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 2017فبراير/شباط  14الثالثاء، 

البند من 
 جدول األعمال

 بعد الظهر 1.30 –صباحا  9.00

 افتتاح الدورة 1
 اعتماد جدول األعمال 2

 
 

 موريشيوس، رئيسة جمهورية Bibi Ameenah Firdaus Gurib-Fakimفخامة السيدة  –رئيسية تحدثة م

 في الجمهورية اإليطاليةالسياسات الغذائية والحرجية و وزير الزراعة ، Maurizio Martinaمعالي السيد  –متحدث رئيسي 
 بيان رئيس الصندوق 4

 تقرير عن لجنة مخصصات رئيس الصندوق 5
 تقرير عن التجديد العاشر لموارد الصندوق 8

 البيانات العامة 7

 االقتراع األول -  *تعيين رئيس الصندوق 6

                                                      
 اجتماع خاص، لمتابعة استكمال التصويت باالقتراع السري.  *
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البند من جدول 

 مساء 5.00 –بعد الظهر  3.00 األعمال

 

 2030طريق الصندوق نحو  :حوار المحافظين
 هيئة اإلذاعة البريطانية، كبيرة المراسلين الدوليين في Lyse Doucetالحوار: السيدة  مديرة

 ، شبكة التحليل السياساتي في مجاالت الغذاء والزراعة والموارد الطبيعيةكبيرة الموظفين التنفيذيين ورئيسة البعثة، Lindiwe Majele Sibandaمقدمة العرض: الدكتورة 
 الخبراء:  فريق

 الشعبية وزير المالية في جمهورية بنغالديش، Abul Maal Abdul Muhithالسيد  معالي

 ، وزيرة االقتصاد والمالية في جمهورية بوركينا فاسوHadizatou Rosine Coulibalyالسيدة معالي 

 ، المديرة العامة للعالقات االقتصادية متعددة األطراف، والممثلة الدائمة لجمهورية غواتيماال في منظمات األمم المتحدة في روماStephanie Hochstetter Skinner Kléeسعادة السفيرة 
 ، مدير قسم األمم المتحدة، الدائرة السياساتية لألمم المتحدة والشؤون اإلنسانية في وزارة النرويج الملكية للشؤون الخارجيةHans Jacob Frydenlundالسيد 

 
 مساء 5.45 –مساء  5.00 
10 
11 
 
 
12 

9 

 2015القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام 
 وخطته اإلشارية  2017، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 2017برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

 قيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الف2019-2018للفترة 
 تقرير مجموعة العمل المعنية بالتسيير في الصندوق

 إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 مساء 7.15 –مساء  5.45 

 االقتراع الثاني -تعيين رئيس الصندوق*  6

 مساء 8.45 –مساء  7.15 

 االقتراع الثالث - *ندوقتعيين رئيس الص 6

 

                                                      
*

 استكمال التصويت باالقتراع السري جتماع خاص، لمتابعةا 
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 2017فبراير/شباط  15األربعاء، 

البند من 
 جدول األعمال

 صباحا 9.00 –صباحا  8.30

 لتعزيز العالقاتفطور صباحي  

 صباحا 10.30 –صباحا  9.00 

 االقتراع الرابع  - *قتعيين رئيس الصندو  6

 صباحا 11.45 –صباحا  10.30 

 بيانات عامة )تكملة( 7
 مقترح لتنقيح الممارسة الجيدة المطبقة في العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق 13
 األعضاء في المجلس التنفيذيمبادئ السلوك الخاصة بممثلي الدول  14
 بعد الظهر 1.15 – صباحا 11.45 

  (2017-2007االقتراب من الذكرى العاشرة للموافقة على إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ) -عقد من شراكة الصندوق مع الشعوب األصلية فريق خبراء عن الشعوب األصلية:  

 ، رئيسة مركز استقالل وتنمية الشعوب األصليةMirna Cunninghamمديرة الحوار: السيدة 

 ، مقررة األمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعوب األصليةVictoria Tauli-Corpuzضيف خاص: السيدة 

 فريق الخبراء:

 ، العضو الدائم السابق لمنتدى األمم المتحدة للشعوب األصلية )الفلبين(Joan Carlingالسيدة 

 ، العضو الدائم لمنتدى األمم المتحدة للشعوب األصلية )جمهورية تنزانيا المتحدة(Elifuraha Laltaika السيد 

 ، مديرة برنامج المنتدى الدولي لنساء الشعوب األصلية )غواتيماال(Maria Teresa Zapeta Mendozaالسيدة 

 ية الشاملة في وزارة الشؤون الخارجية )السلفادور(االجتماع التنمية، المدير العام لمكتب  Jorge Alberto Jiménezالسيد

 بعد الظهر 1.40 –بعد الظهر  1.15 

 مسائل أخرى 15

 المالحظات الختامية لرئيس الصندوق

 اختتام الدورة: البيان الختامي لرئيس المجلس

 

                                                      
*

 جتماع خاص، لمتابعة استكمال التصويت باالقتراع السريا 


