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  قائمة الوثائق

 
 عنوان الوثيقة رمز الوثيقة

RECOFI/VI/2011/1 جدول األعمال المؤقت 
RECOFI/VI /2011/2  عرض أنشطة ما بين الدورات 
RECOFI/VI /2011/3 تقارير إدارية ومالية 
RECOFI/VI /2011/4 المائية في منطقة ءمزارع األحيا RECOFI 
RECOFI/VI /2011/5   التخطيط التوسعي لمصايد األسماك البحرية ومزارع األحياء المائية في منطقةRECOFI 
RECOFI/VI /2011/6  إدارة المصايد في منطقةRECOFI  
RECOFI/VI/2011/6.Add.1 ي اجتماع الدورةمتاح ف(تقرير االجتماع الخاص( 
RECOFI/VI /2011/7  إنشاء قاعدة بيانات للمخالفات. الغير مبلغ عنه والغير منظموالصيد الغير قانوني 
RECOFI/VI /2011/8  تدعيم وتطويرRECOFI 
RECOFI/VI /2011/9  لـالمنطقة الشماليةبالتقدم في تنفيذ مبادرة التعاون في إدارة المصايد  RECOFI 
RECOFI/VI /2011/10 2011 - 2010: برنامج العمل والميزانية 
RECOFI/VI /2011/inf.1 المؤقتةقائمة الوثائق  
RECOFI/VI /2011/inf.2 قائمة المشارآين المؤقتة 
RECOFI/VI /2011/inf.3  تقرير الدورة الخامسة لـRECOFI ،2009 مايو 14-12، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
RECOFI/VI /2011/inf.4                ،ة، الدوحة، قطر اء المائي زارع األحي ق عمل م وبر  27تقرير االجتماع الخامس لفري  أآت

2010 
RECOFI/VI /2011/inf.5      ة اء المائي زارع األحي ات م ي لمعلوم ام اإلقليم ال   ): RAIS(النظ ام وأعم يم أداء النظ تقي

 المتابعة 
RECOFI/VI /2011/inf.6     تقرير ورشة عملRECOFI   زارع             عن الت ة وم خطيط التوسعي لمصايد األسماك البحري

 2010 أآتوبر 28-24األحياء المائية، الدوحة، قطر، 
RECOFI/VI /2011/inf.7   ،صايد ل إدارة الم ق عم ث لفري اع الثال ر عن االجتم ر، اتقري ة، قط وبر 22-20لدوح  أآت

2009 
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RECOFI/VI /2011/inf.8 2010 أآتوبر 5-3رة المصايد، مسقط، عمان، تقرير عن االجتماع الرابع لفريق عمل إدا 
RECOFI/VI /2011/inf.9  ل ة عم ر عن ورش ه،  FAO/RECOFIتقري سمكي وحالت ل الرصيد ال ة عن دالئ  اإلقليمي

 2009 يوليو 29-26طهران، جمهورية إيران اإلسالمية، 
RECOFI/VI /2011/inf.10  استعراض إحصائيات المصاد من مصايد األسماك بإقليمRECOFI :االتجاهات والنماذج 
RECOFI/VI /2011/inf.11 استعراض األداء الفني للهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك 
RECOFI/VI /2011/inf.12 
 
 

  RECOFI/VI /2011/inf.13 
 

دعم وتطوير           اع الخاص ب ا،     . RECOFIتقرير االجتم ا، إيطالي ايو    12-11روم . 2010 م
ـ   ر ال زا FAOتقري صايد وم ن الم م   ع ة رق اء المائي ا 960رع األحي ، روم

)FAO.2011.37p( 
 RECOFIنظام الرقابة على موارد األسماك وتطبيقه فى منطقة 

RECOFI/VI /2011/Dma.1   ل ة عم ر ورش ر    FAO/RECOFIتقري ه والغي غ عن ر مبل انوني الغي ر ق صيد الغي ن ال  ع
ل   2 - مارس   30) سلطنة عمان (منظم، مسقط    ـ   : 2009 إبري ر ال  عن المصايد   FAOتقري

 )FAO.2009.30P(، القاهرة 903ومزارع األحياء المائية رقم 
RECOFI/VI /2011/Dma.2 SWAN,J -        ة لمصايد ة اإلقليمي  استعراض قوانين المصايد ببلدان معينة من أعضاء الهيئ

ماك ـ . األس شرة ال م   FAOن ة رق اء المائي زارع األحي صايد وم ن الم ا 1049 ع ، روم
)FAO.2009.81P) (باإلنجليزية( 

RECOFI/VI /2011/Dma.3 SWAN,J -        ة لمصايد ة اإلقليمي  استعراض قوانين المصايد ببلدان معينة من أعضاء الهيئ
ماك ـ . األس شرة ال م   FAOن ة رق اء المائي زارع األحي صايد وم ن الم ا 1049 ع ، روم

)FAO.2009) (النسخة العربية( 
RECOFI/VI /2011/Dma.4 ص ع م ي م ارب البيئ ماكالتق ـ . ايد األس ادات ال سئول  التقFAOإرش صيد الم ل ال ن أج ة م  . ني

No.4,suppl.2.Rome,FAO.2010.118P) العربية النسخة(. 
 


