
September 2020 FO:COFO/2020/Inf.1 
 

 

ND874/A 

A 

 الغابات لجنة
 الدورة الخامسة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  9 -5

 الجدول الزمني المؤقت
 الخاصة لعقد جلسات افتراضية للجنة الغابات  اإلجراءاتبما يشمل 

 في دورتها الخامسة والعشرين
 

 موجز
تُعنايةُاملندوبنيُالكرامُإىلُأّنُاجلدولُالزمينُاملؤقتُيتضممممملوُمتلعماجُعوُ لنممممماجُجلنةُالجاباجُ الل نة ُلفُ ت ُ -1

ُاليتُستتقدُبصعرةُافرتاضية.
يفُضعءُقرارُانتقادُالدورةُاخلامنةُوالتشريوُلل نةُبصعرةُافرتاضية،ُسي ريُالنظرُبشكلُمنتفيضُيفُمضلعنُ -2

ُاملراسلةُاخلطية:ُاجعلالُعوُطريقُإ راءالبنعدُالنتةُالتاليةُموُ دولُاأل
 ُُالتممممابتممممةُملنظلممممةُاألاممممقيممممةُوالزراعممممةُاليتُ ّ ُالل نممممةُ الع يقممممةُُ-1ُ-8البنممممد قراراجُوتعصمممممممممممممميمممماجُاأل ازة

FO:COFO/2020/8.1 Rev.1 ُ
 ُاختصاصاجُاملنصةُالدوليةُلألاقيةُوالزراعةُالرقليةُ الع يقةُُ-أ-1-8البندFO:COFO/2020/8.1.a ُ
 ُتقريرُعوُالتقدمُاحملرزُمباُيشممممممممللُتنفيقُخطةُاألم ُاملتادةُاةسممممممممرتاتي يةُاخلاصممممممممةُبالجاباجُُ-2ُ-8البند

ُ FO:COFO/2020/8.2 الع يقةُ
 ُاحلعارُمعُاأل ازةُالدستعريةُيفُجمالُاحلرا ةُ الع يقةُُ-3ُ-8البندFO:COFO/2020/8.3 Rev.1ُ ُ
 ُااُيفُجمالُالتجقيةُ الع يقةُرؤيةُمنظلةُاألاقيةُوالزراعةُواسرتاتي يتُ-2ُ-9البندFO:COFO/2020/9.2 ُ
 ُُالننعاجُللفرتةُُ-3ُ-9البند ُاملتتدد ُالجاباج ُ FO:COFO/2020/9.3 الع يقة2023ُُ-2020برنامجُعللُجلنة
 ُالتاضرياجُلللؤمترُالتامليُاخلامسُعشرُللجاباجُ الع يقةُُ-4ُ-9البندFO:COFO/2020/9.4 ُ

بصمممممفةُاسمممممتوناايةُيفُدور اُاخلامنمممممةُُلتقدُ لنممممماجُافرتاضممممميةُلل نةُالجاباجوتردُتفاصممممميلُااا راءاجُاخلاصمممممةُ -3
 املراسلةُاخلطيةُيفُامللاقُهبقهُالع يقة.ُاجوالتشريوا،ُمباُيشللُإ راء
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 2020أكتوبر/تشرين األول  5 ،ثنيناإل
 بعد الظهر 13:00إلى الساعة ا صباح   10:00من الساعة 
ُمناقشةُافرتاضيةُ-اةفتتاحُالرمسيُلدورةُجلنةُالجاباجُ-1البندُ
ُ- COFO/2020/INF/1ُوCOFO/2020/1ُاعتلادُ دولُاألعلممممممممممالُواجلممممممممممدولُالزمينُ الع يقتانُُ-2البندُ

ُمناقشةُافرتاضية
ُمناقشةُافرتاضيةُ-ُتتينيُاألعضاءُيفُجلنةُالصيااةُ-3البندُ
2020ُالجاباجُيفُالتاملُيفُُ-4البندُ

مناقشممممممممممممممةُُ-:ُالجاباجُوالتنععُالبيعلع يُواألشمممممممممممممم ا 2020حالةُالجاباجُيفُالتاملُيفُعام1ُُ-4البندُ
ُافرتاضية

____________________________________________________________ُ
ُبعد الظهر 17:30إلى الساعة  بعد الظهر 14:30من الساعة 
ُمناقشةُافرتاضيةُ- تكللة 4ُالبندُ

يةُوافا ُاملنممممممممممممممتقبلُمباُيفُ ل 2020ُتقيي ُاملعاردُاحلر يةُالتامليةُلتام2ُُ-4البندُ :ُالنتااجُالراينمممممممممممممم
ُمناقشةُافرتاضيةُ-الرقلنة

ُمناقشةُافرتاضيةُ-الجاباجُوالتنععُالبيعلع يُُ-5البندُ
____________________________________________________________ُ

 2020أكتوبر/تشرين األول  6 الثالثاء،
ُُاظهر   12:00إلى الساعة صباح ا  10:00من الساعة 

ُمناقشةُافرتاضيةُ-حعارُرفيعُاملنتعىُبشأنُعكسُمنارُإزالةُالجاباجُ
____________________________________________________________ُ

 ظهربعد ال 13:00إلى الساعة ُاظهر   12:00من الساعة 
ُمناقشةُافرتاضيةُ-الجاباج:ُاحللعلُالقاالةُعلىُالطبيتةُيفُظّلُتجريُاملناخُُ-6البندُ

____________________________________________________________ُ
 ظهربعد ال 17:30إلى الساعة  ظهربعد ال 14:30من الساعة 
ُمناقشةُافرتاضيةُ- تكللة ُ-6البندُ
ُالتع ااجُاةسرتاتي يةُ-9البندُ
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 مناقشةُافرتاضيةُ-حتعيلُالنظ ُالجقاايةُومؤمترُقلةُاألم ُاملتادةُبشأنُالنظ ُالجقااية9-1ُ
____________________________________________________________ُ

 2020أكتوبر/تشرين األول  7 ،األربعاء
ُظهربعد ال 13:00إلى الساعة صباح ا  10:00من الساعة 
ُيفُحتعيلُالنظ ُالجقاايةالجاباجُودورهاُُ-7البندُ

حتعيممملُالزراعمممةُوالنظ ُالجمممقاايمممة:ُوقبُإزالمممةُالجمممابممماجُوتشمممممممممممممم يعُإنتممما ُاملنت ممماجُاحلر يمممة1ُُ-7البندُ
ُمناقشةُافرتاضيةُ-واستاالكااُعلىُحنعُمنتدام

____________________________________________________________ُ
 ظهربعد ال 16:00إلى الساعة  ظهربعد ال 14:30من الساعة 

ُمناقشةُافرتاضيةُ-:ُالزراعةُاألسريةُوإصالحُالنظ ُاايكعلع يةاألم ُاملتادةُعقعد2ُ-7البندُ
____________________________________________________________ُ

 ظهربعد ال 17:30إلى الساعة  ظهربعد ال 16:00من الساعة 
ُمناقشةُافرتاضيةُ-حعارُرفيعُاملنتعىُبشأنُالجاباجُخاللُعقدُالتللُموُأ لُحتقيقُأهدافُالتنليةُاملنتدامة،ُوبتدهُ

____________________________________________________________ُ
 2020أكتوبر/تشرين األول  8الخميس، 

 ظهربعد ال 13:00إلى الساعة صباح ا  10:00من الساعة 
ُاملراسالجُاخلطيةُاجإ راءُ-التقدمُاحملرزُيفُتنفيقُُ-8البندُ

املراسمممممممممالجُُإ راءاجُ-قراراجُوتعصمممممممممياجُاأل ازةُالتابتةُملنظلةُاألاقيةُوالزراعةُاليتُ ّ ُالل نة8-1ُُ
ُاخلطية
ُاملراسالجُاخلطيةُإ راءاجُ-اختصاصاجُاملنصةُالدوليةُلألاقيةُوالزراعةُالرقليةُ-أ-1-8البندُ

ُ-تقريرُعوُالتقدمُاحملرزُمباُيشممللُتنفيقُخطةُاألم ُاملتادةُاةسممرتاتي يةُاخلاصممةُبالجاباج2ُُ-8البندُ
ُاملراسالجُاخلطيةُإ راءاج

ُاملراسالجُاخلطيةُإ راءاجُ-احلعارُمعُاأل ازةُالدستعريةُيفُجمالُاحلرا ة3ُ-8البندُ
ُ تكللة 9ُالبندُ

ُاملراسالجُاخلطيةُإ راءاجُ-رؤيةُمنظلةُاألاقيةُوالزراعةُواسرتاتي يتااُيفُجمالُالتجقية2ُُ-9البندُ
____________________________________________________________ُ
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 ظهربعد ال 17:30إلى الساعة  ظهربعد ال 14:30من الساعة 
ُ تكللة 9ُالبندُ

املراسمممممممممممالجُُإ راءاجُ-2023ُ-2020برنامجُعللُجلنةُالجاباجُاملتتددُالنمممممممممممنعاجُللفرتة3ُُ-9البندُ
ُاخلطية
ُاملراسالجُاخلطيةُإ راءاجُ-التاضرياجُلللؤمترُالتامليُاخلامسُعشرُللجاباج4ُُ-9البندُ
ُ-عللُمنظلةُاألاقيةُوالزراعةُيفُجمالُاحلرا ةُيفُسمممممممممممممميا ُااطارُاةسممممممممممممممرتاتي يُاملرا ع5ُُ-9البندُ

ُمناقشةُافرتاضية
____________________________________________________________ُ

 2020أكتوبر/تشرين األول  9الجمعة، 
 ظهربعد ال 17:30إلى الساعة  ظهربعد ال 14:30من الساعة 
ُمناقشةُافرتاضيةُ-انت ابُأعضاءُاملكتبُُ-10البندُ
ُمناقشةُافرتاضيةُ-مععدُومكانُانتقادُالدورةُالقادمة-11البندُ
ُمناقشةُافرتاضيةُ-اعتلادُالتقريرُ-12ُالبندُ
ُمناقشةُافرتاضيةُ-اختتامُالدورة-13البندُ

 

 

ُُ
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 الملحق
 مذكرة بشأن اإلجراءات الخاصة لعقد جلسات افتراضية للجنة الغابات

 بصفة استثنائية في دورتها الخامسة والعشرين

ُلل نةُالجاباجُ الل نة ُاخلامنمممةُوالتشمممريواا راءاجُاملبّينةُيفُهقاُامللاقُبصمممفةُاسمممتوناايةُعلىُالدورةُتنطبقُ -1
ُكعفيد ُ.ُهقهُالدورةوماُيرتتبُعنااُموُأسمممممممممممملعبُافرتاضمممممممممممميُلتقد19ُُ-يفُضممممممممممممعءُالتدابريُاملت قةُهبدفُاحتعاءُ اااة

 القادمة.ُادورا ُموُأيُُّيفُاباججلنةُالجوةُيشكلُاعتلادُهقهُاا راءاجُسابقةُألساليبُعللُ

 وظائف لجنة الغابات

 اُيلي:م موُالالااةُالتامةُلللنظلة31ُاملادةُتشللُماامُالل نةُعلىُالناعُاملنصع ُعليهُيفُ -2

 ُهبدفُاختا ُتدابريُمننممممقةُموُ انبُإ راءُاسممممتتراضمممماجُدوريةُدوليةُالطابعُعوُالجاباجُوتقيي ُهقهُاملشمممماكل
 الدولُاألعضاءُواملنظلةُحللُهقهُاملشاكل؛

 استتراضُبرامجُعللُاملنظلةُيفُجمالُالجاباجُواستتراضُتنفيقُهقهُالربامج؛ 

 إسداءُاملشعرةُلللديرُالتامُبشأنُبرامجُعللُاملنظلةُيفُاملنتقبلُيفُجمالُالجاباجُوتنفيقُهقهُالربامج؛ 

 ُحمددةُبشممأنُالجاباجُليلااُإليااُاسلسُأوُاملديرُالتام،ُأوُتدر ااُالل نةُيفُ دولُأعلا اُاسممتتراضُمنمماال
 بناءُعلىُطلبُإحدىُالدولُاألعضاءُوفًقاُلالااةُالداخليةُلل نة،ُوتقدميُتعصياجُمناسبةُهبقاُالشأن؛

 ااُالل نةُعندُاةقتضاء.رفعُتقاريرُإىلُاسلسُوإسداءُاملشعرةُلللديرُالتام،ُبصددُاملناالُاليتُتباو 

ُةُينطعيُاألسمممممممممممملعبُاةفرتاضمممممممممممميُلتقدُالدورةُاخلامنممممممممممممةُوالتشممممممممممممريوُلل نةُالجاباجُعلىُأيُتجيريُبالننممممممممممممبةُ -3
 إىلُأيةُوظيفةُموُوظاابُجلنةُالجاباجُاملبينةُيفُالنصع ُاألساسية.

 إجراء المداوالت

ُُلللؤمتراجZoomُموُخاللُمنصمممممةُُاباجاخلامنمممممةُوالتشمممممريوُلل نةُالجمجيعُاجللنممممماجُالتامةُللدورةُسمممممت تقدُ -4
Zoomُمنصممةُا تلاعاجُُإىلواملراقبعنُعلىُقدمُموُاملنمماواةُبنفسُإمكانيةُالعصممعلُُالل نة.ُوسمميتلتعُأعضمماءُيةالفيديُع

ُُالل نةمباُيكفلُقدر  ُعلىُرؤيةُاملشاركنيُيفُاة تلاعُاةفرتاضيُوإلقاءُبياناجُأمامُوالعظاابُالداخليةُةست داماا،ُ
 ومتّكوُاآلخريوُموُرؤيتا .

ُبالشممممممممكلُالتا :ُُيةالفيديُعُلؤمتراجللZoomُيتا ُداخلُمنصممممممممةُموُاملشمممممممماركنيُاافصمممممممماحُعوُهعُّوسممممممممي طلبُ -5
الرايسُُيلّكو[.ُفاقاُسجلنةُالجاباج ُلللراقبُيفOُللتضع،ُأوُ ُ- Mُ]اس ُالدولةُالتضعُ/ُاس ُاملنظلةُالتضع[ُ] 

وظيفةُرفعُاأليديُباسممممممممممممممت دامُُالكللةُوبإمكانُاملندوبنيُطلبةُاملتاد ني.ُومجيعُاملشمممممممممممممماركنيُموُالتتّرفُعلىُهعي
 Raise Handُُيفُمنصممممممممممة Zoom.ُُُوسمممممممممميشممممممممممكلُ ل ُقاالةُباملتاد نيُسممممممممممينممممممممممت دمااُالرايسُلدععةُاألعضمممممممممماء

 إىلُإلقاءُبيانا  .ُ

http://www.fao.org/3/a-k8024a.pdf
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لدورةُاخلامنمممممممةُوسمممممممتكعنُالرتمجةُالفعريةُمتاحةُباللجاجُالنمممممممتُلللنظلةُخاللُمجيعُاجللنممممممماجُاةفرتاضممممممميةُل -6
 والتشريوُلل نةُالجاباج.

ونظرًاُإىلُاألسممممملعبُاةفرتاضممممميُاليتُسمممممت تقدُفيهُالدورةُاخلامنمممممةُوالتشمممممريوُلل نةُالجاباجُواحلا ةُإىلُتبنمممممي ُ -7
اا راءاجُاا راءاجُلضمممملانُالعقتُالكايفُخاللُالدورةُةسممممتكلالُمجيعُبنعدُ دولُاألعلال،ُسمممميت ُتنفيقُعددُموُ

يتضلوُ ل ُحتديدُالعقتُاملتاحُملداخالجُاألعضاءُالفرديةُموُاحلضعرُبوالثُدقااقُفق ،ُواملداخالجُادارةُالعقت.ُُو
ُكفاءةُ املتتددةُاألعضمممممممممممماءُطلسُدقااقُفق .ُوت شمممممممممممم عُالبياناجُااقليليةُواملتتددةُاسلععاجُبشممممممممممممكلُخا ُلتتظي 

 اسرياج.

يفُمنصممممممةُاسلععاجُااقليلية،ُسممممممتتاحُارفُ انبيةُبنيُاملشمممممماركني،ُمباُيفُ ل ُولتنممممممايلُاملشمممممماوراجُاملعازيةُ -8
Zoomُ: ُبناًءُعلىُطلبُي قدمُإىلُاألمانةُعلىُالتنعانُالتا،COFO-2020@fao.org. 

شُعندُهنايةُةسمممممممتنتا اجُوالتعصمممممممياجُاملنبوقةُعوُالنقابامع زًاُُسممممممميقدمُالرايسومتاشمممممممًياُمعُامللارسمممممممةُاملتبتة،ُ -9
 ألعلال.املداوةجُبشأنُمجيعُبنعدُ دولُا

ُاخلامنةُوالتشريوُلل نةُالجاباجعلىُمجيعُاألعضاءُواملراقبنيُاملشاركنيُيفُالدورةُالرايسُاستنتا اجُوست ترضُ -10
.ُوإنُأيُتتديالجُعلىُمنممعّدةZoomُ ُعلىُمنصممةshare screenُباةسممتتانةُبعظيفةُمشمماركةُالشمماشممةُمعُاآلخريوُ 

 احلقيقي،ُماُملُتتفقُالل نةُعلىُخالفُ ل ُعلىُو هُالتاديد.ُالشاشةُيفُالعقتُيُعرضااُعلى ُرياةستنتا اجُس

،ُيفُا تلاعZoomُعلىُمنصمممممةُُاخلامنمممممةُوالتشمممممريوُلل نةُالجاباجلدورةُلصممممميااةُالا تلاعاجُجلنةُوسمممممت تقدُ -11
 ُعلىُمنصممممةshare screenُ.ُوسممممتنممممت دمُوظيفةُمشمممماركةُالشمممماشممممةُمعُاآلخريوُ لل نةمنفصمممملُعوُاجللنمممماجُالتامةُ

Zoomُعلىُالنص.ُإدخالُأيُتتديالجُلتينري 

 جدول األعمال والجدول الزمني والوثائق

 .،ُوفًقاُللللارسةُاملتبتة،ُإعدادُمجيعُو ااقُالدورةُونشرهاُبلجاجُاملنظلةُالنتُكافةًُتتعىلُاألمانة -12

10:00ُاعةُمتاشًياُمعُامللارسةُاملتبتة،ُموُالنُاخلامنةُوالتشريوُلل نةمعاعيدُانتقادُ لناجُالدورةُوست اّددُ -13
وقتُُإىلُأيبتدُالظار،ُأوُمو17:30ُُإىلُالنمممماعة14:30ُُبتدُالظار،ُوموُالنمممماعةُمو13:00ُُإىلُالنمممماعةُصممممباًحاُ
 .إ اُاقتضىُاألمرُةحق

ُاختتامُ لنمممماجُبتدُُ ا تلاعا ا ُالجاباجُا تلاعااُاخلامنممممةُوالتشممممريوُلل نةلدورةُلصمممميااةُالجلنةُوسممممتتقدُ -14
  .2020أكتعبر/تشريوُاألول8ُُو7ُو6ُواألربتاءُواخلليسُ بتدُالظارُأليامُالوال اءُ

ُُاخلامنمممممممممممممةُوالتشمممممممممممممريوُلل نةُالجاباجإىلُأنُتعقيتُاملنطقةُاملطّبقُعلىُاجلدولُالزمينُللدورةُوجتدرُااشمممممممممممممارةُ -15
لنظلة،ُ .ُويتتربُهقاُالتعقيتُتعقيتُاملنطقةُيفُاملقرُالراينيُلل2هعُالتعقيتُالصيفيُألوروباُالعسطىُ تعقيتُارينتش+

ُكانُا تلاًعاُفتلًياُحبضعرُاملشاركني  .وسيكعنُمكانُاة تلاعُكلاُلع

متاشممًياُمعُامللارسممةُاملتبتة،ُيفُهنايةُشممارُأانممطس/ابُعلىُمعقعُوسممتتاحُو ااقُاملتلعماجُاألسمماسمميةُللدورة،ُ -16
 .www.fao.org/about/meetings/cofo/arhttp//:/الل نةُعلىُاانرتنت:ُ

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ar/
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عندُتنيريُاجللناج،ُستالُاملقدماج/التروضُاملكتعبةُحمّلُالتروضُالشفايةُاليتُوهبدفُعدمُإضاعةُالعقتُ -17
ُكلُبندُموُبنعدُ دولُاألعلالُخاللُاجللنمممممممماجُالتامة.ُوسممممممممتتاحُاملقدماج/التروضُاملكتعبةُعلىُ ت قدمُعادةُيفُبداية

ُاانرتنت.ُوسمممميتلّقىُاألعضمممماء،ُقبلُ ال ةُأسممممابيعُموُانتقادُالدورةُاخلامنممممةُوالتشممممريوُلل نةُ اا نني،ُمعقعُالل نةُعلى
 ،ُعروًضاُمتايديًةُمكتعبةُحعلُمجيعُالبنعدُاملدر ةُعلىُ دولُأعلالُالدورةُاخلامنةُوالتشريو2020ُسبتلرب/أيلعل14ُُ

 لل نة.

اُتقدميُمقدماجُشممممفايةُمع زةُلبنعدُ  -18 دولُاألعلالُخاللُاجللنممممةُالتامةُاةفرتاضممممية،ُعندُافتتاحُوميكوُأيضممممً
 أيُبندُموُبنعدُ دولُاألعلال،ُمباُيفُ ل ُبشأنُأيُتطعراجُ ديدةُمنقُنشرُاملقدماجُاملكتعبة.

وسممممميطبقُتدبريُإضمممممايفُلتدمُإضممممماعةُالعقتُخاللُالدورةُاخلامنمممممةُوالتشمممممريوُلل نةُالجاباج،ُوهعُالت ليُعوُ -19
ناجُالتامةُموُقبلُاألعضمممممممممماءُأوُاملراقبنيُخاللُاجلزءُاةفتتاحيُموُالدورة.ُوميكوُتقدميُالبياناجُاادةءُالشممممممممممفايُللبيا

التامة،ُاليتُعادةُماُتت ُأ ناءُافتتاحُ لنمممممماجُجلنةُالجاباج،ُبشممممممكلُمكتعب.ُوسمممممميت ُنشممممممرُهقهُالبياناجُاملكتعبةُعلىُ
 يعُباللجتنيُاألصليةُواانكليزية.الصفاةُاالكرتونيةُاخلاصةُبل نةُالجاباج،ُوستكعنُمتاحةُلل ل

ُكلاُسمممممممممممتتاحُمجيعُالع ااقُ اجُالصممممممممممملةُبالدورةُاخلامنمممممممممممةُوالتشمممممممممممريوُلل نةُعلىُاملعقعُاخلا ُبع ااقُالل نةُ -20
 ./meetings/cofo/documents/arhttp://www.fao.org/about/علىُاانرتنتُعلىُالتنعانُالتا :ُ

وسممممممت تطبقُمجيعُأسمممممماليبُعللُالل نةُاألخرىُيفُماُيتتلقُودولُاألعلالُواجلدولُالزمينُوالع ااقُعلىُالدورةُ -21
 اخلامنةُوالتشريوُلل نةُالجاباجُوفًقاُللللارسةُاملتبتة.

 إجراءات المراسالت الخطية

يفُضممعءُاا راءاجُاةسممتوناايةُاملطبقةُلال تلاعُاةفرتاضمميُللدورةُاخلامنممةُوالتشممريوُلل نة،ُسمميت ُتناولُعدد ُ -22
 ُعوُطريقُإ راءاجُاملراسممممممممممممممالجُاخلطيممة.4ُ-9و3ُ-9و2ُ-9و3ُ-8و2ُ-8و1ُ-8موُبنعدُ ممدولُاألعلممالُ البنعدُ

لُاجللنمممممماجُالتامةُاةفرتاضمممممميةُللدورةُاخلامنمممممةُو دفُهقهُاا راءاجُإىلُإدارةُالعقتُبجرضُعدمُإضمممممماعةُالعقتُخال
 والتشريوُلل نةُلكيُتتلكوُموُاختتامُمجيعُالبنعدُاملدر ةُعلىُ دولُأعلا ا.ُ

سمممممبتلرب/أيلعل14ُُاا نني،ُوبتدُأنُتت ُإتاحةُاملقدماج/التروضُاملكتعبةُلبنعدُ دولُاألعلالُلألعضممممماءُ يعمُ -23
ُمبماُيفُ لم ُأيُتتليقماجُوأسممممممممممممممبلمةُحعلُالبنعد،ُقبملُيعمُاجللتمة،ُ ،ُسممممممممممممممي طلمبُمنا ُتقمدميُممدخالجُمكتعبمة،2020

.ُوبإمكانُاألعضممماءُتقدميُهقهُاملدخالجُاملكتعبةُإىلُاألمانةُعربُالربيدُاالكرتواُبالكتابةُإىل2020ُسمممبتلرب/أيلعل26ُُ
صممفاةُصصممصممةُعلىُوسمميت ُنشممرُمجيعُاملدخالجُاملكتعبةُموُقبلُاألعضمماءُعلىُُ.fao.org2020-COFO@التنعانُ

 ُمعhttp://www.fao.org/about/meetings/cofo/arُ/للدورةُاخلامنمممةُوالتشمممريوُلل نةُالجاباجُ املعقعُاالكرتواُ
 إ اُملُتكوُمتعفرةُيفُاألصلُباللجةُاانكليزية.ُالرتمجةُباللجةُاانكليزية،

اُ -24 ُوسمممممتقدمُاألمانةُبتدُ ل ُردوًداُمكتعبةُعلىُمدخالجُاألعضممممماء،ُحنمممممبُاةقتضممممماء،ُوسممممميت ُنشمممممرهاُأيضمممممً
علىُاملعقعُاالكرتواُامل صممممممممصُللدورةُاخلامنممممممممةُوالتشممممممممريوُلل نةُالجاباجُ]ومعقعُجلنةُالجاباجُعلىُاانرتنت [،ُإىلُ

 األعضاءُاملكتعبة.ُوسترت  ُردودُاألمانةُوليعُاللجاجُالرمسيةُالنتُلللنظلة. انبُمدخالجُ

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/ar/
mailto:COFO-2020@fao.org.وسيتم
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ar
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ar
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ُويتناولُإ راءُاملراسمممممممممممالجُاخلطيةُهقا،ُموُخاللُالكتابة،ُاجلعلةُاألوىلُموُاملداوةجُبنيُاألعضممممممممممماءُواألمانة،ُ -25
ألو ،ُسممميت ُفتاُبابُنقاشُموُأ لُعدمُإضممماعةُالعقتُخاللُاجللنممماجُالتامةُاةفرتاضمممية.ُوبتدُهقاُالتبادلُاخلطيُا

 البندُيفُ لنةُعامةُافرتاضية،ُوفًقاُلل دولُالزمينُللدورة.

وعندُافتتاحُالبندُخاللُاجللنمممممةُالتامةُاةفرتاضمممممية،ُسممممميفتاُالرايسُالبابُأمامُأيةُمداخالجُأخرى،ُإ اُرابُ -26
هقاُالناع،ُميكوُأنُينتفيدُبندُعلىُُاألعضاءُيفُإبداءُتتليقاجُأوُطرحُأسبلةُإضافيةُبتدُالتبادلُاخلطيُاألو .ُوعلى

ُكتابًةُوكقل ُ ُكاملة  دولُاألعلالُيت ُتناولهُخاللُإ راءُاملراسممممالجُاخلطية،ُإ اُرابُأيُعضممممع،ُموُمناقشممممةُتفاعلية
 خاللُاجللنةُالتامةُبنيُاألعضاءُواألمانة.

ُطُالراينمميةُاليتُط رحتُوسمميتعىلُالرايسُصمميااةُاةسممتنتا اجُبشممأنُالبندُموُ دولُاألعلالُعلىُأسمما ُالنقا -27
موُخاللُالتبادلُاخلطيُأوُالتبادلُالشممممممفايُخاللُاجللنممممممةُالتامةُاةفرتاضمممممميةُعلىُحد ُسممممممعاء ،ُوةُسمممممميلاُيفُماُيتتلقُ
ُاباا راءاجُاملقرتحُاختا هاُموُ انبُالل نةاُ يفُبدايةُو ااقُاملتلعماجُاألسمممماسممممية .ُوسمممميت ُتناولُهقهُاةسممممتنتا اج

 موُهقهُاملقكرة.11ُو10ُاضية،ُمباُيتلاشىُمعُاا راءُالعاردُيفُالفقرتنيُيفُ لنةُعامةُافرُت

كلاُستتاجلُجلنةُالصيااةُيفُا تلاعا اُمنعدةُاةستنتا اجُاملتتلقةُبالبنعدُاليتُستتاجلُباةستتانةُبإ راءاجُ -28
 موُهقهُاملقكرة.12ُاملراسالجُاخلطية،ُمباُيتلاشىُمعُاا راءُالعاردُيفُالفقرةُ

 الت الخطية بشأن البنود التي لم يتم تناولها في إجراءات المراسالت الخطيةالمدخ

ُكإ راءُ -29 ي شممممم عُاألعضممممماءُعلىُتقدميُبياناجُمكتعبةُمنمممممبًقاُبشمممممأنُالبنعدُاليتُسممممميت ُتناو اُيفُاجللنمممممةُالتامة،
االكرتواُبالكتابةُإىلُالتنعانُإضمممممممايفُيتتلقُبإدارةُالعقت.ُوهبُتع يهُهقهُالبياناجُاملكتعبةُإىلُاألمانةُبعاسمممممممطةُالربيدُ

،ُوسيت ُنشرهاُعلىُصفاةُصصصةُعلىُاملعقعُاالكرتواُللدورةُاخلامنةُوالتشريوfao.org2020-COFOُ@التا :ُ
 .لل نة

يفُاجللنمممةُالتامةُاةفرتاضمممية.ُوميكوُتقدميُهقهُااحاةجُاخلطيةُإماُبدًةُموُالتتليقُالشمممفايُأوُبالتعازيُمتهُ -30
وميكوُالر ععُإىلُااحاةجُاخلطيةُمبع بُهقهُالطريقةُلجرضُإعدادُمنمممممممممعدةُاسمممممممممتنتا اجُالرايس؛ُاريُأنُااحاةجُ
ُكنممم لُلال تلاع،ُوعلىُهقاُالناع،ُسممميت ُالتتاملُمتااُبنفسُالطريقةُمولُأيُمداخلةُشمممفعيةُ اخلطيةُلوُتظّلُحمفعظة

 أخرى.

الةُزمنيةُحمددةُلتقدميُهقهُااحاةجُاخلطية.ُومعُ ل ،ُإ اُرابُاألعضمممماءُيفُأنُيأخقُولينممممتُهنا ُموُم -31
اخلطيةُيفُاةعتبارُعندُصمممممميااةُاةسممممممتنتا اجُاخلاصممممممةُبالبند،ُهدرُهب ُإرسممممممالُاملداخالجُاخلطيةُقبلُُ إحاة الرايسُ

اُموُيعمنيُعلىُاألقلُموُمععدُمناقشممةُالبندُخاللُاجللنممةُالتامةُاةفرتاضممية،ُ وفًقاُلل دولُالزمين.ُوسممي لّكوُ ل ُأيضممً
 ترمجةُاملداخلةُاخلطيةُإىلُاللجةُاانكليزيةُعندُالضرورة.

 التقارير ومحاضر الجلسات

ُإعدادُمشمممممممممممروعُالتقريرُاملتروضُلالعتلادُُاخلامنمممممممممممةُوالتشمممممممممممريوُلل نةُالجاباججلنةُصممممممممممميااةُالدورةُسمممممممممممتتعىلُ -32
 .تُممكوُقبلُاعتلادُالتقرير،ُمتاشًياُمعُامللارسةُاملتبتةيفُأقربُوقُالل نةالقيُسيتّل ُعلىُأعضاءُ

mailto:COFO-2020@fao.org
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سلُ -33  .لل نةموُالالااةُالداخلية6ُُموُاملادة2ُُطبًقاُللفقرةُُاخلامنةُوالتشريوُلل نةُالجاباجتقريرُالدورةُوسري 

ُُبشمممممممممممأنُاألسممممممممممماليبُاملتّدلةُالل نةتعافقُاراءُُاخلامنمممممممممممةُوالتشمممممممممممريوُلل نةُالجاباجتقريرُالدورةُوسمممممممممممي نممممممممممم  لُ -34
 هقهُاملقكرة.املتروضةُيفُاملتتلدةُبشكلُاستونااي،ُُو،ُيفُهقهُالدورة

اخلامنممممممممةُيفُماُيتتلقُبتقاريرُاة تلاعُوحماضممممممممره،ُعلىُالدورةُُالل نةُاألخرىمجيعُأسمممممممماليبُعللُوسممممممممت طبقُ -35
 .متاشًياُمعُامللارسةُاملتبتةُوالتشريوُلل نةُالجاباج

 إجراءات التصويت

ُكانُالل عءُإىلُالتصممممممممممممممعيتُضممممممممممممممروريًا،ُيتاققُالرايسُموُقراراجُالل نةُويت ُاختا هاُعادةُبتعافقُاآلراء.ُ -36 ُوإ ا
 هريُهقاُالتصعيتُحكًلاُمبناداةُاألمساءُيفُظّلُانتقادُاة تلاعُبصعرةُافرتاضية.

ويفُحالُاختا ُقرارُعوُطريقُالتصمعيتُمبناداةُاألمساءُيفُا تلاعُافرتاضمي،ُسميت ُإ راءُهقاُالتصمعيتُبالطريقةُ -37
سمممممممميت ُالتصممممممممعيتُبشممممممممأنه،ُويقرأُالرايسُأوُاألمنيُأمساءُاألعضمممممممماءُبالرتتيبُاألوديُالتالية.ُيقرأُالرايسُالنممممممممؤالُالقيُ

ُكلُعضع.ُوهيبُكلُعضعُبممممممممممممممانت اُأوُاةاُأوُاامتناعاُبعضعح.ُاانكليزيُ بدًءاُموُبلدُي نابُبالقرعة ُوينتظرُُر ّد
أ ناءZoomُُوهبُعلىُامللولُالتضمممممممممعُالقيُيقعمُبالتصمممممممممعيتُأنُيشمممممممممّجلُوظيفةُالفيديعُاخلاصمممممممممةُبه/هباُعلىُمنصمممممممممةُ

 نُالنتااج.التصعيت.ُويطّلعُأعضاءُاألمانةُعلىُالردودُويقعمعنُبفرزُاألصعاج.ُوبتدُاسرتاحةُقصرية،ُيتعىلُالرايسُإعال

 


