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 لجنة مصايد األسماك

 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

 الدورة التاسعة
 2017 أكتوبر/تشرين األول 27-24 روما، إيطاليا

 جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت

 2017أكتوبر/تشرين األول  24، الثالثاء
 12:30-09:30الساعة الفترة الصباحية: 

 افتتاح الدورة -1

اعتمااااااد جااااادوا اتعمااااااا والرتتيباااااات ا اااااا ااااااااااااااااااة باااااالااااادورة  -2
 الصياغة جلنة وتعيني

COFI:AQ/IX/2017/1/Rev.1 

جهود إدارة مصاااااااااااااااياد اتاااا وتربياة اتحياا  املاائياة يف منظمااة  -3
ية لتنفيذ تو اايات الدورات السااابقة للانة الفرعاتغذية والزراعة 

 املختصة برتبية اتحيا  املائية التابعة للانة مصايد اتااا

COFI:AQ/IX/2017/2 

التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة الساالوا بنااأن الصاايد  -4
قائمة على د الية برتبية اتحيا  املائية واملصااااااااااالرشااااااااايد املتصااااااااال
 استزراع اتااا

COFI:AQ/IX/2017/3/Rev.1 
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 17:30-14:30فترة بعد الظهر: الساعة 
 
 
5- 

 تكملة
 

تقرير من أمانة اللانة الفرعية املختصااااااااة بتاارة اتااا التابعة 
 لإلحاطة :للانة مصايد اتااا

 

 
 

COFI:AQ/IX/2017/4 

 2017أكتوبر/تشرين األول  25، األربعاء
 12:00-09:00الفترة الصباحية: الساعة 

   
 2030تربية اتحيا  املائية وأهداف التنمية املساااااااتدامةم  ة عام  -6

والرؤياااة املنااااااااااااارتواااة ملنظماااة اتغاااذياااة والزراعاااة من أجااال أغاااذياااة 
 مستدامة وزراعة
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 17:00-14:00فترة بعد الظهر: الساعة 
 تكملة 

 
 

 ة لتنمية تربية اتحيا  املائيةاملائياملوارد الوراثية  -7
 

COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1 

 اإلرشاد تغراض تنمية تربية اتحيا  املائية -8
 

COFI:AQ/IX/2017/7 

 2017أكتوبر/تشرين األول  26، الخميس
 12:00-09:00الفترة الصباحية: الساعة 

   
ة الااادوا اجلزريااااجتمااااع  اااار عن تربياااة اتحياااا  املاااائياااة يف  -9

فرر النمو اتزرق للدوا اجلزرية الصااااااااااا:رية الصااااااااااا:رية النامية: 
 النامية يف ظّل ت:رّي املناخ

COFI:AQ/IX/2017/8 

 
التقااارير املرحليااة عن تنفيااذ ا  وج التوجيهيااة الفنيااة إل اااااااااااااادار  -10

الناااهادات لرتبية اتحيا  املائية وإطار تقييم مدم امت اا     
 لرتبية اتحيا  املائية مع ا  وج التوجيهيةإ دار النهادات 

 

COFI:AQ/IX/2017/9 
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 17:00-14:00فترة بعد الظهر: الساعة  

 تكملة
 

 انتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة العاشرة للانة الفرعية -11
 املختصة برتبية اتحيا  املائية

 

 

12- 
 

13- 

 أية مسائل أ رم
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة
 

 

 2017أكتوبر/تشرين األول  27، الجمعة
 الفترة الصباحية

 
 فرتة حرّة

 
 17:30-14:30 فترة بعد الظهر: الساعة

 
  اعتماد التقرير -14

 


