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 جدول األعمال

 فيها للنظربنود  -أوال 
 افتتاح الدورة  - 1
 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2
 التقارير المؤسسية - 3

 ]للعلم[ التمّةز الترغةة: إلح از اليتالجتحدةث عن عمةةة    (أ )

 ]للعلم[تحدةث عن ايخ اط الصيدن: ف: إصالح اليظام اإليمال: لألمم المتحدة  (ب )
، 2019ب يامج عمل الصيدن: المئستيد إلى اليتالج، نالمةزايةتان العادةة نال أئسمالةة لةصيدن: لعام  (ج )

نخطته  2019نب يامج عمل متتب التنةةم المئستنل ف: الصيدن: المئستيد إلى اليتالج نمةزايةته لعام 
، نالتن ة ان الم حةةان عن مباد ة دةنن البةدان الفنة ة المانةة بالدةنن 2021-2020اإلرا ةة لةفت ة 

 ]للموافقة[ م تخصةص المنا د عةى أئساس األداءنيظا

 ]للموافقة[ ئسةائسة الصيدن: المعدلة برأن ميع التدلةس نالفئساد ف: أيرطته نعمةةاته (د )

 الئسةائسات ناالئست اتةجةات (ه )
 ]للموافقة[ االيتنال ف: الصيدن: إطا    (1)
 ]للموافقة[ائست اتةجةة الصيدن: نخطة عمةه برأن التمنةل المرت ك    (2)

 [للموافقة] 2021-2019تعمةم قضاةا الرباب ف: الصيدن:  خطة عمل الرباب ال ةفةةن  (3)

 [للموافقة] 2025-2019ائست اتةجةة الصيدن: نخطة عمةه برأن البةلة نتغة  المياخ  (4)
المنت ح إدخالها عةى اليصنص الناينيةة األئسائسةة لةصيدن: لتةئسة  ايخ اط الصيدن: مع التعدةالت  (ن )

 [للموافقة] النطاع الخاص
تحدةث عن يهج الصيدن: برأن التط : الئست اتةجةة األمم المتحدة لتحئسةن ائستجابة األمم المتحدة  (ز )

 ]للعلم[ الل نااليتهاك الجيئسةةن نتجيبهمالالئستغ
 التقييموثائق  - 4

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

 تنةةمات الب امج النط ةة ناالئست اتةجةات النط ةة (ب )

 أنغوال (1)

 مص  (2)

 جن جةا (3)

 بة ن (4)

 المسائل التشغيلية - 5
تخصةص المنا د عةى أئساس األداء عن اجتماعها يظام تن ة   لةس مجمنعة العمل المعيةة ب    (أ )

 ]للعلم[ العار 
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 ]للعلم[منعة العمل المعيةة بإطا  االيتنال جمتنا ة   لةئسة  (ب )
 عة العمل المعيةة بإطا  االيتنالمجمن ل محاض  االجتماع ال ابع    (1)
 عة العمل المعيةة بإطا  االيتنالمجمن االجتماع الخامس ل محاض     (2)
 مجمنعة العمل المعيةة بإطا  االيتنالل محاض  االجتماع الئسادس    (3)

 الف ص االئست اتةجةة النط ةة المئستيدة إلى اليتالج لب امجالمبادئ التنجةهةة ناإلج اءات المعدلة    (ج )
 ]لالستعراض[   

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

 جمهن ةة الن الدةمن اطةة الرعبةة
 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة (2)

 أيغنال

 الالتةيةة نالتا ةب:أم ةتا  (3)
 بة ن

 ا نأن نبانرمال أف ةنةالر : األديى    (4)
 مص  (أ )
 جن جةا (ب )

 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى (5)

 تابن ف دي (أ )
 ]للموافقة[اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس التيفةذي لةيظ  فةها     (ه )

 آئسةا نالمحةط الهادي  (1)

 الخدمات الداعمة لمباد ات نعمالة الرباب مر نع يدنيةئسةا إ (أ )

 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة (2)

 مر نع اإليتاج نالتتاةف الز اع: نالحد من الضعف  بن نيدي (أ )

 مةة أعمال ت بةة األحةاء المالةةمذت ة  لةس الصيدن:  ب يامج تي  تةيةا (ب )
 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى (3)

 مذت ة  لةس الصيدن:  ب يامج تيمةة ئسالئسل النةمة   يةجة ةا (أ )
 ]للموافقة[ يدن: برأن إعادة هةتةة المر نعاتئسةائسة الص (ن )
 ]للموافقة[ مقترح ألداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات (ز )
 ]للموافقة[ العامة لتمنةل التيمةة الز اعةة التعدةالت المنت ح إدخالها عةى الر نط (ح )
 [لالستعراض] لتتالةف ف: الصيدن:  ن قة مياقرةمئست دة االمئساعدة التنيةة  (ط )

 المسائل المالية  - 6
 ]لالستعراض[ بعد المالة الحادي نالخمئسةنتن ة   لةس لجية م اجعة الحئسابات عن اجتماعها     (أ )

 [للموافقة] المنا د المتاحة لعند االلتزامات (ب )
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 لةصيدن: تحدةث عن تحنةل الهةتةةة المالةة  (ج )

المئستنل إلدا ة المخاط  المالةة ف: الصيدن:، نالتنةةم المؤئسئس: لةهةتةةة دة  الخا ج: لتنا (1)
 [لالستعراض] المالةة لةصيدن:  تندة  إدا ة الصيدن: نخطة العمل

 [لالستعراض] ائستع اض إطا  الند ة عةى تحمل الدةنن (2)
 [للموافقة] ر نط التمنةلعن تحدةث  (د )
 [للموافقة]ئسةائسة االقت اض غة  المةئّس    (ه )
 [للموافقة] ئسةائسة االئستاما  ف: الصيدن:بةان    (ن )
 ]للتأكيد[  2019خطة عمل متتب الم اجعة ناإلر اف ف: الصيدن: لعام   (ز )

 [للعلم] لمنا د الصيدن: الحادي عر نضع مئساهمات التجدةد تن ة  حنل  (ح )

 ]للعلم[ 9تحدةث عن تيفةذ النئسم الخاص بايخفاض النةمة من المعةا  الدنل: لالبالغ المال:  قم  (ط )
 مسائل التسيير - 7

 [للموافقة] ليظام تصنةت مؤتمت ف: الصيدن:منت ح  (أ )
المعتتف ال ابع لةمجةس التيفةذي  مصفنفة النضاةا ناإلج اءات ال امةة إلى تعزةز تئسةة  الصيدن:  (ب )

 ]للموافقة[
 ]لالستعراض[ الف عةة التابعة لةمجةس التيفةذيتعزةز الدن  التئسةة ي لةهةلات  (ج )
تعدةل تنا ةخ عند الدن ة الئسادئسة نالعر ةن بعد المالة لةمجةس التيفةذي نالتا ةخ المنت ح لةمعتتف  (د )

 ]للموافقة[ 2020الخامس لةمجةس التيفةذي ندن ات المجةس التيفةذي لعام 
 التقارير المرحلية - 8

 [للعلم] التعانن الاالا:ب ن التن ة  الم حة: حنل التعانن بةن بةدان الجين  (أ )

 [للعلم] 2018 لعام عن التعانن بةن النتاالت الت: تتخذ من  نما من ا لهامرت ك تحدةث  (ب )

 ]لالستعراض[ دور الصندوق :2028إلى  2019تنفيذ عقد الزراعة األسرية من  - 9
 مسائل أخرى  - 11

 ]للموافقة[ من مؤئسئسة  نتفة منت ح لنبنل أمنال تتمةةةة  (أ )
 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 

 ناأل بعةن لمجةس المحافظةن الاايةةمئسندة ب يامج أحداث الدن ة       - 11

 2018من عام  لةفصل الاالثتن ة  عن حافظة ائستاما ات الصيدن:  - 12
 موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرضالمعلومات 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 
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  مماة: الدنل األعضاء ف: المجةس عةى قالمة تنا ة  الم اجعة الداخةةة )ةنتص  النصنل إلةها
 2 ،1(حص ا التيفةذي

 مذكرات إعالمية   -رابعا 
 نالعر ةن بعد المالة لةمجةس التيفةذي لخامئسةات تةبات الدن ة  (أ )
 مذت ة تفاهم بةن جامعات  نما نالصيدن: الدنل: لةتيمةة الز اعةة (ب )
 يتالج تصنةت المجةس التيفةذي بالم ائسةة (ج )

 مذت ة تفاهم بةن الم تز الدنل: لةز اعة المةحةة نالصيدن: الدنل: لةتيمةة الز اعةة (د )
 

                                                      

1
يتم  " 3 )هـ( الحاشية1-4( الفقرة EB 2018/123/R.21/Rev.1كما هو وارد في تنقيح ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق )  

إبالغ أعضاء لجنة مراجعة الحسابات وممثلي الدول األعضاء في الصندوق بتقارير المراجعة الداخلية الصادرة حديثا قبل انعقاد 

 اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات".
2
 متاحة على صفحة االجتماع الخمسين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات على المنصة التفاعلية للدول األعضاء.  


