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 الدورة الخامسة واألربعون – 2022مجلس المحافظين 

االستفادة من االبتكارات والتمويل من أجل تحقيق االنتعاش الشامل والقادر على الصمود 

 في وجه تغير المناخ

 للدورةعمل المؤقت الجدول 

 شباط/فبراير 16بتاريخ  لمجلس المحافظين لخامسة واألربعينا للدورةتتضمن هذه الوثيقة جدول العمل المؤقت  -1

 .للتغيير يخضع جدول العملقد و .2022

تلقى وقد . على شبكة اإلنترنت لعقد االجتماعات Zoomوستعقد دورة مجلس المحافظين افتراضيا باستخدام تطبيق  -2

 .للدورة الخامسة واألربعين لمجلس المحافظين العامة الجلسةالمندوبون بالفعل الروابط لحضور 

 

 

 

 

 

 

  https://www.ifad.org/gc45يرجى زيارة: 

  

https://www.ifad.org/gc45
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 الدورة الخامسة واألربعون – 2022مجلس المحافظين 

االستفادة من االبتكارات والتمويل من أجل تحقيق االنتعاش الشامل والقادر على الصمود في 

 وجه تغير المناخ

 )توقيت وسط أوروبا( 2022فبراير/شباط  16، األربعاء

 افتتاح الدورة من جدول األعمال: 1البند  13.00

 بيان ترحيبي يلقيه رئيس مجلس المحافظين المنتهية واليته

 بيان ترحيبي يلقيه السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق

، ملكة هولندا، بصفتها مستشارا خاصا لألمين العام لألمم المتحدة Máximaبيان تلقيه صاحبة الجاللة الملكة 

 لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية 

13.20 
 *** بنود األعمال للموافقة ***

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 2البند 

 من جدول األعمال: انتخاب مكتب مجلس المحافظين 3البند 

13.30 
 *** حفل االفتتاح ***

 بيان ترحيبي يلقيه رئيس مجلس المحافظين 

 بيان ترحيبي يلقيه السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق

 ، رئيس جمهورية كولومبيا Iván Duque Márquezبيان يلقيه فخامة السيد  

 ، رئيس جمهورية مدغشقر Andry Nirina Rajoelinaبيان يلقيه فخامة السيد  

 ، رئيس وزراء جمهورية فيجي باإلنابةAiyaz Sayed Khaiyumبيان يلقيه معالي السيد  

 لجمهورية اإليطاليةفي اوزير االقتصاد والمالية ، Daniele Franco السيدبيان يلقيه معالي  

  

 من جدول األعمال: بيان يلقيه السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق 4البند  
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14.30 

 IFAD Talk***سلسلة ***

 مركز التنمية المستدامة، معهد األرض، جامعة كولومبيا مدير، Jeffrey D. Sachsالبروفيسور 

 التنمية المستدامة لألمم المتحدةرئيس شبكة حلول 

 

، شعبة التواصل العالمي والترويج الترويج العالمي، ،كبيرة موظفي التواصل، Joanne Levitan: السيدة المنسقة

 الصندوق

 

 

15.20 

 

 ***بنود جدول األعمال للموافقة والعلم***

 

 الصندوقمن جدول األعمال: تقرير عن التجديد الثاني عشر لموارد  5البند 

 2020من جدول األعمال: القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام  6البند 

من جدول األعمال: برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق  7البند 

وخطته  2022وميزانيته لعام ، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج 2022لعام 

، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام 2024-2023اإلشارية للفترة 

 تخصيص الموارد على أساس األداء

 من جدول األعمال: تعديالت على النصوص القانونية األساسية للصندوق 8البند 

 ل: التقرير والتوصيات المتعلقة بالدورة االستثنائية لمجلس المحافظينمن جدول األعما 9البند 

 

 

 

16.50 

 

 ***اختتام الدورة***

 

 المالحظات الختامية لرئيس الصندوق

 البيان الختامي لرئيس مجلس المحافظين

 


