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   لمجلس المحافظيناألربعين مسودة برنامج أحداث الدورة 

كما ه:  ،األربعين لمجلس المحافظينلدورة اأحداث  برنامجالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علما بمسودة  -1
 واردة ف: هذه الوثيقة.

خر دورة آإذ أنها ستكون  :مميزة بالنسبة للصندوقف: لحظة  ينمحافظالمجلس لاألربعون تنعقد الدروة  -2
وف:  .بعد ثمان: سنوات من توليه رئاسة هذه المنظمة ،لمجلس المحافظين تعقد تحت قيادة الرئيس نوانزي

 وكان آخر ذلك عمله ،غدا الصندوق العبا رئيسيا ف: الحوار السياسات: العالم: ،هذه السنوات الثمانية
لوصول إلى لاب التأييد لالعتراف بالدور المحوري الذي البد أن يلعبه أصحاب الحيازات الصغيرة الستقط

 ،نص عليه أهداف التنمية المستدامة الت: تبناها قادة العالم العام الماض:تكما  ،عالم متحرر من الجوع
 (.2030للتنمية المستدامة )جدول أعمال  2030وجدول أعمال 

دليال واضحا على أن مهمة الصندوق المتمثلة ف:  2030يوفر جدول أعمال  ،قبلإلى المست وبالتطلع -3
مواءمة أكثر المستدام للمناطق الريفية ه: الشمول: االستثمار ف: السكان الريفيين وتمكين التحول الريف: 

لم يكن الصندوق على اإلطالق ف: موقع أفضل إذ من أي وقت مضى.  ،وف: العقود القادمة ،اآلن
سنوات عديدة من النمو فبعد : 2030مساعدة البلدان على اإليفاء بأولوياتها ذات الصلة بجدول أعمال ل

عتراف بخبرته ومعرفته وأدائه ف: هذا المجال. كذلك فقد اليتمتع الصندوق اآلن با ،واالصالحات المتينة
واألدلة واألدوات  ،لجديدةيولد األفكار احيث  ،رئيسية للمعرفةالمؤسسة الوضع الصندوق نفسه ف: موقع 

للمجتمع اإلنمائ: دعما لحوار السياسات لتحديد أفضل السبل لتحويل سبل العيش الريفية. إضافة إلى ذلك، 
ف: تعبئة بقيادته وأكتسب اعترافا دوليا  ،فقد جدد الصندوق ونوع مصادر تمويله ألغراض التنمية الزراعية

إشارة  ،وهو اإلطار العالم: الجديد لتمويل التنمية ،بابااالستثمارات. إذ أشار جدول أعمال أديس أ
 مخصوصة إلى الدور المحوري للصندوق ف: تحويل االستثمارات لصالح تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة.

انتخاب رئيس أثناءه إذ سيتم  ،بمثابة فصل جديد للصندوق 2017يعتبر اجتماع مجلس المحافظين لعام  -4
وتزايد مطرد للطلب  ،ف: وقت يتسم بتغير عالم: ملفت لالنتباه -يخ الصندوقوهو السادس ف: تار -جديد

وبلدان تشعر وبصورة متزايدة بوطأة مسبوقة، إلى مستويات غير وهجرة متضخمة وصلت  ،على األغذية
والمنظمة ف: موقع فريد من نوعه  ،تغير المناخ والتدهور البيئ:. ويستمر الطلب على عمل الصندوق بالنمو

باالستشهاد باإلطار  ،من خالل العمل بأسلوب "أكبر وأفضل وأذكى" ،خذ بعملياتها إلى مستوى جديدلتأ
 .2025-2016االستراتيج: للصندوق لعام 

 الثالثواالجتماع العالم:  ،تلك ه: القضايا الت: تهيئ األجواء للدورة األربعين لمجلس محافظ: الصندوق -5
لمنتدى الشعوب األصلية الذي يسبقه. وسوف يوفر هذان الحدثان فرصة لتحديد النهج والحلول للريفيين 

 سيمكنهم من تحويل حياتهم ومجتمعاتهم.األمر الذي  ،نساء ورجاال

 التالية:الرئيسية األحداث  2017لعام مجلس المحافظين  دورة مضمتوس -6

. علما بأن فترة 2017فبراير/شباط  14والذي سيبدأ بتاريخ  ،االقتراع النتخاب الرئيس القادم للصندوق ( أ)
وسيستلم الرئيس المنتخب  ،مرة واحدةلشغل رئيس الصندوق لمنصبه ه: أربع سنوات قابلة للتجديد 

 .2017أبريل/نيسان  1حديثا زمام منصبه ف: 
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من هذا الحوار بين  والغرض الدورة،سيعقد حوار السادة المحافظين هذا العام بعد ظهر اليوم األول من  ( ب)
المحافظين تحري الخيارات الحاسمة الت: يواجهها الصندوق ف: سعيه لتعظيم مساهمته ف: السادة 

والعوامل الت: ستختبر قدرة الصندوق والتزامه بأهداف التنمية الريفية المستدامة.  ،2030جدول أعمال 
 المشاركة فيه لجميع المشاركين.  وستتاح ،وسيعقد حوار المحافظين ف: قاعة االجتماعات الرئيسية

سيركز فريق خبراء الشعوب األصلية على الدور الذي يمكن للشعوب األصلية أن تلعبه ف: التحول )ج( 
سوف يسلط فريق الخبراء  ،2030وضمن نطاق جدول أعمال  ،الريف: ألغراض التنمية المستدامة

الطبيع:. وعلى وجه الخصوص سوف ينظر  الضوء على االرتباط العميق بين المجتمع البشري والعالم
والت: تدمج كل من  ،كما تراها الشعوب األصلية ،ف: الطبيعة متعددة األوجه للتنمية المستدامة

 المظاهر االجتماعية والحضارية واألبعاد االقتصادية والبيئية للتنمية ضمن نهج شمول: واحد.

المشاركين ف: دورة المجلس وموظف: الصندوق معا لتقاسم إفطار إلقامة الشبكات ف: اليوم الثان: يجمع  -7
 المعلومات والدروس المستفادة عبر جميع األقاليم الت: يجري فيها الصندوق عملياته.

سينعقد برنامج الندوات ف: اليوم الذي يسبق  ،وبغية توفير فرص أكبر للنقاش بين السادة الوزراء والمحافظين -8
 .2017 مدورة مجلس المحافظين لعا

عقد نسي، 2017فبراير/شباط  13االثنين و 10الجمعة مجلس المحافظين يوم: دورة ل انعقاد يوأخيرا، وقب -9
وقد أنشئ هذا المنتدى بموجب سياسة  ،الشعوب األصلية ف: مقر الصندوقلمنتدى الثالث االجتماع العالم: 

لشعوب األصلية على المستوى الصندوق لالنخراط مع الشعوب األصلية كأداة لالنخراط المنتظم مع ا
المحل: والوطن: والدول: من خالل عملية حوار ومناقشات بين ممثل: مؤسسات الشعوب األصلية وموظف: 

عالوة على ذلك، تنص السياسة أيضا على عقد اجتماع عالم: لمنتدى . الصندوق والدول األعضاء
حافظين. وستعقد الجلسة الختامية للمنتدى بالتزامن مع انعقاد مجلس الم ،الشعوب األصلية مرة كل سنتين

المجلس وستكون مفتوحة لجميع السادة المحافظين وممثل: الدول األعضاء ف:  ،فبراير/شباط 13يوم االثنين 
 . التنفيذي

. وقد وما يرافقها من أحداثلدورة مجلس المحافظين مبدئيًا برنامج األحداث المرفقة جدوال زمنيا توفر مسودة  -11
مع تعظيم الفرص  ،جدول األعمال الرسم:الستكمال سمح بالوقت الكاف: لك: يلجدول الزمن: اهذا صمم 

 لحوار تفاعل: حول القضايا الهامة ذات الصلة بأنشطة الصندوق. المتاحة 

 ولذا فهو عرضة للتغيير مع استالم تأكيدات الحضور. ،يعتبر جدول األعمال هذا عمال مستمرا -11

لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق يوم: الخميس  كذلك ستعقد الدورة األولى -12
استنادا إلى  ،وسوف تستلم الدول األعضاء المشاركة ف: الهيئة ،2017فبراير/شباط  17و 16والجمعة 

 المعلومات ذات الصلة ف: الوقت المناسب.  ،مداوالت مجلس المحافظين

 

 



EB 2016/119/R.46  

4 

 2017مجلس المحافظين لعام 

 مسودة برنامج األحداث 

 2017فبراير/شباط  13االثنين،  

 17.00-15.30و  13.00-9.30 برنامج الندوات

وموجز تقدمه ألمانيا عن رئاسة مجموعة  ،إيطاليا عن رئاسة مجموعة السبعةموجز تقدمه  11.30 – 9.30
 العشرين

مستقبل  – ف: ذكرى إنشائه الخمسين المركز الدول: للزراعة المدارية :حدث لتشاطر المعارف 13.00 – 11.30
 ألغذية المستدامةل

السادة والدعوة موجهة إلى اختتام االجتماع العالم: الثالث لمنتدى الشعوب األصلية.   17.00 – 15.30
 ن وممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي لحضور هذا االجتماعيالمحافظ

 2017فبراير/شباط  14الثالثاء، 

 13.30-9.00 الجلسة الصباحية
 حفل االفتتاح 10.30 – 9.00

 بنود جدول األعمال للموافقة أو للعلم –األربعون لمجلس المحافظين الدورة  11.00 – 10.30
 انتخاب رئيس الصندوق  13.00 – 11.00

 لمحافظين فقط(للسادة ا -قاعة اجتماعات إيطاليا)
 البيانات العامة 13.30 – 13.00

 19.30-15.00 جلسة بعد الظهر
 انتخاب رئيس الصندوق  16.30 – 15.00

 لمحافظين فقط(للسادة ا -إيطالياقاعة اجتماعات )
 السادة المحافظينحوار  18.00 – 16.30
 البيانات العامة 19.30 - 18.00
 حفل استقبال لجميع المندوبين 19.30
 2017فبراير/شباط  15األربعاء، 

 13.30-8.30 الجلسة الصباحية
 إفطار إلقامة الشبكات 9.00  – 8.30
 البيانات العامة 9.30  – 9.00
 انتخاب رئيس الصندوق  11.00 – 9.30

 لمحافظين فقط(للسادة ا -قاعة اجتماعات إيطاليا)
 الشعوب األصليةقضايا فريق الخبراء:  12.30 – 11.00
 بما ف: ذلك البيانات العامة ،متابعة بنود جدول األعمال 13.15 – 12.30
 رئيس المجلسمالحظات ختامية يلقيها  13.25 – 13.15
 اختتام الدورة 13.30 – 13.25
 2017فبراير/شباط  17فبراير/شباط والجمعة،  16الخميس، 

 لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ىاألول الدورة
 التجديد الحادي عشر للموارد(هيئة المشاورات الخاصة ب)للدول األعضاء المشاركة ف: 


