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 القائمة املؤقتة ابلواثئق
 

 

COAG/2020/1 جدول األعمال املؤقت 
COAG/2020/2  اإلطار االســـرتاتيجي  الزراعة ضـــمناألغذية و  جمالوالزراعة يف بر�مج عمل منظمة األغذية

 ملنظمة األغذية والزراعة
COAG/2020/3 تنفيذ توصيات الدورة السادسة والعشرين للجنة 
COAG/2020/4 بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة 
COAG/2020/5 مسامهات قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
COAG/2020/6  اهلمنع اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية الشديدة التأثري، وتوقعها واالستجابة 
COAG/2020/7  لثروة احليوانية اتبعة للجنة الزراعةمعنية اباقرتاح إنشاء جلنة فرعية 
COAG/2020/8 واقرتاح وضــــــع خطة عمل جديدة 2020-2016 يف الفرتة مقاومة مضــــــادات امليكروابت ،

 2025-2021للفرتة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت  ملنظمة األغذية والزراعة
COAG/2020/9 والنظم الغذائية والتغذية وتداعياته على األمن الغذائي 19-آخر املعلومات عن كوفيد 

COAG/2020/10  2030 عام تنفيذ خطةة ري وتلنظم الغذائية لتسريع لتفعيل �ج 
COAG/2020/11  سالمة األغذية بشأن  ملنظمة األغذية والزراعةجديدة األساس املنطقي السرتاتيجية 
COAG/2020/12  خطة األغذية احلضريةو التحول الزراعي 
COAG/2020/13 مدونة السلوك الطوعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية 
COAG/2020/14  الريفيف شباب الخطة عمل 
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COAG/2020/15  ما هو مناســب من متكني أصــحاب احليازات الصــغرية واملزارعني األســريني من الوصــول إىل
 نظم أغذية زراعية مستدامةمن أجل ابتكار ونظم معلومات وخدمات استشارية 

COAG/2020/16  اســرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصــة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات
 ذات الصلة ة العملوخط الزراعية

COAG/2020/17  اإلطار العاملي مع يف األراضــــــي اجلافة ابلتعاون املســــــتدامة زراعة البشــــــأن حنو بر�مج عاملي
 مناخ متغريظّل بشأن ندرة املياه يف الزراعة يف 

COAG/2020/18 تقرير الشراكة العاملية من أجل الرتبة 
COAG/2020/19  ســــــــــــــنة دولية للمراعي إقامة عمل منظمة األغذية والزراعة بشــــــــــــــأن املراعي والرعي، واقرتاح

 والرعاة
COAG/2020/20  يةلصحة النباتليوم دويل  ختصيصاقرتاح 
COAG/2020/21 اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور 
COAG/2020/22 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 
COAG/2020/23  يف جمال التغذيةاألغذية والزراعة مشروع الرؤية واالسرتاتيجية لعمل منظمة 

COAG/2020/INF/1 ؤقتاملزمين الدول اجل 
COAG/2020/INF/2 القائمة املؤقتة ابلواثئق 
COAG/2020/INF/3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب 
COAG/2020/INF/4 وخطة العمل العاملية ملكافحة دودة احلشد اخلريفيةاثر دودة احلشد اخلريفية: تقييم األ 
COAG/2020/INF/5 الثروة احليوانية واستخدام املوارد الطبيعية وتغري املناخ والبيئة 
COAG/2020/INF/6 عن مبادرة النهوض ابلزراعة اإليكولوجية آخر املعلومات 
COAG/2020/INF/7  التوجيهية وخطط العمل طوط ألغذية والزراعة: االســـــــــــــــرتاتيجيات واخلمن أجل ااالبتكار

 ومنصات املعرفة
COAG/2020/INF/8 بر�مج نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية 
COAG/2020/INF/9 استعراض منتصف املدة لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 

COAG/2020/INF/11 العاملي بشأن ركز النظم الغذائية: املإىل حتسني رف املتوارثة عن األجداد اعؤدي املتكيف س
 الُنظم الغذائية للشعوب األصلية

COAG/2020/INF/12 لسنة الدولية للصحة النباتيةاب االحتفاءعن  آخر املعلومات 
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COAG/2020/INF/13 لنظم اإليكولوجية لإلنتاج، يف ســـــــــــياق عقد األمم املتحدة ابشـــــــــــأن إصـــــــــــالح  ورقة موقف
 2030-2021إلصالح النظم اإليكولوجية 

COAG/2020/INF/14 تقدمهامدى ا بيد و يدً العمل مبادرة  النقاط البارزة بشأن 
COAG/2020/INF/15 حنو بر�مج عاملي للزراعة املستدامة يف األراضي اجلافة 
COAG/2020/INF/16 عن اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة لوماتآخر املع 
COAG/2020/INF/17 شـــــراكة بني أصـــــحاب املصـــــلحة  ،جدول األعمال العاملي بشـــــأن الثروة احليوانية املســـــتدامة

 املتعددين

 


