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 مصايد األمساك جلنة

 والثالثون اخلامسةالدورة 

 2022أيلول سبتمرب/ 9 -5

  القائمة املؤقتة ابلواثئق
 

COFI/2022/1 جدول األعمال املؤقت 

COFI/2022/2  املؤثرة من أجل ضمان  اإلجراءات العامل:حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف
 استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

COFI/2022/2.1  املالمح البارزة للتقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات
 الصلة

COFI/2022/3  2030مسامهة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

COFI/2022/4 دعم مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية  

COFI/2022/4.1 السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية 

COFI/2022/5  دون إبالغ ودون تنظيممكافحة الصيد غري القانوين 

COFI/2022/6 مناقشات جلنة مصايد األمساك، مبا يف ذلك توصيات جمموعة العمل املعنية  حتسني
 ابقرتاح إنشاء اللجنة الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك

COFI/2022/7  خطة و تقارير مرحلية تغري املناخ يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية: مسألة معاجلة
 2031-2022للفرتة  العمل لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ

COFI/2022/8 تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 
 

COFI/2022/9  مبصايد األمساك وتربية األحياء التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة
 املائية
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COFI/2022/10 
 

توصيات الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة قرارات و 
 202مايو/أاير  27-24للجنة مصايد األمساك، 

 COFI/2022/11  توصيات الدورة الثامنة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة قرارات و
 2022يونيو/حزيران  20و 9-7مايو/أاير،  8 -أبريل/نيسان 8للجنة مصايد األمساك، 

COFI/2022/12  برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ضمن
 2031-2022للفرتة  األغذية والزراعةاإلطار االسرتاتيجي ملنظمة 

 COFI/2022/12.1 الفرتة  وضع خطط عمل إقليمية السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار(
2022-2025) 

COFI/2022/13  تقرير مرحلي عن برانمج العمل املتعدد السنوات عمل اللجنة املتعدد السنواتبرانمج :
 2025-2022ومشروع برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  2023-2020للفرتة 

  

COFI/2022/INF/1 املؤقت اجلدول الزمين 

COFI/2022/INF/2 
 

COFI/2022/INF/3 
 القائمة املؤقتة ابلواثئق

 املؤقتة ابملشاركنيالقائمة 

COFI/2022/INF/4 بيان املدير العام 

COFI/2022/INF/5 جدول األعمال التفصيلي املؤقت  

COFI/2022/INF/6  ،2021فرباير/شباط  5-1تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك 

COFI/2022/INF/7  الرشيد والصكوك ذات الصلةالتقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد 

COFI/2022/INF/8  السالمة يف البحار واحلماية االجتماعية والعمل الالئق يف مصايد األمساك وتربية األحياء
 املائية

COFI/2022/INF/9 دعم مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية 

COFI/2022/INF/10 3 -مايو/أاير 30لطوعية للمسافنة، تقرير املشاورة الفنية بشأن اخلطوط التوجيهية ا 
 2022يونيو/حزيران 

COFI/2022/INF/11 معلومات حمّدثة عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغرّي املناخ 

COFI/2022/INF/12 :تدابري الصون  حتديد تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 وتنفيذها األخرى القائمة على املناطقالفعالة 

COFI/2022/INF/13  معلومات إضافية عن التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة مبصايد
 األمساك وتربية األحياء املائية  

COFI/2022/INF/14  تقرير الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة
 2022مايو/ أاير  27-24األمساك، مصايد 
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COFI/2022/INF/15  تقرير الدورة الثامنة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد
 2022حزيران يونيو/ 20و 9-7أاير، مايو/ 8 -أبريل/نيسان 8األمساك، 

COFI/2022/INF/16 
 

 آخر املعلومات عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار
 COFI/2022/INF/17 يان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاءب 

  


