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  قالصندو محافظي لمجلس واألربعين السادسة للدورة المؤقت األعمال جدول مسودة مراجع مفيدة:

(EB 2022/136/R.31) 

 لمجلس واألربعين السادسةاإلحاطة علما بمسودة برنامج الدورة مدعو إلى  المجلس التنفيذياإلجراء: 

 الواردة في هذه الوثيقة. المحافظين
 

 
 

 

 المجلس التنفيذي 

 والثالثون بعد المائة السابعةالدورة 
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 المحافظين لمجلس نيواألربع السادسة الدورةأحداث  برنامج مسودة

 15و 14الموافقين  األربعاءو ي الثالثاءيوم الصندوق سة واألربعون لمجلس محافظيسادستُعقد الدورة ال -1

انطالقا من روح التعاون و .بالكامل الشخصي الدورة بالحضورفي وستكون المشاركة . 2023فبراير/شباط 

بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، ستعقد الدورة في مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

وكما كان الحال بالنسبة للدورة الثانية واألربعين، . ، روماViale delle Terme di Caracallaوعنوانها، 

مرة أخرى دور فعال في خلق بيئة مواتية للمناقشات بين محافظي منظمة األغذية والزراعة سيكون لضيافة 

 الصندوق.

لفقر المدقع وتحقيق على االتام لم تتبق سوى سبع سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقدم نحو القضاء  -2

خارج عن المسار بشكل كبير. فأكثر من واحد في العشرة من األشخاص حول العالم يعاني من األمن الغذائي 

ومن المتوقع أن يزداد الوضع تدهورا. والمجتمعات المحلية الريفية ضعيفة للغاية الشديد ألمن الغذائي اانعدام 

، والحرب في 19-كوفيدجائحة من النزاع إلى تغير المناخ، وأثر  –أمام األزمات المتصاعدة محليا وعالميا 

 أوكرانيا.

السادسة واألربعين  للدورة الشامل الموضوع سيكونأكثر فأكثر،  2030ومع اقتراب الموعد النهائي لعام  -3

وليس هناك مسار سهل لتحويل النظم الغذائية  لتحقيق األمن الغذائي". "تسريع العمل هولمجلس المحافظين 

زمن طويل  ذعلى الفقر. ولكن الصندوق يعمل منالتام وتحقيق األمن الغذائي والتغذوي المستدامين، والقضاء 

على تعزيز اإلنتاجية، وسبل العيش، والقدرة على الصمود لصغار منتجي  -بمفرده ومن خالل شراكات  –

 ونظمهم الغذائية المحلية. –الريفية  والمجتمعات المحلية األغذية

منصة ألولئك األشد تعرضا النعدام األمن الغذائي والذين سة واألربعون لمجلس المحافظين سادالدورة الستوفر  -4

وخالل الحدث الذي يستمر يومين، سيجري حوار وثيق بين قادة ل النظم الغذائية. يتحو عملية صميمهم في 

منظمات المجتمع المدني، وممثلي المزارعين والشعوب األصلية، والشباب، الذين ستتاح لهم الفرصة للتحدث، 

 خبراتهم.وتبادل وإدارة المناقشات، 

وجلسات تفاعلية، والنظر  وسيشمل برنامج األحداث جلسة افتتاحية، وحوارا رفيع المستوى مع المحافظين، -5

 في بنود األعمال.

الذي يعتبر بمثابة ومم الحوار مع المحافظين لتشجيع النقاش حول الموضوع الشامل لمجلس المحافظين، وصُ  -6

 الخيط االستراتيجي الذي يربط بين الجلسات واألحداث.

 ستعقد أربعة أحداث خالل البرنامج الذي يستغرق يومين. -7

لرفاه وكوكب من أجل ا: حلول شاملة يالمناخالعمل الشعوب األصلية في مجال  قيادة –األول الحدث  (أ)

من أجل تحقيق األمن ضرورة سيصمم حول الرسالة الرئيسية التي مفادها أن العمل المناخي  –صحي 

الغذائي والتغذوي. وسيقدم الحدث أدلة علمية على كيفية تأثير تغير المناخ على األمن الغذائي والتغذية، 

 وكيف أن الشعوب األصلية تشكل جزءا رئيسيا من الحل لهذا التحدي العالمي.

جعل تمويل القطاع الخاص المخصص للتكيف مع تغير المناخ يعمل لصالح صغار  –الحدث الثاني  (ب)

سيركز على أهمية تحديد طرق لتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص  -المنتجين: هل يمكن تحقيق ذلك؟ 

 التمويل على المنتجين صغار حصولؤسسات تمويل محلية مختلفة إلتاحة من جهات ممولة وم

 .المناخ تغير مع للتكيف المخصص

سيركز على ميزة  -الشباب والزراعة: تسريع انتقال عادل نحو وظائف خضراء  –الحدث الثالث  (ج)

جية، الشباب في العمل المناخي، وكيف يمكن للشباب أن يكونوا المحفز لقطاع زراعي أكثر إنتا
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واستدامة، وابتكارا، وموثوقية اقتصاديا. كما سيسلط الحدث الضوء على الوظائف الخضراء المختلفة 

 التي يشارك فيها الشباب، والعناصر المبتكرة التي جرى اعتمادها.

سيركز على نهج جديد  -بين المياه والغذاء والطاقة الترابط التحديات والفرص في  –الحدث الرابع  (د)

لتعزيز األمن الغذائي، والمائي، وأمن الطاقة، واستكشاف كيف يمكن لهذا المفهوم أن يطور إلى إطار 

للعمل. وسيجري تحري التحديات والفرص الحالية، باإلضافة إلى دور القطاع العام والخاص في سياق 

العالمية، واآلثار التحديات الجيوسياسية والمناخية التي لها تبعات عميقة بالنسبة لسالسل اإلمداد 

 .ضعفاالمرتبطة بها على موارد المياه، والطاقة، واألمن الغذائي، وال سيما بالنسبة للمناطق األكثر 

عرض وجهة نظرها قوم بشخصية مرموقة ت بمشاركة IFAD Talkالسنوات األخيرة، ستعقد جلسة وكما في  -8

 الريفية.بشأن مسائل التنمية مع تركيز خاص على الزراعة والتنمية 

 ةوجبم دوستق، وللمحافظين كي يناقشوا بنود األعمال الرئيسية. الثنائي لتواصلكما سيوفر البرنامج فرصا ل -9

في كال اليومين. وإضافة إلى ذلك، سيقام حفل استقبال لجميع المشاركين  لجميع السادة المندوبين مفتوحة غداء

 في ختام اليوم األول.

 قبل - الشامل بالموضوع صلة ذات تكون أن ويفضل - بياناتها إلى تقديم أخرى مرة األعضاء الدول وستدعى -10

في تسجيل بياناتها يمكنها أن تختار وبدال من ذلك، . بصري سمعي في شكل أو مكتوب شكل في إما الدورة

سيجري بث البيانات العامة في شكل فيديو لكي يشاهدها جميع المشاركين، كما وعند وصولها. فيديو شكل 

 سواء في شكل فيديو أو نصي. الموقع الشبكي للصندوقستتاح في 

االجتماع العالمي السادس لمنتدى الشعوب األصلية ن لمجلس المحافظين يسة واألربعسادالدورة السيسبق و -11

، للمنتدى الختامية الجلسة وستكون .فبراير/شباط 13، و10، و9ي الذي ينعقد في مقر الصندوق في روما ف

 المجلس في األعضاء الدول وممثلي محافظينلا لسادةل مفتوحة شباط،/فبراير 13 االثنين يوم المقرر إجراؤها

 .التنفيذي

 جاريامرفق بهذه الوثيقة جدول زمني أولي لدورة مجلس المحافظين. وينبغي اعتبار الجدول الزمني عمال و -12

 ، وبالتالي فإنه خاضع للتغيير مع استالم تأكيدات الحضور.قيد التنفيذ

وأخيرا، ستعقد الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق يومي الخميس،  -13

 هيئة في المشاركة األعضاء الدول وستتلقى في مقر الصندوق. 2023فبراير/شباط  17والجمعة،  16

 .المناسب الوقت في الصلة ذات المعلومات المحافظين، مجلس مداوالت بناء على ،المشاورات
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 لتحقيق األمن الغذائي تسريع العمل

 فبراير/شباط  14الثالثاء، 

 افتتاح الدورة والجلسة االفتتاحية 09.30

 بيان ترحيبي يلقيه رئيس مجلس المحافظين 

 ) 1L./46GC(اعتماد جدول األعمال  

 حفل االفتتاح 09.45

  بيان ترحيبي يلقيه رئيس مجلس المحافظين 

  بيان ترحيبي يلقيه السيد ألفرو الريو، رئيس الصندوق 

  متحدثون رئيسيون 

  بيان يلقيه السيد ألفرو الريو، رئيس الصندوق 

 :فيها األعمال للنظر جدول بنود 11.00

 ( )يؤكد الحقا(GC 46/L.2من جدول األعمال: طلب عضوية غير أصلية ) 3البند  

 (GC 46/L.3عشر لموارد الصندوق ) نيمن جدول األعمال: تقرير بشأن التجديد الثا 5البند 

  : حلول شاملة من أجل الرفاه وكوكب صحييالمناخالعمل قيادة الشعوب األصلية في مجال جلسة تفاعلية:  11.40

ومتابعة للمناقشات التي عقدت في "تسريع العمل لتحقيق األمن الغذائي"  بما يتعلق بشكل مباشر بالموضوع الشامل

، ومنتدى الشعوب المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف مؤتمرل نيوالعشر ةالسابعالدورة 

من أجل تحقيق ضروري الرسالة الرئيسية لهذه الجلسة التفاعلية أن العمل المناخي األصلية في الصندوق، ستكون 

  األمن الغذائي والتغذوي.

 خاصين الضيوف الاء على شرف دوجبة غ 13.00

 (مخصصة للمدعوين)

 

 بالتوازي:

 غداء مفتوحة لجميع المندوبينوجبة 

جعل تمويل القطاع الخاص المخصص للتكيف مع تغير المناخ يعمل لصالح صغار المنتجين: هل جلسة تفاعلية:  15.00

  يمكن تحقيق ذلك؟

لقد ازدادت األزمات الغذائية واالقتصادية من حيث التواتر والشدة، ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه مع تصاعد 

قدرتهم على إضعاف التهديدات المناخية التي تهدد بدورها األمن الغذائي من خالل تخفيض غالل صغار المنتجين و

الجلسة  تظهروسوحتى هذا التاريخ، ركزت االستجابة العالمية لتغير المناخ إلى حد كبير على الهجرة. الصمود. 

ممولة ومؤسسات تمويل محلية مختلفة إلتاحة  أهمية تحديد طرق لتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص من جهات

 .التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ علىصغار المنتجين حصول 

 حوار رفيع المستوى مع المحافظين/إطالق التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق 16.30

تسريع "ستتاح للمحافظين فرصة المشاركة في المناقشة التي تدور حول الموضوع الشامل لدورة مجلس المحافظين 

والذي سيكون بمثابة الخيط االستراتيجي الذي يربط بين الجلسات واألحداث. وسيتبع ، العمل لتحقيق األمن الغذائي"

 عشر لموارد الصندوق.هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث  الجلسة إطالق

 موجز تجميعي لمداوالت منتدى الشعوب األصلية 18.30

 حفل استقبال لجميع المندوبين 18.45
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 فبراير/شباط 15األربعاء، 

 بنود جدول األعمال  (متابعة) 09.30

 (GC 46/L.4الصندوق )من جدول األعمال: إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد  6البند 

 (GC 46/L.5) 2021من جدول األعمال: القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام  7البند 

من جدول األعمال: برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  8البند 

، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل 2025-2024للفترة ألجل متوسطة االاالستراتيجية ، وتوقعات الميزانية 2023

والتقريران  ،2025-2024وخطته اإلرشادية للفترة  2023في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 GCالمرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء )

L.6/46) 

 الشباب والزراعة: تسريع انتقال عادل نحو وظائف خضراءجلسة تفاعلية:  10.45

منظورهم الجديد، وابتكارهم، وحيويتهم، تحقيق انتقال عادل من خالل استخدام  فيحيوي بدور الشباب ويقوم 

الشباب وإمكاناتها وطاقتهم لتحفيز فرص عمل خضراء وشاملة. والجلسة مصممة إلشراك المندوبين في مناقشة ميزة 

 قطاع زراعي أكثر إنتاجية، واستدامة، وابتكارا، وموثوقية اقتصاديا. لوصول إلى محفز لك

12.15 IFAD Talk 

 وجبة غداء مفتوحة لجميع المندوبين 13.15

 التحديات والفرص في الرابطة بين المياه والغذاء والطاقة جلسة تفاعلية:  15.00

والغذائية، والمتعلقة بالطاقة مترابطة بشكل عميق؛ وعملية التحضر، ونمو السكان، والممارسات مائية، نظم الالإن 

ية غير المستدامة، والحوكمة الضعيفة ما هي إال بعض العوامل التي تدفع زيادة الطلب، وفي الغالب سوء عالزرا

ستهلك لموارد المياه العذبة في العالم، وأكثر استخدام الموارد الحيوية للمياه، والغذاء، والطاقة. والزراعة هي أكبر م

تتفحص الجلسة الروابط بين هذه سالطاقة المستخدمة عالميا تستخدم إلنتاج األغذية وسالسل إمدادها. ومن ربع 

الموارد الثالثة؛ وأوجه التآزر، والتضارب والمفاضلة التي تنشأ من كيفية إدارتها؛ وفرص ومسارات زيادة 

  االستثمار.

 األعمال جدول بنود متابعة  16.30

 (GC 46/L.7استعراض الممارسة المتبعة للعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق )

 اختتام أعمال الدورة 17.00

  المالحظات الختامية لرئيس الصندوق 

  رئيس مجلس المحافظينالبيان الختامي ل 

 


