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 األمساك مصايد جلنة
 الدورة اخلامسة والثالثون

 2022سبتمرب/أيلول  5-9

 اجلدول الزمين املؤقت
 

 وجزامل
 ع عنََاملََة املنََرام  الكنا  جلد ل ا امََراؤ اليمد املعقََع ملعََر  م لومََاا عن  ا   منََة م َََََََََََََََاملََر األمسََا   تُلفََ 

 )اللجنة( اليت ست عر م و   خمتلطة.

  َََََََعن طنملق مشَََََََكض مالَََََََتف   نظن ايف ضَََََََوا قنا  ال عا  الرا   ااامالَََََََة االرال   للجنة م َََََََو   خمتلطة  س
 يف البنو  اامالة التال ة من جراؤ األعماؤ:جلجناااا املناسالا ااط ة 

  ال لة مب املر األمسا  اتنم ة األح اا املائ ة؛التطو اا يف ال مل اا ال امل ة ااإلقل م ة ذاا  -11البنر 
  قنا اا اتوصَََََََ اا الرا   اشا ملة عشَََََََن  للجنة الفنع ة امليت َََََََة متم ة األح اا املائ ة التام ة  -12البنر

 ؛2022ماملو/لاي   27-24للجنة م املر األمسا   
  ا   األمسا  التام ة للجنة قنا اا اتوصََََ اا الرا   الرامنة عشََََن  للجنة الفنع ة امليت ََََة متج -13البنر

 ؛2022ملول و/حيملنا   20ا 9-7ماملو/لاي   ا 8 -لمنملض/ل الا   8م املر األمسا   
  منانمج عمض منظمة األغذملة االي اعة يف جمايل م َََََََََاملر األمسا  اتنم ة األح اا املائ ة ضَََََََََمن  -14البنر

 اإلطا  االستات جي للمنظمة؛
  الالنواا.منانمج عمض اللجنة املت ر   -15البنر 

  ذه الو  عة تفاصََََ ض راإلجناااا اااصََََة ل عر جلالََََاا خمتلطة للجنة م ََََاملر األمسا  م ََََفة هبلحق املاتن  يف
 استرنائ ة يف  ا هتا ااامالة االرال  ر  مبا ملشمض جلجناااا املناسالا ااط ة.
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 2022سبتمرب/أيلول  5اإلثنني، 
 12:00 - 9:30الالاعة  الفت  ال باح ة:

 

 (/16INF//2022COFIا /4INF//2022COFI )الو  عتا  1افتتاح الرا   -1

 COFI/2022/INF/1ا COFI/2022/1 )الواثئقاعتمََا  جََراؤ األعمََاؤ االتت بََاا ااََاصَََََََََََََََة  لََرا    -2
 (COFI/2022/INF/5ا COFI/2022/INF/2ا

 ت    منة ال  اغة -3

حالة م املر األمسا  اتنم ة األح اا املائ ة يف ال امل االتعر  احملنز يف تنف ذ مرالة الاللو  مشأ  ال  ر النش ر  -4
 COFI/2022/2.1ا COFI/2022/2 )الواثئقاال ََََََََََََََكو  ذاا ال ََََََََََََََلَََََة )ل حَََََاطَََََة ااملنَََََاقشََََََََََََََََََة( 

 (COFI/2022/INF/7ا
 

 14:00 - 12:30الالاعة  فت  الغراا: 
 2022الرال ة مل املر األمسا  اتنم ة األح اا املائ ة اشنف ة ل ا   مشأ  الالنةحرث خاص  ف ع املالتوى 

 
 17:00 - 14:30 الالاعةالظهن: فت  م ر 

 
4- 

 
 
 

4- 

 تكملة 
 
 20:00-17:30الفت  املالائ ة: 

 
 تكملة

 
 2022سبتمرب/أيلول  6الثالاثء، 

 12:00 - 9:30الالاعة  الفت  ال باح ة:
 

 (COFI/2022/3 )ل حاطة ااملناقشة( )الو  عة 2030خطة التنم ة املالترامة ل ا   -5

 عم م املر األمسا  ال غري  النطاق ااشنف ة  مبا يف ذلك الالنة الرال ة مل املر األمسا  اتنم ة األح اا املائ ة  -6
 (COFI/2022/INF/9ا COFI/2022/4.1ا COFI/2022/4 ئقالواث)ل حاطة ااملناقشة( )اشنف ة 

                                                      
 جلطا  هذا البنر من جراؤ األعماؤ.سوف مللعي الالا   الوز اا الواب الوز اا م اانهتم ال امة يف   1
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 230:16-00:14الالاعة  فت  م ر الظهن:
 

 )ل حََاطََة ااملنََاقشَََََََََََََََة اامل َََََََََََََََا قََة( )الو  عتََا مكََافحََة ال ََََََََََََََ ََر غري العََالو   ا  جلمال  ا ا  تنظ م  -7
COFI/2022/5 اCOFI/2022/INF/10) 

 
 2022سبتمرب/أيلول  7األربعاء، 

 12:00 - 9:30الالاعة  الفت  ال باح ة:
 

حتالََََََ  مناقشََََََاا منة م ََََََاملر األمسا   مبا يف ذلك توصََََََ اا جمموعة ال مض امل ن ة  قتاح جللشََََََاا اللجنة  -8
 (COFI/2022/6 )الو  عة ()الختاذ قنا الفنع ة امليت ة إب ا   م املر األمسا  

 
 30:163 -00:14الالاعة  فت  م ر الظهن:

 
خطة ال مض لتنف ذ ا م امة مالألة تغري املناخ يف م املر األمسا  اتنم ة األح اا املائ ة: تعا ملن منحل ة اعناصن  -9

 )ل حاطة ااملناقشَََة( )الو  عتا  2031-2022للفت   اسَََتات ج ة منظمة األغذملة االي اعة اااصَََة متغري املناخ
COFI/2022/7 اCOFI/2022/INF/11) 

 )ل حَََاطَََة ااملنَََاقشََََََََََََََََة( )الو  عتَََا ت م م التنوع الب ولوجي يف م ََََََََََََََََاملَََر األمسَََا  اتنم َََة األح َََاا املَََائ َََة  -10
COFI/2022/8 اCOFI/2022/INF/12)- 

التطو اا يف ال مل اا ال امل ة ااإلقل م ة ذاا ال ََََََََََََََلة مب ََََََََََََََاملر األمسا  اتنم ة األح اا املائ ة )جلجناااا  -11
 /13INF//2022COFIا /9/2022COFI)ل حَََََاطَََََة ااملنَََََاقشََََََََََََََََََة( )الواثئق  4املناسََََََََََََََالا ااط َََََة(

 (COFI/2022/INF/13.1ا

 2022سبتمرب/أيلول  8اخلميس، 
 12:00 - 9:30الالاعة  الفت  ال باح ة:

قنا اا اتوصَََََََ اا الرا   اشا ملة عشَََََََن  للجنة الفنع ة امليت َََََََة متم ة األح اا املائ ة التام ة للجنة م َََََََاملر  -12
)ل حََاطََة اامل ََََََََََََََََا قََة( )الو  عتَََا  )جلجناااا املناسََََََََََََََالا ااط َََة(  2022مََاملو/لاي   27-24األمسََا   

COFI/2022/10 اCOFI/2022/INF/14) 

                                                      
 .30:19جلد الالاعة  00:17جلالة مالائ ة للجلالة ال امة لا املالة األاد للجنة ال  اغة من الالاعة   2
 .30:19جلد الالاعة  00:17املالة األاد لا الرال ة للجنة ال  اغة من الالاعة   3

  منر ملعتح جلخضاعه إلجناااا املناسالا ااط ة.  4
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قنا اا اتوصََ اا الرا   الرامنة عشََن  للجنة الفنع ة امليت ََة متجا   األمسا  التام ة للجنة م ََاملر األمسا    -13
)ل حاطة )جلجناااا املناسَََََََالا ااط ة(  2022ملول و/حيملنا   20ا 9-7ماملو/لاي   ا 8 -لمنملض/ل الَََََََا   8

 (COFI/2022/INF/15ا COFI/2022/11اامل ا قة( )الو  عتا  

منانمج عمض منظمة األغذملة االي اعة يف جمايل م املر األمسا  اتنم ة األح اا املائ ة ضمن اإلطا  االستات جي  -14
 COFI/2022/12)ل حَََََََاطَََََََة ااملنَََََََاقشََََََََََََََََََََة( )الو  عتَََََََا  للمنظمَََََََة )جلجناااا املناسََََََََََََََالا ااط َََََََة( 

 (COFI/2022/INF/6ا

 (2025-2022)الفت   منظمة األغذملة االي اعة لل لو  ااالمتكا  اضََََََََََََََع خطال عمض جلقل م ة السََََََََََََََتات ج ة 14-1
 (COFI/2022/INF/16ا COFI/2022/12.1)الو  عتا   )ل حاطة ااملناقشة(

)ل حَََََاطَََََة ااملنَََََاقشَََََََََََََََََََة( منانمج عمَََََض اللجنَََََة املت َََََر  الالََََََََََََََنواا )جلجناااا املناسََََََََََََََالا ااط َََََة(  -15
 (COFI/2022/13 )الو  عة

 
 530:16-00:14الالاعة  فت  م ر الظهن:

 
 لملة مالائض لخنى )ل حاطة( -16

 التطو اا يف املنترايا اليت هتما االملة منة م املر األمسا   16-1 

 لتائج الربانمج التجنمليب للجام ة ال امل ة مل املر األمسا  16-2 
 التياب النئ س الواب النئ س للرا   الالا سة االرال   للجنة م املر األمسا  -17

 موعر امكا  ال عا  الرا   الالا سة االرال   للجنة م املر األمسا  -18
 

 2022سبتمرب/أيلول  9اجلمعة، 
 (6املُ لن الوقع الحع  ) الفت  ال باح ة:

 
 )ملعكر الحعا ( 16:30 -14:00الالاعة  فت  م ر الظهن:

 اعتما  التعنملن -19
  

                                                      
 .30:19جلد الالاعة  00:17املالة الرال ة لا الرالرة للجنة ال  اغة من الالاعة   5
األمسا     للجنة م املر خت ص هذه الفت   جلذا لي  األمن  ل عر جلالة جلضاف ة للجنة ال  اغة ا/لا االجتماع األاؤ ملكتب الرا   الالا سة االرال  6
 االجتماع األاؤ للمكتب(  حالب االقتضاا.)
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 امللحق
 مذكرة بشأن اإلجراءات اخلاصة لعقد جلسات خمتلطة للجنة مصايد األمساك 

 بصفة استثنائية يف دورهتا اخلامسة والثالثني

 
املب انة يف هذا امللحق م َََََفة اسَََََترنائ ة على الرا   ااامالَََََة االرال   للجنة م َََََاملر  اااصَََََة تنطبق اإلجناااا -1

مشََََا كة من لسََََلوب افتاضََََي/خمتلال ملنطو  على  هااما ملتتب عن 19-األمسا  )اللجنة( يف ضََََوا تفشََََي جائحة كوف ر
اال ملشكاِّض اعتما  هذه اإلجناااا سامعة ألسال ب   ا   اللجنة هذه.يف م و   افتاض ة على الالواا حضو اي  ا األعضاا 

  عمض اللجنة يف ل ا من  ا اهتا العا مة.

  وظائف جلنة مصايد األمساك
ل عر الرا   ااامالة االرال   للجنة م املر األمسا  على ل  تغ ري  لنالبة جلد لملة ال ملنطو  األسلوب امليتلال  -2

  اظ فة من اظائف اللجنة املب انة يف الن وص األساس ة.

 إجراء املداوالت
سََُت عر ع ع املالََاا ال امة للرا   ااامالََة االرال   للجنة م ََاملر األمسا  مشََكض خمتلال من خالؤ اشضََو   -3

اسَََََُ ب ا  للترااؤ عن طنملق الف رملو. Zoomلمنظمة لا مشَََََا كتهم مواسَََََطة من َََََة ل النئ الَََََي عنا املضَََََاا جلد الف لي لألع
على شاشة كبري   اخض قاعة االجتماع ل تمكان املشا كو  اشاضنا  ف ل  ا من  ؤملة املشا ك   Zoomاالجتماع عرب من ة 

 م و   افتاض ة  اال كس صح ح.
يف  املشََا كة حضََو اي    سََ تمكان عر  ورا  من األفنا  من 19-تواا جائحة كوف رامالََبب الع و  املفناضََة الح -4

   جلدمنة م ََََاملر األمسا لكض عضََََو من لعضََََاا منة م ََََاملر األمسا   جلضََََافة جلد  ئ س ا نا    اسََََ رعى  رال الرا  .
خض املعن يف العاعة ال امة  ملعن النئ الَََي للمنظمة. اسَََتكو  العاعتا  اشمناا اااضَََناا  ا حضَََو اي  االجتماع املشَََا كة يف 

منة م ََََاملر األمسا  يف حاؤ  غبوا يف   يفناقب املمرلي ملألعضََََاا اكذلك لملنرام  جلضََََاف    ت النئ الََََي للمنظمة متاح
 . شضو  شي   ا متام ة االجتماع

بو  املشَََََا كو  م َََََو   افتاضَََََ ة على قر  من املالَََََااا  منفس جلمكال ة الوصَََََوؤ اسَََََ تمتع لعضَََََاا اللجنة ااملناق -5
  مبا ملكفض قر هتم على  ؤملة املشََََا ك  يف االجتماع االفتاضََََي اجللعاا م اانا Zoomاالعر اا  اخض من ََََة اجتماعاا 

را  اظ فة  فع األملر  اسََََََََََ تمكان هعالا املشََََََََََا كو  من طلب الكلمة  سََََََََََتي لما  اللجنة اميكان اآلخنملن من  ؤملتهم.
(Raise Hand يف من َََََََة )Zoom. ا سَََََََة املتب ة  سَََََََتكو  األالوملة ملراخالا األعضَََََََاا ا وز للنئ س ل  ماطبع ا للم

 مل طي الكلمة للمناقب  للع ا  مبراخالا جلذا مسح الوقع مذلك.

ا امليتلطة للرا   اسَََََتكو  خرماا التعة الفو ملة متاحة ام ع اللغاا الالَََََع للمنظمة خالؤ ع ع املالَََََا -6
 ااامالة االرال   للجنة.
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ا  يف املالََََََََََََة ال امة امليتلطة عنر مرا النظن يف ل  منر من منو  جراؤ األعماؤ  تعر  عنا   -7 اميكن لملضََََََََََََ 
شفه ة موجي  مشأ  البنو  املر جة على جراؤ األعماؤ  غري تلك اليت ملتم تنااهلا مواسطة جلجناااا املناسالا ااط ة  مبا 

.يف ذل  ك مشأ  ل  تطو اا جرملر  منذ لشن ااثئق الرا    جلذا لي  األمن ا/لا كا  ذلك ضنا اي 
جلد األسَََََلوب امليتلال الذ  سَََََ  تمر ل عر الرا   ااامالَََََة االرال   للجنة اضَََََنا   تبالَََََ ال اإلجناااا الظن ا  -8

ماؤ  سَََََََ تم تنف ذ عر  من لضَََََََما  ما ملكفي من الوقع خالؤ الرا   السَََََََتكماؤ ع ع البنو  املر جة على جراؤ األع
املتضََََََََمن ذلك حترملر الوقع املتاح ملراخالا فنا ى األعضََََََََاا من اشضََََََََو  مرق عت  ا نت    اإلجناااا إل ا   الوقع.

 ن   من جََََراؤ األعمََََاؤ( ملو  اإل 1 سََََََََََََََترنََََاا الوز اا الواب الوز اا للجيا االفتتََََاحي من الََََرا   )يف جلطََََا  البنََََر 
عن كض جمموعة جلقل م ة خبمس   لن امةل انه(  ااملراخالا املت ر   األعضََََََََََاا  15)الظن الفعن   2022سََََََََََبتمرب/لمللوؤ  5

املنبغي  عن كض جمموعة جلقل م ة.  لن امةاسَََ   ا جلد ت ظ م كفاا  اإلجناااا  مُلشَََجع مشَََكض خاص جللعاا الب اانا   قائق.
 اإل الا مب اانا عامة. ل  ملنكي األعضاا يف م اانهتم على الت ل عاا ااألسئلة مرال  من

امتاش  ا مع املما سة املتب ة  س عر  النئ س موجي ا لالستنتاجاا االتوص اا املنبرعة عن النعاش عنر هناملة النعاش  -9
اسَََََََُت ن  مالَََََََو   االسَََََََتنتاجاا على ع ع األعضَََََََاا ااملناقب   التايل مشَََََََأ  البنر التايل املر د على جراؤ األعماؤ.

( على من ة share screenاالرال   للجنة  الست الة موظ فة مشا كة الشاشة مع اآلخنملن ) اامالةااملشا ك  يف الرا   
Zoom.   اجل ا ل   االجتماع.حضو اي  يف كما ست ن  هذه االستنتاجاا على شاشة كبري  يف قاعة االجتماع للمشا ك

 ت رملالا على مالو ا  االستنتاجاا ستجن  على الشاشة يف اقع آ .
 عر اجتماع منة ال ََََََ اغة للرا   ااامالََََََة االرال   للجنة مشََََََكض خمتلال منفس الطنملعة اليت ت تمر ل عر اسََََََ  -10

اسََت عر منة ال ََ اغة للرا   ااامالََة االرال   للجنة اجتماعها )اجتماعاهتا( م ر اختتا  جلالََاا م ر  جلالََاهتا ال امة.
الكن املالََََة ال امة سََََتالََََتمن يف مالََََاا ملو   (.2022مرب/لمللوؤ سََََبت 8ا 7ا 6الظهن ألاي  الرالاثا ااأل م اا ااام س )

لت الَََري  Zoom( على من َََة share screenالَََتير  اظ فة مشَََا كة الشَََاشَََة مع اآلخنملن )الرالاثا  جلذا لي  األمن. اسَََتُ 
 جل خاؤ ل  ت رملالا ت ترب ضنا ملة على االستنتاجاا.

اجملموعاا اإلقل م ة  سََََََتتاح غنف جالب ة يف من ََََََة  التالََََََه ض املشََََََاا اا املوازملة م  املشََََََا ك   مبا يف ذلك -11
Zoom :مناا  على طلب ملُعر  جلد األمالة  لكتامة جلد ال نوا  التايل  FAO-COFI@fao.org مع اإلشََََََََََا   مشََََََََََكض  

 (.break out room requestغنفة جالب ةر )ااضََح يف سََطن املوضََوع يف النسََالة املب و ة  لربملر اإللكتا  جلد رطلب 

 اجتر  اإلشا   جلد ل  خرماا التعة الفو ملة لن تكو  متاحة للغنف االفتاض ة امالب ة.

 الواثئق واجلدول الزمين
على املوقع  اجلاتحتهاتتود األمالة  افع ا للمما سَََة املتب ة  جلعرا  ع ع ااثئق الرا   ملغاا املنظمة الالَََع كافة    -12

  . /https://www.fao.org/about/meetings/cofi/arالتايل:  ال نوا اإللكتا  للجنة على 
ظهن ا   12:00جلد الالَََاعة  9:30اسَََتكو  مواع ر ال عا  جلالَََاا الرا   ااامالَََة االرال   للجنة من الالَََاعة  -13

اجتر  اإلشا    مالاا . 19:30جلد الالاعة  17:00من م ر الظهن  امن الالاعة  16:30جلد الالاعة  14:00امن الالاعة 
ال َََََََََ في لوسَََََََََال لا ا  )التوق ع ال املي  هو التوق عجلد ل  توق ع املنطعة املطباق على الرا   ااامالَََََََََة االرال   للجنة 

  (.2املنالق+
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 البياانت العامة
التيلي عن جل الا  خالؤ الرا   ااامالَََََََََة االرال   للجنة  سَََََََََ طبق ترمري جلضَََََََََايف ل ر  جلضَََََََََاعة الوقع  اهو -14

اميكن جلحالة الب اانا ال امة  اليت عا   ما  األعضََاا لا املناقب  شََفه  ا  لب اانا ال امة خالؤ اميا االفتتاحي من الرا  .
 لكتََامة  2022آب /لغالََََََََََََََطس 26ملتم اإل الا هبَا ل نََاا افتتََاح  ا اا اللجنََة  يف شََََََََََََََكََض خطي  لوؤ ملو  امم ََة  

  مع اإلشَََََا   مشَََََكض ااضَََََح يف سَََََطن موضَََََوع النسَََََالة اليت تب    لربملر FAO COFI@fao.org ال نوا  التايل: جلد
اسَََََََََتنشَََََََََن هذه الب اانا ااط ة على ال َََََََََفحة اإللكتال ة  (.general statementsاإللكتا  جلد رالب اانا ال امةر )

  اااصة  للجنة  استكو  متاحة للجم ع ملغاهتا األصل ة.
  ملالََََََََمح للوز اا الواب الوز اا  إل الا  لب اانا ال امة شََََََََفه  ا يف اميا 14ه يف الفعن  ا غم ما هو مشََََََََا  جلل  -15

  على ل  ملعت ََن الوقع 2022سََبتمرب/لمللوؤ  5 ن   من جراؤ األعماؤ( ملو  اإل 1االفتتاحي من الرا   )يف جلطا  البنر 
  قائق. 3املتاح على 

 إجراءات املراسالت اخلطية
االرال   للجنة مشََكض افتاضََي  سََ تم تنااؤ عر    ااامالََةسََترنائ ة املطبعة ل عر الرا   يف ضََوا اإلجناااا اال -16

( عن طنملق جلجناااا املناسالا ااط ة. اهذه اإلجناااا 15ا 14ا 13ا 12ا 11خمتا  من منو  جراؤ األعماؤ )البنو  
االرال    مبا ملكفي  ااامالََََََََََََََةللرا    هي ترمري ملهرف جلد جل ا   الوقع مغن  تياملر اللجنة  خالؤ املالََََََََََََََاا ال امة

  املر جة على جراؤ لعماهلا.  النظن يف ع ع البنو االلتهاا من تتمكن من الوقع لكي  من
اسَََ   ا جلد عر  جلضَََاعة الوقع عنر تالَََ ري املالَََاا  سَََتحضا املعرماا/ال نا  ااط ة وضا ال نا  الشَََفه ة  -17

 لنالََََََبة جلد منو  اذلك اليت عا   ما تُعر  عنر مراملة النظن يف كض منر من منو  جراؤ األعماؤ خالؤ املالََََََاا ال امة  
ا ااط ة. اسَََََََََََتتاح هذه املعرماا/ال نا  ااط ة لل مو  جراؤ األعماؤ اليت ملتم تنااهلا مواسَََََََََََطة جلجناااا املناسَََََََََََال

  .2022متوز ملول و/ 26املوقع اإللكتا  للجنة ملغاا املنظمة النمس ة كافة   لوؤ ملو  الرالاثا   على
ام ر ل  تتم جلاتحة املعرماا/ال نا  ااط ة املت لعة مبنو  جراؤ األعماؤ  سَََََُ طلب من األعضَََََاا ل  ملعرموا   -18

  جلسََََََهاماا خط ة  مبا يف ذلك ل  ت ل عاا السََََََئلة حوؤ البنو  امليتا  . 2022لغالََََََطس/آب  26  امم ة   لوؤ ملو 
التايل:  ا وز لألعضََََََََََََََاا ااملناقب  تعر  هذه اإلسََََََََََََََهاماا ااط ة جلد األمالة عرب الربملر اإللكتا   لكتامة جلد ال نوا 

FAO-COFI@fao.org   مع اإلشَََََََا   مشَََََََكض ااضَََََََح يف سَََََََطن موضَََََََوع النسَََََََالة اليت تب    لربملر اإللكتا  جلد
 comments onرت ل عاا على منر جراؤ األعماؤ الذ  جنى النظن ف ه عن طنملق جلجناااا املناسََََََََََََََالا ااط ةر ر

WCP agendaي َََََََ َََََََة على املوقع على ال َََََََفحة امل 7ر. اسَََََََتنشَََََََن ع ع اإلسَََََََهاماا ااط ة الوا    من األعضَََََََاا
  اإللكتا  للجنة جنب ا جلد جنب مع تنعة  للغة اإللكل يملة  جلذا مل تكن معرمة يف األصض  للغة اإللكل يملة.

ا على  -19 اسَََتعر  األمالة م ر ذلك  حالَََب االقتضَََاا    ا  ا خط ة على جلسَََهاماا األعضَََاا  سَََ تم لشَََنها لملضَََ 
سََبتمرب/لمللوؤ  1إلسََهاماا ااط ة املعرمة من األعضََاا يف موعر لق ََاه املوقع اإللكتا  املي ََص جنب ا جلد جنب مع ا

  استتجم   ا  األمالة ام ع اللغاا النمس ة الالع للمنظمة. .2022
                                                      

ت ح للمناقب  على األقض تلك املعرمة من األعضاا. ايف الوقع الذ  قر ملت ذ  عل نا ف ه الع ا  مذلك  لنالبة جلد تلك الوا    من املناقب   فإلنا ل  7
 فنصة تعر  ت ل عاهتم.

mailto:FAO-COFI@fao.org


8  COFI/2022/INF/1/Rev.1 

 

ام ر هذا التبا ؤ ااطي  امتاش  ا مع امراؤ اليمد للرا    ستناقش استنتاجاا النؤساا مشأ  البنر ذ  ال لة  -20
  يف املالة ال امة.

مََرا النظن يف البنََر املََر د على جََراؤ األعمََاؤ خالؤ املالَََََََََََََََة ال ََامََة  ملعو  النئ س م ن  مالََََََََََََََو   اعنََر  -21
 جلد تعر  ت ل عاهتم. 8االسَََََتنتاجاا  السَََََتنا  جلد النعا  النئ الَََََ ة اليت ل ريا من خالؤ التبا ؤ ااطي ا عو  األعضَََََاا

ا اليت مت جلقنا ها  مبا ملتماشى مع اإلجناا الوا   يف الفعن  است اجل منة ال  اغة  يف االجتماعاا اليت ت عرها  االستنتاجا
  من هذه املذكن  ا لطنملعة ذاهتا املتب ة  لنالبة جلد ع ع البنو  األخنى املر جة على جراؤ األعماؤ.  10

  التقارير وحماضر اجللسات
 نا  لالعتما  الذ  سَََََََ  مام سَََََََتتود منة صَََََََ اغة الرا   ااامالَََََََة االرال   للجنة جلعرا  مشَََََََناع التعنملن امل -22
  لعضاا اللجنة يف لقنب اقع  كن قبض اعتما  التعنملن  متاش  ا مع املما سة املتب ة. على
  من الالئحة الراخل ة للجنة. 6من املا    2للجنة طبع ا للفعن   تعنملن الرا   ااامالة االرال  ُ  مام اس -23
ض تعنملن الرا   ااامالَََََََة االرال    -24 للجنة توافق آ اا اللجنة مشَََََََأ  األسَََََََال ب امل رالة يف هذه الرا    اسَََََََُ الَََََََجاِّ

  امل تمر  مشكض استرنائي  اامل ناضة يف هذه املذكن .
اسَََََََََُتطبق ع ع لسَََََََََال ب عمض اللجنة األخنى يف ما ملت لق متعا ملن االجتماع اواضَََََََََنه  على الرا   ااامالََََََََة  -25

  االرال   للجنة متاش  ا مع املما سة املتب ة.

 

 

                                                      
 مراخالا من املناقب .ل  لظن ا جلد لله من املتوقع اإل الا مت ل عاا على مالو   االستنتاجاا فحالب  فإله ال ملُتوقع هنا   8


