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 للشرق األدنى مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي

 الدورة الثالثة والثالثون

 2016 أيار/مايو 13-9، إيطاليا، روما

 اجلدول الزمين املؤقت

 

 اجتماع كبار املسؤولني  -أواًل 

 2016 أيار/مايو 11- 9

 ( 19:00-12:00)فرتة بعد الظهر: الساعة 
 

رقم  البنـد من جدول األعمال

 البند
 رقم الوثيقة

    2016 أيار/مايو 9االثنني، 
 

الساااااااااااعة 

12:00 

 
 افتتاح اجتماع كبار املسؤولني -

 للمدير العام املساعد/ املمثل اإلقليمي يةبكلمة ترحي  -
 

 

 

 1 تعيني املقرر - 
  

 

 جدول األعمال واجلدول الزمين  اعتماد -
 
مساهمة الثروة احليوانية يف حتقياق األمان الااذائي يف إقلاي       -

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا  
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NERC/16/1/Rev.3 
 

NERC/16/INF/2/Rev.2 
 

NERC/16/4/Rev.2 

 
 مبااادرة تطبيااق :مصااايد األكااار وتربيااة األحيااا  املائيااة   -

 للنمو األزرقمنظمة األغذية والزراعة 

 

9 NERC/16/5 

الساعة 

16:00 

والنسااا  يف إقلااي  الشاارق األدنااى  نيمتكااني ااااار املاازارع -

 ومشال أفريقيا
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NERC/16/6 
 



2 NERC/16/INF/2/Rev.2 

 

رقم  البنـد من جدول األعمال

 البند
 رقم الوثيقة

 

 

 
موجز عن التقادم ارارز يف تنذياذ تواايات الادورة الثانياة        -

 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 
 

 
 

 

 
NERC/16/INF/5 

 

    2016 أيار/مايو 01الثالثاء، 

الساااااااااااعة 

09:00  

 

نتائج وأولويات منظمة األغذياة والزراعاة يف إقلاي  الشارق      -

 أفريقيا  ومشالاألدنى 

عن توايات اهليئات اإلقليمية واالجتماعات الرئيسية  موجز -

واملتعلقااة  ( املسااائل التنظيميااة1يف الشاارق األدنااى بشاا   )

 ( املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية 2بالسياسات و)
 

12 NERC/16/2/Rev.1 
 
 

NERC/16/INF/6 

الساااااااااااعة 

14:00 

 شبكة املكاتب امليدانية  -
 
 برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  -
 
  عن جلنة األمن الاذائي العاملي آخر املعلومات -
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NERC/16/3/Rev.1 
 

NERC/16/7/Rev.1 
 
 

NERC/16/8/Rev.1 

   2016 أيار/مايو 11األربعاء، 

 جانيب اجتماع - 9:00الساعة 

ؤمتر   ملا والدورة الثانية والعشر /الطريق إىل مراكشن عرض ع -

 يف اتذاقية األم  املتحدة اإلطارية بش   تاري املناخاألطراف 
 

  

الساااااااااااعة 

14:00 

   اجتماع جانيب -

  15 مسائل أخرىأية  - 

   استعراض تقرير اجتماع كبار املسؤولني ومناقشته - 

   اختتام اجتماع كبار املسؤولني - 
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 االجتماع الوزاري -ثانيًا 

 2016 أيار/مايو 13و 12
 

 رقم الوثيقة رقم البند البنـد من جدول األعمال

    2016 مايو/أيار 12اخلميس، 

   اجللسة االفتتاحية  9:00الساعة 

 بيا  املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  - 

 بيا  الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة -

والاثالثني للماؤمتر اإلقليماي     الثالثاة بيا  رئيس الادورة   -

  األدنى للشرق
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NERC/16/INF/4 
 

NERC/16/INF/13 
 

NERC/16/INF/12 

 NERC/16/INF/14 6 بيا  رئيسة جلنة األمن الاذائي العاملي  - 

 بيا  املتحدث باس  املشاورة بني منظمات اجملتمع املدني - 

 :وضع األولويات املتعلقة باالحتياجات القطرية واإلقليمياة  -

 بيانات رؤسا  الوفود
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16 
 

NERC/16/INF/15 

استعراض مشروع تقرير املؤمتر اإلقليماي الاذس سايلحال إىل     - 14:00الساعة 

 اجللسة العامة ومناقشته

  

   

    2016 مايو/أيار 13اجلمعة، 

استعراض مشروع تقرير املؤمتر اإلقليماي الاذس سايلحال إىل     - 9:00الساعة 

 اجللسة العامة ومناقشته )تكملة(

  

انعقاااد الاادورة الرابعااة والااثالثني للمااؤمتر    موعااد ومكااا  - 11:00 الساعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

انتخاب الرئيس ونواب الارئيس للادورة الرابعاة والاثالثني      -

 للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

والااثالثني للمااؤمتر اإلقليمااي  الثالثااةاعتماااد تقرياار الاادورة  -

 للشرق األدنى
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 اخلتامية واختتام املؤمتر: املالحظات  - 
 

    الرئيس –جمموعة الشرق األدنى 

 للمؤمتر والدورة الرابعة والثالث –رئيس املنتخب ال  

 اإلقليمي للشرق األدنى

 املدير العام أو من ميّثله  

  

 


