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 جلنة مصايد األمساك

 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الثامنة عشرة

 2022مايو/أاير  8أبريل/نيسان إىل  8إجراءات املراسالت اخلطية: 
 2022يونيو/حزيران  20و 9و 8و 7اجللسات العامة االفرتاضية: 

 لواثئقاب املؤقتة قائمةال
 

 COFI:FT/XVIII/2022/1  جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت
مع أجهزة منظمة األغذية والزراعة واملنظمات اجلاري املواضيع العاملية والعمل 

 الدولية األخرى
COFI:FT/XVIII/2022/2 

هنج تغذوي وخاص ابلفاقد واملهدر من النظم الغذائية املائية واستخدامها: 
 األغذية

COFI:FT/XVIII/2022/3 

من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد: السمات والتحدايت  11تنفيذ املادة 
 من وجهة نظر أعضاء منظمة األغذية والزراعة والرؤى املستقبلية

COFI:FT/XVIII/2022/4 

 COFI:FT/XVIII/2022/5 الدوليةمصايد األمساك الصغرية النطاق والتجارة 

االتفاقات التجارية ووصول منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إىل 
 األسواق

COFI:FT/XVIII/2022/6 

 COFI:FT/XVIII/2022/7 أتثري مبادرات صون التنوع البيولوجي على جتارة األنواع املائية املستغلة جتارايً 

 COFI:FT/XVIII/2022/8 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية قطاعيف األخرية حملة عامة عن االجتاهات 

سالمة األغذية وجودهتا ابلنسبة إىل منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء 
 املائية

COFI:FT/XVIII/2022/9 
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معلومات حمدثة عن عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التتّبع واخلطوط 
 الطوعية خلطط توثيق املصيدالتوجيهية 

COFI:FT/XVIII/2022/10 

 COFI:FT/XVIII/2022/11 املسؤولية االجتماعية: وثيقة استشرافية والتطورات املستقبلية

 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.1 القائمة املؤقتة ابلواثئق

 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.2 القائمة املؤقتة ابملندوبني واملشاركني

تقرير الدورة العاشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة 
 2019أغسطس/آب  27-23مصايد األمساك، تروندهامي، النرويج، 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.3 

تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة 
 2019نوفمرب/تشرين الثاين  29-25مصايد األمساك، فيغو، إسبانيا، 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.4 

حتليل إحصائي لردود البلدان األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة على 
 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11االستبيان اخلاص برصد تنفيذ املادة 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.5 

 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6 عن املسؤولية االجتماعية: معلومات إضافيةاستشرافية وثيقة 

 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7 األغذية والزراعة وخربهتا الفنية املتاحة لفعالّيات خارجيةأنشطة منظمة 

 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.8 املوانئ الزرقاء كأداة لتعزيز التحّول األزرق يف املناطق الساحلية

لسالسل القيمة الكامل التتّبع تقرير املشاورات اإلقليمية بشأن التقدم يف جمال 
 (COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10)ذات صلة ابلوثيقة  السمكية

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9 

سالسل قيمة مصايد لالكامل التتّبع مشروع وثيقة التوجيهات: التقدم يف جمال 
 األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10 

األغذية والزراعة املتعلقة ابلتغذية آخر التطورات والتقدم احملرز يف برامج منظمة 
 والفاقد واملهدر من األغذية

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.11 

ودوله  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب
 األعضاء

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.12 

 


