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  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
  الدورة الثالثون

  2018فبراير/شباط  23-19الخرطوم، السودان، 

  القائمة المؤقتة بالوثائق

  الدورة وثائق

  العنوان  الرقم
ARC/18/1 Rev.1   األعمال التفصيلي املؤقتجدول  

ARC/18/2  حالة األغذية والزراعة يف أفريقيا: آفاق املستقبل والقضايا املستجدة  
ARC/18/3   تغري املناخ وأثره على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشـــــــطتها: بناء القدرة على الصـــــــمود

  يف أفريقيا يفيةملعاجلة حالة الضعف الشديد اليت تعاين منها الزراعة وسبل العيش الر 
ARC/18/4  تعزيز فرص عمل الشباب يف القطاعات الزراعية والريفية يف أفريقيا  
ARC/18/5  تعميم التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة ومصايد األمساك والغابات  
ARC/18/6  نتائج جلنة األمن الغذائي العاملي وإجراءات املتابعة على الصعيدين اإلقليمي والقطري  
ARC/18/7  ا يف إقليم أفريقيا   نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولويا
ARC/18/8  شبكة املكاتب امليدانية  
ARC/18/9   2019-2016برنامج عمل املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا املتعدد السنوات للفرتة  

ARC/18/10   ول اجلزريــة يف الــدالتقــدم احملرز يف برنــامج العمــل العــاملي بشــــــــــــــــأن األمن الغــذائي والتغــذيــة
الصـــــغرية النامية ويف املبادرة األقاليمية ملنظمة األغذية والزراعة حول الدول اجلزرية الصـــــغرية 

  النامية: حالة البلدان اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط األطلسي واحمليط اهلندي
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  معروضة لإلحاطةالوثائق ال
ARC/18/INF/1  مذكرة إعالمية  

ARC/18/INF/2/Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت  
ARC/18/INF/3/Rev.1 القائمة املؤقتة بالوثائق  

ARC/18/INF/4  بيان املدير العام  
ARC/18/INF/5  بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة  
ARC/18/INF/6  بيان رئيس الدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  
ARC/18/INF/7   تقرير موجز عن توصيات األجهزة اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة  
ARC/18/INF/8  تقارير عن التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته التاسعة والعشرين  
ARC/18/INF/9  ) 2016السنة الدولية للبقول(  

ARC/18/INF/10   ية الزراعية التكنولوجيات البيولوج بشــــأن نظمة األغذية والزراعةاالجتماع اإلقليمي ملنتائج
  جنوب الصحراء الكربى يف نظم األغذية املستدامة والتغذية يف أفريقيا

ARC/18/INF/11   غــذائيــة صـــــــــــــــحيـّـة  أمنــاطنتــائج النــدوة اإلقليميــة عن نظم األغــذيــة املســـــــــــــــتــدامــة من أجــل
  حمّسنة وتغذية

ARC/18/INF/12/Rev.1  دودة احلشد اخلريفية يف أفريقياإدارة  
ARC/18/INF/13  مذكرة عن األحداث اجلانبية واملشاورات اإلقليمية الفرعية  
ARC/18/INF/14   :حتقيق النمو الزراعي 2030خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام "املائدة املســـــــــــــــتديرة الوزارية :

  "املستدام والتحول الريفي يف أفريقيا
ARC/18/INF/15   القضاء على اجلوعحتدي  
ARC/18/INF/16  الذكرى السنوية األربعون إلنشاء املمثليات القطرية ملنظمة األغذية والزراعة  

 

 


