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 موجز
 )املنظمدة   تقدم  ذد ا الوقةقدة عدة عدنمدة عن ال تةادن  اددنةدددددددددددددددة مللدم من ال دنغةدة  المراع مل    منظمدة ال د  دة  ال ماعدة

ل تةان   اإلج اءا  ادنةددددددة الخ مددددددة ددددددةيم   رقددددددومن امددددددة ننئةة  لاقم اا ض   ت .  2021 وغةو/ح   ان   14-18)
الغةينمل  ملالق اع ال دد  .  تةنددمن الوقةقة ج اء االم من رشددكا اا ا،ددا  شن  شددما تج اءا  الةقددو ة الام لة إل

ن اق احن  رشدددن جم ع العمنع امل قة  ا م ع ال مد للم من     مو،ددوع النقنا الان    مو،ددوع ا ن ال ددنةع أ ندد 
 االغةيدنمل    الق اما   الدمعوا .  ميكن االطالع على جدم ع العمدنع امل قدة للدم من ي الوقةقدة    2022-2023

C 2021/1    ا م ع ال مد ي الوقةقةC 2021/INF/1. 

 ما يلي: البّت يفيطلب من املؤمتر 
 

 ال تةان   اإلج اءا  ادنةة الخ مة ةيم   رقومن امة ننئةة  لاقم د من امل    رشكا اا ا،ا؛   أ)
 الةقو ة لالغةينمل  ملالق اع ال   ؛   خةنم  ب)
 تغشنء  نةع مئة ةةع:      ج)

 ؛املو،وعةة  م نئا ال ةنمن  )اللجنة ال ئة ةة ال ىل رشدن امل نئا  •
 ؛رشدن م نئا الربانمج  املة اغةة )اللجنة ال ئة ةة ال نغةة  •

 ن ال  ن اق حهم اجمللس للمننةب الةنلةة ي امل   :و امل شح    د)
 مئةس امل   ؛ •
 مئةس اللجنة ال ئة ةة ال ىل؛   •
 مئةس اللجنة ال ئة ةة ال نغةة؛   •

http://www.fao.org/
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 ل ئةس امل   ؛قالقة غواب    •
 مااة أعننء منةياع ي اللجنة الانمة؛   •
  ت اة أعننء ي  نة أ ماق الةفو ض. •

لاةنان  الخ  ميل هبن مؤمنء الواود  اممن  املو،وع ال ئة ا للنقنا الان  عن حنلة ال   ة  ال ماعة  حتم م      ه)
 ؛مس دقنئقخب حتة تطنم ذ ا الانم

 ؛ امل اقاع حلنوم الم من رقفة م اقب المعوا  املوجهة تىل       )
 .2023- 2022اقم خالع ا ن ال نةع مو،وع ا ن ال نةع مللن اة تىل د ما  الجه ن ال ائمةة الخ مة       ز)

 

 : منمون ذ ا الوقةقة تىل رشدنميكن توجةه أ  امةف نما  

 Rakesh Muthoo ال ةم

 المع الان  للم     اجمللس
 CSG-Director@fao.orgالرب م اإللك  ين: 
 55987 06570 39+: اهلنتف
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 مقدمة 

الق اما  ي املنظمة  عن حتم م مددددةنمددددةهن  امدددد اتةجةةهن امل    ا هنز امل دددد  ع ي  ن ة املطن  عن اختنذ   اةرب  -1
  نقدب ت كة  امل    على كفنلة االت دنق   .1رشدكا عن   عن اختنذ الق اما  النهنئةة رشددن الذما   االمد اتةجةة  املة اغةة

الةنراة اللجنن الفنةة   ي م ددددددددددنئا ال ددددددددددةنمددددددددددن  الانملةة  الط  الةنظةمةة    اما رننء  على توةددددددددددةن  امل   ا  اإلقلةمةة  
للمنظمة   ح ددددب املقةنددددى  رننء  على توةددددةن  ولس املنظمة.   وااق امل    رشددددكا أك   حتم م ا على أ لو   املنظمة 

  ام اتةجةةهن  مة اغةةهن رام النظ  ي الةوةةن  القندمن عن اجمللس. 
  دددددددددددددندمدددددددددددددة  ال دددددددددددددةع رام املنئةالي د مته  لس ما اجملللم     على حنو من ق ّ ن  و  المرا  ال نغةةمدددددددددددددة اقم الم من     -2
خالع الف ن   19-جنئحة كواةمةفشددا   تاطة راملي ،ددوء الظ    االمددة ننئةة       2021  من و/أ م  1- غة ددنن/أر  ا  26)

عقم الم من ال نغةة على  دددددندمدددددة  ال دددددةع رام املنئة  ي د مته ال  اجمللس   ااقكمن  .  20212  ح   ان/غةو و  18 تىل  14من 
قّةم ندد  من الةق ام ا ر تا نئحة تفشددا  ج اء    املف  ،ددة  ي ،ددوء القةود ةامددة ننئةرقددومن   3 شددكا اا ا،ددا المراع للم    ر

 .امل ن انمن على قم   كناة    شامأ مشنمكة العننء
 

 الرتتيبات اخلاصة للدورة والتصويت 
 

 دددندمدددة  ال دددةع رام ي د مته اللس اجمل ى  أ ةددد رشدددكا اا ا،دددا لم من ال نغةة  المراع للم   اغاقند ا ،دددوءي  -3
 .4ملء  اقاملنة ي   اإلج اءا   ال تةان  ادنةة املاةّ ةامة ننئة رقومنأبن  اةمم امل     املنئة 

  رام أن جم ع العمنع  ال تةان  ادنةدددددة مللم مناعةمند    3تطنم الانم  ا امل ددددددلة ،دددددمن  مل    ذ ةنن ع اةمددددد    -4
ت نف  رقددددومن   اةممذن امل    هبن اللجنة الانمة وةددددا تتمارري  أ ّ    تن  ال ع.  ني اجةمنعهللم     اللجنة الانمةنظ  اةهن  ت

  القندمة.ا منرقة ل  من د ماته د ن أن تشكّ من    ةامة ننئة
 نددددا المنغة قمم ن ي العمنع أبن   ددددندمددددة  ال ددددةع رام املنئة ي د مته اللس اجمل،ددددناة تىل ذلو  أ ةددددى  ملإل -5

 شددددددمدكمن   .5جةم  اقاملي  امد    على حنو من ذو ج اءا  الةقددددددو ة الام لة لالغةينمل  ملالق اع ال دددددد   إل   ةالةحنددددددري 
ي كناة   ألعنددنء  ال ددةند  لق احللالق اع     الةنمةعلى ،دد  من ،ددمنن ال دد  ة   اجمللس ي د مته ال ددندمددة  ال ددةع رام املنئة

تمارري اختنذ    ي ظّا ا نئحة املةفشدددددةة ي الانم   على امل   كون ل ام ن  مدددددة.   تاةمم  خةنما  أ  ط ق  اق ن لالةقدددددو ة  
 حقوقهم المنمةة.من ممنممة العننء  كع     ة امللقنن على عنتقهوال لملنهوض الامة ننئةة لنمنن قممته على 

قدو   امل    خبخالع اختنذ الق اما   الخ ميكن روامدطةهن  ط ق التوجةهن  حوع م ك ن تقم    داع اق امل ت د ي  -6
ذا م نئا ق اما  رشدن جم ع أعمنله    عقم ذ ا الم من ي شكا اا ا،ا  ت تةان  الاما  تج اءا  الةقو ة الختنذ  

املكةب القنغوين رشددن اإلج اءا  من تعماد ن مشد  ع ق ام أ ند   مل اق ذنءا   د ي   .رشدد نامل دةشدنم القنغوين  نمن  امدةشد  ة 
 

 . 7/2009 ق ام امل     1
 . CL 166/REPالوقةقة  من)أ   28الفق ن   2
 . CL 166/REPالوقةقة  من)ب   28الفق ن   3
 . CL 166/REPالوقةقة  من )ج  28لفق ن ا  4
 . CL 166/REPالوقةقة  من 30  29 اتن لفقا  5
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ا مددددنرقة ل  من د ن أن تشددددكّ من     ةامددددة ننئةرقددددومن الم من ال نغةة  المراع للم     خالع  ذنتنفة الخ  ةاع ادنةددددة  
 . لكا تنظ  اةه اللجنة الانمة  امل    القندمةد ماته 

 
 وموضوع فرتة السنتي وموضوع النقاش العام جدول األعمال 

 
 .C 2021/1ي الوقةقة جم ع العمنع امل قة للم      د  -7
 مهن:    ع مئة ةةع نة ةةم تشكةا م -8
 

 املو،وعةة  م نئا ال ةنمن ؛اللجنة ال ئة ةة ال ىل رشدن امل نئا  •
 اللجنة ال ئة ةة ال نغةة رشدن م نئا الربانمج  املة اغةة.   •

 
ي  القدمد  ي ذ ا  اق ح اجمللس   اقم  للنقنا الان  كا د من من د ما  امل    مو،دوع مئة دا  احم ل غظ  ا تىل أغه     -9

ي   9تطنم الانم    حتة   موضوووع النقاش العام يف املؤمتر  ةم ا    أن 2021  غة دددنن / أر  ا )   رام املنئة  ال دددةع ال دددندمدددة   د مته  
 .6"حتو ا النظم ال ماعةة  الغ ائةة: من االم اتةجةة تىل الاما" ي: امةا اض حنلة ال   ة  ال ماعة :  لا  من 

عقب انمة أ  ي شكا مقما   الل ة  ا ن ي  ة  ه  خةنم اإلدالء راةنانهتن تمن شف9الانم حتة تطنم     للواودةنح مة   -10
اإلدالء راةن م ي شدكا مقما اخةةنم   ؤمدنء الواود  جيوز ل. ي د مته ادنم دة  ال دةع رام املنئة جمللسعن ا  قدندمق ام الال

  7الةنلةةع:  ط  قةعالإبحمى 
 

ا ادى رةنان  مللن دداة تىل كلمة    1250  طوهلن  ال  ةجن زالخ    نقددةة اقم من الاةنان الن دد  الجيوز تممددنع     أ)
   Statements@fao.org-Conference  تىل   العننءاملةامدن اةنان   مللن اة تىل الكلمة    2000 نء  عنال

آخ   كدد    2021  ح   ان/ وغةو  7  املوااق  قنع  و  اإل  القددة أمددددددددددددددددنرةع   لوعرد من امل     أعمددنع  قاددا ااةةددنح  
اإللك  ين وقع املعلى  هل ا الغ ض يقددددددقددددددةاإللك  غةة املقددددددفحة  النشدددددد  ذ ا الاةنان  على ة.  مدددددد موعم

 لم من ال نغةة  المراع للم   .ل
 

 مخس  نء عندددددد ال ا ادى رةنان  لن دددددداة تىل  مل الفةم و ملمن أققددددددنذن قالق دقنئق روامددددددطة  رةنان    تقمي  جيوز     ب ) 
م دددددددجلة  تكون فةم و  روامدددددددطة ال للواود تعماد رةنان    جيوز  .  العندددددددنء املةامدن  اةنان  ال مللن ددددددداة تىل  دقنئق 

 امل   أعمنع ااةةنح قاا ذلو      دةح دن أن  ةم  Statements@fao.org-Conferenceتىل  تممدنهلن  م داق ن   
نشددددد  ذ ا الاةنان  على  ة .  مددددد آخ  موعم ك     2021  ح   ان /  وغةو  7 املوااق  قنع    لوع  و  اإل   أمدددددنرةع  القة  ر 
 لم من ال نغةة  المراع للم   . اإللك  ين ل وقع امل على   هل ا الغ ض   يققة اإللك  غةة امل قفحة  ال 

  

 
 .  REP/166CLالوقةقة  من 41الفق ن   6
 . REP/166CLالوقةقة  من )أ  33الفق ن   7

mailto:Conference-Statements@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
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أّن    الانمة ذو مخ دددددددة أ   اقم ال  ري   شن ي اجةمنعن  ا ل دددددددة ا وذ   للاما  ةنح ا تىل أّن الوقة امل غظ      -11
تةجن ز ممن كّا رةنن    أبال اجمللس   اقم أ ةدددددددى    9الانم    تطنم حتة  راةنان   مدددددددةملون مؤمدددددددنء الواود املشدددددددنمكة ي امل    

   8. دقنئق    5) مخس  
لم ما  الجه ن ال ائمددددةة الخ مددددةناقم الةنيل و،ددددوع  امل ال ددددةع رام املنئة    ال ددددندمددددةقم أقّ  اجمللس  ي د مته     -12

 .9"حتو ا النظم ال ماعةة  الغ ائةة: من االم اتةجةة تىل الاما": 2023-2022ا ن ال نةع خالع 
جي   اغةينب ال ئةس امل ددةقا للمجلس  اغةينب أعنددنء اجمللس  الةقددو ة على م ددةوى املة اغةة من املق م أن    -13
 .2021  ح   ان/غةو و  17   املوااقادمةس و  
الخ  م النددددوء على امل ددددنئا  ت ددددلّ  اموج     الم منالنقنا  تةنددددمن  اثئق ت كة   على تا ددددةم اإلج اءا     ن ح ةدددد   -14
امل     على  من خالع ع ض مشدددنم ع الق اما  أمكنحة من .  مدددةةم ذلو رشدددكا أمدددنمدددا   اةهنالاّة امل    اّع على  ة

 ي شكا جنذ  للموااقة علةهن  إلدماجهن ي الةق    النهنئا للم من.
 

 تشكيل الوفود 
 

لكّا عنددددددو   جيوز  )امل اق ألف من الممددددددةوم  3ن للمندن   أس الوزماء  اود رلما م.  طاق  ج   الاندن على أن  -15
الة دددجةا ت ن  عملةة  ميكن    شنم ب  احم  ميكن أن   ااقه منن رون  م دددنعم ن  م دددةشدددنم ن.ي املنظمة أن  كون مم  ال  

الةددددنيل:  ركلمددددة مددددددددددددددّ     ةاعمةدددد الاوارددددة ادددددنةدددددددددددددددددة مللعندددددددددددددددددنء ي املنظمددددة  على اإلغ غددددة ماددددنشدددددددددددددد ن عرب   على الانوان 
gateway/en/-http://www.fao.org/members  . تمشددددددددددددددندا  الة ددددددددددددددجةا املانشدددددددددددددد  على  االطالع علىكمن ميكن

لك  ين املشددددددنم تلةه عنم  مددددددةةلقى أعنددددددنء الواود مانشدددددد ن على ح ددددددنب الرب م اإل.  غف دددددده املوقع اإللك  ين ياإلغ غة  
 .تىل منقة االجةمنعن  االا ا،ةةهم من النفنذ ال   ميكنّ  ارم  ال  الة جةا

 
 للمؤمتر  هام الدستوريةامل

 
ملإل،ددددددددددددددنادة تىل اعةمدند الةادم ال  املدمخلدة على دمددددددددددددددةوم املنظمدة  لوائحهدن  أغظمةهدن   املوااقدة على االتفدنقةدن    -16

  االتفنقن    ةوىل امل    املهن  الممةوم ة اعمدن اآلتةة:
 

 د قاوع أعننء جم 
 

مةع امل ددنئا املةالقة مللانددو ة. ىن ب ا امل     ملعةانما أعلى مددلطة ي املنظمة  اغنددمن  أعنددنء جمد تىل املنظمة       قاا  -17
من الالئحة الانمة للمنظمة  جيوز    2- 19للمندن  ن .  طاق  طلب لالغندددددمن  تلةهن   أ ّ املنظمة   م تةلق  حىت اتم   تعماد ذ ا الوقةقة   

الاّة  .  جي    2021من و/أ م   14 ا ماة ن  أ   و   أن تةلقى املنظمة طلان  االغندددددددددمن  قاا ااةةنح أعمنع د من امل    ر القع  وم  
العنددددنء ا مد ملالق اع ال ددددّ     ةطلب أ لاةة قل ا الةددددوا  املاطنن  رشدددد د أن  ةجن ز الامد الكلا لألةددددوا  امل  من   رقاوع 

   ا من اتم   موااقة امل    على الطلب.  املانم،ة غقف عمد الم ع العننء ي املنظمة.  ت    الانو ة اعةانم  
 

 
 .  REP/166CLالوقةقة  من 41الفق ن   8
 .  REP/166CLالوقةقة  من 40الفق ن   9

http://www.fao.org/members-gateway/en/
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 تاةع ال ئةس امل ةقا للمجلس 
 

من الالئحة الانمة   1-23من الممدددددددددةوم  املندن   2-5لحكن  املندن   نامل    ال ئةس امل دددددددددةقا للمجلس  اق   اّع  -18
 .للمنظمة

)ب  من الالئحددة الاددنمددة للمنظمددة على أن  ددمد اجمللس املوعددم النهددنئا لكا تقددّم  الددم ع  1-23 تنص املددندن   -19
املوعم  ن مد اجمللس أ ندد    مع الان  للم     اجمللس.  ململ االعنددنء ت شددةحنهتن ملنقددب ال ئةس امل ددةقا للمجلس تىل ال

ال    امم اةه المع الان  ذ ا ال شددددددةحن  على عةع العنددددددنء ي املنظمة.  ي ذ ا القددددددمد  حمد اجمللس  ي د مته 
ال شدةحن   كآخ  موعم لةلقا  2021أر  ا/غة دنن   5   املوااقاإلقنعمن  و     12.00ال دنعة  رام املنئة     ال دةعادنم دة   

كموعم  قو  اةه المع الان  رةامةم ذ ا ال شةحن  مللرب م   2021أر  ا/غة نن    21   املوااقاإلقنع  و      10هل ا املنقب
 . C 2021/9)اغظ  الوقةقة  الاوارة ادنةة مللعننء ي املنظمةالاند   من خالع 

 
 اجمللس اغةينب أعننء  

 
)أ  من 10  -22من الممددددةوم.   اقن  لحكن  املندن   1-5 نةيدددددددددددددددددددب امل    أعنددددنء اجمللس طاقن  لحكن  املندن   -20

الالئحة الانمة   مد امل    اتم   االغةينب  آخ  موعم لةقمي ال شددددددددةحن  الغةينمل  اجمللس.  قم اق ح أن تةّم عملةة 
 . 2021 ح   ان/غةو و  17   املوااقا ماة و  االغةينب 

 
جيب دعم ال شددددددددددة  خطةيبن من منم   د لةع   من الالئحة الانمة للمنظمة  )ج 10 -22نّص علةه املندن ت كمن   -21

ملل شدة  موااقة ميةة خطّةة رقاوع املنم ب امل شد   على أن ت  اقعندوتع ي امل      ري منم ب الم لة الاندو امل شدحة  
شن ي ذلو   مالومن  عن اغةينب أعنددددنء اجمللس  C 2021/11 تةنددددمن  قةقة امل      من الم لة الانددددو هل ا ال شددددة .

ط  اللجنة 10  -22كمن تنص املندن  االشدددد اطن  ال ددددنلفة ال ك .  ربز  امددددةمنمن ت شددددة  ت )د  من الالئحة الانمة على أن خت 
أ ةدددى  مالانمة امل    ملل شدددةحن  القدددحةحة املقممة  ذلو قاا املوعم اعمد لالغةينب ر القة أ   عما على القّا.  ق

 2021 وغةو/ح   ان  14 املوااق  من  و  اإلقنع 00.12ال دددنعة  رام املنئة أبن تكون   ال دددةعاال دددندمدددة   اجمللس ي د مته  
 . 11آخ  موعم لةلقا ال شةحن 

 
 أعضاء مكتب املؤمتر 

 
 اجمللس م شددددددددددددددحع للمننةددددددددددددددب الةنلةة:    ددددددددددددددما  للمنظمة )ب  من الالئحة الانمة5-24لحكن  املندن   ن اق   -22
ي منةياون مددددااة أعنددددنء     4)   قالقة غواب ل ئةس امل   ؛3  مئة ددددن اللجنةع ال ئة ددددةةع للم   ؛ )2مئةس امل   ؛ )  1)

 .12ت اة أعننء ي  نة أ ماق الةفو ض    5اللجنة الانمة للم   ؛ )
  

 
 .REP/5CL 16الوقةقة  من 31الفق ن    10
 .REP/6CL 16الوقةقة  من 32الفق ن    11
 . REP/166 CLالوقةقة  من 38-33الفق ا    12
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املننخ  ز     Michal Kurtyka رام املنئة  ر شدددة  مانيل ال دددةم   ال دددةع  ال دددندمدددة قن  اجمللس  خالع د مته   -23
خالع جل دددةه االاةةنحةة تىل مدددةا ض ذ ا ال شدددة  على امل    للمقدددندقة علةه .   13ن للم   لةكون مئة ددد    رولنما  ي  الاةئة

اللجنة ال ئة دددددةة ال ىل    انئب ال ئةس يأمن ال شدددددةحن  ملنقدددددي  جنغب ال شدددددةحن  ادنةدددددة رنواب مئةس امل    ال القة.  
 الانمة.  ن امل    من خالع اللجنةم اللجنة ال ئة ةة ال نغةة  امن املةوقع أن  قندق علةه

 
من موعم ااةةنح  نأعندنء  نة أ ماق الةفو ض عملهم ي  ندون مخ دة عشد   وم   كمن ج   علةه الاندن   انشد   -24

 أعمنع امل   .
 

 14لدعوات ا
 

لألمم املةحمن   كنالهتن املةيقدددقدددة  الوكنلة الم لةة للطنقة ال م ة أن تكون مم لة ي د ما  امل     من د ن   جيوز -25
ن  ن مع املنظمة  ةنمن أحكنم  أن  كون هلن حق الةقو ة. كمن  ق للمنظمن  احلكومةة الم لةة الخ ى  الخ أر مة اتفنق  

أن توام   ةامددددددةشددددددنم  ةددددددفةن للمنظمن   ري احلكومةة الخ لم هن م اقب.   ّق أ ندددددد  حممدن هل ا الغ ض  املشددددددنمكة رقددددددفة 
 شنم اقاع عنهن تىل د ما  امل   .  للمم   الان  أن  معو تىل املشددنمكة  رقددفة م قةة  املنظمن  احلكومةة الم لةة الخ ى 

 ظمة.املن معأ  عالقن   ةامةشنم  ةفةاملنظمن   ري احلكومةة الخ هلن اةهن 
 

مددن الالئحددددة الانمددددة للمنظمة  17الحكن  امل كومن أعالا على النحو املنقو  علةه ي املددندن   ا  امل اق ت د ي  -26
)النقو  المنمةة   مع املنظمددددددددددددددن  الم لةة  ري احلكومةددددددددددددددة"  الاالقددددددددددددددن  ي "مةنمة منظمة ال   ة  ال ماعة رشدددددددددددددددن  

 الق م "مةم" . –للمنظمة  ا  ء ال نين 
 

ندوم الم من حلمعون ال دطع رام املنئة  كمن دمجة علةه الاندن  ر  ال دةع   ادنم دة  أ ةدى اجمللس ي د متهقم    -27
 .15للم    رقفة م اقب  المراع ال نغةة

 
 . REP/166 CLالوقةقة  من 33الفق ن   13
 . C 13/2021الوقةقة   14
 .  REP/165CLمن الوقةقة  32الفق ن   15
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 املرفق ألف
 

 من دستور منظمة األغذية والزراعة 3مقتطف من املادة 
 
 

 املؤمتر
 

 ]األحكام اليت تنظم تشكيل الوفود[
 
للمنظمة م      ا اةه كا د لة عنددددددددو  كا عنددددددددو منة ددددددددب شنم ب  احم.   كون لألعنددددددددنء املنة دددددددداة حق  -1

 منقب أ   كون هلم حق الةقو ة. االش اك ي مما ال  امل    د ن أن  شغلوا أ ّ 
 
لكا د لة عنددددددو  كا عنددددددو منة ددددددب أن تاع منن رع  م ددددددنعم ن  م ددددددةشددددددنم ن ملنم رةهن.  للم    أن  مد  -2

الشدددد  د الخ تنظم اشدددد اك املنن رع  امل ددددنعم ن  امل ددددةشددددنم ن ي مما الته   ال  كون للمنن ب أ  امل ددددنعم أ  امل ددددةشددددنم  
 املما ال  حق الةقو ة تال تذا حا حما املنم ب.املش ك ي 

 
 .ال مي ا املنم ب أك   من د لة عنو أ  عنو منة ب -3
 
لكا د لة عندددو ةدددو   احم اقم.  لةس للم لة الاندددو املةيلفة عن داع اشددد اكنهتن املنلةة للمنظمة أن تةمةع  -4

لى مقمام االشدددد اكن  امل ددددةحقة علةهن عن ال ددددنةع  ق الةقددددو ة ي امل    تذا رلد مقمام مةدخ اهتن من  اندع أ     م ع
الةقوميةةع ال دددددنرقةع.  مع ذلو  جيوز للم    أن   دددددم  هل ا الم لة الاندددددو مللةقدددددو ة تذا اقةنع أبن عج ذن عن الماع 

   جع لظ    خنمجة عن تمادهتن.
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 ابء املرفق 
 

 واألربعي للمؤمتر بشكل افرتاضياإلجراءات والرتتيبات اخلاصة لعقد الدورة الثانية 
 
 

تفشددا   ظاّ ن ال نغةة  المراع للم    ي  رقددفة امددة ننئةة على الم م   امل اقتنطاق اإلج اءا  ادنةددة املاةّنة ي ذ ا  -1
ا اعةمند ذ ا اإلج اءا  مددددددنرقة  م من.  ال  شددددددكّ ذ ا ال من   تب عنهن من أمددددددلوب اا ا،ددددددا لاقم   19-جنئحة كواةم

 .لمنلةب عما امل    ي د ماته القندمة
 
 ال  نطو  المدددلوب االا ا،دددا لاقم الم من ال نغةة  المراع للم    على أ  تغةري مللن ددداة تىل أ  من  ظنئف  -2

 .من دمةوم املنظمة 4املندن  امل    املنقو  علةهن ي دمةوم املنظمة  الئحةهن الانمة  خنةة  ن   /أ  ملط
 
اإلج اءا   ال تةان  ادنةددة ق ام وةددا امل    إبتتىل أن  ة امل ددنمن تلةهن وال ي تطنم ال   اللجنة الانمةمددةمعى    -3
 ذنء اق املد مشددددددددد  ع الق ام الوامد ي نعةما     اقامل ذ ا ي  من ذو مو،دددددددددّ   لم من ال نغةة  المراع للم     على حنواقم ال
 16.لم من ال نغةة  المراع للم   اقم اال    مد اإلج اءا  ادنةة ل  
 
 تاطةا أ ة مندن قم    ةمدة ننئةاال ا تق    الم من ال نغةة  المراع للم    تق ام امل    هل ا اإلج اءا  ادنةدة   دجّ  -4

 تةانمض مع ذ ا اإلج اءا  ادنةة   ذلو من أجا ،منن اكةمنع تق    الم من  عةع الةوةةن   الق اما  الوامدن اةه.
 

 إجراء املداوالت
 
  للةما ع عن ط  ق الفةم و Zoom مدددددددددة اقم عةع اجةمنعن  الم من ال نغةة  المراع للم    من خالع منقدددددددددة -5
 ك لو ال نغةة    نن ةدددددددةن ة امل     ال ئة دددددددةة     اللجنة ال ئة دددددددةة ال ىل الانمة   اللجنة ةاجةمنعن  ا ل ددددددد ي ذلو  شن

 الةفو ض  اللجنة الانمة. أ ماقاجةمنعن   نة 

 
 امل اقاون على قم  من امل دددددددددن ان رنفس تمكنغةة الوةدددددددددوع  القمما  داخا منقدددددددددة   امل     مدددددددددةةمةع أعندددددددددنء   -6

  ّكن   امل      شن  كفا قممهتم على مؤ ة املشددددددددددددنمكع ي االجةمنع االا ا،ددددددددددددا  تلقنء رةنان  أمن  Zoom اجةمنعن  
 .اآلخ  ن من مؤ ةهم 

 
  ن تة ددددم ره من طنرع مقّةما ملغظ     الةفو ض  اللجنة الانمة   نن ةددددةن ة امل     أ ماقمددددةاقم اجةمنعن   نة    -7

 (share screen) مشددنمكة الشددنشددة مع اآلخ  ن.  مددة ددةيم   ظةفة  Zoom  داخا منقددة منفقددلةخنةددة   ي جل ددن   

 لةة ري غظ  املشنمكع ي تقنم   اللجنن  عنم االقةننء. نقةاملعلى 
 

 
 . للمنظمةمن الالئحة الانمة  12 ملندنا من)ب   3الفق ن   16
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مللشددكا الةنيل: سامددم الم لة الانددو / املنظمة   Zoom  مددة طلب من املشددنمكع اإلاقددنح عن ذو ةهم داخا منقددة  -8
   ئة ددددةةعال جنةع   مئة ددددا الل   امل    اه ا مددددة د  تىل  كع مئةس  .  ]امل      للم اقب ي  (O) للانددددو  أ    -  (M)س  الانددددو  
  عةع املشددددددددددنمكع من الةاّ   على ذو ة املةحمقع.  لطلب الكلمة  مددددددددددة ددددددددددةيم  املشددددددددددنمكون  ظةفة ماع ال م  للم     

(Raise Hand)  ي منقة  Zoom . 

 
ال نغةة  المراع   لم مناال عة الفوم ة مةنحة رلغن  املنظمة ال دة كناة  خالع عةع جل دن  خممن   مدةكون  -9

 .اا ا،االخ تاقم رشكا  للم   

 
 ذو توقةددة أ م مل الومددددددددددددددطى جتددمم اإلشددددددددددددددددنمن تىل أن توقةددة املنطقددة املطّاق على ا ددم ع ال مد لددم من امل      -10
 .   اةرب ذ ا الةوقةة توقةة 2القدددددددددددةفا ل م مل الومدددددددددددطى )الةوقةة الانملا املن دددددددددددق+  أ  الةوقةة 2توقةة    نةش+)

 .املنطقة ي املق  ال ئة ا للمنظمة   مةكون مكنن االجةمنع كمن لو كنن اجةمنع ن االة ن  نوم املشنمكع
 الواثئق 

 
ةم ن  املنظمة ال دددددة كناة . كمن مدددددةتةوىل المنغة   اق ن للممنممدددددة املةااة  تعماد عةع  اثئق الم من  غشددددد ذن رلغ -11

 .ملمنممة املةااةه على عةع العننء  امل اقاع ي امل     نشة ن مع امةام ت ر انمج عما الةو  رلغن  املنظمة كّلهنتعماد  

 
هن مةام تال نغةة ال ئة دةة   اللجنة ال ئة دةة ال ىل  الانمة  اللجنةة ا ل د   الجةمنعن اعن،د  احل اةة ةم تعماد مدة   -12

 .ملمنممة املةااةعةع العننء  امل اقاع ي امل     نشة ن مع اعلى 

 
ادنةدددع   لالعةمند عاملا  ،ددد    نالةق     امشددد  عتعماد ال نغةة ال ئة دددةة  اللجنة  ال ئة دددةة ال ىل  اللجنةةةوىل  مددد  -13

 ي  ن ة الم من.تاقم رشكا اا ا،ا ةنظ  اةهمن امل    ي جل ة عنمة هبمن  الل  ن م

 
الغاقند ذ ا الم من   عاملامّ لوب ا تق    الم من ال نغةة  المراع للم    توااق آماء امل    رشددددددددن المددددددد  مدددددددة دددددددجّ  -14

 ما   الةوةةن  الوامدن ي الةق   .اق  عةع الاكةمنع   لنمنن ةامة ننئةرقومن  اإلج اءا  ادنةة املطاقة على الم من  

 املراسالت اخلطية اتإجراء
 

  ا  تج اءطاةق    مدددددةةم تالخ تاقم رشدددددكا اا ا،دددددا لم من ال نغةة  المراع للم   غظ  ا تىل ،دددددةق الوقة خالع ا -15
لةنن ع   نظمهن الخ مددة ل ددن ا ي   اا ا،دداالخ تاقم رشددكا    مل   اشددن   ن  م من الوقة لنقاملإلاتحة  ادطةة   امددال  امل

 م ع أعمنع الم من ال نغةة  المراع للم    ي الوقة املننمب.على جالانود املممجة  كا 

 
عن تج اءا  امل امددددددال  ادطةة  عةع الواثئق ذا  القددددددلة مللانود الخ  ةم تنن هلن    شوجب  مددددددةةلقى العنددددددنء  -16

 .  ذ ا  شددددددددما أ  2021من و/أ م    4تج اءا  امل امددددددددال  ادطةة قاا ااةةنح الم من ر ددددددددةة أمددددددددنرةع على القا ) ط  ق
 .ج اءا    تقم   رشكا خطااإل من خالعع  ض امةهاللةة ذا  ةلة تامذن المنغة للانود الخ  ةم تنن هلن 
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 ا تج اء عن ط  قنن هلن ت ةم خطةة تىل المنغة رشددددددددن الانود الخ تممدددددددنع تمدددددددهنمن    مدددددددةمعى العندددددددنء تىل   -17
مع اإلشدددنمن رشدددكا    Conference@fao.org-FAO تىلهنمن  اإلمددد جيوز لألعندددنء تممدددنع ذ ا   . امل امدددال  ادطةة

اإللدكد  ين   مللدرب دددددددم  تداداددددددد   الدخ  الد مدددددددددددددددددددددنلدددددددة  مدو،دددددددددددددددوع  مدددددددددددددددطد   ي  اددطدةدددددددة  ا تجد اءتىل   ا،ددددددددددددددد    املد امدددددددددددددددال  
(Written Correspondence Procedure    مدددددةةنح .  مدددددهنمن اإل اإلشدددددنمن تىل رنم جم ع العمنع ال   تةالق ره 
 .تمهنمنهتم ادطةة  لةقمي 2021من و/أ م  24 - 2021من و/أ م  4قالقة أمنرةع )ألعننء ل

 
 مدددةةوىل المنغة جتمةع كا اإلمدددهنمن  الوامدن من العندددنء ي جم ع  غشددد ذن على ةدددفحة تلك  غةة  قددقددة   -18

  ملللغة الةددلةة  ك لو 1لم من ال نغةة  المراع للم   .  مددةنشدد  عةع اإلمددهنمن  )لهل ا الغ ض على املوقع اإللك  ين 
 غكلة  ة.ملللغة اإل  2)
 

ةة  المنغة مد د ا خطةة على تمدددددهنمن  العندددددنء.  مدددددةنشددددد  ذ ا ال د د على غفس القدددددفحة اإللك  غةة ة مددددد  -19
  ملللغن  2021ح   ان / وغةو 11لم من ال نغةة  المراع للم      لوع لامليقدددددددددقدددددددددة هل ا الغ ض على املوقع اإللك  ين  

 ة مةنحة على اإلغ غة.كناة .  مةحند العننء علم ن ر لو عنممن تقا  مد د المنغ
 

ي االجةمنعن  االا ا،ددددددةة ذا  القددددددلة ها  الشددددددف  انالنق  المنغة حماّ عنددددددنء  رع الطا الةاندع اد  مددددددةحاّ  -20
تج اءا  امل امددددال  ادطةة ي  ةم تنن هلن عن ط  ق  ع امددددةنةنجن  الانود الخ  م نمشدددد ي  امل    رام ذلو نظ  للم   .  مددددة
 االا ا،ةة.اجةمنعنته 

 
ل   نقلة ممتج اءا  امل امدددددال  ادطةة ةم تنن هلن عن ط  ق  رنود جم ع العمنع الخ ةنئج  غ  الق اما حنلة    نّ  ت -21

امل ن ان  من  على قم     كناة  رنود جم ع العمنع  جي   النظ  ي  جم ع العمنع.  ل لو   املممجة على انود  الرنم آخ  من  
نن هلن عن ت ةم الانود الخ العندددنء رشددددن ادطةة الوامدن من الةالةقن   كمن مدددةممج .  ةاملطاق  ا النظ  عن اإلج اءرقددد    

 ي اعن،  احل اةة لم من امل   . امل امال  ادطةة  ا تج اء ط  ق

 
  ا  ءتج اعن ط  ق  جم ع العمنع امل قة للم من ال نغةة  المراع للم    على نظ  ي الانود الةنلةة املممجة ة   مددد  -22

 امل امال  ادطةة:

 
 )مش  ع ق ام  2030امةئقنع طنعون اجمل ا  القغرين  لوع عن  : 1-1-11الانم    أ)
 اق اح تغشنء  نة ا عةة مانةة ملل   ن احلةواغةة :2-1-11الانم   ب)
 )مش  ع ق ام   اق اح ختقةص منة د لةة للم اعا  ال عنن: 3-1-11الانم    ج)
 )مش  ع ق ام  للقحة النانتةةد يل   و اق اح ختقةص : 4-1-11الانم   د)
 اق اح ختقةص منة د لةة لنيةا الةموم )مش  ع ق ام : 5-1-11لانم ا  ه)
الةق    امل حلا عن االمدةا اض الشدنما ال   جي   كا أمرع مدنوا  ل دةنمدة الغشدطة الةنفة  ة : 13الانم     )

  املةحمنل  اض الةنمةة الخ تنطلع هبن منظومة المم 
 ر انمج ال   ة الانملا املش ك رع المم املةحمن  منظمة ال   ة  ال ماعة: 14الانم    ز)

mailto:FAO-Conference@fao.org
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 2023-2022مو،وع ا ن ال نةع  :15الانم    ح)
 2019-2018تق    تنفة  الربامج للف ن : 16الانم   د)
 2021 لان   : تق    تقةةم الربامج17الانم     )

 
 خرىاملسائل األ

 
مدددددة دددددةانن ره لاحنطة علم ن   ملمدددددةيما  اهلواتف اعمولة خن  مللم من ال نغةة  المراع للم   مدددددةةنح تطاةق   -23

 أب  تغةريا  تط أ على ا م ع ال مد للانود املا  ،ة للنقنا.
 

 . نشة ن مع املمنممة املةااة الم من ال نغةة  المراع للم   الخ ى على  امل    مةطاق عةع أمنلةب عما  -24
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 املرفق جيم 
 

 لدورة الثانية واألربعي للمؤمتر البديلة اخلاصة ابالتصويت ترتيبات 
 
 

 معلومات أساسية

 ي ال ددددددد     اغةينمل  ملالق اع  املط  حة إلج اء ادةنما   د مته ال دددددددندمدددددددة  ال دددددددةع  مللنظ  ي  ي اجمللس   قن  -1
؛ CL 166/13مللوقةقة   ملء امل اق) الام لة  الةقدددددددددو ة  تج اءا  خالع من  مدددددددددةا ،دددددددددهنمل    للم      المراع  ال نغةة  الم من
  .2 املالومن  م ك ن - CL 166/13  الوقةقة ؛1 املالومن  م ك ن -CL 166/13  الوقةقة

 
ال يةة  ا الق ام  اختنذعمد ا من الق اما   اق ن لاملةن    ي د مته ال نغةة  المراع املقالة  نظمةاملمددددةةي  م       -2

النقدددددددو   اإن  ّةي  ماظم الق اما  رةوااق اآلماء  من املةوقع أن تد  لئن كنن  املنقدددددددو  علةهن ي النقدددددددو  المدددددددنمدددددددةة.   
 المنمةة تنّص على تج اء تقو ة ميا على عمد من الق اما .

 
ع من الةقدو ة: الةقدو ة ر اع ال م  ا الالئحة الانمة للمنظمة على قالقة أغو من  12من املندن   6 تنص الفق ن  -3
  12.  تف ض اإلج اءا   املمنممددددن  الاند ة املةالقة ملالق اع ال دددد    اق ن للمندن 17مددددم أ  ملالق اع ال دددد   ملإل  ماء  غأ   

تج اء كن ميال  ل لو   . ق هلم الةقددددو ة ن الفالا ي املنظمة  مةع املنم رع ال نددددوم من الالئحة الانمة للمنظمة احل
.   ةننقض ذلو ناملاةنداملةة ظ    تنح   تىل حّم من عن ال رط  قة اا ا،ددددددددةة ي ظاّ تالّ  االغةينمل  ملالق اع ال دددددددد    

ملالمددم  الخ من زاع من املمكن تج اؤذن رط  قة اا ا،ددةة   عّم الةددوا   ت ددجةلهن خالع عملةة الةقددو ة غماء  عملةة مع 
 تكون أق ب من ميكن تىل الظ    الاند ة.

 
 املوافقة العامة

على أغه "تذا أم م اختنذ ق ام ي م ددددددددددددددلة ال تةالق ملغةينب أ  ال ت دددددددددددددةل   أ لاةة   12من املندن  17تنّص الفق ن  -4
 الفصوول يف هذا املسووابلة ابملوافقةال ل ع شقةندددى الممدددةوم أ  ذ ا الالئحة  جيوز لل ئةس أن  ق ح على امل    أ  اجمللس 

كاري من أعمنع امل      ج ء  ي كن الاّة " )مع الةشددددددددم م على ذلو .  مللةنيل  ميالعامة دون اللجوء إىل تصووووووويت ر ي
 عن ط  ق "املوااقة الانمة".

  

 
على من  لا: "جي ى الةقددددو ة غماء  ملالمددددم رننء على طلب منم ب أ  مم ا  أ  عنممن تل   أ لاةة ال ل ع شوجب  12)أ  من املندن   7    6تنص الفق اتن    17

غكلة  .   مد الممدةوم أ  ذ ا الالئحة.  جي   الةقدو ة غماء  ملالمدم رنماء أينء عةع الم ع العندنء الخ هلن حق الةقدو ة ح دب ال تةب البم  اإل 
د لة  نند  علةهن عن ط  ق الق عة.  جيةب منم ب أ  مم ا كا د لة عندددددو ردددددددددددددددددددد "غام" أ  "ال" أ  "امةننع".  ي  ن ة أ  تقدددددو ة غماء    ال ئةس امدددددم أ ع 

المدم ي  ملالمدم   نندى من جم م على امدم الم لة الاندو الخ م جيب منم هبن أ  مم لهن.    دجا ةدو  كا د لة عندو مشد كة ي أ  تقدو ة مللنماء مل 
 اطة ا ل ة". من 
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 سمابإلنداء   التصويت 

أو عندما مددم رننء  على طلب منم ب أ  مم ا  على أغه "جي   الةقددو ة غماء  ملإل  12)أ  من املندن  7تنص الفق ن  -5
" )مع الةشددم م على ذلو .  ي م ا ذ ا احلنال    ناغا أن  ةجن ز تلزم أغلبية الثلثي مبوجب الدسووتور أو هذا الالئ ة 

  . 12)ب  من املندن  3الامد الكلا لألةوا  امل  ّمن  املانم،ة غقف عمد الم ع العننء ي املنظمة )الفق ن  
 
 اعةمدددندا  املة اغةدددة للف نمددددددددددددددم خالع الدددم من ال دددنغةدددة  المراع للم    على  مددددددددددددددةطّاق الةقددددددددددددددو دددة غدددماء  ملإل   -6

 . من الالئحة الانمة 20من الممةوم   املندن  18من املندن  5)الفق ن   2022-2023
 
 18يامددددددم مللقددددددو  اإلة     ددددددةانض عن الةقددددددو ة غماء  ملإلحنع تج اء الةقددددددو ة مللومددددددنئا اإللك  غة   ي -7

    ّجا ةو  كا عنو ي الةق   .
 

 Zoom  منصة  خالل نداء  ابإلسم من  التصويت  إجراء

 املندن من  أ)7  الفق ن ي علةه  املنقددو  النحو على  Zoom  منقددة خالع غماء  ملإلمددم من  تقددو ة  تج اء ميكن -8
 خيص  من ي" امةننع"  أ    "ال" أ    "غام"  ردددددد  اإلجنرة  عرب إلعطنء ةوته البم    ملل تةب  عنو  على كا  مةنندى .  12

  مللينء   غماء   تقدددددو ة أ     ن ة   ي  .ملننداهتن عندددددو  د لة أ ع امدددددم مللق عة ال ئةس   مد  .الةقدددددو ة مو،دددددوع امل ددددددلة
 .اإلجنرة عن مم لهن أ  منم هبن ختّلف عنو د لة أ   على امم أخ ى  م ن  نندى 

 
 ال    املنم ب تاةع العننء من مة طلب   Zoom  منقة  غماء  ملإلمم عرب  للةقو ة  ادنةة الظ    ظاّ    ي -9

 املاد للانددددو اآلخ  ن  املنم رع عةع  ميةنع .Zoom  منقددددة عرب  ما  املنم ب  ذ ا   مددددرياع  .عنهن غةنرة  مللقددددو  مددددةميل
 .أ مذم ماع عن
 

 حنةدددددا أغه الوام  عن  غةنرة   للةقدددددو ة  ةقّم  أ  من الواود من عندددددو أ      اةرب املاةندن  املمنممدددددة مع    نشدددددة ن -10
 .مللقو  لادالء الواجب اإلذن على
 

 أن من للةدكم حلظن  رنددددددع    ّ     أن  اما امددددددم رو،ددددددوح    ك  أن  مللقددددددو   ميل ال    للشدددددديص   ناغا -11
 . ينعه مؤ ةه   ةطةاون  اآلخ  ن

 
 م ن   الوام امدددم  مدددةنندى   رو،دددوح    ينعه  مللقدددو    ميل  ال     الشددديص مؤ ة  نع  انّةة  مشدددكلة   قوع حنع   ي -12
 .امل    ي الةنيل الانو تىل الةقو ة د م مةنةقا مد  أ   ةم م عم  حنع  ي .اثغةة
 

 .اإلجنرة عن مم لوذن أ  منم روذن ختّلف الخ العننء على الم ع ومد ا  نندى  ال ىل  النماء جولة  ن ة  ي -13
 

 ي   تلك  ينمللةقو ة رشكا    العننءقو      أ   اإللك  غةة   مللومنئا   ةم  ملالمم  غماء     كون   أن   االيا  قو  ققم ملل.  12من املندن    8الفق ن     18
 . مللينء تلك  يناملاطنن رشكا  لعننءا أةوا  ت جةا    ةم حممدن زمنةة ا ن  خالع  احم  قة
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 عندو  تاةع ي  نظ  أن  له  جيوز  مللشداكة   االتقدنع ي  مشدنكا  ال ىل   النماء جولة خالع  ماع   ام   اجه  تذا -14
   اع أن  رننء  على ذلو   ناغا  .املشدددددددددكلة  ذ ا  لةك ام تفند    للنماء  ال نغةة ا ولة  ي  مللقدددددددددو   ميل  كا  الوام من آخ 
  ما. ذلو الوام عنو

 
ن   ال نغةة   النماء جولة خالع  ما  ماع لمى  الشددددددددددددديص رلوغ  تاّ م تذا الحواع  كا   ي -15  لةاةع ا ةدددددددددددددة   الوام مي 

 من املاع للوام   ةنح النحو  ذ ا  على  .رقدددددوته ي اإلدالء  احلق  له  اةكون النظن    ي   ما   اع  كا  الوام من رم ا  عندددددو
 .ال نين النماء خالع  ا ةةنن ال ع  النماء خالع  احمن ا ةة: رقوته لادالء ا   قالق وموعه

 
 على   ا ددة  ددجا  المددانب  من  مدداب ل    ا ولة ال نغةة   أ  ال ىل  ا ولة خالع  رقددوهتن تميل ال  الخ الواود   أمن -16
 .مةغةّاة أ ن
 

 تةالق غظنمةة م ددددددددددددلة  لط ح تال  الةقدددددددددددو ة   قنطع أن شددددددددددديص  ل    جيوز ال  الةقدددددددددددو ة   عملةة تنطلق  حع -17
الممدشددددة   ظةفة امددددةيما  عن االمةننع العنددددنء من  مددددة طلب   .12 املندن من 14  الفق ن)  للةقددددو ة  ممنممددددة  إبج اءا 

"Chat"    االتقنع ي  مشكلة  تىل اإلشنمن  أ  غظنمةة  م دلة عن  اإلرالغ  ري  ملإلمم  غماء   الةقو ة أقننء آخ     ض ل 
 .مللشاكة

 
 االقرتاع السري

 للم    رشدن امل نئا الةنلةة:من املةوقع تج اء اق اع م   خالع الم من ال نغةة  المراع  -18
من املندن   2مدددةج   اغةينب مئةس جم م م دددةقا للمجلس  اق ن للفق ن   - تاةع ال ئةس امل دددةقا للمجلس •

من الممددددددددددددةوم لوال ة ممهتن مددددددددددددنةنن رمء ا من  ن ة الم من ال نغةة  المراع للم     حىت  ن ة الم من ال نل ة  5
  أ  أك   من غقدددددددددددف  الالزمة م  قدددددددددددا أ  م شددددددددددد  على أ لاةة الةدددددددددددوا  المراع للم   .  ي حنع  

ي عملةة االق اع    دددددةاام امل شددددد  ال   حقدددددا على أقّا عمد من الةدددددوا     جي    اطننامل  الةدددددوا 
 اق اع آخ  رع امل شحع الانقع.

من الممدددددةوم  مدددددةنةيب امل    مدددددةة عشددددد   5 من املندن 1لفق ن  عمال  مل  -اغةينب أعندددددنء جمد ي اجمللس  •
   مددااة عشدد  عنددو ا للف ن 2023  وغةو/ح   ان   2021عنددو ا جم م ا ي اجمللس للف ن املمةمن رع  ولةو/ وز

.  ي حدددنع م  ةجدددن ز عدددمد امل شددددددددددددددحع عدددمد املقدددنعدددم  2024  وغةو/ح   ان    2022املمةدددمن رع  ولةو/ وز  
ملالتفنق رع العنددنء أ  مللط  قة الخ  ق م امل    اتّانعهن "على ذ ا املقنعم  الشددن  ن  جيوز توز ع امل شددحع 

  .22)ز  من املندن  10ي ذ ا القمد"  عن ط  ق املوااقة الانمة الوا،حة م ال  )الفق ن 
   رام 8 اق ن للمندن   -  اغةينب مئةس امل      غواب ال ئةس   أعندددددددنء  نة أ ماق الةفو ض   اللجنة الانمة •

النظ  ي تق    اجمللس  مدددةنةيب امل    مئة ددده  غواب ال ئةس  أعندددنء  نة أ ماق الةفو ض   اللجنة الانمة.  
   جت   االغةينمل  عن ط  ق االق اع ال     تاّل 12)أ  من املندن  10 على النحو املنقو  علةه ي الفق ن 
مد امل شددددددحع على عمد املننةددددددب الشددددددن  ن  اانمئ  جيوز لل ئةس أن ي حنلة االغةينب ال   ال    م اةه ع

  ا ض على امل    أ  اجمللس ت ن  الةاةع ململوااقة الانمة الق  ة.
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ي ذ ا احلنلة أ ند ن     - تاةع عندو  احم  عندو منن ب  احم كمم لع للم    ي  نة املانشدن  الةقنعم ة •
  ملالق اع ال د  .  ي حنع كنن عمد امل شدحع م دن    لامد املقنعم  تنطاق مةطلان  ممنقلة على االغةينمل

 19الشن  ن  جيوز للم    أن  ق م اغةينب املم لع ململوااقة الانمة الوا،حة.
جي ى الةقددو ة على قاوع أ  عنددو جم م أ  عنددو  - أ  طلب للانددو ة أ  الانددو ة املنة دداة تىل املنظمة •

  . 12)أ  من املندن  10منة ب عن ط  ق االق اع ال    )الفق ن 
 

 االعتبارات

 ونيةالقان

  ةنم تعماد خةنما  رم لة ل تةان  الةقو ة تىل ،  من اّت نق ذ ا ادةنما  مع النقو  المنمةة للمنظمة  -19
 المنمةة. تظهنمذن ملاندئهن 

 
الق اما  املةي ن "ململوااقة الانمة"  تةاع الق اما  املةي ن روامدطة الومدنئا االا ا،دةة على حنو  قةق انلن داة تىل  ا -20

اإلج اءا  املاةندن امل دددةنمن تىل توااق اآلماء  على   ام اإلج اءا  الخ طاقة رنجنح ي د ما  اللجنن الفنةة  اجمللس ي  
 .2021  2020عنما 

 
 Zoomمددددم عرب منقددددة  ملإل  مددددم  ميكن لألعنددددنء أن  ق م ا تج اء الةقددددو ة غماء   ي حنلة الةقددددو ة غماء  ملإل -21

 اا ا،ا.رشكا امل ةيممة لاقم الم من  
 

   ناغا من منظوم قنغوين  احلفنظ على امدددددةم ام الد ام  الوظنئف المدددددنمدددددةة ةال ددددد   ن  ي من  ةالق ملالق اع -22
ا أد ام حنمددددي الةددددوا   م دددد  لةنهتمن.عن ط  ق املةقددددلة مللةقددددو ة    20االق اع ال دددد   تىل أققددددى حم ممكن   حتم م 

ة عّم الةدددددددددوا    على تقمي  تنطاق االعةانما  ذاهتن على خةنم امل شدددددددددحع أ  امل اقاع املاةنع من قالهم حلندددددددددوم عملة
ةة لعم من  العنددددددددنء لامةالك ذ ا اآللةن  تاكس  تكفا  تن   ا الاملةة. هللمعم  ا المنغة  ملالغةينب امليةص   املوظف

 االق اع   تنمن ت ن  الاملةة رشفناةة اتمة.
 

ق من غةةجدة االغةيدنمل  ي حدنلدة طان  على  مثدة مةطلدب آخ   ناغا امددددددددددددددةةفدنؤا  ةم دا ي القدممن على الةحقّ  -23
.  ي ذدد ا احلددنلددة   ناغا أن  كون املددم   الاددن  ي موقع خيّولدده 12)د  من املددندن    15النحو املنقددددددددددددددو  علةدده ي الفق ن  

 االطالع على مدددددددددجاّل  االق اع لغ ض الةحقةق اةهن   ذلو ملمن تقدددددددددا تىل قالقة أشددددددددده  رام اتم   تج اء االغةينمل 
  .12)د  من املندن  10ن )الفق  

  

 
 نة املانشدددددن  الةقنعم ة  ةكون على أن تالنظن  المدددددنمدددددا للقدددددنم ق املشددددد ك للمانشدددددن  الةقنعم ة ملوظفا المم املةحمن  من   )ج   6تنص املندن     19

امل د  ع املنظمة املانةة   للجماةة الانمة ي اهلةئة النظرين  ةنمذم ال  ن ختنن رع  املعندنء العندنء   الاملنظمن  العندنء "من كا منظمة من للموظفع ي  
 ن...".و الانمل كون اةهن   املشاإلدام  ال ع 

 من الالئحة الانمة للمنظمة.  12من املندن )ج   10الفق ن   20
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 العمليّة

 تنطو  على  دنط  مللغدة   ناغا أن تكون ادةدنما  املةدنحدة لاقدم د من امل    ممكندة من الندنحةدة الاملةدة   ناغا أاّل  -24
 هتّمد غ اذة عملةة الةقو ة.

 
 كون ،  م   ةمذو من  الق اع    من ا عال ن  على ذلو   ناغا أن   خ  ي االعةانم مةننم و تج اء عمن جوال    -25

الغةينب ال ئةس امل ددةقا للمجلس ي حنع م  قددا أ  م شدد  على أ لاةة الةددوا  الالزمة ي ا ولة ال ىل من عملةة 
 لم   .ال نغةة  المراع ل من مالاالق اع.  تنةها جوال  االق اع املةةنلةة ،من 

 
 التوافق يف اآلراء

نمدددة رطاةاةهن  الم  ال     كم  -26 تّن تج اءا  ت دددةري أعمنع امل      ال مدددةمن االغةينمل   االق اع ال ددد    ح دددّ
 ي اآلماء رشدن أ  احن ا  عن الاملةة املةّااة. أمهةة الةوةا تىل توااق  

 
 املبادئ

املاندئ المدددنمدددةة    كن     من النددد  م  أن تاّع ال تةان  ادنةدددة  شن  شدددما تلو املةالقة مللةقدددو ة  على حنو   -27
 لل   ة  الشفناةة  تمكنغةة الوةوع.  ي من  ةالق مللةقو ة  تاةرب املاندئ الةنلةة أمنمةة:

 
 الشفافية

الشددددددددفناةة شدددددددد د ال  ىن عنه ل  خةنم للةقددددددددو ة.  عال ن  على ذلو   ناغا أن تكون النةنئج قنرلة للةحقق   -28
 نمل  مةنح ن لألعننء.  ناغا ك لو أن  اقى خةنم الطان ي غةنئج االغةي

 
 إمكانية الوصول

علةه  مي ا حق الةقددددددددددددو ة ي   تةمةع عةع الم ع العنددددددددددددنء  قوق مة ددددددددددددن  ة شوجب دمددددددددددددةوم املنظمة؛  رننء   -29
من الممددددةوم أحم أذم أشددددكنع الةااري عن ذ ا امل ددددن ان.  3من املندن  4االغةينمل  على النحو املنقددددو  علةه ي الفق ن 

ل  خةنم للةقددددو ة أن ميّكن العنددددنء من املشددددنمكة رشددددكا كنما ي عملةة ةددددنع الق ام.  ذ ا ب    جيعلى ذ ا النحو  
  اد أغه جيب على عةع العننء اهم اآللةن  الخ  كّنهم من اإلدالء أبةواهتم.

 
 السريّة

تنددمن ال دد  ة الةنمة  ط  قة رعلى أن  ةم اإلشدد ا  على تج اءا  الةقددو ة " 12)ه  من املندن   10الفق ن  تنصّ  -30
 ،منن م  ة االق اع ي تطنم أ  خةنم من خةنما  الةقو ة املاّملة.ب لالق اع".  جي

  



19 C 2021/12 

 السري  لالقرتاع املتاحة اخليارات

 األعضاء حبضور السري االقرتاع خالل من الشخصي التصويت: 1 اخليار

  ال ئة دا املق    مانين   تىل  ال  ن هلم حق الةقدو ة   للمنم رع  الفالا   المخوع  على  الشديقدا  الةقدو ة   خةنم   نطو   -31
  نئحة امددددددةجنرة    املةي ن   الةمارري    مددددددنئ    ا  ددددددم    للةانعم  االمة نع   ،ددددددمنن  مع   االا   رشددددددكا  أبةددددددواهتم   لادالء   للمنظمة 
  املنظمة  ي  ال د    االق اع   تطنم  ي  املّةااة    املمنممدن    اإلج اءا    تق  ا ن  جواغاه  بمةع   اإلج اء   ذ ا     اكس . 19- كواةم 
 . للمنظمة   الانمة   الالئحة   من   12  املندن   مةمن    ال   المنمةة    النقو    ي   املاع   النحو   على 

 
  مي ّلهم  من  هلم  لةس   ال  ن   العنددددنء  تقددددو ة   كةفةة   ي  اةةم ا   اإلج اء   ذ ا    ط حهن  الخ  ال ئة ددددةة  امل دددددلة    أمن  -32

  لألعنددددددددنء   ميكن   م من   ي  للمنظمة  ال ئة ددددددددا  املق   ي  الةقددددددددو ة  عملةن   عةع   تةم  أن   ميكن   . م من  ي  دائمة  رقددددددددومن 
  إبمكن م   كون   أشدددينةددد ن  امل     تىل   اودذم  ،دددمن     شددد كوا  أن   ي   حّقهم   مينممدددوا  أن   م من  ي  مم لةن   هلم   لة دددة   ال  ن 

   اودذم   ي  شددديص  أ  تشددد اك   لألعندددنء  الواود   رةشدددكةا  املةالقة    ت دددم  القواعم  . امل     د من   خالع   م من  تىل   احلندددوم 
 أ ماق تفو ض أك    منم ب ي  تدماج أ   ميكن   ة  ال   مثة قةود  21. أخ ى  رلمان  من  مواطنع   شدددددددددددددما  شن  امل      تىل 
  العنددنء  ي حنع جن    الةقددو ة   خالع تج اءا    العنددنء  عةع     ةا  ميكن   على ذ ا النحو  . عنددو  احمن  د لة  من 
 . تج اء عملةة تقو ة   لغ ض   م من   شيقة ن ي   لةم ةلهم   املننماع   الشين    حتم م   ي 
 

  ي  املنظمة  اتقددددنع  مكةب  من  أبةددددواهتم  اإلدالء   اخةةنم   م من   ي  املم لع   ري   لألعنددددنء   ميكن  ذلو   من   رمال   -33
ا   كاري   عمد    وجم   حة    غةو ومك   مم لةن  العننء.   من   جم 

 
 .أبةدواهتم لادالء نظمةامل مق   مانين تىل  املنم رع رمعون  ذلو  العندنء    ندوم مد     اق اع ن  املنظمة  مدةج    -34

 .غةو ومك ي عنهم غةنرة للةقو ة تاةع منم ب م من ي موجود ن منم رع لم هم لةس ال  ن لألعننء  ميكن
 

  هلم حق الةقدددددددددو ة تىل  ال  ن  املنم رون م  مدددددددددةق  دددددددددّ 19-كواةم  جنئحة املةي ن هبم  احةواء  الةمارري  تىل   غظ  ا -35
دائ ن مققدددومن االق اع  تىل  الوةدددوع املنظمة مانين لمخوع البم   ال تةب    دددب أعندددنء   عشددد ن من تةدلف وموعن 

دائ ن   تىل  للمخوع الةقدددو ة هلم   ق  ال  ن  املنم رون  مدددةقدددطفّ  .دقنئق عشددد   منهن  كا  ممن مدددلف ن حممدن  زمنةة ا ا  ي
  مدددةةاع .ال قن  عةع ي ا  دددم   الةانعم على احلفنظ مع ال ئة دددا للمنظمة ال ئة دددا للمق   الاهو  مققدددومن االق اع ي

اإلدالء   خيةنم ن  ال  ن للمنم رع  اإلعنيل الامد على  وموعة  ي كا املنم رع  ةوقف عمد  حة   غةو ومك   ي  ذاهتن الاملةة
 .غةو ومك أبةواهتم من

 
 .االق اع ةنم ق ي   ودعهن لةمألذن حق الةقو ة له  ال     ن  تىل املنم ب اق اع  مةةم تةمام  مقة -36
 

 
  عندددو  د لة  تاةنهم ال  ن  الشدددين   عةع  الالئحة   هب ا  ةالق من ي   " ام" تااري   اد:  لا  من  على  الانمة  الالئحة من 3 املندن من 1  الفق ن تنصّ    21
 ". م ةشنم ا  م نعم ا  منن روا منم هبن أ   امل      د ما  من د من حلنوم منة ب عنو أ 
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 عّم  مللةدددددوا   اإلدالء االق اع  أ ماق  تةدددددمام   ممنممدددددن    تج اءا  من علةه  الاندن  ج    ملن طاق ن  مدددددةج    -37
 حنمي  أد ام  مللةحم م  املاةند   النحو  على  ا ةج     ال      ملالق اع  املةقلة  المنمةة   الوظنئف  الد ام   أمن  .الةوا 
 على ملإلشدددددد ا  املنم رع  رع من ال ئةس  اةّنهمن الل ان الةددددددوا  حنمددددددي من اقننن   قو   . م دددددد  لةنهتمن الةددددددوا 

 .ةنم ق االق اع ي االق اع أ ماق ت ماع  ت جةا االق اع أ ماق  تةمام االق اع عملةة
 

 عّم  االق اع ةددددددددنم ق رفة   غةو ومك  م من من  كا ي  الةددددددددوا    قو  حنمددددددددان  الةقددددددددو ة   عملةة اغةهنء  عنم -38
 .املاةنع امل اقاع  ندددوم الةدددوا  عمّ   هبن  املاموع  لاج اءا  طاق ن   جي     .علةهن   املقدددندقة النةةجة  حتم م الةدددوا 

  ةددلة ط  قم من عن   ي الةددوا    تالةد حنمددي  حتم م النةةجة ا  ئةة للةقددو ة  غةو ومك   مددةةوىل حنمددان الةددوا  ي
 عمد على عنتقهمن عملةة جتمةع وموع  م من ي رةنمن مددددددددددةدخ  حنمددددددددددان الةددددددددددوا   اةم و ة مللنةةجة الخ توةددددددددددال تلةهن.

 مدددددددةحمد حنمدددددددان . امللغنن  الةدددددددوا  الةقدددددددو ة عن حلنال  االمةننع اإلعنيل  الامد م شددددددد    املاطنن لكا الةدددددددوا 
 لألةددددددددددوا  اإلعنيل الامد أ   املاطنن  الةددددددددددوا   وموع من  املطلورة ال لاةة  أمددددددددددنس على النةةجة  م من ي الةددددددددددوا 

 .امللغنن  الةوا  الةقو ة عن عمد حنال  االمةننع منه مط  ح ن
 

 اتقددنع للمنظمة أ  مكةب ال ئة ددا املق   مانين أبةددواهتم  اإلدالء رام  الةقددو ة هلم   ق  ال  ن  املنم رون    غندم -39
 .احلنلة ح ب غةو ومك  ي  املنظمة

 
 عّم  ال ىل ا ولة اغةهنء رام مانشدددددددد ن ذلو مددددددددةج     ت،ددددددددناةة  اق اع  جولة  تج اء الندددددددد  م   من  كنن  حنع   ي -40

ن  تشدددانم ا الةقدددو ة  هلم  ق  ال  ن املنم رون   مدددةةلّقى .الةدددوا   امل     رم من ادن  الةطاةق روامدددطة تمن ل لو    قدددقددد 
 ،دددمن  المخوع مانين املق  ال ئة دددا للمنظمة تىل الةوّجه تىل تمعوذم   عرب ممدددنلة    أخ ى   رط  قة  أ  اعموع  اهلنتف على

 .االق اع من ال نغةة ا ولة تج اء أجا من دائ ن مققومن االق اع تىل للولوج أعننء عش ن من امل لفة ذاهتن اجملموعن 
 

 عةع أن تكون على ،دددمنن  تاما المنغة  لق ام أن اجمللساختنذ  من   العندددنء اتقدددنال  مك فة مع أج  ة قم  -41
 د م ة تىل  ممدددددنلة  أممدددددلة  2021  من و/أ م  5  ي. امل     اةهن  نظ  لكا  للةطاةق  قنرلة  ال القة  الام لة  الةقدددددو ة خةنما 

 الان  املم   رةنمن أممدددا   ندددوم العندددنء   الةقدددو ة خيص أمنكن  ي من  العندددنء تفندددةال   هناة لةمست    كا العندددنء
آمائهم خبقو     ت،ناة تىل الةمنس  من العننء أ ن ن   طلب.  م من ي مم ةلةة  هلم  لة ة ال  ن  العننء تىل أخ ى   ممنلة

 نددددددوم    أبةددددددواهتم اإلدالء  فنددددددلون  كنغوا  تذا  تو،ددددددة  من   نددددددوم العنددددددنء   تفنددددددلةنهتم ي من  ةالق شكنن تج اء اق اع
 تقو ة  ةلم. تالق الم  خبةنم حنع ي اإللك  ين النظن  امةيما  أ  العننء

 
ن منهن على أنالمنغة قنمة   -42  ميّكنهم من اختنذ ق ام م ددددددةنري رشدددددددن خةنما   ،ددددددع ي العنددددددنء   كون   ح ةدددددد 

 ادةنما  خةنم من شوجب أ    رفانلةة  الةقدددددو ة ي  حقهم   أن  كوغوا على أذاة االمدددددةاماد ملمنممدددددة الةقدددددو ة املةنحة 
ياةة  رقدددددددد  ة  تنظةم جل ددددددددن     مواد مكةورة حتنددددددددري ة.  ا غشدددددددد  مواد  مواد  امل     رةواري د ما  تمم اةة  خيةنمذن الخ

حوع   تمشدندا  تممجيةة تالةمةة  شد ائم اةم و القنغوين اإلطنم ذلو  ي شن  الةقدو ة أبكلمهن  تشدما جواغب  تحنطن  
 مفّقلة تعالمةة  ج ى تامةم م ك ن ذلو   تىل   ملإل،ناة.  غةو ومك ال ئة ا  ي املق  العننء ي نوم   م     تج اء اق اع

 .العننء  مةع اا ا،ةة جل ة تحنطة  عقم  املنظمة  لغن  بمةع العننء عةع على
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 واقع جود م مللنظ  تىل  م من.ذ ا ال خالع  ققدددددددوى  أمهةة  تقمي أ ماق الةفو ض تشدددددددكةا الواود  مدددددددةكة دددددددا -43
 من للةقددددددو ة حتم مذم ا ال  ن مددددددةمن   ال  املنم رع  إبدماج عةع  العنددددددنء  قو  المهةة شكنن أن من  اثغو ة   تقددددددو ة
الخ ج   الاندن على اتانعهن لةقمي أ ماق     مددةاةمم اإلج اءا  مددةا ،ددو ن على امل   . الخ الةفو ض أ ماق  ي غةو ومك 
ال ماق  عةع الةفو ض أ ماق  نة   مدددة دددةا ض. تفو ندددهم رط  قة تلك  غةة  أ ماق تقمي  لألعندددنء ميكن حة  الةفو ض 

ن للقواعدم  اعدمد  املوعدم  قادا  الادن   املدم    الةفو ض لدمى أ ماق   تودع  .  املاةدندن ا دنم  هبدن الامدا  ممدنممدددددددددددددددنهتدن  املقدممدة طاقد 
 22ذلو. أمكن كّلمن  القا  على  وم ن عش  خبم ة  لم   ل كا د من  الاةةنح

 
 ابستخدام برامج حاسوبية خارجيةلكرتوين : التصويت اإل2اخليار 

نطو  تطاةق  مدددددددددةلك  ين. اإل للةقدددددددددو ة اق اع مددددددددد   ملمدددددددددةيما  غظن  آيل  تج اء ةم ا ي  خةنم آخ   وجم  -44
 ج اء ال ددف املف  ،ددة حنلة ن على لقةود ي ظّا ا   اا ا،ددا مددةنق  يعلى اوائم عّة   لك  يناإل غظن  للةقددو ة   امددةيما 

عن ط  ق االق اع ال دددّ   ملمدددةيما  روارة الةقدددو ة  اإلدالء أبةدددواهتم العندددنءش دددةطنع  مدددةكون  .19-كواةم  جنئحة
 الةقو ة عةع مةطلان   تىل  مللن اة النظن المةانغة هب ا   ميكن ا. اا ا،ا  رشكا  تاقم الخ مل   ا  د من العلك  ين خاإل

 رشدن اعةمندا  املة اغةة. مم )غماء  ملإل االيا القو   شما   شن خالع امل  
 

  لكا   تلك  ين   تقدددو ة  غظن     ةندددمنهن  أن   ناغا  الخ   المدددنمدددةة   ا واغب   عةع  حتم م   على   المنغة   قم عملة  -45
  مدددد  ّة    ،ددددمنن   العنددددنء     نددددوم   الةقددددو ة  ا  حنع  ي  هبن   مددددة ددددةانن   الخ   اإلج اءا    حمنكنن   امل ددددةطنع    قمم    ة ددددىّن  
 . ك لو   االق اع 

 
  النمنان   ي الوقة ذاته أ ن ن راض   مةةة   العننء    نوم  الةقو ة  تج اءا   اإللك  ين   مةاكس النظن  -46

 .م من ي االة ن املوجود ن  ري العننء غفنذ تمكنغةة تىل مللن اة اإل،ناةة
 

 الةقدددو ة  منقدددة  تىل النفنذ  االة ن  اةه  ةواجم ن  ال    املكنن عن النظ  رغض  كناة    العندددنء  إبمكنن  مدددةكون -47
 الةقدددو ة تشدددكةا غ دددق غظن   ملإل،دددناة تىل ذلو  ا  . كفنءهتن  غ اذةهن الةقدددو ة عملةة مددد  ّة مدددةكفا  الخ اإللك  ين
 احم  تىل رم ا ك لو   ملنم ب  احم مةنح ن الكنماالنفنذ   مدةكون.  نط  قم تنشدد أ   إلدامن   امداة  هبوامش اإللك  ين

 ميكن  انال  عن ذلو .   ريذن  مشكلة انةة أ  حم ق أ    حنع يحت ا ن ل  حنلة طنمئة   كانق  احةةنطا   عنو  لكا
ن  عملةددددن  تقددددددددددددددو ددددة    ومع قاددددا تج اء أ    النظددددن   النفددددنذ تىل  ادمةس  املوااق  تنظةمهددددن  و    الخ من امل مع ماددددمئةدددد 

 تذا االتقدددددنع   مللنفنذ تىل النظن  أ   مشدددددنكا تةالق أ    الالز  ملان ة الوقة  الف ن  ذ ا   مدددددةوا .  2021   وغةو/ح   ان 17
لألعمنع  املانشدددددددد  المعم لةقمي  " Minsaitشدددددددد كة "  اإللك  ين   ذا  الةقددددددددو ة ا هة املومدن لنظن   ش ددددددددنعمن الم  ل  

 الةحنري ة  عملةن  الةقو ة.
  

 
 من الالئحة الانمة للمنظمة. 3من املندن  2الفق ن    22
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أ ماق    ي    املنن ب   ال   له حق الةقددددددو ة   املنم ب   تدماج   اإللك  ين أ ندددددد ن    الةقددددددو ة  خةنم   شوجب  جيب    -48
مةا ،و ن على   الخ  أ ماق الةفو ض  ي   املنم رع  عن عةع    اّلد العننء  المهةة شكنن أن    من .  العننء   اود  تفو ض 
تفو ندددددددددددهم عن ط  ق   أ ماق  تقمي   لألعندددددددددددنء  ميكن  حة   الةفو ض  اإلج اءا  املاةندن لةقمي أم اق    مدددددددددددةةاع . امل    

 . اإللك  غةة   الومنئا 
 

من الم ع  د لة عن  مللنةنرة   قدددددددددددددوتون  ال  ن  للمنم رع  اإللك  ين النظن    دددددددددددددم  االغةينب  عملةن   خالع -49
منم ب  من لك   أ   للمجلس امل دددددةقا ال ئةس اغةينب تىل مللن ددددداة  احم م شدددددّ   لقدددددنح  أبةدددددواهتم العندددددنء اإلدالء

 أحم  قدددددا حىت  االق اع  عملةن  من امل  م إبج اء الم   ل   تذا النظن      دددددم  .اجمللس  أعندددددنء اغةينب تىل  مللن ددددداة
 املاطنن  الةددوا  من عمد أقاّ  على   قددا  ال    امل شدد   ملمددةااند   ددم   كمن  املطلورة  الةددوا   نلاةة على امل شددحع

 .االق اع ي
 

 اعمدن  املةطلان   ةننمدددب  ة   اإلغ غة.  مدددةقدددّمم عرب  مكنن أ   من  مدددهال   أم  ا النظن  تىل النفنذ   مدددةكون -50
 الاةنةة الواجهة  مدددددةكون المدددددنمدددددةة للمنظمة   النقدددددو  ي علةهن  املنقدددددو   لألحكن   طاق ن مددددد    اق اع إلج اء  الالزمة
 .املنظمة بمةع لغن  مةنحة

 
 تىل   ت،دناة  .رقدنحاهن  املاطنن الةدوا  مرم   تمكنغةة عم  من الةدكم خالع من  الةقدو ة مد  ّة النظن    ندمن -51

 اق اع   مقة  جود  تمكنغةة  تلغنء تىل  مللمددددددنس   د    ممّن  ةددددددحةحة   رط  قة  االق اع  أ ماق بمةع اإلدالء  كفنلة  ميكنه ذلو 
 .ةحة  حنو على  عّمذن أبةواهتم اإلداء ا قم أغه من الةحّقق من امل ةيممع ميكِّن كمن  اتلفة 

 
 . أد امذم  امل اقاع الةدوا  حنمدي  جود ،دمنن  ةم  العندنء    ندوم الةقدو ة  تىل  مللن داة ذو الشددن   كمن -52

 شقم مذم  مدةكون .الةقدو ة  حقوق د ن  الةقدو ة   منقدة  تىل  كنما  غفنذ  إبمكنغةة  امل اقاون الةدوا   نحنمدا  مدةةمةع
 .أبةواهتم  ملون  ذم احلقةقا الوقة ي  املنم رع م اقاة

 
حنع اق اع    أبةواهتم ي   لادالء  االق اع   مققومن   ي   املنم رع   جود    كفالن   الل  ن  الةوا    حنمي   خيص   من    ي  -53

 اإللك  ين   الةقددو ة  تشددغةا   عنم  . اإللك  ين  احلّة    ي   املنم ب    جود  من    نددوم العنددنء  اإ من ي ذ ا احلنلة  ةدكمان 
   ندددددددوم  الةقدددددددو ة   مكنن   ي  د ممهن    ام   على   . ال   أ   أبةدددددددواهتم  أدلوا   قم   كنغوا   تذا   ممّن   للةدكم   املنم رع   ،دددددددع  م اقاة   ةولةنن 

  من   مؤ ة   الةددوا    حنمددي  شقم م  مددةكون   االق اع    ةددنند ق   ي   اق اعهم   أ ماق   ندداون    ذم   املنم رع    اقانن  عنممن  العنددنء 
 . املنم ب   له   ةو    ال    امل ش   ملا اة  ط  قة   أ   د ن   من   رقوته  أدىل   قم   املنم رع  أحم   كنن   تذا 
 

 رةنان  خت  ن ميكن    12  املندن  من 15 الفق ن) للمنظمة  الانمة الالئحة  علةهن تنص الخ  املةطلان  مع    نشدددددددددددددة ن -54
 .الةقو ة اغةهنء رام امل اجاة ل  اض  تاتحةهن الةقو ة

 
 الةقدددو ة عملةن  عةع تج اء  كفا أن شددددغه  من للةقدددو ة  مددد  ا ن  خةنم ا  لألعندددنء اإللك  ين النظن   ةة   -55
 .امل قة ال مد للجم ع طاق ن
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 حتدم دم   الةدمارري  ذد ا  تشددددددددددددددمدا .اإللك  غةدة  اهلجمدن   خط  من  للحدم  الالزمدة  للةدمارري الواجدب االعةادنم ت الء  ا -56
 قاا املقددددندقة   تعندن الةقددددو ة جوال   من جولة كا  رام الةلقنئا اد  ج  تمكنغةة  اعةمند  للةقددددو ة  ققددددرين  زمنةة ممن

 .للةقو ة جم من جولة أ   اغطالق
 

 املوردة اجلهة

  ا   مشدددددددددد      عملةة   خالع   من  ال ماعةة   للةنمةة  الم يل  القددددددددددنم ق   قاا  من "  Minsait"   شدددددددددد كة  على  االخةةنم    قع  -57
  الشدددددددددددد كة  ذ ا   تاةرب   . اعناظع  ولس  عقما  ال    الخري  االجةمنع   ي   اإللك  ين  للةقددددددددددددو ة  مومدن   كجهة   علةهن  الةفن ض 

 Indra Holding Tecnologías de la)   املالومن   لةكنولوجةن  القنرنددددددددددددة  تغمما   لشدددددددددددد كة  اترع   ا ع   ذا  الخ  اإلمددددددددددددانغةة  
Información       ادربن من   عنم ن  42  تىل    قدا   شن  تةمةع    ذا   الانم    ي  امل موقة    الةكنولوجةة   االمدةشدنم ة   اجملموعن   تحمى 

ا   مومد ا     2014  عن    من    الش كة    ذ ا     أةاحة   . الم يل   القاةم   على   االغةينرةة  احللوع   تجيند   ي    االغةينمل   ونع   ي  ماةمم 
 تقددم ق عملةة    مثة  ر ام    عن   الةقددو ة   املكنن  عع   ي   الةقددو ة   تمكنغةة  غظنمهن    ةة    . اإلمننئا   املةحمن   المم  ر انمج  لمى 
 خالع  من  مدددحنرةة  خواد  "  Minsait"   شددد كة   ت دددةيم    ". Verizon"   شددد كة    ذو   اثل    ط     هبن  القةن     ةوىل  النظن   على 

 . أ م مل   ي  موجودن  خبواد    ملالمةانغة   أمنز ن    محنرة 
 

  .امل دةطنع  قمم   كنمال    اهم ن  النظن    اهم  هبم    2021  شداند / اربا    من  "  Minsait"   شد كة   مع  تن دّق   المنغة   ظلة  -58
  تج اءا    اكس   أن   على   قندم   أغه    قّ م ا   أدائه  ممى   تقةةم   أجا   من   الةقو ة   غظن    اخةانم   عملةن    ي   المنغة   أعننء    شنمك 
 . المنمةة للمنظمة  النقو    علةه   تنص   من   حنو  على  ال      االق اع 

 
  شدددددد كة   مع  املرب   الاقم   ةددددددمم  املنئة    رام   ال ددددددةع   ال ددددددندمددددددة  د مته   ي  اجمللس   عن  القددددددندمن  الةوجةهن   على   رننء   -59
 "Minsait  " ن   تةمدنشددددددددددددددى   الشدددددددددددددد كدة   ذد ا   تةةحهدن  الخ   اددممدن   أبن   قندنعدة   على   المدنغدة  تن  . 2021أ م   / مدن و  4 ي  مع   دنمد 

 . انج   تلك  ين   تقو ة  إلج اء   اعمدن   االحةةنجن  
 

 عملةدة  شددددددددددددددمدا   وم    31 704  قدمما   مالغد ن   النظدن   المددددددددددددددةيدما    املومدن  ا هدة  مع   الةادنقدم دة   االلة امدن   تعدنيل     الد  -60
 . املومدن   ا هة  موظفا   جنغب   من   امل      خالع  املانش ن   امل نعمن  تقمي   مةشما   كمن   .  االخةانم  الطلب   ح ب   الةكةةف 

 
  منةظمة  مشددددددددن ما   تةيلّلهن  الةان ن  من  م حلة  الاقم   تر ا   رام    العنددددددددنء     المنغة " Minsait"   شدددددددد كة   دخلة  -61

 . للم       المراع  ال نغةة   الم من  اغاقند  ت اق   الخ  المنرةع  ممى  على  تاقم   تمم اةة   د ما    تحنطة   جل ن  
 

  كع  أجددا   منةظمددة من   اجةمددنعددن      تذ عقددم  2021 أ م   / مددن و   6   و    العندددددددددددددددنء   مع   النظددن    اخةاددنم    قددم رددمأ  -62
 مدةننم وذن  مليةلف  ةدوم    تقدو ة   تج اء  ميكن   حة   اعنكنن  مداةا   على  تلك  ين   تقدو ة   منقدة   النفنذ تىل  من   العندنء 

  الةقدو ة اإللك  ين   اكة دنب خربن ي  راةئة   ملإلملن    ذ ا امل حلة الةمهةم ة لألعندنء    يحة   . ملالمدم   غماء    أ   االغةينمل  
 . مكّةف ح ب احةةنجن  امل     اإللك  ين  للةقو ة   غظن   ونع تقمةم 
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  لقدددنح   الذما   حممدن  تمم اةة   د ما   رمأ تنظةم  عملةة تكةةف غظن  الةقدددو ة ح دددب احةةنجن  املنظمة    رام  -63
 الةقددددو ة  عملةن     و    اختنذذن   ةاع  الخ   القددددلة  ذا    ادطوا   عةع  حوع   دقةقة  تج ائةة  إبمشددددندا   ز ّد ا  حة    العنددددنء 

 اإللك  ين. حوع الةقدو ة  تالةما  اةم و  تممجيةة  شد  م  تالةمةة    اثئق   مفقدّلة ش ك ا  تعالمةة   العندنء   كمن ز ّ د .  املق من 
 زمنةة  مننطق  امددددددةهماة    2021   وغةو/ح   ان   11من و/أ م     27  رع  خالع الف ن   تقلةمةة   تحنطة  جل ددددددن     غظمة عشدددددد  

 الةقدددددددددو ة  غظن   على  الاواةدددددددددم   ي   ك لو   م من   ي   العندددددددددنء  مم لا   تطالع   أجا  من   املنظمة    أقنلةم أعندددددددددنء   عةع  حممدن 
 . 2021   وغةو/ح   ان   11  ي  اإللك  ين  النظن    حوع  أخ ى  خةنمةة   تحنطة  لقنح عةع العننء جل ة   مةاقم . اإللك  ين 

 
    ةاع . اللغن    بمةع  الةقدو ة    تج اءا    املنظمة  رةئة          ة   مللكنما   اإللك  ين  الةقدو ة  غظن   تكةةف    ا  -64

 النفنذ    2أ ماق الةفو ض؛ )  رةنان    تىل  الوةدددوع    1) :  خطوا    ذا   أمرع  تةدلف من  عملةة  لن دددق النظن   النهنئا الةشدددكةا 
من  عمد   ا تقدددددددددمةم . مللةدددددددددوا    اإلدالء    4)  االق اع؛     اة    النفنذ تىل    3)  ملخةانم النظن ؛   لل دددددددددمنح  االغةظنم     اة   تىل 

 . االتقنع   مللنفنذ أ    تةالق   مشنكا   أ    ة  مان    ادقنئص لل منح على  جه الةحم م إبدامن 
 

  عملةة م اقاة   ي   مهم ن   د م ا   مددددة د ن   ال ئةس    مددددةاةنهم   ال  ن    امل اقاع  الةددددوا   حلنمددددي   خن    تمم ب   مددددةةنح  -65
 . الةقو ة 

 
 الوقائية التدابري

  النظم عةع   ي  مةدةدددددددددا  خط    ذو  املي قة   احلوامدددددددددةب  على  الةدددددددددوا   تغةري   إبمكنغةة   املةالق   املةومدددددددددم  ادط    تن   -66
   غظ  ا . مللةددوا    لادالء   امل ددةيممة   الكماةوت   أجه ن   ي  مللةحكم   هة مقممة لليممة     ددم    غظن    وجم    ال  . اإللك  غةة 

  الةقّةم على  املقدددددددّوتع  عةع   المنغة   مدددددددةح ّ  امل دددددددةيم     جنغب  من   ذا  ادط   ذ ا  من  للةيفةف   الاندددددددا   الط  قة   أن   تىل 
 : املينط    من   للةيفةف   الةنلةة   ملإلج اءا  

 
  على  الفري مددددددددددددددن  احلدنلةدة   من    ر امج احلمدن دة   مللكدنمدا   قدة حمدمّ   حدنمددددددددددددددورةدة   ر امج     كع   ت اةدة   من   الةددكدم    أ ) 

 الةقو ة؛  ل  اض     ةيممو ن  الخ  احلوامةب 
 . تةمام  آبخ   حممقة  مللةوا    اإلدالء  النظن    للنفنذ تىل  امل ةيممة  اإلغ غة   مةقفحن    أن  من   الةدكم    ب ) 

 
 .  إبةماماهتن   هبن   املوةى  ململةقفحن    قنئمة  االخةانم   ا ن   قاا  العننء   على   قم  زعة  -67

 
لة  الةقدددددددددددو ة  عملةة   رشددددددددددددن توجةهةة  خطوط ن   المنغة   أةدددددددددددمم   -68   النظن   النفنذ تىل  كةفةة   عن    تمشدددددددددددندا  مفقدددددددددددّ

 . الانو   عن  مللنةنرة   الةقو ة  عن  امل   ع   املنم ب   امم  عن  تفنةةا  تقمي   تىل   العننء   مةمعى   .  امةيمامه 
 

 األعضاء  وحبضور  : التصويت املختلط اإللكرتوين 3  اخليار 

ن  المنغة  تاةمم   أن  ميكن  -69   اإللك  ين.  مدددددددةجمع  الةقدددددددو ة  العندددددددنء    ندددددددوم  الةقدددددددو ة   رع  ا مع   خةنم   أ نددددددد 
 اإللك  ين  الةقدددو ة   جهة    من   للمنظمة  ال ئة دددا  املق    ي   العندددنء    ندددوم  االق اع   رع   ال دددّ     لالق اع   امليةلم  الةقدددو ة 

 . أخ ى   جهة   من 
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 الةقددددددو ة على  قممهتم   أمددددددنس  على  امل نع  مدددددداةا   على  تقددددددو ةهم   ط  قة  اخةةنم   تمكنغةة   امل      ي   مددددددةةنح للواود  -70
  لغ ض   م من   ي  الواود   أعنددددددددددنء  حتم م    ا     تلةهن    ال ددددددددددف    على  قممهتم   أ      اةهن  جودذم   أ    م من    ي   العنددددددددددنء    نددددددددددوم 
 . ةلة   ذا    العننء   اةربذن  أخ ى   عواما   أ    العننء     نوم  الةقو ة 

 
 الةقدو ة  مدةةم  رةنمن    امل اق ا ذ    ي  املاّع  النحو  على  للمنظمة  ال ئة دا  املق    ي   العندنء    ندوم   االق اع   مدةج    -71

 . أعالا  اإللك  ين اعمد   الةقو ة  غظن    ط  ق   اإللك  ين عن 
 

   ندددون   ي  لم هم  املفندددا   الةقدددو ة   خةنم  عن   اإلاندن  العندددنء   من  مدددة طلب   امليةلم   للةقدددو ة   خةنم   تطنم    ي  -72
  الةقددددددو ة  اختنذ ت تةان   اإللك  ين  الةقددددددو ة  غظن   إلعماد  ،دددددد  م ة  املهلة   ذ ا   . امل     ااةةنح   قاا   أ    عشدددددد ن   ممهتن   مهلة 

ن  الف ن  ذ ا   مددةةة   . العنددنء    نددوم     ك لو ملنم    العنددنء    لانمة  اخةانم  تنظةم جل ددن  تحنطة  عملةن    لألمنغة   أ ندد 
 الةقددددددو ة  غظن   رشدددددددن  جل ددددددن  اإلحنطن    مددددددةكون  . اإللك  غةة   املنقددددددة  خالع   من  الةقددددددو ة  اخةنم ا   ال  ن   العنددددددنء 
 . للةقو ة   جم من  اهو ط  قة   ال ّ      لالق اع   الةحنري   ي   مهمة   ية  اإللك  ين 

 
 مللقةن  ر لو من  لاداء أبةدددددواهتم    م من   االة ن ي   الةواجم    دددددةطةاون   ال  ال  ن     لألعندددددنء  ادةنم  ذ ا   مدددددة دددددم   -73

 . خيةنم غه  ال    املكنن 
 

 خمتلط   تصويت   إجراء 

  اإلدالء شج د  تلك  غة ن   أبةدددددواهتم  اإلدالء  أجا   من   العندددددنء   أمن   مفةوحة  اإللك  ين   الةقدددددو ة  مققدددددومن   مدددددةكون  -74
 مخس ملمن  اإللك  ين   الةقددددو ة  مققددددومن  ااةةنح  الةددددوا    حنمددددان   مددددةالن   . العنددددنء   نددددوم   االق اع   ي  الةددددوا   بمةع 
  اغةهنء  عنم  . اإللك  ين   للةقدددو ة  امليقدددقدددة  ال منةة  الف ن  هب ا  الةقدددو ة   حق  لم هم   ال  ن   املنم رع    مدددةاّلد  . دقةقة   عشددد ن 
 . اإللك  ين  الةقو ة   ملب  مة غلق  الف ن   ذ ا 
 

  غف دهن  القنعة   ي  للمنظمة   ال ئة دا   املق    ي  اإللك  ين  الةقدو ة   تج اء  أجا   حنمدورةة من   ط اةة  حمطن    مدةو،دع  -75
 على  اإلشددد ا   الةدددوا    حلنمدددي  ذلو    ةة    . العندددنء    ندددوم   االق اع  عّم أةدددوا    اةهن   مدددةةم  الخ  -  ذا قنعة الا اق   – 

  امل شدددحع  قاا   من   املاةنع    ميكن للم اقاع  . اإللك  ين    االق اع  العندددنء    ندددوم   االق اع   غةةجة  حتم م    م اقاةهمن   الاملةةع 
 اإللك  ين.  على  العنددددنء   ي الةقددددو ة  نددددوم   هبن  أديل   الخ   الةددددوا   عّم عةع   اةهن    ةم  الخ   القنعة غف ددددهن   الةواجم ي 

  ي  الاند ة  الةقددو ة   ممنممددن    ي   احلنع   ذو   كمن   غف ددهن   امل دد  لةن    امل اقاون الد ام  الةددوا   حنمددان   ذ ا النحو  مددةةوىل 
 . ال ةننم و  ذ ا 
 

 مدددددددة غلق ملب الةقدددددددو ة اإللك  ين عنم اغةهنء الف ن ال منةة النهنئةة امل دددددددموح هبن للةقدددددددو ة اإللك  ين.   فةة    -76
   لكن قاا عّم أ ماق اق اع ء حنمدددددان الةدددددوا  ملب الةقدددددو ة اإللك  ين مانشددددد ن رام اغةهنء الةقدددددو ة  ندددددوم العندددددن 

الةقدددددددو ة  ندددددددوم العندددددددنء.  عنم ت الق ملب الةقدددددددو ة اإللك  ين   قو  حنمدددددددان الةدددددددوا  أ اليب رةحم م غةةجة غظن  
الةقددددددو ة اإللك  ين  قاا املنددددددا ي عّم أ ماق اق اع الةقددددددو ة  نددددددوم العنددددددنء.  شج د االغةهنء من ذلو   ةم جتمةع 
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م م غةةجة على أمدددددددنس الةدددددددوا  املاطنن ي كال الةقدددددددو ةع  رةطاةق ال لاةة املطلورة على أمدددددددنس غةةجخ الةقدددددددو ةع  حت 
 . الةوا  املاطنن  أ  عةع الةوا  املاطنن  مط  ح ن منهن عمد حنال  االمةننع عن الةقو ة  الةوا  امللغنن 

 
ن حنمدان الةدوا .  مدةقو  املوظف امليةص   مدةربز مدّجا غةةجة االق اع النةةجة اجملّماة اقم الخ مدةقدندق علةه  -77

    اق ن للممنممة املاةندن  من أجا ترالغ امل    على الفوم. اجملّماة ملالغةينب إبرالغ ال ئةس مللنةةجة 
 آخ . تلك  ين   اق اع    تج اء     أعالا  ماّع   ذو   كمن   العنددددددنء   نددددددوم     اثن    اق اع   تج اء   الم    اقةنددددددى  تذا   مددددددةةم   -78

 ململ   .   ادن    الةطاةق    تشانما    ممنلة  ط  ق   عن  ال نين   االق اع  شوعم  الةقو ة  حق   لم هم   ال  ن   املنم رع  عةع    مةاّلد 
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 دال املرفق 
 

 مذكرة عن اختاذ القرارات بشابن ترتيبات العمل وإجراءات التصويت 
 19-جائ ة كوفيدتفشي يف ظّل 

 
 

شددددكا تةنن ع ذ ا امل ك ن أمددددنلةب اختنذ الق اما  خالع الم من ال نغةة  المراع للم    رشدددددن: )أ  عقم امل    ر -1
 اا ا،ا؛ )ب   ت تةان  الاما  تج اءا  الةقو ة لجا الاة ي جم ع أعمنله.

 
  املامأ  تمكنغةة عقم اجةمنع  ت دةاام  من حة  عنملةة  تناقم الم من ال نغةة  المراون للم    ي ظّا تفشدا جنئحة   -2

 ندددوم العندددنء ي م من  مدددواء أكنن ذلو غةةجة تمارري االحةواء املةي ن ي منظمة ال   ة  ال ماعة )املنظمة   أ  ر ددداب 
ا ض قةود أخ ى من ،ددددددمنهن القةود على ال ددددددف  من جنغب احلكومة اإل طنلةة أ  القةود على ال ددددددف  الخ ا ،ددددددهن عمد من 

ىل جنغب الةمارري الخ اخت هتن املنظمة  احلكومن  العندددددددنء  ذننك  اقع االا انتج عن خط  اغةقنع الام ى.  العندددددددنء.  ت 
ال ددددةنق   اعةانم  تةنددددنا  عةع ذ ا الاواما ما ن لةجاا من امل ددددةحةا عقم اجةمنع  نددددوم العنددددنء ي م من.  علةه  ميكن 

 ظ    قنذ ن  أم   اقع  وع د ن اغاقند د من امل    ي الظ    الاند ة. ال    نممج اةه اغاقند امل    على أغه حنلة  
 
  نطو  ذ ا الو،ع غف ه على تماعةن  على تطاةق لوائ  املنظمة الخ ال ميكن    ب تا  فهن  أن تطّاق كمن  -3

  رقددددددددددومن اا ا،دددددددددداشددددددددددكا ر ي الحواع الاند ة.  ي الواقع  اإّن العنددددددددددنء  شج د قاوهلم من خالع اجمللس عقم امل   
شددددددددددكا    موقفهم تزاء املشددددددددددنمكة ي جل ددددددددددن  تحنطة حوع اغاقند امل    ر19-ي ظا أتقريا  جنئحة كواةم  امددددددددددة ننئةة

 .اا ا،اشكا رغاقندا ملاا ا،ا  قالوا مللفاا 
 
للم    من أجا حتم م  علةه  ميكن أن  فة  ذ ا الط  ق من الننحةة اإلج ائةة لالعةمند على اإلج اءا  الاند ة   -4

ت تةان  عمله ي ظا الظ    االمددددددددة ننئةة ال اذنة   ذلو من خالع اللجنة الانمة.  مددددددددو  تاةمم ذ ا اإلج اءا  على 
املفهو  القنئا أبّن امل    غف دددددددده  مد كةفةة عمله كوغه  ةاع علةه االمددددددددةجنرة لظ    امددددددددة ننئةة منقلة أمنمه  مللنظ  تىل 

 الاند  للمج   . عم  تواا  امل نم
 
ق تىل وموعة منوعة من ال تةان   امل ددنئا اإلج ائةة ادنةددة ململ    على  قم أغةطة ملللجنة الانمة مهمة الةط ّ  -5

" ت هةا مري أعمنع الم من  شن ي ذلو لجا "10من املندن   2حنو من   د ي الفق ا  الف عةة من )أ  تىل )ك  من الفق ن 
نهتن تىل امل    رشدددددن امل ددددنئا الواقاة ،ددددمن غطنق  ال ةهن.   اةمم امل    على ذ ا المددددنس تقنم   )ك .  ذا ت اع توةددددة

اللجنة الانمة؛  ذ ا الق ام ذو ق ام عند   رةوااق اآلماء   ي حنع عم  الةوةددددددا تىل توااق ي اآلماء مللةقددددددو ة ملل لاةة 
حنع  يمدددددم  إلملغماء   ةقدددددو ة  الأ  من خالع   أ  ر اع ال م   12 من املندن  3الا دددددةطة )الفق ن الف عةة )أ  من الفق ن 

رةوااق اآلماء أ  ق ام أب لاةة الةدددددددوا  من  أ  طلب أحم العندددددددنء ذلو  أ  االق اع ال ددددددد   ي حنع ق م امل    ذلو )
 خالع الةقو ة .
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 ملإلمكنن اتانع غفس احلجّةة مللن داة تىل أمدلوب الةقدو ة؛  ي ذ ا احلنلة أ ند ن    دةوجب الم  الواقع ال    -6
أا زته ا نئحة اتانع أمددنلةب رم لة للةقددو ة.  تنص النقددو  المددنمددةة على عقم م    تكون اةه كا د لة عنددو  كا 

   على أن  كون لكا د لة عنددددددددو ةددددددددو   احم 3ندن  من امل  1عنددددددددو منة ددددددددب مم ال  من خالع منم ب  احم )الفق ن 
  ؛  رطاةاة احلنع   ناغا تاتحة أملوب   ةوي ذ ا الش  د المنمةة.3من املندن  4) ح ب  )الفق ن 

 
الخ ال ت دددددددم   19- ي ذ ا ال دددددددةنق   تق ام ا مللظ    االمدددددددة ننئةة  القةود  ري امل ددددددداوقة غةةجة جنئحة كواةم -7

كنملاةند  ت ى امل ددددددددةشددددددددنمن القنغوغةة ي املنظمة أغه ملإلمكنن تطاةق وموعة من اإلج اءا  ادنةددددددددة الخ   12رةطاةق املندن 
ا ذلو مدنرقة    من د ن أن  شدكّ رقدومن امدة ننئةةتةندمن ت تةان  رم لة للةقدو ة خالع الم من ال نغةة  المراع للم     

 ام ا من جنغب امل    رشدددددددددن ادةنم ادن  أبمددددددددنلةب الةقددددددددو ة ل  من د ماته املقالة.  ذا تاةرب أّن ذلو   ددددددددةوجب ق
الغ ددب ملان ة املاندئ ال ئة ددةة حلقوق الةقددو ة مللن دداة تىل كا من العنددنء كمن غص علةهن دمددةوم املنظمة  شن  كفا 

ةدددددددة رةوااق اآلماء .   ناغا اعةمند ذ ا اإلج اءا  ادن23أن  كون العندددددددنء ي موقع خيّوهلم ممنممدددددددة حقوقهم الممدددددددةوم ة
 نشددة ن مع تج اءا  الاما الاند ة للم     أ  رننء على توةددةن  اللجنة الانمة   من منطلق ح ددن النّةة ال ددةنمددةة.  قم 

   لممامةهن.امل اق ذنءأعّم  امل ةشنمن القنغوغةة عننة  ملش  ع ق ام ت د ،من 
  

 
وااقدة جتدمم اإلشددددددددددددددنمن تىل أغدّه ي ظدّا الظ    غف ددددددددددددددهدن  م تامدم ا ماةدة الادنمدة لألمم املةحدمن تىل تالةق لوائحهدن ردا اعةمدم   من خالع تج اء امل   23

الق ام   )كواةدددددددم  74/544القددددددددددددددددددددنمةدددددددة   جدددددددنئحدددددددة اري س كوم ان  الادددددددنمدددددددة خالع  ا ماةدددددددة  ق اما   اختدددددددنذ  "تج اءا   عدددددددن   19-رانوان  ي    2019 " 
(Procedure for taking decisions of the General Assembly during the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic   

    ذو من مّكن ا ماةة الانمة لألمم املةحمن من اعةمند ق اما  أمنمةة شوجب تج اء املوااقة القنمةة. 2020منمس/آذام  27ي 
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 املرفق هاء 
 

 االستثنائية املخصصة الختاذ القرارات اإلجراءات اخلاصة والقواعد 
 ابستخدام طرق تصويت بديلة

 
 
 موجز

 
خالع الف ن من على عقم الم من ال نغةة  المراع للم     ال دددددندمدددددة  ال دددددةع رام املنئة   ااق اجمللس  ي د مته -1

 .19-تفشا جنئحة كواةم تماعةن رشكا اا ا،ا ي ظّا   2021  وغةو/ح   ان 18تىل  14
ن م م خالع اللةقدددددددددو ة  لةنفة ذن رم لة لن  نظ  امل    ي اعةمند ط ق حممدن إلج اءا   أبأ ةدددددددددى اجمللس كمن   -2

 ي الةقو ة. كناة  ألعننء  للالق اع  احلق ال ةند   الةنمةل   ة ل   ،منان  ةامة ننئة  رقومنللم    ال نغةة  المراع 
 ا الق ام ختنذ  ةالق مل  ال نغةة  المراعته د م امل    للموااقة علةه ي  مشددددددددد  ع ق ام  ا ض على  اق  قم  ذ ا امل   -3

 اا ا،ا.شكا اقم رة مخامل    ال د منخالع 
ادةنما  ال القة الخ أ ةددددددددددددى اجمللس امل    مللنظ  اةهن للموااقة علةهن  أ  تج اء اق اع   ةنن ع مشدددددددددددد  ع الق ام  -4

ر امج من خالع    غظن  تقدددو ة تلك  ين  ندددوم العندددنء عن ط  ق حتم م موعمتقدددو ة شددديقدددا    من خالعمددد   
ر امج حنمددورةة من خالع تقددو ة تلك  ين       نددوم العنددنءشدديقددا  تقددو ة  ةلم تلك  ين       حنمددورةة خنمجةة

إلج اء عملةن    ةالةحنددددري العمنع للم من ال نغةة  المراع للم    مشلة  ة ةحنددددري عمنع الأن ال  ددددة ك  كمن    .خنمجةة
امل    ممعو  تنّ   للمنظمة. الالئحة الانمة من   12ندن  املاملاموع هبن  منممددن   شن  ةمنشددى مع امل دد    تقددو ة ملالق اع ال

 للةام ا. مش  ع الق امةينع متاا ن ل لو  د مته ال نغةة  المراع؛   أيخ  ره ي ةقو ة لل  احم تىل املوااقة على خةنم
 

 توصية ال

 امل    ملعةمند مش  ع الق ام الةنيل: اللجنة العامة توةا
 

 2021مشروع القرار .../
 

 اإلجراءات اخلاصة خالل الدورة الثانية واألربعي للمؤمتر 
 

 املؤمتر: إن  

 أّن اإلج اءا  ادنةة ململ    ت عنذن أحكن  النقو  المنمةة للمنظمة  شن ي ذلو الالئحة الانمة للمنظمة؛ إذ يؤّكد 
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د دوّدد ا ن  أّن امل     ناقدم  وإذ يؤكوّ   مع اإلق ام    لممدنممدددددددددددددددن  املةاادة   نددددددددددددددوم العندددددددددددددددنءل  ن طاقد    كقدنعدمن عدنمدة   د مد 
 أبّن االحن ا  عن ذ ا املمنممة  قا اقم ي احلنال  االمة ننئةة؛ 

  ؛19-جنئحة م ض اري س كوم ان )كواةمالننشئة عن القةود  ري امل اوقة    طنمئةال الظ    يستذكر وإذ
ايسوووووتذكر   وإذ من الالئحة  1ندن املمن   1لفق ن  مل ال  عم   ال دددددددندمدددددددة  ال دددددددةع رام املنئة  د مته ي    ااق اجمللس أن أيضووووو 

 ي اا ا،ددددددددا شددددددددكا ر 2021 ح   ان وغةو/ 18 تىل 14  من الف نخالع   للم      المراع  ال نغةة  الم من عقم على   الانمة
 : لا شن  ي من أ ةى  أ ةى   19-كواةم  جنئحةتفشا   تماعةن ظّا 
ظّا  ي  ةامدة ننئة  رقدومن تطاةقهن الواجب  ادنةدة  اإلج اءا  علىململوااقة     المراع  ال نغةة د مته  ي  امل     قةن   1)

 مللوقةقة ملء امل اق ي  ماّع  ذو  كمن) اا ا،ددداشدددكا  رامل      د من عقممللن ددداة تىل     19-كواةم  جنئحةتفشدددا  
C 2021/12؛  

 
 ندددوم   مددد    اق اعمن خالع    ندددوم العندددنءالشددديقدددا   الةقدددو ةعلى ي املوااقة تمن  مللنظ    امل   قةن       2)

تقدددو ة  ةلم   أ  تلك  ين  تقدددو ة غظن  خالع  من اإللك  ين الةقدددو ة  أ  حتم م موعم  ط  ق عنالعندددنء  
من د ن أن   ةامددددة ننئةرقددددومن ي د مته ال نغةة  المراع     الةنفة  ذلو     نددددوم العنددددنءشدددديقددددا  تلك  ين   

 ؛ C 2021/12 مللوقةقة جةم امل اق ي ماّع  ذو كمن)ذلو منرقة   ك تةب  نف  مل ن  احمن ا شكّ  

ن طلب اجمللس أن كذلكيسووووتذكر   وإذ  مع  ةفق ال    ادةنم رشددددددناملندددددا قمم ن ي أعمنهلن الةحندددددري ة   المنغةمن   أ نددددد 
 ؛12 املندن ي املاع النحو على المنمةة  النقو 

 املؤمتر: إن  ف

  نقدو امل ادنةدة اإلج اءا  علىاا ا،دا   شدكار تاقم الخ للم     المراع ال نغةة م من  مللن داة تىل اليوافق -1
 من مدددددددنرقة ل   ذلو ا شدددددددكّ   أن د ن من ةامدددددددة ننئة رقدددددددومن   C 2021/12  مللوقةقة ملء اق  امل   ي   ذنن علةهن
 القندمة؛ د ماته

 الظ     ظاّ  ي ددددددددددددةطنع  امل  قمم  مددددددددددددةةاع للم      المراع ال نغةة  الم من  خالع  الق اما اختنذ  عملةة أن يؤكدو  -2
 لمنظمة؛ل المنمةة النقو   ال نئمنطنمئة ال

 فق تعللاقم طاق ن   احم قددددددو تةمةع ر    احم نم بتكون مم لة ش امل    ي عنددددددو د لة كا  أن  يسووووتذكر وإذ -3
 ؛من الممةوم 3من املندن  4  1

  ندددوم العندددنء عن ط  ق حتم م موعم يشددديقدددا    تقدددو ةس     ددد  ال  ملالق اععملةن  تقدددو ة    تج اء  ريقرّ  -4
ر امج  خالع من تلك  ين تقددو ة  غظن  ملمددةيما   سغةو ومك ي ملنظمةا  اتقددنع  مكةب للمنظمة  دداةال ئ املق 

 حتم م  ط  ق عن العندنء   ندومالشديقدا    الةقدو ةتقدو ة  ةلم جيمع رع   ملمدةيما   سخنمجةة  حنمدورةة
 ؛ ر امج حنمورةة خنمجةة خالع من تلك  ين تقو ة  غظن  ال ئة ا املق  ي موعم

   ل  اض تج اء االق اع ال  ّ   من  لا: ويقّرر -5
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 برامج حاسوبية خارجية خالل من اإللكرتوين تصويتابلنسبة إىل ال (أ)

  مم   3أ ماق الةفو ض املقدددممدددة شوجدددب املدددندن  ي    أيدددنؤمهدددن  ة  املدددممجددد املندددم ب  املندددم ب املندددن ب   ةلقى  1)
 ة؛االا ا،ة  اة االق اع تىل  ق للنفنذالةحقّ 

،دددمن ال دددةنق اإللك  ين  ت اةرب اإلشدددنما   12من املندن  10الفق ن  نقدددو  علةهن ي جت   الاملةن  امل    2)
تىل مققدددددددوما  االق اع  أ ماق االق اع   ري ذلو من ال دددددددجال  الةوقةقةة على أ ن تشدددددددري تىل تج اءا   

 الةقو ة  ال جال  اإللك  غةة اعفوظة ي غظن  الةقو ة اإللك  ين؛ 
عن النظن  تقددددمم  ممددددنلة   ق هلم الةقددددو ة ال  ن    ةلقى املنم رون  12من املندن   )    10فق ن غ ض الل    3)

 ؛عملةة الةقو ة ةوهتم قاا االغةهنء منتعطنء طلب منهم اةهن أتكةم  اإللك  ين 
 رشددكا خطاامليةص ملالغةينب أن   ددجلوا وظف امل  حنمددي الةددوا  ي  ن ة ا ن الةقددو ة  على     4)

من املدندن   10الخ تنص علةهدن الفق ن النظدن  اإللك  ين  ملتادنع الاملةدة قددددددددددددددمم عن غةةجدة كدا اق اع كمدن ت
 كا  قندق علةهن حنمان الةوا .ل  اال جّ  ي االق اع ةةجةغوا غأن  م ّ     12

 ابلنسبة إىل التصويت الشخصي من خالل االقرتاع السّري حبضور األعضاء ( ب)

  رةحددم ددم   12)أ   )د   )ه   )    )ز  من املددندن    10جت   اإلج اءا  املنقددددددددددددددو  علةهددن ي الفق ا     1)
 ؛ي غةو ومكملنظمة المنظمة  مكةب اتقنع لاملق  ال ئة ا ن  مه أحم املوقاع ي موعم 

املق   املواقع املوجودن خنمجالةدددوا  ي  عمّ   مدددةةم اإلشددد ا  على 12)ز  من املندن 10 ل  اض الفق ن    2)
 ة عن ط  ق  ةدلة اةم و ال ئة دا للمنظمة من خالع حنمداع لألةدوا   م اقاع ي تلو املواقع ادنمجةة 

  ؛من املق  ال ئة ا للمنظمة

 خطا؛رشددددددددددكا   لة امل ددددددددددجّ  وقاعامللمى  املودعة الةددددددددددوا   وموع  أمددددددددددنس على  االق اع غةةجة حتمد    3)
 املودعة لألةدددددوا  اإلعنيل الامد جتمةع م ددددد  لةة لمنظمةلال ئة دددددا  ق امل يةحما حنمدددددان الةدددددوا    
 .النةةجةعلى  لةقم قا  

 حبضور األعضاء والتصويت اإللكرتوين يف الوقت عينه الشخصي التصويتابلنسبة إىل إجراءات  (ج) 

  أمنس   على   حتمد   االق اع   غةةجة   أن اعةانم    على  ت    الحكن  املنقو  علةهن ي الفق تع )أ   )ب  أعالا؛   1)
 ؛ املانش   اإللك  ين    الةقو ة   العننء    نوم  شيقا ال  الةقو ة   من خالع   املودعة  الةوا    وموع 

 . النةةجةعلى  لةقم قا   املودعة لألةوا  اإلعنيل الامدمةع جتلةة     ةحما حنمان الةوا  م     2)
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 واواملرفق 
 

 بشابن العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكوميةسياسة منظمة األغذية والزراعة 
 من الالئ ة العامة للمنظمة 17املادة 

 املشاركةاملنظمات الدولية 
 
 

ملم ا المم املةحمن  أ  ملم ا  كنلة مةيقدقدة اتراة لألمم املةحمن  أن  ند    ر اقةه م دةشدنم ن  م دنعم ن    -1
.  جيوز 15ا ل ددددددن  الانمة للم     جل ددددددن  اللجنن ال ئة ددددددةة  اللجنن املةف عة عنهن  اللجنن املشددددددكلة شقةنددددددى املندن 

   توز ع  جهن  غظ  املنظمن  الخ مي لو ن على امل    رنقدددددددوةدددددددهن هل الء املم لع أخ  الكلمة  االشددددددد اك ي املننقشدددددددن
 الكنملة  د ن أن  كون هلم حق الةقو ة.

 
مل اقب أ  منظمة د لةة حكومةة أخ ى  تكون املنظمة قم أر مة ماهن اتفنقةة رشددددن تاندع الةم ةا  أن  نددد    -2

 ماه م ددةشددنم ن  م ددنعم ن  ا ل ددن  الانمة للم      جل ددن  اللجنن ال ئة ددةة  اللجنن الفنةة املةف عة عنهن   اللجنن 
 اقاع أخ  الكلمة   االشدددددد اك ي املننقشددددددن  رننء على طلب ال ئةس  .  جيوز هل الء امل15الفنةة املشددددددكلة شقةنددددددى املندن 

 د ن أن  كون هلم حق الةقو ة.  جيوز هلم أن  وزعوا على امل     جهن  غظ  املنظمن  الخ مي لو ن رنقوةهن الكنملة.
 
م نعم ن  ا ل ن   مل اقب أ  منظمة د لةة  ري حكومةة تةمةع مللقفة االمةشنم ة أن  ن    ماه م ةشنم ن    -3

.  جيوز  15ن الانمة للم      جل دددددن  اللجنن ال ئة دددددةة   اللجنن الفنةة املةف عة عنهن   اللجنن الفنةة املشدددددكلة شقةندددددى املند 
 هل الء امل اقاع أخ  الكلمة أمن  ذ ا اللجنن ال ئة دددددددةة  اللجنن املةف عة عنهن   االشددددددد اك ي املننقشدددددددن  الخ جت ى اةهن رننء  
على طلدب ال ئةس  د ن أن  كون هلم حق الةقددددددددددددددو دة. كمدن جيوز هلم  شوااقدة من اللجندة الادنمدة للم     أخد  الكلمدة ي  

 ا ل ن  الانمة للم      هلم أن  وزعوا  جهن  غظ  املنظمن  الخ مي لو ن على امل    رنقوةهن الكنملة. 
 
الخ ى الخ تدمعى تىل أ  د من من د ما  امل       قدم      دمد املدم   الادن   رقددددددددددددددفدة م قةدة  املنظمدن  الدم لةدة -4

 للم    قنئمة هب ا املنظمن  العةمندذن.
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 مقتطف من النصوص األساسية للمنظمة، اجلزء الثاين، القسم "ميم" 
 سياسة منظمة األغذية والزراعة بشابن العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية 

 
 

 ت تةان  عنمة 
 

ن  املنظمة الاالقن  مع املنظمن  الم لةة  ري احلكومةة من أجا احلقددددوع على مشددددومهتن  تشدددد اكهن تشدددد اك  تنشدددد    -5
  ي عما املنظمة.اّانال  

 
 املنظمن  امل ذلة للقفة االمةشنم ة

 
 لكا تكة ب منظمة د لةة  ري حكومةة القفة االمةشنم ة جيب أن: -6
 

ن   أن  كناة  غشددددددددددددنطهن   أن   ا املةمان ال   تاما اةه   ةال  تكون ذا  ةددددددددددددفة د لةة ي تكو نهن  ونع     أ)
تكون ذا  م ك  ما   ره جياا آلمائهن ي امل ددددنئا ادنةددددة ملل ددددةنمددددة أمهةة كارين مللن دددداة للحكومن  

  منظمة ال   ة  ال ماعة؛
 تكون مهةمة رش  ن تشما جنغان جوذ   من ونع غشند منظمة ال   ة  ال ماعة؛  ب)
 أذما   أ  اض تةفق  املاندئ الانمة الوامدن ي دمةوم منظمة ال   ة  ال ماعة؛ تكون ذا    ج)
  كون هلددن جهددنز تدام  دائم   مم لون مفو،ددددددددددددددون   تج اءا  منظمددة   جهددنز لالتقدددددددددددددددنع أبعندددددددددددددددنئهددن   د)

 ي  ةلف الاالد.
 

 املنظمن  امل ذلة للقفة االمةشنم ة املةيققة 
 

 حكومةة م ذلة القفة االمةشنم ة املةيققة  ناغا أن:لكا تكة ب منظمة د لةة  ري  -7
 

 تكون ذا  ةفة د لةة ي تكو نهن  ونع غشنطهن  مم لة للمةمان املةيقص ال   تاما اةه؛   أ)
 ن من ونع غشند منظمة ال   ة  ال ماعة؛ن ماةن  تكون مهةمة رش  ن   ا جنغا    ب)
 الخ  ةنمنهن دمةوم منظمة ال   ة  ال ماعة؛تكون أذمااهن  أ  ا،هن مةفقة مع املاندئ الانمة    ج)
  كون هلددن جهددنز تدام  دائم   مم لون مفو،ددددددددددددددون   تج اءا  منظمددة   جهددنز لالتقدددددددددددددددنع أبعندددددددددددددددنئهددن   د)

 ي  ةلف الاالد.
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 املنظمن  امل ذلة لقفة االتقنع
 

 لكا تكة ب منظمة د لةة  ري حكومةة ةفة االتقنع جيب أن:  -8
 

 تكون ذا  ةددددددددددددددفددة د لةددة ي تكو نهددن  وددنع غشدددددددددددددددنطهددن   أن تكون مم لددة رددممجددة كددناةددة للمةددمان الدد     أ)
 تاما اةه؛

 ن من مةمان غشددند منظمة ال   ة  ال ماعة   أن تكون ي م ك  مي كنهن منتكون مهةمة رشدد  ن   ا جنغا    ب)
 ماوغة عملةة ي ذلو املةمان؛تقمي 

 تكون ذا  أذما   أ  اض تةفق  املاندئ الانمة الوامدن ي دمةوم منظمة ال   ة  ال ماعة؛   ج)
   كون هلن جهنز تدام  دائم   مم لون مفو،دددددددون   تج اءا  منظمة   جهنز لالتقدددددددنع أبعندددددددنئهن ي    د ) 

  ةلف الاالد. 
 


