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 السلع مشكالت جلنة
 والسبعون الرابعةدورة ال

 1 2021آذار /مارس 10-12

 االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء بيان
 

 الدورة تجمر� 1 البند

 CCP74/2021/1/Rev.1اعــــــتــــــمــــــــاد جــــــــدول األعــــــمــــــــال واجلــــــــدول الــــــزمــــــين: (الــــــوثــــــيــــــقــــــتــــــــان  1-1
 )CCP74/2021/INF/1/Rev.1و

 االختصاصات للدول األعضاء/التصويت للدول األعضاء
 تعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها 1-2

 االختصاصات للدول األعضاء/التصويت للدول األعضاء
 بيان املدير العام 1-3

 واألســـــــــــواق الزراعيـــة والتجـــارة واســـــــــــتجـــابـــة منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة 19-جـــائحـــة كوفيـــد 2 البند
 )CCP74/2021/2 الوثيقة(

 لالحتاد األورويبالتصويت /مشرتكةاالختصاصات 
 األسواق العاملية للسلع الزراعية 3 البند

 CCP74/2021/3 (الوثيقتــــــــان الســـــــــــــــلع والتوقعــــــــات يف األجــــــــل القصـــــــــــــــريحــــــــالــــــــة أســـــــــــــــواق  3-1
 )CCP74/2021/INF/6و

 لالحتاد األورويبالتصويت /لالحتاد األورويباالختصاصات 
 CCP74/2021/4(الوثيقتان  التوقعات يف األجل املتوســـــــــــــــط: االجتاهات والقضـــــــــــــــا� املســـــــــــــــتجدة 3-2

 )CCP74/2021/5/Rev.1و

                                                      
 .2020 أيلول/سبتمرب 25إىل  23كان من املقرر انعقادها خالل الفرتة من   1
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 لالحتاد األورويبالتصويت /لالحتاد األورويباالختصاصات 
 املسائل املتعلقة ابلسياسات 4 البند

"األســـــواق الزراعية والتنمية املســـــتدامة: ســـــالســـــل القيمة  - 2020 لعامحالة أســـــواق الســـــلع الزراعية  4-1
 CCP74/2021/6 (الوثيقتان العاملية واملزارعون أصـــــــــــحاب احليازات الصـــــــــــغرية واالبتكارات الرقمية"

 )CCP74/2021/INF/7و

 لالحتاد األورويبالتصويت /لالحتاد األورويباالختصاصات 
 يف منظمــة التجــارة العــامليــة واتفــاقــات التجــارة اإلقليميــة الزراعيــةمعلومــات حمــدثــة عن املفــاوضــــــــــــــــات  4-2

 )CCP74/2021/7 الوثيقة( ودعم منظمة األغذية والزراعة لألعضاء

 لالحتاد األورويبالتصويت /لالحتاد األورويباالختصاصات 
 املسائل املتعلقة ابلربامج 5 البند

 بر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أســواق الســلع وجتارهتا يف ســياق اإلطار االســرتاتيجي الراهن 5-1
 )CCP74/2021/8/Rev.1 (الوثيقة

 لالحتاد األورويبالتصويت /شرتكةماالختصاصات 
 )CCP74/2021/9(الوثيقة  2022لعام  الزراعيةحالة أسواق السلع مواضيع  5-2

 لالحتاد األورويبالتصويت /شرتكةماالختصاصات 
تقرير االجتماع املشـــــــرتك بني الدورة األربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصـــــــة ابأللياف الصـــــــلبة  5-3

 املختصــــــــــــــــة ابجلوت والتيــل واألليــاف املمــاثلــةالــدوليــة والــدورة الثــانيــة واألربعني للجمــاعــة احلكوميــة 
 )CCP74/2021/10(الوثيقة 

 لدول األعضاءلالتصويت /شرتكةماالختصاصات 
ة ابلبذور الزيتّية والزيوت والدهون 5-4  تقرير الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومّية الدولّية املختصـــــــــــــــّ

 )CCP74/2021/11(الوثيقة 

 لدول األعضاءلالتصويت /شرتكةماالختصاصات 
 لدورة الرابعة والعشــــــــــــــرين للجماعة احلكومية الدولية املختصــــــــــــــة ابلشــــــــــــــايل األعمال املؤقتجدول  5-5

 )CCP74/2021/INF/8(الوثيقة 

 لدول األعضاءلالتصويت /شرتكةماالختصاصات 
 املسائل املتعلقة ابحلوكمة 6 البند

يف ظـّل واليـة جلنة  2030مســــــــــــــــامهـة منظمـة األغـذيـة والزراعـة يف خطـة التنميـة املســـــــــــــــتـدامـة لعـام  6-1
 )CCP74/2021/12(الوثيقة  مشكالت السلع
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 لدول األعضاءلالتصويت /شرتكةماالختصاصات 
 )CCP74/2021/13(الوثيقة  بر�مج العمل املتعدد السنوات 6-2

 لدول األعضاءلالتصويت /شرتكةماالختصاصات 
 املسائل األخرى 7 البند

 اجلدد يف املكتبانتخاب األعضاء  7-1

 لدول األعضاءلالتصويت /لدول األعضاءلاالختصاصات 
 الرتتيبات اخلاصة ابلدورة اخلامسة والسبعني 7-2

 لدول األعضاءلالتصويت /لدول األعضاءلاالختصاصات 
 *ما يستجد من أعمال 7-3

 لدول األعضاءلالتصويت /شرتكةماالختصاصات 
 اعتماد التقرير 8 البند

 لدول األعضاءلالتصويت /شرتكةماالختصاصات 

 

 
 حبسب املوضوع¿ 


