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 جدول األعمال

 سينظر فيهابنود  -أوال 
 افتتاح الدن ة  - 1
 ]للموافقة[ اعتماد جدنل األعمال - 2
 التنا ة  المؤئسئسةة - 3

 ]للعلم[تحدةث عن عمةةة التمّةز الترغةة: إلح از اليتالج    (أ )
ن العادةة ازايةتةنالم ،المئسب:  فةع المئستنى لب يامج عمل الصيدن: المئستيد إلى اليتالجاالئستع اض  (ب )

، ناالئستع اض المئسب: لب يامج عمل متتب التنةةم المئستنل ف: 2019نال أئسمالةة لةصيدن: لعام 
 2021-2020نخطته اإلرا ةة لةفت ة  2019الصيدن: المئستيد إلى اليتالج نمةزايةته لعام 

 ]لالستعراض[
 ]لالستعراض[ ة خطة العمل لتعمةم قضاةا الربابمئسند (ج )

 التنةةمتنا ة    - 4
 ]للعلم[تنا ة   لةس لجية التنةةم    (أ )

 ةجية التنةةمل بعد المالة األنلى ةدن  ال   (1)
 ةجية التنةةمل الاايةة بعد المالة ةدن  ال    (2)

 ]لالستعراض[ لمؤئسئس: لةهةتةةة المالةة لةصيدن:التنةةم ا (ب )
نضع االتفاقةة بةن اإلدا ة نمتتب التنةةم المئستنل برأن اتئسا: أئسالةب نيظم التنةةم  تحدةث عن (ج )

 ]للعلم[ الاايةة الم حةة المئستنل نالتنةةم الذات: ف: الصيدن: 
 ]للموافقة[ لخا ج: لمهمة التنةةم ف: الصيدن:ائستع اض اليظ اء ابرأن  المينحةن قة اليهج  (د )
 الئستع اض[ل]النط ةة  اتاتةجةاالئست  الب امج النط ةة ن  اتتنةةم  (ه )

 التامة نن (1)
 الهيد (2)
 جمهن ةة منلدنفا   (3)

 ]لالستعراض[التن ة  الئسيني عن يتالج نأا  عمةةات الصيدن:     (ن )
 ]لالستعراض[تن ة  الفعالةة اإليمالةة لةصيدن:  - 5
 ]لالستعراض[ تنصةات التنةةم نتدابة  اإلدا ة تن ة   لةس الصيدن: عن نضع تيفةذ - 6
 الترغةةةةالمئسالل  - 7

تخصةص المنا د عةى أئساس األداء عن اجتماعها التائسع يظام تن ة   لةس مجمنعة العمل المعيةة ب    (أ )
 ]للعلم[

 ]للعلم[منعة العمل المعيةة بإطا  االيتنال جمتنا ة   لةئسة  (ب )
 إطا  االيتنالمجمنعة العمل المعيةة بل جتما  األنلاال    (1)
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 إطا  االيتنالالمعيةة بمجمنعة العمل ل الااي:جتما  اال     (2)
 إطا  االيتنالمجمنعة العمل المعيةة بل الاالثجتما  اال     (3)

 ]لالستعراض[     ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةة  (ج )
 آئسةا نالمحةط الهادي  (1)

 الهيد 
 أم ةتا الالتةيةة نالتا ةب: (2)

 تنبا
 ا نأن نبانرمال أف ةنةالر : األديى    (3)

 أ مةيةا (أ )
 جمهن ةة منلدنفا (ب )

 ]للموافقة[اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس التيفةذي لةيظ  فةها     (د )
 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى  (1)

 بين  مر ن  دعم التيمةة الز اعةة نالنصنل إلى األئسنا: (أ )
 لمزا   األئس ةة الز اعةة ال عنةةتعزةز إيتاجةة نصمند ا ب يامج  تراد  (ب )

 آئسةا نالمحةط الهادي  (2)
تيمةة األعمال الز اعةة المتخصصة ف:  ب يامج االبتتا ي لةحد من الفن  الصةن  ال (أ )

 ةائسئسةرنان نيةيغ
 مر ن  تخفةف نطأة الفن  ف: جينب البيجاب  باتئستان (ب )

لدعم تنجةه إةصال  Delivery Associates لمؤئسئسة ميحة بمنجب يافذة ميح النطا  الخاص (ه )
 [للموافقة] لز اع:اليتالج من خالل إيراء نحدات اإلةصال ف: النطا  ا

 المئسالل المالةة  - 8
 ]لالستعراض[تنا ة   لةس لجية م اجعة الحئسابات     (أ )

 ةجية م اجعة الحئساباتل   التائسع ناأل بعةن بعد المالةجتمااال  (1)

 ةجية م اجعة الحئساباتل الخمئسةن بعد المالة  جتمااال   (2)

 ]للعلم[لةصيدن:  تحدةث عن تحنةل الهةتةةة المالةة (ب )
 ]لالستعراض[ر نط التمنةل عن تحدةث  (ج )
 ]للعلم[تحدةث عن إطا  ق نض الر تاء المةئّس ة   (د )
 ]للعلم[ تجدةد الحادي عر  لمنا د الصيدن:تن ة  عن ال  (ه )
 ]للعلم[ 9تحدةث عن تيفةذ النئسم الخاص بايخفاض النةمة من المعةا  الدنل: لالبالغ المال:  قم   (ن )

 إدا ة المخاط  المؤئسئسةة  - 9
 ]لالستعراض[ لنحة مخاط  الصيدن: (أ )
 ]للعلم[تحدةث عن التندة  المئستنل لةمخاط  االئست اتةجةة نالترغةةةة ف: الصيدن:   (ب )
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 ]لالستعراض[ التيفةذ األئس   الئستهالل المر نعات :منت ح أنل: ألدات (ج )

 ]لالستعراض[ 2018تن ة  عن الزةا ة النط ةة لةمجةس التيفةذي لعام  - 11
المتحدة لتحئسةن ائستجابة األمم المتحدة  األمميهج الصيدن: برأن التط : الئست اتةجةة عن تحدةث   - 11

 ]للعلم[ نتجيبهما لالئستغالل نااليتهاك الجيئسةةن
 مئسالل أخ ى  - 12

حنل تنئسةع  مذت ة تفاهم بةن الجمعةة الدنلةة لةضمان االجتماع: نالصيدن: الدنل: لةتيمةة الز اعةة (أ )
 ]للموافقة[ ياط: ال ةفةةالحماةة االجتماعةة إلى الم

 ]للموافقة[ نالصيدن: الدنل: لةتيمةة الز اعةة المةحةةالم تز الدنل: لةز اعة  بةنمذت ة تفاهم  (ب )

 ]للموافقة[ نالصيدن: الدنل: لةتيمةة الز اعةةجامعات  نما  بةنمذت ة تفاهم  (ج )

نالمر نعات  الصغة ةلربتة التمنةل ناالئستاما  ف: أصحاب الحةازات منت ح لنبنل أمنال تتمةةةة  (د )
 ]للموافقة[ الصغة ة نمتنئسطة الحجم

 ]للعلم[ الصيدن: األخض  لةمياخن ائستتمال الت تةبات الناينيةة بةن الصيدن: الدنل: لةتيمةة الز اعةة  (ه )

)المع نف ئسابنًا بائسم صيدن: التمنةل ألعمال الز اعةة ل : أئسمالالصيدن: التحدةث عن مباد ة  (ن )
 [لالستعراض] الصغة ة(اب الحةازات أصحز اعة ناالئستاما  ف: 

 ]للعلم[ تحدةث عن ايخ اط الصيدن: ف: إصالح اليظام اإليمال: ف: األمم المتحدة (ز )
 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 

 2018تن ة  عن حافظة ائستاما ات الصيدن: لةفصةةن األنل نالااي: من عام    - 13
 المواءمة مع الغرضموفرة بموجب نهج المعلومات ال -ثالثا 

  تن ة  عن نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل الن نض نفنالدها ن ئسنم خدمتها 
   :تن ة  عن نضع مئساهمات التجدةد العار  لمنا د الصيدن 
  تن ة  األيرطة العالمةة، ناإلقةةمةة، نالنط ةة المخطط لها 
  مماة: الدنل األعضاء ف: المجةس  عةىقالمة تنا ة  الم اجعة الداخةةة )ةنتص  النصنل إلةها

 2 ،1(حص ا التيفةذي

 مذكرات إعالمية   -رابعا 
 ت تةبات الدن ة ال ابعة نالعر ةن بعد المالة لةمجةس التيفةذي (أ )
 2017نالمئستخدمة عام  ،نالمةتزم بها ،ائستع اض لألمنال التتمةةةة المئستةمة   (ب )
 الصيدن: نقالع المعتتف ال ابع لةمجةس التيفةذي ف:عن تن ة     (ج )

                                                      

"ةتم  3)هـ( الحارةة 1-4( الفن ة EB 2018/123/R.21/Rev.2تما هن نا د ف: تينةح مةاا: متتب الم اجعة ناإلر اف ف: الصيدن: ) 1
قبل ايعناد اجتماعات إبالغ أعضاء لجية م اجعة الحئسابات نمماة: الدنل األعضاء ف: الصيدن: بتنا ة  الم اجعة الداخةةة الصاد ة حدةاا 

 لجية م اجعة الحئسابات".
 متاحة عةى صفحة لجية م اجعة الحئسابات عةى الميصة التفاعةةة لةدنل األعضاء. 2
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ر نط نأنضا  اإلق اض ف: الصيدن:  أئسعا  الفالدة عةى الن نض الممينحة بر نط عادةة   (د )
 2018نمتنئسطة لعام 

 2019عام لزةا ة المجةس التيفةذي النط ةة  عةىيتالج التصنةت بالم ائسةة  (ه )
لةتيمةة الصيدن: الدنل: ن  ناالبتتا  الز اع: التم  الدنلةة ليخةل خةةفةبةن جالزة  خطاب يناةا (و )

 الز اعةة

ج اءات اإلدا ة ل صد التندم  التزاماتتحدةث عن نضع  (ز ) التجدةد الحادي عر  لمنا د الصيدن: نا 
 ت ة التجدةد الحادي عر  لةمنا دالمح ز عةى خةفةة أهداف إطا  إدا ة اليتالج لف


