
October 2020 CL 165/18 
 

 

 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة
NE126/A 

A 

 اجمللس
 والستون بعد املائةاخلامسة  الدورة

 2020ديسمرب/كانون األول  4 - نوفمرب/تشرين الثاين 30

 أساليب عمل املؤمتر
 

 املوجز
 

، يف املستتتتتتائش النا تتتتتت ة عن الةور  2019نظر اجمللس يف دورته الثانية والستتتتتت ا ائة املائة ال  عيةل يف متوليو  و   -1
احلادمتة واألرائا للمؤ ر. والحظ مجلة أمور من اينها اجملاالل احمل ملة ل حستتتتتتتتتتتتتا ملؤار  وقائع املؤ ر يف ما مت ئلق 

 .وتئزمتز النصاب واحلضور خالل املناقشة الئامة ،امل وا متةإبدار  الوقت، وحضور االج ماعال 
وانار على ذلك، عية الرئيس املستتتتتتتتتت يش للمتلس مشتتتتتتتتتتاورال اب رؤية مع روعتتتتتتتتتتار ونواب روعتتتتتتتتتتار اجملموعال  -2

. وخالل هذه املشتتتتتتتتتتاورال،  ق  2020وعتتتتتتتتتت  م   أمتلول  2019اإلقليمية يف الؤرت  املم ة  اا عتتتتتتتتتت  م  أمتلول 
ل ئزمتز أعاليب عمش املؤ ر. ون يتة لذلك، حةد األعضار أرائة ع ش حم ملة ل حسا  املشارملون عةًدا من الؤرص

 :أعاليب عمش املؤ ر على النحو ال ايل
 الرئيسية اشكش رقمي خالل املناقشة الئامة للمؤ ر؛ إلدالر ا يا هتملألعضار لخيار  إاتحة -ألف
 ممكن  حتةمتة مواعية اج ماعال اللتنة الرئيستتتتتتتتتتتتتتية األوي واللتنة الرئيستتتتتتتتتتتتتتية الثانية لل يليش إي أد  حة    -ابءو

 من ال ةاخش اينهما؛
إقامة فئاليال املوائة املستتتتتتتتتتتت ةمتر  خالل املؤ ر من أجش تئزمتز احلوار الرؤي الرفيع املستتتتتتتتتتتت و  أو اا مل ار  -جيمو

 رارال؛املسؤولا واملوج ه حنو اختاذ اإلج
 .للتنة الئامة للمؤ ر ق ش اف  اح املؤ ر اب رؤية عية اج ماعال -دالو

وتُئرض هذه اخليارال األرائة على اجمللس لكي متنظر فيها ائة أن قام االج متتتتتتتتتتتاع املشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت  اا  ن  ال  م   -3
 ش يف ا وانب اليانونية واملالية ابعتتتتتت ئرابتتتتتتها، وائة أن نظرل  نة الشتتتتتتؤون الةعتتتتتت ورمتة واليانونية اشتتتتتتكش منؤصتتتتتت

  للخيار دال.
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك بني جلنيت الربانمج واملالية واجمللس
 
االج ماع املشتتتتترت  اا الةور  ال اعتتتتتئة والئشتتتتترمتن ائة املائة للتنة ال  م  والثالثة والثمانا ائة املائة للتنة من  متُطلب -1

احلادمتة  هتادور يف   نة الشتتتتتتؤون الةعتتتتتت ورمتة واليانونيةابل وجيهال الصتتتتتتادر  عن املالية، اعتتتتتت ئراض هذه الواليية ابالقرتان 
 .راه مناعً امت وصيال اشأهنا حس ما عشر  ائة املائة، وإاةار ال ئلييال وال

 مشور طلب من اجمللس يف دورته اخلامسة والس ا ائة املائة النظر يف االقرتاحال الوارد  يف هذه الواليية، إي جانب ومتُ  -2
راه مت، وإحالة أي توصتتتتتيال حستتتتت ما ومالحظاهتما ذال الصتتتتتلة  نة الشتتتتتؤون الةعتتتتت ورمتة واليانونية واالج ماع املشتتتتترت 

 ليوافق عليها املؤ ر يف دورته الثانية واألرائا.مناعً ا 
 ميكن توجيه أي اع ؤسارال اشأن مضمون هذه الواليية إي:

 Khalid Mehboob السية
 الرئيس املس يش للمتلس

 Khalid.Mehboob@fao.orgال متة اإللكرتوين: 
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 املقد مة -اًل أو  
، يف املستتتتائش النا تتتت ة عن الةور  2019نظر اجمللس يف دورته الثانية والستتتت ا ائة املائة ال  عيةل يف متوليو  و   -1

  1احلادمتة واألرائا للمؤ ر، وطلب إجرار مشاورال اشأن أعاليب عمش املؤ ر حتت إ راف الرئيس املس يش للمتلس.
 وانار على ذلك، نوقشتتتتتتتت هذه املستتتتتتتألة خالل االج ماعال اب الرؤية ال  أجراها الرئيس املستتتتتتت يش للمتلس  -2

 . 2020وعتتتتتتتتتتتت  م  أمتلول  2019مع روعتتتتتتتتتتتتار ونواب روعتتتتتتتتتتتتار اجملموعال اإلقليمية يف الؤرت  املم ة  اا عتتتتتتتتتتتت  م  أمتلول 
، ال عتتيما من جانب وا متة املوقت؛ وحضتتور االج ماعال ويف هذا الستتيا ، حة د األعضتتار مستتائش ت ئلق حتةمتًةا إبدار  ال

جةول الةائم يف  نة اليف إطار الوفود األصتتتتتار؛ والنصتتتتتاب يف االج ماعال؛ ومستتتتت وال املشتتتتتارملة خالل املناقشتتتتتة الئامة 
 "اع ئراض حالة األاذمتة والزراعة".األعمال 

 ملؤ ر:ومن مث، أعة  األعضار أرائة خيارال ميكن أن حتس ن أعاليب عمش ا -3
 الرئيسية اشكش رقمي خالل املناقشة الئامة للمؤ ر؛ إلدالر ا يا هتملألعضار لخيار  إاتحة -ألف
 ممكن  حتةمتة مواعية اج ماعال اللتنة الرئيستتتتتتتتتتتتتتية األوي واللتنة الرئيستتتتتتتتتتتتتتية الثانية لل يليش إي أد  حة    -ابءو

 من ال ةاخش اينهما؛
إقامة فئاليال املوائة املستتتتتتتتت ةمتر  خالل املؤ ر من أجش تئزمتز احلوار الرؤي الرفيع املستتتتتتتتت و  أو اا مل ار  -جيمو

 املسؤولا واملوج ه حنو اختاذ اإلجرارال؛
 للتنة الئامة للمؤ ر ق ش اف  اح املؤ ر اب رؤية عية اج ماعال -دالو

 وتئرض يف هذه الواليية اجملموعة الكاملة من اخليارال على االج ماع املشتتتتتتتتتترت  اا الةور  ال اعتتتتتتتتتتئة والئشتتتتتتتتتترمتن  -4
 ائتتة املتتائتتة للتنتتة ال  م  والثتتالثتتة والثمتتانا ائتتة املتتائتتة للتنتتة املتتاليتتة. وقتتة نظرل  نتتة الشتتتتتتتتتتتتتتؤون التتةعتتتتتتتتتتتتتت ورمتتتة واليتتانونيتتة 

اب وانب اليانونية للخيار دال امل ئلق ابللتنة الئامة. وقة مت  2يية منؤصتتتتتتتتلةخالل دورهتا احلادمتة عشتتتتتتتتر  ائة املائة ويف وال
هذه الواليية إي اجمللس يف دورته اخلامسة والس ا ائة املائة لكي متنظر فيها إي جانب مالحظال وتوصيال  نة الشؤون 

 الةع ورمتة واليانونية واالج ماع املشرت . 

 ء ابلبياانت خالل املناقشة العامةالطرق الرقمية لإلدال -اخليار ألف

ا حلالة "تنص  الالئحة الئامة للمنظمة على أن مت ضتتتتتتتتتتتتمن جةول أعمال ملش دور  من دورال املؤ ر  -5 اعتتتتتتتتتتتت ئرابتتتتتتتتتتتتً
وت يح املمارعة امل  ئة حالًيا يف املناقشة الئامة، من خالل  3األاذمتة والزراعة، وارام  الةول األعضار واألعضار املن س ا".

اإلدالر ابل يا ل يف ا لسة الئامة، الؤرصة لكش عضو من أعضار املنظمة إلاةار آرائه وتوقئاته يف ما مت ئلق حبالة األاذمتة 
 أنه متستتت يطبمة اح ؤالية، ملما اييوالزراعة، وذلك بتتتمن ايان ال ت تاو  مة ته دس دقائق. ومت  ستتتم الشتتتكش اليائم حالًيا 

 املن .إي مل ار املسؤولا 

                                                           
 . REP/162CLمن الواليية  7الؤير    1
 . 6/111CCLMالواليية   2
 .من الالئحة الئامة للمنظمة 2)ج( من املاد   2الؤير    3
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ومن  تتتأن اعتتت حةار طر  رقمية ت يح لألعضتتتار اإلدالر ا يا هتم خالل املناقشتتتة الئامة أن متستتتاعة على حتييق  -6
 أن  مكاعب حم ملة من حيث الكؤار . ملما عي يح للوفود املزمتة من املرونة يف الوقت حلضور عائر اج ماعال املؤ ر. اب

 إلاار ال يا ل الشؤومتة خالل املناقشة الئامة قة متيو ض مشارملة املسؤولا الرفيئي املس و  من األعضار يف املؤ ر.
 ( على أعتتتتتتتتتتتتتتا  طوعي 1ولذلك، متوصتتتتتتتتتتتتتتى إبدراج الطرمتية الرقمية لإلدالر ابل يا ل خالل املناقشتتتتتتتتتتتتتتة الئامة ) -7
 مة.( وملخيار اةمتش لل يا ل الشؤومتة يف ا لسال الئا2)
وعتتتتتتتيكون اإلجرار امليرتح ل نؤيذ الطر  الرقمية لإلدالر ابل يا ل يف إطار انة جةول األعمال "اعتتتتتتت ئراض حالة  -8

 األاذمتة والزراعة" على النحو ال ايل:
 من ال يا ل ونشتتتتتتتتتترها على املوقع اإللكرتوين للمؤ ر اةاًل من اإلدالر ا يا ل  ة فيطجيو  تيةمي نستتتتتتتتتتخة نصتتتتتتتتتتي (أ)

مللمة ابلنستتتتتتتتتتتتتت ة إي ايا ل فراد  ال لةان   1 250 مت تاو  عةد الكلمال فيها الئامة على أال  خالل ا لستتتتتتتتتتتتتتة 
 مللمة ابلنس ة إي ال يا ل امل ئةد  ال لةان؛   2 000و

أو ميكن اإلدالر ابل يا ل ع  الؤيةمتو ونشتتترها على املوقع اإللكرتوين للمؤ ر اةاًل من اإلدالر خا خالل ا لستتتة  (ب)
خالل أع وع املؤ ر ويف مكان انئياد املؤ ر. وميكن للمنةواا  الشا الال يا ل الؤيةمتومتة على  ث الئامة. مث تُ 

إما أن متيةموا ايا هتم املستتتتتتلة مستتتتت ًيا ع  الؤيةمتو ق ش اف  اح املؤ ر، أو أن ًتزوا موعًةا خالل أعتتتتت وع املؤ ر 
اذمتة والزراعة واةعم فين من املنظمة. ومتُيرتح أال ت تاو  نظمة األالرئيستتتتتتي ملير املل ستتتتتتتيش ايا هتما ابلؤيةمتو يف 

 مة   ال يا ل الؤيةمتومتة لؤراد  ال لةان الالر دقائق وأال  ت تاو  مة   ال يا ل امل ئةد  ال لةان عت دقائق.
  ومع أنه مثة حاجة إي إدار  الوقت اكؤار ، فإن احلستتتتتتتتتاعتتتتتتتتتية الستتتتتتتتتياعتتتتتتتتتية ال  ت ستتتتتتتتتم خا املناقشتتتتتتتتتة الئامة حتة   -9

من إمكانيال تنؤيذ أدوال إدار  الوقت اشتتتتكش حا م. وال ميكن لل ةااب مثش ال يا ل امل ئةد  األعضتتتتار ونظام ختصتتتتيص 
 من خالل ت ستتتيط اإلجرارال خالل املناقشتتتة الئامة. الوقت الذي جيري إعةاده مستتت ًيا، أن تكون فئ الة اصتتتور  جزئية إال  

 ر اا ال يا ل الشتتتتتتتتتتؤومتة أو الرقمية أن فؤر على الؤور من بتتتتتتتتتتاط الوقت اية أنه من  تتتتتتتتتتأن الستتتتتتتتتتماح للوفود ابالخ يا
 على الوفود ال  خت ار اللتور إي اخليار الرقمي ف س طيع ابل ايل حضور عائر اج ماعال املؤ ر.

 ولذلك، متُيرتح مواصتتتتتتتتتلة املمارعتتتتتتتتتة امل   ئة ال  مت م انوج ها اإلدالر ابل يا ل الشتتتتتتتتتؤومتة خالل ا لستتتتتتتتتال الئامة  -10
من ال يا ل على أعتتتتتا   فيط نصتتتتتيةيف املناقشتتتتتة الئامة، ويف الوقت نؤستتتتته إدراج خيار تيةمي ايا ل فيةمتومتة أو نستتتتتخة 

لتور إي اخليار الرقمي من تئزمتز مشتتتتتتتتارمل ها يف االج ماعال امل  يية طوعي. وخذه الطرمتية، عتتتتتتتت  مكن الوفود ال  خت ار ال
ا احلضتتتتتتتتتتور والنصتتتتتتتتتتاب يف اج ماعال اللتنة الرئيستتتتتتتتتتية األوي واللتنة   من وقائع املؤ ر. ومن  تتتتتتتتتتأن ذلك أن متئز  أمتضتتتتتتتتتتً

 الرئيسية الثانية.

 ية الثانيةحتديد مواعيد اجتماعات اللجنة الرئيسية األوىل واللجنة الرئيس -اخليار ابء

اقرتح األعضار، يف عيا  املشاورال اب الرؤية، حتةمتة مواعية اج ماعال اللتن ا الرئيسي ا للمؤ ر من أجش  -11
 احلة ايةر اإلمكان من ال ةاخش اينهما، وذلك خةف تئزمتز مشتتتتتتتارملة الوفود األصتتتتتتتار يف مجيع اج ماعال املؤ ر، فضتتتتتتتاًل 

 ؤ ر.عن تئزمتز النصاب يف مجيع اج ماعال امل
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، 2003و 1995وعلى مر الستتتتتتتتتتنا، ة تيليص مة  دورال املؤ ر على حنو مط رد. فؤي الؤرت  املم ة  اا عامي  -12
. وقة متؤدي حتةمتة 2005ملانت جلسال املؤ ر تس ار  أحة عشر متوًما، وقة قل صت إي ع ة ع ئة أام اع  ارًا من عام 

ى ال وايل إي  ةمتة فرت  انئياد دور  املؤ ر عموًما ال  ة تيليصتتتتتها لزاد  مواعية اج ماعال اللتن ا الرئيستتتتت ا للمؤ ر عل
ملحة   ستتت ئة أاملتستتت ارقها عموًما دور  املؤ ر  على املة  ال ملؤار  وقائع املؤ ر وفئالي ها. ولذلك، مثة حاجة إي احلؤاظ 

 .ايةر اإلمكان ر ل ؤادي ال ةاخش اينهما، مع تئةمتش ا ةول الزمين الج ماعال اللتن ا الرئيسي ا للمؤ أقصى
األوي والثانية عن طرمتق عية اج ماعال للتنة   االرئيستتتتتتتتتتتتتتي  امتُيرتح تئةمتش ا ةول الزمين الج ماعال اللتن -13

الرئيستتية األوي يف الصتت اح واللتنة الرئيستتية الثانية ائة الظهر، أو ابلئكس. ويف هذه احلالة، عتتيكون من الضتتروري تئةمتش 
وفب ا ةول الزمين لكي ت ةأ ا لسال يف وقت م كر من اليوم وترفع يف وقت الحق ائة الظهر. وعيكون من الضروري ت

ا. ومتُيرتح أن تئية اللتنة الرئيستتتتتتتتتتتتتتية األوي مجةول أعماهل علىيف مجيع ال نود املةرجة  االوقت الكايف للتن ا لكي تنظر 
 ، وأن جت مع اللتنة الرئيستتتتتتتتتتتتتتية الثانية 12:30إي  9:30اةاًل من الستتتتتتتتتتتتتتاعة  13:00إي  8:30اج ماعاهتا من الستتتتتتتتتتتتتتاعة 

. وعتتتتيرتتب على تئةمتش 17:30إي  14:30نة الضتتتترور ، اةاًل من الستتتتاعة أو ائة ذلك ع 19:00و 14:30اا الستتتتاعة 
ا ةول الزمين أن متستتتتتت ار  ملش اج ماع من اج ماعال اللتنة أراع عتتتتتتاعال ونصتتتتتتر متومًيا، اةاًل من الستتتتتتت الستتتتتتاعال 

 امليرر  عادً .  
ملئا ة انود جةول أعمال املؤ ر.  الوقت الال ماةقة الةور  توق ع ومن املهم اإل تتتتتتتتتار  إي أنه ال ميكن ق ش انئياد  -14

وابل ايل، ال ميكن بمان اياب ال ةاخش ال ام اا اج ماعال اللتن ا الرئيسي ا للمؤ ر. ويف حال اع ارقت مئا ة انود 
ية األوي وق ا أطول مما هو م وخى يف ا ةول الزمين، ت واصتتتتتتتتتتتتتتش املةاوالل   جةول األعمال من جانب اللتنة الرئيستتتتتتتتتتتتتت

ابل زامن مع اج ماع اللتنة الرئيستتتية الثانية، والئكس اللتنة الرئيستتتية األوي ه ال نود ائة ذلك يف اج ماع تئيةه اشتتتأن هذ
صتتتتتتتتتتتتتتحيح. ومع ذلك، ميكن اذل جهود ل حةمتة مواعية اج ماعال اللتن ا اطرمتية تيلش ايةر اإلمكان من ال ةاخش 

  عام.اينهما، مع جتنب  ةمتة فرت  انئياد دور  املؤ ر اوجه 

 فعاليات املوائد املستديرة الرفيعة املستوى -جيماخليار 

لمؤ ر إي تشتيع ال ؤاعش واحلوار اب الرؤي على حنو ل الزمينةول ا يف متهةف إدراج فئاليال املوائة املس ةمتر   -15
أمل  اا مل ار املستتتتتتتتتؤولا املشتتتتتتتتتارملا يف املؤ ر. وقة الحظ األعضتتتتتتتتتار أنه ميكن للموائة املستتتتتتتتت ةمتر  أن حتؤ ز احلوار الرفيع 

الئاملي يف ما مت ئلق  اا مل ار املستتتتتؤولا املشتتتتتارملا يف املؤ ر اشتتتتتأن اليضتتتتتاا ذال االه ماماشتتتتتكش أمل   املثمرو املستتتتت و  
ا اعتت يطاب املؤ ر للو رار وابهم من مل ار املستتؤولا  ابألاذمتة والزراعة. ومن مث ، فإنه ميكن للموائة املستت ةمتر  أن تئز  أمتضتتً

  وأن تئز  أالر مشارمل هم.
ه الئملي ل"ل تةمتة املنظمة، دورال املؤ ر على  اد   2009و تتتتتتتتتتتتتتت ئت خطة الئمش الؤورمتة لئام  -16 لمؤ ر ال وج 

ويف حا  تتتتتتتت ئت خطة الئمش الؤورمتة إبتتتتتتتافة   4حلضتتتتتتتور الو رار ومل ار املستتتتتتتؤولا. "و اد  ترمليزه وجئله أملثر اعتتتتتتت يطاابً 
فئاليال جان ية يف املؤ ر ل شتتتيع احلوار اب الرؤي، متئ   األعضتتار املوائة املستت ةمتر  الرفيئة املستت و  من ًا مناعتتً ا لروعتتار 

ر هذه الصتتياة اشتتكش أفضتتش  الوفود ملناقشتتة املوابتتيع ال  ت ستتم سرتية اعتترتاتيتية واه مام عاملي اطرمتية تؤاعلية. وقة تيستت 
 ت ادل اآلرار اشأن مسائش السياعال ابإلبافة إي اآلرار ال  ة اإلعراب عنها خالل املناقشة الئامة للمؤ ر.
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خالل املشتتتتاورال اب الرؤية، أعرب األعضتتتتار عن عمتيةهم لئية مائةتا مستتتت ةمترتا ملحة أقصتتتتى خالل دور   -17
مائة  مس ةمتر   ملش  أو الو رار. وعي م ال ت  يف املوبوع أو املسألة ال  ع ئا ها املؤ ر انشارملة تي صر على مل ار املسؤولا

ر مهين  ا على أن مت وي  رئيس واحة أو ميستتتتت  مت م واحة خالل مشتتتتتاورال مع اجملموعال اإلقليمية. و تتتتتت ع األعضتتتتتار أمتضتتتتتً
 املس ةمتر . املائة  فئاليالتيسب خارج املنظمة تئيينه من 

ن الضتتتروري أال ت ةاخش فئاليال املوائة املستتت ةمتر  مع أي اج ماعال أخر  متئيةها املؤ ر. ورأ  األعضتتتار أنه م -18
ا أن متستتتتش تيرمتر املؤ ر  ر  املوائة عنوانفيط ومتُيرتح أمتضتتتً املستتت ةمتر ، وقائمة ابملوابتتتيع ال  نوقشتتتت واعتتتم الرئيس أو ميستتت 

ابإلبتتتتافة إي ذلك، ميكن إعةاد عتتتتتش اب رؤي املناقشتتتتة، دون ال طر  إي تؤاصتتتتيش مضتتتتمون املناقشتتتتال ال  جرل. و 
املائة  املستت ةمتر  فئاليال متلخص مناقشتتال املائة  املستت ةمتر . ومن  تتأن ذلك أن متضتتمن ايار املناقشتتال ال  جرل أالنار 

 اب رؤية وأن تئز  النياش ال ؤاعلي اا املشارملا.

 افتتاح املؤمترعقد اجتماعات اللجنة العامة للمؤمتر قبل  -اخليار دال

يف عتتتتتيا  املشتتتتتاورال اب الرؤية، رأ  ائن األعضتتتتتار أنه من  تتتتتأن عية اج ماعال اللتنة الئامة ق ش اف  اح  -19
املؤ ر أن فؤر ائن الشتتتتتتتتتتتتتتير من عبر عمش اللتنة خالل أعتتتتتتتتتتتتتت وع املؤ ر، وأن مت يح قةرًا أمل  من املرونة يف الوقت 

  ر.ل حةمتة مواعية االج ماعال األخر  خالل املؤ 
ويف امل وعتتتتتتتتتتتط، تئية اللتنة الئامة الالالة أو أرائة اج ماعال خالل ملش دور  من دورال املؤ ر. واالً ا ما ترت ط  -20

ق ش االف  اح الرؤي  ابل ايل مناقشتتت هاال  ميكن  5املستتتائش ال  نوقشتتتت يف االج ماع األول للتنة الئامة ابملستتتائش اإلجرائية
 للمؤ ر.

خر  أن جيري ال حث فيها خالل أعتتتتت وع املؤ ر نؤستتتتته. وتشتتتتتمش هذه ال نود على وجه ولكن، قة ت طلب انود أ -21
 م أخرال. معليه الذمتناخلصوص، ال وصيال امل ئلية ابن خاب أعضار اجمللس وإعاد  حيو  ال صومتت إي األعضار 

ئيسية امل ئلية إبعاد  ال مهيةمتة اشأن املسألة الر املناقشال ائن  إجرارومع ذلك، متؤرتض أنه ميكن للتنة الئامة  -22
حيو  ال صتتتومتت إي األعضتتتار ق ش االف  اح الرؤي للمؤ ر. ويف مجيع األحوال، عتتتي ئا على اللتنة الئامة االج ماع ائة 

لكي متئاجل ي عليه م أخرال ا سةمتةها ذيوم الئضو المتاف  اح املؤ ر الختاذ أي قرارال اشأن هذه املسألة، ال عيما عنةما 
 املالية خالل أع وع املؤ ر. ا رتاملاتهحالة 

ا ما خليار عية اج ماعال اللتنة الئامة مستتتتتتتتتتتتتت ًيا يف  نة أورا  ال ؤومتن ال  تئية ومتوجة مثال مشتتتتتتتتتتتتتتااه نوعً  -23
ا ن يتتتة ال ئتتةمتالل ال  أدخلتتت على النصتتتتتتتتتتتتتتوص 2001اج متتاعتتاهتتتا ق تتش اف  تتاح املؤ ر منتتذ عتتام  . وقتتة ابل ذلتتك ممكنتتً

وال  تنص على أن متيوم اجمللس، يف دورته ال  تستت ق انئياد املؤ ر، ا ئيا  6الةور  الثالالا للمؤ ر، األعتتاعتتية للمنظمة يف
رئيس وأعضتتتتتتتتتتتتتتار  نة أورا  ال ؤومتن واللتنة الئامة للمؤ ر ق ش ان خاخم رؤًيا من جانب املؤ ر. وقة أاتح ذلك للتنة 

 الثامنة دورهتا يف اللتنة تر   مل الستتتتيا ، هذا ويفاح الرؤي للمؤ ر. أورا  ال ؤومتن أن جت مع على أعتتتتا  مؤقت ق ش االف  
                                                           

ا لسال  هذه املسائش اختاذ الرتتي ال امل ئلية انوعة انئياد مجيع ا لسال الئامة ومجيع اج ماعال اللتن ا الرئيسي ا واللتان املنشأ  خالل تشمش  5
ألعمال اج ماعال ا لستتتتتتال الئامة للةور ؛ وختصتتتتتتيص انود يف جةول ا اليومي لكش األعمالوحتةمتة جةول الئامة، ومكان انئياد هذه االج ماعال؛ 

 للتن ا الرئيسي ا وخم لر اللتان يف املؤ ر؛ وإنشار  ان املؤ ر؛ وتئيا روعار ونواب روعار اللتن ا الرئيسي ا للمؤ ر.
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 أقرب يف ابملصادقة على أورا  ال ؤومتن امل ئلية ال حضبمتة األعمال يف ما مت ئلق إبجرار... قانونية صئوابل أي" والس ا
 متن خب أن إي احلال، اط يئة  ح اج،عتتتتتتتتتتت ال ؤومتن أورا   نة" أن إي اللتنة وخلصتتتتتتتتتتتت". املؤ ر اف  اح ق ش ممكن وقت
 ق ش اهاالبطالع  ة حتضبي عمش أي ، أن تصاد  علىارؤيً  ، ائة ان خاخاللتنةوابل ايل، متن اي  ا أعضارهارؤيً  املؤ ر
 .7"املؤ ر انئياد

، 2020وقة نظرل  نة الشتتؤون الةعتت ورمتة واليانونية يف دورهتا احلادمتة عشتتر  ائة املائة يف أمل وار تشتترمتن األول  -24
اصتتتتتتتتتتتتتتور  منؤصتتتتتتتتتتتتتتلة يف ا وانب اليانونية لئية اج ماعال اللتنة الئامة ق ش اف  اح املؤ ر، ق ش إجرار االن خاابل الرؤية 

 ألعضائها، املؤ ر ان خاب عنة ت شك ش الئامة اللتنة أن  " ع ورمتة واليانونيةالشؤون الة  نة والحظت 8لرئيسها وأعضائها.
 ق ش جت مع أن األعتتتتتتاعتتتتتتية، ابلنصتتتتتتوص عمالً  الئامة، للتنة ميكن ال أن ه رأل لذلك، وت ئًا. اجمللس من تر تتتتتتيح على انارً 

حون جي مع أن الكؤار ، حيث من مكاعتتتتب حتييق إي ابحلاجة منها إقرارًا اللتنة، واقرتحت. املؤ ر انئياد  لئضتتتتومتة املر تتتت 
 9."توصيال تيةمي أو قرارال اختاذ علطة هلم تكون أن اب من املؤ ر انئياد ق ش رؤية اب اصور  الئامة اللتنة

عمش  نة أورا  ال ؤومتن، واقرتاح  نة الشتتتتؤون الةعتتتت ورمتة واليانونية يف دورهتا احلادمتة عشتتتتر   طرمتية مع  ا تتتتًياو  -25
ائتتة املتتائتتة، يف متتا مت ئلق ابللتنتتة الئتتامتتة، متُيرتح أن تئيتتة اللتنتتة الئتتامتتة اج متتاعتتال اب رؤيتتة ق تتش انئيتتاد املؤ ر إلجرار 

 متن خب وائة أن. املؤ ر عضتتتتتتومت هاأن متشتتتتتتك ش  ق ش توصتتتتتتيال ةتية م أمتمناقشتتتتتتال أولية. ولكن ها لن ت خذ أي قرارال أو 
وأعضارها يف اج ماعه األول، جيو  للتنة الئامة اختاذ قرارال على أعا  املناقشال اب الرؤية  اللتنة الئامة رئيس املؤ ر

 ال  أجرهتا مس ًيا.

للتنة الئامة ق ش االف  اح الرؤي للمؤ ر مكاعتتتتتتتتتتتتتتب حم ملة  اب رؤية وابل ايل، قة مترتتب على عية اج ماعال -26
من حيث الكؤار . فستييش  عبر الئمش على اللتنة الئامة خالل أعت وع املؤ ر، وإن مل متكن ابلضترور  اشتكش مل ب يف ما 

 مل مثلة يف إعاد  حيو  ال صومتت.الرئيسية ا اوظيؤ هامت ئلق 
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