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  األعمال جدول
 

 –الذي يقولى رلائس  المجمس  –حئسبما ُأبمغ المجمس القيفيذي ف: دورقه الئسادئس  والقئسعين، اققرح رليس الصيدو: 
  قيفيذ عدد من القدابير لزيادة فعالي  المجمس.

عمى طمب  خالل دورة من دوراقه إاّل بياء ومن بين هذه القدابير اققراح بأن ال قُياقش البيود المعروض  لعمم المجمس
ر الصيدو: قبل االا  أئسابيع عمى أن ُيرئَسل هذا الطمب كقابً  إلى ئسكرقي محدد من اإلدارة أو أحد أعضاء المجمس،

 من ايعناد قمك الدورة.

ولن يقضمن بريامج عمل دورة ما من دورات المجمس ئسوى البيود الق: ئسقياقش خالل هذه الدورة )أي البيود 
المعروض  لمموافن  أو االئسقعراض، أو البيود المعروض  لمعمم الق: قم قمن: طمب كقاب: ليناشها ف: المجمس(، 

  ج عمل الدورة عمى موقع الصيدو: عمى شبك  اإليقريت قبل أئسبوعين من ايعنادها.وئسييشر بريام

وقيئسيرًا عمى الئسادة ممام: الدول األعضاء، ئسقوضع إلى جايب كل بيد من بيود جدول األعمال إحدى العبارات 
 القالي  لإلشارة إلى اإلجراء الواجب عمى المجمس اقخاذه:

 ]لمموافقة[

 ]لمعمم[

 ]لالستعراض[

 ]لمتأكيد[

  من اليظام الداخم: لممجمس القيفيذي المقعمن  بقوزيع الواال:: 6ويرجى من الئسادة الممامين أن يحيطوا عممًا بالمادة 

لن يجري قجاوز حد األئسابيع األربع  فيما يخص الواال: المندم  إلى المجمس القيفيذي ف: دورة ما ليقخذ "... 
يجوز، عيد االققضاء، أن قندم بعد ذلك معمومات ققعم: بالمئسالل الق: ال قنقض: إال أيه  بشأيها إجراء قنقضيه.

 ".اقخاذ المجمس لنرارات بشأيها، أو معمومات إضافي  ققعم: بالمشروعات
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 األعمال  جدول
 افققاح الدورة  -1

 [لمموافقة]اعقماد جدول األعمال  -2

، وبريامج عمل 2013والرأئسمالي  لمصيدو: لعام  العادي  بريامج عمل الصيدو: المئسقيد إلى اليقالج، والميزاييقان -3
 2015-2014وخطقه اإلشاري  لمفقرة  2013مكقب القنييم المئسقنل ف: الصيدو: المئسقيد إلى اليقالج وميزاييقه لعام 

والقنريران المرحميان عن مبادرة قخفيف ديون البمدان الفنيرة المانم  بالديون وقيفيذ يظام قخصيص الموارد عمى 
 [لمموافقة]أئساس األداء 

 []لمموافقةقدر أكبر من الكفاءة قحني: إلى واإلجراءات الرامي  ير الصيدو:: خط  القيفيذ يدعم قئس -4

 القنييم  -5

 يقالج مخقارة  –الكفاءة قنييم عمى مئسقوى المؤئسئس  عن  (أ )

 ]لالستعراض[قنارير رليس لجي  القنييم  (ب )

 قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الاالا  والئسبعين (2)
 قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الرابع  والئسبعين  (1)

 ]لالستعراض[القنرير الئسيوي عن يقالج وأار عمميات الصيدو:  (ج )

 ]لالستعراض[قنرير الفعالي  اإليمالي  لمصيدو:  -6

 ]لالستعراض[برامج الفرص االئسقراقيجي  النطري   -7

 غايا (أ )

 هيدوراس (ب )
 ييكاراغوا (ج )
 الييجر (د )

 ]لمموافقة[الموارد المقاح  لعند االلقزامات  -8

 ]لمموافقة[اققراحات المشروعات/البرامج المعروض  عمى المجمس القيفيذي لميظر فيها  -9

 والوئسطى أفرينيا الغربي  (أ )

 ف خدمات القمويل الريف: المكيّ ل القرويجدعم مشروع بين:  (2)
القشاركي  لمموارد الطبيعي  والقيمي  الريفي  ف: المياط: الشمالي  مشروع اإلدارة بوركييا فائسو:  (1)

 قامبا(-)مشروع يير والشمالي  الوئسطى والشرقي 
 الشرقي  والجيوبي  أفرينيا (ب )

بريامج دعم أقطاب المشروعات الريفي  الصغرى واالققصادات اإلقميمي  : مذكرة رليس الصيدو:: مدغشنر
 قرض قكميم: -

 آئسيا والمحيط الهادي (ج )
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 لمجقمع: لمزراع  والاروة الحيوايي امشروع لا: أفغايئسقان (1)
 ف: يويان الريف: و مشروع القحئسين الزراع: : الصين (2)

 أمريكا الالقييي  والكاريب: (د )

قمديد المدة  -بريامج القيمي  الريفي  المئسقدام  ف: الكيقش:  :الصيدو:مذكرة رليس : جمهوري  غواقيماال
 لقمويلاالمحددة لمقوقيع عمى اقفاقي  

 األديى وشمال أفرينيا الشر: (ه )

 –بريامج إدارة الموارد الطبيعي  النالم  عمى المشارك  : مذكرة رليس الصيدو:: الغربي  والضف غزة  (1)
 ميح  قكميمي 

 مئسقجمع يهر مورات حياءإعادة إ مشروع: قركيا (2)
من أجل بريامج قوئسيع يطا:  tanoitanratot  tatn  ntnaMميح  بموجب يافذة ميح النطاع الخاص مندم  إلى  -10

 ]لمموافقة[وشمال أفرينيا األديى قدخالت الصيدو: الرامي  إلى خم: فرص عمل لشباب الريف ف: إقميم الشر: 

الجماع   اقئسايده  كز دوليابموجب يافذة الميح العالمي /اإلقميمي  إلى مر ميح منقرح قنديمها  بشأنقعديالت منقرح   -11
 ]لمموافقة[ االئسقشاري  لمبحوث الزراعي  الدولي 

 [لمعمم]عن حئساب أماي  المرف: اإلئسباي: لمقمويل المشقرك ألغراض األمن الغذال: رحم: مقنرير  -12

 ]لمعمم[أيشط  المشروعات المزمع   -13

 المئسالل المالي  -14

  ]لالستعراض[قنرير لجي  مراجع  الحئسابات عن اجقماعها الخامس والعشرين بعد المال   (أ )

 ]لمموافقة[ئسيائسات اإلقراض ومعاييره  ائسقعراض (ب )
 [لمموافقة]بيان ئسيائس  االئسقامار ف: الصيدو:  (ج )
 [لمتأكيد] 2013المراجع  واإلشراف ف: الصيدو: لعام  مكقبخط  عمل  (د )
عادة جدول  الديون  الدالنوضعي  ئسؤال يقعم: ب (ه )  [ستعراضلال]المفضل وا 
 [لمعمم]قنارير مرحمي   (و )

 عن وضع مئساهمات القجديد الاامن لموارد الصيدو: قنرير  (1)
 قنرير عن وضع مئساهمات القجديد القائسع لموارد الصيدو:  (2)
  2012من عام مفصل الاالث لقنرير عن حافظ  ائسقامارات الصيدو:   (3)

 ]لمموافقة[اآللي  العالمي  القفاقي  األمم المقحدة لمكافح  القصحر ائسقضاف  الخاص  بقرقيبات ال -15

 ]لمموافقة[الدورة الئسادئس  والاالاون لمجمس المحافظين  -16

 الممارئس  الجيدة المطبن  ف: العممي  المؤدي  إلى قعيين رليس الصيدو: (أ )
 جدول األعمال المؤقت المعدل لمدورة الئسادئس  والاالاين لمجمس المحافظين  (ب )

 ]لمعمم[القغيير واإلصالح  -17

 القيفيذ: قحديث عن القغيير واإلصالح (أ )
 عن اإليفا: الخاص بقفعيل اإلصالح ؤقت مقنرير  (ب )
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 مئسالل أخرى -18

 [لمموافقة] 2014لعام المواعيد المنقرح  لدورات المجمس القيفيذي  (أ )
 [لالستعراض]  شابهإجراءات القفاوض والقوقيع والموافن  عمى االقفاقيات والواال: النايويي  الم (ب )
 ]لمموافقة[ طمبات عضوي  غ: أصمي  (ج )

 قوفالو (1)

 جمهوري  فايواقو (2)

قعزيز قدرة : الزراع  الذكي  مياخيا"مشروع شأن بالقفويض بقوقيع اقفاقي  مع مجمس صيدو: القكيف  (د )
 [لمموافقة]" المجقمعات الريفي  عمى القكيف ف: لبيان

ايقخاب ممامين لمجمس المحافظين ف: لجي  المعاشات القناعدي  لموظف: الصيدو: الدول: لمقيمي  الزراعي   (ه )
 [لمموافقة]

 ]لمموافقة[ لممجمس القيفيذي الئسادئس  بعد المال   الدورة جمئساتمحاضر  (و )
 لممجمس القيفيذي الئسادئس  بعد المال  محاضر جمئسات الدورةقعديالت عمى  (1)
)الجمئس  المغمن  عن اآللي   لممجمس القيفيذي الئسادئس  بعد المال   الدورة جمئساتمحاضر قعديالت عمى  (2)

 العالمي (
 


