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 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة السابعة عشرة

 2019نوفمرب/ تشرين الثاين  29-25فيغو، إسبانيا، 

 جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت
 

 9201نوفمرب/تشرين الثاين  25، اإلثنني
 9:30-8:00الفرتة الصباحية، الساعة 

 التسجيل 
 12:30-9:30الفرتة الصباحية، الساعة 

 افتتاح الدورة -1

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة وتعيني جلنة الصياغة -2
 )COFI:FT/XVII/2019/Inf.1و COFI:FT/XVII/2019/1 الوثيقتان(

 عامة عن قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية حملة -3
 )COFI:FT/XVII/2019/2(الوثيقة 

 17:30-14:30فرتة بعد الظهر، الساعة 

 املواضيع العاملية والعمل مع املنظمات الدولية -4
 COFI:FT/XVII/2019/Inf.4 و COFI:FT/XVII/2019/3 الواثئق(
 )COFI:FT/XVII/2019/Inf.6و COFI:FT/XVII/2019/Inf.5و

 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ املادة  -5
 )COFI:FT/XVII/2019/Inf.7و COFI:FT/XVII/2019/4 الوثيقتان(
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 2019نوفمرب/تشرين الثاين  26الثالاثء، 

 12:00-9:00الفرتة الصباحية، الساعة 

 بشأن األسواق والتجارة: غلوبفيش وشبكة املعلومات السمكية منظمة األغذية والزراعة علوماتم -6

"FISHINFO" 
 )COFI:FT/XVII/2019/5(الوثيقة 

 جودة وسالمة األمساك واملنتجات السمكية -7
 )COFI:FT/XVII/2019/6(الوثيقة 

 بعد الصيد والتجارة مصايد األمساك الصغرية احلجم: سالسل القيمة وعمليات ما -8
 )COFI:FT/XVII/2019/7 ةالوثيق(

 17:00-14:00فرتة بعد الظهر، الساعة 

  شرعية املنتجات وشفافيتها من منظور جتاري -9
 )COFI:FT/XVII/2019/8 الوثيقة(

 صون التنوع البيولوجي والتجارة -10
 )COFI:FT/XVII/2019/9(الوثيقة 

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  27األربعاء، 

 12:00-9:00الفرتة الصباحية، الساعة 

 االتفاقات التجارية األخرية ووصول األمساك واملنتجات السمكية إىل األسواق -11
 )COFI:FT/XVII/2019/10 ة(الوثيق

 مع املستهلكني وأصحاب املصلحة اآلخرين يف جمال تربية األحياء املائية التواصل -12
 )COFI:FT/XVII/2019/11(الوثيقة 

 17:00-14:00فرتة بعد الظهر، الساعة 

 املستقبليف ا و التتّبع: عمل منظمة األغذية والزراعة مؤخرً  -13
 )COFI:FT/XVII/2019/12 الوثيقة(

 املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة السمكية -14
 )COFI:FT/XVII/2019/13 ة(الوثيق

 املتصلة مبصايد األمساكالتجارة يف اخلدمات  -15
 )COFI:FT/XVII/2019/Inf.8و COFI:FT/XVII/2019/14 الوثيقتان(
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 2019نوفمرب/تشرين الثاين  28اخلميس، 

 12:00-9:00الفرتة الصباحية، الساعة 

 مهية ابلنسبة إىل اللجنة الفرعيةات األاألعضاء واملراقبني ذاملقدمة من رير اتقال -16

ونواب رئيس الدورة الثامنة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد انتخاب رئيس  -17
 األمساك

 أية مسائل أخرى -18

 مكان انعقاد الدورة الثامنة عشرةموعد و  -19

 
 17:00-14:00، الساعة فرتة بعد الظهر

 
 الحًقا يعلن 

 
 2019نوفمرب/تشرين الثاين  92اجلمعة، 

 الصباحيةالفرتة 
 فرتة حرة 

 

 17:00-14:00فرتة بعد الظهر، الساعة 
 

 اعتماد التقرير -20
 


