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 افتتاح الدورة -1
الرئيس افتتاح الدورة. وسييييياين املندوبني علمبا ب ياو  قوت التصييييويت املقدم من االوا  األورو  و ول  سيييييعلن  •

 .(.COFI/2020/Inf.18الوثيقة) األعضاء بشأو كل بند من بنو  جدول األعمال
الدورة، بعد اإل الء ابملال ظات وسُيعلن املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أو من ميثل  افتتاح أعمال   •

 االفتتيا يي ة وبعيد أو يقيدم الرئيس التقرير اإل ار  عن املشييييييييييييييياورات الة أجراهيا املكتي    ف ة ميا بني اليدورات

 .(.COFI/2020/Inf.3الوثيقة)
 

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة -2

ين غي    طار هذا . ( COFI/2020/Inf.19و  COFI/2020/Inf.4و  COFI/2020/1 الواثئق )  مسيييييييألة  جرائية  
 . من جدول األعمال، أية مسائل أخرى   17ال ند من جدول األعمال اق اح املسائل اإلضافية الة ستناقش وت  طار ال ند 

 
 تعيني جلنة الصياغة -3

 .مسألة  جرائية 
 

واالساتةاابت املبتررة لضامان مصاايد األمساك وتربية األءيا   احلالة واالجتاهات والقضاا  املتاتةدة  -4
 املائية الرشيدة واملتتدامة: إعادة البنا  على حنو أفضل

يهدف هذا ال ند من جدول األعمال  ىل اجلمع بني  الة مصيييييايد األمساك وتربية األ ياء املائية   العات والتقدم  •
، من أجل االسييييتجابة بشييييكل م تكر للقضيييياجم املسييييتجدة    ا  احملرز   تنفيذ املدونة والصييييكوك اات الصييييلة

 .مصايد األمساك وتربية األ ياء املائية
موجزبا للاالة واالجتاهات والقضيياجم املسييتجدة    ا  مصييايد األمساك وتربية (  COFI/2020/2) وتقدم الوثيقة •

 .2020وتربية األ ياء املائية   العات لعام األ ياء املائية   العات كما ان ثقت عن  الة املوار  السمكية 
: الندوة الدولية بشييأو اسييتدامة مصييايد األمساك النتائج الة خلصييت  ليها  (  COFI/2020/2.2) وتعرض الوثيقة •

. وميكن االطالع على تقرير موجز عن النييييدوة اليييدولييييية ابعت يييياره تعزيز التفيييياعيييل بني العلوم والسييييييييييييييييييياسيييييييييييييييييات
 .COFI/2020/SBD.17 الوثيقة

موجزبا للتاليالت املتعلقة ابلتقدم احملرز   تنفيذ مدونة السييييييلوك بشييييييأو (  COFI/2020/2.1) وسييييييتقدم الوثيقة •
الصييييا رة عن املنظمة )املدونة( والصييييكوك اات الصييييلة، الة أجراها أعضيييياء املنظمة  1995الصيييييد الرليييييد لعام  

واألجهزة اإلقليمية ملصييايد األمساك واملنظمات غا اوكومية، منذ التقرير األخا املرفوع  ىل جلنة مصييايد األمساك 
ا وليل لالجتاهات . ومبناسيييييي ة الذكرى السيييييينوية ايامسيييييية والعشييييييرين العتما  املدونة، أج2018  عام   ر  أيضييييييب

بشيأو تنفيذ العنارير األسياسيية السيتة للمدونة ابالسيتنا   ىل تيع التقارير املر لية الة عرضيت على اللجنة على 
 .مر السنوات



3 COFI/2020/Inf.4 

 

ل لنتائج االسييييت ياو ايا  ابملدونة والتاليل اإل صييييائي اإلقليمي للر و  على  • وميكن االطالع على وليل مفصيييي 
 .(COFI/2020/SBD.4) والوثيقة( COFI/2020/Inf.7) يقة املعلومات اات الصلةاالست ياو   وث

 .موجزبا مل ا رة العمل يداب بيد الة أخذت بزمامها املنظمة( COFI/2020/Inf.3.1) وتعرض الوثيقة •
على مصييييييييييييييييايييد األمسيياك وتربييية  19-موجزبا آلاثر جييائايية كوفيييد( COFI/2020/Inf. 3.2) وتعرض الوثيقيية •

 .األ ياء املائية
 ءدث خاص رفيع املتتوى لالءتفال مبرور مخس وعشرين عاًما على صدور مدونة التلوك بشأن الصيد الرشيد

 ول  عالو جلنة مصييايد األمساك بشييأو اسييتدامة مصييايد األمساك وتربية (  COFI/2020/2.3) الوثيقةسييتعرض   •
 .ت مستفيضة مع األعضاءاأل ياء املائية، بعد مشاورا

 .ومن املتوقع أو يد  رؤساء الوفو  ب ياو وت  طار هذا ال ند من جدول األعمال •
 :اللجنة مدعوة  ىل القيام مبا يلي و و   
 قرار  عالو جلنة مصايد األمساك بشأو استدامة مصايد األمساك وتربية األ ياء املائية؛  
   توفا الدعم والتمويل من خارج امليزانية   املسييييييتق ل للتوريييييييات الوار ة   و سييييييداء املشييييييورة بشييييييأو  مكانيات

ا بيد  .(.COFI/2020/Inf.3.1الوثيقة)  عالو جلنة مصايد األمساك، مبا   الك من خالل م ا رة العمل يدب

 
ة  القرارات والتوصاااااايات الصااااااادرة عن الدورة العاشاااااارة للةنة الفرعية املاتصااااااة برتبية األءيا  املائي -5

 2019أغتطس/آب  27-23التابعة للةنة مصايد األمساك، تروندهامي، النرويج، 
حملة عامة عن املواضيييييع الة هقشييييتها اللجنة الفرعية امليتصيييية ب بية األ ياء  (COFI/2020/3) تتضييييمن الوثيقة •

الصيييا رة عنها. وميكن االطالع على املائية التابعة للجنة مصيييايد األمساك    وراا العاليييرة والتورييييات الرئيسيييية 
 .(COFI/2020/Inf.9) صلةالتقرير الدورة ابعت اره وثيقة معلومات اات 

ا املوار  الوراثيييييية امليييييائيييييية والقضييييييييييييييييييياجم اات الصييييييييييييييلييييية •  ويشييييييييييييييميييييل هيييييذا ال نيييييد من جيييييدول األعميييييال أيضيييييييييييييييييييب
ة مضيييييييييا ات امليكروابت   ، وخطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشيييييييييأو مقاوم(COFI/2020/Inf.9.1 )الوثيقة

وكييذلييك املؤلر العيياملي املعة ب بييية األ ييياء املييائييية ( COFI/2020/Inf.9.2 الوثيقيية)  ييال تربييية األ ييياء املييائييية
 .(.COFI/2020/3ابلوثيقة 3انظر امللاق ) 2020 لعام

 
تقرير الدورة التاااابعة عشااارة للةنة الفرعية املاتصاااة بتةارة األمساك التابعة للةنة مصاااايد األمساك،  -6

 2019نوفمرب/تشرين الثاين   29-25فيغو، إسبانيا،  
النقاط ال ارزة للمواضيييييع الة هقشييييتها اللجنة الفرعية امليتصيييية  (COFI/2020/4) تتضييييمن الوثيقة اات الصييييلة •

وموجزبا للتوريييات ( COFI/FT/XVII)األمساك التابعة للجنة مصييايد األمساك    وراا السييابعة عشييرة بتجارة 
 الرئيسيييييييييييييييييييية الصييييييييييييييييييا رة عنهيييييا. وميكن االطالع على تقرير اليييييدورة ابعت ييييياره وثيقييييية معلوميييييات اات رييييييييييييييلييييية

 .(COFI/2020/Inf.10 الوثيقة)
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ا معلومات عن اإلعاهت املقدمة  • ملصيييييييايد األمساك   مناقشيييييييات ويتضيييييييمن هذا ال ند من جدول األعمال أيضيييييييب
 .منظمة التجارة العاملية وكذلك اتفاقية التجارة الدولية أبنواع اويواهت والن ااتت الربية املهد ة ابالنقراض

 
 2030متامهة مصايد األمساك وتربية األءيا  املائية يف تنفيذ خطة التنمية املتتدامة لعام   -7

من أهداف  14، مبا   الك اهلدف 2030يركز هذا ال ند من جدول األعمال على خطة التنمية املسيتدامة لعام   •
 .(COFI/2020/5) الصلة هي التنمية املستدامة واملؤلرات الة تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا. والوثيقة اات

ا وت  طار هذا ال ند من جدول األعمال  • تناول مشييييييروع الرؤية واالسيييييي اتيجية لعمل املنظمة    ال ويتم أيضييييييب
 واستعراض منتصف املدة لعقد األمم املتادة للعمل من أجل التغذية(   COFI/2020/Inf.11.1الوثيقة) التغذية

 .(COFI/2020/Inf.11.2 الوثيقة)

 
 دعم مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية -8

موجزبا ملا  ققت  املنظمة من  جنازات لدعم  وكمة وتنمية مصييييايد (  COFI/2020/6) تقدم الوثيقة اات الصييييلة •
األمساك ال ارية والداخلية الصييغاة النطات واورفية، وملا أ رز من تقدم    طار الربهمج الشييامل للمنظمة لتعزيز 

سيييييييات األمن الغذائي   وتنفيذ ايطوط التوجيهية الطوعية لضييييييماو اسييييييتدامة مصييييييايد األمساك رييييييغاة النطات  
 .والقضاء على الفقر

ا على مسييييييااة األمساك الصييييييغاة النطات واورفية     دا  ووالت   النظم الغذائية    • وتسييييييل ن الضييييييوء أيضييييييب
وكذلك على اجلهو  امل تكرة امل ذولة لتاسني القدرات الفنية على تع  2030سيات خطة التنمية املستدامة لعام  

 .ا    ال مصايد األمساك الصغاة النطاتال ياهت ووليله
 .2022وتعرض األعمال التاضاية للسنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األ ياء املائية اورفية لعام  •
،  COFI/2020/Inf.12.2و  COFI/2020/Inf.12.1و  COFI/2020/Inf.12وواثئق املعلومات اات الصييييلة هي   •

 .COFI/2020/SBD.20كما ميكن االطالع على الوثيقة 
 

 مرافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم -9
من  6و  4معلومات عن مسييييييااات املنظمة   وقيق املقصييييييدين (  COFI/2020/7) تقدم الوثيقة اات الصييييييلة •

، والة ادف  ىل القضيياء 2030يطة األمم املتادة للتنمية املسييتدامة لعام    14مقارييد هدف التنمية املسييتدامة 
على الصيد غا القانوين  وو  بالغ و وو تنظيم و هناء اإلعاهت الة تساهم   هذا النوع من الصيد حبلول عام 

 .على التوا  2020
ا أ رز من تقيدم   ميا يتعلق مبيا يلي • ( التقيي د ابالتفيات بشيييييييييييييييأو التيدابا الة 1: )كميا تقيدم الوثيقية حملية عيامية عمي 

تتيذها  ولة امليناء ملنع الصييد غا القانوين  وو  بالغ و وو تنظيم ور ع  والقضياء علي  الصيا ر عن املنظمة   
( واألنشييييييييييييييطية اات  3( ونتيائج االجتمياع الثياين لاطراف   هيذا االتفيات؛ )2)االتفيات( وتنفييذه؛ ) 2009عيام 

 ( ووضييييع السييييجل  العاملي4مج العاملي للمنظمة لدعم تنفيذ االتفات والصييييكوك الدولية التكميلية؛ )الصييييلة ابلربه
( و عدا  خطوط توجيهية فنية 5لسيييفن الصييييد وسيييفن النقل املرب  ة وسيييفن التموين )السيييجل  العاملي( وتط يق ؛ )
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ملفاوضيييييات املتعلقة حبظر اإلعاهت ( وا6بشيييييأو املنهجيات واملؤليييييرات لتقدير  جم الصييييييد غا القانوين وأثره؛ )
 .الة تساهم   الصيد غا القانوين  وو  بالغ و وو تنظيم

وتقدم معلومات بشييييييأو نتائج الدراسيييييية العاملية املعم قة  ول املسييييييافنة، والنتائج والتوريييييييات الصييييييا رة عن  موعة   •
العميل اليدوليية، كميا تعرض اليدور اليذ  تؤ يي  العميل الرابعية املشيييييييييييييي كية بني املنظمية واملنظمية ال اريية اليدوليية ومنظمية 

املنظمات اإلقليمية إل ارة مصييييييييييايد األمساك   مكافاة الصيييييييييييد غا القانوين  وو  بالغ و وو تنظيم. وأخابا، تتم 
مناقشييييييية  الة ايطوط التوجيهية الطوعية يطن توثيق املصييييييييد والنتائج اات الصيييييييلة الصيييييييا رة عن اللجنة الفرعية 

 ارة األمسيياك    وراييا السيييييييييييييييابعيية عشييييييييييييييرة. وميكن االطالع على وثيقيية املعلومييات اات الصييييييييييييييلييةامليتصييييييييييييييية بتجيي 
 (COFI/2020/Inf.13 )   والواثئقCOFI/2020/SBD.5  وCOFI/2020/SBD.9  وCOFI/2020/SBD.10  
 .COFI/2020/SBD.21و  COFI/2020/SBD.12و  COFI/2020/SBD.11و 

 .املتعلقة ابليوم الدو  ملكافاة الصيد غا القانوين  وو  بالغ و وو تنظيموستقدم أيضبا معلومات عن األنشطة  •
 

 التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة مبصايد األمساك وتربية األءيا  املائية -10
الرئيسيييييييييييية اات امة عن بعض العمليات العاملية واإلقليمية حملة ع(  COFI/2020/8) تقدم الوثيقة اات الصيييييييييييلة •

الصييييلة حبوكمة مصييييايد األمساك وتربية األ ياء املائية الة تنفذ مبشيييياركة املنظمة وبدعم منها. وتعرض الدور الذ  
عىن تضيييطلع ب  املنظمة ابعت ارها من اجلهات ريييا  ة املصيييلاة الرئيسيييية ووكالة متيصيييصييية اتبعة لامم املتادة تُ 

 .ائيةبقضاجم مصايد األمساك وتربية األ ياء امل
وتسيل ن الوثيقة الضيوء على أاية ضيماو مسيتوى مناسي  من التنسييق   ما بني املنظمات املعنية من أجل وقيق  •

وتعرض العمليات التعاونية الة أتخذ بزمامها املنظمة،   2030املقاريييييد الة  د اا خطة التنمية املسيييييتدامة لعام  
ألة تكامل األبعا  االقتصييييييا ية واالجتماعية وال يتية ابعت ارها وتنظر   الكيفية الة تعاجل هبا هذه األنشييييييطة مسيييييي 

 .(COFI/2020/Inf.14) عامالب رئيسيبا لتاقيق التنمية املستدامة. ووثيقة املعلومات اات الصلة هي
ووت  طار هذا ال ند من جدول األعمال، تتم معاجلة مسيييييييييييألة السيييييييييييالمة   ال ار والعمل الالئق   مصيييييييييييايد  •

 .(COFI/2020/Inf.14.1) مساك وتربية األ ياء املائية. ووثيقة املعلومات اات الصلة هياأل
ا على وثيقة املعلومات اات الصييييييلة بشييييييأو األطر القانونية ملصييييييايد األمساك وتربية األ ياء  • وميكن االطالع أيضييييييب

 .COFI/2020/Inf.14.2)املائية املستدامة )
 

تغري املناخ واملتاااااائل البيألية األخرى ذات الصااااالة يف اامس مصاااااايد األمساك وتربية معاجلة متاااااألة  -11
 األءيا  املائية

حملة عامة عن العمل الذ  اضيييطلعت ب  املنظمة بشيييأو تغا املنا   (COFI/2020/9) تقدم الوثيقة اات الصيييلة •
املسييييييائل األخرى اات الصييييييلة ابل يتة، خاريييييية من  يث رييييييلت  مبصييييييايد األمساك وتربية األ ياء املائية، وكذلك 

معدات الصيييييييد امل وكة أو املفقو ة أو املهملة والنفاجمت ال ارية والضييييييجيج وت املائي ال شيييييير  املنشييييييأ وتكاثر 
لتورييية اللجنة القاضييية  الطاال  الضييارة. كما تقدم الوثيقة معلومات عن العمل املعيار  املضييطلع ب  اسييتجابةب 

قضييياجم من خالل تقدع  عم م الييير لاعضييياء عرب املشييياريع امليدانية، ومن خالل  تلف الوسيييائل مبعاجلة هذه ال
 .للمسااة   العمليات العاملية اات الصلة
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كميا ينظر ويت  طيار هيذا ال نيد من جيدول األعميال   عقيد العميل من أجيل وقيق أهيداف التنميية املسييييييييييييييتيدامية  •
 .كولوجيةوعقد األمم املتادة إلرالح النظم اإلي

ا على   COFI/2020/Inf.15.4و  COFI/2020/Inf.15.2  ووثيقتا املعلومات اواات الصييييلة اا  • وميكن االطالع أيضييييب
  COFI/2020/SBD.13و  COFI/2020/SBD.8و  COFI/2020/SBD.7و  COFI/2020/SBD.6 اليييواثئيييق 

 . COFI/2020/SBD.23و  COFI/2020/SBD.16و  COFI/2020/SBD.15و  COFI/2020/SBD.14و 
 

تنفيذ اساااااارتاتيةية منظمة األغذية والزراعة بشااااااأن تعماااااايم التنااااااـو البيولااااااوجي عاااااارب قطاعي مصايد األمساك  11-1
 وتربية األءيا  املائية

يركز هذا ال ند الفرعي من جدول األعمال على تيع اجلوان  اات الصيييلة ابلتنوع ال يولوجي مبا   الك املناطق  •
احملمية ال ارية وتدابا الصييييوو الفعالة األخرى القائمة على املناطق والصيييييد العرضييييي واملصيييييد املرجتع )مبا يشييييمل 

يات اس اتيجية املنظمة ايارة بتعميم التنوع ال يولوجي عرب  تلف الثدييات ال ارية( واملوار  الوراثية املائية،   س
 .2020القطاعات الزراعية واإلطار العاملي للتنوع ال يولوجي ملا بعد عام 

السيييييييييي اتيجية املنظمة   2023-2021خطيييييييييية العمييييييييييل للفيييييييييي ة   مسو ة COFI/2020/9.1 لوثيقةاب رفقاملوتر     •
 .بشييأو تعميييم التنييوع ال يولييوجي عييرب القطاعات الزراعية

 COFI/2020/Inf.15.3  ووثيقة املعلومات اات الصييييييييييييلة هي.  COFI/2020/9.1  والوثيقة اات الصييييييييييييلة هي •

 .COFI/2020/SBD.19و COFI/2020/SBD.18 الوثيقتنيوميكن االطالع أيضبا على 
 

تعزيز مناقشااات جلنة مصااايد األمساك بشااأن إدارة مصااايد األمساك: اقرتاح إنشااا  جلنة فرعية جديدة  -12
 معنية إبدارة مصايد األمساك اتبعة للةنة مصايد األمساك

ت   يعرض هذا ال ند من جدول األعمال نتائج مشييياورة ما بني الدورات الة الييي ك    جرائها هبذا ايصيييو  مك  •
جلنة مصييييييييايد األمساك وأمانتها، ويق ح موارييييييييلة عملية التشيييييييياور   ما جلن اييارات املمكنة إلنشيييييييياء جلنة فرعية 
جديدة، مبا   الك اسيييييتعراض العملية اوالية للجنة مصيييييايد األمساك بطريقة تت سيييييم ابملزيد من الشيييييفافية ومبشييييياركة  

. وميكن االطالع  2022مصيييييايد األمساك املزمع عقدها   عام   أوسيييييع نطاقبا،  و الدورة ايامسييييية والثالثني للجنة 
  COFI/2020/SBD.1 الواثئق )   وحماضيييييييييير فريق املهام املشيييييييييي ك  (COFI/2020/10) على الوثيقة اات الصييييييييييلة 

 . ( COFI/2020/SBD.22و  COFI/2020/SBD.3و  COFI/2020/SBD.2و 
 

األمساك وتربية األءيا  املائية ضاااااامن اإل ار  برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف اامس مصااااااايد  -13
 االسرتاتيةي للمنظمة

حملة عامة عم ا  ققت  املنظمة من  جنازات    ا  مصييييييييييييييايد  (COFI/2020/11) تقدم الوثيقة اات الصييييييييييييييلة •
ومنظوربا لعمل املنظمة   قطاع مصييييييييييييايد األمساك   2019-2018األمساك وتربية األ ياء املائية   ف ة السيييييييييييينتني 

 .،   سيات اإلطار االس اتيجي2021-2020وتربية األ ياء املائية خالل الف ة 
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 :عمال ما يلييشمل هذا ال ند من جدول األو  •
 

o  أولوجمت برهمج العمل وايطة املتوسييييييطة األجل، مبا   الك ت عات أهداف التنمية املسييييييتدامة ابلنسيييييي ة  ىل
 برهمج   ارة مصايد األمساك؛

o  ،الذ  أقره مؤلر تشيييجيع األ اط الصييياية والوقاية من تيع أليييكال سيييوء التغذيةوموضيييوع ف ة السييينتني ،
 اوا ية واألربعني، ال سيما من جان  موج  حنو الربامج؛املنظمة    ورت  

o ( ا بيد  (؛COFI/2020/Inf.3.1الوثيقة وم ا رة العمل يدب
o  ؛2021ومؤلر قمة األمم املتادة بشأو النظم الغذائية لعام 
o الوثيقة 19-وآاثر كوفيد( على مصايد األمساك وتربية األ ياء املائية COFI/2020/Inf.3.2)؛ 
o درات، مبا   الك التنسيق بني اجلهات املاحنةوتنمية الق. 

 
 كما ميكن االطالع على متابعة القرارات والتورييات الصيا رة عن جلنة مصيايد األمساك    وراا الثالثة والثالثني •

 وتيييقيييريييير اليييييييدورة اليييثييييييياليييثييييييية واليييثيييالثيييني ليييليييجييينييييييية مصييييييييييييييييييييياييييييييد األمسييييييياك (COFI/2020/Inf.5 اليييوثيييييييقييييييية)
 .لإل اطة املتا ني( COFI/2020/Inf.6 الوثيقة)

 . راج مصايد األمساك وتربية األ ياء املائية   اإلطار االس اتيجي للمنظمةإلوالنظر   الفر  املتا ة  •
 

 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 13-1
 .COFI/2020/Inf.3.3لوثيقة اات الصلة هي ا •

 
 جلنة مصايد األمساك املتعدد التنواتبرانمج عمل  -14

ومسييييييو ة برهمج  2021-2018ميكن االطالع على تقرير مر لي بشييييييأو برهمج العمل املتعد  السيييييينوات للف ة  •
 .(COFI/2020/12)الوثيقة  2023-2020العمل املتعد  السنوات للف ة 

 .الفنية األخرى ويشمل هذا ال ند من جدول األعمال أيضبا التعاوو مع اللجاو  •
 

 انتااب رئيس ونواب رئيس الدورة اخلامتة والثالثني للةنة مصايد األمساك -15
 . من الئاتها الداخلية   1من املا ة   1والثالثني وفقبا للفقرة   ايامسة يُطل  من اللجنة انتياب أعضاء مكت  الدورة  •

 
 األمساكموعد ومران انعقاد الدورة اخلامتة والثالثني للةنة مصايد  -16

 .اللجنة مدعوة  ىل اختاا قرار بشأو موعد ومكاو انعقا   وراا ايامسة والثالثني  و   •
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 أية متائل أخرى -17

 لإلءا ةالتطورات يف املنتد ت اليت هتّم والية جلنة مصايد األمساك:  17-1
املنتدجمت األخرى الة ام  اللجنة مبعلومات عن التطورات   (  COFI/2020/Inf.16) تزو   الوثيقة اات الصيلة •

والية جلنة مصيييييييايد األمساك   املنظمة. وتشيييييييمل القرارات والتورييييييييات الصيييييييا رة عن األجهزة الر سيييييييية األخرى 
 .للمنظمة، مثل املؤلر واجمللس واملؤلرات اإلقليمية واللجاو الفنية األخرى 

 
 اعتماد التقرير -18

 .مسألة  جرائية 


