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 مع السادة المحافظين: أسئلة توجيهية حوار

مع السادة المحافظين حول ثالثة  لحوارتتضمن الدورة الثالثة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق فترات مخصصة س

كما هو وارد  ،مناقشات، أعدت إدارة الصندوق أسئلة توجيهية لكل موضوع من هذه المواضيعمواضيع. ولتيسير ال

 تشجيع المشاركة النشطة للسادة المحافظين. بغيةوستوزع هذه األسئلة قبل انعقاد الدورة أدناه. 

دامة بغية القضاء على الجوع بحلول عام االستثمار في نظم األغذية المست -أوال 

 مع محافظي الصندوق حوار: 2030

عقد للعمل إليصال أهداف عالن العالم إل دعا زعماء، 2019في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة عام  -1

أن  ريدن كيف . ما هو الدور الذي تلعبه نظم األغذية في هذه الدعوة للعمل؟2030التنمية المستدامة بحلول عام 

 ة بنا في المستقبل؟ نظم األغذية الخاصتبدو 

شمولية ما الذي يمكن للصندوق أن يفعله كي يدعم البلدان بأفضل صورة ممكنة لجعل نظمها لألغذية أكثر  -2

 وكفاءة وصمودا.واستدامة 

 دور التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – ثانيا

للصندوق أن يكون فعاال بأكبر صورة ممكنة لدعم الدول األعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،  كيف يمكن -3

 ؟2030وتحقيق طموحه المتمثل بمضاعفة أثره بحلول عام 

واآلن، ومع بدء عقد العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما الذي يمكننا فعله لزيادة وضوح صورة  -4

 لموارد الصندوق، وضمان الدعم الحكومي والمالي القوي للصندوق؟ التجديد الثاني عشر

 التوجهات السائدة في تمويل التنمية: أسئلة وتحديات جديدة – ثالثا

البلدان من الصندوق لخطر الديون إلى تقويض األهداف اإلنمائية لهذه  البلدان المقترضة قد يؤدي ارتفاع تعرض -5

مع ضمان  ،دعم هذه البلدانللصندوق أن ييمكن . كيف 2030طة حقيق خالوقت الحاسم المفضي إلى ت في هذا

  التمويل المستدام؟

عالوة على ذلك، فإنه سيبدأ في وقت قريب بعملية للتصنيف  ،يوفر الصندوق حاليا خيارات مالية متمايزة للبلدان -6

صندوق لتمكينه من دعم البلدان ال على. ما هي المنتجات الجديدة، أو التسعير أو الخيارات التي تقترحها تمانيئاال

 المقترضة منه بصورة أفضل؟


