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 األمساك مصايد جلنة
 الرابعة والثالثونالدورة 

 20211فرباير/شباط  1-5

 اجلدول الزمين املؤقت
 

 موجز
   األمساك )اللجنة( يقدم معلومات عن دورة جلنة مصااااااااايد  ت عناية املندوبني الكرام إىل أّن اجلدول الزمين املؤقتلف  ت

 اليت ستعقد بشكل افرتاضي.
  افرتاضاااايج سااااظجرب النظر بشااااكل موااااتفظ  يف ال نود شااااكل للجنة بالرابعة والثالثني يف ضااااوا قرار ادعقاد الدورة و

 اخلطظة: املراسالت اتالتالظة من جدول األعمال عن طريق إجراا اخلموة
 القرارات والتوصاظات الصاادرة عن الدورة العاةارة للجنة الفرعظة املةتصاة برتبظة األ ظاا املائظة التابعة  -5 ال ند

 ؛2019أغوطس/آب  27-23للجنة مصايد األمساكج تروددهاميج النرويجج 
 ك القرارات والتوصاااااظات الصاااااادرة عن الدورة الواااااابعة عشااااارة للجنة الفرعظة املةتصاااااة بتجارة األمسا -6 ال ند

 ؛2019دوفمرب/تشرين الثاين  29-25التابعة للجنة مصايد األمساكج فظغوج إس ادظاج 
  ؛اختصاصات املنصة الدولظة لألغذية والزراعة الرقمظة 1-13ال ند 
  ؛برانمج عمل جلنة مصايد األمساك املتعدد الونوات -14ال ند 
  التطورات يف املنتدايت اليت هتّم والية جلنة مصايد األمساك: لإل اطة 1-17ال ند. 

  األمساك بصاااافة مصااااايد  اإلجرااات اخلاصااااة لعقد جلوااااات افرتاضااااظة للجنةتفاصااااظل   ذه الوثظقةهبلحق امليف وترد
 .اخلطظة املراسالتاستثنائظة يف دورهتا الرابعة والثالثني ج مبا يشمل إجرااات 

  

                                                      
 .2020 يولظو/متوز 71إىل  13كان من املقرر ادعقادها خالل الفرتة من    1
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 2021فرباير/شباط  1اإلثنني، 
 12:30 - 9:30الفرتة الص ا ظة: الواعة 
 

 (COFI/2020/Inf.3و COFI/2020/Inf.18)الوثظقتان  افتتاح الدورة -1
 COFI/2020/Inf.1و COFI/2020/1)الواثئق  اعتمااااااد جااااادول األعماااااال والرتتظ اااااات اخلااااااصااااااااااااااااااة  لااااادورة -2

 (COFI/2020/Inf.19و COFI/2020/Inf.4و
 الصظاغةتعظني جلنة  -3
احلالة واالجتاهات والقضااي املوتجدة واالستجا ت امل تكرة لضمان مصايد األمساك وتربظة األ ظاا املائظة الرةظدة  -4

 COFI/2020/2.2وCOFI/2020/2.1 و COFI/2020/2 )الواثئق واملوتدامة: إعادة ال ناا على حنو أفضل

 COFI/2020/Inf.3.1و COFI/2020/Inf.7و COFI/2020/11و COFI/2020/10و COFI/2020/2.3و
 (COFI/2020/Inf.3.2و

 
 16:30 - 14:30الواعة : الظهربعد  فرتة

 
  لذكرال اخلامواااة والعشااارين لصااادور مدودة الوااالوك بشااا ن الصاااظد الرةاااظد دث خاص رفظع املواااتوال لال تفال 

  (COFI/2020/Inf.3.1و COFI/2020/2.3)الوثظقتان 
 

 )أو إىل وقت ال ق إذا اقتضى األمر( 17:30 - 16:30الواعة : فرتة بعد الظهر
 

  تكملة -4
 

 2021فرباير/شباط  2، الثالاثء
 12:00 - 9:00الفرتة الص ا ظة: الواعة 
 

  تكملة -4
القرارات والتوصظات الصادرة عن الدورة العاةرة للجنة الفرعظة املةتصة برتبظة األ ظاا املائظة التابعة للجنة مصايد  -5

 COFI/2020/3)الااااااااواثئااااااااق  2019أغواااااااااااااااااااااطااااااااس/آب  27-23األمساااااااااكج تااااااااروداااااااادهاااااااااميج الااااااااناااااااارويااااااااجج 
 [اخلطية املراسالتإجراءات ] (COFI/2020/Inf.9.2و COFI/2020/Inf.9.1وCOFI/2020/Inf.9 و
تنفظذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشااا ن مقاومة مضاااادات املظكرو ت  تقرير مر لي عن ساااتتم مناقشاااة )

خطة عمل جديدة ملنظمة األغذية والزراعة بشاااااااااااااا ن مقاومة مضااااااااااااااادات وضااااااااااااااع اقرتاح و  2020-2016للفرتة 
 حتت إطار هذا ال ند(  2025-2021املظكرو ت للفرتة 
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والتوصااااااظات الصااااااادرة عن الدورة الوااااااابعة عشاااااارة للجنة الفرعظة املةتصااااااة بتجارة األمساك التابعة للجنة القرارات  -6
 COFI/2020/4)الوثظقتاااان  2019 تشاااااااااااااارين الثااااين/دوفمرب 29-25 مصاااااااااااااااااياااد األمسااااكج فظغوج إساااااااااااااا اااادظااااج

 اخلطية[ املراسالت]إجراءات  (COFI/2020/Inf.10و
 

 )أو إىل وقت ال ق إذا اقتضى األمر( 17:30 - 14:30الواعة : فرتة بعد الظهر
 

 2030مواااااااااااااااااارااااة مصاااااااااااااااااايااااد األمساااااك وتربظااااة األ ظاااااا املااااائظااااة يف تنفظااااذ خطااااة التنمظااااة املوااااااااااااااتاااادامااااة لعااااام  -7
 ( COFI/2020/Inf.11.2و COFI/2020/Inf.11.1و COFI/2020/5)الواثئق 

 (حتت إطار هذا ال ند  الرؤية واالسرتاتظجظة لعمل املنظمة يف جمال التغذيةستتم مناقشة  )
 COFI/2020/Inf.12و COFI/2020/6)الواثئق  دعم مصاااااااااااااااااااايااااااد األمساااااااك الصااااااااااااااغ ة النطااااااا  واحلرفظااااااة -8

 (COFI/2020/Inf.12.2وCOFI/2020/Inf.12.1 و
 (COFI/2020/Inf.13و COFI/2020/7)الوثظقتان  مكافحة الصظد غ  القادوين دون إبالغ ودون تنظظم -9

 
 2021فرباير/شباط  3 ،األربعاء

 12:00 - 9:00الفرتة الص ا ظة: الواعة 
 

 صايد األمساك وتربظة األ ظاا املائظةذات الصلة مب يف العملظات العاملظة واإلقلظمظة التطورات -10
 (COFI/2020/Inf.14.2وCOFI/2020/Inf.14.1 وCOFI/2020/Inf.14 و COFI/2020/8)الواثئق 

 مصااااااااايد األمساك وتربظة األ ظاا املائظةيف جمايل  واملوااااااااائل ال ظىظة األخرال ذات الصاااااااالة معاجلة مواااااااا لة تغ  املنا  -11
 (COFI/2020/Inf.15.4وCOFI/2020/Inf.15.2 وCOFI/2020/9 )الواثئق 

ي مصايد األمساك بشاا ن تعمااظم التنااوع ال ظولااوجي عاارب قطاعمنظمة األغذية والزراعة اساارتاتظجظة  تنفظذ -11-1
ساااارتاتظجظة منظمة ال 2023-2021خطااااة العماااال للفاااارتة  موودة وتربظة األ ظاا املائظة )ستتم مناقشة 

 حتت إطار هذا ال ند(  األغذية والزراعة بشاااااااا ن تعمااااااااظم التنااااااااوع ال ظولااااااااوجي عاااااااارب القطاعات الزراعظة
 (COFI/2020/Inf.15.3وCOFI/2020/9.1 )الوثظقتان 

 
 )أو إىل وقت ال ق إذا اقتضى األمر( 17:30 - 14:30الواعة : فرتة بعد الظهر

 
مناقشااااات جلنة مصااااايد األمساك بشاااا ن إدارة مصااااايد األمساك: اقرتاح إدشاااااا جلنة فرعظة جديدة معنظة  دارة  تعزيز -12

 (COFI/2020/10)الوثظقة  مصايد األمساك اتبعة للجنة مصايد األمساك
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 2021فرباير/شباط  4اخلميس، 
 12:00 - 9:00الفرتة الص ا ظة: الواعة 
 

برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصااااااايد األمساك وتربظة األ ظاا املائظة ضاااااامن اإلطار االساااااارتاتظجي  -13
 COFI/2020/Inf.3.1و COFI/2020/Inf.6وCOFI/2020/Inf.5 و COFI/2020/11)الواثئق  للمنظمة

 (COFI/2020/Inf.3.2و
 (COFI/2020/Inf.3.3)الوثظقااااة  اختصااااااااااااااااااصاااااااااااااااااات املنصاااااااااااااااااة الاااادولظااااة لألغااااذيااااة والزراعااااة الرقمظااااة 13-1

 [اخلطية املراسالتإجراءات ]
 اخلطية[ املراسالت]إجراءات ( COFI/2020/12)الوثظقة  جلنة مصايد األمساك املتعدد الونوات برانمج عمل -14

 
 17:30 - 14:30الواعة : فرتة بعد الظهر

 
 لدورة اخلاموة والثالثني للجنة مصايد األمساكاادتةاب رئظس ودواب رئظس  -15
 موعد ومكان ادعقاد الدورة اخلاموة والثالثني للجنة مصايد األمساك -16
 أية موائل أخرال -17

( COFI/2020/Inf.16)الوثظقااة  لإل اااطااةالتطورات يف املنتاادايت اليت هتّم واليااة جلنااة مصاااااااااااااااايااد األمساااك:  17-1
 [اخلطية املراسالتإجراءات ]

 
 2021فرباير/شباط  5اجلمعة، 

 
 يعلن الوقت ال ًقا() اعتماد التقرير -18
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 امللحق
 مصايد األمساكمذكرة بشأن اإلجراءات اخلاصة لعقد جلسات افرتاضية للجنة 

 الرابعة والثالثنيبصفة استثنائية يف دورهتا 

 مصاااااااااااايد األمساكللجنة الرابعة والثالثني تنط ق اإلجرااات امل ّظنة يف هذا امللحق بصااااااااااافة اساااااااااااتثنائظة على الدورة  -1
وما يرتتب عنها من أساااااااااالوب افرتاضااااااااااي لعقد هذه  19-)اللجنة( يف ضااااااااااوا التداب  املتةذة هبدا ا تواا جائحة كوفظد

 من دوراهتا القادمة. لجنة يف أبّ الب عمل ل اعتماد هذه اإلجرااات سابقة ألسالظوال يشكّ   الدورة.

 مصايد األمساكوظائف جلنة 

 ا يلي:م من الالئحة العامة للمنظمة 30املادة تشمل مهام اللجنة على النحو املنصوص علظه يف  -2

 ؛دراسة برانمج عمل املنظمة يف مظدان مصايد األمساك وتنفظذها 
  األمساك ذات الطابع الدويلج مع تقظظم هذه املشااااااااكالت إجراا دراسااااااااات دورية عامة عن مشااااااااكالت مصااااااااايد

و لوهلا املمكنةج بغرض اختاذ تداب  منوااااااااااااااقة من جادب الدول ومنظمة األغذية والزراعة واألجهزة احلكومظة 
 الدولظة األخرال؛

 ج أو تدرس اللجنة  ملثل موضاااااااااااااوعات اددة تتعلق مبصاااااااااااااايد األمساكج حتال إلظها من ا لس أو من املدير العام
تصااااااادر اللجنة الداخلظةج و تها جدول أعماهلا بناًا على طلب دولة عضاااااااو ط قا أل كام الئحيف تدرجها اللجنة 

 مناس ة يف هذا الش ن؛توصظات 
 جمن الدسااااااتور 14إعداد معاهدات دولظة وعرضااااااها على الدول األعضاااااااا مبقتضااااااى املادة مالامة مدال  دراسااااااة 

 عاملي؛دطا  والتشاور يف جمال مصايد األمساك على الدويل الفعال لضمان التعاون 
  االقتضاا.بش ن املوائل اليت ت حثها عند تقدمي تقارير إىل ا لسج أو إسداا املشورة للمدير العامج 

 
على أب تغظ   لنواااا ة إىل مصااااايد األمساك للجنة الرابعة والثالثني ال ينطوب األساااالوب االفرتاضااااي لعقد الدورة و  -3

 نة يف النصوص األساسظة.لجنة امل ظّ المن وظائف أية وظظفة 

 إجراء املداوالت

. يةالفظديو  للمؤمترات Zoomمن خالل منصااااااااااة للجنة الرابعة والثالثني مجظع اجللوااااااااااات العامة للدورة ساااااااااات عقد  -4
 جتماعاتعقد االيرجى الرجوع إىل إرةادات  جكظفظة ادضمام املشاركني إىل االجتماع  بش ناإلرةادات الفنظة  لنو ة إىل و 

إمكادظة واملراق ون على قدم من املوااااااواة بنفس  اللجنةوساااااظتمتع أعضااااااا . للمشااااااركنياملوّجهة  Zoom  ساااااتةدام منصاااااة
مبا يكفل قدرهتم على رؤية املشااركني يف االجتماع االفرتاضاي ومتّكن ج Zoomالوصاول والقدرات داخل منصاة اجتماعات 

قظااام للرئظس أن يعطي الكلمااة للمراق ني للوز ملااداخالت األعضااااااااااااااااا وجسااااااااااااااتكون األولويااة لكن و  اآلخرين من رؤيتهم.
 إذا مسح الوقت بذلك.مبداخالت 
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اللغات الواات للمنظمة خالل مجظع اجللوااات االفرتاضااظة للدورة مظع الرتمجة الفورية متا ة جبخدمات وسااتكون  -5
 .للجنةثالثني وال الرابعة

ت واااااظر اإلجرااات ضااااارورة و  للجنةثالثني وال الرابعةالدورة ساااااظعتمد لعقد ب ذال ودظرًا إىل األسااااالوب االفرتاضاااااي -6
جدول األعمالج ساااااااظتم تنفظذ عدد من املدرجة على  نود الالوقت خالل الدورة الساااااااتكمال مجظع ما يكفي من لضااااااامان 

احلضاااااااااور بثالث دقائقج داخالت األعضااااااااااا من فرادال ماإلجرااات إلدارة الوقت. ويتضااااااااامن ذلك حتديد الوقت املتاح ل
 شاااجعساااعًظا إىل تعظظم كفااة اإلجراااتج ي  خبمس دقائق. و عن كل جمموعة إقلظمظة   لنظاية واملداخالت املتعددة األعضااااا

 .عن كل جمموعة إقلظمظة  لنظايةال ظاانت إلقاا  بشكل خاص

يف منصااااااة ةج سااااااتتاح غرا جاد ظة بني املشاااااااركنيج مبا يف ذلك ا موعات اإلقلظمظولتوااااااهظل املشاااااااورات املوازية  -7
Zoom العنوان التايل:  لكتابة إىل ج بناًا على طلب ي قدم إىل األمادةCOFI@fao.org-FAO شاااااااااكل بج مع اإلةاااااااااارة

. (break out room request)  جاد ظةطلب غرفة  إىل لربيد اإللكرتوين ة امل عوثة  رساااالاليف ساااطر املوضاااوع يف ضاااح او 
 .للغرا االفرتاضظة اجلاد ظةمتا ة تكون لن خدمات الرتمجة الفورية وجتدر اإلةارة إىل أن 

 النقاشش عند هناية الستنتاجات والتوصظات املن ثقة عن النقالموجزًا  سظقدم الرئظسومتاةًظا مع املمارسة املت عةج  -8
  .عمالجدول األاملدرج على ال ند التايل بش ن التايل 

 الستعادة للجنة والثالثني  الرابعةعلى مجظع األعضاا واملراق ني املشاركني يف الدورة الرئظس استنتاجات وست عرض  -9
. وإن أب تعديالت على مووّدة االستنتاجات Zoom( على منصة share screenبوظظفة مشاركة الشاةة مع اآلخرين )

 على خالا ذلك.على وجه التحديد احلقظقيج ما مل تتفق اللجنة  الشاةة يف الوقت ىتعرض علس

ج يف اجتماع منفصااااال عن Zoomعلى منصاااااة الرابعة والثالثني للجنة لدورة لصاااااظاغة الاجتماعات جلنة وسااااات عقد  -10
عند االقتضااااااااااااااا. ج هوتنقظح هأتكظد النص املتفق علظه يف اجللواااااااااااااة العامة وتعديل ج وذلك هبداللجنةاجللواااااااااااااات العامة 

على لتظو  إدخال أب تعديالت  Zoom( على منصة share screenوستوتةدم وظظفة مشاركة الشاةة مع اآلخرين )
 77الااااااااااااااااوجمموعة  جمموعة بلدان منظمة التعاون والتنمظة يف املظدان االقتصااادبرئظوااا ي عني ج املت عةة وفًقا للممارسااو  النص.
 .أعضاا جلنة الصظاغة والصني

 واجلدول الزمين والواثئقجدول األعمال 

 تتوىل األمادةج وفًقا للممارسة املت عةج إعداد مجظع واثئق الدورة ودشرها بلغات املنظمة الوت كافًة. -11
إىل  9:30للجنة متاةاااًظا مع املمارساااة املت عةج من الوااااعة والثالثني  الرابعةوسااات حّدد مواعظد ادعقاد جلواااات الدورة  -12

يوم من خالل الفرتة الصاا ا ظة  12:00إىل الواااعة  9:00ج ومن الواااعة ظوم اإلثننيلخالل الفرتة الصاا ا ظة  12:30الواااعة 
 خالل فرتة بعد الظهر من يوم اإلثنني إىل يوم اخلمظسج 17:30إىل الواااااااعة  14:30ومن الواااااااعة  الثالاثا إىل يوم اخلمظسج

 زمين لظوم اجلمعة فوظؤكد ال ًقا حبوب س  مداوالت الدورة.وأما اجلدول ال إىل أب وقت ال ق إذا اقتضى األمر.أو 
بعد فرتات )اجتماعاهتا( بعد اختتام جلواااااااات  اجتماعهاالرابعة والثالثني للجنة وساااااااتعقد جلنة الصاااااااظاغة للدورة  -13

 (.2021  اطة/فرباير 4و 3و 2الظهر ألايم الثالاثا واألربعاا واخلمظس )
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للجنة هو توقظت أورو  الوسااااااااااااااطى الرابعة والثالثني الدورة وجتدر اإلةااااااااااااااارة إىل أن توقظت املنطقة املطّ ق على  -14
االجتماع كما لو ادعقاد توقظت منطقة املقر الرئظوااااااي للمنظمةج وسااااااظكون مكان هو (. وهذا التوقظت 1)توقظت غرينتش+

 حبضور املشاركني.ينعقد كان اجتماًعا فعلًظا 
 :على العنوان التايللجنة اإللكرتوين لوقع امللى اللجنة ع واثئق املعلومات األساااااااااااااااسااااااااااااااظة لدورةمجظع وسااااااااااااااتتاح  -15

/http://www.fao.org/about/meetings/cofi/ar. 

او  -16 تقدمي عروض يف اجللوااااااة العامة االفرتاضااااااظة عند بدا النظر يف أب بند من بنود جدول األعمالج  جميكن أيضااااااً
اخلطظةج مبا  ملراسالتت اإجرااا يتم تناوهلا بواسطةجدول األعمالج غ  تلك اليت املدرجة على  نود بش ن الةفهظة موجزة 

 يف ذلك بش ن أب تطورات جديدة منذ دشر واثئق الدورةج إذا لزم األمر و/أو كان ذلك ضروراًي.
األعضاا سظط ق تدب  إضايف لعدم إضاعة الوقتج وهو التةلي عن إدالا خالل الدورة الرابعة والثالثني للجنةج و  -17

تم يال ظاانت العامةج اليت عادة ما  إ الة ي من الدورة. وميكن ل ظاانت العامة خالل اجلزا االفتتا  اةاااااااااااااافهظً أو املراق ني 
 إىل لكتابة  2021يناير/كادون الثاين  27ج األربعااخطي حبلول يوم ةااااااااااااااكل يف لجنةج دورات الأثناا افتتاح اإلدالا هبا 

لربيد اليت ت عث   ةرسااااااااالاليف سااااااااطر موضااااااااوع شااااااااكل واضااااااااح مع اإلةااااااااارة بج COFI@fao.org-FAOالعنوان التايل:
على الصااااااااافحة اإللكرتودظة طظة نشااااااااار هذه ال ظاانت اخلتوسااااااااا .(general statements)  ال ظاانت العامة إىل اإللكرتوين 
 األصلظة.اهتا لجنةج وستكون متا ة للجمظع بلغلاخلاصة  

اخلاصاااااة هبا جبدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق  وسااااات تط ق مجظع أساااااالظب عمل اللجنة األخرال يف ما يتعلق -18
 وفًقا للممارسة املت عة. هتا الرابعة والثالثنيعلى دور 

 
 إجراءات املراسالت اخلطية

ج سااااظتم تناول عدد  بشااااكل افرتاضااااي للجنةالرابعة والثالثني لدورة عقد ايف ضااااوا اإلجرااات االسااااتثنائظة املط قة ل -19
( عن طريق إجرااات املراسااااااااااااااالت اخلطظاااة. وهاااذه 1-16و 14و 1-13و 6و 5من بنود جااادول األعماااال )ال نود خمتاااار 

الرابعة خالل اجللوااااااااااااااات العامة االفرتاضااااااااااااااظة للدورة تزويد اللجنةج إىل إدارة الوقت بغرض اإلجرااات هي تدب  يهدا 
 مجظع ال نود املدرجة على جدول أعماهلا. النظر يف لكي تتمكن من اختتام ا يكفي من الوقت مب جوالثالثني

عدم إضااااعة الوقت عند تواااظ  اجللوااااتج ساااتحّل املقدمات/العروض اخلطظة اّل العروض الشااافهظة اليت ساااعًظا إىل و  -20
كل بند من بنود جدول األعمال خالل اجللوااااااات العامةج  لنواااااا ة إىل بنود جدول األعمال   عادة ما ت قدم عند بداية النظر يف

اخلطظة. وستتاح هذه املقدمات/العروض اخلطظة للعموم على املوقع اإللكرتوين للجنة  املراسالتإجرااات بواسطة  يتم تناوهلااليت 
 .2021يناير/كادون الثاين  18اإلثننيج وم حبلول ي ق ل ادطال  أعمال الدورة الرابعة والثالثني للجنة بثالثة أسابظع على األقل

أن يقدمواج األعضااااااا  ج ساااااظ طلب من نود جدول األعمالاخلطظة املتعلقة بوبعد أن تتم إات ة املقدمات/العروض  -21
 ج مبا يف ذلك أب تعلظقات وأسااااااااااااااىلة  ول ال نودخطظة إسااااااااااااااهاماتج 2021يناير/كادون الثاين  27ج األربعااحبلول يوم 
 اإللكرتوين  لكتااااباااة إىل العنوان األمااااداااة عرب الربيااادإىل اإلسااااااااااااااهااااماااات اخلطظاااة ألعضاااااااااااااااااا تقااادمي هاااذه جوز لو  .املةتاااارة

COFI@fao.org-FAOإىل  لربيد اإللكرتويناليت ت عث   ةرساااااااالاليف ساااااااطر موضاااااااوع  شاااااااكل واضاااااااحمع اإلةاااااااارة ب ج
 comments on   املراسااااااااااااااالت اخلطظةإجرااات عن طريق فظه  تعلظقات على بند جدول األعمال الذب جرال النظر 

http://www.fao.org/about/meetings/cofi/ar/
mailto:FAO-COFI@fao.org
mailto:COFO-2020@fao.org.وسيتم
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WCP agenda . ةصصة على املوقع اإللكرتوين املصفحة المن األعضاا على  الواردةاإلسهامات اخلطظة مجظع تنشر وس
 يف األصل  للغة اإلدكلظزية.قدمة مع ترمجة  للغة اإلدكلظزيةج إذا مل تكن مجنً ا إىل جنب للجنة  الرابعة والثالثنيللدورة 

ا على ج األعضااااا إساااهاماتعلى خطظة ردوًدا ج  واااب االقتضاااااج وساااتقدم األمادة بعد ذلك -22 ساااظتم دشااارها أيضاااً
األعضااااااا. وساااااترتجم ردود األمادة جبمظع جنً ا إىل جنب مع اإلساااااهامات اخلطظة املقدمة من املوقع اإللكرتوين املةصاااااص 

 اللغات الرمسظة الوت للمنظمة.
ستناقش استنتاجات الرؤساا بش ن ال ند ذب الصلة  جًظا مع اجلدول الزمين للدورةبعد هذا الت ادل اخلطيج ومتاةو  -23

 يف اجللوة العامة االفرتاضظة.
يقوم الرئظس بعرض خالل اجللوااااااااااااااة العامة االفرتاضااااااااااااااظةج جدول األعمال املدرج على  ند البدا النظر يف وعند  -24

ت من خالل الت ادل اخلطي ودعوة األعضااااااااا إىل تقدمي مواااااااودة االساااااااتنتاجات  الساااااااتناد إىل النقاط الرئظواااااااظة اليت أث  
تعلظقاهتم. وسااااااتعاا جلنة الصااااااظاغةج يف االجتماعات اليت تعقدهاج االسااااااتنتاجات اليت ش إقرارهاج مبا يتماةااااااى مع اإلجراا 

 على جدول األعمال.  و لطريقة ذاهتا املت عة  لنو ة إىل مجظع ال نود األخرال املدرجة من هذه املذكرة 10الوارد يف الفقرة 
 

 املدخالت اخلطية بشأن البنود اليت مل يتم تناوهلا يف إجراءات املراسالت اخلطية
بش ن ال نود اليت  خطظةبظاانت أن يقدمواج مو ًقاج على واملراق ون ي شجع األعضاا كإجراا إضايف إلدارة الوقتج  -25

توجظه هذه ال ظاانت إىل  ج2021يناير/كادون الثاين  27ج األربعااوين غيج حبلول يوم  .يف اجللوااة العامةأبكملها يتم تناوهلا 
مع اإلةارة بشكل واضح يف سطر ج COFI@fao.org-FAO: األمادة بواسطة الربيد اإللكرتوين  لكتابة إىل العنوان التايل

 comments on)  جدول األعمالأخرال من د و تعلظقات على بن إىل  يد اإللكرتوينموضااااااااااوع الرسااااااااااالة اليت ت عث  لرب 

other agenda items) للجنةثالثني وال الرابعةوسظتم دشرها على صفحة خمصصة على املوقع اإللكرتوين للدورة ج. 

يف اجللواااة العامة االفرتاضاااظة.  وازاة ذلكجأو مب اجةااافهظً اإلدالا هبا إما بداًل من ال ظاانت اخلطظة تقدمي هذه  وجوز -26
التعامل معها بنفس ج و مبوجب هذه الطريقة لغرض إعداد موااااااااودة اسااااااااتنتاجات الرئظسال ظاانت اخلطظة وميكن الرجوع إىل 

 أخرال. هظةأب مداخلة ةفاليت يتم هبا التعامل مع الطريقة 
 

 التقارير وحماضر اجللسات

للجنة إعداد مشاااااروع التقرير املعروض لالعتماد الذب ساااااظعّمم على الرابعة والثالثني ساااااتتوىل جلنة صاااااظاغة الدورة  -27
 أعضاا اللجنة يف أقرب وقت ممكن ق ل اعتماد التقريرج متاةًظا مع املمارسة املت عة.

سل تقرير الدورة  -28  من الالئحة الداخلظة للجنة. 6من املادة  2للجنة ط ًقا للفقرة الرابعة والثالثني وس  
ل تقرير و  -29 املعتمدة للجنة توافق آراا اللجنة بش ن األسالظب املعّدلة يف هذه الدورةج الدورة الرابعة والثالثني سظ وجّ 

 املعروضة يف هذه املذكرة.بشكل استثنائيج و 
 الدورة الرابعة والثالثنيوست ط ق مجظع أسالظب عمل اللجنة األخرال يف ما يتعلق بتقارير االجتماع وااضرهج على  -30

 للجنة متاةًظا مع املمارسة املت عة.

mailto:FAO-COFI@fao.org
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 إجراءات التصويت

وإذا كان اللجوا إىل التصاااااااااويت ضاااااااااروراًيج يتم اختاذها عادة بتوافق اآلراا. اليت ق الرئظس من قرارات اللجنة يتحقّ  -31
 .مبناداة األمسااج يف ظّل ادعقاد االجتماع بشكل افرتاضيج  لضرورةجرب فإده 
ت اع مبناداة األمساا يف اجتماع افرتاضاااايج سااااظتم إجراا هذا التصااااويت   تطريق التصااااويويف  ال اختاذ قرار عن  -32

ج ويقرأ الرئظس أو األمني أمساا األعضاا  لرتتظب األجبدب علظهاسظتم التصويت  يتالو لة التالظة. يقرأ الرئظس املاإلجرااات 
بااااااا دعم  أو  ال  أو  على األعضاا اإلجابة بوضوحب اإلدكلظزب )بدًاا من بلد ي وحب  لقرعة( وينتظر رّد كل عضو. وج

أثناا  Zoom امتناع . وجب على ممثل العضااااو الذب يقوم  لتصااااويت أن يشااااّغل وظظفة الفظديو اخلاصااااة به على منصااااة 
ن عالاإلاسااارتا ة قصااا ةج يتوىل الرئظس فرتة التصاااويت. ويطّلع أعضااااا األمادة على الردود ويقومون بفرز األصاااوات. وبعد 

 .النتائجعن 


