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 جدول األعمال 
 البنود المقدمة للموافقة، االستعراض و/أو التأكيد -أوال 

 افققاح الدورة  -0

 ]لمموافقة[اعقماد جدول األعمال  -3

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

 لمموافن 

 لالئسقعراض

 لمقأكيد

 القنييم  -2

 ]لالستعراض[ دئس  والئسبعينقنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الئسا (أ )

وكفاءة العمميات الممول  من الصيدو:  ف: الصيدو:  لمكفاءة المؤئسئسي قنييم عمى مئسقوى الميظم   (ب )
 ]لالستعراض[

 ]لالستعراض[ أوغيدا جمهوري  نطري  البريامج القنييم  (ج )

  )جمئس  مغمن ( ]لمموافقة[قعيين مدير مكقب القنييم المئسقنل ف: الصيدو:  (د )

 ]لالستعراض[ بريامج الفرص االئسقراقيجي  النطري     أوغيداجمهوري   -4

 ]لمموافقة[الموارد المقاح  لعند االلقزامات  -5

 ]لمموافقة[اققراحات المشروعات/البرامج المعروض  عمى المجمس القيفيذي لميظر فيها  -6

 أفرينيا الغربي  والوئسطى (أ )

ي  لمموارد الطبيعي  والقيمي  الريفي  ف: إلدارة القشاركابوركييا فائسو  مذكرة رليس الصيدو:  مشروع 
 قمويل قكميم: – (يير قامبا)مشروع  المياط: الشمالي ، والشمالي  الوئسطى والشرقي 

 آئسيا والمحيط الهادي (ب )

 الئساحمي  المناوم  لقغير المياخبيغالديش  مشروع البيى األئسائسي  

 المئسالل المالي  -7

 ]لالستعراض[ ال  لمجي  مراجع  الحئسابات قنرير عن االجقماع الئسادس والعشرين بعد الم (أ )

  ]لمموافقة[ 2013احقياجات الئسحب الرابع والاالاين من مئساهمات الدول األعضاء لمعام  (ب )
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 قصدي:قنرير ، بما ف: ذلك 2012ديئسمبر/كايون األول  31النوالم المالي  الموحدة لمصيدو: حقى  (ج )
عمى فعالي  الضوابط الداخمي  عمى اإلبالغ المال: المئسقنل المراجع الخارج:  شهادةاإلدارة و 

 ]لمموافقة[

  ]لمموافقة[منقرح إلعادة جدول  ديون جمهوري  مال:  (د )

 ]لمعمم[ قحديث عن حافظ  ائسقامارات الصيدو: (ه )
 مئسالل أخرى. -8

 ]لمموافقة[مذكرة قفاهم بين مصرف القيمي  اآلئسيوي والصيدو:  (أ )

  ]لمموافقة[مال  لممجمس القيفيذي قعديل محاضر جمئسات الدورة الئسابع  بعد ال (ب )

دعوة الدول غير األعضاء ف: الصيدو: إلى مقابع  أعمال المجمس القيفيذي وهيلاقه القابع   (ج )
 ]لمموافقة[ كمراقبين صامقين

قحديث حول آخر القطورات المقعمن  بائسقضاف  اآللي  العالمي  القفاقي  األمم المقحدة لمكافح   (د )
 مغمن ()جمئس   [عمم]لمالقصحر 

___________________________________________________________ 

 الوثائق المعروضة للعلم -ثانيا 

فنط ف: حال ارقأت إدارة الصيدو: ضرورة  المجمس دورة من دوراتلمعمم خالل المعروض  ئسقياقش الواال: 
الطمب كقابً  ويقوجب إرئسال مال هذا  .أحد أعضاء المجمسذلك، أو ورد طمب محدد بهذا الخصوص من 

 إلى ئسكرقير الصيدو: قبل االا  أئسابيع من ايعناد الدورة.

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

أاياء دورة المجمس(، وئسييشر بريامج عمل الدورة عمى موقع الصيدو: عمى شبك  اإليقريت قبل أئسبوعين 
 من ايعنادها.

  [عمم]لمقعديالت عمى الشروط العام  لقمويل القيمي  الزراعي   -0

الموارد المقاح  لعند االلقزامات بياء عمى يهج القدفنات اليندي  المئسقدام  قحديد  اتإجراءات وقعريف -3
 [الستعراض]ل

 ]لمعمم[ أيشط  المشروعات المزمع   -2

 ]لمعمم[قنرير عن وضع مئساهمات القجديد القائسع لموارد الصيدو:  -4
 

  ]لمعمم[ 2012قنرير عن حافظ  ائسقامارات الصيدو: لعام  -5

  ]لمعمم[قنرير عن وضع المقأخرات من مدفوعات ئسداد أصول النروض وفوالدها ورئسوم خدمقها  -6
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يقيج  لقيفيذ إطار   خدمالرئسوم صاف: ئسداد أصول النروض و المقيازل عيها من مدفوعات القنديرات  -7
  ]لمعمم[الندرة عمى قحمل الديون 

مقوئسط  األجل  الصيدو: خط ائسقعراض مميون شخص عمى القخمص من قبض  الفنر   81مئساعدة  -8
  ]لمعمم[ 2012-2013لمفقرة 

 

 مذكرات إعالمية

 قرقيبات الدورة الاامي  بعد المال  لممجمس القيفيذي  (أ )

 بموجب يافذق: الميح العالمي /اإلقميمي  والميح النطري  2012الميح الق: واف: عميها رليس الصيدو: عام  (ب )

  الُنْطريحوار ئسيائسات عمى المئسقوى قام  خط  إل (ج )
 المعروض  عمى الدورة الاامي  بعد المال  لممجمس القيفيذي بالواال:قالم   (د )
 الميح والمشروعات والبرامج المواف: عميها بموجب إجراء اينضاء المدة  (ه )

 
 


