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 الدورة الرابعة والستون بعد املائة للمجلس 
 

 تقرير الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الربانمج -  6البند  
 ( 2020يونيو/حزيران   8-18)

 
 

.  قدد  عرت رقرير اجدد  خد  2020يونيو/حزيران  18إىل  8عقدد جل ة ددان ج دور ا خالددا فرتة اجمتد امن دد د و   
ب ً ا و خًجا على  16.  ه اك  CL 164/6 Rev.1  بع  امائان جلج ان اج دور على اجمللس ضدددددددن  اجو يقان  ياجثاو ان  اجعشدددددددر 

 عق جل هذه اج  خد جلنرد األ ىل  ج  ة أعناة ة ان اج دور.  جق  عق جل و اقشدددددداجل جوهريان يف اود جي جو إناا  ب  ا .
 د افتاضيان. جي اج اخيخ بصوخ 

 
  اسدددددددددددددد عرضددددددددددددددد  ة ددان اج دور امضدددددددددددددددائددو ايرجددان على  راخ اج عدد يرتجل ا ضدددددددددددددددافيددان جي بردور اجعنددو  اميزانيددان 

  اخلطوط اجعريضان امؤق ان جإلطاخ االستاريجي اة ي . 2021-2020جلمتد 
 

 قاو  ة ان اج دور ابسدددددد عرات  و اقشددددددان أخبعان ب وا ر علت بعنلياجل اج قييا بشددددددضنء اعا ام  نان جلقضددددددا  اج ا   
و  أه اف اج  نيان امضدددددددددد  اوانامل  وضددددددددددالان ام  نان جي اجقضددددددددددا  على اةوع  انع ا  األو  اج ذائي   2على اةوع )اهل ف 

صدددددددائيان جلن  نانمل  اقتا  رعزيز اج قييا جي اميارن امي انيان.  ق  امل  األعناة ا ح1 سدددددددو  اج  ذيان )اهل ف االسدددددددتاريجي 
ا فرتة اجد  خد ايداجيدان اجعندو جي اجملداالجل اجم يدان على  راخ اج  وع اج يوجوجي  وقدا ودان وضددددددددددددددداااجل اميير ابجل  حبث دا أيضدددددددددددددددً

اجم يان بشددضن هذه اج  وا    طاعون اجملتاجل اجصدد  د  اةراا اجصدديرا حل  ايراجان.  سدد وامددو اجعنو بشدديو   يت و  اجلجان
ا على ار اع  ر ر خني و  األسددمو إىل األعلى  ق  طل   اجلج ان عق  وشددا خاجل    خحليان  ايصددوة ابن  ا  على  حرمددً

 وعلوواجل حم  ان ج عزيز وشاخكان األعضا   وليي ها.
 

إبنشدددددا  ة نوعان األمددددد قا ة أوا ابج ضددددد ان إىل وؤةر قنان األوا ام ي د بشدددددضن اج  ا اج ذائيانت فق  خح    اجلج ان  
 ميي  األعضا  و  امضالان بق خ أك  جي هييو ايوكنان اجرحلي  امشاخكان جي اج يض اجل مؤةر اجقنان.  مبا
 

 ابج ضددددد ان إىل و ااخد ةاجعنو يً ا بي ةت خح    اجلج ان ملذه ام ااخد ابع  اخها طريقان و  يرد  فعاجان ج عا األ جو جل  
    على ووافقان ا ااخد على ر خين األعضدددددا  حوة كيميان اج ما  أ   2030اجوط يان جألعضدددددا  جي  اة اج خلطي  خلطان عا   

  ااخد  اس خل اوها. إىل ام صان اة رافيان اميانيان اخلامان ابم
 


