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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 القائمة المؤقتة بالوثائق
      

COAG/2018/1/Rev2 جدول األعمال املؤقت 
COAG/2018/1 Add.1  املؤقت بناء إىل اقرتاح مجهورية اهلندضميمة إىل جدول األعمال 

COAG/2018/2 الزراعـــة ضــــــــــــــمن اإلطـــار األغـــذيـــة و  برنـــامج عمـــل منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة يف جمـــايل
 االسرتاتيجي للمنظمة

COAG/2018/3/Rev1. 
English only 

املســـــارات املســـــتدامة لتســـــخري األغذية والزراعة من أجل حتقيق خطة التنمية املســـــتدامة 
 2030 لعام

COAG/2018/4/Rev1 النظم الغذائية املستدامة 
 COAG/2018/5 الزراعة اإليكولوجية: من الدعوة إىل العمل 

COAG/2018/6 تنشيط املناطق الريفية من أجل الشباب 
COAG/2018/7 نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية 
COAG/2018/8  ول عاملية والزراعة يف جمال تغري املناخ: قيادة عملية حتتطبيق اســــرتاتيجية منظمة األغذية

 حنو الزراعة املستدامة
COAG/2018/9 اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة 
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COAG/2018/10 منصة تعميم التنوع البيولوجي 
COAG/2018/11  إنشــــــاء جلنة  اقرتاحأنشــــــطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال الثروة احليوانية، مبا يف ذلك

 فرعية معنية بالثروة احليوانية
COAG/2018/12  ة بشــأن مدونة الســلوك الدوليآخر املعلومات عن الشــراكة العاملية من أجل الرتبة، مبا يف

 ااستخدام األمسدة وإدارهت
COAG/2018/13/Rev1 عمل لتنفيذ توصـــــــــــيات الدورة اخلامســـــــــــة والعشـــــــــــرين للجنة مبا يف ذلك نتائج جمموعة ا

 األغذية شورة العلمية بشأن سالمةاملفتوحة العضوية غري الرمسية املعنية بربنامج امل
COAG/2018/14 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة 

COAG/2018/15/Rev1 قرتاح إقامة سنة دولية للفاكهة واخلضارا 
COAG/2018/16/Rev1  األغذيةاقرتاح إقامة يوم دويل للتوعية بالفاقد واملهدر من 
COAG/2018/17/Rev1 سنة دولية للُدخنقرتاح إقامة ا 

 

 COAG/2018/INF /المعلومات سلسلة وثائق

COAG/2018/INF/1/Rev2 املؤقت اجلدول الزمين 

COAG/2018/INF/2/Rev2 القائمة املؤقتة بالوثائق 

COAG/2018/INF/3  ألعضاءودوله ابيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب 

COAG/2018/INF/4 
نتائج جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــوية غري الرمسية املعنية بربنامج املشــــــــــورة العلمية 

 بشأن سالمة األغذية

COAG/2018/INF/5 دودة احلشد اخلريفية يف أفريقيا: الوضع الراهن واآلثار احملتملة واالستجابة العاملية 

COAG/2018/INF/6 
الفرص املتــاحــة لكي  :2025-2016عقــد األمم املتحــدة للعمــل من أجــل التغــذيــة 

 تساهم الزراعة يف أمناط غذائية صحية ويف حتسني التغذية

COAG/2018/INF/7 أنواع احملاصيل املهملة وغري املستغلة بالقدر الكايف 

COAG/2018/INF/8  لوقاية النباتاتالنجاحات والتحديات اخلاصة باالتفاقية الدولية 
 


