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 اجمللس
 ون بعد املائةسبعال الدورة

 2022 حزيران/يونيو 13-17

 بعد املائة السبعنيلمجلس يف دورته ل اإلجراءات اخلاصة
 

 املوجز
بعد املائة للمجلس بصــــورة اســــتثنائية يف ضــــوء  ســــبعنيهذه الوثيقة اإلجراءات اخلاصــــة اليت ســــتطبق على الدورة ال عرضت

 . 19-تلبية اعتبارات الصحة والسالمة الناشئة عن جائحة كوفيدلوهو أمر ضروري  عقد الدورة بشكل خمتلط

أجراها الرئيس املســتقل للمجلس  اليت وأتيت هذه اإلجراءات اخلاصــة نتيجة توافق اآلراء املنبثق عن املشــاورات غري الرمسية
ضـــعت لعقد وُ  بعد املائة للمجلس، وهي تســـتند إىل اإلجراءات اخلاصـــة اليت الســـبعنيعضـــاء من أجل عقد الدورة مع األ

، فضــًال عن الدورتني الثامنة والســتني بعد الرابعة والســتني بعد املائة إىل الســابعة والســتني بعد املائة للمجلس من راتلدو ا
  املعقودتني بطريقة خمتلطة.املائة والتاسعة والستني بعد املائة 

 املخصص جملر�توقت البنود من جدول األعمال من أجل تبسيط إدارة  ستةإجراء للمراسالت اخلطية بشأن  طبقوسي
الدورة. وابإلضـــافة إىل ذلك، ســـتتاح عروض متهيدية بشـــأن مجيع البنود املدرجة على جدول األعمال قبل انعقاد الدورة. 

 السبعنيمن جدول األعمال املؤقت للدورة  1ىل إقرار هذه اإلجراءات اخلاصة حتت إطار البند وسُيدعى أعضاء اجمللس إ
هذه اإلجراءات من أجل ضــمان اكتمال تقرير الدورة على اجمللس  مصــادقةبعد املائة للمجلس. وســيســّجل تقرير الدورة 

 ومجيع التوصيات والقرارات الواردة فيه.

 مضمون هذه الوثيقة إىل: ميكن توجيه أي استفسارات بشأن
 Rakesh Muthooالسيد 

 أمني عام املؤمتر واجمللس
 +39 06570 55987اهلاتف: 
 CSG-Director @fao.org الربيد اإللكرتوين:

  

http://www.fao.org/
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 مقدمة -الً أوّ 
 
بعد املائة  الســــبعنيالدورة  خاللبشــــأن أســــاليب العمل  األعضــــاءمع مشــــاورات للمجلس  قلاملســــت الرئيس عقد -1

ة يف هذه الوثيقة. وستتم دعوة األعضاء يف اجمللس إىل واردال اخلاصة للمجلس. وترد حصيلة هذه املشاورات يف اإلجراءات
  املؤقت للدورة السبعني بعد املائة للمجلس. حتت البند األول من جدول األعمال اخلاصة اإلجراءاتإقرار تلك 

 
للمجلس يف ضـــــــوء التدابري بعد املائة  ســـــــبعنيال لدورةا على ةاســـــــتثنائي صـــــــفةبوتســـــــري تلك اإلجراءات اخلاصـــــــة  -2

خمتلط ينطوي على حضـــــــــــــور األعضـــــــــــــاء الفعلي  أســـــــــــــلوبيرتتب عنها من  ماو  19-كوفيد  احتواء جائحةهبدف  املتخذة
ال يشــكل اعتماد هذه اإلجراءات ســابقة ألســاليب عمل و . اجمللس هذه دورة لعقد على الســواء، واملشــاركة بصــورة افرتاضــية

 .القادمةاجمللس يف دوراته 
 

 إجراء املداوالت -اثنًيا
 
ألعضـــاء ل الفعلي ضـــوراحلبشـــكل خمتلط من خالل  كافةً   بعد املائة للمجلس الســـبعنيلدورة ا اجتماعاتســـُتعقد  -3

 اجلاري عرباالجتماع  بثّ وســيُ  للتداول عن طريق الفيديو. Zoomلمنظمة أو مشــاركتهم بواســطة منصــة ل الرئيســي قرّ املإىل 
ن املشــــاركون احلاضــــرون فعلًيا من رؤية املشــــاركني بصــــورة كبرية داخل قاعة االجتماع ليتمكّ   اتعلى شــــاشــــ Zoomمنصــــة 

 افرتاضية، والعكس صحيح.
 
الدورة من حضــــــــــور ، ســــــــــيتمّكن عدد حمدود من األفراد 19-وبســــــــــبب القيود املفروضــــــــــة الحتواء جائحة كوفيد -4

 عن رؤســـاء ونواب رؤســـاء اجملموعات اإلقليمية ورؤســـاء كل عضـــو يف اجمللس، فضـــًال عن   ثالثة ممثلنيدعى ســـيُ و . شـــخصـــًيا
 لمنظمة.ل الرئيسي قرامليف  كربىالقاعة ال يف شخصًياجلان اجمللس حلضور االجتماع 

 
 نياإلضـــــــــافي مندوبنيللمنظمة متاحتني لل وســـــــــوف تكون القاعة احلمراء والقاعة اخلضـــــــــراء داخل املقر الرئيســـــــــي -5

  بشخصهم.يف حال رغبوا يف متابعة االجتماع  ،اجمللس  يفراقبنياملمثلي وكذلك مللألعضاء 
 
يف الدورة الســــبعني بعد  ابحلضــــور الفعليملشــــاركة ا طريقة ابلنســــبة إىلوســــيتم اإلبالغ عن أي تنقيحات إضــــافية  -6

 ل استهالل اجللسة. يباملائة للمجلس قُ 
 
وصـــــول القدم من املســـــاواة بنفس إمكانية  علىاملشـــــاركون بصـــــورة افرتاضـــــية  بونراقاملو  اجمللسأعضـــــاء  تمتعســـــيو  -7

ابســـــــــتخدام طلب الكلمة  عرب جمللسإىل ا ه ابلكالموســـــــــيتمكنون من التوج، Zoomداخل منصـــــــــة اجتماعات  والقدرات
 .Zoom) يف منصة Raise Handوظيفة رفع األيدي (
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الســـبعني يف الدورة  املشـــاركنيســـُتعرض مســـودة اســـتنتاجات بنود جدول األعمال على مجيع األعضـــاء واملراقبني و  -8
كما ستعرض .  Zoomمنصة على ) share screen( مع اآلخرين لشاشةا مشاركةوظيفة ب ابالستعانةللمجلس بعد املائة 

أي  إنو . شـــــخصـــــًيايف قاعة االجتماع للمشـــــاركني يف االجتماع ابحلضـــــور  شـــــاشـــــات خمصـــــصـــــةهذه االســـــتنتاجات على 
  .بصورة آنية اتعلى الشاش ستجرىة االستنتاجات تعديالت على مسودّ 

 
بشــــــكل خمتلط كما يف اجللســــــات العامة  للمجلس بعد املائة الســــــبعنيلدورة اصــــــياغة  جلنةســــــُتعقد اجتماعات و  -9

  للمجلس.
 

 اخلطيةإجراءات املراسالت  -اثلثًا
 

إجراءات املراســـــالت للمجلس من خالل بعد املائة  الســـــبعنيالدورة  جدول أعمال التالية من بنودالســـــيتم تناول  -10
 : اخلطية

 
 : البناء من أجل التحويل19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد معلومات حمدثة عن – 7البند  •

 املدير العاممواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب  - 14البند  •

نوفمرب/تشـــــــــــــرين  29( املائة بعد والســـــــــــــتني الثامنة دورته يف اجمللس اختذها اليت القرارات تنفيذ حالة - 16 البند •
 )2021ديسمرب/كانون األول  4 -الثاين 

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســـــــــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســـــــــــــــية  - 18البند  •
 2023-2022األخرى يف الفرتة 

 بعد املائة للمجلس احلادية والسبعنيجدول األعمال املؤقت للدورة  - 19البند  •

 والزراعة األغذية منظمة والية هتمّ  اليت املنتد�ت يف التطورات - 20البند  •
 

يف اجللســــــــات العامة،  جمللسازيد من الوقت خالل مناقشــــــــات املدف إجراءات املراســــــــالت اخلطية إىل إاتحة هتو  -11
 جدول أعماله يف الوقت املناسبعلى وإىل متكني اجمللس من تناول مجيع البنود املدرجة 

 
 بردود دونزوّ إىل األمانة؛ وسي ا، تقدمي أي تعليقات وأسئلة خطيً هذه اإلجراءاتمبوجب  ،سُيطلب من األعضاءو  -12

 .خطية عند االقتضاء
 

FAO-إىل  2202 أ�ر/مــايو 30 ثنني املوافقاإلاخلطيــة حبلول يوم مــاهتم ســـــــــــــــهــاإاألعضــــــــــــــــاء تقــدمي ويرجى من  -13

Council@fao.org. بعد املائة للمجلس.  الســـــــبعنينشـــــــر مجيع اإلســـــــهامات الواردة على املوقع اإللكرتوين للدورة توســـــــ
 قبل بدء مناقشات اجمللس يف اجللسة العامة.  تلك الردود اخلطية وستتاح، اءاالقتضخطية، عند ردوًدا وستقدم األمانة 

جبميع  2022مايو/أ�ر  16وإن أي بنود مل تنشـــــر الواثئق ذات الصـــــلة بصـــــددها حبلول املهلة القانونية الواقعة يف  -14
 املراسالت اخلطية.اللغات، لن جيري البحث فيها ضمن إطار إجراءات 
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صــــياغة اســــتنتاجات موجزة  للمعلومات، طيإىل هذا التبادل اخل ابالســــتناد ،الرئيس املســــتقل للمجلس توىلســــيو  -15

 ســـــــــــــودةم بدراســـــــــــــةاجمللس  قومســـــــــــــيو . طيةاملراســـــــــــــالت اخل اتإجراءبواســـــــــــــطة تم النظر فيها يلبنود جدول األعمال اليت 
من  8ة  الفقر يف بّينةامل اتا مع اإلجراءشــــــيً ااجلدول الزمين، ومت إليه يشــــــري ماعلى حنو  يف جلســــــة عامة الســــــتنتاجات هذها

حق األعضـــــــــاء انتقاص من عمًال ابلعادة املتبعة ابلنســـــــــبة إىل إجراءات املراســـــــــالت اخلطية، ليس هناك أي و  .املذكرة هذه
 العامة. اجللسات السيادي يف مناقشة البنود من جدول األعمال خالل 

 
من جدول األعمال املؤقت للدورة الســــــــبعني بعد  1وســــــــتتم دعوة اجمللس إىل إقرار هذه اإلجراءات مبوجب البند  -16

 املائة للمجلس.
 

 اضراحملالتقارير و  -رابًعا
 

الذي  العتمادل املعروضتقرير الإعداد مشــــــــروع  بعد املائة للمجلسالســــــــبعني الدورة يف صــــــــياغة الجلنة  توىلســــــــت -17
 ملمارسة املتبعة.ا مع متاشًيا ،اجمللس يف أقرب وقت ممكن قبل اعتماد التقريرعلى أعضاء  مسيعمّ 

 
الالئحة الداخلية من  6ادة من امل 2 فقرةلل طبًقابعد املائة للمجلس  الســـــــــــــــبعنيالدورة تقرير  جري تعميمســـــــــــــــيو  -18

 للمجلس.
 

 هذه يف املعتمدةلة ملعدّ ا األســـاليب بشـــأناجمللس  آراء توافقبعد املائة للمجلس  الســـبعنيالدورة ل تقرير ســـجِّ يُ وســـ -19
 .املذكرة هيف هذ واملعروضةلدورة ا
 

تعترب املشاركة ابلوسائل االفرتاضية  أناجمللس على  اتفاقللمجلس  املائة بعد السبعنيتقرير الدورة ل يسجّ س كما -20
 .الالئحة الداخلية للمجلسمن  2من املادة  3لفقرة احبسب  لمنظمةل الرئيسي قرامل يفعقودة امل لدورةا حضور مبثابة

 
 ةالداخلي الئحةمن ال 6من املادة  1 فقرةلل طبًقاللمجلس  املائة بعد الســـــــــبعنيســـــــــتتاح احملاضـــــــــر احلرفية للدورة و  -21

 للمجلس.
 

 أخرى مسائل أي -خامًسا
 

 يعمَّمســـ كمالغات املنظمة الســـت كافًة.  ب ونشـــرهاإعداد مجيع واثئق الدورة  تبعة،ا للممارســـة املوفقً  ،األمانة تتوىل -22
 لغات املنظمة. ميعجببر�مج عمل اليوم 

 
 خطًيابنود جدول األعمال ل مقدماتتعميم  يتمبعد املائة للمجلس،  السبعنيبسيط مداوالت الدورة ت إىل وسعًيا -23
  .دورةانعقاد ال قبل
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 األعضاء بيا�ت ستقتصر فيما أقصى كحددقائق   ثالثاألعضاء على  خالتستقتصر مداضافة إىل ذلك، ابإلو  -24

 . أقصى كحد  دقائق مخس على املتعددين
 

 توقيتال وبعد املائة للمجلس ه الســــبعنيق على اجلدول الزمين للدورة اإلشــــارة إىل أن توقيت املنطقة املطبّ  وجتدر -25
 .))UTC+ 2( 2+ التوقيت العاملي املوحد( الوسطىورواب أل الصيفي

 
 12:00إىل الســــــاعة  9:30الســــــاعة  بعد املائة للمجلس من الســــــبعنيانعقاد جلســــــات الدورة  مواعيد كونســــــتو  -26

 .مساءً  19:30إىل الساعة  17:00ومن الساعة بعد الظهر، من  16:30إىل الساعة  14:00، ومن الساعة ظهرًا
 

مدهتا إىل عشـــــر دقائق يف أي  تصـــــلقصـــــرية فرتة اســـــرتاحة  أخذإىل  ةدعو الجيوز للرئيس املســـــتقل للمجلس و  -27
 االجتماع. خاللوقت 

 
بنود اليف مجيع  النظرخيتتم اجمللس  أنبعد  اجتماعهااملائة للمجلس  الســـــــبعني بعدلدورة اتعقد جلنة صـــــــياغة وســـــــ -28

 على جدول األعمال. املدرجة
 

املائة  بعد الســــــــبعنيللدورة  العامة لســــــــاتاجل لكل كافةً لغات املنظمة الســــــــت  بخدمات الرتمجة الفورية  تاحســــــــتو  -29
 للمجلس.

 
 أي عن لإلبالغ به ســـــيســـــتعان للمجلس، املائة بعدالســـــبعني  ابلدورة خاص احملمولة لهواتفل تطبيق وســـــيتاح -30

 مناقشة.لل املعروضة للبنود الزمين اجلدول على قد تطرأ تغيريات


