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القائمة املؤقتة بالوثائق
وثائق الدورة
الوثيقة
ARC/12/1
ARC/12/2

ARC/12/3

العنوان
جدول األعمال املشروح املؤقت
حتدي تنفيذ الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا :تعزيز القدرة على
ربط االتفاقات وخطط التنفيذ بالسياسات وامليزانية وبآليات متويل مبتكرة
وباملساعدة على حنو فعال
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إلطالق برامج زراعية تكفل سبل
العيش وتولّد الثروات

ARC/12/4

اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية – املسودة األوىل

ARC/12/5

أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم يف الفرتة

ARC/12/6

ARC/12/7

برنامج العمل وامليزانية يف الفرتة
األولوية ألفريقيا يف الفرتة 0202-0202

0200-0202

0202-0200

وجماالت العمل ذات

الالمركزية

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MD474/A
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ARC/12/8

ARC/12/INF/3

برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة
اإلقليمي ألفريقيا

0202-0200

اخلاص باملؤمتر

وثائق املعلومات

ARC/12/INF/1

العنوان
مذكرة إعالمية

الوثيقة
ARC/12/INF/2

اجلدول الزمين املؤقت

ARC/12/INF/3

القائمة املؤقتة بالوثائق

ARC/12/INF/4

كلمة املدير العام

ARC/12/INF/5

تقرير موجز عن توصيات األجهزة اإلقليمية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة

ARC/12/INF/6

آخر املعلومات عن جلنة األمن الغذائي العاملي

ARC/12/INF/7

كلمة رئيس املؤمتر اإلقليمي السادس والعشرين ألفريقيا

ARC/12/INF/8

ARC/12/INF/9
ARC/12/INF/10

ARC/12/INF/11
ARC/12/INF/12

آخر املعلومات عن مبادرة تطوير األعمال الزراعية والصناعات الزراعية يف
أفريقيا
تطبيق منوذج "احلفظ والتوسّع" لتكثيف اإلنتاج املستدام للمحاصيل يف أفريقيا
فريق العمل املعين بالنتائج احملققة يف منظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا:
اإلدارة يف سبيل حتقيق النتائج واملبادرة الرائدة يف إطار حتليل االستجابة
إطار حتليل االستجابة لتغري املناخ
حالة تنفيذ خطة العمل األفريقية لتحسني اإلحصاءات من أجل األمن الغذائي
والتنمية الزراعية والريفية املستدامة

ARC/12/INF/13

االجتاهات العاملية والتحديات املقبلة لعمل املنظمة

ARC/12/INF/14

عملية جتديد منظمة "الفاو"  -التحوّل إىل مقاربة أكثر ديناميكية يف سنة

ARC/12/INF/15

0200

جلنة األمن الغذائي العاملي :اللجنة يف املؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغذية
والزراعة يف سنة  – 0200خطوط توجيهية

ARC/12/INF/16

االجتماعات اجلانبية واملشاورات دون اإلقليمية

ARC/12/INF/17

كلمة الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة
وثائق جلنة األمن الغذائي العاملي

ARC/12/8

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

