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 اجمللس
 والستون بعد املائة الرابعةالدورة 

 20201 متوزيو/ليو  6-01

  االحتاد األورويب ودوله األعضاءمن بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم 
 

 إجراءات الدورة

ـــــــــــــــراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  -1 ـــــــــــــــاذ قـ ـــــــــــــــق  الختـ ــــــــــــــــ  CL 164/INF/1و CL 164/1(الواثئـ
 )CL 164/INF/3و

 للدول األعضاءالتصويت  –االختصاصات للدول األعضاء 
 الختاذ قرار انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها: -2

 للدول األعضاءالتصويت  –االختصاصات للدول األعضاء 
 بر�مج العمل وامليزانية 

 للمنـــــاقشـــــــــــــــــــة والختـــــاذ قرار : 2021-2020التعـــــديالت اإلضـــــــــــــــــــافيـــــة يف بر�مج العمـــــل وامليزانيـــــة للفرتة  -3
 )CL 164/3 WA4و CL 164/3 WA3و CL 164/3 WA2و CL 164/3 ئق(الواث

 للدول األعضاءالتصويت  – االختصاصات مشرتكة

  C 2021/8 ئــق(الــواثلــلــمــنــــــــاقشــــــــــــــــــــــة و/أو الختــــــــاذ قــرار  :2019-2018تــقــريــر تــنــفــيــــــــذ الــربامــج لــلــفــرتة  -4
 )C 2021/8 WA8و C 2021/8 WA7و

 للدول األعضاءالتصويت  – االختصاصات مشرتكة

                                                      
 2020يونيو/حزيران  12-8كان من املقرر عقدها خالل الفرتة   1
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 جلان اجمللس تقارير 
 

املائة  بعد ثماننيالرب�مج والدورة التقرير االجتماع املشـــــــــــــرتك بني الدورة الثامنة والعشـــــــــــــرين بعد املائة للجنة  -5
 )CL 164/5(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2020 يونيو/حزيران 8املالية ( للجنة

 للدول األعضاءالتصويت  – رتكةمشاالختصاصات 

 للمناقشة والختاذ قرار ): 2020 حزيران/يونيو 17-8تقرير الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج ( -6
 )CL 164/6(الوثيقة 

 للدول األعضاءالتصويت  – رتكةمشاالختصاصات 

 ) والثمـــانني بعـــد املـــائـــة 2020فرباير/شـــــــــــــــبـــاط  7-6( التـــاســـــــــــــــعـــة والســـــــــــــــبعني بعـــد املـــائـــة الـــدوراتتقـــارير  -7
: ) للجنـــة املـــاليـــة2020يونيو/حزيران  5-3واحلـــاديـــة والثمـــانني بعـــد املـــائـــة ( )2020 حزيران/يونيو 8-17(

 )CL 164/8و CL 164/7و CL 164/4 ئق(الواث للمناقشة والختاذ قرار

 للدول األعضاءالتصويت  – شرتكةماالختصاصات 
 )CL 164/LIM/2(الوثيقة حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات  7-1 

 للدول األعضاءالتصويت  – رتكةمشاالختصاصات 

): 2020 مايو/أ�ر 29-28(تقريــــــــــــــــــــــــــــر الدورة العاشـــــــــــــرة بعد املائة للجنة الشـــــــــــــؤون الدســـــــــــــتورية والقانونية  -8
 )CL 164/2(الوثيقة  والختاذ قرار للمناقشة

 للدول األعضاءالتصويت  – رتكةمشاالختصاصات 

 املسائل األخرى

 )CL 164/9(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار: الرقمية املنصة الدولية لألغذية والزراعة -9

 للدول األعضاءالتصويت  – رتكةمشاالختصاصات 

  للمنــــــــاقشــــــــــــــــــــــة و/أو الختــــــــاذ قرارعلى األمن الغــــــــذائي والنظم الغــــــــذائيــــــــة:  19-أثر جــــــــائحــــــــة كوفيــــــــد -10
 )CL 164/10(الوثيقة 

 للدول األعضاءالتصويت  – مشرتكةاالختصاصات 

ديســــــــــــــمرب/كانون األول  6-2والســــــــــــــتني بعد املائة ( الثالثةحالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته  -11
 )CL 164/LIM/3(الوثيقة للمناقشة و/أو الختاذ قرار  ):2019

 للدول األعضاءالتصويت  – شرتكةماالختصاصات 
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اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســـــــــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســـــــــــــــية األخرى  -12
 )CL 164/LIM/1(الوثيقة لإلحاطة و/أو الختاذ قرار : 2021-2020 الفرتة يف

 للدول األعضاءالتصويت  –االختصاصات للدول األعضاء 

 )CL 164/INF/4(الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  -13

  -نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثـــاين  30جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة اخلـــامســــــــــــــــة والســــــــــــــتني بعـــد املـــائـــة للمجلس ( -14
 )CL 164/INF/2(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار): 2020ديسمرب/كانون األول  4

 للدول األعضاءالتصويت  –االختصاصات للدول األعضاء 

 2أية مسائل أخرى -15
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