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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر

 الثالثون الدورة

 2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

 الجدول الزمني المؤقت
  

  اجتماع كبار المسؤولين
 

  2018 شباط/فبراير 19-21
  

 )18:00 – 14:00؛ فرتة بعد الظهر: الساعة 12:00 – 08:30(الفرتة الصباحية: الساعة 

 شباط/فبراير 19االثنين، 

 االستهالليةالبنود  - أوالً 

 رقم الوثيقةرقم البند البنـد من جدول األعمال

 1 افتتاح اجتماع كبار املسؤولني 09:00الساعة 

 1 وتعيني املقررانتخاب الرئيس ونواب الرئيس  

 ARC/18/1 2 اعتماد جدول األعمــال التفصيلي واجلدول الزمين 
Rev.1 

ARC/18/INF/2 
Rev.1 

  المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات -ا ثانيً 
 على المستويين اإلقليمي والعالمي

حــــــــالــــــــة األغــــــــذيــــــــة والزراعــــــــة يف أفريقيــــــــا: آفــــــــاق املســـــــــــــــتقبــــــــل  14:00الساعة 
  املستجدة والقضايا
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تغري املناخ وأثره على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشـــــــــــــــطتها: 
بناء القدرة على الصــمود ملعاجلة حالة الضــعف الشــديد اليت تعاين 

 منها الزراعة وسبل العيش الريفية يف أفريقيا

10 ARC/18/3 

 ARC/18/4 11 أفريقيا يف يةوالريف الزراعية القطاعات يف الشباب عمل فرص تعزيز

 ألمســاكا ومصــــــــــــــــايــد الزراعــة قطــاعــات يف البيولوجي التنوع تعميم
  والغابات

12 ARC/18/5 

ــــــائج ــــــة نت ــــــابعــــــة وإجراءات العــــــاملي الغــــــذائي األمن جلن  ىعل املت
  والقطري اإلقليمي الصعيدين

13 ARC/18/6 

 ائيالغـــذ األمن بشـــــــــــــــــأن العـــاملي العمـــل برنـــامج يف احملرز التقـــدم
 األقاليمية رةاملباديف و  النامية الصـــــــــــــــغرية اجلزرية الدول يف والتغذية
 حالة: ةالنامي الصـــغرية اجلزرية الدول حولاألغذية والزراعة  ملنظمة
 اهلندي احمليطو  األطلسي احمليط يف النامية الصغرية اجلزرية البلدان

14 ARC/18/10 

 شباط/فبراير 20الثالثاء، 

 المتعلقة بالبرنامج والميزانيةالمسائل  - اثالثً 

 رقم الوثيقةرقم البند البنـد من جدول األعمال
 ARC/18/7 15 ا يف إقليم أفريقي انتائج منظمة األغذية والزراعة وأولويا  09:00الساعة 

 ARC/18/8 16 شبكة املكاتب امليدانية

 المسائل األخرى - ارابعً 
 

اإلقليمي ألفريقيــــــــا املتعــــــــدد الســـــــــــــــنوات  برنــــــــامج عمــــــــل املؤمتر 14:00الساعة 
 2019-2016 للفرتة

17 ARC/18/9 

 ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر فيها سينظر اليت باملواضيع املقرتحة القائمة
 والثالثني احلادية دورته يف

18  

 يمياإلقل للمؤمتر والثالثني احلـــاديـــة الـــدورة انعقـــاد ومكـــان موعـــد
 ألفريقيا

19  

  20أخرىأية مسائل 
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 المشاورات اإلقليمية الفرعية األحداث الجانبية/

 شباط/فبراير 21األربعاء، 

 الجهة المسؤولة  النشاط

 والزراعة األغذية منظمة  األحداث الجانبية 08:30الساعة 

: الربامج االســـــــــــــــرتاتيجيـــة ملنظمـــة األغـــذيـــة 1 احلـــدث اجلـــانيب
 والزراعة

 

 مع للتضامن األمانة حبساب االلتزام جتديد :2احلدث اجلانيب 
 أفريقيا

 

 -تشـــــــــــــــاد  حبرية منطقة يف األزمة مواجهة :3احلدث اجلانيب 
 عيش قادرة على الصمود سبل أجل من الشراكات

 

 الريفية والتنمية اهلجرة :4حلدث اجلانيب ا

اصـــــــــــــــة اخلحتديد األولويات  -املشـــــــــــــــاورات اإلقليمية الفرعية  14:00الساعة 
احتياجات البلدان واألقاليم الفرعية من قبل ممثلي اجملموعات ب

 اإلقليمية الفرعية

ـــــة   ـــــة الفرعي املكـــــاتـــــب اإلقليمي
ـــــــة والزراعـــــــة  ملنظمـــــــة األغـــــــذي

 واملكتب اإلقليمي ألفريقيا

مندوبو منظمات اجملتمع املدين
الجتماع لى اعرض عاســـتعراض مشـــروع تقرير املؤمتر الذي ســـيُ 

 هالوزاري واعتماد

 لرئيس/كبار املسؤولنيا 

 اختتام اجتماع كبار املسؤولني

 

 الجلسة العامة

 2018 شباط/فبراير 22-23

 شباط/فبراير 22الخميس، 

 الجلسة االفتتاحية -أوًال 

 رقم الوثيقةرقم البند  البند من جدول األعمال

  مراسم االفتتاح 09:00الساعة 
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  البيانات والنقاشات -ا ثانيً 
 ARC/18/INF/4 3بيان املدير العام

 ARC/18/INF/5 4بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

 ليمياإلق للمؤمتر والعشـــــــــــــــرين التـاســـــــــــــــعـة الـدورة رئيس بيـان
 ألفريقيا

5 ARC/18/INF/6 

  6بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي

بيــــانــــات ممثلي اجملموعــــات اإلقليميــــة الفرعيــــة عن حتــــديــــد 
 احتياجات البلدان واألقاليم الفرعيةب اخلاصةاألولويات 

7  

  8املدين اجملتمع منظمات مشاورة نتائج

  البنود المعروضة للنقاش - اثالثً 

   استعراض تقرير املؤمتر 15:00-14:00الساعة 

 الجهة المسؤولة   النشاط

 منظمة األغذية والزراعة  الوزارية المستديرة المائدة

 الزراعي النمو حتقيق: 2030 لعام املســتدامة التنمية خطة 17:00-16:00الساعة 
  أفريقيا يف الريفي والتحول املستدام

  

  حتدي القضاء اجلوع 18:00-17:00الساعة 

 شباط/فبراير 23، الجمعة

 الجهة المسؤولة  النشاط

 منظمة األغذية والزراعة  المائدة المستديرة الوزارية

 ريةالقط املمثليات إلنشـــــــــــــــاء الســـــــــــــــنوية األربعون الذكرى 09:15-08:30الساعة 
 والزراعة األغذية ملنظمة

  

  والتوصيات النتائج ألهم توليف 11:00-09:15الساعة 

  
   اإلعالن الوزاري 12:00-11:00الساعة 

    الغذاءاسرتاحة   14:00-12:00 لساعةا

  اعتماد تقرير املؤمتر 15:30-14:30الساعة 

  اختتام أعمال املؤمتر
 


