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 اجمللس
 

 واخلمسون بعد املائة الثالثةالدورة 

 2015 ديسمرب/كانون األول 4 –تشرين الثاني /نوفمرب 30روما، 

 قائمة بالوثائق

 
CL 153/1 Rev.1 (Arabic only)  املؤقتجدول األعمال 

CL 153/2 املائرررة للجنرررة الشرررؤوي الدسرررتورية والقانونيرررة  األوىل بعرررد تقريرررر الررردورة 

 (2015 أكتوبر/تشرين األول 21-22)

CL 153/3  2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

CL 153/3 Web Annex 5 2017-2016 أطر النتائج للفرتة 

CL 153/3 Web Annex 6 2017-2016 مؤشرات النواتج واألهداف 

CL 153/3 Information Note 1   سرررلاة األج رررزة الرئاسرررية واادارة يف مرررا يتعلرررق بالتعرررديالت املقرتحرررة 

 2017-2016يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

CL 153/3 Information Note 2 القدرة الفنية للمنظمة 

CL 153/3 Information Note 3 العمل املعياري ملنظمة الفاو وعالقته بتنفيذ الربامج 

CL 153/3 Information Note 4 عمل منظمة األغذية والزراعة بشأي مقاومة مضادات امليكروبات 

CL 153/3 Information Note 5 ختايط القوة العاملة واملرونة يف معدالت الوظائف الشاغرة 

CL 153/4   بعررررد املائررررة للجنررررة املاليررررة    واخلمسررررن الثامنررررةتقريررررر الرررردورة 

 (2015مايو/أيار  11-13)
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CL 153/5      تقريررررر الرررردورة التاسررررعة واخلمسررررن بعررررد املائررررة للجنررررة املاليررررة 

 (2015أكتوبر/تشرين األول  26-27)

CL 153/6 الررررردورة الثامنرررررة عشررررررة بعرررررد املائرررررة للجنرررررة الربنرررررامج  تقريرررررر 

 (2015نوفمرب/تشرين الثاني  2-6)

CL 153/7 Rev.1 (Arabic only)  (2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2للجنة املالية )بعد املائة تقرير الدورة الستن 

CL 153/8       تقرير االجتماع املشرتك بن الدورة الثامنرة عشررة بعرد املائرة للجنرة الربنرامج 

 (2015نوفمرب/تشرين الثاني  4) والدورة الستن بعد املائة للجنة املالية

CL 153/9    تقريررررر مرحلرررري عررررن برنررررامج العمررررل املتعرررردد السررررنوات للمجلرررر 

 ة األخرىواألج زة الرئاسي

CL 153/10 Rev.1  2019-2016برنامج عمل اجملل  املتعدد السنوات للفرتة 

CL 153/11 عضوية اجملل  التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

CL 153/12  املقدم إىل  2014التنفيذي لربنامج األغذية العاملي لعام  للمجل التقرير السنوي

 اجملل  االقتصادي واالجتماعي وجمل  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

CL 153/13     نتررررررررائج املررررررررؤ ر العرررررررراملي الرابررررررررع عشررررررررر لل ابررررررررات 

 (2015سبتمرب/أيلول  11-7رباي ، جنوب أفريقيا، ي)د

CL 153/14 Rev.1 االستعراض املستقّل لشبكة املكاتب امليدانية 
  

 وثائق املؤمترسلسلة 

C 2017 

 

C 2017/5 A 2014لعام نظمة األغذية والزراعة م - احلسابات املراجعة 

C 2017/5 B   2014منظمررررررة األغذيررررررة والزراعررررررة     –احلسررررررابات املراجعررررررة 

 تقرير املراجع اخلارجي –القسم باء 

C 2017/19  تقريررررر الرررردورة الثانيررررة واألربعررررن للجنررررة األمررررن ال ررررذائي العرررراملي 

 (2015أكتوبر/تشرين األول  12-15)
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 سلسلة الوثائق

CL 153 INF 

 

CL 153/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 153/INF/2  جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واخلمسن بعد املائة للمجل 

 (2016يونيو/حزيراي  -)مايو/أيار 

CL 153/INF/3 األوروبي ودوله األعضاء االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد بياي 

CL 153/INF/4 التاورات يف املنتديات اليت ت ّم والية منظمة األغذية والزراعة 

CL 153/INF/5  مذكرة عن أساليب عمل اجملل 

CL 153/INF/6 قائمة بالوثائق 

  

 سلسلة الوثائق

CL 153 LIM 

 

CL 153/LIM/1 اجلدول الّزمين الجتماعات األج زة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

 2017-2015واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 

CL 153/LIM/2  نوفمرب/تشرين الثاني 23واملتأخرات حتى اجلارية حالة االشرتاكات املقررة 
2015 

CL 153/LIM/3 Rev.1 ستة أعضاء يف اجملل  التنفيذي لربنامج األغذية العاملي بانتخا 

CL 153/LIM/4 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجملل  يف دورته احلادية واخلمسن بعد املائة 

 (2015 آذار/مارس 23-27)

CL 153/LIM/5 Rev.1 يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفن منظمة األغذية والزراعةممثلي مؤ ر  تعين 

  

  ملحقات الويب

 املندوبن واملراقبنبقائمة  

 عرض ألساليب عمل جمل  منظمة األغذية والزراعة 

باألعضاء يف األمم املتحدة أو الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة  قائمة 

 ألغراض االنتخابات يف اجملل  التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

 


