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 على التأثير عدم في والمساهمة البيئة على المنظمة عمليات تأثيرات من الحّد أجل من الوثيقة هذه من محدود عدد ُطبع
 إضافية نسخ طلب وعدم االجتماعات إلى معهم نسخهم بإحضار التكّرم والمراقبين المندوبين السادة من ويرجى. المناخ
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A

 والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 اإلقليمي

 األدنى للشرق
 

  والثالثونالحاديةالدورة 
 2012ر أيا/ مايو18-14  إيطاليا،روما،

 )المؤقت(برنامج عمل اليوم 
 

   اجتماع آبار المسؤولين-أوًال 
   2012أيار /مايو 15

البند من  
جدول 
 األعمال

 الوثيقة

 
الساعة 

09.00 
 

 
شرق    - يم ال ي إقل ة ف ة والزراع ة األغذي شطة منظم أن

رة    ي الفت ى ف ل  2011-2010األدن امج العم  وبرن
رة   ة للفت االت ال2013-2012والميزاني ل ذات  ومج عم

سنتين   رة ال ي فت يم ف ى اإلقل سبة إل ة بالن ةاألولوي  المقبل
 بما في ذلك التقرير الموجز عن توصيات        ،2014-2015

 األجهزة اإلقليمية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
 

أنشطة منظمة األغذية والزراعة في إقليم الشرق         •
رة   امج العمل 2011-2010األدنى في الفت  وبرن

رة   والميزانية ل   ومجاالت العمل     2013-2012لفت
رة     ي فت يم ف ى اإلقل سبة إل ة بالن ذات األولوي

 2015-2014السنتين المقبلتين 
االتجاهات العالمية والتحديات المقبلة أمام عمل  •

 المنظمة
 )NEFRC(هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى  •
 )RECOFI ( اإلقليمية لمصايد األسماكاتلهيئا •

األبيض أسماك البحر د يالعامة لمصا والهيئة
 )GFCM (المتوسط
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هيئة الزراعة واستخدام األراضي والمياه  •
 )ALAWAC(بالشرق األدنى 

 
الساعة 

14.00 
ب    - ة المكت اق تغطي ك نط ي ذل ا ف ة بم ضايا الالمرآزي ق

ذ توصيات              شرق األدنى وخطة العمل لتنفي اإلقليمي لل
يم المكا ة  تقي ة لمنظم ة الفرعي ة واإلقليمي ب اإلقليمي ت

ة  ة والزراع األغذي
 واالنتقال إلى نهج أآثر ديناميكية في الشرق األدنى
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 إعالن

 حفل استقبال منظمة األغذية والزراعة
 

ة اإلقل      ة والزراع ة األغذي ؤتمر منظم ين لم ة والثالث دورة الحادي اد ال بة انعق شرق  بمناس ي لل يم
وم       شارآين ي ع الم ى شرف جمي تقبال عل ل اس ى حف شرق األدن ي لل ل اإلقليم يم الممث ى، يق األدن

ق   اء المواف ايو15الثالث ار / م 2012أي
 B في آافتيريا المنظمة بالطابق الثامن من المبنى 17.30في تمام الساعة 

 )الدعوة موجهة للجميع(
 

 


