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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

A 

 جلنة الزراعة

 نالعشروو رابعةالالدورة 

 9102 يكتلبرأ/تشرلن األو  3 –أ/يلول  ربسبتم 92 روما،

 املؤقت الزميندو  اجل

 

 القاعة احلمراء، املبنى يلف، الطابق األو  - 9102سبتمربأ/يلول   92االثنني، 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  – 1البند  2:31الساعة 

 (COAG/2014/INF/4 ؛COAG/2014/INF/1 ؛COAG/2014/1)الوثائق 

 تعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها - 2البند  

  (COAG/2014/3)الوثيقة املزارعون األسريون: إشباع العام ورعاية الكوكب  – 3البند  

 (COAG/2014/4)الوثيقة  تكثيف االنتاج املستدام والنظم الغذائية املستدامة – 4 البند 

  

  تكثيف االنتاج املستدام والنظم الغذائية املستدامة –)تكملة(  4البند   02:31الساعة 

 (COAG/2014/4)الوثيقة 

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتحسني سالمة األغذية يف العامل – 5البند 

 (COAG/2014/5)الوثيقة  

  

 القاعة احلمراء، املبنى يلف، الطابق األو  – 9102 سبتمربأ/يلول  31الثالثاء، 

 (COAG/2014/9)الوثيقة جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة  – 9البند  2:31الساعة 

 من العامل اجملرتات الصغرية برنامج استئصال طاعون  – 11البند 

 (COAG/2014/10)الوثيقة 
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 (COAG/2014/6)الوثيقة  حوكمة املياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي – 6البند  02:31الساعة 

 (COAG/2014/12)الوثيقة  ذات األهمية العامليةنظم الرتاث الزراعي  – 12البند  

  

 القاعة احلمراء، املبنى يلف، الطابق األو  – 9102يكتلبرأ/تشرلن األو   1األربعاء، 

 (COAG/2014/7)الوثيقة  الزراعةاالستثمار يف  لرصدبيانات جديدة  – 7البند  2:31الساعة 

 تقرير االجتماع الثاني للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة – 11البند 

 (COAG/2014/11)الوثيقة 
  

 (COAG/2014/13)الوثيقة  الدولية لألرّز اللجنة – 13البند  02:31الساعة 

منظمة األغذية والزراعة يف القطاع الزراعي يف سياق اإلطار االسرتاتيجي  أعمال – 8البند 

 (COAG/2014/2املراجع )الوثيقة 

 

 (مباشرة )بعد اجلوسة العامة  D 209قاعة لبنان،  –اجتماع جلنة الصياغة 

 القاعة احلمراء، املبنى يلف، الطابق األو  – 9102يكتلبرأ/تشرلن األو   2اخلميس، 

 (COAG/2014/8)الوثيقة  التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة – 15البند  2:31الساعة 

 (COAG/2014/14برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة )الوثيقة  – 14البند  

  

 انتخاب األعضاء اجلدد يف املكتب  – 17البند  02:31الساعة 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة – 16البند 

 أية مسائل أخرى – 11البند 

  

 (مباشرة بعد اجلوسة العامة) D 209قاعة لبنان،  –اجتماع جلنة الصياغة  
  

 القاعة احلمراء، املبنى يلف، الطابق األو  – 9102يكتلبرأ/تشرلن األو   3اجلمعة، 

 
 اعتماد التقرير  – 19البند 

  
 


