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 اجمللس

 والستون بعد املائة الثامنة الدورة

 2021 كانون األول/ديسمرب 3 -نوفمرب/ تشرين الثاين  29

 والستني بعد املائة الثامنةأساليب عمل اجمللس يف دورته 

 

 املوجز
أسااااااااالليل المم  الدائمة للمضلاإل رتمات اخلجاا ال اسلطاااااااااة ال  سااااااااا   ق على الدر   موجزًا عن تقدم هذه الوثيقة 

الثلمنة رالساا ب دمد امللئة للمضلا درااو   اساا ثنلئية ع دااو  عقد الدر   د.ااك  ه ل ا ررا هذه اخلجاا ال اسلطااة 
 ق  للمضلا مع األعضاااااال  من أج  عقد أجااهل الائيا املساااااا ال  ن يضة توافق اآل ا  املن ثق عن امل.اااااالر ال مسي الا ية

الاادمة   اللدر دااااااااام  لمقد ار   الدر   الثلمنة رالسااااااااا ب دمد امللئة للمضلاإل رهىل تسااااااااا ند ال اخلجاا ال اسلطاااااااااة ال 
اجاا  للمااسالل اس ية د.أن تسمة دنود ردندين    قرالس ب دمد امللئة ال السلدمة رالس ب دمد امللئة للمضلاا رسي

الدر  ا رابخلدااالفة ال ،لسإل سااا  ل   املخرااار تا لوق  الثنب من جدرل األعملل من أج  ت ساااي  ادا   فاعيب ا
عارت متهيدية د.ااااااأن بيع ال نود املد جة على جدرل األعملل ق   انمقلد الدر  ا رسااااااي دعى أعضاااااال  اتلا ال اقاا  

ؤق  للدر   الثلمنة رالسااااااااااااا ب دمد امللئة للمضلاا من جدرل األعملل امل 1هذه اخلجاا ال اسلطاااااااااااااة    اطل  ال ند 
هذه اخلجاا ال من أج  داااااملن ا  ملل تقايا الدر   ربيع ال وطااااايلل على اتلا  مرااااالدقةرسااااايساااااضل  تقايا الدر   

 رالقاا ال الوا د  فيها
 

 ميكن توجيه أي اس فسل ال د.أن مضمون هذه الوثيقة ال:

 Rakesh Muthooالسيد 

 املؤمتا راتلاأمب علم 

 +39 06570 55987اهللتف: 
 CSG-Director @fao.org الربيد اخللكرترين:

 

  

http://www.fao.org/
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 للمجلس الدائمة العمل أساليب
 
ع در ته الس ب ال  ع قدل ع يونياو/حزيااان  أن أقالهل لمضلال س قإل ال  للمضلا الدائمة المم  أسلليل ان -1

  01122ع أداي /نيساااااااااااااالن  املمقود من ِق   اتلا ع در ته احللدية راأل دمب دمد امللئة   نقيحلل  خضاااااااااااااام قد 19731
در ته الساااا ب  رع 2015 لنون األرل /ديساااامرب -ع نوفمرب/ت.اااااين الثلين  املمقود امللئة  در ته الثللثة راسمسااااب دمد عر 

 3ا2018  لنون األرل/ديسمرب ع مقود املدمد امللئة 
 
ال املسااالئ   ابلنسااا ةر ال املؤمتاإل نيلدة عن املؤمتا ابع  ل ه جهلزه ال نفيذي ري خذ القاا ال داتلاإل دب  يمم ر  -2

 إل ريااعىل ع ،لس م.و   األجهز  الفاعية حسل مل هو منلسلا اديدً اليه   املو لة
 
ل ال جنل مع  سااالئ  جن ً  ه  اطااادرا جدرل األعملل املؤق  ابل .ااالر  مع الائيا املسااا ق  للمضلا اعداد م ير  -3

 من موعد دد  در   اتلاا  ليومً  60الدعو  ق   
 
ي.ااااااااي د.ااااااااك  رادااااااااح ال أي اجاا ال ي  لل من اتلا  ات ضاااااااامن موجزً ا ر ل موحدً راثئق اتلا نسااااااااقً ت  ع ر  -4

مسااا ًيالً دسااا ل موعد  ت اسااا  بيع الواثئق ق   اف  ل  الدر   املمنية ع دمة أسااالديع على األق إل مل ذ يكن ،لسر اختل،هلا 
 اج ملعلل األجهز  املمنيةا

 
لذلس  لاملنرااااااااااااااو  عليهل خالفً  تا  َّخذ قاا ال اتلا عمسل ية األطااااااااااااااوال ال  ي م اخلدال   لإل اال ع احللاللر  -5
النراااااو  األسااااالسااااايةإل مع األخذ دمب االع  ل  أنل الائيا املسااااا ق  للمضلا ي خذ اس وال الالزمة ل يساااااي توطااااا   ع

 ا اآل ا  عتوافق ل  ال األعض
 
عن االساااااااااااااا ن االجاالل ابخلجياالز رالرت يز  ي ساااااااااااااام قاادم موجز دالائيا يقوم ع هنااليااة نقاالن  اا  دنااد من ال نودإل ر  -6

الس ن لجلل على شلشة ا سود م عات م ير ا .ارع تقايا اتلاملأسلس ل .كي    إسهلمرال وطيلل املن ثقة عن النقلن  
 راااااي ةرداااااع ال عنددمض املارنة للضنة الرااااايلمسة  ااتحةإل مع على حنو أفضااااا  لنر املقرت افهم  يسااااايالملمة ل  ةع اجللسااااا
 ا الملمة لسةاخ رل  اجل منظ  تال   وهايةشلل اجللعدم اعلد  ف ح ابب النق مع.ارع ال قايا مل النهلئية

 
قد  اخلمكلنإل على تكون تقل يا اتلا مق ضااا ة ت ًمل لذلسإل  ا  حملداااا حافية للضلسااالل الملمة للمضلاإل ر ر  -7

 أن ت ضمن بيع القاا ال ال  توط  اليهل اتلا درو   ال ل ا فيهلا
 

                                        
 اCL 60/REPراملافاق )زاي( من الوثيقة  179 ال 170 من الفقاال  1
 .CL 141/REPراملافاق )زاي( من الوثيقة  51الفقا    2

 .CL 160/REP من الوثيقة 34ر 33الفقااتن   3
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راااااااااااايلمسة أر من خالل أي تاتيل منلساااااااااااال  خا يوافق عليه الم.ااااااااااااارع ال قايا من جلنل جلنة ع الملد  ي مدل ر  -8
 اامل ملقة ابملسلئ  ال  انق.هل اتلات ضملن ال قل يا االس ن لجلل رالقاا ال رال وطيلل ر  اتلاإل مبملرنة األملنةا

 
 بعد املائة الثامنة والستني رتهيف دو  ةستثنائيا صفةب للمجلس خمتلطة جلسات عقدل خاصةإجراءات 

 
دمد  الثلمنة رالسااا بالدر    خاللد.اااأن أسااالليل المم   األعضااال مع م.ااالر ال للمضلا  ق املسااا  الائيا عقد -9

 هذا القسما دمنابل فري   وا د امللئة للمضلاا رتاد حريلة هذه امل.لر ال ع اخلجاا ال ال
 

للمضلا دمد امللئة  الثلمنة رالساا ب لدر  ا على ةاساا ثنلئي راافةد قساامنة ع هذا الامل يل  اسلطااة تن  ق اخلجاا الر  -10
ه ل  ين وي على حضااااااااااااو   أساااااااااااالوبيرتتل عنهل من  ملر  19- وفيد  اح وا  جلئًة دف  امل خذ ع دااااااااااااو  ال دادي 

ال ي.ك  اع ملد هذه اخلجاا ال سلدقة ر ا اتلا هذه در   لمقد على السوا إل األعضل  الفملىل رامل.ل  ة درو   افرتادية
 االقلدمةألسلليل عم  اتلا ع در اته 

 
 وظائف اجمللس

 
أي ت يي ابلنساااااااااااااا ااة  علىدمااد املاالئااة للمضلا  رالساااااااااااااا بالثاالمنااة لاادر   ا مقاادل املخ ل األساااااااااااااالوب  ين ويال  -11
 من رظلئف اتلاا رظيفة أي ال
 

 إجراء املداوالت
 

 الفملىل ضو احلد.ك  ه ل  من خالل دمد امللئة للمضلا  الثلمنة رالس بس  مقد بيع اجللسلل الملمة للدر    -12
 اجلل ي عرباالج ملع   ثل رسااي   لل دارل عن طايق الفيديوا Zoomألعضاال  ال مقال املنظمة أر م.اال   هم دواساا ة منرااة ل

ن امل.ااااال  ون احللداااااارن فملًيل من  نيية امل.ااااال  ب دراااااو   على شااااالشاااااة   ي  داخ  قلعة االج ملع لي مكل  Zoomمنراااااة 
 افرتاديةإل رالمكا طًيحا

 
الدر   إل ساااااااااي مكلن عدد حمدرد من األفااد من حضاااااااااو  19-ردسااااااااا ل القيود املفارداااااااااة الح وا  جلئًة  وفيد -13

 عن  نيسااال  رنواب  نيسااال  اتموعلل اخلقليمية ر نيسااال     عضاااو ع اتلاإل فضااااًل عن  راحد دعى ممث  ساااي  ر ا شاااخراااًيل
 ع مقا املنظمةا شخرًيلجللن اتلا راللضلن الفنية حلضو  االج ملع 

 
وطاااااول القدم من املسااااالرا  دنفا امكلنية  علىامل.ااااال  ون دراااااو   افرتاداااااية   ونااقاملر  اتلاأعضااااال    م عساااااير  -14

ديلانل  رالقل ع االج ملع االفرتادااااىل  .اااال  بيكف  قد هتم على  نيية امل مبلإل Zoomداخ  منرااااة اج ملعلل  رالقد ال
رظيفة  فع األيدي ابساااااااااا خدام من طلل الكلمة  سااااااااااي مكلن هؤال  امل.اااااااااال  ونر  أملم اتلا رمتكلن اآلخاين من  نيي هما

(Raise Hand ع منرة )Zoomا 
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الثلمنة ع الدر    امل.ااااال  بسااااا  مات مساااااود  اسااااا ن لجلل دنود جدرل األعملل على بيع األعضااااال  راملااق ب ر  -15
 مل ا  Zoomمنراة على ( share screen) مع اآلخاين ل.الشاةا م.ال  ةوظيفة د ابالسا ملنةللمضلا دمد امللئة  رالسا ب

أي  انر ا شااااخرااااًيلساااا مات هذه االساااا ن لجلل على شاااالشااااة   ي  ع قلعة االج ملع للم.اااال  ب ع االج ملع ابحلضااااو  
  ادرو    نيةعلى ال.لشة  س ضاى  االس ن لجلل تمديالل على مسودل 

 
اجللساااااالل د.ااااااك  ه ل   مل ع  للمضلا دمد امللئة الثلمنة رالساااااا بلدر   اطاااااايلمسة  جلنةساااااا  مقد اج ملعلل ر  -16

ادخلل  يساايل  Zoomعلى منرااة ( share screen)م.اال  ة ال.االشااة مع اآلخاين رظيفة ساا خدم  ساار  الملمة للمضلاا
 اعلى االس ن لجلل أي تمديالل تم رب دار ية

 
 إجراءات املراسالت اخلطية

 
اجاا ال للمضلا من خالل دمد امللئة  الثلمنة رالساااااااااااااا بالدر    جدرل أعملل ال للية من  نودالسااااااااااااااي م تنلرل  -17

 : املااسالل اس ية
  ال نل  من أج  ال ًوي 19-اس ضلدة منظمة األمسذية رالز اعة جللئًة  وفيد - 4البند : 

o  ال ًللف من أج  ال ذا  1-4البند 
  م لد   المم  يًدا ديد - 5البند 
  رملتقايا ماحلىل عن ال ملرن دب الو لالل ال  توجد مقل هل ع  - 12البند  
  أداي /نيسااالن  26حللة تنفيذ القاا ال ال  اختذهل اتلا ع در ته السااالدساااة رالسااا ب دمد امللئة ) - 14البند– 

 (2021مليو/أ    1
  ساااااااااااااا  مرب/أيلول  27) وا د الو اثية لألمسذية رالز اعةتقايا الدر   الثلمنة ع.ااااااااااااااا  الملدية هلي ة امل - 16البند– 

 (2021أ  ودا/ت.اين األرل  1
  2020ل قايا السنوي للمضلا ال نفيذي لربانمج األمسذية الململىل عن أن.  ه ع سنة ا 2-17البند 
  ال قايا املاحلىل عن تمدد الل لل ع منظمة األمسذية رالز اعة - 18البند 
  ال  و ال ع املن د ل ال  هتمل رالية منظمة األمسذية رالز اعة - 19البند 
  اجلدرل الزمين الج ملعلل األجهز  الاائسية ملنظمة األمسذية رالز اعة راالج ملعلل الائيسية األخاى  - 20البند

 2023-2021ع الفرت  
  جدرل األعملل املؤق  للدر   ال لسمة رالس ب دمد امللئة للمضلا - 21البند 

 
دواساااا ة اجاا ال  منظمة األمسذية رالز اعةال  و ال ع املن د ل ال  هتمل رالية رسااااي م تنلرل ال ند الدائم د.ااااأن  -18

املااساااالل اس يةا رسااا  ممم مذ اال مفلهيمية عن املن د ل ،ال الرااالة ال  تمل     اطل  هذا ال ند دداًل من عات 
 تقدمه األملنة ال أعضل  اتلاا

 
ع اجللسااااااالل الملمةإل  تلاازيد من الوق  خالل منلق.ااااااالل املدف اجاا ال املااساااااااالل اس ية ال ااتحة هتر  -19

 اجدرل أعملله ع الوق  املنلسلعلى رال متكب اتلا من تنلرل بيع ال نود املد جة 
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ال األملنة؛  لاملااساااااااالل اس يةإل تقدم أي تمليقلل رأسااااااا لة خ يً  لاجاا امبوجل  إلساااااااي  لل من األعضااااااال ر  -20
 اخ ية عند االق ضل  دادرد درنزرل رسي

 
)أر ع  2021 ت.اااااااين الثلين/نوفمرب 19 املوافق اجلممةاس ية حبلول يوم ملهتم سااااااهلااألعضاااااال  تقدم رياجى من  -21

ن.ااا بيع اخلسااهلملل الوا د  على املوقع اخللكرترين  رساا .Council@fao.org-FAOال  أقاب رق  ممكن دمد ،لس(
رساااااا  ل  ق   دد  منلق.اااااالل إل ل االق ضااااااخ يةإل عند  درًدا رساااااا قدم األملنة دمد امللئة للمضلاا  الثلمنة رالساااااا بللدر   

 خ يةا اعندمل تقدم أملنة املنظمة  دردً  علًملاألعضل   ًلطرسي  اتلا ع اجللسة الملمةا 
 

طاااايلمسة اساااا ن لجلل موجز   للمملومللإل  ىلال هذا ال  لدل اس ابالساااا نلد إلالائيا املساااا ق  للمضلا  ولسااااير  -22
 سااااااااااااود م دد اسااااااااااااةاتلا  قومسااااااااااااير ا  يةاملااسااااااااااااالل اس الاجاا دواساااااااااااا ة  م النظا فيهل يل نود جدرل األعملل ال  

من  15   الفقا ع  يلنةامل الل مع اخلجاا شاااايً لاجلدرل الزمينإل رمت اليه ي.ااااي ملعلى حنو  ع جلسااااة علمة الساااا ن لجلل هذها
حق األعضااااااااال  ان قل  من عماًل ابلملد  امل  مة ابلنسااااااااا ة ال اجاا ال املااساااااااااالل اس يةإل ليا هنل  أي ر  ااملذ ا  هذه

 السيلدي ع منلق.ة ال نود من جدرل األعملل خالل اجللسة الملمةا 
 

يع دنود جدرل األعملل بنلق.ااااااااة مل اتلادمد اخ  لم ساااااااا مل  جلنة الراااااااايلمسة ع اج ملعهل )اج ملعلهتل(   مل -23
 ا يةاملااسالل اس الاجاا  دواس ةاالس ن لجلل امل ملقة ابل نود ال  س مل  مسود  

 
  اضراحملالتقارير و 

 
الذي  الع ملدل املمارت قايا الاعداد م.ارع  دمد امللئة للمضلا الثلمنة رالس بالدر   ع ريلمسة الجلنة   ولس  -24

 ململ سة امل  مةاا مع متلشًيل إلعلى أعضل  اتلا ع أقاب رق  ممكن ق   اع ملد ال قايا مسيممل 
 

الالئًة الداخلية من  6لد  من امل 2 فقا لل ط ًقلدمد امللئة للمضلا  الثلمنة رالس بالدر   تقايا  ضاي تمميمسير  -25
 للمضلاا

 
 ع املم مد لة ملمدل ا األسلليل د.أناتلا    ا  توافقدمد امللئة للمضلا  الثلمنة رالس بالدر     تقايا سضلِ ي  رس -26
 ااملذ ا  هع هذ راملماردةلدر   ا هذه

 
 مع ت مل تعلى تمليق أي قواعد  اتلااتفلق للمضلا  امللئة دمد الثلمنة رالساا بتقايا الدر     يسااضل ساا  مل -27

ال  تنر من الالئًااة الااداخليااة للمضلا  2من املاالد   3لفقا  ارجااه ال ًااديااد  علىإل ر ه ل ااة د ايقااة للعقااد االج ماالعاا
رقع االخ يل  على مكلن  خا دنل  على قاا  سلدق من تمقد    در   من در ال اتلا ع مقا املنظمةإل اال ا،ا على أن "

 ا"اتلا أر طلل من أمسل ية أعضلئه
 

 الئًةمن ال 6من امللد   1 فقا لل ط ًقلللمضلا  امللئة دمد الثلمنة رالساااااااااااا بساااااااااااا  ل  اللدااااااااااااا احلافية للدر   ر  -28
 للمضلاا ةالداخلي

 



CL 168/INF/5 6 

 

 أخرى مسائل أي
 

 يممَّمساا  ملل لل املنظمة الساا   لفًةا  د رن.اااهلاعداد بيع راثئق الدر      مةإلل للممل سااة املرفقً  إلاألملنة ت ول -29
 ل لل املنظمةا ميعجبداانمج عم  اليوم 

 
 أساااالوبدمد امللئة للمضلا ع دااااو  الظارف االساااا ثنلئية ر  الثلمنة رالساااا ب سااااي  مدارالل الدر   ت ال رساااامًيل -30
 ق   ااق باملر  اتلاعلى أعضااااااااال   خ ًيل نود جدرل األعملل ل مقدمللتمميم  ي مإل ساااااااااه ل ة د ايقة االج ملعلل عقد

ل نود ال  ي م تنلرهلل ال اابلنساااااا ة  در  انمقلد الأر ق   ثالثة أساااااالديع على األق  من على األق إل  عساااااا وعب در  انمقلد ال
 املااسالل اس يةا الاجاا دواس ة 

 
 األعضل  ديلانل س ق را فيمل أقرى  ًددقلئق   ثالثاألعضل  على  خاللس ق را مدادلفة ال ،لسإل ابخلر  -31

 رس م ى األرلوية دمن قلئمة امل ًدثب ال ديلانل اتموعلل اخلقليميةاا أقرى  ًد  دقلئق مخا على امل مددين
 

دمد امللئة للمضلا  الثلمنة رالساااااااااااااا بق على اجلدرل الزمين للدر   اخلشاااااااااااااال   ال أن توقي  املن قة امل  ل  رجتد  -32
 ا((UTC+ 1) 1+ ال وقي  الململىل املوحد) الوس ىتوقي  أر راب  وه
 

ال السااااااالعة  9:30السااااااالعة  دمد امللئة للمضلا من الثلمنة رالسااااااا بانمقلد جلسااااااالل الدر    مواعيد كونسااااااا ر  -33
 امسل ً  19:30ال السلعة  17:00رمن السلعة دمد الظهاإل من  16:30ال السلعة  14:00إل رمن السلعة ظهاًا 12:00

 
مدهتل ال ع.ااااا دقلئق ع أي  تراااا قرااااي  فرت  اساااارتاحة  أخذال   دعو الجيوز للائيا املساااا ق  للمضلا ر  -34

 االج ملعا خاللرق  
 

ع بيع  النظاخي  م اتلا  أندمد  اج ملعهلدمد امللئة للمضلا  الثلمنة رالساااااا بلدر   ا مقد جلنة طاااااايلمسة رساااااا -35
 على جدرل األعمللا املد جة نود ال
 

 الثلمنة رالساااااااااا بللدر    الملمة لسااااااااااللاجل لك   لفةً ل لل املنظمة الساااااااااا   دخدملل الرتبة الفو ية   ل ساااااااااا ر  -36
 امللئة للمضلاا دمد
 

 عن لإلدالغ ده سااايسااا ملن للمضلاإل امللئة دمد الثلمنة رالسااا ب ابلدر   خل  المولة لهواتفل ت  يق رساااي ل  -37
 منلق.ةالل املماردة لل نود الزمين اجلدرل على قد ت اأ ت ييال أي


