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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

 2017سبتمبر/أيلول  8-4بوسان، كوريا، 

 القائمة المؤقتة بالوثائق
 

COFI:FT/XVI/2017/1  واجلدول الزمين املؤقتجدول األعمال املؤقت 
COFI:FT/XVI/2017/2 آخر املستجدات يف جمال جتارة األمساك 
COFI:FT/XVI/2017/3  تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد

 األمساك
COFI:FT/XVI/2017/4  األغذية والزراعةتقرير عن األنشطة املتصلة بتجارة األمساك يف منظمة 
COFI:FT/XVI/2017/5 االستدامة االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك وارتباطها بالتجارة 
COFI:FT/XVI/2017/6 احلد من الفاقد واملهدر من األمساك 
COFI:FT/XVI/2017/7 اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد 
COFI:FT/XVI/2017/8  النفاذ إىلو ودة األغذية وسالمتها األنشطة املتصلة جبآخر املعلومات عن 

 األسواق
COFI:FT/XVI/2017/9  آخر املعلومات عن األنشطة املتصلة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات

 والنباتات الربية املهددة باالنقراض
COFI:FT/XVI/2017/10   ة ة على سبل العيش والتجارة وإمدادات أمساك املائدتأثري املناطق البحرية احملمي

 واستهالكها
COFI:FT/XVI/2017/11 تأثري تغري املناخ على مستقبل إمدادات األمساك واالجتار هبا واستهالكها 
COFI:FT/XVI/2017/12  من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ املادة 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.1  املؤقتة بالوثائقالقائمة 
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COFI:FT/XVI/2017/Inf.2 القائمة املؤقتة باملندوبني واملشاركني 
COFI:FT/XVI/2017/Inf.3 نص البيان االفتتاحي 
COFI:FT/XVI/2017/Inf.4 استعراض للمنشورات – جتارة اخلدمات املتصلة مبصايد األمساك 
COFI:FT/XVI/2017/Inf.5  لجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة لتقرير الدورة الثامنة للجنة

 2015أكتوبر/تشرين األول  9-5، برازيليا، الربازيل، (R1131) مصايد األمساك
COFI:FT/XVI/2017/Inf.6.  ة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجن اخلامسةتقرير الدورة

 2016فرباير/شباط  26-22املغرب،  (، أكادير،R1148مصايد األمساك )
COFI:FT/XVI/2017/Inf.7 ق املصيد طط توثيخل تقرير مشاورة اخلرباء بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية

(R1205 ،روما، إيطاليا ،)2016 يوليو/متوز 8و 2016 نيسان/أبريل 22-18 
 2017 نيسان/أبريل 5-4و 2016 يوليو/متوز 15و

COFI:FT/XVI/2017/Inf.8 بعض االجتاهات  – االستدامة االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك
 والتحديات

COFI:FT/XVI/2017/Inf.9  التحليل اإلحصائي اإلقليمي لردود البلدان األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة
من مدونة السلوك بشأن الصيد  11على االستبيان اخلاص برصد تنفيذ املادة 

 الرشيد
COFI:FT/XVI/2017/Inf.10  األغذية والزراعةكيفية طلب املساعدة من منظمة 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.11 ة ة واخلرب قها منظمة األغذية والزراعمشاريع خمتارة تنس   -القضايا املتصلة بالتجارة
 ارجيةاخلألحداث لاملقدمة الفنية 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.12 األعضاء ودوله صويت املقدم من االحتاد األورويببيان االختصاصات وحقوق الت 

 


