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 ؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت
 

 2018 تموز/يوليو 9، اإلثنين
 12:30-09:30الساعة  :الفرتة الصباحية

 افتتاح الدورة -1
  اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة -2
 تعيني جلنة الصياغة -3
 حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل -4

 17:30-14:30الساعة  :فرتة بعد الظهر
 

 تكملة -4
 2018 تموز/يوليو 10، الثالثاء

 12:00-09:00الساعة  :الفرتة الصباحية
 

 تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )املدونة( والصكوك ذات الصلة يفالتقدم احملرز  -5
األمساك التابعة القرارات والتوصيييييييييات الصييييييييادرة عن الدورة السييييييييادسيييييييية عشييييييييرة للجنة الفرعية املختصيييييييية بتجارة  -6

 2017سبتمرب/أيلول  8-4مصايد األمساك، بوسان، مجهورية كوريا،  للجنة
األحياء املائية التابعة للجنة مصييييييايد األمساك، قرارات وتوصيييييييات الدورة التاسييييييعة للجنة الفرعية املختصيييييية برتبية  -7

 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24روما، 
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 17:30-14:30الساعة  :فرتة بعد الظهر
 )أو إىل وقت الحق إذا دعت احلاجة(

 حوكمة مصايد األمساك واحمليطات -8
 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 8-1
 حوكمة مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية 8-2
 العمليات العاملية واإلقليمية اخلاصة باحمليطات 8-3

 
 2018 تموز/يوليو 11، ألربعاءا

 12:00-09:00الساعة  :الفرتة الصباحية
 

  2030خطة التنمية املستدامة لعام  -9
 

 17:30-14:30الساعة  :فرتة بعد الظهر
 )أو إىل وقت الحق إذا دعت احلاجة(

 
 املسائل املتعلقة بتغري املناخ واملسائل البيئية األخرى -10

 
 2018 موزت/وليوي 12، لخميسا

 12:00-09:00الساعة  :الفرتة الصباحية
 

برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصييييايد األمساك وتربية األحياء املائية اييييمن اإلطار االسييييرتاتيجي  -11
 للمنظمة

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة -12
 

 17:30-14:30الساعة  :فرتة بعد الظهر
 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك -13
 املسائل األخرى -14

 التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية جلنة مصايد األمساك: لإلحاطة 41-1
 أية مسائل أخرى 14-2

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -15
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 2018 موزت/وليوي 13، لجمعةا

 علن الوقت الحقا  ي   :الفرتة الصباحية
 

 )يؤكد الحقا ( 14:30الساعة  :فرتة بعد الظهر
 

 اعتماد التقرير -16
 


