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    2016أيار/مايو  13إلى  9إيطاليا ، من  –مؤتمر الفاو االقليمي للشرق األدنى، روما 

   تعزيز األمن الغذائي والنمو االزرق وتمكين المرأة وصغار المزارعين

    

الحكومات وكبار المسؤولين في دول و يلتقي وزراء الزراعة وممثل
منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، فضًلا عن ممثلين عن منظمات 

المؤتمر اإلقليمي   المجتمع المدني والقطاع الخاص، للمشاركة في
المقر الرئيسي لمنظمة  ، فيللشرق األدنى في دورته الثالثة والثًلثين

أيار / مايو  13و  9 األغذية والزراعة )الفاو( في روما، ايطاليا، بين
2016  

   موارد لالعالميين: 

الموقع االلكتروني للمؤتمر    

   جدول األعمال المؤقت

 البث المباشر
  

   صور المؤتمرالصور: 

  ;NERC33, @FAOnews#.تويتر:
@FAONEAREAST 

  

سيتم خًلل المؤتمر تحليل ودراسة التوجهات السائدة من خًلل العديد 
من المؤشرات حول األمن الغذائي والتغذية في المنطقة، مع االهتمام 

باستخًلص الدروس والممارسات الفضلى التي يمكن االستعانة بها 
لمواجهة التحديات. سيتم االطًلع على ما تم القيام به لمواجهة ندرة 

الفجوة في المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي، كما المياه، 
وحول الفاقد والمهدر من الغذاء. وستقوم الدول المشاركة بتزويد الفاو 

بالتوجيهات الًلزمة حول أولويات مجاالت العمل في المنطقة خًلل 
 السنتين المقبلتين. 

 

 

 االعتماد الصحفي:

 
 للصحافيين غير المقيمين في إيطاليا:

 

للحصول على االعتماد الصحفي لتغطية 
المؤتمر، ُيرجى توجيه كتاب اعتماد   جلسات

على ورقة خاصة بمؤسستكم االعًلمية ونسخة 
 عن جواز السفر إلى العنوان اإللكتروني التالي:

Newsroom@fao.org-FAO  وكتابة

"NERC Press Accreditation"   في المكان

المخصص لكتابة موضوع الرسالة االلكترونية. 
علما ان المنظمة غير مسؤولة عن تسهيل 

 الحصول على تأشيرات الدخول.
 

 

 البرنامج
 

، سيتم افتتاح المؤتمر باجتماٍع لكبار أيار/ مايو 11إلى  9من 
على المسائل اإلقليمية والعالمية  المسؤولين. وسيركز اإلجتماع

المرتبطة بالسياسات واألمور التنظيمية، وسيقوم المشاركون بتركيز 
مناقشاتهم على موضوع مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق األمن 

الغذائي في المنطقة وتنفيذ مبادرة النمو االزرق وتمكين المرأة وصغار 
 ل إفريقيا. المزارعين في إقليم الشرق األدنى وشما

 
لإلجتماع الوزاري ، ستتم اإلنطًلقة الرسمية أيار/مايو 13إلى  12من 

سيجتمع وزراء الزراعة في المنطقة لمناقشة التحديات االقليمية 
المتعلقة باألمن الغذائي والزراعة. وسيبدأ االجتماع الوزاري بكلمة 

 افتتاحية لمدير عام الفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا. 

 

 لصحافيين المقيمين في إيطاليا:ل
ُيرجى ارسال بطاقة صحفية سارية المفعول 

)أو( رسالة اعتماد من قبل مؤسستكم على ورقة 
خاصة بمؤسستكم ونسخة من البطاقة الشخصية 
سارية المفعول )جواز سفر، بطاقة الهوية( إلى 

 العنوان اإللكتروني التالي:

Newsroom@fao.org-FAO وكتابة 

“NERC Press Accreditation”   في المكان

 المخصص لكتابة موضوع الرسالة االلكترونية.

 

 ما هو المؤتمر اإلقليمي لمنظمة الفاو؟

 
ينعقد المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى مرة كل عامين لضمان فعالية 

الفاو في الدول األعضاء وفي المجتمعات االقتصادية االقليمية. عمل 
ويشكل المؤتمر أعلى هيئة اقليمية للفاو ويتولى وضع اولويات العمل 

 والميزانيات للسنتين المقبلتين. وتنعقد الدورة الحالية برئاسة لبنان.

 

يرجى اصطحاب جميع الوثائق التي تم تزويدنا 

تالم بطاقة االعتماد بنسخة منها عند التقدم الس

لتغطية فعاليات المؤتمر في مقر منظمة األغذية 

 والزراعة. 

  

    

 مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى في دورته الثالثة والثًلثين الحدث:
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   مقر منظمة األغذية والزراعة، روما، قرب محطة مترو سيركو ماسيمو المكان:

   2016أيار/مايو  13إلى  9من  الزمان:

 
 المقابالت والبيانات الصحفية

  

   مكتب العالقات اإلعالمية لمنظمة الفاو )روما( المكتب االعالمي اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا

Communications@fao.org-RNE newsroom@fao.org-FAO 
  

+2 02 33316000, extension 2722 (+39) 06 570 53625   
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