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 ن للشرق األدنىولثالثامؤتمر المنظمة اإلقليمي 

  2010 آانون األول/ ديسمبر 8-4، الخرطوم، جمهورية السودان

 الجدول الزمني المؤقت

 جتماع آبار المسؤولين ا) لفأ(
  2010 آانون األول/ ديسمبر 4-6

 2010آانون األول / ديسمبر4 السبت،
 الساعة  

من بند ال
جدول 
 األعمال

 رقم الوثيقة

   التسجيل  00 :09

  1 افتتاح اجتماع آبار المسؤولين  -  10:00

  2 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر  - 

 3 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني  - 
NERC/10/1 

NERC/10/INF/2 

 

ة ـــــأسعار المواد الغذائيالحاد في رتفاع االآثار   -
 لعالميتين علىا المالية واالقتصادية ينواألزمت

 في الشرق األدنىوالتغذوي األمن الغذائي 
4 NERC/10/8 

15:00 
ي ـــالعابرة للحدود ف اآلفات واألمراض النباتية -

صدأ الساق  مع الترآيز على ؛الشرق األدنى
 )Ug99(األسود في القمح 

5 NERC/10/9 
 

 2010آانون األول /ديسمبر  5 ،األحد
   الساعة

09:00  
 
 
 
 
 
 

 الهيئات اإلقليمية الصادرة عنتوصيات الموجز  
   في الشرق األدنىواالجتماعات ذات الصلة

المياه فى و ياألراضاستخدام هيئة الزراعة و 
 األدنى  الشرق

 هيئة غابات الشرق األدنى  
  الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك 
هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  

 الوسطى 
د أسماك البحر األبيض الهيئة العامة لمصاي 

  المتوسط

6 NERC/10/INF/10 

   2010آانون األول / ديسمبر6 ،االثنين

   فترة صباحية حرة  08:00

   خرىأأية مسائل   - 14:00

  8 اجتماع آبار المسؤوليناعتماد تقرير   - 

  9 اجتماع آبار المسؤوليناختتام أعمال   - 
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  الجتماع الوزاري ا-باء
  2010 انون األولآ/ ديسمبر 7-8

  2010 األول آانون/ديسمبر 7الثالثاء، 
 الساعة

ــن مد ـــــبنال
 دول األعمالج

  رقم الوثيقة

   التسجيل  09:00

  1 االجتماعافتتاح مراسم   -  10:00
  2 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر  - 

 NERC/10/1 3 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني  - 
NERC/10/INF/2 

 NERC/10/INF/4 4 بيان المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة  - 
  5 بيان الرئيس المستقل لمجلس المنظمة - 

المسائل المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي حول  - 
والدورة السادسة والثالثين لمؤتمر األمن الغذائي 

المنظمة، ال سيما تنفيذ خطة العمل الفورية، بما في 
 ذلك شبكة المكاتب الميدانية

6 NERC/10/2 

 NERC/10/6 7 إنشاء مرآز عالمي موّحد للخدمات المشترآة - 
دور المؤتمرات اإلقليمية للمنظمة في لجنة األمن  - 

 الغذائي العالمي الُمصَلَحة
8 NERC/10/3 

أنشطة المنظمة في اإلقليم في الفترة عن تقرير  -  15:00
جراءات المتخذة بشأن التوصيات واإل 2008-2009

مؤتمر المنظمة اإلقليمي الرئيسية الصادرة عن 
  للشرق األدنىالتاسع والعشرين

9 NERC/10/4  

 
للشرق بالنسبة   للمنظمةإطار األولويات اإلقليمية  -

  األدنى
10 NERC/10/7 

 2011-2010تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة  - 
 الشرق األدنيومجاالت العمل ذات األولوية إلقليم 

  ة التاليةــــــفي الفترة المالي

11 NERC/10/5 

    

  12 تقرير اجتماع آبار المسؤولين  - 
التي يمكن النظر فيها    بالموضوعات   مقترحة   قائمة  - 

الثالثين للشرق الواحد و   اإلقليمي   رالمؤتم   يف
 األدنى

13  

    
  2010آانون األول / ديسمبر8األربعاء، 
 الساعة

  

   فترة صباحية حرة  09:00
 أية مسائل أخرى -  14:00

الواحد موعد ومكان انعقاد المؤتمر اإلقليمي   -
 الثالثين للشرق األدنىو

  

الثين للشرق المؤتمر اإلقليمي الثاعتماد تقرير   - 
 اجتماع آبار المسؤولين، بما في ذلك تقرير األدنى

14 
 
15 

 

  16 الجتماععمال اأاختتام   - 
 


