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

 .مراعاة للبيئة
 www.fao.org: وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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األدنى للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

الدورة الثالثة والثالثون

2016 أيار/مايو 13 - 9، إيطاليا، روما

القائمة املؤقتة بالوثائق

:البنود املعروضة للبحث

NERC/16/1/ Rev.3جدول األعمال التفصيلي املؤقت 

NERC/16/2/Rev.1 الشرق األدنى ومشال أفريقيا والزراعة وأولوياتها يف إقليمنتائج منظمة األغذية 

NERC/16/3/Rev.1شبكة املكاتب امليدانية 

NERC/16/4/Rev.2 ومشال أفريقيامساهمة الثروة احليوانية يف حتقيق األمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى 

NERC/16/5      مصااايد األكااار وتربيااة األحيااا: املائيااة: تةبيااق مبااادرة منظمااة األغذيااة والزراعااة

 األزرق للنمو

NERC/16/6متكني صغار املزارعني والنسا: يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا 

NERC/16/7/Rev.1 للشرق األدنىبرنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي 

NERC/16/8/Rev.1عن جلنة األمن الغذائي العاملي آخر املعلومات 

http://www.fao.org/
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 :املعروضة لإلحاطةبنود ال

NERC/16/INF/1/Rev.1  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى عنمذكرة إعالمية 

NERC/16/INF/2 Rev.2 اجلدول الزمين املؤقت 

NERC/16/INF/3 Rev2  بالوثائقالقائمة املؤقتة 

NERC/16/INF/4 بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

NERC/16/INF/5  التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية والاثالثني للماؤمتر    عنموجز

 اإلقليمي للشرق األدنى

NERC/16/INF/6    يف الشارق األدناى بشا ن   موجز عن توصيات اهليئات اإلقليمية واالجتماعاات الرئيساية 

 وامليزانية ( املسائل املتعّلقة بالربنامج2)واملتعلقة بالسياسات و املسائل التنظيمية (1)

NERC/16/INF/7/Rev.1 حالة الغابات يف الشرق األدنى: التحديات واإلمكانات التنموية 

NERC/16/INF/8  معاجلااة أوجاات التفاعاال  : احلاجااة إىل2030الزراعااة يف خةااة التنميااة املسااتدامة لعااام

 املشرتكة بني القةاعات يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

NERC/16/INF/9/Rev.1 متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

NERC/16/INF/10/Rev.1  والوطيناإلقليمي العمل اخلاص بالفاقد واملهدر من األغذية على املستويني 

NERC/16/INF/11 تنمياة الزراعياة املساتدامة    ال حتقيق التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من أجل

 واألمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا: التحديات والفرص

NERC/16/INF/12  والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى الثالثةبيان رئيس الدورة 

NERC/16/INF/13 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 

NERC/16/INF/14 بيان رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي 

NERC/16/INF/15  اجملتمع املدنيبني منظمات شاورة املبيان املتحدث باسم 

 


