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األسماك مصايد لجنة
المختصة بتربية األحياء المائيةاللجنة الفرعية 

التاسعةالدورة 
2017أكتوبر/تشرين األول  27-24روما، إيطاليا 

القائمة المؤقتة بالوثائق

التوزيع
COFI:AQ/IX/2017/1/Rev.1 (1) جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت

COFI:AQ/IX/2017/2  جهود إدارة مصاااااااااااااااياد األاااا وتربياة األحياا  املاائياة   منظماة
األغذية والزراعة لتنفيذ توصايات الدورات الساابقة للجنة الفرعية 

 املختصة برتبية األحيا  املائية التابعة للجنة مصايد األااا

(2)

COFI:AQ/IX/2017/3/Rev.1 يد مدونة الساااالوا بشاااا   الصااااتنفيذ أحكام  التقارير املرحلية عن
املتصااااااااااالة برتبية األحيا  املائية واملصاااااااااااايد القائمة على الرشااااااااااايد 
 األااا استزراع

(2)

COFI:AQ/IX/2017/4 لتابعة ا تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصااااة بتجارة األااا
 للجنة مصايد األااا

(2)

COFI:AQ/IX/2017/5  2030تربية األحيا  املائية وأهداف التنمية املسااااتدامة خاة عام 
والرؤياااة املشاااااااااااااارتكاااة ملنظماااة األغاااذياااة والزراعاااة من أجااال أغاااذياااة 

مستدامة وزراعة

(2)

COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1  (2) األحيا  املائيةاملوارد الوراثية املائية لتنمية تربية
COFI:AQ/IX/2017/7 (2) اإلرشاد ألغراض تنمية تربية األحيا  املائية
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COFI:AQ/IX/2017/8  اجتماع خاص عن تربية األحيا  املائية   الدول اجلزرية الصااة ة
النامية: فرص النمو األزرق للدول اجلزرية الصة ة النامية   ظّل 

 املناخ تةّ  
 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/9  التقااارير املرحليااة عن تنفيااذ الاوج التوجيهيااة الفنيااة إلصااااااااااااااادار
الشاااهادات لرتبية األحيا  املائية وإطار تقييد مدى امتثال خا  
 إصدار الشهادات لرتبية األحيا  املائية مع الاوج التوجيهية

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.1/Rev.1 القائمة املؤقتة بالوثائق 
 

(2) 
COFI:AQ/IX/2017/Inf.2 القائمة املؤقتة باملشاركني 

 
(3) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.3 البيا  االفتتاحي 
 

(3) 
COFI:AQ/IX/2017/Inf.4  بيا  االختصاااااااااااااصااااااااااااات وحقوق التصااااااااااااويت املقدم من اال اد

 األورويب ودوله األعضا 
 

(3) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.5  ا  املائية الفرعية املختصاااااااااة برتبية األحي للجنةتقرير الدورة الثامنة
 التاااااااابعاااااااة للجناااااااة مصاااااااااااااااااااااياااااااد األاااااااااا، برازيلياااااااا، ال ازيااااااال،

 2015أكتوبر تشرين األول  5-9
 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.6 الفرعية املختصااااااااااة بتجارة  للجنة تقرير الدورة الامسااااااااااة عشاااااااااارة
  2016ف اير شباج  26-22األااا، أكادير، املةرب، 

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.7  استدامة األغذية والزراعةمن أجل بنا  رؤية مشرتكة 
 

(2) 
COFI:AQ/IX/2017/Inf.8  التقدم احملرز   إعداد نساااااااااخة منقملة رالة املوارد الوراثية املائية

 لألغذية والزراعة   العامل
 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.9  ة الفنيااااة اركوميااااة الاااادوليااااتقرير الاااادورة األوىل ةموعااااة العماااال
املخصااااااصااااااة املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، روما، 

 2016يونيو حزيرا   22-20 إيااليا،
 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.10  تقرير الدورة العادية السااااااااادسااااااااة عشاااااااارة ذيئة املوارد الوراثية لألغذية
ف اير شاااااااااااااباج  3 –يناير كانو  الثاين  30، روما، إيااليا، والزراعة
2017  

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.11  موجز تقرير الدورة األوىل ةموعة العمل االستشارية املعنية باملوارد
الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصااااااااالة التابعة للجنة مصاااااااااايد 

 2015أكتوبر تشرين األول  2-1األااا، برازيليا، ال ازيل، 
 

(2) 
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COFI:AQ/IX/2017/Inf.12  قااااارنااااة واألداة العااااامليااااة للمإطااااار تقييد الاوج التوجيهيااااة الفنيااااة
ملرية بشااااااااا   اساااااااااتدامة األغذية البالتابعة للمبادرة العاملية املرجعية 

 وتفاعالهتما
 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.1  جهود إدارة مصاااااااااااااااياد األاااا وتربياة األحياا  املاائياة   منظماة
األغذية والزراعة لتنفيذ توصايات الدورات الساابقة للجنة الفرعية 

 املختصة برتبية األحيا  املائية التابعة للجنة مصايد األااا
 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.2  .وأهاااداف  2030خااااة عاااام . 2017منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة
التنمية املساااااااااااااتدامة: التملديات الي تواجهها تنمية تربية األحيا  

. النشااااااااارة الدورية ملصاااااااااايد John Hambreyاملائية وإدارهتا، بقلد 
، 1141ملنظمة رقد الصااااااااااااااادرة عن ااألااا وتربية األحيا  املائية 

 روما، إيااليا
 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.3  إدراج مفهوم التنوع الوراثي 1الدراسة املواضيعية األساسية رقد :
واملؤشااااااااارات   اإلحصاااااااااا ات ورصاااااااااد األنواع املائية املساااااااااتزرعة 

 ال ية وأقارهبا
 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.4  املوارد الوراثية للكائنات : 2الدراساااااة املواضااااايعية األسااااااساااااية رقد
 ائيةواحملتمل   تربية األحيا  املالدقيقة ذات االستخدام ارايل 

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.5  اريوية  التكنولوجيات: 3الدراساااااااة املواضااااااايعية األسااااااااساااااااية رقد
   تربية األحيا  املائيةالقائمة على اجلينوم 

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.6  املوارد الوراثية لألعشااااب : 4الدراساااة املواضااايعية األسااااساااية رقد
 البملرية املستزرعة

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.7  الوراثية لنباتات املياه : املوارد 5الدراسة املواضيعية األساسية رقد
 : استعراضاملستزرعة العذبة الكب ة

 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.8  .القيااام برتبيااة األحيااا  املااائيااة كعماال 2017منظمااة األغااذيااة والزراعااة .
يب عملي. . دليل تدريارجد توسااااياملالصاااةار و  للمساااتزرعنيجتاري 
 : البعاااااد الفين لرتبياااااة األحياااااا  املاااااائياااااة التجاااااارياااااة، بقلد1 الوحااااادة

Ana Menezes وNathanael Hishamunda وLeonard Lovshin 
 . أديس أبابا، إثيوبيا؛ روما، إيااليا.Elisabetta Martoneو
 

(2) 
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COFI:AQ/IX/2017/SBD.9  تقرير حلقات العمل اإلقليمية عن بنا  الوعي بشاااااااااااا   التوساااااااااااايد
اإليكولوجي ملصاااااااااااااايد األااا، وتربية األحيا  املائية، وإصااااااااااااادار 
الشاااااااااااااهادات، وتقييد االمتثال واملقارنة املرجعية، الي عقدت    

؛ 2015أغسااااااااااااااس  ب  6-5كيااااان تااااااو ، جنوب أفريقياااااا، 
؛ 2015يلول ساابتم  أ 1 -  ب أغساااس 31بانكوا، تايلند، و 

 2015سبتم  أيلول  9-8وسانتياغو، شيلي، 
 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.10 رتبيااة األحيااا  املااائيااة والنمو األزرق   الاادول اإلمنااائيااة لفرص ال
 اجلزرية الصة ة النامية

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.11 مقاومة مضادات امليكروبات   قااع تربية األحيا  املائية 
 

(2) 
COFI:AQ/IX/2017/SBD.12 األغذيةقليمي لردود أعضاااااااااااااا  منظمة اإل حصاااااااااااااائياإلتملليل ال 

بية تر اإلقليمية ملصااااااااااااااايد األااا وشاااااااااااااابكات والزراعة واألجهزة 
مدونة املتعلق بتنفيذ  2017لى اسااااااااااااااتبيا  عام ع ةاملائياألحيا  

 السلوا بش   الصيد الرشيد   جمال تربية األحيا  املائية

(2) 

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .( وّزعت مع الدعوة1)
 .( وّزعت قبل الدورة2)
 .( وّزعت خالل الدورة3)


