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A 

 لجنة مصايد األسماك

 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

 العاشرةالدورة 

 2019أغسطس/آب  27-23تروندهايم، النرويج، 

 جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت

 2019 آب/أغسطس 23، الجمعة

 9:30-7:30الفترة الصباحية: الساعة 

 التسجيل

 12:30-9:30الفترة الصباحية: الساعة 

افتتاح الدورة -1

ـــــدورة -2 اعتمـــــاد جـــــدول األعمـــــال والرتتيبـــــات اخلـــــاصــــــــــــــــــة بـــــال
 الصياغة جلنة وتعيني

COFI:AQ/X/2019/1/Rev1 

جهود إدارة مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمـة -3
األغذية والزراعة لتنفيذ توصــيات الدورات الســابقة للجنة الفرعية 

 املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك

COFI:AQ/X/2019/2 

حــالــة املوارد الوراثيــة املــائيــة لألغــذيــة والزراعــة يف العــامل واملتــابعــة 
 املمكنة

COFI:AQ/X/2019/2.1 
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 17:00-14:00: الساعة بعد الظهرفترة 

التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة الســلوك بشــأن الصــيد -4
قائمة على د الية برتبية األحياء املائية واملصـــــــــاالرشـــــــــيد املتصـــــــــل
 استزراع األمساك

COFI:AQ/X/2019/3 

تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصـــــــة بتجارة األمساك التابعة -5
 لإلحاطة :األمساكللجنة مصايد 

COFI:AQ/X/2019/4 

 2019 آب/أغسطس 24، السبت

 12:00-9:00الفترة الصباحية: الساعة 

الوقاية من خماطر األمراض احليوانية املائية يف جمال تربية األحياء -6
 املائية وإدارهتا من خالل مسار تدرجيي لإلدارة

COFI:AQ/X/2019/5 

 17:00-14:00فترة بعد الظهر: الساعة 

مســــــــــــــــــامهــــة تربيــــة األحيــــاء املــــائيــــة يف وضــــــــــــــع حــــد للجوع -7
اإلمدادات الغذائية وتشــــــــــجيع املمارســــــــــات الصــــــــــحية  وتأمني

 والغذائية اجليدة

 COFI:AQ/X/2019/6/Rev1

 2019أغسطس/آب  25، األحد

 فرتة حرّة

 2019أغسطس/آب  26ثنين، اإل

 12:00-9:00الفترة الصباحية: الساعة 

االبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية وتوســـــــيع نطاقها ونقل -8
التكنولوجيــا لزيــادة الكفــاءة ومكــافحــة تــدهور البيئــة والتكّيف 

 مع تغري املناخ

COFI:AQ/X/2019/7 

واخلطوط التوجيهية ممارسات اإلدارة األفضلعن حدث خاص  -9
 للتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية

COFI:AQ/X/2019/8 
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 17:00-14:00فترة بعد الظهر: الساعة 
  تكملة 

  
انتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية  -10

 املختصة برتبية األحياء املائية
 

 

11- 

 

12- 

 أية مسائل أخرى
 

 احلادية عشرةموعد ومكان انعقاد الدورة 
 

 

 9201 آب/أغسطس 72، الثالثاء

 12:00-9:00الفترة الصباحية: الساعة 
 

 فرتة حرّة

 

 17:30-14:30 فترة بعد الظهر: الساعة
 

  اعتماد التقرير -13

 




