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 القائمة املؤقتة ابلواثئق
 

 واثئق الدورة

 العنوان الرمز
ARC/20/1 Rev.1  األعمال التفصيلي املؤقتجدول 
ARC/20/2 Rev.1  ٌجديد مبادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل يًدا بيد: �ج  

ARC/20/3 
 جديدة) (وثيقة

الزراعيــــة والغــــذائيــــة واألمن الغــــذائي والتغــــذيــــة: نظم الوأثرهــــا على  19-ائحــــة كوفيــــدجــــ
  التداعيات واألولو�ت ابلنسبة إىل إقليم أفريقيا

ARC/20/4 Rev.1  بنـــاء نظم غـــذائيـــة وزراعيـــة قـــادرة على الصـــــــــــــــمود يف ظـــّل تغري املنـــاخ والنزاعـــات والركود
 يف أفريقيا معاجلة حمور الشؤون اإلنسانية والتنمية والسالم االقتصادي:

ARC/20/5  حنو وضع بر�مج عمل ملواجهة حتد�ت األمن الغذائي والتغذية يف البلدان غري الساحلية
 يف أفريقيا 

ARC/20/6 حتويل النظم الغذائية والزراعية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
ARC/20/7 حتقيق أهداف التنمية املستدامة من أجلالبتكار والرقمنة ا 
ARC/20/8  إقليم أفريقيانتائج منظمة األغذية والزراعة وأولو�هتا يف  

ARC/20/8 WA1 حملة عامة عن بر�مج األهداف االسرتاتيجية يف منظمة األغذية والزراعة 
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ARC/20/8 WA2  مســـامهة النتائج يف إقليم أفريقيا يف حتقيق األهداف االســـرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة
 2019-2018خالل فرتة السنتني 

ARC/20/8 WA3  ياق إعادة تنظيم منظومة التخطيط والربجمة القطرية يف منظمة األغذية والزراعة يف ســـــــــــــــ
 األمم املتحدة اإلمنائية

ARC/20/8 WA4 النتائج اإلقليمية يف أفريقيا  – 2019ج على مستوى املنظمة يف عام تقييم النتائ 
ARC/20/8 WA5  معلومات حمدثة عن إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد 

ARC/20/9  النظم الغـــذائيـــة والتغـــذيـــة: كيف ميكن تعزيز  يف جمـــايلمن الغـــذائي العـــاملي ألجلنـــة ادور
 ؟قطاعاتيف ما بني الالسياسات  تقارب

ARC/20/10 شبكة املكاتب امليدانية  
ARC/20/11 2019-2014عمليات التقييم يف إقليم أفريقيا خالل الفرتة  توليف 
ARC/20/13  2023-2020للفرتة  املتعدد السنوات ملؤمتر اإلقليمي ألفريقياابر�مج عمل 

  

 املعروضة لإلحاطةواثئق ال
 العنوان الرمز

ARC/20/INF/1 Rev.1  إعالميةمذكرة 
ARC/20/INF/2 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 
ARC/20/INF/3 Rev.1 القائمة املؤقتة ابلواثئق 

ARC/20/INF/4 بيان املدير العام 
ARC/20/INF/5 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 
ARC/20/INF/6 بيان رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 
ARC/20/INF/7 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 

ARC/20/INF/8  تقرير موجز عن توصـــــــــــــــيـــات األجهزة الـــدســـــــــــــــتوريـــة اإلقليميـــة ملنظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة
 )مصايد األمساك، الغاابت/اإلحصاءات، احلياة الربية(

ARC/20/INF/9 يف دورته الثالثني تقرير عن التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 
ARC/20/INF/10 

  جديدة)(وثيقة 
نظم املنتجــات الزراعيــة والغــذائيــة وأثرهــا على  19-مــذكرة مفــاهيميــة عن جــائحــة كوفيــد

 واألمن الغذائي والتغذية: التداعيات واألولو�ت ابلنسبة إىل إقليم أفريقيا

ARC/20/INF/11 Rev.1  اســــــــــــتعراض حالة اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــــأن النظم
 التغذيةمن أجل الغذائية 

ARC/20/INF/12 Rev.1  ج جديد ملكافحة الفقر واجلوعالعمل يًدا بيدمذكرة مفاهيمية عن مبادرة� : 
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ARC/20/INF/13 Rev.2  الســتفادة من الغذائية الشــاملة يف أفريقيا ابعملية حتويل النظم نفيذ تمذكرة مفاهيمية عن
 2021حنو مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية يف عام االبتكار والرقمنة: 

ARC/20/INF/14 Rev.1  2021عام يف النظم الغذائية  بشأنألمم املتحدة امؤمتر قمة 

ARC/20/INF/15  نتائج احلوار بشأن القيادة يف جمال األمن الغذائي يف أفريقيا 

ARC/20/INF/17  عقــــد األمم املتحــــدة للعمــــل من أجــــل التغــــذيــــة ومتــــابعــــة أعمــــال املؤمتر الــــدويل الثــــاين
 ابلتغذية املعين

ARC/20/INF/18 Rev.1  التغذيةاالسرتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الرؤية و حتديث  

ARC/20/INF/19 قياس الفاقد واملهدر من األغذية وارتباطه مبنهجية حتليل الفاقد من األغذية 

ARC/20/INF/21  نتــائج املــائــدة املســـــــــــــــتــديرة للمســــــــــــــــامهني يف حســــــــــــــــاب األمــانــة للتضــــــــــــــــامن مع أفريقيــا
 ، ماالبو، غينيا االستوائية)2019يونيو/حزيران  11(

ARC/20/INF/22  الدولية للصحة النباتيةالسنة 
ARC/20/INF/23  التقدم احملرز يف بر�مج العمل العاملي لألمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصــــــــــــغرية

  أفريقياإقليم النامية يف 
 


