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 (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر 

  .www.fao.org على موقع املنظمةمراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى 
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 املؤمتر

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 قائمة بالوثائق

      

C 2015/1 جدول األعمال املؤقت 

C 2015/2 Rev.1 كسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل تعزيز القدرة علىى   :حالة األغذية والزراعة

 الصمود يف املناطق الريفية: احلماية االجتماعية والتنمية الزراعية املستدامة

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

 2017-2016للفرتة 

C 2015/3 - Information 
Note no.1 

 حتديث ومعلومات إضافية -افرتاضات وتقديرات زيادة التكاليف 

C 2015/3 - Information 
Note no.2 

 مكاسب الكفاءة والوفورات

C 2015/3 - Information 
Note no.3 

 استعراض جلنة اخلدمة املدنية الدولية -ختفيض تكاليف املوظفني 

 بشأن جمموعة عناصر أجور املوظفني

C 2015/3 - Information 
Note no.4 

 اجملاالت الرباجمية اليت جيب الرتكيز عليها وإزالة الرتكيز عنها

 2017-2016يف الفرتة 

C 2015/3 - Information 
Note no.5 

 استخدام برنامج التعاون التقين ملنظمة األغذية والزراعة

 مع تغّير املناخ من أجل مساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية على التكّيف

C 2015/4  2015تقرير تقييم الربامج لعام  
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C 2015/5 A  2013-2012احلسابات امُلراَجعة للفرتة 

C 2015/5 B  تقرير املراجع اخلارجي2013-2012احلسابات امُلراَجعة للفرتة : 

C 2015/6 Rev.1  التقاعدية للموظفنيتعيني ممثلني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات 

C 2015/7 (تعيني املدير العام )مذكرة مقدمة من األمني العام للمؤمتر واجمللس 

C 2015/8   2013-2012تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

C 2015/9 Rev.1 تعيني الرئيس املستقل للمجلس 

C 2015/10  الفرعيةتقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية 

  ملنظمة األغذية والزراعة

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

 ملنظمة األغذية والزراعة

C 2015/11 انتخاب أعضاء اجمللس  

C 2015/12 ترتيبات الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر 

C 2015/13 املمثلني واملراقبني من املنظمات الدولية حلضور الدورة قبول 

C 2015/14 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألفريقيا 

 (2014مارس/آذار  28-24)تونس، اجلمهورية التونسية، 

C 2015/15 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني آلسيا واحمليط اهلادئ 

 (2014مارس/آذار  14-10)أولنباتار، منغوليا، 

C 2015/16 Rev.1  ألوروبا التاسع والعشرينتقرير املؤمتر اإلقليمي 

 (2014أبريل/نيسان  4-1)بوخارست، رومانيا، 

C 2015/17 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثالث والثالثني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 (2014مايو/أيار  9-6)سانتياغو، شيلي، 

C 2015/18 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى 

 (2014فرباير/شباط  28-24)روما، إيطاليا، 

C 2015/19 تقرير الدورة األربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 (2013أكتوبر/تشرين األول  7-11)

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

 (2014أكتوبر/تشرين األول  13-18)

C 2015/21 تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة 

 (2014أكتوبر/تشرين األول  3 -سبتمرب/أيلول  29)
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C 2015/22 تقرير الدورة السبعني للجنة مشكالت السلع 

 (2014أكتوبر/تشرين األول  7-9)

C 2015/23 تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك 

 (2014يونيو/ حزيران  9-13)

C 2015/24 تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات 

 (2014يونيو/ حزيران  23-27)

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

C 2015/26 Rev.1 تقييم إصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 

C 2015/27 تقرير الدورة العادية اخلامسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 (2015يناير/كانون الثاني  19-23)

C 2015/28 Rev.1  امليكروباتتقرير عن حالة املقاومة ملضادات 

C 2015/29   التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيرى كل أربع سنوات لسياسة األنشىطة

 األمم املتحدة  منظومةالتنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع بها 

C 2015/30 املؤمتر الدولي الثاني املعنى بالتغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة 

 (2014/تشرين الثاني نوفمرب 21-19ومنظمة الصحة العاملية )

C 2015/31 امليثاق العاملي للرتبة - الشراكة العاملية من أجل الرتبة 

C 2015/32  2013تقييم السنة الدولية للكينوا 

C 2015/33  2014تقييم السنة الدولية للزراعة األسريِّة 

C 2015/34  واليوم العاملي للرتبة 2015السنة الدولية للرتبة 

C 2015/35  2016السنة الدولية للبقول 

C 2015/36 Rev.2   التقدم احملرز لتحقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة مبنظمة األغذيىة والزراعىة  /

 وأهداف التنمية املستدامة  2015خطة التنمية ملا بعد عام 

 C 2015 INF وثائق سلسلة

C 2015/INF/1 اجلدول الزمين املؤقت 

C 2015/INF/2  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

C 2015/INF/3 بيان املدير العام 

C 2015/INF/4   قائمة بالوثائق 

C 2015/INF/5 املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العام 
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C 2015/INF/6 باالنضمام إىل عضوية جلنة مشكالت السلع؛ جلنة مصايد األمساك؛ تبليغ 

 جلنة الغابات؛ جلنة الزراعة؛ وجلنة األمن الغذائي العاملي 

C 2015/INF/7 التاسعة والعشرون حماضرة ماكدوغال التذكارية 

C 2015/INF/8  2015يونيو/حزيران  1حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات حتى 

C 2015/INF/9 كلمة قداسة احلرب األعظم البابا فرنسيس 

  

 C 2015 LIM سلسلة وثائق

C 2015/LIM/1 مساهمات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 

 (2014أبريل/نيسان  16-15)واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، 

C 2015/LIM/2  من الالئحة العامة للمنظمة )مشروع قرار( 12من املادة  13و 12و 4و 3تعديل الفقرات 

C 2015/LIM/3  من الالئحة العامة للمنظمة )مشروع قرار( 12)أ( من املادة 10تعديل الفقرة 

C 2015/LIM/4  من الالئحة العامة للمنظمة )مشروع قرار( 33التعديالت يف املادة 

C 2015/LIM/5  2013-2012تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة 

 )مقتبس من تقرير الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة للمجلس(

C 2015/LIM/6  مشروع قرار( 2013-2012احلسابات املراجعة للفرتة( 

C 2015/LIM/7  املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة( 

 )مشروع قرار( 2017-2016للفرتة 

C 2015/LIM/8 الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة 

 )التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر(

C 2015/LIM/9  مشروع قرار( 2017-2016جدول االشرتاكات للفرتة( 

C 2015/LIM/10-
CL 150/12 

املقىىدم إىل  2013للمجلىىس التنفيىىذي لربنىىامج األغذيىىة العىىاملي لعىىام   التقريىىر السىىنوي

 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجملس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

C 2015/LIM/11 إلغاء خطة احلوافز لدفع االشرتاكات املقررة يف موعدها 

C 2015/LIM/12 )استعراض األجهزة الدستورية للمنظمة )مشروع قرار 

C 2015/LIM/13        والنفقىات األخىرى    املبالغ الىيت يسىددها االحتىاد األوروبىي لتغطيىة النفقىات اإلداريىة

 الناشئة عن عضويته يف املنظمة

C 2015/LIM/14 تقرير االجتماع األول للجنة العامة 

C 2015/LIM/15  أوراق التفويضالتقرير األول للجنة 
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C 2015/LIM/16 تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية 

 ملنظمة األغذية والزراعة

C 2015/LIM/17   تقرير االجتماع الثاني للجنة العامة 

C 2015/LIM/18 التقرير الثاني للجنة أوراق التفويض 

C 2015/LIM/19 للجنة العامة تقرير االجتماع الثالث 

  

 الوثائق املتاحة على الويب

C 2015 القائمة املؤقتة باملندوبني واملراقبني 

 

 

 


