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 جدول األعمال 
 االستعراض و/أو التأكيدوالبنود المقدمة للموافقة،  -أوال 

 افققاح الدورة  -1

 ]لمموافقة[اعقماد جدول األعمال  -2

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[

ن العادي  والرأئسمالي  يالصيدو: المئسقيد إلى اليقالج والميزاييق بريامج عمللمئسب: رفيع المئسقوى الئسقعراض اال -3
بريامج عمل مكقب القنييم المئسقنل ف: الصيدو: المئسقيد إلى اليقالج االئسقعراض المئسب: ل، و 2014لمصيدو: لعام 
 ]لالستعراض[ 3172-3172وخطقه اإلشاري  لمفقرة  2014وميزاييقه لعام 

 القنييم  -4

 ]لالستعراض[قنارير رليس لجي  القنييم  (أ )

 قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الئسابع  والئسبعين  (7)

 قنرير رليس لجي  القنييم عن الزيارة النطري  إلى فييت يام  (3)

 قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الاامي  والئسبعين  (2)

 ستعراض[]لال ف: الصيدو: إلشراف ودعم القيفيذئسيائس  االقنييم المؤئسئس: ل (ب )

 ]لالستعراض[  قنييمات البرامج النطري (ج )

 كيييا (7)

 روايدا (3)

 ييبال (2)

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

 مغمن (جمئس  )

 ]لالستعراض[ القشغيمي  والمؤئسئسي  كفاءة  القعزيز الموحدة لالصيدو: خط  عمل  -5

 ]لالستعراض[قنرير رليس الصيدو: عن وضع قيفيذ قوصيات القنييم وقدابير اإلدارة  -6

 ]لالستعراض[برامج الفرص االئسقراقيجي  النطري   -7
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 أفرينيا الشرقي  والجيوبي  (أ )

 كيييا  (7)

 روايدا  (3)

 آئسيا والمحيط الهادي (ب )

 كمبوديا  (7)

 ييبال  (3)

 أمريكا الالقييي  والكاريب: (ج )

 هايق: 

 ]لمموافقة[اققراحات المشروعات/البرامج المعروض  عمى المجمس القيفيذي لميظر فيها  -8

 أفرينيا الشرقي  والجيوبي  (أ )

 أوغيدا  مشروع الشمول المال: ف: المياط: الريفي 

 آئسيا والمحيط الهادي (ب )

 مع قغير المياخ وحماي  ئسبل العيش كيفمشروع القالديش  غبي (7)

قعديل عمى  -الئسبيال -مشروع دعم ئُسبل العيش ف: غوادارباكئسقان  مذكرة رليس الصيدو:   (3)
 اقفاقي  القمويل

 وايغ بيهكقيه و  فييت يام  مشروع القيمي  الريفي  المئسقدام  لصالح الفنراء ف: محافظق: ها (2)

 أمريكا الالقييي  والكاريب: (ج )

 الشرق:اإلقميم ف: القعاويي  كوبا  مشروع القيمي  الريفي  
 ]لمموافقة[هيل  المشاورات الخاص  بالقجديد العاشر لموارد الصيدو: إيشاء  -9

 المئسالل المالي  -11

 لجي  مراجع  الحئسابات   قنارير رليئس (أ )

 ]لالستعراض[لجي  مراجع  الحئسابات عن اجقماعها الئسابع والعشرين بعد المال    قنرير رليئس (7)

 ]لالستعراض[والعشرين بعد المال  الاامن لجي  مراجع  الحئسابات عن اجقماعها   قنرير رليئس (3)

 ]لمموافقة[ قجديد موارد الصيدو:عمميات ليفنات الخاص  باوضع ميزايي   (ب )

 ]لمموافقة[مئسودة جدول األعمال المؤقت لمدورة الئسابع  والاالاين لمجمس المحافظين  -11

 مئسالل أخرى -12

 []لمموافقةقعديل محاضر جمئسات الدورة الاامي  بعد المال  لممجمس القيفيذي  (أ )

 ]لالستعراض[لصيدو: ف: االمؤئسئسي    قنرير عن اقفاقيات الشراك (ب )
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 مجمس المحافظين ف: لجي  المعاشات القناعدي  لموظف: الصيدو: الدول: لمقيمي  الزراعي ل نايقخاب ممامي (ج )
  ]لمموافقة[

 )جمسة مغمقة( [لمموافقة] ائسقضاف  أماي  االلقالف الدول: المعي: باألراض: (د )

 ]لمعمم[قحديث عن القطورات المقعمن  بائسقضاف  اآللي  العالمي  القفاقي  األمم المقحدة لمكافح  القصحر  (ه )
 )جمسة مغمقة(

 ]لالستعراض[إعادة قخصيص مبالغ المشروعات الممغاة  (و )

___________________________________________________________ 

 الوثائق المعروضة لمعمم -ثانيا 
فنط ف: حال ارقأت إدارة الصيدو: ضرورة ذلك، أو ورد  الواال: المعروض  لمعمم خالل دورة من دورات المجمس ئسقياقش

طمب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجمس. عمى أن ُيرئَسل هذا الطمب كقابً  إلى ئسكرقير الصيدو: قبل االا  
 أئسابيع من ايعناد قمك الدورة.

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

 وعين من ايعنادها.وئسييشر بريامج عمل الدورة عمى موقع الصيدو: عمى شبك  اإليقريت قبل أئسب

 ]لمعمم[ أيشط  المشروعات المزمع  -13

 ]لمعمم[قطبي: مراجعات األداء عمى الصيدو:  إمكايي  -14

 ]لمعمم[قنرير عن وضع مئساهمات القجديد القائسع لموارد الصيدو:  -15

 لمعمم[] 2013األول والااي: من عام  نيقنرير عن حافظ  ائسقامارات الصيدو: لمفصم -16
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___________________________________________________________ 

 مذكرات إعالمية
 قرقيبات الدورة القائسع  بعد المال  لممجمس القيفيذي (أ )

 قنرير عن وضع المقأخرات من مدفوعات ئسداد أصول النروض وفوالدها ورئسوم خدمقها (ب )
 وجمهوري  مال: الول: لمقيمي  الزراعي  اقفاقي  إعادة جدول  الديون بين الصيدو: (ج )

بشأن مجمس الرؤئساء القيفيذيين قيفيذ ئسيائس   األمم المقحدة من أجل ميظوم  يطا:يقالج خط  العمل عمى  (د )
 المئساواة بين الجيئسين وقمكين المرأة

 الميح والمشروعات والبرامج المواف: عميها بموجب إجراء اينضاء المدة (ه )

صرف القيمي  اآلئسيوي والصيدو: يقالج قصويت المجمس القيفيذي بالمرائسم  عمى مذكرة القفاهم بين م  (و )
 الدول: لمقيمي  الزراعي 

 قعيينيقالج قصويت المجمس القيفيذي بالمرائسم  عمى المنقرحات الواردة ف: قنرير مجموع  العمل الخاص  ب (ز )
 مدير مكقب القنييم المئسقنل ف: الصيدو:

 قالم  بالواال: المعروض  عمى الدورة القائسع  بعد المال  لممجمس القيفيذي (ح )

 


