
June 2021 CL 167/INF/3 

 

 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة
NF654/A 

A 

 اجمللس

 والستون بعد املائة السابعة الدورة

 2021 حزيران/يونيو 29

 والستني بعد املائة السابعةأساليب عمل اجمللس يف دورته 

 

 املوجز

الدورة لى اليت سااااااااا   ق عاإلجراءات اخل صاااااااااة وتعرض  ،لمجلسل الدائمة عملال سااااااااا لي موجزًا أل الوثيقة هذهقدم ت
 اإلجراءات هذه أتيتوافرتاضااا   شاااكل  يف ضاااوء عقد الدورة  اسااا ئن ئية  صاااورة عد امل ئة للمجلس والسااا    السااا  عة
 أجل منعضااا ء األمع  للمجلس املسااا قل الرئيس أجراه  الرمسية غري املشااا ورات عن املن ئق اآلراء توافق ن يجة اخل صاااة
 اتلدور ا وضاااااعد لعقد اليت اخل صاااااة جراءاتإلند إىل اتسااااا  وه  ،للمجلس امل ئة  عد والسااااا   السااااا  عة لدورةعقد ا
أعضااا ء ا لس إىل إقرار هذه  دعىوساااي    للمجلس امل ئة  عدوالسااا  ساااة والسااا   واخل مساااة والسااا    والسااا   الرا عة

والساااااااااا    عد امل ئة للمجلس   الساااااااااا  عةمن جدول األعم ل املؤقد للدورة  1ال ند إط ر  حتداإلجراءات اخل صااااااااااة 
 والقرارات ال وصي ت مجيعو تقرير الدورة  اك م لإقرار ا لس هلذه اإلجراءات من أجل ضم ن  تقرير الدورةيسّجل وس

   فيه الوار ة

 
 

 ميكن توجيه أي اس فس رات  شأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Rakesh Muthooالسيد 
 أم  ع م املؤمتر وا لس

  +39 06570 55987اهل تف: 
Director@fao.org-CSG 

 
 

  

http://www.fao.org/
mailto:CSG-Director@fao.org
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 للمجلس الدائمة العمل أساليب
 
يف  ورته الس   اليت ع قدت يف يونياو/حزياران  أن أقّره  لمجلسل س ق، اليت للمجلس الدائمة العمل أس لي  إن -1

  01122يف أ ريل/نيساااااااااااااا ن  املعقو ةمن ِق ل ا لس يف  ورته احل  ية واألر ع   عد امل ئة   نقيحلل دخضااااااااااااااع قد 19731
 ورته الساااا    ويف 2015ك نون األول / يساااامرب -يف نوفمرب/تشاااارين الئ    املعقو ةامل ئة   ورته الئ لئة واخلمساااا   عد يفو 

 3 2018 األول ك نون/ يسمرب يف عقو ةامل عد امل ئة 
 
إىل املسااا ئل  ابلنسااا ةورات املؤمتر، ني  ة عن املؤمتر ابع   ره جه زه ال نفيذي وي خذ القرارات  ا لس،     يعملو  -2

 إليه حتديداً، ويراع  يف ذلك مشورة األجهزة الفرعية حس  م  هو من س    املوكلة
 
  إىل جن  مع رسااا ئل جن ً  هر اصااادوإ املسااا قل للمجلسجدول األعم ل املؤقد ابل شااا ور مع الرئيس  إعدا  م يو  -3

 من موعد  دء  ورة ا لس    يومً  60الدعوة ق ل 
 
يشااااااااري  شااااااااكل واضااااااااح إىل أي إجراءات ي  ل  من ا لس  ات ضاااااااامن موجزً ا و   موحدً واثئق ا لس نسااااااااقً ت  ع و  -4

ى األقل، م  مل يكن ذلك مسااا ًيالً  سااا   موعد ت رسااال مجيع الواثئق ق ل اف   ل الدورة املعنية عر عة أسااا  يع علو اخت ذه   
 اج م ع ت األجهزة املعنية 

 
تا  َّخذ قرارات ا لس عغل ية األصااااااااااااااوات اليت ي م اإل الء   ، إال يف احل الت املنصااااااااااااااو  عليه  خالف ً لذلك و  -5
النصاااااو  األسااااا ساااااية، مع األخذ  ع  االع   ر أّن الرئيس املسااااا قل للمجلس ي خذ اخل وات الالزمة ل يساااااري توصااااال  يف

   توافق ف اآلراءاألعض ء إىل 
 
عن االساااااااااااااا ن اا جاا ت ابإلجياا ز والرتكيز  ي ساااااااااااااام قاادم موجز  الرئيس يقوم يف هناا يااة نقاا ن كاال  نااد من ال نو ، و  -6

الس ن  ج ت على ش شة ا سو ةم عرض م يو   شروع تقرير ا لسملأس س ل شكيل  ه مكإسوال وصي ت املن ئقة عن النق ن  
 النه ئية صااااااي ةوضااااااع ال عند عض املرونة للجنة الصااااااي غة  إاتحةفهم أفضاااااال للنح املقرتل، مع  يسااااااريالع مة ل  ةيف اجللساااااا

   الع مة لسةاخ ص   اجل منظل تاليت  وهريةش ت اجل عدم إع  ة ف ح ابب النق معشروع ال قرير مل
 
تكون تق رير ا لس مق ضااا ة قدر اإلمك ن، على ت ًع  لذلك، حترر حم ضااار حرفية للجلسااا ت الع مة للمجلس، و و  -7

 أن ت ضمن مجيع القرارات اليت توصل إليه  ا لس  صورة ال ل س فيه  
 
آخر يوافق عليه ا لس، صي غة أو من خالل أي ترتي  من س  الي عّد مشروع ال قرير من ج ن  جلنة م   ع  ةً و  -8

  ت ضّمن ال ق رير االس ن  ج ت والقرارات وال وصي ت امل علقة ابملس ئل اليت انقشه  ا لسو  مبع ونة األم نة 
                                        

  CL 60/REPواملرفاق )زاي( من الوثيقة  179 إىل 170 من الفقرات  1

 .CL 141/REPواملرفاق )زاي( من الوثيقة  51الفقرة   2

 .CL 160/REP من الوثيقة 34و 33الفقراتن   3
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والسةةةتني  السةةةابعة رتهيف دو  ةسةةةتئيائيا صةةة ةب للمجلس ةاضةةةيافت  جلسةةةة عقدل اصةةةةاخلجراءات اإل
  بعد املائة

 
والساااااا    عد امل ئة  الساااااا  عة شااااااأن أساااااا لي  العمل يف الدورة  األعضاااااا ءللمجلس مع  قلاملساااااا  الرئيس تشاااااا ور -9

 ابل فصيل حتد هذا القسم   وار ةللمجلس  وتر  حصيلة هذه املش ورات يف اإلجراءات ال
 

للمجلس والس    عد امل ئة  الس  عة لدورةا على ةاس ئن ئي صفة  قسمنة يف هذا الامل يّ  اخل صة تن  ق اإلجراءاتو  -10
  ا لس هذه  ورة لعقدافرتاضاااا   أساااالوبيرتت  عنه  من  م و  19-كوفيد  اح واء ج ئًة دف  امل خذةيف ضااااوء ال دا ري 

  الق  مةال يشكل اع م   هذه اإلجراءات س  قة ألس لي  عمل ا لس يف  وراته و 
 

 وظائف اجمللس
 

أي ت يري ابلنسااااااااا ة  علىوالسااااااااا    عد امل ئة للمجلس  السااااااااا  عةلدورة ا عقداألسااااااااالوب االفرتاضااااااااا  ل ين ويال  -11
 من وظ ئف ا لس  وظيفة أي إىل
 

 إجراء املداوالت
 

لل داول  Zoomن خالل منصاااااة موالسااااا    عد امل ئة للمجلس  السااااا  عةسااااا  عقد مجيع اجللسااااا ت الع مة للدورة  -12
 اخل منصة  قدراتوالوصول الإمك نية قدم من املس واة  نفس  على  ونراقاملو  ا لسأعض ء   م عسيو   طريق الفيديو عن

ومتّكن  ا لس ي انت أم م  وإلق ءيف االج م ع االفرتاضاااااااااااااا   شاااااااااااااا رك قدرهتم على رؤية امليكفل  مب ، Zoomاج م ع ت 
  اآلخرين من رؤي هم

 
 اساااام / عضااااوال دولةال ال  يل: ]اساااام ابلشااااكل Zoomهوي هم  اخل منصااااة عن  فصاااا لسااااي  ل  من املشاااا رك  اإلو  -13

من  املشاا رك الرئيس املساا قل ومجيع إىل متك   يؤ يهذا ساافا لس]   يفلمراق  ل (Oللعضااو، أو ) -( Mاملنظمة العضااو] ])
  Zoomيف منصة ( Raise Handوظيفة رفع األيدي )سيس خدم املش ركون  ،ل ل  الكلمةو ف على هوية امل ًدث   ال عرّ 
 

 املسائل األخرى
 

 ل  ت املنظمة السد ك فًة    ونشره إعدا  مجيع واثئق الدورة    عة،  للمم رسة املوفقً  ،األم نة ت وىل -14
 

والساااااااااااااا    عد امل ئة  الساااااااااااااا  عةق على اجلدول الزمين للدورة امل  ّ الزمنية اإلشاااااااااااااا رة إىل أن توقيد املن قة  وجتدر -15
 الرئيساا املقر  فيه  يقع اليتقيد املن قة الزمنية تو  هو وهذا(  UTC +2) ال وقيد الصاايف  ألورواب الوساا ى وللمجلس ه

  املش رك فعلًي  حبضور  اج م ًع االج م ع كم  لو ك ن  ك نم سيكونلمنظمة، و ل
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وساااايًد  اجلدول الزمين الج م ع ت اجللسااااة الساااا  عة والساااا    عد امل ئة للمجلس مت شااااًي  مع الع  ة امل  عة من  -16
من  عد الظهر إذا اق ضااى األمر  17:30إىل الساا عة  14:30ظهرًا ومن الساا عة  12:30صاا  ًح  إىل الساا عة  9:30الساا عة 
 ذلك  

 
جيوز للرئيس املسااا قل للمجلس أن يدعو إىل اسااارتاحة قصااارية ملدة عشااار  ق ئق على األكئر يف أي وقد خالل و  -17

 االج م ع  
 

ع ت االفرتاضااااية ك فة أثن ء الدورة وساااا كون خدم ت الرتمجة الفورية م  حة  ل  ت املنظمة السااااّد خالل االج م  -18
 الس  عة والس    عد امل ئة للمجلس  

 
 االنتخاابت

 
جيري ان خ ب رؤس ء جل ن ا لس واألعض ء فيه  ابالقرتاع السري إال يف ح ل مل يكن عد  املرشً  يفوق عد   -19

  4ابملوافقة الع مة الصرحية املراكز الش غرة، حيث جيوز للرئيس أن يقرتل على ا لس إجراء عملية ال عي  
 

، فإّن عد  املرشاااااااااااً  CL 167/LIM3و CL 167/LIM2و CL 167/LIM/1وعلى حنو م  ر  يف الواثئق  -20
هو نفساه كم  عد  املق عد الشا غرة ابلنسا ة إىل رؤسا ء جلنيت الربانممل وامل لية وجلنة الشاؤون الدسا ورية والق نونية واألعضا ء 

عليه، جيوز للمجلس أن يقّر الرتشااايً ت ابملوافقة الع مة الصااارحية من خالل املنصاااة االفرتاضاااية من  ون اللجوء إىل و فيه   
 ال صويد خالل الدورة الس  عة والس    عد امل ئة للمجلس  

 
  اضراحملالتقارير و 

 
سااااااااوف يعرض مشااااااااروع تقرير الدورة الساااااااا  عة والساااااااا    عد امل ئة للمجلس الع م  ه من ج ن  ا لس خالل  -21

جلسااة ع مة افرتاضااية للمجلس  وساايعرض ال قرير على الشاا شااة  عد االن ه ء من من قشااة مجيع ال نو  املدرجة على جدول 
  وجيوز عنده  للمجلس إجراء تعديالت يف مشروع ال قرير أعم له  

 
الالئًة من  6  ة من امل 2 فقرةلل ط ًق والساااااااااااا    عد امل ئة للمجلس  الساااااااااااا  عةالدورة تقرير  وساااااااااااايجري تعميم -22

 للمجلس الداخلية 
 

 املع مدةلة ملعدّ ا األساا لي   شااأنا لس  آراء توافقوالساا    عد امل ئة للمجلس  الساا  عةالدورة ل تقرير سااجِّ ي  وساا -23
  املذكرة هيف هذ واملعروضةلدورة ا هذه يف
 

                                        
   12)أ( من امل  ة 10الفقرة   4
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 ت ع رضعلى تعليق أي قواعد  ا لساتف ق للمجلس  امل ئة  عد والسااااا   السااااا  عةتقرير الدورة ل يساااااجّ سااااا كم  -24
اليت من الالئًة الداخلية للمجلس  2من امل  ة  3لفقرة اوجه ال ًديد  على، و ةفرتاضاااااااااااااايا   ريقة  تعقد االج م ع مع

مقر املنظمااة، إال إذا وقع االخ ياا ر على مكاا ن آخر  ناا ء على قرار تعقااد كاال  ورة من  ورات ا لس يف تنح على أن "
  "س  ق من ا لس أو طل  من أغل ية أعض ئه

 
 الئًةمن ال 6من امل  ة  1 فقرةلل ط ًق للمجلس  امل ئة  عد والساااااااا   الساااااااا  عة ةساااااااا   ل اف ضاااااااار احلرفية للدور و  -25

 للمجلس  ةالداخلي


