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 القائمة املؤقتة ابلواثئق 
 

COFI/2020/1 جدول األعمال املؤقت 
COFI/2020/2   حالة املوارد السمممممممممكةة وحياةة األحةا  املائةة   الراءا ااجيا ا  املؤجي  من  ج   ممممممممما

 مصايد األمساك وحياةة األحةا  املائةةاستدامة 
COFI/2020/2.1  لتقدم احمليز   حنفةذ مدونة السممملوك ا مممي  الصمممةد اليومممةد والصمممكوك  املالمح البارز  ل

 ذا  الصلة 
COFI/2020/2.2   نتائج الندو  الدولةة ا ي  استدامة مصايد األمساكا حرزيز التفاع  اني الرلوم والسةاسا 
COFI/2020/2.3    ي  استدامة مصايد األمساك وحياةة األحةا  املائةة ا   2010لرام    جلنة مصايد األمساك إعال  

COFI/2020/2.3 Add.1 ا مممممي  اسمممممتدامة مصمممممايد األمساك وحياةة األحةا   2010لرام    إعال  جلنة مصمممممايد األمساك
 حو ةحةةذكي  م –املائةة 

COFI/2020/3 

 
 

COFI/2020/4 

الراومممممي  لللنة الفيعةة املبتصمممممة اءاةة األحةا  القيارا  والتوصمممممةا  الصمممممادر  عن الدور   
 2019 غسطس/آب  27-23املائةة التاارة لللنة مصايد األمساك، حيوندهامي، النيويج، 

القيارا  والتوصممممممةا  الصممممممادر  عن الدور  السمممممماارة ع ممممممي  لللنة الفيعةة املبتصممممممة اتلار  
 2019نوفمرب/ح يين الثاين  29- 25األمساك التاارة لللنة مصايد األمساك، فةغو، إسبانةا،  

COFI/2020/5  2030مسامهة مصايد األمساك وحياةة األحةا  املائةة   حنفةذ خطة التنمةة املستدامة لرام 
COFI/2020/6 دعم مصايد األمساك الصغري  النطاق واحليفةة  
COFI/2020/7 مكافحة الصةد غري القانوين دو  إاالغ ودو  حنظةم  
COFI/2020/8 التطورا    الرملةا  الراملةة وااقلةمةة  

http://www.fao.org/


COFI/2020/Inf.1/Rev.1 2 

 

COFI/2020/9 مراجلة مسيلة حغري املناخ واملسائ  البةئةة األخيى ذا  الصلة  
COFI/2020/9.1 حرمةم التنوع البةولوجي   جمايل مصايد األمساك وحياةة األحةا  املائةة  حطبةق  
COFI/2020/10 اتارة لللنة مصايد األمساك اقءاح ا ي  إن ا  جلنة فيعةة جديد  ادار  مصايد األمساك 

COFI/2020/10 Add.1 لللنة مصمممممممممممايد اتارة    اقءاح ا مممممممممممي  إن ممممممممممما  جلنة فيعةة جديد  ادار  مصمممممممممممايد األمساك
   مةمة -األمساك

COFI/2020/11  ايانمج عم  منظمة األغذية والزراعة   جمايل مصمايد األمساك وحياةة األحةا  املائةة  ممن
  ااطار االسءاحةلي للمنظمة

COFI/2020/12 الرم  ايانمج عن ميحلي حقييي :األمساك مصمممممممايد لللنة السمممممممنوا  املتردد الرم  ايانمج 
 السممممممممممممممنوا  املترممدد الرممم  ايانمج وم مممممممممممممميوع  2021-2018للفء    السممممممممممممممنوا  املترممدد
 2023-2020 للفء 

  
COFI/2020/Inf.1 

COFI/2020/Inf.2 
  ابلواثئق املؤقتة القائمة
 ابمل اركني املؤقتة القائمة

COFI/2020/Inf.3 اةا  املديي الرام  
COFI/2020/Inf.3.1  مبادر  الرم  يًدا اةدحقييي ميحلي عن 
COFI/2020/Inf.3.2 على مصايد األمساك وحياةة األحةا  املائةة 19-آاثر كوفةد 
COFI/2020/Inf.3.3 اختصاصا  املنصة الدولةة لألغذية والزراعة اليقمةة 

COFI/2020/Inf.4 جدول األعمال التفصةلي املؤقت 
COFI/2020/Inf.5 الدور  الثالثة والثالجني لللنة مصمممممايد األمساك،  القيارا  والتوصمممممةا  الصمممممادر  عن   متاارة

 2018يولةو/متوز  13-9روما، 
COFI/2020/Inf.6  ،2018يولةو/ متوز  13-9حقييي الدور  الثالثة والثالجني لللنة مصايد األمساك، روما  
COFI/2020/Inf.7  السلوك ا ي  الصةد اليوةد والصكوك ذا  الصلةالتقدم احمليز   حنفةذ مدونة 
COFI/2020/Inf.9  ،حقييي الدور  الراومي  لللنة الفيعةة املبتصمة اءاةة األحةا  املائةة التاارة لللنة مصمايد األمساك  

  2019 غسطس/آب  27-23حيوندهامي، النيويج، 
COFI/2020/Inf.9.1    هلةئمممة املوارد الوراجةمممة لألغمممذيمممة والزراعمممة، رومممما، حقييي المممدور  الرممماديمممة السمممممممممممممممماارمممة ع ممممممممممممممي 

 2019فربايي/وباط  18-22
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COFI/2020/Inf.9.2 

 

 
 

COFI/2020/Inf.10 

للفء  حنفةمذ خطمة عمم  منظممة األغذية والزراعة ا ممممممممممممممي  مقماومة م ممممممممممممممادا  املةكيواب  
األغذية والزراعة   جمال حياةمة األحةما  املائةمة وخطمة الرمم  اجلديد  ملنظممة  2016-2020

 (2025-2021للفء  ا ي  مقاومة م ادا  املةكيواب  )
  حقييي الدور  السماارة ع مي  لللنة الفيعةة املبتصمة اتلار  األمساك التاارة لللنة مصمايد األمساك، 

 2019نوفمرب/ح يين الثاين  29-25فةغو، إسبانةا، 
COFI/2020/Inf.11.1  واالسءاحةلةة لرم  املنظمة   جمال التغذيةم يوع اليؤية 
COFI/2020/Inf.11.2 استرياض منتصف املد  لرقد األمم املتحد  للرم  من  ج  التغذية 

COFI/2020/Inf.12 

 

 

COFI/2020/Inf.12.1 

مصمممممممممممممممايمد األمسماك الصممممممممممممممغري  النطماق واحليفةمةا التقمد م احمليز   حنفةمذ ا طوط التوجة ةمة 
ل مممممممممما  اسمممممممممتدامة مصمممممممممايد األمساك الصمممممممممغري  النطاق منذ انرقاد الدور  الثالثة الطوعةة 
  2018لللنة مصايد األمساك   عام  والثالجني

مرلوما  حمد جة عن الدراسممممة الراملةة ارنوا  حسمممملةع ال ممممو  على الصممممةد ا فيا مسممممامهة  
 مصايد األمساك الصغري  النطاق   حتقةق التنمةة املستدامة

COFI/2020/Inf.12.2  مسممممممممممو د  خارطة الطييق للتبطةع للسممممممممممنة الدولةة ملصممممممممممايد األمساك وحياةة األحةا  املائةة
 2022احليفةة   عام 

COFI/2020/Inf.13 املرم قةتائج الدراسة وجز نا ماملسافنة 
COFI/2020/Inf.14  األغذية والزراعةاألج ز  ااقلةمةة ملصايد األمساك املن ي    إطار منظمة 

COFI/2020/Inf.14.1 

COFI/2020/Inf.14.2 
 السالمة   البحي والرم  الالئق   مصايد األمساك وحياةة األحةا  املائةة 

 األطي القانونةة ملصايد األمساك وحياةة األحةا  املائةة املستدامة
COFI/2020/Inf.15.2  ، وجةقة موقف ا مممممممي  لإصمممممممالح النظم اايكولوجةةل للنظم اايكولوجةة ا اصمممممممة ابانتا 

 2030-2021  سةاق عقد األمم املتحد  اصالح النظم اايكولوجةة 
COFI/2020/Inf.15.3 حدااري الصو  الفرالة األخيى القائمة على املناطق 
COFI/2020/Inf.15.4 

COFI/2020/Inf.16 
 ا  الصةد اليوةدخطة عم  عملة

 األمساك مصايد جلنة والية هتم   اليت املنتداي    التطورا 
COFI/2020/Inf.18  األع ا  ودوله األورويب االحتاد من املقدم التصويت وحقوق االختصاصا  اةا  
COFI/2020/Inf.19 جدول األعمال املؤقت 


