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 جدول األعمال
 افتتاح الدورة -1
 اعتماد جدول األعمال -2

 عضوية غير أصمية اتطمب -3

 بيان رئيس الصندوق -4

 تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق -5

 تعيين رئيس الصندوق -6

 البيانات العامة -7

 المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق المطبقة في العمميةالممارسة الجيدة  -8
 لموارد الصندوق التاسعتقرير عن التجديد  -9

 3133لمصندوق لعام  الموحدةالقوائم المالية  -11

، وبرنامج 3131برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية لمصندوق لعام  -11
مفترة وخطتو اإلشارية ل 3131عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيتو لعام 

والتقريران المرحميان عن مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص ، 3131-3132
 الموارد عمى أساس األداء

 سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق استعراض -12

 اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -13

 مسائل أخرى -14

 التسيير في الصندوق، مع اإلشارة بصفة خاصة إلى مبدأ المساواة المغويةالعمل لدعم كفاءة 
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 االجتماعات المواضيعية الجانبية السابقة النعقاد مجمس المحافظين

  3124فبراير/شباط  23الثالثاء، 
فهم المسارات المفضية إلى التحول   –قياس األثر قاعة االجتماعات العامة:  بعد الظهر 4.03 –بعد الظهر  2.03

 الريفي
 القاعة البيضوية: نحو شراكة وتعاون أكبر بين الصندوق ودول الخميج العربية

 برنامج األحداث المرافقة لمجمس المحافظين

  3124فبراير/شباط  24األربعاء، 

 بعد الظهر 2.41 -صباحا  9.11 الجمسة الصباحية

 وبنود جدول األعمال حفل االفتتاح صباحا 33.11 –صباحا  9.11

 الناجحة ذات المنافع المتبادلة الشراكاتأسرار : مناقشة لفريق خبراء بعد الظهر 3.11 –صباحا  33.11

 مساء 7.41 –بعد الظهر  4.11 جمسة بعد الظهر
 بيانات عامة بعد الظهر 1.11 –بعد الظهر  1.11
قوة الشراكات: االستثمار في التنمية الريفية  :فريق خبراءل ةمناقش مساء 2.11 –بعد الظهر  1.11

، المدير اإلداري James Mwangi الدكتور مناقشة بقيادة .المستدامة
 ، كينياEquity Bankوكبير المسؤولين التنفيذيين لمصرف 

 مناقشة لفريق خبراء تقنيتتبعها 
 متابعة بنود جدول األعمال، بما في ذلك البيانات العامة مساء 7.11 – مساء 2.11
 لسادة المندوبينجميع احفل استقبال ل مساء 7.11

  3124فبراير/شباط  25الخميس، 

 بعد الظهر 3.11 –صباحا  9.11 الجمسة الصباحية
 بنود جدول األعمالمتابعة  صباحا 9.11 –صباحا  9.11
 جائزة التميز: العمل معا في الميدان صباحا 31.11 –صباحا  9.11
الشراكة ألغراض : اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى مع السادة المحافظين ظهرا 33.11 –صباحا  31.11

 (لممؤتمرات )قاعة إيطاليا والريفية ةيالزراع التنمية تمويل
 بيانات عامة الظهربعد  3.12 – ظهرا 33.11
 متابعة بنود جدول األعمال  بعد الظهر 3.11 - بعد الظهر 3.12

 المالحظات الختامية لرئيس الصندوق
 اختتام أعمال الدورة 

 


