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   مسودة برنامج أحداث الدورة التاسعة والثالثين لمجلس المحافظين

التنفيذي مدعو لإلحاطة علما بمسودة برامج األحداث المصاحبة لدورة مجلس المحافظين التاسعة  المجلس -1
 كما ه: واردة ف: هذه الوثيقة. ،والثالثين

فالعالم قد وضع لنفسه هدفا طموحا  الصندوق ف: لحظة فريدة من نوعها. مجلس محافظ:لتنعقد هذه الدروة  -2
ذا ما  .2030عام  الفقر والجوع بحلول استئصاليتمثل ف:  أخذت معا، فإن هذه العناصر الثالث، وه:: وا 

أهداف التنمية المستدامة، وجدول أعمال أديس أبابا، ومؤتمر األمم المتحدة حول تغير المناخ )مؤتمر 
 . لصالح الجميعتوفر خارطة طريق جديدة لتحسين الرفاهية واالزدهار  (،21األطراف 

 2015، البد لالستثمارات ف: عالم ما بعد والمستقبليةلألجيال الحاضرة  عادلةوالولتحقيق التنمية المستدامة  -3
الذي أدرك منذ وقت طويل األهمية الحاسمة  ،أن تكون شمولية. فالشمولية ه: جوهر عمل الصندوق

فقر، سواء كأفراد أو كمجموعات، وروج ف: الللتمكين االجتماع: واالقتصادي لسكان الريف الذين يعيشون 
 الت: تعزز من قدراتهم وسبل عيشهم. تاسات واالستثماراللسي

وبالتال:، تمثل دورة مجلس المحافظين التاسعة والثالثين، فرصة هامة للصندوق لطرح هذه األسئلة وغيرها  -4
من األسئلة الحاسمة على طاولة البحث: كيف يمكن ضمان عدم إقصاء أي أحد من التقدم المحرز نحو 

وكيف يتوجب على االستثمارات الشمولية أن تؤدي بحق إلى أسعار عادلة  ؟لمستدامةتحقيق أهداف التنمية ا
، ومشاركة وفرص للعمل المحترم ،ألصحاب الحيازات الصغيرة، وفرص للربط بشرائح األسواق عالية القيمة

: مجلس محافظ: الصندوق مع منتدى المزارعين الذي سيسبقه األطراف التوسوف يجمع  النساء وتمكينهن؟
وستكون هذه األحداث بمثابة . االستثمارات الشموليةوتطوير تأطير  يةيتوجب أن يكون لها كلمة ف: كيف

وهو يمض: ، 2015ف: تحقيق وعد جدول أعمال ما بعد عام  ية إسهام الصندوقإطالق للحوار عن كيف
 قدما. 

على الموضوع اإلجمال: وهو 2016 وبإبقاء هذا الموضوع ف: أذهاننا، ستركز دورة مجلس المحافظين لعام  -5
 ." 2015 األعمال ف: جدول أعمال ما بعد عامقطاع السكان الريفيون والدولة و  -االستثمار الشمول:"

 وسيضم مجلس المحافظين األحداث التالية: -6

فريق خبراء للقطاع الخاص سيتمعن ف: سبب كون االستثمار الشمول: معقوال من منظور األعمال،  ( أ)
ع الخاص الذي يشمل أصحاب الحيازات الصغيرة، والمشروعات متوسطة الحجم، وكيف يمكن للقطا

. وسيكون 2030والمصارف التجارية ومتعددة الجنسيات أن يتواءم ليدخل جدول أعمال التنمية لعام 
حدث فريق الخبراء هذا حدثا تفاعليا وديناميا، يقوده منسق/صحاف: متميز يضمن إجراء حوار شامل 

 الخبراء والجمهور. مع أعضاء فريق

استقطاب التمويل لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة ما "مائدة مستديرة للسادة المحافظين ستركز على  ( ب)
، وأيضا عن جدول أعمال أديس أبابا. "الضروري لتحقيق الهدف الثان: من أهداف التنمية المستدامة

صادق على كل من نمط ويعد جدول األعمال هذا ذو أهمية خاصة بالنسبة للصندوق ألنه ي
ة إليصال أداة التنمية المستدامة. ويعترف بدور يكاستراتيج ااالستثمارات الت: يسعى الصندوق إليه
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فقر من تحسين أمنهم الغذائ: سكان الريف الذين يعيشون ف: الصندوق ف: تعبئة استثمارات تمكين 
 والتغذوي، وزيادة دخولهم وتعزيز صمودهم.

ف: التنمية الريفية" الذي سيعرض عددا من االبتكارات الت:  اريةاالبتكالستثمارات )ج( فريق خبراء عن "ا
سيدعمها الصندوق من خالل برنامجه االستثماري وبرنامجه للمنح ف: التكنولوجيات الزراعية والتمويل 

شراك القطاع الخاص. وسوف يركز فريق الخبراء على الدور المحت مل الريف: واستراتيجيات التمثيل وا 
 لالبتكارات ف: إحداث تغييرات تحويلية لصالح المجموعة المستهدفة ف: الصندوق.

)د( وبعد نجاح العام الماض:، سيتم إلقاء المحاضرة الثانية لمجلس المحافظين من قبل عالم أو ممارس أو 
و شخصية عامة متميزة، الت: تدفع خبراتها وأفكارها المتقدمة بأسلوب التفكير الحال: قائد أو كاتب أ

 عن الزراعة والتنمية الريفية.

بهدف توفير مجال أوسع للمناقشة بين السادة الوزراء والمحافظين، سيعقد برنامج للندوات بالتزامن مع دورة و  -7
 .مجلس المحافظين

ثان: يجمع المشاركين ف: دورة المجلس وموظف: الصندوق معا لتقاسم إفطار إلقامة الشبكات ف: اليوم ال -8
 المعلومات والدروس المستفادة عبر جميع األقاليم الت: يجري فيها الصندوق عملياته.

سيعقد االجتماع العالم: السادس ، 5161فبراير/شباط  61و 62وأخيرا، وقبل انعقاد مجلس المحافظين يوم:  -9
لصندوق. ويعد منتدى المزارعين عملية تشاورية من القاعدة إلى القمة، وحوارا بين لمنتدى المزارعين ف: ا

صغار المزارعين ومنظمات المنتجين الريفيين والصندوق والحكومات، يركز على التنمية الريفية وعلى الحد 
مجلس  مرة كل سنتين بالتزامن مع انعقاد دورة 5111من الفقر. ويجتمع هذا المنتدى الذي أنشئ عام 

 محافظ: الصندوق.

تحدد مسودة برنامج األحداث المرفقة جدوال زمنيا أوليا لدورة مجلس المحافظين واألحداث المرافقة لها. وقد  -11
صمم الجدول الزمن: هذا للسماح بالوقت الكاف: للتطرق لجدول األعمال الرسم: للدورة مع تعظيم الفرص 

 مة ذات الصلة بأنشطة الصندوق. للحوار التفاعل: حول القضايا الهاالمتاحة 

 تأكيدات لحضور الدورة.الويجب اعتبار الجدول الزمن: هذا عمال جاريا وخاضعا للتغيير مع استالم  -11
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 2016 مجلس محافظي الصندوق لعام 
 سكان الريف والدولة وقطاع األعمال في جدول أعمال –االستثمار الشمولي 

 2015 ما بعد عام 

 
 رنامج األحداثمسودة ب

  6161شباط /فبراير 61، الثالثاء

 61.01 – 61.01و 60.01 - 9.01 برنامج الندوات 
 موجز تقدمه الصين عن رئاسة مجموعة العشرين 66.31 - 9.31

 (12عرض موجز تقدمه فرنسا والمغرب عن مؤتمر األمم المتحدة اتغير المناخ )مؤتمر األطراف  63.31 – 66.31
الدورة مفتوحة لجميع السادة المحافظين والممثلين ف:  –االجتماع العالم: السادس لمنتدى المزارعين  61.31 – 62.31

 المجلس التنفيذي
 

  -6161شباط /فبراير 61، األربعاء
 60.01 - 9.01 الجلسة الصباحية

 حفل االفتتاح 61.51 – 9.31
 : القطاع الخاصفريق الخبراء 66.21 – 61.51
 بنود جدول األعمال للموافقة أو اإلعالم –الدورة التاسعة والثالثون لمجلس المحافظين  63.11 – 66.21
 بيانات عامة 63.31 - 63.11

 

 69.11 - 61.11 جلسة ما بعد الظهر

 المائدة المستديرة للسادة المحافظين 61.31 – 62.11
 ت العامةمتابعة بنود جدول األعمال بما ف: ذلك البيانا 69.11 – 61.31
 حفل استقبال لجميع المندوبين 69.11

 

  6161شباط /فبراير 68، الخميس

 60.01 - 8.01 الجلسة الصباحية

 إفطار إلقامة الشبكات 9.31 - 8.31
 بيانات عامة 61.11 – 9.31

 سلسلة محاضرات مجلس المحافظين 66.31 – 61.11
 ذلك البيانات العامة متابعة بنود جدول األعمال بما ف: 63.11 – 66.31

 61.11 - 61.11 جلسة ما بعد الظهر
 تقرير عن اجتماع المائدة المستديرة للسادة المحافظين 62.31 – 62.11

 االستثمارات االبتكارية ف: التنمية الريفية فريق الخبراء: 61.42 – 62.31
 مالحظات ختامية يلقيها رئيس الصندوق 61.21 – 61.42
 اختتام الدورة 61.11 – 61.21

 

 


