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 األعمال جدول

 1البنود المقدمة للموافقة أو االستعراض -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

 ]للموافقة[ئسةائسة تمنةل الميح  -3

 التنةةم -4

 ]لالستعراض[بعة نالامايةن تن ة   لةس لجية التنةةم عن دن تها الئسا (أ )
 ]لالستعراض[باليزاعات األنضاع الهرة نالمتأا ة ن الصيدن: ف: الدنل  طاليخ االتنةةم المؤئسئس:  (ب )

 ]للموافقة[تعةةن أعضاء لجية التنةةم  (ج )

 ]لالستعراض[ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةة  -5

 الئسةفادن  (أ )

 ئس ي اليكا (ب )

 ]للموافقة[اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس التيفةذي لةيظ  فةها  -6

 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى (أ )

 .مياط: ما ادي نتاهنا نزةيد ف:  ب يامج تيمةة الز اعة األئس ةةاليةج   

 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة (ب )

 ة المنانمة لتغة  المياخب يامج تعزةز الحبنب ف: كةيةا، يافذة ئسبل العةش الز اعةكةيةا  

 آئسةا نالمحةط الهادي (ج )

 الهيد  ب يامج تمكةن المجمنعات النبةةة الردةدة الهرارة ف: أندةرا نتحئسةن ئسبل عةرها  (0)
 مر نع األعمال الز اعةة ف: النالةات الر قةةما   يمةا (2)
 مر نع المرا ةع ال ةفةة نالتحنةالت -االزدها  يةبال   (7)
 كةكت بةتئستان ف: التحنل االقتصادي مباد ةباكئستان   (2)

                                                      

 هنالك بعض البنود المعروضة للعلم والتي ستناقش أثناء دورة المجلس.  1
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 ]للموافقة[ تخصةص المنا د عةى أئساس األداءيظام تعةةن أعضاء مجمنعة العمل المعيةة ب -7

 المئسالل المالةة -8

 ]لالستعراض[تن ة   لةس لجية م اجعة الحئسابات عن اجتماعها الخامس نالاالاةن بعد المالة  (أ )

االقت اض من الدنل الئسةادةة نمن  –اض الئسةادي إطا  االقت   –اإلطا  العام القت اض الصيدن:  (ب )
 ]للموافقة[ المؤئسئسات الت: تدعمها الدنل الئسةادةة

، بما ف: ذلك تن ة  تصدة: 4102دةئسمب /كاينن األنل  70الننالم المالةة المنحدة لةصيدن: حتى  (ج )
اإلدا ة نرهادة الم اجع الخا ج: المئستنل عةى فعالةة الضنابط الداخةةة عةى اإلبالغ المال: 

 ]للموافقة[

 ]للموافقة[  4102احتةاجات الئسحب الئسادس نالاالاةن من مئساهمات الدنل األعضاء لةعام  (د )

 ]للعلم[تن ة  عن التجدةد العار  لمنا د الصيدن:  (ه )
 ]للموافقة[عضاء لجية م اجعة الحئسابات تعةةن أ (ن )

  مئسالل أخ ى -9

ائستضافة اآللةة العالمةة التفاقةة األمم المتحدة لمكافحة التصح  ف: البةدان  ت تةباتتحدةث عن  (أ )
 ]للعلم[الت: تعاي: من الجفاف الردةد ن/أن التصح  نبخاصة ف: أف ةنةا 

  ]للموافقة[ ةةيدا غةتساقت اح بنبنل مئساهمة بأمنال تكمةةةة من مؤئسئسة بةل نمة (ب )

  ]للعلم[ التئسةة بمجمنعة العمل المعيةة  (ج )

 ]للعلم[)المغ ب(  4102لعام لصيدن: ف: اتحدةث عن اإلعداد لةزةا ة النط ةة لةمجةس التيفةذي  (د )

 ]للعلم[ 4102دعم الصيدن: لتيفةذ أهداف التيمةة المئستدامة لما بعد عام  (ه )

_______________________________________________________ 

 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 

ل هذا الطةب كتابًة ذلك، أن ن د طةب محدد بهذا الخصنص من أحد أعضاء المجةس. نةتنجب إ ئسال ما
 إلى ئسك تة  الصيدن: قبل االاة أئسابةع من ايعناد الدن ة.

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

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

 4102لعام المخطط لها الب امج نالميح ن  أيرطة المر نعات -11

  تن ة  عن نضع المئساهمات ف: التجدةد التائسع لمنا د الصيدن: -11

  4102دن: لعام تن ة  عن حافظة ائستاما ات الصي -12

  تن ة  عن نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل الن نض نفنالدها ن ئسنم خدمتها -13
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تندة ات المدفنعات المتيازل عيها من أصل الن نض نصاف:  ئسنم الخدمة يتةجة تيفةذ إطا  الند ة عةى  -14
  تحمل الدةنن

 4102الب امج المناف: عةةها بمنجب إج اء اينضاء المدة ف: عام /الميح نالمر نعات -15

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

 4102الميح الت: ناف: عةةها  لةس الصيدن: عام  (ب )

 إج اءات التيفةذ –ئسةائسة تمنةل الميح  (ج )

تن ة  عن تنقةع اتفاقةة ق نض  ،43142تن ة  عن تيفةذ ق ض مص ف التيمةة األلماي:  قم  (د )
 إف ادةة بمنجب االتفاقةة اإلطا ةة مع مص ف التيمةة األلماي:

لعمةةة تندة  ناإلعداد  ،تحدةث لميهجةة تندة  عدد األرخاص الذةن تم تخةةصهم من قبضة الفن  (ه )
 األا  خالل فت ة التجدةد العار  لةمنا د

 

 


