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 لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء لث االجتماع الثا

 2009الصادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 

 2021يونيو/حزيران   4  -أاير  /مايو 31
 1بروكسيل، بلجيكا

 األعمال التفصيلي جدول 
 

 2021 أاير/مايو 31 اإلثنني
 

 الرفيع املستوى اجلزء 
 ( )جلسة مسجلة(توقيت وسط أورواب الصيفي)ب 11:00 - 9:00الساعة 

 
 

 البيئةةةةة واتيوةةةةا  ومصةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةة  اب ةةةةا   السةةةةةةةةةةةةةةيةةةة لشةةةةةةةةةةةةةة و     االحتةةةةاو ابوروي  كلمةةةةة احتتةةةةاهيةةةةة  ل ي ةةةةا مفو  •
Virginijus Sinkevičius. 

 .شو وونيوامل  ر العام ملنظمة ابغذ ة والزراعة لألمم املتح ة  السي   ل ي ا كلمة احتتاهية  •
 .بياان  •
 .أطراف يف االتفاق  يل هبا ش اوا   •
 .هل ة ن اش •

 
 ( توقيت وسط أورواب الصيفي )ب 14:00 - 11:00الساعة 

 
 .احتتاح االجتماع -1

م ى كفاءة  اسةةةةتعرا  وت ييم كمن يف  االجتماع  اهل ف من وراء هذا أب   ار  سةةةةيفتتر الرئيج االجتماع  مذك   •
االجتماع االسةةةةةةةةةةةتعرا ةةةةةةةةةةةي ابو  أبنه  من االتفاق  و 24ملاوة متاشةةةةةةةةةةةي ا مع ا   املنشةةةةةةةةةةةوو ه حه  بلوغاالتفاق يف 
 .الجتماعا  ابطراف ةال اخليالئحة من ال 1-5ملاوة متاشي ا مع الألطراف  

 
 سيع   بشكل احرتا ي.   1
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مع ابمانة ونواب الرئيج خال  حرتة ما بني ال ورتني ع    را  اليت سةةةةةةةي  م الرئيج معلوما  عن املشةةةةةةةاو و  •
بشةةةةكل احرتا ةةةةي جراء تفشةةةةي جائحة   مث ع   االجتماع  الجتماع أوال  إلرجاء ع   التوصةةةةل را قرارا  بغية ا
 العامل. يف 19-كوحي 

 
 .اعتماو ج و  ابعما  والرتتيبا  اخلاصة ابالجتماع -2

    مشةةةةروع ج و  أعما  م قت إبع او   ابلتشةةةةاور مع الرئيج وانئر الرئيج    قامت  أ  ابمانة  را  الرئيج سةةةةيشةةةة    •
  . ا م هتا أسبوعا   قبل موع  احتتاح االجتماع أبربعة عشر أسبوع  لفرتة  بشأنه ابطراف لت  مي تعلي ا   م على ُعم  

  هلذا الغر   امة خصيص  من خال  منصة مصم  بشكل احرتا ي ر الرئيج املن وبني أب  االجتماع  ع   وسيذك    •
 .لمنظمةلالرتمجة الفور ة متاهة جبميع اللغا  الر ية خ ما    أباملضيف  وبل البل  ق  من 

االجتماع ت تصةةةةةر على يذك ر املن وبني أب  جلسةةةةةا  سةةةةة االجتماع  و ع   الرئيج الرتتيبا  الالزمة لعر   وسةةةةةي •
   أب الكلمة  وتناو   رغبوا يف  يف ها   على املن وبني رحع أ    م  جيب    هنأب  وححسب  ثالث ساعا  يف اليوم

بع   لي م و غ  ابطراف   نظمة  مث أعضةةةةةةةةةةاء املطراف أوال  على النحو التايل: ابترتيب امل اخال  سةةةةةةةةةةيكو  
 كح  أقصى.  ثالث وقائقتع ى ت ال  جيب أمجيع امل اخالم ة   أبخرو   واآلراقبو   ذلك امل

 
 .)االتفاق( 2009الصاور عن منظمة ابغذ ة والزراعة يف عام  االتفاق بشأ  الت اب  اليت تتخذها وولة امليناء هالة -3

ع و ابطراف اجل   ة اليت انضةةةةمت  شةةةةمل مبا    (PSMA/2021/3  الوثي ةالتفاق )ابمانة هالة اعر   سةةةةت •
 .جغرايفرقليم كل ابلنسبة را  نسبة ابطراف وكذلك االجتماع الثاين لألطراف  انع او را االتفاق منذ 

عن هالة  و نيت م االنضةةةةةةةةةةةمام را االتفاق   غ  ابطراف را ت  مي معلوما  عننظمة  وسةةةةةةةةةةةي عى أعضةةةةةةةةةةةاء امل •
 .غا ةهلذه الحت ي  ا العمليا  ال اخلية ل   م 

 
 نتائج االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق بشأ  الت اب  اليت تتخذها وولة امليناء.بالتذك   -4

 (.PSMA/2021/2 الوثي ة)نتائج االجتماع الثاين لألطراف بر ابمانة ستذك    •
 
 .وولة امليناءبشأ  الت اب  اليت تتخذها  كفاءة االتفاقم ى  نتائج االستبيا  اخلاص ابستعرا  وت ييم  -5

رلي ةةةا االيت    اجملموعةةةةابمةةةانةةةة النتةةةائج  عر   سةةةةةةةةةةةةةةت •  السةةةةةةةةةةةةةةتبيةةةا  على الصةةةةةةةةةةةةةةعيةةة  ن العةةةاملي واإلقليميخلص 
 .(PSMA/2021/4 الوثي ة)

بشةةةةةةةةةةةةةأ  الت اب  اليت  االتفاقوسةةةةةةةةةةةةةُت عى ابطراف را التعليق على م ى مالءمة االسةةةةةةةةةةةةةتبيا  يف ت ييم تنفيذ  •
 .تتخذها وولة امليناء
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 2021يونيو/حزيران  1الثالاثء، 
 ( توقيت وسط أورواب الصيفي )ب 14:00 - 11:00الساعة 

 
 .الت اب  اليت تتخذها وولة امليناءعن التح اي  والت  م اترز يف تنفيذ االتفاق بشأ  ت ر ر  -6

 .ابطراف  م من ت ر ر م 6-1
o  يف السةةةةةةةةةةةةنوا  اخلمج ابوا من تنفيذه يف االتفاق   م ى كفاءةت عى ابطراف را التعليق على سةةةةةةةةةةةة

عرت    اخال  للتعب  عن التح اي  اليت ترا ال يام مباالسةةةةةةةةةتبيا   و اليت خلص رلي ا  نتائج ال ةةةةةةةةةوء 
 كفاءته.قرتاها  لتحسني  ابت  م وكذلك ال  هبذا الشأ  والت  م اترز االتفاقيف تنفيذ سبيل ا 

o   تواتر توبي هبشأ  توصيا  لتحسني االستبيا  و بت  م اليف  اق  ترغب ابطراف أ ض. 
 

 .قليمية ملصا   اب ا اإلج زة   م من ابت ر ر م 6-2
o الت  م الذي أهرزته  بشةةةةأ     قليمية ملصةةةةا   اب ا اإلج زة  ابابمانة املعلوما  اليت ق مت ا عر   سةةةةت

تُة عى أمةاان  ابج زة اإلقليميةة ملصةةةةةةةةةةةةةةةا ة  (. كمةا سةةةةةةةةةةةةةة  PSMA/2021/5وثي ةةاالتفةاق )اليف تنفيةذ  
 .مب اخال  يف هذه ال ورة يام اب ا  را ال

o  ابج زة   الةذي حترزهسةةةةةةةةةةةةةةتبيةا  موهة  ل بالغ عن الت ة م  رعة او اتة عى ابطراف را النظر يف  وسةةةةةةةةةةةةةة
 االتفاق.اإلقليمية ملصا   اب ا  يف تنفيذ 

 
 2021يونيو/حزيران  2األربعاء، 

 
  (توقيت وسط أورواب الصيفي )ب 14:00 - 11:00الساعة 

 
لتباو  املعلوما  اخلاص ابالتفاق بشةةةةةةةةةةةةةةأ  الت اب  اليت تتخذها وولة امليناء اترز يف رنشةةةةةةةةةةةةةةاء النظام العاملي الت  م   -7

 .وتوبي ا  االتفاق
ا  ابمةةةةةةةانةةةةةةةة  عةر   سةةةةةةةةةةةةةةةتة  • املةعةلةومةةةةةةةا  حتةةةةةةة  ةثةةةةةةة  لةتةبةةةةةةةاو   الةعةةةةةةةاملةي  الةنةظةةةةةةةام  رنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  يف  اتةرز  الةتة ةةةةةةة م  عةن 

للنموذج ابويل  واحلالة الراهنة لتوبي ا  االتفاق    ر ضةةةةةةةةةاهي  مبا يف ذلك عر  (PSMA/2021/6 الوثي ة)
   .املوانئ املعينة وج ا  االتصا  الوطنية يف

اعتماو اليت عر ت ا ابمانة والنظر يف  النظام العاملي لتباو  املعلوما     نسخة ست عى ابطراف را التعليق على  و  •
ابطراف )وغ  ابطراف( يف التعليق على    ق  ترغب شةةةةةةةةغيله. و للسةةةةةةةةماح بت من خالهلا املواح ة عليه عملية ميكن 

 . توبي ا  االتفاق  من خال  هالة ت  مي ا للمعلوما   
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 .متولبا  ال و  النامية -8
ل عم تنفيذ االتفاق بشةةةةةةةةةأ  الت اب  اليت تتخذها وولة امليناء سةةةةةةةةةتعر  ابمانة هالة الملانمج العاملي للمنظمة  •

  ( تنظيم وروعه وال ضةةاء عليه والصةةكو  ال ولية التكميلية )الملانمجملنع الصةةي  غ  ال انوين وو  ربالغ ووو  
 مبةةةةا  شةةةةةةةةةةةةةةمةةةةل أنشةةةةةةةةةةةةةةوةةةةة تنميةةةةة ال ةةةة را  اليت أتيحةةةةت والنتةةةةائج اليت حت  ةةةةت حتةةةةت رطةةةةار هةةةةذا الملانمج

 (.PSMA/2021/7الوثي ة)
التعليق على وسةةُت عى ابطراف املسةةتفي ة من الملانمج را التعليق على هربت ا  وسةةت عى مجيع ابطراف را   •

 .كفاءة الملانمج والت  م بتوصيا  بشأ  ت  مي املنظمة للمز   من ال عم
 . 6املنشأ مبوجب اجلزء    ن وق املساع ة ص   حتت رطار وست  م ابمانة ت ر ر ا بشأ  رنشاء هساب أمانة   •
ال انوين وو  ربالغ  لتنمية ال  را  من أجل مكاححة الصةةةةةةةةي  غ  عن البوابة العاملية   حت  ث اوسةةةةةةةةت  م ابمانة   •

البوابة  م ى ج وى سةةةةةةةةةةةةُت عى ابطراف وغ  ابطراف واملراقبو  اآلخرو  را التعليق على . كما  ووو  تنظيم
 .تنمية ال  را املبذولة هب ف يف وعم اجل وو املنس ة 

   من خال  آليا 6اجلزء املنشةةةةةةةةأ مبوجب اليت تعتزم املسةةةةةةةةاوة يف صةةةةةةةةن وق املسةةةةةةةةاع ة    ُت عى ابطرافوسةةةةةةةة  •
 .رطار هذا البن  من ج و  ابعما حتت   را ت  مي تع  اهتا االختصاصا التمو ل ات وة يف 

 
 2021يونيو/حزيران  3اخلميس، 

  (توقيت وسط أورواب الصيفي )ب 14:00 - 11:00الساعة 
 

 .بشأ  الت اب  اليت تتخذها وولة امليناءاالتفاق كفاءة تحسني  كفيلة باسرتاتيجية  و ع  -9
االقرتاها  امل  مة مع مراعاة ابالسةةةةةتناو را املناقشةةةةةا  اليت جر  يف رطار بنوو ج و  ابعما  السةةةةةاب ة  و  •

مع جنب ا را جنب  من ج و  ابعما   سةةةةةةةت عى ابطراف    1-6رطار البن  تفاق حتت  اال كفاءةلتحسةةةةةةةني  
كفيلة  سةرتاتيجية  و ةع اتوصةيا  د وة بشةأ  بت  م الو اإلوالء بتعلي ا   غ  ابطراف واملراقبني اآلخر ن  را  

 كفاءة االتفاق.تحسني  ب
 

 .موع  ومكا  انع او االجتماع ال اوم -10
 .أ ة مسائل أخرى  -11
 .االجتماعأعما  اختتام  -12

 
 2021يونيو/حزيران  4، اجلمعة

  (توقيت وسط أورواب الصيفي )ب 14:00 -11:00الساعة 
 

 .اعتماو الت ر ر -13
  .اعتماوههب ف لمنظمة لجبميع اللغا  الر ية    أبكمله سيتاح الت ر ر •


