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 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 بيان االختصاصات وحقوق التصويت المقدم من االتحاد األوروبي
 ودوله األعضاء

 
 افتتاح الدورة -1

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة  -2

 االختصاصات: للدول األعضاء •
 التصويت: للدول األعضاء •

 تعيني جلنة الصياغة -3

 االختصاصات: للدول األعضاء •
 التصويت: للدول األعضاء •

 حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل -4

 االختصاصات: مشرتكة •
 لالحتاد األورويبالتصويت:  •

 
 التقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (املدونة) والصكوك ذات الصلة -5

 االختصاصات: مشرتكة •
 التصويت: لالحتاد األورويب •
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عشــــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــــة بتجارة األمساك التابعة  لســــــــادســــــــةاالقرارات والتوصــــــــيات الصــــــــادرة عن الدورة  -6
 2017سبتمرب/أيلول  8-4مصايد األمساك، بوسان، مجهورية كوريا،  للجنة

 االختصاصات: مشرتكة •
 التصويت: لالحتاد األورويب •

 
يد األمساك، اقرارات وتوصــــــيات الدورة التاســــــعة للجنة الفرعية املختصــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصــــــ -7

 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24روما، 

 االختصاصات: مشرتكة •
 التصويت: لالحتاد األورويب •

 
 حوكمة مصايد األمساك واحمليطات -8

 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 8-1

 االختصاصات: لالحتاد األورويب •
 التصويت: لالحتاد األورويب •

 
 مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية حوكمة 8-2

 االختصاصات: مشرتكة •
 التصويت: لالحتاد األورويب •

 
 العمليات العاملية واإلقليمية اخلاصة باحمليطات 8-3

 االختصاصات: مشرتكة •
 التصويت: لالحتاد األورويب •

 
  2030خطة التنمية املستدامة لعام  -9

 االختصاصات: مشرتكة •
 األورويبالتصويت: لالحتاد  •

 
 املسائل املتعلقة بتغري املناخ واملسائل البيئية األخرى -10

 االختصاصات: مشرتكة •
 التصويت: لالحتاد األوريب •
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برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ضــــمن اإلطار االســــرتاتيجي  -11
 للمنظمة

 االختصاصات: مشرتكة •
 للدول األعضاءالتصويت:  •

 
 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة -12

 االختصاصات: مشرتكة •
 التصويت: للدول األعضاء •

 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك -13

 االختصاصات: للدول األعضاء •
 التصويت: للدول األعضاء •

 
 املسائل األخرى -14

*مشرتكةاالختصاصات:  •
F

1 
*التصويت: لالحتاد األورويب •

F
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 التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية جلنة مصايد األمساك: لإلحاطة 14-1

 أية مسائل أخرى 14-2
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -15

 االختصاصات: للدول األعضاء •
 التصويت: للدول األعضاء •

 
 اعتماد التقرير -16

 االختصاصات: مشرتكة •
 التصويت: للدول األعضاء •

 

                                                      
 من دون اإلخالل بإعطاء مزيد من املعلومات  1
 التفسري نفسه  2


