
January 2015 CL 151/1 
 

 
 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةإىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة 

www.fao.org 

 

A 

 

 اجمللس
 

 الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة

 2015مارس/آذار  27-23روما، 

 جدول األعمال املؤقت

 

 إجراءات الدورة

 CL 151/INF/1و CL 151/1 )الوثائاااااق الختاااااـ قاااارار زمين: اعتمااااد لااادوا األعمااااا وا ااادوا الااا    -1

 (CL 151/INF/3و

  الختاـ قرارانتخاب ثالثاااة ناواب للرئياس وتعيياان رئيااس  ناااة الصياغاااة واألعضاء فيها:  -2

 
 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 :2017-2016( وبرناااما العماال وامليزانيااة لل اا ة املرالعااة) 2017-2014اخلطااة املتوسااطة األلاال لل اا ة  -3

 (C 2015/3)الوثيقة للمناقشة والختاـ قرار 

تقرير االلتماع املش ك بني الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربناما والدورة السابعة واخلمسني بعد املائاة   -4

 (CL 151/5)الوثيقة  للمناقشة والختاـ قرار(: 2015مارس/آـار  11للجنة املالية )

  للمناقشاة والختااـ قارار   (: 2015ماارس/آـار   13-9تقرير الدورة السابعة عشارة بعاد املائاة للجناة الربنااما )      -5

 (CL 151/4ة )الوثيق

 للمناقشاة والختااـ قارار   (: 2015ماارس/آـار   13-9تقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائاة للجناة املالياة )    -6

 (CL 151/3 )الوثيقة

 (CL 151/LIM/2حالة االش اكات واملتأخرات )الوثيقة  6-1 

 2017-2016لدوا االش اكات لل  ة  6-2 



2 CL 151/1 

 

 تقرياار تااولي ي عاان عمليااات تقياايإل املكاتااا القليميااة والقليميااة ال رعيااة ملنظمااة األغذيااة والزراعااة:            -7

 (C 2015/10)الوثيقة  للمناقشة والختاـ قرار

 املسائل الدستورية والقانونية

 (:2015فرباير/شاااابا   24-23تقريااااار الاااادورة املائااااة للجنااااة الشااااووي الدسااااتورية والقانونيااااة )       -8

 (CL 151/2)الوثيقة  الختاـ قرار و/أوللمناقشة 

 ، مبا يف ـلك:للمناقشة و/أو الختاـ قراراملسائل الدستورية والقانونية األخرى:  -9

 املولهة إىل الدوا غري األعضاء حلضور التماعات منظمة األغذية والزراعةالدعوات  9-1

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 9-2

 املسائل املتعلقة باحلوكمة

 (C 2015/7و CL 151/7)الوثيقتاي  لإلحاطةكلمات املرشحني ملنصا املدير العام:  -10

  للمناقشااة والختاااـ قاارار تقرياار االسااتعراس املسااتقل :   النظاار يف، مبااا يف ـلااك  تقياايإل إحااالحات احلوكمااة  -11

 (C 2015/26و C 2015/25تاي )الوثيق

 توحايات مقدماة   -ال تيبات اخلاحة بالدورة التاسعة والثالثني للمومتر )مباا يف ـلاك ا ادوا الازمين املوقا        -12

 (CL 151/8)الوثيقة  للمناقشة والختاـ قراراملومتر(:  إىل

 (CL 151/6ة )الوثيق للمناقشة و/أو الختاـ قرار: 2018-2015برناما عمل اجمللس املتعدد السنوات لل  ة  -13

(: 2014ديسامرب/كانوي األوا   5-1اخلمساني بعاد املائاة )   ات اليت اختذها اجمللس يف دورته حالة تن يذ القرار -14

 (CL 151/LIM/3)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاـ قرار

 املسائل األخرى

 (:2014نوفمرب/تشاارين الثاااني   21-19متابعااة نتااائا املااومتر الاادولي الثاااني املعااين بالت ذيااة )رومااا،        -15

 ( CL 151/9)الوثيقة  الختاـ قرار و/أوللمناقشة 

 (C 2015/28)الوثيقة  للمناقشة والختاـ قرارتقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات:  -16

 ا اادوا الاازمين اللتماعااات األلهاازة الرئاسااية ملنظمااة األغذيااة والزراعااة وااللتماعااات الرئيسااية األخاارى    -17

 (CL 151/LIM/1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاـ قرار: 2016-2015ال  ة  يف

 (:2015يونياااو/حزيراي  15لااادوا األعمااااا املوقااا  للااادورة الثانياااة واخلمساااني بعاااد املائاااة للمجلاااس ) -18

 (CL 151/INF/2)الوثيقة  الختاـ قرار للمناقشة و/أو

 (CL 151/INF/4)الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت تهإل  والية منظمة األغذية والزراعة:  -19

 (CL 151/INF/5)الوثيقة  لإلحاطةأساليا عمل اجمللس:  -20

 أية مسائل أخرى -21
 


