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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 والثالثون اخلامسة الدورة

 20201أيلول /سبتمرب 21-22

 جدول األعمال التفصيلي املؤقت
 

 االجتماع الوزاري
 

 2020سبتمرب/أيلول  21
 

 البنود االفتتاحية -ًال أوّ 
 
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين )1(
 
 تعيني املقرر )2(
 
 بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة )3(
 
 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة )4(
 
 بيان رئيس الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن )5(
 

 املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي -اثنًيا
 
 19-حتويل النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واالستجابة ألثر جائحة كوفيد )6(
 

لزراعة من لألغذية واوأتثرياهتا يف اقتصــــــاد إقليم الشــــــرق األدىن ومشال أفريقيا الدور املركزي  19-لقد أظهرت جائحة كوفيد
على أغذية آمنة وميســورة  بصــورة موثوقة اجلميع يف اإلقليم لضــمان حصــولأجل الرفاهية وضــرورة العمل على وجه الســرعة 

                                                      
 .، مسقط، سلطنة عمان2020 آذار/مارس 4إىل  2 عقدها خالل الفرتة منكان من املقرر    1
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ويتطّلب هذا إحداث حتّول يف العمق يف النظم الغذائية لإلقليم  ومستدامة. الكلفة ومغذية يتم إنتاجها وجتارهتا بصورة كفؤة
على األمناط الغذائية اآلمنة والصـــــــــــــحية للجميع واعتماد نظم إنتاج مســـــــــــــتدامة وخلق فرص للعمل الالئق بقدر أكرب تركز 

وتوليد الدخل لصـــــــــــــــغار املنتجني واجملتمعات احمللية الريفية ومعاجلة االحتياجات اخلاصـــــــــــــــة للبلدان اليت تعاين من أزمات. 
ووضـــــــــــع  19-ال عمل رئيســـــــــــي لالســـــــــــتجابة جلائحة كوفيدجم 12وتقرتح منظمة األغذية والزراعة خطة إقليمية تقوم على 

 .اإلقليم على املسار الصحيح ابجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 
 مبادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل يًدا بيد: �ج جديد )7(
 

ا، خطوة شجاعة الستئصال تشكل مبادرة العمل يًدا بيد، وهي مبادرة قائمة على األدلة تقودها البلدان وتعود ملكيتها هل
من أهداف  2جبميع أشـــكاله (اهلدف  وســـوء التغذيةمن أهداف التنمية املســـتدامة) والقضـــاء على اجلوع  1الفقر (اهلدف 

د مبادرة العمل يًدا بيد من خالل النمذجة والتحليالت اجلغرافية املكانية املتطورة الفرص املتاحة وحتدّ  التنمية املســـــــــــتدامة).
من أوجه الضــــــــــعف لفقراء الريف من خالل اتباع �ج النظم الغذائية املوجهة حنو األســــــــــواق. وتتوىل  داخيل واحلدّ لز�دة امل

املنظمة قيادة هذه املبادرة ابلتعاون الوثيق مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ووكاالت األمم املتحدة وذلك بشـــــــــــــــكل 
اجلهات الفاعلة اليت تضـــــــــم يف كل حالة من احلاالت اجلهات املاحنة  رئيســـــــــي من خالل شـــــــــراكات تقوم على املواءمة بني

  .ومصارف التنمية املتعددة األطراف واجلامعات ومراكز البحوث والقطاع اخلاص واجملتمع املدين
 

 املسائل املتعلقة بوضع الربامج -ااثلثً 
 

 2020سبتمرب/أيلول  22
 
 اجملتمع املدين منظماتبيان املتحدث ابسم مشاورة  )8(

عرض موجز لتقريري االجتماعني الفنيني التشاوريني اإلقليميني األول والثاين للدورة اخلامسة والثالثني ملؤمتر  )9(
 املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن

 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن )10(

 رئيس الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىنانتخاب رئيس ونواب  )11(

 استعراض التقرير واعتماده )12(


