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 والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
  اإلقليمي

  األدنى للشرق
  

  والثالثون الثانيةالدورة 
  2014 شباط/فبراير 28-24، ، إيطالياروما

  المؤقت الزمنيجدول ال
  

    اجتماع كبار المسؤولين  -أوالً 
  2014شباط /فبراير 24-26

رقم البند من جدول األعمال
 البند 

 رقم الوثيقة 

  2014شباط/فبراير 24االثنين، 

الساعة 
9:00 – 

12:00  

افتتاح اجتماع كبار المسؤولين
الممثل / كلمة ترحيبية للمدير العام المساعد  •

 اإلقليمي
 تعيين المقرر •

 

 

 1األعمال والجدول الزمني جدول اعتماد •
2 

NERC/14/1 Rev.2 
NERC/14/INF/2 Rev.2 

 NERC 14/2 12 الفاو في اإلقليم أنشطة أولويات •
 

 NERC14/3 Rev.1 13 وشبكة المكاتب الميدانية الالمركزيةقضايا  •
 

السنوات للمؤتمر  المتعدد العملبرنامج  •
اإلقليمي للشرق األدنى

14 NERC14/8 

الساعة 
12:00  

   استراحة الغداء

الساعة 
14:00 – 
17:00 

والزراعة في إقليم الشرق األدنى  األغذيةحالة  •
  وشمال أفريقيا

8 NERC/14/4 Rev.1 
 

 NERC14/7 Rev.1 11الغذائي وھدر األغذية في إقليم  الفاقدالحد من  • 
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الشرق األدنى وشمال أفريقيا
  2014شباط /فبراير 25الثالثاء، 

 

الساعة 
9:00 – 

12:00 
نحو استراتيجية :لندرة المياهاإلقليميةالمبادرة •

 تعاونية
9 NERC14/5 

معالجة الھوة بين الجنسين في الزراعة والقطاع  • 
  الريفي

في الشرق األدنى وشمال أفريقيا

10 NERC14/6 

الساعة 
12:00 

   استراحة الغداء

الساعة 
14:00 – 
17:00 

توصيات الھيئات اإلقليمية لمنظمة  عنملخص  •
األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية في 

الشرق األدنى
 

NERC/14/INF/6/Rev.1 

  2014ط شبا/فبراير 26األربعاء، 
 

الساعة 
9:00 – 

11:00 

 :اجتماع جانبي
المستقل إلصالحات الحوكمة  االستعراض •

المتصلة بخطة العمل الفورية
 

 

الساعة 
11:00 -
12:00  

  عرض عن االقتصاد األزرق •
 

 

الساعة 
12:00  

   استراحة الغداء

الساعة 
14:00 -
17:00 

  17أخرىمسائلأية  •

استعراض تقرير اجتماع كبار المسؤولين • 
ومناقشته

  

    كبار المسؤولين اجتماعاختتام  • 
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    االجتماع الوزاري  -ثانياً 
   2014شباط /فبراير 27-28

  
 رقم الوثيقة رقم البند جدول األعمال البند من

  2014شباط/فبراير 27الخميس، 
الساعة

9:00 -
10:00

 االفتتاح مراسم
  

 NERC/14/INF/4 3بيان المدير العام •

 NERC/14/INF/13 4 لمجلس منظمة األغذية والزراعة لبيان الرئيس المستق • 

للمؤتمر اإلقليمي  بيان رئيس الدورة الحادية والثالثين • 
للشرق األدنى

5 NERC/14/INF/14 

 NERC/14/INF/15 6األمن الغذائي العالميلجنةبيان رئيس • 
   

الساعة
10:00 -
12:00

 :تحديد أولويات االحتياجات القطرية واإلقليمية
 بيانات رؤساء الوفود

7  

الساعة 
12:00 

    استراحة الغداء

الساعة
14:00 -
15:00

  استعراض مشروع تقرير المؤتمر اإلقليمي ومناقشته

الساعة
15:00 

  :اجتماع جانبي

الساعة 
16:00  

تأثير األزمة الممتدة على الزراعة واألمن الغذائي : اليمن
والتغذوي ودور الزراعة في إيجاد سبل عيش مستدامة ودعم 

 بناء السالم

  

الساعة
16:00 -
17:00

   )تكملة(استعراض مشروع تقرير المؤتمر اإلقليمي ومناقشته

   2014شباط /فبراير 28الجمعة، 

الساعة
9:00 -

10:00

   )تكملة(استعراض مشروع تقرير المؤتمر اإلقليمي ومناقشته

الساعة
10:00 -
11:00  

الرئيس ونواب الرئيس انتخاب •
انعقاد المؤتمر اإلقليمي الثالث والثالثين  ومكان موعد •

 للشرق األدنى
تقرير المؤتمر اإلقليمي الثاني والثالثين للشرق  اعتماد •

 األدنى

  

الساعة
11:00 

 :المالحظات الختامية واختتام المؤتمر
 الرئيس –الشرق األدنى  مجموعة •
المؤتمر اإلقليمي الثالث والثالثون –المنتخبالرئيس •
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للشرق األدنى
العام أو من يمثّلهالمدير •

  


