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جدول األعمال املؤقت
-1

اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة

CCLM 95/1

-2

مراجعة تنفيذ سياسة محاية املبلّغني عن املخالفات

CCLM 95/2

-3

الكشف عن تقارير املراجعة الداخلية

CCLM 95/3

-4

مراجعة بنود التحكيم املوحّدة يف العقود التجارية ملنظمة األغذية والزراعة

CCLM 95/4

-5

النظام األساسي املراجع هليئة الزراعة واستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى

CCLM 95/5

-6

النظام األساسي املراجع للجنة االستشارية للورق واملنتجات اخلشبية

CCLM 95/6

-7

جلنة األمن الغذائي العاملي :التعديالت املقرتحة يف املادة
للمنظمة

-8

التعديالت املقرتحة يف املادتني  37و 44من الالئحة العامة للمنظمة

-9

القواعد اخلاصة بالعضوية يف اللجان الفنية :التعديالت املقرتحة يف املواد
و 31و 32من الالئحة العامة للمنظمة

-14

العضوية يف اللجنة العامة للمؤمتر يف سنة انتخاب املدير العام

CCLM 95/10

-11

دور الرئيس املستقل للمجلس وشروط خدمته

CCLM 95/11

-12

استعراض األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة  14لتمكينها من ممارسة سلطة
مالية وإدارية أكرب مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة

33

من الالئحة العامة
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 29و34
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طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
ME614/A
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-13

برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الشؤون الدستورية والقانونية – التقرير
السنوي

-14

اجلوانب القانونية للتعاطي مع املتأخرات (إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول
األعضاء اليت لديها متأخرات)

-15

أية مسائل أخرى

-16

اعتماد التقرير
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