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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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  اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤمترم

 األدنى للشرق
 

 والثالثون احلاديةالدورة 

 2142 أيار/مايو 41-41روما، 

 قائمة املؤقتة بالوثائقال

 

 :للمناقشة البنود املعروضة

NERC/12/1 جدول األعمال املشروح املؤقت 

NERC/12/2 العمل وبرنامج 0200-0202 الفرتة يف يماإلقل يف والزراعة األغذية منظمة أنشطة 

الشرق  إقليم إىل بالنسبة األولوية ذات العمل وجماالت 0202-0200 للفرتة وامليزانية

 0202-0202 املقبلة السنتني فرتة يفاألدنى 

NERC/12/3 لتنفيذ العمل وخطة األدنى للشرق اإلقليمي املكتب تغطية نطاق ذلك يف مبا الالمركزية 

 الشرق يف والزراعة األغذية ملنظمة الفرعية واإلقليمية اإلقليمية املكاتب تقييم توصيات

 األدنى

NERC/12/4 األدنى الشرق يف الغذائي األمن لتحسني األغذية احلد من الفاقد من 

NERC/12/5 حالة: الطبيعية املوارد على تأثرياته من والتخفيف املناخ تغّير مع التكّيف إجراءات 

 األدنى الشرق يف احليوانية والثروة والغابات املائية األحياء وتربية األمساك ديمصا

NERC/12/6 اخلاص باملؤمتر اإلقليمي للشرق  0202-0200 للفرتة السنوات املتعدد عملال برنامج

 األدنى 
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 :البنود املعروضة لإلحاطة

NERC/12/INF/1 مذكرة إعالمية 

NERC/12/INF/2 اجلدول الزمين املؤقت 

NERC/12/INF/3 القائمة املؤقتة بالوثائق 

NERC/12/INF/4 كلمة املدير العام 

NERC/12/INF/5 كلمة الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 

NERC/12/INF/6 كلمة رئيس الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 

NERC/12/INF/7 الربامج : مساهمة املوارد الطبيعية يف الغابات واملراعي يف حتقيق األمن الغذائي

 والسياسات واإلدارة الرشيدة

NERC/12/INF/8 وضع إسرتاتيجية إقليمية لتحسني اإلحصاءات الزراعية يف إقليم الشرق األدنى 

NERC/12/INF/9  املنظمةاالجتاهات العاملية والتحديات املقبلة أمام عمل 

NERC/12/INF/10 احلد من التأثريات السلبية للتصّحر على اإلنتاج الزراعي 

NERC/12/INF/11  املسائل التنظيمية ( 0)ملخص عن توصيات اللجان اإلقليمية يف الشرق األدنى حول

 برنامج العمل وامليزانية( 0)واملتصلة بالسياسات و

NERC/12/INF/12 0200 سنة يف ديناميكية أكثر مقاربة إىل التحّول -" الفاو" منظمة جتديد عملية 

NERC/12/INF/13 اللجنة يف املؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة يف : جلنة األمن الغذائي العاملي

 خطوط توجيهية – 0200سنة 

NERC/12/INF/14  إلطار اإلسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذيةلاملسودة األوىل 

NERC/12/INF/15 آخر املعلومات عن جلنة األمن الغذائي العاملي 

  

 CFS 2011 –سلسلة وثائق جلنة األمن الغذائي العاملي 

CFS: 2011/7 رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري 

CSF/2011/INF.19 عمل إقليمية متعددة أصحاب املصلحة عن األمن الغذائي والتغذية يف الشرق األدنى حلقة 

 


