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A 

 

 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 القائمة المؤقتة بالوثائق
 

COFI/2018/1 جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت 
 

COFI/2018/2  وتربية األحياء املائية يف العاملحالة مصايد األمساك 
 

COFI/2018/3 التقدم احملرز ىف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة 
 

COFI/2018/4  القرارات والتوصــيات الصــادرة عن الدورة الســادســة عشــرة للجنة الفرعية املختصــة بتجارة
ســــــــــبتمرب/أيلول  8-4األمساك التابعة للجنة مصــــــــــايد األمساك، بوســــــــــان، مجهورية كوريا، 

2017 
 

COFI/2018/5 األحياء املائية التابعة  عة للجنة الفرعية املختصـــــــــة برتبيةقرارات وتوصـــــــــيات الدورة التاســـــــــ
 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24للجنة مصايد األمساك، روما، 

 
COFI/2018/6 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 

 
COFI/2018/7 حوكمة مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية 

 
COFI/2018/8  باحمليطاتالعمليات العاملية واإلقليمية اخلاصة 

 
COFI/2018/9  2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 
COFI/2018/10 املسائل املتعلقة بتغري املناخ واملسائل البيئية األخرى 
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COFI/2018/11 ة األحياء املائية برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصــــــــــــــايد األمساك وتربي 

 ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة
 

COFI/2018/12  برنامج العمل املتعدد الســـــــنوات للجنة مصـــــــايد األمساك: تقرير مرحلي عن برنامج العمل
 ومشــــــــــــــروع برنـامج العمــل املتعــدد الســــــــــــــنوات  2019-2016املتعــدد الســــــــــــــنوات للفرتة 

 2021-2018للفرتة 
  

COFI/2018/Inf.1 القائمة املؤقتة بالوثائق 
 

COFI/2018/Inf.2  باملشاركنيالقائمة املؤقتة 
 

COFI/2018/Inf.3 بيان املدير العام 
 

COFI/2018/Inf.4  وإرشادية على جدول األعمالمالحظات تفصيلية 
 

COFI/2018/Inf.5 ،متــابعــة قرارات وتوصــــــــــــــيــات الــدورة الثــانيــة والثالثني للجنــة مصـــــــــــــــايــد األمســاك، رومــا 
 2016يوليو/ متوز  11-15

 
COFI/2018/Inf.6  ،2016يوليو/متوز  15-11تقرير الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك، روما 

 
COFI/2018/Inf.7 التقدم احملرز ىف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة 

 
COFI/2018/Inf.8 السالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك 

 
COFI/2018/Inf.9  األمساك التابعة للجنة مصايد ة للجنة الفرعية املختصة بتجارة تقرير الدورة السادسة عشر

 2017سبتمرب/أيلول  8-4األمساك، بوسان، مجهورية كوريا، 
 

COFI/2018/Inf.10 اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد 
 

COFI/2018/Inf.11 مصايد األمساك حنو االستدامة االجتماعية يف سالسل قيمة 
 

COFI/2018/Inf.12  املهددة باالنقراضالربية ات والنباتات الدولية بأنواع احليواناتفاقية التجارة 
 

COFI/2018/Inf.13  تقرير الدورة التاســـــــعة للجنة الفرعية املختصـــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصـــــــايد
 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24األمساك، روما، 
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COFI/2018/Inf.14  موجز عن تقرير الدورة الثانية جملموعة العمل االســـــــــــــتشـــــــــــــارية املعنية باملوارد الوراثية املائية
 والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصايد األمساك

 
COFI/2018/Inf.15  باملوارد الوراثية تقرير الدورة الثانية جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية

 املائية لألغذية والزراعة
 

COFI/2018/Inf.16  تقرير عن االجتماع األول لألطراف يف االتفاق بشــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
ملنع الصـــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــاء عليه، أوســـلو، النرويج، 

 2017مايو/أيار  29-31
 

COFI/2018/Inf.17  التقدم احملرز من جانب منظمة األغذية والزراعة والشــــــــــــــركاء يف ما يتعلق بتنفيذ اخلطوط
منذ الدورة الثانية  مصـــــايد األمساك الصـــــغرية النطاقالطوعية لضـــــمان اســـــتدامة التوجيهية 

 2016والثالثني للجنة مصايد األمساك يف عام 
 

COFI/2018/Inf.18  حتســــني املعلومات األســــاســــية وتقييم مســــامهة مصــــايد األمساك التقّدم احملرز على صــــعيد
 الصغرية النطاق يف املياه البحرية والداخلية

 
COFI/2018/Inf.19  التقدم احملرز يف برنامج العمل العاملي الكتســــاب مزيد من املعارف عن املقاربات اخلاصــــة

 مبصايد األمساك واملستندة إىل احلقوق
 

COFI/2018/Inf.20 األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة يف إطار منظمة األغذية والزراعة 
 

COFI/2018/Inf.21 نتائج الندوة الدولية  :النهوض بالزراعة اإليكولوجية لتحقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة
 الثانية وآفاق املستقبل

 
COFI/2018/Inf.22  الفرص املتاحة لكي تســـاهم  :2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية

 ويف حتسني التغذيةمصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف أمناط غذائية صحية 
 

COFI/2018/Inf.23  تغري املناخ وتأثريه على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشـــطتها يف جمايل مصـــايد األمساك
 وتربية األحياء املائية (موضوع السنتني)

 
COFI/2018/Inf.24  معاجلة املسائل البيئية خالل عمليات الصيد: التقدم احملرز باجتاه احلّد من معدات الصيد

  2025املرتوكة أو املفقودة أو املهملة حبلول عام 
 

COFI/2018/Inf.25 تقرير املشاورة التقنية بشأن وسم معدات الصيد 
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COFI/2018/Inf.26  املرجتع: آخر املعلومات العاملية واإلقليميةاملصيد العرضي والصيد 
 

COFI/2018/Inf.27  اســــتخدام أفضــــل العلوم املتاحة لتطوير أفضــــل املمارســــات لعمليات الصــــيد بشــــباك اجلّر
 والرتويج هلا

 
COFI/2018/Inf.28 تعميم التنوع البيولوجي يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 
COFI/2018/Inf.29 التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية جلنة مصايد األمساك 

 
COFI/2018/Inf.30 اخلطوط التوجيهية بشأن وسم معدات الصيد 

 
COFI/2018/Inf.31  اجلزيئات البالستيكية يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية: ملخص عن دراسة ملنظمة

 األغذية والزراعة 
 

COFI/2018/Inf.32 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 
 


