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 لجنة الزراعة

 والعشرون الخامسةالدورة 

 2016سبتمبر/أيلول  30 - 26روما، 

 الجدول الزمني المؤقت

 
 

 ، الطابق األولAالقاعة الحمراء، المبنى  - 2016سبتمبر/أيلول  26االثنين، 
 

ـــنـــــــد  9:30الساعة  ـــب ـــوثـــــــائـــق  - 1ال ـــزمـــين (ال ـــمـــــــاد جـــــــدول األعـــمـــــــال واجلـــــــدول ال  ؛COAG/2016/1اعـــت
COAG/2016/1 Add.1؛ COAG/2016/INF/1/Rev.3 (Arabic only) ؛

COAG/2016/INF/3( 

 تعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها - 2البند  

 ) COAG/2016/4(الوثيقة  2030الزراعة وخطة التنمية املستدامة لعام  - 13البند  

ـــــــدورة الرابعـــــــة والعشــــــــــــــرين للجنـــــــة الزراعـــــــة –14البنـــــــد  14:30الساعة    تقرير عن تنفيـــــــذ توصــــــــــــــيـــــــات ال
 )COAG/2016/12(الوثيقة 

ـــــــدولـــيـــــــة لـــلـــبـــقـــول: بـــــــذور مـــغـــــــذيـــــــة ملســــــــــــــــتـــقـــبـــــــل مســــــــــــــــتـــــــدام  - 10الـــبـــنـــــــد   الســــــــــــــــنـــــــة ال
 )COAG/2016/3(الوثيقة 

  
 ، الطابق األولAالقاعة الحمراء، المبنى  – 2016سبتمبر/أيلول  27الثالثاء، 

  االســــــــــــــرتاتيجيـــة اخلـــاصـــــــــــــــــة بعمـــل منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة يف جمـــال تغري املنـــاخ - 3البنـــد  9:30الساعة 
 )COAG/2016/7/Rev.1(الوثيقة 

 )COAG/2016/8(الوثيقة  2020الربنامج العاملي للتعداد الزراعي لعام  - 12البند 
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 )COAG/2016/9األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة (الوثيقة  جدول - 7البند  14:30الساعة 

آخر املعلومـــات عن عمـــل منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة يف جمـــال مقـــاومـــة مضــــــــــــــــادات  - 5البنـــد  
 )COAG/2016/16امليكروبات (الوثيقة 

  
 األول، الطابق Aالقاعة الحمراء، المبنى  – 2016سبتمبر/أيلول  28األربعاء، 

ة متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية: التداعيات املتصــــــــــــــلة بالتغذية لتنمية الزراع - 4البند  9:30الساعة 
 )COAG/2016/5والثروة احليوانية (الوثيقة 

 تقريرا الــدورتني الثــالثــة والرابعــة للجمعيــة العــامــة للشــــــــــــــراكــة العــامليــة من أجــل الرتبــة،  - 8البنــد 
ـــــــك "مشـــــــــــــــروع اخلــطــوط الــتــوجــيــهــيـــــــة الــطــوعــيـــــــة    إلدارة املســـــــــــــــتـــــــدامـــــــة لــلــرتبـــــــة"لــمبـــــــا يف ذل

 )COAG/2016/10(الوثيقة 

  حتـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــــــة الـــريـــفـــيـــــــة املســــــــــــــــتـــــــدامـــــــة مـــن خـــالل االبـــتـــكـــــــار الـــزراعـــي - 11الـــبـــنـــــــد  14:30الساعة 
 )COAG/2016/6(الوثيقة 

 )COAG/2016/11(الوثيقة نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية  - 9البند 
 

 (بعد اجللسة العامة مباشرة) D209قاعة لبنان،  –اجتماع جلنة الصياغة 

 ، الطابق األولAالقاعة الحمراء، المبنى  – 2016سبتمبر/أيلول  29الخميس، 

منظمة األغذية والزراعة يف قطاع األغذية والزراعة يف ســـياق اإلطار االســـرتاتيجي  عمل - 6البند  9:30الساعة 
 )COAG/2016/2(الوثيقة 

 )COAG/2016/13برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة (الوثيقة  - 15البند  

 ليوم عاملي/ سنة دولية: اقرتاحات - 16البند 

 )COAG/2016/14(الوثيقة  االحتفال باليوم العاملي للنحل 16-1

 )COAG/2016/15(الوثيقة  السنة الدولية للصحة النباتية 16-2

 )Rev.1 (Arabic only) COAG/2016/17السنة الدولية لإلبليات (الوثيقة 16-3
  

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة - 17البند  14:30الساعة 

  أية مسائل أخرى - 19البند 

 أعضاء مكتب الدورة السادسة والعشرين للجنة انتخاب - 18البند 
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 (بعد اجللسة العامة مباشرة) D209قاعة لبنان،  –اجتماع جلنة الصياغة 

 ، الطابق األولAالقاعة الحمراء، المبنى  – 2016سبتمبر/أيلول  30الجمعة، 

 الحقاً)التوقيت (يؤكد اعتماد التقرير  - 20البند  

 


