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مذكرة إعالمية
معلوماتعامة

يف الجلسة الثانية والثمانني األخرية للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذايئ 1 ،أعرب األعضاء عن رغبتهم يف
أن يتم إبالغهم يف أقرب وقت ممكن بالرتتيبات المقرتحة للدورة الخامسة واألربعني لهيئة الدستور
.الغذايئ

ال ُبنية ُ
المخططلهاللدورةالخامسة
واألربعني لهيئة الدستور الغذايئ

اعتباراتعامة
21
يف ضوء الطلب الذي قدمته الدورة الرابعة واألربعون لهيئة الدستور الغذايئ بأن “
توضع جميع األدوات ،بما يف ذلك التصويت ،تحت ترصف الدورة الخامسة واألربعني لهيئة الدستور
الغذايئ” والمقاربات األخرية لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ،من المتوقع أن تعقد
الدورة الخامسة واألربعني لهيئة الدستور الغذايئ بشكل وجاهي.

وعم ً
ال بالقاعدة السادسة ( )12من قواعد اإلجراءات لهيئة الدستور الغذايئ ،ومع مراعاة أن الدورة
الوجاهية األخرية للهيئة (الدورة الثانية واألربعني لهيئة الدستور الغذايئ) قد عقدت يف المقر الرئييس
لمنظمة الصحة العالمية يف جنيف ،سويرسا؛ سيتم ُعقد الدورة الخامسة واألربعون يف المقر الرئييس
لمنظمة األغذية والزراعة يف روما.
ومن المتوقع أن يخطط األعضاء أن يحرض عضو واحد عىل األقل من وفدهم بشكل شخيص.
هيئة الدستور الغذايئ منذ عام .2020وللحفاظ عىل هذه المستويات العالية من الشمولية ،سيتاح
لألعضاء خيار مشاركة مندوبني إضافيني من خالل الوسائل االفرتاضية.
تسمح القواعد المعمول بها بشأن تكوين الوفود لألعضاء بإدراج أي شخص يف الوفد ،بما يف ذلك
مواطنو البلدان األخرى .اال ان الرشط الوحيد يف هذه الحالة ،هو عدم إدراج أي مندوب يكون حارضاً يف
الدورة الخامسة واألربعني لهيئة الدستور الغذايئ يف وفد تابع لعضو آخر يف الدورة.
هذا يعين أن األعضاء الذين ال يستطيعون السفر إىل روما يمكنهم ممارسة حقهم يف التصويت من
خالل إدراج شخص موجود بالفعل يف روما يف وفدهم أو شخص يمكنه السفر إىل روما لغرض
التصويت (عىل سبيل المثال ،ممثلهم الدبلومايس يف مكان قريب مدينة أو دولة قريبة).
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التواريخواألوقات
من االثنني  21إىل الجمعة  25ترشين الثاين /نوفمرب  2022للنقاشات العامة (بشكل وجاهي مع خيار
المشاركة االفرتاضية) و 12-13كانون األول /ديسمرب  2022العتماد التقرير (بشكل افرتايض فقط  -انظر
.)2.3
من الساعة  10:00وحىت  ،13:00ومن الساعة  15:00وحىت الساعة ( 18:00بتوقيت وسط أوروبا) لك يوم،
مع وجود اسرتاحة أثناء لك جلسة.
المكان
قاعة الجلسات العامة ،مقر منظمة األغذية والزراعة ،روما .يف حال وجود عدد فائض من المشاركني:
ّ
تعني الغرف الخرضاء والحمراء ،مقر منظمة األغذية والزراعة ،يف روما إلجراء نقاشات عامة بشكل
افرتايض من خالل خاصية عقد المؤتمرات بالفيديو عىل تطبيق زووم ( .)Zoomوسيكون اعتماد التقرير
من خالل المشاركة االفرتاضية فقط يف  12و 13كانون األول /ديسمرب  ،2022رهنا بموافقة األعضاء يف
بداية الدورة الخامسة واألربعني لهيئة الدستور الغذايئ.
وقد تختار الوفود أيضا المشاركة جزئيا بشكل افرتايض ،أي مع وجود ممثلني بشكل شخيص وحضور
آخرين بشكل افرتايض من خالل عقد المؤتمرات بالفيديو عىل تطبيق زووم (.)Zoom
المشاركةبشكلشخيص
تماشياً مع تدابري الوقاية الخاصة بجائحة كوفيد -19المعمول بها حاليا يف منظمة األغذية والزراعة،
تقترص المشاركة الشخصية يف قاعة الجلسات العامة عىل ممثل واحد من لك عضو .ويمكن لألعضاء
تبديل ممثليهم المختارين عن طريق التناوب أثناء مدة عقد االجتماع يف لك يوم ،مع توفر الغرف
الخرضاء والحمراء لممثل إضايف من لك عضو.
نظرا لقيود المساحة المتعلقة بتدابري الصحة والسالمة ،لن يكون متاحاً حاليا سوى المشاركة االفرتاضية
للمراقبني.
كما يجب مراعاة تدابري الصحة والسالمة  -مثل األخذ باالعتبار الحد األدىن للمسافة بني المشاركني  -وفقا
لربوتوكوالت منظمة األغذية والزراعة .وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل المحددة حول تدابري السالمة
الخاصة بـجائحة كوفيد-19المعمول بها يف محل انعقاد الدورة الخامسة واالربعون لهيئة الدستور
الغذايئ يف الوقت المناسب .ويف حال حدوث أي تغيريات يف بروتوكوالت منظمة األغذية والزراعة بسبب
تطور جائحة كوفيد ،-19سيتم إبالغ األعضاء والمراقبني يف أقرب وقت ممكن.
المشاركةبشكلافرتايض
سيتم ضمان مشاركة مندويب األعضاء والوفود المراقبة الراغبة يف متابعة الجلسات بشكل افرتايض
من خالل منصة زووم ( )Zoomالمخصصة ،عىل أن يكون المشاركون المتصلون بشكل افرتايض هم
المسؤولون عن جودة اتصالهم .وإذا فقد المشاركون االتصال أثناء االجتماعُ ،يطلب منهم إبالغ األمانة
بذلك.
لمنع حدوث مشكالت فنية أثناء االجتماع االفرتايض ،نشجع المشاركني بشدة عىل التعرف عىل
اإلرشادات المتاحة عىل الصفحة االلكرتونية لهيئة الدستور الغذايئ الخاصة بالمعلومات للمندوبني.

3

إدارة المداخالت
ستتم إدارة المداخالت بالرتتيب الذي تطلب به الوفود الحديث ،بغض النظر عما إذا كان عضو الوفد
حارضا يف القاعة بشكل شخيص أو افرتايض

1

التصويت
بالنظر إىل أنه سيتم انعقاد الدورة الخامسة واالربعون لهيئة الدستور الغذايئ يف روما بشكل وجاهي،
فإن معيار خيارات التصويت متاحاً عىل النحو المنصوص عليه يف القاعدة الثانية عرشة من القواعد
العامةلمنظمةاألغذيةوالزراعة.
وهيكالتايل:
أ) الطريقة النموذجية للتصويت تكون باستخدام خاصية رفع اليد ،والذي يتم من خالل نظام التصويت
اإللكرتوين يف قاعة الجلسات العامة لمنظمة األغذية والزراعة .ولن يتم تضمني أصوات لك عضو يف
تقريرالدورة؛
ب) يتم إجراء تصويت اسمي إذا طلب عضو أو أكرث ذلك .ويشبه التصويت االسمي التصويت بنداء
األسماء ،باستثناء أنه يتم من خالل نظام التصويت اإللكرتوين .وستدرج أصوات لك عضو يف التصويت
بنداء األسماء يف محرض الجلسة.
ج) يمكن إجراء اقرتاع رسي إذا قررت هيئة الدستور الغذايئ ذلك.

النشاطإعالمي

سيتم عقد نشاط إعالمي بهدف طرح أي أسئلة قد تطرأ ذات عالقة ب ُبنية الدورة الخامسة واألربعون
لهيئة الدستور الغذايئ وذلك يف  29تموز /يوليو من الساعة  12:00إىل  13:30بتوقيت وسط أوروبا.
للمشاركة يف الحدثُ ،يرجى التسجيل هنا.
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