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  برنامج األحداث

2012فبرایر/شباط 22األربعاء

  بعد الظهر1.30–صباحا 9.00  الجلسة الصباحیة

بدء النظر في بنود جدول األعمالصباحا9.00-9.15

  ئیسير متحدث- حفل االفتتاح   صباحا9.30  –9.15

  ، رئیس جمهوریة روانداPaul Kagameفخامة السید 

بیان رئیس الصندوق صباحا9.45–9.30

العالم واحموا الكوكب""أطعموا مناقشات فریق خبراء رفیعي المستوى: صباحا11.30–9.45

بیانات عامة صباحا11.50–11.30

  متحدث رئیسي - حفل االفتتاح اظهر 12.15–صباحا 11.50

، رئیس وزراء الجمهوریة اإلیطالیةMario Montiمعالي السید 

  األعمال جدول بنودبیانات عامة ومتابعة النظر في   بعد الظهر1.30–12.15

  مساء7.00–بعد الظهر 3.00  المسائیةالجلسة 

  بعد الظهر3.15–3.00

  

بـة ، نائـب رئـیس جمهوریـة لیبریـا، نیاJoseph Nyuma Boakaiمتحدث رئیسي: معـالي السـید 
  جمهوریة لیبریارئیسة،Ellen Johnson Sirleafعن فخامة السیدة 

  "ما هي الوعود التي یبشر بها مؤتمر ریو بالنسبة للزراعة؟"حدث یحتل مكان الصدارة:   بعد الظهر  4.00–3.15

المــدیر التنفیــذي، شــبكة تحلیــل سیاســات ،Lindiwe Majele Sibandaةدكتور الــحــدیث مــع 
اعة والموارد الطبیعیة ذیة والزر األغ

  (بصورة متزامنة):إقلیمیةأحداث جانبیة مساء6.00–بعد الظهر4.00

 زراعة الصونتحقیق األمن الغذائي في أفریقیا جنوب الصحراء عن طریق
 لشعوب األصـلیة ااإلدارة المجتمعیة والتشاركیة للموارد الطبیعیة: خبرات مستمدة من

  أمریكا الوسطىومجتمعات الغابات في منطقة 
تعزیــــز صــــمود المــــزارعین مــــن أصــــحاب الحیــــازات محاصــــیل مــــن أجــــل المســــتقبل :

  الصغیرة من خالل تحسین أصناف المحاصیل في سیاق تغیر المناخ
دور الشتاتاالستثمار في الزراعة الخضراء :

بیانات عامةمساء  7.00  –6.00

حفل استقبال لجمیع الوفودمساء  9.00–7.00
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2012فبرایر/شباط 23الخمیس
  

  بعد الظهر1.00–صباحا 9.00  الجلسة الصباحیة

  بیانات عامة  صباحا  9.45–9.00

، وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل في Andrea Riccardiمتحدث رئیسي: معالي السید   صباحا10.00–9.45
الجمهوریة اإلیطالیة

مؤسســة بیـــل لالــرئیس المشـــارك، مؤســـس و Bill Gatesحــدث یحتــل مكـــان الصــدارة مـــع الســید صباحا10.00-11.00
  ومیلیندا غیتس الخیریة

مستدامة: المفتاح للحد من الفقر""اإلنتاجیة الزراعیة ال

بعد 12.45- صباحا11.00
لظهرا

  خبراء رفیع المستوى مع صانعي السیاسات: فریق

  رعین من أصحاب الحیازات الصغیرة"تقبل مستدام للمزا"من األقوال إلى األفعال: خلق مس

  لظهرابعد12.55  –12.45

ظهرالبعد 1.00  –12.55

  المالحظات الختامیة لرئیس الصندوق

الكلمة الختامیة لرئیس المجلس

  غداء وداع  بعد الظهر3.00–1.00

  


