
 

  

ND732/A 

 جلسات افرتاضية للجنة الغاابتمذكرة بشأن اإلجراءات اخلاصة لعقد 

 بصفة استثنائية يف دورهتا اخلامسة والعشرين

 (اللجنة) للجنة الغاابت اخلامســــة والعشــــريناإلجراءات املبّينة يف هذا امللحق بصــــفة اســــتثنائية على الدورة تنطبق  -1
 . هذه الدورةوما يرتتب عنها من أســـــــــــــلوب افرتاضـــــــــــــي لعقد  19-يف ضـــــــــــــوء التدابري املتخذة هبدف احتواء جائحة كوفيد

 القادمة. ادوراهت من أيّ  يف جلنة الغاابتوال يشكل اعتماد هذه اإلجراءات سابقة ألساليب عمل 

 وظائف جلنة الغاابت

 ا يلي:م من الالئحة العامة للمنظمة 31املادة تشمل مهام اللجنة على النحو املنصوص عليه يف  -2

هبدف اختاذ تدابري منســــقة من جانب  ذه املشــــاكلهوتقييم  عن الغاابت ة الطابعدولي ةدوري اتإجراء اســــتعراضــــ •
 ؛ملشاكلاواملنظمة حلل هذه  الدول األعضاء

 واستعراض تنفيذ هذه الربامج؛ استعراض برامج عمل املنظمة يف جمال الغاابت •

 إسداء املشورة للمدير العام بشأن برامج عمل املنظمة يف املستقبل يف جمال الغاابت وتنفيذ هذه الربامج؛ •

املدير العام، أو تدرجها اللجنة يف جدول أعماهلا اســتعراض مســائل حمددة بشــأن الغاابت حييلها إليها اجمللس أو  •
 ذا الشأن؛هبللجنة، وتقدمي توصيات مناسبة  لداخليةالالئحة  ابناء على طلب إحدى الدول األعضاء وفقً 

 عند االقتضاء.اللجنة تقارير إىل اجمللس وإسداء املشورة للمدير العام، بصدد املسائل اليت تبحثها  فعر  •

 رتاضـــــــــــــي لعقد الدورة اخلامســـــــــــــة والعشـــــــــــــرين للجنة الغاابت على أي تغيري ابلنســـــــــــــبة ال ينطوي األســـــــــــــلوب االف -3
 وظيفة من وظائف جلنة الغاابت املبينة يف النصوص األساسية. ةإىل أي

 إجراء املداوالت

  لمؤمتراتل Zoomمن خالل منصــــــة  اخلامســــــة والعشــــــرين للجنة الغاابتمجيع اجللســــــات العامة للدورة ســــــُتعقد  -4
 Zoomمنصــة اجتماعات  ىلإواملراقبون على قدم من املســاواة بنفس إمكانية الوصــول  اللجنة. وســيتمتع أعضــاء يةالفيديو 

  اللجنةمبا يكفل قدرهتم على رؤية املشــاركني يف االجتماع االفرتاضــي وإلقاء بيا�ت أمام والوظائف الداخلية الســتخدامها، 
 ومتّكن اآلخرين من رؤيتهم.

ابلشـــكل التايل: [اســـم  يةالفيديو  ؤمتراتملل Zoomيتهم داخل منصـــة هوّ  من املشـــاركني اإلفصـــاح عنوســـُيطلب  -5
الرئيس ومجيع  يمّكن]. فهذا ســجلنة الغاابت) للمراقب يف Oللعضــو، أو ( -) Mالدولة العضــو / اســم املنظمة العضــو] [(

 Raiseوظيفة رفع األيدي (ابســـــــــــــتخدام  الكلمة طلب ملندوبنياوإبمكان املشـــــــــــــاركني من التعّرف على هوية املتحدثني. 

Hand يف منصــــــــــــــــة (Zoom.  وســـــــــــــــيشـــــــــــــــكــل ذلــك قــائمــة ابملتحــدثني ســـــــــــــــيســـــــــــــــتخــدمهــا الرئيس لــدعوة األعضــــــــــــــــاء 
  إىل إلقاء بيا�هتم.

http://www.fao.org/3/a-k8024a.pdf
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وســــــــتكون الرتمجة الفورية متاحة ابللغات الســــــــت للمنظمة خالل مجيع اجللســــــــات االفرتاضــــــــية للدورة اخلامســــــــة  -6
 والعشرين للجنة الغاابت.

الدورة اخلامســـــة والعشـــــرين للجنة الغاابت واحلاجة إىل تبســـــيط  فيهإىل األســـــلوب االفرتاضـــــي اليت ســـــُتعقد  اونظرً  -7
 إلجراءاتااإلجراءات لضـــــمان الوقت الكايف خالل الدورة الســـــتكمال مجيع بنود جدول األعمال، ســـــيتم تنفيذ عدد من 

خالت اد، واملفقط عضاء الفردية من احلضور بثالث دقائقإلدارة الوقت. ويتضمن ذلك حتديد الوقت املتاح ملداخالت األ
. وُتشـــــــــــــجع البيا�ت اإلقليمية واملتعددة اجملموعات بشـــــــــــــكل خاص لتعظيم كفاءة فقط املتعددة األعضـــــــــــــاء خبمس دقائق

 .جملر�تا

يف منصـــــــة بني املشـــــــاركني، مبا يف ذلك اجملموعات اإلقليمية، ســـــــتتاح غرف جانبية ولتســـــــهيل املشـــــــاورات املوازية  -8
Zoom إىل األمانة على العنوان التايل:  طلب يُقدم، بناًء علىCOFO-2020@fao.org. 

ش عند �اية الســـــــتنتاجات والتوصـــــــيات املنبثقة عن النقااب اموجزً  ســـــــيقدم الرئيساملتبعة،  املمارســـــــةمع  امتاشـــــــيً و  -9
 املداوالت بشأن مجيع بنود جدول األعمال.

 اخلامسة والعشرين للجنة الغاابتعلى مجيع األعضاء واملراقبني املشاركني يف الدورة الرئيس استنتاجات وسُتعرض  -10
. وإن أي تعديالت على مســـوّدة Zoom) على منصـــة share screenابالســـتعانة بوظيفة مشـــاركة الشـــاشـــة مع اآلخرين (

 على وجه التحديد. اللجنة على خالف ذلك تفقتاحلقيقي، ما مل  الشاشة يف الوقت عرضها على يجر ياالستنتاجات س

، يف اجتماع Zoomعلى منصـــــة  اخلامســـــة والعشـــــرين للجنة الغاابتلدورة لصـــــياغة الاجتماعات جلنة وســـــُتعقد  -11
) على منصــــة share screen. وســــتســــتخدم وظيفة مشــــاركة الشــــاشــــة مع اآلخرين (للجنةمنفصــــل عن اجللســــات العامة 

Zoom  على النص.لتيسري إدخال أي تعديالت 

 واجلدول الزمين والواثئقجدول األعمال 

 .، وفًقا للممارسة املتبعة، إعداد مجيع واثئق الدورة ونشرها بلغات املنظمة الست كافةً تتوىل األمانة -12

 10:00متاشًيا مع املمارسة املتبعة، من الساعة  اخلامسة والعشرين للجنةمواعيد انعقاد جلسات الدورة د وسُتحدّ  -13
وقت  إىل أيبعد الظهر، أو من  17:30إىل الســــــاعة  14:30، ومن الســــــاعة الظهربعد من  13:00إىل الســــــاعة صــــــباًحا 

 .إذا اقتضى األمر الحق

 اختتام جلســـــات بعد  )اجتماعاهتا( اجتماعها الغاابت اخلامســـــة والعشـــــرين للجنةلدورة لصـــــياغة الجلنة وســـــتعقد  -14
 ).2020أكتوبر/تشرين األول  8و 7و 6بعد الظهر أل�م الثالاثء واألربعاء واخلميس (

  اخلامســــــــــــــة والعشــــــــــــــرين للجنة الغاابتإىل أن توقيت املنطقة املطّبق على اجلدول الزمين للدورة وجتدر اإلشــــــــــــــارة  -15
). ويعترب هذا التوقيت توقيت املنطقة يف املقر الرئيسي للمنظمة، 2هو التوقيت الصيفي ألورواب الوسطى (توقيت غرينتش+

 .لًيا حبضور املشاركنيوسيكون مكان االجتماع كما لو كان اجتماًعا فع

على موقع آب /أغســـطس شـــهر مع املمارســـة املتبعة، يف �اية اشـــيً امت ،وســـتتاح واثئق املعلومات األســـاســـية للدورة -16
 ./arhttp://www.fao.org/about/meetings/cofo/اللجنة على اإلنرتنت: 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ar/
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ية اليت هالعروض الشف عند تسيري اجللسات، ستحل املقدمات/العروض املكتوبة حملّ  الوقت دم إضاعةعوهبدف  -17
تُقدم عادة يف بداية كل بند من بنود جدول األعمال خالل اجللســــــــات العامة. وســــــــتتاح املقدمات/العروض املكتوبة على 

 ،الدورة اخلامســــة والعشــــرين للجنة (اإلثننيى األعضــــاء، قبل ثالثة أســــابيع من انعقاد موقع اللجنة على اإلنرتنت. وســــيتلقّ 
جدول أعمال الدورة اخلامسة والعشرين  علىمكتوبة حول مجيع البنود املدرجة  متهيديةً  ا)، عروضً 2020سبتمرب/أيلول  14

 للجنة.

االفرتاضـــــية، عند افتتاح العامة تقدمي مقدمات شـــــفهية موجزة لبنود جدول األعمال خالل اجللســـــة  اوميكن أيضـــــً  -18
 أي بند من بنود جدول األعمال، مبا يف ذلك بشأن أي تطورات جديدة منذ نشر املقدمات املكتوبة.

ن الوقت خالل الدورة اخلامســـــة والعشـــــرين للجنة الغاابت، وهو التخلي ع عدم إضـــــاعةلوســـــيطبق تدبري إضـــــايف  -19
من قبل األعضــــــــــاء أو املراقبني خالل اجلزء االفتتاحي من الدورة. وميكن تقدمي البيا�ت  لبيا�ت العامةلالشــــــــــفهي اإلدالء 

على العامة، اليت عادة ما تتم أثناء افتتاح جلســـــــات جلنة الغاابت، بشـــــــكل مكتوب. وســـــــيتم نشـــــــر هذه البيا�ت املكتوبة 
 ليزية.كة للجميع ابللغتني األصلية واإلنوستكون متاحاخلاصة بلجنة الغاابت،  إللكرتونيةاصفحة ال

 كما ســـــــــــتتاح مجيع الواثئق ذات الصـــــــــــلة ابلدورة اخلامســـــــــــة والعشـــــــــــرين للجنة على املوقع اخلاص بواثئق اللجنة  -20
 ./arhttp://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/على اإلنرتنت على العنوان التايل: 

واجلدول الزمين والواثئق على الدورة  األعمال تطبق مجيع أســــــاليب عمل اللجنة األخرى يف ما يتعلق جبدولوســــــتُ  -21
 للممارسة املتبعة. ااخلامسة والعشرين للجنة الغاابت وفقً 

 املراسالت اخلطية اتإجراء

 لالجتماع االفرتاضـــي للدورة اخلامســـة والعشـــرين للجنة، ســـيتم تناول عددٍ ائية املطبقة يف ضـــوء اإلجراءات االســـتثن -22
) عن طريق إجراءات املراســـــــــــــــالت اخلطيــة. 4-9و 3-9و 2-9و 3-8و 2-8و 1-8من بنود جــدول األعمــال (البنود 

خالل اجللســــــات العامة االفرتاضــــــية للدورة اخلامســــــة ت وقغرض عدم إضــــــاعة البإدارة الوقت  ات إىلاإلجراء هدف هذهتو 
 والعشرين للجنة لكي تتمكن من اختتام مجيع البنود املدرجة على جدول أعماهلا. 

ســــــبتمرب/أيلول  14 ،اإلثننيدول األعمال لألعضــــــاء (يوم وبعد أن تتم إاتحة املقدمات/العروض املكتوبة لبنود ج -23
 ،يوم اجلمعــة بــلق)، ســـــــــــــــُيطلــب منهم تقــدمي مــدخالت مكتوبــة، مبــا يف ذلــك أي تعليقــات وأســـــــــــــــئلــة حول البنود، 2020

 ىلإ بةتالكاب. وإبمكان األعضـــاء تقدمي هذه املدخالت املكتوبة إىل األمانة عرب الربيد اإللكرتوين 2020ســـبتمرب/أيلول  26
صـــفحة خمصـــصـــة على وســـيتم نشـــر مجيع املدخالت املكتوبة من قبل األعضـــاء على  .fao.org2020-COFO@نوان الع

) مع http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ar/ة اخلامســــة والعشــــرين للجنة الغاابت (ر للدو املوقع اإللكرتوين 
 ليزية.كتكن متوفرة يف األصل ابللغة اإلنليزية، إذا مل كرتمجة ابللغة اإلنال

  امكتوبة على مدخالت األعضــــــاء، حســــــب االقتضــــــاء، وســــــيتم نشــــــرها أيضــــــً  اردودً وســــــتقدم األمانة بعد ذلك  -24
؟]، إىل موقع جلنة الغاابت على اإلنرتنتو ين للجنة الغاابت [املخصـــــــــص للدورة اخلامســـــــــة والعشـــــــــر  إللكرتويناوقع املعلى 

 جانب مدخالت األعضاء املكتوبة. وسترتجم ردود األمانة جبميع اللغات الرمسية الست للمنظمة.

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/ar/
mailto:COFO-2020@fao.org.%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ar
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ar
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 ويتناول إجراء املراســـــــــــالت اخلطية هذا، من خالل الكتابة، اجلولة األوىل من املداوالت بني األعضـــــــــــاء واألمانة،  -25
ابب نقاش األويل، ســــيتم فتح  اخلطيخالل اجللســــات العامة االفرتاضــــية. وبعد هذا التبادل  الوقت دم إضــــاعةعمن أجل 

 للجدول الزمين للدورة. االبند يف جلسة عامة افرتاضية، وفقً 

مداخالت أخرى، إذا رغب  ةأيأمام وعند افتتاح البند خالل اجللســــــة العامة االفرتاضــــــية، ســــــيفتح الرئيس الباب  -26
. وعلى هذا النحو، ميكن أن يستفيد بند على األعضاء يف إبداء تعليقات أو طرح أسئلة إضافية بعد التبادل اخلطي األويل

وكذلك  كتابةً جدول األعمال يتم تناوله خالل إجراء املراســـــالت اخلطية، إذا رغب أي عضـــــو، من مناقشـــــة تفاعلية كاملة  
 امة بني األعضاء واألمانة.خالل اجللسة الع

  طُرحتعلى أســاس النقاط الرئيســية اليت  جدول األعمال نمســتنتاجات بشــأن البند االوســيتوىل الرئيس صــياغة  -27
، وال ســـــــيما يف ما يتعلق على حدٍّ ســـــــواءٍ  من خالل التبادل اخلطي أو التبادل الشـــــــفهي خالل اجللســـــــة العامة االفرتاضـــــــية

 اللجنة" (يف بداية واثئق املعلومات األســــاســــية). وســــيتم تناول هذه االســــتنتاجات جانب"ابإلجراءات املقرتح اختاذها من 
 من هذه املذكرة. 11و 10يف الفقرتني  الوارديف جلسة عامة افرتاضية، مبا يتماشى مع اإلجراء 

 اتمسـودة االسـتنتاجات املتعلقة ابلبنود اليت سـتعاجل ابالسـتعانة إبجراء اجتماعاهتاكما سـتعاجل جلنة الصـياغة يف  -28
 من هذه املذكرة. 12املراسالت اخلطية، مبا يتماشى مع اإلجراء الوارد يف الفقرة 

 املراسالت اخلطية اتاملدخالت اخلطية بشأن البنود اليت مل يتم تناوهلا يف إجراء

بشـــــأن البنود اليت ســـــيتم تناوهلا يف اجللســـــة العامة، كإجراء  امســـــبقً ُيشـــــجع األعضـــــاء على تقدمي بيا�ت مكتوبة  -29
إىل العنوان ابلكتابة الربيد اإللكرتوين  واســـــــطةبإىل األمانة كتوبة املبيا�ت الإضـــــــايف يتعلق إبدارة الوقت. وجيب توجيه هذه 

خمصصة على املوقع اإللكرتوين للدورة اخلامسة والعشرين ، وسيتم نشرها على صفحة fao.org2020-COFO@التايل: 
 .للجنة

من التعليق الشـــفهي أو ابلتوازي معه يف اجللســـة العامة االفرتاضـــية.  اخلطية إما بدًال  اإلحاالتوميكن تقدمي هذه  -30
 اإلحاالتاخلطية مبوجب هذه الطريقة لغرض إعداد مســــــــــودة اســــــــــتنتاجات الرئيس؛ غري أن  اإلحاالتوميكن الرجوع إىل 

حمفوظة كســــجل لالجتماع، وعلى هذا النحو، ســــيتم التعامل معها بنفس الطريقة مثل أي مداخلة شــــفوية  اخلطية لن تظلّ 
 أخرى.

يف أن �خذ األعضـــــاء اخلطية. ومع ذلك، إذا رغب  اإلحاالتلتقدمي هذه هناك من مهلة زمنية حمددة ليســـــت و  -31
إرســـــــال املداخالت اخلطية قبل  در هبمجياخلطية يف االعتبار عند صـــــــياغة االســـــــتنتاجات اخلاصـــــــة ابلبند،  مإحاالهتالرئيس 
من  ان ذلك أيضًــ مكّ ول الزمين. وســيُ دللج اعلى األقل من موعد مناقشــة البند خالل اجللســة العامة االفرتاضــية، وفقً  يومني

 ليزية عند الضرورة.كإلنإىل اللغة ا ترمجة املداخلة اخلطية

 جللساتاالتقارير وحماضر 

 إعداد مشــــــــــــروع التقرير املعروض لالعتماد  اخلامســــــــــــة والعشــــــــــــرين للجنة الغاابتجلنة صــــــــــــياغة الدورة ســــــــــــتتوىل  -32
 .يف أقرب وقت ممكن قبل اعتماد التقرير، متاشًيا مع املمارسة املتبعة اللجنةالذي سيعّمم على أعضاء 
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 .للجنةمن الالئحة الداخلية  6من املادة  2طبًقا للفقرة  اخلامسة والعشرين للجنة الغاابتتقرير الدورة وسُريسل  -33

ل  -34  بشــــــــــــأن األســــــــــــاليب املعّدلة  اللجنةتوافق آراء  اخلامســــــــــــة والعشــــــــــــرين للجنة الغاابتتقرير الدورة وســــــــــــُيســــــــــــجِّ
 ه املذكرة.هذاملعروضة يف املعتمدة بشكل استثنائي، و ، يف هذه الدورة

اخلامســـــــــة يف ما يتعلق بتقارير االجتماع وحماضـــــــــره، على الدورة  اللجنة األخرىمجيع أســـــــــاليب عمل وســـــــــُتطبق  -35
 .متاشًيا مع املمارسة املتبعة والعشرين للجنة الغاابت

 إجراءات التصويت

 ، إىل التصـــــــــــــــويت ضـــــــــــــــرور�ً وإذا كان اللجوء ويتم اختاذها عادة بتوافق اآلراء.  يتحقق الرئيس من قرارات اللجنة -36
 .يف ظّل انعقاد االجتماع بصورة افرتاضية مبناداة األمساء كًماحهذا التصويت جيري 

اختاذ قرار عن طريق التصــويت مبناداة األمساء يف اجتماع افرتاضــي، ســيتم إجراء هذا التصــويت ابلطريقة  ويف حال -37
دي ء األعضـــــــــاء ابلرتتيب األجب، ويقرأ الرئيس أو األمني أمساهبشـــــــــأنت يصـــــــــو تم التســـــــــيالتالية. يقرأ الرئيس الســـــــــؤال الذي 

"نعم" أو "ال" أو "امتناع" بوضوح. بــــــــــــــــكل عضو. وجييب كل عضو   ا من بلد ُيسحب ابلقرعة) وينتظر ردّ ليزي (بدءً كاإلن
ثناء أ Zoomعلى منصـــــــــة  هبا/وظيفة الفيديو اخلاصـــــــــة به شـــــــــّغليمثل العضـــــــــو الذي يقوم ابلتصـــــــــويت أن املوجيب على 
 .إعالن النتائج توىل الرئيسي، قصرية اسرتاحةاألصوات. وبعد  يقومون بفرزالردود و على أعضاء األمانة  ويطّلع التصويت.


