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 البيئة والمساهمة في عدم التأثير على من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية . المناخ

 www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها
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A

 لجنة مشكالت السلع
 الدورة التاسعة والستون

 2012 أيار/مايو 30 – 28، روما

 بيان االختصاصات وحقوق التصويت
 المقدم من االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

 
 المسائل التنظيمية -1

 الزمني والجدول األعمال جدول اعتماد )أ(
 الدول األعضاء: التصويت ضاءالدول األع: االختصاص

 
 تعيين لجنة الصياغة )ب(

 الدول األعضاء: التصويت الدول األعضاء: االختصاص
 
 العام المدير بيان -2
 
 الزراعية للسلع العالمية األسواق حالة -3

 االتحاد األوروبي: التصويت مشترك: االختصاص
 

 والتوقعات السائد الوضع :األسواق استعراض )أ(
 االتحاد األوروبي: التصويت مشترك: االختصاص

 
 المستجدة والقضايا االتجاهات :األجل المتوسطة الزراعية التوقعات )ب(

 االتحاد األوروبي: التصويت مشترك: االختصاص
 
 على مستوى السياسات التطورات -4

 االتحاد األوروبي: التصويت االتحاد األوروبي: االختصاص
 

ك نظام المعلومات عن                تقرير مرحلي عن مبادرات      )أ( ا في ذل مجموعة العشرين، بم
 األسواق الزراعية

 االتحاد األوروبي: التصويت مشترك: االختصاص
 

  اإلقليمية ةيالتجار تفاقاتالوا الدوحة جولة  فيالزراعيةالتطورات في المفاوضات  )ب(
 االتحاد األوروبي: التصويت االتحاد األوروبي: االختصاص
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ة        جال م في  التجارب )ج( ة لألغذي ة   استجابات   واألسعار المحلي سياسات الغذائي  خالل  ال
 2011-2007 الفترة

 االتحاد األوروبي: التصويت االتحاد األوروبي: االختصاص
 

سياسات     )د( ى مستوى ال دخالت عل دعم  الت صغيرة في      ل ازات ال شارآة أصحاب الحي م
 األسواق 

 االتحاد األوروبي: التصويت مشترك: االختصاص
 

 الزراعية السلع مجال في الدولية اإلجراءات -5
 

 مجموعة تقرير - الدولية الحكومية  السلعية والجماعات السلع مشكالت لجنة إصالح )أ(
  السلع مشكالت لجنة بإصالح المعنية العضوية المفتوحة العمل

 االتحاد األوروبي: التصويت مشترك: االختصاص
 

 السلع مشكالت نةلج اختصاصات بموجب العمل أولويات )ب(
 االتحاد األوروبي: التصويت مشترك: االختصاص

 
 أخرى مسائل أية -6

 االتحاد األوروبي: التصويت مشترك: االختصاص
 

  الجدد في مكتب لجنة مشكالت السلعاألعضاء انتخاب )أ(
 

  السبعين الدورة ترتيبات )ب(
 
 التقرير اعتماد -7

 روبياالتحاد األو: التصويت مشترك: االختصاص
 


