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A 

 لجنة مشكالت السلع

 الدورة الحادية والسبعون

 2016أكتوبر/تشرين األول  6-4روما، 

 الجدول الزمني المؤقت
 

 ، الطابق األولA، القاعة الحمراء، المبنى 2016أكتوبر/تشرين األول  4الثالثاء، 

 المسائل التنظيمية 1البند  9.30-12.30
 CCP 16/1 Rev. 1)اعتتتتتمتتتتتتتاد  تتتتتتتدوز األعتتمتتتتتتتاز وا تتتتتتتدوز التتزمتت  )التتوثتتيتتقتتتتتتتتتتا   1-1 

 (CCP 16/INF/1 Rev. 1 و
 تعيني  نة الصياغة 1-2 
 (CCP 16/INF/5)الوثيقة بيان المدير العام  2البند  
 (CCP 16/INF/11و CCP 16/INF/10)الوثيقتا  ملخص رئيس االجتماع الوزاري  3البند  
 األسواق العالمية للسلع الزراعية: الحالة الراهنة والتوقعات 4البند  
 (CCP 16/2احلالة الراهنة ألسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية األ ل )الوثيقة  4-1 
 (CCP 16/3)الوثيقة التوقعات املتوسطة األ ل: االجتاهات والقضايا املستجدة  4-2 

 القضايا التنظيمية والمتعلقة بالسياسات 5البند  14.30-17.30
 : التجتتتارة واألمن الئتتتذائي2016-2015حتتتالتتتة أستتتتتتتتتتتتتتواق الستتتتتتتتتتتتتتلع الزراعيتتتة   ال  ة  5-1 

 (CCP 16/4)الوثيقة 
آخر املعلومات عن امل اوضتتتتتتتات الزراعية   منظمة التجارة العاملية واالت اقات التجارية  5-2 

 (CCP 16/INF/6اإلقليمية )الوثيقة 
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 (CCP 16/INF/7السنة الدولية للبقوز )الوثيقة  5-3 

 ، الطابق األولA، القاعة الحمراء، المبنى 2016أكتوبر/تشرين األول  5األربعاء، 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج 6البند  9.30-12.30

 التجتتتتتتارةاستتتتتتتتتتتتتت اتيجيتتتتتتة منظمتتتتتتة األغتتتتتتذيتتتتتتة والزراعتتتتتتة ا تتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتئري املنتتتتتتا  ودور  6-1 
 (CCP 16/6و CCP 16/5)الوثيقتا  

تقرير اال تماع املشتت ب بني الدورة الثامنة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصتتة  6-2 
باأللياف الصتتتتتتتتلبة والدورة األربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصتتتتتتتتة با وت والتيل 

 (CCP 16/INF/8)الوثيقة واأللياف املماثلة 
 تقرير التتدورة الثتتاويتتة والعشتتتتتتتتتتتتتترين للجمتتاعتتة احلكوميتتة التتدوليتتة املختصتتتتتتتتتتتتتتتة بتتالشتتتتتتتتتتتتتتتا  6-3 

 (CCP 16/INF/9)الوثيقة 
بروتتامع عمتتل منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة   وتتاز التجتتارة واألستتتتتتتتتتتتتتواق ضتتتتتتتتتتتتتتمن اإلطتتار  6-4 

  (CCP 16/7االس اتيجي املرا ع )الوثيقة 

 المسائل المتعلقة بالحوكمة 7البند  14.30-17.30
 (CCP 16/9استعراض اللجنة االستشارية ال رعية لتصريف ال وائض )الوثيقة  7-1 
 (CCP 16/10 Rev. 1 English onlyاسم  نة مشكالت السلع )الوثيقة  7-2 
 بروامع العمل املتعدد الستتتتتتتتتتتنوات للجنة مشتتتتتتتتتتتكالت الستتتتتتتتتتتلع: تقرير عن بروامع العمل 7-3 

 ومشتتتتتتتتتتتتتتروع بروامع العمل املتعدد الستتتتتتتتتتتتتتنوات 2016-2012املتعدد الستتتتتتتتتتتتتتنوات لل  ة 

 (CCP 16/8)الوثيقة  2019-2016لل  ة 
 المسائل األخرى 8البند  
 اوتخاب األعضاء ا دد   املكتب 8-1 
 ال تيبات ا ا ة بالدورة الثاوية والسبعني 8-2 
 أية مسائل أخرى 8-3 

 ( D209)قاعة لبنان  18.00
  اجتماع لجنة الصياغة

 ، الطابق األولA، القاعة الحمراء، المبنى 2016أكتوبر/تشرين األول  6الخميس، 
  (CCP 16/Draft Report )الوثيقةاعتماد التقرير  9البند  14.30

 


