
February 2016 ARC/16/INF/2 

، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (QRاالستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 

 وميكن االطالع على وثائق  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgأخرى على موقع املنظمة 

A

 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤمترم

 والعشرون التاسعة الدورة

 2016 نيسان/أبريل 8-4 ديفوار، كوت أبيدجان،

 اجلدول الزمين املؤقت

 اجتماع كبار املسؤولني -ألف

 2016أبريل/نيسان  4-6

(18.00 – 14.00 ؛ فرتة بعد الظهر: الساعة12.00 – 08.30)الفرتة الصباحية: الساعة 

أبريل/نيسان 4االثنني، 

البنود االفتتاحية -أوال

رقم الوثيقة رقم البند البنـد من جدول األعمال

1افتتاح اجتماع كبار املسؤولني 09.00الساعة 

1 الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقرر انتخاب

 2ARC/16/1اعتماد جدول األعمــال التفصيلي واجلدول الزمين

ARC/16/INF/2

على املستويني اإلقليمي والعاملياملسائل التنظيمية واملتعلقة بالسياسات  -ثانيًا

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتحقيق النمو الزراعي 

 الشامل

8ARC/16/2 
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االجتاهات والقضايا يف جمال األغذية والزراعة الختاذ  14.00الساعة 

 إجراءات إقليمية ووطنية يف سياق أهداف التنمية املستدامة    

9 ARC/16/3 

 ARC/16/4 10 حتديث عن جلنة األمن الغذائي العاملي 

 أبريل/نيسان  5الثالثاء، 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية -ثالثا

 رقم الوثيقة رقم البند البنـد من جدول األعمال 

 ARC/16/5 11 نتائج وأولويات منظمة األغذية والزراعة يف إقليم أفريقيا  09.00الساعة 

 ARC/16/6 12 شبكة املكاتب امليدانية 

 املسائل األخرى -رابعًا

عمل املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا املتعدد السنوات  برنامج 14.00الساعة 

  2019-2016للفرتة 

13 ARC/16/7 

قائمة مقرتحة باملواضيع اليت سينظر فيها املؤمتر اإلقليمي  

 ألفريقيا يف دورته الثالثني 

14  

موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي  

 ألفريقيا

15  

  16 أية مسائل أخرى 
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 األحداث اجلانبية / املشاورات اإلقليمية الفرعية 

 أبريل/نيسان 6األربعاء، 

 

 08.30الساعة 

 النشاط

احلدث اجلانيب األول النجاحات يف التطبيقات النووية: شبكة 

 ( األفريقية وتقنية احلشرة العقيمة  VetLabفيت الب )

 اجلهة املسؤولة 

 الشعبة املشرتكة بني املنظمة

 والوكالة الدولية للطاقة الذرية

احلدث اجلانيب الثاني وضع برنامج عمل ملواجهة حتديات األغذية  

 الدول اجلزرية الصغرية الناميةوالتغذية يف 

 منظمة األغذية والزراعة 

متابعة إعالن  -مناقشة رفيعة املستوى  - احلدث اجلانيب الثاني 11.00الساعة 

 أفريقيا" يف خضراء "ثورة أجل من األمسدة بشأن 2006أبوجا لعام 

منظمة األغذية و االحتاد األفريقي 

 والزراعة

حتديد األولويات بشأن احتياجات  -املشاورات اإلقليمية الفرعية  14.00الساعة 

البلدان واألقاليم الفرعية من قبل ممثلي اجملموعات اإلقليمية 

 الفرعية 

اإلقليمية الفرعية ملنظمة  املكاتب 

األغذية والزراعة واملكتب 

 اإلقليمي ألفريقيا

استعراض واعتماد مشروع تقرير املؤمتر الذي سُيحال إىل االجتماع  

 الوزاري

 اختتام اجتماع كبار املسؤولني

 الرئيس/كبار املسؤولني 

 االجتماع الوزاري

 2016أبريل/نيسان  7-8

 أبريل/نيسان 7اخلميس، 

 رقم الوثيقة رقم البند البند من جدول األعمال 

 اجللسة االفتتاحية -أواًل 

   مراسم االفتتاح 09.00الساعة 

 البيانات والنقاشات -ثانيًا

 ARC/16/INF/4 3 بيان املدير العام  

 ARC/16/INF/5 4 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 

بيان رئيس الدورة الثامنة والعشرين ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة  

 اإلقليمي ألفريقيا

5 ARC/16/INF/6 

  6 بيان رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي 
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بيانات ممثلي اجملموعات اإلقليمية الفرعية عن حتديد األولويات  

 بشأن احتياجات البلدان واألقاليم الفرعية 

7  

 البنود املعروضة للنقاش -ثالثا

   استعراض تقرير املؤمتر واعتماده 14:00الساعة 

    

   أبريل/نيسان 8اجلمعة، 

 اجلهة املسؤولة  النشاط 

املائدة املستديرة الوزارية "تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية لتنفيذ  9:00الساعة 

الوطين وعلى االلتزامات بفعالية وزيادة االستثمارات على املستوى 

مستوى القارة من أجل القضاء على اجلوع وحتويل النظم الغذائية يف 

أفريقيا لتحقيق النمو الشامل والرخاء املشرتك للجميع"  وقد يبحث 

املؤمتر أيضًا يف سبل تعزيز التضامن بني البلدان وتوطيد التعاون بني 

 بلدان اجلنوب وأيضًا إعطاء دفع حلساب األمانة للتضامن مع

 أفريقيا.

 منظمة األغذية والزراعة 

   اعتماد تقرير املؤمتر  14:00الساعة 

   اختتام املؤمتر 

 


