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   يف ضوووووا قعاد علد الدادر العاواة اال اللج للمنة م ووووك د ارةكا و ووووودر اي اضووووقةل بووووقمع     مامق لل نو
 اخلمسة التكلقة من جدال ارعمكل مبوجب إجعااات املعابالت اخلطقة: 

 
  للمنة  قعادات اتوصوووووووووقكت الدادر الاك وووووووووعر للمنة ال ععقة املات وووووووووة و وقة ار قكا املكئقة التكواة - 5ال ند

 ؛ 2019أغسطس/آب  27-23م ك د ارةكال تعاندهكميلالنعا جل 
  اللعادات االتوصووقكت ال ووك در عن الدادر السووكواة عجووعر للمنة ال ععقة املات ووة وتمكدر ارةكا  - 6ال ند

 ؛ 2019نويمرب/ تجع ن ال كين  29-25التكواة للمنة م ك د ارةكال يقغول إب كنقكل 
  ت املن ة الدالقة لألغذ ة االزداعة العقمقة؛ اخت كصك 1-13ال ند 
  وعانمج الامل املتاد  السنوات للمنة؛  -14ال ند 
  التطودات يف املنتدايت اليت هتّم اال ة جلنة م ك د ارةكا ارةكا: لإل كطة.  - 1-17ال ند 

 
  ابووووت نكئقة يف  ادهتك اتع  ت كصووووقل راءجعااات اخلكصووووة لالد جلسووووكت اي اضووووقة للمنة م ووووك د ارةكا و وووو ة

 العاواووووووة اال اللجر مبووووووك يف الووووووا إجعااات املعابووووووووووووووالت اخلطقووووووةل ضوووووووووووووومن املل ق  جلوووووودال الزم  امل قوووووو 

 .(COFI/2020/Inf.19الولقلة )
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من جدول األعمال: قرارات وتوصييييات الدورة العاشيييرة للفنة الارعية املرتبصييية بابية األحياء املاعية البابعة  5البند 
 2019أغسطس/آب  27-23تروندهامي،النرويج، للفنة مصايد األمساك، 

( حملة عكمة عن املواضووقع اليت جعت منكقجووتالك خالل الدادر الاك ووعر للمنة ال ععقة COFI/2020/3تتضوومن القلة الامل )
الولقلة املات ووة و وقة ار قكا املكئقة التكواة للمنة م ووك د ارةكا اتجووب إ  أوعص التوصووقكت ال ووك در عنالك.  مك تتضوومن 

مالومكت إضوووكيقة ضووومن املال ق وجووومس إعدا  مسوووو ر خطة الامل الاكملقة وجووومس املواد  الودالقة املكئقة لألغذ ة االزداعة يف 
الاكمل ااضوووع وعانمج عكملت متككمل ل وقة ار قكا املكئقة املسوووتدامة االت ضوووب للم  ع الاكملت عن تعوقة ار قكا املكئقة خالل 

 COFI/2020/Inf.9كن االطالع على التلع ع ضمن الولقلة . امي20ارل قة +

 اللمنة مدعور إ  اللقكم مبك  لت: اإس  

  امل ك قة على تلع ع الدادر الاك عر للمنة ال ععقة املات ة و وقة ار قكا املكئقة التكواة للمنة م ك د ارةكا؛ 
  املكئقةل خكصووووة  لنسوووو ة إ  الت ضووووب للم  ع الاكملت اإعطكا توجقالكت وجوووومس عمل املنظمة يف تكل تعوقة ار قكا

االربانمج الاكملت املتككمل ل وقة ار قكا املكئقة املسوووووووتدامةل مبك يف الا  20عن تعوقة ار قكا املكئقة خالل ارل قة +
 ملكئقة؛ ولودر مكوس طو ل ارجل مباكانة جالكت مكحنة متاد ر خكص  رمن ال قولوجت يف تكل تعوقة ار قكا ا

  اأخذ الالم مبك حتلق من إجنكصات  ىت اآلس على صاقد تن قذ خطة عمل منظمة ارغذ ة االزداعة وجمس ملكامة
يف تكل تعوقة ار قكا املكئقة اإعطكا توجقالكت  ول خطة عمل  2020-2016مضووووووووووووووك ات املقكعا ت لل  ر 

 ؛ 2025-2021املنظمة وجمس ملكامة مضك ات املقكعا ت لل  ر 
   اال  قب إبصووووووووووووووداد التلع ع عن  كلة املواد  الودالقة املكئقة لألغذ ة االزداعة يف الاكمل اأخذ الالم  لامل اجلكد

  كلًقك من أجل إعدا  مسو ر خطة الامل الاكملقة وجمس املواد  الودالقة املكئقة لألغذ ة االزداعة يف الاكمل. 

الصيييييادرة عن الدورة السيييييابعة عايييييرة للفنة الارعية املرتبصييييية  من جدول األعمال: القرارات والبوصييييييات 6البند 
 2019نوفمرب/تارين الثاين  29-25ببفارة األمساك البابعة للفنة مصايد األمساك، فيغو، إسبانيا، 

هذه تلع ع الدادر ارخبر للمنة ال ععقة املات ووووووووووة وتمكدر ارةكا اليت علدت يف ( COFI/2020/4تاعض القلة الامل )
 امك  للته املنظمة منذ انالك  الدادر.  2019يقغول إب كنقك خالل  الع نويمرب/تجع ن ال كين 

لامل ( اأطع ا2( االقت ووووك  ااء  ووووكا؛ )1اميكن ت وووونقو املواضووووقع اليت جعت منكقجووووتالك خالل الدادر ضوووومن تكالت )
( اأنجوووووووووطة املنظمة ارخبر املت ووووووووولة  لتمكدر ااملعت طة  لدادات 4( االن كا إ  اربووووووووووا ؛ )3الدالقة مل وووووووووك د ارةكا؛ )

 السكولة للمنة ال ععقة. 

  .COFI/2020/Inf.10 اتع  اللعادات االتوصقكت  لت  قل ضمن التلع ع الواد  يف الولقلة املاعاضة لإل كطة

مة قد أ داا تدً ا خالل  ادر اللمنة ال ععقة على أمهقة هذه اللمنة  عت كدهك املنتدى الاكملت الو قد ا كس أعضووووووووووووووكا املنظ
 املا ص ل    مسكئل التمكدر يف قطكعت م ك د ارةكا اتعوقة ار قكا املكئقة. 
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 املسووووتل ل مبك  جوووومل اءنتك  ل يلد مت ععض حملة عكمة عن االجتكهكت ارخبر ااملعتل ة يفاالقت ووووك  ااء  ووووكاأمك يف تكل 
االتمكدر ااالبووووتالالا رنواع السوووولع اربووووكبووووقة السوووومكقة العئقسووووقة اأبووووواقالك )ال لداس(ل  ءضووووكية إ  وقكانت عن م  ووووع 
املنظمة ربووواكد ارةكا. اجعى التجووود د على أمهقة تويب وقكانت امالومكت  ققلة اآنقة اعلى ضوووعادر أس تواصووول املنظمة 

 ل ونكا اللددات من أجل النالوض  لنظم الوطنقة جلمع ال قكانت. عملالك يف تك

ل يلد أ ب إ  ابتمعاد التاكاس يف مسكئل جتكدر ارةكا وج املنظمة ابكئع أطع الامل الدالقة مل ك د ارةكاأمك يف تكل 
التاوكاس االتنمقوة يف املقوداس املنظموكت الودالقوة ارخعى ا وكنو  توصووووووووووووووقوة مبواصوووووووووووووولوة هوذا التاوكاسل مبوك يف الوا مع منظموة 

االقت وووووك  ل ام  ع ارمم املت در للتمكدر االتنمقة )ارانكتك (ل امنظمة الامل الدالقةل ااملنظمة ال  ع ة الدالقةل امنظمة 
اجلمكدا الاكملقة امنظمة التمكدر الاكملقة. اإضووووووووووكية إ  مك تلّدمل أيقد عن تطودات ةد ر  لنسوووووووووو ة إ  م  ووووووووووعات أهدا  

من مدانة السووووولوا وجووووومس ال وووووقد الع وووووقد  11تنمقة املسوووووتدامة. أمك يف مك  تالق  البوووووت قكس اخلكص وعصووووود تن قذ املك ر ال
ال وووووك در عن منظمة ارغذ ة االزداعةل يلد    التوصوووووقة نس تاقد املنظمة صوووووقكغة اربووووو لة لل  وووووول على أجووة ةد ر 

 جك ت امل تو ة وغعض حتد د االجتكهكت. أ  ع من جكنب ارعضكا اإجعاا مز د من الت لقل لإل

ل مّت ععض الامل الذ  اضوووووطلا  وه املنظمة  لنسووووو ة إ  املالومكت عن اربووووووا  االتمكدر الن كا إ  اربووووووا ايف تكل 
ااجلو ر االسووووووالمة ام ووووووك د ارةكا ال ووووووغبر النطك  امجووووووعاعقة املنتمكت ا وووووو كيقتالك االلددر على التت ع اصوووووووس التنوع 

قولوجت ااالت كقكت التمكد ة. ا كس هنكا إقعاد نّس املنظمة هت اجلالكص اروعص يف تكيل م ووووووووووووووك د ارةكا اتعوقة ار قكا ال 
املكئقة. اجعى التم قد تدً ا على أمهقة امل ك ئ اربووووووكبووووووقة املتم لة يف اللددر على التن   االجوووووو كيقة اعدم التمققز املت وووووولة 

ك تسووولقء الضووووا على الت دايت املكللة أمكم صوووغكد صوووقك   ارةكا اال لداس النكمقة من  ونظكم التمكدر الاكملت. اجعى أ ضوووً
 أجل الن كا إ  اربوا . 

اجعى إطالع اللمنة ال ععقة على نجوووووكطج ةد  ن النج مسوووووتند ن إ  اللعادات السوووووكولة للمنة م وووووك د ارةكا االلمنة 
وصوووقة نس  تواصووول الامل الذ  تلوم وه املنظمة يف تكل املسووو القة االجتمكعقة ال ععقة املات وووة وتمكدر ارةكا. اجعت الت

يف قطكعت م وووك د ارةكا اتعوقة ار قكا املكئقة  لتاكاس الولقق مع ا كالت متا ووو وووة مانقة أخعى اأصووو كب امل ووول ة 
ملكئقة على تط قق اتن قذ ال ووووووكوا املانقج اآلخع ن ملسووووووكعدر اجلالكت ال كعلة يف قطكعت م ووووووك د ارةكا اتعوقة ار قكا ا

ااخلطوط التوجقالقة اات ال وووووووووووولة. ايب أس تكوس أ  توجقالكت صووووووووووووك در عن املنظمة يف هذا ا كل طوعقة الطكوع اغب 
ملزِمة ا وووووووكملة اعملقة.  مك جعى التم قد تدً ا على ضوووووووعادر أس  تواصووووووول الامل يف تكل التمكدر  لنسووووووو ة إ  اخلدمكت 

رةكا من منظكد بووولسووولة اللقمةل خكصوووة يف مك  تالق  ملزااي اات ال ووولة اال عص اللكئمة امن ضووومنالك املت ووولة مب وووك د ا
 تولقد الامالت ارجن قة ايعص للامل  لنس ة إ  ال لداس النكمقة. 

ك حتد  كت عن ارنجووووووطة العئقسووووووقة للمنظمة امك أجنزته من عمل منذ انالك  الدادر ا رخبر اتاعض القلة الامل هذه أ ضووووووً
للمنة ال ععقة املات ووووة وتمكدر ارةكا. ا كس هنكا تجوووود د ونوع خكص على تداوب التكقو االتا قو من التملبات اليت 
اختذهتك املنظمة  لنسووووو ة إ  املسوووووكئل املت ووووولة  لتمكدر اليت تا  منتمكت م وووووك د ارةكا اتعوقة ار قكا املكئقة لل د قدد 

. اجعت اء وووكدر إ  ارنجوووطة 19-اّلة على املسوووكعدر ال نقة اونكا اللددات و ال جكئ ة  ويقداملسوووتطكع من التملبات امل
اليت عمل  املنظمة على تن قذهك امن ضووووووووووومنالك الن كا إ  اربووووووووووووا  اإنتك  ارةكا اجتكدهتك اأهدا  التنمقة املسوووووووووووتدامة 

ل املاقكد  لسالبل اللقمة يف ولداس أيع لقك اال  ع االج كيقة. اأ ب إ  م ك دات خكصة وسالبل اللقمة على غعاد الت لق
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الككد يب ااحملقء اهلك ئ اإنجووووووووكا  وووووووو كة  القة ملوانت ال ووووووووقد ااملالومكت احملدلة عن ال كقد ااملالدد من ارغذ ة ابووووووووالمة 
ك عن  واد يقغو لاكم  ملسوووووو القة الذ   تم ود  ول ا 2020ارغذ ة االلددر على التتّ ع اإصووووووداد الجووووووالك ات. اأيقد أ ضووووووً

 االجتمكعقةل إضكية إ  مالومكت ةدلة عن املط وعكت اليت صددت أخبًا اتتنكال التمكدر. 

 اللمنة مدعور إ  اللقكم مبك  لت: اإس  

 امل ك قة على تلع ع اللمنة ال ععقة املات ة وتمكدر ارةكا؛ 
  .اإعطكا توجقالكت وجمس متكواة املسكئل املطعا ة 

 من جدول األعمال: اخبصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 1-13البند 

ل يف إطوكد املنتودى الاوكملت 2020 نوك ع/ وكنوس ال وكين  18 عوك ال قوكس ال وووووووووووووووك د عن م  ع اصداا الزداعوة يف وعلج وتوكد   
من أجل رإنجوووووووكا تلس دقمت  ايل لألغذ ة االزداعةل ارجالزر العائبوووووووقة يف منظمة ارغذ ة االزداعة إ  رم اصدر عملقةر 

 لألغذ ة االزداعةر.

اق اً ك لكت تستضقو املنظمة  تلدماقد صك    ل ال تلس املنظمة يف  ادته العاواة االستج واد املكئة على التلكد ع اليت 
الغك ت اجلنة من ووووووووة  القة لألغذ ة االزداعة العقمقة اطلب معاجاة اخت ووووووووكصووووووووكهتك من جكنب  ل من جلنة الزداعة اجلنة 

 اجلنة الربانمج اتلس املنظمة.  م ك د ارةكا

اعلقهل تاعض هذه الولقلة االخت ووووووووووكصووووووووووكت املعاجاة للمن ووووووووووة اليت تعاعى يقالك تالق كت جلنة الزداعة يف  ادهتك السووووووووووكواة 
 االاجووووووووووووووع ن( اجلنة الغك ت يف  ادهتك اخلكمسووووووووووووووة 2020أ تووع/تجووووووووووووووع ن ارال  2 -بوووووووووووووو تمرب/ا لول  28االاجووووووووووووووع ن )

 (2020 ال كين نويمرب/تجع ن 13-9اجلنة الربانمج يف  ادهتك التكباة االاجع ن واد املكئة )( 2020أ تووع/تجع ن ارال  5-9)
( على 2020  سوووومرب/ كنوس ارال  4 -نويمرب/تجووووع ن ال كين  30اتلس املنظمة يف  ادته اخلكمسووووة االسووووتج واد املكئة )

 ملل لة املعتل ة. التوايل اتتنكال اخلطوات ا

 اقد تعغب اللمنة يف ابتاعاض اخت كصكت املن ة الدالقة لألغذ ة االزداعة العقمقة. 

 من جدول األعمال: برانمج العمل املبعدد السنوات للفنة 14البند 

( التلع ع املع لت عن وعانمج الامل املتاد  السووووونوات للمنة م وووووك د ارةكا لل  ر COFI/2020/12تتضووووومن الولقلة )
اللذ ن أعدهتمك ارمكنة  لتجووووووووووكاد مع  2023-2020امجووووووووووعاع وعانمج الامل املتاد  السوووووووووونوات لل  ر  2018-2021

 مكتب اللمنة.

 اللمنة مدعور إ  اللقكم مبك  لت: اإسّ 

  ايلكً رهدايالك الاكمة ااال تالك االنتكئج اخطء اأبوووووووووكلقب الامل املل  ة اخلكصوووووووووة النظع يف هذا التلع ع املع لت
 ؛2021-2018هبكل الواد ر يف وعانمج الامل املتاد  السنوات املاتمد لل  ر 

  ل على حنو مك هو ااد  يف املعيق.2023-2020اإقعاد وعانمج الامل املتاد  السنوات املل ح لل  ر 
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 لإلحاطةمن جدول األعمال: البطورات يف املنبدايت اليت هتّم والية جلنة مصايد األمساك:  1-17البند 

( اللمنة على التطودات يف املنتدايت ارخعى اليت هتم اال ة اللمنةل  اخل املنظمة. COFI/2020/Inf.16تطلع الولقلة ) 
ارخعى يف املنظمةل من ق قل م  ع املنظمة اا لس اتجوووووومل الولقلة اللعادات االتوصووووووقكت ال ووووووك در عن ارجالزر العائبووووووقة 

 اامل  عات اءقلقمقة االلمكس ال نقة ارخعى.


