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اجلدول الزمين املؤقت
موجز






1

تلفت عناية املندوبني الكرام إىل أ ّن اجلدول الزمين املؤقت يقدم معلومات عن دورة جلنة مص ا ا ااايد األمساك (اللجنة)
اليت ستعقد بشكل افرتاضي.
ويف ض ااوا قرار ادعقاد الدورة الرابعة والثالثني للجنة بش ااكل افرتاض اايج س ااظجرب النظر بش ااكل مو ااتفظ
اخلموة التالظة من جدول األعمال عن طريق إجرااات املراسالت اخلطظة:

يف ال نود



ال ند  -5القرارات والتوصاظات الصاادرة عن الدورة العاةارة للجنة الفرعظة املةتصاة برتبظة األ ظاا املائظة التابعة
للجنة مصايد األمساكج تروددهاميج النرويجج  27-23أغوطس/آب 2019؛



ال ند  -6القرارات والتوص ا ااظات الص ا ااادرة عن الدورة الو ا ااابعة عش ا اارة للجنة الفرعظة املةتص ا ااة بتجارة األمساك
التابعة للجنة مصايد األمساكج فظغوج إس ادظاج  29-25دوفمرب/تشرين الثاين 2019؛



ال ند  1-13اختصاصات املنصة الدولظة لألغذية والزراعة الرقمظة؛



ال ند  -14برانمج عمل جلنة مصايد األمساك املتعدد الونوات؛



هتم والية جلنة مصايد األمساك :لإل اطة.
ال ند  1-17التطورات يف املنتدايت اليت ّ

وترد يف امللحق هبذه الوثظقة تفاص ااظل اإلجرااات اخلاص ااة لعقد جلو ااات افرتاض ااظة للجنة مص ااايد األمساك بص اافة
استثنائظة يف دورهتا الرابعة والثالثني ج مبا يشمل إجرااات املراسالت اخلطظة.

كان من املقرر ادعقادها خالل الفرتة من  13إىل  17يولظو/متوز .2020
ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة www.fao.org

NE862/A
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اإلثنني،

الفرتة الص ا
-1

 1فرباير/شباط 2021

ظة :الواعة 12:30 - 9:30

افتتاح الدورة (الوثظقتان  COFI/2020/Inf.18و)COFI/2020/Inf.3
 COFI/2020/1وCOFI/2020/Inf.1

-2

اعتما اااد جا اادول األعما ااال والرتتظ ا ااات اخلا اااص ا ا ا ا ا ا ا ااة لا اادورة (الواثئق
و COFI/2020/Inf.4و)COFI/2020/Inf.19

-3

تعظني جلنة الصظاغة

-4

احلالة واالجتاهات والقضااي املوتجدة واالستجا ت امل تكرة لضمان مصايد األمساك وتربظة األ ظاا املائظة الرةظدة
واملوتدامة :إعادة ال ناا على حنو أفضل (الواثئق  COFI/2020/2و COFI/2020/2.1وCOFI/2020/2.2

و COFI/2020/2.3و COFI/2020/10و COFI/2020/11و COFI/2020/Inf.7وCOFI/2020/Inf.3.1

و)COFI/2020/Inf.3.2

فرتة بعد الظهر :الواعة 16:30 - 14:30

دث خاص رفظع املو ااتوال لال تفال لذكرال اخلامو ااة والعش ارين لص اادور مدودة الو االوك بش ا ن الص ااظد الرة ااظد
(الوثظقتان  COFI/2020/2.3و)COFI/2020/Inf.3.1

فرتة بعد الظهر :الواعة ( 17:30 - 16:30أو إىل وقت ال ق إذا اقتضى األمر)
-4

تكملة

-4

تكملة

-5

القرارات والتوصظات الصادرة عن الدورة العاةرة للجنة الفرعظة املةتصة برتبظة األ ظاا املائظة التابعة للجنة مصايد
األمس ا ا اااكج ت ا ا اارود ا ا ااده ا ا اااميج الا ا ا ان ا ا ااروي ا ا ااجج  27-23أغو ا ا ا ا ا ا ا ا ا اط ا ا ااس/آب ( 2019ال ا ا ااواثئ ا ا ااق COFI/2020/3
و COFI/2020/Inf.9و COFI/2020/Inf.9.1و[ )COFI/2020/Inf.9.2إجراءات املراسالت اخلطية]

الثالاثء،

الفرتة الص ا

 2فرباير/شباط 2021

ظة :الواعة 12:00 - 9:00

(س ااتتم مناقش ااة تقرير مر لي عن تنفظذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشا ا ن مقاومة مض ااادات املظكرو ت
للفرتة  2020-2016واقرتاح وض ا ا ا ا ا ااع خطة عمل جديدة ملنظمة األغذية والزراعة بش ا ا ا ا ا ا ا ن مقاومة مض ا ا ا ا ا ااادات
املظكرو ت للفرتة  2025-2021حتت إطار هذا ال ند)
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-6

القرارات والتوص ا ااظات الص ا ااادرة عن الدورة الو ا ااابعة عش ا اارة للجنة الفرعظة املةتص ا ااة بتجارة األمساك التابعة للجنة
مصا ا ا ا ا ا ا اااي ااد األمس اااكج فظغوج إسا ا ا ا ا ا ا ااادظ اااج  29-25دوفمرب/تشا ا ا ا ا ا ارين الث اااين ( 2019الوثظقت ااان COFI/2020/4
و[ )COFI/2020/Inf.10إجراءات املراسالت اخلطية]

فرتة بعد الظهر :الواعة ( 17:30 - 14:30أو إىل وقت ال ق إذا اقتضى األمر)
-7

مو ا ا ا ا ا ا ا ااار ااة مص ا ا ا ا ا ا ا اااي ااد األمس اااك وتربظ ااة األ ظ اااا امل ااائظ ااة يف تنفظ ااذ خط ااة التنمظ ااة املوا ا ا ا ا ا ات اادام ااة لع ااام
(الواثئق  COFI/2020/5و COFI/2020/Inf.11.1و)COFI/2020/Inf.11.2

2030

(ستتم مناقشة الرؤية واالسرتاتظجظة لعمل املنظمة يف جمال التغذية حتت إطار هذا ال ند)
-8

دعم مص ا ا ا ا ا ا ا ا اااي ا ااد األمس ا اااك الص ا ا ا ا ا ااغ ة النط ا ااا واحلرفظ ا ااة (الواثئق
و COFI/2020/Inf.12.1و)COFI/2020/Inf.12.2

-9

مكافحة الصظد غ القادوين دون إبالغ ودون تنظظم (الوثظقتان  COFI/2020/7و)COFI/2020/Inf.13
األربعاء،

الفرتة الص ا
-10

 COFI/2020/6وCOFI/2020/Inf.12

 3فرباير/شباط 2021

ظة :الواعة 12:00 - 9:00

التطورات يف العملظات العاملظة واإلقلظمظة ذات الصلة مبصايد األمساك وتربظة األ ظاا املائظة
(الواثئق  COFI/2020/8و COFI/2020/Inf.14و COFI/2020/Inf.14.1و)COFI/2020/Inf.14.2

-11

معاجلة موا ا ا ا لة تغ املنا واملو ا ا ااائل ال ظىظة األخرال ذات الص ا ا االة يف جمايل مص ا ا ااايد األمساك وتربظة األ ظاا املائظة
(الواثئق  COFI/2020/9و COFI/2020/Inf.15.2و)COFI/2020/Inf.15.4
 -1-11تنفظذ اس ارتاتظجظة منظمة األغذية والزراعة بش ا ن تعمااظم التنااوع ال ظولااوجي عاارب قطاعي مصايد األمساك
وتربظة األ ظاا املائظة (ستتم مناقشة موودة خطا ااة العما اال للفا اارتة  2023-2021الس ا ارتاتظجظة منظمة
األغذية والزراعة بش ا ا ا ن تعما ا ااظم التنا ا ااوع ال ظولا ا ااوجي عا ا اارب القطاعات الزراعظة حتت إطار هذا ال ند)
(الوثظقتان  COFI/2020/9.1و)COFI/2020/Inf.15.3

فرتة بعد الظهر :الواعة ( 17:30 - 14:30أو إىل وقت ال ق إذا اقتضى األمر)
-12

تعزيز مناقش ااات جلنة مص ااايد األمساك بشا ا ن إدارة مص ااايد األمساك :اقرتاح إدش اااا جلنة فرعظة جديدة معنظة دارة
مصايد األمساك اتبعة للجنة مصايد األمساك (الوثظقة )COFI/2020/10

4
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اخلميس 4 ،فرباير/شباط

الفرتة الص ا
-13

ظة :الواعة 12:00 - 9:00

برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مص ا ااايد األمساك وتربظة األ ظاا املائظة ض ا اامن اإلطار االس ا ا ارتاتظجي
للمنظمة (الواثئق  COFI/2020/11و COFI/2020/Inf.5و COFI/2020/Inf.6وCOFI/2020/Inf.3.1
و)COFI/2020/Inf.3.2
1-13

-14

2021

اختص ا ا ا ا ا ا ا اااص ا ا ا ا ا ا ا ااات املنص ا ا ا ا ا ا ا ااة ال اادولظ ااة لألغ ااذي ااة والزراع ااة الرقمظ ااة (الوثظق ااة )COFI/2020/Inf.3.3
[إجراءات املراسالت اخلطية]

برانمج عمل جلنة مصايد األمساك املتعدد الونوات (الوثظقة [ )COFI/2020/12إجراءات املراسالت اخلطية]
فرتة بعد الظهر :الواعة 17:30 - 14:30

-15

ادتةاب رئظس ودواب رئظس الدورة اخلاموة والثالثني للجنة مصايد األمساك

-16

موعد ومكان ادعقاد الدورة اخلاموة والثالثني للجنة مصايد األمساك

-17

أية موائل أخرال
1-17

هتم واليااة جلنااة مص ا ا ا ا ا ا ااايااد األمساااك :لإل اااطااة (الوثظقااة )COFI/2020/Inf.16
التطورات يف املنتاادايت اليت ّ
[إجراءات املراسالت اخلطية]
اجلمعة،

-18

اعتماد التقرير (يعلن الوقت ال ًقا)

 5فرباير/شباط 2021
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امللحق
مذكرة بشأن اإلجراءات اخلاصة لعقد جلسات افرتاضية للجنة مصايد األمساك
بصفة استثنائية يف دورهتا الرابعة والثالثني
تنط ق اإلجرااات امل ظّنة يف هذا امللحق بص ا ا ا ا اافة اس ا ا ا ا ااتثنائظة على الدورة الرابعة والثالثني للجنة مص ا ا ا ا ااايد األمساك
-1
(اللجنة) يف ض ا ا ا ااوا التداب املتةذة هبدا ا تواا جائحة كوفظد 19-وما يرتتب عنها من أس ا ا ا االوب افرتاض ا ا ا ااي لعقد هذه
أب من دوراهتا القادمة.
الدورة .وال يش ّكل اعتماد هذه اإلجرااات سابقة ألسالظب عمل اللجنة يف ّ

وظائف جلنة مصايد األمساك
تشمل مهام اللجنة على النحو املنصوص علظه يف املادة  30من الالئحة العامة للمنظمة ما يلي:

-2







-3

دراسة برانمج عمل املنظمة يف مظدان مصايد األمساك وتنفظذها؛
إجراا دراسا ا ا ااات دورية عامة عن مشا ا ا ااكالت مصا ا ا ااايد األمساك ذات الطابع الدويلج مع تقظظم هذه املشا ا ا ااكالت
و لوهلا املمكنةج بغرض اختاذ تداب منو ا ا ا ا ا ااقة من جادب الدول ومنظمة األغذية والزراعة واألجهزة احلكومظة
الدولظة األخرال؛
تدرس اللجنة ملثل موضا ا ا ا ا ااوعات اددة تتعلق مبصا ا ا ا ا ااايد األمساكج حتال إلظها من ا لس أو من املدير العامج أو
تدرجها اللجنة يف جدول أعماهلا بنااً على طلب دولة عضا ا ااو ط قا أل كام الئحتها الداخلظةج وتصا ا اادر اللجنة
توصظات مناس ة يف هذا الش ن؛
دراس ا ااة مدال مالامة إعداد معاهدات دولظة وعرض ا ااها على الدول األعض ا اااا مبقتض ا ااى املادة  14من الدس ا ااتورج
لضمان التعاون الدويل الفعال والتشاور يف جمال مصايد األمساك على دطا عاملي؛
تقدمي تقارير إىل ا لسج أو إسداا املشورة للمدير العامج بش ن املوائل اليت ت حثها عند االقتضاا.
وال ينطوب األس االوب االفرتاض ااي لعقد الدورة الرابعة والثالثني للجنة مص ااايد األمساك على أب تغظ
أية وظظفة من وظائف اللجنة امل ظّنة يف النصوص األساسظة.

لنوا ا ة إىل

إجراء املداوالت
س ا ا ا ااتعقد مجظع اجللو ا ا ا ااات العامة للدورة الرابعة والثالثني للجنة من خالل منص ا ا ا ااة  Zoomللمؤمترات الفظديوية.
-4
و لنو ة إىل اإلرةادات الفنظة بش ن كظفظة ادضمام املشاركني إىل االجتماعج يرجى الرجوع إىل إرةادات عقد االجتماعات
املوجهة للمشا اااركني .وسا ااظتمتع أعضا اااا اللجنة واملراق ون على قدم من املوا اااواة بنفس إمكادظة
سا ااتةدام منصا ااة ّ Zoom
الوصاول والقدرات داخل منصاة اجتماعات Zoomج مبا يكفل قدرهتم على رؤية املشااركني يف االجتماع االفرتاضاي ومت ّكن
اآلخرين من رؤيتهم .ولكن األولويااة س ا ا ا ا ا ااتكون ملااداخالت األعض ا ا ا ا ا ا اااا وجوز للرئظس أن يعطي الكلمااة للمراق ني للقظااام
مبداخالت إذا مسح الوقت بذلك.
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وسااتكون خدمات الرتمجة الفورية متا ة جبمظع اللغات الواات للمنظمة خالل مجظع اجللوااات االفرتاضااظة للدورة
-5
الرابعة والثالثني للجنة.
ودظرا إىل األس ا االوب االفرتاض ا ااي الذب س ا ااظعتمد لعقد الدورة الرابعة والثالثني للجنة وض ا اارورة ت و ا ااظر اإلجرااات
-6
ً
لض ا ا اامان ما يكفي من الوقت خالل الدورة الس ا ا ااتكمال مجظع ال نود املدرجة على جدول األعمالج س ا ا ااظتم تنفظذ عدد من
اإلجرااات إلدارة الوقت .ويتضا ا ا اامن ذلك حتديد الوقت املتاح لفرادال مداخالت األعضا ا ا اااا من احلضا ا ا ااور بثالث دقائقج
واملداخالت املتعددة األعضاااا لنظاية عن كل جمموعة إقلظمظة خبمس دقائق .وسااعظًا إىل تعظظم كفااة اإلجراااتج يشااجع
بشكل خاص إلقاا ال ظاانت لنظاية عن كل جمموعة إقلظمظة.
ولتو ا ااهظل املش ا اااورات املوازية بني املش ا اااركنيج مبا يف ذلك ا موعات اإلقلظمظةج س ا ااتتاح غرا جاد ظة يف منص ا ااة
-7
Zoomج بنااً على طلب يقدم إىل األمادة لكتابة إىل العنوان التايلFAO-COFI@fao.org :ج مع اإلة ا ا ا ااارة بش ا ا ا ااكل
واضااح يف سااطر املوضااوع يف الرسااالة امل عوثة لربيد اإللكرتوين إىل طلب غرفة جاد ظة (.)break out room request
وجتدر اإلةارة إىل أن خدمات الرتمجة الفورية لن تكون متا ة للغرا االفرتاضظة اجلاد ظة.
موجزا لالستنتاجات والتوصظات املن ثقة عن النقاش عند هناية النقاش
-8
ومتاةظًا مع املمارسة املت عةج سظقدم الرئظس ً
التايل بش ن ال ند التايل املدرج على جدول األعمال.
وستعرض استنتاجات الرئظس على مجظع األعضاا واملراق ني املشاركني يف الدورة الرابعة والثالثني للجنة الستعادة
-9
موودة االستنتاجات
بوظظفة مشاركة الشاةة مع اآلخرين ( )share screenعلى منصة  .Zoomوإن أب تعديالت على ّ
ستعرض على الشاةة يف الوقت احلقظقيج ما مل تتفق اللجنة على وجه التحديد على خالا ذلك.
 -10وسا ااتعقد اجتماعات جلنة الصا ااظاغة للدورة الرابعة والثالثني للجنة على منصا ااة Zoomج يف اجتماع منفصا اال عن
اجللو ا ا ا ا ا ااات العامة للجنةج وذلك هبدا أتكظد النص املتفق علظه يف اجللو ا ا ا ا ا ااة العامة وتعديله وتنقظحهج عند االقتض ا ا ا ا ا اااا.
وستوتةدم وظظفة مشاركة الشاةة مع اآلخرين ( )share screenعلى منصة  Zoomلتظو إدخال أب تعديالت على
النص .ووف ًقا للممارس اة املت عةج يعني رئظوااا جمموعة بلدان منظمة التعاون والتنمظة يف املظدان االقتصااادب وجمموعة ال ا ا ا ا ا ا ا ا77
والصني أعضاا جلنة الصظاغة.

جدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق
-11

تتوىل األمادةج وف ًقا للممارسة املت عةج إعداد مجظع واثئق الدورة ودشرها بلغات املنظمة الوت كافةً.

 -12وس ااتح ّدد مواعظد ادعقاد جلو ااات الدورة الرابعة والثالثني للجنة متاة ااظًا مع املمارس ااة املت عةج من الو اااعة  9:30إىل
الواااعة  12:30خالل الفرتة الص ا ا ظة لظوم اإلثننيج ومن الواااعة  9:00إىل الواااعة  12:00خالل الفرتة الص ا ا ظة من يوم
الثالاثا إىل يوم اخلمظسج ومن الو ا اااعة  14:30إىل الو ا اااعة  17:30خالل فرتة بعد الظهر من يوم اإلثنني إىل يوم اخلمظسج
أو إىل أب وقت ال ق إذا اقتضى األمر .وأما اجلدول الزمين لظوم اجلمعة فوظؤكد ال ًقا حبوب س مداوالت الدورة.
 -13وس ا ا ااتعقد جلنة الص ا ا ااظاغة للدورة الرابعة والثالثني للجنة اجتماعها (اجتماعاهتا) بعد اختتام جلو ا ا ااات فرتات بعد
الظهر ألايم الثالاثا واألربعاا واخلمظس ( 2و 3و 4فرباير/ة اط .)2021
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 -14وجتدر اإلة ا ا ا ا ا ااارة إىل أن توقظت املنطقة املطّق على الدورة الرابعة والثالثني للجنة هو توقظت أورو الوس ا ا ا ا ا ااطى
(توقظت غرينتش .)1+وهذا التوقظت هو توقظت منطقة املقر الرئظو ا ااي للمنظمةج وس ا ااظكون مكان ادعقاد االجتماع كما لو
اجتماعا فعلظًا ينعقد حبضور املشاركني.
كان
ً
 -15وس ا ا ا ا ا ااتتاح مجظع واثئق املعلومات األس ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا ااظة لدورة اللجنة على املوقع اإللكرتوين للجنة على العنوان التايل:
.http://www.fao.org/about/meetings/cofi/ar/

ض ا ا ااج يف اجللو ا ااة العامة االفرتاض ا ااظة عند بدا النظر يف أب بند من بنود جدول األعمالج تقدمي عروض
 -16وميكن أي ً
ةفهظة موجزة بش ن ال نود املدرجة على جدول األعمالج غ تلك اليت يتم تناوهلا بواسطة إجرااات املراسالت اخلطظةج مبا
يف ذلك بش ن أب تطورات جديدة منذ دشر واثئق الدورةج إذا لزم األمر و/أو كان ذلك ضرورًاي.

 -17وخالل الدورة الرابعة والثالثني للجنةج سظط ق تدب إضايف لعدم إضاعة الوقتج وهو التةلي عن إدالا األعضاا
افهظا ل ظاانت العامة خالل اجلزا االفتتا ي من الدورة .وميكن إ الة ال ظاانت العامةج اليت عادة ما يتم
أو املراق ني ة ا ا ا ا ا ا ً
اإلدالا هبا أثناا افتتاح دورات اللجنةج يف ة ا ا ا ا ا ااكل خطي حبلول يوم األربعااج  27يناير/كادون الثاين  2021لكتابة إىل
العنوان التايلFAO-COFI@fao.org:ج مع اإلة ا ا ااارة بش ا ا ااكل واض ا ا ااح يف س ا ا ااطر موض ا ا ااوع الرس ا ا ااالة اليت ت عث لربيد
اإللكرتوين إىل ال ظاانت العامة ( .)general statementsوس ا ا ا اتنشا ا ا اار هذه ال ظاانت اخلطظة على الصا ا ا اافحة اإللكرتودظة
اخلاصة للجنةج وستكون متا ة للجمظع بلغاهتا األصلظة.
 -18وس ا ااتتط ق مجظع أس ا ااالظب عمل اللجنة األخرال يف ما يتعلق جبدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق اخلاص ا ااة هبا
على دورهتا الرابعة والثالثني وف ًقا للممارسة املت عة.

إجراءات املراسالت اخلطية
 -19يف ضا ااوا اإلجرااات االسا ااتثنائظة املط قة لعقد الدورة الرابعة والثالثني للجنة بشا ااكل افرتاضا اايج سا ااظتم تناول عدد
خمت ااار من بنود ج اادول األعم ااال (ال نود  5و 6و 1-13و 14و )1-16عن طريق إجرااات املراس ا ا ا ا ا ااالت اخلطظ ااة .وه ااذه
اإلجرااات هي تدب يهدا إىل إدارة الوقت بغرض تزويد اللجنةج خالل اجللو ا ا ا ا ا ااات العامة االفرتاض ا ا ا ا ا ااظة للدورة الرابعة
والثالثنيج مبا يكفي من الوقت لكي تتمكن من اختتام النظر يف مجظع ال نود املدرجة على جدول أعماهلا.
ال العروض الش اافهظة اليت
اتحل املقدمات/العروض اخلطظة ّ
 -20وس ااعظًا إىل عدم إض اااعة الوقت عند تو ااظ اجللو اااتج س ا ّ
عادة ما تقدم عند بداية النظر يف كل بند من بنود جدول األعمال خالل اجللوا ا ااات العامةج لنو ا ا ا ة إىل بنود جدول األعمال
اليت يتم تناوهلا بواسطة إجرااات املراسالت اخلطظة .وستتاح هذه املقدمات/العروض اخلطظة للعموم على املوقع اإللكرتوين للجنة
ق ل ادطال أعمال الدورة الرابعة والثالثني للجنة بثالثة أسابظع على األقل حبلول يوم اإلثننيج  18يناير/كادون الثاين .2021
 -21وبعد أن تتم إات ة املقدمات/العروض اخلطظة املتعلقة ب نود جدول األعمالج سا ااظطلب من األعضا اااا أن يقدمواج
حبلول يوم األربعااج  27يناير/كادون الثاين 2021ج إس ا ا ا ا ا ااهامات خطظةج مبا يف ذلك أب تعلظقات وأس ا ا ا ا ا ااىلة ول ال نود
املةتااارة .وجوز لألعض ا ا ا ا ا ا اااا تقاادمي هااذه اإلسا ا ا ا ا ا اهااامااات اخلطظااة إىل األمااادااة عرب الربيااد اإللكرتوين لكتااابااة إىل العنوان
FAO-COFI@fao.orgج مع اإلة ا ا ااارة بش ا ا ااكل واض ا ا ااح يف س ا ا ااطر موض ا ا ااوع الرس ا ا ااالة اليت ت عث لربيد اإللكرتوين إىل
تعلظقات على بند جدول األعمال الذب جرال النظر فظه عن طريق إجرااات املراس ا ا ا ا ا ااالت اخلطظة comments on
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 . WCP agendaوستنشر مجظع اإلسهامات اخلطظة الواردة من األعضاا على الصفحة املةصصة على املوقع اإللكرتوين
للدورة الرابعة والثالثني للجنة جنًا إىل جنب مع ترمجة للغة اإلدكلظزيةج إذا مل تكن مقدمة يف األصل للغة اإلدكلظزية.
ض اا على
ردودا خطظة على إسااهامات األعضااااج سااظتم دشاارها أي ً
 -22وسااتقدم األمادة بعد ذلكج وااب االقتضااااج ً
املوقع اإللكرتوين املةص ا ااص جنًا إىل جنب مع اإلس ا ااهامات اخلطظة املقدمة من األعض ا اااا .وس ا ااترتجم ردود األمادة جبمظع
اللغات الرمسظة الوت للمنظمة.
 -23وبعد هذا الت ادل اخلطيج ومتاةظًا مع اجلدول الزمين للدورةج ستناقش استنتاجات الرؤساا بش ن ال ند ذب الصلة
يف اجللوة العامة االفرتاضظة.
 -24وعند بدا النظر يف ال ند املدرج على جدول األعمال خالل اجللو ا ا ا ا ا ااة العامة االفرتاض ا ا ا ا ا ااظةج يقوم الرئظس بعرض
مو ا ا ااودة االس ا ا ااتنتاجات الس ا ا ااتناد إىل النقاط الرئظو ا ا ااظة اليت أث ت من خالل الت ادل اخلطي ودعوة األعض ا ا اااا إىل تقدمي
تعلظقاهتم .وس ا ااتعاا جلنة الص ا ااظاغةج يف االجتماعات اليت تعقدهاج االس ا ااتنتاجات اليت ش إقرارهاج مبا يتماة ا ااى مع اإلجراا
الوارد يف الفقرة  10من هذه املذكرة و لطريقة ذاهتا املت عة لنو ة إىل مجظع ال نود األخرال املدرجة على جدول األعمال.

املدخالت اخلطية بشأن البنود اليت مل يتم تناوهلا يف إجراءات املراسالت اخلطية
 -25كإجراا إضايف إلدارة الوقتج يشجع األعضاا واملراق ون على أن يقدمواج مو ًقاج بظاانت خطظة بش ن ال نود اليت
يتم تناوهلا أبكملها يف اجللوااة العامة .وين غيج حبلول يوم األربعااج  27يناير/كادون الثاين 2021ج توجظه هذه ال ظاانت إىل
األمادة بواسطة الربيد اإللكرتوين لكتابة إىل العنوان التايلFAO-COFI@fao.org :ج مع اإلةارة بشكل واضح يف سطر
موض ا ا ا ااوع الرس ا ا ا ااالة اليت ت عث لربيد اإللكرتوين إىل تعلظقات على بنود أخرال من جدول األعمال ( comments on
)other agenda itemsج وسظتم دشرها على صفحة خمصصة على املوقع اإللكرتوين للدورة الرابعة والثالثني للجنة.
بدال من اإلدالا هبا ةاافهظًاج أو مبوازاة ذلكج يف اجللوااة العامة االفرتاضااظة.
 -26وجوز تقدمي هذه ال ظاانت اخلطظة إما ً
وميكن الرجوع إىل ال ظاانت اخلطظة مبوجب هذه الطريقة لغرض إعداد مو ا ا ااودة اس ا ا ااتنتاجات الرئظسج والتعامل معها بنفس
الطريقة اليت يتم هبا التعامل مع أب مداخلة ةفهظة أخرال.

التقارير وحماضر اجللسات
اظعمم على
 -27س ا ااتتوىل جلنة ص ا ااظاغة الدورة الرابعة والثالثني للجنة إعداد مش ا ااروع التقرير املعروض لالعتماد الذب س ا ا ّ
أعضاا اللجنة يف أقرب وقت ممكن ق ل اعتماد التقريرج متاةظًا مع املمارسة املت عة.
-28

وس سل تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة ط ًقا للفقرة  2من املادة  6من الالئحة الداخلظة للجنة.

وجل تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة توافق آراا اللجنة بش ن األسالظب املع ّدلة يف هذه الدورةج املعتمدة
 -29وسظ ّ
بشكل استثنائيج واملعروضة يف هذه املذكرة.
 -30وستط ق مجظع أسالظب عمل اللجنة األخرال يف ما يتعلق بتقارير االجتماع وااضرهج على الدورة الرابعة والثالثني
للجنة متاةظًا مع املمارسة املت عة.
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إجراءات التصويت
 -31يتح ّقق الرئظس من قرارات اللجنة اليت يتم اختاذها عادة بتوافق اآلراا .وإذا كان اللجوا إىل التصا ا ا ااويت ضا ا ا اارورًايج
ظل ادعقاد االجتماع بشكل افرتاضيج مبناداة األمساا.
فإده جرب لضرورةج يف ّ

 -32ويف ال اختاذ قرار عن طريق التصا ااويت مبناداة األمساا يف اجتماع افرتاضا اايج سا ااظتم إجراا هذا التصا ااويت ت اع
اإلجرااات التالظة .يقرأ الرئظس املو لة اليت سظتم التصويت علظهاج ويقرأ الرئظس أو األمني أمساا األعضاا لرتتظب األجبدب
رد كل عضو .وجب على األعضاا اإلجابة بوضوح ب ا ا ا دعم أو ال أو
اإلدكلظزب (بداًا من بلد يوحب لقرعة) وينتظر ّ
امتناع  .وجب على ممثل العضا ااو الذب يقوم لتصا ااويت أن يش ا اغّل وظظفة الفظديو اخلاصا ااة به على منصا ااة  Zoomأثناا
التص ااويت .ويطّلع أعض اااا األمادة على الردود ويقومون بفرز األص اوات .وبعد فرتة اس ارتا ة قص ا ةج يتوىل الرئظس اإلعالن
عن النتائج.

