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 والثالثين لمجلس المحافظينالتاسعة لدورة اجدول أعمال 
 افتتاح الدورة -1

 إقرار جدول األعمال -2

 انتخاب مكتب مجلس المحافظين -3

 بيان رئيس الصندوق -4

 البيانات العامة -5

 تقرير عن التجديد العاشر لموارد الصندوق -6

  4102القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام  -7

نامج ، وبر 4102برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -8
 وخطته اإلشارية  4102عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام 4102-4102للفترة 
 تخصيص الموارد على أساس األداء

 المتحدة لمكافحة التصحراآللية العالمية التفاقية األمم  -9

  مخصصات رئيس الصندوق -11

 مجموعة العمل المعنية بالتسيير تحديث عن -11

 مسائل أخرى -12
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 2016 مجلس محافظي الصندوق لعام 
 مسودة برنامج األحداث

 برنامج ندوات مجلس المحافظين – 1061فبراير/شباط  61 ،الثالثاء

 مجموعة العشرين لإحاطة عن رئاسة الصين  76.01 – 77.11
 العامة( جتماعات)قاعة اال

 استراحة غداء 

 نتائج مؤتمر األطراف الحادي والعشرين والطريق إلى مؤتمر األطراف الثاني والعشرين: 73.01 – 70.11

كيف نبني على الزخم إلدراج أهداف الزراعة المستدامة واألمن الغذائي في جدول أعمال تغير 
 المناخ؟

 تغير المناخالمعني بعن مؤتمر األمم المتحدة  وبيرو فرنسا والمغرب اإحاطة تقدمه
 العامة( جتماعات)قاعة اال

 
 

  1061فبراير/شباط  61 ،الثالثاء

لجميع السادة )مفتوحة  بعد الظهرجلسة  - االجتماع العالمي السادس لمنتدى المزارعين 71.11 – 72.11
 (المحافظين والممثلين في المجلس التنفيذي

  )قاعة إيطاليا للمؤتمرات(
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 2016مجلس المحافظين 
 4102 ألعمال في جدول أعمال ما بعد عاماالسكان الريفيون والدولة وقطاع  -االستثمار الشمولي 

 

 اليوم األول من دورة مجلس المحافظين

 1061فبراير/شباط  61 األربعاء،

 افتتاح الدورة    9.30

 جدول األعمال عتمادا 0.01 – 0.01
 رئيس المجلس المنتهية مدته مالحظات 0.03 – 0.01
 مكتب مجلس المحافظين انتخاب 0.33 – 0.03
  جديدرئيس المجلس ال مالحظات 71.73 – 0.33

 السيد كانايو نوانزي بمناسبة زيارة فخامة السيد بيان ترحيبي يلقيه رئيس الصندوق 71.61 – 71.73
 Sergio Mattarella ، الجمهورية اإليطاليةرئيس 

 الجمهورية اإليطاليةرئيس ، Sergio Mattarella السيد فخامة –متحدث رئيسي  71.01 – 71.61

بيان تقدير يلقيه رئيس مجلس المحافظين تعقيبا على الكلمة الرئيسية التي ألقاها فخامة الرئيس  71.01 – 71.01
Sergio Mattarella اإليطالية، رئيس الجمهورية 

 بيان رئيس الصندوق كانايو نوانزي 77.11 – 71.01
 *** اختتام الحفل االفتتاحي *** 

  تحفيز عمل القطاع الخاص المستدامة:التنمية تنفيذ أهداف  76.73 – 77.11
 Babita Sharma: السيدة الحوار ةمدير 

 ء: الخبرا فريق
 السيد Sunny Verghese،  إدارة  في التنفيذي األولالمسؤول أحد المؤسسين و

 فورةاسنغ، Olam International شركةالمجموعة في 

 السيدة Jussara Dantas de Souza لتعاونية األعمال الزراعية  التجارية، المديرة
 البرازيلاألسرية في كانودوس، وواوا، وكوراسا، 

 السيدة Beatrice Nkatha الرائدة للذرة الرفيعة، ، المؤسسة والمديرة التنفيذية للوكاالت
 كينيا

 السيد Victor Roscaمولدوفا جمهورية ،، مدير الوحدة الموحدة لتنفيذ البرامج  

 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم 70.11 – 76.73
 (1و 1و 2)بنود جدول األعمال 

 بيانات عامة  70.01 – 70.11

 ورؤساء الوفود الضيوف المميزين على شرفغداء  73.11 – 70.01

استقطاب التمويل لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة اجتماع مائدة مستديرة للسادة المحافظين:  71.11 – 73.11
 ؟ما الضروري لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة -

 مديرة الحوار: السيدة زينب البدوي

 للمؤتمرات( إيطاليا)قاعة  

 األعمال المعروضة للموافقة أو العلمبنود  71.01 – 71.11
 (71و 0)بنود جدول األعمال 

 بيانات عامة  70.01 – 71.01
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 مكونات محلية بنكهات عالمية –طعم االندماج  67.11 – 70.01
 [Worldchefsلجمعيات الطهاة ] عالميةال رابطةبالتعاون مع ال لجميع المندوبين حفل استقبال 

 

 من دورة مجلس المحافظين ثانياليوم ال

 1061فبراير/شباط  61 الخميس،

 فطور صباحي لتعزيز العالقات 0.01 – 1.01

 بيانات عامة  71.11 – 0.01

 القطاع الخاص، الحوكمة الرشيدة، والتنمية الريفية: سلسلة محاضرات الصندوق 77.73 – 71.11

 Mo Ibrahimالدكتور محمد إبراهيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
 Babita Sharmaالسيدة  مديرة الحوار:

 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم 77.03 – 77.73
 (76و 77)بنود جدول األعمال 

  الملحيةلمركز الدولي للزراعة المديرة العامة ل، الوافي أسمهان الدكتورة حوار مع :زراعة الغد 77.33 – 77.03
 الريفيةالتحول االستثمارات االبتكارية في  70.11 – 77.33

نائب الرئيس المساعد، دائرة إدارة البرامج ،  Périn Saint-Angeالسيد :مدير الحوار
 )الصندوق( 

 فريق الخبراء: 
 السيد Glayson Ferrari Dos Santos ، ،مدير البرنامج القطري للسلفادور

 )الصندوق( شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي

 السيد Ronald Hartman،   المدير القطري إلندونيسيا، شعبة آسيا والمحيط الهادي
 )الصندوق(

 السيدJacopo Monzini  ،في شؤون البيئة وتغير  كبير األخصائيين التقنيين
 المناخ، شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا )الصندوق(

 السيدة Elizabeth Ssendiwala ، بقضايا التمايز بين  ةمعنيأخصائية تقنية
 )الصندوق( شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبيةوالشباب،  الجنسين

 مستديرة للسادة المحافظينالمائدة الاجتماع تقرير عن  70.73 – 70.11

  رئيس الصندوقالختامية ل مالحظاتال 70.01 – 70.73

 اختتام الدورة 13.30

  

 برنامج ندوات مجلس المحافظين – 1061فبراير/شباط  61 ،الخميس
 هج سالسل القيمة االبتكارية الصالحة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في غانان   72.11 – 70.01

 )قاعة إيطاليا للمؤتمرات(

من شعبة الشرق األدنى وشمال أبرز األحداث ث بالتنمية من أجل تحقيق األثر: ابحربط األ 71.01 – 72.11
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 أفريقيا وأوروبا 
 )قاعة إيطاليا للمؤتمرات(

 

 
 


