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 مسودة برنامج أحداث الدورة الثانية واألربعين لمجلس المحافظين

المجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علما بمسودة برنامج األحداث المرافقة للدورة الثانية واألربعين لمجلس  -1
 .الواردة في هذه الوثيقة ،المحافظين

في  2019فبراير/شباط  15 والجمعة ،14الدورة الثانية واألربعين لمجلس المحافظين يومي الخميس  ستعقد -2
مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في روما. ويوّفر القرار المتخذ بقبول الدعوة التي وجهتها منظمة 
األغذية والزراعة للسماح باستخدام مقرها لعقد هذا االجتماع مثاال ملموسا على التعاون المعزز بين 

مل معا لتحويل الموارد نحو الفقراء في جميع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، والتصميم المشترك للع
 أنحاء العالم.

. إذ يلعب الصندوق، بحكم مهمته االبتكار الريفي وريادة األعمالعلى موضوع  2019ة عام ر دو  ستركز -3
المتمثلة في تمكين التحول الريفي، دورا محوريا في خلق الظروف المواتية لالبتكار وريادة األعمال كي 

ويعكس اختيار هذا الموضوع االلتزام المعقود بموجب التجديد الحادي عشر . ق الريفيةتزدهر في المناط
االستشرافية  في موقع الوكالةالصندوق وضع لوالنية  ،لموارد الصندوق باعتناق ثقافة النتائج واالبتكار

 سبابألللتطرق لوالنهج التحولية ضرورية المتخصصة، القادرة على تفعيل نهج طموح تجاه التحول الريفي. 
. إذ لم يعد العمل باألسلوب المعتاد بأسرها د وتعيد إنتاج المشاكل عبر المجتمعات الريفيةالجذرية التي تولّ 

وللمجتمع اإلنمائي األوسع أن يزود البلدان بالوسائل الالزمة لتحقيق أهداف التنمية للصندوق كافيا إذا كان 
ئة واالبتكارات وروح ريادة األعمال الستئصال الفقر والقضاء التام المستدامة: إذ هنالك حاجة لألفكار الجري

 على الجوع.

برنامج األحداث حفل افتتاح، وحوار تفاعلي بين الضيوف والمندوبين، ومناقشة والنظر في بنود  سيتضمن -4
 .جدول األعمال

ا عدد من رؤساء بيانات يدلي به ستضمنسيس، كما الفتتاحية بحضور قداسة البابا فر ا الجلسة ستتشرف -5
 ، سفيرة األمم المتحدة للسالم.Midori Gotoعازفة الكمان تؤديه  رضوع ،الحكومات والدول

حية بين المتحدثين والمشاركين حول موضوع مجلس المناقشات الصممت الجلسات التفاعلية لتشجيع قد و  -6
أما تركيزها الشامل فسينصب على دعم الصندوق لالبتكار وريادة األعمال على المستوى  المحافظين.

وانخراطه في عمليات ابتكارية على المستوى العالمي، التي ستشكل معا جملة  ،القطري ومستوى المشروعات
فادة لحافظة مست د على الدوام دروسا  التي ستأتي بالتغيير وتولّ  ،متسقة متعددة القطاعات من التدخالت

 الصندوق على وجه العموم.

الجلسة األولى كيف يمكن  . وستتحرىجالبرنام يومي تفاعلية على مدى جلساتهذا العام ثالث ستعقد  -7
 التغذيةنشطة الرامية إلى تنمية سالسل القيمة مراعية لقضايا األللصندوق أن يعمل لضمان أن تكون 
ة فستنظر في الدور الذي تلعبه ريادة األعمال االجتماعية واالبتكار والتمايز بين الجنسين، وأما الجلسة الثاني

الثالثة بمناقشة أثر التكنولوجيا  الجلسةفي الترويج للصمود ومواجهة التحديات العالمية، في حين ستتسم 
 الجديدة على مستقبل الزراعة.
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 Gunhild  الدكتورة(، ستقوم IFAD TALK) محاضرات الصندوق، ومن سلسلة الثانيوفي اليوم  -8

A.Stordalen  من مؤسسةEAT، إلهام وتحفيز المشاركين بأفكارها حول كيفية تمكين التحول الريفي ب
 والهيكلي في البلدان النامية بأسلوب يتسم بالشمولية االقتصادية واالجتماعية.

ية مع شركاء كذلك سيتم تنظيم عدد من األحداث الجانبية لتوفير الفرص لالنخراط بصورة غير رسم -9
لالشتراك في حملة وصفات ستتم دعوة المشاركين  ،فبراير/شباط 14الصندوق. فعلى سبيل المثال، وبتاريخ 

المسؤول عن وصفة التغيير في الصندوق  كبير الطهاة، وهو Carlo Cracco كبير الطهاةللتغيير. وسيقوم 
فعل تغير المناخ. ومن شأن ذلك أن يسلط بتفسير كيفية الطبخ باستخدام المحاصيل التي تتعرض للتهديد ب

الضوء على العمل االبتكاري الذي يقوم به الصندوق لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في 
 البلدان النامية على التأقلم مع تغير المناخ وحماية هذه المحاصيل الهامة.

اء خفيف لرؤساء دلحاضرين. إذ سيقام غالبرنامج أيضا المجال إلقامة شبكات ثنائية بين ا هذاوسيفسح  -10
الجلسة  قبيلفبراير/شباط، حيث يمكن للسادة المحافظين مناقشة جداول األعمال الرئيسية  14الوفود يوم 

 الرسمية. كذلك سيقام حفل االستقبال لجميع المشاركين في نهاية عمل اليوم األول من الدورة.

في شطب بند البيانات العامة من جدول أعمال المجلس، فإن  المتمثلة الناجحة العام الماضي التجربةوبعد  -11
وجهة للدول األعضاء مرة أخرى لتوفير بياناتها، التي يفضل أن تكون ذات صلة بالموضوع الشامل مالدعوة 
قبل انعقاد الدورة إما بصيغة مكتوبة أو بصيغة الفيديو المرئي. وعوضا عن ذلك، يمكن لها أيضا  ،للمجلس

وسيتم عرض البيانات العامة المسجلة  .هايمندوبوصول  حينبيانات بطريقة الفيديو التختار تسجيل  أن
صيغة ببأسلوب الفيديو أمام جميع المشاركين، وكذلك ستتاح أيضا على موقع الصندوق بصيغة الفيديو و 

ة وعن تدابير . وستتاح في وقت قريب معلومات مفصلة عن كيفية توفير البيانات بصورة مسبقمكتوبة
 توزيعها أثناء الدورة.

، سيعقد 2019فبراير/شباط  13واألربعاء  ،12انعقاد دورة مجلس المحافظين، يومي الثالثاء  وقبلوأخيرا،  -12
في مقر الصندوق. وقد أنشئ هذا المنتدى بموجب سياسة  ةاألصلي للشعوباالجتماع الرابع لمنتدى 

كأداة لالنخراط بصورة منتظمة مع الشعوب األصلية على المستويات  ةاألصلي بالشعوبالصندوق المعنية 
المحلية والوطنية والعالمية، من خالل عملية للحوار والتشاور بين ممثلي مؤسسات الشعوب األصلية 

تنص السياسة الموضوعة على أن يعقد اجتماع  ،عالوة على ذلك وموظفي الصندوق والدول األعضاء فيه.
شعوب األصلية مرة كل عامين بالتزامن مع انعقاد دورة مجلس المحافظين. وستكون الجلسة عالمي لمنتدى ال

المحافظين  السادة فبراير/شباط مفتوحة أمام جميع 13الختامية لهذا المنتدى التي ستعقد يوم األربعاء 
 .وممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

الذي يضع الخطوط المبدئية للجدول الزمني األولي لهذه الدورة. الوثيقة مسودة برنامج األحداث  بهذهويرفق  -13
وبالتالي فإنه يخضع للتغيير مع استالم التأكيدات  ،ويعتبر هذا الجدول الزمني عمال في مرحلة اإلعداد

 بالحضور.
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 لمجلس المحافظين نواألربعوالدورة الثانية 

 مسودة برنامج األحداث
 2019فبراير/شباط  14، الخميس

 الجلسة الصباحية

 حفل االفتتاح 11.30 – 9.30

 محادثة مع محافظي الصندوق –الهيكلية المالية  :مستقبل الصندوق 13.30 – 11.30
 )كمدخل لهذه المحادثة، سيتم النظر في بعض بنود جدول األعمال(

 الظهر بعدجلسة 

 مستقبل الصندوق: االنخراط مع القطاع الخاص 17.30 – 15.30
 )كمدخل لهذه المحادثة، سيتم النظر في بعض بنود جدول األعمال(

 موجز لمداوالت منتدى الشعوب األصلية 17.45 – 17.30

 جائزة الوكاالت الثالث في روما للتمّيز 18.15 - 17.45

 استقبال لجميع المندوبينحفل   20.30 - 18.30

 2019فبراير/شباط  15الجمعة، 

 الجلسة الصباحية

 النظام اإلنمائي في منظومة األمم المتحدة تموضع إعادة :حوار مع محافظي الصندوق  11.00 - 9.00

 إطالق الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية 11.30 - 11.00
 المفوض األوروبي للتنمية والتعاون الدولي ،Neven Mimicaبيان تمهيدي يلقيه السيد 

الجلسة التفاعلية األولى: االبتكار في سالسل القيمة للترويج للمخرجات المراعية لقضايا المساواة  13.00 – 11.30
 بين الجنسين والتغذية

 (IFAD Talkسلسلة محاضرات الصندوق ) 13.30 – 13.00
 EATرئيسة مؤسسة  ،Gunhild A.Stordalenالدكتورة 

 الظهر بعدجلسة 

 تمكين ريادة األعمال االجتماعية ألغراض التحول الريفي الشموليالجلسة التفاعلية الثانية:  16.30 – 15.00

 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو للعلم 16.45 – 16.30

التكنولوجيات الجديدة لتحويل زراعة أصحاب الحيازات  –الجلسة التفاعلية الثالثة: مستقبل الزراعة  18.15 – 16.45
 الصغيرة

 اختتام الدورة 18.30 – 18.15

 


