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 األعمال جدول على المالحظات

 
 6 إىل 4 من املمتدة الفرتة خالز( اللجنة) الستتتتتتتلع مشتتتتتتتكالت للجنة والستتتتتتتبعون احلادية الدورة تُعقد ستتتتتتتوف 
 .2016 األوز تشرين/أكتوبر 6 اخلميس يوم ظهر بعد تقريرها اللجنة تعتمد وسوف. 2016 األوز تشرين/أكتوبر
 
 التنظيمية المسائل - 1

 
 CCP 16/INF/1 Rev.1و CCP 16/1 Rev.1الوثائق وا دوز الزم  )اعتماد  دوز األعماز  1-1 

 (CCP 16/INF/4و
 

 كت م مع بالتشاور املؤقت األعماز  دوز أُعد   وقد. الدورة أعماز  دوز أوز، كبند  اللجنة، تعتمد سوف 
 عن ادرةصتتت الصتتتلة  ات أخرى توصتتتيات وأ  للجنة الستتتبعني الدورة واقرتاحات اللجنة اختصتتتاصتتتات مراعاة مع اللجنة
 .الرئاسية األ هزة

 
 الصياغة  نة تعيني 1-2 

 
 .فيها واألعضاء التقرير صياغة  نة رئيس اللجنة تعني   سوف 

 
 (CCP 16/INF/5 الوثيقة) العام المدير بيان - 2

 
 (CCP 16/INF/11و CCP 16/INF/10 الوثيقتان) الوزاري االجتماع عن الرئيس أعده ملخص - 3

 
 عن 2016 األوز تشتترين/أكتوبر 3 يف( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة يف وزار  ا تماع يُعقد أن املقرر من 
 بعد  تماعاال هذا ويأيت". املستتتتتتدامة الزراعية والتنمية البعيد األ ل يف األستتتتتاستتتتتية الستتتتتلع أستتتتتعار اجتاهات" موضتتتتتوع
 2013 األوز تشتترين/وأكتوبر 2012 األوز تشتترين/أكتوبر يف ُعقدا األغذية أستتعار تقل   عن آخرين وزاريني ا تماعني
 رئيس وستتتتيعرض. 2014 األوز تشتتتترين/أكتوبر يف ُعقد األستتتتاستتتتية الستتتتلع حبوكمة املتصتتتتلة القضتتتتايا عن آخر وا تماع
 .احلدث هذا عن أعد ه ملخصا   اللجنة على، األعماز  دوز من البند هذا إطار يف، الوزار  اال تماع

 
 والتوقعات الراهنة الحالة: الزراعية للسلع العالمية األسواق - 4

 
 (CCP 16/2 الوثيقة) األ ل القصرية والتوقعات األساسية السلع ألسواق الراهنة احلالة 4-1 

 
 جداتواملستتت الزراعية الستتلع أستتواق حالة على األعماز،  دوز من البند هذا إطار يف اللجنة، إطالع ستتيتم 

 يستند وسوف. ةالزراعي السلع أبرز إىل بالنسبة األ ل القصرية اإلسقاطات وتقييم السياسات صعيد على الصلة  ات
 ."األ ل القصرية والتوقعات األسواق يف املستجدات أبرز" بعنوان أساسية معلومات وثيقة إىل النقاش
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  (CCP 16/3 الوثيقة) املستجدة والقضايا االجتاهات  األ ل املتوسطة التوقعات 4-2 
 

 املقبلة العشتتتر تالستتتنوا خالز الرئيستتتية الغذائية الستتتلع إىل بالنستتتبة الستتتوق توقعات يف اللجنة تبحث ستتتوف 
 ا ديدة اتاملستبب أيضتا   اللجنة وستتناق . واألستعار والتجارة واالستتخدام اإلةتاج التوقعات وتشتمل. (2016-2025)

 األ ل املتوستتطة توقعاتال" بعنوان الوثيقة إىل النقاش تكزري وستت. املتوستت  األ ل يف األستتواق تلك يف الرئيستتية واملستتائل
 ".املستجدة والقضايا االجتاهات  الزراعية السلع ألسواق

 
 بالسياسات والمتعلقة التنظيمية المسائل - 5

 
 التتتغتتتتتتتذائتتتي واألمتتتن التتتتتتتجتتتتتتتارة  2016-2015 لتتتلتتتفتتترتة التتتزراعتتتيتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتع أستتتتتتتتتتتتتتتتتواق حتتتتتتتالتتتتتتتة 5-1 

 (CCP 16/4 الوثيقة)
 

 املطبوع نع صتتتتتتتتدرت اليت الرئيستتتتتتتتية النتائج يف األعماز  دوز من البند هذا إطار يف اللجنة تبحث ستتتتتتتتوف 
 الذ  التقرير هذا ويناق . الغذائي واألمن التجارة  2016-2015 للفرتة الزراعية الستتتتتتلع أستتتتتتواق حالة لتقرير الرئيستتتتتتي
 أثرياتت عن خمتلفة ةظر و هات جيمع وهو الغذائي واألمن التجارة بني العالقة 2015 األوز كاةون/ديستتتتمر يف صتتتتدر
 البلدان مجيع استفادة ليكف مبا الزراعية املنتجات جتارة إدارة كيفية  يف وينظر الغذائي األمن على الزراعية املنتجات جتارة
 .والتغذية الغذائي األمن إىل بالنسبة إجيابية ةتائج إىل  لك يؤد  وأن التجارة اةفتاح من مزيد من
 
 إلقليميتتةا التجتتارة واتفتتاقتتات العتتامليتتة التجتتارة منظمتتة يف الزراعيتتة املفتتاوضتتتتتتتتتتتتتتتات عن املعلومتتات آخر 5-2 

 ( CCP 16/INF/6 الوثيقة)
 

 ىلإ التوصتتتتتل مت العاملية، التجارة ملنظمة العاشتتتتتر الوزار  املؤمتر خالز ،2015 األوز كاةون/ديستتتتتمر شتتتتتهر يف 
 من البند هذا إطار يف اللجنة حتصتتتتتتتتل وستتتتتتتتوف. "ةريويب حزمة" باستتتتتتتتم ُعرفت التجارية القواعد من عدد بشتتتتتتتتأن اتفاق
 حزمة لك  يف مبا الزراعية، التجارة اتفاقات صتتتتتتتتعيد على املستتتتتتتتتجدات آخر عن حمدثة معلومات على األعماز  دوز
 .اإلقليمية التجارة واتفاقات ةريويب
 
 (CCP 16/INF/7 الوثيقة) للبقوز الدولية السنة 5-3 

 
 خالز من 2016 عام للبقوز الدولية الستتتتتتتتنة يف والزراعة األغذية منظمة مشتتتتتتتتاركة على اللجنة إطالع ستتتتتتتتيتم 

 .السنة هبذه لالحتفاز املنظمة هبا قامت اليت األةشطة خمتلف تتناوز وثيقة
 
 بالبرنامج المتعلقة المسائل - 6

 
 التتتتتتتجتتتتتتتارة ودور املتتتنتتتتتتتاخ بتتتتتتتغتتتري اخلتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والتتتزراعتتتتتتتة األغتتتتتتتذيتتتتتتتة متتتنتتتظتتتمتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتترتاتتتتيتتتجتتتيتتتتتتتة 6-1 

 (CCP 16/6و CCP 16/5 الوثيقتان)
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 لالستتتتتفادة املتاحة اخليارات( "1  )مها وثيقتني يف األعماز  دوز من البند هذا إطار يف اللجنة تنظر ستتتتوف 
 وقد. "املناخ بتغري   اخلاصتتة والزراعة األغذية منظمة استترتاتيجية"( 2)و" املناخ تغري   مع للتكيف آلية باعتبارها التجارة من
 وأولويات تيجيةاالستتتتتتتتتترتا اخليارات عرض املناخ؛ بتغري اخلاص املنظمة عمل تو يه  بغرض االستتتتتتتتتترتاتيجية صتتتتتتتتتتياغة متت
 .املناخ تغري على املنظمة عمل تأثري وتعزيز للمنظمة؛ املقارةة امليزات إىل استنادا   العمل
 

 تائجالن جماالت بشأن تو يهات إلعطاء اللجنة ألعضاء فرصة األعماز  دوز من البند هذا يشكل وسوف 
  نة والية ةطاق منضتتتتتتتتت الواقعة الفنية األولويات مع تتماشتتتتتتتتتى واليت املناخ تغري بشتتتتتتتتتأن املنظمة استتتتتتتتترتاتيجية يف احملددة

 اخلرات هلتو ي االستتتتترتاتيجية مالءمة مدى عن فضتتتتتال   وأهدافها، املنظمة رؤية ستتتتتياق يف واملندر ة الستتتتتلع مشتتتتتكالت
 .والقطر  العاملي املستويني على املنشودة النتائج وحتقيق ظمةللمن الفنية
 
 باأللياف ملختصتتتتتتتتةا الدولية احلكومية للجماعة والثالثني الثامنة الدورة بني املشتتتتتتتترت  اال تماع تقرير 6-2 

 املماثلة افواأللي والتيل با وت املختصتتتتتتتتتتتتتتة الدولية احلكومية للجماعة األربعني والدورة الصتتتتتتتتتتتتتتلبة
 (CCP 16/INF/8 الوثيقة)
 

 بتتتتتتالشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  املختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتدوليتتتتتتة احلكوميتتتتتتة للجمتتتتتتاعتتتتتتة والعشتتتتتتتتتتتتتترين الثتتتتتتاةيتتتتتتة التتتتتتدورة تقرير 6-3 
 (CCP 16/INF/9 الوثيقة)
 

 ملرا عا االستتترتاتيجي اإلطار ضتتتمن واألستتتواق التجارة جماز يف والزراعة األغذية منظمة عمل برةامج 6-4 
 (CCP 16/7 الوثيقة)
 

 خالز من واألستتتتواق التجارة جماز يف املنظمة عمل أولويات لتحديد هاما   دورا   الستتتتلع مشتتتتكالت  نة تؤد  
 .قهمتتاوتطبي للمنظمتتة األ تتل املتوستتتتتتتتتتتتتتطتتة واخلطتتة وامليزاةيتتة العمتتل برةتتامج صتتتتتتتتتتتتتتيتتاغتتة يف واملستتتتتتتتتتتتتتتامهتتة تو يهتتات إعطتتاء
 الفرتة يف واألستتتتتواق التجارة جماز يف املنظمة إجنازات األعماز  دوز من البند هذا إطار يف اللجنة تستتتتتتعرض وستتتتتوف
 ُتدعى وسوف. تقبلاملس يف عملها على ستؤثر اليت املستجدة والقضايا الرئيسية االجتاهات يف وستنظر 2014-2015
 االعتبار بعني ذستتتتؤخ واليت واألستتتواق التجارة جماز يف املنظمة عمل أولويات بشتتتأن تو يهاهتا إعطاء إىل أيضتتتا   اللجنة
 .2021-2018 للفرتة األ ل املتوسطة واخلطة 2019-2018 للفرتة وامليزاةية العمل برةامج إعداد لدى
 
 بالحوكمة المتعلقة المسائل - 7

 
 (CCP 16/9 الوثيقة) الفوائض لتصريف الفرعية االستشارية اللجنة استعراض 7-1 

 
 عمل موعةجم إةشتتتتتتتتاء األماةة، من بطل  أ ريت دراستتتتتتتتة ةتائج إىل بالنظر الستتتتتتتتبعني، دورهتا يف اللجنة قررت 
 الفرعية االستشارية اللجنة دور استعراض تتوىل لكي اللجنة مكت  بقيادة اللجنة يف أعضاء من مؤلفة العضوية مفتوحة
 من البند هذا إطار يف اللجنة تنظر وستتتتتوف. اللجنة فيها تنظر لكي توصتتتتتيات وإعداد املستتتتتتقبل يف الفوائض لتصتتتتتريف
 .فيها للبت االستعراض عملية عن املنبثقة التوصيات يف األعماز  دوز
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 (CCP 16/10 Rev.1 English only الوثيقة)  نة مشكالت السلع اسم 7-2 
 

 وستتتتتوف. غيريهت بغرض اللجنة استتتتتم مستتتتتألة يف البحث األخرية، دورهتا يف ا ديد،  املكت من اللجنة طلبت 
 .السلع مشكالت  نة مكت  توصية يف األعماز،  دوز من البند هذا إطار يف اللجنة، تنظر
 
 الستتتتنوات دداملتع العمل برةامج عن تقرير  الستتتتلع مشتتتتكالت للجنة الستتتتنوات املتعدد العمل برةامج 7-3 

 2019-2016 للفرتة الستتتتتتتتتتتتتتنوات املتعتتتتتتتدد العمتتتتتتتل برةتتتتتتتامجمشتتتتتتتتتتتتتتروع و  2016-2012 للفرتة
 (CCP 16/8 الوثيقة)
 

 الفنية اللجان غرار على ،2012 عام يف الستتتتتتتتتتتتلع مشتتتتتتتتتتتتكالت  نة أعد ت الفورية، العمل خطة مع متاشتتتتتتتتتتتتيا   
 لتحستتتتني أداة الستتتتنوات املتعدد العمل برةامج شتتتتكليو . 2016-2012 للفرتة تعدد الستتتتنواتامل عملال برةامج األخرى،
 الستتتتتتتتتنوات عدداملت العمل برةامج عن تقريرا   األعماز  دوز من البند هذا إطار يف اللجنة وستتتتتتتتتتتلقى. واحلوكمة الكفاءة
 .2019-2016 للفرتة ا ديد السنوات املتعدد العمل برةامج باستعراض وستقوم 2016-2012 للفرتة
 
 األخرى المسائل - 8

 
  كت امل يف ا دد األعضاء اةتخاب 8-1 

 
 حني املقبلة ورةالد هناية حىت منصتتتتتبهم يف ستتتتتيبقون الذين املكت  يف ا دد األعضتتتتتاء اللجنة تنتخ  ستتتتتوف 

 .املكت  يف  دد أعضاء اةتخاب سيتم
 
 والسبعني الثاةية بالدورة اخلاصة الرتتيبات 8-2 

 
 تنظيمية ئلمسا أية ويف القادمة دورهتا اةعقاد موعد يف األعماز  دوز من البند هذا إطار يف اللجنة ستبحث 
 .صلة  ات أخرى
 
 أخرى مسائل أية 8-3 

 
 أعماز  دوز نم ممكنة وبنود مواضتتتتيع أ  واقرتاح احلالية بدورهتا تتعلق مستتتتألة أ  طرح يف اللجنة ترغ  قد 
 .املقبلة الدورة
 
 التقرير اعتماد - 9

 
 مشتتتتتكالت نةللج والستتتتتبعني احلادية الدورة تقرير وستتتتتُيحاز. اعتماده بغرض تقريرها مشتتتتتروع اللجنة ستتتتتتدر  
 يف املؤمتر وعلى( 2016 األوز كاةون/ديستتمر 9-5) املائة بعد واخلمستتني اخلامستتة دورته يف املنظمة جملس على الستتلع
 (.2017 متوز/يوليو 8-3) األربعني دورته
 
 


