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 اإلقليمي والزراعة األغذية  منظمة مؤمتر 
 فريقياأل
 1والثالثون  احلاديةالدورة 

 املواعيد اجلديدة الحًقا تؤكد 

 للعمل يف جمال التغذية اسرتاتيجيتها و منظمة األغذية والزراعة رؤية حتديث 
 

 وجزامل
توصتتتتية   ،2019يف أاريل/نيستتتتا   ا نملقاة يف دورته احلادية والستتتتعد املا ا ا ة    ،أقّر جملس منظمة األغذية والزراعة 
لململ يف ة لاحملّاث عهااستااتيييرؤية ا نظمة و . وستو  تنظر يف جمال العغذية ا نظمة لململ حمّاثعد ةواستااتيييرؤية  اوضت  

 إىل جانب الزراعة ا راعية للعغذية؛ النظم الغذا يةو (  2؛ )جبمي  أشتتتتتتت اله ستتتتتتتوي العغذية(  1)جمال العغذية يف األمور العالية: 
الململ  العغذية وإطار   عنا ؤمتر الاو  الثاين ا ملين ابلعغذية، وإعال  روما   نواتجىل ابالستتعناد إالستتياا الملا ا احلا   و (  3)

للمستايلة،   اوإطار    معينة خطة تنفيذاحملّاثة وستععمتمن هذا الوثيقة العغذية.  من أجل، وعقا األمم ا عحاة للململ العاا  له
  .إلقليماخلاصة اباالععبارات ا عمللقة ابلسياا أو   احلسبا أخذ يفسعو 
 

للململ يف جمال  اسااتيييعهالزراعة و حتايث رؤية منظمة األغذية واعن العقام احملرز يف  موجزا  وتقام هذا الوثيقة  
 ، وعملياهتا الشاملة.العغذية

 املؤمتر اإلقليمي  جانبمن  ااختاذه يُقرتح اليت اتاإلجراء

حتتتايتتث رؤيتتة منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتة  الورةاشتتتتتتتتتتتتتتتأ  مواصتتتتتتتتتتتتتتلتتة  توجيهتتاتيف تقتتا  اإلقليما  ا ؤمترقتتا يرغتتب  
 من منظور اإلقليم. للململ يف جمال العغذية اسااتيييعهاو 

 مي ن توجيه أي اسعفسارات اشأ  مممو  هذا الوثيقة إىل: 
 أمانة ا ؤمتر اإلقليما

Secretariat@fao.org-ARC 
  

 
 . شالالت في عوراي، زمبااوي 2020 مارس/آذار 27-23كا  من ا قرر عقاها خالل الفاة    1
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 قدمةم -أوالً 
 

ستتتتتتتتتتوي العغذية يف الملامل ا ملّقاة اشتتتتتتتتتت ل حتاايت   2019،2يوثق تقرير حالة األمن الغذا ا والعغذية يف الملامل لملام   -1
ففا الوقت . اليت تبملث عل، القلق لنقص العغذية والعغذية ا فرطةرتفملة ا ستعوايت ا معزايا أكثر من أي وقت ممت،، أي 

من الذين يملانو  من األشتتتتتتتتتتتتتاا  البالغد  ا مليار هناك  مليو  شتتتتتتتتتتتتتاص يملانو  من ا و  ا زمن،   821الذي يوجا فيه  
 من السمنة.يملانو  مليو  شاص  672منهم  الوز  الزا ا،

 
لعغذية والعغذية ا فرطة. اوتشتتتتتتتتتتتتت ل األغا  الغذا ية غا الاتتتتتتتتتتتتتحية أحا األستتتتتتتتتتتتتبا  ال امنة وراي كل من نقص  -2

عرب األغذية والزراعة اليت تعمع  خبربة    يف جما  الرا اة ألمم ا عحاةاكالة  ها  ، و )ا نظمة(  وتمتتتطل  منظمة األغذية والزراعة
 للغاية يف حتسد العغذية لليمي . ااور هام، طاا النظام الغذا ان

 
النظم الغذا ية ؤديه يف جما  ا ملرفة وا مارستتتتتتتتتتتتتة الاور احليوي الذي تاليت حاثت مؤخر ا ارزت العطورات الملا ية  أو  -3

صحية والوصول إليها. وعل، وجه اخلاو ،  ةغذا يأغا   يف دعم العغذية من خالل ضما  توافر   اليت تململ اش ل جيا
يف نوفمرب/تشتتترين   يف استتتعمتتتافعه م  منظمة الاتتتحة الملا ية، ا نظمةالذي اشتتتاكت    قام ا ؤمتر الاو  الثاين ا ملين ابلعغذية،

عم  ، تملهتّا اج2015ويف ستتتتتتتتتتتتتتبعمرب/أيلول   4وإطتار الملمتل اخلتا  اته. 3ابععمتاد إعال  رومتا اشتتتتتتتتتتتتتتأ  العغتذيتة،  2014الثتاين 
عامٍل خاٍل من ا و  وأكثر إناتتتتتتتتتاف ا إلجياد  هاف ا من أهاا  العنمية ا ستتتتتتتتتعاامة ترما إىل متهيا الطريق  17الاو  اعحقيق 

، أقّرت ا مملية الملامة لألمم ا عحاة إعال  روما اشتتتتتتتتأ  العغذية 2016ويف أاريل/نيستتتتتتتتا     2030.5واستتتتتتتتعاامة  لول عام  
منظمتة وأوكلتت إىل  6،عقتا األمم ا عحتاة للملمتل من أجتل العغتذيتة 2025-2016 الفاةوإطتار الملمتل اخلتا  اته، وأعلنتت 
 تنفيذ الملقا. اإلشرا  عل،مهمة االشااك يف  الملا يةاألغذية والزراعة ومنظمة الاحة 

 
ا2017 تة اليت عقتات يف متارس/آذار اوطلبتت  نتة الربجمج، يف دورهتتا احلتاديتة والملشتتتتتتتتتتتتتترين املتا ا ت  -4 لرؤيتة  ، تقييمت 

)"االستتتتتتااتييية"( لمتتتتتتما  أ  الململ الذي تقوم اه ا نظمة للململ يف جمال العغذية  استتتتتتااتيييعهامنظمة األغذية والزراعة و 
ومت استتتتتتتتتتع مال تقييم  7.ا نشتتتتتتتتتتود لغرضلمناستتتتتتتتتتبة  تظل وأ  االستتتتتتتتتتااتييية   ا أمهية،لاعم حتستتتتتتتتتتد العغذية لليمي  يظل ذ

 عاة توصيات لزايدة أثر عمل ا نظمة يف جمال العغذية.تقا  و  2019يف فرباير/شبا   8االسااتييية
 
، أ  يملرض عليها خالل 2019يف مارس/آذار    ،ملا ا ا ةالستتتادستتتة والملشتتترين اهتا دور  نة الربجمج يف طلبت و  -5

عن العقام احملرز يف  رحتايث لالستتتتتتتتااتييية وتقري 2019دورهتا الستتتتتتتتااملة والملشتتتتتتتترين املا ا ا ة يف نوفمرب/تشتتتتتتتترين الثاين 
 9العحايث.عملية 

 
 

2  http://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf   
3  ml542a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
4   mm215a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
5  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf 
6  https://www.un.org/nutrition/ar 
7  ms543a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
8  detail/ar/c/1185153/-http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation 
9   http://www.fao.org/3/mz010ar/mz010ar.pdf 

http://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://www.un.org/nutrition/ar
http://www.fao.org/3/a-ms543a.pdf
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1185153/
http://www.fao.org/3/mz010ar/mz010ar.pdf
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شتتتتتتتملبة العغذية والنظم الغذا ية يف ا نظمة، عملية حتايث االستتتتتتتااتييية اقيادة ااأت ، 2019ويف منعاتتتتتتت  عام  -6
 ،عمل ا نظمة أبكملها تستعفيا من عملية شتاملة  ها  إشترا  ا اير الملام ا ستاعا للعنمية االقعاتادية واالجعماعية. و حتت  

 . 2020عام مع ررة عل، ماى صياغة عملية مشاورات داخلية وخارجية و تعالّلها و 
 

 11واجمللس 10استعراض التقدم احملرز من قبل جلنة الربانمج  - ااثنيً 
 
إىل  نة الربجمج يف أواخر ستتتتبعمرب/أيلول   ا ا قاحة وتقاميه احملاثة لالستتتتااتييية  12فاتتتتيلية ت خطو  عريمتتتتة  ضتتتت  مت و  -7

  . 2019نوفمرب/تشرين الثاين   8إىل    4الفاة من  خالل   ة اليت عقات ا السااملة والملشرين املا ا   دورهتا يف  اسعملراضها ، و 2019
 
اكيز االستااتييية عل، عن أتيياها ل لعحايث اشتأ  عملية وضت  االستااتييية و تقايرها ل وأعرات  نة الربجمج عن   -8

انهج النظم الغذا ية،  اللينة مملا ة مجي  أشتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتوي العغذية م  مراعاة العزام ا نظمة اعحقيق هذا ا ا . كما رحّبت 
العوصتتتيات الر يستتتية ا نبثقة  متام ا  ربز  وأ  ت  الاتتتاد ة يف هذا  نظم اليت تعمع  هبا ا   ا قارنة وطلبت أ  حتاد االستتتااتييية ا يزات 

 شاملة.    ية عملية تشاور  الضطال  اذلك من خالل اب كذلك  ينة  ل ل ا أوصت  و .  السااقة عن تقييم االسااتييية 
 
 ة ايف دورهتا العاستتتتتتتتتملة والملشتتتتتتتتترين املا ا مبيمله مشتتتتتتتتترو  االستتتتتتتتتااتييية استتتتتتتتتعملراض ملت  نة الربجمج إىل وتطلّ  -9

(، لملرضتتتتتتتتها عل، جملس 2021 ة )مارس/آذار  االثالثد املا ا هتا  ( والنستتتتتتتتاة النها ية يف دور 2020)نوفمرب/تشتتتتتتتترين الثاين 
 .ذلك النظم الغذا ية، إذا أم ن اشأ مؤمتر قمة األمم ا عحاة  د( قبل انملقا2021بله )مارس/آذار ا نظمة وإقرارها من ق  

 
، 2019 تة، اليت عقتات يف ديستتتتتتتتتتتتتتمرب/كتانو  األول ا املتا ا ت دالثتالثتة والستتتتتتتتتتتتتتعتته دور جملس ا نظمتة يف أقّر قتا و  -10
 االسااتييية.اشأ   ة يف ما يعمللق مبواصلة الململ االسااملة والملشرين املا ا هتا  دور يف   الربجمجالاادرة عن  نة  عوصيات ال
 

 ملخص االسرتاتيجية احملدثة - ااثلثً 
 
د( ا بادئ )ج( النهج؛ ) ( الرؤية؛  )أ( ا قامة والستتتتتياا؛  )األقستتتتتام العالية:  من  االستتتتتااتييية احملاثة عأل  ستتتتتع -11

 ح( إطار ا سايلة.)ز( خطة العنفيذ؛ )و( وسا ل العنفيذ؛ )؛ النواتجهت( )الملامة؛ 
 
 العحقيق األهاا  ا شتاكة للمنظمة دعم  عامال  أستاستي ا  تشتّ ل  العغذية أ   ستعبّد ا قّامة كي    املقدمة والسييا.   -12
  ها وستتتعؤكا عل، ضتتترورة أ  تقوم ا نظمة اعملزيز  ي  حتقيق غاايهتا ا عاتتتلة أبهاا  العنمية ا ستتتعاامة. اليت هتا  إىل لبلاا  ل 

وضت  وستي ية. لعغذية عل، نطاا ا نظمة من أجل الوفاي ابلعزاماهتا يف إطار عقا األمم ا عحاة للململ من أجل العغذ اخلا  اب 
أ( الطبيملتة ا عغاة لملتبي ستتتتتتتتتتتتتتوي العغتذيتة؛ )الستتتتتتتتتتتتتتيتاا الملوامتل احلتادتة اليت تؤثر عل، حتتايتث االستتتتتتتتتتتتتتااتيييتة، مبتا يف ذلتك: 

 
10  http://www.fao.org/3/na582ar/na582ar.pdf 12 ، البنا 14و 13  ا، الافحع. 
11  Report when it becomes available][Add link to Council  
12  http://www.fao.org/3/nb124ar/nb124ar.pdf 

http://www.fao.org/3/na582ar/na582ar.pdf
http://www.fao.org/3/nb124ar/nb124ar.pdf
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تطور و   ج()العغاات ا ي لية الر يستتتتتتية عل، ا ستتتتتتعوى الملا ا اليت تؤثر يف ستتتتتتوي العغذية وتعأثر اه عل، حا ستتتتتتواي؛  و   ()
أهاا  العنمية ا ستتتتتتتعاامة والملايا من ا بادرات والفر  )مثل عقا األمم ا عحاة للململ من أجل العغذية( لعحفيز العقام  

 اليت تملىن ابلعغذية. عاد ا نظماتوتزايا  د()يف جمال العغذية؛ 
 
غا  غذا ية تملزز اتبا  أيمل س ايا  رؤية ا نظمة اشتأ  العغذية ا ا  ا عمثل يف قارة مجي  األفراد عل، . الرؤية -13

أثر تنطوي عل، ؛ و مقبولة ثقافي اوعادلة؛ و   ،وآمنة  ،سملار مملقولةوت و  أبمجي  أاملاد الاحة والرفاا؛ ومي ن الوصول إليها،  
للمنظمة  ا قارنةايئا منافض. كما ستتتتتعستتتتتلى المتتتتتوي عل،  ج النظم الغذا ية لعحقيق هذا ا ا ، م  الاكيز عل، ا يزة 

 . اكيز عل، جانب العغذية ا رتبى ابألغذيةيف ال
 
يعمثل  ج ا نظمة لعحستتد العغذية يف دعم تنفيذ الستتياستتات واالاع ارات واألنشتتطة عرب النظم الغذا ية .  النهج -14

رؤية ا نظمة اشتتتتتأ  حتقيق  األفراد من  د مجي  ستتتتتيؤدي إىل متما  وهو عل، ا ستتتتتعوايت الملا ية واإلقليمية والوطنية واحمللية،  
ايئة األغذية و أي ستتتتتتتلستتتتتتتلة اإلماادات الغذا ية - النظم الغذا يةاالت  العغذية. وستتتتتتتيستتتتتتتعنا إىل خربات ا نظمة يف مجي  جم

 وسلوك ا سعهلك.
 
عل، جمموعة من يقوم  كي  أ  عمل ا نظمة يف جمال العغذية   عل، ثةاالستتااتييية احملاّ شتتاد  ستتع املبادئ العامة  -15

( وينبغا النهوض 2؛ )احلاتتتتتتتتتتول عل، غذاي كا ٍ ( يعمع  مجي  األفراد  ق  1ا بادئ األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية، مبا يشتتتتتتتتتتمل ما يلا: )
( وتعستم الشتراكات أبمهية حادة للقمتاي 3اب ستاواة اد ا نستد وابإلناتا  وبّنب ا ار الستلبية ا عاتلة انو  ا نس؛ )

ز نظم الاور القيادي الذي يمتتطل  اه الشتتركاي يف ستتا ر اجاالت احليوية مثل تملزيظ، عل، مجي  أشتت ال ستتوي العغذية، وح
( وينطوي اتّبا   ج قا م عل، النظم عل، حتايا ا قايمات احملعملة وحتقيق العواز  4اعم؛ )الو ابالعاا  الاحة والعملليم، 
وجاذاة لليمي ، وذلك عن طريق   ،ومعوافرة أبستتتتتتتتتتتتتملار مملقولة، ومقبولة  ،األغا  الغذا ية الاتتتتتتتتتتتتتحّية آمنةملل يف ما اينها  

ّّ أثر تقييم  قويض خمعل  جوانب االستعاامة )البيئة واجعم  والثقافة واالقعاتاد( من دو  تعل، إلجرايات الستياستات واشت
 صحة األفراد.

 
أهاا  و والية ا نظمة تعماشتتتتت، م   نواتجتعمتتتتتمن ستتتتتعحاد االستتتتتااتييية احملاثة ستتتتتلستتتتتلة النعا ج اليت .  النواتج -16

 . العنمية ا سعاامة لألمم ا عحاة
 

يعمللق  ما ا ستتتتتتتتعوى الملا ا واإلقليما والوطين واحمللا يفكل من هناك وضتتتتتتتتوح يف الرؤية عل،    .1 الناتج •
ل إىل أغا  غذا ية تملزز مجي  أاملاد الاتتتتتتتتتحة والرفاا؛ ومي ن الوصتتتتتتتتتول إليها،   أبستتتتتتتتتملار وت و  ابلعوصتتتتتتتتتّ

منافمتتتد؛ والعغياات الالزمة  دأثر وضتتتغى ايئيتنطوي عل، وعادلة؛ ومقبولة ثقافيا ؛ و   ،وآمنة  ،مملقولة
 لعملزيز النظم الغذا ية اليت ال حتقق هذا الرؤية.

 
شتتتتتتراكات اد أصتتتتتتحا  ا اتتتتتتلحة ا عملادين وتاعيمها من أجل تملزيز فهم مشتتتتتتاك  يعم إارام  .2 الناتج •

 دعم االستتعاامةم  ، أغا  صتتحّيةلعوصتتل إىل لوالعزام إبحااث العغياات الالزمة يف الستتياستتات والململ 
 .يف الوقت ذاته والبيئيةوالثقافية االقعاادية واالجعماعية 
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ا سعوى الملا ا واإلقليما والوطين واحمللا العزام ا كامال  اعحايا أثر كل من الشركاي عل،   يلعزم  .3 الناتج •
الغذا ية، مبا يشتتتمل عل، النظام الغذا ا والعغذية، ويشتتتاركو  يف تغياات النظم الية ستتتياستتتاهتم احلوأتثا  

 االاع ارات الالزمة لعملزيز اتساا السياسات وزايدة أثرها.
 

وتململ هياكل احلوكمة افملالية عل، ا ستتعوايت الملا ية واإلقليمية  كافية  تملعرب القارات يف البلاا     . 4 الناتج  •
 . تع ّلل ابلنياح أ   جرايات ا عاذة من  إل والوطنية واحمللية من أجل مت د السياسات واالاع ارات وا 

 
وستتتتتتا ر أصتتتتتتحا  ا اتتتتتتلحة اعنفيذ الستتتتتتياستتتتتتات واالاع ارات ية حل وماتقوم ا هات الفاعلة    .5 الناتج •

 . واإلجرايات األساسية الالزمة إلحااث حتّول إجيايب
 
هذا  و  عهذا النواتج. وستتتتتتتتتتت عحقيق لالالزمة  ثة اإلجرايات ل االستتتتتتتتتتتااتييية احملاّ ستتتتتتتتتتتعفاتتتتتتتتتتتّ   وسييييييييياذل التن يذ  -17

كيز ومي ن تملزيزها أو إلغاي الا ماااطة يف ما اينها،   ،للموايمة م  الوظا   األستتتتتتتتاستتتتتتتتية للمنظمةاليت ختمتتتتتتتت   ،ياتاإلجرا
، ال إ ا مبنأى عن اإلجرايات األخرى  إجرايات معستتتلستتتلة وال تململ اشتتت ل منفردها ليستتتت عليها اناي  عل، الستتتياا. و 

 مجي  الشركاي وأصحا  ا الحة. عاذهايتململ مملا  اعآزر وتعماش، م  إجرايات أخرى 
 

العواصتتتتل عل، ا ستتتتعوايت الوطنية واإلقليمية والملا ية، يف اجاالت ذات الاتتتتلة و عوعية  ستتتتعقوم ا نظمة ابل •
ااعملزيز الوصتتول إىل النظم الغذا ية اليت تملزز مجي  أاملاد الاتتحة والرفاا النظم الغذا ية اليت مي ن   ، وحتايا 

أتثا ايئا تنطوي عل، ؛ و وعتتادلتتة؛ ومقبولتتة ثقتتافيتت ا ،وآمنتتة ،أبستتتتتتتتتتتتتتملتتار مملقولتتةوت و  الوصتتتتتتتتتتتتتتول إليهتتا، 
 .النظم الغذا ية اليت ال حتقق هذا الرؤيةيف حتويل حااث منافض؛ وتممن العغياات الالزمة إل

 
والعغتتذيتتة  ةالغتتذا يتت غتتا  ألدلتتة اشتتتتتتتتتتتتتتتأ  األستتتتتتتتتتتتتتعقوم ا نظمتتة جبم  البيتتاجت وإجراي العحليالت وتولي  ا •

 الغذا ية. والنظم
 

سعوفر ا نظمة ملعق، لألعماي والشركاي، مبا يف ذلك الشركاي يف العنمية واجعم  ا اين والقطا  اخلا .  •
هبا، اعيستتا وتملزيز احلوار والفهم ا شتتاك حول العغياات   اوموثوق   وستتعقوم ا نظمة ابععبارها وكالة حماياة

 الالزمة لمما  توفا النظم الغذا ية ألغا  غذا ية صحية، م  دعم مجي  أاملاد االسعاامة.
 

ستعنار  ا نظمة م  البلاا  والشتركاي يف حتليل الستياستات لعحايا أثر الستياستات القا مة، والثغرات يف  •
ياات واالاع ارات الالزمة لعملزيز اتستتتاا الستتتياستتتات وأثرها عل، نطاا النظام الستتتياستتتات، وحتايا العغ

االغذ عل، ترمجة وت يي  االتفاقات الاولية وماوجت الستتتتتتتتتلوك،   ا ا. وقا يشتتتتتتتتتعمل هذا اإلجراي أيمتتتتتتتتت 
 خطو  توجيهية خاصة ا ل الا.و إىل ذلك، إىل قواعا  وما

 
األفراد وا نظمة والستياستات من أجل تيستا إنشتاي   ستعاعم ا نظمة تملزيز القارات الوطنية عل، مستعوى  •

 هياكل للحوكمة وإقامة الشراكات الالزمة لعنفيذ السياسات واالاع ارات واإلجرايات.
 

ستتتتتتتعوفر ا نظمة ا ستتتتتتتاعاة الفنية ضتتتتتتتمن جمال خربهتا وواليعها الختاذ اإلجرايات الالزمة هبا  ضتتتتتتتما   •
 حسن أداي هذا الوظا  .



ARC/20/INF/18/REV.1 6 

 

 
 إلقليم.السياا أو خاصة ابسيعم وض  خطة تنفيذ أتخذ يف االععبار عناصر . خطة التن يذ -18
 
 ورف  العقارير وا سايلة. ةسيعم وض  إطار مسايلة يعماش، م  آليات ا نظمة اخلاصة ابلربجم. إطار املساءلة -19
 

 واجلدول الزمينالعمليات  -ارابعً 
 

وستتتعستتتعمر ، عل، حا ستتتواي ا نظمة وم  الشتتتركاي اخلارجيدمشتتتاورات مستتتعفيمتتتة، داخل  2019يف عام  ااأت  -20
 .2020 طوال عام

 
الفنية ا ملنية واإلدارات   الشتتتتتملبضتتتتتّم مثلد من مجي  )تقين مملين ابستتتتتااتييية العغذية مهام  وُعقا اجعما  لفريق  -21
ُعقتتتا االجعمتتتا  األول يف قتتتا . و (م تتتاتتتتب إقليميتتتة فرعيتتتةعتتتاة لمنظمتتتة ومجي  ا  تتتاتتتتب اإلقليميتتتة و الر يستتتتتتتتتتتتتتا لقّر ا يف 
لالستتتتتتااتييية احملاثة.  ةالعفاتتتتتتيلياخلطو  الملريمتتتتتتة  حول  عملقيباتالستتتتتتعملراض وبمي  ال  2019نوفمرب/تشتتتتتترين الثاين  11

اإلستتتتتهامات ا قاحة استتتتتعملراض  للنظر يف ا  وجت الر يستتتتتية لالستتتتتااتييية و  2020ابنعظام يف عام  هام وستتتتتييعم  فريق ا 
 أقسام االسااتييية. خمعل ابلنسبة إىل 

 
  ممللومات عن و م  مجي  ا ؤمترات اإلقليمية، ستيعلق، ا شتاركتباد ا  ومن خالل مذكرة ا مللومات هذا، اليت يعم  -22

 13 :اخلاصة هبم ا ؤمترات اإلقليميةيف  ههاعملية حتايث االسااتييية وتوجّ 
 

 ؛(2020فرباير/شبا   20-17آسيا واحمليى ا ادئ ) •
 ؛(2020مارس/آذار  4-2الشرا األدىن )و  •
 ؛(2020مارس/آذار  27-23أفريقيا )و  •
 ؛(2020أاريل/نيسا   29-27أمري ا الالتينية والبحر ال ارييب )و  •
 (.2020مايو/أاير  7-5أورواب )و  •

 
بادل . وستتتتتتيعم تلالستتتتتتااتييية احملاثة م  مجي  الليا  الفنية للمنظمة  ةأوليستتتتتتودة مبادل ت 2020يف عام  وستتتتتتيعم  -23

 فنية:الليا  الاجعماعات ا سودة مبناسبة انملقاد 
 

 ؛2020يوليو/متوز  17-13 نة ماايا األداك،  •
 ؛2020 حزيرا يو/نيو  26-22 نة الغاابت، و  •
 ؛2020سبعمرب/أيلول  25-23 نة مش الت السل ، و  •
 .2020أكعوار/تشرين األول  2 –سبعمرب/أيلول  28 نة الزراعة، و  •

 

 
13  http://www.fao.org/about/meetings/ar/ 
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إجراي مشتاورات خارجية م  أصتحا  ا اتلحة الر يستيد، مبا يف ذلك ا نظمات الشتري ة   2020يف عام  ستيعمو  -24
 لألمم ا عحاة، وا ؤسسات األكادميية ا اعارة، وا هات ا احنة، والوكاالت غا احل ومية، وغاها.

 
ل الرا  الثاين من وستتتتتتتتعملقا ناوة غا ردية م  األعمتتتتتتتتاي لعقا  واستتتتتتتتعملراض مستتتتتتتتودة االستتتتتتتتااتييية احملاثة خال -25
 .(مجي  ا مثلد الاا مد يف روماإىل حلمور الناوة دعوة حمادة سيعم توجيه )و يف روما، إيطاليا.  2020 عام
 
ا شتتاورات ا ذكورة أعالا، ستتيعم تقا  مستتودة الحقة إىل  نة الربجمج للنظر استتهامات  واملا األخذ يف االععبار   -26

 .2020 ة اليت سعملقا يف نوفمرب/تشرين الثاين الملشرين املا ا فيها خالل دورهتا العاسملة وا
 
(،  2021 ة ل ا توافق عليها )مارس/آذار ا الثالثد املا ا  هتا دور  نة الربجمج يف  وستعقام االستااتييية النها ية إىل   -27

 (.2021)مارس/آذار  قرارهاوسُعملرض املا ذلك عل، جملس ا نظمة إل
 
رؤية منظمة األغذية  الورة، كيزي من هذا الململية، يف تقا  توجيهات اشأ  مواصلة اإلقليما ا ؤمتروقا يرغب  -28

 من منظور اإلقليم.للململ يف جمال العغذية  اسااتيييعهاوالزراعة و 


