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 اجمللس
 والستون بعد املائة السادسة الدورة

 2021 نيسان/أبريل 30 - 26

 والستني بعد املائة السادسةأساليب عمل اجمللس يف دورته 
 

 املوجز
الدورة لى اليت ســـــــــتطبق عاإلجراءات اخلاصـــــــــة وتعرض  ،لمجلسل الدائمة عملال ســـــــــاليبموجزًا أل الوثيقة هذهقدم ت

 اإلجراءات هذه أتيتوافرتاضــي. شــكل بيف ضــوء عقد الدورة  اســتثنائية بصــورةبعد املائة للمجلس الســادســة والســتني 
 أجل منعضـــاء األمع  للمجلس املســـتقل الرئيس أجراها الرمسية غري املشـــاورات عن املنبثق اآلراء توافق نتيجة اخلاصـــة
تني لدور ا وضـــعت لعقد اليت اخلاصـــة جراءاتإلند إىل اتســـت وهي ،للمجلس املائة بعد والســـتنيســـادســـة ال لدورةعقد ا
عشـــر بنًدا من  إثين بشـــأناخلطية  للمراســـالت إجراء وســـينفذ. للمجلس املائة بعدواخلامســـة والســـتني  والســـتني الرابعة

 بشأن متهيديةإىل ذلك، ستتاح عروض  وابإلضافة. الدورة إجراءات وقتعمال من أجل تبسيط إدارة بنود جدول األ
أعضـــــــــــــــاء اجمللس إىل إقرار هذه اإلجراءات  دعىوســـــــــــــــيُ . الدورة انعقاد قبل األعمال جدول علىاملدرجة  بنودالمجيع 

تقرير يسّجل وسوالستني بعد املائة للمجلس.  السادسةمن جدول األعمال املؤقت للدورة  1البند إطار  حتتاخلاصة 
 . فيه الواردة والقرارات التوصيات مجيعو تقرير الدورة  اكتمالإقرار اجمللس هلذه اإلجراءات من أجل ضمان  الدورة

 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Rakesh Muthooالسيد 
 أمني عام املؤمتر واجمللس

   +39 06570 55987اهلاتف: 

http://www.fao.org/
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 للمجلس الدائمة العمل أساليب
 
يف دورته الستني اليت ُعقدت يف يونيـو/حزيـران  أن أقّرها لمجلسل سبق، اليت للمجلس الدائمة العمل أساليب إن -1

  01122يف أبريل/نيســـــــــــــــان  املعقودةمن ِقبل اجمللس يف دورته احلادية واألربعني بعد املائة  تنقيحلل تخضـــــــــــــــع قد 19731
دورته الســــتني  ويف 2015كانون األول /ديســــمرب -يف نوفمرب/تشــــرين الثاين  املعقودةاملائة  دورته الثالثة واخلمســــني بعد يفو 

 20183. األول كانون/ديسمرب يف عقودةاملبعد املائة 
 
إىل املســـائل  ابلنســـبةورات املؤمتر، نيابة عن املؤمتر ابعتباره جهازه التنفيذي ويتخذ القرارات داجمللس، بني  يعملو  -2

 إليه حتديداً، ويراعي يف ذلك مشورة األجهزة الفرعية حسب ما هو مناسب.  املوكلة
 
ا إىل جنب مع رســــائل جنبً  هر اصــــدوإ جدول األعمال املؤقت ابلتشــــاور مع الرئيس املســــتقل للمجلس إعدادتم يو  -3

 من موعد بدء دورة اجمللس.  ايومً  60الدعوة قبل 
 
يشــــــــري بشــــــــكل واضــــــــح إىل أي إجراءات يُطلب من اجمللس  اتتضــــــــمن موجزً ا و ا موحدً واثئق اجمللس نســــــــقً تتبع و  -4

تُرســـل مجيع الواثئق قبل افتتاح الدورة املعنية أبربعة أســـابيع على األقل، ما مل يكن ذلك مســـتحيًال بســـبب موعد و اختاذها. 
 اجتماعات األجهزة املعنية.

 
احلاالت املنصـــــــــــــــوص عليها خالفاً لذلك  تـُتَّخذ قرارات اجمللس أبغلبية األصـــــــــــــــوات اليت يتم اإلدالء هبا، إال يفو  -5
النصــــــوص األســــــاســــــية، مع األخذ بعني االعتبار أّن الرئيس املســــــتقل للمجلس يتخذ اخلطوات الالزمة لتيســــــري توصــــــل  يف

 . توافق ف اآلراءاألعضاء إىل 
 
تــاجــات عن االســـــــــــــــتنابإلجيــاز والرتكيز  يتســـــــــــــــمتقــدمي موجز بالرئيس يقوم يف �ــايــة نقــاش كــل بنــد من البنود، و  -6

الستنتاجات على شاشة ا سودةم عرضتم يو . شروع تقرير اجمللسملأساس لتشكيل  كإسهاموالتوصيات املنبثقة عن النقاش  
 النهائية صــــــيغةوضــــــع ال عندبعض املرونة للجنة الصــــــياغة  إاتحةفهم أفضــــــل للنص املقرتح، مع  يســــــريالعامة لت ةيف اجللســــــ

 . العامة لسةاختصاص اجل منظل تاليت  وهريةشات اجلاعدم إعادة فتح ابب النق معشروع التقرير مل
 
تكون تقارير اجمللس مقتضـــبة قدر اإلمكان، على تبًعا لذلك، حترر حماضـــر حرفية للجلســـات العامة للمجلس، و و  -7

 أن تتضمن مجيع القرارات اليت توصل إليها اجمللس بصورة ال لبس فيها.
 
صياغة أو من خالل أي ترتيب مناسب آخر يوافق عليه اجمللس، اليُعّد مشروع التقرير من جانب جلنة ما  عادةً و  -8

 .تتضّمن التقارير االستنتاجات والقرارات والتوصيات املتعلقة ابملسائل اليت �قشها اجمللسو  مبعاونة األمانة.
                                        

 .CL 60/REPواملرفـق (زاي) من الوثيقة  179 إىل 170 من الفقرات  1
 .CL 141/REPواملرفـق (زاي) من الوثيقة  51الفقرة   2
 .CL 160/REP من الوثيقة 34و 33الفقراتن   3
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 ةستثنائيا صفةب للمجلس ةاضيافرت  جلسات عقدل خاصةإجراءات 
  والستني بعد املائة السادسة رتهيف دو 

 
والســـــتني بعد املائة الســـــادســـــة بشـــــأن أســـــاليب العمل يف الدورة  األعضـــــاءللمجلس مع  قلاملســـــت الرئيس تشـــــاور -9

 ابلتفصيل حتت هذا القسم.  واردةللمجلس. وترد حصيلة هذه املشاورات يف اإلجراءات ال
 

للمجلس والستني بعد املائة السادسة  لدورةا على ةاستثنائي صفةب قسمنة يف هذا الاملبيّ  اخلاصة تنطبق اإلجراءاتو  -10
. اجمللس هذه دورة لعقدافرتاضــــي  أســــلوبيرتتب عنها من  ماو  19-كوفيد  احتواء جائحةهبدف  املتخذةيف ضــــوء التدابري 

 .القادمةال يشكل اعتماد هذه اإلجراءات سابقة ألساليب عمل اجمللس يف دوراته و 
 

 وظائف اجمللس
 

أي تغيري ابلنســـــــبة  علىوالســـــــتني بعد املائة للمجلس  الســـــــادســـــــةلدورة ا عقداألســـــــلوب االفرتاضـــــــي ل ينطويال  -11
 من وظائف اجمللس. وظيفة أي إىل
 

 إجراء املداوالت
 

للتداول  Zoomن خالل منصــــة موالســــتني بعد املائة للمجلس  الســــادســــةســــُتعقد مجيع اجللســــات العامة للدورة  -12
داخل منصة  قدراتوالوصول الإمكانية قدم من املساواة بنفس  على بونراقاملو  اجمللسأعضاء  تمتعسيو . طريق الفيديو عن

ومتّكن  اجمللسبيا�ت أمام  وإلقاءيف االجتماع االفرتاضـــــــــــــــي  شـــــــــــــــاركنيقدرهتم على رؤية امليكفل  مبا، Zoomاجتماعات 
 .اآلخرين من رؤيتهم

 
 اســــم / عضـــــوال دولةال التايل: [اســـــم ابلشـــــكل Zoomهويتهم داخل منصـــــة عن  فصـــــاحســـــُيطلب من املشـــــاركني اإلو  -13

من  املشــاركنيالرئيس املســتقل ومجيع إىل متكني  يؤديهذا ســفاجمللس].  يفلمراقب ل )Oللعضــو، أو ( -) Mاملنظمة العضــو] [(
 .Zoomيف منصة ) Raise Handوظيفة رفع األيدي (سيستخدم املشاركون  ،لطلب الكلمةو ف على هوية املتحدثني. التعرّ 

 
 الســادســةيف الدورة  املشــاركنيســُتعرض مســودة اســتنتاجات بنود جدول األعمال على مجيع األعضــاء واملراقبني و  -14

 إنو . Zoomمنصــة على ) share screen( مع اآلخرين لشــاشــةا مشــاركةوظيفة ب ابالســتعانةللمجلس والســتني بعد املائة 
  على الشاشة يف الوقت احلقيقي. ستجرىة االستنتاجات أي تعديالت على مسودّ 

 
لتداول ل Zoomعلى منصــــــة  للمجلس والســــــتني بعد املائة الســــــادســــــةلدورة اصــــــياغة  جلنةســــــُتعقد اجتماعات و  -15
مشـــاركة الشـــاشـــة مع وظيفة ســـتخدم تســـو منفصـــل عن اجللســـات العامة للمجلس. و خاص  اجتماعيف ، طريق الفيديو عن

 .على االستنتاجات أي تعديالت تعترب ضروريةإدخال  يسريلت Zoomعلى منصة ) share screen(اآلخرين 
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 إجراءات املراسالت اخلطية
إجراءات املراســــالت الدورة الســــادســــة والســــتني للمجلس من خالل  جدول أعمال التالية من بنودالســــيتم تناول  -16

 : اخلطية
o  اللجان الفنية - 7البند 

 )2021فرباير/شـــباط  19و يناير/كانون الثاين 22(االســـتثنائية) (تقريرا الدورة الثالثة والســـبعني   7-1 •
 ) للجنة مشكالت السلع2021مارس/آذار  12-10والدورة الرابعة والسبعني (

 )2021فرباير/شباط  5-1تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك (  7-2 •
o  2021مارس/آذار  10-8للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (تقريـر الدورة الثانية عشرة بعد املائة  - 11البند( 
o  2021فرباير/شباط  11-8تقرير الدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ( - 12البند( 
o  الرتتيبات اخلاصة ابلدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة  - 13البند 
o  إبجراءات التصويتمدونة السلوك اخلاصة  - 14البند 
o  جوائز منظمة األغذية والزراعة  - 15البند 
o  ــــد  حــــــالــــــة تنفيــــــذ القرارات اليت اختــــــذهــــــا اجمللس يف دورتــــــه اخلــــــامســــــــــــــــــــة والســـــــــــــــتني بعــــــد املــــــائــــــة - 16البن

 ) 2020ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاين  30(
o  من دستور املنظمة  14اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  - 18البند 
o  ميدالية مارغريتا ليزاراغا  - 19البند 
o ـــــــــــزة الرائسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى  - 20لبند ا ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــات األجهـ ــــــــــــ ــــــــــــ اجلدول الزمين الجتماعـ

  2022-2021 للفرتة
o  التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة  - 21البند 
o  جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني بعد املائة للمجلس  - 22البند 

 
اليت تعقد بشـــــــــــــكل جمللس ازيد من الوقت خالل مناقشـــــــــــــات املدف إجراءات املراســـــــــــــالت اخلطية إىل إاتحة هتو  -17

 .جدول أعماله يف الوقت املناسبعلى يف اجللسات العامة، وإىل متكني اجمللس من تناول مجيع البنود املدرجة افرتاضي 
 

إىل األمانة؛  اإجراءات املراســـــــالت اخلطية، تقدمي أي تعليقات وأســـــــئلة خطيً مبوجب  ،ســـــــُيطلب من األعضـــــــاءو  -18
 .خطية عند االقتضاء بردود دونزوّ وسي

 
، أي واثئق على األقل ابيعأسثالثة ب جلسوالستني بعد املائة للم السادسة انعقاد الدورة قبلاألعضاء،  تلقىسيو  -19

 ، املوافقاخلطية حبلول يوم األربعاءماهتم سهاإاألعضاء تقدمي مكان إبكون سيو . ذات الصلة طيةببنود املراسالت اخل مرتبطة
نشــــــر مجيع اإلســــــهامات الواردة على املوقع اإللكرتوين توســــــ .Council@fao.org-FAO، إىل 2021 نيســــــان/أبريل 14

 املوافق ، حبلول يوم اجلمعة،االقتضـــــىخطية، عند ردوًدا وســـــتقدم األمانة للدورة الســـــادســـــة والســـــتني بعد املائة للمجلس. 
 خطية. اعندما تقدم أمانة املنظمة ردودً  علًمااألعضاء  وسيحاط .2021 نيسان/أبريل 23
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صــــياغة اســــتنتاجات موجزة  للمعلومات، طيإىل هذا التبادل اخل ابالســــتناد ،املســــتقل للمجلسالرئيس  توىلســــيو  -20
 ســـــــــــــودةم بدراســـــــــــــةاجمللس  قومســـــــــــــيو . طيةاملراســـــــــــــالت اخل اتإجراءبواســـــــــــــطة تم النظر فيها يلبنود جدول األعمال اليت 

 14ة  الفقر يف بّينةامل اتا مع اإلجراءشيً ااجلدول الزمين، ومت إليه يشري ماعلى حنو  هالستنتاجات هذه يف اجتماع افرتاضي لا
 .املذكرة هذهمن 

 
يع بنود جدول األعمال مجناقشـــــــة امللجس ملبعد اختتام ســـــــتعاجل جلنة الصـــــــياغة يف اجتماعها (اجتماعاهتا)  كما -21

 .طيةاملراسالت اخل اتإجراء بواسطةاالستنتاجات املتعلقة ابلبنود اليت ستعاجل مسودة 
 

إجراءات  بواســــطة التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعةســــيتم تناول البند الدائم بشــــأن و  -22
إطار هذا البند بدًال من عرض حتت  تعاجلملنتد�ت ذات الصـــلة اليت ا عن يةســـُتعمم مذكرات مفاهيمو . املراســـالت اخلطية

 جمللس. ا أعضاء إىلاألمانة  تقدمه
 

 والتااملد وحماضرالتقارير 
 

الذي  العتمادل املعروضتقرير الإعداد مشــروع  والســتني بعد املائة للمجلس الســادســةالدورة جلنة صــياغة  توىلســت -23
 ملمارسة املتبعة.ا مع متاشًيا ،على أعضاء اجمللس يف أقرب وقت ممكن قبل اعتماد التقرير مسيعمّ 

 
الالئحة الداخلية من  6ادة من امل 2 فقرةلل طبًقاوالســـــتني بعد املائة للمجلس  الســـــادســـــةالدورة تقرير  ســـــلســـــريُ و  -24

 للمجلس.
 

 املعتمدةلة ملعدّ ا األساليب بشأناجمللس  آراء توافقوالستني بعد املائة للمجلس  السادسةالدورة ل تقرير سجِّ يُ وس -25
 .املذكرة هيف هذ واملعروضةلدورة ا هذه يف
 

 تتعارضعلى تعليق أي قواعد  اجمللساتفاق للمجلس  املائة بعد والســـتني الســـادســـةتقرير الدورة ل يســـجّ ســـ كما -26
اليت من الالئحة الداخلية للمجلس  2من املادة  3لفقرة اوجه التحديد  على، و ةفرتاضـــــــــــــــيا بطريقة اتعقد االجتماع مع

على مكــان آخر بنــاء على قرار تعقــد كــل دورة من دورات اجمللس يف مقر املنظمــة، إال إذا وقع االختيــار تنص على أن "
 ."سابق من اجمللس أو طلب من أغلبية أعضائه

 
 الئحةمن ال 6من املادة  1 فقرةلل طبًقاللمجلس  املائة بعد والســــــتني الســــــادســــــةســــــتتاح احملاضــــــر احلرفية للدورة و  -27

 للمجلس. ةالداخلي
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 أخرى مسائل أي
 

 يعمَّمســـ كمالغات املنظمة الســـت كافًة.  ب ونشـــرهاإعداد مجيع واثئق الدورة  تبعة،ا للممارســـة املوفقً  ،األمانة تتوىل -28
 لغات املنظمة.كل ببر�مج عمل اليوم 

 
 أســلوبوالســتني بعد املائة للمجلس يف ضــوء الظروف االســتثنائية و  الســادســةبســيط مداوالت الدورة ت إىل وســعًيا -29

 قبل راقبنياملو  اجمللسعلى أعضــــاء  خطًيابنود جدول األعمال ل مقدماتتعميم  يتمافرتاضــــية، ســــ بطريقة االجتماعات عقد
لبنود اليت يتم تناوهلا إىل اابلنســــــبة  دورةانعقاد الأو قبل ثالثة أســــــابيع على األقل من على األقل،  أبســــــبوعني دورةانعقاد ال
 املراسالت اخلطية. اتإجراءبواسطة 

 
 بيا�ت ســــــتقتصــــــر فيما أقصــــــى كحددقائق   ثثالاألعضــــــاء على  خالتســــــتقتصــــــر مداضــــــافة إىل ذلك، ابإلو  -30

 . أقصى كحد  دقائق مخس على املتعددين األعضاء
 

والســــــتني بعد املائة للمجلس  الســــــادســــــةق على اجلدول الزمين للدورة اإلشــــــارة إىل أن توقيت املنطقة املطبّ  وجتدر -31
 الرئيســـــياملقر  فيها يقع اليت الزمنية توقيت املنطقة هو وهذا). 2ينتش+ر قيت غتو (  التوقيت الصـــــيفي ألورواب الوســـــطى وه
 .املشاركنيفعلًيا حبضور  اجتماًعااالجتماع كما لو كان  كانم سيكونلمنظمة، و ل
 

ملمارســــــة املتبعة، ا مع متاشــــــًياوالســــــتني بعد املائة للمجلس  الســــــادســــــةانعقاد جلســــــات الدورة  مواعيدســــــتحدد و  -32
بعد الظهر، أو يف وقت  17:30إىل الســـــاعة  14:30ا، ومن الســـــاعة صـــــباحً  12:30إىل الســـــاعة  9:30الســـــاعة  من أي

 األمر. اقتضىالحق إذا 
 

 خاللمدهتا إىل عشــــر دقائق يف أي وقت  تصــــلفرتة اســــرتاحة  أخذإىل  ةدعو الجيوز للرئيس املســــتقل للمجلس و  -33
 االجتماع.

 
خيتتم  أنبعد  )اجتماعاهتا(أو  اجتماعهاوالســـــــتني بعد املائة للمجلس  الســـــــادســـــــةلدورة اتعقد جلنة صـــــــياغة وســـــــ -34

 على جدول األعمال. املدرجةبنود اليف مجيع  النظراجمللس 
 

والســتني  الســادســةاالفرتاضــية للدورة  لســاتاجل لكل كافةً لغات املنظمة الســت  بخدمات الرتمجة الفورية  تاحســتو  -35
 بعد املائة للمجلس.

 
 به ســيســتعان للمجلس، املائة بعد والســتني الســادســة ابلدورة خاص احملمولة اهلواتف ابســتخدام تطبيق وســيتاح -36

 مناقشة.لل املعروضة للبنود الزمين اجلدول على تطرأ تغيريات أي عن لإلبالغ


