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 ،)QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وهذه

  www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
 

A 

 لجنة الزراعة

 والعشرون الخامسةالدورة 

 2016سبتمبر/أيلول  30 - 26روما، 

 قائمة مؤقتة بالوثائق
 

COAG/2016/1 جدول األعمال املؤقت 
COAG/2016/1/Add.1  قومياتدولة بوليفيا املتعددة ال إىل جدول األعمال املؤقت حسبما اقرتحتهإضافة 
COAG/2016/2  ـــة والزراعـــة ضــــــــــــــمن اإلطـــار ـــة والزراعـــة يف قطـــاعي األغـــذي عمـــل منظمـــة األغـــذي

 االسرتاتيجي
COAG/2016/3 السنة الدولية للبقول: بذور مغذية ملستقبل مستدام 
COAG/2016/4  2030الزراعة وخطة التنمية املستدامة لعام 
COAG/2016/5  تنمية الزراعة ل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية: التداعيات املتصلة بالتغذيةمتابعة

 والثروة احليوانية
COAG/2016/6 حتقيق التنمية الريفية املستدامة من خالل االبتكار الزراعي 
COAG/2016/7/Rev.1 االسرتاتيجية اخلاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ 
COAG/2016/8  2020الربنامج العاملي للتعداد الزراعي لعام 
COAG/2016/9 جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة 
COAG/2016/10 تقريرا الدورتني الثالثة والرابعة للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة  

 الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة"مبا يف ذلك "مشروع اخلطوط التوجيهية 
COAG/2016/11  الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية نظم 
COAG/2016/12 تقرير عن تنفيذ توصيات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة 
COAG/2016/13 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة 
COAG/2016/14 االحتفال باليوم العاملي للنحل 
COAG/2016/15 السنة الدولية للصحة النباتية 
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COAG/2016/16  آخر املعلومــــــات عن عمــــــل منظمــــــة األغــــــذيــــــة والزراعــــــة يف جمــــــال مقــــــاومــــــة 
 مضادات امليكروبات

COAG/2016/17 Rev.1 

(Arabic only) 
 السنة الدولية لإلبليات

  COAG/2016/INF سلسلة وثائق
  
COAG/2016/INF/1/Rev.3 

(Arabic only) 

 جلدول الزمين املؤقتا

COAG/2016/INF/2/Rev.2 

(Arabic only) 

 ائمة مؤقتة بالوثائقق

COAG/2016/INF/3  بيــــان االختصـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــات وحقوق التصــــــــــــــويــــت املقــــدم من االحتــــاد األورويب 
 ودوله األعضاء

COAG/2016/INF/4  نتائج الندوة الدولية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية
 الصلةواالجتماعات اإلقليمية ذات 

COAG/2016/INF/5  تقرير موجز عن الندوة الدولية ملنظمة األغذية والزراعة بشــــــــــأن دور التكنولوجيات
 الـــبـــيـــولـــوجـــيـــــــة الـــزراعـــيـــــــة يف الـــنـــظـــم الـــغـــــــذائـــيـــــــة املســــــــــــــــتـــــــدامـــــــة والـــتـــغـــــــذيـــــــة 

 )2016فرباير/شباط  17-15(روما، 
COAG/2016/INF/6  التقرير املرحلي بشأن التمويل املستدام لربنامج املنظمة للمشورة 

 العلمية بشأن سالمة األغذية
COAG/2016/INF/7  امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذيةموجز عن التقييم املواضيعي حول  

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي  من جانب املنرب
 وخدمات النظم اإليكولوجية

COAG/2016/INF/8 اإلعـــداد لالجتمـــاع الثـــالـــث عشــــــــــــــر ملؤمتر األطراف يف اتفـــاقيـــة التنوع البيولوجي 
 تعميم التنوع البيولوجي  -) 2016ديســــــــــــــمرب/كــانون األول  17-4(املكســــــــــــــيــك 

 يف القطاعات وعربها 
 


