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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 1الدورة احلادية والثالثون

 2020أكتوبر/تشرين األول  26-28

 مذكرة إعالمية
 

 ترتيبات عقد املؤمتر

 خالل اإلقليمي ألفريقيا بصــــورة افرتاضــــية (املنظمة) األغذية والزراعةســــتعقد الدورة احلادية والثالثون ملؤمتر منظمة  -1
 .2020أكتوبر/ تشرين األول  28إىل  26من املمتدة  الفرتة

 ، لبلدان أفريقياو�يت هذا القرار عقب املشـــــــــاورات اليت أجراها املدير العام مع البلد املضـــــــــيف واجملموعة اإلقليمية  -2
 املؤمتر اإلقليمي بشكل افرتاضي. لعقداصة الواجب تطبيقها مبا يف ذلك بشأن اإلجراءات اخل

 وســـــــــــــوف يؤّكد املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا اإلجراءات اخلاصـــــــــــــة بعقد املؤمتر بشـــــــــــــكل افرتاضـــــــــــــي على النحو الوارد  -3
) واجلدول ARC/20/1 Rev.1اعتماد جدول األعمال ( - 2يف هذه املذكرة اإلعالمية خالل مناقشـــــــــــــــة البند 

ســـــــــــــــوف يســـــــــــــــّجل هذا التأكيد يف تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر و ، )ARC/20/INF/2 Rev.1الزمين (
 اإلقليمي ألفريقيا. 

 ).GMT/UTCمجيع أوقات اجللسات املشار إليها مذكورة بتوقيت غرينيتش/ التوقيت العاملي املنسق (إّن و  -4

التوقيت العاملي  /بتوقيت غرينيتش 9:00م الســــــاعة اإلنرتنت يف متا ربوســــــتعقد مراســــــم افتتاح االجتماع الوزاري ع -5
 . ويُطلب من رؤساء الوفود احلضور يف هذا الوقت.2020أكتوبر/ تشرين األول  27 ،يوم الثالاثء املنسق

                                                      
 .شالالت فيكتور�، زمبابوييف ، 2020 آذار/مارس 27إىل  23 كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من   1
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. يةالفيديو لمؤمترات ل Zoomلدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي من خالل منصــــة اســــُتعقد مجيع جلســــات و  -6
منفصــلة. وســتعقد جولتان جتريبّيتان يف  رســالة يف Zoomوســيتم توزيع الرابط للتســجيل يف االجتماع على منصــة 

(ابللغة الفرنســــية) عند  2020تشــــرين األول أكتوبر/ 20(ابللغة اإلنكليزية) ويف  2020أكتوبر/تشــــرين األول  19
ســـاعة تقريًبا. ونشـــّجع الوفود بشـــّدة على حضـــور ملدة التوقيت العاملي املنســـق بتوقيت غرينيتش/ 14:00الســـاعة 

قبل انعقاد الدورة الفعلية للمؤمتر اإلقليمي بشكل وإجياد حّل هلا مسألة أو صعوبة أي  هذه الدورة لضمان معاجلة
 افرتاضي. وسريد مزيد من التفاصيل يف الوقت املناسب.

يتضمن معلومات مفّصلة عن أعمال وسالربيد اإللكرتوين،  بواسطةريسل سو يومًيا سيصدر "بر�مج عمل اليوم" و  -7
 املؤمتر اإلقليمي واجلدول الزمين لالجتماعات والبنود املطروحة للمناقشة وغري ذلك من املعلومات العامة.

 ) واجلــدول الزمين املؤقــت ARC/20/1 Rev.1جــدول األعمــال التفصـــــــــــــــيلي املؤقــت (الوثيقــة ل مت إرســــــــــــــــاقــد و  -8
) مرفقًة برسالة ARC/20/INF/3 Rev.1) والقائمة املؤقتة ابلواثئق (الوثيقة ARC/20/INF/2 Rev.1(الوثيقة 

ا على املوقع اإللكرتوين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا على الرابط  الدعوة إىل مجيع املندوبني. وهذه الواثئق متاحة أيضــــً
 documents/ar/31conferences/arc-http://www.fao.org/about/meetings/regional/التايل: 

 
 لغــات العمل

 ستتاح خدمات الرتمجة الفورية ابللغات اإلنكليزية والربتغالية والعربية والفرنسية. -9
 

 واملسائل اإلعالميةاالتصال ابلصحافة 

ميكن اليت  Zoie Jonesطوال فرتة انعقاد املؤمتر اإلقليمي، ســـتتوىل مســـؤولة إعالمية من املؤمتر اإلقليمي (الســـيدة  -10
مســـــــؤول صـــــــحفي تعّينه  يعاو�ا) gzoie.jones@fao.orاالتصـــــــال هبا عرب الربيد اإللكرتوين على العنوان التايل 

 .الصحافة وستكون مسؤولة عن مجيع املسائل املتعلقة إبعالم اجلمهورالتواصل مع حكومة زمبابوي، 
 

 الواثئق

 عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــوانملـــــؤمتـــــر اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي ميـــــكـــــن االطـــــالع عـــــلـــــى الصـــــــــــــــــــفـــــحــــــــة اإللـــــكـــــرتونـــــيــــــــة اخلــــــــاصــــــــــــــــــــــة اب -11
 31http://www.fao.org/about/meetings/arcالتايل:

وســتتاح مجيع الواثئق لألعضــاء واملنظمات املشــاركة قبل بدء املؤمتر اإلقليمي، وســيكون ابإلمكان االطالع عليها على  -12
 .documents/ar/31conferences/arc-http://www.fao.org/about/meetings/regional/العنوان التايل: 

 

 

 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc31/documents/ar/
mailto:zoie.jones@fao.org
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 مشاريع التوصيات والتعديالت

 يرجى من الســـــــــــادة املندوبني الذين يرغبون يف تقدمي مشـــــــــــاريع توصـــــــــــيات أو واثئق أخرى تســـــــــــتوجب اختاذ قرار  -13
أن يقدموا نسخة إلكرتونية من نصوصهم ابللغة اإلنكليزية إىل أمني املؤمتر على العنوان  اإلقليمي من جانب املؤمتر

 .2020أكتوبر/تشرين األول  21موعد أقصاه يف  Secretariat@fao.org-ARC التايل:
 

 لنصوص الكلمات والبيا�ت التسليم املسبق

ا علىكلمة. و   600طية أال تتعدى بيا�هتم اخليُرجى من الســـــــــــادة املندوبني  -14 دقة الرتمجة الفورية، يُرجي من  حرصـــــــــــً
 أمــــــــانــــــــة املــؤمتــر  إىل الســــــــــــــــــــــادة املــنــــــــدوبــني تســــــــــــــــلــيــم نســــــــــــــــخ رقــمــيــــــــة مــن بــيــــــــا�هتــم ابلــلــغــــــــة اإلنــكــلــيــزيــــــــة

 عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــوان الـــــتــــــــايل: 2020ل أكـــــتـــــوبـــــر/تشـــــــــــــــــــريـــــن األو  22 ،اخلـــــمـــــيـــــس يـــــوم مـــــوعــــــــد أقصــــــــــــــــــــــاهيف 
ARC-Secretariat@fao.org للمؤمتر اإلقليمي  ةاإللكرتوني الصـــــــفحة. وســـــــتنشـــــــر املنظمة هذه البيا�ت على 

 على الرابط التايل:

 /documents/ar/31conferences/arc-http://www.fao.org/about/meetings/regional. 

وســـــــــيتّم ترتيب مداخالت رؤســـــــــاء الوفود خالل املؤمتر اإلقليمي حبســـــــــب الرتتيب األجبدي ألمساء البلدان. وجيوز  -15
دقائق. ومن أجل  4للمداخالت أن تكون مباشرة أو مسّجلة مسبًقا. ويف كلتا احلالتني، ينبغي أال تتجاوز مدهتا 

ّبذ تســــجيل املداخالت مســــبًقا. ويف حال كانت ، من احملجتّنب املشــــاكل عند االتصــــال ابلشــــبكة قدر املســــتطاع
على  مثّ  منالوقت املناسب أثناء اجللسة الوزارية وستنشر  املؤمتر يفاملداخلة مسّجلة مسبًقا، سيجري بّثها خالل 

 .31ngs/archttp://www.fao.org/about/meeti :الصفحة اإللكرتونية

الرتمجة الفورية  لتيســـريالفيديو ببيان خطي شـــريط ويُرجي من املشـــاركني الراغبني يف تســـجيل بيا�هتم مســـبًقا إرفاق  -16
 للبيا�ت املسّجلة.

 إىل أمانة املؤمتر )MP4الفيديو النهائي للبيان بصـــيغة (شـــريط ويف حالة البيا�ت املســـّجلة مســـبًقا، يُرجى إرســـال  -17
إىل العنوان  أشرطة الفيديو. ويُرجي إرسال 2020أكتوبر/تشرين األول  23 ،موعد أقصاه يوم اجلمعةيف  اإلقليمي
 وتوفري رابط إىل أّي من املواقع التجارية خلدمة نقل امللفات الكبرية. Dialogue@fao.org-31ARCالتايل: 

 يلي املواصفات الفنية للمداخالت املسّجلة مسبًقا: ويف ما -18

 بكسل)؛ 1080x1920) بدقة (full-HDينبغي أن يكون تسجيل/ تصوير الفيديو عايل اجلودة ( )أ(

 ؛Zoomإىل نسخة أخف ليتم بثّه عن طريق منصة  )MP4وينبغي ضغط امللف (بصيغة  )ب(

ضـــــغط  مبعدل(احلجم ميغاابيت يف  80دقائق إىل  4و 3وينبغي أن ُيضـــــغط شـــــريط فيديو ترتاوح مّدته بني  )ج(
 شــــــــــــــاكل تقنية أثناء بّثها مبامللفات اليت تتجاوز هذا احلجم  تتســــــــــــــبب ميغاابيت يف الثانية). وقد 3.5قدره 

 ؛ وينبغي أن يتم ضغط امللفات قبل إرساهلا إىل أمانة املؤمتر؛عرضهاأو 

mailto:ARC-Secretariat@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc31/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/arc31
mailto:ARC31-Dialogue@fao.org
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 .)؛MOV( ينبغي جتّنب الفيديوهات بصيغةو  )د(

أكتوبر/ تشــــــرين األول إلاتحة الوقت الكايف  23موعد أقصــــــاه يف  أشــــــرطة الفيديويُرجي االلتزام إبرســــــال و  )ه(
 .Zoomالتسجيالت على منصة  تجريبلألمانة ل

 
 جدول األعمال علىاملراسالت اخلطية املسبقة بشأن البنود املدرجة 

أو املؤمتر الوزاري، يف جدول  املســــؤولنيالبنود اليت ســــيجري التداول بشــــأ�ا ســــواء خالل اجتماع كبار  يشــــار إىل -19
 األعمال التفصيلي واجلدول الزمين.

اختالف التوقيت اليت يفرضـــــــــها ونظرًا إىل قرار انعقاد الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر بشـــــــــكل افرتاضـــــــــي، والقيود  -20
جدول األعمال عن طريق املراسالت  التاليني من البندينجري معاجلة تأفريقيا، س إقليم ساعات يف 3 البالغالزمين 
 اخلطية:

 
 2023-2020بر�مج عمل املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا املتعدد السنوات للفرتة  -21البند  )أ(

 
 شبكة املكاتب امليدانية -22البند  )ب(

 املراســـــالت اخلطية، خالل الدورة االفرتاضـــــية للمؤمتر ولن تتم مناقشـــــة هذين البندين اللذين ســـــيعاجلان عن طريق
 بشكل مباشر. اإلقليمي

 املراســــــــــالت اخلطية، تقدمي أي أســــــــــئلة وتعليقات عرب الربيد اإللكرتوين  اتويُطلب إىل األعضــــــــــاء، مبوجب إجراء -21
، إذا 2020أكتوبر/تشــــــــــــرين األول  22موعد أقصــــــــــــاه يف  gDialogue@fao.or-31ARCعلى العنوان التايل 

ويُرجى اإلشـــارة بوضـــوح يف  .القســـم املخصـــص للحوار اإلقليميوســـتنشـــر هذه املداخالت عند تلقيها يف  أمكن.
 الذي تتصل به التعليقات أو املدخالت. إىل البند منت الرسالةعنوان الربيد اإللكرتوين ويف 

ابســــــــــــــــتــخــــــــدام كــلــمــــــــة املــرور عــلــى الــرابــط الــتــــــــايل:  اإلقــلــيــمــيالــقســــــــــــــــم املــخصــــــــــــــــص لــلــحــوار تــــــــاح يــوســــــــــــــــ -22
/dialogue/en-raf/31http://www.fao.org/about/meetings/arc ســيتلقى املشــاركون املســجلون اســم . و

 التسجيل.إمتام عملية وين منفصل بعد بريد إلكرت  رسالة املستخدم وكلمة املرور بواسطة

ًدا  وســـــــــــــــتقــدم األمــانــة، عنــد االقتضــــــــــــــــاء، ردوًدا خطيــة على املــدخالت الواردة. -23  وســـــــــــــــتعــّد أمــانــة املؤمتر ردًّا موحــّ
القســـــم املخصـــــص  يفوســـــيتم نشـــــره  2020أكتوبر/تشـــــرين األول  22 ،على التعليقات الواردة حبلول يوم اخلميس

 .2020أكتوبر/تشرين األول  23حبلول  للحوار اإلقليمي

 ، ســـــيجري توزيع املقدمات لبنود جدول األعمال (وهي واثئق ســـــيقدمها املؤمتر اإلقليمي) جمر�ت الدورةولتيســـــري  -24
 .القسم املخصص للحوار اإلقليميعرب على املشاركني 

ال يتجزأ من املداوالت ومن تقرير  املراســـــالت اخلطية جزًءا اتوســـــتشـــــكل البنود اليت مت النظر فيها يف إطار إجراء -25
 الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا.

mailto:ARC31-Dialogue@fao.org
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ل تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر توافق آراء  -26  بشـــــــــــــأن األســـــــــــــاليب املعّدلة املعتمدة  األعضـــــــــــــاءوســـــــــــــُيســـــــــــــجِّ
 ابملشــــــاورات اخلطية بشــــــأن بنود خمتارة يف هذه الدورة واملعروضــــــة يف هذه املذكرة اإلعالمية، مبا يف ذلك ما يتعلق 

 من جدول األعمال.
 استفسارات عامة

 توّجه مجيع املراسالت العامة املتعلقة ابملؤمتر اإلقليمي ألفريقيا إىل كل من:  -27
 

 مسؤول االتصال احلكومي يف زمبابوي مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيايف  أمينة املؤمتر

 Jocelyn Brown Hallالسيدة 

 مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا
P. O. Box. 1628, Accra, Ghana 

 2362 431 202 1+ :اهلاتف

 233553862455+ :احملمول اهلاتف

 ARC-Secretariat@fao.org الربيد اإللكرتوين:

  على أن ترسل دائًما نسخة أيًضا إىل:
Jocelyn.BrownHall@fao.org 

KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org 
Francisca.Penuku@fao.org 

 

 John Baseraالدكتور 
 األمني الدائم

 ناخوزارة األراضي والزراعة واملياه وامل

 وإعادة التوطني الريفي

 358 90 427 263 + اهلاتف:

 jonbasera@gmail.com الربيد اإللكرتوين:

 على أن ترسل دائًما نسخة أيًضا إىل:
manyarad@gmail.com 

@gmail.com360amumusaG 
ctbwenje@gmail.com 

protocoldirectorate@gmail.com 
 

 البث عرب اإلنرتنت

 ســـــــــــــــتُبـــّث مجيع اجللســـــــــــــــــات العـــامـــة مبـــاشـــــــــــــــرة أو ســـــــــــــــيجري حتميلهـــا على املوقع اإللكرتوين للمؤمتر اإلقليمي  -28
 31http://www.fao.org/about/meetings/arc: نيالـــــــــــــــتـــــــــــــــالـــــــــــــــيـــــــــــــــ نيالـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــوانـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

 http://www.fao.org/webcast/home/en/و
 

 لكرتوينالتسجيل اإل

ـــــــة يــُرجــى مــن املشـــــــــــــــــــــاركــني  -29 ـــــــل عــرب إمتـــــــام عــمــلــي ـــــــايلالــتســـــــــــــــجــي ـــــــت عــلــى الــعــنــوان الــت https://event- :اإلنــرتن

stARC31services.fao.org/. 

ســــــجيل املشــــــاركني بت، ســــــــتقوم األمانة Cventبعد أن تتم املوافقة على التســــــــجيل للمؤمتر اإلقليمي عن طريق و  -30
 .Zoomمنصة عرب يف االجتماع االفرتاضي  بصورة تلقائية

mailto:ARC-Secretariat@fao.org
mailto:KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org
mailto:Koffi.Honouga@fao.org
mailto:amumusa360@gmail.com
mailto:protocoldirectorate@gmail.com
http://www.fao.org/about/meetings/arc31
http://www.fao.org/webcast/home/en/
https://event-services.fao.org/31stARC
https://event-services.fao.org/31stARC
https://event-services.fao.org/31stARC
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الربيد  إىل عنوان للدخول إىل قاعة االجتماع االفرتاضــي لتأكيد التسجيل مصحوبة ابلرابطوســيتم إرســال رســالة  -31
 .اإللكرتوين احملدد عند التسجيل

  2020أكتوبر/ تشـــــــرين األول  22 ،موعد أقصـــــــاه يوم اخلميسيف يُرجى من مجيع املندوبني واملراقبني التســـــــجيل و  -32
أبّنه ينبغي جلميع  اإلحاطة علًما . ويُرجىstARC31services.fao.org/-https://eventعلى العنوان التايل: 

 املشــــــــــاركني التســــــــــجيل حلضــــــــــور االجتماع االفرتاضــــــــــي حىت وإن كانوا قد قاموا ابلتســــــــــجيل لالجتماع الســــــــــابق 
 الذي كان من املقرر عقده حبضـــور األعضـــاء. أما ابلنســـبة إىل املشـــاركني الذين قاموا ابلتســـجيل للمؤمتر اإلقليمي 

ا" 2020يف مــــــارس/ آذار  ــــــل ابســـــــــــــــتخــــــدام وظيفــــــة "مســـــــــــــــجــــــل مســـــــــــــــبقــــــً  ، فريجى منهم إعــــــادة التســـــــــــــــجي
)"Already Registered".يف املوقع اإللكرتوين املخصص للتسجيل ( 

 
 

https://event-services.fao.org/31stARC%D9%8A%D9%88

