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 ادلائة بعد واألربعون اخلامسة الدورة

 2102 األول كانون/ديسمرب 7-3 روما،

  للمجلس ادلائة بعد واألربعني السادسة للدورة ادلؤقت األعمال جدول

 (2103 نيسان/أبريل)

 

 الدورة تإجراءا
 
  CL 146/INF/1و CL 146/1 اؾوثائــق) ؼـرار الختـاذ :اؾزؿين واجلدول األعمال جدول اعمماد -1

 (../CL 146/INFو

  ؼرار الختاذ :ػوها واألعضاء اؾصواغـــة جلنـــة رئوــس وتعووــن ؾلرئوـس ــواب ثالثـــة اـمخاب -2

 
  

 واإلدارية ادلالية وادلسائل وادليزانية بالربنامج ادلتعلقة ادلسائل
 

 (C 2113/.. اؾوثوقة) ؼرار والختاذ ؾلمناؼشة :ادلراجع االدرتاتوهي اإلرار -3
 

 إىل توصوة) - 2015-2114 ؾلفرتة وادلوزاـوة اؾعمل وبرـاؿج 2017-2114 ؾلفرتة األجل ادلمودطة اخلطة -4

 (C 2013./. اؾوثوقة) ؼرار والختاذ ؾلمناؼشة (:ادلوزاـوة ؿسموى عن ادلؤمتر
 

 (C 2013./. أو CL 146./. اؾوثوقة) ؼرار والختاذ ؾلمناؼشة :تقرقر ؿرحلي عن تنفوذ خطة اؾعمل اؾفورقة -5
 

 ادلائة بعد واألربعني اؾناؿنة واؾدورة اؾربـاؿج ؾلهنة ادلائة بعد عشرة اؾناؾنة اؾدورة بني ادلشرتك االجمماع تقرقر -6

 (CL 146./. اؾوثوقة) ؼرار والختاذ ؾلمناؼشة (:2113 آذار/ؿارس) ادلاؾوة ؾلهنة
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  ؼرار والختاذ ؾلمناؼشة (:2113 آذار/ؿارس) اؾربـاؿج نةؾله ادلائة بعد عشرة اؾناؾنة اؾدورة تقرقر -7

 (CL 146./. اؾوثوقة)
 

  ؼرار والختاذ ؾلمناؼشة (:2113 آذار/ؿارس) ادلاؾوة ؾلهنـة ادلائة بعد واألربعني اؾناؿنة اؾدورة تقرقر -8

 (CL 146./. اؾوثوقة)
 

 (CL 146/LIM./. اؾوثوقة) وادلمأخرات االذرتاؽات حاؾة 8-1 
 

 2015-2114 اؾفرتة يف االذرتاؽات جدول 8-2 

 
 اؾمقارقر عن اؾناذكة األخرى ادلسائل 8-3 

 
 

 والقانونية الدستورية ادلسائل
 
 والختاذ ؾلمناؼشة (:2113 آذار/ؿارس) واؾقاـوـوة اؾددمورقة اؾشؤون ؾلهنة واؾمسعني اؾساددة اؾدورة تقرقـر -9

 (CL 146./. اؾوثوقة) ؼرار
 

 :ذؾك يف مبا ،ؼرار والختاذ ؾلمناؼشة :األخرى واؾقاـوـوة ؾددمورقةا ادلسائل -11
 

  واؾزراعة األغذقة ؿنظمة اجمماعات حلضور األعضاء غري اؾدول إىل ادلوجهة اؾدعوات 11-1 

 
  ادلنظمة عضوقة إىل ؾالـضمام ادلقدؿة اؾطللات 11-2 

 
 

 باحلوكمة ةادلتعلق ادلسائل
 

 إىل ؿقدؿة توصوات - ادلؤؼت اؾزؿين اجلدول ذؾك يف مبا) ؾلمؤمتر واؾنالثني اؾناؿنة باؾدورة اخلاصة اؾرتتولات -11

 (CL 146./.. اؾوثوقة) ؼرار والختاذ ؾلمناؼشة (:ادلؤمتر
 

  ؼرار الختاذ أو/و ؾلمناؼشة :2016-2113 ؾلفرتة اؾسنوات ادلمعدد اجمللس عمل برـاؿج -12

 (CL 146/INF./. اؾوثوقة)
 

  :ادلائة بعد واألربعني اخلاؿسة اؾدورة يف اجمللس اختذفا اؾيت اؾقرارات تنفوذ حاؾة -13

 (CL 146/LIM./. اؾوثوقة) ؼرار الختاذ أو/و ؾلمناؼشة
 

 أخرى مسائل
 

 ؼرار الختاذ أو/و ؾلمناؼشة :2112 دنة يف أـشطمه عن اؾعادلي األغذقة ؾربـاؿج اؾمنفوذي ؾلمهلس اؾسنوي اؾمقرقر -14

 (C 2013/INF/3 اؾوثوقة)
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 اؾفرتة يف األخرى اؾرئوسوة واالجمماعات واؾزراعة األغذقة دلنظمة اؾرئادوة األجهزة الجمماعات اؾزؿين اجلدول -15

 (CL 146/LIM./. اؾوثوقة) ؼرار الختاذ/ؾإلراحة 2014:-2113
 

 أو/و ؾلمناؼشة (:2113 األول اـونؽ/دقسمرب) ؾلمهلس ادلائة بعد واألربعني اؾناؿنة ؾلدورة ادلؤؼت األعمال جدول -16

 (CL 146/INF./. اؾوثوقة) ؼرار الختاذ
 

 (CL 146/INF./. اؾوثوقة) ؾإلحارة :واؾزراعة األغذقة ؿنظمة والقة تهّم اؾيت ادلنمدقات يف اؾمطورات -17
 

 اجمللس عمل أداؾوب -18
 

 أخرى ؿسائل أقة -19
 

 

 


