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 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا اإلقليمي

 الدورة الثانية والثالثون

 2022أبريل/نيسان  14-11مالبو، غينيا االستوائية، 

  القائمة املؤقتة ابلواثئق

 واثئق الدورة

 العنوان الرمز
ARC/22/1 Rev.1 جدول األعمال التفصيلي املؤقت 

ARC/22/2  2021-2020نتائج منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم يف الفرتة 
ARC/22/3 �اإلطــار االســـــــــــــــرتاتيجي  بمنظمــة األغــذيــة والزراعــة ابلنســـــــــــــــبــة إىل اإلقليم مبوجــ تأولو

  2031-2022للمنظمة للفرتة 
ARC/22/4  السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكاراخلطوط العريضة وخارطة الطريق 
ARC/22/5  معلومات حمّدثة عن وضـــــــــع اســـــــــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاصـــــــــة بتغّري

 املناخ
ARC/22/6 :الوقاية من اجلوائح املقبلة عن طريق االخنراط الفّعال املشــــــرتك بني  منصــــــة صــــــحة واحدة

 القطاعات 
ARC/22/7  للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  2025-2022بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
ARC/22/8 على النظم الزراعيـــة والغـــذائيـــة يف أفريقيـــا: األولو�ت على  19-أتثريات جـــائحـــة كوفيـــد
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ARC/22/9  اإليكولوجي من أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية يف االســــــــــــتثمار يف إصــــــــــــالح النظام
  أفريقيا جلعلها أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة 

ARC/22/10  االستثمارات والتجارة من أجل نظم زراعية وغذائية تنافسية: الفرص اليت يتيحها تشجيع
 احملرز يف هذا الصدد   ية، والتقدمفريقاألاالتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية 

ARC/22/11  وضع النساء والشباب والفقراء يف طليعة النظم الزراعية والغذائية الشاملة 

 الواثئق املعروضة لإلحاطة

 العنوان الرمز
ARC/22/INF/1 مذكرة إعالمية 

ARC/22/INF/2 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 
ARC/22/INF/3 Rev.1  املؤقتة ابلواثئقالقائمة 

ARC/22/INF/4 بيان املدير العام 
ARC/22/INF/5 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة 
ARC/22/INF/6 بيان رئيس الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 
ARC/22/INF/7 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
ARC/22/INF/8 تقرير عن التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته احلادية والثالثني  
ARC/22/INF/9  تقرير موجز عن توصـــــــــــــــيات اجلهازين الدســـــــــــــــتوريني اإلقليميني ملنظمة األغذية والزراعة

 (اإلحصاءات ومصايد األمساك)
ARC/22/INF/10  2019تقرير توليفي عن عمليــــات التقييم اليت أجريــــت يف إقليم أفريقيــــا خالل الفرتة-

2021 
ARC/22/INF/11 ية أفضــل، وبيئة جلســات لتبادل التجارب بني البلدان األعضــاء حول إنتاج أفضــل، وتغذ

  من دون ترك أي أحد خلف الركب، أفضل، وحياة أفضل
ARC/22/INF/12  املستفادة  والدروس: اإلجنازات والتحد�ت أفريقيا طوسحتسني حوكمة الغاابت يف 
ARC/22/INF/13 مــذكرة  -معلومــات حمــّدثــة عن اســـــــــــــــرتاتيجيــة منظمــة األغــذيــة والزراعــة للعلوم واالبتكــار

 2021كانون األول ديسمرب/ - 1 املعلومات
ARC/22/INF/14  منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاصـــــــــة بتغريُّ وضـــــــــع اســـــــــرتاتيجية معلومات حمّدثة عن

 2021 لكانون األو ديسمرب/ –1مذكرة املعلومات  – املناخ
 


