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  جدول األعمال

 أو التأكيدموافقة/لالستعراض/للبنود  -أوال 
 افتتاح الدورة  - 1
 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2
 التقارير المؤسسية - 3

 الئسةائسات ناالئست اتةجةات   (أ )

 ]للموافقة[( EB/2019/126/R.2) ائست اتةجةة إدا ة المع فة (1)
 اليتالج إدا ة   إطا 2025-2019ائست اتةجةة الصيدن: نخطة عمةه برأن البةلة نتغة  المياخ  (2)

 ]للموافقة[
 ]للعلم[تنةةم األا  لفت ة التجدةد العار  لةمنا د  عن مباد ة تن ة مئسندة  (ب )

 [للموافقة] لفت ة التجدةد الحادي عر  لةمنا د اليتالج إدا ةإطا   نضع أهداف (ج )
 إدارة المخاطر المؤسسية ]لالستعراض[ - 4

  لنحة المخاط  المؤئسئسةة ف: الصيدن: ( أ)
 يتالج التندة  المئستنل لةمخاط  الترغةةةة ناالئست اتةجةة ف: الصيدن: ( ب)

 التقييم - 5

 للعلم[ ] بعد المالة ال ابعةتن ة   لةس لجية التنةةم عن دن تها  (أ )

 ]لالستعراض[ النط ةةتنةةمات الب امج النط ةة ناالئست اتةجةات  (ب )

  بن تةيا فائسن (1)
  غامبةا (2)

  تنيس (3)

 المسائل التشغيلية - 6
]لالستعراض[     ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةة (أ )

 ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةةب الخاصةالمجةس التيفةذي مران ة  يتالج تن ة  عن
 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة (1)

   نايدا ( أ)
  زامبةا ( ب)

 ا نأن نبانرمال أف ةنةالر : األديى    (2)
 جةبنت: (أ )
  تنيس (ب )

 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى (3)

  بن تةيا فائسن (أ )
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  الئسيغال (ب )

  غامبةا (ج )
 ]للعلم[ عن اجتماعها الاامنمنعة العمل المعيةة بإطا  االيتنال جمتن ة   لةئسة     (ب )

 ]لالستعراض[الب يامج الخاص بالبةدان الت: تعاي: من أنضاع هرة  (ج )

 ]للموافقة[ المر نعات نالب امج الت: ةمنلها الصيدن: منت حات لتبئسةط المنافنة عةى (د )

 ]للموافقة[اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس التيفةذي لةيظ  فةها  (ه )
 آئسةا نالمحةط الهادي  (1)

الم حةة  - افةه را اليد نالتنطةنمر نع تيمةة أقالةم  مذت ة ال لةس  بيغالدةش 
 ال ابعة

 نالجينبةةأف ةنةا الر قةة  (2)

الم حةة  – مر نع اإلدا ة المتتامةة لمئستجمعات المةاه نال ي ف: تاةنيزا   نايدا
 األنلى 

 المسائل المالية  - 7
 ]لالستعراض[ بعد المالة نالخمئسةن الااي:تن ة   لةس لجية م اجعة الحئسابات عن اجتماعها     (أ )

 ]للموافقة[ 2018دةئسمب /تاينن األنل  31الننالم المالةة المنحدة لةصيدن: بتا ةخ  (ب )

 [للعلم] لةصيدن: الخاص تندة  التصيةف االلتماي: (ج )

 [للموافقة] إطا  الند ة عةى تحمل الدةنن ف: فت ة التجدةد الحادي عر  لةمنا داألهةةة لالئستفادة من  (د )

 [للموافقة] طا  الند ة عةى تحمل الدةنن إل مئستدامة مالةاآلةة  (ه )

 [للموافقة] ة ق نض الر تاء المةئس  منت حات التفاقةات  (ن )

 فيةيدا (1)
  الهيد (2)
 ف يئسا (3)

 [للموافقة] 2019 لعاممن مئساهمات الدنل األعضاء  األ بعةناحتةاجات الئسحب  (ز )

 [للعلم] تجدةد الحادي عر  لمنا د الصيدن:تن ة  عن نضع مئساهمات ال (ح )

 [للموافقة] مسائل التسيير - 8
  إج اء اختةا   لةس الهةلةهةلة المران ات الخاصة بالتجدةد الااي: عر  لمنا د الصيدن:   (أ )

برأن متان ايعناد الدن ة الاالاة ناأل بعةن لمجةس محافظ: الصيدن: نالدن ة األنلى لهةلة  منت ح (ب )
  المران ات الخاصة بالتجدةد الااي: عر  لمنا د الصيدن:

  2020الصيدن: لعام  النط ةة لةمجةس التيفةذي ف: ةالزةا   تنا ةخ (ج )
 ]للموافقة[تقدير وتوصيات  :في الصندوق اتنو الطععملية  - 9

 [لالستعراض] التقارير المرحلية - 11

  الئسيني عن تيفةذ خطة عمل الرفافةةالتن ة  الم حة:  (أ )
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 الخاصة بالتحدةاات التالةة المجةس التيفةذي مران ة  يتالج تن ة  عن (ب )

 ألمن الغذال: العالم:اايخ اط الصيدن: مع لجية  (1)

 تحدةث عن ايخ اط الصيدن: ف: إصالح اليظام اإليمال: لألمم المتحدة  (2)

ئست اتةجةة األمم المتحدة لميع حاالت التح ش ال التط :تحدةث برأن يهج الصيدن: ف:  (3)
  الجيئس: ناالئستغالل ناالعتداء الجيئسةةن نالتصدي لها

  ناإلةصال ناالبتتا  نعمةةة الالم تزةة ف: الصيدن:التغةة  تحدةث عن  (4)

 مسائل أخرى  - 11

 2025-2019خطة العمل لةفت ة  :تعمةم قضاةا التغذةة ف: الصيدن: (أ )

 2025-2019خطة عمل  :تعمةم اليهج التحنلةة لةتماةز بةن الجيئسةن ف: الصيدن: (ب )

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 
 (EB 2019/126/R.41)  المزمعة العالمةة  ناإلقةةمةة ن النط ةة   األيرطةتن ة        - 12

 (EB 2019/126/R.42) تن ة  عن نضع مئساهمات التجدةد العار  لمنا د الصيدن: - 13

2018(EB 2019/126/R.43)عام لتن ة  عن حافظة ائستاما ات الصيدن:  - 14
 نفنالدها ن ئسنم خدمتهاتن ة  عن نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل الن نض  - 15

(EB 2019/126/R.44) 

صنل الن نض نصاف:  ئسنم الخدمة المتيازل عيها يتةجة لتيفةذ إطا  الند ة عةى تحمل ألاألا  المال:  - 16
 (EB 2019/126/R.45) الدةنن

 2018المر نعات/الب امج نالميح المناف: عةةها بمنجب إج اء اينضاء المدة ف: عام  - 17
(EB 2019/126/R.46) 

 )منةد( (EB 2019/126/R.47)، 2018 متتب الم اجعة ناإلر اف خالل عامالتن ة  الئسيني عن أيرطة  - 18

 مذكرات إعالمية   -ثالثا 
 الت: ناف: عةةها  لةس الصيدن: بمنجب يافذت: الميح العالمةة/اإلقةةمةة، نالميح النط ةة الميح (1)

 2018 عام

 2018 فةع المئستنى لةننالم المالةة لةصيدن: لعام  االئستع اض (2)

  نتفة نمؤئسئسة  Small Foundationنمؤئسئسة  New Venture Fundمع  أمنال تتمةةةة اتاتفاقة (3)

 محاض  االجتماع الئسابع لمجمنعة العمل المعيةة بإطا  االيتنال (4)

 موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرضالمعلومات ال -رابعا 
 1 الم اجعة الداخةةةقالمة تنا ة  

                                                      

على المنصة التفاعلية للدول  AC 152هذه المعلومات متاحة ألعضاء المجلس التنفيذي فقط، ويمكن الوصول إليها على صفحة  1

 األعضاء. 


