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 مسودة برنامج أحداث الدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين

، الصندوق محافظ:واألربعين لمجلس  الثالثةالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علما بمسودة برنامج أحداث الدورة 
 الواردة ف: هذه الوثيقة.

 واألربعاء، فبراير/شباط 11 الثالثاءيوم: الصندوق محافظ: ن لمجلس و واألربع الثالثةستعقد الدورة  -1
وكانت منظمة األغذية ف: مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ف: روما.  2020 فبراير/شباط 12

، مما يؤكد على 2019الدورة الثانية واألربعين لمجلس المحافظين ف: مقرها عام  تاستضافوالزراعة قد 
على وجه العموم إلى العمل المشترك للوكاالت الت: تتخذ من ويرمز الت: تربطها بالصندوق،  الوثيقة الروابط

كون حفاوة منظمة األغذية والزراعة توسوف  .روما مقرا لها للترويج لألمن الغذائ: ف: جميع أنحاء العالم
 دوق.مرة أخرى لخلق البيئة المواتية للمناقشات بين السادة المحافظين ف: الصن ة  حاسم

سنوات لتحقيق جدول  10إطار زمن: مدته ف: ظل يأت: انعقاد الدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين  -2
الهيكلية العالمية ألهداف التنمية  قد ازدادتللتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة. و  2030أعمال 

بإمكانه المساهمة الت:  عنعرض واضح  لتقديم، وبالتال: توفر هذه الدورة فرصة للصندوق تعقيداالمستدامة 
كذلك  وص هدف التنمية المستدامة الثان:،، وعلى وجه الخصتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديمها نح

ف: مشهد يتزايد  على صعيد العالمتسمح أيضا للصندوق بوضع نفسه ف: موضع قيادة تمويل التنمية سفإنها 
 للنموانعدام األمن الغذائ:  عاد ،. وبعد سنين من التقدموتفتتها نمائية الرسميةفيه التنافس على المساعدة اإل

مجددا للسنة الثانية على التوال:، إذ ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائ: المزمن 
عادةمليون شخص. ومما ال مفر منه تغيير هذا المسار  821إلى أكثر من  ة الثان: هدف التنمية المستدام وا 

هنالك حاجة إلى  ،. وف: سياق الموارد الشحيحة ومحدودية الُنُهج البرامجية"مساره الصحيح مجددا"إلى 
 إجراءات ملموسة ومعتبرة على جميع الجبهات.

، ستركز الدورة الثالثة واألربعون لمجلس المحافظين 2030وعلى ضوء الموعد األقصى المحدد وهو عام  -3
الجوع بحلول  القضاء على بهدف المستدامةنظم األغذية  االستثمار ف:على الموضوع الشامل المتمثل ف: "

خبرته ف: دعم نظم األغذية ضوء على كيف يمكن لدور الصندوق و . ويسلط هذا الموضوع ال"2030عام 
من نوعه للمساهمة ف: تحقيق  يضع الصندوق ف: موضع فريدالمستدامة والشمولية والمغذية والكفؤة أن 

الصندوق إلى  تحولصل االستراتيجية الت: تؤ  2.0هدف التنمية المستدامة الثان:. وستشكل وثيقة الصندوق 
 .2030مؤسسة تسهم بصورة ذات مغزى ف: القضاء على الجوع بحلول عام 

، والنظر ف: بنود جدول مع السادة المحافظين ةتفاعلي ات، وحوار يةافتتاح جلسةاث سيتضمن برنامج األحد -4
 األعمال.

مع السادة المحافظين لتشجيع المناقشات الحية حول موضوع مجلس المحافظين،  الحواراتوقد صممت  -5
 والذي سيشكل الخيط االستراتيج: الذي يربط الجلسات واألحداث معا.

وه: بعنوان  -. وستستعرض الجلسة التفاعلية األولى البرنامجيوم: جلستان تفاعليتان على مدى  ستعقد -6
التنمية الريفية كوسيلة للتطرق للنزاعات والترويج للسالم وبناء صمود أصحاب الحيازات الصغيرة ف: وجه 

أهمية التنمية الريفية لالزدهار والسالم المستدام طويل األمد، وستعرض السبل الت:  – الصدمات المناخية
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الوكاالت الثالث الت: تتخذ من روما مقرا لها معا لبناء مجتمعات مزدهرة من خالل  من خاللهاتعمل 
واالستجابة لها. وكذلك فإنها ستستخدم إليضاح مرونة النموذج المال: المناخية  الصدماتالتخفيف من 

وتسلط الضوء على عمل الصندوق مع  لسياقات واألوضاع المختلفة؛مع االجديد للصندوق ف: التأقلم 
معها من خالل  همة األمم المتحدة، وبخاصة الوكالتين األخرتين ف: روما، وارتباطو شركائه اآلخرين ف: منظ

)تقرير حالة األمن الغذائ: والتغذية  من حالة األمن الغذائ: والتغذية ف: العالم 2019على نسخة عام  عمله
وه: بعنوان اإلعاقة واألمن الغذائ: والتنمية الريفية: كيف يمكن  –نية . وأما الجلسة الثاف: العالم(

فسوف تكون مقاربة لموضوع اإلعاقة من ثالثة منظورات مختلفة من  – ؟يساعدالالبتكارات والتكنولوجيا أن 
أكثر  لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يتأثروا بالفقر وانعدام األمن الغذائ: المرجحكيف أنه من  :ف:خالل النظر 

كيف يمكن تصميم مشروعات التنمية الريفية إلشراك األشخاص ذوي اإلعاقة والتطرق للتحديات  ؛من غيرهم
للمزارعين ذوي تزيد من القدرات اإلنتاجية  الت:كيف يمكن للحلول الزراعية االبتكارية  جهونها؛االت: يو 
 أن تكون معقولة ومتينة اقتصاديا وجيدة للتنمية الريفية. لديهم األعمالإدارة وقدرات اإلعاقة 

رئيس شعبة النمو  Rodger Voorhiesالت: ستعقد ف: اليوم األول، سيقوم السيد  IFADTalk سلسلة وف: -7
 بوصف جهود المؤسسة للتخفيف من الجوع والفقر Bill & Melinda Gatesالعالم: والفرص ف: مؤسسة 
 زيادة من خالل وه: تقوم بذلك زراعية ف: أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيابين صفوف ماليين األسر ال

الرقمية عالية الجودة متاحة بصورة واسعة المالية وجعل الخدمات  ،اإلنتاجية الزراعية بأسلوب مستدام
الجنسين وتمكين لألشخاص الذين يعيشون ف: أشد بقاع العالم فقرا، والترويج للُنُهج المستدامة للمساواة بين 

 النساء والفتيات.
عامة لجميع السادة المندوبين، الدورة لغداء يوم: ل والدعوةت ثنائية. اكوف يوفر البرنامج فرصا إلقامة شبوس -8

حيث يمكن للسادة المحافظين مناقشة بنود العمل األساسية مسبقا قبل الجلسات الرسمية. وسُيقام حفل 
 يوم األول من الدورة.ال أعمالعند اختتام استقبال لجميع المشاركين أيضا 

البيانات العامة من جدول بند الت: تم اكتسابها السنة الماضية من خالل شطب وبعد الخبرة اإليجابية  -9
الت: من المحبذ أن تتعلق بالموضوع  -األعمال، سوف تتم دعوة الدول األعضاء مرة أخرى لتوفير بياناتهم 

إما بنسخة مكتوبة أو بنسخة سمعية بصرية. وكبديل عن ذلك، يمكن  - دورةالشامل للدورة قبل انعقاد ال
رغبوا تسجيل بياناتهم بطريقة الفيديو عند وصولهم. وسوف يتم عرض البيانات العامة إن للسادة المندوبين 

فيديو ك: يشاهدها جميع المشاركين، وكذلك ستكون متاحة أيضا على موقع الصندوق كفيديو ال بطريقة
 .أيضا شكل نص مكتوب وعلى

الصندوق قبيل انعقاد دورة مجلس  مقر وأخيرا، سوف يتم عقد االجتماع العالم: السابع لمنتدى المزارعين ف: -11
بمثابة عملية مشاورات وحوار تتجه من القاعدة  2006المحافظين. ويعتبر منتدى المزارعين الذي ُأنِشأ عام 

إلى القمة بين صغار المزارعين ومنظمات المنتجين الريفيين والصندوق والحكومات المعنية. وستعقد الجلسة 
، وستوجه الدعوة لحضورها لجميع السادة 2020 راير/شباطفب 10الختامية لمنتدى المزارعين يوم االثنين 

 : الدول األعضاء ف: الصندوق.المحافظين والسادة ممثل
ويرفق بهذه الوثيقة مسودة برنامج األحداث الذي يضع الخطوط المبدئية للجدول الزمن: األول: لهذه الدورة.  -11

ويعتبر هذا الجدول الزمن: عمال ف: مرحلة اإلعداد، وبالتال: فإنه يخضع للتغيير مع استالم التأكيدات 
 بالحضور.
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 13وستعقد الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموارد الصندوق يوم: الخميس  -12
ف: مقر الصندوق. وستستلم الدول األعضاء المشاركة ف: هذه الهيئة، كما  2020فبراير/شباط  14والجمعة 

 .ت المناسبف: الوق بها سيتقرر أثناء مداوالت مجلس المحافظين، المعلومات ذات الصلة
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 2030االستثمار في نظم األغذية المستدامة بهدف القضاء على الجوع بحلول عام 
 الدورة الثالثة واألربعون لمجلس المحافظين

 مسودة برنامج األحداث

 2020فبراير/شباط  11الثالثاء، 

 حفل االفتتاح 9.30 

 رئيس مجلس المحافظين المنتهية واليتهبيان ترحيب: يلقيه  

 اعتماد جدول األعمال 

 انتخاب مكتب مجلس المحافظين 

 حفل االفتتاح 9.45 

 بيان ترحيب: يلقيه رئيس مجلس المحافظين 

 بيان ترحيب: يلقيه السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق 

 المتحدثون الرئيسيون من القوائم ألف وباء وجيم 

 بيان السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق 

 بنود جدول األعمال المعروضة للنظر فيها: 11.00

 الصندوق أثناء الدورة الثانية واألربعين لمجلس المحافظينالسادة المحافظين ف: من جدول األعمال: تحديث عن المحادثات مع  5البند 

سوف توفر إدارة الصندوق تحديثا قصيرا عن المحادثات  الت: عقدت مع السادة المحافظين حول ثالثة مواضيع  ،بموجب هذا البند
االنخراط مع القطاع الخاص؛  –(  مستقبل الصندوق 2الهيكلية المالية؛ ) –وق د( مستقبل الصن1، وه:: )2019أثناء دورة عام 

 .وتبعاته على الصندوقتغيير موقع النظام اإلنمائ: لألمم المتحدة ( 3)

مع السادة المحافظين  حوار: 2030االستثمار في نظم األغذية المستدامة بهدف القضاء على الجوع بحلول عام الموضوع الشامل:  11.30
 في الصندوق

لجزء األكبر من األغذية ف: العالم، إال أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر األشخاص عرضة ل إنتاجهمعلى الرغم من 
النعدام األمن الغذائ: وسوء التغذية. والصندوق فريد من نوعه ف: مهمته المتمثلة ف: االستثمار ف: هؤالء الفقراء ومنتج: األغذية 

هؤالء أكثر من  يواجهجموعات الضعيفة الت: تعيش ف: المناطق الريفية: إذ على نطاق صغير والنساء والشباب وغيرهم من الم
ال مثيل لها ف: دعم نظم األغذية المستدامة  خبرةالصندوق يمتلك عن الركب. وبصورة موازية،  ايتخلفو لغيرهم خطر أن يتركوا 

الخطوة التالية المنطقية الت: تبن: على هذه الخبرة وعلى الخطوات الملموسة  2.0. وتعتبر وثيقة الصندوق والكفؤةوالشمولية والمغذية 
االستراتيجية الت: يرتكز عليها تحويل الصندوق إلى مؤسسة يمكن لها اإلسهام  2.0المتخذة بالفعل. وسوف تشكل وثيقة الصندوق 

 .2030بصورة ذات مغزى أكبر ف: القضاء على الجوع بحلول عام 

 على شرف الضيوف المميزينغداء  13.30
 )بدعوة مسبقة(

 وبصورة موازية:

 بوفيه غداء لجميع الوفود
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 بنود جدول األعمال المعروضة للموافقة )تكملة( 15.00

إنشاء هيئة المشاورات الخاصة من جدول األعمال:  7والبند  ؛تقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق من جدول األعمال: 6البند 
 بالتجديد الثان: عشر لموارد الصندوق

 لمستدامة: محادثة مع السادة المحافظين في الصندوقلصندوق في تحقيق أهداف التنمية ااالتجديد الثاني عشر لموارد دور 
للدول األعضاء لاللتزام لحظة هامة  – 2030سنوات عن عام  10حيث تفصلها  –تعتبر مشاورات التجديد الثان: عشر لموارد الصندوق

باالستثمار ف: قدرات الصندوق ودوره الفريد من نوعه ضمن هيكلية األمن الغذائ: العالم:، بحيث يمكن له أن يخلف أكثر من ضعف 
. وسينطوي ذلك على استقطاب االستثمارات من القطاع الخاص، 2030األثر الذي يخلفه حاليا على الفقر والجوع بحلول عام 

نظم األغذية الت: تعان: من نواقص، وزيادة الشمول االجتماع: من خالل التركيز على التمايز بين الجنسين والشباب  واستهداف
قدرة  وهو يمتلكالصندوق أحد أكبر الجهات الممولة متعددة األطراف للتنمية الريفية والزراعية،  يعتبروالتأقلم مع تغير المناخ. وبالفعل، 

وتحقيق القيمة مقابل المال المنفق. وأما أساس مساهمة الصندوق ف: أهداف التنمية المستدامة فهو هيكلية  مثبتة على إيصال األثر
يفرضها إطار القدرة على تحمل الديون، والتطرق للتحديات الت:  ،مالية متينة تسمح باالستخدام األمثل للمساهمات األساسية للمانحين

وهو ما يحتاجه  ،وستضع هذه الهيكلية المالية الجديدة الصندوق ف: موقع مستدام طويل األجلواستيعاب المخاطر الموجودة والناشئة. 
 لتعظيم مساهمته ف: تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  IFAD talkسلسلة 17.30

 تقرير موجز عن مداوالت منتدى المزارعين 18.30

 حفل استقبال لجميع الوفود 18.40

 
 2020فبراير/شباط  12األربعاء، 

 بنود جدول األعمال المعروضة للموافقة )تكملة( 9.30

برنامج عمل الصندوق المستند من جدول األعمال:  9البند ؛ و 2018من جدول األعمال: القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام  8البند 
، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق المستند إلى النتائج 2020إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

والتقريران المرحليان عن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتنفيذ نظام  ،2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020وميزانيته لعام 
 تخصيص الموارد على أساس األداء

 محادثة مع السادة المحافظين في الصندوق –في تمويل التنمية: أسئلة وتحديات جديدة  السائدة التوجهات 
هنالك  ،ف: الوقت الذي ما زالت فيه المساعدة اإلنمائية الرسمية التقليدية تتراجع، وما زال اإلنفاق النقدي ف: العديد من البلدان مقيدا

حاجة لنقلة إلى استراتيجيات تشغيلية ومالية جديدة. وسوف تشكل نافذة القطاع الخاص مكونا رئيسيا ف: زيادة وصول وأثر عمليات 
الصندوق من خالل تجميع االستثمارات من القطاع الخاص. وستمكن الصندوق من توسيع جملة ومرونة األدوات الت: يوفرها لزبائنه 

 .لهذه األدوات ودعمهم لها الدول األعضاء قبولت المخصوصة الت: يواجهونها. وستتطلب هذه التحديات لالستجابة للتحديا

 الجلسة التفاعلية األولى 11.30

 المناخ صدماتالتنمية الريفية كوسيلة للتطرق للنزاعات، والترويج للسالم، وبناء صمود أصحاب الحيازات الصغيرة ف: وجه 

إال أنه ، من وجهة نظرهمتقع خارج مهمته ف: الوقت الذي تحاول الدول األعضاء فيه تثبيط الصندوق عن العمل المجاالت الت: 
العديد من مشروعات الصندوق ف: مناطق تتأثر بالنزاعات. ولهذه المشروعات أثر من خالل التطرق تعمل واقع الحال  وف:

. واالزدهار على المدى الطويل السالمالنزاعات، ومساعدة المجتمعات واألفراد على تحقيق للظروف الكامنة الت: تؤدي إلى اندالع 
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وستعزز مرونة النموذج المال: الجديد للصندوق من قدرته على التأقلم مع هذه األوضاع المحفوفة بالتحديات على وجه خاص. 
ل عمله مع الوكالتين األخرتين ف: روما. وتنظر الدول كذلك يتم تعزيز أثر الصندوق ف: المناطق المتأثرة بالنزاعات من خال

لى منظومة أكثر اندماجا لألمم المتحدة كمجال أولوية قصوى للعمل،  األعضاء إلى التعاون األوثق بين الوكاالت الثالث ف: روما وا 
المحلية األولوية للحلول اإلنمائية طويلة األمد باعتبارها بدائل للمساعدة اإلنسانية. ولتعزيز الرابط بين المساعدة  الرواياتوتول: 

حالل السالم،  بصورة كبيرة،  ن ف: روما من تعاونهمان األخرتان الشقيقتاالصندوق والوكالت يصّعداإلنسانية والمساعدة اإلنمائية وا 
رساء مزدهرة وإلو مجتمعات صامدة بناء تها النسبية للمساعدة على العمل معا على خلق الشروط المواتية لوتحاول االستفادة من ميزا

 سالم طويل األمد.ال

 بوفيه غداء لجميع الوفود 13.00

 حدث خاص 14.30
 خلق فرص العمل للشباب الريفيين: الفرص ف: األعمال الزراعية
هذه الحقبة جنبا إلى جنب مع تغير المناخ. وعلى صعيد العالم،  يعرفستشكل مسألة توليد فرص العمالة الريفية التحدي الذي 

لريفية من البلدان منخفضة الدخل عاما، وغالبيتهم تعيش ف: المناطق ا 24و 15مليار شاب تتراوح أعمارهم بين  1.2هنالك أكثر من 
ف: المائة منهم عاطلون عن العمل. وتكمن الميزة النسبية للصندوق ف:  70مة العمل الدولية فإن ومتوسطة الدخل، ووفقا لمنظ

األعمال. وقد أدرك الصندوق منذ وقت طويل قيمة من خالل خلق فرص العمل وريادة  والشابات الريفياتالريفيين  نتمكين الشبا
بر شرائح مختلفة من سالسل القيمة، من اإلنتاج ف: المزرعة إلى األعمال الزراعية كسبيل للعمالة الذاتية وخلق فرص العمل ع

توفير الخدمات مثل التخزين والنقل والتجهيز والتسويق. وتعتبر خطة عمل الصندوق الخاصة بالشباب الريفيين بمثابة نهج عابر 
اجية حاسمة ومهارات ذات صلة )من للقطاعات لتيسير انخراط الشباب ف: األعمال الزراعية من خالل التطرق للحاجة لخدمات إنت

الوصول إلى الطاقة  إفساح إمكانيةمحو األمية المالية إلى التدريب الحرف:(. ومن بين المظاهر الرئيسية الشاملة لنجاح هذه الخطة 
وف الشباب الت: يمكن تحمل تكاليفها والتكنولوجيات الجديدة. ويمكن لمثل هذه الفرص أن تحفز على االبتكار واإلبداع بين صف

 مع خلق آفاق جديدة للعمل لصالحهم. ،بحيث تغدو الوظائف الريفية التقليدية أكثر جاذبية لهم

 الجلسة التفاعلية الثانية 16.00
 ؟يساعدااإلعاقة، واألمن الغذائ:، والتنمية الريفية: كيف يمكن لالبتكار والتكنولوجيا أن 

التزم الصندوق بتنفيذ استراتيجية األمم المتحدة إلشراك األشخاص ذوي اإلعاقة الت: تمت المصادقة عليها مؤخرا، بغية تحسين أدائه 
الصندوق بهذا ف: إشراك ذوي اإلعاقة. وتعمل العديد من مشروعات الصندوق بالفعل مع أشخاص من ذوي اإلعاقة، ولكن نهج 

على أن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون ف: واضحة رت دراسة حديثة قام بها الصندوق دالئل . وقد وفاالشأن لم يكن منتظم
المناطق الريفية الفقيرة ناشطون اقتصاديا ويمتلكون إمكانيات توليد الدخل واتباع سبيل منتج للخروج من قبضة الفقر. وتتمثل مهمة 

حديات الت: يواجهونها. الصندوق ف: تحري كيف يمكن تصميم المشروعات اإلنمائية الريفية إلشراك هؤالء األشخاص، وللتطرق للت
ونظرا لدور الصندوق ف: الترويج لالبتكار ف: الزراعة كسبيل لزيادة األمن الغذائ: والترويج للتنمية الريفية، فإنه ف: موقع مثال: 

لمزارعون من متلكها التحديد الحلول الزراعية االبتكارية الت: من شأنها أن تزيد من القدرات اإلنتاجية وقدرات ريادة األعمال الت: ي
 والمساعدة على تخليصهم من الفقر وانعدام األمن الغذائ:.  ذوي اإلعاقة

 بنود جدول األعمال المعروضة للموافقة والعلم )تكملة( 17.30
مقترح لنظام تصويت آل: ف: من جدول األعمال:  11البند من جدول األعمال: إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق؛ و  10البند 

 الصندوق

 المالحظات الختامية لرئيس الصندوق 17.45

 البيان الختامي لرئيس مجلس المحافظين 17.50

 اختتام الدورة 18.00


