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 ع  بادرة  نظمة األغذية والزراعة للحّد قدر املسجججججمطاأ  ن  ثلها علي البيشة و اججججج يع ا  جججججا      ل  اعة هذه الوثيقة عن الطلب انسججججج ا  اميكن طب
  .orgwww.fao. وميكن ا طالأ علي هذه الوثيقة وعلي غريها  ن الوثائق علي  وقع املنظمة  لاعاة للبيشة
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A 

 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 األدنى للشرق

 الدورة الخامسة والثالثون

 2020مارس/آذار  4-2مسقط، سلطنة ُعمان، 

 للعمل في مجال التغذية واستراتيجيتهامنظمة األغذية والزراعة  رؤيةتحديث 
 

 موجزال
 وصججججية  2019يف  اليل/نيسججججا  املنملقدة  قّل جملس  نظمة األغذية والزراعة يف دور ه احلادية والسججججمد املد املائة  

احملدثمد واسجججججا ي يم ا املنظمة رؤية . وسججججمنظل اسجججججا ي ية نيدثمد لململ املنظمة يف جمات الم ذيةرؤية و  قضججججض او ججججع 
 الزراعة امللاعية للم ذيةا املم لةالنظم ال ذائية و ( 2)( مجيع  شكات سوء الم ذية؛ 1)يف جمات الم ذية يف  ا يلض:  للململ

اهن اا سجججججججمناد ج  نمائ  املويلل الدو  ال اب اململذ االم ذية وجعال  رو ا ااججججججج   السجججججججياي الملاملض اللّ ( 3) ؛اهاومبا يمخطّ 
ا جل الم ذية الم ذية وجطار الململ املنب ق عنه وعقد األ م املمحدة للململ  ن خطة  نفيذ  .  ما  هنا سجججججججججماجججججججججمل  يضججججججججج 

 . ع  لاعاة ا عمبارا  احملددة املم لة االسياي  و اإلقليممساءلة، لل اوجطار   نيكمة
 

للململ يف جمات الم ذية، واسجججججججججججججججا ي يم ا املنظمة  رؤيةعن المقدم احمللز يف حتديث   وجزا  و قدم هذه الوثيقة  
 وعملياهتا الاا لة.

 المؤتمر اإلقليمي جانبمن  ااتخاذهي يُقترح الت اتاإلجراء
للململ يف جمات واسجججججا ي يم ا املنظمة رؤية  الورةااجججج    واصججججلة   وجي ا يف  قدمي اإلقليمض  املويللقد يلغب  

 الم ذية  ن  نظور اإلقليم.

 ميكن  وجيه  ي اسمفسارا  اا    ضمو  هذه الوثيقة ج :
   انة املويلل اإلقليمض

NERC@fao.org-RNE-FAO 
  

http://www.fao.org/
mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org
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 قدمةم
 

المحديا  املمزايدة  ملقيدا     ل  ن  ي وقت  2019،1يوثق  قليل حالة األ ن ال ذائض والم ذية يف الملامل لملام  -1
 الم ذية والم ذية املفلطة. وهناكقلق  ن النقص يف  ضي لسوء الم ذية يف الملامل،  ي  سمويا   ل فملة ااكل يدعو ج  ال

  ن الوز  الزائد، ن األشججججججججججججججخا  البال د  ا  ليار اينما يملاب  ليو  شججججججججججججججخص يملانو   ن ا وأ املز ن،  820    ل  ن
  ن السمنة.االغ  ليو  شخص  672و

 
والم ذية املفلطة. و اججججججكل األغاا ال ذائية غري ال ججججججحية  حد األسججججججبام الكا نة وراء  ل  ن النقص يف الم ذية  -2

علي ، الو الة اللائدة لأل م املمحدة يف جمات األغذية والزراعة اليت  مممع خبربة )املنظمة( و ضججججججججججججطلع  نظمة األغذية والزراعة
 لل اية يف حتسد الم ذية لل ميع. ادور هام، نطاي النظام ال ذائض

 
ارسة الدور احليوي الذي  لملبه النظم ال ذائية اليت  ململ وقد  الز  المطورا  الملاملية احلدي ة يف جما  اململلفة واملم -3

ال ججججحية والوصججججوت جلي ا. وعلي وجه ا  ججججو ، يف  ةيف دعم الم ذية  ن خالت  ججججما   وافل النظم ال ذائي ااججججكل جيد
يف اسججججججججمضججججججججافمه  ع  نظمة  املنظمة، قام املويلل الدو  ال اب اململذ االم ذية، الذي اشججججججججج ت 2014نوفمرب/ اججججججججلين ال اب 

،  ملّ د اجملممع 2015ويف سجججججججبممرب/ يلوت  3وجطار الململ ا ا  اه. 2ال جججججججحة الملاملية، ااعمماد جعال  رو ا ااججججججج   الم ذية
هدف ا  ن  هداف المنمية املسجججججججججججججمدا ة  ل ض ج  يل يد الطليق مو عاملع خاتع  ن ا وأ و   ل جن جججججججججججججاف ا  17الدو  امحقيق 

،  قّل  ا مملية الملا ة لأل م املمحدة جعال  رو ا ااجججججج   الم ذية 2016ويف  اليل/نيسججججججا    2030.4عام واسججججججمدا ة  لوت 
الججذي فّوك  ال   ن  2025،5-2016وجطججار الملمججل ا ججا  اججه، و علنججت عقججد األ م املمحججدة للملمججل  ن  جججل الم ججذيججة 

 فيذ الملقد. ن ااإلشلاف  ملا  علي الملاملية نظمة األغذية والزراعة و نظمة ال حة 

 
 للؤية ا،  قييم  2017ئة اليت عقد  يف  ارس/آذار اوطلبت  نة الربنا  ، يف دورهتا احلادية والملاججججججججججججججلين املد امل -4

للململ يف جمات الم ذية )"ا سججججججججا ي ية"( لضجججججججما     الململ الذي  قوم اه املنظمة لدعم حتسجججججججد  واسججججججججا ي يم ااملنظمة 
يف  7ومت اسججمكمات  قييم ا سجججا ي ية 6ا سجججا ي ية    زات  ناسججبة اذا ال لك.الم ذية لل ميع سججيظل ذا  صججلة، و   

 . وقد ت  نة الربنا   عدة  وصيا  لزيادة   ثري عمل املنظمة يف جمات الم ذية.2019فربايل/شباا 

 
 الالسجججججا ي ية و قليل  ا ملد املائة لل نة الربنا   حتدي   ، طلبت الدورة السججججادسججججة والملاججججلين ا2019ويف  ارس/آذار  -5

 2019.8ئة يف نوفمرب/ الين ال اب اعن المقدم احمللز يف المحديث خالت دورهتا السااملة والملالين املد امل

 

                                                      
1  http://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf  
2  a.pdf542ml-a/3http://www.fao.org/ 
3   a.pdf215mm-a/3http://www.fao.org/ 
4  web.pdf%20Development%20Sustainable%20for%20Agenda21252030%20https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/  
5  https://www.un.org/nutrition/ar 
6  a.pdf543ms-a/3http://www.fao.org/ 
7  /1185153detail/ar/c/-http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation 
8   ar.pdf010ar/mz010mz/3http://www.fao.org/ 

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-mm215e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.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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اد   شجججججملبة الم ذية والنظم ال ذائية يف املنظمة، حتت جشجججججلاف املديل الملام املسجججججاعد ، 2019ويف  نم ججججج  عام  -6
للمنمية ا قم ججججججججججججادية وا جمماعية، يف قيادة عملية حتديث ا سجججججججججججججا ي ية. وج  الململية شججججججججججججا لة و ل ز علي عمل املنظمة 

 . 2020ام ا  مل ا. وسممميز ااملااورا  الداخلية وا ارجية وال ياغة المكلارية طوات ع

 

 10والمجلس 9استعراض التقدم المحرز من قبل لجنة البرنامج

 
ج   نة الربنا   يف  واخل سجججبممرب/ يلوت  الالسججججا ي ية املقجحة ومت  قدمي  11ا طوا الملليضجججة المف جججيلية تُو جججمل -7

  .2019نوفمرب/ الين ال اب  8ج   4ئة اليت عقد  يف الفجة  ن االسااملة والملالين املد امل دورهتايف  ا، ومت  لاجملم 2019

 
لمحديث ااجججج   عملية و ججججع ا سجججججا ي ية. و يد   ل يز ا سجججججا ي ية علي و علات  نة الربنا   عن  قديلها ل -8

 ملا ة مجيع  شجججكات سجججوء الم ذية  ع  لاعاة المزام املنظمة امحقيق هذا اادف.  ما رحّبت ان   النظم ال ذائية، وطلبت 
علي    يمم جالاز الموصجججيا   ايضججج  ال جججدد. وشجججدد   نة الربنا    للمنظمة يف هذا  املقارنة   حتدد ا سججججا ي ية امليزا  

. و وصت  نة الربنا   اا باأ عملية  ااور شا لة  ع علي   مل وجه مقييم يف ا سجا ي ية احملدثةالاللئيسية املنب قة عن 
 ا سجا ي ية احملدثة.  الورةاألعضاء خالت 

 
ئة ادورهتا الماسججججججججججججججملة والملاججججججججججججججلين املد امليف مب مله ملت  نة الربنا   ج   لاجملة  اججججججججججججججلوأ ا سجججججججججججججججا ي ية و طلّ  -9

(، لملل ججججججج ا علي جملس 2021ئة ) ارس/آذار ا( والنسجججججججخة الن ائية يف الدورة ال الثد املد امل2020)نوفمرب/ اجججججججلين ال اب 
 النظم ال ذائية، جذا   كن. اا   ويلل قمة األ م املمحدة  د( قبل انملقا2021بله ) ارس/آذار املنظمة وجقلارها  ن ق  

 
،  وصججججيا  2019ئة جمللس املنظمة، اليت عقد  يف ديسججججمرب/ انو  األوت اّل  الدورة ال ال ة والسججججمو  املد املو ق -10

 ئة لل نة الربنا   يف  ا يممللق مبواصلة الململ يف ا سجا ي ية.االدورة السااملة والملالين املد امل

 

 ملخص االستراتيجية المحدثة

 
د( املبادئ الملا ة؛ )ج( الن  ؛ )م( اللؤية؛ ) ( املقد ة والسياي؛ )سمامل ا سجا ي ية احملدثة األقسام المالية:  -11
 ح( جطار املساءلة.)ز( خطة المنفيذ؛ )و( وسائل المنفيذ؛ )؛ النوا  هج( )
 

 المقدمة والسياق
 

األهداف املاجججججج ة للمنظمة ودعم البلدا  يف حتقيق سجججججمبّد املقّد ة  ي   اجججججّكل الم ذية عا ال   سجججججاسجججججي ا لمحقيق  -12
وسجججوف  و د علي  جججلورة     قوم املنظمة امملزيز هن  الم ذية علي نطاي املنظمة  غاياهتا املم جججلة ا هداف المنمية املسجججمدا ة.

احلامسة اليت  وثل  وسجججججياجججججلح السجججججياي الملوا ل . ن  جل الوفاء االمزا اهتا يف جطار عقد األ م املمحدة للململ  ن  جل الم ذية
م( الم ريا  اايكلية اللئيسججججججججية علي ) ( الطبيملة املم رية لملبء سججججججججوء الم ذية؛ )علي حتديث ا سجججججججججا ي ية، مبا يف ذل : 

                                                      
9  http://www.fao.org/3/na582ar/na582ar.pdf12 ، البند41و 13  ا، ال فحم. 

10  http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf 
11  ar.pdf124ar/nb124nb/3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/na582ar/na582ar.pdf
http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf
http://www.fao.org/3/nb124ar/nb124ar.pdf
http://www.fao.org/3/nb124ar/nb124ar.pdf
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 طور  هداف المنمية املسججججججمدا ة والملديد  ن  ج()املسججججججمومل الملاملض واليت  وثل يف سججججججوء الم ذية و م ثل اه علي حد سججججججواء؛ 
زيججادة عججدد  د()  ججل عقججد األ م املمحججدة للملمججل  ن  جججل الم ججذيججة( لمحفيز المقججدم يف جمججات الم ججذيججة؛ املبججادرا  والفل  )

 املنظما  اليت  ملىن االم ذية.
 

 الرؤية
 

يملكس ايا  رؤية املنظمة ااججججج   الم ذية حتقيق اادف املمم ل يف قدرة مجيع األفلاد علي  ارسجججججة األغاا ال ذائية  -13
؛ واا اض  قبولة ثقافي  ال حة واللفاه؛ واليت ميكن الوصوت جلي ا، ا سملار  ملقولة وآ نة وعادلة؛ واليت هاليت  ملزز مجيع  املاد 

 املقارنة  ثري ايشض  نخفض.  ما  هنا سججججمسججججلع الضججججوء علي هن  النظم ال ذائية لمحقيق هذا اادف،  ع الج يز علي امليزة 
 . ع ااألغذية ن خالت  ل يزها علي جانب الم ذية املل بللمنظمة 

 
 النهج

 
يمم ل هن  املنظمة لمحسجججججد الم ذية يف دعم  نفيذ السجججججياسجججججا  وا امكارا  واألناجججججطة عرب النظم ال ذائية علي  -14

األفلاد  ن الوصوت ج  رؤية املنظمة اا   الم ذية. املسمويا  الملاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية،  ا  ن ش نه يلكد مجيع 
 ي  ن سججججججلسججججججلة اإل دادا  ال ذائية ج  ايشة - النظم ال ذائية  ج  خربا  املنظمة يف مجيع جما   وسججججججيسججججججمند هذا الن 

 األغذية وصو   ج  سلوك املسم ل .
 

 المبادئ العامة
 

عمل املنظمة يف جمات الم ذية علي جمموعة  ن املبادئ قيام ثة  ي   نه سجججججججججججججيمم ا سججججججججججججججا ي ية احملدّ مللك سجججججججججججججم -15
( وينب ض الن وك ااملساواة اد 2( يمممع مجيع األفلاد  ق احل وت علي ال ذاء الكايف؛ )1 ا يلض: ) األساسية، مبا يامل

( و مسججم الاججلا ا  ا حية حامسة للقضججاء علي مجيع 3ا نسججد وااإلن ججاف و ّنب ا ثار السججلبية املم ججلة انوأ ا نس؛ )
ضججطلع اه الاججل اء يف سججائل اجملا   احليوية   ل  ملزيز النظم  شججكات سججوء الم ذية، ويمم ا عجاف االدور القيادي الذي ي

( وينطوي ا ّباأ هن  قائم علي النظم علي حتديد املقايضا  احملمملة وحتقيق المواز  4ال حية والمملليم، ودعم هذا الدور؛ )
وجاذاة لل ميع، وذل  عن  يف  ا اين ا لم جججججججب  األغاا ال ذائية ال جججججججحّية آ نة و موافلة ا سجججججججملار  ملقولة، ولمكو   قبولة

طليق  قارنة  ثل خممل  السياسا  واإلجلاءا   ع خممل  جوانب ا سمدا ة )البيشة واجملممع وال قافة وا قم اد(  ن دو  
  ملليض صحة األفلاد للخطل.

 
 النواتج

 
اليت  ملكس و ية  النوا  سججججمحدد ا سجججججا ي ية احملدثة سججججلسججججلة النمائ  اليت ميكن  ن خالاا حتقيق جمموعة  ن  -16

 و مسق  ع غوذج سلسلة النمائ  ا ا  ااملنظمة و هداف ا الملاملية. املنظمة 
 

ل ج    ا هناك و جججوح يف اللؤية علي املسجججمومل الملاملض واإلقليمض والوطذ واحمللض يف :1 النا   ) ( يممللق االموصجججّ
ا، ا سجججملار  ملقولة وآ نة وعادلة؛ و قبولة  غاا غذائية  ملزز مجيع  املاد ال جججحة واللفاه؛ وميكن الوصجججوت جلي 

 ثقافيا ؛ واا   ثري و  ع ايشض  نخفضد؛ واالم يريا  الالز ة لمملزيز النظم ال ذائية اليت   حتقق هذه اللؤية.



NERC/20/INF/16 5 

 

الاجججججلا ا  اد  صجججججحام امل جججججلحة املمملددين و دعيم ا  ن  جل  ملزيز الف م املاججججججك  يمم جالام :2 النا   )م(
، ودعم ا سججججججججججججمدا ة  غاا صججججججججججججحّيةلمحقيق وا لمزام اإحداث الم يريا  الالز ة يف السججججججججججججياسججججججججججججا  والململ 

 ا قم ادية وا جمماعية والبيشية.

والوطذ واحمللض المزا  ا  ا ال  امحديد   ثري سياساهتم الال اء علي املسمومل الملاملض واإلقليمض  يلمزم :3 النا   )ج(
القائمة علي النظام ال ذائض والم ذية، وهم ياججججججججججججججار و  يف   يريا  النظم ال ذائية، مبا ياججججججججججججججمل ا امكارا  

 الالز ة لمملزيز ا ساي السياسا  وزيادة  ثلها.

مة افملالية علي املسجججججججمويا  الملاملية واإلقليمية  ملمرب القدرا   افية يف البلدا  و ململ هيا ل احلو  :4 النا   )د(
 جلاءا  املمخذة  ن حتقيق غاياهتا املناودة.إلوالوطنية واحمللية  ن  جل يلكد السياسا  وا امكارا  وا

 قوم ا  ا  الفاعلة علي  سججججججمومل احلكو ا  وسججججججائل  صججججججحام امل ججججججلحة امنفيذ السججججججياسججججججا   :5 النا   )ه(
 ألساسية الالز ة إلحداث حتّوت ججيايب. وا امكارا  واإلجلاءا  ا

 
 وسائل التنفيذ

 
هذه مخضجججع هذه النوا  . وسجججمحقيق ثة او جججوح اإلجلاءا  اليت سجججممخذها املنظمة لل ا سججججا ي ية احملدّ سجججمف جججّ  -17

 وثل علي املضججججج ا البملض، وميكن  ع املضججججج ا البملض/  ممفاعلسجججججو   ع الوظائ  األسجججججاسجججججية للمنظمةللمواء ة ءا  اإلجلا
 ملزيزها  و جل اء الم  يد علي ا اناء  علي السجججججججياي. وج  هذه اإلجلاءا  ليسجججججججت  مسجججججججلسجججججججلة و   ململ ااجججججججكل  نفلد يف 

 صوا ع، ال جهنا  ململ  ملا  امآزر و مماشي  ع ججلاءا   خلمل  ن قبل مجيع الال اء و صحام امل لحة.
 

قليمية والملاملية، يف اجملا   ذا  ال لة امملزيز المواصل علي املسمويا  الوطنية واإلو سمقوم املنظمة االدعوة  ) (
ميكن الوصجججوت النظم ال ذائية اليت  ا، وحتديد  الوصجججوت ج  النظم ال ذائية اليت  ملزز مجيع  املاد ال جججحة واللفاه

؛ واا   ثري ايشض  نخفض؛ واليت  ضججججججججججججججمن اوعادلة؛ واليت هض  قبولة ثقافي   جلي ا، ا سججججججججججججججملار  ملقولة وآ نة
 .النظم ال ذائية اليت   حتقق هذه اللؤيةالم يريا  الالز ة لمحويل 

 
سججججججججججججججمقوم املنظمججة جمع البيججانججا ، وججلاء المحليال ، و ولي  األدلججة، ااججججججججججججججج   النظججام ال ججذائض والم ججذيججة  )م(

 ال ذائية. والنظم
 

مبا يف ذل  الاججججل اء يف المنمية واجملممع املدب والقطاأ ا ا .  سججججموفل املنظمة  لمقي لألعضججججاء والاججججل اء، )ج(
و وثوي هبا، اميسجججججججري و ملزيز احلوار والف م املاججججججججك حوت الم يريا   وسجججججججمقوم املنظمة ااعمبارها و الة نيايدة

 الالز ة لضما   وفري النظم ال ذائية ألغاا غذائية صحية،  ع دعم مجيع  املاد ا سمدا ة.
 

سججمنخلا املنظمة  ع البلدا  والاججل اء يف حتليل السججياسججا  لمحديد  ثل السججياسججا  القائمة، وسججّد ال  لا   )د(
يف السججججياسججججا ، وحتديد الم يريا  وا امكارا  الالز ة لمملزيز ا سججججاي السججججياسججججا  و ثلها علي نطاي النظام 

دولية و دونا  السججلوك، و ا ج  علي  لمجة و كيي  ا  فاقا  ال اائض. وقد ياججممل هذا اإلجلاء  يضجج  ال ذ
 خطوا  وجي ية خاصة اكل الد.و ذل ، ج  قواعد 
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سججججمدعم املنظمة  ملزيز القدرا  الوطنية علي  سججججمومل األفلاد واملنظمة والسججججياسججججا   ن  جل  يسججججري جناججججاء  )ه(
 هيا ل للحو مة وجقا ة الالا ا  الالز ة لمنفيذ السياسا  وا امكارا  واإلجلاءا .

 
سجججموفل املنظمة املسجججاعدة الفنية  جججمن جمات خربهتا وو يم ا  ءاذ اإلجلاءا  الالز ة هبدف  جججما  حسجججن  )و(

  داء هذه الوظائ .
 

 خطة التنفيذ
 

 سيمم و ع خطة  نفيذ   خذ يف ا عمبار عناصل السياقا   و الملناصل اإلقليمية احملددة. -18
 

 إطار المساءلة
 

 آليا  املنظمة ا اصة االربا  ، ورفع المقاريل واملساءلة.سيمم و ع جطار  ساءلة يمماشي  ع  -19

 
 والجدول الزمنيالعمليات 

 

، وسجججمسجججممل طوات 2019اد    اجججاورا   سجججمفيضجججة، سجججواء داخل املنظمة  و  ع الاجججل اء ا ارجيد، يف عام  -20
 .2020 عام

 

الفنية واإلدارا   الاجججججججججججججملب جججججججججججججّم   لد  ن مجيع  وُعقد اجمماأ لفليق عمل  قذ  ملذ ااسججججججججججججججا ي ية الم ذية، -21
املكا ب اإلقليمية الفلعية. وُعقد  ضلمنظمة، و  لد  ن مجيع املكا ب اإلقليمية واملاللئيسججججججججججججججض لقّل املال ججججججججججججججلة يف  ذا 

 ن مجيع   ملقيبا . و ضججججججججججججمن جدوت األعمات اسججججججججججججممللاك و ميع 2019نوفمرب/ اججججججججججججلين ال اب  11ا جمماأ األوت يف 
فليق الململ لالسججججا ي ية احملدثة اليت عل جججت علي  نة الربنا  . وسجججي ممع  ةالمف جججيليا طوا الملليضجججة املاجججار د حوت 

للنظل يف املكونا  اللئيسية لالسجا ي ية و لاجملة  سودا  خممل   2020اانمظام يف عام  المقذ اململذ ااسجا ي ية الم ذية
  قسام ا سجا ي ية.

 

و ن خالت  ذ لة اململلو ا  هذه، اليت يمم  قامس ا  ع مجيع املويللا  اإلقليمية، سجججججججججججيملقي مجيع املاجججججججججججار د يف  -22
 داوت األعمات  اوسجججيمم  قاسجججم هذه اململلو ا  وفق    مللو ا  عن عملية حتديث ا سججججا ي ية و وج  ا.اإلقليمض املويلل 

  12ا اصة ااملويللا  اإلقليمية:

 .(2020فربايل/شباا  20-17واحمليع ااادئ )آسيا  ) (

 .(2020 ارس/آذار  4-2الالي األدىن ) )م(

 .(2020 ارس/آذار  27-23 فليقيا ) )ج(

 .(2020 اليل/نيسا   29-27  ليكا الال ينية والبحل الكارييب ) )د(

 (.2020 ايو/ يار  7-5 ورواا ) )ه(
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. وسيمم  قاسم 2020وسيمم  قاسم  الوأ  و  لالسجا ي ية احملدثة  ع مجيع الل ا  الفنية للمنظمة، يف عام  -23
 ملواعيد اجمماعا   ل  نة فنية: اهذه املااريع وفق  

 
 .2020يوليو/يلوز  17-13 نة   ايد األمساك،  ) (

 .2020 حزيلا يو/نيو  26-22 نة ال ااا ،  )م(

 .2020سبممرب/ يلوت  25-23 نة  اكال  السلع،  )ج(

 .2020  موال/ الين األوت  2 –سبممرب/ يلوت  28 نة الزراعة،  )د(

 
، سيمم ججلاء  ااورا  خارجية  ع  صحام امل لحة اللئيسيد، مبا يف ذل  املنظما  الاليكة 2020ويف عام  -24

 وا  ا  املامة، والو ا   غري احلكو ية، وغريها.لأل م املمحدة، واملوسسا  األ ادميية املخمارة، 

 
وسجججججججمملقد ندوة غري رمسية  ع األعضجججججججاء لمقدمي واسجججججججممللاك  سجججججججودة ا سججججججججا ي ية احملدثة خالت اللاع ال اب  ن  -25
 يف رو ا، جيطاليا. وسيمم  وجيه دعوة حلضور الندوة لمامل مجيع املم لد الدائمد لدمل املنظمة يف رو ا. 2020 عام

 
املد األخذ يف ا عمبار ملدخال  املاججاورا  املذ ورة  عاله، سججيمم  قدمي  سججودة  حقة ج   نة الربنا   للنظل و  -26

 .2020ئة اليت سمملقد يف نوفمرب/ الين ال اب افي ا خالت دورهتا الماسملة والملالين املد امل

 
(، 2021ئة لكض  وافق علي ا ) ارس/آذار ااملد املال الثد هتا دور يف  نة الربنا   وسمقدم ا سجا ي ية الن ائية ج   -27

 (.2021للم ادقة علي ا ) ارس/آذار يف دور ه السادسة والسمد املد املائة وسُممللك املد ذل  علي جملس املنظمة 

 
 نظمة األغذية  رؤية الورة،   زء  ن هذه الململية، يف  قدمي  وجي ا  اا    واصلة اإلقليمض وقد يلغب املويلل -28

 للململ يف جمات الم ذية  ن  نظور اإلقليم. واسجا ي يم اوالزراعة 


