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 جدول األعمال 

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

 [للموافقةاعتماد 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]  

 ]لةعةم[

، نب يامج 6102ب يامج عمل الصيدن: المئستيد إلى اليتالج، نالمةزايةتان العادةة نال أئسمالةة لةصيدن: لعام    -3
 نخطته اإلرا ةة  6102عمل مكتب التنةةم المئستنل ف: الصيدن: المئستيد إلى اليتالج نمةزايةته لعام 

الفنة ة المانةة بالدةنن نتيفةذ يظام ، نالتن ة ان الم حةةان عن مباد ة دةنن البةدان 6102-6102لةفت ة 
 ]للموافقة[تخصةص المنا د عةى أئساس األداء 

 رمنل:المئستدام ن ال ةف: التحنل المن  التمكةن – 6162-6102اإلطا  االئست اتةج: لةصيدن: لةفت ة  -4
 ]للموافقة[

 التنةةم  -5

 ]لالستعراض[تنا ة   لةس لجية التنةةم  (أ )
 التائسعة نالامايةنتن ة   لةس لجية التنةةم عن دن تها   (0)
 التئسعةنتن ة   لةس لجية التنةةم عن دن تها   (6)

 ]للموافقة[  تعدةل ئسةائسة التنةةم ف: الصيدن: (ب )
 ]لالستعراض[بنلةفةا المتعددة الننمةات  لدنلةتنةةم الب يامج النط ي    (ج )
 ]لالستعراض[التن ة  الئسيني عن يتالج نأا  عمةةات الصيدن:   (د )

 ]لالستعراض[تن ة  الفعالةة اإليمالةة لةصيدن:    -6

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

 با اغناي (أ )
 ة بنلةفةا المتعددة الننمةات دنل (ب )

                                                      

 هيالك بعض البيند المع نضة لةعةم نالت: ئستياقش أاياء دن ة المجةس.   1
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 ]للموافقة[المنا د المتاحة لعند االلتزامات  -8

 ]للموافقة[اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس التيفةذي لةيظ  فةها   -9

 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى (أ )
 محاصةل البئستيةبين  مر نع دعم تيمةة  (0)
  رمال كةفنمر نع دعم الز اعة ف: جمهن ةة الكنيغن الدةمن اطةة  (6)

 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة (ب )
 ب يامج تيمةة ال ي ال ةف:  مالني (0)
 تمنةل إضاف: -  مذك ة  لةس الصيدن:  ب يامج ت نةج األئسنا: ال ةفةة منزامبة: (6)
تيزايةا المتحدة  ب يامج تيمةة البيى األئسائسةة إليتاج الئسك  نالتيمةة المجتمعةة  جمهن ةة (3)

 المئستدامة ف: باجامنةن
 آئسةا نالمحةط الهادي (ج )

دا ة إيدنيةئسةا   (0)  ال يمر نع التيمةة الترا كةة المتكامةة نا 
مر نع تخفةف نطأة الفن  ف: جينب  -جمهن ةة باكئستان اإلئسالمةة  مذك ة  لةس الصيدن:  (6)

 تمنةل إضاف:  -البيجاب 
 مر نع إيعاش ز اعة الراي نالمطاط ألصحاب الحةازات الصغة ةئس ي اليكا    (3)

 أم ةكا الالتةيةة نالكا ةب: (د )
 ف: رمال األ جيتةنب يامج اإلدماج االقتصادي لةميتجةن األئس ةةن األ جيتةن  

 المئسالل المالةة  -11

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

 ئسةائسة االئستاما  ف: الصيدن: ]لةمنافنة[ بةانائستع اض ل   (ب )

 [علم]لل تن ة  ئسيني م حة: عن االتفاقةة اإلطا ةة مع مص ف التيمةة األلماي: (ج )
 ]للتأكيد[  6102خطة عمل مكتب الم اجعة ناإلر اف ف: الصيدن: لعام   (د )
 ]للموافقة[زمبابني منت ح إعادة جدنلة الدةنن نتئسنةة المتأخ ات  (ه )
 ]للعلم[مئساهمات التجدةد العار  لمنا د الصيدن:  نضععن تن ة     (ن )

 ]للعلم[التعانن بةن الميظمات الت: تتخذ من  نما من ا لها  -11

 ]للموافقة[   6102 - 6102الزةا ات النط ةة لةمجةس التيفةذي ف: الصيدن:   -12

ف: البةدان الت: تن ة  عن ائستضافة الصيدن: لآللةة العالمةة التفاقةة األمم المتحدة لمكافحة التصح      -13
  ]للموافقة[ تعاي: من الجفاف الردةد ن/أن التصحُّ  نبخاصة ف: أف ةنةا

تن ة   لةس مجمنعة العمل المعيةة بتخصةص المنا د عةى أئساس األداء عن اجتماعها الااي:   -14
 ]لالستعراض[

 ]للعلم[تن ة  م حة: عن مجمنعة العمل المعيةة بالتئسةة    -15

 ]للموافقة[ جدنل األعمال المؤقت المينح لةدن ة التائسعة نالاالاةن لمجةس المحافظةن -16
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 مئسالل أخ ى -17

 ]للموافقة[ ات  لةس الصيدن:إيراء لجية مخصص   (أ )
 ]للموافقة[ 6102المناعةد المنت حة لدن ات المجةس التيفةذي لةعام  (ب )
تن ة  عن اإلج اءات نخطة التيفةذ ال امةة إلى تحنة: قد  أكب  من الكفاءة دعمًا لةتئسةة  ف:    (ج )

 ]للعلم[الصيدن: 
 ]للعلم[تحدةث عن مبادئ  الئسةنك الخاصة بمماة: الدنل األعضاء ف: المجةس التيفةذي  (د )
 ]للموافقة[  متابعة 6102معكتف المجةس التيفةذي ف: أب ةل/يةئسان  (ه )
 ]للعلم[  (60)مؤتم  األط اف  مؤتم  األمم المتحدة المعي: بتغة  المياخ يتالج برأنتحدةث  (ن )
 ]للعلم[ 6102 لعامالمئستدامة ةتيمةة لمؤتم  قمة األمم المتحدة  برأنتحدةث  (ز )
  ]للعلم[ برأن تحدةد مصاد  االقت اض الئسةادي نالمفانضات مع جهات اإلق اض المحتمةة تحدةث (ح )
إلتاحة حضن  اليدنات غة  ال ئسمةة لةمجةس التيفةذي لجمةع األعضاء ف: الصيدن:  منت ح (ط )

 ]للموافقة[
 ]للعلم[البياء عةى المما ئسة الجةدة  إج اءات ايتخاب  لةس الصيدن:  (ي )

  ___________________________________________________________ 

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

أن ن د طةب محدد بهذا الخصنص من أحد أعضاء المجةس. نةتنجب إ ئسال مال هذا الطةب كتابًة 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 
افنة أن االئستع اض أن التأكةد، أن البيند المع نضة لةعةم الت: تم تةن: طةب كتاب: لمياقرها أاياء المع نضة لةمن 

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

 نالاالاةن لمجةس المحافظةن التائسعةالدن ة  ب يامج أحداثمئسندة    -18

   لتقارير المالية المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذيا  -19
 6102تن ة  حافظة ائستاما ات الصيدن: لةفصل الاالث من عام 

 ل جدنل أعمال تنئسةع اليطا: ف: الصيدن: ةتفع -21
  __________________________________________________________ 

 المواءمة مع الغرضمعلومات موفرة بموجب نهج  –ثالثا   
6103تمرةا 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   -21
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 نضع مئساهمات التجدةد التائسع لمنا د الصيدن:   -22

 أيرطة المر نعات/الب امج نالميح المزمعة  -23

 قالمة ناال: الدن ة الئسادئسة عر ة بعد المالة لةمجةس التيفةذي -24
  __________________________________________________________ 

 مذكرات إعالمية   -رابعا 
 بعد المالة لةمجةس التيفةذي الئسادئسة عر ةت تةبات الدن ة  (أ )

 التن ة  الم حة: العار  لةم حةة األئسائسةة -مباد ة الصيدن: لتعمةم االبتكا    (ب )
 6102-6102لةفت ة  خطة عمل -ف: الصيدن: لةتغذةةتعمةم الز اعة الم اعةة  (ج )
 اتفاقةة ق ض إف ادي بمنجب االتفاقةة اإلطا ةة مع مص ف التيمةة األلماي: ااي:تن ة  عن  (د )
تنئسةع  الذي أيرأه الصيدن: من أجل تعبلة المنا د من أجل الصيدن: الخاص بغزة نالضفة الغ بةة (ه )

 لمرا كةب يامج إدا ة المنا د الطبةعةة النالمة عةى ا يطا:
 اتفاقةة تعانن بةن الصيدن: الدنل: لةتيمةة الز اعةة نمؤئسئسة تيمةة األيدةز   (ن )
 مذك ة تفاهم بةن الميظمة الدنلةة لةمؤئسئسات العةةا لم اجعة الحئسابات نالمجتمعات المايحة   (ز )


