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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 http://www.fao.org/cofi/ar : ياإلنرتنت على العنوان التال
MK040/A 
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 جلنة مصايد األمساك
 

 الدورة احلادية والثالثون

 4132حزيران /يونيو 31-9روما، 

 القائمة املؤقتة بالوثائق

 

COFI/2014/1/Rev.1 جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقتان 
 

COFI/2014/2/Rev.1  األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل والتقددم اردريف يف تنذيدذ مدوندة     حالة مصايد

 السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة
 

COFI/2014/3 آخر التطدورات بالنسدبة إىل اوطدو     : ضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم

احلجدم يف سدياا األمدن    التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصدغرية  

اوطدو  التوجيهيدة الطوعيدة لضدمان اسدتدامة مصدايد       )الغذائي والقضاء علدى الذقدر   

 (األمساك الصغرية احلجم
 

COFI/2014/4.1 02+متابعة ملؤمتر ريو: العمليات العاملية واإلقليمية 

 
COFI/2014/4.2/Rev.1    اوطو  التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم واالتذاا الصادر عن منظمدة األذذيدة

بشأن التدابري اليت تتخدذها دولدة املينداء والصدكوك األخدر        0222والزراعة يف سنة 

 ملكافحة الصيد ذري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
 

COFI/2014/5 ت واالحتياجاتالقضايا والتطورا: مصايد األمساك الداخلية 
 

COFI/2014/6    القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة للجنة الذرعية املختصة بتجدارة

شدبا   /فربايدر  02-02األمساك التابعة للجندة مصدايد األمسداكري بريذدنري الندروي ري      
0202 
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COFI/2014/7       املختصدة برتبيدة    القرارات والتوصيات الصدادرة عدن الددورة السدابعة للجندة الذرعيدة

 األحياء املائية التابعة للجندة مصدايد األمسداكري سدان بطرسدربغري االلداد الروسديري       

 0202تشرين األول /أكتوبر 7-00

 
COFI/2014/8   برنام  عمل منظمة األذذية والزراعة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحيداء املائيدة 

 يف سياا اإلطار االسرتاتيجي املراجع
 

COFI/2014/9 تقرير مرحلي: برنام  العمل املتعدد السنوات للجنة مصايد األمساك 
 

COFI/2014/10 التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة مصايد األمساك 

  

COFI/2014/Inf.1/Rev.2 القائمة املؤقتة بالوثائق 
 

COFI/2014/Inf.2 القائمة املؤقتة باملشاركني 
 

COFI/2014/Inf.3 بيان املدير العام 
 

COFI/2014/Inf.4/Rev.1 جدول األعمال بنود مالحظات تذصيلية وإرشادية على 
 

COFI/2014/Inf.5/Rev.1        متابعة توصيات وقرارات الددورة الدثالثني للجندة مصدايد األمسداكري رومداري إيطاليداري 

 0200متويف /يوليو 2-02

 
COFI/2014/Inf.6  0200متويف /يوليو 02-2تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساكري روماري 

 
COFI/2014/Inf.7         تقرير الدورة الرابعة عشرة للجندة الذرعيدة املختصدة بتجدارة األمسداك التابعدة للجندة

 0202شبا  /فرباير 02-02مصايد األمساكري بريذنري النروي ري 

 
COFI/2014/Inf.8         تقرير الدورة السابعة للجنة الذرعيدة املختصدة برتبيدة األحيداء املائيدة التابعدة للجندة

تشددرين األول /أكتددوبر 00-7مصددايد األمسدداكري سددان بطرسددربغري االلدداد الروسدديري 
0202 

 
COFI/2014/Inf.9  0202-0200إجنايف الربام  اواصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف الذرتة 

 
COFI/2014/Inf.10      تقرير الرئيس عن املشاورة التقنية بشأن اوطو  التوجيهيدة الدوليدة لضدمان اسدتدامة

 مصايد األمساك الصغرية احلجم 
 

COFI/2014/Inf.11  األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة يف إطار منظمة األذذية والزراعة 
 

COFI/2014/Inf.12/Rev.1  (السجّل العاملي)لسذن الصيد وسذن النقل املرّبدة وسذن التموين السجّل العاملي 
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COFI/2014/Inf.13       آخر املعلومات عن عمل منظمة األذذية والزراعة لدعم بنداء القددرات وتنذيدذ اوطدو

 التوجيهية الدولية إلدارة الصيد العرضي واحلد من املصيد املرجتع
 

COFI/2014/Inf.14  قطاع مصايد األمساكالسالمة يف البحر يف 
 

COFI/2014/Inf.15/Rev.1 تنذيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة  التقدم ارريف يف 
 

COFI/2014/Inf.16       0200أيددار /مددايو 6-0تقريددر املشدداورة التقنيددة بشددأن أداء دولددة العلددمري رومدداري  

 0202شبا  /فرباير 2-2و 0200آذار /مارس 2-5و
 

COFI/2014/Inf.17 بيان االختصاصات وحقوا التصويت املقدم من االلاد األوروبي ودوله األعضاء 


