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 قائمة بالوثائقال
 
 

 العنوان رمز الوثيقة
 

CCP 18/1 Rev.1 دول األعمال املؤقت واملالحظات عليهج 
CCP 18/2  األساسية والتوقعات القصرية األجلحالة أسواق السلع 
CCP 18/3 التوقعات املتوسطة األجل: االجتاهات واملسائل املستجدة 
CCP 18/4  آخر املعلومات عن املفاوضاااااااات الزراعية   منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة

 اإلقليمية ودعم منظمة األغذية والزراعة لألعضاء
CCP 18/5  جتارة املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن : 2018الزراعية    الساااااالعحالة أسااااااواق

 الغذائي
CCP 18/6  برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة   أساااااواق السااااالع األسااااااساااااية وجتار ا ضااااامن

 اإلطار االسرتاتيجي
CCP 18/7  عيةلإلصدار املقبل من حالة أسواق السلع الزرا الرئيسيةاملواضيع 
CCP 18/8  وأهداف التنمية املستدامة 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
CCP 18/9 عدد السنوات للجنة مشكالت السلعبرنامج العمل املت 
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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  عن األغذية والزراعةالنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر 
CCP 18/INF/8  مجع البيانات عن املعونة الغذائية للجنة االسااااااااتشااااااااارية الفرعية لتصااااااااري  الفوائ : تقييم

 النظم القائمة واقرتاح لسّد الثغرات
CCP 18/INF/9  أسعار السلع األساسيةو  اتجو لنااالستثمارات والتجارة و 

CCP 18/INF/10  منظمة األغذية والزراعة وأنشاااااطتهاتغرّي املناخ وأثره على عمل 
CCP 18/INF/11 منصة تعميم التنوع البيولوجي 
CCP 18/INF/12  تقرير االجتماع املشاااااااااااااارتت بني الدورة التاسااااااااااااااعة والثالثني للجماعة ا كومية الدولية

املختصااااااااااااااة باأللياف الصاااااااااااااالبة والدورة ا ادية واألربعني للجماعة ا كومية الدولية 
 باجلوت والتيل واأللياف املماثلةاملختصة 

CCP 18/INF/13 تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجماعة ا كومية الدولية املختصة بالشاي 
CCP 18/INF/14  لزراعيةاألغذية ا ناعةصسلسلة السجالت املغلقة   املستجدة لتطبيق الفرص 

 


