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 التنويه املطلوب:

 .األغذية والزراعة اإلقليمي ألورواب تقرير الدورة الثانية والثالثني ملؤمتر منظمة. 2020منظمة األغذية والزراعة. 
 

ق ابلوضاااا  األوصاااااس املمااااتذدمة و دذا املواة اإلعالمية وضريقة عرضااااأا ر ت خ ع  نظ رنظ غاي ملنظمة األغذية والزراعة ل ما املتلدة و ما يت ل
 يني حدوةدا وختومأا. ور ت خ اإلشارة إىل شركات حمدةة نو القانوين نو التنموظ ألظ بلد نو إقليا نو مدينة نو منطقة، نو و ما يت لق بملطاهتا نو بت

هتا منتجات ب ض املصااان ني، ءاااوا  كانة مرغصاااة نع ر، ع  ةعا نو توصاااية م  ألاني منظمة األغذية والزراعة ل ما املتلدة نو تثيااايلأا عل  مثيال
 مما مل يرة ذكرا.

 
األغذية والزراعة  ؤية الشذصية للمؤلف )املؤلثني(، ور ت كس أبظ حال وألأات نظر منظمةالر دذا املواة اإلعالمية متثل وألأات النظر الوارةة و 

 .نو ءياءاهتا
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لثائدة  3.0املشاركة ابملثل  -غري جتارظ  -نمي املصنَّف  اإلبداعيمتاح وفًقا لشروط الرتغيص ال اع للمشاع  املصنَّفب ض احلقوق حمثوظة. دذا 
 .(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode) الدوليةمية املنظمات احلكو 

 
. وو مبوألي نحكاع دذا الرتغيص، ميك  نمخ دذا ال مل، وإعاةة توزي ه، وتكييثه ألغراض غري جتارية، بشرط التنويه مبصدر ال مل عل  حنو مناءي

أبن املنظمة تؤيد نظ منظمة، نو منتجات، نو غدمات حمدةة. ور ُيممح ابءتذداع  اقرتاح ينبغي نن يكون دناك نظ نظ اءتذداع هلذا ال مل، ر
هلذا ال مل، ش ار املنظمة. وإذا مت تكييف ال مل، فإنه جيي نن يكون مرغًصا مبوألي نثس ترغيص املشاع اإلبداعي نو ما ي اةله. وإذا مت إنشا  ترمجة 

مل يتا إنشا  دذا الرتمجة م  ِقبل منظمة األغذية والزراعة ل ما املتلدة. ”يان إغال  املمؤولية التايل ابإلضافة إىل التنويه املطلوب: فيجي نن تتيم  ب
 “.واملنظمة ليمة ممؤولة ع  حمتوى نو ةقة دذا الرتمجة. وءوس تكون الطب ة ]ضب ة اللغة[ األصلية دي الطب ة امل تمدة

 
م  الرتغيص،  8اليت ر ميك  تمويتأا بطريقة وةية ع  ضريق الوءاضة والتلكيا كما دو وارة و املاةة  الرتغيصت الناشئة مبوألي تتا تموية النزاعا

ة للملكية ابءتثنا  ما دو منصوي عليه خبالس ذلك و دذا الرتغيص. وتتمثل قواعد الوءاضة امل مول هبا و قواعد الوءاضة اخلاصة ابملنظمة ال املي
، وءيتا إألرا  نظ حتكيا ضبًقا لقواعد التلكيا اخلاصة بلجنة األما املتلدة للقانون http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rulesكرية الث

 (.UNCITRALالتجارظ الدويل )
 

و إعاةة اءتذداع مواة م  دذا ال مل املنموب إىل ضرس اثلث، مثل اجلداول، واألشكال،  نالراغبو . يتلمل املمتذدمون مواد الطرف الثالث
والصور، ممؤولية حتديد ما إذا كان يلزع احلصول عل  إذن إلعاةة ارءتذداع واحلصول عل  إذن م  صاحي حقوق التأليف والنشر. وتق  تب ة 

 س اثلث و ال مل عل  عاتق املمتذدع وحدا.الت دظ عل  نظ مكون مملوك لطر  املطالبات الناشئة ع 
 

( www.fao.org/publications)عل  املوق  اإللكرتوين للمنظمة  اإلعالميةميك  ارضالع عل  منتجات املنظمة  املبيعات، واحلقوق، والرتخيص.

www.fao.org/contact- . وينبغي تقدمي ضلبات ارءتذداع التجارظ ع  ضريق:s@fao.orgsale-publicationsشراؤدا م  غالل  وميك 

request-us/licence :وينبغي تقدمي ارءتثمارات املت لقة ابحلقوق والرتاغيص إىل .copyright@fao.org. 
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 أورواب منظمة األغذية والزراعة يف إقليم يف عضاءاأل

 )منظمة عيو( ارحتاة األورويب
 ارحتاة الروءي

 نذربيجان
 نرمينيا
 إءبانيا
 إءتونيا
 إءرائيل
 نلبانيا
 نملانيا
 نندورا

 نوزبكمتان
 نوكرانيا
 نيرلندا

 يملنداآ
 إيطاليا
 الختغال
 بلجيكا
 بلغاراي

 البوءنة واهلرءك

 بولندا
 بيالروءيا
 تركمانمتان

  تركيا
 التشيك

 اجلبل األءوة
 )عيو مشارك( واألزر فار 

 مجأورية مولدوفا
 ألورأليا
 الدامنرك
 رومانيا

 ءان مارينو
 ءلوفاكيا
 ءلوفينيا
 المويد
 ءويمرا
 صربيا
 األيكمتانض

 فرنما
 فنلندا
 قخي

 قريغيزءتان
 كازاغمتان

 كرواتيا
 رتثيا

 ممخغكل
 ليتوانيا
 مالطا

 مقدونيا الشمالية
 اململكة املتلدة

 موانكو
 النرويج
 النمما
 دنغاراي
 دولندا
 اليوانن
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 ألورواب موعد ومكان انعقاد دورات مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية

 1949نكتوبر/تشري  األول  15-10 إيطاليا روما، - األوىلالدورة 
 1960نكتوبر/تشري  األول  15-10 إيطاليا روما، - الثانيةالدورة 

 1962نكتوبر/تشري  األول  13-8 إيطاليا روما، - الثالثةالدورة 

 1964نكتوبر/تشري  األول  31-26 ءالزبورغ، النمما - الراب ةالدورة 

 1966نكتوبر/تشري  األول  11-5  إشبيلية، إءبانيا - اخلاممةالدورة 

 1968نكتوبر/تشري  األول  31-28 ءانة ألوليانز، مالطا - الماةءةالدورة 

 1970 نيلول/ءبتمخ 25-21 بوةابمة، اجملر - الماب ةالدورة 

 1972 نيلول/ءبتمخ 23-18 ارحتاةيةنملانيا مجأورية ميونيخ،  - الثامنةالدورة 

 1974نكتوبر/تشري  األول  12-7 لوزان، ءويمرا - التاء ةالدورة 

 1976ءبتمخ/نيلول  25-20 بوغارءة، رومانيا - ال اشرةالدورة 

 1978نكتوبر/تشري  األول  7-2 لشبونة، الختغال - احلاةية عشرةالدورة 

 1980 نيلول/ءبتمخ 27-22 نثينا، اليوانن  الثانية عشرةالدورة 

 1982نكتوبر/تشري  األول  8-4 صوفيا، بلغاراي - الثالثة عشرةالدورة 

 1984 نيلول/ءبتمخ 21-17 ندايملآريكيافيك،  - الراب ة عشرةالدورة 

 1986 ناير/مايو 2 -نبريل/نيمان  28 ، تركياءطنبولإ - اخلاممة عشرةالدورة 

 1988 آب/نغمطس 26-23 كراكوس، بولندا - الماةءة عشرةالدورة 

 1990 نيمان/نبريل 7-3 البندقية، إيطاليا - الماب ة عشرةالدورة 

 1992 آب/نغمطس 28-24 وفاكيابراغ، تشيكوءل - الثامنة عشرةالدورة 

 1994 حزيران/يونيو 10-6 يرلنداآكيالرين،  - التاء ة عشرةالدورة 

 -1996 ناير/مايو 3 –نبريل/نيمان  29 إءرائيل، تل نبيي - ال شرونالدورة 

 1998 ناير/مايو 29-25 إءتونيااتلني،  - احلاةية وال شرونالدورة 

 2000 متوز/يوليو 28-24 الختغال بورتو، - الثانية وال شرونالدورة 

 2002 ناير/مايو 31-29 نيقوءيا، قخي - الثالثة وال شرونالدورة 

 2004 ناير/مايو 7-5 مونبلييه، فرنما - الراب ة وال شرونالدورة 

 2006 حزيران/يونيو 9-8 ايا، رتثغري - اخلاممة وال شرونالدورة 

 2008 حزيران/يونيو 27-26 نمماإنمخوك، ال - الماةءة وال شرونالدورة 

 2010 ناير/مايو 14-13 يريثان، نرمينيا - الماب ة وال شرونالدورة 

 2012 نيمان/نبريل 20-19 ابكو، نذربيجان - الثامنة وال شرونالدورة 

 2014 نيمان/نبريل 4-2 بوغارءة، رومانيا - التاء ة وال شرونالدورة 

 2016 ناير/مايو 6-4 ننطاليا، تركيا - الثالثونالدورة 

 2018 ناير/مايو 18-16 ، ارحتاة الروءيزفوروني - احلاةية والثالثونالدورة 

 )بصورة افرتاضية( 2020 الثاينتشري  /نوفمخ 4-2 نوزبكمتان، اتشكنة - الثانية والثالثونالدورة 
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 التوصيات الرئيسية ملخص عن

 اجمللسعناية  دعياملسائل اليت تست
 متدامة واألمناط الغذائية الصلية و نورواب وآءيا الوءط النظا الغذائية امل: 

 ((ف( و)س)م(، ) 19)الفقرة 
 مباةرة ال مل يًدا بيد للمنظمة: هنج ألديد 

 )أ(، )ج(، )د(، )ز( و)ح(( 27)الفقرة 
 احللول للشباب، وفري ال مل وتنمية املناضق الريثية و إضار عقد األما املتلدة للزراعة األءرية: 

 )ع(( -)ك(  29رة )الفق
 شبكة املكاتي امليدانية: 

 )ز(( -)أ(  32)الفقرة 
 نتائج املنظمة ونولوايهتا و اإلقليا: 

 )م(( -)أ(  34)الفقرة 
  و إقليا نورواب وآءيا الوءط  2019-2014توليف تقييمات منظمة األغذية والزراعة للثرتة: 

 )د(( -)أ(  36)الفقرة 
 لدورة احلاةية واألرب ني للأيئة األوروبية للزراعةالتقرير املنبثق ع  مناقشات ا: 

 )أ(( 41)الفقرة 
 التقرير املنبثق ع  مناقشات ارألتماع املشرتك بني الدورة األرب ني هليئة الغاابت األوروبية 

 :والدورة الماب ة والمب ني للجنة امل نية ابلغاابت والصناعة احلرألية التاب ة للجنة ارقتصاةية ألورواب
 )ه(( 43فقرة )ال

 
 املؤمترعناية  دعياملسائل اليت تست

  النظا الغذائية املمتدامة واألمناط الغذائية الصلية و نورواب وآءيا الوءط: 
 و)ع(( (ن)ل(، ) -)أ(  19)الفقرة 

 مباةرة ال مل يًدا بيد للمنظمة: هنج ألديد 
 )و(( و )ب( )ه( 27)الفقرة 

 ناضق الريثية و إضار عقد األما املتلدة للزراعة األءريةاحللول للشباب، وفري ال مل وتنمية امل: 
 )ي(( -)أ(  29)الفقرة 

 التقرير املنبثق ع  مناقشات الدورة الثالثني للأيئة ارءتشارية األوروبية للمصايد الداغلية 
 :األحيا  املائية وتربية

 )د(( و)ج(  45)الفقرة 
 يئة مصايد األمساك وتربية األحيا  املائيةالتقرير املنبثق ع  مناقشات الدورة الماةءة هل 

 :و آءيا الوءط  والقوقاز
 )ب(( 47)الفقرة 
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 االفتتاحيةالبنود  - أوالً 
 اإلقليمي تنظيم املؤمتر - ألف

. وو ظل 2020نوفمخ/تشاااااااري  الثاين  4إىل  2ان قدت الدورة الثانية والثالثون ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألورواب و  -1
ال املية والشواغل النامجة عنأا املرتبطة ابلصلة ال امة، ُعقدت الدورة بصورة افرتاضية بشكل اءتثنائي،  19-فيدألائلة كو 

 ب د مشاورات رمسية م  البلد املييف، نظ مجأورية نوزبكمتان، واجملموعة اإلقليمية ألورواب.
رتاضااااااااية، وعّلقة ابلتايل القواعد اخلاصااااااااة واتثقة اجملموعة اإلقليمية ألورواب عل  إألرا  نعمال الدورة بصااااااااورة اف -2

 .ف لي حبيور األعيا مجموعة اإلقليمية ألورواب ابلنمبة إىل عقد األتماع لابلالئلة الداغلية ل
م   51انئي للوزير ووزرا  ةولة وممثلون ع   15وزيرًا و 16مشااااااااااااااارًكا م  بينأا  315املؤمتر اإلقليمي  حياااااااااااااارو  -3

منظمات حكومية ةولية،  ءاااااب منظمات ل ما املتلدة، و  مثاينبلدان نعياااااا ، و  ةثالثكما حيااااار مراقبون م    األعياااااا .
 مثانيةممثلني م  القطاع اخلاي و  مخمااااااااااةمنظمات م  اجملتم  املدين، إىل ألاني  مخسمنظمات غري حكومية ةولية و  نرب و 

 .ممثلني م  قطاع البلوث واألوءاط األكاةميية

 ستوى يف أوزبكستانكلمة ترحيبية من مسؤول رفيع امل - ابء

، انئي رئيس الوزرا  و مجأورية نوزبكمااااااااااتان، ابملندوبني وعّخ ع  نءااااااااااثه Shukhrat Ganievرّحي الماااااااااايد  -4
نظأرت بكل وضااااااوح دشاااااااشااااااة ءااااااالءاااااال  19-بصااااااورة افرتاضااااااية. ونشااااااار إىل نن ألائلة كوفيد اإلقليمي رن قاة املؤمتر

ا لل ديد م   حقيقيً ركة األشااااذاي والماااال ، وقد نصاااابلة حتدايً اإلمداةات الغذائية ال املية، وشااااأدت فرض قيوة عل  ح
ا. ويأّدة مثل دذا التطور حتقيق نحد ندداس البلدان جلأة ضمان األم  الغذائي، وخباصة ابلنمبة إىل الثئات األكثر ض ثً 

زايةة و إنتاج األغذية  . ونشااار إىل إمكانية حتقيق2030التنمية املمااتدامة الرئيمااية، ور ءاايما اءااتئصااال الثقر حبلول عاع 
م  غالل اءتثمارات كافية و جمال اربتكار والبلوث ال لمية، وشّدة عل  وألوب نن تتوفر التكنولوأليات احلديثة بصورة 
متماوية للمصّن ني و البلدان النامية واملتطورة عل  الموا ، بغّض النظر ع  ممتوى قدراهتا املالية. كما نشار إىل نن النظا 

ئية بقية نحد اجملارت الرئيمااية و مكافلة الثقر و القرن احلاةظ وال شااري ، ونن منو الناتج االي اإلمجايل و قطاع الغذا
الزراعة شاااّكل الطريقة األكثر ف الية لللّد م  الثقر. ونلق  الياااو  عل  ضااارورة تنمااايق اإلألرا ات م  املنظمة و مكافلة 

 محاية البيئة وال وامل اليت ت يق التنمية الريثية و إقليا نورواب وآءيا الوءط .األءباب اجلذرية للنقص و الغذا ، و 

 انتخاب الرئيس، وانئيب الرئيس وتعيني املقّررين - جيم

 مجأورية ، وزير الزراعة وJamshid Abdukhakimovich Khodjaevنقّر املندوبون ترشاااااااااايح م ايل الماااااااااايد  -5
 نوزبكمتان، لرائءة دذا الدورة.

دولندا لدى منظمة ملكة ، المااااااااثري واملمثل الدائا ملJohannes Petrus Hoogeveenذي م ايل الماااااااايد وانتُ  -6
 .اإلقليمي ا نول لرئيس الدورة الثانية والثالثني للمؤمتراألغذية والزراعة، انئبً 

ا ا اثنيً نيا، انئبً ، انئي وزير التنمية ارقتصااااااةية، والتجارة والزرعة و نوكراTaras Kachkaوانُتذي م ايل المااااايد  -7
 .اإلقليمي لرئيس الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر
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 نملانيا مجأورية ، انئي رئيس الشاااااااا بة، الوزير ارحتاةظ ل غذية والزراعة وAlper Tasdelen الماااااااايدومّت ت يني  -8
روما، مقّرري   والزراعة و لدى منظمة األغذيةتركيا  املمثل الدائا املناوب جلمأورية، Ayhan Baran، والمااااااااااااايد ارحتاةية

 .اإلقليمي للدورة الثانية والثالثني للمؤمتر

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين - دال

 عرض الرئيس ألدول األعمال واجلدول الزمين املؤقة. -9
ة الواثئق ؛ فيما تر املرفق نلفواعتمد املؤمتر اإلقليمي ألدول األعمااااااااال واجلاااااااادول الزمين. ويرة ألدول األعمال و  -10

 .املرفق اب امل روضة عل  املؤمتر اإلقليمي ضم  

 بيان املدير العام - هاء

، املدير ال اع ملنظمة األغذية والزراعة، و كلمته إىل املؤمتر اإلقليمي، ع  امتنانه حلكومة شااو ةونيو الدكتورنعرب  -11
وءااااا اجلائلة املمااااتمرة. وعّخ ع  تيااااامنه م   وروابارفرتاضااااي األول ألاإلقليمي نوزبكمااااتان وشاااا بأا رءااااتيااااافة املؤمتر 

واألبطال الذي  يكافلوهنا و اإلقليا وغارأله، ونثىن عل  الماااااااااالطات االية و مجي  البلدان  19-ضاااااااااالااي ألائلة كوفيد
األعيا  اليت تمتييف مكاتي املنظمة و اإلقليا واليت ءاعدت و احلثاظ عل  ءالمة موظثي املنظمة و دذا األوقات 
ال صااايبة. عالوًة عل  ذلك، شاااكر اجملتم  املدين والقطاع اخلاي عل  اجلأوة اليت بذردا و مكافلة آاثر اجلائلة. ونلق  

والت او منأا الذظ نضلقته املنظمة عل  املماااااااااتويني ال املي واإلقليمي  19-الياااااااااو  عل  برانمج ارءاااااااااتجابة جلائلة كوفيد
 .19-لبية جلائلة كوفيدملماعدة البلدان و مكافلة اآلاثر الم

واءاااات رض املدير ال اع الرؤية لتلّول املنظمة، ور ءاااايما إقامة منظمة شاااااملة ومرنة تتثق بشااااكل كامل م  رؤيتأا  -12
عل  نطاقات نرب ة  دي: اإلنتاج األفياااااال والتغذية  الرئيمااااااية ووريتأا، تكون و غدمة األعيااااااا  فيأا لتلقيق  األفياااااال

اتع ةيناميكية وكثؤة لوضااااااا  األفيااااااال والبيئة األفيااااااال واحل ياة األفيااااااال. وشاااااااّدة عل  حتويل املؤمترات اإلقليمية إىل منصاااااااّ
الماااياءاااات. كما شاااّدة عل  ن ية احلصاااول عل  إرشااااةات وتوأليأات اجملموعة اإلقليمية ألورواب للمنظمة م  نألل حتقيق 

ومتنوعة، ومنتجة بصااااااورة ممااااااتدامة و إقليا ندداس التنمية املمااااااتدامة وتوفري حلولع مناءاااااابة للمااااااياق لتوفري نغذية مغذية 
 نورواب وآءيا الوءط  وعل  الص يد ال املي.

ونشااااار املدير ال اع إىل نن اربتكار، والرقمنة، والمااااياءااااات، واملنصااااات ونةوات نغرى ت ّزز بشااااكل رئيمااااي الزراعة  -13
و ظل اجلائلة احلالية. وشااااّدة عل  ضاااارورة  املمااااتدامة احلديثة للتصاااادظ لب ض التلدايت اليت يواألأأا اإلقليا، واليت تتثاقا

ا بيد للمنظمة الرتويج بشاااكل نكخ للنأج املبتكرة، واملتماااقة وارءااارتاتيجية، وللشاااراكات و اإلقليا، م  قبيل مباةرة ال مل يدً 
 باةرة.التاب ة هلا، وةعا األعيا  و اإلقليا إىل البلث و إمكانية ارنيماع إىل امل األرضية الثيائيةواملنصة 
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 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة - واو

، الرئيس املماتقل جمللس املنظمة، كلمًة نماع املندوبني ع  ن ية املؤمتر اإلقليمي Khalid Mehboobنلق  المايد  -14
مج عمل املنظمة. وذّكر ا ر يتجزن م  ديكل حوكمة املنظمة، ويوفّر منظورات إقليمية و بران يشااااااااااااااكل ألز ً ابعتبارا مكوانً 

ابلثرصااااااااااااااة الثريدة املتاحة لتلثيز اربتكار و املنظمة واملباةرات اليت نضلقأا املدير ال اع. وذّكر نن إقليا  اإلقليمي املؤمتر
نورواب وآءااايا الوءاااط  شااااءااا و ومتنوع، ويوفّر م ارس وغخًة واءااا ة ونءااااءاااية لورية املنظمة، وحّث األعياااا  عل  ضااامان 

ا ب قد مؤمتر قمة األما ألولوايت اإلقليمية عل  حنوع مالئا و اإلضار ارءاااااااااااااارتاتيجي اجلديد للمنظمة. ونحاط علمً إةراج ا
ونقّر ابلدور املركزظ للمنظمة، مبا ي كس األ ية اليت توليأا غطة التنمية املماااااااتدامة ل اع  2021املتلدة للنظا الغذائية ل اع 

 للورية األءاءية للمنظمة. 2030

 بيان رئيس الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب -يزا
الحتاة الروءي، البيان انئي رئيس جملس الدوما و اجلم ية ارحتاةية ل، Alexey Gordeyevنلق  م ايل الميد  -15

 لنتائجلثانية والثالثني للمؤمتر ابالدورة ا واملشااااااااركني  ونبلغاإلقليمي ألورواب. ا للدورة احلاةية والثالثني للمؤمتر بوصاااااااثه رئيماااااااً 
واخلممني ب د املائة ومؤمتر املنظمة  تاء ةع  الدورة المابقة، واليت نقّردا كل م  جملس املنظمة و ةورته ال نبثقةالتوصيات املو 

عل   19-لة كوفيداألرب ني. ونشااااااااااار إىل ةور املنظمة و ةعا البلدان و اإلقليا لثأا اآلاثر الماااااااااالبية جلائو و ةورته احلاةية 
 وم اجلتأا. ءالءل اإلمداة الغذائي و نورواب وآءيا الوءط 

 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي - حاء
عل  األنشاااااطة الرئيماااااية  اإلقليمي ، املؤمترThanawat Tiensinنضل  رئيس جلنة األم  الغذائي ال املي، المااااايد  -16

عل  ءالءل إمداةات األغذية والزراعة  19-قه إزا  اآلاثر الملبية جلائلة كوفيدللجنة األم  الغذائي ال املي. وعّخ ع  قل
 اع لواملقاصد املتصلة به و غطة التنمية املمتدامة  2واألم  الغذائي، مبا ي يق بشكل نكخ حتقيق ددس التنمية املمتدامة 

 تتب أا جلنة األم  الغذائي ال املي لوضاااااااااااااا  لق  اليااااااااااااااو  عل  ال ملية الدولية واحلكومية الدولية الشاااااااااااااااملة اليتن. و 2030
توأليأات ءااااااياءاااااااتية ضوعية عاملية لتواؤع واتماااااااق المااااااياءااااااات الرامية إىل حتقيق األم  الغذائي وحتمااااااني التغذية والدف  

ضااااي  كما شااااّدة عل  ن ية امللكية القطرية، ونبلغ ع  املشااااورة المااااياءاااااتية حول موا  .ابإلعمال املطّرة لللق و غذا ع كاسع 
 ومتكني املرنة، وإشراك الشباب وتوظيثأا و الزراعة والنظا الغذائية. اجلنمنيألديدة مثل املماواة بني 

 بيان املتحدثة ابسم مشاورة منظمات اجملتمع املدين - طاء
 اإلقليمي ، انتباا املؤمترAida Jamangulovaاءاارتعة املتلدثة ابءااا مشاااورة منظمات اجملتم  املدين، الماايدة  -17

عل  ةور النظا الزراعية القاةرة عل  الصاااااموة ابرءاااااتناة إىل ممارءاااااات  ةً إىل وألأات نظر منظمات اجملتم  املدين، مشاااااّدة
 19-ا ابلتناغا م  الطبي ة. ونّكدت نن ألائلة كوفيدزراعية إيكولوألية ر حتماااااااّ  إنتاج األغذية فلماااااااي إمنا ت مل نيياااااااً 

ا، وتثياااااي إىل ان داع األم  اةية، وتؤثر عل  الثئات الماااااكانية األكثر ضااااا ثً تثاقا نوأله الالممااااااواة ارألتماعية وارقتصااااا
الغذائي وءاااااااو  التغذية، وتؤةظ إىل زايةة و ال نف القائا عل  النوع ارألتماعي. كذلك، نشاااااااارت إىل ن ية تباةل امل رفة 

وارءتثاةة م  عمليات الرقمنة اجلارية  واخلخات هبدس إهلاع منتلي األغذية ومتكينأا، والربا بينأا عل  الص يد اإلقليمي
م  محاية و الوقة ذاته م رفة منتجي األغذية عل  نطاق صاااغري والماااكان األصاااليني م  ارءاااتيال  عل  البياانت، وت زيز 

 المياةة الرقمية ملنتجي األغذية والمكان األصليني.
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  اإلقليمي والعاملياملسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات على املستويني - ااثنيً 
 حتّول النظم الغذائية والطريق ابجتاه مؤمتر قمة النظم الغذائية

 النظم الغذائية املستدامة واألمناط الغذائية الصحية يف أورواب وآسيا الوسطى - ألف

 .ERC/20/2انقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -18
 املؤمتر اإلقليمي: إنّ  -19

ل مناط الغذائية الصاااااااااالية اليت ت ّظا املمااااااااااا ات و  املمااااااااااتدامة لغذائيةعل  ن ية اعتماة هنج النظا ا نّكد (ن)
األب اة الثالثة لالءااااااااااااااتدامة )البيئي، وارقتصاااااااااااااااةظ وارألتماعي( وت ا  و الوقة ذاته املقاييااااااااااااااات عخ 

لتنمية ا و حتقيق ال ديد م  ندداس اا رئيمااايً األنشاااطة، واجلأات الثاعلة واألدداس اإلمجالية ابعتباردا التزامً 
 ؛املمتدامة وت زيز نوأله التآزر بني التدابري المياءاتية

عل  نن ال امل ليس عل  املمااااااار الصااااااليح لتلقيق ندداس التنمية املمااااااتدامة، ونّكد نن األعيااااااا   شااااااّدةو  (ب)
 ابلتوصااااااااااااال إىل نتيجة إجيابية و مؤمتر قمة األما املتلدة للنظا الغذائية كجز  م  عقد ا كاماًل ملتزمون التزامً 

 ؛2030ال مل لتلقيق ندداس التنمية املمتدامة حبلول عاع 
هتّدة بقدر نكخ حتقيق ندداس التنمية املماااااااتدامة، األمر الذظ يدّل عل   19-إىل نن ألائلة كوفيد نشاااااااارو  (ج)

بدور نصلاب احليازات  نقرّ ن ية وألوة نظاع غذائي قاةر عل  الصموة وممتداع ي مل و مجي  الظروس؛ و 
 نّكدعني األءااريني بوصااثأا ممااا ني رئيماايني و ضاامان األم  الغذائي غالل فرتة اجلائلة؛ و الصااغرية واملزار 

عل  ةعا الدعوة اليت نضلقأا األمني ال اع ل ما املتلدة إىل  إعاةة البنا  عل  حنو نفياااااااااااااال  ب د ألائلة 
 ؛19-كوفيد

ا وأب ية مواصااالة متكينأا وارءاااتثمار و ابملزارعني األءاااريني كركيزة نءااااءاااية و النظا الغذائية و اإلقلي نقرّ و  (ة)
ءاااالءااال القيمة، مبا و ذلك املؤءاااماااات الصاااغرية واملتوءاااطة احلجا، واءاااتذداع اإلمكاانت غري املماااتغّلة، 

 ؛وت ظيا اءتلداث فري ال مل، وفري ارزةدار وال مل الالئق
وم  األفياااال نن تتألف م  آلية األعيااااا  عل  توفري بيئة مواتية لتنثيذ غطة حتويل النظا الغذائية، شااااّج  و  (ه)

تنماااااااااااايق وضنية مت دةة القطاعات ذات ورية واءاااااااااااا ة رءااااااااااااتذداع عدءااااااااااااة النظا الغذائية، م  متثيل م  
 ؛أات الثاعلة غري احلكوميةاحلكومية وغري احلكومية ذات الصلة، مبا و ذلك اجل املؤءمات

ز اتمااااااق الماااااياءاااااات إلقامة نظا غذائية عل  ت زيز احلوار حول نةوار خمتلف اجلأات الثاعلة وحتثيشاااااّدة و  (و)
 ؛ممتدامة ونمناط غذائية صلية

نغذية آمنة، وصااااالية عل  األعياااااا  إىل ارضاااااطالع مبماااااؤوليتأا وضااااامان حصاااااول النا  بشاااااكل متكاف   ةعاو  (ز)
 ؛ةومغذية، ورف  ممتوى الوعي لدى املمتألكني إزا  األمناط الغذائية الصلية والوقاية م  الثاقد واملأدر م  األغذي

أبن ءاااالءااال اإلمداة القصااارية، واألءاااواق االية والنأج الزراعية واإليكولوألية وغريدا م  النأج املبتكرة  نقرّ و  (ح)
ا م  ت زيز النظا الغذائية املمااااااااااتدامة القاةرة عل  الصااااااااااموة و وأله تغرّي املنا  وو وأله ا دامً تشااااااااااكل ألز ً 

 ؛مادا و احلّد و الثاقد واملأدر م  األغذيةا )كالصدمات املتصلة ابجلائلة( فيما تصدمات نغرى نييً 
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ا ا نءااااءااايً أب ية اربتكار، والبلوث وءاااري عمل غدمات اإلرشااااة الزراعي بشاااكل أليد ابعتباردا شااارضً  نقرّ و  (ط)
ا لنقل التكنولوأليا وامل رفة إىل املزارعني واملؤءاامااات الصااغرية احلجا، وأب ية الثري اجلديدة اليت تتيلأا دامً 

 .األل حتمني إنتاألية النظا الغذائية واءتدامتأا والشثافية ابلنمبة إىل املمتألكني نييً الرقمنة م  ن
 عل  ضرورة ارءتثمار و مج  البياانت م  نألل وض  ءياءات قائمة عل  األةلّة وال لوع: شّدةو  (ظ)

ائمة نتيجة لتلليل النظا الغذائية وحتديد احلواألز و وأله حتويل النظا الغذائية، م  مراعاة البيئة الق (1)
 ؛19-ألائلة كوفيد

لوضاااااااااااا  قدرات حتليلية م  نألل حتديد اإلألرا ات املالئمة وحتليل املقاييااااااااااااات والنزاعات مبا يتيح و  (2)
 صياغة تدغالت راحبة للجمي  و النظاع الغذائي.

حيال البلدان األعيا ، و ءياق ارءتدامة ارألتماعية ومبدن عدع إ ال نحد، عل  ضرورة التصدظ  نّصرو  (ك)
ا عل  األشاااااااااااذاي ومتكني الثئات الماااااااااااكانية وأله الالممااااااااااااواة و النظا الغذائية، وت زيز هنج نكثر تركيزً أل

 ؛الكلثة وصلية للجمي  ميمورةالي يثة واملأمشة م  نألل توفري نمناط غذائية 
التنظيمية األعياا  عل  تباةل اخلخات حول التدغالت اجلارية واملقّررة الماياءااتية، والتنظيمية وغري  شاّج و  (ل)

 ؛الرامية إىل حتويل النظا الغذائية، مبا و ذلك اجلأوة لتلثيز ألأات فاعلة خمتلثة
أبن التوصااااايات الصااااااةرة ع  املنظمة و جمال الماااااياءاااااات لوضااااا  غطة حتّولية تتثق بشاااااكل أليد م   نقرّ و  (ع)

 ؛، فياًل ع  اءرتاتيجيات وعقائد وضنية نغرىاءرتاتيجية  م  املزرعة إىل املائدة 
ومتكني املرنة، والثتيات والشااااباب و تمااااري  وترية  اجلنماااانيعل  األ ية احلامسة للمماااااواة بني  لق  اليااااو نو  (ن)

 ؛التقدع ابجتاا حتقيق ندداس التنمية املمتدامة
ابلدور الثريد الذظ تياااااطل  به املنظمة و ت زيز النظا الغذائية املماااااتدامة عل  املماااااتوى اإلقليمي، وو  نقّرو  ( )

 ؛رض الواق  عل  املمتوى اإلقليمي، والوضين وااليال مل عل  ن
، م  اإلحاضة علًما و م  دذا الوثيقة 5عل  التوصااايات و جمال الماااياءاااات كما ورةت و اجلز   صااااةقو  (ع)

 ؛الوقة ذاته أبنه ر ميك  اعتباردا قائمة شاملة للتدابري اليرورية لتنثيذ اخلطة التلّولية و اإلقليا
 م  املنظمة: ضليو  (س)

اخلخة الطويلة للمنظمة وعملأا و وضاا  وت زيز هنج النظا الغذائية املمااتدامة م  غالل  إىلارءااتناة  (1)
مما تأا و الشراكات املت دةة نصلاب املصللة، وخباصة برانمج النظا الغذائية املمتدامة لإلضار 

 مة؛ال شرظ ل ما املتلدة للخامج املت لقة أبمناط ارءتأالك واإلنتاج املمتدا
غري احلكومية، وخباصاااااااااااة  واملؤءااااااااااامااااااااااااتتوفري الدعا، م  غالل املباةرات اإلقليمية، لللكومات و  (2)

، و بلورة وتنقيح وتنثيذ غطة التلّول املتصاااااااالة ابلنظا الغذائية القاةرة أات الثاعلة غري احلكوميةاجل
لة الواحدة عل  الصاااااااااااموة، والشااااااااااااملة وال اةلة واألمناط الغذائية الصااااااااااالية، م  مراعاة هنج الصااااااااااا

 ؛19-والتصدظ لآلاثر اخلاصة النامجة ع  ألائلة كوفيد
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عل  بلورة  ، بناً  عل  ضلي األعياااااااا  و املنظمة،ال مل م  آليات ونألأزة تنمااااااايق إقليمية ووضنيةو  (3)
منأجية لتقييا اءااااااااااااااتدامة النظا الغذائية، وحتليل حالة األمناط الغذائية والنظا الغذائية احلالية عل  

 رظ؛املمتوى القط
وةعا البلدان و حتديد التدابري الماااااااياءااااااااتية املالئمة وبنا  القدرات وامل رفة الالزمة، مبا و ذلك م   (4)

 غالل توفري اإلحصا ات واألةوات التلليلية وتباةل نفيل املمارءات م  ةاغل اإلقليا وغارأله.

 البنود ذات الصلة املعروضة لإلحاطة - ابء

 مبا يلي: ERC/20/INF/9 Rev.1و إضار الوثيقة  انحاط املؤمتر اإلقليمي علمً  -20
 ، وشااااااّدةت عل  نن مؤمتر قمةERC/20/INF/9 Rev.1الوثيقة  Agnes Kalibata الماااااايدةعرضااااااة  (ن)

لنظا الغذائية ءاااوس يُطلق إألرا اتع ألديدة وألريئة، وحلورً مبتكرة واءااارتاتيجيات لتلويل ل األما املتلدة
م  نألل إحراز التقدع و مجي  ندداس التنمية املمااااااااااااااتدامة. ومتة  النظا الغذائية وت زيز دذا التلّورت

ا م  القيااااي ا عدةً اإلشااارة إىل مخمااة ندداس ملؤمتر القمة، م  التشااديد عل  نن املؤمتر ءااوس ي ا  نييااً 
املشرتكة، مثل التمويل، والمياءات، واربتكار، وم رفة المكان األصليني ومتكني املرنة والشباب والثئات 

 مؤمتر قمة ل شاااااذاي  ومؤمتر قمة للللول  عل   ءااااايشاااااكلاملؤمتر  نّ ن Kalibata رحظةو أمشاااااة. امل
ممااااارات ال مل اخلاصااااة به مصااااّممة لتنثيذ دذا الرؤية. وم  املقرر إألرا  احلوارات و مؤمتر  نّ نالمااااوا ، و 

 .نةاإلنرت القمة للنظا الغذائية عل  ثالثة ممتوايت خمتلثة، إضافة إىل املشاركة عخ 
ERC/20/INF/11وو إضار الوثيقة  -21

 املؤمتر اإلقليمي: إنّ  1
 أب ية:  نقرّ  (ن)

توفري امل لومات ع  امل اددة الدولية بشاااااااأن املوارة الوراثية النباتية ل غذية والزراعة للبلدان و اإلقليا  (1)
اليت دي  اليت مل تصااااااااااااااااةق عليأااا ب ااد، وتقاادمي الاادعا و جمااال تنثيااذ امل اااداادة للبلاادان و األقاااليا

 مت اقدة؛ نضراس
وةعا البلدان و اإلقليا للقياع ابألنشطة ذات األولوية كما ألرى حتديددا و غطا ال مل القطاعية  (2)

 ال املية اليت وض تأا ديئة املوارة الوراثية ل غذية والزراعة.
2ERC/20/INF/1وو إضار الوثيقة  -22

 املؤمتر اإلقليمي: ، إنّ 1
اخلطوط التوأليأية الطوعية بشأن النظا الغذائية والتغذية الصاةرة ع  جلنة األم   ابلثرصة اليت ناتحتأا نقرّ  (ن)

ا ل قد عمل األما املتلدة م  نألل التغذية، مل اجلة التشااااّتة و م اجلة المااااياءااااات الغذائي ال املي، ةعمً 
 بني القطاعات الغذائية، والزراعية والصلية.

                                                      
  اخلطية املراءالتألرى النظر فيأا مبوألي إألرا    1
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ERC/20/INF/13وو إضار الوثيقة  -23
 ؤمتر اإلقليمي:امل ، إنّ 1

إىل نن الوثيقة قد تماااااتثيد م  إةراج الت ريف ذات الصااااالة الذظ ي طيه الدءاااااتور الغذائي لماااااالمة  نشاااااار (ن)
 األغذية و  رؤية املنظمة واءرتاتيجية عملأا و جمال التغذية .

ERC/20/INF/14وو إضار الوثيقة  -24
 املؤمتر اإلقليمي: ، إنّ 1 

ل  توليد مزيد م  نوأله التآزر بني ألأوةدا و جمال الثاقد واملأدر ع شااااااااااااااّج ا ابلوثيقة، م  اإلحاضة علمً  (ن)
م  األغذية، م  بني نمور نغرى، م  غالل الربا بني الواثئق اليت تتّا بلورهتا مبوازاة ذلك، نظ اإلشاااااااااااااارة 
ا و دذا الوثيقة إىل مدونة الماااااااااااااالوك الطوعية لللّد م  الثاقد واملأدر م  األغذية، اليت ختياااااااااااااا  حاليً 

: املؤشاااار ال املي خلمااااائر 1-3-12مراأل ة واءااااتذداع الت ريف اادة و مؤشاااار ددس التنمية املمااااتدامة لل
 األغذية بشكل موّحد.

ERC/20/INF/15 ا ابلوثيقةنحاط املؤمتر اإلقليمي علمً  -25
 1. 

 مبادرة العمل يًدا بيد: الوصول إىل السكان األشد ضعًفا

 هنج جديد ا بيد للمنظمة:مبادرة العمل يدً  - جيم

 .ERC/20/12 Rev.1انقش املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -26
 املؤمتر اإلقليمي: إنّ  -27

 نقرّ ا بيد وةعا دذا النأج، و ابلنأج اجلديد للمنظمة إزا  تنمية الزراعة م  غالل مباةرة ال مل يدً  رّحي (ن)
ة التقدع للقياااااااا  عل  ابلدور الذظ ميك  نن تؤةيه املباةرة و ت زيز امللكية والقدرات الوضنية لتماااااااري  وتري 

 الثقر اجلوع وت زيز التنمية الريثية والنمو ارقتصاةظ؛
للرتكيز التنظيمي امل ّزز عل  تماااااااري  عجلة التلّول الزراعي والتنمية الريثية املماااااااتدامة م  عّخ ع  تقديرا و  (ب)

التنمية  (، واجلوع وكافة نشاااااكال ءاااااو  التغذية )ددس1نألل اءاااااتئصاااااال الثقر )ددس التنمية املماااااتدامة 
ا بيد و بلوغ ندداس التنمية املمااااااااااتدامة ( والتأكيد عل  إمكانية ممااااااااااا ة مباةرة ال مل يدً 2املمااااااااااتدامة 
 ا؛األغرى نييً 

عل  فائدة حتمني اءتذداع البياانت والدراءات التلليلية مبا ميّك  م  صن  المياءات عل  حنو  شّدةو  (ج)
يا، وارءتثمار، والمياءات واملؤءمات، ونلق  اليو  ممتنري ألألل اربتكار و املمارءات، والتكنولوأل

م  الطلي م  املنظمة  عل  ن ية إاتحة مجي  امل لومات امل اجلة جلمي  نصااااالاب املصاااااللة ذات الصااااالة،
وتوفري  مراعاة مباةئ محاية البياانت وغصااااوصاااايتأابشااااأن م اجلة امل لومات، لياااامان  توضاااايح ءااااياءااااتأا

 ؛األعيا  رصد
ا مة املرن واملبتكر و بنا  الشااااااااااراكات املت دةة األب اة اليت ت زز حشااااااااااد وءااااااااااائل التنثيذ بنأج املو  رّحيو  (ة)

يشاااااااامل امل رفة، والدراية، والتكنولوأليا، والرقمنة، والوصااااااااول إىل األءااااااااواق، وتنمية القدرات والتمويل  )مبا
 ة ل غذية والزراعة؛وارءتثمار( م  نألل تمري  التقدع حنو حتقيق األولوايت الوضنية للتنمية املمتدام



ERC/20/REP 8 

 

شاااااّج  األعياااااا  عل  توفري نفيااااال املمارءاااااات واملشاااااورة بشاااااأن هنج النظا الغذائية الزراعية املوأّلأة إىل و  (ه)
الماااااوق لدعا حتّول النظا الزراعية، والريثية والغذائية ابعتباردا مكّوانت ضااااامنية للتلّول اهليكلي م  نألل 

 ئية ل دداس الوضنية للتنمية املمتدامة؛حتقيق األب اة ارقتصاةية، وارألتماعية والبي
أب ية ت زيز القدرات الوضنية لتلماااني تكامل البياانت، وحتليلأا وعرضاااأا م  نألل حتديد التثاعالت  نقرّ و  (و)

وتقدير املقاييات بني اإلألرا ات املصّممة لتناول األدداس املتنوعة و ءياق غطة التنمية املمتدامة ل اع 
 ، م  ملكية نّولية للبلد املمتثيد والشريك و املوارة؛2030

ا بيد وتداعياهتا أبن تشاااارك املنظمة األعيااااا  و اإلقليا بشااااكل وثيق و تصااااميا مباةرة ال مل يدً  نوصاااا و  (ز)
عل  برانمج ال مل وامليزانية للمنظمة، وضااااااااااامان نوأله التآزر م  املباةرات األغرى ذات الصااااااااااالة والت اون 

 ا  ذات الصلة؛الوثيق م  الشرك
ا بيد م  نألل ت زيز الدعا القطرظ م  املنظمة النظر و ءااابل لت زيز النأج اخلاي مبباةرة ال مل يدً  ضليو  (ح)

والتأثريات  19-للمنظمة لتلقيق األدداس ذات األولوية للمنظمة، ور ءاااااااااايما ارءااااااااااتجابة جلائلة كوفيد
 املرتبطة هبا.

 سريةألاملناطق الريفية يف إطار عقد األمم املتحدة للزراعة ا احللول للشباب، وفرص العمل وتنمية - دال

لشباب، وفري ال مل وتنمية احللول لومللقأا عل  الويي بشأن  ERC/20/3اءت رض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة  -28
 املناضق الريثية و إضار عقد األما املتلدة للزراعة األءرية.

را ات الرئيمااية املقرتحة و وثيقة امل لومات األءاااءااية. إضااافًة إىل وصاااةق املؤمتر اإلقليمي عل  التوصاايات واإلأل -29
 األعيا : ذلك، إنّ 
بيااااااااارورة إعاةة إحيا  املناضق الريثية، م  تركيزع غاي عل  متكني الشاااااااااباب والنماااااااااا  الشااااااااااابت و  نقّروا (ن)

صااااةية الشااااملة، ومتكني األرايس، وت زيز اخلدمات الريثية والبنية التلتية الريثية ليااامان حتثيز التنمية ارقت
 األغير؛وارقتصاة  النمو ارقتصاةظ املمتداع املزارعني م  نصلاب احليازات الصغرية وت زيز

أبنه  ونقرّ عل  اآلاثر الماااالبية هلجرة الشااااباب عل  اإلنتاألية، وتوليد الدغل واإلمداة االي،  نلق  اليااااو و  (ب)
الريثية، ءوس تكون الثري حمدوةة نماع األأليال  م  ةون التمكني وتوفري فري ال مل الالئقة واخلدمات

الشابة و املناضق الريثية، وةعا األعيا  إىل الم ي إىل توفري ممتوايت ةغل متشاهبة و املناضق احليرية 
 والريثية، هبدس احلّد م  الثقر؛

ية وغري ال ائلية، ابلدور الرئيمااااااااااااااي للنمااااااااااااااا  الريثيات و القياع مبأاع حامسة و البيئة ال ائل انحاط علمً و  (ج)
وبغياب فري التنمية وشااااابكات األمان و صاااااثوس النماااااا  الريثيات، وخباصاااااة م  املذاضر اليت تطرحأا 

 ؛19-ألائلة كوفيد
أب ياة الزراعاة اإليكولوألياة وغريداا م  النأج املبتكرة، والتلّول الرقمي، وتبااةل امل لوماات، وامل اارس  نقرّ و  (ة)

  للمأنيني الشباب؛لتلويل قطاع الزراعة وأل له ألّذاابً والبلوث ابعتباردا عناصر رئيمية 
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بيااااارورة وضااااا  هنج منتظا لتلثيز النمو املماااااتداع وت زيز التلّول اهليكلي لقطاع األغذية والزراعة م   نقرّ و  (ه)
نألل توءاااي  الطاب  املت دة األب اة للزراعة األءااارية، وابلتايل توفري حلولع مكيثة وغاصاااة ابلماااياق لتلقيق 

 نمية املمتدامة؛ندداس الت
عل  ةور الشااااااااباب ابعتباردا عوامل تغيري رئيمااااااااية و إعاةة إحيا  املناضق الريثية والتلّول ابجتاا  شااااااااّدةو  (و)

النظا الغذائية املمااااتدامة، واقرتح ت زيز متكني الشااااباب م  غالل مشاااااركتأا و ال مليات الوضنية والدولية 
وارقتصاةظ، وم اجلة حمركات اهلجرة بمبي األوضاع  ارألتماعي رفاااللللوكمة وصن  القرارات لتلمني 

ارقتصااااااااةية واألوضااااااااع امل يشاااااااية الصااااااا بة، وت ظيا اآلاثر اإلجيابية للأجرة ابلنمااااااابة إىل اجملتم ات الريثية 
 ؛واءتذداع التلويالت لالءتثمار و الزراعة والتنمية الريثية

اليت  2028-2019للزراعة األءاااااااااارية للثرتة  عل  إعداة غطا ال مل الوضنية ل قد األما املتلدة شااااااااااّج و  (ز)
ا للزراعة األءرية عل  الص يد القطرظ و ءياق عقد تتوّغ  اختاذ غطوات ملموءة وت أدات حمدةة ةعمً 

 األما املتلدة للزراعة األءرية؛
عل  ن ية اءاااااتكمال الدعا الماااااياءااااااة للمزارع األءااااارية، وخباصاااااة نصااااالاب احليازات الصاااااغرية،  شاااااّدةو  (ح)

تيجية إلشااااااااااااااراك القطاع اخلاي واعتماة هنج التنمية اجملتم ية اإلقليمية واملتكاملة اليت تقّر أب ية ابءاااااااااااااارتا
ارحتياألات االية للتنوي  ارقتصاااااااااااااةظ وقيمتأا، ت ا  ءاااااااااااالماااااااااااالة اإلمداة الغذائي الزراعي واألنشااااااااااااطة 

 ارقتصاةية غري الزراعية و املناضق الريثية؛
غذائية شاملة م  غالل تباةل امل لومات، وامل رفة واخلخة و صثوس املزارعني  إىل ضرورة إقامة نظا نشارو  (ط)

وخباصاااة  -وألأات فاعلة نغرى م  غالل اخلدمات اإلرشااااةية وارءاااتشاااارية الزراعية، لتيماااري اربتكارات
ولتبين الرقمنة والزراعة  -الكلثة ميماااااااااورةتطوير نةوات وتطبيقات خمصاااااااااصاااااااااة، يماااااااااأل احلصاااااااااول عليأا و 

 رتونية ليمان التغطية ال الية للذدمات املقدمة وكثا هتا؛اإللك
ابحلاألة إىل ارءااااتثمارات الرشاااايدة لتوفري البنية التلتية واخلدمات ال امة الريثية، مبا و ذلك الصاااالة نقّر و  (ظ)

والت ليا، وإىل رف  ممااتوى ةعا ارءااتثمار ملصااللة املزارع األءاارية الصااغرية ورايةة األعمال لدى الشااباب 
املنتجات  حافظةغالل توفري إمكانية احلصااااااااول عل  األرض، وت زيز بيئة ارءااااااااتثمار وتوءااااااااي  نطاق م  

 و اجملتم ؛غلف الركي املالية املناءبة، مبا ييم  عدع إ ال نحد 
عل  ن ية غطة عمل املنظمة اخلاصااااااااااااة ابلشااااااااااااباب و الريف وغريدا م  اءاااااااااااارتاتيجيات نلق  اليااااااااااااو  و  (ك)

شااباب األرايس، وخباصااة و ما يتصاال ابحلصااول عل  األرض واملوارة الطبي ية المااياءااات واألةوات لدعا 
 ا لثري ال مل الالئق، م  قبيل مؤءمات األعمال الناشئة؛األغرى وةعمً 

 رعتماة تكنولوأليات ألديدة ا وف اًر ا مثيدً أبن مدرءااااااااااااااة املزارعني احلقلية تشااااااااااااااكل هنجً ا نحاط علمً و  (ل)
 و اإلقليا، وضلي نن تقوع املنظمة بت زيزا عل  حنو نكخ؛ وممارءات مبتكرة و قطاع الزراعة 

نن تواصل املنظمة مماعدة البلدان و اإلقليا و جمال التلّول اهليكلي املمتداع و املناضق الريثية،  ضليو  (ع)
وتوءااااي  نطاق الطاب  املت دة األب اة للزراعة األءاااارية وت زيز ءاااابل عيش املزارعني األءااااريني، م  التشااااديد 

   الشباب والنما ؛عل
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أبن أتغذ املنظمة و ارعتبار التوصيات المياءاتية الصاةرة ع  جلنة األم  الغذائي ال املي لت زيز  نوص و  (ن)
ابعتبارا  املمااااااااواة بني الرألال والنماااااااا مشااااااااركة الشاااااااباب وعملأا و الزراعة والنظا الغذائية، ونن تياااااااا 

 ملنظمة للشباب، وفري ال مل والتنمية و املناضق الريثية؛ا و مجي  احللول املقرتحة م  اا مشرتكً موضوعً 
م  املنظمة البلث و إمكانية تنظيا منتدى للشااااااااااااااباب و إضار اإلعداة ملؤمتر قمة األما املتلدة  ضليو  ( )

 للنظا الغذائية؛
نن ت مل املنظمة بشااااااااااااااكل وثيق م  وكارت نغرى توألد مقاردا و روما لدى تنثيذ غطة عمل  ضليو  (ع)

 اخلاصة ابلشباب و الريف.املنظمة 

 االبتكار والرقمنة

 احلدث اخلاص ابالبتكار والرقمنة - هاء

وفّر احلدث اخلاي منصاااااااااااااًة للبلدان وألصااااااااااااالاب مصاااااااااااااللة آغري  لتباةل وعرض ابتكاراهتا و قطاع الزراعة،  -30
اذدا لت ظيا إمكانياته. وُةعية ووألأات نظردا ابلنماااااااااااااابة إىل الرقمنة و النظا الغذائية والزراعية، والتدابري اليت ميك  اخت

البلدان إىل البلث بشااااااااااااكل نكخ و الماااااااااااابل اليت ميك  نن تقدع املنظمة م  غالهلا الدعا ل ملية التباةل ال املي للم رفة 
 وحتليلأا م  نألل تقدمي امل لومات لصان ي المياءات وغريدا م  نصلاب املصللة و قطاعي األغذية والزراعة.
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 لربانمج وامليزانيةاب ئل املتعلقةاملسا - ااثلثً 
 وسائل التنفيذ

 2شبكة املكاتب امليدانية - ألف

 .ERC/20/4نظر املؤمتر اإلقليمي و الوثيقة  -31
 املؤمتر اإلقليمي:  إنّ  -32

ألأوة إةارة منظمة األغذية والزراعة الرامية إىل تثويض الماااالطة، والالمركزية و صاااان  القرار و اجملارت  ةعا (ن)
خاجمية، مبا و ذلك املوارة البشااااااااارية واملشااااااااارتايت، هبدس حتماااااااااني التنثيذ الشاااااااااامل إلضار النتائج اإلةارية وال

م  مراعاة مباةئ الشاااثافية واملماااا لة، وضااارورة إشاااراك  2030ارءااارتاتيجية وارءاااتجابة لتطل ات غطة عاع 
 ؛ق املكاتي امليدانيةاألألأزة الرائءية للمنظمة بشكل مالئا و عملية صن  القرارات بشأن فتح نو إغال

م  املنظمة نن تواصاااااال ت ديل مناذج نعمال املكاتي امليدانية التاب ة هلا، ر ءاااااايما و ضااااااو  إعاةة  ضليو  (ب)
تنظيا منظومة األما املتلدة اإلمنائية، لتوفري موا مة نكخ وتوليد نوأله آتزر م  غطة ال مل الوحيدة الواق ة 

ق املقيا، م  نألل ضاااااام ان قدر نكخ م  املرونة والكثا ة و اءااااااتذداع املوارة املالية حتة ممااااااؤولية املنمااااااّ
 عياااااا  ونولوايهتا و إضار لوالبشااااارية اادوةة احلالية للمنظمة، هبدس ارءاااااتجابة لالحتياألات الناشااااائة 

األدداس ارءاااااااارتاتيجية للمنظمة، ومتشااااااااًيا م  ندداس التنمية املمااااااااتدامة، م  إيال  ادتماع غاي مل اجلة 
 الثقر و البلدان األكثر أتثرًا، حبمي نولوايت مباةرة ال مل يًدا بيد؛اجلوع و 

م  املنظمة نن تواصاال ألأوةدا لت زيز قدراهتا التقنية وتكامل المااياءااات عل  الصاا يدي  اإلقليمي  ضليو  (ج)
واإلقليمي الثرعي، وخباصاااااااااااااة م  غالل الت اون م  الوكارت اليت توألد مقاردا و روما عل  املماااااااااااااتويني 

 الوقة ذاته عل  القدرات الثنية املالئمة و املقر الرئيمااااااااااااااي للمنظمة، وقليمي والقطرظ وم  احلثاظ اإل
ليمان قياةة املنظمة و اإلقليا عخ ندداس التنمية املمتدامة ذات الصلة، مبا و ذلك األدداس اخلاض ة 

 يارية والقائمة عل  ال لوع واألةلة لرعاية املنظمة، واملماا ة بث الية وبصاورة غاصاة م  غالل الكثا ات امل
 ؛و نضر الت اون اجلديدة ل ما املتلدة والتلليالت القطرية املشرتكة

م  املنظمة نن تتلول حنو هنج برانجمي كامل عل  املمتوى امليداين، إلظأار مما اهتا القيمة و حتقيق  ضليو  (ة)
 قييا إضار النتائج ارءرتاتيجية للمنظمة؛ندداس التنمية املمتدامة بشكل نفيل، ومتشًيا م  توصيات ت

منظومة األما املتلدة اإلمنائية عل  املماااتويني  إعاةة تنظيامشااااركة املنظمة املماااتمرة و تنثيذ عملية  ةعاو  (ه)
اإلقليمي والقطرظ، م  إلقا  اليااااااو  عل  ةور مكاتي ارتصااااااال و ت زيز بروز املنظمة عل  نرض الواق ، 

مجي  نصااااااااااااالاب املصاااااااااااااللة، مبا و ذلك القطاع اخلاي واجملتم  املدين، وتقدمي وو توضيد ال القات م  
 التوأليأات بشأن التوأله ارءرتاتيجي للمنظمة و ما يت لق بقيمته املقرتحة و اإلقليا؛

                                                      
 الت اخلطية.ألرى النظر فيأا مبوألي إألرا  املراء  2
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م  املنظمااة تقييا الثري الناااشاااااااااااااائااة ع  عمليااة إعاااةة تنظيا منظومااة األما املتلاادة اإلمنااائيااة عل   ضلاايو  (و)
رظ واإلقليمي، وحتديددا واغتنامأا، ابلبنا  عل  الدرو  املماااااااااتثاةة واخلخات الناأللة و املماااااااااتويني القط

 ؛الت اون م  الشركا  اآلغري ، ر ءيما و بيئة الوكارت اليت توألد مقاردا و روما
 ءط .فكرة إنشا  ائتالس قائا عل  القيااي بشأن النظا الغذائية والتغذية و إقليا نورواب وآءيا الو  ةعاو  (ز)

 

 نتائج املنظمة وأولوايهتا يف اإلقليم - ابء

 ومللقاهتا المب ة عل  الويي. Rev 1 ERC/20/5حبث املؤمتر اإلقليمي و الوثيقة -33
 املؤمتر اإلقليمي: إنّ  -34

و اإلقليا و إضاااار املبااااةرات  2019-2018ع  تقاااديرا للنتاااائج اليت حققتأاااا املنظماااة غالل الثرتة  عّخ  (ن)
بتلديث  رّحي، و 19-عمل رئيمااية نغرى، فيااالً ع  اءااتجابة املنظمة جلائلة كوفيداإلقليمية وجمارت 

 اإلضار ارءرتاتيجي اجلديد للمنظمة والت ديالت عل  األولوايت اإلقليمية للمنظمة؛
مبباةرة ال مل يًدا بيد اجلديدة، اليت ءااااااااااااااتدعا م  غالهلا املنظمة اإلألرا ات القائمة عل  ا نحاط علمً و  (ب)

 تقوةدا ومتلكأا البلدان و اإلقليا، لتماااااري  التنمية الزراعية والتلولية والتنمية الريثية املماااااتدامة األةلة واليت
(، واجلوع ومجي  نشااااااااااااااكال ءااااااااااااااو  التغذية 1م  نألل القيااااااااااااااا  عل  الثقر )ددس التنمية املمااااااااااااااتدامة 

تنمية املماااتدامة ا و بلوغ مجي  ندداس ال(. وءاااوس تماااادا دذا اجلأوة نيياااً 2التنمية املماااتدامة  )ددس
 اإلقليا؛ األغرى و

مبا و ذلك  -ال لوع والتقنيات احلديثة إمكانيات أب ية تبيّن نءاااااااااااااااليي مبتكرة واءااااااااااااااتذداعنحاط علًما و  (ج)
وت ديل األضر التشري ية الوضنية ذات الصلة  -احللول الرقمية م  التقليل إىل نةىن حّد م  الثجوات الرقمية

 ؛جلديدةملواألأة احلارت والتلدايت ا
ابلرتكيز املتجدة عل  عدع إ ال نحد، والتوحيد التنظيمي لتمري  ةعا الدول اجلزرية الصغرية  اعلمً نحاط و  (ة)

النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الماااااااحلية، م  التشااااااديد بصااااااورة غاصااااااة عل  دذا البلدان 
 األغرية و نورواب وآءيا الوءط ؛

الشااااراكات امل ززة، مبا و ذلك م  املنتجني م  نصاااالاب احليازات الصااااغرية وشااااركات  أب يةا نحاط علمً و  (ه)
املواة الغذائية واملورةي  واملماااااتألكني، كما ألرى التأكيد عليه و الدورة المااااااةءاااااة واألرب ني للجنة األم  

 ؛الغذائي ال املي، وعّخ ع  تقديرا رءرتاتيجية املنظمة اجلديدة إلشراك القطاع اخلاي
ابلتقدع اجلارظ و صاااااااااااياغة اخلطوط التوأليأية الطوعية للجنة األم  الغذائي ال املي بشاااااااااااأن ا نحاط علمً و  (و)

النظا الغذائية والتغذية، مبا يماااااادا و م اجلة ان داع األم  الغذائي وءاااااو  التغذية بشااااا  نشاااااكاله ضااااام  
 منظور النظا الغذائية و المنوات القاةمة؛

نظا الغذائية اليت جتماااد الروابا الديناميكية عخ القطاعات وم  مجي  اجلأات عل  ن ية حتورت ال شاااّدةو  (ز)
الثاعلة والبلدان، واليت تت لق ابرءااااااااتذداع املمااااااااتداع للموارة الطبي ية والزراعة املمااااااااتدامة والنظا الغذائية، 

 وظ؛وهبدس حتمني األم  الغذائي والتغذابرءتناة إىل األب اة الثالثة للتنمية املمتدامة، 
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أب ية اإلضار ارءاااااااااااااارتاتيجي للمنظمة و توفري التوأليه ل مل املنظمة الثين، ونحاط علًما ابلرتتيبات  نقرّ و  (ح)
 ؛املت لقة ابلتنقيح املقرتح لإلضار ارءرتاتيجي

، 2030و غطة عمل التنمية املماااتدامة ل اع  املنقح ابجلأوة الرامية إىل تثبية اإلضار ارءااارتاتيجي رّحيو  (ط)
عل   شاااّج ابعتبار ا حجرظ الزاوية و مجي  ننشاااطة املنظمة، و  1و 2لك ددو التنمية املماااتدامة مبا و ذ

و الدورة الراب ة والمااااااااتني ب د املائة للمجلس عل  ضااااااااو  اإلضار  للمنظمةاءاااااااات راض التغيريات التنظيمية 
 ارءرتاتيجي اجلديد فور اعتماةا؛

ارءاااااااااااااارتاتيجية للمنظمة وكذلك اإلجنازات اليت حتققة مبوألي  ابل مل الذظ ُنجنز م  غالل الخامج نقرّ و  (ظ)
و ارءاااااااتجابة ل ولوايت  2019-2018املباةرات اإلقليمية وغريدا م  جمارت ال مل الرئيماااااااية و الثرتة 

الرئيمااية اليت حدةدا املؤمتر اإلقليمي ألورواب و ةورته احلاةية والثالثني وبتوأليه م  األدداس ارءاارتاتيجية 
، م  إلقاا  اليااااااااااااااو  عل  ن ياة الزراعة اإليكولوألياة و الزراعة األءاااااااااااااارية ابعتبااردا حال  للزراعة منظماةلل

املماااااااااتدامة والتذكري أب ية ارءاااااااااتذداع احلذر للميااااااااااةات احليوية م  نألل مكافلة مقاومة امليااااااااااةات 
 ؛ احليوية، مبا و ذلك إلغا  اءتذدامأا التدرجيي كمواة حمّثزة للنمو

عل  اجملارت اإلقليمية املقرتحة ذات األولوية واملباةرات اإلقليمية املنقلة كنأج اإلضار الخاجمي  صااااااااااااةقو  (ك)
إىل  ضلااااي، و 64-50والثقرات ، 46-41 3، كمااااا يرة و الثقرات2021-2020ل ماااال املنظمااااة للثرتة 

جلديد وت زيز ال مل دذا األولوايت اإلقليمية و إضار اإلعداة إلضاردا ارءاااااااااااااارتاتيجي ا النظر واملنظمة 
 ضم  األولوايت ذات الصلة ضم  ورية املنظمة و ما خيص ما يلي:

 مؤمتر قمة األما املتلدة للنظا الغذائية ومما ة املنظمة فيه؛ (1)
ةمج التغيريات و المااااااياءااااااات املتصاااااالة ابلتغذية واألمناط الغذائية الصاااااالية وحتويل النظا الغذائية  (2)

 ؛ثة للتنمية املمتدامةابرءتناة إىل األب اة الثال
ةمج هنج الصلة الواحدة، مبا و ذلك التصدظ ملقاومة مياةات امليكروابت، واآلفات واألمراض  (3)

 وخباصة غزو اجلراة الصلراوظ؛ -احليوانية املنشأ وال ابرة لللدوة
، م  ال مل لتلقيق ءااالءاال إمداة ضويلة الرتكيز عل  منظور املمااتألك وءااالءاال اإلمداة األقصاار (4)

 ثر اءتدامًة ومشولية؛نك
ت زيز املماااااااااااااااواة والدمج الرقمي، والتشااااااااااااااديد عل  احلماية ارألتماعية وبرامج األغذية والتغذية  (5)

 ؛اجلنمني، م  إيال  ادتماع غاي للمماواة بني املدرءية
ةمج حماءاااابة التكاليف احلقيقية والنظر و عقد األما املتلدة للزراعة األءاااارية وعقد األما املتلدة  (6)

م  نألل التغذية، فيااالً ع  ارئتالس القائا عل  قيااية النظا الغذائية املمااتدامة، ابلت اون  لل مل
 م  وكارت إقليمية نغرى ل ما املتلدة؛

 الغاابت، ومصايد األمساك وتربية األحيا  املائية، والرتبة واملوارة املائية؛ (7)

                                                      
3  www.fao.org/3/nc229en/nc229en.pdf 
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اثية ل غذية والزراعة، وزايةة الرتكيز واءاااااااااااااات اةة التنوع البيولوألي، م  مراعاة عمل ديئة املوارة الور  (8)
عل  احللول القاااائماااة عل  الطبي اااة، والزراعاااة اإليكولوألياااة وغريداااا م  النأج املبتكرة، واحلاااّد م  

 املذاضر والتذثيف م  وضأهتا.
إىل ن ية هنج النظا الغذائية املمااااااتدامة لتنثيذ األمناط الغذائية الصاااااالية، وضلي إىل املنظمة إةراج  نشااااااارو  (ل)

دذا الصاااااالة املثاديمية بني اإلنتاج املمااااااتداع واألمناط الغذائية الصاااااالية واآلمنة للجمي  و جمارت ال مل 
 ؛2025-2022اإلقليمية ذات األولوية للثرتة 

إىل وألوب نن يتوا ع  نشااااارعل  ممااااا ات املنظمة و زايةة ف الية منظومة األما املتلدة وكثا هتا، و  شااااّدةو (ع)
 ة للمنظمة بشكل كامل م  إضار عمل األما املتلدة للت اون و جمال التنمية املمتدامة.إضار الخجمة القطري

 يف إقليم أورواب وآسيا الوسطى 2019-2014توليف تقييمات منظمة األغذية والزراعة للفرتة  - جيم

ي املااؤمتاار اإلقاالااياامااي ماا  الااتااقااااااادياار بااتااقاارياار تااولاايااف الااتااقااياايااا الاااااااذظ نألااراا مااكااتاااااااي الااتااقااياايااا لاالااماانااظاامااااااا -35 ة رحاااااااّ
 (.ERC/20/6 )الوثيقة

 صاةق املؤمتر اإلقليمي عل  مجي  التوصيات الصاةرة ع  تقرير التوليف، ور ءيما: -36
إضار املما لة القائا عل  املمتويني اإلقليمي واملواضي ي، مبا جي له شامالً ومتمقاً ابلكامل وييم   حتمني (ن)

 ؛نن تقوع كافة املشاري  عل  نظرية تغيري قوية
 ت زيزرصااد وتقييا متمااق وشااامل عل  املمااتوى الوضين، واإلقليمي وعل  ممااتوى املؤءاامااة؛ و  نظاع تنثيذو  (ب)

قدرات املكاتي اإلقليمية واإلقليمية الثرعية لتوفري الدعا للمكاتي القطرية للمنظمة و صاااااااياغة املشااااااااري  
 ؛ع  املوارة بلثوال

دتماع إىل ت زيز املؤءمات وتيمري الت ّلا نن تيا مجي  املشاري  اءرتاتيجية غروج متينة، حتّول ار ضمانو  (ج)
 ؛املشرتك، ونشر امل رفة و اإلقليا وارءتثاةة م  اخلخة الثنية للمنظمة لل مل م  الشركا  ارءرتاتيجيني

 اجلنمنياملماواة بني  امل رفة والقدرات )ةاغل املنظمة وبني نصلاب املصللة( حول ت ميامواصلة تنمية و  (ة)
 .املماواة بني اجلنمنياملنظمة )برّمته( و اإلقليا قيااي  ليمان نن يتناول عمل

يو  -37 تقرير مرحلي ع  تنثيااذ دااذا تقاادمي  ضلاايابلتااأكيااد أبن املنظمااة قبلااة التوصاااااااااااااايااات، و  املؤمتر اإلقليمي رحااّ
نتظمة و التوصيات و املؤمتر اإلقليمي القاةع، فيالً ع  بند مماثل ع  التقييا عل  ألدول األعمال عل  نن يشكل ميزًة م

 املؤمترات اإلقليمية املقبلة.
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 مسائل أخرى - ارابعً 
 وسائل التنفيذ

 4للمؤمتر اإلقليمي ألورواب 2023-2020برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  - ألف

للمؤمتر اإلقليمي  2023-2020اءاااااااات رض املؤمتر اإلقليمي الوثيقة بشااااااااأن برانمج ال مل املت دة الماااااااانوات للثرتة  -38
 رواب.ألو 
 املؤمتر اإلقليمي: إنّ  -39

 للمؤمتر اإلقليمي ألورواب. 2023-2020عل  برانمج ال مل املت دة المنوات للثرتة  صاةق (ن)

 حتّول النظم الغذائية والطريق املؤدي إىل مؤمتر القمة للنظم الغذائية

 4راعةالتقرير املنبثق عن مناقشات الدورة احلادية واألربعني للهيئة األوروبية للز  - ابء

 اءت رض املؤمتر اإلقليمي التقرير املنبثق ع  مناقشات الدورة احلاةية واألرب ني للأيئة األوروبية للزراعة. -40
 املؤمتر اإلقليمي: إنّ  -41

ع  تقديرا وةعمه ل مل املنظمة و اإلقليا و جمال الصاااااااااااااالة النباتية، م  بني نمور نغرى و ما  نعرب (ن)
ة، وارتباضأا بتغري املنا ، واألم  الغذائي، والتنوّع البيولوألي، واألنواع يت لق ابلماااااانة الدولية للصاااااالة النباتي

 ؛والتنّقل البشرظ -مبا و ذلك التجارة اإللكرتونية -الغازية والتجارة ال املية املتنامية
 عل  التقرير والتوصيات الصاةرة ع  الدورة احلاةية واألرب ني هليئة الزراعة األوروبية. صاةقو  (ب)

تقرير املنبثق عن منااااقشاااااااااااااات االجتمااااع املشااااااااااارتك بني الااادورة األربعني  يئاااة الغااااابت األوروبياااة ال - جيم
 4السابعة والسبعني للجنة املعنية ابلغاابت والصناعة احلرجية التابعة للجنة االقتصادية ألورواب والدورة

الدورة األرب ني هليئة الغاابت األوروبية  نظر املؤمتر اإلقليمي و التقرير املنبثق ع  مناقشاااات ارألتماع املشااارتك بني -42
 والدورة الماب ة والمب ني للجنة امل نية ابلغاابت والصناعة احلرألية التاب ة للجنة ارقتصاةية ألورواب.

 املؤمتر اإلقليمي: إنّ  -43
 ؛ابلتقرير وعّخ ع  تقديرا لالألتماع املشرتك رّحي (ن)
 م  تالو ارزةواألياااة امل نينيصااااااااااااااللاااة عل  قااادر نكخ م  الت ااااون م  مجي  نصاااااااااااااالااااب امل شااااااااااااااّج و  (ب)

 ؛و الوقة ذاته
لل مل الذظ تقوع به املنظمة عل  املواضااااي  املتصاااالة ابلغاابت و اإلقليا عل  ضااااو  ن ية عّخ ع  تقديرا و  (ج)

 ؛وتنثيذا و اإلقليا 2030-2017للثرتة للغاابت اخلطة ارءرتاتيجية ل ما املتلدة 
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تنثيذ برانمج عمل وارءااااااااو املتكامل وتشااااااااكيل فريق م  األغصااااااااائيني ابلتقدع اارز عل  صاااااااا يد  رّحيو  (ة)
 ؛امل نيني ابلغاابت الشمالية

 م  املنظمة نن تدرج كأولوايت إقليمية و برانمج ال مل وامليزانية اخلاي هبا: ضليو  (ه)
 

  اعة، الت اون حول هنج املناظر الطبي ية املتكاملة بني خمتلف وكارت إةارة األراضااي املمااؤولة ع  الزر
 والغاابت ومصايد األمساك و عمليات التذطيا الوضنية ذات الصلة؛

  والتصااااااااااااادظ للتلدايت اليت تواألأأا األنواع الغازية، م  بني نمور نغرى، م  غالل ةعا شااااااااااااابكة
 األنواع الغازية احلرألية ألورواب وآءيا الوءط ؛

 وحتديد وتث يل الثري اليت يوفّردا الت اون املشرتك بني القطاعات؛ 
 . وإجياة حلول قائمة عل  الطبي ة لتغرّي املنا 

التقرير املنبثق عن مناقشااااااااااات الدورة الثالثني للهيئة االسااااااااااتشااااااااااارية األوروبية للمصااااااااااايد الداخلية  - دال
 5األحياء املائية وتربية

بية للمصاااااااايد اءااااااات رض املؤمتر اإلقليمي التقرير املنبثق ع  مناقشاااااااات الدورة الثالثني للأيئة ارءاااااااتشاااااااارية األورو  -44
 الداغلية وتربية األحيا  املائية.

 املؤمتر اإلقليمي: إنّ  -45
 2024-2020ع  تقديرا ل مل اهليئة، وخباصااااااااة رعتماة اءاااااااارتاتيجية اهليئة خلمس ءاااااااانوات للثرتة  نعرب (ن)

 ؛ واملشورة اليت قدمتأا بشأن البياانت ال لمية احلمنة التوقية ونتائج البلث لصان ي المياءات الوضنيني
ا نولوايت ال مل ملصايد األمساك الداغلية وتنمية تربية األحيا  املائية و املياا ال ذبة و اإلقليا متشيً  قشانو  (ب)

م  املماااا ة و مؤمتر قمة األما املتلدة بشاااأن األم  الغذائي وقياااااي عاملية دامة، وحتقيق ندداس التنمية 
 ؛املمتدامة واملباةرات اإلقليمية للمنظمة

  إىل ت يني وةعا ألأات ارتصااااااال التشااااااغيلية التاب ة هلا لدى اهليئة ارءااااااتشااااااارية األوروبية األعياااااااةعا و  (ج)
للمصااااااااااااااايد الداغلية وتربية األحيا  املائية، ابعتباردا اهليئة األوروبية الوحيدة عل  نطاق البلدان األوروبية 

ومنظمات غري حكومية و  ملصاااااااااااااايد األمساك الداغلية وتربية األحيا  املائية، وإىل تشاااااااااااااجي  بلدان نغرى
 ؛اإلقليا عل  املشاركة و ةورات اهليئة بصثة مراقبني

األعيا  م  غالل ألأات ارتصال التشغيلية التاب ة هلا عل  املشاركة و مشاري  اهليئة اليت ت ا   شّج و  (ة)
 األولوايت اإلقليمية كما حّدةهتا اللجنة الثنية وال لمية للأيئة.
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 ق عن مناقشااااااااااااات الدورة السااااااااااااادسااااااااااااة  يئة مصااااااااااااايد األ اك وتربية األحياء املائيةالتقرير املنبث - هاء
 5يف آسيا الوسطى والقوقاز

املؤمتر اإلقليمي التقرير املنبثق ع  مناقشااات الدورة الماااةءااة هليئة مصااايد األمساك وتربية األحيا  املائية  اءاات رض -46
 و آءيا الوءط  والقوقاز.

 املؤمتر اإلقليمي:  إنّ  -47
نولوايت ال مل ملصاااايد األمساك وتنمية تربية األحيا  املائية و جمال اغتصااااي ديئة مصاااايد األمساك  شانق (ن)

ا م  حتقيق الغاايت ال املية ألدداس التنمية املمتدامة وتربية األحيا  املائية و آءيا الوءط  والقوقاز، متشيً 
 ؛ضاأليكمتان و 2021ا الماب ة و مايو/ناير واملباةرات اإلقليمية للمنظمة، لتنظر فيأا اهليئة و ةورهت

األعيا  ذات الصلة و املؤمتر اإلقليمي ألورواب، وخباصة م  آءيا الوءط  والقوقاز عل  اإلعالن  شّج و  (ب)
 ع  نّيتأا ارنيماع إىل اهليئة.

 البنود ذات الصلة املعروضة لإلحاطة - واو

F/10ERC/20/INا ابلوثيقة نحاط املؤمتر اإلقليمي علمً  -48
6. 

 انعقاد الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب ومكان موعد -زاي 

 .مناقشاااااااة موعد ومكان ان قاة الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب غالل ارألتماع ارفرتاضاااااااي تتاّ  مل -49
ر اإلقليمي ألورواب واملوعد اادة رن قاةدا، ابلتشاااااااااور وءااااااااوس يّقر املدير ال اع مكان ان قاة الدورة الثالثة والثالثني للمؤمت

 األعيا . م 

 ما يستجد من أعمال -حاء 

 دذا البند. و إضاريطرح األعيا  نظ ممائل نغرى  مل -50

 التقرير واعتماد اختتام -طاء

 استعراض تقرير املؤمتر اإلقليمي ألورواب وإقراره

 األعيا  املقدمة غالل أللمة ارعتماة. البياانت اليت تالدام  اعتمد املؤمتر اإلقليمي ابإلمجاع التقرير  -51

                                                      
 .اخلطية التألرى النظر فيه مبوألي إألرا  املراء  6
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 اإلقليمي املؤمتر اختتام

ورواب و ظل املنظمة اإلقليمي ألمجأورية نوزبكمااااتان عل  اءااااتيااااافة الدورة الثانية والثالثني ملؤمتر  ال اع املدير شااااكر -52
-بلًدا 51 د. ونحاط علًما حبيور ارألتماع ع  بُ  نءثرت ع  عقداليت  19-الظروس ارءتثنائية الناشئة ع  ألائلة كوفيد

ألورواب ودو ال دة األكخ م  البلدان اليت حياارت ةوًما املؤمتر اإلقليمي ألورواب، ونن دذا املؤمتر اإلقليمي ارفرتاضااي األول 
ا بني املشاااااااااركني، ونمانة املنظمة ومجي  الوزرا ، ونّواب الوزرا  واملندوبني املوقّري  . ونشااااااااار إىل ننه رغا كون إقليا قّرب نييااااااااً

نورواب وآءاايا الوءااط  دو نحد األقاليا األكثر تنوًعا و ال امل، مّت التوصاال إىل توافق حول عدة م  القيااااي اهلامة. ونحاط 
مت  به علًما بصورة غاصة ابلرتكيز عل  النظا الغذائية املمتدامة واألمناط الغذائية الصلية و نورواب وآءيا الوءط ، ومبا يت

دذا اإلقليا م  إمكانيات للمماعدة و توفري األغذية و ال امل بصورة نكثر اءتدامة، وقدرة عل  الصموة ومشولية. كذلك، 
نشار إىل ن ية احلّد م  الثاقد واملأدر م  األغذية وشّدة عل  قيية الشباب وال مل وتنمية املناضق الريثية و ءياق عقد 

. وو اخلتاع، شاااااكر مجي  املندوبني عل  مشااااااركتأا ابلنيابة ع  األمانة 2028-2019ألءااااارية للثرتة األما املتلدة للزراعة ا
 والزمال  و روما، وو املكتي اإلقليمي و بوةابمة، ومكتي املنظمة و نوزبكمتان وو كل املكاتي القطرية و اإلقليا.

، أبصدق عبارات الشكر جلمي  املشاركني لد املييفبوصثه الب ابلنيابة ع  نوزبكمتانKhodjaev الوزير وتوأّله  -53
وعل  عملية تباةل اآلرا  اإلجيابية ألًدا وتوافق ألورواب عل  حيااااوردا ومشاااااركتأا النشااااطة و دذا املؤمتر ارفرتاضااااي األول 

 اآلرا  حول مواضي  دامة وذات الصلة و اإلقليا.
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 املرفقات -خامًسا 
 األعمال جدول - ألف املرفق

 البنود التمهيدية - أوالً 

 انتذاب الرئيس، وانئيب الرئيس وت يني املقّرري  -1
 اعتماة ألدول األعمال واجلدول الزمين -2
 بيان املدير ال اع -3
 بيان الرئيس املمتقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -4
 بيان رئيس الدورة احلاةية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب -5
 ال املي بيان رئيس جلنة األم  الغذائي -6
 بيان املتلدث ابءا مشاورة منظمات اجملتم  املدين -7

 املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي - ااثنيً 

 حتّول النظم الغذائية والطريق ابجتاه مؤمتر قمة النظم الغذائية

  وآءيا الوءط النظا الغذائية املمتدامة واألمناط الغذائية الصلية و نورواب -8
التلدايت والثري للصاااااااااااااون الديناميكي  -مذكرة امل لومات: حالة التنوع البيولوألي و نورواب وآءااااااااااااايا الوءاااااااااااااط 

 البيولوألي للتنوع
 عقد األما املتلدة لل مل م  نألل التغذية ومتاب ة نعمال املؤمتر الدويل الثاين امل ين ابلتغذيةمذكرة امل لومات: 

 يث اءرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتأا و ال مل و جمال التغذيةمذكرة امل لومات: حتد
 مذكرة امل لومات: قيا  الثاقد واملأدر م  األغذية وارتباضه مبنأجية حتليل الثاقد م  األغذية

 2020مذكرة امل لومات: المنة الدولية للصلة النباتية ل اع 
 2021للنظا الغذائية ل اع مذكرة امل لومات: مؤمتر قمة األما املتلدة 

 مبادرة العمل يًدا بيد: الوصول إىل السكان األشد ضعًفا

 مباةرة ال مل يًدا بيد للمنظمة: هنج ألديد -9
 احللول للشباب، وفري ال مل وتنمية املناضق الريثية و إضار عقد األما املتلدة للزراعة األءرية -10
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 االبتكار والرقمنة

 حدث غاي: اربتكار والرقمنة

 املسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية -ا اثلثً 

 وسائل التنفيذ

 شبكة املكاتي امليدانية -11
 نتائج املنظمة ونولوايهتا و اإلقليا -12
 و إقليا نورواب وآءيا الوءط  2019-2014توليف تقييمات منظمة األغذية والزراعة للثرتة  -13

 مسائل أخرى -رابعاً 

 وسائل التنفيذ

 للمؤمتر اإلقليمي ألورواب 2023-2020ت دة المنوات للثرتة ال مل امل برانمج -14

 ّول النظم الغذائية والطريق املؤدي إىل مؤمتر القمة للنظم الغذائيةحت

 التقرير املنبثق ع  مناقشات الدورة احلاةية واألرب ني للأيئة األوروبية للزراعة -15
األرب ني هليئة الغاابت األوروبية والدورة الماب ة  التقرير املنبثق ع  مناقشات ارألتماع املشرتك بني الدورة -16

 والمب ني للجنة امل نية ابلغاابت والصناعة احلرألية التاب ة للجنة ارقتصاةية
 األحيا  التقرير املنبثق ع  مناقشات الدورة الثالثني للأيئة ارءتشارية األوروبية للمصايد الداغلية وتربية -17
 دورة الماةءة هليئة مصايد األمساك وتربية األحيا  املائية و آءيا الوءط  والقوقازاملنبثق ع  مناقشات ال التقرير -18

 لومات: تقرير منبثق ع  نتائج مداورت الدورتني الثانية واألرب ني والثالثة واألرب ني للأيئة ال امة ملصايد املمذكرة 
 نمساك البلر األبيض املتوءا 

 لثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروابموعد ومكان ان قاة الدورة الثالثة وا -19
 ما يمتجد م  نعمال -20

 اءت راض تقرير املؤمتر اإلقليمي ألورواب وإقرارا
 اإلقليمي املؤمتر اغتتاع
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 قائمة الواثئق -ابء املرفق

 العنوان الرمز

ERC/20/1 Rev.1  ألدول األعمال املؤقة التثصيلي 

ERC/20/2 غذائية الصلية و نورواب وآءيا الوءط النظا الغذائية املمتدامة واألمناط ال 

ERC/20/3  احللول للشباب، وفري ال مل وتنمية املناضق الريثية و إضار عقد األما املتلدة
 للزراعة األءرية

ERC/20/3/Web Annex  احللول للشباب، وفري ال مل وتنمية املناضق الريثية و إضار عقد األما املتلدة
 للزراعة األءرية

ERC/20/4 شبكة املكاتي امليدانية 
ERC/20/5 Rev.1 نتائج املنظمة ونولوايهتا و اإلقليا 

ERC/20/5/Web Annex 1 اة عامة ع  برانمج األدداس ارءرتاتيجية للمنظمة 
ERC/20/5/Web Annex 2  مما ة النتائج ااققة و إقليا نورواب وآءيا و بلوغ األدداس ارءرتاتيجية ملنظمة

 2019-2018ذية والزراعة و فرتة المنتني األغ
ERC/20/5/Web Annex 3  التذطيا والخجمة القطراين ملنظمة األغذية والزراعة و ءياق إصالح منظومة األما

 املتلدة اإلمنائية
ERC/20/5/Web Annex 4  النتائج اإلقليمية ألورواب وآءيا  - 2019تقييا النواتج عل  ممتوى املنظمة ل اع

 وءط ال
ERC/20/5/Web Annex 5  آغر امل لومات ع  إعداة اإلضار ارءرتاتيجي اجلديد 
ERC/20/5/Web Annex 6 عل  األغذية والزراعة و إقليا نورواب وآءيا الوءط  واءتجابة  19-أتثري ألائلة كوفيد

 منظمة األغذية والزراعة هلا
ERC/20/5/Web Annex 7  وما ب د 2025-2022الثرتة  -واب وآءيا الوءط ممتقبل النظا الغذائية و نور 

ERC/20/6  و إقليا نورواب  2019-2014توليف تقييمات منظمة األغذية والزراعة للثرتة
 الوءط  وآءيا

ERC/20/7  للمؤمتر اإلقليمي ألورواب 2023-2020برانمج ال مل املت دة المنوات للثرتة 

ERC/20/8 دورة احلاةية واألرب ني للأيئة األوروبية للزراعةالتقرير املنبثق ع  مناقشات ال 

ERC/20/9  التقرير املنبثق ع  مناقشات ارألتماع املشرتك بني الدورة األرب ني هليئة الغاابت
األوروبية والدورة الماب ة والمب ني للجنة امل نية ابلغاابت والصناعة احلرألية التاب ة 

 للجنة ارقتصاةية
ERC/20/10 ملنبثق ع  مناقشات الدورة الثالثني للأيئة ارءتشارية األوروبية للمصايد التقرير ا

 األحيا  الداغلية وتربية
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ERC/20/11 التقرير املنبثق ع  مناقشات الدورة الماةءة هليئة مصايد األمساك وتربية األحيا  املائية 
 و آءيا الوءط  والقوقاز

ERC/20/12 Rev.1 نظمة: هنج ألديدمباةرة ال مل يًدا بيد للم 

  

  املعلوماتسلسلة واثئق 

 العنوان الرمز

ERC/20/INF/1 مذكرة امل لومات 
ERC/20/INF/2 Rev.2 اجلدول الزمين املؤقة 

ERC/20/INF/3 Rev.2 قائمة مؤقتة ابلواثئق 

ERC/20/INF/4 بيان املدير ال اع 

ERC/20/INF/5  الزراعةبيان الرئيس املمتقل جمللس منظمة األغذية و 

ERC/20/INF/6 بيان رئيس الدورة احلاةية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب 

ERC/20/INF/7 بيان رئيس جلنة األم  الغذائي ال املي 

ERC/20/INF/8 بيان املتلدث ابءا مشاورة منظمات اجملتم  املدين 

ERC/20/INF/9 Rev.1 2021ع مؤمتر قمة األما املتلدة للنظا الغذائية ل ا  

ERC/20/INF/10  تقرير منبثق ع  نتائج مداورت الدورتني الثانية واألرب ني والثالثة واألرب ني للأيئة ال امة
 ملصايد نمساك البلر األبيض املتوءا

ERC/20/INF/11  التلدايت والثري للصون  -حالة التنوع البيولوألي و نورواب وآءيا الوءط
 الديناميكي للتنوع البيولوألي

ERC/20/INF/12  عقد األما املتلدة لل مل م  نألل التغذية ومتاب ة نعمال املؤمتر الدويل الثاين امل ين
 ابلتغذية

ERC/20/INF/13 رءرتاتيجية والرؤية ل مل منظمة األغذية والزراعة و جمال التغذيةحتديث ا 

ERC/20/INF/14  حتليل الثاقد م  األغذيةقيا  الثاقد واملأدر م  األغذية وارتباضه مبنأجية 

ERC/20/INF/15  2020المنة الدولية للصلة النباتية ل اع 

ERC/20/INF/16 بيان ارغتصاصات وحقوق التصوية املقّدع م  ارحتاة األورويب والدول األعيا  فيه 
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