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القائمة بالوثائق
رمز الوثيقة

العنوان

CCP 18/1 Rev.1

جدول األعمال املؤقت واملالحظات عليه

CCP 18/2

حالة أسواق السلع األساسية والتوقعات القصرية األجل

CCP 18/3

التوقعات املتوسطة األجل :االجتاهات واملسائل املستجدة

CCP 18/4

CCP 18/5

CCP 18/6

آخر املعلومات عن املفاوضا ا ااات الزراعية منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة
اإلقليمية ودعم منظمة األغذية والزراعة لألعضاء
حالة أسا ا اواق الس ا االع الزراعية
الغذائي

 :2018جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن

برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة
اإلطار االسرتاتيجي

أس ا اواق الس ا االع األس ا اااس ا ااية وجتار ا ض ا اامن

CCP 18/7

املواضيع الرئيسية لإلصدار املقبل من حالة أسواق السلع الزراعية

CCP 18/8

خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة

CCP 18/9

برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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وثائق المعلومات
CCP 18/INF/1

اجلدول الزمين املؤقت

CCP 18/INF/2

القائمة بالوثائق

CCP 18/INF/3

القائمة املؤقتة باملندوبني

CCP 18/INF/4

بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء

CCP 18/INF/5

بيان املدير العام

CCP 18/INF/6

نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية

CCP 18/INF/7

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة

CCP 18/INF/8

مجع البيانات عن املعونة الغذائية للجنة االس ا ا ااتش ا ا ااارية الفرعية لتصا ا ا اري الفوائ  :تقييم
النظم القائمة واقرتاح لس ّد الثغرات

CCP 18/INF/9

االستثمارات والتجارة والنواتج وأسعار السلع األساسية

CCP 18/INF/10

تغري املناخ وأثره على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنش ا ااطتها
ّ

CCP 18/INF/11
CCP 18/INF/12

CCP 18/INF/13
CCP 18/INF/14

منصة تعميم التنوع البيولوجي

تقرير االجتماع املش ا ا ا ا ا اارتت بني الدورة التاس ا ا ا ا ا ااعة والثالثني للجماعة ا كومية الدولية
املختص ا ا ا ا ا ااة باأللياف الص ا ا ا ا ا االبة والدورة ا ادية واألربعني للجماعة ا كومية الدولية
املختصة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة
تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجماعة ا كومية الدولية املختصة بالشاي
الفرص املستجدة لتطبيق سلسلة السجالت املغلقة

صناعة األغذية الزراعية

