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 جدول األعمال 

 /أو االستعراض البنود المقدمة للموافقة -أوال  
 افققاح الدورة -1

 ]للموافقة[اعقماد جدول األعمال   -2

قيئسيرًا عةى الئسادة مماة: الدول األعضاء، ئسقوضع إلى جايب كل بيد من بيود جدول األعمال إحدى 
 القالي  لإلشارة إلى اإلجراء الواجب عةى المجةس اقخاذه  كةماتال

 ]لةموافن [

 ]لالئسقعراض[

لميزاييقين العادي  والرأئسمالي  االئسقعراض المئسب: رفيع المئسقوى لبريامج عمل الصيدو: المئسقيد إلى اليقالج وا -3
واالئسقعراض المئسب: لبريامج عمل مكقب القنييم المئسقنل ف: الصيدو: المئسقيد إلى ، 4172لعام  لةصيدو:

 ]لالستعراض[ 4173-4172وخطقه اإلشاري  لةفقرة  4172اليقالج وميزاييقه لعام 

 ]لالستعراض[ القنييم -4

 قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الاالا  والامايين  (أ )
 قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الرابع  والامايين (ب )

 ]لالستعراض[قنرير رليس الصيدو: عن وضع قيفيذ قوصيات القنييم وقدابير اإلدارة  -5

 [ لالستعراض]قضايا وخيارات   االيقنالي  النطري  والمواضيعي  -6

 لالستعراض[]ف: الصيدو: النطاع الخاص  قيفيذ ائسقراقيجي القندم المحرز ف:  -7

 ]للموافقة[اققراحات المشروعات/البرامج المعروض  عةى المجةس القيفيذي لةيظر فيها  -8

 أفرينيا الغربي  والوئسطى  (أ )
 ف: الميطن  الغربي  والقئسوي: الزراع: مشروع دعم اإليقاجكوت ديفوار  

 أفرينيا الشرقي  والجيوبي  (ب )
 البريامج الوطي: لألمن الغذال: والقيمي  الريفي  ف: إمبو وموئسوبورويدي  

 آئسيا والمحيط الهادي (ج )
ضفاء   الطابع القجاري عةى الزراع  بيغالديش  مشروع القرويج لةمشاريع الزراعي  وا 

 الشر: األديى وشمال أفرينيا (د )
 ف: المياط: الجبةي  الريفي المغرب  بريامج القيمي  

 ]للموافقة[قروض إفرادي  لةصيدو:  طاري  مع مصرف القيمي  األلماي: لقنديماالقفاقي  اإل -9

 ]لالستعراض[المئسالل المالي   -11

 لجي  مراجع  الحئسابات عن اجقماعها الااي: والاالاين بعد المال  رليئس  قنرير  (أ )
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 لجي  مراجع  الحئسابات عن اجقماعها الاالث والاالاين بعد المال رليس قنرير  (ب )
 ]للموافقة[مئسودة جدول األعمال المؤقت لةدورة الاامي  والاالاين لمجةس المحافظين  -11

 مئسالل أخرى -12

 ]للموافقة[ االلقالف الدول: المعي: باألراض:االقفاقي  الجديدة الئسقضاف   (أ )
 ]للموافقة[ مذكرة قفاهم مع مجةس القعاون لدول الخةيج العربي  (ب )
 ]للموافقة[ لإليشاء والقعميراهم مع المصرف األوروب: مذكرة قفمنقرح  (ج )
 لصيدو: ف: االزيارة النطري  لةمجةس القيفيذي  (د )

 ]لالستعراض[ 4112عام  قنرير عن الزيارة النطري  لةمجةس القيفيذي ف: الصيدو: (1)
 ]للموافقة[ 4112لعام ف: الصيدو: الزيارة النطري  لةمجةس القيفيذي  (4)

 ]للموافقة[ عضوي  غير أصةي  :طةب (ه )
 مكروييزيا الموحدةواليات  (7)

 جمهوري  باالو (4)

 ]لالستعراض[يدوة غير رئسمي  عن مدوي  قواعد الئسةوك  (و )
___________________________________________________________ 

  [علم]لل للعلم الوثائق المعروضة-ثانيا    
 عن دورقها الاايي  المشاورات الخاص  بالقجديد العاشر لموارد الصيدو:لى به رليس هيل  الموجز الذي أد  -13

حافظ  ائسقامارات الصيدو: عن قنرير  –المجةس القيفيذي  القنارير المالي  المعياري  المعروض  عةى -14
 4172لةفصةين األول والااي: من عام 

__________________________________________________________ 

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض –ثالثا 
 المقأخرات من مدفوعات ئسداد أصول النروض وفوالدها ورئسوم خدمقها وضع -15

 وضع مئساهمات القجديد القائسع لموارد الصيدو:  -16

 أيشط  المشروعات/البرامج والميح المزمع  -17

__________________________________________________________ 

 مذكرات إعالمية  
 المال  لةمجةس القيفيذيقرقيبات الدورة الاايي  عشرة بعد  (أ )
 قعيين مدير مكقب القنييم المئسقنل ف: الصيدو: لجي  القنييم بشأنة  عةى قنرير قصويت بالمرائسلايقالج  (ب )
  اليص المقفاوض بشأيه –ييجيريا  بريامج القأقةم مع قغير المياخ ودعم األعمال الزراعي  ف: حزام الئسافايا  (ج )
 4177والمةقزم بها والمئسقخدم  عام  لمح  عام  عن األموال المقمم  المحصة  (د )


