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 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا اإلقليمي

 الدورة الثانية والثالثون

 2022أبريل/نيسان  14-11مالبو، غينيا االستوائية، 

 اجلدول الزمين املؤقت

 اجتماع كبار املسؤولني
 2022أبريل/نيسان  11-12

 2022أبريل/ نيسان  11اإلثنني، 

 البنود االفتتاحية -ًال أوّ 

 رقم الوثيقة رقم البند البنـد من جدول األعمال 
 الساعة

30:8-00:9 1  
   افتتاح اجتماع كبار املسؤولني

  1 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقرر 

  ARC/22/1Rev.1 2 الزميناعتماد جدول األعمال واجلدول  
ARC/22/INF/1 
ARC/22/INF/2 
Rev.1 

   دقائق) 5فيديو (شريط عرض  

                                                      
 بتوقيت غرينتش   1

http://www.fao.org/
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 املسائل املتعلقة ابلرب�مج وامليزانية -اثنًيا

 الساعة
9:00-12:00  

واألولو�ت اإلقليميــة والفضــــــــــــــــائــل األربع النتــائج 
 وأهداف التنمية املستدامة

15 ARC/22/2 
ARC/22/3 

 الساعة
00:12-00:13 

معلومات حمّدثة عن وضـــــــــــع اســـــــــــرتاتيجية منظمة 
 األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار

16 ARC/22/4 
ARC/22/INF/13 

   دقيقة) 60( اسرتاحة الغداء 

 الساعة
00:14-00:15 

معلومات حمّدثة عن وضـــــــــــع اســـــــــــرتاتيجية منظمة 
 األغذية والزراعة اجلديدة اخلاصة بتغّري املناخ

17 ARC/22/5 
ARC/22/INF/14 

    

 2022أبريل/نيسان  12الثالاثء، 

 على املستويني اإلقليمي والعاملياملسائل املتعلقة ابلسياسات  -اثلثًا
 الساعة
8:30-9:45 

الوقاية من اجلوائح املقبلة  منصـــــــة صـــــــحة واحدة: 
 عن طريق االخنراط الفّعال املشرتك بني القطاعات

18 ARC/22/6 

 أخرى أية مسائل -رابًعا
بر�مج العمل املتعدد الســـــــــنوات للمؤمتر اإلقليمي  

  2025-2022ألفريقيا للفرتة 
19 ARC/22/7 

ــــة والثالثني   ــــالث ــــدورة الث موعــــد ومكــــان انعقــــاد ال
 للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

20  

  21 ما يستجد من أعمال 

 بني حـــدث خـــاص لتيســـــــــــري تبـــادل التجـــارب 
 الفضائل األربع  بشأناألعضاء 

 ةخاصــفعاليات 
لتيســــــــــري تبادل 

بــني الــتــجــــــارب 
 بشــأناألعضــاء 

 الفضائل األربع

 

 الساعة
9:45-10:00  

املنصــــــــــة الفنية اإلقليمية ألفريقيا اخلاصــــــــــة  إطالق
 ابملمارسات الزراعية املشرتكة

ـــــمـــــي   ـــــي املـــــكـــــتــــــــب اإلقـــــل
 للمنظمة يف أفريقيا
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 الساعة
10:00-11:00 

ــــة املنظمــــة    حدث من تنظيم البلد املضيف ــــا  يفممثلي غيني
 االستوائية

مكتــب املنظمــة اإلقليمي 
 الفرعي ألفريقيا الوسطى

 الساعة
00:11-00:13 

البلدان األعضــــــاء  جلســــــات لتبادل التجارب بني
 حول إنتاج أفضــــــــل وتغذية أفضــــــــل وبيئة أفضــــــــل

من دون ترك أي أحـــد خلف  ،وحيـــاة أفضـــــــــــــــــل
 الركب

جلســـــــــــــــة لتبادل 
الـــتـــجــــــــارب بـــني 

األعضاء البلدان 
إنــــــــتــــــــاج  حــــــــول

أفضــــــــــــــل وتغذية 
أفضـــــــــــــــــــل وبيئــــة 

وحيــاة  أفضــــــــــــــــل
من دون  ،أفضـل

تـــــرك أي أحـــــــد 
 خلف الركب

ـــــمـــــي  ـــــي املـــــكـــــتــــــــب اإلقـــــل
 للمنظمة يف أفريقيا

 
   دقيقة) 60( اسرتاحة الغداء 

 الساعة
14:00-15:00 

  22 اعتماد تقرير اجتماع كبار املسؤولني

   اختتام اجتماع كبار املسؤولني 
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 الوزاري االجتماع
 2022 أبريل/نيسان 13-14

 2022أبريل/نيسان  13األربعاء، 

 اجللسة االفتتاحية -أّوًال 

 رقم الوثيقة رقم البند البنـد من جدول األعمال 

 الساعة
8:30-10:00  

   مراسم االفتتاح

  1 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيني املقررين 

 ARC/22/1  الزميناعتماد جدول األعمال واجلدول  
Rev.1 
ARC/22/INF/1 
ARC/22/INF/2 
Rev.1 
 

 ARC/22/INF/4 3 بيان املدير العام 

جمللس منظمـة األغـذية  لبيـان الرئيس املســـــــــــــــتقـ 
 والزراعة

4 ARC/22/INF/5 

بيـــــان رئيس الـــــدورة احلـــــاديـــــة والثالثني للمؤمتر  
 اإلقليمي ألفريقيا

5 ARC/22/INF/6 

 ARC/22/INF/7 6 األمن الغذائي العامليبيان رئيس جلنة  

  7 بيان مفوضية االحتاد األفريقي 

  8 بيان املتحدث ابسم منظمات اجملتمع املدين 

  9 بيان املتحدث ابسم القطاع اخلاص 

ــــب   االفتتــــاح الرمسي للمؤمتر اإلقليمي من جــــان
 املعنية يف غينيا االستوائية السلطات

غينيا االســـتوائية عرض عن جتربة  فيديو:شـــريط 
  وأفضل املمارسات اليت تتبعها
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 حتقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل  -اثنًيا

 الساعة
10:00-11:30  

على النظم الزراعية  19-أتثريات جائحة كوفيد
على مســـــــــــــــتوى  تاألولو�والغذائية يف أفريقيا: 

الســـياســـات من أجل تعاٍف شـــامل وقادر على 
  الصمود

10 ARC/22/8 

 الساعة
11:30-13:00 

االســــــتثمار يف إصــــــالح النظام اإليكولوجي من 
أجــل حتويــل النظم الزراعيــة والغــذائيــة يف أفريقيــا 
جلعلها أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصــــــمود 

  واستدامة

11 ARC/22/9 

   دقيقة) 60( اسرتاحة 

 الساعة
14:00-15:30 

   اجتماع جلنة صياغة تقرير اجللسة العامة

 2022نيسان أبريل/ 14اخلميس، 

 )تكملةحتقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل ( -اثنًيا

 رقم الوثيقة رقم البند البنـد من جدول األعمال 

 الساعة
8:00-9:30  

والتجارة من أجل نظم تشـــــــجيع االســـــــتثمارات 
الفرص اليت يتيحها  زراعية وغذائية تنافســـــــــــــــية:

االتفاق املؤســـــــــــــــس ملنطقة التجارة احلرة القارية 
  ، والتقدم احملرز يف هذا الصددفريقيةاأل

12 ARC/22/10 

 الساعة
9:30-9:45  

للخطوط  ياألفريقإطالق مفوضـــــــــــــــيــــة االحتــــاد 
لشـــــــــــــــبـــــاب بشـــــــــــــــــــأن إىل االتوجيهيـــــة املوّجهـــــة 

االســـــــــــــــتثمــارات يف النظم الزراعيــة والغــذائيــة يف 
 أفريقيا 

  

 الساعة
9:45-11:15 

وضــع النســاء والشــباب والفقراء يف طليعة النظم 
  الزراعية والغذائية الشاملة

13 ARC/22/11 

 الساعة
11:15-13:00 

   واإلعالن الوزارياجتماع جلنة صياغة التقرير 

   دقيقة) 60( اسرتاحة 
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 الساعة
14:00-15:00 

  14 اعتماد تقرير املؤمتر اإلقليمي

 الساعة
15:00-15:15 

   بيان املدير العام

 الساعة
15:15-15:30 

   بيان الرئيس 

   اختتام أعمال املؤمتر اإلقليمي 

 


