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االجتماع الثاني لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء
الصادر عن منظمة األغذية والزراعة في عام 2009
سنتياغو ،شيلي 6-3 ،يونيو/حزيران

2019

جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت
اإلثنين

 3يونيو/حزيران 2019

الفرتة الصباحية ،الساعة 9:30

-1

افتتاح االجتماع

-2

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

-3

تعيني املقرر

-4

اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة باالجتماع

-5

الالئحة الداخلية الجتماعات األطراف وأي جمموعات عمل فرعية
فرتة بعد الظهر ،الساعة 14.30

-5

الالئحة الداخلية الجتماعات األطراف وأي جمموعات عمل فرعية (تكملة)
الثالثاء 4 ،يونيو/حزيران

2019

الفرتة الصباحية ،الساعة 9:30

حالة االتفاق بش أ أ أ أ أ أ أ ت التدابو الا تتخذها دولة امليناظ الص أ أ أ أ أ أأادر عن منظمة األغذية والزراعة
-6
واملستجدات على صعيد تنفيذه

عام

2009

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MZ274/A
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فرتة بعد الظهر ،الساعة 14.30

-7

نقل املعلومات وتبادهلا إلكرتونيًا ونشرها
1-7

نتائج االجتماعني األول والثاين جملموعة العمل الفنية املعنية بتبادل املعلومات والتابعة لالتفاق بشأ أ أ أ أ أ أ ت
التدابو الا تتخذها دولة امليناظ

2-7

املوانئ وجهات االتصال الوطنية احملددة

3-7

تطوير نظام لتبادل املعلومات إلكرتونيًا

4-7

الصفحة اإللكرتونية اخلاصة باالتفاق بش ت التدابو الا تتخذها دولة امليناظ
األربعاء 5 ،يونيو/حزيران

2019

الفرتة الصباحية ،الساعة 9:30

-8

متطلبات الدول النامية
1-8

نتائج االجتماعني األول والثاين جملموعة العمل املنش ة مبوجب اجلزظ السادس

2-8

اختصاصات آلية التمويل ملساعدة األطراف من الدول النامية

3-8

برنامج منظمة األغذية والزراعة العاملي بش أ أ أ أ أ أ أ ت تنمية القدرات لدع تنفيذ االتفاق بش أ أ أ أ أ أ أ ت التدابو
الا تتخذها دولة امليناظ
فرتة بعد الظهر ،الساعة 14.30

-9

رصد تنفيذ االتفاق واستعراضه وتقييمه
1-9

مسودة استبيات لرصد تنفيذ االتفاق واستعراضه وتقييمه

2-9

موعد إطالق االستبيات والفرتة املخصصة لرفع التقارير واإلطار الزمين

-10

موعد ومكات انعقاد االجتماع القادم

-11

أية مسائل أخرى

-12

اختتام االجتماع

3

PSMA/2019/1

الخميس 6 ،يونيو/حزيران

فرتة صباحية حرة

2019

فرتة بعد الظهر ،الساعة 14.30
-13

اعتماد التقرير

