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 ؛ (QR) هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعةميكن االطالع على 

  وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 جلنة مصايد األمساك

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء

 

 الدورة افتتاح -1

  األعضاءاالختصاصات: للدول 

  التصويت: للدول األعضاء 

 

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة -2

 االختصاصات: للدول األعضاء 

  التصويت: للدول األعضاء 

 

 تعيني جلنة الصياغة -3

 االختصاصات: للدول األعضاء 

  التصويت: للدول األعضاء 

 

 والتقدم ارحمر  يف تنييذ مدونة السلوك بشن  الصيد الرييد حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل -4

 والصكوك ذات الصلة  

 االختصاصات: مشرتكة 

  التصويت: لالحتاد األوروبي 
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األمساك التابعةة للجنةة    القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة اخلامسة عشرة للجنة اليرعية املختصة بتجارة -5

  2016فرباير/يباط  26-22مصايد األمساك، أكادير، املغرب، 

 االختصاصات: مشرتكة 

  التصويت: لالحتاد األوروبي 
 

 خطط توثيق املصيد 5-1

 االختصاصات: لالحتاد األوروبي 

  التصويت: لالحتاد األوروبي 

 

األحياء املائية التابعة للجنةة مصةايد األمسةاك،    ة للجنة اليرعية املختصة برتبية قرارات وتوصيات الدورة الثامن -6

  2015أكتوبر/تشرين األول  9-5برا يليا، الربا يل، 

 االختصاصات: مشرتكة 

  التصويت: لالحتاد األوروبي 

 

 ني دو  إبالغ ودو  تنظيم القانومكافحة الصيد غري -7

 االختصاصات: لالحتاد األوروبي 

  التصويت: لالحتاد األوروبي 

 

دور مصايد األمساك وتربيةة األحيةاء املائيةة يف حتقيةق األمةن الغةذائي ومتابعةة املةلير الةدولي الثةاني املعة              -8

ذلك الياقةد واملدةدر    ياء املائية، مبا يفبالتغذية: اآلثار املتصلة بالتغذية بالنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األح

 من األغذية

 االختصاصات: مشرتكة 

 التصويت: للدول األعضاء*  

 

 ضما  استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق   -9

 االختصاصات: مشرتكة 

  التصويت: لالحتاد األوروبي 
 

 نتائج امللير العاملي عن مصايد األمساك الداخلية ومتابعته 9-1

 االختصاصات: مشرتكة 

 التصويت: للدول األعضاء*  
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 ومتابعتدا: منتدى عةاملي عةن الةن دج القائمةة علةى احلقةوق        2015نتائج حقوق احليا ة والصيد لعام  9-2

 يف قطاع مصايد األمساك 

 االختصاصات: مشرتكة 

 التصويت: لالحتاد األوروبي*  

 

 العمليات العاملية واإلقليمية -10
 

 املسائل املتعلقة باألمم املتحدة  10-1

 االختصاصات: مشرتكة 

 التصويت: لالحتاد األوروبي*  
 

 ألجدزة اإلقليمية ملصايد األمساكاملسائل املتعلقة با 10-2

 االختصاصات: لالحتاد األوروبي 

  التصويت: لالحتاد األوروبي 
 

 املناخ واملسائل البيئية األخرى املسائل املتعلقة بتغري 10-3

 االختصاصات: مشرتكة 

  التصويت: لالحتاد األوروبي 

 

برنةةامج عمةةل منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة يف  ةةالي مصةةايد األمسةةاك وتربيةةة األحيةةاء املائيةةة ضةةمن اإلطةةار   -11

 االسرتاتيجي للمنظمة 

 االختصاصات: مشرتكة 

 التصويت: للدول األعضاء 

 

 عاملية ملنظمة األغذية والزراعة ملصايد األمساك اقرتاح مقدم من مجدورية كوريا إلنشاء جامعة -12

 االختصاصات: للدول األعضاء 

  التصويت: للدول األعضاء 

 

 لسنوات للجنةبرنامج العمل املتعدد ا -13

 االختصاصات: مشرتكة 

  التصويت: للدول األعضاء 
 



COFI/2016/Inf.23 4 

 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك -14

 االختصاصات: للدول األعضاء 

  التصويت: للدول األعضاء 

 

 خرىاألسائل امل  -15

 االختصاصات: مشرتكة*
1 

 التصويت: لالحتاد األوروبي*
1  

 
 التطورات يف املنتديات اليت تدّم والية جلنة مصايد األمساك: لإلحاطة 15-1

 أية مسائل أخرى 15-2

 

 موعد ومكا  انعقاد الدورة القادمة -16

 االختصاصات: للدول األعضاء 

  التصويت: للدول األعضاء 

 

 اعتماد التقرير -17

 االختصاصات: مشرتكة 

  التصويت: للدول األعضاء 

 

                                        
 دو  املساس بني معلومات إضافية من  1


