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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 والثالثون اخلامسة الدورة

 20201 أيلول/سبتمرب  21-22

 مذكرة إعالمية
 

 املوجز
األعضـــاء يُدعى ، ةافرتاضـــيبصـــورة للشـــرق األدىن لمؤمتر اإلقليمي الدورة اخلامســـة والثالثني لعقد بقرار اليف ضـــوء  -1

عرب اإلنرتنت بشـــــــكل غري متزامن يف الوقت املتاحة الواثئق  طالع علىواال االجتماعشـــــــاركة يف جلســـــــات إىل امل
املســـبقة لواثئق  طيةاســـتخدام املراســـالت اخل من أجل تعزيز كفاءة االجتماع االفرتاضـــي، ســـيتمّ و الذي يناســـبهم. 

ز اخلــــــــاص ابحلــــــمــــــعــــــيــــــنــــــــة  إىل الــــــقســــــــــــــــــــم واو)  الــــــرجــــــــاء الــــــرجــــــوع( وار اإلقــــــلــــــيــــــمــــــيمــــــن خــــــالل احلــــــيــــــّ
/http://www.fao.org/about/meetings/nerc35/login. 

ـــة إىللواثئق عرب الربيـــد اإللكرتوين املتعلقـــة اب ســـــــــــــــــال التعليقـــات واألســـــــــــــــئلـــة واملنـــاقشـــــــــــــــــاتإر  ينبغي -2  :ابلكتـــاب
Dialogue@fao.org-NERC 2020 أيلول/سبتمرب 51 قبل. 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-لى الواثئق على املوقع التــــــــايل: االطالع عميكن  -3
documents/ar/35conferences/nerc/ 

 من الســــــــاعة /أيلول ســــــــبتمرب 21يف  مراســــــــم افتتاح الدورة وإقامة اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين ســــــــيتمّ  -4
 ).2+توقيت غرينتشب(ا صباحً  11:00إىل الساعة  10:00

ركز على موضـــــــــوع "حتويل النظم الغذائية لتحقيق يي ذال ديرة الوزاريةاملائدة املســـــــــتاجتماع  ُتعقد مناقشـــــــــاتســـــــــ -5
 11:00من الســــــاعة  /أيلول ســــــبتمرب 21"، يف 19-كوفيدأهداف التنمية املســــــتدامة واالســــــتجابة لتأثري جائحة  

 ).2+توقيت غرينتشب( ظهرًا 12:30إىل الساعة صباحاً 
إىل الساعة  10:00من الساعة  /أيلول سبتمرب 22يف  املتعلقة ابلربامجعقد االجتماع الوزاري ملناقشة املسائل سيُ  -6

 ).2+توقيت غرينتشب(ا صباحً  11:30
ا صـباحً  11:30من السـاعة  /أيلول سـبتمرب 22اسـتعراض واعتماد تقرير املؤمتر اإلقليمي واختتام املؤمتر يوم  سـيتمّ  -7

 ).2+توقيت غرينتشب(بعد الظهر من  13:00إىل الساعة 
 عرب اإلنرتنت. بثّ االجتماع سيُ  تذكري الوفود أبنّ  نودّ و  -8

 
                                                      

 مان.سلطنة عُ ، ، مسقط2020مارس/آذار  4إىل  2من  من املقرر عقدها خالل الفرتةكان    1
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 ملؤمتراخلاصة ابرتتيبات ال - لفأ

يومي  ةافرتاضــــيبصــــورة ســــُتعقد الدورة اخلامســــة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشــــرق األدىن  -1
 .2020سبتمرب /أيلول  22و 21

وجمموعة الشـــــرق للشـــــرق األدىن املؤمتر اإلقليمي �يت هذا القرار عقب مشـــــاورات أجراها املدير العام مع رئيس و -2
 ؤمتر اإلقليميامل لعقدتطبيقها  اخلاصـــــــــــــــة اليت ســـــــــــــــيتمّ  اإلجراءاتمشلت  ،األغذية والزراعةاألدىن التابعة ملنظمة 

 .افرتاضية بصورة

ضــمن هذه اإلعالمية ذكرة املافرتاضــية املوضــحة يف ابنعقاده بصــورة اإلجراءات اخلاصــة  املؤمتر اإلقليميؤكد ســيُ و  -3
ر التأكيد يف تقريهذا تســـــــــجيل  وســـــــــيتمّ  ."الزميناعتماد جدول األعمال واجلدول " املعنون البند األول مناقشـــــــــة

 .للشرق األدىنمؤمتر اإلقليمي لل الدورة اخلامسة والثالثني

توزيع رابط  ســــــيتمّ و . الفيديويةللمؤمترات  Zoomمجيع اجتماعات املؤمتر اإلقليمي من خالل منصــــــة  يســــــتجر و  -4
 يف رسالة منفصلة. Zoomالتسجيل يف اجتماع 

ا صــــــــباحً  10:00 الســــــــاعة عند 2020 /أيلول ســــــــبتمرب 21يوم االثنني  عرب اإلنرتنت مراســــــــم االفتتاحقام تســــــــو  -5
 .)2+توقيت غرينتشب(

مجيع أوقـــات اجللســـــــــــــــــات املشـــــــــــــــــار إليهـــا هي تلـــك اخلـــاصـــــــــــــــــة ابملكتـــب اإلقليمي ملنظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة و  -6
 ).2+غرينتش توقيتب(

لة عن أعمال املؤمتر الذي "بر�مج عمل اليوم" اأمني املؤمتر يوميً  صــــــدروســــــيُ  -7  اإلقليمي يتضــــــمن معلومات مفصــــــّ
 عامة. واجلدول الزمين لالجتماعات والبنود املطروحة للمناقشة وغري ذلك من معلومات

واجلدول الزمين  )NERC/20/1 Rev.3(الوثيقة  املؤقت التفصــــيلي من جدول األعمال ةإرســــال نســــخ تمّ ســــيو  -8
) NERC/20/INF/3 Rev.2) والقـــائمـــة املؤقتـــة ابلواثئق (الوثيقـــة NERC/20/INF/2 Rev.2 املؤقـــت (الوثيقـــة

املوقع اإللكرتوين للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن على  وستتاح أيًضا على املندوبنيبرسالة الدعوة إىل مجيع  مرفقةً 
 documents/ar/35conferences/nerc-http://www.fao.org/about/meetings/regionalÆ/العنوان التايل: 

 .ىن ومشال أفريقياليمي للشرق األدالسيد سريج �كوزي، �ئب املمثل اإلقليمي يف املكتب اإلقأمني املؤمتر وسيكون  -9
ومبا أّن ســــلطنة ُعمان تســــتضــــيف هذا املؤمتر اإلقليمي، ســــتكون الســــيدة نورة أورابح حداد، ممثلة املنظمة يف ســــلطنة 

عدد من موظفي املنظمة، ســـــرتد أمساؤهم ووظائفهم ضـــــمن قائمة  ماوســـــيعاو�. 2مان، املســـــؤولة عن شـــــؤون املؤمترعُ 
 تصدر يف اليوم األول للمؤمتر.

  

                                                      
 الرجاء الرجوع إىل تفاصيل االتصال هبما ضمن القسم زاي أد�ه.  2
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 لغات العمل - ابء
 

وسـتصـدر  سـتتاح خدمات الرتمجة الفوريةكما ليزية والفرنسـية.  كسـتكون لغات عمل املؤمتر اإلقليمي العربية واإلن -10
 الثالث. ا هبذه اللغاتواثئق املؤمتر أيضً 

 

 الواثئق - جيم
 

ــــــــمــــــــي -11 ــــــــي ــــــــل ــــــــمــــــــؤمتــــــــر اإلق ــــــــل ــــــــايل الصــــــــــــــــــــــفــــــــحــــــــة املــــــــخصـــــــــــــــصــــــــــــــــــــــة ل ــــــــت ــــــــع ال ــــــــى املــــــــوق ــــــــاحــــــــة عــــــــل  :مــــــــت
/http://www.fao.org/about/meetings/nerc35/ar 

 على العنوان التايل: اإلقليمي جلميع احلكومات واملنظمات املشـــــــــاركة قبل انعقاد املؤمتر العمل وســـــــــُتتاح واثئق -12
/conferences/nerc35/documents/ar-http://www.fao.org/about/meetings/regional .وستُتاح 

 املذكور آنًفا.على العنوان مؤمتر لل ةاإللكرتونيالصفحة على  اإلقليمي الواثئق اليت يتم إعدادها خالل املؤمتر
 

 والتعديالتمشاريع التوصيات  - دال
 

أو واثئق أخرى تتطلب اختاذ قرار من جانب  يُرجى من الســـــــادة املندوبني الراغبني يف تقدمي مشـــــــاريع توصـــــــيات -13
العنوان  أمانة املؤمتر اإلقليمي على إىل ليزيةكاإلننصوصهم ابللغة نسخة إلكرتونية من  يرسلواأن  اإلقليمي املؤمتر

 .NERC@fao.org-RNE-FAOالتايل: 
 

 مسبًقا نصوص اخلطاابت والبيا�تإاتحة  - هاء
 

رقمية من ســـــــــــــــخ ن إاتحةمن الســـــــــــــــادة املندوبني  . ويُرجىكلمة  800طية ا اخلبيا�هت الوفود أال تتعدىمن  يُرجى -14
 ابلـكــتــــــــابــــــــة إىل: اإلقـلــيــمــي أمــــــــانــــــــة املـؤمتـر إىل لـيــزيــــــــة أو الـفــرنســــــــــــــــيــــــــةكــبـيــــــــا�هتـم ابلـلــغــــــــة الـعــربـيــــــــة أو اإلنــ

NERC@fao.org-RNE-FAO  لضـــمان إدراجها يف  2020 أيلول/ ســـبتمرب 81اجلمعة  يوم موعد أقصـــاهيف
 مشروع التقرير. 

 .ضمن املالحق البيا�ت الواردة ابلتقرير النهائي لالجتماع دوسرت  -15

 اخلاصة ابملؤمتر اإللكرتونيةصفحة اليتم نشرها على لكي  اتقدمي بيا�ت مسجلة مسبقً  اأيضً  نياملشارك إبمكانو -16
 http://www.fao.org/about/meetings/nerc35/ar/: اإلقليمي

اجلمعة يوم  قبل MP4 ملف بصـــيغة األدىنللشـــرق املؤمتر اإلقليمي  إىل أمانة الفيديويةبيا�ت الأن تصـــل  جيبو  -17
 الـــعـــنـــوان الـــتــــــــايل: إىلهــــــــذه الـــفـــيــــــــديـــو  أشـــــــــــــــــرطــــــــة. ويـــنـــبـــغـــي إرســــــــــــــــــــــال 2020 /أيـــلـــول ســـــــــــــــــبـــتـــمـــرب 18

NERC@fao.org-RNE-FAO  ّالكبرية احلجم خدمة جتارية لنقل امللفات مع رابط إىل أي. 
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 :ااملسجلة مسبقً  للمداخالتالفنية  تاملواصفاما يلي  رد يفتو  -18
 

 ؛)1920×  1080( فائقة الوضوح عرض التسجيل /التصوير بدقة جيب أن يتمّ  )أ(
 ؛Zoom منصة عرب لعرضه فأخنسخة إىل  MP4بصيغة املسجل جيب ضغط امللف  )ب(
ابيت مبعدل ضغط يبلغ  ميغا 80دقائق إىل حجم  4و 3بني  مدتهترتاوح الذي فيديو شريط الجيب ضغط  )ج(

. هاعرضو  تشغيلهاعند فنية  مبشاكلامللفات اليت تتجاوز هذا احلجم  تتسببقد و ابيت يف الثانية.  ميغا 3.5
 ؛املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن أمانة إىل اإرساهلقبل امللفات ب ضغط جيو 

 .MOV صيغةالفيديو ب أشرطة إرسال جتنب ينبغي )د(
 

 بنود جدول األعمالبشأن سبقة املطية اخلراسالت امل - اوو 
 

 ةافرتاضـــــيبصـــــورة اإلقليمي اخلامســـــة والثالثني للمؤمتر  عقد الدورة ابلنظر إىل قرارســـــيكون بر�مج العمل مكثـًّفا  -19
املؤمتر  جمر�تمن أجــل تبســـــــــــــــيط و الشـــــــــــــــرق األدىن.  إقليماملنــاطق الزمنيــة يف  ابلتوقيــت يفالقيود املتعلقــة إىل و 

 الواثئق التالية: لبحثهي الطريقة الرئيسية اخلطية ستكون إجراءات املراسلة  ،اإلقليمي
 

 شبكة املكاتب امليدانية: NERC/20/3 الوثيقة )أ(
 األدىن للشرق اإلقليمي للمؤمتر السنوات املتعدد العمل بر�مج: NERC/20/7 الوثيقة )ب(
 الرئيســـــية واالجتماعات اإلقليمية اهليئات عن الصـــــادرة التوصـــــيات موجز: NERC/20/INF/5 الوثيقة )ج(

 املتعلقة واملســـــــــــــائل )2( ابلســـــــــــــياســـــــــــــات واملتعلقة التنظيمية املســـــــــــــائل) 1( بشـــــــــــــأن األدىن الشـــــــــــــرق يف
 وامليزانية ابلرب�مج

األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ومتابعة املؤمتر الدويل الثاين  عقد :NERC/20/INF/15 الوثيقة )د(
 املعين ابلتغذية

 جمال يف العمل يف ورؤيتها والزراعة األغذية منظمة اســـــــــــــرتاتيجية حتديث :NERC/20/INF/16 الوثيقة )ه(
 التغذية

) يف إقليم 4.0(الزراعة  ابلثورة الزراعية الرابعة االبتكار الرقمي للنهوض :NERC/20/INF/21 الوثيقة )و(
 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

الفاقد واملهدر من األغذية وارتباطه مبنهجية حتليل الفاقد من  قياس: NERC/20/INF/17 الوثيقة )ز(
 األغذية

 االسرتاتيجي اجلديدآخر املعلومات عن إعداد اإلطار : NERC/20/2/Web annex 5 الوثيقة )ح(
دورة اخلامسة لاخلاص اباألول  التشاوري اإلقليمي الفين تقرير االجتماع: NERC/20/INF/22 الوثيقة )ط(

 .منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدىنوالثالثني ملؤمتر 
دورة اخلامسة لاب اخلاصالثاين  التشاوري اإلقليميالفين تقرير االجتماع : NERC/20/INF/23 الوثيقة )ي(

 .األدىن للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤمترملوالثالثني 
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على هــــــذا الرابط:  اخلــــــاص ابحلوار اإلقليميه يف احلّيز أعاللى الواثئق املــــــذكورة االطالع عميكن و -20
/http://www.fao.org/about/meetings/nerc35/login .الذين ســـجلوا أمساءهميحصـــل املشـــاركون وســـ 

 التسجيل.ية إمتام عملعلى اسم املستخدم وكلمة املرور عرب بريد إلكرتوين منفصل بعد 

عرب الربيد املتاحة ضــــمن حّيز احلوار اإلقليمي الواثئق  بشــــأنيُطلب من األعضــــاء إرســــال أي أســــئلة وتعليقات و  -21
 أيلول /سبتمرب 51 الثالاثءيف موعد أقصاه يوم  Dialogue@fao.org-NERC العنوان التايل: اإللكرتوين إىل

ه إىلموضــوع الربيد اإللكرتوين ويف  ضــمنيرجى اإلشــارة بوضــوح و . 2020 الذي ُتشــري  ل األعمالبند جدو  نصــّ
 التعليقات أو املدخالت.إليه 

املؤمتر اإلقليمي للشرق أمانة تنشر سو ا مكتوبة على املدخالت الواردة. ردودً  ،حسب االقتضاء ،ستقدم األمانةو  -22
 .2020 /أيلول سبتمرب 18حبلول يوم اجلمعة ضمن احلّيز املذكور مجيع التعليقات الواردة وردود املنظمة  األدىن

تقرير الدورة من املراســــــــــــالت املكتوبة جزًءا ال يتجزأ من املداوالت و  يفالنظر فيها  ســــــــــــتشــــــــــــكل البنود اليت يتمّ و  -23
 .مؤمتر اإلقليمي للشرق األدىنلاخلامسة والثالثني لـ

 

 استفسارات عامة - زاي
 

 ملؤمتر اإلقليمي إىل:ابينبغي توجيه مجيع املراسالت املتعلقة  -24

 
 املؤمترأمني 

  السّيد سريج �كوزي
 ن ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدىنو اخلامسة والثالثالدورة 

 أفريقيامكتب منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدىن ومشال 
 العربية مصرمجهورية ، القاهرة، 2223الربيد رقم  صندوق

  +202 33316000 :رقم اهلاتف
  33373419 + أو202 37495981: الفاكسرقم 

 NERC@fao.org-RNE-FAOاإللكرتوين: الربيد 
 

 مع إرسال نسخة من الربيد إىل:
 مانعُ  سلطنة يف عن شؤون املؤمتر ةاملسؤول
  نورة أورابح حداد السّيدة

 24955405 (968+) :رقم اهلاتف
 24601642 (968+) الفاكس:رقم 

 nora.ourabahhaddad@fao.org; Oman@fao.org-FAO الربيد اإللكرتوين:
  

http://www.fao.org/about/meetings/nerc35/login/
mailto:NERC-Dialogue@fao.org
mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org
mailto:FAO-Oman@fao.org
mailto:FAO-Oman@fao.org
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 االتصال أبمانة املؤمتر على الشكل التايل: سيكون ابإلمكان، اإلقليمي املؤمترانعقاد وأثناء 
 

 )RNE-DRRأفريقيا (�ئب املمثل اإلقليمي يف املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال 
 NERC@fao.org-RNE-FAO; ADG@fao.org-RNE; DRR@fao.org-RNEالربيد اإللكرتوين: 

 20233316000+: رقم اهلاتف
 

 عرب اإلنرتنتاملباشر البث  -حاء 
 

على العنوان  مؤمتر اإلقليميلل اإللكرتوين وقعاملحتميلها على  يتمّ و ســــــــأســــــــتُبّث مجيع اجللســــــــات العامة مباشــــــــرة  -25
 http://www.fao.org/about/meetings/nerc35/ar/التايل: 

 
 االتصال ابلصحافة واملسائل اإلعالمية - طاء

 
، مهمة االتصــــال ابلصــــحافة وســــيكون اإلقليمي املنظمة، مبســــاعدة فريق من املؤمتريف ســــيتوىل مســــؤول اإلعالم  -26

 .اإلقليمي ابملعلومات طوال فرتة انعقاد املؤمتر اإحاطة اجلمهور علمً  عن مسؤوًال 

 
 التسجيل عرب اإلنرتنت - �ء

 
 الـــتســـــــــــــــــجـــيـــــــل عـــرب اإلنـــرتنـــــــت عـــلـــى الـــرابـــط الـــتـــــــايل: إمتـــــــام عـــمـــلـــيـــــــة املشــــــــــــــــــــاركـــنيالســــــــــــــــــــادة رجـــى مـــن يُـــ  -27

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJwpdOCpqT4qGdJEPu7RtUyLVZr54y0pMMZD 

 .Zoom منصةبواسطة  جتماعاالاخلاص ابملشاركة يف رابط ون من بعدها السيتلقو 

التسجيل حلضور االجتماع االفرتاضي إمتام عملية مجيع املندوبني واملراقبني  يتعّني علىنه أبا اإلحاطة علمً رجى يُ و -28
 الذي كان من املقرر عقده حبضور األعضاء.  حلضور االجتماع ةتسجيل سابقيف حال إجراء عملية حىت 

 

mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org
mailto:RNE-ADG@fao.org
mailto:RNE-DRR@fao.org
mailto:RNE-DRR@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/nerc35/ar/
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJwpdOCpqT4qGdJEPu7RtUyLVZr54y0pMMZD

