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المرافقة لمدورة السادسة والثالثين لمجمس محافظي  مسودة برنامج األحداث
 الصندوق

لمجمس المحافظين عمى أن يعد رئيس الصندوق، بموافقة المجمس  :من النظام الداخم 7تنص المادة  -1
التنفيذي، جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات مجمس المحافظين. وبناء عميو فإن المجمس التنفيذي 

مسودة جدول األعمال المؤقت لمدورة السادسة والثالثين لمجمس محافظ: الصندوق، كما مدعو لمموافقة عمى 
. كذلك فإن المجمس التنفيذي مدعو أيضا لإلحاطة عمما بمسودة EB 2012/107/R.40ة ف: الوثيق ةوارد :ى

 بالوثيقة الحالية. ةالمرافقة لمدورة السادسة والثالثين لمجمس المحافظين والمرفقاألحداث برنامج 

الت: وقعت  لتعاون إنمائ: فعال بوسانشراكة ف: المجتمع الدول: واضحا بالعمل بمبدأ الشراكات يبدو التزام  -2
، وعالوة عمى ذلك .3122ف: المنتدى الرابع رفيع المستوى حول فعالية المعونة ف: نوفمبر/تشرين الثان: 

 3123مات العاممة ف: الشراكات، فقد أعمنت األمم المتحدة عام قوى المنظالكبيرة لتجميع إلمكانيات لدراكا وا  
السنة الدولية تسميط الضوء عمى نقاط قوة نموذج عمل المؤسسات  هسنة دولية لمتعاونيات. والمقصود بيذ

 لنيوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية.او  كوسيمة بديمة إلنجاز األعمال

الدورة السادسة والثالثين لمجمس محافظ: الصندوق مناسبة مالئمة لمصندوق لعرض  يمكن اعتباروبالتال:  -3
واالستخدام الفعال لسالسل القيمة، ، لألسواقمساىمة وقيمة منظمات أصحاب الحيازات الصغيرة ف: اإلنتاج 
ة عام وف: ىذا السياق، سوف تتمحور دور  1وبناء شراكات فعالة مع جيات فاعمة أخرى من القطاع الخاص.

زراعة اللصالح قوة الشراكات: إرساء التحالفات لمجمس محافظ: الصندوق حول موضوع شامل وىو  3124
 .مستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرةال

تخدم الشراكات زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بأساليب عديدة. في: تسمح لممزارعين الفقراء بتوسيع  -4
مكانيةعممياتيم بصورة تتسم بفعالية التكاليف  لم تكن متاحة ليم لوال الت: ألسواق وسالسل القيمة ادخول  وا 

دعم تو  ؛احة كبارا وصغار وتشجيع تطوير سياسات تعكس احتياجات جميع أصحاب المصم ؛ىذه الشراكات
وتشجيع تقاسم التجارب  ؛وتوفير فرص الوصول إلى المعرفة، والبحوث والتكنولوجيا ؛حماية الموارد الطبيعية

الحصول عمى التمويل. وكما انعكس ف: اإلطار فرص  ني؛ وتحسبين البمدان الت: تواجو تحديات مشابية
لصندوق بصورة متزايدة ف: شراكات مع القطاع ، ينخرط ا3126-3122لمفترة  لمصندوق االستراتيج:

الخاص كجزء من جيوده اإلجمالية الرامية إلى تمكين السكان الريفيين من التغمب عمى الفقر وتحقيق األمن 
 الغذائ:.

وتأت: المناقشة القادمة لمشراكات ف: دورة مجمس المحافظين ف: الوقت المناسب لمساعدة وضع الصندوق  -5
حوار اإلنمائ: الحال:، وىو يحتل موقع ال: ىذا الجدل الدائر. فبناء الشراكات جوىر ف: موقع الصدارة ف

من األولويات الرئيسية  كما أنو الصدارة ف: مناقشات األىداف اإلنمائية لأللفية، وأىداف التنمية المستدامة.
خاص وتفاعل العشرين، كما أنو يشكل أساس انبثاق مبادرات القطاع ال ومجموعةالثمانية  لمجموعة

 والجيات الت: يمثميا. ىيئاتو الرئاسيةالصندوق مع 

                                                   
1
والمؤسسات  ،والشركات متعددة الجنسيات ،واألعمال الزراعية المحمية ،يتضمن القطاع الخاص منظمات ورابطات المزارعين والمنتجين  

 ومعاىد البحوث وغيرىا من المنظمات الخاصة. ،الخاصة
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وسوف  .والعام الخاص ينالقطاع بينالشراكات  لخبراتسوف تفتتح المناقشات ف: اليوم األول باستعراض  -6
، أمثمة عن الشراكات الناجحة "يتحرى الحدث الجانب: الخاص بعنوان "الشراكات: تقاسم الخبرات من الميدان

من  اأرسيت بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظمات أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرىالت: 
الخاص والعام. وتجمع ىذه الجمسة مزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة  ينالجيات الفاعمة ف: القطاع

لتشاطر الخبرات وغيرىم من األطراف المعنية بالشراكات الت: اتسمت بمنافع متبادلة وأثبتت كونيا فرصة 
يضاح الفوائد والتحديات الت: واجي  ىا.و وا 

شخص من القياديين الذين يتمتعون  يستيميارفيع المستوى لفريق خبراء أما بعد الظير، فسوف تعقد مناقشة  -7
ما إذا  بشيرة دولية ف: مجال الترويج لبناء الشراكات، ينضم إليو عمى المنصة الحقا خبراء تقنيون لمناقشة

 ،نتاجيتيم ووصوليم إلى األسواقألصحاب الحيازات الصغيرة لزيادة إ يامجد امل ضمن شراكات خيار كان الع
 ،والتعاونيات ،وسيتم اختيار المشاركين من المجتمع األكاديم: ولمحصول عمى عائد عادل مقابل عمميم.

دف ضمان ذات الصمة بي منظماتالوشركات القطاع الخاص أو ميسري التجارة. وقد تم االتصال ب
 .مشاركتيا

اجتماع التغذية الراجعة المستممة، سوف تتم دعوة السادة المحافظين لممشاركة ف: بعين االعتبار  ومع األخذ -8
الريفية. الزراعية و عقد ف: اليوم الثان: من الدورة حول موضوع تمويل التنمية ية مستديرة رفيع المستوى مائد

الموجودة ف: الدول األعضاء، ويستخدم بمثابة منتدى وسوف يسمط ىذا الحدث الضوء عمى الخبرات 
 الدروسجديدة ف: السبل الجديدة لتمويل التنمية الزراعية والريفية ولمناقشة  لمحصول عمى نظرات ثاقبة

 المعونة اإلنمائية التقميدية.ب المستفادة عبر السنين فيما يتعمق

 :3124 ق مجمس المحافظينذي يسبحدثان غير رسميين ف: اليوم الألول مرة كذلك سوف يعقد  -9

والفرص المتاحة لمزيد  ةتنظيم اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة شراكة الصندوق مع دول الخميج العربي (أ )
واليدف ىو االتفاق عمى أنشطة ممموسة لتعميق وتعزيز األثر اإلنمائ:  .من االنخراط والتعاون معيا

والصندوق. وسوف تضم قائمة المشاركين الدول  دول الخميج العربيةلتعاون اللمشراكة بين مجمس 
ومية المفكرين وبعض المنظمات المختارة مثل المنظمات غير الحكو  ،والمؤسسات البحثية ،األعضاء

 .دول الخميج العربيةوالمؤسسات التمويمية من 

خبرة اجتماع مواضيع: جانب: حول تقييم األثر والذي يتم تنظيمو لتمكين الصندوق من التعمم من ال (ب )
فترة كجزء من مخرجات  3126-3124األوسع والتثبت من نيجو لجدول أعمال تقييم األثر لمفترة 

 ،وصناع السياسة ،تضمن قائمة المشاركين ممثمين عن الحكوماتتالتجديد التاسع لمموارد. وس
 ،شركاء من القطاع الخاص ومراكز التميز حول تقييم األثر. وتكمن األىداف ف: تعبئة الدعمالو 

ثر والتثبت من نيج الصندوق  بآخر ما تم التوصل إليو ف: ىذا المجال.اء معرفتو ، وا 

، سيعقد ف: الصندوق االجتماع العالم: األول لمنتدى الشعوب 3124فبراير/شباط  23و 22أخيرا، وبتاريخ  -11
كأداة  2ةاالنخراط مع الشعوب األصمي بشأناألصمية. وقد تم إنشاء ىذا المنتدى بموجب سياسة الصندوق 

من خالل عممية حوار  ،لالنخراط المنتظم مع الشعوب األصمية عمى المستويات المحمية والوطنية والدولية
عالوة عمى و  ن من الصندوق والدول األعضاء فيو.ومشاورات بين ممثمين عن الشعوب األصمية وموظفي

                                                   
2
 .9002الذي وافق عميو المجمس التنفيذي ف: سبتمبر/أيمول   
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بالتزامن مع انعقاد مجمس محافظ: ذلك، أقرت السياسة بأن ينعقد منتدى الشعوب األصمية مرة كل عامين 
 الصندوق.

 برنامجمع جدول زمن: مبدئ: لالمرافقة لدورة مجمس المحافظين مسودة لبرنامج األحداث  ومرفق بيذه الوثيقة -11
، وى: تضم البنود الرسمية الموضوعة ف: جدول األعمال المؤقت ك: ينظر فييا مجمس المقترح العمل

الزمن: إلتاحة الوقت الكاف:  لجدولوغيرىا من األحداث. ويسعى ا ،ومناقشات فريق الخبراء ،المحافظين
يامة ذات الصمة القضايا اللمتطرق لجدول األعمال الرسم:، مع تعظيم الفرص لمحوار التفاعم: حول 

 بأنشطة الصندوق.

  ت بحضور األحداث.يجب اعتبار الجدول الزمن: عمال مستمرا وخاضعا لمتغيير مع استالم تأكيدا -12
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 السابقة النعقاد مجمس المحافظيناالجتماعات المواضيعية الجانبية 

  3124فبراير/شباط  23الثالثاء، 

فيم المسارات المفضية إلى   –قياس األثر قاعة االجتماعات العامة:  بعد الظير 4.03 –بعد الظير  2.03
 التحول الريف:

وتعاون أكبر بين الصندوق ودول الخميج القاعة البيضوية: نحو شراكة 
 العربية

 
 برنامج األحداث المرافقة لمجمس المحافظينمسودة 

 
 3124فبراير/شباط  24األربعاء، 

 

 بعد الظهر 2.41 -صباحا  9.11 يةجمسة الصباحال

 حفل االفتتاح صباحا 21.41 –صباحا  9.11

شراكات: تقاسم الخبرات ال: حدث جانبي خاصقاعة االجتماعات العامة:   بعد الظير 23.41 –صباحا  21.41
 من الميدان

 )لمسادة المحافظين فقط( تعيين رئيس الصندوقإيطاليا لالجتماعات:  ةقاع

بنود جدول األعمال، بما ف:  –ن لمجمس المحافظين الدورة السادسة والثالثو  بعد الظير 2.41 –بعد الظير  23.41
 ذلك البيانات العامة

 مساء 7.41 –بعد الظهر  4.11 جمسة بعد الظهر

 المتحدثون الرئيسيون بعد الظير 4.41 –بعد الظير  4.11

قوة الشراكات: إرساء التحالفات مناقشة فريق الخبراء رفيع المستوى:  مساء 6.41 –بعد الظير  4.41
. مناقشة مخصصة المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرةلصالح الزراعة 

 تقن:فريق خبراء  الحقالشخص قيادي يتمتع بشيرة دولية ينضم إليو 

 متابعة بنود جدول األعمال، بما ف: ذلك البيانات العامة مساء 8.41 – مساء 6.41

 لسادة المندوبينجميع احفل استقبال ل مساء 8.41
  

  3124فبراير/شباط  25الخميس، 

 بعد الظهر 2.31 –صباحا  9.11 الجمسة الصباحية

 بيانات عامة صباحا 9.41 –صباحا  9.11

 رئيسيونالمتحدثون ال صباحا 21.11 –صباحا  9.41

الشراكة : اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى مع السادة المحافظين ظيرا 23.11 –صباحا  21.11
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 ألغراض تمويل الزراعة

 بيانات عامة الظيربعد  2.11 – ظيرا 23.11

 المالحظات الختامية لرئيس الصندوق بعد الظير 2.26 –بعد الظير 2.11

 اختتام أعمال الدورة بعد الظير 2.31 - بعد الظير 2126

 

 


