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 ،(QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.ادرة من منظمة األغذية والزراعة وهذه هي مب
  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 لجنة مشكالت السلع

 الدورة الثانية والسبعون

 2018سبتمبر/أيلول  28-26روما، 

 الجدول الزمني المؤقت
 

 2018سبتمبر/أيلول  26األربعاء 

 (12:30-9:30الفترة الصباحية )الساعة 
               إجراءات الدورة  1      البند 

 (CCP 18/INF/1و CCP 18/1 Rev. 1)الوثيقتان اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين   1 - 1
                 تعيني جلنة الصياغة  2 - 1
  (CCP 18/INF/5         )الوثيقة                  بيان املدير العام   3 - 1

                               األسواق العالمية للسلع الزراعية  2      البند 
  (CCP 18/2         )الوثيقة                                                حالة أسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية األجل   1 - 2
  (CCP 18/3         )الوثيقة                                                التوقعات املتوسطة األجل: االجتاهات واملسائل املستجدة   2 - 2

 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17:30 – 14:30فترة بعد الظهر )الساعة 
                         المسائل الخاصة بالسياسات  3      البند 

                                                                                         آخر املعلومات عن املفاوضااات الزراعية م منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة القليمية ودع    1 - 3
  (CCP 18/4         )الوثيقة                              منظمة األغذية والزراعة لألعضاء 

                                                 : جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذائي     2112                              حالة أسااااااااااااااواق الساااااااااااااالع الزراعية عام   2 - 3
  (CCP 18/5         )الوثيقة 
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                        المسائل الخاصة بالبرامج  4      البند 
                                                                                     تقرير االجتماع املشاا ب بني الدورة التاسااعة والثالثني للجماعة ايكومية الدولية املختصااة باألليا    1 - 4

                                                                                  الصاااااااااااااالبة والدورة ايادية واألربعني للجماعة ايكومية الدولية املختصااااااااااااااة باجلوت والتيل واألليا  
  (CCP 18/INF/12         )الوثيقة         املماثلة 

                                                                     تقرير الاااااادورة الثااااااالثااااااة والعشاااااااااااااارين للجماااااااعااااااة ايكوميااااااة الاااااادوليااااااة املختصاااااااااااااااااااة بااااااالشاااااااااااااااااااا    2 - 4
   (CCP 18/INF/13         )الوثيقة 

 2018سبتمبر/أيلول  27الخميس، 
 (12:30-9:30الفترة الصباحية )الساعة 

        )تكملة(                        المسائل الخاصة بالبرامج   4      البند 
                                                                                  برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة م أسواق السلع األساسية وجتارهتا ضمن الطار االس اتيجي   3 - 4

  CCP 18/INF/9 و  CCP 18/INF/8 و  CCP 18/INF/7 و  CCP 18/INF/6 و  CCP 18/6         )الوثائق 
  (CCP 18/INF/14 و  CCP 18/INF/10 و

  (CCP 18/7         )الوثيقة                                                            املواضيع الرئيسية لإلصدار املقبل من حالة أسواق السلع الزراعية   4 - 4

 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17:30 – 14:30فترة بعد الظهر )الساعة 
                          المسائل المتعلقة بالحوكمة  5      البند 

  (CCP 18/8         )الوثيقة                         وأهدا  التنمية املستدامة       2131                          خطة التنمية املستدامة لعام   1 - 5
  (CCP 18/9         )الوثيقة                             برنامج العمل املتعدد السنوات   2 - 5

              المسائل األخرى  6      البند 
  (CCP 18/INF/11         )الوثيقة                             منصة تعمي  التنوع البيولوجي   1 - 6
                           انتخاب األعضاء اجلدد م املكتب  2 - 6
                                       ال تيبات اخلاصة بالدورة الثالثة والسبعني  3 - 6
      أعمال            ما يستجد من   4 - 6

                   )يعلن الوقت الحقا ( اجتماع لجنة الصياغة

 2018سبتمبر/أيلول  28الجمعة، 
  (CCP 18/Draft Report         )الوثيقة                اعتماد التقرير   7      البند    03 :  41       الساعة 

 


