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A 

 

 اجمللس
 

 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 4112 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء

 

 إجراءات الدورة

 

 CL 150/INF/1و CL 150/1 )الوثائــق: الختـاذ قـرارمين: واجلدول الزاعتماد جدول األعمال  -1

 (CL 150/INF/3و
 

 التصويت: الدول األعضاء -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

 الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  -2
 

 التصويت: الدول األعضاء -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

 وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية بالربنامجاملسائل املتعلقة 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية الناشئة عن: –اللجان الفنية   -3
 

للمناقشة  (:2014 يونيو/حزيران 13-9الثالثني للجنة مصايد األمساك )احلادية وتقرير الدورة  3-1

 (C 2015/23)الوثيقة  والختاذ قرار
 

 االحتاد األوروبيالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 
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للمناقشة والختاذ  (:2014 يونيو/حزيران 27-23والعشرين للجنة الغابات ) الثانيةتقرير الدورة  3-2

 (C 2015/24)الوثيقة  قرار
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

 تشرين األول/أكتوبر 3 -سبتمرب/أيلول  29والعشرين للجنة الزراعة ) الرابعةتقرير الدورة  3-3

 (C 2015/21)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار (:2014
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

للمناقشة  (:2014 أكتوبر/تشرين األول 9-7للجنة مشكالت السلع ) السبعنيتقرير الدورة  3-4

 (C 2015/22)الوثيقة  والختاذ قرار
 

 االحتاد األوروبيالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

واخلمسني بعد  السادسةعشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة  السادسةتقرير االجتماع املشرتك بني الدورة  -4

 (CL 150/6)الوثيقة  قرار والختاذللمناقشة (: 2014 نوفمرب/تشرين األول 5املائة للجنة املالية )
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

 (: 2014 تشرين الثاني/نوفمرب 7-3عشرة بعد املائة للجنة الربنامج ) السادسةتقرير الدورة  -5

 (CL 150/5)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

 الدورة السادسة( و2014 تشرين األول/أكتوبر 22-27واخلمسني بعد املائة ) اخلامسة الدورة اتقرير -6

)الوثائق  للمناقشة والختاذ قرارللجنة املالية: ( 2014نوفمرب/تشرين الثاني  7-3) واخلمسني بعد املائة

CL 150/4 وCL 150/11 وCL 150/LIM/2) 
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 للمناقشة(: 2014أكتوبر/تشرين األول  12-13تقرير الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ) -7

 (C 2015/20)الوثيقة  والختاذ قرار
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 
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 املسائل الدستورية والقانونية

 

(: 2014 أكتوبر/تشرين األول 23-20والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) التاسعةالدورة  تقريـر -2

 (CL 150/2)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

 يف ذلك:، مبا للمناقشة والختاذ قرارالدستورية والقانونية األخرى،  املسائل -9

 

 املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة الدعوات 9-1
 

 التصويت: الدول األعضاء -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

 املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة الطلبات 9-2
 

 التصويت: الدول األعضاء -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

 املتعلقة باحلوكمةاملسائل 

 

 (CL 150/9)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قراراملستقل إلصالحات احلوكمة:  االستعراض -10
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

والثالثني للمؤمتر )مبا يف ذلك جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس  التاسعةاخلاصة بالدورة  الرتتيبات -11

 (CL 150/8خبصوص موضوع النقاش العام يف املؤمتر(: للمناقشة والختاذ قرار )الوثيقة 
 

 التصويت: الدول األعضاء -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

 (CL 150/7)الوثيقة  ناقشة و/أو الختاذ قرارللم: 2012-2015عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  برنامج -12
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

  واألربعني بعد املائة التاسعةالقرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته  تنفيذحالة  -13

 (CL 150/LIM/4)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار: (2014يونيو/حزيران  16-20)
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 
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 املسائل األخرى

 

 األغذية العاملي برنامج -14

 

  الختاذ قرارستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي:  انتخاب 14-1

 (CL 150/LIM/3و CL 150/3)الوثيقتان 
 

 التصويت: الدول األعضاء -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

 :2013السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  التقرير 14-2

 (C 2015/LIM/10-CL 150/12)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املشرتك الثاني املعين بالتغذية املؤمتر الدولي  تائجن -15

 (CL 150/10)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

 (CL 150/INF/6)الوثيقة  الختاذ قرارمارغريتا ليزاراغا:  ميدالية -16
 

 األعضاءالتصويت: الدول  -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف  اجلدول -17

 ( CL 150/LIM/1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 2016-2014الفرتة 
 

 التصويت: الدول األعضاء -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

 (: 2015 آذار/مارساخلمسني بعد املائة للمجلس )احلادية وجدول األعمال املؤقت للدورة  -12

 (CL 150/INF/2)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار
 

 التصويت: الدول األعضاء -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

 ( CL 150/INF/4)الوثيقة  لإلحاطةيف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة:  التطورات -19
 

 الدول األعضاء*التصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 
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 (CL 150/INF/5)الوثيقة  لإلحاطةعمل اجمللس:  أساليب -20
 

 الدول األعضاءالتصويت:  - مشرتكةاالختصاصات: 

 

 أية مسائل أخرى  -21
 

 التصويت: الدول األعضاء -االختصاصات: الدول األعضاء 

 

 (CL 150/LIM/5)الوثيقة  قرار الختاذ ملعاشات التقاعدية:يف جلنة امؤمتر املنظمة عن تعيني ممثل  21-1

 

 

 

 

 

 حتت إطار تصويت االحتاد األوروبيتندرج بعض املسائل املعاجلة حتت هذا البند  إن* 


