
  GSPPA: VI/2018/1        

 یونیو/حزیران 2018

طُبعت ھذه الوثیقة بأعداد محدودة للحد من التأثیر البیئي لعملیات المنظمة والمساھمة في الحیاد المناخي.  
م نسخ إضافیة. تتوفر معظویرجى من المندوبین والمراقبین تقدیم نسخھم إلى االجتماعات وتجنب طلب 

  www.fao.org وثائق اجتماعات المنظمة على شبكة اإلنترنت على العنوان
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لشراكة ل الجمعية العامة
 العالمية من أجل التربة

 

   
 
 

السادسة الدورة  

8201 حزیران/یونیو 13-11 روما،  

 جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني 

 

12:00 - 9:00|  حزیران/یونیو 11 االثنین  

 الجمعیةافتتاح 
 (GSPPA: VI / 2018/1) : التخاذ قراراعتماد جدول األعمال .1
 GSPPA: VI) للعلم والقرار (ITPS) مجموعة الخبراء الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتربةعمل  .2

/ 2018/2) 
 2018-2017الرئیس عن األنشطة والنتائج الرئیسیة لبرنامج العمل للفترة تقریر .2.1
 2019-2018 للفترة ITPS برنامج عمل .2.2
 المعنیة األخرىالتفاعل مع الھیئات والمبادرات  .2.3

 الندوة العالمیة حول تلوث التربة تقریر .2.3.1
 (GSOC17) الكربون العضوي في التربة حولندوة العالمیة لالوثیقة النتیجة ل تنفیذ .2.3.2
 2020و 2019مقترحات لمزید من الندوات العالمیة في عامي  .2.3.3

  ITPS تعیین أعضاء جدد في .2.4
 االستنتاجات والتوصیات .2.5

 ----- غداء -----

 

17:00 - 14:00|  حزیران/یونیو 11 االثنین  

 تطبیق/ بما في ذلك وضع  ركائز الشراكة العالمیة من أجل التربةالتقدم المحرز في إطار  .3
 ).GSPPA: VI / 2018/3والقرار ( لإلحاطة: خطط التنفیذ



2   GSPPA: IV/2016/1        

 

 : عرض خطة التنفیذ1 الركیزة .3.1
 مراجعال تنفیذ المیثاق العالمي للتربة لىع الدراسة االستقصائیةتقریر  .3.1.1
 تنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة لإلدارة المستدامة للتربةتقریر عن  .3.1.2

 السلوك الستخدام وإدارة األسمدةمدونة   .3.1.2.1
 تقریر عن تنفیذ الشبكة الدولیة للتربة السوداء .3.1.3

 خطة التنفیذ تطبیق: 2 الركیزة .3.2
 : عرض خطة التنفیذ3 ركیزةال .3.3
 خطة التنفیذ تطبیق: 4الركیزة  .3.4

الشبكة الدولیة و معلومات المتعلقة بالتربةالنظام العالمي للتقریر عن إنشاء  .3.4.1
 ؛)INSII( لمؤسسات المعلومات المتعلقة بالتربة

 )GSOCMap( لتربةاالخریطة العالمیة للكربون العضوي في تقریر عن إعداد  .3.4.2
 خطة التنفیذ تطبیق: 5الركیزة  .3.5

 خطة التنفیذ والحوكمة .3.5.1
 2019-2018خطة العمل  .3.5.2
 RESOLANSو GLOSOLANتقریر عن  .3.5.3

 ) - 19:00  17:30( كوكتیل

 

12:00 - 9:00|  حزیران/یونیو 12 الثالثاء  
 

 (GSPPA: VI / 2018/4) والقرار لإلحاطة: تقریر عن الشراكات اإلقلیمیة من أجل التربة  .4
 عزیز إنتاجیة التربة ألمن أفریقیا الغذائيت "أفرسول":  إطالق .4.1

 لیمةالس، بما في ذلك مرفق التربة للشراكة العالمیة من أجل التربةتقریر عن الوضع المالي  .5
 ).GSPPA: VI / 2018/5والقرار ( لإلحاطةوتقریر البلدان والشركاء اآلخرین: 

 

 ----- غداء -----

14:00 – 17:00 | حزیران/یونیو 12 الثالثاء   

 

 .(GSPPA: V / 2017/6) والقرار لإلحاطة :جائزة غلینكا العالمیة للتربة عن تقریر .6
 (GSPPA: VI / 2018/7) والقرار لإلحاطة: 2018 واالحتفال بھ في عام العالمي للتربةالیوم تنفیذ  .7
 وتعیین المقرر للفترة المقبلة: التخاذ قرار انتخاب الرئیس ونائب الرئیس .8
 العامة القادمة الجمعیةموعد ومكان انعقاد   .9

 .أي مسائل أخرى .10
 

17:00 - 9:00 حزیران/یونیو 13األربعاء                                                               

 (14:00 - 12:30) "التربة ألمن أفریقیا الغذائيتعزیز إنتاجیة  :أفرسول: "حدث جانبي
خالل  أفریقیامن أجل التربة في إقلیم الشرق األدنى وشمال  من المخطط عقد اجتماع عام للشراكة

 الدورة



 GSPPA: I/2013  3 

 

 خالل الدورةللشراكة األفریقیة من أجل التربة عامة  جمعیةومن المخطط عقد 
 


