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 جلنة مصايد األمساك

 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الثامنة عشرة

 2022مايو/أاير  8أبريل/نيسان إىل  8إجراءات املراسالت اخلطية: 
 2022يونيو/حزيران  20و 9و 8و 7اجللسات العامة االفرتاضية: 

 جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت
  

 1إجراءات املراسالت اخلطية

 2022مايو/أاير  8أبريل/نيسان إىل  8من 

  أنشطة منظمة األغذية والزراعة:
 مع أجهزة منظمة األغذية والزراعة واملنظمات الدولية األخرىاجلاري  والعملاملواضيع العاملية   -1

 (COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7و COFI:FT/XVIII/2022/2 الوثيقتان)

 النظم الغذائية املائية واستخدامها: هنج تغذوي وخاص ابلفاقد واملهدر من األغذية  -2
 (COFI:FT/XVIII/2022/Inf.11و COFI:FT/XVIII/2022/3 الوثيقتان)

 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد: السمات والتحدايت والرؤى املستقبلية 11تنفيذ املادة   -3
 من وجهة نظر أعضاء منظمة األغذية والزراعة

 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.5و COFI:FT/XVIII/2022/4 الواثئق)
 (COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7و
 

                                                      
ألمساك سوووووووم صصوووووون منصووووووة علكقونية لتلقل التعليقات ابنيية ل عضوووووواء واملراقبم على واثئق العمل وردود أمانة اللةنة الفرعية املختصووووووة بتةارة ا  1

 التابعة للةنة مصايد األمساك. وسوم ترسل التعليمات فور عمتام عملية التسةيل. 
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  ىل األسواق:إالوصول 

 والتةارة الدوليةمصايد األمساك الصغرية الننياق   -4
 (COFI:FT/XVIII/2022/5 )الوثيقة

 االتفاقات التةارية ووصول منتةات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية عىل األسواق  -5
 (COFI:FT/XVIII/2022/6)الوثيقة 

 أتثري مبادرات صون التنوع البيولوجل على جتارة األنواع املائية املستغلة جتارايً   -6
 (COFI:FT/XVIII/2022/7)الوثيقة 

 
 اجللسات العامــة االفرتاضية

 2022يونيو/حزيران  7الثالاثء، 

 ((CEST)ابلتوقيت الصيفي لوسط أورواب ) 13:00 - 10:00الساعة 

 افتتاح الدورة  -7
 القتيبات اباصة ابلدورة واملصادقة على اعتماد جدول األعمال وتعيم أعضاء جلنة الصياغة   -8
 يف قنياعل مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةاألخرية حملة عامة عن االجتاهات   -9

 (COFI:FT/XVIII/2022/8)الوثيقة 
  

 
 2022يونيو/حزيران  8األربعاء، 

 ((CEST))ابلتوقيت الصيفي لوسط أورواب  16:00 - 13:00الساعة 

  ىل األسواق:إالوصول 
 عىل منتةات مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةسالمة األغذية وجودهتا ابلنسبة   -10

 (COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7و COFI:FT/XVIII/2022/9)الوثيقتان 

 معلومات حمدثة عن عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التتّبع وابنيوط التوجيهية النيوعية بنيط توثيق املصيد  -11
 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9و COFI:FT/XVIII/2022/10)الواثئق 

 (COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10و
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 2022يونيو/حزيران  9اخلميس، 

 ((CEST))ابلتوقيت الصيفي لوسط أورواب  16:00 - 13:00الساعة 

 املسؤولية االجتماعية: وثيقة استشرافية والتنيورات املستقبلية  -12
 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6) و COFI:FT/XVIII/2022/11 تان)الوثيق

 انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة التاسعة عشرة للةنة الفرعية املختصة بتةارة األمساك التابعة  -13
 للةنة مصايد األمساك

 أية مسائل أخرى  -14
 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة عشرة  -15

 
 

 2022يونيو/حزيران  20اإلثنني، 

 ((CEST))ابلتوقيت الصيفي لوسط أورواب  13:00 - 10:00الساعة 

 اعتماد التقرير  -16
 


