
July 2014  CFS 2014/41/3 Add.1  

 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

 

A 

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 احلادية واألربعون ةالدور

 "يف األمن الغذائي والتغذية أثر فارقإحداث "

 1034 أكتوبر/تشرين األول 38 - 31 روما، إيطاليا،

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية موجز عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن 

  الصادرة عنهوالتوصيات املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية 
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