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من أجل الحدد  مدن ثدرثي ام عاتيدلم الا عادة عتدئ البيمدة والايدلهاة لدأ عدد  ال درثي   طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
وي جئ من اليلدة الا دوبين والا اقبين ال ك    بإحضدل  سيدم م مم دم  لدئ ااج العدلم وعدد  طتد  سيد   عتئ الا لخ.
  www.fao.orgلا عاة م لحة عتئ اإلس  ست عتئ الم وان ال للأ: وممعم وثلئق اج العلم ا . ضللية م  ل

A 
  

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر 14 -11، لبنان، بيروت

     جدول األعمال المؤقت
 
 
 و ق ا  جدول األعاللال  لح الدو ة  -1
 
 الاك   أعضلءاس ملب  -2
 
م لبمدة طتبدلم وثواديلم و قتيمأسشطة م عاة األغذية والز اعة واألسشطة القط ية لأ اإل -3

 الغلبلم والا اعأ لأ الش ق األدسئ المش ين ل يمةالثلسية والدو ة 
 
يددة بشددرن الح اجددة غذثق يدد  ل يددق المبدد اء ال ليددع الايدد وا الام ددأ بددلألمن الغددذائأ وال  -4

 ل حقيق األمن الغذائأ وال غذيةالاي دامة 
 
يدة  لدئ ثقتيدل عد ء اإلبد ط عدن ط يدق والج دود ال ام 2020لمدل   ح جيةالاوا د الثقييم  -5

 عتئ الاي وا الدولأ ثبييط ثقديم ال قل ي  الا صتة بللغلبلم
 
 وثيقة اس  اثيجية جديدة عن الغلبلم والح اجة -6
 
 س لئج عاتيلم الييلسلم المللاية ذام األهاية بلل يبة لت يملم اإلقتياية لتغلبلم -7
 

لدأ األ اضدأ الجللدة  لدئ  م وال عم الز اعيدة الح جيدة ال عويدةالغلبل  علدةثقييم و دا ة و         -8
 هيم  ل األاتية

 

 الش ق األدسئ وشالل أل يقيل  قتيم دا ة الا اعأ لأ  -9
 
 الش ق األدسئ وشالل أل يقيل  قتيماحة الغلبلم لأ  -10 
 

 الغلبلم الحض ية وشبه الحض ية -11

http://www.fao.org/
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  األموال الامصصة لاواج ة ثغي  الا لخالحصول عتئ  -12
 
 ث فيذ أهداف ال  اية الاي دامة بيبل م  ل الب امج الوط ية لتغلبلم -13
 
 “ميدي  اسيل سيتفل ”- التج ة الام ية بللايلئل الح جية لأ البح  األبيض الا وسط -14
 
 اس لملم لأ حوكاة م عاة األغذية والز اعة       -15
 
  اأية ميلئل أخ -16
 
 ثل ي  وموعد اسمقلد الدو ة القلدمة -17
 
 واخ  ل  الدو ة اع الد ال ق ي  -18
 

  
  

 
 
 


