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 اجمللس

 بعد املائةالسادسة والستون الدورة 
 2021أبريل/نيسان  26-30

 للمؤمترالثانية واألربعني  ابلدورة اخلاصة الرتتيبات
 

 وجزامل

) تواريخ انعقاد املؤمتر 1(بشــــــــــــــأن  اقرتاحاتلمؤمتر و لواألربعني الثانية للدورة  امؤقـّتً  ازمنيً  تتضــــــــــــــّمن هذه الوثيقة جدوًال 
اخلاصــــة املطبقة بصــــفة اســــتثنائية على الشــــكل االفرتاضــــي للدورة،  إلجراءاتاو ) 2والشــــكل الذي ســــُتعقد به دورته؛ (

رة املؤمتر موضـــــــوع للنقاش العام يف دو و ) 3الســـــــري؛ ( عن طريق االقرتاعيشـــــــمل اخليارات البديلة إلجراء انتخاابت  مبا
أعضاء و ) 5؛ (2023-2022يف الفرتة  اليت ستعقدفرتة السنتني لدورات األجهزة الرائسية لموضوع و ) 4؛ (2021لعام 

 .بشأ�ممكتب املؤمتر الذين يتعنيَّ تقدمي الرتشيحات 

 اختاذها من جانب اجمللساليت يُقرتح اإلجراءات 
 اجمللس مدعو إىل اختاذ قرارات بشأن:إن 

 ؛2021يونيو/حزيران  18إىل  14عقد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر يف الفرتة من  أ)(
 ؛ةافرتاضي بصورةعقد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر  ب)(

 تقدمي التوصيات التالية إىل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر: مدعو إىل اجمللسإّن و 

، املرفق ألفيف  الواردبصفة استثنائية يف دورة املؤمتر االفرتاضية على النحو  ستطبقاإلجراءات اخلاصة اليت  أ)(
 ؛املرفق ابء يف الواردالتصويت على النحو  اتواخليارات البديلة إلجراء

 املوعد النهائي الستالم الرتشيحات لعضوية اجمللس للفرتتني التاليتني:  ب)(

 ؛2024يونيو/حزيران  30�اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر حىت من  )1(
 حىت �اية الدورة الرابعة واألربعني للمؤمتر؛ 2022يونيو/حزيران  30من و  )2(

  املرفق جيم؛يف  الوارداجلدول الزمين املؤقت للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر على النحو  (ج)
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الوفود ببيا�هتا يف شـــــــــكل رقمي يف  وإجراءات إدالء حالة األغذية والزراعةلنقاش العام بشـــــــــأن اموضـــــــــوع  (د)
إىل إلقاء البيا�ت خبمس دقائق ابلنســــــبة  املدة اليت يســــــتغرقها رؤســــــاء الوفود يفإطار النقاش العام وحتديد 

 اجللسة العامة؛ خاللهذا البند 

 ؛2023-2022أثناء فرتة السنتني  اليت ستعقدموضوع فرتة السنتني لدورات األجهزة الرائسية  (هـ)

 املرشحون ملا يلي من األعضاء يف مكتب املؤمتر: (و)

 رئيس املؤمتر؛ •
 األوىل؛الرّئيسية رئيس اللجنة  •
 الثانية؛الرّئيسية رئيس اللجنة  •
 ثالثة نواب لرئيس املؤمتر؛ •
 اللجنة العامة؛سبعة أعضاء منتخبني يف  •
 تسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض.و  •

 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Rakesh Muthooالسيد 
 واجمللس للمؤمتر العام األمني 
 55987 06570 39+اهلاتف: 
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 مةمقدّ  -ألف
الرتتيبات واالستعدادات اخلاصة ابلدورة الثانية تتضمن هذه الوثيقة اقرتاحات مقدمة إىل اجمللس للنظر فيها بشأن  -1

بشـــأن موضـــوع النقاش العام وموضـــوع فرتة الســـنتني واجلدول الزمين ) مقرتحات إجرائية 1واألربعني للمؤمتر. وُحتدِّد الوثيقة (
قبل ولكنها تتطلب مقرتحات بشــــــأن القرارات اليت اختذها اجمللس واملؤمتر من و ) 2املؤقت للمؤمتر وأعضــــــاء مكتب املؤمتر؛ (

 مواعيد املؤمتر املنقحةوتدابري االحتواء املصاحبة هلا. ويشمل ذلك مقرتحات بشأن  19-يف ضوء أثر جائحة كوفيد تعديًال 
افرتاضــــــية، واملواعيد النهائية املنقحة بصــــــورة الســــــري  عن طريق االقرتاعانتخاابت ، واخليارات البديلة إلجراء وطريقة انعقاده

 شيحات لعضوية اجمللس.الستالم الرت 

ل هذه الوثيقة الرتتيبات اخلاصـــــــــــــــة ابلدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة اليت وافق عليها اجمللس يف دورته  -2 وُتكمِّ
 .CL 165/14اخلامسة والستني بعد املائة على النحو الوارد يف الوثيقة 

ديســــمرب/كانون األول  4-نوفمرب/تشــــرين الثاين  30يف دورته اخلامســــة والســــتني بعد املائة (قد وافق اجمللس كان و  -3
 ) على جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر.2020

 وطريقة انعقاده املؤمتر مواعيدتغيري  -ابء
 للمنظمة على ما يلي: من الالئحة العامة  1من املادة  1الفقرة نص ت -4

ؤمتر يف لقرار من امل ايف شـــــــــــــــهر يونيو/حزيران، وجيوز أن تُعقد يف مكان آخر وفقً  تُعقد الدورة العادية للمؤمتر مبقر املنظمة"
 ."دورة سابقة أو بقرار من اجمللس يف الظروف الطارئة

وترتيب ، 19-الظروف االســــــــــتثنائية احمليطة جبائحة كوفيدســــــــــعًيا إىل تيســــــــــري مشــــــــــاركة مجيع األعضــــــــــاء يف ظّل و  -5
إاتحة الفرصــــــــة ملؤمتر املنظمة لتقدمي إســــــــهامات مهمة إىل قمة األمم املتحدة  اجتماعات حكومية رفيعة املســــــــتوى، وكذلك

فإن اجمللس مدعو إىل املوافقة على عقد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر يف الفرتة من  للنظم الغذائية واملؤمتر الســـــــــــــابق للقمة،
خالل  يف األســاسما قرره املؤمتر حســب  2021يوليو/متوز  16إىل  12من الفرتة من  بدًال  2021يونيو/حزيران  18إىل  14

 .20191يف يوليو/متوز  اليت عقدتاحلادية واألربعني دورته 

 Zoomوابإلضـــــــافة إىل ذلك، فإن اجمللس مدعو إىل البت يف عقد دورة املؤمتر بطريقة افرتاضـــــــية من خالل منصـــــــة  -6
، القيود املفروضــــة من حكومة ، مبا يشــــمل، يف مجلة أمور19-بســــبب العقبات الناشــــئة عن جائحة كوفيد يةالفيديو  للمؤمترات

 من أجل احتواء اجلائحة. حيضرها عدد كبري من املشاركنيالبلد املضيف على السفر الدويل وعقد اجتماعات 

ية الثانية اليت ســـــــــــــــيجري اتاملقرتحة اإلجراءات والرتتيبات احملددة  املرفق ألفيف وترد  -7 باعها يف الدورة االفرتاضـــــــــــــــ
اعتماد  بشأن 3يف إطار البند  املرفق ألفاملوافقة على اإلجراءات اخلاصة احملددة يف إىل املؤمتر  وسُيدعىواألربعني للمؤمتر. 
 اللجنة العامة للمؤمتر من النظر فيها أثناء اجتماعها األول. انتهاء، بعد لدورةاب اخلاصة رتتيباتالجدول األعمال و 

  

                                                            
 . REP/2019Cمن الوثيقة  81الفقرة   1
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 االقرتاع السريعن طريق انتخاابت  إلجراءاخليارات البديلة  -جيم
االقرتاع عن طريق إجراء تصـــــــــــــــويت بديل لالنتخاابت بشـــــــــــــــأن قدم امل قرتاحاالاجمللس مدعو إىل املوافقة على  إنّ  -8

 وتسرتشد القادمة. دوراته من ألي سابقة خلق ودون ةستثنائيبصورة ا سيطبق ،رواألربعني للمؤمتلدورة الثانية ا أثناءالسري 
ملشـــاورات اليت عقدها الرئيس املســـتقل للمجلس مع رؤســـاء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم االقرتاحات املبّينة يف هذه الوثيقة اب

 التصويت أثناء الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر. ستطبق على اإلجراءات اخلاصة اليت  بشأن

) اقرتاع ســــــــــــري إلكرتوين عن 1: (نظر فيهاكي يلثالثة خيارات بديلة لرتتيبات التصــــــــــــويت  وطرحت على اجمللس -9
االقرتاع الســري عن طريق  حبضــور األعضــاءتصــويت أو ) 2طريق اإلنرتنت يتم إجراؤه من خالل برجمية حاســوبية خارجية؛ (

لة عن الرتتيبات واإلجراءات اليت يتطلبها هب املرفق ابءاالقرتاع ابلربيد. ويتضــــمن أو ) 3ني؛ (لتعياب ذه الوثيقة معلومات مفصــــَّ
 يف الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر. وطريقة تنفيذ تلك الرتتيبات واإلجراءاتكل خيار 

اإلجراءات والرتتيبات اخلاصـــة وبناًء على توصـــية اجمللس، ســـُيدرج اخليار املعتمد بشـــأن ترتيبات التصـــويت البديلة يف  -10
 اجللسة يف االسم بنداء تصويت مع االفتتاحية، جلسته إطار يف ،إىل املوافقةابلدورة الثانية واألربعني للمؤمتر. وسُيدعى املؤمتر 

، 3يف إطار البند  19-جائحة كوفيديف ظّل الظروف اليت تطرحها ت بديل بصــــــــفة اســــــــتثنائية إجراء تصــــــــوي تنفيذ على العامة
 اجتماعها األول. أثناءاللجنة العامة للمؤمتر  أن تنظر فيها، بعد ابلدورة والرتتيبات اخلاصةاعتماد جدول األعمال 

 ،إىل تعليق اللمنظمة، ســـــــــــــــُيدعى املؤمتر أيضـــــــــــــــً من الالئحة العامة  12(أ) من املادة  7والفقرة  49 وعمًال ابملادة -11
مع  غري متوافقة موادأية  ،2بنداء االســــم التصــــويت خالل من االفرتاضــــية، العامة اجللســــة املعطاة يف األصــــوات ثلثيغالبية ب

ة عقد االجتماعات بشـــــــــــكل افرتاضـــــــــــي، مبا يف ذلك ترتيبات التصـــــــــــويت البديلة. ويُطبَّق أي تعليق لالئحة العامة للمنظم
 ألي من دوراته ودون أن ُيشكل ذلك سابقةصفة استثنائية بواإلجراءات اخلاصة املنفذة يف الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 

  .القادمة

 اجلدول الزمين املؤقت -دال
 إىل اجمللس للنظر فيه، ويُعرض بعد ذلك على املؤمتر للموافقة عليه.  )املرفق جيميُقّدم جدول زمين مؤقت للمؤمتر ( -12

اجتماعها األول الذي ســــــــــــــتعقده يف اليوم األول من وتســــــــــــــتعرض اللجنة العامة للمؤمتر اجلدول الزمين املؤقت يف  -13
 من الالئحة العامة للمنظمة). 10ب) من املادة  -(أ  2إىل املؤمتر للموافقة عليه (الفقرة  توصيتها وترفع، انعقاد املؤمتر

من قرار الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس بشأن حتديد مواعيد  اومت وضع اجلدول الزمين املؤقت انطالقً  -14
من أجل ز�دة كفاءة أعمال  ،3اجتماعات اللجنة الرئيســـــية األوىل واللجنة الرئيســـــية الثانية للمؤمتر ابلتعاقب قدر املســـــتطاع

 .هولتعزيز مشاركة األعضاء يف مجيع اجتماعاتاملؤمتر 

  

                                                            
 للمنظمة العامة الالئحةمن  12من املادة  8الفقرة  حسب االمسي صوتالأو   2
 .  REP/165CL(ب) من الوثيقة  33الفقرة   3
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 مكتب املؤمتر أعضاء -هاء 
مببدأ التناوب بني األقاليم، من املتوقع أن تقدِّم اجملموعة اإلقليمية ألورواب إىل الدورة الســـادســـة والســـتني بعد  مًال ع -15

أن �خذ يف وعالوة على ذلك، فإن اجمللس مدعو إىل رئيس للمؤمتر. لالنتخاب كاملائة للمجلس اســـــــــــــــم ممثل إقليم أورواب 
اليت تقضـــــــي أبن يكون رئيس اللجنة الرئيســـــــية األوىل من بلد عضـــــــو يف و املمارســـــــة املتبعة يف التناوب بني األقاليم  االعتبار

بعة والســبعني جمموعة الســالثانية من بلد غري عضــو يف  الرئيســية جمموعة الســبعة والســبعني والصــني، وأن يكون رئيس اللجنة
 والصني.

من الالئحــة العــامــة للمنظمــة، ُيطلــب من اجمللس تســـــــــــــــميــة مرشـــــــــــــــحني  24من املــادة  (ب) 5 للفقرة اووفقًــ  -16
 للمناصب التالية:

 رئيس املؤمتر؛ )1(
 رئيس اللجنة الرئيسية األوىل؛ )2(
 رئيس اللجنة الرئيسية الثانية؛ )3(
 ثالثة نواب لرئيس املؤمتر؛ )4(
 العامة للمؤمتر؛سبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة  )5(
 .تسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويضو  )6(

وعقب موافقة اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة على أساليب العمل اجلديدة للمؤمتر على النحو الوارد  -17
جيوز للمرشـــــــحني لعضـــــــوية اللجنة العامة أن جيتمعوا بصـــــــفة غري رمسية يف األ�م اخلمســـــــة عشـــــــر  ،CL 165/18يف الوثيقة 

الســــــــابقة على انعقاد املؤمتر إلجراء األعمال التحضــــــــريية. وجتدر اإلشــــــــارة إىل أن أي أعمال حتضــــــــريية ال ُتشــــــــكل قرارات 
 عني للمؤمتر من انتخاب أعضائها.حني انتهاء الدورة الثانية واألربإىل وتوصيات رمسية من اللجنة العامة 

 موضوع النقاش العام -واو
العادة يف لكل دورة من دورات املؤمتر موضــــوع رئيســــي واحد يتفق عليه املؤمتر وذلك جرت العادة على أن يكون  -18

 ما يلي املواضيع املختارة للنقاش العام يف الدورات الثالث املاضية للمؤمتر:  اجمللس. ويفبناًء على توصية 

 )2019( "اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية" •
 )2017( "تغريُّ املناخ والزراعة واألمن الغذائي" •
كســـــــــــــــر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل تعزيز القدرة على الصـــــــــــــــمود يف املناطق الريفية: احلماية " •

 )2015( "االجتماعية والتنمية الزراعية املستدامة

ُنظم ال حتويل" بعد املائة يف النظر يف موضـــــــوع نيالســـــــادســـــــة والســـــــت تهدور اجمللس يف رغب يويف هذا الصـــــــدد، قد  -19
عند اقرتاح موضـــوع النقاش العام يف الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر يف إطار  ": من االســـرتاتيجية إىل العملوالغذائية الزراعية
 . "استعراض حالة األغذية والزراعة" بعنوان 9البند 
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بناًء على قرار  يف شـــكل رقميجلســـة عامة أو يف  ايً هاإلدالء ببيا�هتم شـــف إمكانيةللوفود  احتُتســـ، 9ويف إطار البند  -20
 : 4رقمي إبحدى طريقتنيالدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس. وجيوز لرؤساء الوفود اختيار اإلدالء ببيا�هتم يف شكل 

 ، إذا كــانــت لعضـــــــــــــــو واحــدكلمــة   1 250على  كــل منهــا  كلمــاتال يزيــد عــدد  فقط نصـــــــــــــــيــة  تبيــا� (أ)
Conference-اإللكرتوين  للبيا�ت املتعددة األعضـــــــــــاء ميكن إرســـــــــــاهلا إىل عنوان الربيدكلمة  2 000و

Statements@fao.org  علىتُنشـــــــــــــــر هذه البيا�ت . وســـــــــــــــ2021يونيو/حزيران  7حبلول يوم االثنني 
 للمؤمتر. على موقع الدورة الثانية واألربعني صفحة إلكرتونية خمصصة هلذا الغرض 

ومخس دقائق للبيا�ت  إذا كانت لعضــــــو واحدصــــــوَّرة ابلفيديو ال تزيد مدهتا على ثالث دقائق مبيا�ت  (ب)
عنوان الربيد  وإرســـــــــــاهلا إىل ابقً املتعددة األعضـــــــــــاء. وميكن للوفود إعداد بيا�ت مصـــــــــــورة ابلفيديو مســـــــــــ

. 2021يــونــيــو/حــزيــران  7يــوم االثــنــني حبــلــول  Statements@fao.org-Conferenceاإللــكــرتوين 
الثانية صــصــة هلذا الغرض على موقع الدورة خمصــفحة إلكرتونية  علىوســتُنشــر البيا�ت املصــورة ابلفيديو 

 واألربعني للمؤمتر.

أن العمل يف االجتماعات العامة ســيقتصــر على مخســة أ�م، وحيث من املتوقع أن يُديل غالبية رؤســاء الوفود ا ومب -21
، قد يرغب اجمللس يف اتباع املمارســــــات الســــــابقة والتوصــــــية أبن تقتصــــــر مدة 9احلاضــــــرين يف املؤمتر ببيا�ت يف إطار البند 

 س دقائق لكل بيان. مخالبيا�ت على 

 موضوع فرتة السنتني -زاي 
موضــــوع لفرتة ")، ســــيتعنيَّ على املؤمتر إقرار 2015بتوصــــية املؤمتر يف دورته التاســــعة والثالثني (يونيو/حزيران  عمًال  -22

ة موضــــوع فرت ". واهلدف من 2023-2022لكي تنظر فيه األجهزة الرائســــية يف دورات تُعقد خالل فرتة الســــنتني  "الســــنتني
 هو ز�دة تركيز األجهزة الرائسية على األولو�ت واملسائل العاملية االسرتاتيجية الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي. "السنتني

، قد يرغب اجمللس يف دورته الســــادســــة والســــتني بعد 2023-2022للفرتة  "موضــــوع فرتة الســــنتني"ولدى اختيار  -23
 املائة يف النظر يف املوافقة على املوضوع املقرتح التايل: 

 والغذائية: من االسرتاتيجية إىل العمل ُنظم الزراعيةال حتويل
ألجهزة الرائســية ألمهيته وإلاتحة الفرصــة ل اويُقرتح اإلبقاء على موضــوع املناقشــة العامة ملوضــوع فرتة الســنتني تقديرً  -24

 . 2023-2022للتفكري والبناء على القضا� اليت سُتطرح أثناء املؤمتر طوال فرتة السنتني 

 أحداث املائدة املستديرة -حاء 
وافق اجمللس يف دورته اخلامســــــة والســــــتني بعد املائة على االقرتاح الداعي إىل رفع توصــــــية إىل املؤمتر من أجل عقد  -25

ويف ضـــــــــــــوء جائحة  5.ية خالل دورة املؤمتر لتحفيز احلوار الرفيع املســـــــــــــتوى املوجه حنو اإلجراءاتموائد مســـــــــــــتديرة غري رمس
، ومع مراعاة مبدأ الشمول والتكافؤ بصورة افرتاضية، مبا يف ذلك ضرورة عقد املؤمتر وتدابري االحتواء املرتبطة هبا 19-كوفيد

                                                            
 .  REP/165CL(أ) من الوثيقة  33الفقرة   4
 . REP/165CL(ج) من الوثيقة  33الفقرة   5

mailto:Conference-Statements@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
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مشــــــاركة األعضــــــاء، يُدعى اجمللس إىل إرجاء عقد املوائد املســــــتديرة حىت موعد انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر يف يف 
 . 2023عام 

 املهام الدستورية للمؤمتر -طاء 
يوليو/متوز  12يوم االثنني ظهر من  12:00الســـاعة  بتحديدأوصـــى اجمللس يف دورته اخلامســـة والســـتني بعد املائة  -26

. واجمللس 2021يوليو/متوز  15وإجراء االنتخاابت يوم اخلميس  اجمللس، ترتشـــيحات النتخاابالموعًدا �ائًيا لتلقي  2021
لة  اقرتاح عقد الدورة الثانية  بناء على الرتشـــــــــــــــيحات النتخاابت اجمللس لتلقيمدعو إىل املوافقة على املواعيد النهائية املعدَّ

على النحو املبنيَّ يف القسم ابء من هذه الوثيقة. وبناًء على  2021يونيو/حزيران  18 إىل 14من  واألربعني للمؤمتر يف الفرتة
الرتشيحات  لتلقي ا�ائيً  اموعدً  2021يونيو/حزيران  14يوم االثنني ظهر من  00:12الساعة  حتديد قد يقرتح اجمللسذلك، 

  موعًدا إلجراء االنتخاابت. 2021يونيو/حزيران  17يوم اخلميس و  ،النتخاابت اجمللس
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 اإلجراءات والرتتيبات اخلاصة للدورة الثانية واألربعني االفرتاضية للمؤمتر املرفق ألف:

بصــفة اســتثنائية على الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر يف ضــوء تفشــي  املرفقُتطبق اإلجراءات اخلاصــة املبيَّنة يف هذا  -1
تلك اإلجراءات ســـابقة ب العملافرتاضـــية. ولن ُيشـــكل  صـــورةذلك من عقد هذه الدورة بإليه وما يؤدي  19-جائحة كوفيد

 ألساليب عمل املؤمتر يف دوراته املقبلة. 

وظائف املؤمتر احملددة يف دســـــــــتور من  أ�ً بصـــــــــورة افرتاضـــــــــية لدورة الثانية واألربعني للمؤمتر انعقاد اوال تغريُّ طريقة  -2
 دستور.الاملنظمة والئحتها العامة، وال سيما املادة الرابعة من 

) ابملوافقة على اإلجراءات والرتتيبات اخلاصـــة للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر على 1وتوصـــي اللجنة العامة املؤمتر ( -3
من خالل التصــــــــــــويت  6مع هذه اإلجراءات والرتتيبات اخلاصــــــــــــة تتوافققد ال مواد  ةتعليق أيبو ) 2النحو املبنيَّ يف املرفق، (

. ويكون العدد اإلمجايل لألصـــــــوات املؤيدة وغري املؤيدة يف هذه احلالة أكثر من نصـــــــف الدول األعضـــــــاء يف 7بنداء األمساء
 8.املنظمة

قد اإلجراءات اخلاصـــــــــــــــة وتعليق أية مواد  على هذهاملؤمتر  موافقةوُيســـــــــــــــجل تقرير الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر  -4
 مع هذه اإلجراءات اخلاصة من أجل ضمان سالمة التقرير ومجيع القرارات والتوصيات الواردة فيه.  تتوافق ال

 إجراء النقاش
يشــــمل  ، مباللمؤمترات الفيديوية Zoomتُعقد مجيع اجتماعات الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ابســــتخدام منصــــة  -5

اجتماعات اجللســـــــات العامة، واللجنة الرئيســـــــية األوىل، واللجنة الرئيســـــــية الثانية، وجلان الصـــــــياغة التابعة للمؤمتر، وكذلك 
 واللجنة العامة وأي أحداث جانبية وموائد مستديرة.  التفويضاجتماعات جلنة أوراق 

ية الوصــــــــــول والقدرات داخل منصــــــــــة وســــــــــتتاح ألعضــــــــــاء اجمللس واملراقبني على قدم من املســــــــــاواة نفس إمكان -6
، مبا يكفل قدرهتم على رؤية املشـــــــاركني يف االجتماع االفرتاضـــــــي وإلقاء بيا�ت أمام اجمللس، ومتكني Zoomاجتماعات 

 اآلخرين من رؤيتهم.

خاصـــــــة  جلســـــــات، واللجنة العامة، وجلان الصـــــــياغة التابعة للمؤمتر يف لتفويضوســـــــُتعقد اجتماعات جلنة أوراق ا -7
لتيســري  Zoomيف منصــة ) share screen( "الشــاشــةمشــاركة " وظيفة. وســُتســتخدم Zoomلة ابســتخدام منصــة ومنفصــ

 االقتضاء. ، عندتقارير اللجان يفاملشاركني نظر 

اســـم ابلشـــكل التايل: [ للمؤمترات الفيديوية Zoomوســـُيطلب من املشـــاركني اإلفصـــاح عن هو�هتم داخل منصـــة  -8
الرئيس املسـتقل ومجيع سـيمّكن هذا ) للمراقب يف اجمللس]. و Oأو (للعضـو،  -) Mالعضـو] [(الدولة العضـو/اسـم املنظمة 

يف  )raise handاملشاركني من التعرف على هوية املتحدثني. ولطلب الكلمة، سيستخدم املشاركون خاصية رفع األيدي (
 . Zoomمنصة 

                                                            
 من الالئحة العامة للمنظمة. 49من املادة  1الفقرة   6
 من الالئحة العامة للمنظمة. 12(أ) من املادة  7الفقرة   7
 من الالئحة العامة للمنظمة. 12(ب) من املادة  3الفقرة   8
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خدمات الرتمجة الفورية ابللغات الســـــــــــت للمنظمة أثناء مجيع اجللســـــــــــات االفرتاضـــــــــــية للدورة الثانية وســـــــــــتتاح  -9
 واألربعني للمؤمتر. 

ســـيكون التوقيت الزمين املعمول به يف اجلدول الزمين للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر هو توقيت وســـط أورواب (توقيت و  -10
وهذا هو توقيت املقر الرئيســـــــــي للمنظمة وملوقع . )2+ .التوقيت الصـــــــــيفي ألورواب( أو التوقيت الصـــــــــيفي ألورواب )1+غرينتش 

 . حبضور األعضاءكان اجتماًعا انعقاد االجتماع كما لو  

 الواثئق
للممارســة املتبعة، إعداد مجيع واثئق الدورة ونشــرها بلغات املنظمة الســت كافة. كما ســيجري  اتتوىل األمانة، وفقً  -11

 للممارسة املتبعة.  اإعداد يوميات للمؤمتر وتعميمها على مجيع األعضاء واملراقبني يف املؤمتر جبميع لغات املنظمة وفقً 

ألوىل واللجنة الرئيســــية الثانية وتعميمها على وســــيجري إعداد حماضــــر حرفية للجلســــات العامة واللجنة الرئيســــية ا -12
 للممارسة املتبعة. امجيع األعضاء واملراقبني يف املؤمتر وفقً 

الصياغة التابعة لكل  جلنة وستتوىل إعداد مشروعي تقريري اللجنتني الرئيسيتني األوىل والثانية املعروضني لالعتماد -13
 يف �اية الدورة.تُعقد ة افرتاضية ا املؤمتر يف جلسة عامم، وسينظر فيهمن اللجنتني

ل الطريقةة الثانية واألربعني للمؤمتر إمجاع املؤمتر على ر وســـــــــــــــُيســـــــــــــــجل تقرير الدو  -14 واإلجراءات  لدورةنعقاد اال ةاملعدَّ
 الدورة بصفة استثنائية لضمان سالمة مجيع القرارات والتوصيات الواردة يف التقرير. اخلاصة املعمول هبا خالل

 

 املراسالت اخلطية اتإجراء

فرضـــــــــــها انعقاد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر بشـــــــــــكل افرتاضـــــــــــي، ســـــــــــيتم تطبيق ي ابلنظر إىل القيود الزمنية اليت -15
إجراءات املراســـالت اخلطية إلاتحة وقت أكثر للمناقشـــات اليت ســـتجرى بشـــكل افرتاضـــي خالل اجتماعات املؤمتر وللنظر 

 .أعمال الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر يف املوعد احملدد يف مجيع البنود املدرجة على جدول

تناوهلا م تيالواثئق ذات الصــــلة املتعلقة ابلبنود اليت كل املراســــالت اخلطية،   اتمبوجب إجراء ،وســــيتلقى األعضــــاء -16
يشــــمل . و )2021أ�ر مايو/ 3قبل افتتاح الدورة بســــتة أســــابيع على األقل ( ، وذلكإجراءات املراســــالت اخلطيةمن خالل 

 بشكل خطي. وتقدمإجراءات املراسالت اخلطية، بواسطة تناوهلا يتم يابلبنود اليت  تتصلألمانة تعدها اذلك أي مقدمات 

إجراءات املراســـالت بواســـطة تناوهلا يتم خطية بشـــأن البنود اليت زويد األمانة إبســـهامات األعضـــاء إىل توســـيدعى  -17
 على أن ،Conference@fao.org-FAOالعنوان التايل:  إىلســــــهامات ابلكتابة اإلهذه إحالة وجيوز لألعضــــــاء . اخلطية

وبند جدول األعمال الذي تتعلق به  اخلطية"املراســــالت  ات"إجراءإىل الربيد اإللكرتوين  ابلرســــالةيشــــار يف خانة املوضــــوع 
 إسهاماهتم اخلطية.) لتقدمي 2021 أ�ر/مايو 24 - 2021 أ�ر/مايو 3أسابيع ( ألعضاء ثالثةاإلسهامات. وستتاح ل

خمصــصــة إلكرتونية الواردة من األعضــاء يف جدول ونشــرها على صــفحة اإلســهامات األمانة جتميع مجيع وســتتوىل  -18
ابللغة األصــــــــــــلية ) 1( اإلســــــــــــهاماتوســــــــــــتنشــــــــــــر مجيع . للدورة الثانية واألربعني للمؤمترلكرتوين على املوقع اإلهلذا الغرض 

 .اإلنكليزيةوابللغة  )2(

mailto:FAO-Conference@fao.org
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الصـــفحة نفس على  وســـتُنشـــر هذه الردود جبميع اللغات. األعضـــاءإســـهامات ا خطية على األمانة ردودّ وســـتقدم  -19
. 2021حزيران يونيو/ 11حبلول وذلك للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر، لكرتوين خصـــــــــــــــصـــــــــــــــة على املوقع اإلاإللكرتونية امل

 لكرتوين.اإلاملوقع لى متاحة عردود األمانة صبح ت لًما عندمااألعضاء عحاط وسيُ 

خطي افرتاضـــــي بتبادل املؤمتر ذات الصـــــلة اليت تعقد بشـــــكل يف اجتماعات  هيالشـــــف النقاشتعاض عن وســـــيســـــ -20
عن اوهلا تن اســـــــتنتاجات البنود اليت متبعد ذلك على النظر يف مســـــــودات املؤمتر عكف ي. وســـــــني األعضـــــــاء واألمانةبآلراء ل

 .إجراءات املراسالت اخلطية يف اجتماعاته االفرتاضيةطريق 

للدورة جدول األعمال املؤقت املدرجة على يف البنود التالية  إجراءات املراســـــــالت اخلطيةوســـــــيتم النظر عن طريق  -21
 الثانية واألربعني للمؤمتر:

 (مشروع قرار) 2030استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام :1-1-11البند  )أ(
 : اقرتاح إنشاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية2-1-11البند  )ب(
 : اقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة (مشروع قرار)3-1-11البند  )ج(
 اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية (مشروع قرار): 4-1-11البند  )د(
 (مشروع قرار)اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور : 5-1-11 البند )ه(
: التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية 13البند  )و(

 ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة
 : بر�مج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة14البند  )ز(
 2023-2022ع فرتة السنتني موضو : 15البند  )ح(
 2019-2018: تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 16البند  )ط(
 2021: تقرير تقييم الربامج لعام 17البند  )ي(

 

 مسائل أخرى
أي لإلفادة عن ســــيتاح تطبيق ابســــتخدام اهلواتف احملمولة خاص ابلدورة الثانية واألربعني للمؤمتر، وســــُيســــتعان به  -22

 الزمين للبنود املطروحة للنقاش.تطرأ على اجلدول قد تغيريات 

 للممارسة املتبعة، على الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر.  اوسُتطبق مجيع أساليب العمل األخرى للمؤمتر، وفقً  -23
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 لدورة الثانية واألربعني للمؤمترالبديلة اخلاصة ابالتصويت ترتيبات  املرفق ابء:
 

 املقدمة

 األغـذيــة منظمـة أنشـــــــــــــــطـة أمـام التحـد�ت من العـديـد 19-كوفيـد  جـائحـة عن النـامجـة العـامليـة األزمـة طرحـت -1
 بني اجلمع خالل من بنجاح االســـــــــتثنائية الظروف ذهمتت مواجهة هو  وحوكمتها. وعملياهتا (املنظمة) والزراعة
 افرتاضـــي بشــكل الرائســية األجهزة اجتماعات مجيع التحديد، وجه على ،فُعقدت والتكّيف. واالبتكار الرقمنة

 منصة عرب للمنظمة، األساسية النصوص مع ومّتسقة معّدلة استثنائية طرق إىل ذلك واستند .2020 عام منذ
 األعضاء. عليه اتفق الذي النحو على إلكرتونية

ذت فقد وابلتايل، -2  اآلراء. بتوافق االفرتاضـــــــــــية االجتماعات خالل للمنظمة الرائســـــــــــية األجهزة قرارات اآلن حىت اختُّ
 للمؤمتر. املقبلة واألربعني الثانية الدورة خالل ابلتصـــــويت قرارات اختاذ إىل حاجة هناك تكون أنقع املتو  من ولكن،

 السائدة. االستثنائية الظروف ظلّ  يف أعماله إلجناز خاصة إجراءات على املوافقة املؤمتر على سيتعّني  لذلك،و 

 الزراعية للتنمية الدويل والصــــــــــندوق العاملية الصــــــــــحة منظمة مثل املتحدة، لألمم اتبعة أخرى وكاالت اعتمدت وقد -3
 يشـــمل مبا اجلائحة، خالل إلكرتونية بصـــورة املنعقدة دوراهتا جمر�ت لتيســـري خاصـــة ترتيبات الدولية، العمل ومنظمة
 اخلطية املراسـالت اختيار مت أنه إىل اإلشـارة جتدر العاملية، الصـحة مبنظمة يتعلق ما ويف ابلتصـويت. املتعلقة املسـائل

 ألورواب. اإلقليمي مكتبها مدير انتخاب أجل من

بواســــطة نظام اخلاصــــة هبا منظمة العمل الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل، عملية التصــــويت  مثل ،وكاالت وجتري -4
 ومن جهة أخرى، اســـتخدمت .إلكرتوين، ويف الغالب، ابســـتخدام نظام التصـــويت اإللكرتوين حىت اآلن داخل مبانيها

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراًء للتصـــويت ابحلضـــور الفعلي لألعضـــاء مت تكييفه ليتوافق مع القيود املفروضـــة يف ظلّ 
 .19-جائحة كوفيد

 معلومات أساسية

ا القرارات من عدًدا املقبلـة واألربعني الثـانيـة دورته يف والزراعة األغذية منظمـة مؤمتر ســـــــــــــــيتخـذ -5  اختاذ لعمليـات وفقـً
 اآلراء، بتوافق القرارات معظم ّتخذتُـ  أن املتوقع من أنّه ومع األساسية. النصوص يف عليها املنصوص الرمسية اتالقرار 
 القرارات. من عدد على رمسي تصويت إجراء على تنصّ  األساسية النصوصفإن 

 أو األيدي برفع التصويت التصويت: من أنوع ثالثة على للمنظمة العامة الالئحة من 12 املادة من 6 الفقرة وتنص -6
 12 للمادة وفًقا السري ابالقرتاع املتعلقة العادية واملمارسات اإلجراءات وتفرتض .9السري ابالقرتاع أو نداء ابالسم

                                                            
على ما يلي: "جيرى التصـــــــــــــويت نداء ابالســـــــــــــم بناء على طلب مندوب أو ممثل، أو عندما تلزم أغلبية الثلثني مبوجب  12(أ) من املادة  7و 6تنص الفقراتن   9

كليزي. وحيدد الدســـــتور أو هذه الالئحة. وجيري التصـــــويت نداء ابالســـــم بنداء أمساء مجيع الدول األعضـــــاء اليت هلا حق التصـــــويت حســـــب الرتتيب األجبدي اإلن
ــــــــــــــ "نعم" أو "ال" أو "امتناع". ويف �اية أي تصويت نداًء ابالسمالرئيس اسم أول د ، ولة ينادي عليها عن طريق القرعة. وجييب مندوب أو ممثل كل دولة عضو بـ

ة مضــــبطينادى من جديد على اســــم الدولة العضــــو اليت مل جيب مندوهبا أو ممثلها. ويســــجل صــــوت كل دولة عضــــو مشــــرتكة يف أي تصــــويت ابلنداء ابالســــم يف 
 اجللسة".
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كن مي الولذلك،  .حيق هلم التصــــــــويتاملندوبني الذين  جلميع املنظمة يف الفعلي الوجود للمنظمة العامة الالئحة من
. ةاملعتادعملية ظروف تنحرف إىل حّد ما عن ال بطريقة افرتاضــــــــــــية يف ظلّ إّال إجراء االنتخاابت ابالقرتاع الســــــــــــري 

 نابالســـــم، اليت ما زال من املمك عّد األصـــــوات وتســـــجيلها خالل عملية التصـــــويت نداءً عملية ويتناقض ذلك مع 
 عادية.ال الظروف إىل ميكن ما أقرب تكون افرتاضية بطريقة إجراؤها

 املوافقة العامة

 تســـــــــــتلزم ال أو ابنتخاب تتعلق ال مســـــــــــألة يف قرار اختاذ أريد "إذا أنه على تنصّ  12 املادة من 17 الفقرة لكن -7
 هذه يف الفصــــــل اجمللس أو املؤمتر على يقرتح أن للرئيس جيوز الالئحة، هذه أو الدســـــتور مبقتضـــــى الثلثني أغلبية
كبري   جزءٍ يف وابلتايل، ميكن البّت  ذلك). على التشديد (مع رمسي" تصويت إىل اللجوء دون العامة ابملوافقة املسألة

 العامة". "املوافقة طريق عن املؤمتر من أعمال

 النداء ابالسم

 عندما أو ممثل، أو مندوب طلب على بناءً  ابالســــــــم نداءً  التصــــــــويت "جيري أنه على 12 املادة من (أ) 7 الفقرة تنص -8
 أن ينبغي احلاالت، هذه مثل ويف ذلك). على التشـــديد (مع "الالئحة هذه أو الدســتور مبوجب الثلثني أغلبية تلزم

 املادة من (ب) 3 (الفقرة املنظمة يف األعضـــــاء الدول عدد نصـــــف واملعارضـــــة املؤيّدة لألصـــــوات الكلي العدد يتجاوز
12.(  

 التاليتني: املسألتني على للمؤمتر واألربعني الثانية الدورة خالل ابالسم نداءً  التصويت سيطّبقو  -9

 )من الالئحة العامة 20من الدستور، واملادة  18من املادة  5(الفقرة  2023-2022للفرتة  امليزانية اعتمادات •

 اليت اخلاصة اإلجراءاتطريقة عقد دورة املؤمتر بشكل افرتاضي، مبا يف ذلك تعطيل أي مادة قد تتعارض مع و  •
 ).49 املادة من 1 (الفقرة للمؤمتر واألربعني الثانية للدورة األعضاء عليها وافق

ويسّجل  10حال إجراء التصويت ابلوسائل اإللكرتونية، ُيستعاض عن التصويت نداًء ابالسم ابلصوت االمسي ويف -10
 صوت كل عضو يف التقرير.

 

 االقرتاع السري

 التالية: املسائل بشأن للمؤمتر واألربعني الثانية الدورة خالل سري اقرتاع إجراء املتوقع من -11

 املادة من 2 للفقرة وفًقا للمجلس مســــتقل جديد رئيس انتخاب ســــيجري - للمجلس املســــتقل الرئيس تعيني •
 الثالثة الدورة �اية وحىت للمؤمتر واألربعني الثانية الدورة �اية من بدًءا ســــــــــــــنتان مدهتا لوالية الدســــــــــــــتور من 5

ح تقّدم حال ويف للمؤمتر. واألربعني  أن للرئيس جيوز للمجلس، املســــــتقل الرئيس منصــــــب لشــــــغل واحد مرشــــــّ

                                                            
 يف إلكرتوينابلتصويت بشكل  األعضاءقوم ي أي اإللكرتونية، ابلوسائل يتم ابالسم نداءً  يكون أن االمسي صوتيقصد ابل. 12من املادة  8الفقرة   10

 .ابألمساء إلكرتويناملعطاة بشكل  ألعضاءا أصوات تسجيل ويتم حمددة زمنية فرتة خالل واحد وقت
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 هذا قبول حال ويف ).12 املادة من (أ) 10 (الفقرة الصـــــــــــــــرحية العامة ابملوافقة التعيني إمتام املؤمتر على يعرض
 مل حال ويف ابلتزكية. األســــــاس، يف ،التعيني وســــــيجري ســــــري، اقرتاع إجراء الضــــــروري من يكون لن االقرتاح،
 يف عملية االقرتاع، عطاةامل أي أكثر من نصـــــف األصـــــوات الالزمة أغلبية األصـــــوات على مرشـــــح أي حيصـــــل
 الباقني. املرشحني بني آخر اقرتاع جيري مث األصوات، من عدد أقلّ  على حصل الذي املرشح يستبعد

 جديًدا عضًوا عشر ستة املؤمتر سينتخب الدستور، من 1 -5 ابملادة عمًال  - اجمللس يف جدد أعضاء انتخاب •
 بني املمتدة للفرتة عضـــــــًوا عشـــــــر وســـــــبعة ،2023 ويونيو/حزيران 2021يوليو/متوز بني املمتدة للفرتة اجمللس يف

 توزيع جيوز الشاغرة، املقاعد عدد املرشحني عدد يتجاوز مل حال ويف .2024 ويونيو/حزيران 2022 يوليو/متوز
 عن الصدد"، هذا يف اتّباعها املؤمتر يقرر اليت ابلطريقة أو األعضاء بني ابالتفاق" املقاعد هذه على املرشحني

 ).22 املادة من (ز) 10 (الفقرة مثًال  الواضحة العامة املوافقة طريق

 وبعد ،8 للمادة وفًقا - العامة واللجنة التفويض، أوراق جلنة وأعضــــــــــاء الرئيس، ونواب املؤمتر، رئيس انتخاب •
 العامة. واللجنة التفويض، أوراق جلنة وأعضـــــاء الرئيس ونواب رئيســـــه املؤمتر ســـــينتخب اجمللس، تقرير يف النظر
 إّال  الســري، االقرتاع طريق عن االنتخاابت جتري ،12 املادة من (أ) 10 الفقرة يف عليه املنصــوص النحو وعلى

 أن للرئيس جيوز فعندئذ الشـــــــاغرة، املناصـــــــب عدد على املرشـــــــحني عدد فيه يزيد ال الذي االنتخاب حالة يف
 الصرحية. العامة ابملوافقة التعيني إمتام اجمللس أو املؤمتر على يعرض

 أيًضا، احلالة هذه يف - التقاعدية املعاشات جلنة يف للمؤمتر كممثلني  واحد مناوب وعضو واحد عضو تعيني •
 املقاعد لعدد مســاو�ً  املرشــحني عدد كان  حال ويف الســري. ابالقرتاع االنتخاابت على مماثلة متطلبات تنطبق

 11الواضحة. العامة ابملوافقة املمثلني انتخاب يقرر أن للمؤمتر جيوز الشاغرة،

 عضــو أو جديد عضــو أي قبول على التصــويت جيرى - املنظمة إىل املنتســبة العضــوية أو للعضــوية طلب أي •
 من يكن مل املذكرة، هذه إعداد وعند ).12 املادة من (أ) 10 (الفقرة الســـــــــــــــري االقرتاع طريق عن منتســـــــــــــــب

 املؤمتر. إىل القبيل هذا من طلب أي تقدمي املتوقع

 االعتبارات

 ونيةالقان

 للمنظمة األســاســية النصــوص مع اخليارات هذه اّتســاق ضــرورة إىل التصــويت لرتتيبات بديلة خيارات إعداد يســتند -12
 األساسية. ملبادئها وإظهارها

 وثيق حنو على االفرتاضــــــــية الوســــــــائل بواســــــــطة املتخذة القرارات تتبع العامة"، "ابملوافقة املتخذة القرارات حالة فيف -13
 الفنية اللجان دورات يف بنجاح طبقت اليت اإلجراءات غرار على اآلراء، توافق إىل املســـــــــــــــتندة املعتادة اإلجراءات

 .2021و 2020 عامي يف واجمللس

                                                            
جلنة املعاشـــــات التقاعدية تكون على أن تالنظام األســـــاســـــي للصـــــندوق املشـــــرتك للمعاشـــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة (ج) من  6تنص املادة   11

املســؤول للجمعية العامة يف املنظمة املعنية و اهليئة النظرية تارهم الذين ختناوبني املعضــاء األعضــاء و األاملنظمات األعضــاء "من كل منظمة من للموظفني يف  
 ن...".و العاملرتكون فيها، واملشاري األول اإلد
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 املســـتخدمة املنصـــة عرب ابالســـم نداءً  التصـــويت إجراء يقرروا أن لألعضـــاء ميكن ابالســـم، نداءً  التصـــويت حالة ويف -14
 اإللكرتوين التصــــــويت إجراءات على األعضــــــاء يوافق أن ذلك، من بدًال  اللوائح، وتتوّخى االفرتاضــــــية. الدورة لعقد

 الصلة. ذات اللوائح مع يتماشى حنو على خاصة وإجراءات

 املتصــلة األســاســية والوظائف األدوار اســتمرار على احلفاظ قانوين، منظور من ينبغي الســري، ابالقرتاع يتعلق ما ويف -15
 12ومسؤولياهتما. األصوات حاسيب أدوار على وحتديًدا ممكن، حد أقصى إىل السري االقرتاع طريق عن ابلتصويت

 وعلى األصـــــــوات، عدّ  عملية حلضـــــــور قبلهم من املعينني املراقبني أو املرشـــــــحني خيار على ذاهتا االعتبارات وتنطبق
 األعضـــــــــــاءامتالك  وتكفل تعكس اآلليات هذهوإن  العملية. هلذه الدعم واألمانة االنتخاابت عن املســـــــــــؤول تقدمي

 اتمة. بشفافية العملية إمتام وتضمن االقرتاع، يةلعمزمام ل

 النحو على طعن، حالة يف االنتخاابت نتيجة من قالتحقّ  على القدرة يف يتمثل اســـــــــتيفاؤه ينبغي آخر متطلب ومثة -16
 خيّولــه موقع يف العــام املــدير يكون أن ينبغي احلــالــة، هــذه ويف .12 املــادة من (د) 15 الفقرة يف عليــه املنصـــــــــــــــوص

 إجراء اتريخ بعد أشـــــــــــــــهر ثالثة إىل تصـــــــــــــــل ملدة وذلك فيها، التحقيق لغرض االقرتاع ســـــــــــــــجّالت على االطالع
 ).12 املادة من (ط) 10 (الفقرة االنتخاابت

 العملّية

 ابلغــة خمــاطر على تنطوي أال وينبغي العمليــة النــاحيــة من ممكنــة املؤمتر دورة لعقــد املتــاحــة اخليــارات تكون أن ينبغي -17
 نزاهة عملية التصويت. هتّدد

 ضـــــرور�ً  كونيســـــهو ما و  القرتاع،من ا جوالت عدة إجراء ســـــيناريو االعتبار يف يؤخذ أن ينبغي ذلك، على وعالوةً  -18
 من األوىل اجلولة يف الالزمة األصوات أغلبية على مرشح أي حيصل مل حال يف للمجلس املستقل الرئيس النتخاب

 املؤمتر. دورة ضمن املتتالية االقرتاع جوالت تنتهي أن عادة وينبغي االقرتاع. عملية

 التوافق يف اآلراء

اســـــة الســـــري، واالقرتاع االنتخاابت ســـــيما وال املؤمتر، أعمال تســـــيري إجراءات إنّ  -19  يؤكد الذي األمر بطبيعتها، حســـــّ
 املّتبعة. العملية عن احنراف أي بشأن اآلراء يف توافق إىل التوصل أمهية

 املبادئ

 األســـــاســـــية املبادئ كافٍ   حنوٍ  على ابلتصـــــويت، املتعلقة تلك يشـــــمل مبا اخلاصـــــة، الرتتيبات تبّني  أن الضـــــروري من -20
 أساسية: التالية املبادئ تعترب ابلتصويت، يتعلق ما ويف الوصول. وإمكانية والشفافية للسرية

 الشفافية

 وينبغي للتحقق، قابلة النتائج تكون أن ينبغي ذلك، على وعالوةً  للتصويت. خيار ألي عنه غىن ال شرط الشفافية -21
 لألعضاء. متاًحا االنتخاابت نتائج يف الطعن خيار يبقى أن كذلك

                                                            
 .12(ج) من املادة  10الفقرة   12
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 إمكانية الوصول

 االنتخاابت يف التصويت حق ميثل عليه، وبناءً  املنظمة؛ دستور مبوجب متساوية حبقوق األعضاء الدول مجيع تتمتع -22
 املســــــــــاواة. هذه عن التعبري أشــــــــــكال أهم أحد الدســــــــــتور من 3 املادة من 4 الفقرة يف عليه املنصــــــــــوص النحو على

 يعين وهذا القرار. صنع عملية يف كامل  بشكل املشاركة من األعضاء ميّكن أن للتصويت خيار ألي ينبغي وابلتايل،
 أبصواهتم. اإلدالء من متكّنهم اليت اآلليات فهم األعضاء مجيع على جيب أنه

 السرّية

 التامة الســـــرية تضـــــمن "بطريقة التصـــــويت إجراءات على اإلشـــــراف يتم أن على 12 املادة من (ه) 10 الفقرة تنصّ  -23
 املعّدلة. التصويت خيارات من خيار أي إطار يف االقرتاع سرية ضمان ويتعّني  لالقرتاع".

 السري لالقرتاع املتاحة اخليارات

 ابحلضور الفعلي لألعضاء السري االقرتاع خالل من شخصًيا التصويت: 1 اخليار

 التطبيق قابلية مدى

 لمنظمةالرئيســـــي لقر امل إىل املندوبني بدعوة ،ضـــــور األعضـــــاءحب ســـــري إجراء اقرتاعاالســـــتمرار يف لمنظمة لميكن  -24
، الرئيســــي للمنظمةقر امليف وابلنســــبة إىل األعضــــاء الذين يوجدون يف ورما  أبصــــواهتم بشــــكل شــــخصــــي. لإلدالء
 هبدف متخذة تدابري ع أيماشــــــــى متت اليت من الرتتيباتذلك  أو غري حتديد موعد التصــــــــويت عن طريقســــــــيتم 
 .19-كوفيد  جائحة احتواء

 ابألصـــوات وعدّ  واإلدالء أوراق االقرتاع صـــدارإ ممارســـات،و إجراءات ا جرت العادة على اتباعه من مل ســـيتم، طبًقاو  -25
عملية اإلشـــــــــراف على اثنان من حاســـــــــيب األصـــــــــوات يعّينهما الرئيس من بني املندوبني  يتوىل أن على ،األصـــــــــوات

 له حيق الذي ندوبقوم املوي التصـــــــــــويت، حق له عضـــــــــــو كل  لمندوب الذي ميثلل ورقة اقرتاعســـــــــــتعطى و . االقرتاع
العملية  هذهوســـيتوىل حاســـبا األصـــوات اإلشـــراف على  .عاالقرتا  صـــندوق يفإيداعها االقرتاع و  ورقة مبلء لتصـــويتا
 صندوق االقرتاع فتح إىل األصوات عمد حاسباي ،ء كافًة. وعندما تنتهي عملية التصويتاألعضا تصويتيل سجتو 
ري، طبًقا وجي. االقرتاع نتيجة عن ذلك بعد راملؤمت رئيس. ويعلن عليهااملصــــــــــادقة و  النتيجةحتديد و  األصــــــــــوات عدّ و 

 .ملراقبني املعيننيا حبضور األصوات عمول هبا، عدّ لإلجراءات امل

 194اليت هلا حق التصـــويت والبالغ عددها الدول األعضـــاء أصـــل من  حســـب،ف دولة 141ولكن جتدر اإلشـــارة إىل أن  -26
مكتب ، وهي: خيارات ثالثة ميكن تطبيق يف روما،املوجودين  األعضــــــاء غريابلنســــــبة إىل و ا. يف رومدولة، هلا من ميثلها 

ملنظمة يف اومكتب اتصـــــال  ألعضـــــاء؛اممثلي  فيه أكرب عدد منتواجد الذي يكان املعتباره اب ملنظمة يف نيويوركااتصـــــال 
 ايف جنيف من ممارســــــــــــــة حقه نيويورك أو يفالدول غري املمثلة إما ن يمكّ ســــــــــــــما  وهو ابلوكالة، التصــــــــــــــويت أو جنيف؛

 .التصويت يف

إجراءات ا جرت العادة على اتباعه من مل طبًقا ملنظمة يف نيويورك وجنيفامكتيب اتصــــال  يف أوراق االقرتاعوميكن عّد  -27
 اوميكن أيضً ف. نيويورك وجنياملوجودين يف املنظمة  أعضاء من بني ونعينيحاسيب أصوات  إشراف ممارسات، وحتتو 

 طريق وصــــــــلة فيديو عن األصــــــــوات عدّ  وميكناملعمول هبا عادة. إلجراءات ا مع كتبني متاشــــــــًيااملين هلذ مراقبنيتعيني 
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أماكن نتيجة  توحيد من أجل يف روما املوجودان األصــــوات حاســــبا يشــــمل ، مباالرئيســــي املقر يفعّد األصــــوات غرفة ب
 .واحد وقت يف األصواتنظرًا إىل إجراء عّد الفور  على نتائج التصويت وستعرفا. يف روم الثالثة التصويت

الئحة ال تفرض الو  ه.نيابة عنابل بصــــوته لإلدالء") وكيل(" شــــخص يفوض أي أنمن األعضــــاء ميكن ألي عضــــو و  -28
مندوب أو كؤمتر  حلضـــــــــــور املالقيام هبا يادة يتمتع ابلســـــــــــعضـــــــــــو لد على التعيينات اليت جيوز و العامة للمنظمة أي قي

ميثل نظمة على أنه "ال املمن دستور  3من املادة  3. ومع ذلك، تنص الفقرة 13ندوبيهومستشار ملساعد مناوب وم
ال جيوز اعتماد فرد واحد كمندوب ألكثر من دولة عضـو من مث " و نتسـبندوب أكثر من دولة عضـو أو عضـو مامل

 األعضـــاء ويتيســـر تصـــي أن همن شـــأن اســـتخدام هذا اخليارغري أن للمؤمتر، مبا يف ذلك لغرض التصـــويت ابلوكالة. 
حيدد العضـــــــــــو الذي . و منظمةللمجيع جوانب التصـــــــــــويت يف املقر الرئيســـــــــــي إجراء وميكن  يف روما، املوجودين غري

 .3ملادة اب عمّال قدمة امل التفويض أوراق يفالتصويت له خّول يستخدم خيار التصويت ابلوكالة الشخص امل

الالزم وقت الن عني ملنتائج، وبعد وقت ملالحقة مباشـــــــــــــــرة بعد إعالن الرئيس القرتاع اال جوالتعادة ما جتري و  -29
ا وقتً قتضــــي تســــحبضــــور األعضــــاء ديدة. وجتدر اإلشــــارة إىل أن مجيع خيارات التصــــويت اجلقرتاع االأوراق لتحضــــري 

ا إىل طول أ  أماكنالنتائج مع توحيد ، على ســـــبيل املثال لللمنظمةالقاعة الكربى املعتادة يف  عملية التصـــــويتقياســـــً
 مكان من أماكنالتنســـــيق مع أي يشـــــمل ، مبا تاليةلتحضـــــري جلوالت االقرتاع املتل، أو التصـــــويت الواقعة خارج روما
الزمين الضـــــيق للدورة الثانية  اجلدولابلنظر إىل عامل الوقت هذا أمهية كتســـــي . وقد يالتصـــــويت الواقعة خارج روما

 ة الرئيســـــــــــيةالتداخل قدر اإلمكان بني اجتماعات اللجنفادي اجلهود املبذولة لتظّل يف خاصـــــــــــة واألربعني للمؤمتر، 
 الثانية للمؤمتر. ة الرئيسيةاألوىل واللجن

 سالمةال

ما هو أوراق االقرتاع على حنو عتادة اليت تســـــــــــــــتخدم فيها جراءات املاإل ممكن حد أقصـــــــــــــــى إىل يعكس هذا اخليار -30
 جولة إجراءكان من الضروري ويف حال  . التصويت على سريةيحافظ وس. لمنظمةلاألساسية  النصوص يفموّضح 
 . للمؤمتر الوقت املتاح يف االقرتاع السري إجراءاتإكمال  من املرجح االقرتاع، من أكثر اثنية أو

يف . و المركزي طابع من لتصـــــــويتعملية ا به تتســـــــم ما جراء اللوجســـــــيتالتعقيد  من درجة على هذا اخليارنطوي يو  -31
 بعض املخاطرتوجد وجنيف،  روما ونيويوركوقت واحد يف يف  ألصـــــــــــواتا يف عدّ  فيديو وصـــــــــــلةاســـــــــــتخدام حال 

رجح ومن األ ا،نســـبيً  اكون حمدودً يقد  األصـــواتعّد الالزم ل أن الوقتل. إّال االتصـــا تعلق أبمنالزمة هلذا اخليار تامل
 ر.املؤمت دورة خالل خرىاأل قرتاعالا جوالت إكمال

 وكاالت األمم املتحدة األخرى

 خالل دورهتاف. األعضــــــاء حبضــــــور التصــــــويتمن  2020متّكنت يف عام  اجلمعية العامة لألمم املتحدة جتدر اإلشــــــارة أن -32
ومتباعدين جســـدً�  كمامات  يرتدونوهم  يف األمم املتحدة،األعضـــاء  دولمن ال 192دخل ســـفراء  اخلامســـة والســـبعني،
 خالل فرتات زمنية حمددة االقرتاع الســــــري ةواســــــطب أبصــــــواهتم لإلدالء الفارغة قاعة اجلمعية العامة ،عن بعضــــــهم البعض

 سلًفا.

                                                            
 من الالئحة العامة. 3من املادة  2الفقرة   13
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 حال ففي ابلوكالة؛ للتصـــــــويت الالزمة الرتتيبات لالتصـــــــاالت الدويل واالحتاد العاملية الســـــــياحة منظمة اختذت وقد -33
 املوضـــوعة القواعد فإن الســـري، االقرتاع خالل شـــخصـــًيا احلضـــور التصـــويت هلم قحي ممن اءعضـــاأل أحد على تعذر

 أخرى. دولة وفد عضو بلقِ  من وصحيح استثنائي بشكل ممثالً  يكون أبن له تسمح

 جائحة بســبب املفروضــة القيود ظلّ  يف األعضــاء حبضــور تصــويتلل إجراءً  الذرية للطاقة الدولية الوكالة طبقت كما -34
 فرصــــــة فيينا يف الرئيســــــي مقرها يف فعلًيا ميثلها من هلا ليس اليت الوكالة يف األعضــــــاء للدول تيحتأ إذ ؛19-كوفيد

 .ابلوكالة التصويت

 خارجية حاسوبية برامج ابستخدام لكرتويناإل التصويت :2 اخليار

 قابلية التطبيق

 تطبيق نطويوســــــــــــي لكرتوين.اإل للتصــــــــــــويت آيل نظام ابســــــــــــتخدام ســــــــــــري اقرتاع إجراء يف يتمثل آخر خيار يوجد -35
 السفر على حالًيا املفروضة لقيودا ظلّ  يفو  افرتاضي سياق يف مجّة فوائد على لكرتويناإل للتصويت نظام واستخدام

 بوابة ابســتخدام الســّري االقرتاع طريق عن أبصــواهتم اإلدالء األعضــاء مبســتطاع وســيكون .19-كوفيد  جائحة جراء
 مجيع إىل ابلنســـبة النظام هبذا الســـتعانةا وميكن .افرتاضـــي بشـــكل تعقد اليت ملؤمترا دورة اللخ لكرتويناإل التصـــويت
 النصاب.حتقيق و  ابالسم)(نداء  االمسي الصوت يشمل مبا ،راملؤمت خالل التصويت متطلبات

 خالل من التصـــويت نظام ســـالمة أتمني يتموســـ .ملؤمترا غراضأل Zoom مبنصـــة موصـــوًال  التصـــويت نظام كونوســـي -36
 حمتوى تتبع جعل هبدف تصـــــــــــــــميمها جيري اليت األمان ومفاتيح املغلقة الســـــــــــــــجالت تقنية تكنولوجيا اســـــــــــــــتخدام

 رموز التصويت حق هلم الذين نندوبو امل تلقىسيو  املستحيل. ضروب من ضرابً  شخص أي هبا يديل اليت األصوات
 بوابة هناك ســــــــــتكون ه،بصــــــــــوت لإلدالء لدخولاب ما ندوبمل الســــــــــماح يتم وحاملا ،التحقق من اثنٍ  ملســــــــــتوى حتّقق

 لألعضاء آلية إىل إضافةً  اخلروج، تسجيل قبل التصويت تغيري خيار يتاح كما  .متاحة كبرية  استجابة ذات تصويت
 فعًال. مت قد التصويت أن يؤكد إيصال تنزيل خيار يشمل مبا تصويتهم، تسجيل من للتحقق

 التقدمرصــــد ل للنظام كمدير  الدخول صــــالحية لنظامتيح اوي عّد األصــــوات املعطاة.اإللكرتوين  التصــــويت نظامويتوىل  -37
 الرصــد اليتعلى قدرة ال بنفسما من شــأنه أن يســمح حلاســيب األصــوات واملراقبني ابلتمتع وهو  األصــوات، احملرز وعدّ 

 ابلواثئق االحتفاظتطلبات مل اقً طب جالتابلســــ ميكن االحتفاظ التصــــويت، وبعد. يف األمانة مشــــغلو النظام هبا يتمتع
 حمددة أصـــــــــــــوات ربط دون ولكن التصـــــــــــــويت، عملية ويف هذه احلالة ميكن تتبعطعن، أي  لتقدمي أشـــــــــــــهر ثالثة ملدة

 .حمددين أبعضاء

 السالمة

يف  ما كل  وســــــتبذل األمانةبًيا. نســــــ وترية ســــــريعةب اآليل واختباره وتشــــــغيله التصــــــويت اإللكرتوين تركيب نظام ميكن -38
 .هبا األعضاء وإملامهممن ِقبل اإللكرتوين  عملية التصويتسهولة استخدام وسعها لضمان 

 ابلظروف مقارنةً  املباشرة الطريقة بنفس اإللكرتوين لتصويتلنظام اإلشراف على  األصوات إّال أنه ال ميكن حلاسيب -39
ظل هناك ت كما  وأمنه؛ النظام ســــــالمةخماوف خبصــــــوص هناك  ميكن أن تظل ذلك،ابإلضــــــافة إىل و . العادية املادية
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ميكن، على ســـــبيل املثال،  األعضـــــاء يســـــتخدمها محطات العمل أو األجهزة اليتمالزمة هلذا النظام. فخماطر أمنية 
 ة.اخلدم سيطرة األمانة ومقدم نطاق خيرج عن ما ، وهوخرتاقلال أن تتعرض

ا -40 اتصــــال  فريقك  تعمل األعضــــاء ممثلي عمل من جمموعة ميكن إنشــــاء واختباره، للتصــــويت نظامعلى تركيب  وحرصــــً
عمل  طرق بشــــــأن كاملة  وشــــــفافية اتم فهمتحتم التوصــــــل إىل وســــــيه. واختبار  تركيب النظام التقدم احملرز يف لرصــــــد
 ه.يثقوا في ابستخدامه وأن ملمني األعضاء يكون أنكفالة ل جهود كبرية وتشغيله، وبذل النظام

 األخرىوكاالت األمم املتحدة 

 األمم املتحدة، مبا يف ذلك بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي منظومة داخل النظم هذه مثل اســــــتخدام أمثلة على توجد -41
للمنظمة اســـــــــــــــتخدام وميكن  ة.العمل الدولي الدويل ومنظمة ومنظمة الطريان املدين واملنظمة العاملية للملكية الفكرية

 .الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةوضعه  الذي اإللكرتوين نظام التصويت نفس

أيًضا ، و 2021 لعام افظنياحملجملس دورة  إىل ة ابلنسبةخرب  من اكتسبه الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ظّل ماويف  -42
ه، سيكون من العملي جًدا وتقييم هواختبار للنظام فحص ل مهمة عمليات من الصندوق أجراه أن سبق ما يف ضوء
ا اخلدمة مع مقدمو  الصـــــندوق مع اتصـــــاالتجراء مت ابلفعل إقد و ام. النظ نفس اعتماد قريب عّما وســـــيعقد  ،أيضـــــً

تعرتض لوجســــــتية أية عراقيل ولن تكون هناك تصــــــويت. ال منعدة أنواع على ســــــبيل احملاكات ابســــــتخدام اجتماع 
 .لدورة املؤمتر الوقت املناسب يف النظام تشغيلسبيل 

 الربيدواسطة ب املرسلة أوراق االقرتاععن طريق  : التصويت3اخليار 

 قابلية التطبيق

 لربيدا بواســـــطة املســـــتوفاة أوراق االقرتاعلقي وت إرســـــال ألمانة من خاللهيتســـــىن ل تصـــــويت ســـــري نظاموضـــــع ميكن  -43
رسل تيط علًما ابلسلطات اليت حت أن التصويت حق هلا كل دولة عضو  من األمني العام يطلبسو . ليدابتسليم ال أو

نظمة قوم املوســــــت ر.املؤمت دورة يف بداية التصــــــويت الســــــتالم�ائي موعد علن عن وســــــيوعنوا�ا.  أوراق االقرتاع إليها
ا مظاريف بيضـــاءو  طاقات اقرتاعإبصـــدار ب أكرب  اثنٍ  ظرف على األعضـــاءحصـــل وســـية. والســـريماثل لتا على حرصـــً

 الظرف وضــــعها يفو  االقرتاع بطاقة مبلء كل عضــــوة. ويقوم  األمانســــنده ت تعريفًيا ارقمً  وحيمل" عالمة "ســــري حيمل
 ســـــــيجري الذيو  "ريســـــــاألكرب الذي حيمل عالمة " الظرف داخلا الظرف األبيض هذيوضـــــــع و  .ختمهابيض و األ

 .نظمةاملإىل  ابليد هميسلت أو هلارسإو  للمكتب املعتمد الرمسي ابخلتم هوختم عليه عالمة وضع

يف  ملنظمةااتصــــال  أو إىل مكتيب منظمة يف رومالل الرئيســــي قرامل إىل ماإظاريف امل إرســــال خيار لألعضــــاءتاح وســــي -44
فبإمكانه ، ين املكتبنيهذ أحد إىل ابليد الظرف تســـــــــــــليماء عضـــــــــــــاأل. ويف حال تعذر على أحد جنيف أو نيويورك
 .الدبلوماسية خدمة الربيد اخلاص أو احلقيبة أو لّ الربيد املسج عن طريق إرساله

من ســــــجالت  لتحققا نيويورك وجنيف يفاملوجودين نظمة حاســــــيب األصــــــوات من بني أعضــــــاء املاثنان من توىل وي -45
 املظاريف إىل روما، إما لارســــإ ذلك بعد ويتم. ابليد ســــلموا أصــــواهتم األعضــــاء الذين املظاريف وتســــجيل اســــتالم

اليوم  بعد بطاقة اقرتاع أوة. ويف حال اســـــــتالم ظرف احلقيبة الدبلوماســـــــي خدمة الربيد اخلاص أو عن طريق أو ابليد
 ".غائب" على أنه املعين ل العضويسجّ  ،النهائي احملددوعد املفيه  نتهييالذي 
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 يف األصوات، حاسيب حتت تصرفوضعها ، و األماكن من مجيع الواردةاملظاريف  حفظ لمؤمترل العاممني األويتوىل  -46
 مبا البيضــاء،املظاريف  ووضــعاء عضــتصــويت األ املظاريف وتســجيل فتحب راقبني. ويقوم حاســبا األصــواتحضــور امل

املظاريف فتح و  صـــــــــندوق االقرتاع فتح يتم ،. وحاملا تنتهي هذه العمليةاالقرتاع يف صـــــــــندوق أوراق االقرتاع ذلك يف
 ميعينه الذينراقبون امل وحيضــــــــر. وقواعد اتممارســــــــ من اتباعه على العادة جرت ملا طبًقا األصــــــــواتالبيضــــــــاء وعّد 

 األصــــــوات عدّ  إىلاملظاريف  اســــــتالماعتبارًا من ، األصــــــوات حاســــــبا هبا يضــــــطلع اليت جراءاتاإلكامل   املرشــــــحون
 املعطاة.

 السالمة

يف أ�ا و  ،أوراق االقرتاع عدّ املتبعة عادًة ل اتإلجراءاب كبري  شــبيهة بشــكل أ�ا يف املمكنة الطريقة هذه تكمن حماســن -47
 حافظتكما ســــمن الالئحة العامة.   12ما تنص عليه املادة على حنو راقبني وامل األصــــوات حاســــيب حتافظ على أدوار

 التصـــــويت عملية أناملعطاة. بينما تتمثل مســـــاوئها يف  األصـــــوات من قإمكانية التحقّ على و  التصـــــويت ســـــرية على
وال سيما  ،ستوفاةامل أوراق االقرتاعستالم اب ما يتعلق يف اللوجستية بعض املخاطروستتخّللها ، أكرب وقًتا ستستغرق

 .خدمة الربيد اخلاص الربيد أو اليت ترسل عن طريق االقرتاع أوراقص ما خي يف

 لالزمة إلرســالة اوجســتيللا املســائل بســبب املؤمتر أســبوعأثناء االقرتاع  من جولة اثنيةإكمال يكون من املمكن  ولن -48
يتعني  اقرتاع، جولة أكثر منحال حدوث ويف  .الربيد بواســــــــــطة التصــــــــــويت إرســــــــــال قبل املظاريف وأوراق االقرتاع

 .الدورة وإعادة افتتاحها هلذا الغرض إرجاء مع أسبوع املؤمتر، بعد اتاإلجراءإكمال 

 وكاالت األمم املتحدة األخرى
 ،كوبنهـاغن  يف اإلقليمي مكتبهـا يف أجريـت اليت االنتخـاابت يف النظـام هـذا طبقـت منظمـة الصـــــــــــــــحـة العـامليـةلقـد  -49

 مت يتال املظاريف ذلك بعد وأُرســـــــــــــــلت ف.وجني كوبنهاغن  يف املظاريف جلمع مكانني ختصـــــــــــــــيص مع لدامنرك،اب
 اإلشـــــــارة جتدر ســـــــابقة، له اخليار هذا أن رغمو  .اخلاص الربيد خدمة طريق عن كوبنهاغن  إىل جنيف يف اســـــــتالمها

ا بكثري قلأ كان  العاملية الصـــــــحة نظمةمل ألورواب اإلقليمي لمكتبل التصـــــــويت عملية حجم أن إىل اأيضـــــــً   إىل قياســـــــً
 .والزراعة األغذية منظمة ؤمترمل انتخاب عملية

 اخلالصة

 بشـــــكل املنظمة ملؤمتر واألربعني الثانية الدورة عقد جيوز ،19-كوفيد  جائحة عن نامجةال االســـــتثنائية للظروف نتيجة -50
قرتاع ابالجراء انتخاابت إل الالزمة رتتيباتال اختاذ الضـروري من سـيكونيف هذه احلالة، و  ة.اسـتثنائي بصـورة افرتاضـي

 .افرتاضي بشكليعقد سري يف مؤمتر ال

توصية دف رفع هب يف دورته السادسة والستني بعد املائة جمللسانظر فيها يلكي رفق اخليارات املعروضة يف هذا املقدم تُ   -51
  املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني.يوافق عليها 
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 اجلدول الزمين املؤقت للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر املرفق جيم:
 

 2021يونيو/حزيران  14اإلثنني 

 )Zoomجلسة عامة (القاعة الكربى /منصة  -) 12:30-9:30الفرتة الصباحية (الساعة 

 انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس 1 البند

 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض 2 البند

 أية مسائل أخرى 28 البند

 حماضرة ماكدوغال التذكارية 28-1 

 بيان املدير العام  

 لمجلسلبيان الرئيس املستقل   

 (االجتماع األول للجنة العامة)

 )Zoom/منصة  جلسة عامة (القاعة الكربى -) 14:30فرتة بعد الظهر (الساعة 

 اخلاصة ابلدورةاعتماد جدول األعمال والرتتيبات  3 البند

 قبول املراقبني 4 البند

 ] طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة (التصويت) 5[البند 

 استعراض حالة األغذية والزراعة 9البند 

 ] طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة (مراسم قبول األعضاء اجلدد) 5[البند 

 

، ستبدأ اللجنة الرئيسية األوىل واللجنة طلبات لالنضمام إىل عضوية املنظمة، ويف حال عدم تلقي 4البند االنتهاء من النظر يف فور 
الرئيسية الثانية أعماهلما
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 (تكملة) 2021يونيو/حزيران  14اإلثنني 

) Zoom/منصة  عامة (القاعة الكربىاللسة اجل
(أو إىل وقت الحق إذا  21:00-14:30الساعة 

 اقتضى األمر)

 )Zoomاللجنة الرئيسية األوىل (القاعة اخلضراء / منصة 
 (أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر) 12:30-9:30الساعة 

اللجنة الرئيسية الثانية (القاعة احلمراء /منصة 
Zoom( 

واإلقليمية الناشـــئة مســـائل الســـياســـات واملســـائل التنظيمية العاملية  -10البند  : استعراض حالة األغذية والزراعة9البند 
 عن:
 26-28تقرير الــــدورة احلــــاديــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيــــا ( 10-1

 )2020أكتوبر/تشرين األول 
تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  10-2

 )2020سبتمرب/أيلول  4-1(
 2-4ر اإلقليمي ألورواب (تقرير الــــــــدورة الثــــــــانيــــــــة والثالثني للمؤمت 10-3

 )2020نوفمرب/تشرين الثاين 
تقرير الدورة الســـــــــادســـــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية  10-4

 )2020أكتوبر/تشرين األول  21-19( والبحر الكارييب
-22تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن ( 10-5
 )2020سبتمرب/أيلول  21
 تقرير الدورة الســادســة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشــمالية 10-6

 )2020أكتوبر/تشرين األول  22-23(
 

أكتوبر/تشرين األول  14-18تقريرا الدورتني السادسة واألربعني ( -12البند 
باط  8-11) والســـــــــــــــابعة واألربعني (2019 ) للجنة األمن 2021فرباير/شـــــــــــــــ

 الغذائي العاملي
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 2021يونيو/حزيران  15 الثالاثء

عامة (القاعة الكربى اللسة اجل 
 )Zoomمنصة /

 )Zoomاللجنة الرئيسية األوىل (القاعة اخلضراء / منصة 
 

اللجنة الرئيسية الثانية (القاعة احلمراء /منصة 
Zoom( 

الســـــــــــــــــــاعـــــــــة 
30:8-
00:13  

اســـــتعراض حالة  (تكملة): 9البند 
 األغذية والزراعة

 
 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -18البند 

 2025-2022اخلطة املتوســـــــطة األجل للفرتة  -19لبند ا
مشـــــــــــــــروع ( 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 )قرار بشأن مستوى امليزانية
الســـــــــــــــــــاعـــــــــة 

14:30-
19:30 

(أو إىل وقــــت 
الحـــــــــــق إذا 
 اقتضى األمر)

استعراض حالة (تكملة):  9البند 
 األغذية والزراعة

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن:-11البند 
 28تقرير الدورة الســــــــــــابعة والعشــــــــــــرين للجنة الزراعة ( 11-1

 )2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول 
ــــدورتني الثــــالثــــة والســـــــــــــــبعني (االســـــــــــــــتثنــــائيــــة) ( 11-2  22تقريرا ال

مارس/آذار  12-10( والرابعة والســـــــــــبعني )2021يناير/كانون الثاين 
 ) للجنة مشكالت السلع 2021

 1-5تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصــــــــــــــايد األمساك ( 11-3
 )2021فرباير/شباط 

 5-9تقرير الــدورة اخلــامســــــــــــــــة والعشـــــــــــــــرين للجنــة الغــاابت ( 11-4
 )2020أكتوبر/تشرين األول 
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 2021يونيو/حزيران  16األربعاء، 

جلسة عامة  

(القاعة الكربى 

منصة /

Zoom( 

اللجنة الرئيسية الثانية  )Zoomاللجنة الرئيسية األوىل (القاعة اخلضراء / منصة 

(القاعة احلمراء /منصة 

Zoom( 

الســــــــــــاعــة 

8:30-

13:00  

 9الـــــــــبـــــــــنـــــــــد 
(تــــــكــــــمــــــلــــــة): 
اســــــتعراض حالة 
 األغذية والزراعة

 
 (تكملة):  19البند 

اخلطة املتوســـــــــــــــطة األجل 
ـــــــفـــــــرتة  ـــــــل  2025-2022ل

وبر�مج العمــــــل وامليزانيــــــة 
 2023-2022للفرتة 

(مشـــــــــــــــروع قرار بشــــــــــــــــأن 
 مستوى امليزانية)

الـيت يـتــم الـنــظــر بـنــود الــ
إجراءات فيها عن طريق 

املــراســـــــــــــالت اخلــطـــيــــــة 
االســـــتنتاجات مســـــودة (

 فقط)
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تقرير تنفيــــــــذ الربامج -16
 2019-2018للفرتة 

تقرير تقييم الربامج  -17
 2021لعام 

الســــــــــــاعــة 

14:30-

17:30 

(أو إىل 

وقـــــــــــــــــــــت 

الحـــــق إذا 

اقـــتضـــــــــــــى 

 األمر)

 9الـــــــــبـــــــــنـــــــــد 
(تــــــكــــــمــــــلــــــة): 
اســــــتعراض حالة 
 األغذية والزراعة

 البنود اليت يتم النظر فيها عن طريق إجراءات املراسالت اخلطية (مسودة االستنتاجات فقط)

 العاملية الناشئة عن:مسائل السياسات واملسائل التنظيمية  -11
 (مشروع قرار) 2030استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام  11-1-1 
 اقرتاح إنشاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية 11-1-2 
 اقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة (مشروع قرار) 11-1-3 
 (مشروع قرار)اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية  11-1-4 
 اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور (مشروع قرار) 11-1-5 

التقرير املرحلي عن االســـتعراض الشـــامل الذي جيري كل أربع ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة التنفيذية ألغراض التنمية  -13
 اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة

 األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعةبر�مج األغذية العاملي املشرتك بني  -14
 2023-2022موضوع فرتة السنتني  -15

  )الحًقا(سيعلن عن موعد انعقاد اجتماع جلنة الصياغة  

(ســـيعلن عن موعد انعقاد 
اجتمــاع جلنــة الصـــــــــــــــيــاغــة 

 )الحًقا
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 2021يونيو/حزيران  17اخلميس، 

اللجنة الرئيسية األوىل (القاعة اخلضراء /  )Zoomعامة (القاعة الكربى /منصة اللسة اجل 
 )Zoomمنصة 

اللجنة الرئيسية الثانية (القاعة احلمراء 
 )Zoomمنصة /

-30:8الســــــــــــــاعــــة 
00:13  

مشـــــــــروع مدونة الســـــــــلوك اخلاصـــــــــة إبجراءات التصـــــــــويت  -20البند 
 من الالئحة العامة للمنظمة 12مبوجب املادة 

 األخرى املسائل الدستورية والقانونية -21البند 
 اقرتاح بشأن شروط منح جوائز منظمة األغذية والزراعة -26البند 
 (مشروعا قرار) 2019و 2018احلساابت املراجعة لعامي  -22البند 
 (مشروع قرار) 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة  -23البند 
املبــالغ اليت يســــــــــــــــددهــا االحتــاد األورويب لتغطيــة النفقــات  -24البنــد 

 اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة
 املسائل اإلدارية واملالية األخرى-25البند 
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر -27البند 
 أية مسائل أخرى -28البند 

 املنظمة الذين وافتهم املنّيةأتبني موظفي  28-2
 

  

-14:30الســــــــــــاعــة 
19:30 

(أو إىل وقـــت الحق 
 إذا اقتضى األمر)

تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشــــــــات التقاعدية  -8البند 
 للموظفني

 انتخاب أعضاء اجمللس -7البند 
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس -6البند 
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 2021يونيو/حزيران  18اجلمعة، 

 

 

 الفرتة الصباحية: (سيعلن عن التوقيت الحًقا)

 )Zoomاعتماد التقرير (القاعة اخلضراء/ منصة اللجنة الرئيسية األوىل: 

 )Zoomاعتماد التقرير (القاعة احلمراء/ منصة  اللجنة الرئيسية الثانية:

 

 )Zoomفرتة بعد الظهر: (سيعلن عن التوقيت الحًقا) (القاعة الكربى /منصة 

 اعتماد تقرير كٍل من: 

 اللجنة الرئيسية األوىل  •

 اللجنة الرئيسية الثانية •

 اجللسة العامة •
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