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 جدول األعمال 

 افتتاح الدورة -1

 اعتماد جدول األعمال -2

 انتخاب مكتب مجلس المحافظين -3

 طلب عضوية غير أصلية -4

 بيان رئيس الصندوق -5

 بيانات عامة -6

 تقرير عن التجديد التاسع لموارد الصندوق -7

 التجديد العاشر لموارد الصندوق -8

 2012القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام  -9

، وبرنامج 2014برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -11
وخطته اإلشارية للفترة  2014عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

قيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الف ،0292-0292
 الموارد على أساس األداء

 تقرير عن اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالح -11

 اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -12

 مسائل أخرى -13
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 االجتماعات المواضيعية الجانبية –ما قبل انعقاد دورة مجلس المحافظين 
 4182فبراير/شباط  81الثالثاء، 

 اجتماع مواضيعي جانبي –ما قبل انعقاد دورة مجلس المحافظين  بعد الظهر 2022 – بعد الظهر .003
 0292تحقيق مستقبل مستدام للجميع: التمويل الريفي وجدول أعمال ما بعد عام 

 دورة بعد الظهر – المزارعيناالجتماع العالمي الخامس لمنتدى  مساء 2032 –بعد الظهر  2032
 

 4182مجلس المحافظين لعام 

 الصغيرة من أجل المستقبل الذي نصبو إليه االستثمار في المزارعين األسريين أصحاب الحيازات

 جدول األعمال
 4182فبراير/شباط  81األربعاء، 

 بعد الظهر 83031صباحا  1011 الجلسة الصباحية
 افتتاح الدورة صباحا 1022
 حفل االفتتاح صباحا 92092 –صباحا  1022

 تسليط الضوء على السنة الدولية للزراعة األسرية فريق الخبراء: صباحا 99022 –صباحا  92092

 والبيانات العامةبنود جدول األعمال  بعد الظهر 9032 – صباحا 99022
  

 بعد الظهر 3.11 –بعد الظهر  8.31 الجلسة المسائية
االستثمار في المزارعين األسريين أصحاب الحيازات : اجتماع مائدة مستديرة للسادة المحافظين مساء 2022 – بعد الظهر 3022

 الصغيرة من أجل المستقبل الذي نصبوا إليه
 والبيانات العامةبنود جدول األعمال  مساء 7032 –مساء 2022

 

 4182فبراير/شباط  41الخميس، 
 الجلسة الصباحية

 بعد الظهر 83041صباحا  1011

 تذوق القهوةلتعزيز العالقات: حدث  صباحا 1032 – صباحا 8032

، كبير الموظفين التنفيذيين في Paul Polmanحوار مع السيد جلسة مخصصة لمتحدث واحد:  صباحا 92022 – صباحا 1032
Unilever 

 مزارعون صغار = أعمال كبيرة: القطاع الخاصمن مناقشة فريق خبراء  صباحا 99032 –صباحا  92022

 بنود جدول األعمال  صباحا 99022 -صباحا 99032

 : االستثمار في تحويل حياة السكان الريفيينقصص من الميدان ظهرا 90032 – صباحا 99022

 اإلبالغ عن المائدة المستديرة للسادة المحافظين ظهرا 90032 –ظهرا  90032
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 عامةالبيانات ال بعد الظهر  9092 –ظهرا  90032

 مالحظات ختامية يلقيها رئيس الصندوق بعد الظهر 9092 –بعد الظهر  9092

 اختتام الدورة: البيان الختامي لرئيس المجلس بعد الظهر 9002 –بعد الظهر  9092

 

   4182فبراير/شباط  41الخميس، 

 1لمشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوقهيئة االدورة األولى ل مساء 7022 –بعد الظهر  2022
 

 
 
 
 

                                                      

1
 عاشر لموارد الصندوق0ئة المشاورات الخاصة بالتجديد الخاصة بالدول األعضاء المشاركة في هي  


