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  نمحافظيالالسابعة والثالثين لمجمس الدورة رنامج أحداث مسودة ب

 

مف النظاـ الداخمي لمجمس المحافظيف عمى أف يعد رئيس الصندوؽ، بموافقة المجمس  6تنص المادة  -1
ء عميو، فقد نظر المجمس التنفيذي، جدوؿ األعماؿ المؤقت لكؿ دورة مف دورات مجمس المحافظيف. وبنا

جدوؿ األعماؿ المؤقت لمدورة في  2013سبتمبر/أيموؿ  عة بعد المائة المعقودة فيفي دورتو التاس التنفيذي
. ويرد ووافؽ عميو 2014فبراير/شباط  20و 19السابعة والثبلثيف لمجمس المحافظيف التي ستعقد يومي 

لممحؽ(. كذلؾ فإف المجمس التنفيذي مدعو نظر ا)ا معمـالوثيقة لبىذا كممحؽ  المؤقت جدوؿ األعماؿ
ئلحاطة عمما بمسودة برنامج األحداث المرافقة لمدورة السابعة والثبلثيف لمجمس المحافظيف والمرفقة ل

 .أيضا بالوثيقة الحالية

في فترة فريدة مف نوعيا. حيث يتـ العمؿ عمى إنجاز جدوؿ أعماؿ  1103ينعقد مجمس المحافظيف عاـ  -2
جراءات لصياغة المستقبؿ إفرصة تاريخية التخاذ  وحيث يواجو العالـ، 1104التنمية العالمي لما بعد عاـ 

  المحورية لمجدؿ الحالي فيو الحاجة إلى استئصاؿ الفقر بجميع أشكالو. الفرضية الذي نرغب فيو. وأما

نمائية تتسـ باالستدامة والشمولية إفي األعواـ األخيرة حدث تحوؿ في تأطير ىذا الجدؿ باتجاه نماذج  -3
لييا حاليا عمى أنيا أمر ال مفر منو لتحقيؽ الحد مف الفقر عمى نطاؽ واسع. والتي ينظر إ ،والمساواة

وليذا التوسيع في النقاش الخاص بالتنمية مضاميف ىامة عمى أنماط االستثمارات والسياسات التي يتوجب 
 كما أنو يوفر فرصة تعد بمثابة فتح لمتطرؽ لؤلسباب الييكمية لمفقر. ،أف تحظى باألولوية القصوى

أال وىو أف معظـ فقراء العالـ ما زالوا يعيشوف في البمدات  ،ال أف ىناؾ جزء مف الصورة لـ يتغيرإ -4
 ،وفي ىذا اإلطار .1ومعظميـ يعتمد عمى الزراعة األسرية إلى حد ما لكسب قوتو ،والمستوطنات الريفية

ط الضوء عمى األثر الياـ عمى أنو السنة الدولية لمزراعة األسرية لتسمي 1103أعمنت األمـ المتحدة عاـ 
والفرص المتاحة  ،والمساواة بيف الجنسيف ،والحد مف الفقر ،لممزارعيف األسرييف عمى األمف الغذائي

 عالـ أفضؿ. غيرىا مف العوامؿ التي يمكف أف تسيـ في بناء الكثير و  ،لمشباب

لوقت المناسب كي يقـو ف لمجمس محافظي الصندوؽ فرصة في او وبالتالي توفر الدورة السابعة والثبلث -5
الصندوؽ بتحديد المسوغات لزيادة االستثمار في المزارعيف األسرييف مف أصحاب الحيازات الصغيرة، 
وبالتالي لممضي في وصؼ التحديات والفرص التي ال بد مف التطرؽ إلييا قبؿ التوسع في شرح أنماط 

لمجمس محافظي  1103دورة عاـ  رتتمحو االستثمارات المطموبة. ومع أخذ كؿ ىذا بعيف الحسباف، 
 االستثمار في المزارعيف األسرييف أصحاب الحيازات الصغيرةالصندوؽ حوؿ الموضوع الشامؿ بعنواف 

 .لموصوؿ إلى المستقبؿ الذي نصبو إليو

خبراء الستثمار الصندوؽ في فتتاح الدورة مناقشة فريؽ ال الفترة الصباحيةتضمف توحوؿ ىذا الموضوع، س -6
المتحدثوف  طرؽوسيت .تقاسما لمخبرات مف الميداف :ف األسرييف أصحاب الحيازات الصغيرةالمزارعي

 لتنظيـ المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة.  المتاحة التحديات والفرص ينظروا فيجاربيـ و لت

                                                      

1
 (.1101في المائة من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية )الصندوق  61تشير التقديرات إلى أن أكثر من   
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واستجابة لمناشدات المحافظيف لمحصوؿ عمى فرصة أكبر لبلنخراط في تبادؿ دينامي أحدىـ مع اآلخر،  -7
يذا بالرئيس نوانزي  بادرسيعقد اجتماع مائدة مستديرة لمسادة المحافظيف بعض ظير اليـو األوؿ. وقد 

منبر لمسادة محافظي الصندوؽ ليقوموا بوضع االستراتيجيات بصورة أكثر إتاحة  لتعزيز 1102الحدث عاـ 
يرة وفقراء الريؼ. كذلؾ توسعا حوؿ القضايا الرئيسية التي تؤثر عمى المزارعيف أصحاب الحيازات الصغ

ستساعد أيضا عمى صياغة األولويات االستراتيجية لمصندوؽ مف خبلؿ االستفادة مف  الجمسةفإف ىذه 
مدخبلت المحافظيف وخبراتيـ. والمقصود أف تكوف ىذه المائدة المستديرة بمشاركة مف قبؿ جميع محافظي 

 الصندوؽ. 
 أخرى وهي 9 أما في اليوم الثاني فسيتم عقد ثالثة أحداث -8

يوفر للمشاركين في دورة المجلس الفرصة لاللتقاء بموظفي الصندوق  لتعزيز العالقاتفطور  (أ )

آخرين من جميع األقاليم التي يعمل فيها  أشخاص ولتشاطر المعلومات والدروس المستقاة مع

 ؛الصندوق

ن المزارعين لفرص المتاحة للترويج إلرساء تحالفات بياقطاع الخاص بال سيتحرى فريق خبراء (ب )

 أصحاب الحيازات الصغيرة وكيانات القطاع الخاص؛

مناقشة إفرادية مع شخصية قيادية معروفة عالميا تؤثر على جدول أعمال التنمية. وسوف يقوم  (ج )

 مشهور دوليا. منسقبتيسير هذا النقاش 

 07و 06يومي الخامس لمنتدى المزارعيف  العالمي سيتـ عقد االجتماع ،وأخيرًا، وقبؿ انعقاد المجمس -9
القمة إلى القاعدة ومنتدى المزارعيف ىو عممية لمتشاور والحوار مف في مقر الصندوؽ.  1103فبراير/شباط 

المنتجيف الريفييف والصندوؽ والحكومات، مع التركيز عمى التنمية الريفية منظمات بيف صغار المزارعيف و 
بالتزامف مع انعقاد مجمس محافظي  سنتيفة كؿ مر  ،1115الذي أنشئ عاـ  ينعقد المنتدى .والحد مف الفقر

 الصندوؽ.

 يلبرنامج العمؿ المقترح. وى امبدئي ازمني جدوال المرفقة مع ىذه الوثيقةوتوفر مسودة برنامج األحداث  -11
والجمسة  ضـ البنود الرسمية كما ىي واردة في جدوؿ األعماؿ المؤقت كي ينظر فييا مجمس المحافظيفت

. ويسعى الجدوؿ الزمني إلتاحة الوقت الكافي وغيرىا مف األحداث الجانبية لمحافظيفارفيعة المستوى مع 
لمتطرؽ لجدوؿ األعماؿ الرسمي، مع تعظيـ الفرص لمحوار التفاعمي حوؿ القضايا اليامة ذات الصمة 

 بأنشطة الصندوؽ.

 ر األحداث.يجب اعتبار الجدوؿ الزمني عمبل مستمرا وخاضعا لمتغيير مع استبلـ تأكيدات بحضو  -11

 21ييئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوؽ يـو الجمعة لستعقد الدورة األولى  -12
بناء عمى مداوالت مجمس المحافظيف فبراير/شباط. وستستمـ الدوؿ األعضاء المشاركة في ىيئة المشاورات 

 المعمومات ذات الصمة. ،بيذه الييئة
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لموباول مار فاي المازراعين األساريين أباحاح الحياازاغ البا يرة االساتث – 4102مجمس المحاافظين 
 الذي نببو إليه إلى المستقبل

 برنامج األحداثمسودة 

 4102فبراير/شباط  01 ،األربعاء

 ظهرا  00.1 –بباحا  1011البباحية                   الجمسة
 الحفؿ االفتتاحي صباحا 01.11  – صباحا 8.11

: استثمار الصندوؽ في المزارعيف األسرييف أصحاب الحيازات الصغيرة: مناقشة فريق خبراء صباحا 00.21 – صباحا 01.11
 مخبرات مف الميدافل اتقاسم

 ظيرا 01.04 – صباحا 00.21

 ظيرا 01.21 –ظيرا  01.04

 بنود جدوؿ األعماؿ المعروضة لمموافقة أو العمـ -الدورة السابعة والثبلثيف لمجمس المحافظيف
 رئيسي متحدث

 بيانات عامة ظيرا 0.21 –ظيرا  01.21
 مساء 00.1 – الظهر بعد 011. جمسة بعد الظهر

 لمسادة المحافظين ةاجتماع مائدة مستدير  مساء  5.11 – الظير بعد 2.11

 بما في ذلؾ البيانات العامة، بنود األعماؿمتابعة  مساء 7.30 –مساء 6.00
 فودحفؿ استقباؿ لجميع الو   مساء 7.30

  4102فبراير/شباط  41 ،الخميس
 ظهرا 00.1 –بباحا  1011 البباحيةجمسة ال

 فطور بباحي لتعزيز العالقاغ  صباحا  9.30 – صباحا 8.30
 القطاع الخاصبفريق خبراء  صباحا 11.11 – صباحا 9.30

 عمييا أو لمعمـالمعروضة لمموافقة متابعة بنود األعماؿ  صباحا 00.34 -صباحا 00.04

 دوليا عمييا مع شخصية قيادية معروفة جمسة تفاعمية لطرح األسئمة واإلجابة حدث رئيسي: ظيرا 01.04 -صباحا 00.34
 عف موضوع الدورة /منسؽيرة لمتحديات مف قبؿ صحفيومثستطرح عمييا أسئمة محددة ومركزة 

 بيانات عامة ظيرا 0.04 – ظيرا  01.04
 مبلحظات ختامية يمقييا رئيس الصندوؽ ظيرا 0.14 – ظيرا 0.04
 اختتاـ الدورة ظيرا 0.21 – ظيرا 0.14

 4102فبراير/شباط  40الجمعة، 
 2لمشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوؽلييئة االدورة األولى 

                                                      

2
 للدول األعضاء المشاركة في التجديد العاشر لموارد الصندوق.  
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 جدول األعمال المؤقغ لمدورة السابعة والثالثين لمجمس المحافظين مسودة

 ورةافتتاح الد -1

 اعتماد جدوؿ األعماؿ -2

 انتخاب مكتب مجمس المحافظيف -3

 طمب عضوية غير أصمية -4

 بياف رئيس الصندوؽ -5

 بيانات عامة -6

 تقرير عف التجديد التاسع لموارد الصندوؽ -7

 التجديد العاشر لموارد الصندوؽ -8

 2012القوائـ المالية الموحدة لمصندوؽ لعاـ  -9

، وبرنامج 2014يزانيتاف العادية والرأسمالية لمصندوؽ لعاـ برنامج عمؿ الصندوؽ المستند إلى النتائج، والم -11
وخطتو اإلشارية لمفترة  2014عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ المستند إلى النتائج وميزانيتو لعاـ 

والتقريراف المرحمياف عف مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف وتنفيذ نظاـ تخصيص  ،1104-1105
 رد عمى أساس األداءالموا

 تقرير عف اإلنفاؽ الخاص بتفعيؿ اإلصبلح -11

 اآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر -12

  مسائؿ أخرى -13
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 جدول األعمال التفبيمي

 افتتاح الدورة - 1

 .2014فبراير/شباط  20و 19ستعقد الدورة السابعة والثبلثوف لمجمس المحافظيف يومي األربعاء والخميس 

 تماد جدول األعمالاع - 2
مف النظاـ  6يرد جدوؿ األعماؿ المؤقت، الذي أعده رئيس الصندوؽ واعتمده المجمس التنفيذي وفقًا لممادة 

 (.GC 37/L.1الداخمي لمجمس المحافظيف، في الوثيقة الحالية )

 انتخاح مكتح مجمس المحافظين - 3
مف النظاـ  12نتيف القادمتيف وفقا لممادة مجمس المحافظيف مدعو النتخاب رئيس المجمس ونائبيو لفترة الس

 الداخمي لممجمس.

 طمح عضوية غير أبمية - 4
. وترد توصية المجمس التنفيذي بيذا االتحاد الروسينظر المجمس التنفيذي في طمب عضوية تـ تسممو مف 

  ..GC 37/L.2الشأف مع مشروع القرار الخاص بيا في الوثيقة 

 بيان رئيس البندوق - 5
 الصندوؽ، السيد كانايو نوانزي، ببياف أماـ مجمس المحافظيف. سوؼ يدلي رئيس

 بياناغ عامة - 6
السادة المحافظوف مدعووف لئلدالء ببيانات عامة في إطار ىذا البند مف جدوؿ األعماؿ، ونشجع السادة 
 المحافظيف بشكؿ قوي عمى تقديـ أشرطة فيديو تضـ بياناتيـ اإلفرادية أو اإلعداد لبيانات مجمعة مثبلً 

 حسب قوائـ الصندوؽ أو حسب التجمع الجغرافي لمبمداف.

 تقرير عن التجديد التاسع لموارد البندوق - 7
تقريرا عف وضع االلتزامات، والمدفوعات، واالقتراض وغير  GC 37/L.3، تقدـ الوثيقة 24-/د055وفقا لمقرار 

، في حاؿ وجدت، وتوصياتو ذلؾ مف المسائؿ ذات الصمة بالتجديد، مع تعميقات المجمس التنفيذي عمييا
 المتعمقة بيا.

 التجديد العاشر لموارد البندوق - 8
 هيئة المشاوراغ الخابة بالتجديد العاشر لموارد البندوق: إنشاؤها واختيار رئيسها (أ )

مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية قياـ مجمس المحافظيف  2-3تتضمف المادة 
اف استمرار عممياتػػػو. وسوؼ ػػػالموارد المتاحة لمصندوؽ بيدؼ ضمباستعراض دوري لمدى كفاية 

المعروضة عمى مجمس المحافظيف مشروع قرار حوؿ إنشاء ىيئة  GC 37/L.4تتضمف الوثيقػػػػػػػة 
 المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوؽ.
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 ياغ تجديد موارد البندوقموضع ميزانية النفقاغ الخابة بعم )ب(

مقترحا بإنشاء ميزانية خاصة باألنشطة ذات الصمة بمشاورات  GC 37/L.5وؼ تعرض الوثيقة س
المستقبمية ذات الصمة  ةنشطاألتجديد موارد الصندوؽ يتـ تجديدىا بصورة منتظمة لتمويؿ جميع 

 بمشاورات تجديد الموارد.

 2012القوائم المالية الموحدة لمبندوق لعام  - 9
 أعماؿمف الموائح الخاصة بتسيير  9ة مف الموائح المالية لمصندوؽ، والبند الثانية عشر  لبلئحةوفقا 

، التي تتضمف القوائـ المالية لمصندوؽ GC 37/L.6الصندوؽ، مجمس المحافظيف مدعو لمنظر في الوثيقة 
، وتقرير المراجع الخارجي وشيادة المراجع الخارجي المستقؿ عمى الضوابط الداخمية عمى 2012لعاـ 

ىذه  2013بلغ المالي. وقد استعرض المجمس التنفيذي في دورتو الثامنة بعد المائة في أبريؿ/نيساف اإلب
 القوائـ، وأوصى بعرضيا عمى مجمس المحافظيف إلقرارىا.

، 2014برنامج عمل البندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية لمبندوق لعام  - 11
وخطته  2014يم المستقل في البندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام وبرنامج عمل مكتح التقي

، والتقريران المرحميان عن مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون وتنفيذ نظام 1105-1104اإلشارية 
 تخبيص الموارد عمى أساس األداء

، عمى النحو 2014المستقؿ فيو لعاـ  ميزانيتي الصندوؽ ومكتب التقييـ GC 37/L.7سوؼ تتضمف الوثيقة 
الذي يوصي بو المجمس التنفيذي مجمس المحافظيف بالموافقة عمييا، مع مشروع قرار بشأنيا. وسوؼ 
تتضمف ىذه الوثيقة أيضا تقريرا عف تنفيذ نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء ومشاركة الصندوؽ في 

 وف لعمـ المجمس.مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالدي

 تقرير عن اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلبالح - 11
، وافؽ مجمس المحافظيف عمى إعادة توجيو رصيد اإلنفاؽ 1101في فبراير/شباط  24-/د058يو القرار نبتب

الخاص ببرنامج اإلنياء الطوعي المبكر لمخدمة إلى تفعيؿ اإلصبلحات لتمويؿ تنفيذ نتائج المبادرات 
التقرير النيائي  GC 37/L.8لموارد البشرية. وبناء عمى طمب المجمس، ستتضمف الوثيقة الرئيسية إلصبلح ا

 عف النفقات المتكبدة في ىذا الشأف. 

 اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التبحر - 12
 ، لعمـ مجمس المحافظيف، تقريرا عف استضافة الصندوؽ لآللية العالميةGC 37/L.9ستتضمف الوثيقة 

التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر، كما نظر فيو المجمس التنفيذي في دورتو العاشرة بعد المائة في 
 .1102ديسمبر/كانوف األوؿ 

 مسائل أخرى - 13
بموجب ىذا البند، سينظر مجمس المحافظيف في أي مسائؿ إضافية لـ تدرج في جدوؿ األعماؿ المؤقت، 

 األمانة.مما قد يقترحو أعضاء المجمس و/أو 


