
 المحافظين السادة مذكرة إلى
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Cheryl Morden 

 المؤقتة الصندوق ةسكرتير 

 2254 5459 06 39+ رقم الهاتف:
 c.morden@ifad.org البريد اإللكتروني:

 

William Skinner 
 شؤون الهيئات الرئاسية مكتبمدير 

 2974 5459 06 39+ رقم الهاتف:
 gb_office@ifad.org البريد اإللكتروني:

 
 األربعونالدورة  -المحافظينمجلس 

 2017فبراير/شباط  15-14 ،روما
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  برنامج األحداثو جدول األعمال 

 

Document: GC 40/L.1/Rev.1 

A 

Agenda: 2 

Date: 14 February 2017 

Distribution: Public 

Original: English 



GC 40/L.1/Rev.1 

1 
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، وبرنامج 2017دية والرأسمالية للصندوق لعام برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العا -11
 وخطته اإلشارية  2017عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام 2019-2018للفترة 
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 2017 مجلس محافظي الصندوق لعام 
 برنامج األحداث

 
 برنامج ندوات مجلس المحافظين – 2017فبراير/شباط  13 ،االثنين

 إطالق صحيفة الصندوق للقانون والتنمية الريفية 10.15 – 9.30

 )المدخل الرئيسي للصندوق(

 موجز تقدمه ألمانيا عن رئاسة مجموعة العشرين 12.00 - 11.00

 )قاعة االجتماعات العامة(

السبيل إلى  االستثمار في العلوم: -المركز الدولي للزراعة المدارية في ذكرى إنشائه الخمسين 14.00 – 12.15
 االزدهار

 )قاعة االجتماعات العامة(
 موجز تقدمه إيطاليا عن رئاسة مجموعة السبعة 15.30 - 14.15

 )قاعة االجتماعات العامة(

  

  2017فبراير/شباط  13 ،االثنين

لجميع مفتوحة الجلسة ) ختاميةالجلسة ال -لمنتدى الشعوب األصلية  الثالثاالجتماع العالمي  17.30 – 16.00
 (السادة المحافظين والممثلين في المجلس التنفيذي

  )قاعة إيطاليا للمؤتمرات(

يقيمه منتدى الشعوب األصلية وتستضيفه بصورة مشتركة الممثلية الدائمة  – استقبالحفل  18.30 - 17.30
لجمهورية األرجنتين لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الوجبة المتأنية

 ضي()المساحة المخصصة للمؤتمرات في الطابق تحت األر 
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 2017مجلس المحافظين 
 برنامج األحداث

 اليوم األول من دورة مجلس المحافظين

 2017فبراير/شباط  14 ،الثالثاء

   افتتاح الدورة 9.00

 مالحظات يلقيها رئيس المجلس 9.15 - 9.00
 األعمال جدول عتمادا 9.25 - 9.15
 *** حفل االفتتاح افتتاح *** 9.30

 السيد كانايو نوانزي  رئيس الصندوقل ترحيبيبيان  
 ، رئيسة جمهورية موريشيوسBibi Ameenah Firdaus Gurib-Fakimفخامة السيدة  – رئيسيةمتحدثة  

، وزير الزراعة والسياسات الغذائية والحرجية في Maurizio Martinaمعالي السيد  –متحدث رئيسي  
 الجمهورية اإليطالية

 كانايو نوانزي الصندوقبيان رئيس  
 *** حفل االفتتاح اختتام *** 10.40
 عامةالبيانات الم و عمال المعروضة للموافقة أو العلبنود األ 11.30 - 10.45
 تعيين رئيس الصندوق* 13.30 - 11.30

 االقتراع األول
 غداء على شرف الضيوف المميزين وللترحيب برؤساء وفود الدول األعضاء 15.00 - 13.30

 2030حوار المحافظين: طريق الصندوق نحو  17.00 - 15.15

 )قاعة إيطاليا للمؤتمرات(

 ، كبيرة المراسلين الدوليين في هيئة اإلذاعة البريطانيةLyse Doucetمديرة الحوار: السيدة 

، كبيرة الموظفين التنفيذيين ورئيسة البعثة، شبكة Lindiwe Majele Sibandaالدكتورة مقدمة العرض: 
 التحليل السياساتي في مجاالت الغذاء والزراعة والموارد الطبيعية

 : فريق الخبراء
  معالي السيدAbul Maal Abdul Muhithوزير المالية في جمهورية بنغالديش الشعبية ، 
  معالي السيدةHadizatou Rosine Coulibalyد والمالية في جمهورية بوركينا فاسو، وزيرة االقتصا 
  سعادة السفيرةStephanie Hochstetter Skinner Klée المديرة العامة للعالقات االقتصادية ،

 متعددة األطراف، والممثلة الدائمة لجمهورية غواتيماال في منظمات األمم المتحدة في روما
  السيدHans Jacob Frydenlund مدير قسم األمم المتحدة، الدائرة السياساتية لألمم المتحدة ،

 والشؤون اإلنسانية في وزارة النرويج الملكية للشؤون الخارجية
 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم 18.00 - 17.15

18.00 - 21.00 
 تعيين رئيس الصندوق*

 االقتراع الثاني

 [Worldchefsلجميع المندوبين بالتعاون مع الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة ] حفل استقبال 22.00 - 21.00

 

  * اجتماع خاص لمتابعة استكمال التصويت باالقتراع السري.

 



GC 40/L.1/Rev.1 

4 

 

 2017مجلس المحافظين 
 برنامج األحداث

 

 من دورة مجلس المحافظين ثانياليوم ال

 2017فبراير/شباط  15 ،األربعاء

 صباحي لتعزيز العالقاتفطور  9.30 – 8.30

 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلمو بيانات عامة  11.45 - 9.30

 -فريق خبراء عن الشعوب األصلية: عقد من شراكة الصندوق مع الشعوب األصلية  13.15 - 11.45
االقتراب من الذكرى العاشرة للموافقة على إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب 

 (2017-2007األصلية )
، رئيسة مركز استقالل وتنمية الشعوب Mirna Cunningham: السيدة مديرة الحوار

 األصلية

، مقررة األمم المتحدة الخاصة بحقوق Victoria Tauli-Corpuz: السيدة ضيف خاص
 الشعوب األصلية

 فريق الخبراء:

  السيدةJoan Carling المتحدة للشعوب األصلية ، العضو الدائم السابق لمنتدى األمم
 )الفلبين(

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

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

 السيدJorge Alberto Jiménez  المدير العام لمكتب التنمية االجتماعية الشاملة ،
 في وزارة الشؤون الخارجية )السلفادور(

 بيانات عامة 13.35 - 13.15

 ورئيس المجلس رئيس الصندوقالختامية ل مالحظات 13.45 - 13.35

 اختتام الدورة 13.50 - 13.45

 
 خاص، لمتابعة استكمال التصويت باالقتراع السري. إذا دعت الحاجة، قد تعقد جوالت اقتراع جديدة بعد ظهر يوم األربعاء. * اجتماع

 
 للعلم

لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد  ىاألول ستعقد الدورة – 2017فبراير/شباط  17والجمعة  ،16الخميس 
  الصندوق

 ؤتمرات()قاعة إيطاليا للم
 


