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 االبتكار الريفي وريادة األعمال
 الدورة الثانية واألربعون – 2019مجلس المحافظين لعام 

 اليوم األول
 2019فبراير/شباط  14 ،الخميس

 افتتاح الدورةمن جدول األعمال:  1البند  09.30

 
لدى منظمات األغذية والزراعة  اهولندمملكة ل الممثل الدائم، Hans Hoogeveen فيرالس سعادةلقيه ي ترحيبيبيان 

 مجلس المحافظينفي روما، رئيس لألمم المتحدة 

 ***حفل االفتتاح*** 09.35

 السيد جيلبير أنغبو ،رئيس الصندوق يلقيهبيان ترحيبي  

 دا سيلفا م المتحدة، السيد جوزيه غرازيانومنظمة األغذية والزراعة لألملعام المدير ال يلقيهبيان ترحيبي  

 ، رئيس وزراء جمهورية إيطالياGiuseppe Conteبيان ترحيبي يلقيه معالي السيد  

 ، رسولة األمم المتحدة للسالمMidori عزف على الكمان تؤديه عازفة الكمان 

 قداسة البابا فرنسيسكلمة يلقيها  

 ***تعليق حفل االفتتاح*** 10.15

 األمم المتحدة للسالم رسولة، Midoriالكمان  تلقيه عازفةبيان  10.25

 Sherrie Silver السيدة :استقطاب التأييد للشباب الريفيين 10.35

 ***المعروضة للموافقة جدول األعمال بنود*** 10.45

 : اعتماد جدول األعمالمن جدول األعمال 2البند  

 : طلب عضوية غير أصليةمن جدول األعمال 3البند  

 ***االفتتاحاستئناف حفل *** 10.50
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 )تكملة( 2019فبراير/شباط  14الخميس، 

 
 Danil Medina Sánchezفخامة الرئيس 

 رئيس الجمهورية الدومينيكية

 
والموارد الحيوانية في جمهورية رواندا، نيابة عن فخامة  ، وزيرة الزراعةGeraldine Mukeshimanaمعالي السيدة 

 ، رئيس جمهورية روانداPaul Kagameالرئيس 

 السيد ديفيد بيزلي ،المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي مالحظات يدلي بها 

 من جدول األعمال: بيان رئيس الصندوق، السيد جيلبير أنغبو 4البند  

11.30 
 ***بنود جدول األعمال المعروضة للموافقة  ***

 2017ديسمبر/كانون األول  31من جدول األعمال: القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  6البند  

برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام من جدول األعمال:  8البند  
وخطته اإلشارية  2019، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 2019
 2021-2020للفترة 

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقوضع تقرير عن من جدول األعمال:  5 البند 

 دوقمن جدول األعمال: تعديل سياسات التمويل ومعاييره في الصن 9البند  

 مستقبل الصندوق 

 الهيكلية المالية: حوار مع السادة المحافظين في الصندوق

غداء على شرف الضيوف المميزين  13.30
 وللترحيب برؤساء وفود الدول األعضاء

  (مسبقة )بدعوة

 وبصورة موازية:
 وصفات التغيير

يعرض وصفاته للتغيير من المغرب  Carlo Craccoكبير الطهاة 
 )مركز الشيخ زايد(وكمبوديا 

 )البهو( بوفيه غداء لجميع الوفود

15.30 
 ***للموافقة )تكملة( جدول األعمال المعروض دو بن ***

على النصوص القانونية األساسية للصندوق لتيسير انخراطه المقترح إدخالها التعديالت من جدول األعمال:  10البند  
 مع القطاع الخاص

 
 مستقبل الصندوق

 مع القطاع الخاصاالنخراط 
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 )تكملة( 2019فبراير/شباط  14الخميس، 

 *** : وصول الشباب إلى التمويلث خاصدح *** 17.15

 

 :النقاشأعضاء فريق 

 السيد Jim Leandro Cano)الممثل القطري، مؤسسة المهنيون الشباب للتنمية الزراعية )الفلبين ، 

  السيدةAnnie Nyaga مزارعة، ناقلة زراعية، وأصغر وزيرة من وزراء المقاطعات للزراعة والري والثروة ،
 )كينيا( H-4الحيوانية ومصايد األسماك في كينيا، ومديرة مشاركة لمؤسسة 

  السيدةDalí Nolasco Cruz عضوة في منظمة شعوب ناهو لتالوال وبويبال. مديرة منظمة ،
Timo'Patla Intercultural A.C and Mopampa  وهي شبكة لشركات االقتصاد التضامني لنساء الشعوب

 األصلية )المكسيك(

  السيدNtiokam Divine المدير اإلداري للشبكة الشبابية للزراعة الذكية مناخيا، ونائب الرئيس عن قارة إفريقيا ،
 )الكاميرون( لشبكة الشباب في الثروة الحيوانية ومصايد األسماك وحاضنات تربية األحياء المائية

 .Emerging Ag Inc، ميسِّرة خاصة في شركة Hlami Ngwenyaالسيدة  مديرة النقاش:

 موجز لمداوالت منتدى الشعوب األصلية 18.45

 )البهو الرئيسي( Coldirettiبالتعاون مع  لجميع الوفود حفل استقبال 19.00
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 اليوم الثاني
 2019فبراير/شباط  15الجمعة، 

تبعاته على النظام اإلنمائي لألمم المتحدة و  موقعحوار مع السادة محافظي الدول األعضاء في الصندوق: تغيير  09.00
 الصندوق

 *** إطالق الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية *** 11.00

 الزراعيةالسيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية مالحظات ترحيبية: 

 ، المفوض األوروبي لشؤون التنمية والتعاون الدوليNeven Mimicaالسيد  بيان افتتاحي:
 :المتحدثون

  معالي السيدPaulette Lenert ،دوقية لكسمبرغ الكبرىوزير التعاون اإلنمائي والشؤون اإلنسانية ، 

 الدكتور Patrick I. Gomesلمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهاديمين عام ، األ 

  السيدةHedwig Siewertsenرئيسة التمويل الشمولي، التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا ، 

  السيدFlorian Kemmerich الشريك اإلداري ،Bamboo Capital Partners 

  *** الجلسة التفاعلية األولى *** 11.30

 التمايز بين الجنسين والتغذية –: ملء الفجوة سالسل قيمة األعمال التجارية الزراعية
 ، وزير القرى وتنمية األقاليم المحرومة وتحويلها )إندونيسيا(Eko Putro Sandjojoمعالي السيد  متحدث رئيسي:

 أعضاء فريق النقاش:
 الدكتورة أسمهان الوافي، المديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية 
  الدكتورةJessica Fanzo ،أستاذة مزاملة متميزة لألخالقيات والسياسات العالمية لألغذية والزراعة في بلومبرغ ،

 برنامج جونز هوبكنز لألخالقيات والسياسات العالمية لألغذية
  السيدةKatarina M. Eriksson مديرة تنمية المشروعات والشراكات في مؤسسة ،

Tetra Laval Food for Development )السويد( 
 ، نائب الرئيس المساعد، دائرة إدارة البرامج، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.Donal Brown: السيد النقاشمدير 

 *** IFAD Talkسلسلة  -حدث رئيسي  *** 13.00

 EAT، المديرة التنفيذية لمؤسسة Gunhild Stordalen ةالدكتور 

 العامة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالمستشارة  ،Katherine Meighan السيدةمديرة النقاش: 

 Lancetومجلة  EATتقيمه مؤسسة  بوفيه غداء لجميع الوفود 13.30

 )البهو الرئيسي(
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 )تكملة( 2019فبراير/شباط  15الجمعة، 

 ***الثانية الجلسة التفاعلية  *** 14.30

 تمكين ريادة األعمال االجتماعية ألغراض التحول الريفي الشمولي
 ، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةCornelia Richterالسيدة  مالحظات أولية تلقيها:

 :النقاشأعضاء فريق 
  السيدةAnushka Ratnayake المؤِسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة ،myAgro )السنغال( 
  السيدNnaemeka C. Ikegwuonu ،المؤسِّس والرئيس التنفيذي ،ColdHubs Limited )نيجيريا( 
  السيدةDulce Martinez المديرة اإلبداعية، مؤسسة ،Fábrica Social )المكسيك( 
 )السيدة عنان شربيني، استشارية شابة، "يدوي" )مصر 

)الواليات المتحدة  Sustainability, MIT Solve ، كبير موظفي مؤسسةAlexander daleالدكتور  :مدير النقاش
 األمريكية(

 ***)تكملة(  و العلماألعمال المعروضة للموافقة جدول بنود  *** 16.00

من جدول األعمال: مقترح إلنشاء نظام  7من جدول األعمال: إطار االنتقال في الصندوق؛ البند  11البند  
 ]للعلم[ تصويت آلي في الصندوق

 ]للموافقة[من جدول األعمال: مقترح إلنشاء نظام تصويت آلي في الصندوق  7البند  

 *** الثالثةالجلسة التفاعلية  *** 16.15

 التكنولوجيات الجديدة لتحويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة –مستقبل الزراعة 
 ، األمين العام لدائرة الشؤون االقتصادية، وزارة المالية )الهند(Subhash Chandra Garg : السيدمتحدث رئيسي
 :النقاشأعضاء فريق 

  السيدHamza Rkha Chaham المدير اإلداري، مؤسسة ،SOWIT )فرنسا( 
  السيدةIngabrie Muziga Mammy المديرة اإلدارية لشركة ،Chairs Unmanned Aerial Solutions ltd 

(Chairs UAS) )رواندا( 
 ةالسيد Veronica Barbatiة، رئيس Coldiretti Giovani Impresa )إيطاليا( 
  السيدةNicole Nguyen رئيسة إقليم آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة ،Infinity BlockChain Ventures 

 )تايلند(
  السيدQuan Le ،المؤسِّس والرئيس التنفيذي ،Binkabi )المملكة المتحدة( 

الصندوق الدولي للتنمية المساعد، دائرة خدمات المنظمة، رئيس ال، نائب Guoqi Wu السيد :مدير النقاش
 الزراعية
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 )تكملة( 2019فبراير/شباط  15الجمعة، 

 ***اختتام الدورة*** 17.45

 المالحظات الختامية لرئيس الصندوق 

 البيان الختامي لرئيسة مجلس المحافظين 
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 حداث تنظم بالتزامن مع الدورة الثانية واألربعين لمجلس المحافظينأ

 2019فبراير/شباط  13
 القاعة البيضوية: –مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

كيةةةف يمكةةةن للحكومةةةات أن تةةةدعم اسةةةتثمارات القطةةةاع  –تلبيةةةة الطلةةةب المتزايةةةد علةةةى األغذيةةةة فةةةي أفريقيةةةا  12.30 - 11.00
 الخاص؟

موجز تقدمه اليابان عن مجموعة العشرين )سيتم تقةديم الشةاي والحلويةات اليابانيةة قبةل الحةدل مةن السةاعة  15.30 - 14.30
 (14.30وحتى الساعة  14.15

 
 قاعة إيطاليا للمؤتمرات: –مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 الجلسة الختامية –االجتماع العالمي الرابع لمنتدى الشعوب األصلية في الصندوق : 16.00-17.30
 )الجلسة مفتوحة لجميع السادة المحافظين وممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي(

 
 2019فبراير/شباط  15

 مركز الشيخ زايد: –مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

استئصةةال اافةةات التةةي تتعةةرض لهةةا المجتةةرات الصةةغيرة: مبةةادرة عالميةةة لاسةةهام فةةي تحقيةةق أهةةداف التنميةةة  :9.30 - 8.30
 *.2030المستدامة لألمم المتحدة لعام 

 

مناقشةةةات  –إطةةالق العنةةان إلمكانيةةات المةةةزارعين أصةةحاب الحيةةازات الصةةغيرة مةةةن خةةالل تحةةري االسةةتثمار  :13.00  - 11.30
 طاولة مستديرة عن الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية وتحري االستثمار في األعمال الزراعية

 بشأن األغذية والكوكب والصحة Lancetومجلة  EATإطالق تقرير مؤسسة  :14.30 – 13.30
 

 
 * حدل تنظمه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بصورة مستقلة

 


