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 لجنة الزراعة  

 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 الجدول الزمني المؤقت
 
 

 ، الطابق الثالثAالمبنى  - القاعة الكبرى - 2018أكتوبر/تشرين األول  1ثنين، اإل

 10:30الساعة 

 10:30الساعة 

 

 االفتتاح الرمسي لدورة جلنة الزراعة - 1-1البند 

 COAG/2018/1/Rev2اعتماد جدول األعمــال واجلــدول الزمين (الوثيقتان  - 1-2
 )COAG/2018/INF/1/Rev2و

 تعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها - 1-3

تنفيذ توصيات الدورة اخلامسة والعشرين للجنة مبا يف ذلك نتائج جمموعة العمل املفتوحة  - 4-2
 العضــــــــــــــويـــــة غري الرمسيـــــة املعنيـــــة بربنـــــامج املشــــــــــــــورة العلميـــــة بشــــــــــــــــــأن ســــــــــــــالمـــــة األغـــــذيـــــة 

 )COAG/2018/13/Rev1(الوثيقة 
 

 األول، الطابق Aالمبنى  - القاعة الخضراء - 2018أكتوبر/تشرين األول  1ثنين، اإل

قيق خطة التنمية املســــــــــــــارات املســــــــــــــتدامة لتســــــــــــــخري األغذية والزراعة من أجل حت - 1-2البند  15:00الساعة 
 )COAG/2018/3/Rev1. English only(الوثيقة  2030 املستدامة لعام

أنشــــــطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال الثروة احليوانية، مبا يف ذلك اقرتاح إنشــــــاء  - 6-2البند 
 )COAG/2018/11جلنة فرعية معنية بالثروة احليوانية (الوثيقة 
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 ، الطابق األولAالمبنى  -القاعة الخضراء  - 2018أكتوبر/تشرين األول  2الثالثاء، 

 )COAG/2018/4/Rev1النظم الغذائية املستدامة (الوثيقة  - 2-2البند  9:30الساعة 
 )COAG/2018/6تنشيط املناطق الريفية من أجل الشباب (الوثيقة  - 4-2البند 

تطبيق اســـــــــــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ: قيادة عملية حتول  - 1-3البند  14:30الساعة 
 )COAG/2018/8عاملية حنو الزراعة املستدامة (الوثيقة 

 )COAG/2018/5الزراعة اإليكولوجية: من الدعوة إىل العمل (الوثيقة  - 3-2البند 

 ، الطابق األولAالمبنى  -القاعة الخضراء  - 2018أكتوبر/تشرين األول  3 األربعاء،

 )COAG/2018/7نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية (الوثيقة  - 5-2البند  9:30الساعة 
 )COAG/2018/10منصة تعميم التنوع البيولوجي (الوثيقة  - 3-3البند 

 )COAG/2018/9اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة (الوثيقة  - 2-3البند  14:30الساعة 
ك مدونة السلو آخر املعلومات عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة، مبا يف ذلك  - 4-3البند 

 )COAG/2018/12(الوثيقة الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا 
 شرة بعد اجللسة العامة)(مبا D-209قاعة لبنان،  -اجتماع جلنة الصياغة 

 ، الطابق األولAالمبنى  -القاعة الخضراء  - 2018أكتوبر/تشرين األول  4 الخميس،

ضمن  جمايل األغذية والزراعةبرنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف  - 1-4البند  9:30الساعة 
 )COAG/2018/2االسرتاتيجي للمنظمة (الوثيقة  اإلطار
 )COAG/2018/14برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة (الوثيقة  - 3-4البند 
 )COAG/2018/15/Rev1اقرتاح إقامة سنة دولية للفاكهة واخلضار (الوثيقة  - 4-4البند 
 اقرتاح إقامة يوم دويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية  - 5-4البند 

 )COAG/2018/16/Rev1(الوثيقة 
 )COAG/2018/17/Rev1(الوثيقة خن دُ لل سنة دوليةاقرتاح إقامة  - 6-4البند  

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة - 7-4البند  14:30الساعة 
 انتخاب أعضاء مكتب الدورة السابعة والعشرين للجنة - 8-4البند 
 أية مسائل أخرى - 9-4البند 

 (مباشرة بعد اجللسة العامة) D-209قاعة لبنان،  -اجتماع جلنة الصياغة 

 ، الطابق األولAالمبنى  -القاعة الخضراء  - 2018أكتوبر/تشرين األول  5الجمعة، 

 اعتماد التقرير  - 5البند  15:30الساعة 
 


