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 الزراعة جلنة
 اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية

 الدورة األوىل

 2022آذار مارس/ 16-18

 القائمة املؤقتة ابلواثئق
 

COAG:LI/2022/1 جدول األعمال املؤقت 
COAG:LI/2022/2   احليوانية يف األمن الغذائي والنظم الزراعية والغذائية املساااااااااااااةدامة والةغذ ة مساااااااااااااا ة ال  و

 الغذائية الصحيةواألمناط
COAG:LI/2022/3  املمارسات اجليد  لةعز ز إنةاجية صغار م يب املاشية على حنو مسةدام 
COAG:LI/2022/4   من خالل م اعا  قدرته إدراج قطاع ال  و  احليوانية يف اإلج اءات الوطنية بشاااااااااااااا   املنا

على الةكيف والصمود يف وجه تغّير املنا  ومسا ةه يف الةنوع البيولوجي وخدمات النظم 
 اإل كولوجية

COAG:LI/2022/5 م اا احليوانية املصاادر تعز ز القدرات الوطنية املنسااقة إلدار  طاط  األم اا احليوانية واأل
 من خالل هنج "صحة واحد " ، ملسةجد ا

COAG:LI/2022/6  الةقدم احمل ز ابجتاه اسةئصال طاعو  اجملرتات الصغّي 
COAG:LI/2022/7 املمارسات البد لة يف جمال العلف لةشجيع ت شيد اسةخدام مضادات امليك وابت 
COAG:LI/2022/8 مواءمة عمل منظمة األغذ ة والزراعة يف جمال ال  و  احليوانية مع اإلطار االساااااااااااااارتاتيجي 

  2031-2022للفرت  
COAG:LI/2022/9 ئم على األدلة بش   قطاع ال  و  احليوانيةتق    شامل وقا 

COAG:LI/2022/10 ب انمج العمل املةعدد السنوات للجنة الف عية املعنية ابل  و  احليوانية الةابعة للجنة الزراعة 
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COAG:LI/2022/INF/1 اجلدول الزمىن املؤقت 
COAG:LI/2022/INF/2 القائمة املؤقةة ابلواثئق 
COAG:LI/2022/INF/3  بيا  االخةصاصات وحقوق الةصو ت املقدم من االحتاد األورويب 
COAG:LI/2022/INF/4  الةق    امل حلي عن تنفيذ خطة عمل منظمة األغذ ة والزراعة بشااااااااا   مقاومة مضاااااااااادات

 2025-2021امليك وابت للفرت  
COAG:LI/2022/INF/5  احلاادر من األعباااء املرتتبااة على األم اا احليوانيااة العاااليااة األل  العاااب   للحاادود من خالل

 نظام الوقا ة من األزمات
COAG:LI/2022/INF/6 ت األليفة واإلنسااااا  احلد من انةشااااار العوامل املم لااااة ال  تنقل ا احليا  الحل ة إ  احليواان

 يف املسةقبل
COAG:LI/2022/INF/7 مل اعي وال عي يف عمل منظمة األغذ ة والزراعةتعميم ا 
COAG:LI/2022/INF/8 الةقدم احمل ز يف تنفيذ خطة العمل العاملية بش   املوارد الورالية احليوانية 
COAG:LI/2022/INF/9 تق    جدول األعمال العاملي بش   ال  و  احليوانية املسةدامة 

COAG:LI/2022/INF/10 يم وأداء ال  و  احليوانية على الصعيد البيئيالش اكة من أجل تقي 
COAG:LI/2022/INF/11  النةاااائج  ات الصاااااااااااااالاااة ابل  و  احليوانياااة املنب قاااة عن قماااة األمم املةحاااد  للنظم الغاااذائياااة

 2021 لعام
 

 


