابري املعنية بالالمركزية، مع حتسني القدرات الفنية  واملوارد وحّث

 للمنظمة يف الوقت ذاته.

 

األغذية والزراعة والبلدان األعضاء  املؤمتر اإلقليمي باالحتفال بالسنة الدولية للبقوليات وشجع منظمة ورحب -43

يف املساهمة بتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف على االغتنام الكامل هلذه الفرصة إلبراز مساهمات وأهمية البقوليات 

 اإلقليم. 
 

 مسائل أخرى   -رابعًا
 

 اهلادئواحمليط ملؤمتر الفاو اإلقليمي آلسيا  2019-2016 تعدد السنوات للفةرةاملعمل البرنامج  -ألف

 

ملؤمتر الفاو اإلقليمي آلسيا واحمليط  2019-2016تعدد السنوات للفرتة املعمل البرنامج استعرض املؤمتر  -44

 8.اهلادئ

 

لتنظيم عمل املؤمتر اإلقليمي، وشّجع  2019-2016تعدد السنوات للفرتة املعمل الاملؤمتر على برنامج  وصادق -45

 ألداء املؤمتر وكفاءته، وتطّلع إىل تلقي تقرير يف دورته املقبلة. االستعراض املنتظم واملنهجي

 

 إ ال  السنة الدولية للبقوليات -باء

 
د ؤي السيؤ ؤة، ومعالؤ ؤة والزراعؤ ؤة األغذيؤ ؤام ملنظمؤ ؤر العؤ ؤ، املديؤ جوزيه غرازيانو دا سيلفا شارك كل من السيد -46

Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi   ماليزيؤا، والسؤيد    ، نائؤب رئؤيس الؤوزراء يفDato’ Sri Ahmad Shabery 

Cheek  يف ماليزيؤا  ، وزير الزراعة والصناعة القائمة على الزراعة يف حكومة ماليزيا، يف إطالق السنة الدوليؤة للبقوليؤات .

وفري ويتمثل اهلدف الرئيسي للسنة الدولية بالرتويج للبقوليات ودورها األساسي يف حتقيق األمؤن الغؤذائي والتغؤذوي وتؤ    

 الدخل ملاليني األسر الزراعية.
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 وزارية حور الشباب يف زراعة املستقبل: حنو إقليمالستديرة امل املائدة -جيم

 اهلادئمنتج ومستدام يف آسيا واحمليط 

 
طاولة مستديرة وزارية غري رمسية حول الشباب يف زراعة املستقبل: حنو إقليم منتج ومستدام يف آسيا ُعقدت  -47

 9مارس/آذار. 11يف  هلادئاواحمليط 

 

 اهلادئموعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر الفاو اإلقليمي آلسيا واحمليط  -دار

 
أوصى املؤمتر بقبول العرض الكريم الذي قّدمته حكومة فيجي الستضافة الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر  -48

  .2018عام  اهلادئاإلقليمي آلسيا واحمليط 

 

 البنود اخلتامية  -هاء

 تقريراعتماد ال

 
 اعتمد املؤمتر باإلمجاع التقرير بصيغته اليت عرضها املقرر. -49

 

 اإلقليمي اختتام املؤمتر 

 

، وزير الزراعة Dato’ Sri Ahmad Shabery Cheekبالنيابة عن حكومة ماليزيا، توّجه معالي السيد  -50

شكر إىل املشاركني على ما قدموه من مساهمات إجيابية أدت إىل إجناح املؤمتر والصناعة القائمة على الزراعة، بال

 اإلقليمي. ثم أعلن اختتام أعمال املؤمتر.

 

املشاركون عن تقديرهم القليب لشعب وحكومة ماليزيا للحفاوة البالغة والرتتيبات املمتازة الستضافة  وأعرب -51

 ة والزراعة لكفاءة إعداده وتنظيمه.املؤمتر اإلقليمي، وكذلك إىل منظمة األغذي
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 املرفق ألف

 جدور األعمار
 

 متهيديةبنود   -أواًل

 
 انتخاب الرئيس، ونائب الرئيس وتعيني املقرر -1

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2

 بيان املدير العام -3

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -4

 اهلادئلمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط لة الثانية والثالثني بيان رئيس الدور -5

 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي -6

 مشاورة اجملتمع املدني باسم تحدثبيان امل -7

 حتديد أولويات االحتياجات القطرية واإلقليمية -8

 

 السياسات اإلقليمية والعاملية والقضايا التنظيمية -ثانيًا

 

ذلك التوقعات املستقبلية والقضايا الناشئة يف  يفآسيا واحمليط اهلادئ، مبا  منطقة يفغذية والزراعة حالة األ -9

 إطار عمل أهداف التنمية املستدامة

 إنعاش االقتصاد الريفي من خالل تعزيز الروابط بني اإلنتاج الزراعي الصغري النطاق وسالسل القيمة -10

الغذائية الوطنية وإدراج أهداف التغذية يف تصميم وتنفيذ السياسات والربامج  تعزيز السياسات واالستثمارات -11

 املتعلقة باألغذية والزراعة

 النمو األزرق -12

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية -ثالثًا

 

مايو/أيار يف بابوا غينيا اجلديدة يف  اهلادئتقرير عن اجتماع وزراء الزراعة يف إقليم جنوب غرب احمليط  -13

 ، مبا يف ذلك البيان الوزاري2015

 اهلادئملنظمة يف إقليم آسيا واحمليط اولويات أو جنتائ -14

 تقرير عن شبكة املكاتب امليدانية -15

 

 مسائل أخرى   -رابعًا

 

 اهلادئاإلقليمي آلسيا واحمليط  املنظمةملؤمتر  2019-2016تعدد السنوات للفرتة املعمل البرنامج  -16

 اهلادئاإلقليمي آلسيا واحمليط  املنظمةموعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والثالثني ملؤمتر  -17
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 أية مسائل أخرى -18

 

 اهلادئوزارية حور الشباب يف زراعة املستقبل: حنو إقليم منتج ومستدام يف آسيا واحمليط الستديرة امل ائدةامل
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 باء املرفق

 قائمة الوثائق
 

 بنود النقاا
 

APRC/16/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت التفصيلي 

APRC/16/2       حالة األغذية والزراعة يف منطقة آسيا واحملؤيط اهلؤادئ، مبؤا يف ذلؤك التوقعؤات

 املستقبلية والقضايا الناشئة يف إطار عمل أهداف التنمية املستدامة

APRC/16/3       الزراعؤي الصؤغري   إنعاش االقتصاد الريفي من خؤالل تعزيؤز الؤروابط بؤني اإلنتؤاج

 النطاق وسالسل القيمة

APRC/16/4   تعزيز السياسات واالستثمارات الغذائية الوطنية وإدراج أهداف التغذية يف تصؤميم

 وتنفيذ السياسات والربامج املتعلقة باألغذية والزراعة

APRC/16/5 النمو األزرق 

APRC/16/6   احملؤيط اهلؤادئ يف بؤابوا     تقرير عن اجتماع وزراء الزراعة يف إقليم جنؤوب غؤرب

 ، مبا يف ذلك البيان الوزاري2015غينيا اجلديدة يف مايو/أيار 

APRC/16/7 نتائج وأولويات املنظمة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ 

APRC/16/7 Web 
Annex 3 

مساهمة النتائج احملققة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ يف األهداف االسؤرتاتيجية  

 2015-2014فرتة املالية للفاو يف ال

APRC/16/8 تقرير عن شبكة املكاتب امليدانية 

APRC/16/9  ملؤمتر املنظمة اإلقليمؤي آلسؤيا    2019-2016برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة

 واحمليط اهلادئ

APRC/16/10          املائدة املستديرة الوزاريؤة حؤول الشؤباب يف زراعؤة املسؤتقبل: حنؤو إقلؤيم منؤتج

 دام يف آسيا واحمليط اهلادئومست
 

 سلسلة وثائق إعالمية
 

 

APRC/16/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

APRC/16/INF/2 Rev.3 القائمة املؤقتة للوثائق 

APRC/16/INF/3 Rev.1  إعالميةمذكرة 

APRC/16/INF/4 بيان املدير العام 

APRC/16/INF/5 غذية والزراعةبيان الرئيس املستقل جمللس مؤمتر األ 

APRC/16/INF/6  املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيةمتابعة 

APRC/16/INF/7 Rev.1 آخر التطورات حول جلنة األمن الغذائي العاملي 
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APRC/16/INF/8 Rev.1       نتائج املشاورة املتعددة أصحاب الشأن بشؤأن اإليكولوجيؤا الزراعيؤة إلقلؤيم آسؤيا

 واحمليط اهلادئ

APRC/16/INF/9  اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املنظمةالدورة الثانية والثالثني ملؤمتر بيان رئيس 

APRC/16/INF/10 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 

APRC/16/INF/11  مشاورة اجملتمع املدني باسمبيان املتحدث 
 

 سلسلة برنامج عمل اليوم
 

 

APRC/16/OD/1 برنامج عمل اليوم 

APRC/16/OD/2 برنامج عمل اليوم 

APRC/16/OD/3  اليوم عملبرنامج 

APRC/16/OD/4  اليوم عملبرنامج 

APRC/16/OD/5  اليوم عملبرنامج 

 

 الوثائق على املوقع الشبكي

(http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc33/documents/en/) 
 

 قائمة املندوبني واملراقبني

 

 نائب رئيس الوزراء يف ماليزياالبيان الرئيسي يلقيه معالي وزير 

 

 يف ماليزيا وزير الزراعة والصناعة القائمة على الزراعة املالحظات االفتتاحية يلقيها معالي
 


