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 الطابق األول ،Aالقاعة احلمراء، املبنى ، 4102 تشرين األول/أكتوبر 7 الثالثاء،

 

 تنظيميةالسائ  امل 1البند  19.91
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 تعيني جلنة الصياغة 1-2 

 (CCP 14/INF/4)الوثيقة  بيان املدير العام 4البند  

 

أكتوبر/تشرين  6) تقرير االجتماع الوزاري الثالث حول احلوكمة وأسواق السلع الدولية 9البند 

 CCP و CCP 14/INF/5 تان(، لرئيس االجتماع الوزاري )الوثيق4102األول 

14/INF/11) 

 حالة األسواق العاملية للسلع الزراعية 2البند  

 (CCP 14/2التطورات الرئيسية يف األسواق والتوقعات القصرية األجل )الوثيقة  4-1 

 (CCP 14/3)الوثيقة  األجل: االجتاهات والقضايا املستجدةالتوقعات الزراعية املتوسطة  4-2 

 التطورات على مستوى السياسات 5البند  02.91
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 (CCP 14/5)الوثيقة  الزيادات يف الواردات واآللية اخلاصة للوقاية 5-3 
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  الطابق األول ،A، املبنى القاعة احلمراء، 4102 تشرين األول/أكتوبر 8 األربعاء،

   

 إصالح جلنة مشكالت السلع واألجهزة الفرعية 6البند  19.91

 (CCP 14/6 للجنة مشكالت السلع )الوثيقة ةالداخلي الالئحةالتعديالت املقرتحة على  6-1 
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 (CCP 14/11ز )الوثيقة الدولية لألر اللجنة 6-3 

 الطابق األول ،A، املبنى القاعة احلمراء، 4102 تشرين األول/أكتوبر 8 األربعاء،

   

 اإلجراءات الدولية يف جمال السلع الزراعية 7البند  02.91

 

اإلطار االسرتاتيجي  يفيف جمال التجارة واألسواق  منظمة األغذية والزراعةبرنامج عمل  7-1

  املراجع

 (CCP 14/7)الوثيقة 

 (CCP 14/8)الوثيقة  برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع 7-2 

 

بشأن منظمة األغذية والزراعة الشراكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و 7-3

 (CCP 14/9)الوثيقة  التوقعات املتوسطة األجل

 

لدورة السابعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصة بني اتقرير االجتماع املشرتك  7-4

التاسعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصة باجلوت باأللياف الصلبة والدورة 

لمجموعة الفرعية للبلدان املنتجة للسيزال والدورة الثامنة عشرة ل والتيل واأللياف املماثلة

 (CCP 14/INF/8)الوثيقة 

 (CCP 14/INF/9)الوثيقة  عن نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعيةمرحلي تقرير  7-5 

 أية مسائ  أخرى 8البند  

 نتخاب األعضاء اجلدد يف مكتب جلنة مشكالت السلعا 8-1 

 الدورة احلادية والسبعنياخلاصة برتتيبات ال 8-2 
   

  (D209) قاعة لبنان 08.11

 اجتماع جلنة الصياغة
 

 الطابق األول ،A، املبنى القاعة احلمراء، 4102 تشرين األول/أكتوبر 9 اخلميس،

 (CCP 14/Draft Reportاعتماد التقرير )الوثيقة  9البند  02.91
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 قائمة الوثائق

CCP 14/1 جدول األعمال املؤقت واملالحظات عليه 

CCP 14/2 التطورات الرئيسية يف األسواق والتوقعات القصرية األجل 

CCP 14/3 التوقعات الزراعية املتوسطة األجل: االجتاهات والقضايا املستجدة 

CCP 14/4 املخزونات الغذائية وتقلب األسعار 

CCP 14/5 الزيادات يف الواردات واآللية اخلاصة للوقاية 

CCP 14/6  للجنة مشكالت السلع ةالداخلي الالئحةالتعديالت املقرتحة على 

CCP 14/7  اإلطار االسرتاتيجي املراجع يفيف جمال التجارة واألسواق  منظمة األغذية الزراعةبرنامج عمل 

CCP 14/8 تقرير مرحليبرنامج العمل املتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع : 

CCP 14/9       بشنيأن   منظمنية األغذينية الزراعنية   الشراكة بنيني منظمنية التعنياون والتنمينية يف املينيدان االقتصنيادي و

 التوقعات املتوسطة األجل

CCP 14/10 ة لتصريف الفوائض يف إطار التزامات منظمة التجارة العاملية وآفاق دور اللجنة االستشارية الفرعي

 املستقبل

CCP 14/11 زالدولية لألر اللجنة 

 CCP 14 INF سلسلة وثائق

CCP 14/INF/1 اجلدول الزمين املؤقت وقائمة الوثائق 

CCP 14/INF/2 ؤقتة باملندوبنياملقائمة ال 

CCP 14/INF/3  التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاءبيان االختصاصات وحقوق 

CCP 14/INF/4 بيان املدير العام 

CCP 14/INF/5     سكتوبر/تشنيرين األول   6) تقرير االجتماع الوزاري الثالث حول احلوكمنية وسسنيواق السنيلع الدولينية

 يلرئيس االجتماع الوزار (،2114

CCP 14/INF/6  الزراعية ملنظمة التجارة العامليةآخر املستجدات بشأن املفاوضات 

CCP 14/INF/7 استعراض اجملموعات السلعية احلكومية الدولية 

CCP 14/INF/8   لنيدورة السنيابعة والنيثالثني للجماعنية احلكومينية الدولينية املختصنية        بنيني ا تقرير االجتماع املشنيرتك

املختصة بنياجلوت والتينيل   باأللياف الصلبة والدورة التاسعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية 

 لمجموعة الفرعية للبلدان املنتجة للسيزالوالدورة الثامنة عشرة ل واأللياف املماثلة

CCP 14/INF/9  نظنيام املعلومنيات   تقنيدم وسنشنيطة    - نظام املعلومات املتعلقة باألسنيواق الزراعينية  عن  مرحليتقرير

 . 2114فرباير/شباط  -2113: فرباير/شباط املتعلقة باألسواق الزراعية

CCP 14/INF/10  جولنية الدوحنية )مشنيروع الطرائنيق املنقحنية       طرائنيق الغذائية يف إطنيار مشنيروع    املعونةضوابط بشأن

 ، منظمنينينينينينينية التجنينينينينينينيارة العاملينينينينينينينية TN/AG/W/4/REV.4لزراعنينينينينينينية، اخلاصنينينينينينينية با

 (2118ديسمرب/كانون األول  6

CCP 14/INF/11 بشنينينيأن احلوكمنينينية وسسنينينيواق السنينينيلع، رومنينينيا، منينينيذكرة مفاهيمينينينية لالجتمنينينياع النينينيوزاري الثالنينينيث 

 2114سكتوبر/تشرين األول  6
 


