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 2030القضاء على الجوع بحلول عام  بغيةاالستثمار في نظم األغذية المستدامة 

 الدورة الثالثة واألربعون – 2020مجلس المحافظين 

 اليوم األول

 

 2020فبراير/شباط  11الثالثاء، 

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة  1البند  9.30 

 
رئيس وغذية والزراعة في روما، دائم لمملكة هولندا لدى منظمة األ، الممثل الHans Hoogeveenسعادة السفير  بيان ترحيبي يلقيه

 .مجلس المحافظين المنتهية واليته

 *** للموافقة األعمال المعروضةبنود ***  9.35

 األعمال: اعتماد جدول األعمالمن جدول  2البند  

 من جدول األعمال: انتخاب مكتب مجلس المحافظين 3البند  

 *** حفل االفتتاح***  10.00

 بيان ترحيبي يلقيه رئيس مجلس المحافظين 

 بيان ترحيبي يلقيه السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق 

 لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المدير العام شو دونيوبيان ترحيبي يلقيه السيد  

 ، رئيس جمهورية ماليIbrahim Boubacar Keïta الرئيسبيان يلقيه فخامة  

 
، رئيس John Pombe Magufuliالدكتور وزير الزراعة، نيابة عن فخامة الرئيس ، Japhet Hasunga معالي السيديلقيه بيان 

 تنزانيا المتحدةجمهورية 

 جمهورية إيطاليافي والمالية القتصاد ، وزير اRoberto Gualtieriبيان يلقيه معالي السيد  

 ، المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالميديفيد بيزلي السيد بالنيابة عن ،أمير عبد هللا، نائب المدير التنفيذي السيد يدلي بهامالحظات  

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

 : حوار مع السادة محافظي الصندوق2030القضاء على الجوع بحلول عام  بغيةاالستثمار في نظم األغذية المستدامة  11.00



 GC 43/L.1/Add.1/Rev.2 برنامج عمل الدورة

2 

 

 )متابعة( 2020فبراير/شباط  11، الثالثاء

مبنى منظمة األغذية ) غداء على شرف الضيوف المميزين 13.30

 والزراعة(

 )بدعوة مسبقة(

 وبصورة موازية:

البهو  –مبنى منظمة األغذية والزراعة ) بوفيه غداء لجميع الوفود

 (الرئيسي

 العمل معا بغية القضاء على الجوع: السعي لتحقيق جدول أعمال المساءلة 15.00

 مؤسسة بيل وميليندا غيتسة في العالميوالفرص النمو  قسم، رئيس Rodger Voorhiesالسيد 

  للصندوق ةالعام ةالمستشار ،Katherine Meighanالسيدة مديرة الحوار: 

 دور التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 15.30

من جدول األعمال: إنشاء  7الصندوق؛ والبند التجديد الحادي عشر لموارد عن وضع مساهمات من جدول األعمال: تقرير  6لبند ل مقدمة 

 هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 دعوة للعملإطالق التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق و 

 حوار مع السادة محافظي الصندوق: دور التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 (من جدول األعمال 7لصندوق )البند رسمية على قرار إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد االموافقة ال 

 لمداوالت منتدى المزارعينموجز  18.45

 (البهو الرئيسي -مبنى منظمة األغذية والزراعة ) المندوبين السادة لجميع استقبال حفل 19.00
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 اليوم الثاني

 

  2020فبراير/شباط  12، األربعاء

 اتجاهات التمويل اإلنمائي: أسئلة وتحديات جديدة 9.30

، وبرنامج 2020من جدول األعمال: برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  9البند  

، والتقريران 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام عمل مكتب التقييم المستقل في 

من جدول األعمال: القوائم  8البند  المرحليان عن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛

من جدول األعمال: التغييرات المقترح إدخالها على سياسات التمويل المقدم من الصندوق  12والبند  ؛ 2018المالية الموحدة للصندوق لعام 

 من جدول األعمال: تحديث عن المحادثات مع محافظي الصندوق أثناء الدورة الثانية واألربعين لمجلس المحافظين. 5والبند ومعاييره؛ 

 حوار مع السادة محافظي الصندوق –جديدة اتجاهات التمويل اإلنمائي: أسئلة وتحديات  

 *** الجلسة التفاعلية األولى *** 12.00

دمات الصالتنمية الريفية كوسيلة للتطرق للنزاعات، والترويج للسالم، وبناء صمود أصحاب الحيازات الصغيرة في وجه 

 يةالمناخ

 فريق الخبراء

  معالي السيدAlexander Teabo وزير البيئة واألراضي والتنمية الزراعية في جمهورية كيريباس ، 

 جمهورية الصومال االتحاديةفي د حسين عيد، وزير الزراعة والري معالي السيد سعي 

  جمهورية السودانفي وزير الزراعة والموارد الطبيعية ، عيسى عثمان شريفمعالي السيد 

  السيدةMariam Wafa ، الزراعة والري والثروة الحيوانية في جمهورية أفغانستان اإلسالميةمستشاري وزير كبيرة 

 ، نائب الرئيس المساعد، دائرة إدارة البرامج في الصندوق Donal Brownالسيد مدير الحوار: 

 (البهو الرئيسي -مبنى منظمة األغذية والزراعة ) بوفيه غداء لجميع الوفود 13.30

 الثانية ****** الجلسة التفاعلية  14.30

 الزراعيةللشباب الريفيين: الفرص في األعمال  العمل فرصخلق 

  وكالة االتحاد اإلفريقي للتنمية –الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا  ،، المدير التنفيذيIbrahim Mayakiالسيد  رئيسي:المتحدث ال

 فريق الخبراء

  السيدةZeinorin Angkangمؤسسة ، مالكة the Hill Wild Enterprise )الهند( 

  السيدElly Matende،  أحد مالكيthe Matende Holstein Farm يا()كين 

  السيدةMirna Ortiz الجمهورية الدومينيكية(، المديرة المالية لرابطة المنتجين الشباب لألناناس في مقاطعة مونتي بالتا( 

  الريفي التأييد لقضايا الشباب مستقطبا، Mr Eazi و Sherrie Silverالسيدة الحوار:  مديرا
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 )متابعة( 2020فبراير/شباط  12، األربعاء

 *** الثالثة*** الجلسة التفاعلية  16.00

 ؟اإلعاقة، األمن الغذائي والتنمية الريفية: كيف يمكن لالبتكار والتكنولوجيا أن يساعدا

 األشخاص ذوي اإلعاقة ، مناصرة لحقوقYetnebersh Nigussieالسيدة  :ةرئيسيال ةمتحدثال

 فريق الخبراء

  السيدةSatu Santala ،المديرة العامة، دائرة السياسة اإلنمائية، وزارة الشؤون الخارجية، جمهورية فنلندا 

  السيدAmbrose Murangira ،في إدماج اإلعاقة مستشار Light for the World 

 د السيVirak Kheng، مشروع Agrilabكمبوديا ، 

 مناصرة لذوي اإلعاقة ،Sophie Morganالسيدة مديرة الحوار: 

 Adam Tenstaالسيد و Signmark ختامي يقدمهعرض 

 ***)متابعة( بنود جدول األعمال المعروضة للموافقة وللعلم ***  17.30

 إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوقمن جدول األعمال:  10البند  

 آلي في الصندوقمقترح لنظام تصويت : 11البند  

 *** اختتام الدورة***  17.45

 المالحظات الختامية لرئيس الصندوق 

 البيان الختامي لرئيس مجلس المحافظين 

 


