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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

 2017سبتمبر/أيلول  8-4كوريا، جمهورية  بوسان، 

 جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت
 

 7201سبتمبر/أيلول  4، اإلثنين
 09:30-07:30الفترة الصباحية، الساعة 

 التسجيل 
 

 

 12:30-09:30الفترة الصباحية، الساعة 
  افتتاح الدورة -1

 

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة وتعيني جلنة الصياغة -2
 ( COFI:FT/XVI/2017/Inf.1و COFI:FT/XVI/2017/1)الوثيقتان 

 

 قرارالختاذ 

 آخر املستجدات يف جمال جتارة األمساك -3
 (COFI:FT/XVI/2017/2 ة)الوثيق

 

 لإلحاطة
 واختاذ قرار

 

 تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك -4
 (COFI:FT/XVI/2017/Inf.5و COFI:FT/XVI/2017/3)الوثيقتان 

 

 لإلحاطة
 

  



2 COFI:FT/XVI/2017/1 

 

 17:30-14:30فترة بعد الظهر، الساعة 

 
 تقرير عن األنشطة املتصلة بتجارة األمساك يف منظمة األغذية والزراعة -5

 COFI:FT/XVI/2017/Inf.4 و COFI:FT/XVI/2017/4 الوثائق)
 (COFI:FT/XVI/2017/Inf.11و COFI:FT/XVI/2017/Inf.6و

 

 لإلحاطة
 واختاذ قرار

 سالسل قيمة مصايد األمساك وارتباطها بالتجارة االستدامة االجتماعية يف -6
 (COFI:FT/XVI/2017/Inf.8و COFI:FT/XVI/2017/5)الوثيقتان 

 لإلحاطة
 واختاذ قرار

 
 2017سبتمبر/أيلول  5الثالثاء، 

 12:00-09:00الفترة الصباحية، الساعة 
 احلد من الفاقد واملهدر من األمساك -7

 (COFI:FT/XVI/2017/6)الوثيقة 
 لإلحاطة
 واختاذ قرار

 اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد  -8
 (COFI:FT/XVI/2017/Inf.7و COFI:FT/XVI/2017/7)الوثيقتان 

 

 لإلحاطة
 واختاذ قرار

 17:00-14:00فترة بعد الظهر، الساعة 
ألسواق النفاذ إىل او ودة األغذية وسالمتها األنشطة املتصلة جبآخر املعلومات عن  -9

 (COFI:FT/XVI/2017/8)الوثيقة 
 

 لإلحاطة
 واختاذ قرار

آخر املعلومات عن األنشطة املتصلة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات  -10
 (COFI:FT/XVI/2017/9والنباتات الربية املهددة باالنقراض )الوثيقة 

 

 

 2017سبتمبر/أيلول  6األربعاء، 
 12:00-09:00الفترة الصباحية، الساعة 

تأثري املناطق البحرية احملمّية على سبل العيش والتجارة وإمدادات أمساك املائدة  -11
 (COFI:FT/XVI/2017/10واستهالكها )الوثيقة 

 لإلحاطة
 واختاذ قرار

   
 17:00-14:00فترة بعد الظهر، الساعة 

 إمدادات األمساك واالجتار هبا واستهالكهاتأثري تغري املناخ على مستقبل  -12

 (COFI:FT/XVI/2017/11)الوثيقة 
 إلحاطةل

 واختاذ قرار
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 2017سبتمبر/أيلول  7الخميس، 
 12:00-09:00الفترة الصباحية، الساعة 

 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ املادة  -13
  COFI:FT/XVI/2017/Inf.9و COFI:FT/XVI/2017/12 ائق)الوث

 (COFI:FT/XVI/2017/Inf.10و
 

 لإلحاطة
 واختاذ قرار

 

 لإلحاطة بيانات املراقبني -14
 

انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة  -15
 األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك

 

 الختاذ قرار

 أية مسائل أخرى -16
 

 

 انعقاد الدورة السابعة عشرة موعد ومكان -17
 

 الختاذ قرار

 2017سبتمبر/أيلول  8الجمعة، 
 الفترة الصباحية

  فرتة حرة 

 17:00-14:00فترة بعد الظهر، الساعة 
  اعتماد التقرير -18

 


