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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 1الدورة احلادية والثالثون

 2020 أكتوبر/تشرين األول 26-28

 اجلدول الزمين املؤقت

 
 املوجز

نظرًا إىل إرجاء انعقاد املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا والتغيريات اليت حلقت ذلك يف شـــــــــــكل انعقاده وموعده، ســـــــــــوف  -1
  للمؤمترات الفيديوية. Zoomيعقد االجتماع بصورة افرتاضية بواسطة منصة 

 لع عليها األعضاء حسب االقتضاء. وقد أصدرت املنظمة مجيع الواثئق على شبكة اإلنرتنت لكي يطّ  -2

 :وابإلمكان االطالع على واثئق املؤمتر على العنوان التايل -3
/documents/ar/31conferences/arc-http://www.fao.org/about/meetings/regional. 

ا على تعزيز كفاءة االجتم -4 من دين التاليني لبنلاع االفرتاضـــي، ســـوف تســـتخدم املراســـالت اخلطية املســـبقة وحرصـــً
 جدول األعمال: 

 ؛2023-2020ملؤمتر اإلقليمي ألفريقيا املتعدد السنوات للفرتة ابر�مج عمل  )أ(

 شبكة املكاتب امليدانية.  )ب(

وابإلمكان توجيه أي تعليقات أو أســـئلة أو مناقشـــات بشـــأن الواثئق بواســـطة الربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل  -5
Secretariat@fao.org-ARC  2020أكتوبر/تشرين األول  16من مساء يوم  00:18قبل الساعة . 

                                                      
 .شالالت فيكتور�، زمبابوي، 2020 آذار/مارس 27إىل  23كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من    1

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc31/documents/ar/
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تعقد املناقشــــــــــات ، على أن 2020أكتوبر/تشــــــــــرين األول  26 يومومن املقرر أن يعقد اجتماع كبار املســــــــــؤولني  -6
(ابلتوقيت العاملي املنســــق / بتوقيت  9:00بشــــأن الواثئق الفنية واملســــائل اخلاصــــة ابلرب�مج وامليزانية من الســــاعة 

 (ابلتوقيت العاملي املنسق / بتوقيت غرينتش).  15:30غرينتش) إىل الساعة 

أكتوبر/تشرين األول من الساعة  26بار املسؤولني يف وستعقد اجللسة اخلاصة ابعتماد التقرير واختتام اجتماع ك -7
(ابلتوقيت العاملي املنســــــق / بتوقيت  15:30(ابلتوقيت العاملي املنســــــق / بتوقيت غرينتش) إىل الســــــاعة  14:00

 غرينتش).

أكتوبر/تشــرين األول من الســاعة  27يف و . 2020أكتوبر/تشــرين األول  28و 27وســتعقد اجللســة الوزارية يومي  -8
(ابلتوقيت العاملي املنســــــــق / بتوقيت  15:30(ابلتوقيت العاملي املنســــــــق / بتوقيت غرينتش) إىل الســــــــاعة  9:00

غرينتش)، ســــــتتخلل اجللســــــة مراســــــم افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين والبيا�ت االفتتاحية 
 يًدا بيد. واالستجابة هلا ومبادرة العمل  19-ومناقشة لتأثريات جائحة كوفيد

(ابلتوقيت العاملي  9:00يف متام الســــاعة  2020أكتوبر/تشــــرين األول  28اجللســــة الوزارية يف  تســــتأنفوســــوف  -9
من االبتكار والرقمنة: حنو مؤمتر قمة األمم  ابالســــتفادةحتويل النظم الغذائية  ملناقشــــةاملنســــق / بتوقيت غرينتش) 

(ابلتوقيت العاملي املنسق  14:00وسوف تنهي أعماهلا يف متام الساعة  2021املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 
 بتوقيت غرينتش) ابعتماد تقرير املؤمتر.  /

 اجتماع كبار املسؤولني
 2020أكتوبر/تشرين األول  26

 2020أكتوبر/تشرين األول  26اإلثنني، 

 البنود االفتتاحية - ًال أوّ 

رقــــــــــم  البنـد من جدول األعمال 
 البند

 رقم الوثيقة

 9:00الســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــة 
 (بتوقيت غرينتش)

   افتتاح اجتماع كبار املسؤولني

  1 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقرر 

 ARC/20/1 Rev 1 2 اعتماد جدول األعمــال واجلدول الزمين 
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  املسائل املتعلقة ابلسياسات اإلقليمية والعاملية –اثنًيا 

-9:30الســــــــــــــــــــــاعــــــــة 
11:30 

بناء نظم غذائية وزراعية قادرة على الصـــــــــــــــمود يف ظّل 
 املناخ وتغري 19-كوفيداألزمات املتعددة واملتداخلة (

واآلفات واألمراض العـابرة للحـدود والنزاعات وحاالت 
الركود االقتصــــــــادي): معاجلة حمور الشــــــــؤون اإلنســــــــانية 

 والتنمية والسالم أفريقيا

18 ARC/20/4 Rev.1 
 

التقــــــدم احملرز يف الرب�مج اإلقليمي ملنظمــــــة األغــــــذيــــــة  
والزراعة يف الدول اجلزرية الصــــــــــغرية النامية وحنو وضــــــــــع 
بر�مج عمــل ملواجهــة حتــد�ت األمن الغــذائي والتغــذيــة 

 يف البلدان غري الساحلية يف أفريقيا

19 ARC/20/5 
ARC/20/INF/23 

 ابلربامج وامليزانيةمناقشة املسائل املتعلقة  – اثلثًا

-11:30الســــــــــــــــــاعــــة 
(بــــــتــــــوقــــــيـــــــت  14:00
 غرينتش)

 يف إقليم أفريقيا اوأولو�هت نتائج منظمة األغذية والزراعة
مبا يف ذلك التعقيبات على األولو�ت اإلقليمية الفرعية 
والتقرير اإلقليمي التوليفي اخلــــــــاص أبفريقيــــــــا للفرتة 

2014-2019 

20 ARC/20/8 
واملالحق على الويـــــب من 

 5إىل  1
ARC/20/11 

    

 أخرى بنودأية  –رابًعا 

-14:00الساعة 
15:30 

للمؤمتر  انعقاد الدورة الثانية والثالثني موعد ومكان
 اإلقليمي ألفريقيا

23  

 اعتماد تقرير اجتماع كبار املسؤولني 

 اختتام اجتماع كبار املسؤولني
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 2020 أكتوبر/تشرين األول 27، الثالاثء

 االجتماع الوزاري
 2020أكتوبر/تشرين األول  27-28

 اجللسة االفتتاحية - أّوًال 

رقـــــــــــم  البنـد من جدول األعمال 
 البند

 رقم الوثيقة

 9:00الســـــــــــــــــــــــاعـــــــــة 
 (بتوقيت غرينتش)

   مراسم االفتتاح

  1 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقرر 

 ARC/20/1 Rev. 1 2 األعمال واجلدول الزميناعتماد جدول  
ARC/20/INF/2 Rev. 1 

 ARC/20/INF/4 3 بيان املدير العام 

 ARC/20/INF/5 4 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 

 ARC/20/INF/6 5 بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 

األمم املتحدة للشـــؤون اإلنســـانية بيان وكيل أمني عام  
 ومنسق اإلعانة يف حاالت الطوارئ

6  

 ARC/20/INF/7 7 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 

  8 بيان مفوضية االحتاد األفريقي 

  9 منظمات اجملتمع املدين بيان املتحدث ابسم مشاورة 

  10 بيان املتحدث ابسم القطاع اخلاص  

  11 حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا شريط فيديو: 

 - 11:30الســــــــــــــاعة 
13:30 

الزراعيــــــة نظم لاوأثرهــــــا على  19-جــــــائحــــــة كوفيــــــد
والغـــــذائيـــــة واألمن الغـــــذائي والتغـــــذيـــــة: التـــــداعيـــــات 

 واألولو�ت ابلنسبة إىل إقليم أفريقيا 

12 ARC/20/3 (وثيقة جديدة) 
ARC/20/INF/10  وثيقـــــــة)

 جديدة)

- 13:30الســــــــــــــاعة 
15:30 

مبــادرة منظمــة األغـذيـة والزراعـة للعمــل يـًدا بيــد: �ج 
 جديد ملكافحة الفقر واجلوع 

13 ARC/20/2 Rev.1 
ARC/20/INF/12 Rev.1 
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- 15:30الســــــــــــــاعة 
16:30 

   اجتماع جلنة صياغة تقرير اجللسة العامة 

   2020أكتوبر/تشرين األول  28، األربعاء

   االجتماع الوزاري (تكملة) 

رقـــــــــــم  البنـد من جدول األعمال 
 البند

 رقم الوثيقة

 - 9:00الســـــــــــــــــاعـــة 
(بــــتــــوقــــيــــــــت  12:00
 غرينتش)

تنفيذ عملية حتويل النظم الغذائية الشـــــــــاملة يف أفريقيا 
حنو مؤمتر قمــة الســـــــــــــــتفــادة من االبتكــار والرقمنــة: اب

 2021األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية يف عام 

14 ARC/20/6 
ARC/20/7 

ARC/20/INF/13 Rev. 2 
ARC/20/INF/14 Rev. 1 

يف جمايل النظم الغذائية من الغذائي العاملي ألجلنة ادور  
 ما يف الســــياســــات تقارب تعزيز ميكن كيف  والتغذية:

 ؟القطاعات بني

15 ARC/20/9 
ARC/20/INF/11 Rev. 1 

- 12:00الســــــــــــــاعة 
12:30 

 إطالق تقرير التوقعــات اإلقليميــة يف أفريقيــا يف جمــال
 الشؤون اجلنسانية والنظم الزراعية والغذائية

16  

- 12:30الســــــــــــــاعة 
14:00 

  17 اعتماد تقرير املؤمتر

   اختتام املؤمتر اإلقليمي  

 


