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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 الدورة الثامنة واألربعون بعد املائة

 2013ديسمرب/كانون األول  6-2روما، 

 قائمة الوثائق

 

CL 148/1 جدول األعمال املؤقت 

CL 148/2 Rev.1 
ليزية فقط(ك)باإلن  

 تقريـر الدورة السابعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (1122أكتوبر/تشرين األول  12-12)

CL 148/3  1122-1122التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

CL 148/3 - Annex 5 Rev.1  برنامج العمل 1122-1122اخلطة املتوسطة األجل  -: إطار النتائج2امللحق /

 1122-1122وامليزانية 

CL 148/3 – 
Web Annex 6 Rev.1 

 : مؤشرات النواتج6امللحق 

CL 148/4 ( أكتوبر/تشرين األول  11-12تقرير الدورة اخلمسني بعد املائة للجنة املالية

1122) 

CL 148/5 ( 1122مايو/أيار  12-12تقرير الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية) 

CL 148/6 ( نوفمرب/تشرين  22-22تقرير الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للجنة املالية

 (1122الثاني 

CL 148/7 ( نوفمرب/ 22-22تقرير الدورة الرابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

 (1122تشرين الثاني 

CL 148/8 لرابعة عشرة بعد املائةتقرير االجتماع املشرتك بني الدورة ا 

نوفمرب/  22للجنة الربنامج والدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )

 ( 1122تشرين الثاني 
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