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  الدول األعضاء ي منظمة األغذية والزراعة ي إقليح آسيا واحمليط اهلادئ
 درييبايت  جزر مارشال االحتاد الروسي

 ماليزاي  مجتورية إيران اإلسالمية يسرتاليا
 ملدي  مجتورية دوراي يىلغانستان

 منغوليا مجتورية دوراي الش بية الدميقراطية  إندونيسيا
 ميامنار مجتورية الو الدميقراطية الش بية يوزبكستان
 انورو  ساموا ابدستان
 نيبال سر  النكا ابالو
 نيوزيلندا سنغاىلورة دار السالم -  بروان

 نيو  الصد بنغالديش

 اهلند ىلانواتو بواتن
 الوالاي  املت دة األمريكية ىلرنسا اتيلند
  دةتاملوالاي  ميكرونيزاي  الفلبد توىلالو
 الوالاي  املت دة األمريكية ىليجي تونغا

 الياابن ىلييت انم ليشيت تيمور
  دازانستان جزر سليمان
  دمبوداي جزر دوك

 

 موعد ومكان ان قاد مؤمترا  املنظمة اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ
 

 1953يغسطس/آب  5 -يوليو/متوز 27بنغالور، اهلند،  - األول
 1955يونيو/دزيران  25 -20داند ، سيالن،   - الثاين
 1956يدتوبر/تشرين األول  18 -8ابندونغ، إندونيسيا،  - الثالا
 1958يدتوبر/تشرين األول  16 -6طوديو، الياابن،  - الرابع

 1960نوىلمأ/تشرين الثاين  30-21ساجيون، مجتورية ىلييت انم،  - اخلامس
 1962سبتمأ/ييلول  29 -15دواال المبور، ماليزاي،   - السادس
 1964نوىلمأ/تشرين الثاين  21-7مانيال، الفلبد،  - السابع
 1966سبتمأ/ييلول  24-15سيول، مجتورية دوراي،  - الثامن
 1968نوىلمأ/تشرين الثاين  15-4ابنكوك، اتيلند،  - التاسع
 1970سبتمأ/ييلول  8 -يغسطس/آب 27سرتاليا، يدانبريا،   - ال اشر

 1972يدتوبر/تشرين األول  27-17نيودهلي، اهلند،  - احلاد  عشر
 1974سبتمأ/ايلول  27-17طوديو، الياابن،  - الثاين عشر
 1976يغسطس/آب  13-5مانيال، الفلبد،  - الثالا عشر
 1978يغسطس/آب  3-يوليو/متوز  25دواال المبور، ماليزاي،   - الرابع عشر
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 1980مارس/آذار  13-5نيودهلي، اهلند،  - اخلامس عشر
 1982يونيو/دزيران  11-1جادارات، إندونيسيا،  - السادس عشر
 1984مايو/ياير  3 -يبريل/نيسان 24م يابد، ابدستان، إسال - السابع عشر
 1986يوليو/متوز  17-8روما، إيطاليا،  - الثامن عشر
 1988يوليو/متوز  15-11ابنكوك، اتيلند،  - التاسع عشر
 1990يبريل/نيسان  27-23بيجد، الصد،  - ال شرون

  1992ىلأاير/شباط  14-10نيودهلي، اهلند،  - احلاد  وال شرون
 1994يدتوبر/تشرين األول  7-3مانيال، الفلبد،  - الثاين وال شرون
 1996مايو/ياير  18-14يبيا، ساموا الغربية،  - الثالا وال شرون
 1998يبريل/نيسان  24-20ايجنون، ميامنار،  - الرابع وال شرون

 2000سبتمأ/ييلول  1 -يغسطس/آب 28يودوهاما، الياابن،  - اخلامس وال شرون
 2002مايو/ياير  15-13دامتاندو، نيبال،   - س وال شرونالساد

 2004مايو/ياير  21-17بيجد، الصد،  - السابع وال شرون
 2006مايو/ياير  19-15جادارات، إندونيسيا،  - الثامن وال شرون
 2009مارس/آذار  31-26ابنكوك، اتيلند،  - التاسع وال شرون

 2010يدتوبر/تشرين األول  1 -سبتمأ/ييلول 27جيوجنيو، مجتورية دوراي،  - الثالثون
 2012مارس/آذار  16-12هانو ، ىلييت انم،  - احلاد  والثالثون
 2014مارس/آذار  14-10يوالنبااتر، منغوليا،  - الثاين والثالثون
 2016مارس/آذار  11-7بوتراجااي، ماليزاي،  - الثالا والثالثون
 2018ريل/نيسان يب 13-9اند ، ىليجي،  - الرابع والثالثون

 )اىلرتاضي( 2020سبتمأ/ييلول  4-1ثيمبو، بواتن،  - اخلامس والثالثون 
 (ط)خمتل 2022مارس/آذار  11-8ددا، بنغالديش،  - السادس والثالثون 
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 املسائل اليت تستدعي اهتمام اجمللس
  (، 9( و)5و) (3( و)2( و)1) 32)الفقرة نتائج وأولوايت أنشطططططة املنظمة ل مقليي آسططططيا واحمليط اهلادئ

 ((9مىل ) (1) 33والفقرة 
   ة بتغّ  املنا  34)الفقرة معلومات حمّدثة عن وضطططس اسطططرتاتيظية منظمة األغذية والزراعة ااديدة اخلاصطططّ

 ((3( مىل )1) 35( والفقرة 3( و)2)
  ( 2( و)1) 36)الفقرة معلومات حمّدثة عن وضطططططس اسطططططرتاتيظية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واًلبت ار

 ((4( مىل )1) 37( والفقرة 6( و)5و)
  (52-46و 42و 41و 38)الفقرات حتديد أولوايت احلاجات القطرية واإلقليمية 
  ملؤمتر املنظمططة اإلقليمي آلسططططططططططيططا واحمليط اهلططادئ 2025-2022برانمج العمططل املتعططدد السططططططططططنوات للفرتة 

 (62)الفقرة 
  (63)الفقرة  انعقاد الدورة السادسة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ وم انموعد 

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر
 ( 6( و)3) 21)الفقرة  19-حالة األغذية والزراعة ل مقليي آسطططيا واحمليط اهلادئ، ل ضطططوة جائحة كوفيد

 ((4)مىل  (2) 22والفقرة 
  اإلجراةات الالزمة لتعزيز النظي الزراعية والغذائية القادرة على الصمود ل وجه تغ  املنا  ل مقليي آسيا

 ((5( مىل )1) 24( والفقرة 8( و)7و)(4) و (3) 23 )الفقرة واحمليط اهلادئ
  ((4و) (3( و)1) 26( والفقرة 3) 25)الفقرة ت ثيف الرقمنة الشاملة ل سالسل القيمة الزراعية 
  (5( و)4) 27)الفقرة حتديد األولوايت املتعلقة بنهج "صطططططططططططحة واحدة" ل مقليي آسطططططططططططيا احمليط اهلادئ 

 ((5و)( 4( و)1) 28والفقرة 
  صون التنوع البيولوجي ومصالحه واستخدامه على حنو مستدام لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ل

 ((3و) (1) 30( والفقرة 4( و)2) 29)الفقرة  جزر احمليط اهلادئ
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 البنود التمهيدية -أوًلا 
 اإلقليمي املؤمترتنظيي 

( اإلقليمي )املؤمتروالثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي آلسههيا واحمليط اهلادئ السههادسههة قد  الدورة عُ  -1
. وب د مشههههههاورة ر ية مع البلد املضههههههي ، بنغالديش، ومع اجملموعتد اإلقليميتد آلسههههههيا 2022آذار /مارس 11إر  8من 

يساس استثنائي، من دون ين يشكيل ذل  سابقة ، ي بطريقة خمتلطة على وجنوب غرب احمليط اهلادئ، مت عقد االجتماع 
ال املية وما يتصههههههل شا من شههههههواغل على مسههههههتوى الصهههههه ة ال امة، ديا دضههههههر ب ض املمثلد  19-ضههههههوء جائ ة دوىليد

اجتماع دبار املسههؤولد ، يوهلما شههقدعلى وقد نُظيح املؤمتر  .ددا، بنغالديش، وشههارك آنرون بشههكل اىلرتاضههي شهه صههي ا ي
 مارس/آذار. 11و 10 يوميجتماع الوزار  االالثاين مارس/آذار و  9و 8 يومي

ا ودضهههر بصهههفة مراقب  .من الدول األعضهههاءدولة  42ممثلون عن ي املؤمتر االقليمي وشهههارك  -2  76 ممثلون عنييضههه 
 دولية.وغري دكومية منظما  دكومية ، واألمح املت دة والوداال  امل تصة التاب ة هلا، و دولة من الدول غري األعضاء

 راسي اًلفتتاحيةاملو  اإلقليمي املؤمتر
، والسيد بنغالديشدكومة  الزراعة،وزارة يمد  ،Md Sayedul Islam يلقى البياند االىلتتاديد دل من السيد -3

Jong Jin Kim ،لمنظمةلملدير ال ام املساعد واملمثل اإلقليمي ا. 
املؤمتر ابملندوبد واملشهههههههههههاردد ي ، دكومة بنغالديش، يمد وزارة الزراعة، Md Sayedul Islamورديب السهههههههههههيد  -4

طرح وهو ما بشههكل اتم، ول األ تلط املقليمي اإلؤمتر امل هوامل تلط واىلتت  ر ي ا اجتماع دبار املسههؤولد. ويشههار إر ين هذا 
، املؤمتر ي نطاق امتكد مشاردة يوسع  تتمثل يىلائدة وجود ي ين ذل  على ين ييض ا ط الضوء تنظيمه، وسلي  عندىلنية حتداي  

ا إر ين املؤمتر اإلقليمي تاوىلتم وين هذا من شهه نه زايدة شههفاىلية يعمال املؤمتر اإلقليمي بشهه ن سههيجر  مداوالته . ويشههار ييضهه 
تغري ه وقدرة على الصههمود ي وجة ، ة لتا يدثر اسههتداموالغذائيةنظح الزراعية الاملسههائل اليت تت لق مباشههرة ابحلاجة إر حتويل 

ما ينجح عن و  ،غذائية صهههههه ية، وم اةة آاثر تغري املناخ، وتدهور البيئة والتنوع البيولوجيمناط متتع اةميع ؤ املناخ، وضههههههمان
 .19-دوىليدص ة اإلنسان واحليوان والنبا ، مبا ي ذل  جائ ة  تطال أديدا  ذل  من 

الذ   الكبريتقديره للدعح منظمة عن لملدير ال ام املسهههاعد واملمثل اإلقليمي ل، اJong Jin Kimويعرب السهههيد  -5
. وشهههكر 19-جائ ة دوىليد اليت تفرضهههتااسهههتضهههاىلة االجتماع ي ظل الظروت الصههه بة من يجل مته دكومة بنغالديش قدي 

ظتر بوادر يآسههههههههههههيا واحمليط اهلادئ  إقليح دكومة بنغالديش على قيادأا وت اوهنا ي تنظيح املؤمتر امل تلط. ويشههههههههههههار إر ين
 عقبإعادة البناء بشهههههكل يىلضهههههل، من يجل ا ل املضهههههي قدم  يتسهههههتكشههههه  سهههههباملنظمة وين  19-دوىليداخلروج من جائ ة  

امل تمد  2031-2022للفرتة األضرار اليت حلقت ابالقتصادا  واألرواح وسبل ال يش. وي إشارة إر اإلطار االسرتاتيجي 
األعضههههاء  دانال اإلصههههغاء ملإر   هويعرب عن تطلي ثة، مع األولواي  اإلقليمية احملدي يتماشههههى  اإلطارهذا قال إن دديث ا، 

 .اإلقليحي النظح الزراعية والغذائية ي حتويل  هذه األولواي  ديفية إستامبش ن  واقرتاداأح 

، رئيسههههههههههة Hasinaبت م ا  الشههههههههههي ة وردي  .2022 آذار/مارس 10 يوم الوزار لالجتماع االىلتتاح  دفلقد وعُ  -6
م ا    ويشار . واملشاردد ي الدورة السادسة والثالثد للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ ابملندوبدوزراء بنغالديش، 

ائة من ي امل 40لنسههبة  يش الر سههبل توىلي ىلتي املصههدر الرئيسههي لل مالة ي البالد،  هي الوزراء إر ين الزراعة ال تزال ةرئيسهه
على حتويل الزراعة ت مل ، امنذ اسههههتقالهلما ىلتئت بنغالديش، و ا. نصهههه  تقريب  نسههههبة النسههههاء ىليتا ال تبلغاليت القوى ال املة 
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زايدة اإلنتاجية الزراعية واملسهههههههانة ي الناتج احمللي اإلمجا . وذل  شدت ر االقتصهههههههاد  للمزارعد، الت ري حتقيق من يجل 
نظمة ي عام املقت البالد االدتفاء الذايت الغذائي الوطين، الذ  اعرتىلت به لل كومة احلالية، دقي مع االلتزام السههههههياسههههههي و 

الوزراء على ينه على الرغح من هذا النجاح، ال تزال بنغالديش  ةم ا  رئيسههههه  دمبن تا "ميدالية سهههههرييس". وشهههههدي  1999
مواجتة إنه من يجل  تقالو . 19-دوىليد  ر ا شههههههههديد ا  ائ ةدذل  أتثهي    ر  املناخ وأتثي من يدثر البلدان عرضههههههههة لتغريي  اوادد  

دداثة وقدرة على صههههههههههههههب  يدثر يلمتكينه من يجل  لديتا قطاع الزراعيالهذه الت داي  وغريها، تلتزم بنغالديش بتطوير 
وذدر  وإضههاىلة القيمة. وجتتيزها وزايدة اإلنتاج التجار  مع الرتديز على تنويع إنتاج األغذية  ،تغري املناخالصههمود ي وجه 

 رقمي ا اُهذ  نطوا  ملن تح وصوال  قد شتد حتسين ا، وينه قد إر اخلدما  املالية املزارعد من مجيع املستواي  وصول ين 
م ا   تطسهههههههلي و السهههههههياسههههههها  والقواند لتنمية الزراعة ورىلاه املزارعد.  تطويرُ هذه التغيريا  يدأ إر امل لوما . وقد دعح 

بوضهههههههههههوح دي  ميكن للت اون ين يتغلب على الت داي    قد يظتر  19-دوىليدوزراء الضهههههههههههوء على ين جائ ة  ال ةرئيسههههههههههه
 ،املتطورةالتكنولوجيا  على زايدة الت اون اإلقليمي بد البلدان ي جمال الب وث الزراعية، وتبادل  ت ال املية، وشههههههههههههههجي 

 اىلتتاح املؤمتر اإلقليمي. من ثي  تالزراعية، ويعلنالتنمية االستثمارا  ي وإنشاء "صندوق نام" لزايدة 

 راملقرّ تعيني و  هانتخاب الرئيس ونواب
ا رئيسهههههههههههههه   ،دكومة بنغالديش، يمد وزارة الزراعة، Md Sayedul Islamسههههههههههههههيد الاملندوبون ابإلمجاع  انت ب -7
 .جتماع دبار املسؤولدال
إندونيسهههههههيا والياابن ومجتورية الو الدميقراطية )رؤسهههههههاء الوىلود احلاضهههههههرين شههههههه صهههههههي ا املندوبون ابإلمجاع  وانت ب -8

 .اجتماع دبار املسؤولد( نوااب  لرئيس الش بية وملدي  ومنغوليا ونيبال
، وزارة الزراعة وتنمية الثروة احليوانية، يمد Govinda Prasad Sharmaاملندوبون ابإلمجاع السههههههههههههههيد  وانت ب -9

 .ا الجتماع دبار املسؤولدر  ، مقري نيبال
الأملان ووزير الزراعة، ي  ضو ال، Muhammad Abdur Razzaqueالسيد م ا  املندوبون ابإلمجاع  وانت ب -10

 .الوزار الجتماع لا رئيس  دكومة بنغالديش، 
الياابن ومجتورية الو الدميقراطية الشههههههههه بية وملدي  الوزراء احلاضهههههههههرين شههههههههه صهههههههههي ا )املندوبون ابإلمجاع  وانت ب -11

 .( نوااب  لرئيس االجتماع الوزار ا اةديدة والفلبد وسر  النكاواببوا غينيومنغوليا 
 .  الوزار  الجتماعا لر  ، مقري الفلبدالزراعة ي يمد وزارة ، William Darاملندوبون ابإلمجاع السيد  وانت ب -12

 اعتماد جدول األعمال
ي اإلقليمي . وترد الواثئق امل روضههههههههههههة على االجتماع املرىلق يل الوارد ي جدول األعمال اإلقليمي املؤمتر  اعتمد -13

 .املرىلق ابء

 بيان املدير العام
على اسهههتضهههاىلة الدورة  ،اوشههه ب  دكومة   ،نغالديشلب، عن امتنانه لمنظمةليعرب الددتور شهههو دونيو، املدير ال ام  -14

 ضهههو ال، Muhammad Abdur Razzaque، ومل ا  السهههيد السهههادسهههة والثالثد للمؤمتر ي ظل الظروت الصههه بة للغاية
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ورائسههههههههههته الكفؤة للدورة السههههههههههادسههههههههههة والثالثد للمؤمتر، وةميع الوزراء ، على التزامه بنغالديشي  الأملان ووزير الزراعةي 
على  19-وسههليط املدير ال ام الضههوء على اآلاثر اخلطرية ةائ ة دوىليد واملندوبد واملشههاردد ي الدورة السههادسههة والثالثد.

ع القطاعا  مبا ىليتا األغذية والزراعة، واالنت اش البطيء واحلاىلل ابلت داي ، والدروس املسهههههتفادة من اةائ ة، مبا ي مجي
ذل  األنية املردزية ألهدات التنمية املسهههتدامة، وينية نظمنا الزراعية والغذائية، واحلاجة إر حتويل هذه النظح لتكون يدثر 

ا دما سههليط الضههوء   دفاءة.اسههتدامة وقدرة على الصههمود و  على ال ناصههر الرئيسههية ل طار االسههرتاتيجي للمنظمة للفرتة ييضهه 
وشهههههديد املدير ال ام على ين األولواي  اإلقليمية  .2030ومتاشهههههيه مع يهدات التنمية املسهههههتدامة ونطة عام  2022-2031

اإلقليح اليت يُعرب عنتا نالل عملية التشهاور املوسه ة  تسهتجيب الدتياجا ئ األربع للمنظمة ي إقليح آسهيا واحمليط اهلاد
لزراعههة آنههذة ي االزدايد مرة ينرى ي احملههدقههة ابويشهههههههههههههههار إر ين اةوع وان ههدام األمن الغههذائي والتتههديههدا  . مع البلههدان

 .لتزامه الكامل مبتاب ة التوصيا  املنبثقة عن املؤمتر اإلقليميد من جديد ا، ويدي اإلقليح

 يس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعةبيان الرئ
الت داي  الفريدة اليت تواجه  عن اتهت ليقب، ، الرئيس املسهههههتقل جمللس املنظمةHans Hoogeveenيدر السهههههيد  -15
د على احلاجة إر وشههدي  .والغذائي ال امليوجه القصههور ي النظام الزراعي التجلي املتزايد أل وعن، آسههيا واحمليط اهلادئ إقليح

، 2030حتقيق يهدات التنمية املسههههههههههههههتدامة  لول عام من يجل مسههههههههههههههتدامة وغذائية زراعية حنو نظح  حتويلي ريتغيإدداث 
مل اةة امل اوت الصههههه ية املتزايدة بسهههههرعة واملتصهههههلة ابألمناط الغذائية، واألضهههههرار اليت تل ق اإلجراءا  الالزمة إضهههههاىلة إر 

ا الفرم اليت تتي تا رقمنة الزراعة وتوسهههههههههههههيع نطاق  ويديد. تغري املناخالنامجة عن  تتديدا الو  ،ابلنظح اإليكولوجية ييضههههههههههههه 
حنو مزيد من االسههههههههههههههتدامة والقدرة على الصههههههههههههههمود  اإلقليحاالبتكارا  الزراعية من يجل حتويل النظح الزراعية والغذائية ي 

وبدور مردز  2021املت دة للنظح الغذائية ل ام والشههههههههمول والكفاءة وتوىلري تغذية يىلضههههههههل للجميع. وذدير بنتائج قمة األمح 
 حتقيق يهدات التقدم حنو التنسههههيق الذ  تسههههتضههههيفه املنظمة ي إطار عملية املتاب ة، ويشههههار إر إمكانية دعح تسههههريع وترية

 عملية وضههع يوالدعح القائح على ال لوم واألدلة  املسههاعدة الفنية على املسههتوى القطر التنمية املسههتدامة من نالل توىلري 
 السياسا .

 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ اخلامسةبيان رئيس الدورة 
رئيس الههدورة ، دكومههة بواتن امللكيههة، وزير الزراعههة والغههااب ، Lyonpo Yeshe Penjorم هها  السههههههههههههههيههد هنههي   -16

الدورة السهههههادسهههههة والثالثد ، دكومة بنغالديش على اسهههههتضهههههاىلة والثالثد للمؤمتر اإلقليمي آلسهههههيا واحمليط اهلادئ اخلامسهههههة
يشههههههار م ا  الوزير إر التوصههههههيا  الواردة ي تقرير الدورة السههههههابقة، واليت تضههههههمنت احلاجة إر هصههههههيص املوارد . و للمؤمتر
ينية حتسهههد و  ؛ارسههها تبادل يىلضهههل املممن يجل رىلي ة املسهههتوى إقليمية وتطوير منصهههة ت اونية  ،ندرة املياهمسههه لة مل اةة 

العرتات مب اطر الصههههههيد غري ة، وامصههههههايد األ اك السههههههادليعلى مسههههههتوى القدرة على الصههههههمود والتكيي  مع تغريي املناخ 
إاتدة الفوائد املسهههههههههتدامة املت تية من النظح اإليكولوجية السهههههههههادلية والت اي من من يجل القانوين دون إبالغ ودون تنظيح، 

ة ال مل ر مبادمثل  ،مبادرا  الذ  تضهههطلع به معامل يار  ووضهههع امل ايري االسهههتفادة من عمل املنظمة و  ؛الكوارث الطبي ية
ال امد نالل  19-دوىليدجائ ة  بسهههبب الوضهههع ال املي نطورة  وي م رض التفكري يدعح األعضهههاء. من يجل  ،بيد ايد  

 يىلضل. على حنوإعادة البناء يجل من د م ا  الوزير على ينه يت د علينا املضي قدم ا ؤمل املاضيد، شدي 
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 املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ووزراة الزراعة والغاابت ل مجاعة احمليط اهلادئ الثالثبيان اًلجتماع 
دلمتههه يمههام املؤمتر ي،  والبيئههة ي ىليجوزير الزراعههة واجملههار  املههائيههة ، Mahendra Reddyيلقى م هها  السههههههههههههههيههد  -17

األغذية والزراعة ووزراء الزراعة والغااب  ي مجاعة االجتماع الثالا املشههههههههههههههرتك بد منظمة تناول ىليتا بيان اليت اإلقليمي 
وُعقد اجتماع رؤساء ندما  الزراعة والغااب  ي احمليط  ي ىليجي. 2022احمليط اهلادئ، الذ  سُي قد ي سبتمأ/ييلول 

اسههههههههههههرتاتيجية الزراعة " من يجل اإلقليح حواقرت ، 2021اهلادئ، بدعح من املنظمة ومجاعة احمليط اهلادئ ي يغسههههههههههههطس/آب 
 . الوزار الجتماع ا إابنمناقشهههههتتا  ر جتلكي ، وميلكتا اإلقليحاألعضهههههاء اليت يقودها اإلقليمية  "والغااب  ي احمليط اهلادئ

اآلن بصدد االنتتاء من اليت هي  اإلقليح مجيع دكوما دى ل يدد الشواغل الرئيسيةابعتباره يأز األمن الغذائي قال إن و 
نظمة ملردز تنسيق امل. وانتتح م ا  الوزير ابإلشارة إر ين استضاىلة والغذائية الزراعيةالنظح مسارا  النظح الغذائية لت ويل 

نظمة مواصههههههههههههههلة تقدل الدعح الفين ابلت اون مع الوداال  األنرى اليت املالنظح الغذائية يمر متح هلذا الت ول وطلب من 
 .توجد مقارها ي روما

 بيان رئيس انة األمن الغذائي العاملي
لضههوء على دور اللجنة بوصههفتا ، رئيس ةنة األمن الغذائي ال املي )اللجنة(، اGabriel Ferreroسههليط السههيد  -18

منأ ا دكومي ا دولي ا مت دد يصه اب املصهل ة م ني ا ابألمن الغذائي والتغذية، ويبرز يوجه الترزر القائمة بد املنظمة واللجنة 
وشهههههههجيع األعضهههههههاء على مواصهههههههلة االسهههههههتفادة من نتائج اللجنة ي صهههههههياغة سهههههههياسهههههههاأح . وجدوى عمل اللجنة ي اإلقليح

ا على دعح اسههههههت دام اخلطوط التوجيتية  واسههههههرتاتيجياأح وتشههههههري اأح ويطرهح التنظيمية الوطنية. وشههههههجيع األعضههههههاء ييضهههههه 
لت زيز احلوار وحتقيق تواىلق ال املية للجنة نصههة ، واسههت دام املالصههادرة عن اللجنة ي جمال السههياسهها  على املسههتوى الوطين

 ، وإظتار التقدم ي املسارا  الوطنية.والص بةعاملي ي اآلراء بش ن املسائل امل قيدة 

 اجملتمس املدينمنظمات يان املتحدث ابسي مشاورة ب
منظمة ملشههههههاردة  اللجنة امل صههههههصههههههة -الشههههههبكة اآلسههههههيوية لملمن الغذائيمن  Ahmed Borhan السههههههيد رديب -19

، بزايدة اإلقليمي ألغراض الدورة السههههههادسههههههة والثالثد للمؤمتر اجملتمع املدين منظما  مشههههههاورةابلنيابة عن األغذية والزراعة 
 ."صههههه ة واددةوهنج " اإليكولوجيةعلى الصههههه ة الشهههههاملة للنظح يشهههههديد الذ  والغذائية الزراعية النظح ل يالرتديز على حتو 

املسههههتدامة وسههههبل غذائية واللنظح الزراعية ل ر دلوال  ىلي د على ين امل ارت احمللية وم ارت الشهههه وب األصههههلية ميكن ين تو وشههههدي 
احلقوق احمللية تراعي ال يش، وين جتود الت في  من آاثر تغري املناخ، مبا ي ذل  احللول القائمة على الطبي ة، جيب ين 

تدامة. و احمللية القائمة  تقوض احللول يالي دما ينبغي وديازة األراضههههههههههههههي   القدرة على الربط بفوائد زايدة ورغح إقراره املسهههههههههههههه
ضهههمان ةاية دقوق  ضهههرورةد على ، يعرب عن احلاجة إر توني احلذر مع رقمنة الزراعة وشهههدي ي الري الرقمية  ابلشهههبكة

اوشهههديد املوارد. ي  وحتكمتحيصههه اب احليازا  الصهههغرية  تطوير منصههها  مفتودة املصهههدر والوصهههول إليتا لدعح على  ييضههه 
توصههههية لضههههمان دمج الشهههه وب األصههههلية ويصهههه اب احليازا  ذل ، إر جانب حتسههههد وو األمية الرقمية. وانتتح بتقدل 

الصهههغرية وصهههغار املزارعد األسهههريد وصهههياد  األ اك والرعاة وسهههكان الغااب  والنسهههاء وشهههباب الري  واجملتم ا  احمللية 
 ال ي صنع القرار بش ن التنمية الزراعية.بشكل ىل ي 
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 بيان املتحدث ابسي مشاورة القطاع اخلاص
، نتائج مشههههاورة القطاع اخلام ألغراض Grow Asiaشههههبكة  ي ، مدير الأامجReginald Leeص السههههيد خلي  -20

والغذائية الزراعية النظح القطاع اخلام ي حتويل  يؤديهط الضهههههوء على الدور احلاسهههههح الذ  ميكن ين وسهههههلي املؤمتر اإلقليمي. 
اجملاال  اليت مت حتديدها  يوضه و  ،اثر تغري املناخآل والتصهد يهدات التنمية املسهتدامة واحلد من عدم املسهاواة بغية حتقيق 
اثني ا، و الرقمنة الشههههههاملة ي سههههههالسههههههل القيمة الزراعية والتكنولوجيا الزراعية ومنصهههههها  التمويل.  تكثي ت زيز  ،لل مل. يوال  

إر املنصهههههههها  قدر يدأ من امل رىلة الرقمية وإمكانية الوصههههههههول دتسههههههههاب تطوير إجراءا  داعمة على املسههههههههتوى القطر  ال 
إر التمويل  احتسهههههههد وصهههههههوهلشدت دراسهههههههة اةدوى من يجل التمكد االقتصهههههههاد  للمرية  توسهههههههيع نطاقاثلث ا، و الرقمية. 

ينري ا، تطوير مسههههههههارا  أتثري شههههههههاملة مدىلوعة ابلسههههههههوق تصههههههههل إر امليل األنري من نالل شههههههههرادا  بد و والتكنولوجيا. 
للت لص من خماطر االسههههههههههههتثمار الت اوين ي  والشههههههههههههردا  دعح احلكومة ت ديقال إنه . و ال ام واخلام واملنتجد دالقطاع

 ، إر جانب متكد البيئا  التنظيمية.هواملشاردة ي متويل، زراعة يص اب احليازا  الصغرية

 السياسات اإلقليمية والعاملية واملسائل التنظيمية -ااثنيا 

 19-اهلادئ، ل ضوة جائحة كوفيدآسيا واحمليط مقليي حالة األغذية والزراعة ل  -ألف
  :اإلقليمي إني املؤمتر -21
 سهههههنةي ال ام داال  اإلغالق جرياء  19-ا  ائ ة دوىليدا شهههههديد  ؤن إقليح آسهههههيا واحمليط اهلادئ قد أتثر أتثر   يقري  (1)

املتسههههههههههههههارعة . ومع ذل ، ىلإن الوترية 2022و 2021ي عامي  19-، واآلاثر الشههههههههههههههديدة ملت ويرا  دوىليد2020
اةائ ة البالغة هذه  وبدء مردلة الت اي من اةائ ةلتجاوز دالة  جت له متيي   ي اإلقليح  19-للتلقي  ضهههههد دوىليد

 الضرر؛
 2020ةائ ة من ديا نسهههههههههههائر الناتج احمللي اإلمجا  ي عامي الناجتة عن اابخلسهههههههههههائر االقتصهههههههههههادية  واعرتت (2)

القطاعا  وبد املناطق احلضههههههههههههرية ي شهههههههههههه  ، وتزايد ان دام األمن الغذائي والفقر، واآلاثر غري املتكاىلئة 2021و
 .والريفية

وتراجع حتقيق ال ديد من مقاصههههههههههههههد  2030اآلاثر السههههههههههههههلبية للجائ ة على حتقيق نطة ديال  ويعرب عن قلقه (3)
سهههتكون م اةة آاثر و . اةائ ةارعة د  قبل ابلف ل إر جتود متسهههحتتاج يهدات التنمية املسهههتدامة اليت دانت 

دة يصههههه اب املصهههههل ة، مبا ي ذل  احللول الشههههه بية من من نالل اسهههههتجابة متكاملة ومت دي  19-دوىليدجائ ة  
 ؛حتقيق يهدات التنمية املستدامةمن يجل ، بناء  على مبدي إعادة البناء بشكل يىلضل، يمر ا ابلغ األنية اإلقليح

وااللتزام املتجدد  مجيع احلاال ،يناسههههههههههههههب  وعدم وجود دل واددطردتتا اةائ ة، لت داي  اليت اب واعرتت (4)
ما يت لق ابن دام األمن  اسههههههههههههههت ادة األرضههههههههههههههية املفقودة يوالغذائية من يجل الزراعية للنظح حتويل عميق جراء إب

 ؛الغذائي وسوء التغذية والفقر وىلقدان الوظائ 

تغري وقدرة على الصهههههههههمود ي وجه  لتكون يدثر مشوال  والغذائية الزراعية  النظحدور الرقمنة ي حتويل على  دشهههههههههدي و  (5)
 ؛املناخ
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 ،نالل ال امد املاضهههيد 19-يجرأا املنظمة بشههه ن آاثر دوىليداليت دراسهههة اإلقليمية املمتازة لل يعرب عن تقديرهو  (6)
والفقر  األغذيةة والدنل والتضههههه ح ويسههههه ار الكلي والبطال على االقتصهههههاد 19-اثر دوىليدالت ليل التجمي ي آلو 

اإلمدادا  الغذائية، واالسهههههتجااب  احلكومية  سهههههلسهههههال االضهههههطرااب  يوان دام األمن الغذائي وسهههههوء التغذية و 
 .للجائ ةاملتنوعة للت في  من اآلاثر الص ية واالقتصادية املباشرة 

 املنظمة ابلقيام مبا يلي: ويوصى -22
مواصلة تقدل الدعح لل كوما  بواسطة املشورة ي جمال السياسا ، والتدابري، واألدوا ، واملمارسا ، والأجمة  (1)

الت اي ي األجلد االسههههههههتجابة و  واملسههههههههاعدة على تصههههههههميح برامج 19-جائ ة دوىليدلتغليب على آاثر من يجل ا
 ؛القصري واملتوسط

للنظح الزراعية الشهههههههامل واملسهههههههتدام تية من يجل تسهههههههريع الت ويل والتوجيتا  السهههههههياسهههههههاتقدل املسهههههههاعدة الفنية و  (2)
وينواع الصهههدما  األنرى اةوائ  قادرة على الصهههمود يمام قوية زراعية وغذائية سهههالسهههل إمداد وإجياد والغذائية، 

ملناخ والقادرة على الصهههههههههمود ي وجه تغري امن نالل مواءمة يوثق مع االسهههههههههتثمارا  املسهههههههههتدامة  ،ي املسهههههههههتقبل
 واملراعية للتغذية؛

األدثر دفاءة وشههفاىلية اليت يتح متكينتا من نالل التجارة الرقمية والتجارة والغذائية الزراعية املنتجا  دعح جتارة و  (3)
 ؛غذائية ص ية ومتوازنة وتوليد سبل عيش متنوعة والئقةيمناط  التوصل إرحتسد من يجل اإللكرتونية 

، إلعادة بناء القدرة ضههههه  الفئا  األيشهههههمل ، مبا جتماعيةاال  مايةلل يقوى نظحمن يجل إرسهههههاء دعح األعضهههههاء و  (4)
نل  يدد بدي "عدم ترك ي  عمال  مبوضههههمان حتسههههد التغذية واألمن الغذائي  ،على الصههههمود، وت زيز سههههبل ال يش

 .الردب"

 اإلجراةات الالزمة لتعزيز النظي الزراعية والغذائية القادرة على الصمود -ابة
 ل مقليي آسيا واحمليط اهلادئ املنا ل وجه تغ  

 :اإلقليمي إني املؤمتر -23
ت زيز األمن الغذائي والتغذية من يجل ملناخ تغري ا القادرة على الصهههمود ي وجهوالغذائية نظح الزراعية الؤنية  يقري  (1)

 على املستوى اإلقليمي؛

اهاذ إجراءا  لتوقع ال وامل احملردة للم اطر املسههههتقبلية النامجة عن تغري  ت تى ىلوائد دائمة عنته سههههيشههههار إر ينو  (2)
 ؛ييض ا لتصد  هلااوالتكي  م تا، و  ،املناخ

ت زيز ها من يجل تكنولوجيا  وممارسهها  جديدة واعتماد وضههعبضههرورة االسههتثمار املبكر واملسههتدام ي  واعرتت (3)
 على الصمود؛النظح الزراعية والغذائية قدرة 

، مبا ي ذل  يهدات التنمية املسهههههههتدامة واتفاق ابريس وإطار سهههههههندا  2030على دور نطة عام يعاد الت ديد و  (4)
 لل د من خماطر الكوارث، د ساس لل مل على املستواي  احمللية والوطنية واإلقليمية وال املية؛

هي و ، للسهههياسههها  إر دد ما األولوية يسهههند آسهههيا واحمليط اهلادئ قد ي إقليح البلدان على ين  سهههليط الضهههوءو  (5)
القادرة على الصههههمود ي والغذائية الزراعية النظح توسههههيع نطاق اإلجراءا  لت زيز من يجل حتتاج إر دعح املنظمة 

 ؛ا ونطط التنفيذ املرتبطة شاملناخ، د نصر يساسي ي مساناأا احملددة وطني  تغري اوجه 
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نظمة والشههههههههههههرداء اآلنرين املجير  تنفيذها من قبل النظراء الوطنيد و يشههههههههههههار إر األمثلة ال ملية ل جراءا  اليت و  (6)
تغري املناخ وىلرم الت لح والتبادل عأ الصمود ي وجه قادرة على وغذائية لت زيز يو دعح االنتقال حنو نظح زراعية 

 وعلى الص يد ال املي؛ اإلقليحالبلدان ي 

الصههههمود ي قادرة على وغذائية زراعية نظح بناء من يجل " احلاال  يناسههههب مجيعوادد ال يوجد دل "ينه  ويديد (7)
 ؛بكل دولةاخلاصة  اإلمنائيةدتياجا  االمستواي  خمتلفة من نقاط الض   و  وجوداملناخ، ومراعاة وجه تغري 

نظح الوت زيز  ،مسهاعدة األعضهاء ي الوصهول إر املوارد، وتوسهيع نطاق اإلجراءا جتود املنظمة الرامية إر  ويييد (8)
طههار اإل مبوجههبآسههههههههههههههيهها واحمليط اهلههادئ إقليح ي وجههه تغري املنههاخ الصههههههههههههههمود ي قههادرة على والغههذائيههة الالزراعيههة 

تغري ب ناصههههةوضههههع اسههههرتاتيجية جديدة ملنظمة األغذية والزراعة  ، مبا ي ذل 2031-2022للفرتة االسههههرتاتيجي 
 .ينشطة من وما يتصل بذل ، املناخ

 املنظمة ابلقيام مبا يلي: ويوصى -24
تغري اخلاصههههة بي سههههياسههههاأا واسههههرتاتيجياأا وبراجمتا الوطنية والغذائية نظح الزراعية ال دماجإلمواصههههلة دعح البلدان  (1)

 ؛املناخ واحلد من خماطر الكوارث وإدارأا

من يجل بشهه هنا، واإلبالغ  هاورصههد، اصههة بقطاعا  م ينةاخلتدابري السههياسهها  و المسههاعدة البلدان على تنفيذ و  (2)
 مة نصيص ا لملولواي  الوطنية؛واملصمي املناخ الصمود ي وجه تغري قادرة على والغذائية النظح الزراعية ال

ج هنُ شدت إرساء املبتكرة والت ليال  القائمة على األدلة والشرادا   التكنولوجيا ال مل مع البلدان العتماد و  (3)
 الصمود ي وجه تغريي قادرة على والغذائية النظح الزراعية السيع نطاق ال مل لت زيز تو ترمي إر دة القطاعا  مت دي 
 الغذائية الص ية؛األمناط وحتسد الوصول إر املناخ 

لتناول من يجل االسهههههههههههتثمار ي اإلجراءا  الوطنية ذا  األولوية  يتمويل املنانالوصهههههههههههول البلدان إر وتيسهههههههههههري  (4)
طار سهههندا : إل 2-جيحؤشهههر املو دة وطني ا، ي املسهههانا  احملدي  املبينةوالغذائية الزراعية لنظح ي االفرم و مل اطر ا
 غري املناخ؛اخلاصة بتسرتاتيجيا  االسياسا  و ال وسائر، سائر الزراعية املباشرة اليت تُ زى إر الكوارثاخل

والغذائية القادرة الزراعية  النظحضهههمان مشهههاردة جمموعة واسههه ة من يصههه اب املصهههل ة ي اةتود املبذولة لت زيز و  (5)
يص اب املصل ة سائر ملناخ، مبا ي ذل  صغار املزارعد واجملتم ا  احمللية، ودذل  على الصمود ي وجه تغري ا
 .ي القطاعد ال ام واخلام

 الرقمنة الشاملة ل سالسل القيمة الزراعية ت ثيف -جيي
 :اإلقليمي إني املؤمتر -25
قيمة الزراعية الال  رقمي ا ي مجيع مرادل سهههههلسهههههلة تشهههههتد حتوي ئ احمليط اهلادآسهههههيا و  واألقاليح يالبلدان ؤن  اعرتت (1)

ا لت سهههههههههد األمن الغذائي والتغذو  وسهههههههههبل ال يش يتي  ما وهو ، من اإلنتاج إر االسهههههههههتتالك، والغذائية ىلرصههههههههه 
 ؛اإلقليحواالستدامة البيئية ي 

والغذائية لسالسل الزراعية لالت ول الرقمي املستمر  مواجتتتا، ىلإني  ر جتؤنه على الرغح من الت داي  اليت  يقري و  (2)
الرقمنة بطريقة اإلقليح تكثي   بلدانويت د على حتقيق يهدات التنمية املسههههههههههههههتدامة، من يجل قد يكون دا  ا 

 ؛19-دوىليدشاملة ومستدامة، ال سيما ي يعقاب جائ ة  
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الت داي  اليت يواجتتا املزارعون و  دعح الرقمنة الشهههههاملة، وزايدة الوعي بفوائدها املنظمة الرامية إر تود  رديبو  (3)
ت زيز الت اون اإلقليمي إر األسهههريون، وصهههغار رواد األعمال، وال سهههيما النسهههاء والشهههباب والشههه وب األصهههلية، و 

 وبد القطاعد ال ام واخلام ي هذا اجملال؛

من بد القطاعا  الرئيسية ويص اب املصل ة نظمي ومنسق على حنو يدأ على احلاجة إر هنج  ط الضوءسلي و  (4)
 واسههههههههههههتدامة، يدثر مشوال  النظح الزراعية والغذائية ومتكد البيئة اليت جت ل رقمنة سههههههههههههالسههههههههههههل القيمة ي يجل أيئة 
 .املرتبطة بذل التنظيمية املسائل مع م اةة ابلتواز  

 ابلقيام مبا يلي:املنظمة  ويوصى -26
سههالسههل ي الرقمنة الشههاملة تكثي  ت زيز اإلجراءا  والسههياسهها  املتماسههكة بشهه ن ل املبذولةمضههاعفة جتودها  (1)

 ؛القيمة الزراعية والغذائية ي آسيا واحمليط اهلادئ، مبا يتماشى مع املبادرا  اإلقليمية وال املية ذا  الصلة
متكد االبتكارا  من يجل ، وتنمية القدرا  سهههههيا ي جمال السهههههياتقدل الدعح الفين، والتوجيه االسهههههرتاتيجي و و  (2)

لدعح الت ول الريفي الشهامل، وت زيز الروابط الريفية احلضهرية، وال مالة املسهتدامة، ونشهرها وتوسهيع رق تتا الرقمية 
، وذل  الصغرية واملتوسطةالشردا  تنمية و  ،رة، وناصة عمالة الشبابوت زيز القدرة على استي اب ال مالة احملري 

على التام )القضاء  2)القضاء على الفقر( و 1 يهدات التنمية املستدامةملسانة بشكل يىلضل ي حتقيق شدت ا
 ؛عدم املساواة(يوجه )احلد من  10اةوع( و

ضهههمان وصهههول الرقمنة إر اجملتم ا  من يجل  ا االسهههتثمار وتطوير مسهههاعدة األعضهههاء ي وضهههع السهههياسههها  و  (3)
ملنتجد والشههردا  الصههغرية، مع صههغار اال لوم واالبتكارا  املناسههبة تبادل الريفية وإاتدتتا للجميع، مبا ي ذل  

 ،وال سيما النساء والشباب وجمموعا  السكان األصليد واجملتم ا  احمللية، وضمان وو األمية الرقمية، والوعي
 ؛النظح الزراعية والغذائيةرا  دانل ملتاواالرتقاء اب

مواصههلة النتوض ابلرقمنة الشههاملة، ابلتنسههيق مع األوسههاط األدادميية من يجل الت اون اإلقليمي والتبادل  وطيدوت (4)
 التنمية.ي شرداء السائر اخلام و  واجملتمع املدين والقطاع

 احمليط اهلادئو آسيا  مقليي ل حتديد األولوايت املتعلقة بنهج "صحة واحدة" -دال
 :اإلقليمي إني املؤمتر -27
صهههه ة البيئة و  سههههالمةابحلاجة إر هنج "صهههه ة واددة" ي إقليح آسههههيا واحمليط اهلادئ من يجل ضههههمان ةاية  يقري  (1)

التنوع البيولوجي سهههههالمة على  اعتمادهالطبي ة و نظر ا إر ال القية القائمة بد اإلنسهههههان و ، واألشههههه اماحليواان  
 ةاية الص ة؛من يجل  والنظح اإليكولوجية

زايدة عدد السههههههههكان، وممارسهههههههها  اإلنتاج الزراعي غري املسههههههههتدامة، واالسههههههههتتالك املفرط، واإلدارة غري ين  ويدرك (2)
 ،املستدامة للموارد الطبي ية، وإزالة الغااب ، وىلقدان التنوع البيولوجي، والتغريا  ي است دام األراضي، والت د 

ال ابرة لل دود اليت املصهههههههدر دلتا عوامل سهههههههانت ي ال دد الكبري من األمراض احليوانية واألمراض احليوانية هي  
الثروة احليوانية وسههههههههههبل ال يش، واألمن الغذائي والتغذو ، والتجارة، واالقتصههههههههههادا  على  يثرهاانتشههههههههههر  وطال 

 الأية، والص ة ال امة؛ احليواان وجمموعا   ،الوطنية
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لدور االسهههرتاتيجي الذ  تؤديه املنظمة ي هنج "صههه ة واددة" د  اآلن، إضهههاىلة إر ترديز الدعح الفين اب يقري و  (3)
وسهههههالمة  ،على األمراض احليوانية املصهههههدر، واألمراض احليوانية ال ابرة لل دود، ومقاومة مضهههههادا  امليكرواب 

 ؛األغذية
ينية املنظمة، دجزء من دورها ي الثالثي مع املنظمة ال املية لصهههههههههههههه ة احليوان ومنظمة الصهههههههههههههه ة ال املية،  ويديد (4)

 هنج "ص ة واددة" وتوسيع نطاقه، مبا ي ذل  ما يلي: ي فجوا المل اةة 
 ة"؛هنج "ص ة واددإطار  ي إدارة احلياة الأية والبيئة واملوارد الطبي ية ي املتنيداالخنراط مع  -ي
على املسههههتويد الوطين اخلاصههههة بنتج "صهههه ة واددة" طر وآليا  التنسههههيق األسههههياسهههها  و الوحتسههههد  -ب

 واإلقليمي؛
 ي املتنيدي قطههاع البيئههة ويزيههد من ىلتح مجيع  املتنيدتههدريههب يثنههاء اخلههدمههة يههدعح للتطوير برانمج و  -ج

 ؛للروابط بد البيئة جمال "ص ة واددة"
البيئة واحلياة الأية وإدارة  ا واددة" اليت ت طي األولوية لوالاي  قطاعبرامج "صههههههههه ة وتوسهههههههههيع رق ة  -د

املوارد الطبي ية، مبا ي ذل  صهههههههههههههون التنوع البيولوجي والنظح اإليكولوجية وسهههههههههههههائر التدنال  األولية 
 لصون الص ة والوقاية من اةوائ ؛وإصالدتا، 

 "ص ة واددة". ومواءمة برامج "ص ة واددة" مع نطة ال مل ال املية لنتج -ه
لدعح البلدان ي تقييح التنسههيق القطر  وآليا  الت اون اخلاصههة بنتج "صهه ة  من جتوداملنظمة  مبا تبذله ورديب (5)

 وحتديد االدتياجا  والثغرا . عأ القطاعا  واددة" تقييم ا دقيق ا

، دسههههههب االقتضههههههاء، ينرى ومنظما  دولية الثالثاملنظما  يعضههههههاء  سههههههائر، ابلت اون مع املنظمة ويوصههههههى -28
 يلي:ابلقيام مبا 

تقدل املسههههاعدة الفنية للبلدان من يجل ت زيز السههههياسهههها  واحلودمة والقدرا  )الفردية واملؤسههههسههههية( ي ما  ص  (1)
 وطنية الدتياجا  الص ة الواددة وقطاع البيئة؛ عمليا  تقييح"ص ة واددة"، مبا ي ذل  إجراء هنج 

"صههه ة واددة"، رهن ا ابملوارد املتادة، اليت تتضهههمن الروابط بد البيئة قة بنتج املت لقدرا  التوسهههيع نطاق تنمية و  (2)
، احليهاة الأية والبيئهة والتنوع البيولوجي والنظهام اإليكولوجي ملتنييوالصهههههههههههههه هة وتشههههههههههههههمهل التهدريب يثنهاء اخلدمة 

 ؛بش ن "ص ة واددة"ت دد القطاعا  املو والتدريب املشرتك 
تصههههههد  لملمراض احليوانية املصههههههدر، واألمراض احليوانية من يجل الاحلفاظ على دعح "صهههههه ة واددة" املسههههههتمر و  (3)

 ال ابرة لل دود، وتكثي  األنشهههههههطة ي إطار الأانمج اإلقليمي ملقاومة مضهههههههادا  امليكرواب  وسهههههههالمة األغذية،
 ؛ذا  الصلةوسائر مواصفاأا هيئة الدستور الغذائي وإدراج 

لسياسا  واالستثمار من الالزم لدعح لتوىلري الع البلدان واملؤسسا  املالية الدولية واملنظما  اإلقليمية وال مل م (4)
"صههههههه ة واددة" مع مجيع يصههههههه اب  هنج ، وضهههههههمان تنفيذواسهههههههع نطاق علىيجل ت زيز نظح "صههههههه ة واددة" 

 ؛املصل ة امل نيد
وثيقة حتديد مواق  يو  ايتووضههع موجز سههياسهه "صهه ة واددة"هنج وقيادة مشههاورة إقليمية رىلي ة املسههتوى بشهه ن  (5)

 .واحمليط اهلادئ آسياح قليإل
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 واستخدامه على حنو مستدامومصالحه التنوع البيولوجي صون  -هاة
 تحقيق األمن الغذائي والتغذية ل جزر احمليط اهلادئل

 :اإلقليمي إني املؤمتر -29
ب ض يغىن النظح اإليكولوجية الأيية والسههههههههههههههادلية حتتو  على ؤن البلدان واألقاليح اةزرية ي احمليط اهلادئ  يقري  (1)

ا  األمن على وجههه األرض، واليت ت تأ ابلغههة األنيههة ابلنسههههههههههههههبههة إر  من النههاديههة البيولوجيههةوالب ريههة ويدثرههها تنوعهه 
 ؛ي اإلقليح القادرة على الصمودية وسبل ال يش الغذائية الص ية واملغذي واألمناط  الغذائي

التنوع البيولوجي صههههههههههههههون ابةتود اليت تبذهلا املنظمة لدعح البلدان واألقاليح اةزرية ي احمليط اهلادئ على  رديبو  (2)
تج ت زيز الني  ، وعلىيةالغذائية الصههه ية واملغذي واألمناط لزراعة واألغذية وإصهههالده واسهههت دامه املسهههتدام من يجل ا

عكس اجتاه ىلقدان التنوع اإلقليح من يجل اب  والزراعة ي القائمة على النظح اإليكولوجية ملصهههههههايد األ اك والغا
 ؛البيولوجي

على احلاجة إر إدارة ىل الة ملصهههايد األ اك وتربية األدياء املائية ي اإلقليح من نالل تنفيذ جمال  سهههليط الضهههوءو  (3)
 ولوية الأاجمي املت لق ابلت ول األزرق؛األ

يصهه اب املصههل ة الرئيسههيد من يجل و بد القطاعا  الرئيسههية نظمي ومتسههق بقدر يدأ احلاجة إر هنج  يديدو  (4)
 اإلدارة واالست دام املستدامد للتنوع البيولوجي لملغذية والزراعة ي إقليح احمليط اهلادئ.

 املنظمة ابلقيام مبا يلي: ويوصى -30
بشهههه ن ت ميح التنوع البيولوجي ي شهههه  القطاعا  الزراعية، مبا ي ذل   املتسههههقنطة إقليمية لت زيز ال مل  إعداد (1)

 مصايد األ اك واحملاصيل والثروة احليوانية والغااب  ي إقليح احمليط اهلادئ؛
دة يصهههه اب املصههههل ة ومتواىلقة مت دي  يةوالت دد من ين اخلطة اإلقليمية مدىلوعة ابلطلب، وتتضههههمن عملية تشههههاور  (2)

 ؛  ال املية واإلقليمية ذا  الصلةمع األطر واملبادرا
إقليح احمليط إر من املنظمة املقديم اخلطة اإلقليمية اجملاال  واإلجراءا  الرئيسهههية للدعح الفين  تشهههملوضهههمان ين  (3)

 2031-2022للفرتة حتقيق األهدات اإلقليمية والوطنية مبا يتماشههههههى مع اإلطار االسههههههرتاتيجي من يجل اهلادئ، 
إطار التنوع البيولوجي ملا ب د مع واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بش ن ت ميح التنوع البيولوجي، مبا يتماشى 

ي الدول وقادرة على الصههههههههمود مسههههههههتدامة وغذائية بناء نظح زراعية  ي  ، واألولوية اإلقليمية للمنظمة2020عام 
 اةزرية الصغرية النامية ي احمليط اهلادئ.

 املسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية -ااثلثا 

 وأهداف التنمية املستدامةاألربس،  األفضلياتو اإلقليمية ولوايت األنتائج و ال -ألف

نظمههة املنتههائج ص الوثيقههة األور وتل ي نظر املؤمتر اإلقليمي ي وثيقتد تت لقههان بأانمج عمههل املنظمههة ي اإلقليح.  -31
النتج اإلقليمي للمنظمة جتاه يولوايأا وطرق ال مل وىلق ا لملولواي   الثانية ىليما توضههههه  2021-2020ي الفرتة اإلقليح ي 
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الذ   2031-2022للفرتة اإلطار االسهرتاتيجي  الواردة يجماال  األولوية الأاجمية اإلقليمية األربع، اليت تتماشهى متام ا مع 
 .دالثانية واألرب مؤمتر املنظمة ي دورته  هيقري 

 :اإلقليمي إني املؤمترو  -32
اليت تسهههتجيب لملولواي  و  2021و 2020ي عامي  قةاحملقي أا املنظمة والنتائج ابإلجراءا  الرئيسهههية اليت نفذي  يقري  (1)

الرئيسهية اليت دديدأا الدورة اخلامسهة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي. والدع على وجه اخلصهوم املبادرا  اإلقليمية 
ورة اخلامسهههههة والثالثون ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسهههههيا واحمليط اهلادئ، وهي حتد  القضهههههاء األربع اليت دعمتتا الد

 -على اةوع، وتغريي املناخ؛ والصهه ة الواددة؛ واملبادرة املشههرتدة بد األقاليح بشهه ن الدول اةزرية الصههغرية النامية 
 ؛حمليط اهلادئاخلام ابكوين امل

تكييفتهها اليت قهامهت بمشههههههههههههههروع،  500بتنفيههذ يعمههال املنظمههة ونتههائجتهها ي اإلقليح، ي ظهل وجود يدثر من  ويقري  (2)
 غري املتوق ة وغري املسبوقة؛ 19-بشكل نام مع السياق والظروت اليت ىلرضتتا جائ ة دوىليد

التوجيتية الطوعية، خلطوط وا، األنظمةاملنتجا  واخلدما  امل يارية وامل رىلية، مثل  إاتدةاسههههتمرار ؤنية  واعرتت (3)
 ؛واألدوا  القانونية، والدراسا  على املستويد الوطين واإلقليمي، ودوار السياسا  القائح على األدلة

والدع التغيري الت ويلي ي املنظمههة وودههداأهها الفنيههة، مبهها ي ذلهه  على املسههههههههههههههتويد اإلقليمي والقطر  ملواجتههة  (4)
 ؛دة األوجهت دي املحتداي  التنمية 

والت داي   واملسههههههائلبناء  على االجتاها   2023-2022األولواي  اإلقليمية األربع احملديدة لفرتة السههههههنتد  ويييد (5)
 آسيا واحمليط اهلادئ؛ إقليحالرئيسية ي 

إطار النتائج  ضهههههمنؤنية حتديد جماال  األولوية الأاجمية الفردية لكل يولوية من األولواي  اإلقليمية األربع  يقري و  (6)
 ؛األربع من يجل الوىلاء ؤهدات التنمية املستدامة األىلضليا املقرتح ولت قيق 

اليت سهههههههيتح تنفيذها مع املؤسهههههههسهههههههية، واالسهههههههرتاتيجيا ، توجيتا  بشههههههه ن إطار النتائج املقرتح، والأامج  يعطىو  (7)
 ة؛اخلصائص اإلقليمية والوطني

وضع الأامج ي املستقبل، وتقدل الدعح للنظر ىليتا من يجل ابش ن القضااي والشرادا  الناشئة  ويسدى مشورته (8)
 ؛للبلدان بش ن يهدات التنمية املستدامةواملناسب الف ال 

وتنفيذ الصهههكوك  ،التوجيتية الطوعيةوصهههياغة اخلطوط ويشهههار إر ينية عمل اللجان اإلقليمية ي وضهههع امل ايري،  (9)
 .الرئيسية من والية املنظمةالفنية ا ي اجملاال  القانونية امل تمدة عاملي  

  املنظمة ابلقيام مبا يلي: ويوصى -33
الصمود إدنال حتسينا  ي جماال  الزراعة املستدامة والقادرة على والغذائية من يجل الزراعية النظح ل يت زيز حتو  (1)

للموارد  دارة املسههههتدامةاإلو  ،الزراعية، والوصههههول إر األسههههواق والتجارةواعتماد التكنولوجيا  املناخ، ي وجه تغري 
 ؛الطبي ية

والشباب واإلدماج بشكل منتجي ي ال مل الأاجمي  املساواة بد اةنسداملواضيع الشاملة دول  ت ميحضمان و  (2)
 ؛لملولواي  اإلقليمية األربع
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نالل  قليمية، مبا ي ذل  منمن األولواي  اإلي إطار دل يولوية وهُنجه إشهههههههههراك األعضهههههههههاء ي يدوا  التنفيذ و  (3)
 ؛بش ن تنفيذها انالبلدت زيز الوعي وزايدة ملكية بغية املشاورا ، 

مجع األدوا  القائمة على البياان  ويىلضل دت شواسهتكشهات إمكاان  إنشهاء مردز إقليمي للتنسهيق واالبتكار  (4)
التشجيع على يص اب املصل ة، و سائر ، وتطوير الشرادا  مع القطاع اخلام و ونشرها، اإلقليحاملمارسا  من 

 ؛والتضاىلراملزيد من الت اون 
مصههههههايد األ اك، ونُظح  يرصههههههدةبناء القدرا  لتطوير وتنفيذ نطط اإلدارة املسههههههتدامة ملصههههههايد األ اك، وتقييح و  (5)

 تربية األدياء املائية املستدامة، ابلت اون مع هيئا  مصايد األ اك اإلقليمية ذا  الصلة؛
املسهتدامة، وال سهيما اإلنتاج واالسهتتالك املسهتدامد  احلراجةاإلقليمي بشه ن  ال مل ودعح الت اوننطاق توسهيع و  (6)

 ؛لملنشاب
وال مل على الوقاية من األمراض ال ابرة لل دود واألمراض  "صههههههههههه ة واددةاملت لقة بنتج "قدرا  الوت زيز تنمية  (7)

 احليوانية املصدر ومقاومة مضادا  امليكرواب ؛
وسهههالمة األغذية وضهههمان جودة املنتجا  اخلاصهههة بكل بلد  والتجتيزوتوسهههيع نطاق الدعح الفين إلضهههاىلة القيمة  (8)

 ؛، على الن و املطلوب ومبا يتماشى مع األولواي  الوطنية"ذو يولوية منتج وادد ،"بلد واددي إطار مبادرة 
يئة اإلقليمية ل نتاج احليواين والص ة احليوانية اهلنظمة )ت زيز اآلليا  القائمة للتيئا  الفنية اإلقليمية التاب ة للمو  (9)

ي آسههههههيا واحمليط اهلادئ، وهيئة مصههههههايد ي اك آسههههههيا واحمليط اهلادئ، وهيئة غااب  آسههههههيا واحمليط اهلادئ، وهيئة 
ضمان مسانة هذه اهليئا  اإلقليمية ي بناء روابط وت اون يقوى من يجل  (واحمليط اهلادئ وقاية النبا  ي آسيا

 نظمة والوداال  الفنية امل تصة التاب ة لملعضاء ي اإلقليح.املبد 

 معلومات حمدثة عن وضس اسرتاتيظية منظمة األغذية والزراعة ااديدة اخلاّصة بتغ ر املنا  -ابة
 :اإلقليمي إني املؤمتر -34
زايدة والغذائية من يجل الزراعية النظح تغري املناخ دجزء من حتول  آاثر اةة مل للضرورة املل ة إدرادهيعرب عن  (1)

هي مكوان  يساسية لل مل املناني والغذائية الزراعية النظح ؤن  تغري املناخ. ويقري الصمود ي وجه قدرأا على 
 ؛الدىليئةري من إمجا  انب ااث  غازا  مسؤولة عن جزء دب يهنا عن ىلضال   ،تت ثر بشدة بتغري املناخ دوهنا

، ورؤيتتا ونظريتتا للتغيري، ومتاشيتا مببادرة اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اةديدة اخلاصية بتغرير املناخ ورديب (2)
، وسههههههههههائر االتفاقا  الدولية األنرى، ويعرب عن تقديره لل ملية 2031-2022مع اإلطار االسههههههههههرتاتيجي للفرتة 

 االسرتاتيجية؛ إلعداداعتمادها التشاورية الشاملة اليت مت 
ينه ميكن للنظح الزراعية والغذائية ين تسههههههههههههههاهح ي الت في  من آاثر تغري املناخ والدع الفرم املتادة ي  ويديد (3)

ابتكرة ي إطار هذه االسههههههههههههههرتاتيجية. ويشههههههههههههههار مجيع يحناء اإلقليح من يجل اعتماد دلول م إر ين تنفيذ  ييضهههههههههههههه 
 دسب الظروت احملديدة على املستويد الوطين واحمللي. مكيهيف ااالسرتاتيجية ينبغي ين يكون 

 ابلقيام مبا يلي: املنظمة ويوصى -35
 املناخ تغريي آلاثر  من شهه نه م اةة األسههباب اةذرية ال  ز حتوي الت دد من ين االسههرتاتيجية تتجاوز ال مل امل تاد وت زي  (1)

 اإلقليح؛وم اةة ض   البلدان واجملتم ا  ي  ةالغذائية و نظح الزراعيالعلى 
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املسههههههههههتوى وعلى ي مجيع يرجاء اإلقليح ح والتبادل، دعح الت لي من يجل النسههههههههههبية  أاوميز ملنظمة اسههههههههههت دام دور او  (2)
والشهههههههرادا  اةديدة وتوسهههههههيع نطاق اعتماد هذه التدابري من نالل  ولوجيا والتكنال املي، بشههههههه ن االبتكارا  

 ؛"عمل دورونيفيا املشرتك بش ن الزراعة"التوجيه ل مليا  مثل وإاتدة  يتستيل الوصول إر التمويل املنان

آسههههههيا إقليح من والغذائية نظح الزراعية الدة لملعضههههههاء ويصهههههه اب املصههههههل ة ي ضههههههمان مراعاة االدتياجا  احملدي و  (3)
 .واحمليط اهلادئ ي االسرتاتيجية اةديدة وال مل املستقبلي يثناء تنفيذ االسرتاتيجية على يرض الواقع

 وضس اسرتاتيظية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واًلبت ارمعلومات حمّدثة عن  -جيي
 :ميإن املؤمتر اإلقلي -36
د داة رئيسههههية للمسههههانة ي تنفيذ اإلطار لل لوم واالبتكار   على اإلطالق لمنظمةليول اسههههرتاتيجية وضههههع ب رديب (1)

 ؛على عمليتتا التشاورية الشفاىلة والشاملة ويثىن، 2031-2022للفرتة االسرتاتيجي 
ا جملموعة واس ة من الُنتج والتكنولوجيا  واملمارسا  اليت ميكنتا  شديدو  (2) على ين ال لوم واالبتكار تشكيل يساس 

ين تسههههههههاهح ي حتويل النظح الزراعية والغذائية لتغذية الشهههههههه وب، ورعاية دودب األرض، والنتوض بسههههههههبل ال يش 
 ؛املنصفة، وبناء نظح إيكولوجية قادرة على الصمود

 علىل لوم واالبتكار من يجل حتويل النظح الزراعية والغذائية، يت د ه رغح األنية البالغة لعلى ين سههههههليط الضههههههوءو  (3)
 الظروت الوطنية؛ين تراعي االبتكارا  

قواي  لت ويل النظح الزراعية والغذائية عندما تكون  داىل  ال ميكن ين تشههههههههههههههكي واالبتكار على ين ال لوم  شههههههههههههههديدو  (4)
الة لت زيز اإلنصات مص وبة مبؤسسا  قوية، ودودمة جيدة، وإرادة سياسية، ويطر تنظيمية متكينية، وتدابري ىل ي 

 ؛بد اةتا  الفاعلة ي النظام الزراعي والغذائي
ا ل طار االسههههرتاتيجي ل ويديد (5) وتتمتع ؤنية مشههههرتدة بد  2031-2022لفرتة ين ال لوم واالبتكار تشههههكل يسههههاسهههه 

، وطلب احلصول على مزيد من امل لوما  بش ن الطريقة اليت سيتح شا إدماج القطاعا  ي برانمج عمل املنظمة
 ؛ذل  ي برانمج املنظمة ي إقليح آسيا واحمليط واهلادئ

 تكار لت ويل النظح الزراعية والغذائية.دورها القياد  ي جمال ال لوم واالب ابلتزام املنظمة بت زيزورديب  (6)
 :املنظمة ابلقيام مبا يلي املؤمتر اإلقليمي ويوصى -37
 اعتماد هنج إقليمي عند تنفيذ االسرتاتيجية؛ (1)
ممارسهههههههههههها  والرتديز على تقدل حتليال  للتطورا  احلا ة ي ال لوم والتكنولوجيا واالبتكار الناتج، ودذل  على  (2)

 الرئيسية؛بش ن القضااي االستشرات 
رت وال لوم واالبتكار اسهههتولة الوصهههول إر امل ، وضهههمان م على املسهههتوى القطر و ت زيز الُنتج القائمة على ال لو  (3)

 ؛وتكييفتا ولي ا
، مبها ي ذله  امل ههارت احملليههة/التقليههديهة، من نالل مسههههههههههههههه لتد دها تدا وتبههادهلها ابعتبههارنهه ت زيز إدارة امل ههارتو  (4)

مهها بد بلههدان اةنوب والت ههاون الثالثي  ومنتههداي  تبههادل التكنولوجيهها، والت ههاون يرقميههة(، منتهها منصههههههههههههههها  )
 .املنتداي  الدوليةو 
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 ترتيب اًلحتياجات القطرية واإلقليمية حسب األولوية -دال
انئب وزير وغريهح  18وزير ا و 24مارس/آذار، ودضههههههههههره  11و 10يومي  االجتماع الوزار  للمؤمتر اإلقليميُعقد  -38

عن اجتماع دبار املسؤولد على الن و الذ  ورد الصادرة التوصيا   اإلقليمي املؤمتر ويديدرىلي ي املستوى. المن املندوبد 
 تفصيله ي األقسام ذا  الصلة من هذا التقرير.

ين النمو االقتصههاد  املسههتمر ي إقليح آسههيا واحمليط اهلادئ قد يدى إر حتقيق األمن على املؤمتر اإلقليمي  وشههديد -39
دما ين الغذائي الوطين على نطاق واسهههههههع، ولكن هذا ال يزال يقابله سهههههههوء تغذية دبري وىلقر ريفي وهشهههههههاشهههههههة ي اإلقليح.  

الزراعية النظح إر حتويل  ء على احلاجةط الضهههههههو يسهههههههلي  19-وجائ ة دوىليدتغري املناخ والتدهور البيئي وجه ذل  ي م اةة 
 وتنفيذ اتفاق ابريس. 2030احمليط اهلادئ من يجل حتقيق نطة عام و آسيا إقليح ي مجيع يحناء والغذائية 

، إضههههههههههههاىلة إر لديتح قد يضههههههههههههري  بقطاعي الزراعة واألغذية 19-ويىلاد مجيع الوزراء واملندوبد ؤن جائ ة دوىليد -40
. وقد وانتالهلانقص ال مالة واملدنال  الزراعية يوجه و ، ةالغذائي ا سهههههههالسهههههههل اإلمداد إدداث اضهههههههطرااب  شهههههههديدة ي

ى ةي مثل  ،ألمن البيولوجياحملدقة ابتتديدا  التغري املناخ، يو آاثر تفاقمت ب ض هذه اآلاثر بسههههههههههههههبب دواىلع ينرى مثل 
تقود هذه االضطرااب  غري املسبوقة األعضاء إر إعادة تقييح و ودودة احلشد اخلريفية واةراد الص راو .  ىلريقيةاخلنازير األ

، والب ا عن طرق لت سهههههههههههد القدرة على الصهههههههههههمود يمام والغذائيةالزراعية والنظح اسهههههههههههرتاتيجياأح الوطنية لملمن الغذائي 
 .تذهد  صدما 

ذل  على قطاعي ويثر بلداهنح  تاإر التتديدا  النامجة عن تغري املناخ اليت تواجت داملندوبو الوزراء مجيع يشهههار و  -41
الزراعة، جمال ا ي املؤمتر اإلقليمي احلاجة إر سهههياسههها  وابتكارا  واسهههتثمارا  ذدية مناني   ديدي و  .لديتحالزراعة واألغذية 

وت زيز سههههههههههههههبل عيش اجملتم ا  الريفية والزراعية على الصههههههههههههههمود ي وجه تغري املناخ،  ئينتاج الغذاقدرة اإلزايدة من يجل 
ا املؤمتر اإلقليمي  ديدي و والسهههههههادلية وسهههههههالسهههههههل القيمة املرتبطة شا.  االنب ااث  مبا يتماشهههههههى مع احلد من احلاجة إر ييضههههههه 

ي التكي   ؤن احلراجة املسههتدامة، مبا ي ذل  اإلصههالح واحلراجة الزراعية، تسههاهح ويقري االلتزاما  مبوجب اتفاق ابريس، 
 .والغذائية لنظح الزراعيةلل املستدام مع تغري املناخ والت في  من آاثره، وي ت زيز القدرة على الصمود من يجل الت وي 

احلد من االنب ااث  ي قطاع  ضههرورةويشههار إر  الدىليئةاملؤمتر اإلقليمي ؤن الزراعة تسههاهح ي انب ااث  غازا   قري وي -42
تطوير مصادر الطاقة املتجددة يو الطاقة املستدامة لملغراض  وىلرم، اإلصالديتدالزراعة واحلراجة   إمكاانإر األراضي، و 

على إمكاان  تطبيقا  الطاقة املتجددة ي الدول اةزرية الصغرية ييض ا  الضوءاملؤمتر اإلقليمي  طسلي و . تاواست دام، الزراعية
 صول إر طاقة موثوقة وميسورة الكلفة مقيد ا.النامية واملناطق الريفية النائية، ديا يكون الو 

 داملزارع متكنالضوء على احلاجة إر ضمان وسليط الغذائية،  واألمناط املؤمتر اإلقليمي ينية حتسد التغذية ويديد -43
،  يا ميكن ةبيئيالو  ةقتصهههههههههههههادياالتتسهههههههههههههح ابالسهههههههههههههتدامة ية من سهههههههههههههبل ال يش ونظح  من إنتاج يغذية آمنة ومغذي دواملنتج

املؤمتر اإلقليمي على ين هذا  دوشههههههدي كلفة. لاة امليسههههههور  الصهههههه ية الغذائيةاألمناط للمسههههههتتلكد زايدة ىلرم احلصههههههول على 
 حتقيق ذل .الرامية إر سياساأح وبراجمتح ويشار إر اخلاصة شح والغذائية نظح الزراعية الحتول دبري ي إجراء يتطلب 

اليت الطريقة على  طوا الضههوءوسههلي "، احلاال  يناسههب مجيعوادد على عدم وجود دل "د الوزراء واملندوبون وشههدي  -44
وحتديا  ي الري مثل حتسهههههد التغذية والتصهههههد  للفقر  ،تسهههههتتدت شا سهههههياسهههههاأح ومبادراأح الوطنية الت داي  الوطنية

قيق الرامية إر حت. ووصهههه  الوزراء واملندوبون يولوايأح واألغذية وتشههههجيع الشههههباب على البقاء ضههههمن قطاع الزراعة الزراعة



APRC/22/REP 15 

زايدة االسههههتثمار ي البنية الت تية الريفية إر هذه االسههههرتاتيجيا  وتؤد   لت ول الزراعي والريفي.تشههههجي تح ل وديفيةذل  
  وو األمية املالية والرقمية مبا ي ذل، الرقمية والت ليح والتكنولوجيا واخلدما  املالية، وتسههههههههه ري االبتكارا  التكنولوجية 

 ين اسهههههههههههتتدات هذه ويديدوا. اإلقليحي والغذائية الزراعية النظح حتويل من يجل وت زيز الوصهههههههههههول إر احلماية االجتماعية، 
دعح الدور احليو  ألص اب احليازا  الصغرية واملزارعد األسريد والصيادين، مبا ي ذل  النساء من يجل  االسرتاتيجيا 

 باب، ضرور  لت قيق يهدات التنمية املستدامة.والش

ا الوزراء واملنهههدوبون وعرض  -45 ث واالبتكهههار والرقمنهههة واخلهههدمههها  و ت زيز الب الراميهههة إر جتودهح وبراجمتح ييضهههههههههههههههه 
احلاجة إر  ويديدوا. والغذائيةالزراعية  ي نظمتح لدعح الت ول الضرور النظح الزراعية والغذائية  إطار اإلرشادية والت ليح ي

 تج التجريبية لت زيز ذل .على است دام النُ   واوشجي ال ام واخلام، ي القطاعد ربط دل من التمويل الريفي واالستثمار 

رقمنة واالبتكارا  ي القطاعا  الفرعية ابل املت لقةعلى الفرم واإلمكاان   الضههههههههههههههوءاملؤمتر اإلقليمي  طسههههههههههههههلي و  -46
، والقادرة على الصهههمودنة احملسهههي والغذائية نظح الزراعية الج ألشهههكال خمتلفة من ة اليت تروي ا ابلأامج الوطنيللزراعة، مسهههتشهههتد  

إر تؤد  هذه الفرم واإلمكاان  ومن املتوقع ين  واالقتصهههههههههههادية واالجتماعية. واملنانية اليت تتصهههههههههههدى للت داي  البيئية
التجارة التجارة و  واملتدر من األغذية ي سالسل القيمة وحتسدحتسد استدامة الزراعة ودفاءأا وإنتاجيتتا، وتقليل الفاقد 

 الزراعة.ي جمال اإللكرتونية 

ىلرم  من يجل اسههههههههههههههتغاللإذداء الوعي وبناء القدرا  وت زيز املتارا   ه ال بد مناملؤمتر اإلقليمي على ين ويديد -47
 على مجيع املسههتواي ، مع الرتديز بشههكل نام الرقمنة واالسههتفادة منتا، وينه من الضههرور  إاتدة هذه الفوائد للمزارعد

ا املؤمتر اإلقليمي  ديدي الزراعة األسههههرية. دما وممارسهههها  على يصهههه اب احليازا  الصههههغرية  على ينية إشههههراك الشههههباب ييضهههه 
ألمية ت زيز وو الالخنراط مع جيل جديد من املزارعد الشههباب ورجال األعمال الريفيد من يجل اوالنسههاء ي هذه ال ملية 

ي الدول اةزرية الصهههههههههههغرية النامية، لودع ين الرقمنة هي جزء من الت ول األزرق واإلدارة املسهههههههههههتدامة ملصهههههههههههايد و الرقمية. 
ا دبرية األ اك، مما يوىلي  غري القانوين دون إبالغ ودون ودعح مكاىل ة الصههههههههيد  ،وتوثيق املصههههههههيد ،التتبعإلاتدة نظح ر ىلرصهههههههه 

 وزايدة دفاءة التجارة. ،تنظيح

التنوع  وصهههههوناملؤمتر اإلقليمي ينية ت زيز االسهههههت دام املسهههههتدام للموارد الطبي ية من يجل اإلنتاج املسهههههتدام  ويبرز -48
مبا ي ذل  حتسههد إدارة الغااب  ، على املبادرا  الضههوءاملؤمتر اإلقليمي  طوسههلي البيولوجي والت في  من آاثر تغري املناخ. 

واةتود املسههتدامة، والت امل مع ندرة املياه،  األنشههابل املسههتدامة، وسههالسههل قيمة ومصههايد األ اك، وت زيز نظح احملاصههي
. دما يشار املؤمتر اإلقليمي إر اهلشةواملائية والسادلية الأيية لل د من آاثر الزراعة على النظح اإليكولوجية  املبذولةالوطنية 

 .دىليئةغازا  الد من انب ااث  حلي ا تد واإلصالديتدإمكاان  الزراعة واحلراجة التجديدي

وداال   ،ظتور اآلىلا  واألمراضالتصد  لالة ي املؤمتر اإلقليمي الدور احلاسح لنظح األمن البيولوجي الف ي  ويبرز -49
ا د صههههههه ة اإلنسهههههههان واحليوان والنبا . دما الدع املؤمتر اإلقليميلتصهههههههد  للم اطر اليت أدي ل عأ احلدوداالنتقال   ييضههههههه 

اةزرية الصههههههههغرية النامية بشههههههههكل نام يمام خماطر األمن البيولوجي الناشههههههههئة عن اعتمادها الكبري على الدول هشههههههههاشههههههههة 
 ويديدة ابألمن البيولوجي وامل اطر الصههههه ية، على ين السهههههالمة البيئية هلا صهههههال  متمي  ط الضهههههوءسهههههلي الواردا  الغذائية، و 

املؤمتر اإلقليمي على احلاجة إر حتسههههههد نظح سههههههالمة األغذية،  دشههههههدي و . "واددة  ةهنج "صههههههت زيز ذل  ي إطار  وجوب
توجيه ينبغي دما وحتسد الوصول إر لقادا  املاشية وم اةة مشكلة مقاومة مضادا  امليكرواب .   ،الةووضع م ايري ىل ي 

إضههههفاء الطابع يجل  مناإلجراءا  ذا  األولوية حنو بناء القدرا  والت زيز املؤسههههسههههي، ال سههههيما على املسههههتوى اإلقليمي 
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ت زيز الت اون بد الشهههههرداء إضهههههاىلة إر قطاعا  الزراعة والبيئة واحلياة الأية،  ضهههههمن "صههههه ة واددة"املؤسهههههسهههههي على هنج 
 .حتقيق ذل س ي ا إر الثالثة )منظمة الص ة ال املية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة ال املية لص ة احليوان( 

مة  وممارسا  مصمي ب دلوال  لى السياق الفريد للدول اةزرية الصغرية النامية الذ  يتطلي املؤمتر اإلقليمي ع دشدي و  -50
لدول اةزرية الصغرية النامية على اقتصاداأا ي االدع املؤمتر اإلقليمي ين االعتماد الكبري و . للغرض املنشود منتا انصيص  

ز ال ديد من الدول اةزرية الصهههغرية النامية تردي و احمليطا .  سهههالمة املناخ و تغريي آلاثر ضهههة بشهههكل نام الزرقاء ي ين يهنا م ري 
اإلجراءا  ذا  األولوية  نضهههمي تتو . والغذائية الزراعية حلنظلالزرقاء جنب ا إر جنب مع الت ول الشهههامل الغذائية نظح العلى 

التنمية املسهههتدامة ملصهههايد األ اك وةاية اجملتم ا  السهههادلية وضهههمان  قادرة على الصهههموداليت مت إبرازها بناء سهههبل عيش 
 .اليت تدعح اقتصادا  الدول اةزرية الصغرية النامية وحتسد األمن البيولوجي إلدارة اآلىلا  واألمراض ال ابرة لل دود

ال ديد من الدول اةزرية الصههههههههههههههغرية النامية لتقليل االعتماد على  سههههههههههههههندهاالدع املؤمتر اإلقليمي األولوية اليت تو  -51
ة لديتا  ا اإلمدادي سههالسههل االضههطرااب  املسههتوردة والت في  من آاثر  املنتجا  ملدنال  الغذائية والزراعية. اباخلاصههي
املتصههههلة قيود ال  على وجه الت ديد مع مسههههتدامة تتكيي وغذائية نظح زراعية وجود املؤمتر اإلقليمي على احلاجة إر  دوشههههدي 
 اةزرية الصغرية النامية.الدول ي سياقا  ألراضي واملياه والبيئة اب

، األثرالدو  واإلقليمي لزايدة على املسههههتويد والشههههرادا  الت اون  وطيدا احلاجة إر تاملؤمتر اإلقليمي ييضهههه   ويبرز -52
نظمة على مواصلة مساعدة البلدان املاملؤمتر اإلقليمي  عوشجي ب االزدواجية. امل ارت اإلقليمية القائمة وجتني واالستفادة من 

ا بيد، يد  ال مل ، مبا ي ذل  من نالل مبادرة زايدأا إر يقصههى دد ممكنحتديد الشههرادا  واالسههتثمارا  احملتملة و على 
ما بد بلدان اةنوب والت اون الثالثي، والشههههههههههههرادة بد القطاعد ال ام واخلام، وغري ذل  من األسههههههههههههاليب.  والت اون ي

طر األمن ضههع وتنفيذ يُ و  بشهه نمة وت ميق الت اون مع اهليئا  الدولية واإلقليمية احلاجة إر إدادذل  املؤمتر اإلقليمي   ويبرز
املوارد الطبي ية ومصههههههههههههههايد األ اك اإلقليمية واإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي، وت زيز وبشهههههههههههههه ن الغذائي اإلقليمية، 

 ،حتسد بياان  األمن الغذائي والتغذو و كرة، والتكنولوجيا  الرقمية املبت "،ص ة واددة"هنج و السياسا ، بد تساق اال
 وت زيز القدرة على إدارة البياان  الض مة.

 املسائل األخرى -ا رابعا 

 حتويل النظي الزراعية والغذائية :حدث خاص حول اًلبت ار والعلوم والرقمنة -ألف
 ل مقليي آسيا واحمليط اهلادئ

االبتكار وال لوم والرقمنة: حتويل النظح الزراعية والغذائية ي إقليح "ددث نام دول استمع املؤمتر اإلقليمي إر  -53
م واالبتكار، تبادل يعضاء الفريق من بنغالديش و نظمة لل لاملاسرتاتيجية بش ن عرض تقدل عقب و  ."آسيا واحمليط اهلادئ

ودعح املنظمة. ويشههههههههار  ،إلقليميوجماال  الت اون ا ،اخلاصههههههههة ابلبلدان ومنغوليا وسههههههههر  النكا وىلانواتو الفرم والت داي 
، ودههذلهه  الت ول األزرق ي والغههذائينظههام الزراعي الل يههي حتو يشههههههههههههههغالن مكههانههة ووريههة الفريق إر ين الرقمنههة واالبتكههار 

الضههوء على ين الفرم تشههمل الوسههائل الرقمية للوصههول الفريق ط االقتصههادا  الزرقاء للدول اةزرية الصههغرية النامية. وسههلي 
احللول الرقمية، مثل سههههههههياسههههههههة التجارة الرقمية يو الت ول الرقمي  تشههههههههجيعواق اإللكرتونية، ودور احلكوما  ي إر األسهههههههه

اسههههههههههههتتدات ا من يجل وسههههههههههههياسههههههههههههاأعن ديفية إعادة التفكري ي اسههههههههههههرتاتيجيا  الرقمنة الفريق للقطاع الزراعي. وحتدث 
 واالقتصاد الريفي.والغذائية الزراعية نظح الاالستثمارا  لتوسيع نطاق االبتكارا  الرقمية الشاملة ضمن 
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إدنال يصههه اب احليازا  الصهههغرية واملزارعد األسهههريد من يجل تج الشهههاملة ينية السهههياسههها  والنُ الفريق  ويبرز -54
ا الفريق ط وسلي الفجوة الرقمية. وسد والصيادين ويص اب املشاريع الصغرية ي جمال الرقمنة  على تطوير مرادز الضوء ييض 

نظمة عن إطالق منصههههة للسههههماح لملعضههههاء امليعلنت و رت بد األعضههههاء. احتسههههد تبادل امل  لغرضابتكار علمية إقليمية 
 تدمتمآليتد ما بد بلدان اةنوب والت اون الثالثي سههههههيكوانن  ويشههههههار  إر ين الت اون ياإلقليح بتبادل االبتكارا  ي 

 ة.لتقدل الدعح لالسرتاتيجي

 نظي زراعية وغذائية أكثر مراعاة للبيئة وأفضلحول وزارية مائدة مستديرة  -ابة
 19-جائحة كوفيدبعد 

تبادل الوزراء واملندوبون وجتا  نظرهح ويولوايأح ويطل وا املؤمتر اإلقليمي على مسههههههههههتجدا  برامج االسههههههههههتجابة  -55
واالسهههرتاتيجيا  والسهههياسههها  املت لقة ابلت ول الزراعي والغذائي ي ضهههوء الدروس املسهههتفادة من  ،19-الت اي ب د دوىليدو 

نالل قمهههة األمح املت هههدة للنظح الغهههذائيهههة ي  املقطوعهههة، وإجراءا  املتهههاب هههة والنتهههائج وااللتزامههها  19-جهههائ هههة دوىليهههد
التنمية  هداتمقاصهههههد ومؤشهههههرا  درجة أل للت ويض عما متت نسهههههارته ابلنسهههههب إروااللتزاما  ، 2021سهههههبتمأ/ييلول 

 .19-دوىليدبسبب جائ ة   اليت شتد  تباطؤ ااملستدامة 
على سههههههالسههههههل االقتصههههههاد والصهههههه ة وسههههههالسههههههل  19-ائ ة دوىليدة الوزراء واملندوبون ابآلاثر غري املسههههههبوقةويقري  -56

اليت تت ريض هلا شهههههههههرائ  دبرية من  الزراعية والغذائية، ىلضهههههههههال  عن اآلاثر االجتماعية واالقتصهههههههههادية واملصهههههههههاعب ا اإلمداد
يولوية عالية للمبادرا  اليت  سهههنادإ، مع 19-دوىليدتدابري االسهههتجابة والت اي من  بشههه ن السهههكان. وتبادلوا وجتا  النظر 

 .والغذائية الزراعيةالنظح املماثلة وإعادة بناء اةوائ   جراءأدت إر منع و/يو تقليل االضطرااب  املستقبلية 
يسههههههههههههههورة الكلفة املنظح احلماية االجتماعية الشههههههههههههههاملة و ي وشههههههههههههههديد الوزراء واملندوبون على ينية إعادة التفكري  -57

ي قطاع الزراعة على الصهههههمود االجتماعية القدرة توسهههههيع نطاق التغطية وت زيز من يجل ، هلا األولويةسهههههناد وإوتصهههههميمتا 
يشههههههار  عدة وىلود إر ديفية قيام احلكوما  بدمج اسههههههرتاتيجيا  و وإعطاء قدرة يدأ على حتمل األزما  ي املسههههههتقبل. 

مواجتة آاثر تغري من يجل  19-دوىليدملناخ ي نطط وتدابري الت اي من  قادرة على الصهههههههمود ي وجه تغريي امسهههههههتدامة يو 
 رة اليت تستمر ي مضاعفة الت داي  اليت يواجتتا قطاع الزراعة ابلف ل.املناخ والكوارث املتكري 

، 2021وتنهاولت مدانال  الوزراء واملنهدوبد دذل  إجراءا  املتهاب هة لقمهة األمح املت هدة للنظح الغهذائيهة ل هام  -58
والتزاما  بلداهنح ووسههههههههائل تنفيذ املسههههههههارا  الوطنية األسههههههههاسههههههههية لبناء نظح زراعية وغذائية يدثر دفاءة ومشوال  وقدرة على 

 .لوطنيةا ا لملولواي  والقدرا الصمود واستدامة، وىلق  

 مةاإلجراةات املناخية لتحقيق القدرة على الصمود واًلستداحول مائدة مستديرة وزارية  -جيي

الضهههوء على  اإلجراءا  املنانية لت قيق القدرة على الصهههمود واالسهههتدامةدول ة املسهههتديرة الوزاريت املائدة طسهههلي  -59
يدثر اسهههتدامة وغذائية دعح الت ول حنو نظح زراعية أدت إر عتماد سهههياسههها  وتدابري الاإلقليح اةتود اليت تبذهلا بلدان 
دة األطرات مثل اتفاق ابريس اباللتزاما  القطاعية مبوجب االتفاقا  البيئية املت دي إذ تتصههههههههههههههل ، وقدرة على الصههههههههههههههمود

وجدول األعمال ، الت تيد ال املي بش ن امليثانهذه االتفاقا  شمل تدين ذا  الصلة. و ومبادرا  يص اب املصل ة املت دي 
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 غالسكوإعالن القادة ي لالنتقال إر الزراعة املستدامة، وجدول األعمال ال املي لالبتكار ي الزراعة، و  ايتالسياسال املي 
 .بش ن الغااب  واست دام األراضي

ودذل  من  ، لتنبؤ والتكيي من يجل ا ىلور اد الوزراء واملندوبون على احلاجة املل ة إر االسهههههتثمار ي ال مل شهههههدي و  -60
ضههمان األمن الغذائي و دة األب اد،  املناخ وآاثره املت دي مل اطر املسههتقبلية الناشههئة عن تغريي الكامنة وراء ام اةة ال وامل يجل 

سهههههودة االسهههههرتاتيجية مب املت لقةنظمة على مواصهههههلة جتودها امل وا وي املسهههههتقبل. وشهههههجي  ي الوقت الراهنوالتغذية للجميع، 
ملناخ والغذائية القادرة على الصههمود ي وجه تغري انظح الزراعية التيسههري االسههتثمار ي من يجل  املناخ تغريي ب ةاخلاصههاةديدة 

القدرة ت زيز شدت وذل  ، بشهه هنااخلاصههة بقطاعا  م ينة ورصههدها واإلبالغ ودعح البلدان ي تنفيذ السههياسهها  والتدابري 
 .ةواحمللي ةوالوطني ةاإلقليمياملستواي  على  على الصمود

 2025-2022د السنوات للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ للفرتة برانمج العمل املتعدّ  -دال
للفرتة للمؤمتر اإلقليمي آلسهههههيا واحمليط اهلادئ اسهههههت رض املؤمتر اإلقليمي مسهههههودة برانمج ال مل املت ديد السهههههنوا   -61

2022-2025. 
تنظيح عمههههل املؤمتر  الرامي إر 2025-2022برانمج ال مههههل املت ههههديد السههههههههههههههنوا  للفرتة  املؤمتر اإلقليمي قري وي -62

 إر تلقي تقرير ويعرب عن تطل هودفاءته، اإلقليمي است راض منتظح ومنتجي ألداء املؤمتر وشجيع على إجراء  اإلقليمي
 ي دورته املقبلة. دامل

 والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ السابعةموعد وم ان انعقاد الدورة  -هاة
دكومة سهههههر  النكا السهههههتضهههههاىلة الدورة السهههههاب ة  تقديمت بهاملؤمتر اإلقليمي بقبول ال رض الكرل الذ   يوصهههههى -63

 .2024عام ي  والثالثد ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 مسائل أخرى ةأي -واو
 6إر  2املؤمتر ال املي املقبل اخلامس عشههههههههههههههر للغااب ، الذ  سههههههههههههههُي قد ي الفرتة من على مت إطالع املندوبد  -64

 ورية دوراي.، مجت(Coex) مردز املؤمترا  وامل ارض ي سيولي  2022مايو/ياير 

 البنود اخلتامية -ا خامسا 

 املؤمتر اإلقليمي اعتماد تقرير

 ر.  ابإلمجاع التقرير بصيغته اليت عرضتا املقري املؤمتر اإلقليمي  اعتمد -65
 

 اختتام املؤمتر اإلقليمي

م ا  الشههي ة و دكومة وشهه ب ا،  ،لبنغالديش يصههدق أانيه عن ،يعرب الددتور شههو دونيو، املدير ال ام للمنظمة -66
Hasinaوم ا  السههيد ، رئيسههة وزراء بنغالديش ،Muhammad Abdur Razzaqueي بنغالديش، على  ، وزير الزراعة
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ا عن امتنانه. لمؤمترلوالثالثد السهههههادسهههههة  الدورة اسهههههتضهههههاىلة للمشهههههاردد وهن هح على جناح الدورة السهههههادسهههههة  ويعرب ييضههههه 
وقد ، هو يول مؤمتر إقليمي خمتلطالسههادسههة والثالثد  تهدور املؤمتر ي الضههوء على ين املدير ال ام  طوسههلي  .لمؤمترلوالثالثد 

األدثر والغذائية نظح الزراعية الين  ويديدل إر مجتور يدأ من ي  مؤمتر إقليمي سهههههههههههههابق نتيجة لذل . متكن من الوصهههههههههههههو 
هلا ، وسهههيكون حتوي اإلقليحدور ا دا  ا ي مسهههتقبل تؤد  ين  ،وجيب، بل ينبغيوقدرة على الصهههمود واسهههتدامة  ومشوال  دفاءة 

 والريفية ،احلد من التفاوات  اإلقليمية ضهههرورةد على اهلادئ. وشهههدي آسهههيا واحمليط إقليح ي  2030متم ا ي حتقيق نطة عام 
ا "يرتك  الي جيب يالغذائي و ت ول الزراعي ال يني ، وعلى بد اةنسهههههههههد عدم املسهههههههههاواةيوجه احلضهههههههههرية و و  نل  الردب". يدد 

 والغذائيةالزراعية ح النظل يتسههههههههههريع حتو من يجل املدير ال ام املشههههههههههاردد على زايدة ملكيتتح والتزامتح السههههههههههياسههههههههههي  وداي 
 اإلقليمي وال املي.املستويد واالضطالع بدور رائد مبا يتماشى مع ينية الزراعة ي األمن الغذائي والتغذية على 

، وزير الزراعة ي بنغالديش، بوصههفه رئيس االجتماع Muhammad Abdur Razzaqueوشههكر م ا  السههيد  -67
ويعلن ب د  اإلجيابية اليت يىلضههت إر جناح مداوال  الدورة السههادسههة والثالثد للمؤمتر.الوزار ، املشههاردد على مدنالأح 

 ذل  انتتام الدورة السادسة والثالثد للمؤمتر.

، ودذل  امل تلط مؤمتر اإلقليميويعرب املشهههاردون عن تقديرهح حلكومة بنغالديش على االسهههتضهههاىلة الناج ة لل -68
 .اوتنظيمت سادسة والثالثد للمؤمترالدورة ال دفاءة إعدادعلى  نظمة للم
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 املرفق ألف
 األعمال جدول

 

 التمهيديةالبنود  -أوًلا 
 انت اب الرئيس ونوابه وت يد املقرير -1

 اعتماد جدول األعمال واةدول الزمين -2

 بيان املدير ال ام -3

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -4

 والثالثد للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ اخلامسةبيان رئيس الدورة  -5

  املشرتك بد منظمة األغذية والزراعة ووزراء الزراعة والغااب  ي مجاعة احمليط اهلادئ الثالابيان االجتماع  -6

 بيان رئيس ةنة األمن الغذائي ال املي -7

 اجملتمع املدينمنظما  بيان املت دث ابسح مشاورة  -8

 بيان املت دث ابسح مشاورة القطاع اخلام -9

 

 السياسات اإلقليمية والعاملية واملسائل التنظيمية -ااثنيا 
 19-دالة األغذية والزراعة ي إقليح آسيا واحمليط اهلادئ، ي ضوء جائ ة دوىليد -10

القادرة على الصههههمود ي وجه تغري املناخ ي إقليح آسههههيا واحمليط  اإلجراءا  الالزمة لت زيز النظح الزراعية والغذائية -11
 اهلادئ
 تكثي  الرقمنة الشاملة ي سالسل القيمة الزراعية -12

 حتديد األولواي  املت لقة بنتج "ص ة واددة" ي إقليح آسيا احمليط اهلادئ -13

 قيق األمن الغذائي والتغذية ي جزر احمليط صهههون التنوع البيولوجي وإصهههالده واسهههت دامه على حنو مسهههتدام لت -14
 اهلادئ
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 املسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية -اثلثاا
 ، ويهدات التنمية املستدامةاألربعاألىلضليا  والنتائج واألولواي  اإلقليمية  -15

 بتغرير املناخم لوما  ودثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اةديدة اخلاصية  -16

 م لوما  وديثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اةديدة لل لوم واالبتكار  -17

 ترتيب االدتياجا  القطرية واإلقليمية دسب األولوية -18

 

 املسائل األخرى -رابعاا 
 والغذائية ي إقليح آسيا واحمليط اهلادئددث نام دول االبتكار وال لوم والرقمنة: حتويل النظح الزراعية  -19

 19-نظح زراعية وغذائية يدثر مراعاة للبيئة ويىلضل ب د جائ ة دوىليددول مائدة مستديرة وزارية  -20

 يق القدرة على الصمود واالستدامةاإلجراءا  املنانية لت قدول مائدة مستديرة وزارية  -21

 2025-2022متر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ للفرتة برانمج ال مل املت ديد السنوا  للمؤ  -22

 موعد ومكان ان قاد الدورة الساب ة والثالثد ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ -23

 مسائل ينرى ةيي -24
 

 البنود اخلتامية -خامساا
 اعتماد تقرير املؤمتر اإلقليمي

 يانتتام املؤمتر اإلقليم
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