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، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية (QRهذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على 
 والزراعة  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا
 

 الدورة التاسعة والعشرون

 2016أبريل/نيسان  8-4أبيدجان، كوت ديفوار، 

 القائمة املؤقتة بالوثائق

 

 وثائق الدورة
 

 العنوان الرقم

ARC/16/1  األعمال التفصيلي املؤقتجدول 

ARC/16/2 الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتحقيق النمو الزراعي الشامل 

ARC/16/3     االجتاهات والقضايا يف جمال األغذية والزراعة الختاذ إجراءات إقليمية ووطنيةة يف سةيا

 أهداف التنمية املستدامة

ARC/16/4 عن جلنة األمن الغذائي العاملي آخر املعلومات 

ARC/16/5 نتائج وأولويات منظمة األغذية والزراعة يف إقليم أفريقيا 

ARC/16/6 شبكة املكاتب امليدانية 

ARC/16/7  اإلقليمةي ألفريقيةا املتعةدد السةنوات للفة ة       منظمةة األغذيةة والزراعةة    مؤمتربرنامج عمل

2016-2019 
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 وثائق معروضة لإلحاطة
 

 العنوان الرقم

ARC/16/INF/1 مذكرة إعالمية 

ARC/16/INF/2 اجلدول الزمين املؤقت 

ARC/16/INF/3 
Rev.2 

 القائمة املؤقتة بالوثائق

ARC/16/INF/4  بيان املدير العام 

ARC/16/INF/5 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 

ARC/16/INF/6  والعشرين ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيابيان رئيس الدورة الثامنة 

ARC/16/INF/7  والزراعةتقرير موجز عن توصيات األجهزة اإلقليمية ملنظمة األغذية 

ARC/16/INF/8 لمؤمتر اإلقليمي ألفريقيال دورة الثامنة والعشرينال تقارير عن توصيات 

ARC/16/INF/9  حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا من أجل األمن الغذائي 

ARC/16/INF/10 املؤمتر احلادي والعشرون لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  

ARC/16/INF/11 املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات 

ARC/16/INF/12 

 
علةى املسةتوى    واآلفةا  املمارسةات اجليةدة    اجلنوب والتعاون الثالثةي  التعاون بني بلدان 

 القطري يف أفريقيا  

ARC/16/INF/13 االلتزامات وزيادة تنفيذ تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية من أجل   ةمائدة مستديرة وزاري

ل نظةم  ية والقاري للقضاء على اجلوع وحتو الوطينبشكل فعال على املستويني االستثمارات 

 أفريقيا لتحقيق منو شامل وازدهار مش ك األغذية يف

ARC/16/INF/14  املتوقعةأهداف التنمية املستدامة واألهداف االس اتيجية ملنظمة األغذية والزراعة  النتائج 

 يف إقليم أفريقيا  

ARC/16/INF/15  2063باجتاه حتقيق خطة االحتاد األفريقي لعةام   2015نتائج سنة متكني املرأة والتنمية 

 2015خطة التنمية ملا بعد عام  يف سيا 

ARC/16/INF/16 وقطاعات الزراعة واحلراجة واسةتخدام األرايةي يف أفريقيةا جنةوب الصةحراء       تغري املناخ

 الكربى

ARC/16/INF/18  مذكرة عن األحداث اجلانبية واملشاورات اإلقليمية الفرعية 

ARC/16/INF/19 عين بالتغذيةمتابعة املؤمتر الدولي الثاني امل 

ARC/16/INF/20   نتائج االجتماع اإلقليمي بشأن الزراعة اإليكولوجية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 


