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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[

، وبريامج عمل 2014الميزاييقان العادي  والرأئسمالي  لمصيدو: لعام بريامج عمل الصيدو: المئسقيد إلى اليقالج، و  -3
 ،2016-2015وخطقه اإلشاري  لمفقرة  2014مكقب القنييم المئسقنل ف: الصيدو: المئسقيد إلى اليقالج وميزاييقه لعام 

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

 ]لمموافقة[ قئسيير الصيدو:ائسقعراض خط  القيفيذ واإلجراءات الرامي  إلى قحني: قدر أكبر من الكفاءة ف: دعم  -4

 لمموافقة[]( 2015-2014)ائسقراقيجي  الحضور النطري ف: الصيدو:  -5

 م القنيي -6

 ]لالستعراض[قنارير رليس لجي  القنييم  (أ )

 قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها القائسع  والئسبعين (0)

 قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الامايين (4)

 قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الحادي  والامايين (7)

الواردة ف: ئسيائس  القنييم ف: مراجع  إجراءات اخقيار وقعيين مدير مكقب القنييم المئسقنل ف: الصيدو:  (ب )
 ]لمموافقة[ الصيدو:

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

 ]لالستعراض[قنرير الفعالي  اإليمالي  لمصيدو:  -7

 ]لالستعراض[برامج الفرص االئسقراقيجي  النطري   -8

 البوئسي  والهرئسك (أ )

 الئسودان (ب )

 قة[]لمموافالموارد المقاح  لعند االلقزامات  -9
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 ]لمموافقة[اققراحات المشروعات/البرامج المعروض  عمى المجمس القيفيذي لميظر فيها  -10

 أفرينيا الغربي  والوئسطى (أ )

 إضاف:قمويل  -غابون: مذكرة رليس الصيدو:: مشروع القيمي  الريفي  والزراعي  (0)

 لشباب الريف والعمال  والمبادرات الفردي  ي:هالقدريب المدعم مال:: مشروع  (4)

من بريامج القأقمم لصالح قمويل  -مال:: مذكرة رليس الصيدو:: مشروع قعزيز اإليقاجي  الزراعي   (7)
 زراع  أصحاب الحيازات الصغيرة 

 ر المياخ ودعم األعمال الزراعي  ف: حزام الئسافايابريامج القأقمم مع قغيييجيريا:  (2)

 قمديد - الزراعي   الئسيغال: مشروع دعم ئسالئسل النيم (5)

 الشرقي  والجيوبي أفرينيا  (ب )

 المرحم  الاالا  –قيمي  مجقمعات المراع:  مشروعايوبيا: إ (1)

 مئسايدة أيشط  األعمال الزراعي  وما بعد الحصاد  مشروعروايدا:  (2)

 القمويل الريف: قوئسيعزامبيا: بريامج  (3)

 آئسيا والمحيط الهادي (ج )

 الصين: مشروع قيمي  األعمال الزراعي  ألصحاب الحيازات الصغيرة ف: شيان (1)

 والوصول إلى األئسوا: الحيواي:باكئسقان: مشروع اإليقاج  (2)

 المياخ ف: دلقا يهر الميكويغ ف: محافظق: بين قري وقرا فيه  قغيرالقكيف مع مشروع فييت يام:  (3)

 أمريكا الالقييي  والكاريب: (د )

 والي  باهيا ف:البرازيل: مشروع القيمي  المئسقدام  الريفي  ف: اإلقميم شبه الناحل  (1)

البرازيل: قيئسي: الئسيائسات والحوار من أجل الحد من الفنر وايعدام المئساواة ف: الميطن  شبه الناحم  ف:  (2)
 شمال شر: البرازيل 

 الشر: األديى وشمال أفرينيا وأوروبا (ه )

 المرحم  الاايي  - ئسوا:قيرغيزئسقان: بريامج قيمي  الاروة الحيوايي  واأل
 المئسالل المالي  -11

 ]لالستعراض[ قنرير عن االجقماع القائسع والعشرين بعد المال  لمجي  مراجع  الحئسابات  (أ )

 ]لمموافقة[بيان ئسيائس  االئسقامار ف: الصيدو:  (ب )

 [ لالستعراض]ضع إطار الندرة عمى قحمل الديون ائسقعراض و  (ج )

 ]لمتأكيد[ 2014خط  عمل مكقب المراجع  واإلشراف ف: الصيدو: لعام  (د )
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 ]لمموافقة[اإليفا: الخاص بقفعيل اإلصالح  القنرير اليهال: عن -12

  ]لمموافقة[القرقيبات الخاص  بائسقضاف  اآللي  العالمي  القفاقي  األمم المقحدة لمكافح  القصحر  -13

 مئسالل أخرى -14

 ]لمموافقة[ 2015عام مالمواعيد المنقرح  لدورات المجمس القيفيذي ل (أ )

 ]لمموافقة[طمب عضوي  غير أصمي   (ب )

 ]لمموافقة[ 2014الزيارة النطري  لعام  (ج )

 ]لمموافقة[ منقرحات القفاقيات شراك  مع النطاع الخاص (د )

 ]لمموافقة[قعديالت عمى محاضر جمئسات الدورة  القائسع  بعد المال  لممجمس القيفيذي  (ه )

 ]لمموافقة[KfW  المنقرح القفاقي  قمويل الدين مع بيك القيمي  األلماي:القفاوض إطار  (و )

القفويض بئسمط  الموافن  عمى أئسعار الفالدة المقغيرة ف: الصيدو: عمى النروض المبرم  بشروط غير  (ز )
 [لمعمم]قيئسيري  لمغاي  

___________________________________________________________  

 

 الوثائق المعروضة لمعمم -ثانيا 

فنط ف: حال ارقأت إدارة الصيدو: ضرورة ذلك،  المجمسئسقياقش الواال: المعروض  لمعمم خالل دورة من دورات 
عمى أن ُيرئَسل هذا الطمب كقابً  إلى ئسكرقير  ،أو ورد طمب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجمس

 الصيدو: قبل االا  أئسابيع من ايعناد قمك الدورة.

الل هذه الدورة )أي البيود ولن يقضمن بريامج عمل دورة ما من دورات المجمس ئسوى البيود الق: ئسقياقش خ
المعروض  لمموافن  أو االئسقعراض أو القأكيد، أو البيود المعروض  لمعمم الق: قم قمن: طمب كقاب: لمياقشها أاياء 
 دورة المجمس(، وئسييشر بريامج عمل الدورة عمى موقع الصيدو: عمى شبك  اإليقريت قبل أئسبوعين من ايعنادها.

 لمعمم[]أيشط  المشروعات المزمع   -15

 ]لمعمم[قنرير عن وضع مئساهمات القجديد القائسع لموارد الصيدو:  -16

 ]لمعمم[ 2013قنرير عن حافظ  ائسقامارات الصيدو: لمفصل الاالث من عام  -17

  ]لمعمم[ ميح المواف: عميهاالف: ائسقخدام إلغاءات النروض و  مراجع  يهج الصيدو: -18

 ]لمعمم[بريامج أحداث الدورة الئسابع  والاالاين لمجمس المحافظين  -19
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___________________________________________________________ 

 مذكرات إعالمية -ثالثا 
 قرقيبات الدورة العاشرة بعد المال  لممجمس القيفيذي -1

 ورئسوم خدمقهاقنرير عن وضع المقأخرات من مدفوعات ئسداد أصول النروض وفوالدها  -2

 مبادرة الصيدو: لقعميم االبقكار -3

 ء الريفيات" مقعدد"القندم المقئسارع يحو القمكين االققصادي لميئسا حئساب أماي  مذكرة قفاهم معياري  من أجل -4
 الشركاء

 طار المئساءل  ف: الصيدو:إلقحديث  -5

 الخاص  بالقجديد العاشر لموارد الصيدو: المشاوراتدورات هيل   -6

 والمشروعات والبرامج المواف: عميها بموجب إجراء اينضاء المدةالميح  -7

 قالم  بالواال: المعروض  عمى الدورة العاشرة بعد المال  لممجمس القيفيذي -8

أعمال مؤقت بقالم القصويت بالمرائسم  عمى القوصي  الواردة ف: قنرير رليس لجي  القنييم الخاص  باخقيار  يقالج -9
 الصيدو: لمكقب القنييم المئسقنل ف:

 
 
 

 


