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 السلع مشكالت جلنة
 الدورة اخلامسة والسبعون

 2022يوليو/متوز  13-15
 اجلدول الزمين املؤقت

 
 املوجز

 الل نة( تعرض هذه الوثيقة اجلدول الزمين املؤقت للدورة اخلامسةةةةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةةةة ع  لل نة م ةةةةةةةةةةةةةكال  السةةةةةةةةةةةةةلع( ،
 اإلشارة إىل اإلجراءا  املتوقع اختاذها من جانب الل نة لكل بند من بنود جدول األعمال. مع

  ضةةةةور حب ،يرجي من السةةةةادة املندوب  األلذ علمنا الد الدورة اخلامسةةةةة والسةةةة ع  لل نة خمةةةةتعقد ب ةةةةورة  تل ةو
 للمؤمترا  الفيديوية. Zoomوعرب من ة األعضاء 

  الدورة ب ورة  تل ة، من الضروري إدارة الوقت اللتتام مجيع بنود جدول أعمال الدورة ب ورة ويف ضوء انعقاد
خمةتقت ةر مدالال  األعضةاء على ثالق دقائق وعليه،  فعالة وكفوءة ضةمن ددود الوقت املص ةل لالجتماع.

 .مخس دقائقعلى كحد أق ى فيما خمتقت ر ال ياان  امل رتكة ب  العديد من األعضاء 

 إىل السةةةةةاعة  14:00صةةةةة ادنا ومن السةةةةةاعة  12:00إىل السةةةةةاعة  9:30قد جلسةةةةةا  الل نة من السةةةةةاعة وخمةةةةةتع
  مساءن. 19:30إىل الساعة  17:00من فرتة بعد الظهر ومن الساعة  16:30

  وجتدر اإلشةةةةةةةارة إىل أل توقيت املن قة امل  دق على اجلدول الزمين للدورة اخلامسةةةةةةةة والسةةةةةةة ع  لل نة هو التوقيت
ويعترب هذا التوقيت توقيت املن قة يف املقر الرئيسةةةةةةي  (.2التوقيت العاملي املنسةةةةةةق  الوخمةةةةةة ى )ي ألورواب ال ةةةةةةيف

 .األعضاءللمنظمة، وخميكول مكال االجتماع كما لو كال اجتماعنا فعلينا حبضور 

 ميكن توجيه أي اخمتفسارا  ب أل مضمول هذه الوثيقة إىل:
 أمانة جلنة م كال  السلع

 األخمواق والت ارةشع ة 

  CCP@fao.org-FAOالربيد اإللكرتوين: 

 52723 570 06 (39+)اهلاتف: 
  

http://www.fao.org/
mailto:FAO-CCP@fao.org
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 2022يوليو/متوز  13األربعاء، 

 (12:00 - 9:30الفرتة الصباحية )الساعة 
 

 إجراءات الدورة 1البند 
 (CCP 22/INF/1و CCP 22/1اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين )الوثيقتال   1-1
 تعي  رئيس جلنة ال ياغة واألعضاء فيها 1-2
 بيال املدير العام 1-3

  

 2البند 
2-1 

 األسواق العاملية للسلع الزراعية

  CCP 22/INF/6و CCP 22/2الدولية للسلع الزراعية )الواثئق الت ورا  يف األخمواق 
 للمناق ة: (CCP 22/INF/7و

  
 (16:30 - 14:00فرتة بعد الظهر )الساعة 

  
(: CCP 22/3والقضااي املست دة )الوثيقة  2031-2022التوقعا  الزراعية املتوخم ة األجل للفرتة  2-2

  للمناق ة
  

 املسائل اخلاصة ابلسياسات 3البند 
 للمناق ة(: CCP 22/INF/8و CCP 22/4)الوثيقتال  2022دالة أخمواق السلع الزراعية لعام  3-1

 
 (19:30-17:00الفرتة املسائية )الساعة 

  
 :)تكملة( (CCP 22/INF/8و CCP 22/4)الوثيقتال  2022دالة أخمواق السلع الزراعية لعام  3-1

 للمناق ة
معلوما  حمدثة عن املفاوضةةةةةةةةةةةةةةا  الزراعية يف منظمة الت ارة العاملية والت ورا  يف اتفاقا  الت ارة  3-2

 لإلداطة واملناق ة(: CCP 22/5اإلقليمية املت لة ابلزراعة )الوثيقة 
  

 االجتماع األول للجنة الصياغة 
 يعلن الوقت الحًقا()
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 2022يوليو/متوز  14اخلميس، 
 

 (12:00 - 9:30الفرتة الصباحية )الساعة 
 

 املسائل املتعلقة ابلربامج 4البند 
برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف أخمواق السلع وجتارهتا يف خمياق اإلطار االخمرتاتي ي للمنظمة  4-1

 لالخمتعراض وإع اء التوجيها (: CCP 22/6)الوثيقة  2031-2022للفرتة 
لالخمتعراض (: CCP 22/7النظام العاملي لإلعالم واإلنذار امل كر عن األغذية والزراعة )الوثيقة  4-2

 وإع اء التوجيها 
 

 (16:30 - 14:00فرتة بعد الظهر )الساعة 
 

 

(: لالخمةةةةةةةةةةةةةةتعراض CCP 22/7النظام العاملي لإلعالم واإلنذار امل كر عن األغذية والزراعة )الوثيقة  4-2
 التوجيها وإع اء 

  
 املسائل املتعلقة ابحلوكمة 5البند 
ة ابل ذور الزيتيدة والزيو  والدهول  5-1 تقرير الدورة احلادية والثالث  لل ماعة احلكوميدة الدوليدة املصت ةةةةةةةةةةةةةةد

 لإلقرار(: CCP 22/8)الوثيقة 
(: CCP 22/9تقرير الدورة الرابعة والع ةةةةرين لل ماعة احلكومية الدولية املصت ةةةةة ابل ةةةةاي )الوثيقة  5-2

 لإلداطة
  

 (19:30-17:00الفرتة املسائية )الساعة 
  

 لإلقرار(: CCP 22/10برانمج العمل املتعدد السنوا  )الوثيقة  5-3
  

 املسائل األخرى 6البند 
 اجلدد يف املكتبانتصاب األعضاء  6-1
 الرتتي ا  اخلاصة ابلدورة السادخمة والس ع  6-2
 ما يست د من أعمال 6-3

  
 االجتماع الثاين للجنة الصياغة 

 )يعلن الوقت الحًقا(
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 2022يوليو/متوز  15اجلمعة، 
 

 فرتة بعد الظهر )يؤكد الوقت الحًقا(
  

 اعتماد التقرير 7البند 
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 امللحق
 

 اإلجراءات اخلاصة لعقد الدورة اخلامسة والسبعني للجنة مشكالت السلع
 

 مقدمة -اًل أو  
 
تعرض هذه الوثيقة اإلجراءا  اخلاصةةة الس خمةةيتب ت  يقها على الدورة اخلامسةةة والسةة ع  لل نة ب ةةورة اخمةةتثنائية  -1

 فرتاضةةةي ةةةكل اضةةةور األعضةةةاء وبحبامل ةةةاركة ، مبا ي ةةةمل اعتماد أخمةةةلوب ين وي على ة تل  ةةةورة يف ضةةةوء عقد الدورة ب
ل اعتماد هذه اإلجراءا  خمابقة ألي وال ي كد  .19-جائحة كوفيدتف ي عت ارا  ال حة والسالمة الناشئة عن متثاالن الا

  من أخماليب عمل الل نة يف دوراهتا املق لة.
 
وكذلك تلك  أعضةةةةةاء الل نةامل ةةةةةاورا  غمس الرلية الس أجرهتا األمانة مع وأتيت هذه اإلجراءا  اخلاصةةةةةة نتي ة  -2

املسةةةةةتقل للم لس، وهي تسةةةةةتند إىل اإلجراءا  اخلاصةةةةةة الس وضةةةةةعت لعقد الرئيس ها رئيس الل نة واألمانة مع االس أجر 
وترد نتائج هذه امل ةةةةةاورا  يف اإلجراءا  اخلاصةةةةةة املعروضةةةةةة يف هذه  والرابعة والسةةةةة ع  لل نة.والسةةةةة ع  الدورت  الثالثة 

من جدول األعمال املؤقت للدورة  1أعضةةةاء ا لس إىل إقرار هذه اإلجراءا  اخلاصةةةة رت إطار ال ند  وخمةةةيىدعى الوثيقة.
وخميس دل تقرير الدورة إقرار الل نة هلذه اإلجراءا  من أجل ضمال اكتمال تقرير الدورة ومجيع  اخلامسة والس ع  لل نة.

 التوصيا  والقرارا  الواردة فيه.

 
 املداوالتإجراء  -اثنًيا

 
ألعضةةةةةاء يف املقر ادضةةةةةور  من لالل ة تل لل نة ب ةةةةةورة خمةةةةةتىعقد مجيع جلسةةةةةا  الدورة اخلامسةةةةةة والسةةةةة ع   -3

وخمةةيى  د االجتماع الذي يعقد ابخمةةتصدام من ةةة  .للمؤمترا  الفيديوية Zoomالرئيسةةي املنظمة وم ةةاركتهب بواخمةة ة من ةةة 
Zoom  ،على شةةةاشةةةة ك مسة دالل قاعة االجتماع ليتمكدن امل ةةةاركول احلاضةةةرول فعلينا من ربية امل ةةةارك  ب ةةةورة افرتاضةةةية

 والعكس صحيح.
 
الدورة امل ةةةةةةةةاركة يف ، خمةةةةةةةةيتمكدن عدد حمدد من األفراد من 19-القيود املفروضةةةةةةةةة الدتواء جائحة كوفيديف ظلد و  -4

  .ب كل دضوري
 
وخمةةةةةتكول القاعة اخلضةةةةةراء دالل املقر الرئيسةةةةةي للمنظمة متادة ملندوب  إضةةةةةافي  من األعضةةةةةاء وكذلك ملمثلي  -5

 .دضوريمراقيب الل نة يف دال رغ وا يف متابعة االجتماع ب كل 
 
ب ةةةةةةةةكل وخمةةةةةةةةيحا  علمنا، م اشةةةةةةةةرة ق ل بدء أعمال الدورة، اي تنقيحا  ألر  ت رأ على أخمةةةةةةةةلوب امل ةةةةةةةةاركة  -6

 ورة اخلامسة والس ع .يف الددضوري 
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امل ةةاركول ب ةةورة افرتاضةةية على قدم من املسةةاواة بنفس إمكانية الوصةةول  فيها واملراق ول الل نةوخمةةيتمتع أعضةةاء  -7
، وخمةةةةةةةةةةةةةةيكول يمكا ب إلقاء بياان  أمام الل نة عن طريق طلب الكلمة Zoomوالقدرا  دالل من ةةةةةةةةةةةةةةة اجتماعا  

 .Zoom( يف من ة Raise Handابخمتصدام وظيفة رفع األيدي )
 
وخمةةةتىعرض مسةةةودة اخمةةةتنتاجا  بنود جدول األعمال على مجيع األعضةةةاء واملراق   امل ةةةارك  يف الدورة اخلامسةةةة  -8

للمؤمترا   Zoom( على من ةةةةةةةة share screenوالسةةةةةةة ع  لل نة ابالخمةةةةةةةتعانة بوظيفة م ةةةةةةةاركة ال ةةةةةةةاشةةةةةةةة مع ا لرين )
يف  يدضةةةةور  ةةةةكل بكما خمةةةةتعرض هذه االخمةةةةتنتاجا  على شةةةةاشةةةةة   ةةةة ةةةةة يف قاعة االجتماع للم ةةةةارك  .  الفيديوية
 وإل أي تعديال  على مسوددة االخمتنتاجا  خمت ر  على ال اشة ب ورة آنية. االجتماع.

 
 وخمتىعقد اجتماعا  جلنة صياغة الدورة اخلامسة والس ع  لل نة ب كل  تلط كما يف اجللسا  العامة. -9
 

 التقارير واحملاضر -ااثلثً 
 

خمةةتتوىل جلنة صةةياغة الدورة اخلامسةةة والسةة ع  لل نة إعداد م ةةروع التقرير املعروض لالعتماد الذي خمةةيعمدب على  -10
 األعضاء يف أقرب وقت ممكن ق ل اعتماد التقرير، متاشينا مع املمارخمة املت عة.

 
خمل تقرير الدورة اخلامسة والس ع  لل نة ط قنا للفقرة  -11  من الالئحة الداللية لل نة. 6من املادة  2وخممسى
 

ل تقرير الدورة اخلامسةةةةةة والسةةةةة ع  لل نة توافق آراء الل نة ب ةةةةةأل األخمةةةةةاليب املعددلة املعتمدة يف هذه  -12 وخمةةةةةيىسةةةةة دل
 الدورة واملعروضة يف هذه املذكرة.

 
ل الدورة اخلامسةة والسة ع  لل نة اتفاق الل نة على أل امل ةاركة ابلوخمةائل االفرتاضةية ت ةكد كما خمةيسة دل تقرير  -13

 من الالئحة الداللية لل نة.  2من املادة  4دضورنا للدورة، الس تعقد عادة يف املقر الرئيسي للمنظمة وفقنا للفقرة 
 

 خرىألاسائل ملا -ًعاراب
 

  املت عة، إعداد مجيع واثئق الدورة ون رها بلغا  املنظمة الست كافةن.تتوىل األمانة، وفقنا للممارخمة  -14
 

وخمةةةتقت ةةةر مدالال  األعضةةةاء على ثالق دقائق كحد أق ةةةى فيما خمةةةتقت ةةةر ال ياان  امل ةةةرتكة ب  العديد من  -15
 مخس دقائق.على األعضاء 

 
 وقت لالل االجتماع.وجيوز للرئيس الدعوة إىل ألذ اخمرتادة ق مسة ت ل مدهتا إىل ع ر دقائق يف أي  -16
 

وخمتعقد جلنة صياغة الدورة اخلامسة والس ع  لل نة اجتماعها بعد أل ختتتب الل نة النظر يف مجيع ال نود املدرجة  -17
 على جدول األعمال الس مت تناوهلا.
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والسةةةةةة ع  وخمةةةةةةتتات لدما  الرتمجة الفورية بلغا  املنظمة السةةةةةةت كافةن لكل اجللسةةةةةةا  العامة للدورة اخلامسةةةةةةة  -18
 لل نة.

 

 إجراءات التصويت -خامًسا
 

وإذا أصةةةةةةةةة ح الل وء إىل الت ةةةةةةةةةويت  تىتصذ عادةن بتوافق ا راء.الس ق من قرارا  الل نة يتع د على الرئيس التحقد  -19
، ويف ظلد ظروف انعقاد االجتماع ب ورة افرتاضية، فسيتع د ابلضرورة إجراء الت ويت مبناداة األلاء.  ضروراين

 
ر  هذا الت ةةويت على النحو التا . ويف -20 يقرأ الرئيس السةةؤال الذي  دال اختاذ قرار ابلت ةةويت مبناداة األلاء، جيى

خميصضع للت ويت، مث يقرأ الرئيس أو األم  ألاء األعضاء دسب الرتتيب األجبدي اإلنكليزي )وحيدد الرئيس اخمب أول 
ويتع د على العضةةو اإلجابة ب ةةكل واضةةح بةةةةةةةةةةةةةةةة  نعب  أو  لد عضةةو.دولة ينادي عليها عن طريق القرعة( مث ينتظر جواب ك

ويسةةة دل أعضةةةاء  .Zoomويتع د على املمثل العضةةةو الذي ي ةةةود  أل ي ةةةغدل وظيفة الفيديو يف من ةةةة   ال  أو  امتناع .
 مث يعلن الرئيس نتائج الت ويت. األمانة الردود ويقومول بعدد األصوا .


