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االبتكار الريفي وريادة األعمال

مجلس المحافظين لعام  – 2019الدورة الثانية واألربعون
الجمعة 15 ،فبراير/شباط 2019
09.00

اليوم الثاني

حوار مع السادة محافظي الدول األعضاء في الصندوق :تغيير موقع النظام اإلنمائي لألمم المتحدة وتبعاته
على الصندوق
*** إطالق الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية

11.00

***

مالحظات ترحيبية :السيد جيلبير أنغبو ،رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بيان افتتاحي :السيد  ،Neven Mimicaالمفوض األوروبي لشؤون التنمية والتعاون الدولي
المتحدثون:



معالي السيد  ،Paulette Lenertوزير التعاون اإلنمائي والشؤون اإلنسانية ،دوقية لكسمبرغ الكبرى



الدكتور  ،Patrick I. Gomesاألمين عا لمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي



السيدة  ،Hedwig Siewertsenرئيسة التمويل الشمولي ،التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا

 السيد  ،Florian Kemmerichالشريك اإلداري

Bamboo Capital Partners

***الجلسة التفاعلية األولى

11.30

***

سالسل قيمة األعمال التجارية الزراعية :ملء الفجوة – التمايز بين الجنسين والتغذية

متحدث رئيسي :معالي السيد  ،Eko Putro Sandjojoوزير القرى وتنمية األقالي المحرومة وتحويلها (إندونيسيا)

أعضاء فريق النقاش:



الدكتورة أسمهان الوافي ،المديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية

الدكتورة  ،Jessica Fanzoأستاذة مزاملة متميزة لألخالقيات والسياسات العالمية لألغذية والزراعة في
بلومبرغ ،برنامج جونز هوبكنز لألخالقيات والسياسات العالمية لألغذية



السيدة  ،Katarina M. Erikssonمديرة تنمية المشروعات والشراكات في مؤسسة
( Tetra Laval Food for Developmentالسويد)

مدير النقاش :السيد  ،Donal Brownنائب الرئيس المساعد ،دائرة إدارة البرامج ،الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية.
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الجمعة 15 ،فبراير/شباط ( 2019تكملة)
*** حدث رئيسي  -سلسلة *** IFAD Talk

13.00

الدكتورة  ،Gunhild Stordalenالمديرة التنفيذية لمؤسسة

EAT

مديرة النقاش :السيدة  ،Katherine Meighanالمستشارة العامة ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

13.30

بوفيه غداء لجميع الوفود تقيمه مؤسسة  EATومجلة

Lancet

(البهو الرئيسي)

*** الجلسة التفاعلية الثانية

14.30

***

تمكين ريادة األعمال االجتماعية ألغراض التحول الريفي الشمولي

مالحظات أولية تلقيها :السيدة  ،Cornelia Richterنائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

أعضاء فريق النقاش:


ِ
المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة ( myAgroالسنغال)
السيدة ،Anushka Ratnayake



السيد  ،Nnaemeka C. Ikegwuonuالمؤسِّس والرئيس التنفيذي( ColdHubs Limited ،نيجيريا)



السيدة  ،Dulce Martinezالمديرة اإلبداعية ،مؤسسة ( Fábrica Socialالمكسيك)



السيدة عنان شربيني ،استشارية شابة" ،يدوي" (مصر)

مدير النقاش :الدكتور  ،Alexander daleكبير موظفي مؤسسة ( Sustainability, MIT Solveالواليات المتحدة

األمريكية)

*** بنود جدول األعمال المعروضة للموافقة و العلم (تكملة)

16.00

***

البند  11من جدول األعمال :إطار االنتقال في الصندوق؛ البند  7من جدول األعمال :مقترح إلنشاء نظا
تصويت آلي في الصندوق [للعلم]
البند  7من جدول األعمال :مقترح إلنشاء نظا تصويت آلي في الصندوق [للموافقة]
البند  12من جدول األعمال :مسائل أخرى


مقترح بشأن مكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعين لمجلس محافظين الصندوق والدورة األولى لهيئة
المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق [للموافقة]
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الجمعة 15 ،فبراير/شباط ( 2019تكملة)
*** الجلسة التفاعلية الثالثة

16.15

***

مستقبل الزراعة – التكنولوجيات الجديدة لتحويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

متحدث رئيسي :السيد  ،Subhash Chandra Gargاألمين العا لدائرة الشؤون االقتصادية ،و ازرة المالية (الهند)

أعضاء فريق النقاش:



السيد  ،Hamza Rkha Chahamالمدير اإلداري ،مؤسسة ( SOWITفرنسا)
السيدة  ،Ingabrie Muziga Mammyالمديرة اإلدارية لشركة

Chairs Unmanned Aerial Solutions ltd

(( )Chairs UASرواندا)


السيدة  ،Veronica Barbatiرئيسة ( Coldiretti Giovani Impresaإيطاليا)



السيدة  ،Nicole Nguyenرئيسة إقلي آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة

Infinity BlockChain Ventures

(تايلند)


السيد  ،Quan Leالمؤسِّس والرئيس التنفيذي( Binkabi ،المملكة المتحدة)

مدير النقاش :السيد  ،Guoqi Wuنائب الرئيس المساعد ،دائرة خدمات المنظمة ،الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية

***اختتام

17.45

المالحظات الختامية لرئيس الصندوق
البيان الختامي لرئيس مجلس المحافظين
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أحداث تنظم بالتزامن مع الدورة الثانية واألربعين لمجلس المحافظين
 15فبراير/شباط

2019

مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة – مركز الشيخ زايد:
:9.30 - 8.30

استئصااال اافااات التااي تتعاارض لهااا المجت ارات الصااغيرة :مبااادرة عالميااة لاسااها فااي تحقيااق أهااداف التنميااة
*

المستدامة لألم المتحدة لعا .2030

 :13.00 - 11.30إطااالق العنااان إلمكانيااات الم ازارعين أصااحاب الحيااازات الصااغيرة ماان خااالل تحااري االسااتثمار – مناقشااات
طاولة مستديرة عن الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية وتحري االستثمار في األعمال الزراعية
 :14.30 – 13.30إطالق تقرير مؤسسة  EATومجلة  Lancetبشأن األغذية والكوكب والصحة

* حدث تنظمه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بصورة مستقلة
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