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 (؛QRباستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة 

 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 اجمللس

 الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة

 2016يونيو/حزيران  3 –مايو/أيار  30روما، 

 قائمة بالوثائق

 
CL 154/1 جدول األعمال املؤقت 

CL 154/2 Rev.1 املائــــة للجنــــة الشــــؤوو الدســــتورية والقانونيــــة تقريـــــر الــــدورة الثانيــــة بعــــد 

 (2016مارس/آذار  14-16)

CL 154/2 Rev.1/Corr.1 تقريـــــر الــــدورة الثانيــــة بعــــد املائــــة للجنــــة الشــــؤوو الدســــتورية والقانونيــــة 

 تصويب -( 2016مارس/آذار  14-16)

CL 154/3 ( 2016مايو/أيار  20-16تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج) 

CL 154/4 ( 2016مايو/أيار  20-16تقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية) 

CL 154/5       ــامج ــة الربن ــة للجن ــد املائ ــرة بع ــعة عش ــدورة التاس ــني ال ــال ب ــاع املش ــر االجتم  تقري

 (2016مايو/أيار  16والدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية )

CL 154/6 Rev.1 نطاق تغطية املكاتب امليدانية ملنظمة األغذية والزراعة 

  

 C 2017سلسلة الوثائق 

C 2017/8  2015-2014تقرير تنفيذ الربامج للفاة 

C 2017/8  
Web Annex 3 

 امللغاة الدوراتغري املقررة و الدورات: الويبشبكة على  3امللحق 
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C 2017/8  
Web Annex 4 

 : النتائج اخلاصة باألبعاد اإلقليميةالويبشبكة على  4امللحق 

C 2017/8  
Web Annex 5 

 اإلجنازات مقابل مؤشرات املخرجات والنواتج: الويبشبكة على  5امللحق 

C 2017/14      ــا ــي أل ريقيــــ ــؤ ر اإلقليمــــ ــرين للمــــ ــعة والعشــــ ــدورة التاســــ ــر الــــ  تقريــــ

 (2016أبريل/نيساو  8-4)أبيدجاو، كوت ديفوار، 

C 2017/15        ــاد ــي  ا ـ ــيا وا ـ ــي  سـ ــؤ ر اإلقليمـ ــثالثني للمـ ــة والـ ــدورة الثالثـ ــر الـ  تقريـ

 (2016مارس/آذار  11-7)بوتراجايا، ماليزيا، 

C 2017/16 (2016مايو/أيار  6-4)أنطاليا، تركيا،  تقرير الدورة الثالثني للمؤ ر اإلقليمي ألوروبا 

C 2017/17  البحـر الكـاري   منطقة للمؤ ر اإلقليمي ألمريكا الالتينية وتقرير الدورة الرابعة والثالثني 

 (2016مارس/آذار  3 -  رباير/شباط 29)مكسيكو سييت، املكسيك، 

C 2017/18    ــى ــرق األدنـــ ــي للشـــ ــؤ ر اإلقليمـــ ــثالثني للمـــ ــة والـــ ــدورة الثالثـــ ــر الـــ  تقريـــ

 (2016مايو/أّيار  13-9)روما، إيطاليا، 

C 2017/LIM/1  اإلقليمـــــي غـــــري الرألـــــي الرابـــــع ألمريكـــــا الشـــــماليةمســـــاهمات املـــــؤ ر 

 (2016مارس/آذار  22-21)أوتاوا، كندا، 

  

 CL 154 INF سلسلة الوثائق

CL 154/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 154/INF/2         ــ ــة للمجلـ ــد املائـ ــني بعـ ــة واخلمسـ ــدورة اخلامسـ ــت للـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ  جـ

 (2016)ديسمرب/كانوو األول 

CL 154/INF/3 االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء بياو 

CL 154/INF/4 Rev.1 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة 

CL 154/INF/5  2019-2016برنامج عمل اجملل  املتعدد السنوات للفاة 

CL 154/INF/6  استعراض إدارة شركاء التنفيذ( يف مؤسسات منظومة األمم املتحدةJIU/REP/2013/4 ) 

CL 154/INF/7 ( حتليل لوظيفة تعبئة املوارد داخل منظومة األمم املتحدةJIU/REP/2014/1 ) 

CL 154/INF/8       القواعد واإلجراءات املتعلقة مبشاركة منظمات اجملتمـع املـدني ولثلـي القطـاع اخلـا 

 والزراعةيف اجتماعات منظمة األغذية 

CL 154/INF/9  مذكرة عن أساليب عمل اجملل 

CL 154/INF/10 قائمة بالوثائق 
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 CL 154 LIMسلسلة الوثائق 

CL 154/LIM/1 Rev.1        اجلدول الزمين الجتماعات األجهـزة الرئاسـية ملنظمـة األغذيـة والزراعـة واالجتماعـات

 2017-2016الرئيسية األخرى يف الفاة 

CL 154/LIM/2 2016مايو/أّيار  23واملتأخرات حتى  قررةامل حالة االشااكات 

CL 154/LIM/3            حالـة تنفيـذ القـرارات الـيت ا ـذها اجمللـ  يف دورتـه الثالثـة واخلمسـني بعـد املائـة 

 (2015ديسمرب/كانوو األول  4 - نو مرب/تشرين الثاني 30)

CL 154/LIM/4 العضوية يف جلنة املالية 

  

 الوثائق األخرى

 

 املندوبني واملراقبنيبقائمة  

 عرض ألساليب عمل جمل  منظمة األغذية والزراعة 

  

 

 

 


