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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ الوثيقةُطبع عدد حمدود من هذه 
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :ان التاليعلى العنو
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 العشرونو لثةثاالالدورة 

 1221 أيار/مايو 12-12 روما،

 القائمة املؤقتة بالوثائق

 

COAG/2012/1 Rev.1 جدول األعمال املؤقت 

COAG/2012/2 االجتاهات العاملية والتحديات املقبلة لعمل املنظمة 

COAG/2012/3 برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات 

COAG/2012/4 Rev.1 اخليارات حلوار أصحاب املصلحة دعمًا للتنمية املستدامة للثروة احليوانية 

COAG/2012/5 التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل 

COAG/2012/6 آخر املعلومات عن مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها 

COAG/2012/7 ظّل تغّير املناخ آفاق املوارد من األراضي واملياه يف 

COAG/2012/8 حتسني اإلحصاءات اخلاصة باألمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية املستدامة 

COAG/2012/9  الالئحة الداخلية للجنة 

  

 COAG/2012/INF/Seriesسلسلة وثائق املعلومات 

COAG/2012/INF/1 اجلدول الزمين املؤقت 

COAG/2012/INF/2  املؤقتة بالوثائقالقائمة 

COAG/2012/INF/3 قائمة املندوبني واملراقبني 

COAG/2012/INF/4 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

COAG/2012/INF/5 تقارير التقييم 

COAG/2012/INF/6 

النووية ولوضع اسرتاتيجيات املشورة والدعم للبلدان األعضاء ملواجهة حاالت الطوارئ 

 إصالحية للمتابعة يف جماالت األغذية والزراعة واحلراجة ومصايد األمساك
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COAG/2012/INF/7 دور منظمة األغذية والزراعة يف وضع املعايري الدولية 

COAG/2012/INF/8 حتسني احملاصيل يف القرن الواحد والعشرين 

COAG/2012/INF/9 ية والزراعة للحد من اخلسائر ما بعد احلصادحالة عمل منظمة األغذ 

COAG/2012/INF/10 مبادرة تطوير األعمال الزراعية والصناعات الزراعية يف أفريقيا 

COAG/2012/INF/11 تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم 

COAG/2012/INF/12 اخلاصة باملياه املنظمة التقدم على صعيد آلية 

COAG/2012/INF/13 التقدم على صعيد الشراكة العاملية من أجل الرتبة 

COAG/2012/INF/13 

Add.1 
 اختصاصات الشراكة العاملية من أجل الرتبة

COAG/2012/INF/14 FAO-Adapt : اإلطاري للتكّيف مع تغّير املناخ" الفاو"برنامج منظمة 

COAG/2012/INF/15  الدورة العادية الثالثة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةتقرير 

 


