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 اخلدمات الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب هلا يقدم اليت والزراعة األغذية منظمة يف األعضاء البلدان

 األرجنتني
 إكوادور
 وبربودا أنتيغوا

 أوروغواي
 ابراغواي
 البازيل
 برابدوس

 بليز
 بنما
 بريو

 وتوابغو ترينيداد

 جامايكا
 البهاما جزر
 يةالدومينيك مهوريةاجل

 البوليفارية فنزويال مجهورية
 القوميات املتعددة بوليفيا دولة

 دومينيكا
 غرينادين وجزر فنسنت سانت
 ونيفيس كيتس  سانت
 لوسيا سانت

 السلفادور
 سورينام

 شيلي
 ناداغري
  واتيماالغ

 غياان
 كواب

 كوستاريكا
 كولومبيا
 املكسيك
 واغنيكارا
 هاييت

 هندوراس

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا والزراعة األغذية ملنظمة اإلقليمية املؤمترات انعقاد ومكان موعد
 

 1949أيلول /سبتمب 25–18، (إكوادور)كيتو  - األولاملؤمتر 
  1950كانون األول /ديسمب 12–1، (أوروغواي)يفيديو مونت - الثايناملؤمتر 
  1954أيلول /سبتمب 10–1، (األرجنتني)بوينس آيرس  - الثالثاملؤمتر 
  1956تشرين الثاين /نوفمب 30–19، (شيلي)سانتياغو  - الرابعاملؤمتر 
  1958تشرين الثاين /نوفمب 21–12، (كوستاريكا)سان خوسيه  - اخلامساملؤمتر 
  1960آب /أغسطس 20–9، (املكسيك)مكسيكو  - السادسر املؤمت
  1962تشرين الثاين /نوفمب 27–17، (البازيل)ريو دي جانريو  - السابعاملؤمتر 
  1965آذار /مارس 29–13، (شيلي)فينا ديل مار  - الثامناملؤمتر 
  1966كانون األول /ديسمب 16–5، (أوروغواي)بونتا ديل إسيت  - التاسعاملؤمتر 
  1968كانون األول /ديسمب 31–2، (جامايكا)كينغستون  - العاشرؤمتر امل

  1970تشرين األول /أكتوبر 20–12، (فنزويال)كاراكاس  - احلادي عشراملؤمتر 
  1972أيلول /سبتمب 2–آب/أغسطس 21، (كولومبيا)كايل  - الثاين عشراملؤمتر 
  1974آب /أغسطس 23–12، (بنما)بنما  - الثالث عشراملؤمتر 
  1976نيسان /أبريل 29–21، (بريو)ليما  - الرابع عشراملؤمتر 
  1978آب /أغسطس 19–8، (أوروغواي)مونتيفيديو  - اخلامس عشراملؤمتر 
  1980أيلول /سبتمب 6–آب/أغسطس 26، (كواب)هافاان  - السادس عشراملؤمتر 
  1982ل أيلو /سبتمب 10–آب/أغسطس 20، (نيكاراغوا)ماانغوا  - السابع عشراملؤمتر 
  1984آب /أغسطس 15–6، (األرجنتني)بوينس آيرس  - الثامن عشراملؤمتر 
  1986آب /أغسطس 31–5، (برابدوس)بريدجتاون  - التاسع عشراملؤمتر 
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  1988تشربن األول /أكتوبر 7–2، (البازيل)ريسيفي  - العشروناملؤمتر 
  1990 متوز/يوليو 13–9، (شيلي)سانتياغو  - احلادي والعشروناملؤمتر 
  1992 تشرين األول /أكتوبر 2–أيلول/سبتمب 28، (أوروغواي)مونتيفيديو  - الثاين والعشروناملؤمتر 
  1994أيلول /سبتمب 2–آب/أغسطس 29، (السلفادور)سان سلفادور  - الثالث والعشروناملؤمتر 
  1996متوز /يوليو 6–2، (ابراغواي)أسونسيون  - الرابع والعشروناملؤمتر 
  1998حزيران /يونيو 20–16، (جزر البهاما)انسو  - اخلامس والعشرون املؤمتر
  2000نيسان /أبريل 14–10، (املكسيك)مرييدا  - السادس والعشروناملؤمتر 
  2002نيسان /أبريل 26–22، (كواب)هافاان  - السابع والعشروناملؤمتر 
  2004نيسان /لأبري 30–26، (غواتيماال)غواتيماال سييت  - الثامن والعشروناملؤمتر 
  2006نيسان /أبريل 28–24، (فنزويال)كاراكاس  - التاسع والعشروناملؤمتر 
  2008نيسان /أبريل 18–14، (البازيل)برازيليا  - الثالثوناملؤمتر 
  2010نيسان /أبريل 30–26، (بنما)ابانما  - احلادي والثالثوناملؤمتر 
  2012آذار /مارس 30–26، (األرجنتني)بوينس آيرس  - الثاين والثالثوناملؤمتر 
  2014أاير /مايو 9–6، (شيلي)سانتياغو  - الثالث والثالثوناملؤمتر 
 2016آذار /مارس 3–فباير 29، (املكسيك)مكسيكو سييت  - الرابع والثالثوناملؤمتر 
 2018آذار /مارس 8–5، (جامايكا)مونتيغو ابي  - اخلامس والثالثوناملؤمتر 
 ( بصورة افرتاضية) 2020تشربن األول /أكتوبر 21–19، (نيكاراغوا)ماانغوا  - ونالسادس والثالثاملؤمتر 
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 احملتوايت بيان
 الصفحة

 5 .................................................................................. الرئيسية التوصيات موجز
 الفقرات

  الفتتاحية البنود – أولا 
 2–1 ........................................................................... اإلقليمي املؤمتر ترتيبات
 4–3 ................................................................................... االفتتاح مراسم
 5 .................................................................................  احلكومة رئيس بيان
 6 ................................................................ والزراعة ذيةاألغ ملنظمة العام املدير بيان

 8–7 ......................................................... املقرر وتعيني الرئيس ونواب الرئيس انتخاب
 10–9 .............................................................الزمين واجلدول األعمال جدول اعتماد
 17–11 ........................................................... اإلقليمي املؤمتر يف ألقيت اليت البياانت

 
 والعاملي اإلقليمي املستويني على ابلسياسات واملتعلقة التنظيمية املسائل – اثنياا

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف والزراعة األغذية على 19-كوفيد  جائحة أثر
 19–18 .............................................................................. املنظمة واستجابة

 21–20 ............................................ للجميع صحية غذائية أمناط لتوفري مستدامة أغذية نظم
ا العمل  23–22 .......................................... للجميع وشاملة مزدهرة ريفية جمتمعات حنو بيد يد 
 25–24 ........................................................... الصمود على والقادرة املستدامة الزراعة

 
 وامليزانية مجالربان مسائل – اثلثاا

 27–26 ................ الكارييب البحر منطقةو  الالتينية أمريكا إقليم يف وأولوايهتا والزراعة األغذية منظمة نتائج
 29–28 ................. الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف األعضاء خدمة على املنظمة قدرات حتسني
 31–30 ........................................................................ الرقمية والزراعة االبتكار
 32 ..................................................................... اإلقليمية اهليئات توصيات موجز
 33 .....................الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي للمؤمتر السنوات املتعدد العمل برانمج

 
 أخرى مسائل – رابعاا
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 37 ........... ابلتغذية املعين اينالث الدويل املؤمتر أعمال ومتابعة التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم عقد تنفيذ
 38 ..................................................... التغذية على املنظمة عمل واسرتاتيجية رؤية حتديث



LARC/20/REP 6 
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 41–40 .......................................................................... املوارد وحشد وتبادهلا
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 موجز التوصيات الرئيسية
 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

 (27و 26 )الفقراتن الكارييب البحر منطقةو  الالتينية أمريكا إقليم يف وأولوايهتا والزراعة غذيةاأل منظمة نتائج. 
 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف األعضاء البلدان خدمة على املنظمة قدرات حتسني 

 .(29و 28 )الفقراتن
 (31و 30 )الفقراتن الرقمية والزراعة االبتكار. 
 (32 )الفقرة اإلقليمية اهليئات توصيات موجز. 
 (33 )الفقرة الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي للمؤمتر السنوات املتعدد العمل برانمج. 
 (42 إىل 34 من )الفقرات أخرى مسائل. 

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر
 املنظمة واستجابة الكارييب البحر ومنطقة نيةالالتي أمريكا يف والزراعة األغذية على 19-كوفيد  جائحة أثر 

 .(19و 18 )الفقراتن
 (21و 20 )الفقراتن للجميع صحية غذائية أمناط لتوفري مستدامة أغذية نظم. 
 ا العمل  .(23و 22 )الفقراتن للجميع وشاملة مزدهرة ريفية جمتمعات حنو بيد يد 
 (25و 24 )الفقراتن الصمود على والقادرة املستدامة الزراعة. 
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 الفتتاحية البنود - أولا 
 اإلقليمي املؤمتر ترتيبات

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ملؤمتر والثالثني الســادســة الدورة ُعقدت -1
 املتمثلة االســــــتثنائية الظروف بســــــب  افرتاضــــــيا االجتماع ُعقد وقد .2020 األول تشــــــرين/أكتوبر 21 إىل 19 من الفرتة يف

 املدير بني مباحثات عق  القرار هذا اختذ وقد .ومقّيدات صـــــــــــحية خماوف من عليها ترت  وما احلالية 19-كوفيد  جبائحة
 اســـــــــــتجابة الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمية اجملموعة مع كما  نيكاراغوا، مجهورية املضـــــــــــيف، والبلد العام
 وجاهية جلســــــــــات عقد تتطل  للمنظمة العامة القواعد ألن ونظر ا .الفعلية واالجتماعات الســــــــــفر على ةاملفروضــــــــــ للقيود
 .االفرتاضية البيئة مع تتفق ال اليت األنظمة كافة  تعليق على احلالة هذه يف األعضاء وافق فقد اإلقليمية، املؤمترات يف
 رئيسو  مجهورية لرئيس اثنان انئبان بينهم من اعضو   33 من مشارك ا 545 من يقرب ما افرتاضي ا اإلقليمي املؤمتر حضر -2

 املتحـــدة األمم منظومـــة من وكـــاالت 10 عن وممثلون اثنـــان ومراقبـــان اســــــــــــــفري   14و وزير وانئـــ  وزير ا 92و واحـــد وزراء
 اجلوع ملكـــافحـــة البملـــانيـــة اجلبهـــات من وواحـــدة املـــدين اجملتمع منظمـــات من 10و الـــدوليـــة احلكوميـــة املنظمـــات من 9و
 .واألكادميية العلمية املنظمات من 5و اخلاص القطاع منظمات من 5و
 

 الفتتاح مراسم

 Ronaldo Denis الوزير معــــايل حبضــــــــــــــور األول تشــــــــــــــرين/أكتوبر 19 يف اإلقليمي املؤمتر افتتــــاح حفــــل أقيم -3
Colindres Moncada، لألمم والزراعة األغذية ملنظمة مالعا املدير دونيو، شو والدكتور نيكاراغوا، مجهورية خارجية وزير 

 التنمية خبطة بلده التزام مؤكدا   األول االفرتاضــــــــــــــي اإلقليمي املؤمتر هذا يف واملشــــــــــــــاركني ابملندوبني الوزير ورح  .املتحدة
 روالفق اجلوع من خالية املنطقة تكون أن حنو قدم ا املضــــي أمهية على وشــــّدد املســــتدامة، التنمية وأهداف 2030 املســــتدامة
 1.املناخ تغري مع التكّيف على القادرة والزراعة للجميع والشاملة املستدامة الريفية التنمية فزحب املدقع،

 والصــفات القيم بفضــل 2021 لعام للســالم نوبل جلائزة والزراعة األغذية منظمة ترشــي  اقرتح ذلك، إىل ابإلضــافة -4
  .اإلنسانية لصاحل التنفيذ موضع املنظمة وضعتها اليت
 

 احلكومة رئيس بيان

 ،Colindres Moncada Ronaldo Denis الوزير معــايل ســـــــــــــّل  اإلقليمي، املؤمتر أمــام القــاه الــذي بيــانــه يف -5
ذت اليت والســـــــــــــيـــاســــــــــــــــات اإلجراءات نتـــائج على الضـــــــــــــوء نيكـــاراغوا، مجهوريـــة خـــارجيـــة وزير   ملكـــافحـــة نيكـــاراغوا يف نـُفـــّ

 الغذائي واألمن واإلنتاج اجلنســـــــني بني ابملســـــــاواة يتعلق ما يف كما  ،املخاطر على واالنكشـــــــاف والفقر 19-كوفيد جائحة
 اجملتمعات تواجهه الذي املدن أطراف إىل اإلزاحة خبطر وذّكر .املناخ وتغري والتعليم والصـــــــحة للجميع، الشـــــــاملني والتغذية
 وســـــــندات األجداد عن ارثةاملتو  أفريقي أصـــــــل من واملنحدرين األصـــــــلية الشـــــــعوب أراضـــــــي حدود تعيني وبضـــــــرورة الريفية،
 حتدايت تواجه املنطقة أن إىل وأشـــــــــار .امليناء دولة تتخذها اليت التدابري بشـــــــــأن االتفاق على التصـــــــــديق وأبمهية ملكيتها،

                                                      
 األفراد من يعمل من املزارع مصـــطل  ويشـــمل .والغاابت املائية األحياء وتربية األمساك ومصـــايد احليوانية والثروة احملاصـــيل إنتاج الزراعة مصـــطل  يشـــمل  1
 .اجملاالت هذه أحد يف
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 والكفــاءة املتــاحــة، التكنولوجيــات واعتمــاد وتوليــد اإلنتــاجيــة، :والزراعــة ابألغــذيــة ،أمور مجلــة بني من يتعلق، مــا يف خطرية
 والصناعة املضافة، والقيمة األسواق، إىل والوصول االئتمان، على واحلصول والتمويل األغذية، وسالمة اإلنتاج، يف واجلودة
 الفقر خفض إىل الرامية والبامج الســـياســـات وتعزيز تنفيذ على وعملها املنظمة لرســـالة وتثمينه تقديره عن وأعرب .الزراعية
 .الطبيعية للموارد املستدامة دارةواإل التغذية سوءو  الغذائي األمن وانعدام

 
 والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير بيان

 مجهورية حكومة املؤمتر يف لقاهأ الذي بيانه يف دونيو، شــــــــــو الدكتور ،ةوالزراع األغذية ملنظمة العام املدير شــــــــــكر -6
 منظمة إىل املنظمة لتحويل رؤيته وعرض .تنظيمها على وللتعاون اإلقليمي للمؤمتر االفرتاضـــــية الدورة الســـــتضـــــافة نيكاراغوا
 دعما األعضــاء إىل خدماهتا تقدم النتائج على ومرّكزة وتشــاركية وشــفافة وكفؤة وفّعالة ةواشــتمالي وتركيبية ومرنة دينامية أكثر

 إجاابت لتوفري اســـــرتاتيجي وتوجيه إرشـــــاد من اإلقليمي املؤمتر به يقوم ما أمهية على الضـــــوء وســـــّل  .والبامج للســـــياســـــات
 التنمية أهداف حتقيق بغية الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا تواجهها اليت امللحة املشــــــــــــــاكل من للعديد ســــــــــــــياقية
 اخلاص والقطاع األخرى الدولية املنظمات مع الشــــــراكات ومتتني الرقمية والتكنولوجيا االبتكار بتعزيز ســــــيما ال املســــــتدامة،
 الالتينية أمريكا يف املنظمة أحرزته الذي التقدم إىل وأشـــار .واألكادميي العلمي والوســـطني البملانية واجلبهات املدين واجملتمع
 على وشّدد .املنظمة عمل فعالية ويعزز التعاون ويّيسر املنعزلة الصوامع يكسر برانجمي هنج تنفيذ يف الكارييب البحر ومنطقة
 بشــــــــأن املتحدة األمم قمة مبؤمتر وااللتزام اجلديد؛ االســــــــرتاتيجي لإلطار تاألولواي حتديد :اإلقليمي للمؤمتر أولوايت ثالث
 العمل ملبادرة التعاوين النهج على الضــــوء وســــل  .الغذائية النظم لتحويل واألولوايت والتوقعات ؛2021 لعام الغذائية النظم
ا  ســــــتة يف اآلن تنشــــــ  واليت املكانية،-جلغرافيةا والبياانت واالبتكار اجلديدة التكنولوجيات اســــــتخدام على القائمة بيد، يد 
 املنظمة جهود على وكذلك والدخل، والعمالة الغذائي األمن على 19-كوفيد  جائحة أثر على وشـــــــــــّدد .املنطقة بلدان من
  .19-كوفيد  جائحة من والتعايف االستجابة برانمج بتنفيذ األعضاء لدعم
 

 املقرر وتعيني الرئيس ونواب الرئيس انتخاب

 والثروة الزراعة وزير ،Gadea Centeno Francisco Edward الســـــــــــــيد معايل كرئيس  اإلقليمي املؤمتر نتخ ا -7
 وانتخــــــ  االجتمــــــاع؛ إىل ابملنــــــدوبني ورحــــــ  لتعيينــــــه تقــــــديره عن أعرب الــــــذي نيكــــــاراغوا، مجهوريــــــة يف احليوانيــــــة
 والثروة الزراعة وزير ،Lazo E. Xavier الســـيد ومعايل جامايكا، يف واألمساك الزراعة وزير ،Green Floyd الســـيد معايل
 .للرئيس انئبني اإلكوادور، مجهورية يف احليوانية

 الدومنيكية للجمهورية الدائم املمثل ،Caamaño Arvelo Mario الســــــــيد معايل امقرر   اإلقليمي املؤمتر انتخ  -8
 .والزراعة األغذية منظمة لدى

 
 الزمين واجلدول األعمال جدول اعتماد

 يف مـدرجـة االجتمـاع إىل املقـدمـة والواثئق .الزمين واجلـدول ألف( )املرفق األعمـال جـدول اإلقليمي املؤمتر مـداعت -9
 .ابء امللحق



LARC/20/REP 10 

 

 منظمات احلالية الدورة ســبقت اليت املشــاورة أثناء رشــحتهم الذين للناطقني الكلمة إعطاء على اإلقليمي املؤمتر وافق -10
 االهتمام عن تعبري ا اجلوع، ملكافحة البملانية اجلبهات وكذلك واألكادميية العلمية اطواألوســــــــــــــ اخلاص والقطاع املدين اجملتمع
 .السابقة الثالث اإلقليمي املؤمتر دورات جتربة مع يتماشى ومبا املنظمة أعمال يف الفاعلة للجهات الواسعة ابملشاركة

 
 اإلقليمي املؤمتر يف ألقيت اليت البياانت

 أمريكا يف احملرز التقدم على الضـــــوء والزراعة األغذية منظمة جمللس املســـــتقل الرئيس حمبوب، خالد الســـــيد ســـــّل  -11
 تدهور مؤشـــــــــــرات اجتاه لعكس جهودها متتني على البلدان وحث اجلوع على القضـــــــــــاء يف الكارييب البحر ومنطقة الالتينية
ا العمل مبادرة أمهية على وأّكد .املاضــــــية الســــــنوات يف والتغذية الغذائي األمن  حتقيق يف ُأحرز الذي التقدم لتســــــريع بيد يد 
 املنظمة ســـياســـات حتديد يف اإلقليمي املؤمتر دور أمهية على الضـــوء املســـتقل الرئيس وســـّل  .2و 1 املســـتدامة التنمية هديف

 اجلديد االســرتاتيجي اإلطار يف صــحي  بشــكل اإلقليمية األولوايت إدراج ضــمان إىل األعضــاء ودعا .املنطقة يف وأولوايهتا
 املنظمة به تضــطلع الذي املركزي لدوراب ســّلمو  2021 لعام الغذائية النظم بشــأن املتحدة األمم قمة مبؤمتر وذّكرهم للمنظمة

 .للمنظمة األساسية للوالية 2030 خطة أبمهية ذّكرهم كما  ،فيه
 ،Tiensin Thanawat الســـــــــــــيد ة،املنظم لدى اتيلند ململكة الدائم واملمثل العاملي الغذائي األمن جلنة رئيس نّوه -12

 على الضـــــوء وســـــّل  والتغذية، الغذائي األمن لتعزيز البلدان تبذهلا اليت اجلهود يف للجنةا تلعبه أن جي  الذي الرئيســـــي ابلدور
 يالغذائ األمن جلنة عليها وافقت اليت 2023–2020 للفرتة السنوات املتعدد العمل برانمج يف اجلديدة األربعة العمل مسارات
 .البياانت ونظم الالمساواة وأوجه والشباب اجلنسني بني املساواة مسائل :وهي واألربعني السادسة دورهتا يف العاملي

 اخلامســــة الدورة رئيس بصــــفته جامايكا، يف األمساك ومصــــايد الزراعة وزير ،Green Floyd الســــيد معايل شــــكر -13
 جامايكا يف وضــــــــــعت اليت الثقة على األعضــــــــــاء الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املنظمة ملؤمتر والثالثني
 لتطبيق الالزمة املوارد وحشـــــــــــــد الفين التعاون يف املنظمة على االعتماد مواصـــــــــــــلة إىل احلاجة جديد من وأكد .الدورة أثناء

 وكذلك املدقع، والفقر اجلوع على ءالقضـــــا هديف املقرتحني، اهلدفني ولتحقيق املنظمة إىل املقّدمة اإلقليمي املؤمتر توصـــــيات
 .املنطقة يف الطبيعية للموارد املستدامة اإلدارة تعزيز
 ومنطقة الالتينية أمريكا يف املدين اجملتمع منظمات مع املشــــــــــاورة عن الصــــــــــادر ابلبيان علم ا اإلقليمي املؤمتر أخذ -14
 عقدت اليت الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الســـــــــــادســـــــــــة للدورة متهيدا الكارييب البحر
/19INF//20LARC اإلعالمية الوثيقة يف أدرج والذي ،2020 األول تشرين/أكتوبر 6 يف افرتاضي ا

 2. 
 ومنطقة الالتينية أمريكا يف اخلاص القطاع منظمات مع املشـــــــاورة عن الصـــــــادر ابلبيان اعلم   اإلقليمي املؤمتر أخذ -15

 عقدت اليت الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الســـــــــــادســـــــــــة للدورة متهيدا ييبالكار  البحر
/20INF//20LARC اإلعالمية الوثيقة يف أدرج والذي ،2020 األول تشرين/أكتوبر 7 يف افرتاضي ا

 3. 

                                                      
 عــــــــــلــــــــــى مــــــــــتــــــــــاحــــــــــة /Consultation Society Civil the for Spokesperson the by Statement“ 19INF//20LARC” الــــــــــوثــــــــــيــــــــــقــــــــــة  2
//documents/en36conferences/larc-http://www.fao.org/about/meetings/regional 
 عـــــــــلــــــــــى مـــــــــتـــــــــاحـــــــــة /Consultation Sector Private the for Spokesperson the by atementSt“ 20INF//20LARC” الـــــــــوثـــــــــيـــــــــقـــــــــة  3
/conferences/larc36/documents/en-http://www.fao.org/about/meetings/regional 
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 الالتينية أمريكا يف واألكادميية العلمية اطاألوســـــــــــ مع املشـــــــــــاورة عن الصـــــــــــادر ابلبيان علم ا اإلقليمي املؤمتر أخذ -16
 تشرين/أكتوبر 13 يف افرتاضي ا عقدت اليت اإلقليمي، املنظمة ملؤمتر والثالثني السادسة للدورة امتهيد   الكارييب البحر ومنطقة
/22INF//20LARC اإلعالمية الوثيقة يف أدرج والذي ،2020 األول

 4. 

ا اإلقليمي املؤمتر أخذ -17  ملكافحة البملانية للجبهة العام املنســــق ،Flores Jairo الســــيد عن الصــــادر انابلبي علم 
 الوثيقــة يف أدرج والــذي غواتيمــاال، مجهوريــة يف الكونغرس وعضــــــــــــــو الكــارييب البحر ومنطقــة الالتينيــة أمريكــا يف اجلوع

/21INF//20LARC اإلعالمية
 5. 

 
 والعاملي اإلقليمي املستويني ىعل ابلسياسات واملتعلقة التنظيمية املسائل – اثنياا

 املنظمة واستجابة الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف والزراعة األغذية على 19-كوفيد  جائحة ثرأ

  :اإلقليمي املؤمتر إنّ  -18
 ضــــــــــمان وعلى ،19-كوفيد  جائحة أتثريات مكافحة على األعضــــــــــاء مســــــــــاعدة على املنظمة بعمل رّح  (1)

 ختفيف وعلى وابلكامل بتواصــل تعمل أغذية وجتارة أغذية بســالســل احمللية تمعاتاجمل إىل األغذية إمدادات
 ؛والتغذية الغذائي واألمن الفقر على اجلائحة أتثريات

 لضـــمان حبزم التغذية وســـوء الفقر مكافحة وأمهية اجلوع على القضـــاء يف تقدم إحراز أمهية على الضـــوء ســـّل و  (2)
 ؛اجلائحة بعد التعايف فرتة يف املستدامة التنمية وضمان أفضل، حنو لىع البناء وإعادة ،"الغذاء يف الـحق"

 ودور والتغذية، الغذائي األمن يف الدولية والتجارة األقاليم بني التجارة تؤديه الذي الرئيسي الدور على أّكدو  (3)
 ؛التجارة وتيّسر العامة الصحة حتمي معايري وضع يف العلم

 من ،19-كوفيد  جائحة فيه تســـــببت الذي املســـــبوق غري الدويل اقالســـــي خضـــــم يف أنه على الضـــــوء ســـــّل و  (4)
 القضــــاء" 2 املســــتدامة التنمية هدف حتقيق بغية الدوليني والتعاون والتضــــامن األطراف تعددية متتني الضــــروري

 /1/70A/RES القرار من 30 ابلقســــــم وذّكر .الرك  خلف أحد ترك عدم مع اتم ا، حتقيق ا "اجلوع على التام
 حثّ  الذي 2030 خبطة يتعلق ما يف 2015 أيلول/سبتمب 25 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية عتمدتها الذي
 القانون مع تتناىف اجلان  أحادية جتارية أو مالية أو اقتصادية تدابري أي وتطبيق سن عن االمتناع" على الدول
 ؛"النامية البلدان يف سيما ال الكاملة، عيةواالجتما االقتصادية التنمية وتعرقل املتحدة األمم وميثاق الدويل

 يغطي والذي /10/20LARC الوثيقة يف املقرتح 19-كوفيد  جائحة من والتعايف االســتجابة بانمجب رح ّ و  (5)
 واإلدماج القرار، صنع خدمة يف والبياانت العاملية، اإلنسانية االستجابة خطة :هي رئيسية، استجاابت سبع

 قدرة وحتفيز األغذية، ســــــــــــــالمة ومعايري الدولية والتجارة الفقر، خلفض ماعيةاالجت واحلماية االقتصــــــــــــــادي
 يف صــــــــحية أزمات نشــــــــوب دون واحليلولة التعايف، أجل من الصــــــــمود على الصــــــــغرية احليازات أصــــــــحاب

                                                      
 عــــلــــى مــــتـــــــاحـــــــة Committee Academic and Scientific the of Spokesperson the by Statement“ LARC/20/INF/22” الــــوثــــيــــقـــــــة  4
/.conferences/larc36/documents/en-http://www.fao.org/about/meetings/regional 
 عــــــلــــــى مــــــتـــــــاحـــــــة /Hunger against Fronts Parliamentary the for Spokesperson the by Statement“ 21INF//20LARC” الــــــوثــــــيــــــقـــــــة  5
/.ocuments/enconferences/larc36/d-http://www.fao.org/about/meetings/regional 
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 والقدرات واألولوايت الوطنية للســــــــياقات ووفق ا يلزم حســــــــبما كله  وذلك األغذية، نُظم وحتويل املســــــــتقبل،
 ؛صحية غذائية نظم ا توفر مستدامة أغذية منظ لضمان

 مع املشــــــــــــــرتك والعمل والزراعة األغذية منظمة من 19 كوفيد  جائحة خالل تلقاه الذي الدعم على أكدّ و  (6)
 واجلمــاعــة الوســــــــــــــطى، ألمريكــا التكــامــل ومنظومــة الكــارييب، البحر ومنطقــة الالتينيــة أمريكــا دول مجــاعــة

 احليوانية، والصـــــــــــــحة النبااتت لوقاية اإلقليمية الدولية واملنظمة احليوان، لصـــــــــــــحة العاملية واملنظمة الكاريبية،
 وبرانمج الزراعية، للتنمية الدويل والصـــــــــندوق الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصـــــــــادية واللجنة
 األمم مةمنظو  ووكاالت األمريكية، للبلدان الصــــــــــــــحة ومنظمة العاملية، الصــــــــــــــحة ومنظمة العاملي، األغذية
 يف للتعــاون األمريكيــة البلــدان معهــد مثــل األمريكيــة، البلــدان منظومــة وكــاالت وكــذلــك األخرى، املتحــدة
 .الزراعة ميدان

 :يلي مبا والزراعة األغذية منظمة تقوم أبن اإلقليمي املؤمتر أوصى -19
 تســـببت اليت ألزمةا من النهوض أجل من التعايف وبرامج ســـياســـات وتقييم وتنفيذ تصـــميم يف احلكومات دعم (1)

 والغذاء واإلنتاجي، االجتماعي واإلدماج العمل فرص اســـــــــــــتحداث على الرتكيز مع ،19-كوفيد  جائحة هبا
 الزراعي لإلنتاج مســـــتداما اســـــتخداما واســـــتخدامها املياه وتوفري املدرســـــية، والتغذية مجيعا، للســـــكان الصـــــحي
 املســتدامة للتنمية والبيئية واالجتماعية االقتصــادية  اجلوان على الضــوء تســلي  مع والصــادرات، اإلنتاج وزايدة
 ؛الثالثة األبعاد هذه من أي يف األزمات أمام لصمودا لزايدة املخاطر وإدارة

 املنتجني ووصـــــــــــــول القيمـة ســـــــــــــالســــــــــــــل على اجلـائحـة احتواء تـدابري أثر من التخفيف يف احلكومـات دعمو (2)
 ؛والريفيات والشباب األسريني املزارعني بني اإلنتاجية اتالشراك دعم ذلك يف مبا األسواق، إىل واملستهلكني

 العلم تســـــــــــتخدم واســـــــــــتدامة اشـــــــــــتماال أكثر وغذائية زراعية نظم لبناء مبتكرة هُنج اعتماد يف البلدان دعمو  (3)
 ؛نفسه الوقت يف الريف سكان لدى الرقمية الفجوات لسد الرقمية، احللول سيما وال والتكنولوجيا،

 األغذية نظم لتعايف واخلاص العام القطاعني بني والشـــــراكات واخلاصـــــة العامة ماراتاالســـــتث حشـــــد تيســـــريو  (4)
 غري الريفية األنشــــــــــــطة من وغريها واحلراجة املائية األحياء وتربية واألمساك احليوانية والثروة احملاصــــــــــــيل وإنتاج
 على ومنها الســـــياحة، ثلم الزراعة، من املشـــــتقة املنتجات على الطل  تدفع اليت تلك ذلك يف مبا الزراعية،
ا العمل مبادرة احلصر ال املثال سبيل  ؛بيد يد 

 األعضــــــــــــــاء بني والتعاون الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني والتعاون واحلوار املعلومات تقدمي مواصــــــــــــــلةو  (5)
 .املرض نقل يف األغذية دور حول الشكوك لتبديد مبكرة معلومات ذلك يف مبا األزمة، مع للتعامل

 
 للجميع صحية غذائية أمناط لتوفري مستدامة غذيةأ نظم
 :اإلقليمي املؤمتر إنّ  -20

 حتوال   املاضـــــــية العقود مدى على شـــــــهدت الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف األكل عادات أن نّوه (1)
 ؛والسمنة الوزن زايدة ويف التغذية نقص مستوايت اخنفاض يف نفسه الوقت يف أسهم ما سريع ا،
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 ينبغي هذه وأن األغذية، نظم بعمل وثيق ا ارتباط ا ترتب  الغذائية األمناط يف التغيريات أن على الضــوء ســّل و  (2)
 يف نفســـــــــــه الوقت يف القيام مع الســـــــــــكان، من املتزايدة لألعداد والتغذية الغذائي األمن حتقيق إىل توجه أن
 ؛ةاملستدام والتنمية السكان صحة يف ابملسامهة 2030 خطة إطار

 ابحلســبان األخذ مع لألعضــاء، املختلفة االحتياجات لتلبية والُنهج الســياســات تكييف ضــرورة على شــّددو  (3)
 ؛املخاطر على الفريد النامية الصغرية اجلزرية الدول انكشاف سيما وال املنطقة، ضمن التباينات

 نظم إلمداد املســتدامة الزراعة يف ةاجليد املمارســات من كاف    خمزون وتطوير وجود أمهية على الضــوء ســّل و  (4)
 واألمناط الغذائي األمن يف املمارسات هذه مسامهة وعلى الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف األغذية
 هذه وتعميم نشـــــــر يف االســـــــتمرار أمهية على كما  التغذية، ســـــــوء أشـــــــكال مجيع ملكافحة الصـــــــحية الغذائية

 املائية األحياء وتربية املاشـــــية وتربية األمساك ومصـــــايد احملاصـــــيل إنتاج بوســـــع يصـــــب  كي  اجليدة املمارســـــات
 اليت واملؤســــــســــــية التكنولوجية االبتكارات وتعزيز مســــــتدامة إنتاج أســــــالي  اســــــتخدام إىل االنتقال واحلراجة
 ؛مستدام حنو على وتطورها املنطقة يف األغذية نظم منو تضمن

 تغيري ترويج الوطنية، والقدرات واألولوايت للســــــــــياقات وفق ا ذلك، رونيقر  الذين لألعضــــــــــاء ميكن أنه نّوهو  (5)
 ؛الُنظم هذه خلصائص اتبع   األغذية، إنتاج على التأثري دون صحية غذائية أمناط لتوفري األغذية نظم

 لتحقيق فيها النظر جيري اليت املطاف هناية يف األغذية ُنظم يف التحّول عمليات أن على الضـــــــوء ســـــــّل و  (6)
 القدرات وبناء املالية املوارد إباتحة كفيلة  انتقالية آليات حتتاج واالقتصـــادية واالجتماعية البيئية االســـتدامة

 املتمــــايزة ولكن املشــــــــــــــرتكــــة املســــــــــــــؤوليــــات مببــــاد  ُتســــــــــــــّلم واليت النــــاميــــة للبلــــدان التكنولوجيــــا ونقــــل
 ؛والتضامن والتعاون

 والثروة احملاصـــــيل إنتاج ذلك يف مبا النطاق، والصـــــغرية ســـــريةاأل املزارع مســـــامهة أمهية على الضـــــوء ســـــّل و  (7)
 خاص بوجه الرتكيز مع الصحي، الغذاء توفري يف واحلراجة، املائية األحياء وتربية األمساك ومصايد احليوانية
 هذا من األغذية على احلصول تتضمن اليت املدرسية التغذية سياساتك  والشباب، الريفية املرأة أمهية على
 ؛صحي غذاء على والفتيان الفتيات حصول إمكانية نفسه الوقت يف تيّسر واليت املزارع من نوعال

 تشـــــجيع بغية 2021 لعام الغذائية النظم بشـــــأن املتحدة األمم قمة مؤمتر يف األعضـــــاء مشـــــاركة أمهية أّكدو  (8)
 والتغذية ائيالغذ األمن من أعلى ومســــــــــتوايت مســــــــــتدامة أغذية نظم حتقيق بشــــــــــأن شــــــــــامل حوار إقامة

 .مجيع ا للسكان
 :يلي مبا والزراعة األغذية منظمة تقوم أن اإلقليمي املؤمتر أوصى -21

 من املنطقة متّكن اليت العامة السياسات وتقييم ورصد وتطبيق تصميم يف طلبها، على بناء احلكومات، دعم (1)
 الفاعلة اجلهات مع ابلتنســيق "اجلوع على التام القضــاء" 2 املســتدامة التنمية هدف حتقيق يف التقدم معاودة
 اســرتاتيجيات طريق عن املســتهلكني ومنظمات احلكومية غري الفاعلة واجلهات والبملانيني املختلفة احلكومية
 :تشمل شاملة

  األغذية؛ إنتاج يف ومستدامة فّعالة زايدة (أ)
 األغذية؛ وجودة سالمة حتسني (ب)
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 طريق عن مثال   ميســــورة، أبســــعار مغذيةو  صــــحية أغذية على مجيعا الســــكان حصــــول إمكانية توفري (ج)
  األطراف؛ املتعددة التجارة وقواعد تتوافق ومالية اجتماعية وسياسات غذائية إمدادات

 األطراف، املتعددة التجارة قواعد مع تتســـــق بطريقة عنها، واإلعالن األغذية لتســـــويق تنظيمية لوائ  (د)
 وموثوقة؛ متسقة معلومات للمستهلكني تُعطى حبيث

 الصحية؛ الغذائية ابلعادات يفالتثق (ه)
 العضوية؛ للنفاايت السليمة واإلدارة األغذية من واملهدر الفاقد خفض (و)
 إنتاج ذلك يف مبا النطاق، والصغرية األسرية املزارع من ذلك يف مبا الصحية، األغذية استهالك تشجيع (ز)

  املستدامة؛ الُنظم من وغريها راجة،واحل املائية األحياء وتربية األمساك ومصايد احليوانية والثروة احملاصيل
 الغذائي؛ األمن يف األمهية احليوية ومسامهتها الدولية التجارة (ح)
 العامة، النظم أو املدرسية التغذية لبامج واملتوسطني والصغار جدا الصغار املنتجني من احمللي الشراء (ط)

 ؛األطراف املتعددة التجارة وقواعد التوافق مع
 قواعــد على قــائم األطراف متعــدد جتــاري نظــام إطــار يف الــدوليــة األغــذيــة جتــارة يزتعز  يف األعضـــــــــــــــاء دعمو  (2)

، متييزي وغري منفتح ا يكون موضـــــــوعة،  قابلية على للحفاظ مركزه، يف العاملية التجارة منظمة وتكون وعادال 
 مأمونة أغذية اداتإمد توفري ومواصــلة الزراعية، التدفقات ذلك يف مبا وشــفافيتها، التجارية ابلتدفقات التنبؤ

 ؛ميسورة أبسعار للسكان وصحية
 التنظيمية واللوائ  الســـــــــــياســـــــــــات من جديد جيل لوضـــــــــــع والتحليالت البياانت حتســـــــــــني يف املســـــــــــاعدةو  (3)

 التغذية ســــــوء ملكافحة والتكنولوجيا والعلوم األدلة على القائمة والتغذية ابألغذية اخلاصــــــة واالســــــرتاتيجيات
 ؛صحية غذائية أمناط لتوفري مستدامة أغذية منُظ أساس على أشكاله، جبميع

 واجملتمع واألكادميية العلمية والقطاعات واخلاص العام القطاعني بني والتحالفات واالتفاقيات احلوار تيســــريو  (4)
 ونظم صحية غذائية أمناط اتباع من متكن أغذية نظم وحوكمة ومؤسسية تكنولوجية ابتكارات لتعزيز املدين،
 مع للعمل اجلديدة االســرتاتيجية" وضــع لدى املنظمة، تقوم أن املؤمتر طل  الغرض، هلذاو  .مســتدامة أغذية
 مبر ال أتثري أي من املنظمة ومحاية املصاحل يف تضارب وقوع دون للحيلولة ترتيبات بوضع ،"اخلاص القطاع
 ذلك يف مبا يمية،التنظ واللوائ  واملعايري الســــــــــياســــــــــات وتنفيذ بصــــــــــياغة املتعلقة العمليات يف وخاصــــــــــة له،
 ؛اخلاص القطاع كياانت  من العينية أو املالية ابملسامهات يتعلق ما

 ومع اجلوع ملكافحة البملانية اجلبهات مع فّعال تعاون لتحقيق والنوااي واملعارف املهارات حشـــــــــد مواصـــــــــلةو  (5)
 يف واملعرفة ملهاراتاب غنية ومجيعها واألكادميي، العلمي والوســــــــــــطني اخلاص والقطاع املدين اجملتمع منظمات
 ؛منطقتنا يف البلدان إليها تسعى اليت النتائج وتعزيز املختلفة للمسائل حلول حتقيق إىل سعي ا املنطقة

 الرصــد وتشــمل الصــحية الغذائية األمناط تعزز وابتكارات ســياســات وضــع من متّكن اليت املوارد حشــد دعمو  (6)
 ؛اجملال هذا يف والتكنولوجيا العلوم واستخدام نطقةامل بلدان بني املؤشرات مواءمة وتعزيز والتقييم
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 ومســــتنرية فّعالة مشــــاركة املشــــاركة هلم تتســــى كي  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف األعضــــاء دعمو  (7)
قة  احلكومات إشــــراك طريق عن وذلك ،2021 لعام الغذائية النظم بشــــأن املتحدة األمم قمة مؤمتر يف ومنســــّ
 ؛التحضريية األعمال يف املدين واجملتمع واألكادميي العلمي والوسطني اخلاص والقطاع

 الدولية الســـنة مثل املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدهتا واليت املنطقة يف نشـــأت اليت املبادرات تنفيذ دعمو  (8)
  .2022 يف احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية والسنة 2021 يف واخلضروات للفواكه

 
  للجميع وشاملة مزدهرة ريفية جمتمعات حنو بيد يداا العمل

 :اإلقليمي املؤمتر إنّ  -22
 للجميع وشــــــــــــــاملة فّعالة تنمية دون املســــــــــــــتدامة التنمية أهداف حتقيق من تتمكن لن املنطقة بلدان أن نّوه (1)

 املدقع، والفقر جلوعا على القضـــاء بعملية اإلســـراع الضـــروري من األهداف، هذه تتحقق ولكي ومســـتدامة،
 والتنمية جديدة عمل فرص وتوليد االســــــــتثمار زايدة إىل ابإلضــــــــافة منو ا، األقل الريفية املناطق يف ســــــــيما ال

 ؛الريفية للمجتمعات االقتصادية
 ويف الغذائي األمن يف الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف الريفي القطاع دور على الضـــــــــــــوء ســـــــــــــّل و  (2)

 هديف حتقيق يف رئيسية عناصر وهي والعاملي، اإلقليمي الصعيدين على االقتصادي والنمو االقتصادية الدينامية
 ؛والعاملي اإلقليمي املستويني على (اجلوع على التام القضاء) 2و (الفقر على القضاء) 1 املستدامة التنمية

 قد املؤشـــرين هذين وأن قع،مد فقر يف املائة يف 20و فقر يف يعيشـــون الريف ســـكان نصـــف أن على شـــّددو  (3)
 الفقر خفض إىل الرامية الســـــــــياســـــــــات متتني :مزدوج حتد   إىل أدى ما املاضـــــــــية، القليلة الســـــــــنوات يف ارتفعا
 واالقتصـــــادية العرقية الالمســـــاواة أوجه خفض من متّكن اليت ابلســـــياســـــات الدفع نفســـــه الوقت ويف واجلوع،

 ؛املنطقة يف الريفية اجملتمعات هبا سمتت اليت اجلنسني وبني واملناطقية واالجتماعية
 األحياء وتربية األمساك ومصايد احليوانية والثروة احملاصيل إنتاج ذلك يف مبا األسرية، الزراعة أمهية على شّددو  (4)

 من األقل على 14 يف القطاعات هذه يف الوظائف نصـــــــــــف من أكثر توفري عن املســـــــــــؤولة واحلراجة، املائية
 ومنطقة الالتينية أمريكا يف الزراعي اإلنتاج وحدات من املائة يف 80 من أكثر تشــــــــــــّكل واليت اإلقليم، بلدان
 ؛الكارييب البحر

 وهذا .الزراعي غري الريفي واالقتصــاد األغذية ونظم الزراعي القطاع يف املســتدام النمو تعزيز مواصــلة شــّجعو  (5)
 ؛الريفية اطقاملن يف والفقر اجلوع على القضاء صعيد على بثمن يُقّدر ال النمو

 خالل من ســــّيما ال والريفية، الزراعية للتنمية ضــــروري كشــــرط  واالســــتثمارات التقين التعاون أمهية على شــــّددو  (6)
 يف واالســــــــــــتثمار ابلرك  اللحاق عن املتأخرة اجملتمعات مســــــــــــتهدفة األولوايت حتدد اســــــــــــرتاتيجيات وضــــــــــــع

 قطــاع مثــل العــاليــة واالقتصـــــــــــــــاديــة الجتمــاعيــةا العــائــدات ذات والتجــارة اإلنتــاج جمــاالت ويف التكنولوجيــات
 ؛التكنولوجيا
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 تكنولوجيات على احلصــول إمكانية الريفيني واملنتجني الريفية للمجتمعات تتاح أن أمهية على التأكيد أعادو  (7)
 عمل فرص لتوليد كما  الزراعي القطاع يف والشمولية الدينامية لتحقيق سواء واالتصاالت، الرقمية املعلومات

 األســـواق إىل األســـرية الزراعة بوصـــول املتعلقة الفجوات وســـد الدميقراطية إلرســـاء وخاصـــة زراعية، غري ريفية
 ؛الريفي للشباب فرص وتوفري اخلدمات على وحصوهلا

 للجمعية والســبعني الرابعة الدورة يف والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير قدمها اليت بيد يد ا العمل مبادرة دعمو  (8)
 اختاذ إىل احلاجة وتعزيز النامية، والبلدان املتقدمة البلدان بني الفّعال التعاون آليات لتعزيز املتحدة ألممل العامة

 :خالل من تُقاد ملموسة إجراءات
 التنفيذ؛ يف رونةامل (أ)
  الصغرى؛ ومناطقهم أراضيهم يف األعضاء احتياجات (ب)
 ؛األعضاء بني التعاون (ج)
 املوارد؛ حشد (د)
 واخلاص العام القطاعني بني التعاون (ه)
 ؛املختلفة احلكومية واملستوايت القطاعات بني التنسيق (و)

 األمساك ومصـــــــايد احليوانية والثروة احملاصـــــــيل إنتاج يف اجلنســـــــني بني املســـــــاواة تعزيز على املنظمة بعمل نّوهو  (9)
 وكذلك ض،األر  على املرأة حصــــــــــــول أبمهية التســــــــــــليم مع الريفية، التنمية ويف واحلراجة املائية األحياء وتربية
 أعمال جدول يف اإلثنية اجملموعات من وغريها أفريقي أصـــل من واملنحدرة األصـــلية للشـــعوب أولوية إعطاء
 ؛التعاون

 اإلنتاجية األصــــــــــول على احلصــــــــــول وعلى االجتماعية، احلماية على املنطقة يف املنظمة عمل على شــــــــــّددو  (10)
 احلوكمة على كما  الريفية، العمالة وعلى ود،الصــــــــــــــم على واإلنتاجية االجتماعية والقدرة واملياه، كاألرض
 .الريفية املؤسسية واألطر

  :يلي مبا والزراعة األغذية منظمة تقوم أن اإلقليمي املؤمتر أوصى -23
ا العمل مبادرة يف املدرجة املنطقة لبلدان الدعم تقدمي (1)  هنج تطبيق تيســــري مجيعها األخرى البلدان ويف بيد، يد 

 ابلرك  اللحاق عن املتخلفة الريفية املناطق على تؤثر اليت التنموية الفجوات ييقلتضــــــــــــ املبادرة هذه وأدوات
 ؛الغاية هلذه الطوعية املسامهات وحشد

ا العمل مبادرة نطاق زايدةو  (2)  املرتفعة النامية البلدان ذلك يف مبا املنطقة، يف أخرى بلداان   لتشــــــــــــــمل بيد يد 
 ؛الدخل واملتوسطة

 تعزيز إىل الرامية العامة للســـــــياســـــــات والتأثريات والكفاءة التقنية اجلودة ســـــــنيلتح للحكومات الدعم توفريو  (3)
 اللحاق عن املتخلفة تلك وخاصــــة اإلقليم، يف الريفية للمناطق للجميع والشــــاملة املســــتدامة التنمية وتســــريع
 واالبتكار االتكنولوجي واســـتخدام القدرات بناء ذلك يف مبا واجلوع، الفقر حيث من غريها من أكثر ابلرك 
 وفق ا مأمونة أغذية وجتارة إنتاج من املائية األحياء وتربية احلرفية األمساك ومصايد األسرية الزراعة تتمكن كي

 ؛ومتطلباهتا احلكومات من كل    ألولوايت
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 جديدة فرص تطوير لتعزيز العامة الســــــــياســــــــات وتقييم وتنفيذ تصــــــــميم على األعضــــــــاء إىل املســــــــاعدة توفريو  (4)
 الرتاث وتنمية الريفية والســــــياحة املتجددة الطاقات وتنمية البيولوجي االقتصــــــاد ذلك يف مبا لريفي،ا لالقتصــــــاد
  ؛أمور مجلة يف ،اإليكولوجي النظام خدمات وتوفري الطبيعية املشاهد وترميم الريفية املناطق يف والثقايف الطبيعي

 من سّيما ال املائية، األحياء وتربية احلرفية األمساك ومصايد األسرية الزراعة ومنظمات سياسات متتني دعمو  (5)
 واإلرشــــــــاد واالبتكار الرابطات، ودعم األســــــــواق، إىل الوصــــــــول وأتمني واملايل، التكنولوجي اإلدماج خالل

 والتعــاون اجلنوب بلــدان بني مــا يف والتعــاون واملــدخالت، الطبيعيــة املوارد على احلصــــــــــــــول وتوفري الريفيني،
 خطة وتنفيذ القطاع يواجهها اليت اجلديدة للتحدايت وفق ا املؤسسي اإلطار جتديد ىعل واملساعدة الثالثي؛
 ؛(2028–2019) األسرية للزراعة املتحدة األمم عقد بشأن العاملية العمل

 أفريقي أصــــــل من واملنحدرين األصــــــلية ابلشــــــعوب لإلقرار وبرامج اســــــرتاتيجيات وضــــــع يف األعضــــــاء دعمو  (6)
 ؛الريفية للتنمية املتكامل السياسايت اإلطار يف تهموتنمي ومشاركتهم ومحايتهم

 إمكانية وتعزيز الريف، يف والشـــــــباب للنســـــــاء املوجهة الســـــــياســـــــات وتطبيق وضـــــــع على املســـــــاعدة تقدميو  (7)
 لتطوير املالية واخلدمات التكنولوجي واالبتكار اإلنتاجية واألصـــــــــول املدخالت على وحصـــــــــوهلم حصـــــــــوهلن
 ؛زراعية وغري زراعية اقتصادية أنشطة

 والتمويــل، التكنولوجيــا إدراج طريق عن الزراعيــة وغري الزراعيــة الريفيــة العمــالــة تعزيز يف اإلقليم بلــدان دعمو  (8)
 واألهداف لألولوايت وفق ا الريفيني للســـكان االقتصـــادي اإلدماج وتنمية االجتماعية للحماية برامج ووضـــع
 ؛الفقر وخفض الغذائي واألمن الريفية للتنمية الوطنية

 لتســلي  الريفية ابملناطق املتعلقة وإحصــاءاهتا تعريفاهتا وصــقل حتديث يف طلبهم، على بناء   األعضــاء، دعمو  (9)
 وأمهية والســـــاحلية، الريفية للمجتمعات الفعلية واالجتماعية واالقتصـــــادية الدميوغرافية املقاييس على الضـــــوء
 واملدن الريف بني للرواب  اهلام الدور كذلكو  الريفية، املناطق يف واملتوســــــــــــطة الصــــــــــــغرية احلضــــــــــــرية البلدات
 ؛اإلقليم يف للجميع والشاملة املستدامة املناطقية التنمية لتحقيق

 التنمية يف اســــــتدامة وأكثر للتطوير قابلة عامة ابســــــتثمارات للقيام مســــــتنرية قرارات بصــــــنع األعضــــــاء دعمو  (10)
 ؛والريفية الزراعية

 اليت للتدابري أولوية إعطاء مع الريفية، للتنمية احلوكمة وأطر املؤســـســـية األطر متتني على األعضـــاء مســـاعدةو  (11)
 احلكومية املستوايت على واخلاص العام القطاعني بني والتعاون االجتماعية واملشاركة التنسيق متتني يف تسهم
 ؛واحلضري الريفي القطاعني وبني ،املختلفة

 ونظم الزراعة تعزيز يف العامة االســــــــتثمارات وفعالية بتكلفة املتعلقة املعرفة توليد على احلكومات مســــــــاعدةو  (12)
 اجتماعي ا املســــــتدام االقتصــــــادي النمو يف تســــــهم قد اليت الريفية االقتصــــــادية األنشــــــطة من وغريها األغذية
 ؛العامة املالية وقيود املالية القيود من للراهن الواج  االعتبار إيالء مع وبيئي ا،

 التنمية أهداف حتقيق على مجيع ا البلدان ملســـــاعدة املوارد وحشـــــد الدويل التعاون اســـــرتاتيجيات تنفيذ دعمو  (13)
 ؛"اجلوع على التام القضاء" 2 واهلدف "الفقر على القضاء" 1 اهلدف وخاصة املستدامة،
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 برانمج يف النطاق والصـــــغرية احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك صـــــايدمل صـــــري  وبشـــــكل مباشـــــرة الدمجو  (14)
 األمساك ملصــايد الدولية للســنة التحضــريية األعمال من كجزء  املدقع والفقر اجلوع على لقضــاءا بشــأن العمل
  .2022 يف احلرفية املائية األحياء وتربية

 
 6الصمود على والقادرة املستدامة الزراعة

 :اإلقليمي املؤمتر إنّ  -24
 أكب من وأهنا قوي بنمو اتســـــمت الكارييب البحر ومنطقة التينيةال أمريكا يف الزراعة أن على الضـــــوء ســـــّل  (1)

 ؛العامل يف األغذية موردي
 تحــدايتال رفع إىل حــاجــة هنــاك الغــذائي، لألمن أهــدافهــا حتقيق من املنطقــة بلــدان تتمكن كي  أنــه نّوهو  (2)

 الغين البيولوجي تنوعلل املســـــــــتدام واالســـــــــتخدام ،الصـــــــــمود على والقدرة إلنتاجيةل املطردة زايدةال يف املتمثلة
 ابإلضافة مستدام ا، استخدام ا واستخدامها األخرى اإليكولوجية النظم وخدمات والغاابت واألراضي واملياه
 التنمية أهداف لتحقيق ضــــــــــــــروري ذلك وكل .بلد كل  ألولوايت وفق ا احلراري االحتباس غازات خفض إىل

 االســــــتهالك" 12 واهلدف ،"الصــــــحية والنظافة ظيفةالن املياه" 6 اهلدف ســــــيما ال ،2030 طةخل املســــــتدامة
 يف احلياة" 15 واهلدف ،"املاء حتت احلياة" 14 واهلدف ،"املناخي العمل" 13 واهلدف ،"املسؤوالن واإلنتاج
  ؛"البّ 

 النظم ذلك يف مبا املنطقة، يف املوجودة اجليدة الزراعية املمارســــــــات حتديد إىل احلاجة على الضــــــــوء ســــــــّل و  (3)
 والزراعة املباشــــــــــر، والبذر االنبعااثت، واخنفاض الصــــــــــمود على ابلقدرة املتســــــــــمة املاشــــــــــية وتربية لة،املتكام

 ؛املستدامة الزراعية الُنهج من وغريها اإليكولوجية،
 تغري آاثر من والتخفيف الصـــــمود على القدرة تعزيز إىل الرامية التدابري بشـــــأن العمل مواصـــــلة ضـــــرورة أّكدو  (4)

 ؛االقتضاء حس  الزراعي، القطاع يف همع والتكّيف املناخ
 يكون أن ميكن وطين، ســياق بكل خاصــة تكون اليت املســتدامة، واألغذية الزراعة نظم تعزيز أن علم ا أخذو  (5)

 ابتكارات تعزز أن ميكن أهنا حيث من جديدة، ووظائف االقتصــــــــادية للتنمية جديدة فرص لتوفري مصــــــــدر ا
 والتحســــــــــــينات والبحوث، البشــــــــــــري، املال رأس وتنمية واخلاص، العام واالســــــــــــتثمار رئيســــــــــــية، تكنولوجية
 ؛التنظيمية واللوائ  للسياسات

 اتفــاقيــة مثــل من البيئيــة، االتفــاقــات ذلــك يف مبــا ،2030 خلطــة البلــدان هبــا تعهــدت اليت اللتزامــاتاب ذّكرو  (6)
 التصحر، ملكافحة املتحدة ألمما واتفاقية البيولوجي، التنوع واتفاقية املناخ، تغري حول اإلطارية املتحدة األمم

 الكوارث، خماطر من للحد سنداي وإطار ،(وإستكهومل روتردام) الثابتة العضوية امللواثت بشأن واالتفاقيتان
  ابريس؛ اتفاق سيما وال

                                                      
 توقع على له املكونة واألجزاء النظام قدرة أهنا على والتكيف الصـــــــــــمود على القدرة اخلامس تقريرها يف املناخ بتغري املعنية الدولية احلكومية اهليئة تُعّرف  6

 أو األســـاســـية ووظائفها هياكلها صـــون ضـــمان لخال من ذلك يف مبا فّعالة، وبطريقة املناســـ  الوقت يف منها التعايف أو واســـتيعاهبا خطري حدث أتثريات
 حتسينها. أو إصالحها
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 وذلك اخلارجي، التمويل مصادر على احلصول تيسري يف املنظمة تلعبه الذي اهلام الدور على الضوء سّل و  (7)
  .واألغذية الزراعة لنظم واملناخي البيئي املنطقة أعمال جبدول للنهوض ضروري أمر

  :يلي مبا املنظمة تقوم أن اإلقليمي املؤمتر أوصى -25
 :يف ذلك يطلبون الذين األعضاء دعم (1)

زايدة اإلنتاجية واإلنتاج املســــتدام للمحاصــــيل والثروة احليوانية ومصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية  (أ)
اجة، وتيســـــري حصـــــول املســـــتهلكني على أغذية صـــــحية، ومواصـــــلة املســـــامهة يف األمن الغذائي واحلر 

العاملي وتوليد وظائف يف األرايف واملدن، ما يســــــــــــــهم يف التعايف من األزمة اليت ســــــــــــــببتها جائحة 
 إعادة البناء على حنو أفضل؛ بغرض ابالقرتان 19-كوفيد

وقــايــة من اآلفــات النبــاتيــة واحليوانيــة واألمراض ذات األمهيــة متتني اخلــدمــات الوطنيــة والتعــاون الــدويل لل (ب)
االقتصــــــادية، كمثل صــــــدأ الا ومرض ذبول املوز الفطري وعفن قرون الكاكاو وجراد أمريكا اجلنوبية، 
أو األمراض احليوانيــة، واألمراض احليوانيــة العــابرة للحــدود كحمى اخلنــازير األفريقيــة، ومجيع األمراض 

تؤثر على إنتاج األغذية الزراعية، وكذلك تعزيز اللوائ  التنظيمية واملمارسات اليت تقوم  األخرى اليت قد
على العلم واألدلة ورعاية االستخدام الرشيد واملسؤول ملضادات امليكروابت يف إنتاج األغذية، يف إطار 

 لوجية الصحية؛، الذي يسّلم ابلرتاب  بني اإلنسان واحليوان والنظم اإليكو "هنج الصحة الواحدة"
الوفاء ابملســــــــــــــامهات احملددة وطني ا املتعلقة ابلزراعة والقطاع الريفي، كما اباللتزامات األخرى التفاقية  (ج)

األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغري املناخ، وذلك للتخفيف من آاثر تغري املناخ والتكّيف معه، حســـ  
ل مشــــــــرتكة بني القطاعات تتكيف مع اســــــــرتاتيجيات حتوّ  تطويرمن خالل االقتضــــــــاء وحيثما أمكن، 

الســـــياقات واألولوايت والقدرات يف البلدان واألقاليم املختلفة، والنظر يف املســـــؤوليات املشـــــرتكة ولكن 
 املتمايزة؛ 

متتني آليــة التعــاون اإلقليمي الطوعي يف الزراعــة وتغري املنــاخ للبلــدان يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة  (د)
 نطقة أمني منصة العمل املناخي يف الزراعة؛ البحر الكارييب بصفة امل

 مســـــتدامة نُظم إقامة إىل قدم ا املضـــــي بغية احلوار وتيســـــري واخلاص العام القطاعني بني التعاون متتني (ه)
 العام القطاعني وبني القطاعات بني أفضــــــــــل تنســــــــــيق (1) طريق عن وذلك الصــــــــــمود، على وقادرة
 لــدعم معلومــات وتوليــد (2) املتبــادلــة؛ املنــافع وتعزيز األهــداف ومواءمــة واملــدن الريف وبني واخلــاص
 املوارد وحشــــــــــــــد (4) التقليدية؛ املعارف وصــــــــــــــون (3) الدولية؛ ابالتفاقات والوفاء الوطنية القرارات

 الالزمة؛ واالستثمارات
 املبكرة اإلجراءات وآليات املبكر واإلنذار املخاطر رصد آلليات الفّعال واالستخدام التطوير تشجيع (و)

 الصــــحة وأخطار املناخية الكوارث بســــب  الزراعي ابلقطاع تلحق اليت واألضــــرار اخلســــائر تقلل اليت
  الكوارث؛ خماطر وختفض الصمود على املزارعني قدرة فتزيد النباتية،
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 صــــــمود لضــــــمان وذلك لإلقليم، األمهية ابلغ موضــــــوع وهو الكوارث، خماطر إدارة على العمل متتني (ز)
 واختــاذ املخــاطر من الوقــايــة آليــات خالل من ذلــك يف مبــا الزراعيــة، غــذيــةاأل ونظــام العيش ســــــــــــــبــل

 إطــار يف الصــــــــــــــغرية، احليــازات أصــــــــــــــحــاب يواجههــا اليت املخــاطر نقــل وعوامــل املبكرة اإلجراءات
 والنساء الرجال على تؤثر السلبية األحداث أن إدراك مع شاملة الكوارث خماطر إلدارة اسرتاتيجيات

 حمددة؛ استجاابت احلالتني من كل    يف  وتتطل خمتلفة بطرق
 الزراعي، القطــاع اســــــــــــــرتاتيجيــات يف املنــاخ تغري مع والتكّيف الكوارث خمــاطر خفض إدمــاج دعم (ح)

 على العمل من كجزء  الكارييب، البحر منطقة يف النامية الصغرية اجلزرية ابلدول يتعلق ما يف سيما ال
 والكوارث للمخاطر التعرض زايدة ســـــــــــــياق يف الصـــــــــــــمود على وقادرة مســـــــــــــتدامة أغذية نظم تعزيز

 القائمة؛ املخاطر على االنكشاف أوجه تفاقمها من تزيد اليت املناخية،
 مع يتماشــى مبا مســتدام ا، اســتخدام ا واســتخدامه الزراعة يف البيولوجي التنوع واســتصــالح صــون تعزيز (ط)

 احلوار تشـــــــــــــجيع وكذلك لزراعية،ا القطاعات مجيع يف البيولوجي التنوع تعميمل املنظمة اســـــــــــــرتاتيجية
 ؛األمساك ومصايد والغاابت الزراعة يف البيولوجي التنوع تعميم بشأن املستوى الرفيع اإلقليمي

، على أســـــاس أن هتدف هذه إىل تعزيز االســـــتخدام املســـــتدام "النمو األزرق"تطوير إجراءات لتعزيز  (ي)
، ســــعي ا إىل حتقيق النمو االقتصــــادي حياء املائيةاملصــــايد احلرفية وتربية األللموارد املائية، مبا يف ذلك 

وحتســــــــــــــني حيوات النـاس وتوليـد فرص عمـل واحلفـاظ على النظم اإليكولوجيـة، مبـا يتفق مع قواعـد 
 التجارة املتعددة األطراف؛

منع ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم استناد ا إىل الصكوك الدولية ذات الصلة،  (ك)
فاق بشــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، وتنمية قدرات رصــــد وإدارة مصــــايد األمساك كمثل االت

ومجع البياانت، وكذلك رفع ســــــــــــــوية الوعي العام لدور اجلهات الفاعلة املختلفة يف هذا الســــــــــــــياق، 
وتثبي  اســـــــــــــتهالك املنتجات املتأتية من الصـــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ وفوق ذلك 

اصـــــــــــــلة تقدمي الدعم التقين يف إطار املفاوضـــــــــــــات اجلارية يف منظمة التجارة العاملية حول إعاانت مو 
 الدعم املقدمة ملصايد األمساك ويف إطار الوالية اليت ينيطها هبا األعضاء؛ 

متتني اسـتدامة موارد مصـايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل ختطي  وصـون وإنتاج وجتارة  (ل)
األمســاك، كمــا من خالل اجلهود الراميــة إىل معــاجلــة اآلاثر الســــــــــــــلبيــة لتغري املنــاخ على منتجــات 

 القطاع؛ هذا
دعم اجملتمعات الســــــــــــــاحلية يف اختاذ تدابري تعزيز القدرة على الصــــــــــــــمود والتكّيف واعتماد تقنيات  (م)

توجيهية  رتفاع مسـتوى سـط  البحر وتسـرب املياه املاحلة، والشـروع يف وضـع خطوطاجديدة جملاهبة 
اليت تسـاعد الصـيادين ومرا األحياء املائية ألفضـل املمارسـات تقنية طوعية لتيسـري االعتماد السـريع 

 واجملتمعات الساحلية على التكّيف مع احرتار احمليطات؛ 
مواصــــــــــــلة العمل على ترويج حفخ املياه واســــــــــــتخدامها بكفاءة وإدارة حاالت نقص املياه، وكذلك  (ن)

ول على املوارد وإدارهتا إدارة مســــــــتدامة، يف ســــــــياق زايدة تواتر شــــــــدة حاالت توفري إمكانية احلصــــــــ
 اجلفاف والفيضاانت وتسرابت املياه املاحلة وغريها من األخطار اليت تتفاقم بفعل تغري املناخ؛ 
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العمل على اســــــتصــــــالح املســــــاحات الطبيعية للغاابت وصــــــوهنا وزايدة الغطاء احلرجي، مبا يف ذلك  (س)
الرعوي، مع األخذ ابالعتبار الشـــــــــــعوب -ية ونظام احلراجة الزراعية والنظام احلرجيالغاابت احلضـــــــــــر 

األصـــــلية واملنحدرين من أصـــــل أفريقي، واإلقرار بدور الغاابت واألشـــــجار خارج الغاابت يف ختفيف 
آاثر تغري املناخ والتكيف معه، ومواصــــــــــــلة دعم البلدان يف تصــــــــــــميم وتنفيذ اســــــــــــرتاتيجيات خلفض 

 ؛النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها يف البلدان الناميةاالنبعااثت 
الشـــــبكات اإلقليمية إلدارة خماطر حرائق الغاابت وتعزيز اســـــرتاتيجيات إدارة خماطر احلرائق، تنشـــــي   (ع)

على  مبا يف ذلك الوقاية منها واإلعداد والتصدي هلا وإعادة أتهيلها واستخدام التكنولوجيا واالبتكار
مســــــــتوى اجملتمع احمللي، وتقوية قدرات مجع البياانت وتقييم األضــــــــرار واخلســــــــائر املســــــــتوى الوطين و 

 ؛النامجة عن حرائق الغاابت ووضع التقارير عنها
يف نظم الزراعة واألغذية جلعلها أكثر إنتاجية  على نطاق واسع تعزيز اعتماد االبتكارات التكنولوجية (ف)

 واستدامة وقدرة على الصمود؛
ة واملشــــــاريع الريفية الصــــــغرى والصــــــغرية واملتوســــــطة احلجم لزايدة قدرهتا التنافســــــية دعم الزراعة األســــــري (ص)

 واستدامتها وقدرهتا على الصمود؛
خفض أثر األزمات البيئية، مبا يف ذلك تغري املناخ، مع الرتكيز بوجه خاص على الزراعة األســـــرية،  (ق)

اطر، والدول اجلزرية الصـــــــغرية والشـــــــعوب األصـــــــلية، والريفيات، واجملتمعات احمللية املعرضـــــــة للمخ
 النامية، إبدماجها يف املمارسات والتكنولوجيات واالبتكارات اجلديدة ومتكينها من استخدامها؛

خفض أثر األزمات االقتصـــــــــــــادية واالجتماعية، مبا يف ذلك تدهور معدالت التبادل التجاري وأزمات  (ر)
 ان لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛الديون واألزمات بسب  اخنفاض التحويالت، على جهود البلد

جهة بوصـــفه مواصـــلة العمل مع القطاع اخلاص كمصـــدر رئيســـي لالســـتثمار واالبتكار التكنولوجي و  (ش)
فاعلة هامة لتنفيذ التغيريات الالزمة يف القطاع الزراعي، وكذلك العمل مع اجملتمع املدين والوســــــــطني 

 العلمي واألكادميي؛ 
التمويل البيئي واملناخي، دون اســـــــتبعاد أي فئة من البلدان، وحشـــــــد  توفري إمكانية احلصـــــــول علىو  (ت)

 12، واهلدف "املياه النظيفة والنظافة الصـــحية" 6اهلدف  يف حتقيقاالســـتثمارات اخلاصـــة للمســـامهة 
، "احلياة حتت املاء" 14، واهلدف "العمل املناخي" 13، واهلدف "االســـــــتهالك واإلنتاج املســـــــؤوالن"

 .2030من خطة  "ة يف البّ احليا" 15واهلدف 
 

 وامليزانية الربانمج مسائل –اثلثاا
 الكارييب البحر منطقةو  الالتينية أمريكا إقليم يف وأولوايهتا والزراعة األغذية منظمة نتائج

  :اإلقليمي املؤمتر إنّ  -26
 حتققت يتال وابإلجنازات 2019–2018 الســـــــــــنتني فرتة خالل اإلقليم يف واكتمل جرى الذي ابلعمل رّح  (1)

 للمنظمة؛ اإلقليمي للمؤمتر والثالثون اخلامسة الدورة حددهتا اليت والتوصيات لألولوايت االستجابة يف
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 2019–2018 للفرتة الطوعية املســامهات أن مالحظ ا البامج، لتنفيذ اإلنفاق يف للزايدة ارتياحه عن أعربو  (2)
 حشد دعمت ذلك، إىل ابإلضافة املنظمة، وأن ابقة،الس السنتني فرتة من املائة يف 35 مبقدار أعلى كانت

  االستثمارات؛ يف أمريكي دوالر مليار 2.1
 نظم" ،1 اإلقليمية املبادرة :التايل النحو على امسها يكون أن وطل  اإلقليمية املبادرات صـياغة إعادة دعمو  (3)

 إىل ســـــــــــعي ا بيد يد ا العمل" ،2 يةاإلقليم واملبادرة ؛"للجميع صـــــــــــحية غذائية أمناط لتوفري مســـــــــــتدامة أغذية
 يف الصمود على والقادرة املستدامة الزراعة " ،3 اإلقليمية واملبادرة ؛"للجميع وشاملة مزدهرة ريفية جمتمعات

 املنطقة يف الرئيســـــــية والتحدايت االجتاهات أســـــــاس على ،2021–2020 الســـــــنتني لفرتة ".املناخ تغرّي  وجه
 ؛2019–2018 نتنيالس فرتة إجنازات على وللبناء

ا العمل" مبادرة دعمو  (4)  البلدان تقوده الذي القرار صـــــــــــنع خالهلا من املنظمة ســـــــــــتدعم اليت ،اجلديدة "بيد يد 
 هدف) الفقر على للقضــاء الريفية والتنمية املســتدامة الزراعة لتعزيز موضــوعية، بياانت على والقائم وتتملكه
 ؛(2 املستدامة التنمية هدف) التغذية سوء أشكال ومجيع اجلوع على والقضاء (1 املستدامة التنمية

 املنتجني وصــــــــغار والتعاونيات اخلاص القطاع مع ســــــــيما ال الشــــــــراكات، متتني أمهية على الضــــــــوء ســــــــّل و  (5)
 املشــــــرتكة ابألطر والتقيد واألكادميي، العلمي والوســــــطني ومســــــتهلكيها األغذية وموردي األغذية وشــــــركات
 املتحدة؛ األمم مبنظومة اخلاصة اجليدة اتواملمارس والتوجيهات

 وأقل النامية الصـــــــــغرية اجلزرية للدول مكت  وإنشـــــــــاء الرك  خلف أحد ترك عدم على ابلرتكيز علم ا أخذو  (6)
 الفئات هلذه اخلاصــــــــــة االحتياجات لتلبية املنظمة دعم يعزز ما الســــــــــاحلية، غري النامية والبلدان منو ا البلدان
  املخاطر؛ على املنكشفة والبلدان السكانية

ا وأخذ للمنظمة الفين للعمل التوجيه تقدمي يف للمنظمة االســــــــــــــرتاتيجي اإلطار أبمهية نّوهو  (7)  ابلرتتيبات علم 
 والفعال الكفوء التحقيق وتعزيز للمنظمة املســـــــــــــتقبلي االســـــــــــــرتاتيجي اإلطار لتوجيه مراجعته بعملية املتعلقة
  األرض؛ على للنتائج

 يف اجلديد االســــرتاتيجي اإلطار ترســــيخ ملواصــــلة تقديره عن وأعرب ،2030 خطة أمهية على لضــــوءا ســــّل و  (8)
 املستدامة؛ التنمية أهداف

 املســــــتوى على والبجمة للتخطي  املنظمة أداة هي ومتلكها، انالبلد تقودها اليت ،القطرية البجمة أطر أن أدركو (9)
 على الكلية األجل املتوســــطة والبجمة القطري املســــتوى على تاألولواي لتحديد األســــاس تضــــع وأهنا القطري،
 ســـياق ضـــمن املســـتدامة، التنمية جمال يف للتعاون املتحدة األمم أطر مع متوائمة تكون كي  القطري، املســـتوى
  املتحدة؛ األمم منظومة إصالح

 على الضـــوء مســـلط ا ،"حدةالوا الصـــحة" هنج خالل من املســـائل معاجلة وضـــرورة النبات صـــحة أبمهية أقرو  (10)
 واألمراض اآلفات نشــــــــــــــوب من العـامل يف النبـاتيـة املوارد محاية على النبـااتت لوقاية الدوليـة االتفـاقيـة عمـل

 من طل  الصــــــــــدد، هذا ويف .للتجارة وتيســــــــــري ا البيولوجي والتنوع الغذائي األمن على حفاظ ا وانتشــــــــــارها،
 .وبروزها مكانتها وتعزز املنظمة داخل النبااتت لوقاية الدولية االتفاقية أمانة تقّوي أن املنظمة
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 :يلي مبا املنظمة تقوم أن اإلقليمي املؤمتر أوصى -27
 إقليمية مبادرات ثالث حول الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا من لألعضـــــــــاء دعمها تنظيم مواصـــــــــلة (1)

 قطاع على اجلهود تركيز مع ،2030 طةخ حتقيق إىل والتقدم املسـتدامة التنمية أهداف حتقيق هلا يتسـى كي
 :اخلصوص وجه وعلى املستدامة، والتنمية الريف وسكان والتغذية الزراعية األغذية

 خطة لتحقيق ضـــــروري وذلك مســـــتدامة، أغذية نُظم إنشـــــاء إىل الرامية واالســـــتثمارات التدابري دعم (أ)
 بني املســــاواة" 5 واهلدف ،"اجلوع على التام القضــــاء" 2 املســــتدامة التنمية أهداف وخاصــــة ،2030

 واإلنتاج االســـــــــــتهالك" 12 واهلدف ،"التحتية والبنية واالبتكار الصـــــــــــناعة" 9 واهلدف ،"اجلنســـــــــــني
 مســــــــــتدامة أغذية نُظم" 1 اإلقليمية املبادرة خالل من "املاء حتت احلياة" 14 واهلدف ،"املســــــــــؤوالن

 للبلدان واخلاص العام واالســتثمار واردامل وحشــد الدعم مقدمة ،"للجميع صــحية غذائية أمناط لتوفري
 القدراتو  األولوايتو  للســــــــــــــياقات وفق ا لديها، األغذية نظم لتحويل الطل ، على بناء   ،اإلقليم يف

 نظم على واقتصـــــاداي   ماداي   اجلميع حصـــــول وإاتحة األغذية إمدادات زايدة على الرتكيز مع الوطنية،
 الالزمة االســتهالكية العادات وتشــجيع املعلومات على واحلصــول االقتصــادية الفرص وتيســري غذائية
  الرك ؛ خلف أحد ترك عدم مبدأ بتطبيق صحية، أكثر غذائية نظم لتحقيق مجيعها

 إدماج بســــــــياســــــــات مصــــــــحواب   الصــــــــمود على والقادر املســــــــتدام واإلنتاج االقتصــــــــادي النمو تعزيز (ب)
 على القضــاء"1 املســتدامة تنميةال أهداف ســيما ال ،2030 خطة لتحقيق ضــروري وذلك اجتماعي،

 بني املســـاواة" 5 واهلدف ،"اجليد التعليم" 4 واهلدف ،"اجلوع على التام القضـــاء" 2 واهلدف ،"الفقر
 ،"املســــاواة عدم أوجه من احلد" 10 واهلدف ،"االقتصــــاد ومنو الالئق العمل" 8 واهلدف ،"اجلنســــني
 املبادرة خالل من ،"األهداف لتحقيق اتالشــــــــــــــراك" 17 واهلدف ،"املاء حتت احلياة" 14 واهلدف
 على الضوء وتسلي  ؛"للجميع وشاملة مزدهرة ريفية جمتمعات إىل سعي ا بيد يد ا العمل" 2 اإلقليمية

ا العمل مبادرة"  يف اجلوع على والقضـــــاء املدقع الفقر على القضـــــاء على والرتكيز هامة كأداة  "بيد يد 
 يف جــديــدة فرص وتوليــد اإلنتــاجي اإلدمــاج على الرتكيز مع ابلركــ ، اللحــاق عن املتخلفــة املنــاطق
  الريفية؛ املناطق

 واجملتمعات املنتجني وكذلك األنظمة، هذه وقدرة واألغذية الزراعة نظم استدامة زايدة يف ألعضاء دعم (ج)
 ةواالجتمــاعيــ البيئيــة األزمــات مواجهــة يف الصـــــــــــــمود على والبحريــة، البيــة اإليكولوجيــة والنظم احملليــة

 املسـتدامة التنمية أهداف حتقيق سـيما ال ،2030 خطة حتقيق حنو قدم ا املضـي أجل من واالقتصـادية،
 ،"اجلنســـني بني املســـاواة" 5 واهلدف ،"اجلوع على التام القضـــاء" 2 واهلدف  ،"الفقر على القضـــاء"1

 واهلدف ،"ملســــؤوالنا واإلنتاج االســــتهالك" 12 واهلدف ،"الصــــحية والنظافة النظيفة املياه" 6 واهلدف
 املبادرة خالل من ،"البّ  يف احلياة" 15 واهلدف ،"املاء حتت احلياة" 14 واهلدف ،"املناخي العمل" 13

 ؛"املناخ تغري وجه يف الصمود على والقادرة املستدامة الزراعة" 3 اإلقليمية
 والقبلية األصــــلية الشــــعوب اشــــتمالو  اجلنســــني بني املســــاواة هُنج تعزيز جمال يف املنظمة لعمل األولوية إعطاءو  (2)

 اآلن؛ حىت املضمار هذا يف املنظمة إجنازات على الثناء مع املنظمة، عمل يف الصمود على والقدرة والشباب
 العاملي العمل برانمج إطار يف احمللية اجمتمعاهت لتمكني النامية الصـغرية اجلزرية الدول جتاه متسـق هنج تطبيقو  (3)

 ؛النامية الصغرية اجلزرية الدول يف تغذيةوال الغذائي األمن بشأن
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  السياساتية؛ التوجيهية وخطوطها توصياهتا يف حصر ا العلمية األسس يف النظرو  (4)
  :أجل من االسرتاتيجي إطارها يف األولوية إعطاءو  (5)

 التقنية؛ واملساعدة واملعلومات االبتكارات على املنتجني صغار حصول (أ)
 ؛عليها والقضاء ومكافحتها هبا املبكر واإلنذار والنباتية انيةاحليو  واألمراض اآلفات من الوقاية (ب)
 واملدن؛ الريف يف األغذية بيئات بني متكامل هنج (ج)
 األحياء وتربية األمساك ومصــــايد احليوانية والثروة الزراعة يف املســــتدامة املمارســــات مبســــامهات اإلقرار (د)

  املستدامة؛ التنمية أهداف حتقيق يف واحلراجة املائية
 .الوطنية والسياقات واألولوايت لقدراتا مع ابلتماشي املستدامة، الزراعية للممارسات لرتويجاو  (ه)

 
 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف األعضاء خدمة على املنظمة قدرات حتسني

 :اإلقليمي املؤمتر إنّ  -28
 ســـــــــيتي  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف للمنظمة تشـــــــــغيليال النموذج حتســـــــــني اقرتاح أن اعتب (1)

 من واالجتماعي االقتصـــــادي والتعايف ،2030 خطة حتقيق يف األعضـــــاء لدعم الداخلية العمليات متشـــــيق
  :التالية الرئيسية التحسينات خالل من 19-كوفيد  جائحة

شـــئ ا واالســـتثماري والســـياســـايت، من تشـــغيلياعتماد هنج برانجمي يدمج معا الدعم املعياري والتقين وال (أ)
جمموعات تقنية متعددة التخصـــــصـــــات لتحســـــني جودة وكفاءة وفعالية املســـــاعدة التقنية املقّدمة إىل 

 ؛األعضاء وضمان التنسيق مع البامج واملؤسسات الوطنية
مراجعة اهلياكل اإلقليمية مبا يتماشــــــــــــــى مع التغيريات اليت أدخلت يف املقر الرئيســــــــــــــي، دون تكّبد  (ب)

دة وفرص وفعالية الدعم املقّدم إىل ممثليات املنظمة يف البلدان األعضــاء، تكاليف إضــافية، لزايدة جو 
 ؛برعاية التعاون وكسر الصوامع الفاصلة بني الفرق والوحدات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية

 ؛مراجعة هيكل شبكة املكات  القطرية لرفع حضور املنظمة على املستوى الوطين إىل احلد األمثل (ج)
ألمهية األســاســية للشــراكات والتحالفات خاصــة يف تطوير الصــكوك القانونية وأطر التعاون اإلقرار اب (د)

مبادرة يدا  بيد، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، واجلبهات البملانية ملكافحة  -
لية وتولد لتقدمي حلول متكاملة بشـكل مشـرتك ألولوايت احلكومات تسـتفيد من املعرفة احمل -اجلوع 

ا لتعزيز القدرات الوطنية يف ما بتعلق هبدف التنمية املســــــــــــــتدامة  الشــــــــــــــراكات لتحقيق " 17فرصــــــــــــــ 
، ال ســـــيما التشـــــاور وتطوير اســـــرتاتيجيات التعاون بني وكاالت التعاون والتمويل الدولية، "األهداف
 ات األكادمييةاملؤســــــــــــــســــــــــــــما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي مع القطاع اخلاص و  والتعاون يف

 .واجملتمع املدين
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 :يلي مبا والزراعة األغذية منظمة م تقو أبن اإلقليمي املؤمتر أوصى -29
 لتثمني والنتائج، األثر مؤشـــــــــــرات اســـــــــــتخدام خالل من ذلك يف مبا املعرفة، وإدارة والتقييم الرصـــــــــــد حتســـــــــــني (1)

 وخبات السياساتية واحلوارات شاريعامل تنفيذ مثل املصادر، من متنوعة جمموعة من املكتسبة املعرفة واستخدام
 املنظمة؛ تصدرها اليت املعرفية واملنتجات املستقلة والتقييمات املشاريع رصد وتقارير املمارسني مجاعات

 املوارد حشـــــــــد وزايدة الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني ما يف للتعاون واملؤســـــــــســـــــــية القانونية األطر متتنيو  (2)
 والعاملية، اإلقليمية املالية املؤســـــســـــات مع وابلتعاون املتزايدة، ومتطلباهتم عضـــــاءاأل الحتياجات لالســـــتجابة
 17 واهلدف "اجلوع على التام القضــــــــاء" 2 املســــــــتدامة التنمية هديف إطار ضــــــــمن االســــــــتثمارات تشــــــــجيع

 ؛"األهداف لتحقيق الشراكات"
 إىل املنظمة إجراءات توجيه يف إلقليمي،ا املؤمتر دور سيما ال اإلقليمي، املستوى على املنظمة حوكمة متتنيو  (3)

 أهداف لتحقيق متكاملة منّسقة هنج يف املسامهة إىل سعي ا وخاصة التقنية، ومساعدهتا الوطنية براجمها تعزيز
 اإلمنائية؛ املتحدة األمم منظومة متوضع إعادة سياق يف املستدامة التنمية

 رمسية مراجعة لتشــــمل املســــتقبل، يف اإلقليمية بادراتامل صــــياغة أو صــــياغة إلعادة التشــــاور عملية مراجعةو  (4)
 ؛عليها للموافقة اإلقليمي املؤمتر إىل تقدميها قبل األعضاء حكومات مع وشفافة وشاملة

 آاثر وقع إىل تؤدي نتائج لتحقيق االســــــــــتثمار قبل وملا حمّفزة أداة   واســــــــــتخدامه التقين التعاون برانمج متتنيو  (5)
 وتنفذ املعيارية الطبيعة عن املعرفة خالهلا من املنظمة تنشـــــــــر رئيســـــــــية أداة أنه ذإ النطاق، واســـــــــعة وأتثريات
 امليدانية؛ مكاتبها شبكة بواسطة العمليات

 األبعاد املتعددة ابلطبيعة تُقرّ  مراجعة   املختلفة، األقاليم بني التقين التعاون برانمج موارد توزيع معايري مراجعةو  (6)
  الدخل؛ على ائمةالق ابملعايري فق  وليس للفقر

 املســــــتوايت على القدرات وتعزيز املنظمة يف واالئتمانية اإلدارية الالمركزية تطبيق وتيســــــري وتوســــــيع إنشــــــاءو  (7)
 وذلك، املنظمة، مشاريع وفعالية وكفاءة جودة لتحسني املنطقة يف املطلوبة واإلقليمي اإلقليمي ودون الوطين
 املنطقة تركيبة اســـتيعاب من متكنها مبرونة تتســـم مواضـــيعية يةفن امتياز شـــبكات إبنشـــاء أخرى، أمور بني من

  .عضو لكل احملددة لالحتياجات الواج  االعتبار وإيالء اجلغرايف ووضعها
 

 الرقمية والزراعة البتكار

 :اإلقليمي املؤمتر إنّ  -30
عية، وكذلك ابألمهية ابلتزام املنظمة بتعزيز االســــــــــــــرتاتيجيات والنظم الوطنية لالبتكار يف األغذية الزرا رّح  (1)

 الرقمي؛  لالبتكاراليت توليها 
الســــــياســــــات الرامية إىل توســــــيع نطاق اســــــتخدام األدوات الرقمية يف نظم  حفزعلى أمهية  ســــــّل  الضــــــوءو  (2)

األغذية، وإنتاج احملاصــــــــــــــيل، والثروة احليوانية، ومصــــــــــــــايد األمساك، وتربية األحياء املائية، واحلراجة، والتنمية 
رة املخاطر املناخية والصــــــــحية، ال ســــــــيما بني املزارعني األســــــــريني الصــــــــغار ومتوســــــــطي احلجم وإدا الريفية،
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واجملتمعات الريفية الفقرية واملنكشــــــــــــــفة على املخاطر، واالســــــــــــــتفادة من إمكانيات هذه األدوات يف حتقيق 
  .التنمية املستدامة والشاملة للجميع

 : الزراعة مبا يليأن تقوم منظمة األغذية و  اإلقليميأوصى املؤمتر  -31
تبادل اخلبات والتنســيق بني األعضــاء ودعمهم يف املشــاركة الفعالة يف املنصــة الدولية لألغذية والزراعة  تشــجيع (1)

الرقمية اليت وافق عليها اجمللس يف دورته الرابعة والســـــــــــــتني بعد املائة، بغية حتقيق إمكاانت التكنولوجيا الرقمية 
 تعاون اإلقليمي والدويل مع إيالء االعتبار الواج  ملسائل محاية البياانت؛ومتتني ال األغذيةلتحسني نظم 

واإلصـــــالح املؤســـــســـــي واحلوكمة ورصـــــد وتقييم  تنمية القدرات يف جمال ، بناء على الطل ،األعضـــــاء دعمو  (2)
 ع؛والكفاءة واشتمال االستثمارات ونظم االبتكارات الزراعية للجمي الفعاليةاألثر وأنشطة مالئمة لتحسني 

برامج حمددة لالبتكار التكنولوجي يف الزراعة واألغذية يف اإلقليم وهتيئة ظروف تيســــر حصــــول شــــباب ترويج و  (3)
  ؛ونساء الريف على التكنولوجيات اجلديدة وآليات التمويل، مع إبراز دورهم كقوى االبتكار يف املناطق الريفية

تعزز البحث والتكنولوجيا واالبتكار يف الزراعة ونظم لدعم البامج اإلقليمية والوطنية اليت  إعطاء األولويةو  (4)
على تشــــــكيل الرابطات وعلى خباصــــــة األغذية والتنمية الريفية، لتحقيق أتثريات واســــــعة النطاق، مع الرتكيز 

بني القطاعني العام واخلاص، وآليات متويل جديدة،  ابلبحوثحتديد شــــــــــــــراكات وحتالفات جديدة للقيام 
 والتكنولوجيا واالبتكار لتشجيع االستثمار اجلديد؛  وسياسات جديدة للبحوث

بعدم ترك أحد خلف الرك ، وتركيز االبتكارات الرقمية على منو أكثر  2030بفعالية يف التزام خطة  املســــامهةو  (5)
اشـــــــــــتماال، ومعاجلة الثغرات التكنولوجية يف املناطق الريفية والقيود اليت يواجهها املنتجون وتواجهها املشـــــــــــاريع 

 .املعيشية الريفية يف املشاركة يف عمليات االبتكار التكنولوجي واألسرتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة امل
 

 اإلقليمية اهليئات توصيات موجز

 :اإلقليمياملؤمتر إّن  -32
وصــــادق على توصــــيات هيئة غاابت . على دور املنظمة يف األماانت التقنية للهيئات اإلقليمية أعاد التأكيد (1)

ة ومنطقـــة البحر الكـــارييب، وهيئـــة تنميـــة الثروة احليوانيـــة يف أمريكـــا الالتينيـــة و أمريكـــا  منطقـــة البحر الالتينيـــّ
منطقة على نطاق صـــــغري واحلرفية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية و  ، وهيئة مصـــــايد األمساكالكارييب

ة العمل املشــــرتكة بني منظمة األغذية ، وهيئة مصــــايد أمساك غرب وســــ  األطلســــي، وجمموعالبحر الكارييب
والزراعة ومنظمة الدول األمريكية ومعهد الدول األمريكية لرتبية األحياء املائية املعنية ابإلحصـــــــاءات الزراعية 

 الواردة يف الوثيقـــــــة اإلعالميـــــــة منطقـــــــة البحر الكـــــــارييبوالثروة احليوانيـــــــة يف إقليم أمريكـــــــا الالتينيـــــــة و 
10INF//20LARC/

 ؛7 

                                                      
مــــــــــتــــــــــاحــــــــــة عــــــــــلــــــــــى  /Summary of the recommendations of the regional commissions“ 10INF//20LARC” لــــــــــوثــــــــــيــــــــــقــــــــــةا  7
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ىل عقد اجتماعات منتظمة للهيئات اإلقليمية يف موعد ال يتجاوز النصــــــــف الثاين من الســــــــنة الثانية ا إدعو  (2)
من فرتة السنتني، كي تُتناول التوصيات والقرارات التقنية بكفاية ويف وقت مناس  للمؤمترات اإلقليمية أثناء 

 . انعقادها
 

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية يكاألمر  اإلقليمي للمؤمتر السنوات املتعدد العمل برانمج

، وأصر على إجراء استعراضات منتظمة 2023–2020دعم املؤمتر اإلقليمي برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -33
 . ومنهجية لألداء والكفاءة، مع توقع تلقي تقرير كامل يف الدورة السابعة والثالثني

 
 أخرى مسائل – رابعاا

  النباتية للصحة الدولية السنة

أخذ املؤمتر اإلقليمي علم ا ابلتدابري اليت اعتمدهتا املنظمة للســنة الدولية للصــحة النباتية ونّوه ابلدور األســاســي الذي  -34
 .تضطلع به املنظمة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وحث األعضاء على املشاركة يف أنشطة السنة الدولية ودعمها

 
 مليالعا الغذائي األمن جلنة

أقر املؤمتر اإلقليمي ابخلاصية االستثنائية للجنة األمن الغذائي كمنب ألصحاب املصلحة املتعددين ودعا األعضاء  -35
 .اللجنة وتوصياهتا السياساتية لصكوكإىل النظر يف تطبيقات وطنية وإقليمية 

ية الطوعية بشــأن نظم األغذية لوضــع اخلطوط التوجيه اجلاريةســّل  املؤمتر اإلقليمي الضــوء على أمهية املفاوضــات  -36
، ودعا األعضــــاء إىل املشــــاركة يف 2021شــــباط /والتغذية يف الدورة الســــابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي يف فباير

 .2023–2020وضع برانمج عمل اللجنة املتعدد السنوات للفرتة 

 ابلتغذية املعين الثاين الدويل متراملؤ  أعمال ومتابعة التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم عقد

للعقد، وسّل  الضوء على الدور القيادي الذي تقوم به املنطقة  املدةأخذ املؤمتر اإلقليمي علم ا ابستعراض منتصف  -37
 .2021يف تعزيز شبكات العمل اإلقليمية ويف األعمال التحضريية للسنة الدولية للفاكهة واخلضار املقرر عقدها يف عام 

 التغذية على والزراعة األغذية منظمة عمل سرتاتيجيةاو  ؤيةر  حتديث

ا ابلتقدم احملرز يف حتديث الرؤية واالســــــــــــــرتاتيجية لعمل املنظمة على التغذية والعمليات  -38 أخذ املؤمتر اإلقليمي علم 
 .املتعلقة هبا
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  األغذية من الفاقد تقييم منهجية ابستخدام األغذية من واملهدر الفاقد قياس

ـــادرات املنظمـــة لـــدعم أخـــذ املؤ  -39 ا مبب يف جتميع البيـــاانت بغيـــة تتبع التقـــدم احملرز ودعم  البلـــدانمتر اإلقليمي علمـــ 
 12من هدف التنمية املســتدامة  3–12الســياســات والتدابري الرامية إىل خفض الفاقد واملهدر من األغذية، وحتقيق املقصــد 

 ".االستهالك واإلنتاج املسؤوالن"

 املوارد وحشد وتبادهلا احللول إلجياد أدوات :الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف تنميةال أجل من التحالفات

أخذ املؤمتر اإلقليمي علم ا ابلدينامية اليت تبّدت يف التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي والشــــــــــــراكات اليت  -40
األكادميية ومؤســــســــات البحث العلمي والتكنولوجيا ووكاالت  أقامتها املنظمة مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســــاط
 .منظومة األمم املتحدة وغري هؤالء من الشركاء يف املوارد

أخذ املؤمتر اإلقليمي علم ا ابلنتائج الرئيســــــــــــية واملصــــــــــــاع  والدروس املســــــــــــتفادة من تقييمات مكت  التقييم يف  -41
كانت ضـــــــخمة وقيمة للغاية، وأن املنظمة تُقّدر خلبهتا التقنية وقدرهتا املنظمة   مســـــــامهةاملنظمة، مبا يف ذلك االســـــــتنتاج أن 

على االســـتفادة من شـــبكة واســـعة من األخصـــائيني ومصـــادر وموارد املعرفة، وأنه يُنظر إليها على أهنا وســـي  نزيه وشـــريك 
 .حمايد وجدير ابلثقة

 الكارييب البحر منطقةو  الالتينية ألمريكا ليمياإلق املنظمة ملؤمتر والثالثني السابعة الدورة انعقاد ومكان موعد

قدمته حكومة مجهورية إكوادور الستضافة الدورة السابعة والثالثني  الذيرح  املؤمتر اإلقليمي ابلعرض السخي  -42
  .، وأوصى بقبول العرض2022، املقرر عقده يف عام منطقة البحر الكارييبملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية و 
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 ألف املرفق

 األعمال جدول

 الفتتاحية البنود - أولا 

 املقرر وتعيني الرئيس ونواب الرئيس انتخاب (1)
  الزمين واجلدول األعمال جدول اعتماد (2)
 :البياانت (3)

 العام املدير بيان 
 للمجلس املستقل الرئيس بيان 
 الكارييب البحر منطقةو  الالتينية ألمريكا اإلقليمي للمؤمتر والثالثني اخلامسة الدورة رئيس بيان 
 العاملي الغذائي األمن جلنة رئيس بيان 
 املدين اجملتمع مشاورة ابسم املتحدث بيان 
 اخلاص القطاع مشاورة ابسم املتحدث بيان 
 اجلوع ملكافحة البملانية اجلبهات ابسم املتحدث بيان 
 واألكادميية العلمية اللجنة ابسم املتحدث بيان 

 
 اإلقليمي املؤمتر تقرير واعتماد استعراض (4)

 
 والعاملي اإلقليمي املستويني على ابلسياسات واملتعلقة التنظيمية املسائل

 
 للجميع صحية غذائية أمناط لتوفري مستدامة أغذية نظم حتويل (5)
 للجميع وشاملة مزدهرة ريفية جمتمعات حنو بيد يدا   العمل (6)
 .ناخامل تغرّي  وجه يف الصمود على والقادرة املستدامة الزراعة (7)
 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف األعضاء البلدان خدمة على املنظمة قدرات حتسني (8)
 الرقمية والزراعة االبتكار (9)
 الغـــذائي األمن على أثرهـــا ملعـــاجلـــة اإلقليميـــة املنظمـــة ألولوايت 19-كوفيـــد  جـــائحـــة وتعـــديالت حتـــديـــث (10)

 األغذية ونظم والتغذية
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 اإلقليم يف اجلديدة ألولوايتوا اإلجنازات – ااثنيا 
 

 وامليزانية الربانمج مسائل
 

 الكارييب البحر منطقةو  الالتينية أمريكا إقليم يف وأولوايهتا والزراعة األغذية منظمة نتائج (11)
 

 أخرى مسائل – ااثلثا 
 

ـــــــدورة انعقـــــــاد ومكـــــــان موعـــــــد (12) ـــــــة ألمريكـــــــا اإلقليمي املنظمـــــــة ملؤمتر والثالثني الســــــــــــــــــــابعـــــــة ال  الالتيني
 الكارييب البحر منطقةو 
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 ءاب املرفق

 الواثئق قائمة
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/en/ 

 

 عنوانال رمزال
2Rev. 1/20LARC/ املؤقت التفصيلي األعمال جدول 
2/20LARC/ للجميع صحية غذائية أمناط لتوفري األغذية نظم حتويل. 
3/02LARC/ للجميع وشاملة مزدهرة ريفية جمتمعات حنو بيد يدا   العمل 
4/20LARC/ املناخ تغرّي  وجه يف الصمود على والقادرة املستدامة الزراعة. 
5/20LARC/ الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا إقليم يف وأولوايهتا والزراعة األغذية منظمة نتائج 
5/20LARC/ 1WA والزراعة األغذية منظمة يف االسرتاتيجية األهداف رانمجب عن عامة حملة 
5/20LARC/ 2WA األهــــداف يف الكــــارييب البحر ومنطقــــة الالتينيــــة أمريكــــا إقليم يف النتــــائج مســــــــــــــــامهــــة 

 2019–2018 السنتني فرتة يف والزراعة األغذية ملنظمة االسرتاتيجية
5/20LARC/ 3WA  منظومة تنظيم إعادة ســـــــــــــياق يف والزراعة غذيةاأل منظمة يف القطرية والبجمة التخطي 

 اإلمنائية املتحدة األمم
5/20LARC/ 4WA ــــة ألمريكــــا اإلقليميــــة النتــــائج (2019) املنظمــــة مســـــــــــــتوى على النتــــائج تقييم  الالتيني

 الكارييب البحر ومنطقة
5/20LARC/ 5WA اجلديد االسرتاتيجي اإلطار إعداد عن حمدثة معلومات 
6/20LARC/ امليدانية املكات  ةشبك 
7/20LARC/ الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي للمؤمتر السنوات املتعدد العمل برانمج 
8/20LARC/ الالتينيـــــة أمريكـــــا يف األعضــــــــــــــــــاء البلـــــدان خـــــدمـــــة على املنظمـــــة قـــــدرات حتســـــــــــــني 

 الكارييب البحر ومنطقة
9/20LARC/ الرقمية والزراعة االبتكار 

10/20C/LAR الغــذائي األمن على أتثريهــا ملعــاجلــة للمنظمــة اإلقليميــة األولوايت وتعــديالت حتــديــث 
 األغذية ونظم والتغذية

 املعلومات واثئق سلسلة

 عنوانال رمزال
LARC/20/INF/1 إعالمية مذكرة 
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Rev.2 LARC/20/INF/2 املؤقت الزمين اجلدول 
Rev.2 LARC/20/INF/3 واثئقابل املؤقتة القائمة 

LARC/20/INF/4 العام املدير بيان 
LARC/20/INF/5 والزراعة األغذية منظمة جمللس املستقل الرئيس بيان 
LARC/20/INF/6 البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي للمؤمتر والثالثني اخلامســــــة الدورة رئيس بيان 

 الكارييب
LARC/20/INF/7 عامليال الغذائي األمن جلنة رئيس بيان 
LARC/20/INF/8 2020 لعام النباتية للصحة الدولية السنة 
LARC/20/INF/9 والتقارب الشراكة خالل من والتغذية الغذائي األمن تعزيز :العاملي الغذائي األمن جلنة 

 السياسات بني
LARC/20/INF/10 اإلقليمية اهليئات توصيات موجز 
LARC/20/INF/11 والتحــدايت الوضــــــــــــــع :الكــارييب البحر ومنطقــة الالتينيــة كــاأمري يف الزراعيــة التجــارة 

 والفرص
LARC/20/INF/12 احللول لتحديد أدوات :الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف اإلمنائية الشـــراكات 

 املوارد وتعبئة وتبادهلا
LARC/20/INF/13 الثـــاين الـــدويل راملؤمت أعمـــال ومتـــابعـــة التغـــذيـــة أجـــل من للعمـــل املتحـــدة األمم عقـــد 

 ابلتغذية املعين
LARC/20/INF/14 التغذية جمال يف املنظمة لعمل واالسرتاتيجية الرؤية حتديث 
LARC/20/INF/15 األغذية من الفاقد حتليل مبنهجية وارتباطه األغذية من واملهدر الفاقد قياس 
LARC/20/INF/16 األغذية لنظم املتحدة األمم قمة 
LARC/20/INF/17 ا للعمل املنظمة بادرةم  جديد هنج :بيد يد 
LARC/20/INF/18 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف 2019–2014 املنظمة تقييمات توليف 
LARC/20/INF/19 املدين اجملتمع منظمات مشاورة ابسم املتحدث بيان 
LARC/20/INF/20 اخلاص القطاع مشاورة ابسم املتحدث بيان 

NF/21LARC/20/I اجلوع ملكافحة البملانية اجلبهات مشاورة ابسم املتحدث بيان 
LARC/20/INF/22 والعلمية األكادميية اللجنة مشاورة ابسم الرمسي املتحدث بيان 
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