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 لتحقيق األمن الغذائي تسريع العمل

 األربعينالدورة السادسة و – 2023مجلس المحافظين 

 والزراعة األغذية منظمةفي  الرئيسية االجتماعات قاعة - فبراير/شباط  14الثالثاء، 

 افتتاح الدورةمن جدول األعمال:  1البند  09.30

 بيان ترحيبي يلقيه رئيس مجلس المحافظين

 ) 1L./46GC( اعتماد جدول األعمالمن جدول األعمال:  2البند  

 *** حفل االفتتاح***  09.45

 المحافظين مجلس رئيس يلقيه ترحيبي بيان 

 بيان ترحيبي يلقيه السيد ألفرو الريو، رئيس الصندوق 

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

 االتحادية الصومال جمهوريّة رئيس محمود، شيخ حسن الرئيس فخامةل كلمة رئيسية 

 )بيان مسجل بالفيديو( بربادوس وزراء رئيسة ،Mia Amor Mottleyلمعالي السيدة  كلمة رئيسية 

 )بيان مسجل بالفيديو( غابونجمهورية الرئيس وزراء  ،Alain Claude Bilie-By-Nzeكلمة رئيسية لمعالي السيد  

، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي Antonio Tajaniبيان لمعالي السيد  

 ، نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدوليEdmondo Cirelliالسيد  معاليعنه للجمهورية اإليطالية يلقيه نيابة 

 مدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي )بيان مسجل بالفيديو(السيد ديفيد بيزلي، مالحظات لل 

 الصندوق رئيس الريو، ألفرو السيد يلقيه بيان 
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 *** سياقات الهشةالعمل الصندوق في  –الحدث المحوري ***  11.00

 ألفرو الريو، رئيس الصندوقوالسيد  االتحادية الصومال جمهوريّةفخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس  يضم  

 ، الصندوقوأوروباالشرق األدنى وشمال أفريقيا شعبة ، المديرة اإلقليمية: السيدة دينا صالح، المنسقة

  

 *** للنظر فيهااألعمال  بنود***  11.30

 (GC 46/L.3عشر لموارد الصندوق ) نيالتجديد الثا عن: تقرير من جدول األعمال 5البند  

 (GC 46/L.7) الصندوق رئيس تعيين إلى المؤدية للعملية المتبعة الممارسة استعراض: األعمال جدول من 9 البند

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

  

 *** 1  جلسة تفاعلية***  12.15

  لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةشاملة  رؤية: يالمناخالعمل قيادة الشعوب األصلية في مجال  

 

 :المشاركون

 األصلية الشعوب لمنتدى التوجيهية اللجنة في الشبابتمثل  عضوة ،Dayana Paola Urzola Domicóالسيدة 

 كولومبيا ،مع العالمي لشباب الشعوب األصليةالتج وعضوة

 ،الصندوق في األصلية الشعوب مساعدة مرفق مجلس في سابق وعضو كما،اش دائرة رئيس ،Devasish Roy السيد

 بنغالديش

 ، نيكاراغواالصندوق في األصلية الشعوب لمنتدى التوجيهية اللجنة رئيسة ،Myrna Cunningham السيدة

 الصندوق االجتماعي، واإلدماج التغذية التقنيين، اإلخصائيين كبيرة ،Antonella Cordone السيدة

 الرئيسية والمؤلفة ألبرتا، جامعة العامة، الصحة كلية في مشاركة أستاذة ،Sherilee Harperالدكتورة  :المنسقة

 خ، كنداالمنا بتغيُّر المعنية الدولية الحكومية للهيئة السادس التقييم لتقرير

 خاصين الضيوف الوجبة غداء على شرف  13.30

 مخصصة للمدعوين(، مقر منظمة األغذية والزراعة)

 

 بالتوازي:

مقر منظمة األغذية ) غداء لجميع المندوبين بوفيه

 (ردهة المعارض - والزراعة

 ***2 - تفاعليةجلسة ** * 15.00

 تحقيقه؟ يمكن هل: المناخ تغيُّر مع التكيف على المنتجين صغار لمساعدة الخاص القطاع تمويل

 :المشاركون 

 فنلندا ومحافظ فنلندا، جمهورية في الخارجية وزارة التنمية، لسياسة الدولة وزارة وكيل ،Pasi Hellman السيد

 الصندوق لدى

 Energy, Environment & Climate Change, Equityلـبنك  المساعد المدير ، Erik Naivashaالسيد

Bankكينيا ، 

 ، نيجيرياBabban Gona مؤسسة ،رئيسة قسم التمويل المؤسسي، Adaeze Usohالسيدة 

، Jamaica Network of Rural Women Producers (JNRWP) منظمة رئيسة ،Tamisha Lee السيدة

 جامايكا

 دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة، الصندوق -نائبة الرئيس المساعدة  ،Jyotsna Puri الدكتورة: المنسقة
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 حوار رفيع المستوى مع المحافظين/إطالق التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق 16.30

حوار رفيع  ايعقبه ،ةوزاري مناقشة يشمل الذي، والدعوة إلى العمل الصندوق لموارد عشر الثالث التجديد إطالق

تسريع العمل لتحقيق " وهو لهذا العامالموضوع الشامل لدورة مجلس المحافظين  بشأنمحافظين المستوى مع ال

 ."األمن الغذائي

 موجز تجميعي لمداوالت منتدى الشعوب األصلية 18.30

 حفل استقبال لجميع المندوبين 18.45

 2اليوم 

 في منظمة األغذية والزراعة االجتماعات الرئيسية قاعة - فبراير/شباط 15األربعاء، 

 

 المعارض ردهة - والزراعة األغذية منظمة مقر - بين المشاركين للتواصل إفطار                8.30

  

 *** بنود األعمال )تتمة( ***

 (GC 46/L.2: طلب عضوية غير أصلية )من جدول األعمال 3البند  9.30

 *** 3*** جلسة تفاعلية  9.45

 الغذائي األمن نحو عادل انتقال تحقيق تسريع: والزراعة الشباب 

 المشاركون:

 شابة من الصندوق األخضر للمناخ، كينيا مناصرة، Elizabeth Wathuti: السيدة

 المكسيك، Nahua، شابة من الشعوب األصلية من قبيلة Dali Nolasco Cruz السيدة

 نهج القواعد الشعبية الشبابية، المغرب ،فاطمة أماغار السيدة

 "بي بي سي"لدى ، صحافي Qasa Alom: السيد المنسق

 *** )تتمة(بنود األعمال ***  11.15

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

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

، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل 2025-2024للفترة متوسطة األجل الاالستراتيجية ، وتوقعات الميزانية 2023

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

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

(GC 46/L.6) 

 *** IFAD Talk*** سلسلة  12.15

 معالجتها يتعين مفارقة: أفريقيا في الغذائي األمن انعدام 

 لشؤونلألمين العام لألمم المتحدة  الخاصة المستشارة ،األمين العام وكيلة، Cristina Duarte السيدة :المتحدثة 

 أفريقيا

 ، الصندوقوالترويج العالمي التواصل شعبة ،مديرة ،Hélène Papper: السيدة المنسقة

 (المعارض ردهة - والزراعة األغذية منظمة مقر) غداء لجميع المندوبين بوفيه 13.15
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 *** 4جلسة تفاعلية *** 15.00

 بين المياه والغذاء والطاقة  الترابط عالقةالتحديات والفرص في 

 المشاركون:

برنامج محور االرتباط بين  تنسيقرانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مصر ) الدكتورةمعالي 

 مشروعات المياه والغذاء والطاقة )برنامج نَُوفّي( في مصر(

 ، كينيااألفريقي التنمية بنك مجموعة األخضر، والنمو والمناخ الطاقة لشؤون الرئيس نائب ،Kevin Kariuki السيد

 Asian Farmers' Association for Sustainable Rural األمينة العامة لجمعية ،Esther Penunia السيدة

Development (AFA)الفلبين ، 

 كينيا ،Energrow مؤسسةل ،التنفيذي الرئيس، Aaron Leopoldالسيد 

 هولندا ،المستدامة للتنمية وسفيرالنمو األخضر الشامل  دائرة ،مدير، René van Hellالسيد : المنسق

 

 *** (إذا لزم األمر )تتمةبنود األعمال ***  16.30

 *** اختتام الدورة***  17.00

 الصندوق لرئيس الختامية المالحظات 

 المحافظين مجلس رئيسل الختامي البيان 
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 مركز الشيخ زايد بمنظمة األغذية والزراعة – فبراير/شباط 15األربعاء، 

 حدث جانبي سيعقد بالتزامن مع الدورة السادسة واألربعين لمجلس المحافظين

8.45 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

13.45 

 العشرين مجموعة عن الهند تقدمه موجز

 واحدة، أرض" أي" Vasudhaiva Kutumbakam" شعار تحت العام هذا العشرين مجموعة رئاسة الهند تتولى

 رئاسة أولويات على لالطالع فرصة الصندوق في األعضاء للدول الموجز هذا وسيتيح . "واحد مستقبل واحدة، أسرة

 .الصندوق بمهمة وروابطها الهند

 ، الصندوقوالحوكمة الخارجية العالقات دائرة، نائبة الرئيس المساعدة، Satu Santalaمالحظات افتتاحية للسيدة 

 المتحدث:

 بوزارة االقتصادية الشؤون إدارة فياألخرى  األطراف المتعددة المؤسسات ،مدير ،Prasanna V. Salian الدكتور

 الهند ،المالية

 الموارد وتعبئة والشراكات العالمي االنخراط شعبة، مدير، Ron Hartmanالسيد  المنسق:

 :مناإلجابة على هذا السؤال سنسمع  فيللمساعدة  عالمي؟ تحد أحدث الغذائية النظم تحّول تمويل يعتبر لماذا

 المتحدثون:

رئيسة وسائل التنفيذ في مركز تنسيق النظم و ،، مديرة تنسيق النظم الغذائية للصندوقNadine Gbossa السيدة

 )الصندوق( الغذائية التابع لألمم المتحدة

أخصائيي األعمال الزراعية في البنك الدولي، والمسؤول المشارك في قيادة جدول ، كبير Chrisopher Brett السيد

 األعمال الخاص بتمويل تحّول النظم الغذائية )البنك الدولي(

، مدير مركز تنسيق النظم الغذائية التابع لألمم المتحدة، ومدير مكتب أهداف التنمية Stefanos Fotiou السيد

 والزراعة(المستدامة )منظمة األغذية 

)تقرير منظمة  ”Making Better Policies for Food Systems“، مؤلف كتاب Koen Deconinckالسيد 

 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي( )رسالة فيديو(

 ، الصندوق،والترويج العالمي التواصل شعبة ،، مديرةHélène Papperالسيدة  المنسقة:

 


