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 مسودة برنامج أحداث الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين 

المجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علما بمسودة برنامج أحداث الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين  -1
 الواردة في هذه الوثيقة.

في  2018فبراير/شباط  14-13واألربعاء  ستعقد الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين يومي الثالثاء -2
 مقر الصندوق في روما.

االستثمار في االقتصادات  :طويل األمدمن الهشاشة إلى الصمود : التالي موضوعاللى وستركز هذه الدورة ع -3
 الريفية المستدامة.

غذية في العالم، الذي تمن تقرير حالة األمن الغذائي وال 2017وقد اختير هذا الموضوع استجابة لنسخة عام  -4
نما أيضا إلى أن ال أشار  في  اوضع األمن الغذائي قد ازداد سوءإلى أن الجوع في العالم يزداد وحسب، وا 

أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق وغرب آسيا، وبخاصة في أوضاع النزاعات أو المناطق 
 المعرضة للهزات ذات الصلة بالمناخ.

الغرض من هذه الدورة هو تحديد استجابات ابتكارية تلبي االحتياجات االستثمارية المتنوعة للدول األعضاء  -5
 لمي يزداد تطلبا.االحد من الفقر وتعزيز التحول الريفي في سياق ع الرامية إلى اجهودهالصندوق في  في

 سوف يتضمن برنامج األحداث جلسة افتتاحية، ومناقشات مواضيعية والنظر في بنود جدول األعمال. -6

على مدى يومين. ستوفر دورة مجلس المحافظين هذه فرصا متعددة لحوار تفاعلي من خالل عمل الدورة  -7
جلسات الد تمت هيكلة وسيتم توفير وقت كاف للسادة المحافظين لمناقشة بنود جدول األعمال الرئيسية. وق

بحيث تشجع على الحوار التفاعلي والمناقشات الحية بين المتحدثين والسادة المحافظين  المواضيعية
 المشاركين.

يو من األمين العام لمنظمة األمم المتحدة، عالوة على سوف تضم الجلسة االفتتاحية رسالة عن طريق الفيد -8
بيانات من عدد من كبار الشخصيات رفيعة المستوى. كذلك ستعقد محاضرة الصندوق في اليوم األول 
لتمكين أكبر عدد ممكن من ممثلي الدول األعضاء في الصندوق وغيرهم من أصحاب المصلحة لالستلهام 

، وتحقيق تحول ريفي ينيرية لالستثمار في السكان الريفال إلى نهج ابتكسعيهم للوصو  فيمنها كي تحفزهم 
 مستدام وشمولي.

في كيف  ىاألولالمناقشة  وستنظر، انيوممدته برنامج  ضمنسيتم هذا العام عقد ثالث مناقشات مواضيعية  -9
ذات الصلة بتغير هزات اليمكن للصندوق أن يساعد على بناء الصمود في العالم الذي يتأثر بصورة متزايدة ب

تحرى السبل الرامية إلى خلق فرص كسب العيش المستدامة تفس ةالثانيالمناقشة وأما  ؛المناخ والنزاعات
فهم أفضل للبيئة العالمية المتغيرة لوصول لبالتعددية ل ةالثالث المناقشةتعلق تللشباب الريفيين، وفي حين س
 التي يعمل الصندوق ضمنها.

الدول األعضاء لتوفير البيانات دعوة ولن تكون هنالك بيانات عامة على جدول أعمال المجلس، إذ ستتم  -10
ة مرئية يغن ذات الصلة بالموضوع الشامل للدورة مسبقا، إما كتابة أو بصو العامة والتي يفضل أن تك

 .صولهم إلى الصندوقعن طريق الفيديو عند و  همفي تسجيل بيانات وايرغب فقد ،وعوضا عن ذلكمسموعة. 



EB 2017/122/R.41 

2 

التدابير المتصورة لتوزيعها  عنو مسبقا،  العامة وسيتم توفير المعلومات التفصيلية عن كيفية توفير البيانات
تصل بصيغة الفيديو لكي يراها جميع سالتي العامة عرض البيانات وست .المناسبوقت ال في أثناء الدورة

 على موقع الصندوق على شكل فيديو وبصيغة نص مكتوب. ستتاحن، كذلك يالمشارك

سوف يتضمن البرنامج أيضا فرصا عديدة إلقامة الشبكات الثنائية، إذ سيعقد غذاء عمل لرؤساء الوفود يوم و  -11
فبراير/شباط للسماح بمناقشات ثنائية بين السادة المحافظين قبيل مناقشة بنود جدول األعمال الرئيسية.  13

جميع السادة المشاركين في نهاية اليوم األول من العمل. كذلك سيسمح الفطور لك حفل استقبال وسيكون هنال
الصباحي في اليوم الثاني من الدورة للمشاركين في مجلس المحافظين بإقامة الشبكات قبل أن تبدأ المناقشات 

 فبراير/شباط. 14يوم  خفيفن أيضا إلى غذاء و المواضيعية. والمشاركون مدعو 

 .دورة مجلس المحافظيندد مسودة جدول األعمال المرفقة الخطوط العريضة لجدول األعمال المبدئي لتح -12
ضم البنود الرسمية مما يعظم الفرص المتاحة للتقدم بمدخالت حول القضايا الهامة ذات الصلة وهي ت

 بأنشطة الصندوق.

اعتبار جدول األعمال هذا عمل جاٍر، وبالتالي فإنه يخضع للتغييرات مع استالم تأكيدات  ومن الضروري -13
 بالحضور.
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 برنامج عمل الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظينمسودة 

  2018فبراير/شباط  13 ،الثالثاء

 الفقرة الصباحية

 حفل االفتتاح 9.30 – 12.00  

 بنود جدول األعمال للموافقة وللعلم – األعمال بنود 13.00 – 12.00

 جلسة بعد الظهر

 محاضرة الصندوق 14.30 - 15.30

 ل )يتبع(اعمبنود األ 15.30 - 18.30

 حفل استقبال لجميع السادة المنذوبين 19.00 - 21.00

 2018فبراير/شباط  14األربعاء 

 الفقرة الصباحية

 فطور صباحي إلقامة الشبكات 8.30 - 9.30  

 حوار السادة المحافظين للتركيز على بناء الصمود –مناقشة مواضيعية تفاعلية  9.30 - 11.00  

 التعددية -تفاعلية  مناقشة مواضيعية 11.00 - 12.30

 جلسة بعد الظهر

 بنود األعمال )يتبع( 14.00 - 15.00

 التمويل لالستثمار في الشباب –مناقشة مواضيعية تفاعلية  15.00 - 16.30

 اختتام الدورة 17.00 - 18.00

 


