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

 شعلي جامايكا األرجنتو
 غ يناوا جزر البراما إ واوور

 غوا عما  اجلمرورية الدومعنعكعة  نتعغوا وب بووا
 غعاان  البولعفاريّة فنزوية مجروريّة   وروغواي
  واب وولة بولعفعا املتعدوة ال ومعاو ابراغواي
  وستاريكا وومعنعكا ال ازيل
  ولومبعا سانت فنةنت وجزر غ يناوي  ب ابووس

 املكةعك سانت  عتس ونعفعس بلعز
 نعكاراغوا سانت لوسعا بنما
 ااييت الةلفاوور ب،و

 اندوراس سورينام   ينعداو و وابغو
 

 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبملنظمة األغذية والزراعة قليمية ؤمترات اإلاملموعد ومكان انعقاد 
 

 1949 يلول /سبتم  25–18، (إ واوور) عتو  - املؤمت  األول
  1950 انوإ األول /ويةم  12–1، ( وروغواي)مونتعفعديو  - املؤمت  الثاين
  1954 يلول /سبتم  10–1، (األرجنتو)بوينس آي س  - املؤمت  الثالث
  1956 ش ي  الثاين /نوفم  30–19، (شعلي)سانتعاغو  - املؤمت  ال اب 

  1958 ش ي  الثاين /نوفم  21–12، ( وستاريكا)ساإ خوسعه  - املؤمت  ا امس
  1960آب / غةطس 20–9، (املكةعك)مكةعكو  - املؤمت  الةاوس
  1962ثاين  ش ي  ال/نوفم  27–17، (ال ازيل)ريو وي جان،و  - املؤمت  الةاب 
  1965آذار /مارس 29–13، (شعلي)فعنا ويل مار  - املؤمت  الثام 
  1966 انوإ األول /ويةم  16–5، ( وروغواي)بونتا ويل إسيت  - املؤمت  التاس 
  1968 انوإ األول /ويةم  31–2، (جامايكا) عنغةتوإ  - املؤمت  العاش 

  1970 ش ي  األول /توب    20–12، (فنزوية) ارا اس  - املؤمت  احلاوي عش 
  1972 يلول /سبتم  2–آب/ غةطس 21، ( ولومبعا) ايل  - املؤمت  الثاين عش 
  1974آب / غةطس 23–12، (بنما)بنما  - املؤمت  الثالث عش 
  1976نعةاإ / ب يل 29–21، (ب،و)لعما  - املؤمت  ال اب  عش 

  1978آب /س غةط 19–8، ( وروغواي)مونتعفعديو  - املؤمت  ا امس عش 
  1980 يلول /سبتم  6–آب/ غةطس 26، ( واب)اافاان  - املؤمت  الةاوس عش 
  1982 يلول /سبتم  10–آب/ غةطس 20، (نعكاراغوا)ماانغوا  - املؤمت  الةاب  عش 
  1984آب / غةطس 15–6، (األرجنتو)بوينس آي س  - املؤمت  الثام  عش 
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  1986آب / غةطس 31–5، (ب ابووس)ب يدجتاوإ  - املؤمت  التاس  عش 
  1988 ش ب  األول /  توب  7–2، (ال ازيل)ريةعفي  - املؤمت  العش وإ

  1990 متوز/يولعو 13–9، (شعلي)سانتعاغو  - املؤمت  احلاوي والعش وإ
  1992  ش ي  األول /  توب  2– يلول/سبتم  28، ( وروغواي)مونتعفعديو  - املؤمت  الثاين والعش وإ

  1994 يلول /سبتم  2–آب/ غةطس 29، (الةلفاوور)ساإ سلفاوور  - الث والعش وإاملؤمت  الث
  1996متوز /يولعو 6–2، (ابراغواي) سونةعوإ  - املؤمت  ال اب  والعش وإ

  1998هزي اإ /يونعو 20–16، (جزر البراما)انسو  - املؤمت  ا امس والعش وإ
  2000نعةاإ / ب يل 14–10، (املكةعك)م،يدا  - املؤمت  الةاوس والعش وإ
  2002نعةاإ / ب يل 26–22، ( واب)اافاان  - املؤمت  الةاب  والعش وإ
  2004نعةاإ / ب يل 30–26، (غوا عما )غوا عما  سعيت  - املؤمت  الثام  والعش وإ
  2006نعةاإ / ب يل 28–24، (فنزوية) ارا اس  - املؤمت  التاس  والعش وإ

  2008نعةاإ / ب يل 18–14، (ال ازيل)ب ازيلعا  - املؤمت  الثةثوإ
  2010نعةاإ / ب يل 30–26، (بنما)ابانما  - املؤمت  احلاوي والثةثوإ
  2012آذار /مارس 30–26، (األرجنتو)بوينس آي س  - املؤمت  الثاين والثةثوإ
  2014 اير /مايو 9–6، (شعلي)سانتعاغو  - املؤمت  الثالث والثةثوإ

 2016آذار /مارس 3–ف اي  29، (املكةعك)مكةعكو سعيت  - ثوإاملؤمت  ال اب  والثة
 2018آذار /مارس 8–5، (جامايكا)مونتعغو ابي  - املؤمت  ا امس والثةثوإ
 ( بصورة افرتاضعة) 2020 ش ب  األول /  توب  21–19، (نعكاراغوا)ماانغوا  - املؤمت  الةاوس والثةثوإ

 )بصورة خمتلطة( 2022 ب يل/نعةاإ  1 –مارس/آذار  28، )ورإ واو( عتو،  - والثةثوإالةاب  املؤمت  
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 احملتوايت بيان
 الصفحة

 iv ................................................................................  الرئيسية التوصيات موجز
 
 الفقرات التمهيدية بنودال -ًل أو  

 2-1                                                                                      ايقلعمي املؤمت   نظعم

 4-3                                                                         انت اب ال ئعس وانئبعه و ععو امل ّ ر

 6-5                                                                      واجلدول الزمين األعمال جدول اعتماو
 7                                                                                              فتتاام اسم ا 

 8                                                                                          احلكومةرئعس  بعاإ
 9                                                                        ملنظمة األغذية والزراعة العام املدي  بعاإ
 10                                                            والزراعة األغذية منظمة جمللس املةت ل ال ئعس بعاإ

 16-11                                                                   البعاانو اليت  ل عت يف املؤمت  ايقلعمي

 
 واملتعلقة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي التنظيمية املسائل -اثنًيا

 17-18                       األول اجلزء – ، و ادات التنمعة املةتدامةاألرب  واألفضلعاوع واألولوايو ايقلعمعة النتائ
 

 وامليزانية املتعلقة ابلربانمج املسائل -اثلثًا

 19-20                       الثاين اجلزء – املةتدامة، و ادات التنمعة األرب واألفضلعاو النتائع واألولوايو ايقلعمعة 

 21-22                                 للعلوم وا بتكار عجعة منظمة األغذية والزراعةمعلوماو  ّدثة ع  وض  اسرتا 
 23-24                        ثة ع  وض  اسرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة اجلديدة ا اّصة بتغ،ر املناخمعلوماو  دّ 

 
 املسائل املواضيعية -رابًعا

 29 ............................................................................ ار فاع  سعار األغذية واملدخةو الزراععة

 26-25                     ل، و غذية  فضل، وبعئة  فضل، وهعاة  فضلإنتاج  فض باول ا بتكاراو الوانعة م   جل 

 
 خرىاأل سائلامل -خامًسا

 27                                                                             موجز  وصعاو اهلعئاو ايقلعمعة
 28         2025-2022البح  الكارييب للفرتة الة عنعة ومنط ة ب انمع العمل املتعدو الةنواو للمؤمت  ايقلعمي ألم يكا 

 30                   ايقلعمي ألم يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييبموعد ومكاإ انع او الدورة الثامنة والثةثو للمؤمت
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 الرئيسية التوصيات موجز
 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

  (18)الف  ة  األول اجلزء –األرب ، و ادات التنمعة املةتدامة واألفضلعاو النتائع واألولوايو ايقلعمعة 
  إك )و(  20)الف  ة  الثاين اجلزء –ب ، و ادات التنمعة املةعععععتدامة األر واألفضعععععلعاو النتائع واألولوايو ايقلعمعة

 ((ر)إك ( ي)ا( و)
  (22معلوماو  ّدثة ع  وض  اسرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة للعلوم وا بتكار )الف  ة 
 (24  ة معلوماو  ّدثة ع  وض  اسرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة اجلديدة ا اصّة بتغّ، املناخ )الف 
 

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر
  20)الف  ة  الثاين اجلزء –األرب ، و ادات التنمعة املةععععععععععععععتدامة  واألفضععععععععععععععلعاوالنتائع واألولوايو ايقلعمعة ( ) 

 ((طو) (هو) (و)و (ج)و (ب)و
  (27موجز  وصعاو اهلعئاو ايقلعمعة )الف  ة 
 للمؤمت  ايقلعمي ألم يكععععا الة عنعععععة ومنط ععععة البح  الكععععارييبموعععععد ومكععععاإ انع ععععاو الععععدورة الثععععامنععععة والثةثو   

 (30)الف  ة 
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 البنود التمهيدية -ًل أو  
 اإلقليمي تنظيم املؤمتر

 ألم يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييبوالثةثوإ ملؤمت  منظمة األغذية والزراعة ايقلعمي الةعععععابعة  دو الدورة ع   -1
بط ي ة خمتلطة على  سععععاس اسععععتثنائي، م  ووإ وع  د ا جتماع   2022 ب يل/نعةععععاإ  1إك ذار مارس/آ 28 م  يف الفرتة

العاملعة وما يتصل هبا م  شواغل على مةتوى الصحة العامة، هعث  19- إ يشّكل ذلك ساب ًة، يف ضوء جائحة  وفعد
و ع ب ذلك مشاوراو  ج ااا  رتاضي وشارك آخ وإ بشكٍل اف عتو، مجروريّة إ واوور،   هض  بعض املمثلو ش صًعا يف

   م يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييباجملموعة ايقلعمعة لبلداإ هكومة مجروريّة إ واوور و  املدي  العام م 

انئب ، و رئعس جملس وزراء، و هكومةم  بعنرم: رئعس  و اإ ،اعضوً  33ا م  مشار ً  586هض  املؤمت  ايقلعمي و  -2
، منظماو اتبعة لألمم املتحدة 8 إ ع ممثلو ، و  عضاء م اقبو 3سف،ًا، و 18، وو معًنا وائًما ي ب وز ئانو  اوزي ً  64، ورئعس

، وواهععدة م  اجلبرععاو ال ملععانعععة ملكععافحععة اجلوع، ديناملععتم  م  منظمععاو اجملمنظمععة  14، ومنظمععاو هكومعععة وولعععة 4و
  اوميعة األعلمعة و لم  املنظماو امنظمة  13، وال طاع ا اصم  منظماو منظمة  13و

 وتعيني املقرر وانئبيهانتخاب الرئيس 

وزي  الزراعة والث وة ، Pedro Álava Gonzálezالةعععععععععععععععد معايل  يف منصععععععععععععععب ال ئعسانت ب املؤمت  ايقلعمي  -3
 Zulfikar ب معايل الةععععععععععععد ؛ وانت  ب ابملندوبو إك ا جتماعلذي  ع ب ع    دي ع لتعععنه ورهّ احلعوانعة يف إ واوور، ا

Mustapha الةعععععععععععععععععد معععايل ، وزي  الزراعععة يف غعععاان، وEdward Centeno وزي  الزراعععة يف مجروريععة نعكععاراغوا، انئبو ،
 لل ئعس 

، املمثل الدائم جلمرورية Mariano Jiménez Talaveraالةف، سعاوة للدورة  م ّ ر انت ب املؤمت  ايقلعمي  و  -4
  اندوراس لدى منظمة األغذية والزراعة

 د جدول األعمال واجلدول الزميناعتما

  و قائمة و ( واجلدول الزمين  امل فق  لف) نةعع ته املن حةجدول األعمال املؤقت واعتمد يف املؤمت  ايقلعمي  نظ  -5
 ء اب امل فقمة إك ا جتماع يف الواثئق امل دّ 

 رة اليت سععععععععععععععب ت الدورة احلالعة ثناء املشععععععععععععععاو  عّعنترمالذي  للمتحدثو  وافق املؤمت  ايقلعمي على إعطاء الكلمةو  -6
حبةععععععب  ،اجلبراو ال ملانعة ملكافحة اجلوعو العلمي واألوسععععععاط األ اوميعة واجملتم  منظماو اجملتم  املدين وال طاع ا اص 

م  ع بة ومبا يتماشععععععععععععععى يف  عمال املنظمة ابملشععععععععععععععار ة  على اعتبار ذلك  عب،ًا ع  ا اتمام   عب الب إعطاء الكلمة، 
 ألرب  الةاب ة للمؤمت  ايقلعمي الدوراو ا

 مراسم الفتتاح

، Guillermo Lasso Mendozaمارس/آذار حبضععععععور ف امة الةعععععععد  30يف قعم هفل افتتاا املؤمت  ايقلعمي     -7
 Alfredoالةععععععععععععد ، رئعس وزراء ااييت، ومعايل Ariel Henryال ئعس الدسعععععععععععتوري جلمروريّة إ واوور، ومعايل الةععععععععععععد 
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Borreroالةعععععععععد ومعايل ة إ واوور، عس مجروريّ ، انئب رئJuan Carlos Holguín وزي  ا ارجعة والتن ل البشعععععععع ي يف ،
(  و ولت الةعععععععععلطاو املنظمة، املدي  العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )شعععععععععو وونعو والد تور ، واوورإ ةمجروريّ 
  يقلعميووإ  إ  عكس ابلض ورة موقف املؤمت  ام  ببعاانوا املعنعة 

 رئيس احلكومةبيان 

ة إ واوور، بع د الدورة ، ال ئعس الدسععععععععععععتوري جلمروريّ Guillermo Lasso Mendozaالةعععععععععععععد  ف امة برهّ  -8
 منتدى ملناقشعععععععععععععة   ة املؤمت د  مهعو  ّ  ،ألم يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييبايقلعمي نظمة املالةععععععععععععععابعة والثةثو ملؤمت  
 مهعة احلد م  سعععععععوء التغذية، و   ك ذل  و ّ د  ةال يفعاو ة املتعل ة ابألغذية والزراعة وا قتصعععععععاوالتحدايو والف ص احلالع

 عزيز الف ص والغذائعة م   جل تجارة الزراععة الو عزيز ، ف ص عمل ريفعةووعئة سععععععما سعععععوء التغذية املزم  لدى األافال، 
 ، املناخ على الزراعة ومحاية الرتبة الزراععة والعلوم وا بتكار غّ،  و على احلاجة إك معاجلة آاثرا قتصعععععععععععاوية ال يفعة  وشعععععععععععدّ 

خطة التنمعة املةتدامة املضي قدًما يف و على  مهعة ا، شدّ ينتاج الزراعي  و خ،ً اليت  طال اهبدت من  الترديداو الصحعة 
 ال  ب خلف  هد   ي   ك م  ووإ، هبدت ال ضاء على اجلوع وانعدام األم  الغذائي، 2030لعام 

 بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

هكومًة  ، واووري امتنانه ع    مام املؤمت  ايقلعمي يف بعانه، لمنظمةلشععععععععععععععو وونعو، املدي  العام  الد تور ع ب  -9
ا ملعايل و ع ب ع  امتنانه   يف ظل الظ وت الصععععبة للغاية ،والثةثو للمؤمت الةعععابعة على اسعععتضعععافة الدورة ، اوشععععبً   يضعععً

لدورة الةععععععابعة ل، وزي  الزراعة والث وة احلعوانعة يف إ واوور على التزامه وقعاو ه الكفؤة Pedro Álava Gonzálezالةعععععععد 
 جلائحة اجلةعععععععععععمةوسععععععععععّلع املدي  العام الضععععععععععوء على اآلاثر   فعراالوزراء واملندوبو واملشععععععععععار و لمؤمت ، وجلمع  ل والثةثو
والععدروس املةععععععععععععععتفععاوة م  اجلععائحععة، مبععا يف ذلععك األمهعععة امل  زيععة  الة عنعععة ومنط ععة البح  الكععارييب  م يكععايف  19- وفعععد

قععدرة على ومشوً  و  لتكوإ   ث   فععاءة الزراععععة والغععذائعععةواحلععاجععة امللحععة إك حتويععل النظم ألاععدات التنمعععة املةععععععععععععععتععدامععة، 
ا  ما سععععّلع الضععععوء    واسععععتدامة الصععععموو  2031-2022عةعععععة ل اار ا سععععرتا عجي للمنظمة للفرتة على العناصعععع  ال ئ يضععععً

 ب، وعلى هد خلف ال    ي م  ووإ   ك ،إنتاج  فضعععل، و غذية  فضعععل، وبعئة  فضعععل، وهعاة  فضعععل ةعععبعل حتو حت عق 
 إ  وشععّدو املدي  العام على  2030عام التنمعة املةععتدامة لخطة التنمعة املةععتدامة و م   ادات  اياار ا سععرتا عجي متاشععي

 ةععععععععععععععتجعب  هتعاجاو ايقلعم اليت   ع ب عنرا خةل عملعة التشععععععععععععععاور قلعم ايللمنظمة يف  الثةثاألولوايو ايقلعمعة 
 سعب تهواّنأ ايقلعم على املؤمت  ايقلعمي الشعامل للغاية، الذي   واحلكوماو البلداإيف  املتعّدوة  صعحاب املصعلحة عةاملوسعّ 

إك  إ اجلوع وانعدام األم  الغذائي والترديداو على الزراعة آخذة يف ا زوايو ي  العام ويف مع ض إشارة املدمشاورة   36
  التوصعاو املنبث ة ع  املؤمت  ايقلعمي مب اعاةلتزامه د م  جديد ا،   ّ ايقلعمم ة  خ ى يف 

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

 م يكا الة عنعة ومنط ة البح   إقلعم إك  إ، املةعععت ل جمللس املنظمة، ال ئعس Hans Hoogeveenالةععععد   شعععار -10
قد  ووو ابلت دم احمل ز  19-جائحة  وفعد لكوإجبرة الكفاا العاملي ضعععععد اجلوع، و ع ب ع   سعععععفه  على ي   الكارييب

 الزائد الوزإمواجرة ة م   جل األ ث  صععحالغذائعة األمناط  بفعالعةز عزّ قد وقال إإ ايقلعم  خةل العشعع ي  عاًما املاضعععة 
ا ابيقلعم على  شععاو و والةععمنة واألم اض غ، املعدية   منو الزراعة املةععتدامة واجلروو املبذولة لعكس اعاع  داور املوارو  يضععً
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يف عة والغذائالزراععة النظم تحويل لع الضعععععععععععوء على الف ص اليت  تعحرا رقمنة الزراعة وا بتكاراو الزراععة الطبعععة  وسعععععععععععلّ 
 و فاءة وقدرة على الصموو ومشوً  هبدت جعلرا   ث  استدامة ايقلعم 

 لقيت يف املؤمتر اإلقليميالبياانت اليت أ  

ة ، وزي  الزراععععة والث وة احلعوانععععة يف مجروريعععّ Edward Francisco Centeno Gadeaالةععععععععععععععععععد مععععايل  ل ى  -11
 ، بعانهألم يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييبنظمة ايقلعمي امل  صعععععفته رئعس الدورة الةعععععاوسعععععة والثةثو ملؤمتبنعكاراغوا، 
( الذي شععععععععك  فعه األعضععععععععاء على الث ة اليت  ولواا لنعكاراغوا  ثناء امل ف ة) LARC/22/INF/6 املعلوماووثع ة الوارو يف 

  للمؤمت أ هكومة إ واوور على استضافترا الدورة الةابعة والثةثو وانّ  ،الدورة

 املعلومععععاووثع ععععة الوارو يف  ، بعععععانععععه، رئعس جلنععععة األم  الغععععذائي العععععامليGabriel Ferrero الةعععععععععععععععععععدى و ل  -12
LARC/22/INF/7  )امل ف ة( 

 م يكا املشععععععععععاورة م  منظماو اجملتم  املدين يف املنبثق ع   ابعاهن ابسععععععععععم منظماو اجملتم  املدين ةاملتحدثو ل ت  -13
 املعلومعععععاووثع عععععة يف ي و العععععذي و ، 2022معععععارس/آذار  7و 4يومي  ع  عععععدو يتال، الة عنععععععة ومنط عععععة البح  الكعععععارييب

LARC/22/INF/9  )امل ف ة( 

 م يكا الة عنعة م  منظماو ال طاع ا اص يف  ةاملشععععععععاور ع   املنبثق ل ى املتحدث ابسععععععععم ال طاع ا اص بعانه و  -14
 LARC/22/INF/10 املعلوماووثع ة يف ي و الذي و ، 2022 شععععععععععععععباط/ف اي  25، اليت ع  دو يف ومنط ة البح  الكارييب

 )امل ف ة( 

اعئاو التنةعععععق بعانه املنبثق ع  املشععععاوراو املع ووة م   اجلبراو ال ملانعة ملكافحة اجلوع  ل ى املتحدث ابسععععمو  -15
 املعلومعععععععاووثع عععععععة ي و يف العععععععذي و ، 2022 آذار/معععععععارس 10إك  3 م يف الفرتة الوانععععععععة وايقلعمععععععععة للجبرعععععععاو 

LARC/22/INF/11  )امل ف ة( 

املشععععاورة ع   املنبثقا ابلبعاإ الذي  وك به املتحدث ابسععععم اللجنة العلمعة واأل اوميعة، املؤمت  ايقلعمي علمً  خذ و  -16
 )امل ف ة(  LARC/22/INF/12 املعلوماووثع ة ي و يف الذي و ، 2022آذار /مارس 2 يف ، اليت ع  دوم  اللجنة

 ة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعامليواملتعلق املسائل التنظيمية -ااثنيً 
 األول اجلزء – األربع، وأهداف التنمية املستدامة واألفضلياتالنتائج واألولوايت اإلقليمية 

  :ايقلعمي إّإ املؤمت  -17

يف ا سععععععععتجابة لألولوايو والتوصعععععععععاو  2021-2020الفرتة  خةل ايقلعمابلنتائع اليت ه  ترا املنظمة يف   ق ّ  ( )
 ؛واا املؤمت  ايقلعمي يف وور ه الةاوسة والثةثويت هدّ ال

مناصعععبرم شعععو وونعو وف ي ه  الد تورمنظمة لمنذ وصعععول املدي  العام ل ت ذةيج اءاو التحويلعة املعلًما اب خذو  (ب)
 وا ا و تةعععععععم ابحلداثة والشعععععععمول وامل ونة،  في ابلغ ض املنشعععععععوو منراضعععععععماإ منظمة م   جل  2019يف عام 
خطة العمل العاملعة بشعععععععععععأإ التطوي  و ا بعد، يدً العمل مباورة  ، مباوراو منرا،مؤسعععععععععععةععععععععععععة مبا يف ذلك مباوراو
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ق ية رقمعة،  1 000، ومباورة بلد واهد، منتع واهد ذو  ولوية :األخض  ملنتجاو زراععة خاصة التابعة للمنظمة
املنظمة على   شعععععععععجّ ؛ و والتعايف منرا 19-جلائحة  وفعدواملنصعععععععععة الفنعة للزراعة األسععععععععع ية، وب انمع ا سعععععععععتجابة 
 عظعم أتث، عمل املنظمة على املةععتويو الواين م   جل مواصععلة احلوار م  األعضععاء بشععأإ مثل اذع املباوراو 

 ؛وايقلعمي

ال درة األعضاء يف  عزيز  تووعم اجلاِمعةقدرة املنظمة سّ  و ، اليت 19-فعدجلائحة  و نظمة امل ابستجابة و ق ّ  (ج)
يف ب عا إنتاج األغذية وإمداواا  نظ ًا إك  إ،  وائراواحلفاظ على والغذائعة لديرم نظم الزراععة وو يف العلى الصم

 ؛ ب،ة  اوضغواةووع  سعاق ثباو يف هالة 

لت طعع على املةتوى ال ط ي م  إاار عمل األمم املتحدة للتعاوإ يف جمال املنظمة لا مبواءمة عملعة علمً  خذ و  (و)
لدعم البلداإ بشععععععععععععععكل مجاعي ومعاجلة  ةاألمم املتحدة ايمنائع منظومة جروو، والبناء على ةمالتنمعة املةععععععععععععععتدا

خطة التنمعة املةعععععععععععععتدامة لعام تح عق  ادات التنمعة املةعععععععععععععتدامة يف إاار املتعل ة ب ولوايوا واهتعاجاوا الوانعة 
  ؛2030

نظمة م   صععحاب املصععلحة املعلى عمل  ع الضععوءوسععلّ أبمهعة التعاوإ بو بلداإ اجلنوب والتعاوإ الثةثي،   ق ّ و  (ه)
 األ اوميي تم اآلخ ي  ذوي الصعععععععععععععلة مثل ال طاع ا اص، واجملتم  املدين، واجلبرة ال ملانعة ملكافحة اجلوع، واجمل

، و وجه التباول الفنعةز  عبئة املوارو، على  إ اذا النوع م  التعاوإ يعزّ  ووشععععدّ ، جراو  خ ىالعلمي، م  بو و 
 ، وا بتكار، و نفعذ املمارساو اجلعدة؛املعارتال دراو، وإوارة  وبناء

خةل فرتة ايقلعم  نفعذ ال امع يف ألغ اض ملعوإ وو ر  م يكي  260ما يزيد ع  بت صععععععععععععععع  ا  هاط علمً و  (و)
 ؛2021-2020الةنتو 

املالعة الةعععععععععاب ة، واليت عاوزو اهلدت  يف املائة يف املوارو املعبأة م ارنة ابلفرتة 78لزايوة البالغة اب م  الت دي  و ق ّ  (ز)
، و ذلك ث ة األعضعععععاء والشععععع  اء املمولو يف قدرة الت ينوعكةعععععت ا سعععععت دام التحفعزي ملوارو ب انمع التعاوإ 

 ؛2030املنظمة على وعم الت دم حتو حت عق خطة التنمعة املةتدامة لعام 

ل انوين ووإ إبةغ وووإ  نظعم، م   جل مكافحة الصعععععععععععععد غ، ا جمال على وعم املنظمة يف ع الضععععععععععععوءسععععععععععععلّ و  (ا)
 ايقلعم؛املةامهة يف استدامة مصايد األمساك يف 

 طوي  م   جل نظمة يف األم  الغذائي والتغذوي،   سعععععععععععععما م  خةل الدعم والتوصعععععععععععععاو املمبةععععععععععععامهة   ق ّ و  (ط)
التغذوي وب امع  ما يتعلق ابلتث عف يف وعلى وجه ا صعععوصبشعععأإ اذا املوضعععوع،  العامة واألنظمةالةععععاسعععاو 

 ؛الغذائعة الصحعةواألمناط و عزيز سةسل ال عمة  ،التغذية املدرسعة

،   سعما  لك املتفق علعرا م  قبل  ا ات متعّدوة علعرا امتف ً املنظمة صعاغة ةت دم  إ   ض ورةى عل وشّدو (ي)
 ؛عة وخطع عملراا اا ا سرتا عج، يف إعداو واثئ را و   2030يف إاار خطة التنمعة املةتدامة لعام 

لرت عز على إشعععععععع اك إك ااملنتجو الزراععو واحلاجة ال وية  يف صععععععععفوت ا عاع حتو الشععععععععع وخة  ورك م  ال لقو  (ك)
  وا بتكاريةالفنعة الشباب يف مباوراو رايوة األعمال الزراععة م  خةل خطع املنظمة 
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 إ   وم املنظمة مبا يلي:أباملؤمت  ايقلعمي  و وصى -18
وعًما العام وا اص ال طاعو هبدت  عزيز اسععععععععععععععتثماراو اليت   وم هبا، و عزيزاا،  عبئة املوارو  مواصععععععععععععععلة جروو ( )

ا  ال جمة و    ،2031-2022للفرتة لمنظمة ل، واياار ا سعععرتا عجي 2030خطة التنمعة املةعععتدامة لعام لتح عق 
زايوة  فاءة م   جل  راومتكعن ةاجلديد للف صالضعععععوء على  مهعة التحديد ا سعععععتباقي   ةعععععلعع و ذلكال ط ية، 

 ايقلعم؛املنظمة وفعالعترا يف 

التجارب  وحتةعععععععععععو، والغذائعةالزراععة النظم ، ورقمنة املعارت، وإوارة ا سعععععععععععتشععععععععععع ايف مهعة     للتحلعل  وإيةء (ب)
الرت عز على   عزيز اجلذور ال يفعة م م   جل   سععععععععععععما ، البلداإ واألقالعم الف ععة واألقالعم ا بتكارية يف شعععععععععععّ  

  واألصلعم  الةكاإ  و واملزارعوصغار املزارعو األس يو،  ي الفةه

 املسائل املتعلقة ابلربانمج وامليزانية -ااثلثً 

 الثاين اجلزء – وأهداف التنمية املستدامةاألربع،  واألفضلياتاإلقليمية ولوايت األنتائج و ال

 :ايقلعمي املؤمت  إإّ  -19
 ،التحّوللدعم  ةا سععععرتا عجع يتهوسعععع و 2031-2022اياار ا سععععرتا عجي للمنظمة للفرتة  م  ا ر عاا اسععععتذ   ( )

لعرا، م  وبناًء عبط ي ة متةععع ة، هةعععب ا قتضعععاء، وفً ا للةععععاقاو وال دراو الوانعة  ماينبغي  شعععجععر  الذي
إنتاج  فضل، و غذية  جل  وقدرة على الصموو واستدامًة م   جل حت عق نظم زراععة وغذائعة   ث   فاءًة ومشوً  

هبدت وعم حت عق خطة عام  وذلك  هد خلف ال  ب، ي م  ووإ   ك   فضعععععل، وبعئة  فضعععععل، وهعاة  فضعععععل،
 األرب  األفضععععععععععلعاوم  ايق ار بضعععععععععع ورة النظ  إك ابلتوازي نظمة العاملعة الثةثة لألعضععععععععععاء، املو ادات  2030
حت عق  وازإ بو األبعاو  على حتو يكفللنظم الغذائعة، ايق هنع وة يف اياار ا سععرتا عجي ومعاجلترا ع  ا  احملدّ 

 ضم  إاار و ية املنظمة و ا جتماععة والبعئعة وا قتصاوية للتنمعة املةتدامة 

األمناط يف وعم ا نتعاش ا قتصعععاوي، و عزيز الوصعععول إك والغذائعة نظم الزراععة لالدور األسعععاسعععي لعلى  وشعععّدو (ب)
العمل يف املنااق ال يفعة واحلضعععععععع ية، وإوارة املوارو الطبعععة على حتو مةععععععععتدام، ولعد ف ص و  الغذائعة الصععععععععحعة،

 ؛األضعف ة ي  الت دم حتو حت عق  ادات التنمعة املةتدامة، م  إيةء ااتمام خاص للفئاو و 
عععاش ، وا نتايقلعما جتمععاععععة وا قتصعععععععععععععععاويععة يف  اوعواقبرعع 19- هظ م  ال لق اسععععععععععععععتم ار جععائحععة  وفعععدو  (ج)

ا قتصععععععععععععععاوي اهلا والبطيء وغ، املتكافب، والزايوة الكب،ة يف الف   واجلوع وانعدام األم  الغذائي والتغذوي، 
 ؛وا ةاع عدم املةاواة بو البلداإ وواخلرا

الةعععاسععاو الوانعة ملكافحة اجلوع وسععوء التغذية و نفعذ إعداو املنظمة لألعضععاء يف إك وعم و شععار م  الت دي   (و)
الضععوء على وعمرا للحوار بو الدول وممثلي اجملتم  املدين وال طاع ا اص و صععحاب وسععّلع شععكاهلما، جبمع   

 ؛الصحعة يف جمتمعا نااألمناط الغذائعة املصلحة اآلخ ي  بشأإ التوصعاو لتعزيز 
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سععاو وال امع يف و نفعذ الةعععا يعداولألعضععاء يف جمال الزراعة األسعع ية، م  املةععاعدة الفنعة ة املنظمدعم ب  ق ّ و  (ه)
 األمم املتحدة يصععععععةا النظم اييكولوجعة( وع د 2028-2019سعععععععاق ع د األمم املتحدة للزراعة األسعععععع ية )

 ؛(2021-2030)

، واليت  فاقمت بةععععععععععععععبب 2015منذ عام  ايقلعمزايوة اجلوع وانعدام األم  الغذائي يف هعال   ع ب ع  قل هو  (و)
 ؛همع   شكالجب ذيةسوء التغزايوة ، و ذلك 19- وفعدجائحة  

لترععديععداو والتحععدايو اليت  ط هرععا  زمععة املنععاخ، ونععدرة املعععاع واجلفععات، و ععداور الرتبععة، وف ععداإ التنوع اب و ق ّ  (ز)
 ؛البعولوجي، وإزالة الغاابو، واآلفاو واألم اض النبا عة واحلعوانعة، والكوارث الطبعععة

حتلعل  إج اء وة، ووعا إكمة إك املنظمة ألغ اض  دّ  دّ الزايوة يف املةعععامهاو الطوععة املبشعععأإ  قل هع  و ع ب  (ا)
 ؛شامل لدوراا وأتث،اوا

،   سعما  لك املتفق علعرا ةومتعدّ   ا اتعلعرا م  قبل متفق صعاغة نظمة امل ض ورة  إ  ةت دمعلى  وشدّ و  (ط)
 ؛طع عملرا، يف إعداو واثئ را و ا اا ا سرتا عجعة وخ2030يف إاار خطة التنمعة املةتدامة لعام 

األعضعععععععاء على  عزيز  عّدوية األا ات والتتزر والتعاوإ الدويل،   سععععععععما التعاوإ بو بلداإ اجلنوب، م   هثّ و  (ي)
 هد خلف   ي م  ووإ   ك م   ادات التنمعة املةعتدامة، ال ضعاء التام على اجلوع، 2 جل حت عق اهلدت م  

 25الذي اعتمد ه اجلمععة العامة لألمم املتحدة يف  A/RES/70/1م  ال  ار  30ال  ب، ابلتماشععععععي م  الف  ة 
ا متناع ع  سعععع  و طبعق  ي  داب، " ، والذي ين  على ما يليبشععععأإ التنمعة املةععععتدامة 2015 سععععبتم / يلول

عارية  هاوية اجلانب  تنعا  م  ال عانوإ الدويل ومعثعاق األمم املتحعدة و ع قل التنمععة  اقتصععععععععععععععاوية  و مالععة  و
 ؛ "ة وا جتماععة الكاملة، و  سعما يف البلداإ النامعةا قتصاوي

 ؛2022ةنة الدولعة ملصايد األمساك و  بعة األهعاء املائعة احل فعة يف عام ل هتفال ابعلًما ابخذ و  (ك)

  2024يف عام  الةنة الدولعة ل بلعاوعلًما  ذلك  عةإ  خذو  (ل)
  مبا يلي:إ   وم املنظمة أباملؤمت  ايقلعمي  و وصى -20

 جلائحة وسععععععععةسععععععععل ال عمة م  اآلاثر الةععععععععلبعة والغذائعة نظم الزراععة الضععععععععماإ  عايف لمواصععععععععلة وعم األعضععععععععاء  ( )

يف  2031-2022لمنظمة للفرتة لم  خةل  نفعذ جما و األولوية ال اجمعة ل اار ا سععععععععععععععرتا عجي  19- وفعد
النةععععاء والشععععباب وال ضععععاء يف صععععفوت العمل الةئق،   سعععععما انتعاش ايقلعم، م  الرت عز بشععععكل خاص على 

ضعععععععععماإ احلق يف الغذاء الكايف، يف سععععععععععاق األم  الغذائي الواين، و  سععععععععععما  يفذلك و  ،على عمل األافال
 واألصلعة والفةهاحمللعة و الشعوب و والنةاء واألافال والشباب اليت  ععا يف  وضاع اشة ألس  ابلنةبة إك ا

 ؛الذي   داور  منرم الغذائي و غذيترم   م   صل  ف ي ي و ولئكيواملنحدر 

و عزيز اسععععترةك  همع   شععععكالجبمواصععععلة وعم األعضععععاء يف  نفعذ الةعععععاسععععاو الوانعة للحد م  سععععوء التغذية و  (ب)
 ؛وزايوة الوعي أبمهعة  عزيز النظم الغذائعة الصحعة للجمع  عةو اف ةصحع  غذية

، وفً ا والغذائعةالزراععة النظم ف و ةعععععاام  تكعّ إ التشعععععجع  على اااذ إج اءاو عاجلة للمةعععععامهة يف ضعععععماإ  و  (ج)
النظام وإصععععةا معاجلة  داور املوارو الطبعععة، واملةععععامهة يف  ؛ صععععائصععععرا الف وية، يف الت فعف م   غ، املناخ
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 املتباينةو بد  املةععععؤولعاو املشععععرت ة مب ؛ وا عرتاتوزايوة  وا   الكوارث واألهداث الطبعععة وشععععدوا، اييكولوجي
 ؛يف األم  الغذائي العامليايقلعم ووور 

 ؛م وا بتكارو العام وا اص و عزيز ال درة املؤسةعة يف جمال العلاو ال طاعو وعم األعضاء لزايوة استثمار و  (و)

 ؛واجملتمعاو ال يفعةوالغذائعة نظم الزراععة الوعم األعضاء يف وف  عجلة رقمنة و  (ه)

يف سععععععععاق ع د األمم املتحدة للزراعة  راو  ععم ااو نفعذالةععععععععاسعععععععاو وال امع  يعداو  دمي املةعععععععاعدة الفنعة و  (و)
 ؛(2030-2021) ةالنظم اييكولوجع يصةا( وع د األمم املتحدة 2028-2019األس ية )

م  الةعععاقاو احمللعة، ووعم البلداإ، هةععب  2031-2022للفرتة لمنظمة ل كععف  نفعذ اياار ا سععرتا عجي و  (ز)
نظم زراععة حت عق م   جل  2030طة التنمعة املةتدامة لعام   وعًماً ا للةعاق وال دراو الوانعة، ا قتضاء ووف

ال اجمعة  ةولوياأل، م  خةل  نفعذ جما و وا سعععتدامة وال درة على الصعععموولكفاءة والشعععمول وغذائعة  تةعععم اب
 :موارو متوازنة وعت إك  وف،ثةث مباوراو إقلعمعة  ع  ا يق

اليت  دعم ، نظم زراععة وغذائعة مةتدامة م   جل  وف،  مناط غذائعة صحعة للجمع  :1ورة ايقلعمعة املبا (1)
، و  سعما اهلدت 2030التنفعذ الكامل  طة التنمعة املةتدامة لعام األعضاء يف  ة ي  عجلة الت دم حتو 

لصحة اجلعدة وال فاع( واهلدت )ا 3)ال ضاء التام على اجلوع( واهلدت  2)ال ضاء على الف  ( واهلدت  1
 لعععة )مععدإ وجمتمعععاو  11عععدم املةعععععععععععععععاواة( واهلععدت  وجععه )احلععد م   10)التعلعم اجلعععد( واهلععدت  4

 الش ا او لتح عق األادات(ع د ) 17)ا سترةك واينتاج املةؤو إ( واهلدت  12مةتدامة( واهلدت 
 ؛م   ادات التنمعة املةتدامة

 دعم األعضععاء يف  ةعع ي  عجلة الت دم  اليت ،تمعاو ريفعة مزوا ة وشععاملة للجمع جم :2املباورة ايقلعمعة  (2)
)ال ضاء على الف  ( واهلدت  1اهلدت  ، و  سعما2030التنفعذ الكامل  طة التنمعة املةتدامة لعام حتو 

نظافة وال)املعاع النظعفة  6اهلدت و )املةععععععععععععاواة بو اجلنةععععععععععععو(  5اهلدت و  )ال ضععععععععععععاء التام على اجلوع( 2
( واهلعا ل األسعععاسععععة)الصعععناعة وا بتكار  9اهلدت و )العمل الةئق ومنو ا قتصعععاو(  8اهلدت و ( الصعععحعة

الشععع ا او ع د ) 17)احلعاة حتت املاء( واهلدت  14هلدت واعدم املةعععاواة(  وجه )احلد م   10اهلدت و 
 ؛ م   ادات التنمعة املةتدامة األادات(لتح عق 

األعضععاء يف  ةعع ي  عجلة الت دم  اليت  دعم، الزراعة املةععتدامة وال اورة على الصععموو :3املباورة ايقلعمعة  (3)
)ال ضاء على الف  ( واهلدت  1، و  سعما اهلدت 2030التنفعذ الكامل  طة التنمعة املةتدامة لعام حتو 

اينتاج )ا سعععععععععععترةك و  12اهلدت و  )الصعععععععععععحة اجلعدة وال فاع( 3)ال ضعععععععععععاء التام على اجلوع( واهلدت  2
( يف ال )احلعاة  15)احلعاة حتت املاء( واهلدت  14)العمل املناخي( واهلدت  13املةععععععععععععععؤو إ( واهلدت 

 ؛)الةةم والعدل واملؤسةاو ال وية( 16واهلدت 

، و طبعق او عبئة ا سعععتثمار يف جمال  والتشعععغعلي و ايت زويد األعضعععاء ابلدعم املتكامل املععاري والفين والةععععاسعععو  (ا)
 ؛اجلروو  ك ارعنب م   جل ي لتنفعذ املباوراو ايقلعمعة، وا ستفاوة م  اآللعاو ال ائمة هنع ب اجم
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ب املف ط يف الةععععععوق، واحلاجة إك واملدخةو الزراععة والت لّ  األغذيةحتلعل  داععاو الزايوة املف اة يف  سعععععععار و  (ط)
 او وجعرإعطاء م  الغذائي والتغذوي، و األ بفعالعةامل  بطة  ةاللوجةععتعا دماو و ايمداو احلفاظ على سععةسععل 
 ؛لألعضاء عند الطلب

التعداو، عملعاو ايهصائعة، مبا يف ذلك نظمرم  عزيز م   جل   دمي املةاعدة الفنعة لألعضاء، عند الطلب، و  (ي)
لتحةعععععععععععععو والغذائعة الزراععة النظم  معلوماو ع  ولعد  و ذلك م   جل ماية البعاانو،حلالوانعة  لألنظمةوفً ا 
 ؛  اراوال  صن

وحتلعلرا ، نظم مج  البعاانو واآلاثر واينذاراو املبك ة املتعل ة ابلظواا  املناخعة عزيز وإمكانعة حتمل  لفة وعم و  (ك)
 ؛و وهعداا

إك األسععواق وسععةسععل  ووصععوهلم  دمي املةععاعدة الفنعة لألعضععاء لتعزيز وحتةععو قدراوم وقدروم على الصععموو و  (ل)
 ؛وفً ا ل واعد منظمة التجارة العاملعة ،تجارةايمداواو الغذائعة وال

الزراعة األسععععععععععع ية  إوماجهبدت  عزيز  واوعار  ةالغذائع او طوي  سعععععععععععةسعععععععععععل ايمداو م   جلوعم األعضعععععععععععاء و  (م)
 ؛ملةامهة يف األم  الغذائي والتغذويام   جل والش  او الصغ،ة واملتوسطة يف األسواق والتجارة الدولعة 

ا بعد" هبدت  عزيز عملعاو يدً العمل  نفعذ مباورة " يف ما خي  دم لألعضععععععععععععععاء و عزيزع احلفاظ على الدعم املو  (إ)
ع التحول الزراعي والتنمعة ال يفعة املةععتدامة، بط ي ة رع الشععاملة اليت  ةعع ّ الت طعع و عبئة ا سععتثمار، وإوراج الن  

 ؛، هةب ا قتضاء، ووفً ا للةعاقاو واألولوايو ال ائمةمتة ة

عدة الفنعة و ةعععععععرعل احلواراو لدعم األعضعععععععاء يف مكافحة الصععععععععد غ، ال انوين ووإ إبةغ وووإ   دمي املةعععععععاو  (س)
 ؛ايقلعم نظعم، م   جل املةامهة يف استدامة مصايد األمساك يف 

البح  الكارييب وفً ا   فاقاو مةععععععععععار منط ة للدول اجلزرية الصععععععععععغ،ة النامعة يف و خاصععععععععععإيةء ااتمام ووعم و  (ع)
   عبئة املوارو املالعة لألعضاء عند الطلبيف مهة يف ال ضاء على الف   جبمع   شكاله و بعاوع، و ساموا، واملةا

البح  الكارييب، م  منط ة واملالعة لألعضععععاء،   سعععععما الدول اجلزرية الصععععغ،ة النامعة يف  الفنعة  دمي املةععععاعدة و  (ت)
احملعطاو والبحار  صعععععععععععععوإ هبدتل األزرق"، "، "التحو 2لمنظمة "إنتاج  فضعععععععععععععل ي ل اجمالخةل جمال األولوية 

واملوارو البح ية واسعععععععععععت دامرا على حتو مةعععععععععععتدام لتح عق التنمعة املةعععععععععععتدامة، مبا يف ذلك م  خةل حتةعععععععععععو 
م اصععععععععد حت عق  م   جل الةعععععععععاسععععععععاو وال امع الوانعة، و عزيز ا بتكار التكنولوجي وإشعععععععع اك ال طاع ا اص،

غذائعة مائعة   ث   نظمإجياو  سعععععععععععععععًعا إكوذلك دامة )احلعاة حتت املاء(، ادات التنمعة املةععععععععععععععتم    14اهلدت 
صعععغار لالدخل  و ولعدواسعععتدامة، وضعععماإ مةعععامهة متزايدة يف احلد م  الف   ومشوً  وقدرة على الصعععموو  فاءة 

 2021 إعةإ جلنة مصعععايد األمساك لعام"مبا يتماشعععى م  األمساك، مبا يف ذلك الشعععباب،  ومةعععتزرعيالصععععاوي  
  للمجلسالثامنة والةتو بعد املائة ت  ي  الدورة وفً ا لو  ،"بشأإ استدامة مصايد األمساك و  بعة األهعاء املائعة

ث وبناء و إوارة املوارو البح ية م  خةل البحم   جل على األولة  ةال ائم اوصعععععععععععن  ال  ار عملعة م و و  عزيز العلو  (ص)
 ؛  خةل ب انمع اننة البح  الكارييب ميف منط ة عضاء األقدراو 

  دمي الدعم لألعضععععاء لضععععماإ  نوع اسععععت داماو األراضععععي، وخصععععوبة الرتبة وصععععحترا، واحلفاظ على التنوع و  (ق)
 ؛، و وف، خدماو النظام اييكولوجيوالغذائعةنظم الزراععة الالبعولوجي واست دامه املةتدام يف 
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يف وذلك ، عاواألمهعة ا قتصععععاوية والث افعة ل بل  عزيزم   جل م  األعضععععاء  وعمرا ابلتعاوإ نظعم األنشععععطة و  (ر)
  2024 يف عام عاوإاار إعةإ األمم املتحدة بشأإ الةنة الدولعة ل بل

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم والبتكارثة عن وضع معلومات حمد  

 :ايقلعمي إّإ املؤمت  -21
التكنولوجعاو واملمارسععاو،   سعععما الن رع و ة واسعععة م  م وا بتكار يدعماإ جمموعو على  إ العل ع الضععوءسععلّ  ( )

تحدايو التصععدي لام يف ا و األصععلعة، واليت ميك   إ  ةععاحمللعة الشعععوب لدى سععةت األب عمة معارت  ايق ار
 ؛والغذائعة نظم الزراععةال

الشعععععععععمول كنرما  عزيز وميوالغذائعة نظم الزراععة الوا بتكار مها    اإ قوايإ لتحةعععععععععو م و العلعلى  إ  وشعععععععععدّ و  (ب)
الفةهو واملنحدري  م   صعل  ف ي ي الشععوب احمللعة واألصعلعة و  ابلنةعبة إك و ولعد الف ص للمنتجو،   سععما

 ؛والنةاء والشباب

ابملةعععععامهة اليت سعععععت دمرا ا سعععععرتا عجعة يف  عزيز عمل املنظمة املععاري م  مجع   عضعععععائرا، والبلداإ النامعة   ق ّ و  (ج)
 ؛صوص، على  ساس علمي متوعلى وجه ا 

 كوإ مبثابة  واة رئعةععععععععة للمةعععععععامهة يف كي وا بتكار ل ومللعل املنظمةإك  طوي  اسعععععععرتا عجعة   ع ب ع   طلعهو  (و)
 شععععععععع   عمال يفد  مهعترا ال طاععة والشعععععععععاملة و  ّ ، 2031-2022للفرتة لمنظمة ل نفعذ اياار ا سعععععععععرتا عجي 

 ؛املنظمة

م وا بتكار و اسععععععععرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة للعليعداو عملعة التشععععععععاورية اجلارية ابل ا م  الت دي علمً  خذ و  (ه)
 ؛لس املنظمةالةبعو بعد املائة جملهبدت اعتماواا يف الدورة 

م و ا اصععععععععععععععة ابسععععععععععععععرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة للعل وال  ائزال اية واهلدت والنطاق  مبةععععععععععععععووة اعلمً  خذ و  (و)
  وا بتكار

 املنظمة مبا يلي:إ   وم أبملؤمت  ايقلعمي ا و وصى -22
ألعضععاء يف ايقلعم عند  نفعذ اسععرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة دى االنظ  يف الةعععاقاو واألولوايو امل تلفة ل ( )

 ؛م وا بتكارو للعل

 ؛متععزية بط ي ة شاملة وغ، لفترا اعتماو هنع م  شأنه  إ يضم  الوصول إك ا بتكاراو وال درة على حتمل  و  (ب)

بو  التباولعملعاو ث يف ال طاعو العام وا اص، و و الشعععععع ا او، و  سعععععععما م  مؤسععععععةععععععاو البح شععععععجع  و  (ج)
 ؛األعضاء

،   سعععععععععععععما  لك املتفق علعرا يف إاار خطة التنمعة ةومتعدّ   ا اتم  قبل متفق علعرا صعععععععععععععاغة اسععععععععععععت دام و  (و)
  راة وخطع عملا سرتا عجع ااا  و    راعداو واثئ ي ،2030املةتدامة لعام 
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  املناخاخلاصة بتغي   معلومات حمد ثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة

 :ميإإ املؤمت  ايقلع -23
بناًء على الب الدورة ، وضعع  اسععرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة اجلديدة ا اصععة بتغّ، املناخعلًما بعملعة  خذ  ( )

نظمة، يف سعععاق الت ععم األخ، ملةععامهة املنظمة يف العمل املناخي )اهلدت امللس جمل الةععاوسععة والةععتو بعد املائة
م  اياار  مواءمتههبدت حتةععععععععععععععو وذلك  (، م  خةل عملعة شععععععععععععععاملة،م   ادات التنمعة املةععععععععععععععتدامة 13

 ؛وا فاق ابريس 2030وخطة التنمعة املةتدامة لعام  2031-2022للمنظمة للفرتة ا سرتا عجي 

، و  سععععععععما  عزيز قدرة املزارعو، واحللول املبتك ة للتكعف م  ا طوط الع يضعععععععةابل  ائز امل رتهة يف  اعلمً  خذو  (ب)
م وا بتكار  أسععععععععاس و واسععععععععت دام العل ، غ، املناخ، و مهعة الشعععععععع ا او م  املنظماو ايقلعمعة والدولعة والوانعة

 ؛لعملا  قرتاهاو

املتفق الصعععاغة ، و  سعععما وةمتعدّ   ا اتم  قبل علعرا  اتف ً مصعععاغة نظمة املعلى ضعع ورة  إ  ةععت دم  وشععدّ و  (ج)
 ا اا ا سرتا عجعة وخطع عملرا عداو واثئ را و   ي، 2030علعرا يف إاار خطة التنمعة املةتدامة لعام 

 :مبا يلياملنظمة  إ   ومأب املؤمت  ايقلعمي و وصى -24
اينصات يف  نفعذ ا سرتا عجعة، ومبد  املةؤولعاو   عمعم املباوئ املنصوص علعرا يف ا فاق ابريس، مبا يف ذلك ( )

 ةعععععععاقاواليف ختةفاو ا و املتباينة، يف ضععععععوء األولوايو وا هتعاجاو ايقلعمعة وووإ ايقلعمعة لك  املشععععععرت ة 
 غ، وجه يف  ال درة على الصعععموووايق ار أبمهعة  طوي  التكنولوجعا والتحويل م   جل حتةعععو  ؛ ل عضعععوى  لد

 ؛انبعااثو غازاو ا هتباس احل اريخفض و املناخ 

ألا ات يف ا فاقعة األمم ؤمت  اوالعشعع ي  مل ةالةععاوسعع  لك ا اصععة ابلدورة النظ  يف ا  فاقاو البعئعة الدولعة مثلو  (ب)
م  خةل معثاق غةسكو للمناخ وا فاق ابريس، وهةب ا قتضاء، إعةإ ، املتحدة اياارية بشأإ  غ، املناخ

 ؛املنظمة الغاابو واست دام األراضي يف عملغةسكو بشأإ 

 املناخ، تحدايو  غّ، ل م   جل التصعععديف والت فعف وعم األعضعععاء، بناًء على البرم، يف  نفعذ  داب، التكعّ و  (ج)
وايقلعمعة بط ي ة متةععععععععع ة، هةعععععععععب  الف ععة ايقلعمعةو ويف  عزيز سععععععععععاسعععععععععاوم واسعععععععععرتا عجعاوم وآلعاوم الوانعة 

 ؛للةعاقاو وال دراو ال ائمة ا قتضاء، ووفً ا

املناخ، م   جل الوصععععول  ما خي    دمي وعم خاص للدول اجلزرية الصععععغ،ة النامعة، إوراً ا لضعععععفرا الف يد يفو  (و)
 عزيز م   جل بناء ال دراو املتاهة لوارو املبشعععععكل متزايد إك التمويل املتعلق ابملناخ، و طوي  سعععععةسعععععل ال عمة و 

ومصععععععععععععععايد األمساك، م  خةل ا اصععععععععععععععة بعلوم احملعطاو لديرا ووعم  طوي  البحوث ة والغذائعنظم الزراععة ال
مصععايد األمساك ا سععتدامة يف حت عق م   جل اننةعع ، البعثة ا سععتكشععافعة التابعة ل انمع مباوراو مثل سععفعنة 
 ؛و  بعة األهعاء املائعة

األصععععععععلعة، احمللعة و والفةهو والشعععععععععوب  ،ملزارعو األسعععععععع يوإك ا   دمي الدعم ضععععععععمو عملرا ا سععععععععتم ار يف و  (ه)
واألولة  ،والنةععععاء والشععععباب، و  دي  العلم ،األصععععلعةاحمللعة املنحدري  م   صععععل  ف ي ي واجملتمعاو األشعععع اص و 
 املناخ و عزيز ا سععععععععععععععت دام مواجرة التحدايو املتعل ة بتغّ، م   جل ، واملعارت الت لعدية معارت األسععععععععععععععةتو 
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ف ص جديدة للعمل وعئة الرت عز على  إضعععععععععافة إكللموارو اينتاجعة،   اور على الصعععععععععموووال الفعال واملةعععععععععتدام
 ؛منظور جنةاين، و ولعد مصاور جديدة للدخل الزراعي وال يفيم  الةئق، 

، هةععععععععب ا قتضععععععععاء وبناء على الب األعضععععععععاء، وفً ا ااالتزاماوم املناخعة و نفعذوعم األعضععععععععاء يف حتديث و  (و)
بط ي ة و مبوجب ا فاق ابريس،  وانًعامبا يتماشعععععى م  مةعععععامهاوم احملدوة و ، والغذائي اع الزراعي طاللو يترم يف 

 ؛ووفً ا للةعاقاو واألولوايو ال ائمة ،متة ة

واجبة آلعاو التمويل املتعل ة ابملناخ والبعئة، واألموال غ، داو والوصعععععول إك عايعلمعيت  عزيز ومتكو وحتةعععععو و  (ز)
ز الوصععععول إك التأمو والضععععماانو، بشعععع وط موا عة وشععععاملة لألعضععععاء يل امل اا  اليت  عزّ وآلعاو حتو ، ةععععداوال

والشعع  اء ال ئعةعععو اآلخ ي ، م  إيةء ااتمام خاص للمزارعو األسعع يو  الف ععة ايقلعمعةو واملنظماو ايقلعمعة 
 احمللعة؛ واجملتمعاواملنحدري  م   صل  ف ي ي  واألش اص ة و األصلعوالشعوب احمللعة والفةهو 

اجلعنوم وعدم احل اثة  وحت ي  البعولوجعة، مبا يف ذلك التكنولوجعا املنظمة ع شعععععاملة ومبتك ة يف عملهن  اسعععععت دام و  (ا)
وايوارة املتكاملة  ،املنتجةاييكولوجعة النظم وإصععععععةا  ، املناخاألخ ى، و عزيز ال وابع بو  غّ، الفنعة واألوواو 

 داور الرتبة وإزالة الغاابو بشععععكل غ، و ع اسععععت دام األراضععععي وإواروا، ومكافحة التصععععح  ملوارو املعاع، واطع
 ؛قانوين

الدورة الةعععابعة والثةثو للمؤمت  ايقلعمي ومواصعععلة عملعة التشعععاور اجلارية بشعععأإ املنبث ة ع   قرتاهاو  عمعم او  (ط)
  الةبعو بعد املائةملنظمة يف وور ه  املناخ اليت سعناقشرا جملس اتغّ، ا اصة بسرتا عجعة ا مةووة 

 املواضيعيةاملسائل  -ارابعً 

 ارتفاع أسعار األغذية واملدخالت الزراعية

معلوماو  ّدثة بشعععأإ بع ض ، ، رئعس ا  اء ا قتصعععاويو يف املنظمةMáximo Torero Cullenالةععععد  قام -25
 على النظم الزراععة والغذائعة يف ايقلعم  سعار األغذية واملدخةو الزراععة وع ض حتلعًة آلاثراا  هالة

 إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضلتبادل البتكارات الوطنية من أجل 

،  باول ايقلعميف والغذائعة الزراععة  ضعععععععععععععع  ابلنظم هلول مل تلف التحدايو اليت  إجياوهبدت املةععععععععععععععاعدة على  -26
ووإ م  ، إنتاج  فضل، و غذية  فضل، وبعئة  فضل، وهعاة  فضلم   جل هنا و ج وا مناقشاو بشأاألعضاء ا بتكاراو 

  اي و ، روالبلداإ اليت اوّ بطاب  ف يد ابلنةععععععبة إك اا بتكاراو اليت متت مناقشععععععترا و تةععععععم ال  ب   هد خلف  ي   ك 
اليت  و  وانع الن رع  و   هبا خ ي  و  لزم األعضعععععععععاء اآل ايقلعمي الدورة الةعععععععععابعة والثةثو للمؤمت  عكس ابلضععععععععع ورة إمجاع 

 :البلداإ ةت دمرا 
 تناول املبتك ة اليت  نظمةلةععععععععععاسعععععععععاو وا طع وال امع واأل صعععععععععمعم و نفعذ اجمال يف  عارهبم باول األعضعععععععععاء  ( )

الزراععة النظم لتحدي املتمثل يف حتويل يعاجل اايقلعم بط ي ة شععععععععععععععاملة م   جل إظرار  إ  األرب  األفضععععععععععععععلعاو
 ؛سعاق  ل بلد وإقلعم ف عيم اعاة ، م  عةوالغذائ
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 ابألفضعععلعاو وا بتكاراو املتعل ةالتجارب  لتشعععارك و باولوالف صعععة  احلعز ع ب األعضعععاء ع    دي ام لوجوو و  (ب)
 ؛األرب 

، يف سعععععاق ورع والتدخةال طاعاو اينتاجعة والن    نواع ، واليت  تعلق مب تلفاملع وضععععةمت  طوي  ا بتكاراو و  (ج)
 املناخ وندرة  غّ،  ذلك ا جتماععة وا قتصععاوية الةععلبعة، و  اوآاثرا 19- وفعدجائحة  ، مواٍو ف ضععته غد و مع ّ 

 ؛يف األسواق ت لباو املف اةالواملدخةو الزراععة و  سعار األغذية يف و وجه الزايوة املف اة املعاع 

م  التضعععام  والتعاوإ  و ةعععتفعدبتكار، م وا لو إك اسعععت دام الع  ةعععتندجناهرا ألهنا  املع وضعععة ثبتت التجارب و  (و)
ق والتباول بو التعاوإ بو بلداإ اجلنوب والتعاوإ الثةثي، وم  العمل املنةعععععععععععععّ  ع  ا يقالدولعو، و  سععععععععععععععما 

 ؛الف ععة ةايقلعمعو واملنظماو ايقلعمعة األعضاء 

ب إراوة يتطلّ األجل توسطة املة و  ص، ال اآلاثروحت عق  وإوامترا إ  نفعذ ا بتكاراو  ع وضةامل  ظر و التجاربو  (ه)
 ع  ا ستثماراو واملوارو العامة وا اصة والتغع،او املؤسةعة وعملعاو سعاسعة والتزاًما و ادافًا واضحة، فضًة 

 ؛بناء ال دراو املةتدامة

م والتكنولوجعا وا بتكار م  و  شععععععمل: اسععععععت دام العل واي فضععععععل، إنتاج  م   جلاألعضععععععاء ابتكاراو وع ض  (و)
الزراعة والث وة احلعوانعة والغاابو ومصعععايد األمساك و  بعة األهعاء حت عق ا سعععتدامة وال درة عل الصعععموو يف  ل ج

فط  إوارة اآلفاو واألم اض النبا عة مثل و ع مةعععععععععتدامة يوارة األراضعععععععععي والغاابو واملعاع؛ اسعععععععععت دام هن  و املائعة؛ 
خععدمععاو املةعععععععععععععععاعععدة الفنعععة واملععالعععة وا ئتمععاإ و األف ي عععة؛ واألم اض احلعوانعععة مثععل محى ا نععازي  م ض الععذبول، 

فعالة ملعاجلة  زمة املعاع وضععععععععععععععماإ  واف  املعاع ل نتاج وإوارة الغاابو اجملتمععة، والنظم الوالتأمو والضععععععععععععععماانو؛ 
 نرع إقلعمي يوف  العمل الةئق،   سعععععععععععما للمزارعوبوالوصععععععععععول إك البنعة التحتعة، و طوي  سععععععععععةسععععععععععل ال عمة 

املنحدري  م   صعععععل  ف ي ي والشعععععباب والنةعععععاء؛  والشععععععوب احمللعة واألصعععععلعة واألشععععع اصاألسععععع يو والفةهو 
 ؛واست دام األمسدة العضوية، م  م اعاة الوض  احلايل للت لب وار فاع  سعار األمسدة

اليت  شعععععج   الضعععععوء على: ب امع التغذية املدرسععععععة وسعععععّلطوا غذية  فضعععععل م   جل األعضعععععاء ابتكاراو  وع ض (ز)
ز و عزّ  واملتنااعة الصععععغ الصععععغ،ة و املتوسععععطة  م  الزراعة األسعععع ية والشعععع  او املتأ عة املشععععرتايو العامة للمنتجاو

وضععع  و ؛ او وسععععم األغذية على واجرة العبو التث عف الغذائي والتغذوي وقوانو و ا سعععترةك الغذائي الصعععحي؛ 
 داب، لتعزيز  سواق و سةمة األغذية؛  صد بشأإ الو علوماو املنظم و إمداواو غذائعة صحعة؛ األنظمة م   جل 
الغذائعة الصحعة والبعئاو الغذائعة األمناط والتجارة، وزايوة الوصول املاوي واملايل إك  والغذائعة املنتجاو الزراععة

 ؛ضعفاألالصحعة، م  الرت عز بشكل خاص على الفئاو 

  سععاسععي شعع ط   وايصععةاع احلفظ طوا الضععوء على: هن  وسععلّ ، بعئة  فضععلاألعضععاء ابتكاراو م   جل وع ض  (ا)
 داب، مواجرة حتدايو ندرة املعاع م  خةل ايوارة و ؛ وال اورة على الصعععععموواملةعععععتدامة والغذائعة لنظم الزراععة ل

بوإ، مبا ن فضعععة الك  املالزراعة و املعاع وازينرا واسعععت دامرا بكفاءة؛  عمع املتكاملة للمعاع وا بتكاراو يف جمال 
إعاوة ، واسعععتصعععةا الرتبة املتداورة، ونظم احل اجة الزراععة، وممارسعععاو البعولوجعةيف ذلك اسعععت دام التكنولوجعا 

 مهعة  عزيز ال طاعاو و واسعععت دام بنوك البذور؛  ،، و نوي  احملاصععععلإك اعئترا األصعععلعة املناظ  الطبعععة املتداورة
مصعععععايد األمساك و  بعة األهعاء املائعة و الكا او ا العة م  إزالة الغاابو؛ النب واملاشععععععة و قطاعاو ال ئعةععععععة مثل 
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؛ وخطع إك اعئترا األصععععععلعة الغاابو واملناظ  الطبعععة املنتجة والنظم اييكولوجعة ال ئعةعععععععة وإعاوةاملةععععععتدامة؛ 
 اابو ا ستوائعة؛ اا الغ، و  سعما  لك اليت  وفّ و طوي اا دماو النظام اييكولوجيإصدار الشراواو  

و التحدايو على احلاجة إك راية شعععاملة حتدّ وسعععّلطوا الضعععوء  هعاة  فضعععلاألعضعععاء ابتكاراو م   جل وع ض  (ط)
عدم املةاواة وال ضاء على الف    وجه  ع  احلد م  و نمعترا، فضًة  ضعفإوماج الفئاو األم   جل والف ص 
 ؛ةاواة بو اجلنةوامل طبعق هنع حتويلي قائم على  ، ابلتوازي م واجلوع

ا مسح و ال طاعاو على املةععتوى احمللي، ممّ تعدّ املوالتنةعععق والتتزر  ا  ةععاق مهعة  املع وضععة ظر و ا بتكاراو و  (ي)
، على وجه ا صعععععععععوص، إك ذلكةعععععععععتند ي  وينبغي  إ والغذائي الزراعياينتاج ع  كمعلعة لتعزيز قطاع هن   باع اب

والةعاهة، ومصايد األمساك، والغاابو، وايوارة املتكاملة للمناظ   ،ااعة الصغ تنواملوالصغ،ة  الش  او املتوسطة
 الطبعععة وخدماو النظام اييكولوجي، واحلماية ا جتماععة؛

، وخدماو عامة وخاصة عالعة ال بع ابلشبكاو  سعما و بنعة حتتعة،  هعاة  فضلب ا بتكاراو م   جل  تطلّ و  (ك)
  كنولوجعاو  ث  ابست دام فعال و فؤ ا دماو املالعة، اليت ميك    دميرا بشكل و الفنعة اجلووة مثل املةاعدة 

، والنتعائع ال عائمعة على األولة، وما  صععععععععععععععا و واملعلوماو اجلديدة  و شععععععععععععععمعل املتطلبعاو األخ ى  عمعم العل
وو، واملةعععامهة يف وعم التنمعة وال درة على الصعععمم   جل اجلديدة والتصعععامعم املؤسعععةععععة املبتك ة والتكنولوجعاو 

  اينةاإإوارة خماا  الكوارث، وحت عق أتث، مةتدام على رفاع 

  شعععع، إك  ،علعرا اوالتعلع إبداء و  ،األرب  األفضععععلعاوبشععععأإ األعضععععاء ع ضععععرا مناقشععععة ا بتكاراو اليت وإابإ  -27
عضاء م   جل  باول مثم  للمعارت  ع   مهعة فتح جما و للحوار بو األ، فضًة املع وضة مهعة  نظعم وحتلعل ا بتكاراو 

ميك   إ  عاجل مةععععاهاو التباول و على الب األعضععععاء   ذلك بناءً  عةعععع، وا  او واملمارسععععاو اجلعدة  وميك  للمنظمة 
 داب، فعالة و ب( ) ؛ ( حتديد آلعاو حت عق  سععععععععععار عاولة ومشول مايل  امل للمزارعو األسععععععععع يو) امل رتهة قضعععععععععااي مثل:

املعارت ن ل و ج( ) األسعععععععواق؛الغذائعة والزراععة والت لب املف ط يف  املواو  احلايل لةر فاع املف ط يف  سععععععععار ملعاجلة الوضععععععع
  األرب  ابألفضلعاوالة يف اجملا و ذاو الصلة ا بتكاراو الفعّ بشأإ 

 املسائل األخرى -اخامسً 

 موجز توصيات اهليئات اإلقليمية

 إإ املؤمت  ايقلعمي: -28

اعئة غاابو  م يكا الة عنّعة  ، و قّ   وصعععاوللرعئاو ايقلعمعةالتابعة الفنعة وور املنظمة يف األماانو  دًواد جم  ّ  ( )
مصعععععععععععععايد األمساك ، واعئة البح  الكارييبو  م يكا الة عنعة يف  اعئة  نمعة الث وة احلعوانعة، و ومنط ة البح  الكارييب
املشععععرت ة ، وجمموعة العمل ألم يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييبة صععععغ،ة النطاق واحل فعالو  بعة األهعاء املائعة 

ابيهصععععععععععععععاءاو املعنعة للتعاوإ بشععععععععععععععأإ الزراعة  األم يكعة البلداإبو املنظمة ومنظمة الدول األم يكعة ومعرد 
 ؛LARC/22/INF/8 ، اليت   و يف الوثع ةإقلعم  م يكا الة عنعة والبح  الكارييب يف الزراععة والث وة احلعوانعة

م  الةعععععععععنة الثانعة م  األول إك ع د اجتماعاو منتظمة للرعئاو ايقلعمعة يف موعد   يتجاوز النصعععععععععف  ووعا (ب)
 ويف وقت مناسب للمؤمت او ايقلعمعة  بط ي ة وافعة الفنعة ناول التوصعاو وال  اراو م   جل فرتة الةنتو، 
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 للفرتة ألمريكلللللا الالتينيلللللة ومنطقلللللة البحر الكلللللارييباملتعلللللدد السلللللللللللنوات للمؤمتر اإلقليمي  العمللللللبرانمج 
2022-2025 

ااملؤمت  ايقلعمي  خععذ  -29 ألم يكععا الة عنعععة ومنط ععة البح  انمع العمععل املتعععدو الةععععععععععععععنواو للمؤمت  ايقلعمي   ب علمععً
  LARC/22/4لوثع ة ضم  امل فق اب، الذي ي و 2025-2022للفرتة  الكارييب

 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبلمؤمتر اإلقليمي لوالثالثني  ثامنةالموعد ومكان انعقاد الدورة 

املؤمت  ايقلعمي ابلع ض الة ي الذي قدمته هكومة غعاان  ستضافة الدورة الثامنة والثةثو ملؤمت  املنظمة  رّهب -30
 الع ض اذا ب بول  و وصى ،2024يف عام  اايقلعمي ألم يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييب، امل ّ ر ع دا
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 املرفق ألف
 األعمال جدول

 (2022مارس/آذار  29-28اجتماع كبار املسؤولني )

 و ععو امل ّ ر وانئبعهانت اب ال ئعس  (1)
 األعمال واجلدول الزمين جدول اعتماو (2)

 
 التنظعمعة واملتعل ة ابلةعاساو على املةتويو ايقلعمي والعاملي املةائل -ً   وّ 

 1األول اجلزء – ، و ادات التنمعة املةتدامةاألرب  واألفضلعاوئع واألولوايو ايقلعمعة النتا (3)

 واملعزانعة املتعل ة ابل انمع املةائل -ااثنعً 
 2الثاين اجلزء – ، و ادات التنمعة املةتدامةاألرب  واألفضلعاوالنتائع واألولوايو ايقلعمعة  (4)
 ظمة األغذية والزراعة للعلوم وا بتكارمعلوماو  ّدثة ع  وض  اسرتا عجعة من (5)
 معلوماو  دثة ع  وض  اسرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة اجلديدة ا اّصة بتغ،ر املناخ (6)

 
 األخ ى املةائل -اثلثًا

 2025-2022للفرتة  ألم يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييبب انمع العمل املتعدو الةنواو للمؤمت  ايقلعمي  (7)
 

 (2022أبريل/نيسان  1 –مارس/آذار  30الجتماع الوزاري )

 م اسم ا فتتاا
 العام ملنظمة األغذية والزراعة املدي  بعاإ (8)
 والزراعة األغذية منظمة جمللس املةت ل ال ئعس بعاإ (9)
ومنط ة البح   ألم يكا الة عنعةرئعس الدورة الةععععععععععععععاوسععععععععععععععة والثةثو ملؤمت  منظمة األغذية والزراعة ايقلعمي بعاإ  (10)

 الكارييب
 البعاانو اليت  ل عت يف املؤمت  ايقلعمي (11)

 رئعس جلنة األم  الغذائي العاملي 

                                                      
 " 2021-2020"نتائع املنظمة يف إقلعم  م يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييب للفرتة  /1Rev./3/22LARCالوثع ة   1
 " 2031-2020 ولوايو منظمة األغذية والزراعة يف ايقلعم مبوجب اياار ا سرتا عجي للمنظمة للفرتة  " /2/22LARCالوثع ة   2
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 ابسم منظماو اجملتم  املدين ةاملتحدث 
 املتحدث ابسم ال طاع ا اص 
 اجلبراو ال ملانعة ملكافحة اجلوع املتحدث ابسم 
 املتحدث ابسم اللجنة العلمعة واأل اوميعة 

 
 ةاو املواضعععةاجلل

 ار فاع  سعار األغذية واملدخةو الزراععة (12)
 إنتاج  فضل، و غذية  فضل، وبعئة  فضل، وهعاة  فضل حت عق  باول ا بتكاراو الوانعة م   جل (13)

 اينتاج قطاعاحلجم يف املبتك ة الصغ،ة النطاق واملؤسةاو الصغ،ة واملتوسطة األس ية : الزراعة إنتاج  فضل 
 لغذائيالزراعي وا

 صحعة للجمع  غذائعة ا بتكاراو م   جل  مناط  : غذية  فضل 
 ف معها بتكاراو م   جل نظم زراععة وغذائعة اّفف م   غ، املناخ و تكعّ  :بعئة  فضل 
 ا بتكاراو م   جل  عزيز حتّول ريفي شامل واحلد م  الف   يف ال يف و وجه عدم املةاواة :هعاة  فضل 

 
  ىاملةائل األخ

 موجز  وصعاو اهلعئاو ايقلعمعة (14)
  ي مةائل  خ ى (15)

 موعد ومكاإ انع او الدورة الثامنة والثةثو للمؤمت  ايقلعمي ألم يكا الة عنعة ومنط ة البح  الكارييب 
 اعتماو    ي  املؤمت  ايقلعمي (16)

 

 اختتام املؤمت  ايقلعمي
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 ابء املرفق
 العنوان الرمز

LARC/22/1 عمال التفصعلي املؤقتجدول األ 

LARC/22/2  ولوايو منظمععة األغععذيععة والزراعععة يف ايقلعم مبوجععب اياععار ا سععععععععععععععرتا عجي للمنظمععة 
 2031-2022 للفرتة

LARC/22/3/Rev.1 للفرتة  م يكععا الة عنعععة ومنط ععة البح  الكععارييب إقلعم نتععائع منظمععة األغععذيععة والزراعععة يف 
2020-2021 

LARC/22/4 معععل املتععععدو الةععععععععععععععنواو للمؤمت  ايقلعمي ألم يكعععا الة عنععععة ومنط عععة البح  ب انمع الع
 الكارييب

LARC/22/5  ّة بتغ،ر معلوماو  د ثة ع  وضعععععع  اسععععععرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة اجلديدة ا اصععععععّ
 املناخ 

LARC/22/6 لعلوم ا طوط الع يضععععععععة وخاراة الط يق بشععععععععأإ "اسععععععععرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة ل
 وا بتكار"

 واثئق املعلوماتة لسلس

LARC/22/INF/1 مذ   إعةمعة 

LARC/22/INF/2/Rev.1  اجلدول الزمين املؤقت 

LARC/22/INF/3/Rev.1  ال ائمة املؤقتة ابلواثئق 

LARC/22/INF/4 بعاإ املدي  العام 

LARC/22/INF/5  املةت ل جمللس منظمة األغذية والزراعةبعاإ ال ئعس 

LARC/22/INF/6 

 

ألم يكا رئعس الدورة الةععععععععاوسععععععععة والثةثو ملؤمت  منظمة األغذية والزراعة ايقلعمي  بعاإ
 الة عنعة ومنط ة البح  الكارييب

LARC/22/INF/7  رئعس جلنة األم  الغذائي العامليبعاإ 

LARC/22/INF/8 موجز  وصعاو اهلعئاو ايقلعمعة 

LARC/22/INF/9  سم منظماو اجملتم  املديناب ةاملتحدثبعاإ 

LARC/22/INF/10  املتحدث ابسم ال طاع ا اصبعاإ 

LARC/22/INF/11  اجلبراو ال ملانعة ملكافحة اجلوع املتحدث ابسمبعاإ 

LARC/22/INF/12  املتحدث ابسم اللجنة العلمعة واأل اوميعةبعاإ 
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LARC/22/INF/13 ة بتغ،ر معلوماو  دثة ع  وضعععععع  اسععععععرتا عجعة منظمة ا ألغذية والزراعة اجلديدة ا اصععععععّ
 2021ويةم / انوإ األول  – 1املذ  ة ايعةمعة  –املناخ 

LARC/22/INF/14 

 

 – معلوماو  ّدثة ع  وضععععععععععععع  اسعععععععععععععرتا عجعة منظمة األغذية والزراعة للعلوم وا بتكار
 2021ويةم / انوإ األول  – 1ايعةمعة  ةاملذ   
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