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A 

  لجنة مصايد األسماك

  الدورة الثانية والثالثون

  2016يوليو/ تموز  15-11روما، 

  القائمة المؤقتة بالوثائق
  

COFI/2016/1 جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت  
COFI/2016/2 وتربية األحياء المائية في العالم والتقدم المحرز حالة مصايد األسماك

  في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة
COFI/2016/3  القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجنة

الفرعية المختصة بتجارة  األسماك التابعة للجنة مصايد األسماك، 
  2016فبراير/شباط  26-22أكادير، المغرب، 

COFI/2016/3.1 خطط توثيق المصيدالخطوط التوجيھية بشأن  
COFI/2016/4  قرارات وتوصيات الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتربية

 9-5األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك، برازيليا، البرازيل، 
  2015أكتوبر/تشرين األول 

COFI/2016/5/Rev.1مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم  
COFI/2016/6 ماك مساھمة مصايد األسالمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية: متابعة

  ألحياء المائية في تحسين التغذيةوتربية ا
COFI/2016/7  ضمان استدامة مصايد األسماك الصغيرة النطاق: نحو تنفيذ الخطوط

التوجيھية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك الصغيرة الحجم 
في  سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر (الخطوط التوجيھية 

 الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك الصغيرة الحجم) 
  

COFI/2016/7.1  ،ة المياه العذبنتائج المؤتمر العالمي بشأن مصايد األسماك الداخلية
  واألسماك والمستقبل ومتابعته

COFI/2016/7.2 ومتابعتھا: اكتساب مزيد من  2015نتائج حقوق الحيازة والصيد لعام
 المعارف 

عن المقاربات الخاصة بمصايد األسماك والمستندة إلى الحقوق لتعزيز 
والتغذية والقضاء على الفقر وتحقيق أھداف التنمية األمن الغذائي 

  المستدامة
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COFI/2016/8 العمليات العالمية واإلقليمية 
COFI/2016/8/Sup.1  في ً عمل المنظمة بشأن عناصر مشروع نص صك دولي ملزم قانونا

إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي 
المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله البحري في 

  على نحو مستدام
COFI/2016/9  برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة في مجالي مصايد األسماك

  وتربية األحياء المائية ضمن اإلطار االستراتيجي للمنظمة
COFI/2016/11  برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة مصايد األسماك: تقرير مرحلي

ومشروع برنامج  2017-2014عن برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة 
العمل المتعدد السنوات 

   2019-2016للفترة 
 

COFI/2016/Inf.1/Rev.1القائمة المؤقتة بالوثائق 
COFI/2016/Inf.2 بالمشاركينالقائمة المؤقتة 
COFI/2016/Inf.3 بيان المدير العام 
COFI/2016/Inf.4 جدول األعمالبنود مالحظات تفصيلية وإرشادية على  
COFI/2016/Inf.5  متابعة قرارات وتوصيات الدورة الحادية والثالثين للجنة مصايد

  2014يونيو/حزيران  13-9األسماك، روما، إيطاليا، 
COFI/2016/Inf.6  ،اك م د األس اي ة مص ة والثالثين للجن ادي دورة الح تقرير ال

  2014يونيو/حزيران  13-9روما، 
COFI/2016/Inf.7 تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك فيالتقدم المحرز

  ذات الصلة
COFI/2016/Inf.8 السالمة في البحر في قطاع مصايد األسماك  
COFI/2016/Inf.9  تقرير الدورة الخامسة عشرة  للجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

فبراير/شباط  26-22التابعة للجنة مصايد األسماك، أكادير، المغرب، 
2016   

COFI/2016/Inf.10تقرير المشاورة التقنية بشأن خطط توثيق المصيد 
  

COFI/2016/Inf.11 تقرير الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية
/تشرين أكتوبر 9-5التابعة للجنة مصايد األسماك، برازيليا، البرازيل، 

  2015األول 
COFI/2016/Inf.12 السجّل العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبّردة وسفن التموين (السجّل

  العالمي)
COFI/2016/Inf.13حو إقرار الخطوط التوجيھية الطوعية لضمان استدامة مصايد ن

األسماك الصغيرة الحجم في سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر 
(الخطوط التوجيھية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك 

  الصغيرة الحجم)
COFI/2016/Inf.14إعالن روما: عشر خطوات لمصايد األسماك الداخلية الرشيدة   
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COFI/2016/Inf.15 اكتساب مزيد من المعارف عن المقاربات الخاصة بمصايد األسماك
 والمستندة 

إلى الحقوق: برنامج عمل عالمي لتعزيز األمن الغذائي والتغذية 
  والقضاء على الفقر وتحقيق أھداف التنمية المستدامة

COFI/2016/Inf.16 في إطار منظمة األغذية األجھزة اإلقليمية لمصايد األسماك المنشأة
  والزراعة

COFI/2016/Inf.17 وثيقة للمناقشة بشأن استراتيجية عمل منظمة األغذية والزراعة في
  مجال تغير المناخ 

COFI/2016/Inf.18 استراتيجية شعبة سياسات وموارد مصايد األسماك وتربية األحياء
 -المائية بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية وتغير المناخ 

  2020-2017إطار العمل للفترة 
COFI/2016/Inf.19  مشاورة الخبراء بشأن تمييز معدات الصيد  
COFI/2016/Inf.20المستدامة ومصايد األسماك وتربية األحياء ، أھداف التنمية2030خطة

  المائية
COFI/2016/Inf.21بشأن المسألة منظمة األغذية والزراعة االعتبارات الخاصة ب

بالغ إلالمطروحة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار والمتعلقة با
 المناطق االقتصادية الخالصة داخلبشكل منفصل عن المصيد 

  وخارجھا
COFI/2016/Inf.22 التطورات في المنتديات التي تھّم والية لجنة مصايد األسماك  
COFI/2016/Inf.23 بيان االختصاصات وحقوق التصويت المقدم من االتحاد األوروبي

  ودوله األعضاء
COFI/2016/Inf.24 تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرھا 


