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 ميامنار مجهورية الو الدميقراطية الشعبية نأوزبكستا
 انورو  ساموا ابكستان

 نيبال سري النكا ابالو
 نيوزيلندا سنغافورة دار السالم - يبروان

 نيوي الصني بنغالديش

 اهلند فانواتو بواتن
 الوالايت املتحدة األمريكية فرنسا اتيلند
 حدةتاملوالايت ميكرونيزاي  الفلبني توفالو

 الوالايت املتحدة األمريكية فيجي غاتون

 الياابن فييت انم ليشىت تيمور
  كازاخستان جزر سليمان

  كمبوداي جزر كوك
 

 موعد ومكان انعقاد مؤمترات املنظمة اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ
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 الرئيسية التوصيات موجز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسائل تستدعي اهتمام اجمللس

 ( 3) 32(، و5( و)4( و)2) 31)الفقرات ظمة يف إقليم آسططططططططططيا واحمليط اهلادئ نتائج وأولوايت أنشطططططططططططة املن
 ((8)إىل  (5)و

  ((7و) (4و) (2( و)1) 34)الفقرات شبكة املكاتب امليدانية 
 (47إىل  42، و40و 36)الفقرات  حتديد أولوايت احلاجات القطرية واإلقليمية 
  (52)الفقرة  متر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئملؤ  2023-2020برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
  (53)الفقرة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  السادسةانعقاد الدورة  ومكانموعد 

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر

 ستجابة منظمة األغذية والزراعة على األغذية والزراعة يف آسيا واحمليط اهلادئ وا 19-أتثري جائحة كوفيد
 ((8)إىل  (5)و (3)و (2) 22والفقرة  (9) 21)الفقرة 

  حالة األغذية والزراعة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك التوقعات املستقبلية والقضااي الناشئة
 ((6)إىل (4) و (3)و (1) 24 )الفقرة

 ((4)إىل  (2) 26)الفقرة اه للزراعة يف ظل ظروف ندرة املياه حتديد األولوايت اإلقليمية من أجل إدارة املي 
  بناء قدرة مصايد األمساك صغرية النطاق على الصمود لضمان األمن الغذائي والتغذية يف احمليط اهلادئ

 ((6)إىل  (3) 28والفقرة  (8) 27)الفقرة 
 (2)و (1) 30 والفقرة (3) 29 الفقرة) بناء نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود يف آسيا واحمليط اهلادئ 

 ((6)إىل  (4)و
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 البنود التمهيدية -أولً 
 

 تنظيم املؤمتر
 4إىل  1رة اخلامسة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ من عقدت الدو  -1

بعد مشاورة رمسية مع البلد املضيف، بشكل افرتاضي وقد انعقدت هذه الدورة بصورة استثنائية  .2020سبتمرب/أيلول 
لصحة العامة املفروضة اب املتعّلقة قيودمع ال جتاواب   ،اهلادئبواتن، واجملموعتني اإلقليميتني آلسيا وجنوب غرب احمليط  مملكة

وهذه املرّة األوىل اليت تنعقد فيها دورة ملؤمتر إقليمي ملنظمة  العاملية. 19-على السفر واالجتماعات بسبب جائحة كوفيد
سبتمرب/أيلول  2و 1 يومياملسؤولني  ومّت تنظيم املؤمتر على مرحلتني: اجتماع كبار األغذية والزراعة )املنظمة( هبذه الطريقة.

 سبتمرب/أيلول. 4و 3 يوميجتماع على املستوى الوزاري الوا
ووافق املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ على إدارة أعمال الدورة بشكل افرتاضي بصورة استثنائية، مع االمتثال  -2

 قدر اإلمكان للوائح واملمارسات املعتمدة.
منظمات حكومية دولية  9وحضر بصفة مراقب ممثلون عن  دولة عضو يف املؤمتر االقليمي. 41وشارك ممثلون عن  -3
بصفتهم  وكالة متخصصة ومنظمة شقيقة يف األمم املتحدة 13وشارك كذلك ممثلون عن  منظمة دولية وغري حكومية. 34و

 .مراقبني

 املؤمتر ومراسم الحتفال الفتتاحية
، وزير اخلارجية يف حكومة بواتن Lyonpo Dr. Tandi Dorjiمعايل السيد  ألقى البيانني االفتتاحيني كل من -4

  ، املدير العام املساعد واملمثل اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة.Jong Jin Kimامللكية، والسيد 
ي األول ا املؤمتر اإلقليمي االفرتاضابملندوبني واملشاركني وافتتح رمسي   Lyonpo Dr. Tandi Dorjiورّحب السيد  -5

يف املستقبل القريب وعلى أهنا أثرت بشدة  ستمرست 19-كما أنه أكد على أن جائحة كوفيد آلسيا واحمليط اهلادئ.
 درة على الصمود لضمان استمراراقمستدامة و وال بد من بناء نظم غذائية  األغذية، والتجارة، والزراعة، وسبل العيش. على
على أمهية التعاون اإلقليمي  Lyonpo Dr. Tandi Dorjiوشدد السيد  .ائي والتغذيةابألمن الغذ ألشخاص يف اإلقليما متتع

  ا على ما جنم عن اجلائحة من آاثر على اقتصاداهتا. والشراكات لتتمكن البلدان من التغّلب مع  
تيبات من جهته عن تقديره للدعم القوي الذي قدمته حكومة بواتن امللكية الختاذ مجيع الرت  Kimوأعرب السيد  -6

 .19-والذي مت أتجيله فيما بعد بسبب جائحة كوفيد 2020املمكنة من أجل استضافة االجتماع يف فرباير/شباط 
ا إىل التحدايت اخلطرية ولقد تطرق أيض   شكر حكومة بواتن امللكية على قيادهتا وتعاوهنا يف تنظيم املؤمتر االفرتاضي. أنه كما

رز يف اإلقليم والتهديد الذي حيدق ابلتقدم املذهل احمل 19-هلادئ بسبب استمرار أزمة كوفيداليت يواجهها إقليم آسيا واحمليط ا
إىل أن ذلك سيؤثر على حتقيق أهداف التنمية  Kimلحد بشكل كبري من الفقر املدقع وخفض اجلوع. وأشار السيد ل

  املستدامة يف الوقت املناسب.
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 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر
ا ، وزير الزراعة والغاابت يف بواتن، رئيس  Lyonpo Yeshe Penjorملندوبون ابإلمجاع معايل السيد انتخب ا -7

  لالجتماع الوزاري.
 ا لرئيس االجتماع الوزاري.، وزير الزراعة يف الفلبني، انئب  William D. Darوانتخب املندوبون ابإلمجاع الدكتور  -8
، مديرة مكتب الشؤون الزراعية اخلارجية يف وزارة Vanida Khumnirdpetchوانتخب املندوبون ابإلمجاع السيدة  -9

 الزراعة والتعاونيات يف اتيلند، مقررة لالجتماع الوزاري.
ا الجتماع ، أمني وزارة الزراعة والغاابت يف بواتن، رئيس  Dasho Rinzin Dorjiوانتخب املندوبون ابإلمجاع السيد  -10

 كبار املسؤولني.  
، وكيل السياسات والتخطيط والبحوث والتنمية وتطوير Rodolfo V. Vicerraإلمجاع السيد وانتخب املندوبون اب -11

 ا لرئيس اجتماع كبار املسؤولني.املشاريع يف الفلبني، انئب  
، مديرة مكتب الشؤون الزراعية اخلارجية يف وزارة Vanida Khumnirdpetchوانتخب املندوبون ابإلمجاع السيدة  -12

 يف اتيلند، مقررة الجتماع كبار املسؤولني.   الزراعة والتعاونيات

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
 املرفق ابء.. وترد الواثئق املعروضة على االجتماع يف املرفق ألفاعتمد االجتماع جدول األعمال الوارد يف  -13

 بيان املدير العام
وعرّب عن امتنانه ململكة بواتن، حكومة   ر اإلقليمي.منظمة، بيانه أمام املؤمتلألقى السيد شو دونيو، املدير العام ل -14

كما أنه عرض إبجياز الرؤية اهلادفة  .يف العاملاجلائحة تفشي ا، الستضافة املؤمتر اإلقليمي اإلفرتاضي األول يف ظل وشعب  
 اإلرشاداتا على أمهية دعم السياسات والربامج وخدمة الدول األعضاء مبزيد من الديناميكية. وشدد أيض  لحتويل املنظمة  إىل

املؤمتر اإلقليمي للمنظمة من أجل إجياد حلول حمددة السياق للعديد من القضااي  اليت يقدمها ةاالسرتاتيجي يهاتوالتوج
  امللحة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة
وشدد على الدور املهم الذي يؤديه املؤمتر  ، الرئيس املستقل جمللس املنظمة.Khalid Mehboobالبيان السيد ألقى  -15

اج األولوايت مكما أنه حّث الدول األعضاء على احلرص على إد يف اإلقليم. وأولوايهتا اإلقليمي يف حتديد سياسات املنظمة
ا إىل انعقاد مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم وأشار أيض   ديد للمنظمة.اإلقليمية بشكل مالئم يف اإلطار االسرتاتيجي اجل

لواليتها  2030وأقر ابلدور احملوري الذي تؤديه املنظمة والذي يربز األمهية املسندة يف خطة عام  2021الغذائية لعام 
 األساسية.
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 ط اهلادئبيان رئيس الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحملي
، وزير الزراعة واجملاري املائية والبيئة يف فيجي ممثال  رئيس الدورة الرابعة Mahendra Reddyذّكر معايل الدكتور  -16

كما أنه شدد على أن اخلربة الفنية  والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، املؤمتر بتوصيات الدورة السابقة.
اعدة اليت تقدمها للبلدان تتسمان ابألمهية اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب التأثريات النامجة متلكها املنظمة واملس اليت

وأطلع املندوبني على األنشطة اليت تلت الدورة  .على املدى الطويلواحلاجة إىل دعم إجراءات التعايف  19-عن جائحة كوفيد
 لمنظمة.لملؤمتر واجمللس التابعني وضع هذه التوصيات داخل دائرة اهتمام الالرابعة والثالثني 

 بيان الجتماع الثاين املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ووزراء الزراعة والغاابت يف مجاعة احمليط اهلادئ
، وزير الزراعة يف ساموا، كلمته أمام املؤمتر اإلقليمي وتناول فيها Lopao’o Natanielu Mu’aألقى معايل السيد  -17

أبيا،  ثاين املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ووزراء الزراعة والغاابت يف مجاعة احمليط اهلادئ الذي انعقد يفبيان االجتماع ال
وأطلع املندوبني على التقدم احملرز يف تطوير األعمال املشرتكة املتعّلقة ابألمن  .2019أكتوبر/تشرين األول  4ساموا، يف 

تفاقية اا القرار املتصل بعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة املعتمد مبوجب دئ مراعي  الغذائي والتغذية يف جزر احمليط اهلا
ويُعرتف اآلن أبسبوع الزراعة يف احمليط اهلادئ الذي حيتفل به مرة كل سنتني  طارية بشأن تغري املناخ.األمم املتحدة اإل

 أنه احلدث الزراعي األساسي يف احمليط اهلادئ. على

 نة األمن الغذائي العامليبيان رئيس جل
وعرّب عن ختّوفه  نظمة، بيانه أمام املؤمتر اإلقليمي.امل لدى د، املمثل الدائم لتايلنThanawat Tiensinألقى السيد  -18

على األغذية والزراعة إىل أزمة غذائية جديدة وأن تعيق  19-من أن تؤدي االجتاهات املقلقة النامجة عن آاثر جائحة كوفيد
كما أنه سّلط  .2030من أهداف التنمية املستدامة واملقاصد األخرى ذات الصلة من خطة عام  2حتقيق اهلدف بقدر أكرب 

الضوء على العملية الدولية واحلكومية الدولية الشاملة اليت تتبعها جلنة األمن الغذائي العاملي لوضع توجيهات سياساتية 
والدفع ابإلعمال املطّرد ألمهية احلق  ،وحتسني التغذية ،األمن الغذائيطوعية عاملية من أجل التواؤم واالتساق يف حتقيق 

 غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين. يف

 بيان ممثل منظمات اجملتمع املدين
لمؤمتر ل، األمينة العامة ملؤسسة ترايان يف بواتن، آراء منظمات اجملتمع املدين Chime P. Wangdiخّلصت السيدة  -19

إىل تفاقم أوجه عدم املساواة يف الصحة والثروة وبني األعراق  19-وأشارت إىل أنه يف وقت أدت فيه جائحة كوفيد اإلقليمي.
يف زايدة أمهية اإلنتاج احمللي الصغري النطاق وأمهية النظم الغذائية الصحية والسليمة  متثل ا وقع إجيايبواجلنسني، كان هلا أيض  

اب احليازات الصغرية، واملزارعني األسريني، والسكان األصليني، والسكان الضعفاء، وأوصت بزايدة إشراك أصح ا.بيئي  
  والنساء، والشباب يف مجيع جوانب التنمية الزراعية.

 بيان ممثل القطاع اخلاص
، آراء القطاع اخلاص للمرّة األوىل Grow Asia، املدير التنفيذي ملنصة الشراكات Grahame Dixieخّلص السيد  -20

كما أنه سّلط الضوء على الدور الذي يؤديه القطاع اخلاص ابلفعل يف تقّدم البلدان يف حتقيق أهداف  ملؤمتر اإلقليمي.ا أمام
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وأطلع املؤمتر على حمرّكات القطاع الزراعي يف اإلقليم  التنمية املستدامة من خالل مبادرات األعمال املستدامة والشاملة.
 واليت ميكن تطبيقها من خالل الشراكة النشطة مع مجيع أصحاب املصلحة. واحتياجاته، وعلى احللول املتوافرة

 السياسات اإلقليمية والعاملية واملسائل التنظيمية -ااثنيً 
على األغذية والزراعة يف آسيا واحمليط اهلادئ واستجابة  19-أثر جائحة كوفيد -ألف

 والزراعة األغذية منظمة
  إّن املؤمتر: -21

كما يتضح من العدد املرتفع  19-ا جبائحة كوفيدا شديد  واحمليط اهلادئ قد أتثر أتثري  أبن إقليم آسيا  أقرّ  (1)
احلاالت يف العديد من البلدان ومن التداعيات االقتصادية لإلقفال التام، والقيود على السفر، واالختالالت  من

 يف سالسل اإلمدادات الغذائية.
عددة فتدفع مبئات املاليني من األشخاص إىل دائرة اجلوع والفقر قلقه إلمكانية أن تتضافر التهديدات املت وأبدى (2)

 أو أكثر من التقدم اإلمنائي. من الغذائي وسوء التغذية، فتعكس ابلتايل مسار عقدٍ األواالنعدام احلاّد يف 
 ا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.حامس   19-التصدي آلاثر جائحة كوفيد وسيكون

اليت تعاين من األزمات الغذائية يف آسيا وتلك اليت تعتمد بشكل كبري على الواردات  هبشاشة البلدان وأقرّ  (3)
 يط اهلادئ.الغذائية، مثل البلدان اجلزرية الصغرية يف احمل

على األمن الغذائي  19-إلجراء تقييمات سريعة ألثر جائحة كوفيد من دعم املنظمة ملا قدمتهعن تقديره  أعربو  (4)
 لعيش، مبا يف ذلك مجع األدلة وحتليلها.وسالسل اإلمداد وسبل ا

اعتماد  األثر على السكان الضعفاء عرب حّدة من لتخفيفلأبن معظم بلدان اإلقليم حترّكت بسرعة ومبسؤولية  أقرّ و  (5)
دعم األمن الغذائي، والتصدي آلاثر البطالة، وتوفري  هبدفتدابري احلماية االجتماعية وخطط شبكات األمان 

  عمال التجارية الصغرية.الدعم املايل لأل
 وسبليف إطار اعرتافها أبمهية الزراعة، تدابري لتيسري العمليات الزراعية  ، عديدة قد اعتمدتأبن بلداان   وأقرّ  (6)

 التصدير واالسترياد من أجل عدم تعطيل سالسل اإلمدادات الغذائية وسبل عيش املزارعني.
إنتاج  مدادات على الصمود وتعزيزها عرب زايدة القدرة علىالضوء على أمهية احلفاظ على قدرة سالسل اإل سّلطو  (7)

 األغذية، وتعزيز االحتياطات الغذائية على املستويني الوطين واإلقليمي، وحتسني النظم اللوجستية الوطنية لألغذية.
التعاون الضوء على ضرورة االستمرار يف تطبيق بروتوكوالت الصحة والسالمة والتدابري الوقائية، وضمان  سّلطو  (8)

التواصل  من خاللاإلقليمي من أجل عمل سالسل اإلمدادات الغذائية واألسواق والتجارة املنفتحة بدون انقطاع 
 والتعاون الوثيقني مع مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص.

ا أكرب كز تركيز  على ضرورة إعادة البناء على حنو أفضل من خالل السياسات والربامج السليمة اليت تر  شددو  (9)
ا النظم الغذائية القادرة على الصمود، والتنويع الغذائي املراعي للتغذية، وحتسني استدامة مصايد األمساك نظر   على

إىل دورها املهم يف حتقيق األمن الغذائي ال سيما يف احمليط اهلادئ؛ وحتسني البنية التحتية للتخزين واللوجستيات؛ 
الرقمية والتكنولوجيات اخلضراء والقادرة على مقاومة تغرّي املناخ اليت يسهل الوصول  واالستفادة من االبتكارات

 إليها؛ واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية وحتسني معايري سالمة األغذية.
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الضوء على أمهية محاية سبل العيش وتوسيع نطاق نظم احلماية االجتماعية وشبكات األمان الضرورية  سّلطو  (10)
من الغذائي والتغذية للفئات الضعيفة مثل النساء، واألطفال، واملهاجرين، وجمتمعات السكان لضمان األ

 ويف أعقاهبا.   19-األصليني، وأصحاب احليازات الصغرية، واملزارعني األسريني، ال سيما خالل جائحة كوفيد
 طرية العابرة للحدوداخل القضااي، لدى اإلقليم نصيبه من 19-كوفيد  جائحة على أنه حىت من دون أكدو  (11)

دودة احلشد اخلريفية، واجلراد، وَكرَْكدن جوز اهلند، ولفحة القمح،  تشمل على سبيل املثال ال احلصر: اليت
قدمتهما املنظمة  ناليت متت السيطرة على بعضها من خالل التدخل والدعم اللذيو اخلنازير االفريقية،  ومحى

 الوقت املناسب. يف
الدمار الذي سببته الكوارث الطبيعية من قبيل األعاصري، واجلفاف، وندرة املياه، والفيضاانت عن قلقه بشأن  عرّب و  (12)

وتتطلب احللول هلذه التحدايت إقامة شراكات واسعة النطاق بني حكومات البلدان،  يف العديد من البلدان.
 املدين.، والقطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع ةوالشركاء يف التنمية، واألوساط األكادميي

 وأوصى املنظمة ابلقيام مبا يلي: -22
مواصلة تقدمي الدعم للحكومات بواسطة املشورة يف جمال السياسات، والتدابري، واألدوات، واملمارسات، والربجمة  (1)

 واملساعدة على تصميم برامج التعايف يف األجلني القصري واملتوسط. 19-لتغّلب على آاثر جائحة كوفيدمن أجل ا
دة الفنية إلجياد حلول حتّولية وحتقيق التعايف والقدرة على الصمود على املدى الطويل عرب تطوير تقدمي املساعو  (2)

  ستدامة الزراعة، ومصايد األمساك، والنظم الغذائية، وإدارة املوارد الطبيعية.الالسياسات الشاملة والتشاركية 
ا، واحلد من الفواقد االستثمارات الذكية مناخي  دعم الدول األعضاء لتحسني املكننة والطابع التجاري والتنويع و و  (3)

، والتخفيف من القيود على اليد العاملة اليت ستعززها االبتكارات والتكنولوجيات الرقمية والتحول بعد احلصاد
 يف النظم الغذائية.

ىل البلدان مبا يف ذلك ابلنسبة إ 19-توظيف خرباهتا لتطوير التعاون الفين واالقتصادي استجابة ألزمة كوفيدو  (4)
املنخفضة واملتوسطة الدخل والدول اجلزرية الصغرية النامية، بغرض النهوض مبستوايت معيشة األشخاص 

 خالل عمليات منو مستدام وشامل. من
زايدة الدعم املقدم إىل البلدان لتحسني مجع البياانت والقدرة على التحليل اإلحصائي فيها، وللتعاون و  (5)

 يمية واملتعددة األطراف يف جمال مجع املعلومات عن الزراعة والنظم الغذائية ونشرها.املنظمات األخرى اإلقل مع
من أجل تعبئة املوارد إلعادة البناء على حنو أفضل  19-االستفادة من الربانمج اإلطاري الشامل جلائحة كوفيدو  (6)

زارعني األسريني واليت تؤدي ا اليت حتمي سبل عيش أصحاب احليازات الصغرية واملودعم الزراعة األكثر اخضرار  
  يف صندوق األمم املتحدة االستئماين املتعدد الشركاء.ا قواي  دور  

والتأثري على الشركاء يف التنمية  ،مساعدة البلدان يف حتديد فرص الشراكات، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاصو  (7)
بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي واجلهات املاحنة من خالل ميزهتا النسبية، مبا يف ذلك من خالل التعاون 

 ا بيد.التابعة ملبادرة العمل يد   الناشئة ةطابقومنصات التنسيق وامل
األمية  التشديد على الدور احملوري الذي تؤديه التكنولوجيات الرقمية واالبتكارات يف النظم الغذائية؛ وضمان حموو  (8)

تجارية؛ وحتسني سالمة األغذية واألمن البيولوجي يف أسواق الرقمية وإمكانية الوصول لصغار املنتجني واألعمال ال
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ومعاجلة خطر األمراض احليوانية املصدر عرب تعزيز هنج الصحة الواحدة؛ وتنمية القدرات  املنتجات الطازجة
 أجل تيسري التجارة والسالسل املنفتحة والعملية لتسويق األغذية. من

 ا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك التوقعات املستقبلية والقضااي الناشئةحالة األغذية والزراعة يف إقليم آسي -ابء

 إّن املؤمتر: -23
عن تقديره ملا ُأحرز من تقدم سريع يف احلد من الفقر يف املناطق احلضرية والريفية يف اإلقليم خالل العقدين  أعرب (1)

 ائالت الريفية يف اإلقليم.األخريين، وملا يؤديه الدخل غري الزراعي من دور مهم يف حتسني سبل عيش الع
ا يف احلد من انتشار ابالجتاهات املتمثلة يف زايدة عدم املساواة يف الدخل يف اإلقليم، وعدم إحراز تقدم مؤخر   أقرّ و  (2)

النقص التغذوي وسوء التغذية، واستمرار ارتفاع مستوايت التقزم واهلزال يف العديد من بلدان اإلقليم، ومجيعها 
 عن قلقه بشأهنا. وأعربلصعب حتقيق أهداف التنمية املستدامة، اجتاهات جتعل من ا

ا يرافقهما من آاثر صحية سلبية وما يتسببان به من ضغط مببزايدة انتشار الوزن الزائد والسمنة يف اإلقليم و  أقرّ و  (3)
 على نظم الرعاية الصحية.

 الصمود يف وجهألصناف القادرة على على استمرار منو غالت احملاصيل األساسية الرئيسية يف ظل تطوير ا وأثىن (4)
تغري املناخ واعتمادها، مع اإلشارة يف الوقت نفسه إىل تنويع النظم الزراعية استجابة للحاجة إىل حتقيق االستدامة 

 ا. طلب املستهلكني لصاحل املتناول الغذائي األكثر تنوع  البيئية وتغرّي 
خالل العقدين األخريين مع مالحظة يف الوقت يف اإلقليم غذية إىل النمو السريع يف التجارة الدولية يف األ وأشار (5)

إنتاج معظم األغذية على املستوى احمللي يف معظم البلدان اآلسيوية، األمر الذي جيعل الواردات  ه يتمنفسه أن
 ا أكثر أمهية يف اإلمدادات الغذائية احمللية يف بلدان جزر احمليط اهلادئ.تؤدي دور  

ساسي الذي اضطلع به أصحاب احليازات الصغرية واملزارعون األسريون يف توفري إمدادات األغذية ابلدور األ وأقرّ  (6)
املتنوعة واملغذية لإلقليم، وابلتحدايت اليت يواجهوهنا واليت تشمل اخنفاض حجم املزارع، وارتفاع األجور، وتقّلب 

راض وغريها من املخاطر، والتنوع الغذائي، وتلبية األسعار، وتغرّي املناخ، وتناقص املوارد الطبيعية، واآلفات واألم
 ا.إلندماج يف سالسل األغذية الزراعية اليت تتزايد تعقيد  لالطلبات اجلديدة للمناطق احلضرية، وإجياد سبل 

إىل نقص البياانت اجليدة املتعّلقة ابلعديد من املؤشرات الرئيسية ألهداف التنمية املستدامة يف عّدة بلدان،  وأشار (7)
 ال سيما يف بلدان جزر احمليط اهلادئ.

 وأوصى املنظمة ابلقيام مبا يلي: -24
املساعدة الفنية ويف جمال السياسات ملساعدة أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني على زايدة  تقدمي (1)

ساسية، والبقوليات، إنتاجية اليد العاملة واألراضي يف جمموعة واسعة من املنتجات الغذائية، مبا فيها األغذية األ
والبذور الزيتية، والفاكهة واخلضار، ومنتجات تربية األحياء املائية ومصايد األمساك، واملنتجات احليوانية، ومواصلة 

 تنويع الزراعة جلعلها أكثر مراعاة للتغذية.
لية والكلفة ة العادذور ذات اجلو لنظام بذور قوي وعابر للحدود يف اإلقليم من أجل ضمان توافر اب وإنشاء (2)

 واحلصول عليها يف الوقت املناسب.   ،خمتلف احملاصيلمن صناف وفرية الغلة أللامليسورة 
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دعم احلكومات لتوفري الدعم الشامل ألصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني يف سياق عقد  مواصلةو  (3)
يكولوجية من أجل تعزيز قدرهتم على الصمود األمم املتحدة للزراعة األسرية وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإل

 .2030تسخري كامل إمكانياهتم للمسامهة يف حتقيق خطة عام املساعدة على و 
واستخدام تكنولوجيا املعلومات  ،احلكومات ملعاجلة حتدايت النظام الغذائي وتطوير االبتكارات اجلديدة ومساعدة (4)

اص بغية حتسني إدارة املوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها النظم والشراكات بني القطاعني العام واخل ،واالتصاالت
 الغذائية املستدامة.

ا بيد اليت ستعزز البلدان لتحديد الشراكات املثمرة، مبا يف ذلك اليت ترّوج هلا مبادرة املنظمة للعمل يد   ومساعدة (5)
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

ثغرات يف القدرات من أجل تطوير املهارات وبناء القدرات يف النظم وتوفري املساعدة الفنية حيث يتم حتديد  (6)
اإليكولوجية ويف مجع البياانت واإلحصاءات املتعّلقة ابلزراعة والنظم الغذائية النظم  وخدماتالغذائية الزراعية 

البياانت اليت يتم  واألمن الغذائي والتغذية، واملساعدة على تعبئة املوارد املالية اليت من شأهنا أن حتّسن جودة
 مجعها ووتريهتا، ال سيما يف الدول اجلزرية الصغرية النامية.

ومواصلة دعم البلدان لتعزيز الدور الذي تؤديه الزراعة يف وضع حد للجوع والقضاء على الفقر يف السياسات  (7)
 .االقتصاديةالوطنية للتنمية 

 املياه زراعة يف ظل ظروف ندرةحتديد األولوايت اإلقليمية من أجل إدارة املياه لل -جيم

 إّن املؤمتر: -25
ا وأبن زايدة كميات املياه املتوافرة الستخدامات أخرى أبن ندرة املياه يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ تزداد سوء   أقرّ  (1)

ومحاية يف الوقت نفسه وظائف الدعم اإليكولوجي اليت تؤديها نظم املياه العذبة هي من أصعب التحدايت 
بقضااي ندرة املياه احملددة اليت تواجهها  ويعرتفا؛ وأمهها وأكثرها إحلاح   ،ق ابلزراعة املستدامة يف اإلقليمحتد اليت

 زحف املياه املاحلة. ذلك بلدان جزر احمليط اهلادئ، مبا يف
عملية أنه من أجل التصدي لندرة املياه، ال بد من تكوين فهم لكيفية استخدام املوارد املائية من خالل  قّدرو  (2)

 حماسبة مائية يكون من شأهنا أن تدعم آليات ختصيص املياه الشفافة والفعالة.
على أن التصدي لندرة املياه يف الزراعة أمر أساسي إلحراز التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة،  وشدد (3)

 سيما تلك املتعّلقة ابألمن املائي، واألمن الغذائي، والقضاء على الفقر. ال
إدارة هذه املسألة عن طريق برانمج ندرة املياه التابع للمكتب يف  جبهود املنظمة الرامية إىل دعم البلدان ورّحب (4)

إلدارة، رد ايارات الفعالة لاخلا ويف املستقبل، ويقّيم اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ والذي يقّدر ندرة املياه حالي  
  ان يف تنفيذ اإلدارة التكّيفية يف قطاع املياه الزراعية.عمل على حتسني احلوكمة من أجل مساعدة البلديو 

 وأوصى املنظمة ابلقيام مبا يلي: -26
ا وتكوين ا كمي  توفري املساعدة الفنية لتقوية القدرات القطرية على إجراء احملاسبة املائية من أجل قياس الندرة قياس   (1)

وتكنولوجيا املعلومات  ،ديدة يسهل استخدامهافهم أفضل للعوامل اليت تؤثر عليها، مبا يف ذلك تطوير أدوات ج
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والطلب احلايل  ،والتكنولوجيات املبتكرة ملساعدة البلدان على تقدير امليزان املائي واستخدامه ،واالتصاالت
 واآلاثر املائية املرتتبة عن التدخالت امليدانية على نطاق احلوض. ى املياه،واملستقبلي عل

دة القطاعات يكون من شأهنا حتسني آليات السياسات واحلوكمة ملعاجلة ندرة وتنفيذ إجراءات منّسقة ومتعد (2)
والبيئة،  ،والصناعة ،والطاقة ،املياه بطريقة فعالة، مبا يف ذلك االتساق مع السياسات الرئيسية املتعّلقة ابألغذية

 ف، وتغرّي املناخ.مع الرتكيز بشكل خاص على جودة املياه، واحتياجات النظم اإليكولوجية، وإدارة اجلفا
بندرة املياه لتيسري تبادل اخلربات القطرية، مبا يف ذلك أفضل  تعىن إقليمية رفيعة املستوى يةوإنشاء منصة تعاون (3)

 املمارسات والدروس املستفادة يف جمال احملاسبة املائية، وختصيص املياه، واإلبتكار الرقمي، وحوكمة املياه.
ستوى بشأن إدارة ندرة املياه يف الزراعة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ والتكّيف وقيادة مشاورة إقليمية رفيعة امل (4)

 معها.

 بناء قدرة مصايد األمساك صغرية النطاق على الصمود لضمان األمن الغذائي والتغذية -دال
 يف احمليط اهلادئ 

 إّن املؤمتر: -27
 مع االعرتافلساحلية يف األمن الغذائي والتغذية، ابحلاجة إىل محاية مسامهة مصايد األمساك صغرية النطاق وا أقرّ  (1)

 األولوية هلا. وإسنادإعادة بناء املناطق الساحلية تسريع وترية يف الوقت نفسه ابإلجراءات اليت يلزم اختاذها ل
ق ابحلاجة إىل البناء على األهداف الدولية واإلقليمية القائمة بشأن مصايد األمساك الساحلية وصغرية النطا وأقرّ  (2)

، واخلطوط (Future of Fisheries Roadmap)يف سياق خارطة الطريق املتعلقة مبستقبل مصايد األمساك 
التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر، 

 .(New Song for Coastal Fisheries)واالسرتاتيجية اجلديدة ملصايد األمساك الساحلية 
من آاثر  19-أبن مصايد األمساك صغرية النطاق تتعّرض لضغوط متزايدة عقب ما نتج عن جائحة كوفيد وأقرّ  (3)

على الدخل، واسترياد األغذية، وعودة السكان يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ إىل املناطق الريفية بسبب عدم 
 استقرار العمل.

مبزيد ه يف تسريع وترية اجلهود ومواصلة بذهلا إلدارة األمساك الساحلية ابلتحدي الذي جيب مواجهت وأقرّ  (4)
وتوفريها للمستهلكني احملليني من أجل تلبية الطلب احلايل واملستقبلي  ،وجتهيزها ،وصيدها ،الفعالية من

  واملسامهة يف حتريك عجلة االقتصاد. اواملنتجة حملي   املوارد البحرية الغنية ابملغذايت على
على دور مصايد األمساك الساحلية الذي ال غىن عنه يف مكافحة مجيع أشكال سوء التغذية، مبا يف ذلك  دوشد (5)

  ، والسمنة.الزائد الوزن والنقص يف التغذية، والنقص يف املغذايت الدقيقة، 
من أجل إاتحة  يف مصايد األمساك الساحلية تغرّي املناخ إىل أمهية حتسني القدرة على الصمود والتكّيف مع وأشار (6)

 الفوائد املستدامة املتأتية من النظم اإليكولوجية الساحلية والتعايف من الكوارث الطبيعية.
وحّث املنظمة على زايدة  ،أبن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يهدد املوارد السمكية يف اإلقليم وأقرّ  (7)

مساعدهتا للبلدان يف جمال مصايد األمساك املستدامة وعلى تعزيز دعم اإلجراءات الرامية إىل منع الصيد غري 
 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
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ية ابلدعوة إىل اإلنضمام إىل املنظمة لالحتفال أبمهية مصايد األمساك صغرية النطاق من خالل السنة الدول رّحبو  (8)
  .2022ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف عام 

 وأوصى املنظمة ابلقيام مبا يلي: -28
ألمن الغذائي لالبلدان إلدماج مصايد األمساك وتعميمها يف األمناط الغذائية الصحية من أجل التخطيط  دعم (1)

ا ال يتجزأ من احلد من خماطر جزء   والتغذية، ويف بناء القدرة القطاعية على الصمود وجعل مصايد األمساك
 الكوارث وإدارهتا والتكيف مع تغري املناخ.

للموارد يف النظم اإليكولوجية املرتابطة )مثل ربط األراضي والبحار يف اإلدارة واإلدارة املتكاملة التخطيط  وتعزيز (2)
 اجلبال إىل الشعاب املرجانية(. املتكاملة والتخطيط، كما هي احلال يف النظم من املصدر إىل البحر أو من أعايل

 ،واملخاطر األخرى ،ودعم البلدان لتقوية قدرة مصايد األمساك صغرية النطاق على الصمود يف وجه الكوارث (3)
 وتغرّي املناخ.

الفين من أجل معاجلة مصايد األمساك عرب خمتلف هُنج النظم الغذائية وسد الفجوات يف سالسل  الدعموتوفري  (4)
لتدخالت الفعالة وتنمية القدرات أن تعاجل ابلتساوي خمتلف مكّوانت النظم الغذائية، مبا يف وينبغي ل القيمة.

االخنراط التام ألصحاب املصلحة يف سلسلة ، وأن متّكن ذلك اإلنتاج والتجهيز والتخزين والتوزيع واالستهالك
 القيمة، ما يضمن املساواة بني اجلنسني وإدماج الفئات الضعيفة.

بلدان لتنفيذ االسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق انتقال مستدام وآمن من الصيد الساحلي ويف البحريات ال ومساعدة (5)
الصغرية إىل الصيد السطحي والصيد يف احمليطات على نطاق صغري، مبا يف ذلك من خالل حتسني السالمة 

  ألمساك على نطاق صغري.مصايد األمساك الساحلية صغرية النطاق واستخدام أجهزة جتميع ا يفالبحر  يف
وتيسري تنفيذ السياسات واألهداف اإلقليمية والدولية املتعّلقة مبصايد األمساك الساحلية لدعم احلوكمة واإلدارة  (6)

 اجليدة يف مصايد األمساك صغرية النطاق، مبا يف ذلك مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
 اإلقليمية املعنّية اليت تتمتع ابلكفاءة يف جمال مصايد األمساك. ئاتاهليوالتعاون يف هذا اإلطار مع 

 بناء نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود يف آسيا واحمليط اهلادئ -هاء

 إّن املؤمتر: -29
على أمهية هنج النظم الغذائية ملعاجلة األعباء املتعددة لسوء التغذية اليت تعين أصحاب مصلحة  سّلط الضوء (1)

 عديدة. وقطاعات
على أمهية تعزيز هُنج النظم الغذائية املستدامة والقادرة على الصمود اليت من شأهنا أن حتقق األمن الغذائي  وشدد (2)

وأن حتافظ على األسس  ،وأن تبين يف الوقت نفسه القدرة على الصمود يف وجه الصدمات ،والتغذية للجميع
 .حالة من األمن الغذائي وضمان التغذية لألجيال املقبلةاالقتصادية واالجتماعية والبيئية الكفيلة إبنشاء 

ابهتمام املنظمة ابلتوّصل إىل إقامة نظم غذائية مستدامة وشدد على أنه ينبغي معاجلة حتدايت النظم  ورّحب (3)
 الغذائية بطريقة مّتسقة يف سياق األوضاع والقدرات الوطنية.
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ا ال يتجزأ من النظم الغذائية ة احلماية االجتماعية بوصفها جزء  ما قّدمته املنظمة من دعم للربامج بغية تقوي ودعم (4)
 على سكان اإلقليم. 19-، ال سيما يف ظل األثر املرتتب عن جائحة كوفيداملستمرة تهاأمهيتعزيز و 

التحليل اإلحصائي الذي يغطي جماالت على أمهية و  وحتليلها بطريقة منهجية لبياانتا مجع وشدد على أمهية (5)
ا بيد ابالقرتان مع تنمية النظام الغذائي واستخدام املنصة األرضية الفضائية التابعة ملبادرة العمل يد  خمتلفة من 

 قدرات الدول األعضاء من أجل الوصول إىل هذه املنصة واستخدامها.
ء مواصلة إدماج إدارة خماطر الكوارث وتغرّي املناخ يف السياسات والربامج اخلاصة بقطاع الزراعة كجز  ودعم (6)

النظم الغذائية املستدامة والقادرة على الصمود وحتليل االستجاابت القطرية جلائحة  قويةالعمل الرامي إىل ت من
من أجل تعزيز التعّلم بشأن االستجاابت احملّسنة للصدمات املتعددة املخاطر واحللول املناسبة املتعددة  19-كوفيد

 القطاعات.
ي لتعزيز النظم الغذائية املستدامة والقادرة على الصمود اليت توّلد النمو على أن اإلدماج االجتماعي ضرور  وشدد (7)

وتضمن استدامتها يف سالسل األغذية الزراعية لصاحل  ،وفرص كسب العيش ،والعمالة املرحبة ،االقتصادي
 .19-دوجمتمعات الصيادين الذين أتثروا بشدة جبائحة كوفي ،واملزارعني األسريني ،أصحاب احليازات الصغرية

 ،إىل أن تيسري عملية تكيُّفية إلحداث تغيريات يف النظام تكون مدفوعة من الُنهج اليت تقودها األسواق وأشار (8)
ومقرتنة مع االبتكارات السياسية والتكنولوجية، وتعزيز املبادرات املتعددة  ،ومتسقة مع االسرتاتيجيات الوطنية

 النهج. هذا  منا حيواي  احلوكمة يف النظم الغذائية، يشكالن جزء   أصحاب املصلحة لتكوين الفهم والتعاون يف قضااي

 وأوصى املنظمة ابلقيام مبا يلي: -30
توفري التوجيه بشأن التدخالت املتعددة أصحاب املصلحة وتعميم هنج النظم الغذائية يف عمليات التخطيط  (1)

رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الوطين، مبا يف ذلك وضع سياسات وبرانمج عمل اهليئات اإلقليمية من قبيل 
 وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ. ،ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

والشراكات من أجل تطوير احللول املتعددة  ،والتحليالت القائمة على األدلة ،التكنولوجيات املبتكرة واستخدام (2)
بغية ة للحدود، وإصالح النظم اإليكولوجية القطاعات للقضااي امللّحة مثل تغرّي املناخ، واآلفات واألمراض العابر 

 دعم اعتماد مفهوم النظم الغذائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ.
وتقدمي الدعم الفين من خالل املشاريع الرامية إىل حتسني العمل املتعدد القطاعات والقائم على القطاعات ملعاجلة  (3)

 خماطر تغرّي املناخ ودعم سبل العيش املستدامة.
تخدام الصكوك املرتبطة ابلتجارة ومواءمة اإلجراءات والعمليات ابستخدام التكنولوجيات الرقمية وتعبئة واس (4)

طول  استثمارات القطاعني العام واخلاص وحتسينها من أجل تقوية القدرة الفنية واإلدارية ألصحاب املصلحة على
 على التمويل. مبيئية وتيسري حصوهلسالسل قيمة األغذية الزراعية، مبا يف ذلك لتحقيق االستدامة ال

سالمة األغذية  يف جمال تدخالتالوالتعايف منها من أجل توسيع نطاق  19-االستجابة جلائحة كوفيد عظيموت (5)
وهنج الصحة الواحدة يف اإلقليم للتوجه حنو احلد من خماطر األمراض احليوانية املصدر ومقاومة مضادات 

املية واملنظمة العاملية عثي بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة الوتعزيز التعاون الثال ،امليكروابت
  احليوان. لصحة
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تشجيع هتيئة بيئة متكينية للبحث واالبتكار ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر وأصحاب و  (6)
عية، وتنفيذ املعايري، وإصدار احليازات الصغرية إلدماج أفضل املمارسات اإلقليمية والدولية، واملعايري الطو 

  الشهادات من أجل حتسني الوصول إىل األسواق واملشاركة يف سالسل القيمة احلديثة.
 

 املسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية -ااثلثً 

 نتائج وأولوايت منظمة األغذية والزراعة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ -ألف

 إّن املؤمتر: -31
الذي تؤديه املنظمة يف دعم األعضاء يف اإلقليم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وخباصة ابلدور املهم  أقرّ  (1)

  وتعزيز الزراعة املستدامة يف اإلقليم. ،وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسَّنة ،املتعلق ابلقضاء على اجلوع 2اهلدف 
عاجلة التحدايت اإلقليمية، مل 2019و 2018يف عامي ابإلجراءات اليت مت اختاذها والنتائج اليت مت حتقيقها  ورّحب (2)

ال سيما من خالل املبادرات اإلقليمية اخلمس اليت دعمها املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ يف دورته الرابعة 
املشرتكة والثالثني واليت تشمل حتّدي القضاء على اجلوع؛ والنمو األزرق؛ وتغرّي املناخ؛ والصحة الواحدة؛ واملبادرة 

 مكّون احمليط اهلادئ. -بني األقاليم بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية 
املواضيع املشرتكة بني اجملاالت، مبا يف ذلك البياانت واإلحصاءات الزراعية؛  يفعلى العمل املضطلع به  وأثىن (3)

ية؛ وحتسني املساواة وحتسني القدرة على الصمود يف وجه التهديدات وحاالت الطوارئ الغذائية والزراع
 اجلنسني ومتكني املرأة والشباب؛ وتعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف خمتلف القطاعات. بني

عشر  ةاألربع ةجماالت الرتكيز الربانجمي ودعمابلنهج الربانجمي املعتمد يف األنشطة املضطلع هبا يف اإلقليم،  ورّحب (4)
  .2021-2020ّمعة واملوسعة لفرتة لدعم تنفيذ املبادرات اإلقليمية األربع اجمل

على أمهية التعاون والشراكة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ورّحب ابلتقدم الذي أحرزته املنظمة  وشدد (5)
واملؤسسات اإلقليمية األخرى، مبا فيها رابطة أمم جنوب شرق  يف إقامة التحالفات مع وكاالت األمم املتحدة

 االقليمي ىف جنوب آسيا، ومجاعة احمليط اهلادئ.آسيا، ورابطة التعاون 
إىل التقدم احملرز واخلطط الرامية إىل تطوير اإلطار االسرتاتيجي اجلديد من أجل حتديد التوجه االسرتاتيجي  وأشار (6)

 وتعزيز حتقيق النتائج امليدانية بطريقة فعالة وكفوءة. وأولوايهتا املستقبلي للمنظمة
وأعرب عن تقديره ملواصلة ترسيخ اإلطار االسرتاتيجي  2030طة التنمية املستدامة لعام على أمهية خ الضوء وسّلط (7)

 اجلديد للمنظمة يف أهداف التنمية املستدامة.
إىل الدور التعاوين والنشط الذي تؤديه منظمات اجملتمع املدين، ال سيما منظمات املزارعني األسريني،  وأشار (8)

كومات واملنظمات احلكومية الدولية يف وضع السياسات والربامج وتنفيذها بناء قدرات أعضائها وإشراك احل يف
 يف اإلقليم.
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  وأوصى املنظمة ابلقيام مبا يلي: -32
تنفيذ املبادرات اإلقليمية األربع اجملّمعة واملوسعة ابالستناد إىل املبادرات اليت متت املوافقة عليها ابلفعل  مواصلة (1)

مع مراعاة القضااي ذات األمهية املتزايدة، مثل الوزن الزائد  ،مؤمتر اإلقليميخالل الدورة الرابعة والثالثني لل
، والقدرة على الصمود يف وجه املخاطر املتعددة، واآلفات العابرة للحدود من قبيل اجلراد الصحراوي، سمنةوال

در، ومقاومة مضادات وإدارة األمراض احليوانية ومكافحتها، وسالمة األغذية، وخماطر األمراض احليوانية املص
أخذها يف االعتبار يف تطوير اإلطار  ودعمامليكروابت، وندرة املياه، والتنوع البيولوجي، والتمويل األخضر، 

 االسرتاتيجي اجلديد.
املبادرات اإلقليمية األربع من خالل هنج برانجمي مع الرتكيز بشكل واضح على توليد نتائج ملموسة  وتنفيذ (2)

ال التنمية املستدامة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة من جانب الدول األعضاء، وضمان وواسعة النطاق يف جم
 االتساق مع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.

أن تشمل املبادرة اإلقليمية املوّسعة بشأن تغرّي املناخ وحتسني إدارة املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو  وضمان (3)
جلوانب اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية إلدارة املياه، والنمو األزرق ملصايد األمساك  على اا قواي  مستدام، تركيز  

وتربية األحياء املائية، وقدرة مصايد األمساك صغرية النطاق على الصمود، وصون الغاابت، واحلد من خطر 
 املناخ. غرّي ت

وبناء القدرة  19-من جائحة كوفيد الطويل املدى علىوتقدمي املساعدة الفنية إلجياد حلول حتّولية وحتقيق التعايف  (4)
  على الصمود من أجل استدامة الزراعة، ومصايد األمساك، والنظم الغذائية، وإدارة املوارد الطبيعية.

ودعم الدول األعضاء ابلتعاون والشراكة مع القطاع اخلاص واملنظمات اإلقليمية والدولية للبناء على العمل  (5)
 ايري يف املنظمة.املعياري ووضع املع

وتعبئة القدرات واخلربات الكثيفة والغنية يف اإلقليم إلجياد حلول ملختلف التحدايت من خالل االستفادة  (6)
ا بيد، وتعزيز أقصى حد من آليات مثل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ومبادرة العمل يد   إىل

 القطاع اخلاص، وتطوير الشراكات اجلديدة.مع رعني األسريني، و العمل مع اجملتمع املدين، ال سيما املزا
وإعادة توصيف القوة  2030ا لالحتياجات اخلاصة بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام الفنية وفق   اخربهت وحتديث (7)

-2020ية للفرتة اإلقليمية والقطرية مبا يتماشى مع التعديالت اإلضافية يف برانمج العمل وامليزان هاالعاملة يف مكاتب
  اليت وافق عليها اجتماع اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة. 2021

 وضمان عملية تشاركية وشفافة لتطوير اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. (8)
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 شبكة املكاتب امليدانية  -ابء

 شبكة املكاتب امليدانية.    عن تقريراليف  املؤمترنظر  -33
 وإّن املؤمتر: -34

كة املنظمة املستمرة يف تنفيذ عملية وضع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على املستويني اإلقليمي مبشار  رّحب (1)
مها من أجل حتسني التعاون مع وكاالت األمم املتحدة اوالقطري، وجبهودها الرامية إىل حتديد الفرص الناشئة واغتن

 .2030األخرى واالستجابة لتطلعات خطة عام 
ة إىل تعزيز القدرات السياساتية والفنية لضمان قيادة املنظمة يف اإلقليم عرب أهداف التنمية اجلهود الرامي ودعم (2)

املستدامة ذات الصلة، مبا يف ذلك األهداف اخلاضعة لرعاية املنظمة، واملسامهة بفعالية يف أطر التعاون اجلديدة 
ملقر الرئيسي للمنظمة بتقدمي الدعم الكامل لألمم املتحدة والتحليل القطري املشرتك، وشدد على أمهية استمرار ا

 للمكاتب امليدانية من أجل ضمان حتقيق األثر على املستوايت اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية.
على اجلهود الرامية إىل توسيع الشراكات اجلديدة، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص، وزايدة قاعدة تعبئة املوارد  وأثىن (3)

  ويل جديدة.من خالل مصادر مت
رها اوجد مقتالسعي إىل إقامة شراكات شاملة، مبا يف ذلك تكثيف التعاون احلايل مع الوكاالت اليت  وشّجع (4)

 روما، واملؤسسات املالية الدولية، واملؤسسات البحثية، واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص. يف
 ،والبلدان النامية غري الساحلية ،والبلدان األقّل منو ا ،رية الناميةابملكتب املخصص للدول اجلزرية الصغ ورّحب (5)

وإبسناد األولوية لدعم الدول اجلزرية الصغرية النامية واحتياجاهتا اخلاصة، مبا يف ذلك تنفيذ برانمج العمل العاملي 
 بشأن األمن الغذائي والتغذية، ال سيما يف احمليط اهلادئ.

ذة لزايدة استقاللية املكاتب امليدانية على املستوايت اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية إىل التدابري املتخ وأشار (6)
املوارد البشرية واملشرتايت، يف ما خيّص جمية، مبا يف ذلك انيف ما يتعّلق بصنع القرارات يف اجملاالت اإلدارية والرب 

يف الوقت نفسه ابحلاجة إىل الضماانت الفعالة هبدف حتسني التنفيذ الشامل للربامج االسرتاتيجية مع االعرتاف 
 وترتيبات اإلشراف.

إىل املنظمة أن تواصل استعراض املكاتب امليدانية وحتويلها وأن تكّيف مناذج األعمال لضمان قدر أكرب  وطلب (7)
ياجات من املرونة والكفاءة يف استخدام املوارد املالية والبشرية للمنظمة من أجل االستجابة بشكل أفضل الحت

 البلدان األعضاء، وذلك ابلتشاور مع الدول األعضاء املتضررة.

 مبادرة العمل يًدا بيد: هنج جديد  -جيم
أعرب الوزراء واملندوبون عن تقديرهم ملا قدمته الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين يف آسيا واحمليط اهلادئ  -35

تعزيز  يفقّر املؤمتر اإلقليمي ابلدور الذي ميكن أن تؤديه هذه املبادرة وأ من عروض ووجهات نظر بشأن مبادرة العمل يدا  بيد.
 امللكية والقدرات الوطنية بغية تسريع التقدم احملرز يف القضاء على الفقر واجلوع والنهوض ابلتنمية الريفية والنمو االقتصادي.

ومت الرتحيب بنهج  ،الت لصنع قرارات أفضلوجرى التشديد على املنافع املتأتية من حتسني استخدام البياانت والتحلي
ا بيد وتوسيعه من أجل تقوية ا دعم حتسني هنج العمل يد  ومت أيض   بناء الشراكات املتعددة األبعاد.لاملطابقة املرن اجلديد 



14  APRC/20/REP 

 

 الدعم القطري الذي تقدمه املنظمة لتحقيق أهدافها األخرى ذات األولوية واالستجابة بصورة خاصة جلائحة 
 واآلاثر ذات الصلة. 19-كوفيد

 حتديد أولوايت احلاجات القطرية واإلقليمية -دال
انئب  28وا وزير   31سبتمرب/أيلول، وشارك فيها  4و 3انعقدت دورة املؤمتر اإلقليمي على املستوي الوزاري، يومي  -36

ورد  سؤولني على النحو الذيوشّددوا على التوصيات اليت صدرت عن اجتماع كبار امل وزير ومندوبون آخرون رفيعو املستوى.
 تفصيله يف األقسام ذات الصلة من هذا التقرير.

 ا وحققت بلدان عديدة ملفت  ا اقتصاداي  وأكد الوزراء واملندوبون على أنه يف حني شهد إقليم آسيا واحمليط اهلادئ منو   -37
وإن األعباء  من نقص التغذية يف العامل. األمن الغذائي، إال أنه ال يزال أيوي العدد األكرب من السكان الذين يعانون فيه

وهناك حاجة واضحة إىل التصدي لتحدايت النظم الغذائية من أجل  املتعددة لسوء التغذية واضحة يف العديد من البلدان.
ضمان أن ينتج املزارعون واملنتجون أغذية مأمونة ومغذية وأن يكسبوا سبل عيش ومداخيل مستدامة وأن يتمكن املستهلكون 

وسيكون هناك حاجة إىل االخنراط املتعدد القطاعات  من احلصول على أمناط غذائية ميسورة الكلفة وصحية ومستدامة.
 واألبعاد لضمان إدماج إطار النظم الغذائية املستدامة والقادرة على الصمود يف السياسات اإلمنائية.

 19-لسالسل الغذائية بسبب أتثري جائحة كوفيدوعرّب الوزراء واملندوبون عن االختالالت الواسعة النطاق يف ا -38
فقد عرقلت اجلائحة عمليات احلصاد وموسم الزرع اجلديد  أسعار األغذية، وتوافرها، واحلصول عليها، والتجارة فيها. على

ولقد أدت خسائر الوظائف يف املناطق  بسبب اإلقفال التام والقيود املفروضة على حركة األشخاص والسلع واخلدمات.
 احلضرية والريفية على السواء إىل زايدة خطر ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي والفقر واألزمات االجتماعية.  

من خالل تدابري عديدة ترمي إىل تعزيز قدرة  19-ووصف الوزراء واملندوبون االستجاابت القطرية جلائحة كوفيد -39
 غذائي واحلماية االجتماعية من أجل التخفيف من حّدة األثر.برامج األمن ال واعتمادسالسل اإلمدادات على الصمود 

ومن شأن حتسني الوصول إىل احلماية االجتماعية وشبكات األمان أن يزيد قدرة الفئات الضعيفة، مبا فيها أصحاب احليازات 
من خالل  توفريهام ويشمل ذلك اخلدمات املالية وآليات التأمني اليت يت الصغرية واملزارعني األسريني، على الصمود.

ويسمح التنسيق املتواصل مع البنوك واملؤسسات اإلقليمية بتوسيع قاعدة التمويل  التكنولوجيات الرقمية واالبتكارات األخرى.
  احملتمل للجهود الرامية إىل حتويل الزراعة يف اإلقليم.

يمية من قبيل رابطة أمم جنوب شرق وشّجع الوزراء واملندوبون املنظمة على مواصلة التعاون مع املؤسسات اإلقل -40
آسيا، ورابطة التعاون االقليمي ىف جنوب آسيا، ومجاعة احمليط اهلادئ لتطوير الُنهج اليت يتم تنفيذها بقدر أكرب من الفعالية 
على النطاق اإلقليمي، كمثال  يف جمال اتساق السياسات، واإلحصاءات، والبحث والتطوير، ومكافحة خماطر األمراض 

 يوانية املصدر واآلفات واألمراض العابرة للحدود، وتعزيز التكنولوجيات الرقمية املبتكرة.احل
كما أهنم سّلطوا الضوء على األثر  وأكد املؤمتر اإلقليمي على أن املخاطر تتزايد وتتغرّي بشكل مستمر يف الزراعة. -41

وستتطلب مواجهة  والفيضاانت. ،واجلفاف ،اث املناخية السلبيةوزايدة وترية األحد ،العميق لتغرّي املناخ واملتمثل يف ندرة املياه
مة بطريقة مبتكرة، دهذه التحدايت حتسني النظم الزراعية بفضل ممارسات التكّيف مع تغرّي املناخ، والتكنولوجيات املستخ

  واحللول املستندة إىل الطبيعة.
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ستدامة لألراضي واملياه والغاابت وموارد مصايد األمساك، وسّلط الوزراء واملندوبون الضوء على أمهية تعزيز اإلدارة امل -42
ا لندرة املياه، ويلزم إجراء حتسينات ا للمياه العذبة وحمرّك  ا رئيسي  الزراعة مستهلك   عدوت اليت تعترب أولوية ابلنسبة إىل اإلقليم.

ني احلاجة إىل املزيد من األغذية واحتياجات حتقيق التوازن بوابلتايل اإلنتاجية والفعالية من أجل حتسني استخدام املياه  يف
 الزراعة يف وال تزال إدارة الرتبة واملياه لضغط بسبب تدهور األراضي.ل اأيض   وتتعّرض املروج واملراعي والبيئة. ىالقطاعات األخر 

  قدرة على الصمود.و  استدامة تشكل أولوية رئيسية ابلنسبة إىل النظم الغذائية والزراعة األكثر
ا على احلاجة إىل تعزيز التعاون لدعم إدارة قطاعي مصايد األمساك البحرية واملياه العذبة د الوزراء واملندوبون أيض  وشد -43

ا وتربية األحياء املائية ومنومها على حنو مستدام، مع اإلشارة إىل أن العمليات الصغرية النطاق والصناعية ال تزال تشكل مورد  
 اإلقليمي واملسامهات يف االقتصاد.دامة األمن الغذائي إلا مهم  
وشدد الوزراء واملندوبون على احلاجة إىل نظم متينة لألمن البيولوجي وإىل حتسني سالمة األغذية يف سلسلة اإلمدادات  -44

من خالل تقوية هنج الصحة الواحدة للحد من األمراض احليوانية املصدر ومقاومة مضادات امليكروابت والوقاية من خطر 
كما أهنم أكدوا على احلاجة إىل التصدي ملا متثله اآلفات النباتية واألمراض احليوانية  ائحات يف املستقبل يف اإلقليم.تفشي اجل

العابرة للحدودة من قبيل دودة احلشد اخلريفية، واجلراد الصحراوي، ومحى اخلنازير االفريقية، وَكرَْكدن جوز اهلند، من هتديد 
 .19-الشاملة ملواجهة هذه التحدايت مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى يف ظل جائحة كوفيدللزراعة. وتعترب التدابري 

وأكد املؤمتر اإلقليمي أنه ميكن للرقمنة واالبتكارات أن تساهم يف حتسني إنتاجية الزراعة واستدامتها. وتتزايد أمهية  -45
تغطيتها، وأراض وعرة، وظواهر جوية متطرفة، هااتن األخرياتن، ال سيما يف اجملاالت اليت فيها مساحات واسعة جيب 

وميكن لتعزيز الزراعة الدقيقة املبتكرة والزراعة الذكية أن حيّسن اإلنتاجية، مبا يف ذلك إنتاجية أصحاب  حتتية غري مناسبة. وبنية
 احليازات الصغرية، واملزارعني األسريني، واملنتجني على نطاق متوسط وكبري.

وبون ابلدور احليوي الذي يؤديه أصحاب احليازات الصغرية واملزارعون األسريون والصيادون، واعرتف الوزراء واملند -46
ودعوا إىل تقدمي الدعم الشامل  2030مبن فيهم النساء والشباب، يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة عام 

 .(2028-2019)راعة األسرية عقد األمم املتحدة للز سياق لتسخري كامل إمكانياهتم، ال سيما يف 
وشدد الوزراء واملندوبون على ما يبذلونه من جهود لالستثمار يف البحوث الزراعية واإلرشاد والنظم الرتبوية لتحقيق  -47

وهناك حاجة إىل حتقيق ذلك من أجل  أهداف حتويل الزراعة والنظم الغذائية من خالل حتسني التدريب وخدمات اإلرشاد.
لزراعة، وتشجيع أصحاب املشاريع الزراعية، ومساعدة البلدان ال سيما اليت فيها جتمعات جذب الشباب إىل ا

 املسنني. املزارعني من

 الستفادة من البتكار والزراعة الرقمية لتحقيق  البيتات يف خدمة لقمة العيش: -هاء
 أهداف التنمية املستدامة

د للمنظمة على االبتكارات واجلهود على املستوى اإلقليمي أعرب الوزراء واملندوبون عن تقديرهم للرتكيز املتجد -48
فريق  وقام أجل دعم العمليات املؤدية إىل هتيئة بيئة متكينية للتكنولوجيات والسياسات ومناذج األعمال املستدامة اجلديدة. من

عرض اآلفاق اخلاصة ابلرقمنة مؤلف من احلكومات، واملؤسسات البحثية الوطنية، والقطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين ب
املبادرات  ا إىلوأشار املؤمتر اإلقليمي أيض   والتكنولوجيات اجلديدة ووقعها على مستقبل الزراعة واألمن الغذائي والتغذية.

 ا يف الزراعة والنظم الغذائية يف عدد من بلدان اإلقليم.العديدة واملبتكرة األخرى اليت يتم تطبيقها حالي  
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 سائل األخرىامل -ا رابعً 

 توجيه حتول النظم الغذائية حنو أمناط غذائية صحية مستدامة جلنة األمن الغذائي العاملي: -ألف

بشأن األمن الغذائي والتغذية واليت تظهر أن اجلوع وسوء التغذية  احلديثةلقد مت إطالع املؤمتر اإلقليمي على البياانت  -49
ويشري تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية  .2مقاصد هدف التنمية املستدامة آخذان يف االزدايد وأن العامل بعيد عن حتقيق 

اختاذ إجراءات طارئة وغري مسبوقة ملعاجلة اجلوع وسوء التغذية. وأعرب املؤمتر اإلقليمي  جيبإىل أنه  2020يف العامل لعام 
قطري واإلقليمي عن منتجاهتا الرئيسية وعملها عن تقديره للجنة األمن الغذائي العاملي ملا جنم من آاثر على املستويني ال

 اجلاري لتطوير اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية من خالل هنجها التعاوين واملتعدد أصحاب املصلحة.
ومؤمتر القمة  2021وستكون هذه اخلطوط التوجيهية مبثابة إسهام يف مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 

 العاملية بشأن التغذية من أجل النمّو الذي سيعقد يف طوكيو.

 2021مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام  -ابء

مت إطالع الوزراء واملندوبني على األهداف والنتائج املتوقعة ملؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية الذي سيعقده األمني  -50
وستساعد العملية التحضريية املبتكرة هلذه القمة أصحاب املصلحة على تكوين فهم  .2021دة يف عام العام لألمم املتح

أفضل للخيارات املعقدة اليت تؤثر على التطورات يف النظم الغذائية وإدارهتا، وعلى حتفيز االلتزامات القابلة للتطبيق الالزمة 
ة املستدامة. ومت إطالع املؤمتر اإلقليمي على الطريقة اليت ميكن فيها لضمان تسريع وترية التقدم حنو حتقيق أهداف التنمي

للقمة أن تساعد األعضاء على حتديد املسارات املناسبة للوصول إىل نُظم غذائية أكثر استدامة من خالل توفري البياانت 
أصحاب املصلحة من أجل النهوض ومن خالل تقدمي الدعم للمنصات املتعددة  ،احملّسنة والتحليالت وأدوات صنع القرارات

 ابحلوار، والشراكات املبتكرة، ومبادرات العمل، واالستثمارات.

 ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 2023-2020برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -جيم

نظمة اإلقليمي آلسيا املر ملؤمت 2023-2020استعرض االجتماع مسوّدة برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -51
 اهلادئ. واحمليط

لتنظيم عمل املؤمتر اإلقليمي، وشّجع  2023-2020وصادق االجتماع على برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -52
  االستعراض املنتظم واملنهجي ألداء املؤمتر وكفاءته، وتطّلع إىل تلقي تقرير كامل يف دورته املقبلة.

 السادسة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ عقاد الدورةموعد ومكان ان -دال

أوصى املؤمتر اإلقليمي بقبول العرض الكرمي الذي قّدمته حكومة بنغالديش الستضافة الدورة السادسة والثالثني  -53
 .2022للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ يف عام 
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 البنود اخلتامية -ا خامسً 
  تماد التقريراع
 اعتمد املؤمتر اإلقليمي ابإلمجاع التقرير بصيغته اليت عرضتها املقررة.   -54

 اختتام املؤمتر اإلقليمي
، وزير الزراعة والغاابت Lyonpo Yeshe Penjorتوّجه رئيس املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، معايل السيد  -55

م اإلجيابية اليت بفضلها تكّللت الدورة اخلامسة والثالثني االفرتاضية األوىل يف بواتن، ابلشكر إىل املشاركني على مسامهاهت
  ومن مث أعلن اختتام أعمال املؤمتر. من نوعها للمؤمتر ابلنجاح.

الستضافة املؤمتر اإلقليمي االفرتاضي األول على اإلطالق،  امللكية وأعرب املشاركون عن تقديرهم حلكومة بواتن -56
 ية والزراعة لكفاءة إعداده وتنظيمه.وكذلك ملنظمة األغذ
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 املرفق ألف

 األعمال جدول

 البنود الستهاللية -أولً 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقرر -1

 اعتماد جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين -2

 بيان املدير العام -3

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -4

 بيان رئيس الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ -5

  بيان الجتماع الثاين املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ووزراء الزراعة والغاابت يف مجاعة احمليط اهلادئ -6

 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي -7

 اجملتمع املدينبني منظمات ة شاور املبيان املتحدث ابسم  -8

 بيان املتحدث ابسم مشاورة القطاع اخلاص -9

 مبادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل يًدا بيد: هنج جديد -10

 حتديد أولوايت احلاجات القطرية واإلقليمية -11

قيق أهداف التنمية الستفادة من البتكار والزراعة الرقمية من أجل حت البيتات يف خدمة لقمة العيش: -12
 املستدامة

 توجيه حتول النظم الغذائية حنو أمناط غذائية صحية مستدامة جلنة األمن الغذائي العاملي: -13

 قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية -14

 

 السياسات اإلقليمية والعاملية واملسائل التنظيمية -ااثنيً 

 والزراعة والزراعة يف آسيا واحمليط اهلادئ واستجابة منظمة األغذيةعلى األغذية  19-أثر جائحة كوفيد -15

 حالة األغذية والزراعة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك التوقعات املستقبلية والقضااي الناشئة -16

 املياه حتديد األولوايت اإلقليمية من أجل إدارة املياه للزراعة يف ظل ظروف ندرة -17
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 بناء قدرة مصايد األمساك صغرية النطاق على الصمود لضمان األمن الغذائي والتغذية يف احمليط اهلادئ -18

 بناء نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود يف آسيا واحمليط اهلادئ -19

 

 املسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية -ااثلثً 
 منتائج وأولوايت أنشطة املنظمة يف اإلقلي -20

 شبكة املكاتب امليدانية -21

 

 املسائل األخرى -ا رابعً 
 ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 2023-2020برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -22

 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ -23

 سائل أخرىأية م -24

 اعتماد تقرير املؤمتر

 اختتام املؤمتر
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 ابء املرفق

 الواثئق قائمة

/conferences/aprc35/documents/en-http://www.fao.org/about/meetings/regional 

 

 شبنود النقا

 العنوان الرقم

APRC/20/1 Rev.2 اجلدول الزمين املؤقت التفصيلي 
APRC/20/2 Rev.1  يا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك التوقعات حالة األغذية والزراعة يف منطقة آسطططططططططططططط

 املستقبلية والقضااي الناشئة
APRC/20/3  املياه ندرةحتديد األولوايت اإلقليمية من أجل إدارة املياه للزراعة يف ظل ظروف 
APRC/20/4  بناء قدرة مصطططططايد األمساك صطططططغرية النطاق على الصطططططمود لضطططططمان األمن الغذائي

 والتغذية يف احمليط اهلادئ
APRC/20/5 بناء نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود يف آسيا واحمليط اهلادئ 
APRC/20/6 يمنتائج وأولوايت أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف اإلقل 

APRC/20/6 WA1 نظرة عامة عن برامج األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة 
APRC/20/6 WA2  مسطططامهة النتائج يف إقليم آسطططيا واحمليط اهلادئ يف األهداف االسطططرتاتيجية للمنظمة

 2019-2018 يف الفرتة
APRC/20/6 WA3 ة يف سياق إعادة تنظيم منظومة التخطيط والربجمة القطراين ملنظمة األغذية والزراع

 األمم املتحدة اإلمنائية
APRC/20/6 WA4 Rev.1  ونتائج إقليم آسيا واحمليط اهلادئ 2019تقييم النتائج على مستوى املنظمة لعام  

APRC/20/6 WA5 حتديث بشأن إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد 
APRC/20/7 شبكة املكاتب امليدانية 
APRC/20/8 ملؤمتر منظمطططة األغطططذيطططة  2023-2020مج العمطططل املتعطططدد السططططططططططططططنوات للفرتة بران

 والزراعة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
APRC/20/9 :االسططططططططططططططتفادة من الزراعة الرقمية من أجل حتقيق  البيتات يف خدمة لقمة العيش

 أهداف التنمية املستدامة
APRC/20/10  ا بيد: هنج جديدمبادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل  يد 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc35/documents/en/
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APRC/20/11 :سنة من العمل على تعزيز األمن الغذائي والتغذية  45 جلنة األمن الغذائي العاملي
 من خالل الشراكات واتساق السياسات

APRC/20/12 على األغذية والزراعة يف آسططططططيا واحمليط اهلادئ واسططططططتجابة  19-أثر جائحة كوفيد
 منظمة األغذية والزراعة

  لواثئق اإلعالميةسلسلة ا

 العنوان الرمز

APRC/20/INF/1 Rev.2 اجلدول الزمين املؤقت 
APRC/20/INF/2 Rev.2 القائمة املؤقتة ابلواثئق 
APRC/20/INF/3 Rev.1 مذكرة إعالمية 

APRC/20/INF/4 بيان املدير العام 
APRC/20/INF/5 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 
APRC/20/INF/6 بيان رئيس الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 
APRC/20/INF/7 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
APRC/20/INF/8 بيان املتحدث ابسم املشاورة بني منظمات اجملتمع املدين 
APRC/20/INF/9 مة األغذية والزراعة ووزراء الزراعة والغاابت بيان االجتماع الثاين املشطططرتك بني منظ

 يف مجاعة احمليط اهلادئ
APRC/20/INF/10  تقرير عن اهليئة اإلقليمية لإلنتاج احليواين والصططططططططططططططحة احليوانية يف آسططططططططططططططيا واحمليط

  اهلادي
APRC/20/INF/11 رقمنة األغذية والزراعة 
APRC/20/INF/12 ط اهلادئتقرير هيئة مصايد أمساك آسيا واحملي 
APRC/20/INF/13  تقرير هيئة غاابت آسططططططيا واحمليط اهلادئ وأسططططططبوع الغاابت الرابع يف آسططططططيا واحمليط

 2019اهلادئ لعام 
APRC/20/INF/14  تقرير هيئططة وقططايططة النبططااتت يف آسططططططططططططططيططا واحمليط اهلططادئ وآخر املعلومططات عن دودة

 احلشد اخلريفية يف آسيا واحمليط اهلادئ
APRC/20/INF/15 تقرير عن محى اخلنازير األفريقية يف آسيا واحمليط اهلادئ 
APRC/20/INF/16 تقرير عن مقاومة مضادات امليكروابت  
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APRC/20/INF/17  تقرير عن العمططل على مكططافحططة الصططططططططططططططيططد غري القططانوين دون إبالغ ودون تنظيم
 آسيا واحمليط اهلادئ يف

APRC/20/INF/18  ي اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة بشطططططأن تعميم تقرير عن االجتماع االسطططططتشطططططار
 التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية يف آسيا واحمليط اهلادئ

 
APRC/20/INF/19 Rev.1 بيان املتحدث ابسم مشاورة القطاع اخلاص 

APRC/20/INF/20  تقرير مكتططب التقييم يف منظمططة األغططذيططة والزراعططة عن التوليف اإلقليمي للططدروس
املسططططططططتفادة واالجتاهات املشططططططططار إليها يف عمليات تقييم الربامج القطرية يف آسططططططططيا 

  2019-2014واحمليط اهلادئ للفرتة 
APRC/20/INF/21  2020السنة الدولية للصحة النباتية لعام 
APRC/20/INF/22  عقططد األمم املتحططدة للعمططل من أجططل التغططذيططة ومتططابعططة املؤمتر الططدويل الثططاين املعين

  لتغذيةاب
APRC/20/INF/23 Rev.1 حتديث اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها بشأن العمل يف جمال التغذية 
APRC/20/INF/24 Rev.1 قياس الفاقد واملهدر من األغذية وارتباطه مبنهجية حتليل الفاقد من األغذية 
APRC/20/INF/25 Rev.1  الغذائيةمؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم 

 




