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 جدول األعمال 

1للتأكيدأو  و/ ،لالستعراضأو و/، البنود المقدمة للموافقة -أوال 
 

 افتتاح الدن ة -1

 ]للموافقة[اعتماد جدنل األعمال     -2

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

 ]للموافقة[   

 لالستعراض[ ]   

 ]للتأكيد[

 للعلم[ ] 

 عمةةة التمّةز الترغةةي إلح از اليتالجتحدةث عن   - 11 

 التنةةم -3

 ]للعلم[ المالةتن ة   لةس لجية التنةةم عن دن تها  (أ )

 لالستعراض[ ]    تنةةم الب يامج النط ي ناالئست اتةجةة النط ةة (ب )

 مبة:امنز 

   لالستعراض[ ]    ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةة -4

 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة (أ )

 مبة:امنز 

 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى (ب )

 بين (1)

 من ةتايةا (2)

 الر : األديى نرمال أف ةنةا نأن نبا (ج )

 قة غةزئستان

 ]للموافقة[اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس التيفةذي لةيظ  فةها  -5

                                                      

1
 .هنالك بعض البنود المعروضة للعلم والتي ستناقش أثناء دورة المجلس 
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 الجينبةةأف ةنةا الر قةة ن  (أ )

 مر نع تمنةل المر نعات ال ةفةةمبة:  امنز  (1)

 المر نع النطيي لزةت اليخةل أنغيدا  (2)

 غ بةة نالنئسطىالأف ةنةا  (ب )

 مر نع الز اعة األئس ةة نالصمند ناألئسنا: في غةيةا العةةا نالمتنئسطةغةيةا   (1)

 التمنةل الرمنلي في ئسالئسل النةمة الز اعةة مر نع  مالي  (2)

 الم حةة الاايةة – ف دةة ال ةفةةالتيمةة الز اعةة نالمباد ات ال ب يامج دعم الئسيغال  (3)

 آئسةا نالمحةط الهادي (ج )

 تيافئسةة الز اعةة لصالح أصحاب الحةازات الصغة ةلمر نع ابيغالدةش   (1)

ن  من خالل تيمةة األعمال الز اعةة في جينب اإلبناء عةى الحد من الفمر نع   الصةن (2)
 رايغكئسي

 نالتيمةة الرمنلةةألغ اض اليمن الصياعةة ال ةفةة الر اكة الز اعةة  مر نع الفةبةن  (3)

 نرمال أف ةنةا نأن نباالر : األديى  (د )

ميحة منت حة من صيدن: غزة نالضفة الغ بةة التابع لةصيدن: الدنلي لةتيمةة الز اعةة، 
 لمناجهة تغة  المياخ نالمنا د لمر نع إدا ة األ اضي

 المئسالل المالةة -6

 ]لالستعراض[ ناأل بعةن بعد المالة الئسابعتن ة   لةس لجية م اجعة الحئسابات عن اجتماعها  (أ )

 ]لالستعراض[ ناأل بعةن بعد المالة الاامنتن ة   لةس لجية م اجعة الحئسابات عن اجتماعها  (ب )

 ]للموافقة[ 2017دةئسمب /كاينن األنل  31الننالم المالةة المنحدة لةصيدن: بتا ةخ  (ج )

 ]للتأكيد[ تعدةل مةاا: مكتب الم اجعة ناإلر اف في الصيدن: (د )

 ]للموافقة[ 2018نالاالاةن من مئساهمات الدنل األعضاء لعام  التائسعاحتةاجات الئسحب  (ه )

 ]لالستعراض[ التندة  المئستنل لةمخاط  المالةة (ن )

  ةتندة  المئستنل لةمخاط  المالةةلاختصاصات الجهة المنف ة 

طا  إدا ة المخاط  المؤئسئسةة في الصيدن: نالذي إتعزةز الئستع اض نتحدةث ن  إلطا  الزمييا (ز )
 ]لالستعراض[ةغطي المخاط  المالةة نالترغةةةة ناالئست اتةجةة 

 ]للعلم[ لمنا د الصيدن: الحادي عر تن ة  عن نضع المئساهمات في التجدةد  (ح )

 ]للموافقة[ في الصيدن: اختصاصات مجمنعة العمل المعيةة بإطا  االيتنال -7
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 ]للموافقة[زةا ات النط ةة لةمجةس التيفةذي في الصيدن: ال -8

 2019مجةس التيفةذي لجمهن ةة الكامة نن عام ةتنا ةخ الزةا ة النط ةة ل ( أ)

 2020الزةا ة النط ةة لةمجةس التيفةذي لعام  ( ب)

 ]للموافقة[ في الصيدن: لةمجةس التيفةذي هةلات ال لائسةةةالف عةة التابعة ل تعةةن أعضاء الةجان -9

 ل أخ ىمئسال -11

نضع نتحدةث يهج الصيدن: برأن التط : الئست اتةجةة األمةن العام لألمم المتحدة لتحئسةن ائستجابة األمم  (أ )
 للعلم[ ]  المتحدة لالئستغالل نااليتهاك الجيئسةةن

 ]للعلم[ تيفةذ ق ا  األمم المتحدة برأن الئسن اإللزامةة إليهاء الخدمة (ب )

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 
ئستياقش الناال: المع نضة لةعةم خالل دن ة من دن ات المجةس فنط في حال ا تأت إدا ة الصيدن: 
ض ن ة ذلك، أن ن د طةب محدد بهذا الخصنص من أحد أعضاء المجةس. نةتنجب إ ئسال مال هذا 

 .الطةب كتابًة إلى ئسك تة  الصيدن: قبل أئسبنع من ايعناد الدن ة

من دن ات المجةس ئسنى البيند التي ئستياقش خالل هذه الدن ة )أي  نلن ةتضمن ب يامج عمل دن ة ما
 البيند المع نضة لةمنافنة أن االئستع اض أن التأكةد، أن البيند المع نضة لةعةم التي تم تةني طةب كتابي

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

 المران ات الخاصة بالتجدةد الحادي عر  لمنا د الصيدن:هةلة  -12

لهةلة  ال ابعةمنجز  لةس هةلة المران ات الخاصة بالتجدةد الحادي عر  لمنا د الصيدن:  الدن ة  )أ(
 المران ات

الخامئسة لهةلة منجز  لةس هةلة المران ات الخاصة بالتجدةد الحادي عر  لمنا د الصيدن:  الدن ة  )ب(
 المران ات

 نالنط ةة المخطط لها ،ناإلقةةمةة ،تن ة  األيرطة العالمةة -13

 لمنا د الصيدن:العار  تن ة  عن نضع المئساهمات في التجدةد  -14

 2017تن ة  عن حافظة ائستاما ات الصيدن: لعام  -15

 تن ة  عن نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل الن نض نفنالدها ن ئسنم خدمتها -16

األا  المالي ألصنل الن نض نصافي  ئسنم الخدمة المتيازل عيها يتةجة لتيفةذ إطا  الند ة عةى تحمل  -17
 الدةنن
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 2017عام في عةةها بمنجب إج اء اينضاء المدة المناف: نالميح الب امج /المر نعات -18

2(منةد) 2017التن ة  الئسيني عن أيرطة مكتب الم اجعة ناإلر اف خالل عام  -19
 

 

 مذكرات إعالمية -ثالثا  
 العر ةن بعد المالة لةمجةس التيفةذين  الاالاة ت تةبات الدن ة (أ )
نالميح  ،بمنجب يافذتي الميح العالمةة/اإلقةةمةة 2017عام في الميح التي ناف: عةةها  لةس الصيدن:  (ب )

 النط ةة
 2017االئستع اض  فةع المئستنى لةننالم المالةة لةصيدن: لعام  (ج )

ر نط نأنضاع اإلق اض في الصيدن:  أئسعا  الفالدة لةن نض الممينحة بر نط عادةة نمتنئسطة لةيصف  (د )
  2018األنل من عام 

 الصةن لةتعانن بةن بةدان الجينب نالتعانن الاالاي -الصيدن:اتفاقةة التمنةل التكمةةي لم ف:  (ه )

 

 

 

                                                      

ع ض التن ة  الئسيني عن أيرطة التحنةنات نمحا بة الفئساد في الينطة األنلى " 19الفن ة  -(EB 2017/122/R.29/Rev.1الناةنة )  2
المجةس التيفةذي في دن ته التي تعند في أب ةل/يةئسان لةعةم، نعةى أئساس ئس ي. نةةخص هذا التن ة  يتالج التحنةنات الصيدن: عةى 

 "نم اجعة الحئسابات عن الئسية التننةمةة الماضةة.


