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 الدورة الرابعة والسبعون
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 اجلدول الزمين املؤقت
 

 وجزامل

مع اإلشـــارة ، (اللجنة) الوثيقة اجلدول الزمىن املؤقت للدورة الرابعة والســـبعني للجنة مشـــكالت الســـلع تعرض هذه •
 جراءات املتوقع اختاذها من جانب اللجنة لكل بند من بنود جدول األعمال.إىل اإل

تُلَفت عناية املندوبني الكرام إىل أّن الدورة الرابعة والسبعني للجنة ستعقد بصورة افرتاضية بواسطة منصة املؤمترات و  •
 .Zoomالفيديوية 

فرتاضــــية للجنة مشــــكالت الســــلع بصــــفة اســــتثنائية يف دورهتا وترد تفاصــــيل "اإلجراءات اخلاصــــة لعقد جلســــات ا •
 الرابعة والسبعني" يف امللحق هبذه الوثيقة.

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 أمانة جلنة مشكالت السلع

 شعبة األسواق والتجارة
 CCP@fao.org-FAO الربيد اإللكرتوين:

 52723 570 06 (39+)اهلاتف: 

 
  

                                                      
 .2020سبتمرب/أيلول  25إىل  23كان من املقرر انعقادها خالل الفرتة من    1
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 2021مارس/ آذار  10األربعاء، 
 )12:30-9:30الفرتة الصباحية (الساعة 

 
 الدورة جمر�ت  1البند 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  1-1 
 )CCP74/2021/INF/1/Rev.1و CCP74/2021/1/Rev.1(الوثيقتان 

 واألعضاء فيهاتعيني رئيس جلنة الصياغة  1-2 

 بيان املدير العام 1-3 
   

 وأســــــــواق املنتجات الزراعية وجتارهتا واســــــــتجابة منظمة األغذية والزراعة 19-جائحة كوفيد  2البند 
 للمناقشة :)CCP74/2021/2(الوثيقة 

   
 األسواق العاملية للسلع الزراعية  3البند 

 حالة أسواق السلع والتوقعات يف األجل القصري  3-1 
 لإلحاطة واملناقشة :)CCP74/2021/INF/6و CCP74/2021/3(الوثيقتان 

   
 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17:30 – 14:30فرتة بعد الظهر (الساعة 

   
 التوقعات يف األجل املتوسط: االجتاهات والقضا� املستجدة  3-2 

 لإلحاطة واملناقشة :)CCP74/2021/5/Rev.1و CCP74/2021/4(الوثيقتان 
   

 املسائل املتعلقة ابلسياسات  4البند 

"األســــــواق الزراعية والتنمية املســــــتدامة: ســــــالســــــل القيمة العاملية  - حالة أســــــواق الســــــلع الزراعية 4-1 
 واملزارعون أصحاب احليازات الصغرية واالبتكارات الرقمية" 

 للمناقشة :)CCP74/2021/INF/7و CCP74/2021/6(الوثيقتان 

معلومات حمدثة عن املفاوضـــــــــــــــات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية  4-2 
 لإلحاطة واملناقشة :)CCP74/2021/7ودعم منظمة األغذية والزراعة لألعضاء (الوثيقة 

 (يعلن الوقت الحًقا)االجتماع األول للجنة الصياغة 
 

 2021مارس/آذار  11اخلميس، 
 )12:30-9:30الفرتة الصباحية (الساعة 

 املسائل املتعلقة ابلربامج  5البند 

بر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أســــــواق الســــــلع وجتارهتا يف ســــــياق اإلطار االســــــرتاتيجي  5-1 
 لالستعراض وإعطاء التوجيهات :)CCP74/2021/8/Rev.1الراهن (الوثيقة 
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  2022لعام  حالة أسواق السلع الزراعيةمواضيع  5-2 
 التوجيهات إلعطاء :)CCP74/2021/9(الوثيقة 

تقرير االجتماع املشــرتك بني الدورة األربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصــة ابأللياف الصــلبة  5-3 
والدورة الثانية واألربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصـــــــــــــــة ابجلوت والتيل واأللياف املماثلة 

 إلقراره :)CCP74/2021/10(الوثيقة 

تقرير الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومّية الدولّية املختّصة ابلبذور الزيتّية والزيوت والدهون  5-4 
 إلقراره :)CCP74/2021/11(الوثيقة 

جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والعشـــــــــرين للجماعة احلكومية الدولية املختصـــــــــة ابلشـــــــــاي  5-5 
 لإلحاطة :)CCP74/2021/INF/8(الوثيقة 

 
 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17:30 - 14:30فرتة بعد الظهر (الساعة 

 

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة  6البند 

يف ظّل والية جلنة  2030مســـــــــــــــامهة منظمة األغذية والزراعة يف خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام  6-1 
 لالستعراض وإعطاء التوجيهات :)CCP74/2021/12مشكالت السلع (الوثيقة 

 إلقراره :)CCP74/2021/13بر�مج العمل املتعدد السنوات (الوثيقة  6-2 
   

 املسائل األخرى  7البند 

 انتخاب األعضاء اجلدد يف املكتب 7-1 

 الرتتيبات اخلاصة ابلدورة اخلامسة والسبعني 7-2 

 ما يستجد من أعمال 7-3 
   

 للجنة الصياغة (يعلن الوقت الحًقا)االجتماع الثاين 
   

 2021مارس/آذار  12اجلمعة، 

 فرتة بعد الظهر (يؤكد الوقت الحًقا)
   

 اعتماد التقرير  8البند 
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 امللحق
 

 اإلجراءات اخلاصة لعقد جلسات افرتاضية للجنة مشكالت السلع 
 بصفة استثنائية يف دورهتا الرابعة والسبعني

 
 تنطبق اإلجراءات املبّينة يف هذا امللحق بصـــــفة اســـــتثنائية على الدورة الرابعة والســـــبعني للجنة مشـــــكالت الســـــلع  -1

 وما يرتتب عنها من أســــــــــــــلوب افرتاضــــــــــــــي لعقد دورة اللجنة هذه.  19-يف ضــــــــــــــوء التدابري املتخذة الحتواء جائحة كوفيد
 ل اللجنة يف دوراهتا املقبلة.وال يشكل اعتماد هذه اإلجراءات سابقة ألي من أساليب عم

 
 وظائف جلنة مشكالت السلع

 
يف النصــــــــــــــوص من الالئحة العامة للمنظمة  29تشــــــــــــــمل وظائف اللجنة على النحو املنصــــــــــــــوص عليه يف املادة  -2

 ما يلي: األساسية
 

اليت تؤثر يف اإلنتاج والتجارة والتوزيع واالســتهالك وما يتصــل بذلك  مشــكالت الســلع ذات الصــبغة الدولية إبقاء )أ(
 ؛، قيد االستعراض املستمرمن مسائل اقتصادية

 مباشرة. األعضاء الدول إىل إرساهلا جواز مع للسلع، العاملية احلالة عن وتفسريية واقعية دراسة إعداد )ب(
مشـــــــفوعة مبقرتحاهتا  تقدمي تقرير إىل اجمللس عن املســـــــائل املتعلقة ابلســـــــياســـــــة العامة، اليت تســـــــفر عنها مداوالهتا، )ج(

 وتوزّع تقارير اللجنة وأجهزهتا الفرعية على الدول األعضاء للعلم. هذا الشأن يف
 
أي تغيري ابلنســـــــــــبة إىل أي وظيفة ال ينطوي األســـــــــــلوب االفرتاضـــــــــــي لعقد الدورة الرابعة والســـــــــــبعني للجنة على  -3

 وظائف اللجنة املبّينة آنًفا. من
 

 إجراء املداوالت
 
ســـــــُتعقد مجيع اجللســـــــات العامة للدورة الرابعة والســـــــبعني للجنة مشـــــــكالت الســـــــلع من خالل منصـــــــة املؤمترات  -4

لوصول والقدرات داخل منصة . وسيتمّتع أعضاء اللجنة واملراقبون على قدم من املساواة بنفس إمكانية اZoomالفيديوية 
، مبا يكفل قدرهتم على رؤية املشــــــاركني يف االجتماع االفرتاضــــــي ومتّكن ســــــائر املشــــــاركني من رؤيتهم. Zoomاجتماعات 

 وجيوز لرئيس اللجنة أن يعطي األولوية لألعضاء خالل املداخالت.
 
االفرتاضــــية للدورة الرابعة والســــبعني  وســــتتاح خدمات الرتمجة الفورية بلغات املنظمة الســــت كافًة لكل اجللســــات -5

 للجنة.
 
ونظرًا إىل األســــــلوب االفرتاضــــــي اليت ســــــُتعقد فيه الدورة الرابعة والســــــبعني للجنة واحلاجة إىل تبســــــيط اإلجراءات  -6

لضـــــــــــــمان الوقت الكايف خالل الدورة الســـــــــــــتكمال مجيع بنود جدول األعمال، ســـــــــــــيتم تنفيذ عدد من اإلجراءات إلدارة 
ويتضــــــــــمن ذلك حتديد الوقت املتاح ملداخالت األعضــــــــــاء الفردية من احلضــــــــــور بثالث دقائق فقط، واملداخالت  الوقت.

ابلنيابة عن اجملموعات اإلقليمية خبمس دقائق فقط. وُتشــــــــــــــجع البيا�ت ابلنيابة عن اجملموعات اإلقليمية بشــــــــــــــكل خاص 
 لتعظيم كفاءة جمر�ت اجللسات.

 

http://www.fao.org/3/K8024a/K8024a.pdf#page=57
http://www.fao.org/3/K8024a/K8024a.pdf#page=57
http://www.fao.org/3/K8024a/K8024a.pdf#page=57
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بني املشـــــــاركني، مبا يف ذلك اجملموعات اإلقليمية، ســـــــتتاح غرف جانبية يف منصـــــــة ولتســـــــهيل املشـــــــاورات املوازية  -7
Zoom على العنوان التايل:  اللجنة أمانة، بناًء على طلب يُقدم إىلCCP@fao.org-FAO " مع اإلشـــــــارة إىلBreak 

out Room Request ســــــــالة. ولن تتاح خدمات الرتمجة الفورية يف الغرف اجلانبية " يف الســــــــطر املخصــــــــص ملوضــــــــوع الر
 االفرتاضية.

 
ومتاشًيا مع املمارسة املتبعة، سيقدم الرئيس عند انتهاء املداوالت بشأن كل بند من بنود جدول األعمال، موجًزا  -8

 عن االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن هذه املداوالت.
 
يع األعضاء واملراقبني املشاركني يف الدورة الرابعة والسبعني للجنة ابالستعانة وسُتعرض استنتاجات الرئيس على مج -9

ســــــيجري على النص . وإن أي تعديالت Zoom) على منصــــــة share screenبوظيفة مشــــــاركة الشــــــاشــــــة مع اآلخرين (
 عرضها على الشاشة يف الوقت احلقيقي، ما مل تتفق اللجنة على خالف ذلك على وجه التحديد.

 
جلنة الصـــــــياغة للدورة الرابعة والســـــــبعني للجنة مشـــــــكالت الســـــــلع على منصـــــــة ) (اجتماعات اجتماععقد وســـــــيُ  -10

Zoomيف اجتماع منفصـــــــــــل عن اجللســـــــــــات العامة للجنة. وســـــــــــتســـــــــــتخدم وظيفة مشـــــــــــاركة الشـــــــــــاشـــــــــــة مع اآلخرين ، 
)share screen على منصة (Zoom .لتيسري إدخال أي تعديالت على النص 
 

 اجلدول الزمين والواثئقجدول األعمال و 
 

 تتوّىل األمانة، وفًقا للممارسة املتبعة، إعداد مجيع واثئق الدورة ونشرها بلغات املنظمة الست كافًة. -11
 

 وســـــــــُتحّدد مواعيد انعقاد جلســـــــــات الدورة الرابعة والســـــــــبعني للجنة متاشـــــــــًيا مع املمارســـــــــة املتبعة، من الســـــــــاعة -12
ا إىل الســـــــــــــــــاعـــة  9:30 من بعـــد الظهر  17:30إىل الســـــــــــــــــاعـــة  14:30بعـــد الظهر، ومن الســـــــــــــــــاعـــة  12:30صـــــــــــــــبـــاحـــً

 الحق إذا اقتضى األمر). وقت إىل (أو
 

وســـــــتعقد جلنة الصـــــــياغة للدورة الرابعة والســـــــبعني للجنة مشـــــــكالت الســـــــلع اجتماعها (اجتماعاهتا) بعد اختتام  -13
 ، ويوم اجلمعة إذا اقتضى األمر.)2021مارس/آذار  11و 10األربعاء واخلميس ( يوميبعد الظهر ل فرتة جلسات

 
الســبعني للجنة مشــكالت الســلع وجتدر اإلشــارة إىل أن توقيت املنطقة املطّبق على اجلدول الزمين للدورة الرابعة و  -14
). ويعترب هذا التوقيت توقيت املنطقة يف املقر الرئيســـي للمنظمة، وســـيكون 1توقيت أورواب الوســـطى (توقيت غرينتش+هو 

 اع كما لو كان اجتماًعا فعلًيا حبضور املشاركني. مكان االجتم
 

 .http://www.fao.org/ccp/ar/واثئق الدورة على املوقع اإللكرتوين للجنة:  مجيع وستتاح -15
 

كل بند، مع تسليط وسُتعرض مقدمات موجزة لبنود جدول األعمال خالل اجللسة العامة االفرتاضية عند افتتاح   -16
 الضوء على أي تطورات جديدة منذ إعداد هذه الواثئق.

 
وهو التخلي وسيطبق تدبري إضايف لتجّنب إضاعة الوقت خالل الدورة الرابعة والسبعني للجنة مشكالت السلع،  -17

. وميكن تقدمي البيا�ت الدورةعن اإلدالء الشفهي للبيا�ت العامة من قبل األعضاء أو املراقبني خالل اجلزء االفتتاحي من 
 العـــامـــة، اليت عـــادًة مـــا تتم أثنـــاء افتتـــاح جلســـــــــــــــــات جلنـــة مشـــــــــــــــكالت الســـــــــــــــلع، بشـــــــــــــــكـــل مكتوب إىل العنوان التـــايل
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 سيتم نشر هذه البيا�ت الواردة على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة بلجنة مشكالت السلع، ابللغة األصلية.و 
 

وســــــتُتطبق مجيع أســــــاليب عمل اللجنة األخرى يف ما يتعلق جبدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق على الدورة  -18
 الرابعة والسبعني للجنة مشكالت السلع وفًقا للممارسة املتبعة.

 
 التقارير والسجالت

 
ســـــــــتتوىل جلنة صـــــــــياغة الدورة الرابعة والســـــــــبعني للجنة إعداد مشـــــــــروع التقرير املعروض لالعتماد الذي ســـــــــيعّمم  -19

 أعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن قبل اعتماد التقرير، متاشًيا مع املمارسة املتبعة. على
 

من الالئحة الداخلية للجنة مشـــكالت  6من املادة  2رة وســـُريســـل تقرير الدورة الرابعة والســـبعني للجنة طبًقا للفق -20
 السلع.

 
ل تقرير الدورة الرابعة والسبعني للجنة توافق آراء اللجنة بشأن األساليب املعّدلة املعتمدة بصفة استثنائية  -21 وسُيسجِّ

 يف هذه الدورة واملعروضة يف هذه املذكرة.
 

يتعلق ابلتقارير والســـــــجالت على الدورة الرابعة والســـــــبعني  وســـــــتُتطبق مجيع أســـــــاليب عمل اللجنة األخرى يف ما -22
 للجنة مشكالت السلع وفًقا للممارسة املتبعة.

 
 إجراءات التصويت

 
يتعّني على الرئيس التحقق من قرارات اللجنة وتُتخذ عادًة بتوافق اآلراء. وإذا كان اللجوء إىل التصــويت ضــرورً�،  -23

 افرتاضية، فسيتعّني ابلضرورة إجراء التصويت مبناداة األمساء.ويف ظل ظروف انعقاد االجتماع بصورة 
 

 ويف حال اختاذ قرار ابلتصــويت مبناداة األمساء يف إطار اجتماع افرتاضــي، ُجيرى هذا التصــويت على النحو التايل. -24
جبدي اإلنكليزي يقرأ الرئيس السؤال الذي سيخضع للتصويت، مث يقرأ الرئيس أو األمني أمساء األعضاء حسب الرتتيب األ

اإلجابة  . ويتعّني على العضـــــــــو(وحيدد الرئيس اســـــــــم أول دولة ينادي عليها عن طريق القرعة) مث ينتظر جواب كّل عضـــــــــو
بشكل واضح بــــــــــــــــ "نعم" أو "ال" أو "امتناع". ويتعّني على املمثل العضو الذي يصّوت أن يشّغل وظيفة الفيديو يف منصة 

Zoom. ردود وحيصون األصوات. مث يعلن الرئيس نتائج التصويت.ويسّجل أعضاء األمانة ال 
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