االجتماع غير الرسمي المشترك بين مجلس منظمة األغذية والزراعة والمجلس التنفيذي
للصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 20أكتوبر/تشرين األول 2021
( 17:30-09:30اجتماع افتراضي)
جدول األعمال المؤقت
التوقيت

البنود

الجلسة الصباحية
09:35 - 09:30

مقدمة :ترحيب ومالحظات افتتاحية يدلي بها رئيس االجتماع غير الرسمي المشترك

السيد جيلبير أنغبو ،رئيس المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ورئيس الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية
09:40 – 09:35

مالحظات افتتاحية يدلي بها الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة
معالي السيد Hans Hoogeveen

09:45 – 09:40

مالحظات افتتاحية يدلي بها رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
معالي السيد L. F. Carranza Cifuentes

09:50 – 09:45

بيان يدلي به المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

الدكتور شو دونيو
09:55 – 09:50

بيان يدلي به المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

السيد ديفيد بيزلي
12:30 – 09:55

مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية :مناقشة لمتابعة النتائج الرئيسية المنبثقة عن مؤتمر
قمة النظم الغذائية .وسيكون هذا البند مناقشة استشرافية بشأن الكيفية التي يمكن بها للوكاالت التي
تتخذ من روما مقرا لها والدول األعضاء العمل معا لضمان تنفيذ التزامات مؤتمر القمة.

مقدمة يدلي بها الدكتور شو دونيو ،المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
جلسة بعد الظهر
16:00 – 14:30

التقييم المشترك للتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها :مناقشة بشأن تقرير التقييم
المشترك الذي أعدته مكاتب التقييم في منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية وبرنامج األغذية العالمي .وسيتيح هذا البند الفرصة لتبادل النتائج والتماس تعقيبات من
األعضاء.

مقدمة:
سيلقي أحد رؤساء التقييم الثالثة بيانا متفقا عليه بصورة مشتركة:

السيد  ،Masahiro Igarashiمدير مكتب التقييم ،منظمة األغذية والزراعة
السيد  ،Indran Naidooمدير مكتب التقييم المستقل ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
السيدة  ،Andrea Cookمديرة التقييم ،برنامج األغذية العالمي
17:25 – 16:00

االستجابة لجائحة كوفيد :19-سيتيح هذا البند الفرصة للوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا
لها لتقييم وتبادل الدروس المستفادة من استجابات ها الفردية لجائحة كوفيد.19-

مقدمة يدلي بها السيد ديفيد بيزلي ،المدير التنفيذي ،برنامج األغذية العالمي
أية مسائل أخرى
17:30 – 17:25

المالحظات الختامية يدلي بها رئيس االجتماع غير الرسمي المشترك

السيد جيلبير أنغبو ،رئيس المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ورئيس الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية

إدارة الوقت
وفي ضوء الصيغة االفتراضية لالجتماع والخبرة المكتسبة من األحداث االفتراضية األخرى ،يُقترح تعزيز إدارة الوقت خالل
االجتماع غير الرسمي المشترك.
وتبين التجربة أن التقيد بالوقت المخصص للكالم يضمن أن تكون المداخالت موجزة ويتيح لجميع أعضاء الهيئات الرئاسية
للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها الفرصة للتعبير عن آرائهم.
ويتمثل االقتراح في إتاحة خمس دقائق لمداخالت كبار المسؤولين الثالثة ورؤساء الهيئات الرئاسية التنفيذية للوكاالت التي
تتخذ من روما مقرا لها ،وثالث دقائق ألعضاء الهيئات الرئاسية التنفيذية للوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها.
وسيطبق الرئيس الحدود الزمنية بصرامة بمساعدة األدوات السمعية البصرية.
وستسهل هذه التدابير سير االجتماع بسالسة وزيادة فعالية مشاركة األعضاء.

