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  2018مجلس المحافظين لعام 
 برنامج األحداث 

 

 اليوم األول من دورة مجلس المحافظين

 2018فبراير/شباط  13 الثالثاء،

 
   الحادية واألربعين لمجلس المحافظين افتتاح الدورة 9.30

 اعتماد جدول األعمال 
 مكتب مجلس المحافظينانتخاب  

 حفل االفتتاح 10.00

 السيد جيلبير أنغبو ،رئيس الصندوقمن بيان ترحيبي  

 António Guterresالسيد  
 (رسالة عن طريق الفيديو) األمين العام لألمم المتحدة

 Sheikh Hasinaمعالي السيدة  
 بنغالديش الشعبية  جمهورية رئيسة وزراء 

 José Berley Arista Arbildoمعالي السيد  
رئيس  Pedro Pablo Kuczynski Godardوزير الزراعة والري في جمهورية بيرو نيابة عن فخامة الرئيس 

 جمهورية بيرو
 جيلبير أنغبوبيان رئيس الصندوق، السيد 

 العلمأو بنود األعمال المعروضة للموافقة  11.30

 وللترحيب برؤساء وفود الدول األعضاء )بدعوة( الضيوف المميزين على شرفغداء 13.00

 محاضرة الصندوق: إننا بحاجة للحديث عن هشاشة الدول15.00
 نائبة رئيس الصندوق،Cornelia Richter مقدمة تلقيها السيدة
 J.J. Messnerالسيد 

 السالم صندوقلالمدير التنفيذي 

نائب الرئيس المساعد المؤقت، دائرة االستراتيجية والمعرفة، الصندوق الدولي ،Paul Wintersالمنسق: السيد 
 للتنمية الزراعية

 من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد -الجلسة التفاعلية األولى 16.00
 Helder da Costaالسيد  

 الدول الهشة السبع الموسعة ألمانة مجموعةاألمين العام 
 معالي السيد سعيد حسين عيد، وزير الزراعة والري في جمهورية الصومال االتحادية 
 مشيك السيدة ماجدة  

 الزراعة في الجمهورية اللبنانية وزارةرئيسة دائرة البرامج، 
شعبة الشرق األدنى       القائم بأعمال مدير البرنامج القطري في الصندوق Kaushik Baruaالسيد  
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 وشمال أفريقيا وأوروبا، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 السيد طارق قطب 

شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، الصندوق الدولي للتنمية       ، لبنانمدير البرنامج القطري ل
 الزراعية

egnA-tnirg: السيد منسقال  nirgPالصندوق الدولي للتنمية ائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج، ن ،
 الزراعية

 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم 17.45

 لجمعيات الطهاة  عالميةال رابطةبالتعاون مع ال لجميع المندوبين حفل استقبال 18.30

 

 من دورة مجلس المحافظين ثانياليوم ال

 2018فبراير/شباط  14األربعاء، 

 
 فطور صباحي لتعزيز العالقات 8.30

 منظور حول الهشاشة 9.30
 مقدمة يلقيها رئيس الصندوق السيد جيلبير أنغبو

لجمهورية الرئيس السابق القائد الكبير ألمر الجمهورية االتحادية،  ،Olusegun Obasanjoمعالي الدكتور 
 نيجيريا االتحادية

 ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالعالقات الخارجية والحوكمةلدائرة المعّين المنسق: نائب الرئيس المساعد 
 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم 10.15

 : الفرص والتحدياتالتعددية –الجلسة التفاعلية الثانية  11.30

  كتوردال Ibrahim Assane Mayaki 

  كبير الموظفين التنفيذيين لوكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
 Martha Elena Federica Bárcena Coquiمعالي السيدة  

 في روما  السفيرة والممثلة الدائمة للواليات المكسيكية المتحدة لدى وكاالت األمم المتحدة
David Nabarro السيد 

  والتآزر من أجل التنمية المستدامةوالنظم المهارات  منظمة مدير

 Alvaro Larioالسيد  
 نائب الرئيس المساعد، كبير الموظفين الماليين وكبير المراقبين، دائرة العمليات المالية في الصندوق

مقيم في برنامج االقتصاد العالمي والتنمية، مؤسسة القدم غير األزميل ال،Johannes F. Linnالسيد  المنسق:
التنمية ورئيس من أجل نتائج الكبير مستشاري معهد و الباحث المقيم البارز، منتدى األسواق الناشئة؛ و بروكينغز؛ 

 والحادي عشر لموارد الصندوق العاشرالتاسع و  اتهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد
 المشاركين اء خفيف لجميع السادةدغ13.00
 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم14.30
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 االستثمار في الشباب الريفي –الجلسة التفاعلية الثالثة 15.30
 نائب وزير الزراعة والصناعات الغذائية في جمهورية مولدوفا Iurie Usurelu السيد  
   السيدDominik Ziller

الدولية، الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية لجمهورية ألمانيا  التنميةالمدير العام، سياسة 
 االتحادية

   السيدةRita Kimani

 جمهورية كينيا،FarmDrive، الموظفين التنفيذيين ةكبير 
   السيدSebastián Pedraza

 ، جمهورية كولومبياالشبكة الوطنية للشباب الريفيعضو 
   السيدةMai Thin Yu Mon

 التجمع العالمي لشباب الشعوب األصليةممثلة 
نائب الرئيس المساعد المؤقت، دائرة االستراتيجية والمعرفة، الصندوق الدولي ،Paul Wintersالمنسق: السيد  

 للتنمية الزراعية
 مسائل أخرى17.00
 ورئيس مجلس المحافظينالمالحظات الختامية لرئيس الصندوق  17.15
 الدورةاختتام  18.00



 


