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 جدول األعمال 

 االستعراض و/أو التأكيد و البنود المقدمة للموافقة،  -أوال  
 افتتاح الدن ة  -1

 ]للموافقة[اعتماد جدنل األعمال   -2

تةئسة ًا عةى الئسادة مماة: الدنل األعضاء، ئستنضع إلى جايب كل بيد من بيند جدنل األعمال إحدى 
 العبا ات التالةة لإلرا ة إلى اإلج اء الناجب عةى المجةس اتخاذه 

 لةمنافنة 
 لالئستع اض 
 لةتأكةد 

، نب يامج 4151ب يامج عمل الصيدن: المئستيد إلى اليتالج، نالمةزايةتان العادةة نال أئسمالةة لةصيدن: لعام   -3
نخطته اإلرا ةة لةفت ة  4151عمل مكتب التنةةم المئستنل ف: الصيدن: المئستيد إلى اليتالج نمةزايةته لعام 

فنة ة المانةة بالدةنن نتيفةذ يظام تخصةص ، نالتن ة ان الم حةةان عن مباد ة دةنن البةدان ال4151-4153
 ]للموافقة[المنا د عةى أئساس األداء 

تن ة  م حة: عن اإلج اءات نخطة التيفةذ ال امةة إلى تحنة: قد  أكب  من الكفاءة دعمًا لةتئسةة  ف:   -4
 ]لالستعراض[ الصيدن:

 ]لالستعراض[التنةةم   -5

  لةس لجية التنةةمتنا ة     (أ )

 نةةم عن دن تها الخامئسة نالامايةنتن ة   لةس لجية الت (5)
 تن ة   لةس لجية التنةةم عن دن تها الئسادئسة نالامايةن  (4)

 تمنةل الميح ف: الصيدن:لئسةائسة التنةةم المؤئسئس:  (ب )
 الئسيني عن يتالج نأا  عمةةات الصيدن: التن ة   (ج )
 لبرنامجين قطريين  تقييمان  (د )

 مدغرن  (5)
 إكنادن جمهن ةة   (4)

 لالستعراض[اإليمالةة لةصيدن: ]تن ة  الفعالةة   -6

 ]لالستعراض[ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةة   -7

 مدغرن   (أ )
 إكنادن   (ب )
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 ]لالستعراض[ف: الصيدن:  االجتماع: نالبةل: نالمياخ:إج اءات التندة   -8

 ]للموافقة[المنا د المتاحة لعند االلتزامات  -9

 ]للموافقة[ي لةيظ  فةها اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس التيفةذ -11

 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة   (أ )

 الرمال: قةةممر نع ائستعادة منا د ال ز: ف: اإلأنغيدا  

 آئسةا نالمحةط الهادي (ب )

 نالصمند ناإل راد االبتكا ب يامج الخدمات الز اعةة المعيةة ب  كمبندةا  (5)
 نع الت نةج لألعمال الز اعةة ف: ميطنة جةايغئس: الجبةةةمر   الصةن   (4)

 
 
 نأن نبا الر : األديى نرمال أف ةنةا  (ج )

 المئستدامة الز اعةة العةشكئسب   مر نع االئستاما ات نئسبل مص  (5)
 ب يامج تئسنة: الا نة الحةنايةة نالند ة عةى الصمندالئسندان   (4)

 المالةةالمئسالل    -11

 ]لالستعراض[اجتماعها ال ابع نالاالاةن بعد المالة  عنتن ة   لةس لجية م اجعة الحئسابات  (أ )

 ]للموافقة[ئسةائسة االئستاما  ف: الصيدن:  بةان  (ب )

 الخدمة لمنظف: الصيدن:حئساب أماية خطة التأمةن الطب: بعد ايتهاء ف: بةان ئسةائسة االئستاما   (ج )
 ]للموافقة[

 ]للتأكيد[ 4151خطة عمل مكتب الم اجعة ناإلر اف ف: الصيدن: لعام    (د )

ف: البةدان الت:  التصح  لمكافحةآللةة العالمةة التفاقةة األمم المتحدة تن ة  عن ائستضافة الصيدن: ل   -12
  ]للموافقة[ تعاي: من الجفاف الردةد ن/أن التصحُّ  نبخاصة ف: أف ةنةا

 ]للموافقة[الدن ة الاامية نالاالانن لمجةس المحافظةن  -13

 جدنل األعمال المؤقت المعدل لةدن ة الاامية نالاالاةن لمجةس المحافظةن (أ )

 ق ا  لتبي: إعالن ةنم عالم: لةتحنةالت األئس ةة  (ب )

 مئسالل أخ ى  -14

 ]للموافقة[طةب عضنةة غة  أصةةة   (أ )
 ]لالستعراض[مماة: الدنل األعضاء ف: المجةس التيفةذي مبادئ الئسةنك الخاصة ب (ب )
 []للموافقة ناالئستة اد ةتصدة ل اكن ة بيكمذك ة تفاهم مع  (ج )
 ]للموافقة[  4151المناعةد المنت حة لدن ات المجةس التيفةذي لةعام   (د )
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 ___________________________________________________________

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا    
ئستياقش الناال: المع نضة لةعةم خالل دن ة من دن ات المجةس فنط ف: حال ا تأت إدا ة الصيدن: ض ن ة  

عةى أن ُة ئَسل هذا الطةب كتابًة إلى  بهذا الخصنص من أحد أعضاء المجةسذلك، أن ن د طةب محدد 
 ئسك تة  الصيدن: قبل االاة أئسابةع من ايعناد تةك الدن ة.

دن ة ما من دن ات المجةس ئسنى البيند الت: ئستياقش خالل هذه الدن ة )أي البيند  نلن ةتضمن ب يامج عمل
المع نضة لةعةم الت: تم تةن: طةب كتاب:  الناال:المع نضة لةمنافنة أن االئستع اض أن التأكةد، أن 

قبل لمياقرها أاياء دن ة المجةس(، نئسةير  ب يامج عمل الدن ة عةى منقع الصيدن: عةى ربكة اإليت يت 
 أئسبنعةن من ايعنادها.

التن ة  المنجز الذي أدلى به  لةس هةلة المران ات الخاصة بالتجدةد العار  لمنا د الصيدن: عن دن تها    -15
 الاالاة

 اامية نالاالاةن لمجةس المحافظةنب يامج أحداث الدن ة ال  -16

حافظة ائستاما ات الصيدن: لةفصل عن تن ة   –التنا ة  المالةة المعةا ةة المع نضة عةى المجةس التيفةذي   -17
 4152الاالث من عام 

 __________________________________________________________

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض –ثالثا  
 4157تمرةا مع يهج المناءمة مع الغ ض، الذي ناف: عةةه المجةس التيفةذي ف: دن ة دةئسمب /كاينن األنل  

(EB 2013/110/R.4) ئسنف تتاح المعةنمات المحداة عةى منقع الصيدن: عةى ربكة اإليت يت نعةى ،
 الميصة التفاعةةة لةدنل األعضاء ف: الصيدن: حنل ما ةة: 

 نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل الن نض نفنالدها ن ئسنم خدمتها  -18

 نضع مئساهمات التجدةد التائسع لمنا د الصيدن:  -19

 لمر نعات/الب امج نالميح المزمعةأيرطة ا  -21

نةجنز إد اج هذه المعةنمات النا دة لةمياقرة عةى جدنل األعمال ف: حال طةب أحد مماة: الدنل  
 األعضاء ف: المجةس التيفةذي ذلك.

 __________________________________________________________

 مذكرات إعالمية  
 بعد المالة لةمجةس التيفةذي ت تةبات الدن ة الاالاة عر ة (أ )

 التن ة  الم حة: التائسع لةم حةة األئسائسةة -مباد ة الصيدن: لتعمةم االبتكا   (ب )
 Intel Corporationاتفاقةة ر اكة مع ر كة  (ج )
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يتالج التصنةت ة تفاهم بةن الصيدن: الدنل: لةتيمةة الز اعةة نالمص ف األن نب: لإليراء نالتعمة  مذك    (د )
 األغذةة العالم: بمنجب يافذة الميح العالمةة/اإلقةةمةة إلى ب يامج  ميحة منت ح تندةمها  عةىبالم ائسةة 

 الغ بةة   تفر: اإلةبنال ف: غةيةا، نلةب ةا، نئسة الةنن لالئستجابة لةحالة الطا لة ف: أف ةنةا 
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