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

وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة . أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة
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 الثامنة والثالثونالدورة 

 2053 حزيران/يونيو 22-51 روما،

 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من 

 االحتاد األوروبي ودوله األعضاء

 

 املقدمة

 انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس -1

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء  

 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض -2

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء  

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة -3

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء  

 املراقبنيقبول  -4

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء  

 التعيينات واالنتخابات

 عضوية املنظمةإىل طلبات االنضمام  -5

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء  

 للمجلس تعيني الرئيس املستقّل -6

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء  

 انتخاب أعضاء اجمللس -7

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء  
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 للموظفنيجلنة املعاشات التقاعدية  ملنظمة يفاتعيني ممثلني عن مؤمتر  -8

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء  

  

 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات

 األغذية والزراعةاستعراض حالة  -9

 التصويت لالحتاد األوروبي –االختصاصات مشرتكة  

 املؤمترات اإلقليمية -ألف 

 :العاملية الناشئة عناإلقليمية ومسائل السياسات واملسائل التنظيمية  -11

 آلسرررريا واارررري  ا ررررراد   اإلقليمرررري   لمررررؤمتر ل الرررردورة اةاديررررة والررررثالثني   تقريررررر   11-1 

 (2112 آذار/مارس 16-12 نام، تيهانوي، في)

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 ألمريكرررا الالتينيرررة والبارررر الكررراري   لمرررؤمتر اإلقليمررريل الررردورة الثانيرررة والرررثالثني  تقريرررر 11-2 

 (2112آذار /مارس 31-26بوينس آيرس، األرجنتني، )

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 اإلقليمرررررررري ألوروبرررررررررا  لمررررررررؤمتر ل الرررررررردورة الثامنررررررررة والعشررررررررررين  تقريررررررررر   11-3 

 (2112نيسان /أبريل 21-17 باكو، أذربيجان،)

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 اإلقليمرررررررري ألفريقيررررررررا لمررررررررؤمتر ل الرررررررردورة السررررررررابعة والعشرررررررررين  تقريررررررررر  11-4 

 (2112نيسان /أبريل 27-23 برازافيل، الكونغو،)

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 اإلقليمرررررري للشرررررررق األدنررررررى  لمررررررؤمتر ل الرررررردورة اةاديررررررة والررررررثالثني  تقريررررررر  11-5 

 (2112أيار /مايو 18-14روما، إيطاليا، )

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 مسررررررررراهمة املرررررررررؤمتر اإلقليمررررررررري غررررررررر  الر ررررررررري ألمريكرررررررررا الشرررررررررمالية 11-6 

 (2112نيسان /أبريل 5-3أوتاوا، كندا، )

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   
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 اللجان الفنية -باء 

 :مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن -11

 (2112أيار /مايو 25-21)تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة  11-1 

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 (2112أيار /مايو 31-28)تقرير الدورة التاسعة والستني للجنة مشكالت السلع  11-2 

 التصويت لالحتاد األوروبي –االختصاصات مشرتكة   

 (2112متوز /يوليو 13-9)تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد األ اك  11-3 

 التصويت لالحتاد األوروبي –االختصاصات مشرتكة   

 (2112أيلول /سبتمرب 28-24)تقرير الدورة اةادية والعشرين للجنة الغابات  11-4 

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 جلنة األمن الغذائي العاملي -جيم 

 (اخلاصررة)والثامنررة والررثالثني ( 2111تشرررين األول /أكترروبر 22-17)تقررارير الرردورات السررابعة والررثالثني  -12

 للجنة األمن الغذائي العاملي( 2112تشرين األول /أكتوبر 21-15)والتاسعة والثالثني ( 2112أيار /مايو 11)

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات األخرى -دال 

األمم املتاردة للمسراواة برني اجلنسرني      منظومة على نطاق عملالللمساواة بني اجلنسني وخطة  املنظمةسياسة  -13

 ومتكني املرأة

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

سرنوات لسياسرة األنشرطة التنفيذيرة ألغرراض       أربععن االستعراض الشامل الذي جيري كل  يالتقرير املرحل -14

 التنمية اليت تضطلع بها منظومة األمم املتادة

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 (2113نيسان /أبريل 19-15)تقرير هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -15

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 السلوك الدولية لتوزيع مبيدات اآلفات واستخدامها مدونة -16

 التصويت لالحتاد األوروبي –االختصاصات مشرتكة  

 املعين بالتغذيةالتاض ات للمؤمتر الدولي الثاني  -17

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  
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 :السنوات الدولية واأليام العاملية -18

 2111تقييم السنة الدولية للغابات  18-1 

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 2112السنة الدولية للتعاونيات  18-2 

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 2113السنة الدولية للكينوا  18-3 

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 2114السنة الدولية للزراعة األسرّية  18-4 

 التصويت لالحتاد األوروبي –االختصاصات مشرتكة   

 اليوم العاملي للرتبة 18-5 

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 السنة الدولية للرتبة 18-6 

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 للبقولالسنة الدولية  18-7 

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة   

 برنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتادة ومنظمة األغذية والزراعة -19

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

  

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية

 2111-2111تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة  -21

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 2113تقرير تقييم الربامج عام  -21

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 اإلطار االسرتاتيجي املراجع -22

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 2115-2114وبرنرررامج العمرررل وامليزانيرررة للفررررتة     2117-2114اخلطرررة املتوسرررطة األجرررل للفررررتة     -23

 (مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية)

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  
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 مسائل احلوكمة واملسائل القانونية واإلدارية واملالية

 مسائل احلوكمة -ألف 

 عن تنفيذ خطة العمل الفوريةتقرير  -24

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 املسائل الدستورية والقانونية -باء 

 التعديالت يف النصوص األساسية -25

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 (مشروع قرار)من الالئاة العامة للمنظمة  41و 37التعديالت املقرتحة يف املادتني  25-1 

مرن الالئارة العامرة     2-32واملرادة   2-31واملرادة   2-31واملرادة   2-29التعديالت املقرتحة يف املادة  25-2 

 (مشروع قرار)للمنظمة 

 (مشروع قرار)من الالئاة العامة للمنظمة  33التعديالت املقرتحة يف املادة  25-3 

 املسائل الدستورية والقانونية األخرى -26

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 املسائل اإلدارية واملالية -جيم 

 (مشروع قرار) 2111-2111اةسابات املراجعة للفرتة  -27

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

 (مشروع قرار) 2115-2114جدول االشرتاكات للفرتة  -28

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  

عن عضرويت    املبالغ اليت يسددها االحتاد األوروبي لتغطية املصروفات اإلدارية وغ ها من املصروفات الناشئة -29

 يف املنظمة

 لالحتاد األوروبيالتصويت  – لالحتاد األوروبياالختصاصات  

 املسائل اإلدارية واملالية األخرى -31

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشرتكة  



C 2013/INF/4 6 

 املسائل األخرى

 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر -31

 للدول األعضاءالتصويت  – للدول األعضاءاالختصاصات  

 أية مسائل أخرى -32

 للدول األعضاءالتصويت  – للدول األعضاءاالختصاصات  

 حماضرة ماكدوغال التذكارية 32-1 

 سن. ر. تقديم جوائز ب 32-2 

 بورما. هر. تقديم جائزة أ 32-3 

 تقديم جائزة إدوارد صوما 32-4 

 تقديم جائزة جاك ضيوف 32-5 

 ميدالية مارغريتا ليزاراغاتقديم  32-6 

 بيان يلقي  ممثل احتادات املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة 32-7 

 تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية 32-8 

 *:إعالمية عن املوضوعني التالينيوثائق سُتعّد 

 املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العام -ألف

 حالة االشرتاكات -باء

 32ستتاح الفرصة للمندوبني الراغبني يف إبداء مالحظاتهم على الوثائق اإلعالمية للقيام بذلك ضمن البند  *

 ."أية مسائل أخرى"بعنوان 

 

 


