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 جدول األعمال 
 افتتاح الدورة -1
 اعتماد جدول األعمال  -2
 عضوية غير أصلية اتطلب  -3
 بيان رئيس الصندوق  -4
 بيانات عامة  -5
 تقرير عن التجديد التاسع لموارد الصندوق -6
 التجديد العاشر لموارد الصندوق  -7
 5162القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام  -8
، وبرنامج 5162برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -9

وخطته اإلشارية للفترة  5162عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص ، 5161-5161

 الموارد على أساس األداء 
 في الصندوق هاء الخدمةخطة التأمين الطبي بعد انت -11
 انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين -11

 مقترح إلعالن يوم دولي للتحويالت األسرية -12
 اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -13
 مسائل أخرى -14
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 مجلس المحافظين ما قبل 

 برنامج األحداث 

  1122فبراير/شباط  21الخميس، 

 االجتماع العالمي الثاني لمنتدى الشعوب األصلية في الصندوق 

 افتتاح الدورة 66.11 – 61.11
 جلسة عامة 62.11 - 66.11
 استراحة غداء 63.21 – 62.11
 عمل إقليمية متوازيةمجموعات  61.62 – 63.21
 حدث ثقافي 60.11 – 61.21

 ابتكار في مجال األنسجة التقليدية: شبان من الشعوب األصلية
 

  1122فبراير/شباط  21الجمعة، 

 االجتماع العالمي الثاني لمنتدى الشعوب األصلية في الصندوق 

 جلسة عامة 65.21 – 0.11
 استراحة غداء 63.11 – 65.21
 جلسة عامة 62.51 – 63.11
 جلسة عامة نهائية مفتوحة للسادة المحافظين وممثلي المجلس التنفيذي 61.11 – 62.21
، رئيس الحركة العالمية لألغذية المتأنية حول شراكة الصندوق مع األغذية Carlo Pertiniجلسة خاصة مع السيد  60.21 - 61.62

كسبو  Indigenous Terra Madre 2015المتأنية:   5162)الهند(، وا 

 

  1122فبراير/شباط  22األحد، 

 Rockefellerمؤسسة الصندوق و   61.11 - 61.11
 شبكة الوزراء األفارقة المعنية بالتمويل والتنمية الزراعية: ةيلزراعمشتركة للتمويل والتنمية االقيادة ال

 اجتماع وزاري مغلق
 (Sheraton Romaحفل عشاء رسمي )فندق  55.11 – 60.11
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 1122مجلس المحافظين 
 برنامج األحداث

 التحول الريفي: مفتاح التنمية المستدامة

 اليوم األول من دورة مجلس المحافظين

 1122فبراير/شباط  21االثنين 

 من ِقبل رئيس المجلس  افتتاح الدورة 0.22 – 0.21

 بيان ترحيبي يلقيه رئيس الصندوق 0.22 – 0.22

 ، وزير االقتصاد والمالية في الجمهورية اإليطاليةPier Carlo Padoanمعالي السيد  –متحدث رئيسي  0.31 – 0.22

 اعتماد جدول األعمال وطلبات العضوية غير األصلية 0.32 – 0.31

 بيان ترحيبي يلقيه رئيس الصندوق   0.21 – 0.32

 ، رئيس جمهورية غاناJohn Dramani Mahamaفخامة السيد  –متحدث رئيسي  61.11 – 0.21

 ، ملك تونغاTupou VIجاللة الملك  –متحدث رئيسي  61.61 – 61.11

 بيان رئيس الصندوق كانايو نوانزي  61.51 – 61.11

 اختتام الحفل االفتتاحي 

 الشعوب األصلية والنظم الغذائية المستدامة 66.21 – 61.51
 Jane O'Brienمديرة الحوار: 
 شخصين:مناقشة بين 

 Victoria Tauli-Corpuz ، الخاصة المعنية بحقوق الشعوب األصلية، األمم المتحدةالمقررة 

 فريق الخبراء: 

 Mirna Cunningham ،في نيكاراغوا رئيسة مركز استقالل وتنمية الشعوب األصلية في بورتو كبيزاس 

 Adam Kuleit Ole Mwarabu Lemareka ،منسق منظمة تنمية مجتمع الرعاة األصليين في باراكوييو 

 Harriet V. Kuhnlein ، أستاذة فخرية في التغذية العالمية، والمديرة المؤسسة لمركز التغذية والبيئة الخاص
 بالشعوب األصلية في جامعة ماغيل

 Rukka Sombolinggi، المنسِّقة الدولية الستقطاب التأييد لمنظمةAliansi Masyarakat Adat 

Nusantara 

 Adolfo Brizziمدير شعبة السياسات والمشورة التقنية في الصندوق ، 

 العلمبنود األعمال المعروضة للموافقة أو  62.11 – 66.21

 بيانات عامة   62.21 – 62.11

 غداء للوزراء والضيوف المميزين 62.11 – 62.21

  

التغلب على تحديات التحول الريفي من خالل أهداف التنمية اجتماع مائدة مستديرة للسادة المحافظين:  60.11 – 62.11
 1122المستدامة لما بعد عام 

 للموافقة أو العلمبنود األعمال المعروضة  60.21 – 60.11

 بيانات عامة  60.21 – 60.21

  من خالل الغذاء يمكننا تحويل كوكب األرض 56.11 – 60.21
 [(Worldchefs)حفل استقبال بالتعاون مع االتحاد الدولي لجمعيات الطهاة ]

http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/biography
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/biography
http://www.cifor.org/forestsasia/speaker/rukka-sombolinggi/
http://www.cifor.org/forestsasia/speaker/rukka-sombolinggi/
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 اليوم الثاني من دورة مجلس المحافظين

 1122فبراير/شباط  21الثالثاء 

 صباحي لتعزيز العالقات فطور  0.11 – 0.21

 سلسلة محاضرات الصندوق 61.11 – 0.11
Winnie Byanyima ـ ل، المديرة التنفيذيةOxfam International :مستقبل المعونة 

 Jane O'Brienمديرة الحوار: 

 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم 61.62 – 61.11

 بيانات عامة 61.32 – 61.62

 قصص من الميدان: االبتكارات في الشمول المالي 65.62 – 61.32

 التقرير عن المائدة المستديرة للسادة المحافظين 65.52 – 65.62

 تمكين النساء بغية تحويل المناطق الريفية 62.22 – 65.52
 Femi Oke ر:مديرة الحوا

 فريق الخبراء:
  للتنمية، مصرهناء الهاللي: نائبة المدير اإلداري، الصندوق االجتماعي 
 Jemimah Njukiكبيرة مسؤولي البرامج، مركز بحوث التنمية الدولية ، 

 Qazi Azmat Isaالمدير التنفيذي، صندوق التخفيف من حدة الفقر، باكستان ، 

 Clare Bishop-Sambrook االخصائية التقنية الرئيسية، التمايز بين الجنسين والشمولية ،
 االجتماعية، الصندوق

 مالحظات ختامية يلقيها رئيس الصندوق 63.11 – 62.22

 اختتام الدورة 63.11

 

 برنامج ندوات مجلس المحافظين – 1122فبراير/شباط  21الثالثاء 
 موجز تلقيه تركيا عن رئاسة مجموعة العشرين 00.11 – 03.41

 بالتوازي
 

00.01 – 04.31 
 تجربة الصندوق في الجزائر

التجديد الريفي في الجزائر الترويج لنجاح برنامج 
 كمحرك للنمو

تشاطر النتائج وأفضل الممارسات في المشروعات 
 التي يدعمها الصندوق في السنغال

 إعالن يوم دولي للتحويالت األسرية على مجلس المحافظين 00.11 – 00.11
 


