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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 والثالثون اخلامسة الدورة

 20201 لولأي/سبتمرب 21-22

 القائمة املؤقتة ابلواثئق
 

 للمناقشةاملعروضة البنود 
 

NERC/20/1 Rev.3 التفصيلي املؤقت دول األعمالج 
NERC/20/2 األدىن ومشال أفريقيا نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولو�هتا يف إقليم الشرق 

NERC/20/2 WA1 حملة عامة عن برامج األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة 

NERC/20/2 WA2  يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا يف بلوغ األهداف االسرتاتيجية احملّققة مسامهة النتائج
 2019-2018ملنظمة األغذية والزراعة يف فرتة السنتني 

NERC/20/2 WA3  التخطيط والربجمة القطر�ن ملنظمة األغذية والزراعة يف ســــــــــــياق إصــــــــــــالح منظومة األمم
 املتحدة اإلمنائية

NERC/20/2 WA4 النتـائج اإلقليميـة للشـــــــــــــــرق األدىن  - 2019ى مســـــــــــــــتوى املنظمـة لعـام النواتج عل تقييم
 أفريقيا ومشال

NERC/20/2 WA5 آخر املعلومات عن إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد 

NERC/20/3 امليدانية املكاتب شبكة 

                                                      
 .، مسقط، سلطنة ُعمان2020مارس/آذار  4إىل  2كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من    1



NERC/20/INF/3 Rev.2 2 

 

NERC/20/4 تكييف النظم الغذائية ملواجهة  :األمن الغذائي يف الشـــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا حالة
 ازد�د عدد السكان يف املناطق احلضرية

NERC/20/5 وتشـــــجيع  بناء جمتمعات زراعية قادرة على الصـــــمود هبدف تنشـــــيط االقتصـــــادات احمللية
 يف الريف فرص العمل

NERC/20/6  نُدرة املياه وتغّري املناخ ظلّ ضمان االستدامة البيئية يف 
NERC/20/7 األدىن للشرق اإلقليمي للمؤمتر السنوات املتعدد العمل بر�مج 
NERC/20/8 يف إقليم الشــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا وخطة اســــــــــــتجابة منظمة  19-جائحة كوفيد أثر

 األغذية والزراعة
 
 لغرض اإلحاطةالبنود املعروضة 
 

NERC/20/INF/1 Rev.1 مذكرة إعالمية 
NERC/20/INF/2 Rev.2 املؤقت الزمين جلدولا 
NERC/20/INF/3 Rev.2 القائمة املؤقتة ابلواثئق 

NERC/20/INF/4 والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير بيان 
NERC/20/INF/5 األدىن الشرق يف الرئيسية واالجتماعات اإلقليمية اهليئات عن الصادرة التوصيات موجز 

ياســـــــــــــــات واملتعلقة التنظيمية املســـــــــــــــائل) 1( بشـــــــــــــــأن  املتعلقة واملســـــــــــــــائل )2( ابلســـــــــــــــ
 وامليزانية ابلرب�مج

NERC/20/INF/6 الدعم الذي تقّدمه املنظمة إىل البلدان من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
NERC/20/INF/7 2020عام لالدولية للصحة النباتية  السنة 
NERC/20/INF/8 املستدامة التنمية أهداف حتقيق أجل من الغذائية والنظم الزراعة يف االبتكار 

NERC/20/INF/8 WA1  مذكرة  -االبتكار يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل حتقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة
 19-بشأن جائحة كوفيد

NERC/20/INF/9 األسرية للزراعة املتحدة األمم عقد 
NERC/20/INF/10 Rev.1  يف إقليم ســـــــوســـــــة النخيل احلمراء  املتعلق ابلقضـــــــاء على والزراعة األغذية منظمةبر�مج

 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

NERC/20/INF/11 رئيس الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن بيان 

NERC/20/INF/12 والزراعة األغذية منظمة جمللس املستقل الرئيس بيان 
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NERC/20/INF/13 العاملي الغذائي األمن جلنة رئيس بيان 
NERC/20/INF/14 املدين اجملتمع منظمات مشاورة ابسم املتحدث بيان 
NERC/20/INF/15 األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ومتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية عقد 
NERC/20/INF/16 التغذية جمال يف العمل يف ورؤيتها والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية حتديث 
NERC/20/INF/17 الفاقد واملهدر من األغذية وارتباطه مبنهجية حتليل الفاقد من األغذية قياس 

NERC/20/INF/18 Rev.1  الغذائية النظم بشأن املتحدة األمم قّمةمؤمتر 
NERC/20/INF/19 أفريقيا ومشال األدىن الشرق إقليم يف املاضية التقييم عمليات عن توليفي تقرير 

NERC/20/INF/20 Rev.2 جديد �ج: بيد يًدا للعمل والزراعة األغذية منظمة مبادرة 
NERC/20/INF/21 الشرق األدىن  إقليميف  )4.0الرابعة (الزراعة ة عيار الز لثورة ابللنهوض  ياالبتكار الرقم

 ومشال أفريقيا
NERC/20/INF/22 ملؤمتر منظمة  للدورة اخلامسة والثالثنياألول  الفينالجتماع اإلقليمي التشاوري تقرير ا

 األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدىن
NERC/20/INF/23  ملؤمتر منظمة  للدورة اخلامسة والثالثنيالثاين  االجتماع اإلقليمي التشاوري الفينتقرير

 األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدىن

 


