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 اجمللس
 

 الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة

 2015مارس/آذار  27-23روما، 

 قائمة بالوثائق

 

CL 151/1 جدول األعمال املؤقت 

CL 151/2 (2015فرباير/شباط  24-23انونية )تقريـر الدورة املائة للجنة الشؤون الدستورية والق 

CL 151/3 ( 2015مارس/آذار  13-9تقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية) 

CL 151/4 ( 2015مارس/آذار  13-9تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج( 

CL 151/5 االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة  تقرير

 (2015مارس/آذار  11السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )

CL 151/6 2018-2015ملتعدد السنوات للفرتة برنامج عمل اجمللس ا 

CL 151/7 املرشحني ملنصب املدير العام كلمات 

CL 151/8 (2015يونيو/حزيران  13-6) الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر 

CL 151/9 متابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

 (2014نوفمرب/تشرين الثاني  21-19)روما،  

   CL 152سلسلة الوثائق 

CL 152/3 وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية عضوية جلنة الربنامج وجلنة املالية 
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 C 2015سلسلة الوثائق 
 

C 2015/3  املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة(

2016-2017 

C 2015/3 Web Annex امللحق الثامن: قائمة الدورات املقررة 

C 2015/3 - Information 

Note 1 
 حتديث ومعلومات إضافية –افرتاضات وتقديرات زيادة التكاليف 

C 2015/3 - Information 

Note 2 

 مكاسب الكفاءة والوفورات اإلضافية

C 2015/3 - Information 

Note 3 

استعراض جلنة اخلدمة املدنية الدولية بشأن جمموعة عناصر  -ختفيض تكاليف املوظفني 

 أجور املوظفني

C 2015/3 - Information 

Note 4 

-2016وإزالة الرتكيز عنها يف الفرتة  عليها اجملاالت الرباجمية اليت جيب الرتكيز
2017 

C 2015/3 - Information 

Note 5 

مساعدة الدول اجلزرية  استخدام برنامج التعاون التقين ملنظمة األغذية والزراعة من أجل

 املناخالصغرية النامية على التكّيف مع تغّير 

C 2015/7 مذكرة ألمني عام املؤمتر واجمللس( تعيني املدير العام( 

C 2015/10  تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية

 والزراعة

C 2015/10 Sup.1 نظمة األغذية تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية مل

 آراء اإلدارة – والزراعة

C 2015/25 التقرير النهائي – االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 

C 2015/26 تقييم إصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 

C 2015/28 تقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات 

 CL 151 INFسلسلة الوثائق 

CL 151/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 151/INF/2  (2015 حزيران/يونيو) واخلمسني بعد املائة للمجلس الثانيةجدول األعمال املؤقت للدورة 

CL 151/INF/3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

CL 151/INF/4 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة 

CL 151/INF/5  أساليب عمل اجمللسمذكرة بشأن 

CL 151/INF/6 قائمة بالوثائق 
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 CL 151 LIMسلسلة الوثائق 

CL 151/LIM/1 الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات  اجلدول الزمين

 2016-2015الرئيسية األخرى يف الفرتة 

CL 150/LIM/2 Rev.1  2015مارس/آذار  16حالة االشرتاكات املقررة اجلارية واملتأخرات حتى 

CL 151/LIM/3 دورته اخلمسني بعد املائة حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف 

  

Web Annexes  

 قائمة املندوبني واملراقبني 

 


