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  األعمال جدول

 1االستعراض أو للموافقة المقدمة البنود - أوال 

  الدن ة افتتاح -1

 [للموافقة] األعمال جدنل اعتماد -2

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

 لةمنافنة

 لالئستع اض

 نال أئسمالةة العادةة نالمةزايةتان اليتالج إلى المئستيد الصيدن: عمل لب يامج المئستنى  فةع المئسب: االئستع اض -3
 إلى المئستيد الصيدن: ف: المئستنل التنةةم مكتب عمل لب يامج المئسب: ناالئستع اض ،5151 لعام لةصيدن:

 [لالستعراض] 5158-5152 لةفت ة اإلرا ةة نخطته 5151 لعام نمةزايةته اليتالج

  التنةةم -4

 [لالستعراض] نالامايةن الاامية دن تها عن التنةةم لجية  لةس تن ة  (أ )

 نأا  يتالج عن الئسيني التن ة  لع ض الزمي: اإلطا  تعدةل  الصيدن: ف: التنةةم ئسةائسة تعدةل (ب )
 [للموافقة] الصيدن: عمةةات

 لالستعراض[] اإلدا ة نتدابة  التنةةم تنصةات تيفةذ نضع عن الصيدن:  لةس تن ة  -5

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

 نالجينبةة الر قةة أف ةنةا (أ )

 الم حةة الاايةة  – النةمة ئسالئسل تيمةة ب يامج   نيدين ب (5)

 تكمةة: تمنةل - قةمتها نزةادة الز اعة تكاةف دعم مر نع  الصيدن:  لةس مذك ة   نيدين ب (5)

 الاايةة الم حةة – نمةالك: مةياب: إقةةم: ف: التيمةة دعم مر نع  مدغرن  (3)

البيى األئسائسةة إليتاج الئسك  نالتيمةة المجتمعةة  تيمةة ب يامججمهن ةة تيزايةا المتحدة   (4)
 باجامنةن ف:المئستدامة 

 الهادي نالمحةط آئسةا (ب )

 النطيةة نلنةاتالب يامج الااي: لأل دعم ب يامجأفغايئستان   (5)

 الجبةةة لةنبان كيغهاي ميطنة ف: الفن  من الحد مر نع  الصةن (5)

  العةش نئسبل الئساحةةة نالمنا د األئسماك مصاةد مر نع   الفةبةن (3)

 نالتمكةن ال ةف: اليمن ألغ اض النةمة ئسالئسل تعزةز حنل االلتناء مر نع  الفةبةن (4)

                                                      

1
 هنالك بعض البنود المعروضة للعلم والتي ستناقش أثناء دورة المجلس.   
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 الر : األديى نرمال أف ةنةا (ج )

 ميتجات األلبان قةمة ئسالئسل تيمةة ر نعم  أنزبكئستان

 المالةة المئسالل -7

  الحئسابات م اجعة لجية  لةس تن ة ا (أ )

 المالة بعد نالاالاةن الئسادس اجتماعها عن الحئسابات م اجعة لجية  لةس تن ة  (1)
 [لالستعراض]

 [لالستعراض] المالة بعد نالاالاةن الئسابع اجتماعها عن الحئسابات م اجعة لجية  لةس تن ة  (2)

 [للموافقة] العام االحتةاط: كفاةة مدى ائستع اض (ب )

 [للعلم] الصيدن: لمنا د العار  التجدةد عن تن ة  (ج )

 [للموافقة] التيفةذي المجةس ف: األعضاء الدنل بمماة: الخاصة الئسةنك مبادئ -8

 [للموافقة]لدن ة مجةس المحافظةن التائسعة نالاالاةن  المؤقت األعمال جدنل مئسندة -9

  الصيدن: ف: التيفةذي لةمجةس النط ةة الزةا ة -11

 [لالستعراض] 5151لعام  المغ بةة لةممةكة الصيدن: ف: التيفةذي لةمجةس النط ةة الزةا ة عن تن ة  (أ )

 [للموافقة]2016 - 2018  الصيدن: ف: التيفةذي لةمجةس ات النط ةةالزةا   (ب )

 ن قة منقف –ميظن  الصيدن:   لها من ا  نما من تتخذ الت: المتحدة األمم نكاالت بةن التعانن -11
 [لالستعراض]

 [للعلم] بالتئسةة  المعيةة العمل مجمنعة عن م حة: تن ة  -12

تن ة   لةس مجمنعة العمل المعيةة بتخصةص المنا د عةى أئساس األداء عن اجتماعها األنل  -13
 ]لالستعراض[

 الت: البةدان ف: التصح  لمكافحة المتحدة األمم التفاقةة العالمةة اآللةة ائستضافة إج اءات عن تحدةث -14
  [للعلم] أف ةنةا ف: نبخاصة التصح  أن/ن الردةد الجفاف من تعاي:

 .أخ ى مئسالل -15

اإلطا  الزمي: لع ض الناال: عةى مماة: الدنل األعضاء ف: المجةس التيفةذي لةصيدن: نهةلاته  (أ )
 [للموافقة] الف عةة

 [للموافقة] لالئستاما  األن نب: نالمص ف ةةالز اع لةتيمةة الدنل: الصيدن: بةن تفاهم مذك ة (ب )

 للموافقة[] المايحة نالمجتمعات الحئسابات لم اجعة العةةا لةمؤئسئسات الدنلةة الميظمة بةن تفاهم مذك ة (ج )

 للموافقة[] تيمةة األيدةز نمؤئسئسة الز اعةة لةتيمةة الدنل: الصيدن: بةن تعانن اتفاقةة (د )

 ]للعلم[ باليئسبة لةصيدن:التبعات  -تمنةل التيمةة لجدنل أعمال أدةس أبابا لةمؤتم  الدنل: الاالث  (ه )

 ]لالستعراض[ لةمعتكف األنل ألعضاء المجةس التيفةذي ف: الصيدن: تجمةع: منجز (ن )

 ]للعلم[إج اءات حنل ايتخاب  لةس الصيدن:   البياء عةى المما ئسة الجةدة (ز )
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___________________________________________________________ 

 للعلم المعروضة الوثائق - ثانيا

 ض ن ة الصيدن: إدا ة ا تأت حال ف: فنط المجةس دن ات من دن ة خالل لةعةم المع نضة الناال: ئستياقش
 كتابة   الطةب هذا مال إ ئسال نةتنجب. المجةس أعضاء أحد من الخصنص بهذا محدد طةب ن د أن ذلك،

 .الدن ة ايعناد من أئسابةع االاة قبل الصيدن: ئسك تة  إلى

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

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

 التنا ة  المالةة المعةا ةة المع نضة عةى المجةس التيفةذي

 [للعلم] 5151 عام من نالااي: األنل لةفصةةن الصيدن: ائستاما ات حافظة عن تن ة  -16

___________________________________________________________ 

 الغرض مع المواءمة نهج بموجب موفرة معلومات – ثالثا 

 5153 األنل كاينن/دةئسمب  دن ة ف: التيفةذي المجةس عةةه ناف: الذي الغ ض، مع المناءمة يهج مع تمرةا
((EB 2013/110/R.4 ،الميصة نعةى ،اإليت يت ربكة عةى الصيدن: منقع عةى الناال: التالةة تتاح ئسنف 

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

 ؛الن نض نفنالدها ن ئسنم خدمتهاتن ة  عن نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل  -17

 ؛تن ة  عن نضع المئساهمات ف: التجدةد التائسع لمنا د الصيدن: -18

 المزمعةنالميح  /الب امجأيرطة المر نعات -19

 

 إعالمية مذكرات  

 التيفةذي لةمجةس المالة بعد عر ةالخامئسة  الدن ة ت تةبات (أ )

 5154 عام نالمئستخدمة بها نالمةتزم المئستةمة التكمةةةة ألمنالا ائستع اض (ب )

تن ة  محدث عن االئستيتاجات الت: خ جت بها بعاة اإلر اف عةى جمهن ةة بيغالدةش الرعبةة   (ج )
مر نع تحئسةن ئسبل العةش نالبيةة األئسائسةة ف: هان  نمر نع التأقةم مع تغة  المياخ نحماةة ئسبل 

 العةش

  الصيدن: ف: التيفةذي لةمجةس األنل لةمعتكف منجز (د )

 الصيدن: الدنل: لةتيمةة الز اعةة ف: الصيدن: األخض  لةمياخاعتماد  (ه )

 التيفةذي المجةس ياقرها الت: نالميح نالب امج المر نعات اقت احات منجز (ن )


