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A 

 

 اجمللس
 

 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 4112 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 قائمة بالوثائق

 

CL 150/1 جدول األعمال املؤقت 

CL 150/2 للجنة الشؤون الدستورية والقانونية تقرير الدورة التاسعة والتسعني 

 (0202أكتوبر/تشرين األول  02 – 02)روما، 

CL 150/3 عضوية اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

CL 150/4 بعد املائة للجنة املاليةنيتقرير الدورة السادسة واخلمس   

 (0202نوفمرب/تشرين الثاني  2-7)

CL 150/5  السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامجتقرير الدورة 

 (0202نوفمرب/تشرين الثاني  7-2)روما، 

CL 150/6 والدورة  تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 (0202نوفمرب/تشرين الثاني  5) السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية

CL 150/7 0202-0205عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  برنامج 

CL 150/8 ( 0205مارس/آذار  07-02ترتيبات الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس) 

  (0205يونيو/حزيران  02-6والدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )

CL 150/9 استعراض مستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 
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CL 150/10 Rev.1 
 (Arabic, French and 

Spanish only) 

املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 الصحة العاملية

CL 150/11  تقرير الدورة اخلامسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية 

 (0202أكتوبر/تشرين األول  02-07)روما، 

C 2015/LIM/10-CL 150/12  املقدم إىل اجمللس  0202التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي لعام

 االقتصادي واالجتماعي وجملس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

  

 C 2015سلسلة الوثائق 
 

C 2015/5 A  0202-0200 ملنظمة األغذية والزراعةامُلراَجعة احلسابات 

C 2015/5 B  0202-0200منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات امُلراَجعة 

 تقرير املراجع اخلارجي –اجلزء باء 

C 2015/20 تقرير الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 (0202أكتوبر/تشرين األول  02-02)روما، إيطاليا، 

C 2015/21 بعة والعشرين للجنة الزراعةتقرير الدورة الرا 

 (0202أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  02)

C 2015/22 (0202أكتوبر/تشرين األول  2-7) تقرير الدورة السبعني للجنة مشكالت السلع 

C 2015/23 يونيو/حزيران  02-2)روما،  تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك

0202) 

C 2015/24  ،(0202يونيو/حزيران  07-02تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات )روما 

  

 CL 150 INFسلسلة الوثائق 

CL 150/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 150/INF/2 (0205)مارس/آذار  جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس 

 (0205/آذار )مارس

CL 150/INF/3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

CL 150/INF/4 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة 

CL 150/INF/5  أساليب عمل اجمللسمذكرة بشأن 
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CL 150/INF/6 ميدالية مارغريتا ليزاراغا 

CL 150/INF/7 استعراض النظم املركزية لتخطيط املوارد يف منظمات األمم املتحدة (JIU/REP/2012/8) 

CL 150/INF/8 استعراض االتفاقات الطويلة األجل يف جمال املشرتيات يف منظومة األمم املتحدة 

(JIU/REP/2013/1) 

CL 150/INF/9 مبا يف ذلك تهيئتهم  اختيار املنسقني اإلقليميني املقيمني لألمم املتحدة وتعيينهم، عملية

 (JIU/REP/2013/3)الوثيقة  وتدريبهم وتقديم الدعم ألعماهلم

CL 150/INF/10 قائمة بالوثائق 

  

 CL 150 LIMسلسلة الوثائق 

CL 150/LIM/1 واالجتماعات  الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة اجلدول الزمين

 0206-0202الرئيسية األخرى يف الفرتة 

CL 150/LIM/2  0202نوفمرب/تشرين الثاني  02حالة االشرتاكات املقررة اجلارية واملتأخرات حتى 

CL 150/LIM/3 ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي انتخاب 

CL 150/LIM/4 يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس 

CL 150/LIM/5 تعيني ممثل ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني 

CL 150/LIM/6  األولويات اليت تتماشى مع األهداف االسرتاتيجية كما حددتها -مذكرة إعالمية 

 0202املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام 

Cl 150/LIM/7  حملة عامة عن هيكل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة  -مذكرة إعالمية

 والتسلسل اإلداري فيها

  

Web Annexes  

 قائمة املندوبني واملراقبني 

 


