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ندافئع وملوحالراافت ملنشاطيف اس الاايف ه إقلاي آساايف واحملايط اهلاافائ اح ضاعات
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ال ة و هف انرضفا احةوم اصف تيف واحثوث سؤمتع اس اليف ايقليلي آلسيف واحمليط اهلفائ اح ضع )49

المسائل التي تستدعي اهتمام المؤتمر


دفحاايف األلاراايف واحدما اايف ه طضاايف آساايف واحملاايط اهلاافائ ،مبااف ه ذحاان احدالقراافت استاادضعلييف واحضضاافرف اح فااائيف



احرلل لى صرية اس فخ حلدما يف :عردراد شافمكيف احضطف افت احدما يايف بد ياا فصاع ألطايف افم  2030بشاأ
عغ ،اس فخ ه آسيف واحمليط اهلفائ اح ضعات  )1 19و  )3و  )6و  ،)7و )3 20و  )4و ))5
عتعرع احرلل بشأ األ ص احغاائي واحدغاريف ه احةول اجلدمريف احصغ ،اح ف ييف ه احمليط اهلفائ اح ضعات 22



احدصااةن حد ااةرفت سااو يف األلاراايف ه إقلااي آساايف واحملاايط اهلاافائ اح ضاعات
و )3 26و  )4و  )5و ))6

اح ضعات  )3 16و  )4و  )6و ،)7



 )3و  )4و ،)5

و23

و17

 )1و  )2و ))3

 )4و  )5و  )7و ))8

 ،24و25

 )2و  )3و ،)4
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أول – بنود تمهيدية
ً
تنظيم المؤتمر
ُضةت احاةوم احعابرايف واحثوثاال ساؤمتع الايف األلارايف واحدما ايف ايقليلاي آلسايف واحملايط اهلافائ ه نافان ،فيجاي،
-1
ه اح رت ص  9إ  13ملبعرل/نيتف  2018وقة متّ ع اي اسؤمتع ه جادملرص :اجدلافع حهعافم استاؤوح ه اح ارت اص  9إ
 11ملبعرل/نيتف واجدلفع لى استدالى احالزامن ه اح رت ص  12إ  13ملبعرل/نيتف
ضالا ،إ ففيفً إ عاقع
-2
وافمك ه اسؤمتع ايقليلي ً 35
بلةا ً
ملرضف ممثلال ص 5
دهال ييف و 4الفت دهال ييف اوحييف وافمك فين ً

و14

ص اوحيف وادة ل ،ضال،
الفت ملألعى ص األ اسد ة

اليف اوحييف ل،

اجتماع كبار المسؤولين ومراسم الحتفال الفتتاحية
ملحضااى احعياافن اأفدداافدي ه اجدلاافع كعاافم استااؤوح كا ّال ااص احتااية  ،Kundhavi Kadiresanاسااةرع احراافم
-3
استااف ة واسلثاال ايقليلااي س الاايف األلاراايف واحدما اايف ،و راافيل احتااية  ،Inia B. Seruiratuوزرااع احد لياايف احدما ياايف واحعر ياايف
واحع عراايف واياام احال ياايف حله االام ه مج.المراايف فيجااي ومل عباات احتااية  Kadiresanااص عضااةرعاف حلااة اسلداافز احااان
وعطعقت إ احدضةم اهلفئل احان ملُدعز ه إقلي آسيف واحمليط اهلفائ اص دياث
قة دن دهال يف فيجي أسدضففيف اأجدلفع ّ
للاف ه احالقات ذاعان بفحد اةرفت احرةراة احعفقيايف وملاافمت إ
عضليص اح ضع اسةقع إ د ّة كع ،وأل ض اجلاالع ،وملدف ات ً
مدااب بفس ااةوب
اح ااعي احاايت رالفّعاااف ا دلاافا ملاااةا احد لياايف استاادةا يف ومل ّ ااف راافيل احتااية  ،Inia B. Seruiratuفضااة ّ
واسشاافمك ه فيجااي ،وافد ااد م يً اف اجدل اافع كعاافم استااؤوح وملحض ااى احضااالء ل ااى ملكياايف احدراافو واحش اعاكيف لااى احص اارية
ملرضااف لااى احلفجاايف إ ب اافء احضااةم لااى
ايقليلااي ااص ملجاال عردرااد األ ااص احغاااائي واحدغاراايف ه مجيااع مل اافء ايقلااي واااةا ً
احصلالا وع يا اسرتاعيجيفت احدم يف ص خمف ع احهالام واحدهيف ع عغ ،اس فخ واحلة ص آثفم
و ُضةت عاس افددفح اأجدلفع احالزامن رالم  12ملبعرل/نيتف واةا سرفا احتية ،Jioji Konousi Konrote
-4
مئاايا مج.المراايف فيجااي ،لااى ملناان ر عغااي مل رهااال حتضيااق اااةه احد لياايف استاادةا يف  1و 2لااى مملس جااةول مل لاافل الاايف
األلاريف واحدما يف واحعلةا ه ايقلي وملافم إ احد ةرفت احيت عالاجن حتضيق األ ص احغااائي واحدغااون ،مباف ه ذحان اعوم
عالف ،احالصالل إ نا لاائييف صا ييف سهفف ايف احرابء احثوثاي حتاالء احدغارايف وسالط احاعئيا  Konroteاحضاالء لاى األثاع
ودث لى زرفا اأسدثلفمات اص ألاول ااعاكفت فرفحايف ه احدما ايف ،وب افء
احتليب حدغ ،اس فخ واحهالام احطعيرييف اسدالاعع ّ ،
احضةم لى احصلالا ه وجن عغ ،اس فخ ص ألول احدما يف استادةا يف ،واأسادمةام اح رافل حلد ّاالع احعيالحاالجي اص ملجال احلا ّة
ص اح ضع
المقررين
انتخاب الرؤساء ،ونواب الرؤساء وتعيين ّ
واندمب اس ةوبال بفيمجفع احتية  ،David Kolitaganeاأل احةائ حالزام احدما يف ه دهال يف مج.المريف فيجي،
-5
ملرضف مجيع مؤسفء احالفالا اآلألعرص نالابًف حعؤسفء اسؤمتع
ئيتف أجدلفع كعفم استؤوح واندمب اس ةوبال ً
م ً
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واندمااب اس ااةوبال بفيمجاافع راافيل احتااية  ،Inia B. Seruiratuوزرااع احد لياايف احدما ياايف واحعر ياايف واحع عراايف واياام
-6
ئيتف حوجدلفع احالزامن واندُمب مجيع مؤسفء احالفاالا اآلألاعو لاى استادالى احاالزامن
احال ييف حلهالام ه مج.المريف فيجي م ً
نالابًف حعئيا اأجدلفع لى استدالى احالزامن
واندمااب اس ااةوبال بفيمجاافع احتااية
-7
ضعما أجدلفع كعفم استؤوح
واحدرفونيفت ه دهال يف مملهيف عفرل ةً ،

Chandarasrivongs

 ،Rapibhatتااف ة األ ا احااةائ ه وزام احدما اايف

واندمب اس ةوبال بفيمجفع احتية  ،M. Badrul Arefinاسةرع احرافم حالداة احدمطايط واحعصاة ح لارايف ه وزام
-8
ضعما حوجدلفع لى استدالى احالزامن
احدما يف ه دهال يف مج.المريف ب غوارش احشرعييفً ،
اعتماد جدول اغعمال والجدول الزمني للدورة
-9

ا دلة اسؤمتع جةول األ لفل احالاما ه اسعفق ملحف ومل ف احالثفئق اسضة يف إ اسؤمتع فرتا ه اسعفق بفء

بيان المدير العام
 -10ملحضااى احتااية جالزراان لعازراافنال اا ساايل ف ،اسااةرع احراافم س الاايف األلاراايف واحدما اايف ،بيفناان مل اافم اساؤمتع ايقليلااي ،وملوجااد
احدضااةم احااان ملُدااعز ه احدضلياال ااص اجلااالع ه ايقلااي  ،ااع احدشااةرة ه ن ااا احالقاات لااى مل إقلااي آساايف واحملاايط اهلاافائ
أ ردال ال ًف ألكي ةا ص اجليفع واحارص ررفنال ص سالء احدغاريف ه احرفمل وسالط احضاالء لاى مل احضضافء لاى اجلاالع
ودة أ ره ي ،وملنن جيب احضضفء لى مجيع ملاهفل ساالء احدغارايف وااةا لاى مل احدهياف واحضاةم لاى احصالالا مل اعا
ديالرااف حلد لياايف استاادةا يف وأ ساايلف بفح تااعيف حللجدلراافت احعر ياايف واألسااع احدما ياايف ديااث أ ر ادال اح ضااع واجلااالع رتكاادرص
وا ا ّةا اسااةرع احراافم لااى ج.ااالا اس الاايف حااة احعلااةا األ ضاافء ه ع يااا ب اعا ع فرفحاايف حل لفراايف اأجدلف ياايف ،وممفمساافت
احدما يف احاكييف فأليًف ،وعردرد قةمات اسدام األسعر وعهييف اح ا احغاائيايف اع عغا ،اس افخ واحهاالام احطعيريايف وااةا
ملرضف لى ملكييف ألطيف احرلل احرفسييف بشأ األ ص احغاائي واحدغاريف حدلعييف ادديفجفت وملوحالرفت بلةا طضيف احملايط اهلافائ،
ً
واحص ةوق األألضع حلل فخ حد ضيق ألطيف فم  2030كلف اةا اسةرع احرفم لى ال ال مئيتي ألول كللدن :احالز
احدائة واحتل يف ،وعغ ،اس فخ
بيان الرئيس المستقل لمجلس منظمة اغذيية والزراعة
 -11ملحضى احتية  ،Jong-Jin Kimمل اسؤمتع ص اسهدب ايقليلاي حلل الايف آلسايف واحملايط اهلافائ ،احعياف نيفبايفً اص
احتااية  ، Khalid Mehboobاحاعئيا استاادضل جمللااا الاايف األلاراايف واحدما اايف ،ه ليفباان واااةا بيااف احتااية Mehboob
لى احةوم اح عرة احان رلرعان اساؤمتع ه حتةراة سيفسافت وملوحالرافت اس الايف ه ايقلاي  ،و لاى اح عصايف اسدفدايف حدردراد جاالا
اث احعلاةا
وفرفحييف اسهفعب اسيةانييف حلل اليف ه إ فم األاةا اأسرتاعيجييف حلل الايف وملااةا احد ليايف استادةا يف كلاف د ّ
لى احدةاول بر فريف وبفحد صيل بشأ احضضفرف احعئيتاييف ،حهاي رادلهص سلاا اس الايف واساؤمتع اص إروءااف اأ دعافم اسطلاالب
ه اجدلف فهتلف احودضيف
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بيان رئيس الدورة الثالثة والثالثين للمؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
 -12ذ ّكع احتية  ،Mohd Sallehhuddin Hassanنفئب األ احرفم حاالزام احدما ايف واحصا ف فت احضفئلايف لاى احدما ايف
اثو مئ اايا اح ااةوم احثفحث اايف واحثوثا ا سا اؤمتع ال اايف األلار اايف واحدما اايف ايقليل ااي آلس اايف واحمل اايط اهل اافائ ،اسا اؤمتع
ه فحيدر ااف ،مم ا ً
بفحدالصاايفت احصاافام ااص احااةوم احتاافبضيف ،ومل لااع اس ااةوب لااى األنشااطيف احودضاايف ااص ملجاال اساارت فء اادلاافم اؤمتع اح اافو
واجمللا إ اا احدالصيفت
بيان رئيس لجنة اغمن الغيائي العالمي
 -13قةم سرفا احتية  ،Mario Arvelo Caamañoس  ،اجلل.المريف احةو ي يهييف وممثل.ف احةائ حةى اليف األلاريف
واحدما ايف ،عضعراًاعا لااف ملجندعان جل اايف األ ااص احغااائي احراافسي ألااول احتا د اسف ايد و ااص ملكياايف اااا احرلاال بفح تااعيف إ اساؤمتع
ايقليلا ا ا ااي حلل ال ا ا ا اايف ،وملاا ا ا اافم بش ا ا ا ااهل ألا ا ا اافي إ إق ا ا ا اعام إج ا ا ا اعاءات احا ا ا ااةوم  44حلج ا ا ا اايف األ ا ا ا ااص احغ ا ا ا اااائي احر ا ا ا اافسي
 )http://www.fao.org/3/a-mv030e.pdfواااةا لااى مل جل اايف األ ااص احغاااائي احراافسي اااي اس دااةى احااةويل احلهااال ي
األمشاال جلليااع ملص ا فب اسصاال يف حلرلاال ًر اف لااى االف األ ااص احغاااائي واحدغاراايف حلجليااع وعرلاال احلج اايف ب شاافط ااع
احعلااةا بشااأ احضضاافرف اس.لاايف احاايت عااؤثع لااى األ ااص احغاااائي واحدغاراايف ،ااص ألااول عطااالرع دجاافت رعفياايف ملسفسااييف ثاال
اصطااالط احدالجي.ياايف احطال ياايف بشااأ احلالكلاايف استااؤوحيف حلياافز األما ااي و صاافرة األ اافك واحغفباافت ه ساايفق األ ااص احغاااائي
احال ين ،و عفائ اأسدثلفم استؤول ه احدما يف واح ا احغاائييف
بيان المتحدث باسم مشاورة المجتمع المدني
 -14وصصات احتاية  ،Maria Linibiمئيتايف الاايف اساعمل ه احدما اايف ه بافبالا لي ياف اجلةرااة  ،آماء الافت اجملدلااع
اسةين ه اسؤمتع ايقليلي واةات لى احلفجيف إ ادرتام دضالق و صفحل اسدام لى نطافق صاغ ،،واحاارص أ لهاال
ملم ً ف ،واح تافء احعر يافت ،واحصايفارص ،واحراف ل احادما ي  ،واحع االر واحع اف  ،واحتاهف األصالي  ،واستاد.له واحشاعفب
ه مجيع جالانب احد لييف احدما ييف

ثانيًا – السياسات اإلقليمية والعالمية والمسائل التنظيمية
ألف – حالة اغذيية والزراعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،بما في ذلك التوقعات المستقبلية
والقضايا الناشئة
 -15اسدرعت اسؤمتع ايقليلي احالثيضيف بشأ دفحيف األلاريف واحدما يف ه ايقلي  ،وحبث ه احدالقرافت استادضعلييف واستافئل
اح فائيف ه إ فم ملاةا احد لييف استدةا يف
-16

وإ اسؤمتع ايقليلي:
 )1ملقا ّاع بااأ إقلاي آساايف واحملاايط اهلاافائ دضااق منا ًاالا ساع ًررف ه ساافل اينداافز احدما ااي ملاى إ اب اافت كعاا ،ه اجلااالع
وسالء احدغاريف ه احرضالا احثوثيف األأل ،؛
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ملقع بفحةوم احاان علرعان صافدعيف احتالال اسلهاي األ ا ،Mahachakri Sirindhorn ،اص مملهايف عفرل اة ،كتا ،
 )2و ّ
اح الارف احلت يف حلل اليف حد ةن احضضفء لى اجلالع ه احرةرة ص بلةا ايقلي ؛
 )3و ا ّاي ااص عضااةرع حلدضااةم احملااعز ه ايقلااي ه عضلاايص نتااعيف األااامفي احااارص رراافنال ااص اجلااالع وسااالء احدغاراايف،
وحه اان ملبااةى قلضاان إزاء اساادلعام امع اافع تاادالرفت نضااص احدغاراايف واحا ضص ه اسغااارفت احةقيضاايف ،وكاااحن امع اافع
رةأت احالز احدائة واحتل يف؛
للاف بااأ ملدااة احد ااةرفت احعئيتااييف احاايت عالاجاان احلهال اافت ه ايقلااي اااال حتضيااق احدهثيااف استاادةام ه
 )4وملداافط ً
احدما اايف ااص ملجاال إ راافم مل ااةاا احتااهف اسددارااة  ،ومل احطااعق احدما ياايف ايرهالحالجياايف ،واحد ااالع احدما ااي ،واحلا ّة ااص
اح فقاة واس.اةم اص األلارايف ،واحدهياف اع عغا ،اس افخ واحلا ّة اص آثافم  ،واسادمةام ملاوات عه الحالجياف اسرلال افت
واأعصفل ،اي برض اأسرتاعيجيفت ذات احصليف؛
 )5وسلط احضالء لى ملكييف اععفع هنع اح ا احغاائييف سرفجليف احربء احثوثاي حتاالء احدغارايف احاان رشالل احرةراة اص
ملص فب اسصل يف واحضطف فت؛
ملقع بفجل.الا احيت ععاهلف احرةرة ص احلهال افت ه ايقلاي حال اع اسارتاعيجيفت وألطاط اسادثلفم و يايف حلدغارايف،
 )6و ّ
واااةا لااى احلفجاايف إ عشااجيع اأساادثلفم ه احع ااال احدما ياايف ،واحعاال احد دياايف احدما ياايف واحعر ياايف ،ااص ألااول
احشعاكفت ب احضطف احرفم واصفي واحدرفو ه ف ب بلةا اجل الب واحدرفو احثوثي؛
 )7وا ااةا ل ااى احلفج اايف إ االف عا ااف ع ااةألوت اح ا اافم احغ اااائي حلل ا ااالم اجل ت اافين ،و عا ااف اأدديفج اافت
واح عي اسمدل يف حل تفء واحعجفل
-17

وملوصى اسؤمتع ايقليلي بأ عضالم اليف األلاريف واحدما يف مبف رلي:
 )1ا ا احلهال اافت ه و ااع ملاوات احتيفساايف احاايت عراادز اح لااال استاادةام حلدما اايف ااص ألااول اسلفمساافت استاادةا يف،
وحتضق اأبدهفم وايندفجييف واحعحبييف؛
 )2ت ا ااف ة احلهال ا اافت ه عط ا ااالرع األاوات واسلفمس ا اافت ا ااص ملج ا اال حتتا ا ا إاام اسا ا االاما احطعيري ا اايف ،مب ا ااف ه ذح ا اان
احرتبيف واسيف ؛
 )3عضةمي احة

ح سع احعر ييف ،وأ سيلف صغفم اسدام

واسدام

األسعر  ،حدرفا األل .وعردرد احعفف حةر .؛

 )4ا ا ا احلهال اافت ه عردر ااد احتيفس اافت احش ااف ليف حللا ادام األسا اعر  ،ه س اايفق ض ااة األ ا ا اسد ااة حلدما اايف
األسعريف ،واستف ة ه عتم ،كف ل إ هفنيفهتف حللتفكيف ه حتضيق ألطيف لل فم 2030؛
 )5عطااالرع هنااع نا ا لاائياايف ععا ااي احدغاراايف وعراادز بيئايف متهي ياايف الاعياايف حدرلااي احدغاراايف ااص ألااول احدما اايف وإج اعاءات
احتلتليف احغاائييف؛
 )6استف ة ه حتت احللفريف اأجدلف ييف ،واحدمطيط احدغاون ،واحدثضيف ه سفل احدغاريف؛
 )7تف ة احعلةا ه حتةرة فعي احشعاكفت ب احضطف
اجل الب ،واآلحيفت األألعى؛

احرفم واصافي ،مباف ه ذحان احدرافو ه اف با بلاةا
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 )8ا ا احعلااةا بشااأ صاافرة األ اافك استاادةا يف ول،اااف ااص ايجاعاءات احعا ياايف إ
إبوغ واو ع اي

باء –

ااع احصااية لاا ،احضاافنالين او

العمل المناخي للزراعة :تعزيز مشاركة القطاعات الزراعية في تنفيي عناصر خطة عام
بشأن تغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ

-18

اسدرعت اسؤمتع ايقليلي احالثيضيف اصفصيف بفحرلل اس فألي حلدما يف

-19

وإ اسؤمتع ايقليلي:

2030

 )1ملقا ّاع بأكياايف عردرااد احرلاال اس اافألي ه قطاافع احدما اايف ااص ملجاال عردرااد قااةم احا ا احغاائياايف لااى احصاالالا واحلااة ااص
اوافع عغ ،اس فخ احعشعن اس شأ اصفصيف بفحضطفع؛
 )2وساالط احضااالء لااى اوم جااةول مل لاافل اافم  ،2030مبااف ه ذحاان ملاااةا احد لياايف استاادةا يف ،واع اافق باافمرا،
وإ فم س ةان حل ة ص احهالام  ،كأسفس حلرلل لى استدالر احال ين واحرفسي؛
 )3واااةا لااى مل بلااةا إقلااي آساايف واحملاايط اهلاافائ حااةر.ف إج اعاءات ذات ملوحالراايف ،مبااف ه إاام خمااف ع احه االام ،
واحدهيف اع عغا ،اس افخ وكااحن احلاة اص آثافم ه قطافع احدما ايف ،كر فصاع ملسفساييف ه تافكفهتف احملاةا و يًاف
وألطط احد يا ه إ فم ألطيف فم 2030؛
ملقع بأنن ع حتعك احعلةا حد ياا ألطايف لال افم  ،2030ا افك اةا اص اأسارتاعيجيفت اسدفدايف حدردراد احرلال
 )4و ّ
احضطف ي اسدرلق مبمف ع عغ ،اس فخ واح عي ه سفل احدما يف؛
للف بأكييف عشاجيع ايندافز احدما اي استادةام اص ألاول األسافحيب احدما يايف ايرهالحالجيايف ،وزرافا احد االع
 )5وملدفط ً
احعيالحالجي ،وا نا احرتا احدما ي ذات األكييف احرفسييف ،واحده الحالجيفت احليالريف؛
 )6وا اجل.الا اسعاوحيف ص اس اليف ،مبف ه ذحن اسرتاعيجييف اس اليف بشأ عغ ،اس فخ واسعفام ايقليلييف بشأ عغ،
اس فخ ،ستف ة األ ضفء لى عالسيع نطفق احرلل اس فألي حلدما يف؛
لل اف بإنشاافء احص ا ةوق اصاافي بأنشااطيف متالراال احد لياايف ،كااأاا حدله ا اس الاايف ااص اأب اعاط بشااهل
 )7وملداافط ً
اسدعفقي ع احص فارق احرفسييف واسؤستافت اسفحيايف احةوحيايف ،مباف ه ذحان ب االك احد ليايف ايقليليايف ،حدلعيايف ادديفجافت
استف ة احدض ييف اسددارة حةى األ ضفء؛

للاف بااأ اسال ااالع احعئيتااي ح اارت احتا د  ،2019-2018عغاا ،اس اافخ وعااأث ،ه لاال الاايف األلاراايف
 )8وملدافط ً
واحدما اايف وملنشااطد.ف ،جاافء ه احالقاات اس فسااب ه ااالء احدطااالمات احرفسياايف األألاا ، ،وأ ساايلف احضاعام بشااأ لاال
 Korniviaاسش اارتك بش ااأ احدما اايف ،وا ااال رلا ا مئيت ااي حرل اال اس ال اايف ه است اادضعل ن اافعع ا اص اسا اؤمتع احثفح ااث
واحرشعرص ح عا اسدرفقة ه اع فقييف األ اسد ة اي فمريف بشأ عغ ،اس فخ

-20

وملوصى اسؤمتع ايقليلي بأ عضالم اس اليف مبف رلي:
 )1تف ة احعلةا

لى عردرد استفكفت اصفصيف بفحضطفع ه إ فم ألطيف فم 2030؛
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 )2تف ة احعلةا

لى عردرد نا مصة ملنشطيف احضطفع وايبوغ .ف بطعرضيف ا ففيف؛

 )3احرلاال ااع احعلااةا لااى عطااالرع احش اعاكفت ب ا احضطااف
بفحضطفع ومتالرل.ف وع يااف؛

احراافم واصاافي واحدراافو ه عصاالي ملنشااطيف ألفصاايف

 )4عت اا.يل وص ااالل احعل ااةا إ احدلالر اال ااص ملج اال اس اافخ حوس اادثلفم ه ايج اعاءات ذات األوحالر اايف احال ي اايف سرفجل اايف
اسمف ع واح عي ه سفل احدما يف احملةا ه استفكفت احملةا و يًف ،وع يا ألطط س ةان احدما ييف ول،ااف اص
سيفسفت واسرتاعيجيفت عغ ،اس فخ؛
 )5الاصليف ا احعلةا ه ا ع احدما يف ه سيفسفهتف واسرتاعيجيفهتف وبعاس.ف احال ييف اسدرلضيف بدغا ،اس افخ ،واحلا ّة اص
خمف ع احهالام وإاامهتف

جيم  -تسريع العمل بشأن اغمن الغيائي والتغيية في الدول الجزرية الصغيرة النامية
في المحيط الهادئ
 -21اساادرعت اس اؤمتع ايقليلااي دفحاايف احدغاراايف وعااةاول بشااأ
احةول اجلدمريف احصغ ،اح ف ييف ه احمليط اهلفائ
-22

فصااع عت اعرع احرلاال بشااأ األ ااص احغاااائي واحدغاراايف ه

وإ اسؤمتع ايقليلي:
 )1مداب بفحعيااف اسشارتك حوجدلاافع األول اسشارتك با الايف األلاراايف واحدما ايف ووزماء احدما اايف واحغفبافت ه مجف اايف
احمليط اهلفائ ،احان ُضة ه بالمت فيو ،ففنالاعال ،ه  20ملكدالبع/عشعرص األول 2017
 )2وملقا ّاع باافجل.الا اسعاوحاايف حلدتاعرع ه ع يااا بعنااف ع احرلاال احراافسي بشااأ األ ااص احغاااائي واحدغاراايف ه احااةول اجلدمراايف
احصغ ،اح ف ييف ه احمليط اهلفائ ص ألول و ع إ فم لل حلل يط اهلفائ حينف ع احرلل احرفسي؛
ملقع بفحةوم اهلفم احان سيضطلع بن إ فم احمليط اهلفائ حدشجيع عرعئيف اسالاما اسفحييف ص ألاول آحيافت ععكاد لاى
 )3و ّ
احدهيااف ااع عغاا ،اس اافخ واحص ااة فت اأقدصاافاريف ،وحتت ا اينداافز احدما ااي وع لي اايف األس االاق ،وحتت ا األ ااص
احغاائي واحدغاريف؛
ملقع بفحة األويل احان قة دن اس اليف حلينف ع ه إ فم اسعفام األقفحيلييف حلةول اجلدمريف احصغ ،اح ف ييف،
 )4و ّ
واجع اس اليف لى احملففايف لى احدأل اسهدتاب اص ألاول اااا احاة األويل واحدطلاع إ اف براة افم
 ، 2018ااع االف الاء اايف ملنشااطيف اسعاافام ااع اجل.ااالا اسشاارتكيف حلهال اافت احااةول األ ضاافء واحشااعكفء ه
احمليط اهلفائ
 )5ومداب باافجل.الا اسعاوحايف ااص ألااول احدرافو ه ااف با بلااةا اجل ااالب و عائاق احدراافو األألاعى ،واااجع الاايف
األلاريف واحدما يف لى الاصليف احرلل ص كثب ع اجل.فت اح ف ليف ايقليلييف واحةوحيايف ،و لاى ع ريال آحيايف ع تايق
اف ليف وقالريف ص ملجل حتضيق ملاةا إ فم احمليط اهلفائ

-23

وملوصى اسؤمتع ايقليلي بأ عضالم اليف األلاريف واحدما يف مبف رلي:
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 )1عضةمي استف ة اح ييف حدطالرع دلالل حمةا خمصصيف حلةول اجلدمريف احصغ ،اح ف ييف ه احمليط اهلفائ؛
 )2إنشفء اعهيف إقليلييف لص اسعفام األقفحيلييف بفحشاعاكيف اع احالكافأت األألاعى وااعكفء احد ليايف ،اص ملجال احد ياا
اح رفل حإلجعاءات اسدرلضيف بفأل ص احغاائي واحدغاريف استدلة ص بعنف ع احرلل احرفسي؛
 )3عضةمي إجعاءات تضيف درةا احضطف فت ص ألول هنع ملناليف لاائييف تدةا يف ص ملجل نا لاائييف ص ييف

دال –

التصدي لتحديات سالمة اغذيية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ

 -24اساادرعت اساؤمتع ايقليلااي احد ااةرفت احاايت عالاجاان سااو يف األلاراايف ه ايقلااي  ،وصااوهتف احضالراايف بفحدغاراايف واحدجاافم ،
وملكيد.ف ه سيفق اسعفام ايقليلييف بشأ احص يف احالادة
-25

وإ اسؤمتع ايقليلي:
 )1ملقاّاع بااأ االف سااو يف األلاراايف مل ااع ااعومن حل اافع لااى احصا يف احرف اايف وحتتا احدغاراايف ،ومل ااع ديااالن حعفااف
احتهف ه ايقلي وإندفجيد .؛
 )2وا ا ععكيااد تااف ة بعنااف ع اس الاايف لااى عردرااد اح ا ا احال ياايف حلعقفباايف لااى سااو يف األلاراايف ،حضاالف سااو يف
األلاريف جلليع استد.له وعيت ،احدجفم احال ييف واحةوحييف؛
 )3وملقا ّاع بفحطعيراايف اسد ال اايف حللمااف ع احاايت عالاجاان سااو يف األلاراايف ه بلااةا آساايف واحملاايط اهلاافائ واحلفجاايف إ ب اعا ع
صلليف حهل بلة واحتيفق ايقليلي اح ع ي؛
 )4وا ا ا ّةا ل ا ااى ملكي ا اايف زر ا اافا احش ا اعاكفت واأس ا اادثلفمات احرف ا اايف واصفص ا اايف ا ااص ملج ا اال عردر ا ااد س ا ااو يف األلار ا اايف ه
األسالاق احمللييف؛
 )5ومدب بفستف ة احايت عضاة .ف اس الايف إ احعلاةا اص ملجال حتاةرث ناا ساو يف األلارايف مباف ردلفااى اع هناع
رعا ي اسمف ع؛
هنج.ف إزاء
للف بأ إ وق اسعفام ايقليلييف حلص يف احالادة حل رت  2019-2018كف مل ًعا ؤاعيًف ومل
ً
 )6وملدفط ً
احض ض اافرف اسرض ااة واسدر ااةا احضطف اافت سيض االص و ااع ا االابط فرفح اايف و ت ااضيف ااي احتوس اال احمللي اايف واحال ي اايف
وايقليلييف واحرفسييف

-26

وملوصى اسؤمتع ايقليلي بأ عضالم اليف األلاريف واحدما يف مبف رلي:
 )1ا ع وعرلي سو يف األلاريف واحدغاريف ه لل نا احدما يف واحدغاريف؛
 )2عردرااد احدراافو احثوثااي ب ا اس الاايف احرفسياايف حص ا يف احلي االا و الاايف احص ا يف احرفسياايف و الاايف األلاراايف واحدما اايف،
وعردر ااد ق ااةمات احعل ااةا ل ااى ع ي ااا احرتعيع اافت مب ااف ردلفا ااى ااع ر اافر ،احةس اادالم احغ اااائي واأع فقي اايف احةوحي اايف
حالقفريف اح عفعفت؛
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 )3عالف ،احدالجي.فت بشأ عصلي وعطالرع احضةمات وحتةرث األ ع احد ايلييف واحعقفبييف حلتو يف احغاائييف ه ايقلاي ،
و الاصليف احرلل لى عطالرع ؤاعات سو يف األلاريف؛
 )4اس اادمةام اس ارتاعيجيفت ع اافام احص ا يف احالاد ااة حل ا ّة ااص األ اعات اس ضالح اايف ااص عر ااق األلار اايف ،واأل اعات
احليالانيايف واح عفعيايف احرافبع حل اةوا ،و ضفو ايف ضافاات اسيهعوبافت ،واسمل افت احهيليفئيايف ،وحدشاجيع وجاالا بيئايف
الاعييف حللرفر ،احطال ييف و ةونفت احتلالك ه إقلي آسيف؛
 )5عالساايع نطاافق عااةألوت سااو يف األلاراايف وهنااع احصا يف احالادااة ه طضاايف احملاايط اهلاافائ ،حلدالجاان ااال احلااة ااص
اسم ااف ع احصا ا ييف اح فمج اايف ااص احط يلي اافت اس ضالح اايف ااي األلار اايف ،واس اادمةام اسا االاا احهيليفئي اايف ،وسعاقع اايف فرفح اايف
حلالاماات ععا ي اسمف ع؛
 )6عشجيع بيئيف حلع ال واأبدهفم مت ّهص احص ف يف ،مبف ه ذحن اسؤستفت احصغ ،واسدالساطيف احلجا  ،واسؤستافت
احصغ ،واسدالسطيف واسد فاييف احصغع ،حة ع ملفضال اسلفمسافت احةوحيايف واسرافر ،احطال يايف وكااحن الف احلصاالل
لى ا.فاات سو يف األلاريف حد ت احالصالل إ األسالاق

ثالثًا – المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية
ألف -

نتائج وأولويات أنشطة المنظمة في اإلقليم

 -27ناااع اس اؤمتع ايقليلااي ه احدضعرااع بشااأ نداافئع وملوحالراافت ملنشااطيف اس الاايف ه إقلااي آساايف واحملاايط اهلاافائ ،واحااان
رشلل ايجنفزات احيت حتضضت ه اح رت  2017-2016واسضرتدفت حل رت  2019-2018و ف برةاف
-28

وإ اسؤمتع ايقليلي:
 )1ملقاّاع بأكياايف اي اافم اأسارتاعيجي ه عالجياان احرلاال اح ااين ه اس الاايف سرفجلاايف األوحالراافت ه ايقلااي و االف احد يااا
اح رفل حل دفئع لى استدالى احضطعن؛
 )2ومدااب باافيجعاءات اسدمااا واح داافئع احملضضاايف ه اح اارت  2017-2016ه احدصااةن حلد ااةرفت ايقليلياايف ،ااص
أل ااول مل ااع حليسا اايف احضطعر اايف ملكث ااع ععكيا ا ًادا و ااص أل ااول اسعا اافامات ايقليلي اايف اح اايت عتا اا .ه حتضي ااق األاا ااةا
اأسرتاعيجييف حلل اليف وا األ ضفء ه حتضيق ملاةا احد لييف استدةا يف اصفصيف هب ؛
 )3وا ا ا است اافكيف اهلف اايف حلا ايا ع اأسا ارتاعيجييف ه عض ااةمي اس دج اافت واص ااة فت اسريفمر اايف ،ث اال اسر اافر ،واصط ااالط
احدالجي.ييف احطال ييف واحصهالك احضفنالنييف ،لى استدالر احضطعن وايقليلي؛
 )4ومدااب بف دلاافا الاايف األلاراايف واحدما اايف حا .ع حا ا األلاراايف ااة احدصااةن حد ااةرفت األ ااص احغاااائي واحدغاراايف
ه ايقلي ؛
 )5وملقا ّاع بفألنشااطيف اس ااا ااص أل ااول اح اُ.ع احياسي اايف واسدرااةا احضطف اافت ،وبأثعا ااف لااى رفجل اايف قضاافرف احدغار اايف
واحتو يف احغاائييف اسرضة ؛
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 )6وملك ا ّة لااى احلفجاايف إ اأساادلعامريف ه احدالجاان اأس ارتاعيجي حلل الاايف ،ومدااب مبالاء اايف األاااةا اأس ارتاعيجييف
حلل اليف ع ؤاعات ألطيف فم 2030؛
اث احعلااةا لااى عتاال اس صاافت ايقليلياايف احعئيتااييف ،ثاال اااعهيف األحعااف ه آساايف واحشاعاكيف ااص ملجال احرتباايف،
 )7ودا ّ
احيت جيعن ا ل.ف دفحيًف ص ألول اس اليف؛
-29

وملوصى اسؤمتع ايقليلي بأ عضالم اليف األلاريف واحدما يف مبف رلي:
 )1عتاعرع ع يااا اسعاافامات ايقليلياايف اصلتاايف بشااأ احضضاافء لااى اجلااالع ،واح لااال األزمق ،واسعاافام األقفحيلياايف بشااأ
احةول اجلدمريف احصغ ،اح ف ييف ه احمليط اهلفائ ،وعغ ،اس فخ ،واحص يف احالاداة  ،حال اع األ اص احغااائي واحدغارايف،
واحلااة ااص اح ضااع احعر ااي ،ونا ا احدما اايف واأللاراايف استاادةا يف ه قلااب جااةول مل لاافل اس الاايف ه ايقلااي حل اارت
2019-2018؛
 )2الاصليف احرتكيد لى اجملفأت ذات األوحالريف احيت ملوصى اسؤمتع ايقليلي احتافبق آلسايف واحملايط اهلافائ هباف ،مباف ه
ذحن احدغاريف وسو يف األلاريف؛ وو ع سلتليف احضيليف احشف ليف؛ واح فقة واس.ةم ص األلاريف؛ واآلفافت واأل اعات
احليالانياايف واح عفعي اايف احر اافبع حل ااةوا ،وايند اافز است اادةام واحضااةم ل ااى احص االالا ه ساايفق عغ ا ّا ،اس اافخ؛ واحعيفن اافت
واحد ليوت أمفذ احضعامات ،واحعصة واحدضيي ؛
 )3ا احعلةا ه اجملفأت ذات األوحالريف احملاةا األألاعى :ايندفجيايف احدما يايف واحد الراع؛ وناا احارتا احدما اي ذات
األكييف احرفسييف؛ وألة فت اح ا ايرهالحالجييف واحد الع احعيالحالجي؛ واحلة اص اسماف ع وب افء احضاةم لاى احصالالا؛
واأبده اافم واحده الحالجيا اافت؛ واياام است اادةا يف حلرتبا اايف واسيا ااف ؛ ومته ا ا اح تا اافء واح دي اافت ه األمرا ااف ؛ وع ليا اايف
احضااةمات لااى مجااع ايدصاافءات؛ ومصااة ملاااةا احد لياايف استاادةا يف وايبااوغ .ااف؛ واع فقياايف عااةاب ،اوحاايف اسي اافء
و هفف يف احصية ل ،احضفنالين او إبوغ واو ع اي ص ملجل حتضيق اسدةا يف صفرة األ فك؛
 )4احدأكااة ااص مل ألياهتااف اح ياايف عدلفاااى ااع ادديفجاافت ألطاايف احد لياايف استاادةا يف حراافم  ،2030وكاااحن ااص ملجاال
حتضيااق األاااةا اأسارتاعيجييف حلل الاايف ،مبااف ه ذحاان عةرااة احضااالى احرف لاايف وإ اافا عرعر .ااف ااص ديااث اس.اافمات
واحدهاففؤ با اجل تا واحدلثياال اجلغاعاه ور عغااي ملأ راؤثع ذحاان لاى قااةم اسهفعاب اسيةانياايف اسعفااع لااى علعياايف
ادديفجاافت احعلااةا  ،ور عغااي مل رهااال دت ا ًضف ااع عالجي.اافت األ ا اسد ااة ذات احصااليف ،وكاااحن اسدطلع اافت
اصفصيف بفس اليف بالص .ف وكفحيف دمصصيف عفبريف ح اسد ة
 )5عت اعرع إا اافز بعنااف ع اصطاايف احرفسياايف ه اس دااةرفت ايقليلياايف احعئيتااييف ه طضاايف احملاايط اهلاافائ ،وإ ااوق عراافو
جةرة و ردز ع احشعكفء حد ت األ ص احغاائي واحدغاريف ه طضيف احمليط اهلفائ؛
 )6ع يا احرلل احد ليلي حلدصةن حد ةرفت احربء احثوثي حتالء احدغاريف ه إقلي آسيف واحمليط اهلفائ؛
 )7احرلل ع األ ضفء بفحدرفو وبفحشعاكيف ع اسؤستفت ايقليلييف اح ع ييف وايقليلييف واحةوحييف حدضةمي اسشالم بشاأ
احتيفسفت وع لييف احضةمات ،وكاحن اأسد فا إ احرلل اسريفمن وو ع اسرفر ،ه اس اليف
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باء –

شبكة المكاتب الميدانية

-30

حبث اسؤمتع ه احدضعرع بشأ اعهيف اسهفعب اسيةانييف:

-31

إ اسؤمتع:
 )1ا ا اسعاافائ واسراافر ،احرف اايف أساادرعات عغطياايف اااعهيف اسهفعااب اسيةانياايف ه اس الاايف ااص ألااول ا دلاافا عععيعاافت
عناايف لااى اح ااال اسد ااق لياان ه احااةوم احثفحثاايف واحثوث ا حللاؤمتع ايقليلااي آلساايف واحملاايط اهلاافائ واحااةوم احعابراايف
واصلت برة اسفئيف حللجلا؛
 )2ملق ا ّاع بفحلفج اايف إ اس اادرعات احدغطي اايف احرفسي اايف حلل ال اايف ااص ملج اال عض ااةمي ا ا ا ملكث ااع فرفحي اايف إ األ ض اافء وف ًضا اف
حودديفجاافت وبفحدشاافوم ااع احلهال اافت واحعلااةا اسر ياايف ،ااع اأ ارتا بفحشاالالل احملااةا س طضاايف احملاايط اهلاافائ
واحتلفح بفحالقت احهفه يجعاء اسشفومات؛
 )3مد ااب بفس اادرعات من اافذز احدالظي ااف ه اسهفع ااب احضطعر اايف حض االف اسعون اايف واحدهي ااف ااع اأدديفج اافت اح فا اائيف
حةى احعلةا ؛
للف بفأادلفم مبرفجليف دطلعفت احلغفت استدمة يف ه عالظيف اأسدشفمر ؛
 )4ملدفط ً

 )5مدب بدردرد نا احضالابط احةاأللييف ومل عب ص عضةرع جل.الا اياام ه ااا احصةا؛
 )6مدااب باافجل.الا احعا ياايف إ حتضيااق احه اافء واحالفااالمات ،مبااف ه ذحاان ه ساافيل اياام وعهاافحيف احت ا ع ،ومدااب
بفحددام اياام مبالاصليف دفبريف اا اجل.الا؛
 )7ملقا ا ّاع با اافجل.الا اسعاوحا اايف حدردرا ااد احش ا اعاكفت احال يا اايف واحةوحيا اايف ا ااع ملص ا ا فب اسصا اال يف احعئيتا ااي حدرا اافا فرفحيا اايف
احة اسيةاين؛
 )8اةا لى اسدلعام احلفجيف إ إ طفء األوحالريف حلشاعاكفت وزرافا عرعئايف اساالاما لاى استادالى اسياةاين ،اع احرتكياد
لاى احدرافو ه اف با بلاةا اجل االب واحدرافو احثوثااي ،و الاصاليف احدرافو احالثياق ااع احالكافأت احايت عدماا ااص
ضعا هلف ،ووكفأت األ اسد ة األألعى
مو ف ً

جيم –

تحديد أولويات الحاجات القطرية والوطنية

 -32انرض ااةت اوم اسا اؤمتع ايقليل ااي ل ااى است اادالن اح ااالزامن ،ر ااال ي  12و  13ملبعرل/نيت ااف  ،ا اافمك في .ااف  10وزماء
و 45نالاب وزماء و ةوبال آألعو مفيرال استدالى وملبعز احالزماء واس ةوبال مفيرال استدالى اآلألعو احد اةرفت احهثا ،احايت
عالاج..ااف احعلااةا حد ضيااق األ ااص احغاااائي واحدغاااون جلليااع ااارالب ايقلااي  ،وا ا ّةاوا لااى احدالصاايفت احاايت صااةمت ااص
اجدلفع كعفم استؤوح لى اح ال احان وما ع صيلن ه األقتفم ذات احصليف ص ااا احدضعرع
 -33وملا اافم اس اؤمتع ايقليل ااي إ مل األ ااص احغ اااائي واحدغار اايف رش ااهو ا ااع ملسفس ااي حد ضي ااق اأس اادضعام اح ااال ين
واحرفسي ،واحد لييف اأجدلف يايف واأقدصافاريف استادةا يف ه كال بلاة وملاافم احاالزماء إ اوم األلارايف احدضليةرايف واحا ا احغاائيايف
اسدالازنيف وملكيد.ف بفح تعيف جملدلرفت احشرالب األصلييف
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 -34وملباعز احااالزماء واس ااةوبال بصا يف ألفصاايف احد ااةرفت اسدرلضايف بفحدااأث،ات احضاافم احايت ع شااأ ااص عغا ،اس اافخ واحهاالام
احطعيرييف اسدالاعع  ،واحدةاالم احعيئي ،واحطلعفت اسد ف ييف لى األما ي و الاما اسيف  ،واحة اللعافييف اسدغ ،احيت عؤثع لى احضطفع
احدما ي ،واآلففت واأل عات احليالانييف واح عفعييف
 -35وا ا ّةا احااالزماء واس ااةوبال لااى ب اافء احضااةمات ،واحع ااال واحد لياايف ،ونضاال احده الحالجيااف ،ومجااع احعيفناافت وحتليل.ااف،
وايدصاافءات احدما ياايف ،واحتيفساافت واأس ارتاعيجيفت احدما ياايف احتااليليف ،وعطااالرع احع ياايف احد دياايف وزراافا اأساادثلفم ه قطاافع
احدما يف بالص .ف دفجفت مئيتييف
 -36وا ّةا احالزماء واس ةوبال لاى احلفجايف إ زرافا ايندافز وايندفجيايف احدما يايف استادةا  ،واحلا ّة اص اح فقاة واس.اةم
ااص األلاراايف ،وعيتاا ،عاافم األلاراايف احشا ففيف واس دالداايف واسدتااليف بفحه اافء ااص ملجاال عتاعرع وعاا ،احدضااةم ااال حتضيااق األ ااص
احغاائي ااألل ايقلي ومتّ عتليط احضالء لى ملكييف و ع سوسل فرفحيف احضيليف احغاائييف وعردرد سو يف األلاريف وجالاهتف
 -37واا ّةا اساؤمتع ايقليلاي لاى ملكياايف ملااةا احد ليايف استادةا يف واع افق باافمرا حدغا ،اس افخ وإ افم سا ةان ه عالجياان
ومداب مبالاء ايف األااةا اأسارتاعيجييف حلل الايف وملااةا
ايجعاءات استدضعلييف ه سفل احدما يف ،واأل ص احغااائي واحدغارايفّ ،
احد لييف استدةا يف
 -38وملقاّاع اساؤمتع ايقليلااي بفحدضااةم احملااعز لااى صاارية ع يااا اسعاافامات ايقليلياايف اصلتاايف ألااول اح اارت ،2017-2016
ومل عب ص ا لن احضالن حللعفامات ايقليلييف بشأ احضضفء لى اجلالع ،واح لال األزمق ،واسعفام األقفحيلييف اصفصيف بفحاةول
اجلدمريف احصغ ،اح ف ييف ه احمليط اهلفائ ،وعغ ،اس فخ ،و عفام ص يف وادة  ،ألول فرت احت د 2019-2018
 -39وملقا ّاع احااالزماء واس ااةوبال بأكياايف األاوام اهلف اايف احاايت رؤار.ااف ملص ا فب احلياافزات احصااغ ، ،وملسااع اس ادام و صاافرة
األ فك ه استفكيف ه حتضيق األ ص احغاائي واحدغاريف ،وا الا إ بال اجل.الا حدردرد قاةماهت اص ملجال مبط.ا بصاالم ملكثاع
فرفحييف بتوسل قيليف دةرثيف
 -40ومت احدشااجيع لااى عرلااي استاافوا ب ا اجل تا  ،مبااف ه ذحاان زراافا اأ ارتا بفحااةوم اهلاافم احااان علرعاان اس اعمل ه
احدما اايف و ص اافرة األ اافك ،وزر اافا متها ا اسا اعمل وملق ا ّاع اح ااالزماء واس ااةوبال ب ااأ اح  .ااالت ب ال ي اايف احلي ااف ه اس ااف ق احعر ي اايف
ملرضف
حودد فع بفحشعفب ه األنشطيف احدما ييف مل ع ً .
 -41وإقع ًاما بفحطفبع اسدطالم حلدما يف واأقدصفاات احعر ييف ،ملحضى احالزماء واس ةوبال احضالء لى ملكييف عالسيع سعل اسريشيف
احعر ييف ص عرق ب فء احضةمات ص ملجل لليفت إ ففيف احضيليف ه سفل رفجليف وعالزرع اس دجفت احدما ييف ،واحتيفديف احعر يايف
وملنالاع ملألعى ص احرلفحيف ألفمز اسدم يف
 -42وسلط احالزماء واس ةوبال احضالء لى ملكييف عرعئيف اأسدثلفمات وعردرد احدرافو اع الافت ااعرهيف لاى استادالى
احراافسي ،وايقليلااي واحااال ين ،مبااف ه ذحاان ااع ؤستاافت حبثياايف ،و ؤستاافت إمنفئياايف درااةا األ اعا  ،و الاافت اجملدلااع
اساةين ،واحضطافع اصافي ول،ااف اص اس الافت ايقليليايف واحةوحياايف ومتّ احدشاةرة بصاالم ألفصايف لاى قيلايف احدعافال ايقليلااي
حللرفم  ،واحدجفمب واصي  ،مبف ه ذحن ص عرق احدرفو ه ف ب بلةا اجل الب
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احتالطملفت ،واساالاما
 -43و ّي اسؤمتع ايقليلي ص عضاةرع حلمطاالات اسدماا حد ضياق ملاوام احو عكدرايف ،واستاؤوحيفت ،و ُ
ودث اليف األلارايف واحدما ايف لاى الاصاليف ثال ااا احداةاب ،اسر يايف بفحو عكدرايف ،اع حتتا احضاةمات اح يايف حلل الايف ه
ّ
احالقت ذاعن

رابعا – مسائل أخرى
ً
ألف –

الحتفال باليكرى اغربعين للتمثيل القطري للمنظمة في آسيا والمحيط الهادئ

ملقع اأدد فل بفحاكعى األمبر سهفعب اس اليف احضطعريف ه شع ممثليفت قطعريف ه ايقلي بفحرةرة ص ايجنفزات
-44
ّ
احيت حتضضت ص ألول وجاالا اس الايف احطالرال األ اة ه اسياةا لاى اةى احرضاالا األمبرايف اسف اييف 1وبافح اع إ استادضعل،
سدالاصل احرلليفت اسيةانييف ه اس اليف عردرد اح عي حدرعئايف اساالاما وإقف ايف احشاعاكفت ،مباف ه ذحان احدرافو ه اف با بلاةا
اجل الب واحدرفو احثوثي ،وعالف ،اصي احدض ييف حة األ ضفء ه حتضيق ملاةا احد لييف استدةا يف
-45

وإ اسؤمتع ايقليلي:
 )1مل عب ص عضةرع حلرتكيد احضالن حرلل اس اليف لى استدالى احضطعن ص ألول ايجنفزات احيت مت عتليط احضاالء
لي.ف ألول اأدد فل بفحاكعى األمبر ه احهث ،ص ممثليفت اس اليف ه ايقلي ؛
 )2مدب مبعفام احاكعى األمبر بف دعفماف فعصيف حدجةرة احددام اس اليف حبضالماف احطالرل األ ة ه اسيةا

1

ب غوارش ،اهل ة ،إنةونيتيف ،مج.المريف أو احة ضعا ييف احشرعييف ،يفمنفم ،نيعفل ،بفكتدف  ،اح لع  ،سعرونهف ،فيد فم
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برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة  2019-2016لمؤتمر المنظمة اإلقليمي
آلسيا والمحيط الهادئ

 -46اس اادرعت اسا اؤمتع ش ااعوع بعن ااف ع احرل اال اسدر ااةا احتا ا الات حل اارت  2019-2016سا اؤمتع اح اافو ايقليل ااي آلس اايف
واحمليط اهلفائ
اجع
 -47وملقا ا ّاع اس ا اؤمتع بعنا ااف ع احرلا اال اسدرا ااةا احت ا ا الات حل ا اارت  2019-2016حد اا ااي لا اال اس ا اؤمتع ايقليلا ااي ،واا ا ّ
اأسدرعات اس دا واس .جي ألااء اسؤمتع وك فءعن ،وعطلّع إ علضي عضعرع ه اومعن اسضعليف
جيم -

المائدة الوزارية المستديرة بشأن القضاء على الجوع

ضعا هلاف،
ُ -48ضةت فئة وزامريف تدةرع ل ،م ييف بشأ احضضفء لى اجلالع ،مشلت احالكفأت احيت عدما ص مو ف ً
ه  12ملبعرل/نيتف

دال – موعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة والثالثين لمؤتمر المنظمة اإلقليمي
آلسيا والمحيط الهادئ
 -49ملوصى اسؤمتع بضعالل احرعت احهعمي احان قة دن دهال يف مملهايف بالعاف أسدضاففيف احاةوم اصف تايف واحثوثا حللاؤمتع
ايقليلي آلسيف واحمليط اهلفائ فم 2020

هاء –

البنود الختامية

اعتماد التقرير
-50

ا دلة اسؤمتع ايقليلي بفيمجفع احدضعرع بصيغدن احيت ع .ف اسضعم

اختتام المؤتمر اإلقليمي
 -51بفح يفباايف ااص دهال اايف فيجااي ،عالجاان راافيل احتااية  ،Inia B. Seruiratuوزرااع احد لياايف احدما ياايف واحعر ياايف واحع عراايف
واياام احال ياايف حله االام واألمصاافا اجلالراايف ،بفحشااهع إ اسشاافمك لااى ااف قااة ال ااص تاافكفت إجيفبياايف ملات إ إجناافح
اسؤمتع ايقليلي مث مل لص ص األددفم مل لفل اسؤمتع
 -52ومل ااعب اسشاافمكال ااص عضااةرعا حشاارب ودهال اايف فيجااي حل اافو احعفحغاايف واحرتعيعاافت اسلداافز أسدضااففيف اس اؤمتع
ايقليلي ،وكاحن إ اليف األلاريف واحدما يف حه فء إ ةاا وع ايلن
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المرفق ألف
جدول اغعمال
أول – بنود تمهيدية
ً
-1

اندمفب احعئيا ،ونفئب احعئيا وعري اسضعم

-2

ا دلفا جةول األ لفل واجلةول احد ين

-3

بيف اسةرع احرفم

-4

بيف احعئيا استدضل جمللا اليف األلاريف واحدما يف

-5

بيف مئيا احةوم احثفحثيف واحثوث حللؤمتع ايقليلي آلسيف واحمليط اهلفائ

-6

بيف مئيا جل يف األ ص احغاائي احرفسي

-7

بيف اسد ة مبشفوم اجملدلع اسةين

-8

اسفئة احالزامريف استدةرع بشأ احضضفء لى اجلالع

-9

حتةرة ملوحالرفت اأدديفجفت احضطعريف وايقليلييف

ثانيًا –
-10

السياسات اإلقليمية والعالمية والقضايا التنظيمية

دفحيف األلاريف واحدما يف ه طضيف آسيف واحمليط اهلفائ ،مبف ه ذحن احدالقرفت استدضعلييف واحضضفرف اح فائيف

 -11احرلال اس اافألي حلدما ايف :عردرااد شافمكيف احضطف اافت احدما ياايف ه ع ياا فصااع ألطايف اافم  2030بشاأ عغاا ،اس اافخ
ه آسيف واحمليط اهلفائ
-12

عتعرع احرلل بشأ األ ص احغاائي واحدغاريف ه احةول اجلدمريف احصغ ،اح ف ييف ه احمليط اهلفائ

-13

احدصةن حد ةرفت سو يف األلاريف ه إقلي آسيف واحمليط اهلفائ

ثالثًا –

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

-14

ندفئع وملوحالرفت ملنشطيف اس اليف ه ايقلي

-15

اعهيف اسهفعب اسيةانييف

15
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ابعا –
رً

مسائل أخرى

-16

بعنف ع احرلل اسدرةا احت الات حل رت  2019-2016سؤمتع اس اليف ايقليلي آلسيف واحمليط اهلفائ

-17

ال ة و هف انرضفا احةوم اصف تيف واحثوث سؤمتع اس اليف ايقليلي آلسيف واحمليط اهلفائ
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اجلةول احد ين اسؤقت احد صيلي
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APRC/18/3

APRC/18/4

دفح اايف األلار اايف واحدما اايف ه طض اايف آس اايف واحمل اايط اهل اافائ ،مب ااف ه ذح اان احدالقر اافت
استدضعلييف واحضضفرف اح فائيف
احرلاال اس اافألي حلدما اايف :عردرااد شاافمكيف احضطف اافت احدما ياايف ه ع يااا فصااع ألطاايف
فم  2030بشأ عغ ،اس فخ ه آسيف واحمليط اهلفائ
عت اعرع احرلاال بشااأ األ ااص احغاااائي واحدغاراايف ه احااةول اجلدمراايف احصااغ ،اح ف ياايف ه
احمليط اهلفائ
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احدصةن حد ةرفت سو يف األلاريف ه إقلي آسيف واحمليط اهلفائ

APRC/18/6

ندفئع وملوحالرفت ملنشطيف اس اليف ه ايقلي

APRC/18/6

ناع ف يف ص بعا ع األاةا اأسرتاعيجييف س اليف األلاريف واحدما يف

Web Annex 1
APRC/18/6
Web Annex 2
APRC/18/6
Web Annex 3
APRC/18/7
APRC/18/8

APRC/18/9

تفكيف اح دفئع ه إقلي آسيف واحمليط اهلفائ ه األاةا اأسرتاعيجييف حلل اليف ه
اح رت 2017-2016
استفكيف اسضعم حل دفئع ه إقلي آسايف واحملايط اهلافائ ه لفرافت خمعجافت األااةا
اأسرتاعيجييف حل فو ه اح رت 2019-2018
اعهيف اسهفعب اسيةانييف
بعنف ع احرلل اسدرةا احتا الات حل ارت  2019-2016ساؤمتع اس الايف ايقليلاي آلسايف
واحمليط اهلفائ
فئا ااة تا اادةرع بشا ااأ عصا ااالم نا ا ا لاائيا اايف ص ا ا ييف واا ااف ليف تا اادضعلييف ه آسا اايف
واحمليط اهلفائ

17

APRC/18/REP

وثائق إعالمية
APRC/18/INF/1 Rev.2

اجلةول احد ين اسؤقت

APRC/18/INF/2 Rev.2

احضفئليف اسؤقديف حلالثفئق

APRC/18/INF/3 Rev.1

اكع إ و ييف

APRC/18/INF/4

بيف اسةرع احرفم

APRC/18/INF/5

بيف احعئيا استدضل جمللا اليف األلاريف واحدما يف

APRC/18/INF/6

بيف مئيا احةوم احثفحثيف واحثوث حللؤمتع ايقليلي آلسيف واحمليط اهلفائ

APRC/18/INF/7
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الوثائق على الموقع الشبكي
قفئليف اس ةوب واسعاقع

عضعرع ص ندفئع اأجدلفع ايقليلي بشأ احده الحالجيفت احعيالحالجييف احدما ييف ه نا
األلاريف استدةا يف واحدغاريف ه إقلي آسيف واحمليط اهلفائ
عضعرع ص ندفئع اح ةو احةوحييف بشأ اح ا احغاائييف استدةا يف ألمنفط لاائيايف صا ييف
وعغاريف حمت يف ه إقلي آسيف واحمليط اهلفائ
اسفئة استدةرع احالزامريف بشأ احضضفء لى اجلالع
عضعرع ص ندفئع اأجدلفع األول اسشرتك ب اليف األلارايف واحدما ايف ووزماء احدما ايف
واحغفب اافت ه مجف اايف احمل اايط اهل اافائ ،اح ااان ُض ااة ه ب ااالمت ف اايو ،ف اافنالاعال ،ه 20
ملكدالبع/عشعرص األول 2017

