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مجلس المحافظين  – 2021الدورة الرابعة واألربعون

التنمية الريفية :شرط أساسي للصمود العالمي
جدول عمل الدورة المؤقت
-1

تتضمن هذه الوثيقة جدول العمل المؤقت للدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين بتاريخ  17فبراير/شباط .2021
وتُرفق بها مذكرتان مفاهيميتان قصيرتان كملحقين تتناوالن سلسلة  IFAD Talkمع السيد  Frank Marsالتي
ستعقد في اليوم األول ( 17فبراير/شباط) والجلسة التفاعلية التي ستعقد في اليوم الثاني من الدورة ( 18فبراير/شباط).
وقد يخضع جدول العمل للتغيير.

-2

ويرجى من السادة المندوبين اإلحاطة علما بأن مركز المؤتمرات االفتراضي لدورة مجلس المحافظين (المنصة
االفتراضية) أصبح متاحا بالبث المباشر عبر اإلنترنت ،وقد نُشرت رسالة موجهة فقط إلى مندوبي مجلس المحافظين
يوم  12فبراير/شباط ،تتضمن روابط لمادة تعليمية وبطاقة سريعة.
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اليوم األول

األربعاء 17 ،فبراير/شباط 2021

13.00

البند  1من جدول األعمال :افتتاح الدورة
بيان ترحيبي يلقيه رئيس مجلس المحافظين
*** بنود األعمال المعروضة للموافقة ***
البند  2من جدول األعمال :اعتماد جدول األعمال

13.15

***حفل االفتتاح***
بيان ترحيبي يلقيه السيد جيلبير أنغبو ،رئيس الصندوق
بيان يلقيه فخامة السيد  ،João Manuel Gonçalves Lourençoرئيس جمهورية أنغوال
بيان يلقيه معالي السيد  ،Imran Khanرئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية
بيان يلقيه معالي السيد  ،Luigi Di Maioوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية اإليطالية
البند  3من جدول األعمال :بيان يلقيه السيد جيلبير أنغبو ،رئيس الصندوق

14.15

*** بنود األعمال المعروضة للموافقة ***
البند  4من جدول األعمال :تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق
البند  5من جدول االعمال :مقترح بشأن تنفيذ نظام تصويت آلي في الصندوق

14.25

التقرير التجميعي لمداوالت االجتماع العالمي الخامس لمنتدى الشعوب األصلية
*** سلسلة *** IFAD Talk

14.45

التصدي للصدمات العالمية :كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تحسين سالسل القيمة الزراعية وبناء
عالم ريفي أكثر قدرة على الصمود
السيد  ،Frank Marsرئيس مجلس إدارة شركة Mars, Incorporated
المنسقة :السيدة  ،Helene Papperمديرة شعبة االتصاالت في الصندوق
15.45

*** بنود األعمال المعروضة للموافقة ***
البند  6من جدول األعمال :تعيين الرئيس *

* قد يُعقد اجتماع خاص لهذا البند
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الخميس 18 ،فبراير/شباط 2021
*** جلسة تفاعلية مع المحافظين ***

13.00

ملء فجوة االستثمار في التنمية الريفية :شرط أساسي للصمود العالمي في فترة ما بعد جائحة كوفيد19-
المنسقة العامة :السيدة  ،Marie Hagaنائبة الرئيس المساعدة ،دائرة العالقات الخارجية والحوكمة


متحدثة رئيسية :الدكتورة  ،Agnes Kalibataالمبعوثة الخاصة لألمم المتحدة إلى مؤتمر قمة
النظم الغذائية



متحدثة رئيسية :السيدة  ،Marjeta Jagerنائبة المدير العام للشراكات الدولية ،المفوضية
األوروبية



متحدثان رئيسيان :السيد  Idris Elbaوالسيدة  ،Sabrina Elbaسفيرا النوايا الحسنة للصندوق

الحدث المحوري:
المنسق :السيد  ،Dominik Zillerنائب رئيس الصندوق
حوار تفاعلي مع المحافظين


الدكتورة  ،Maria Flachsbarthسكرتيرة الدولة البرلمانية لدى الوزير االتحادي للتعاون
االقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا االتحادية.



معالي السيد عثمان مامودو كان ،وزير الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية في
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية



السيد مروان الغانم ،نائب المدير العام لشؤون العمليات ،الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية

عرض شريط فيديو :الصندوق يشكر المانحين
حلقة نقاش :أصوات من الميدان
المنسقة :السيدة  ،Meike Van Ginnekenنائبة الرئيس المساعدة ،دائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة
المشاركون


السيدة حسنية محسب موسى ،مديرة مشروعات ،جمعية تنمية المجتمع بنقادة (مصر)



السيد  ،Joseph Newton Mathengeمؤسس ( G-Star Youth Groupكينيا)



السيدة  ،Chia Dorothy Vandefanصاحبة مشاريع إلنتاج البذور (نيجيريا)



السيدة  ،Shirley Casachaguaرئيسة Asociación de Artesanas Generación
( Llanacبيرو)



السيد  ،Simon Chottuصاحب مشاريع وقائد مجتمعي (جزر سليمان)

عرض شريط فيديوKingdom Choir :
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*** بنود جدول األعمال المعروضة للموافقة وللعلم ***

14.30

البند  7من جدول األعمال :تقرير عن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
البند  8من جدول األعمال :التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق
البند  12من جدول األعمال :التعديالت على النصوص القانونية األساسية للصندوق
البند  9من جدول األعمال :القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام 2019
البند  10من جدول األعمال :برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج ،والميزانيتان العادية والرأسمالية
للصندوق لعام  ،2021وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام
 2021وخطته اإلشارية للفترة  ،2023-2022والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة
بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
البند  11من جدول األعمال :انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين
*** اختتام الدورة ***

16.00
المالحظات الختامية لرئيس الصندوق

البيان الختامي لرئيس مجلس المحافظين
اختتام الدورة
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سلسلة  :IFAD Talkالتصدي للصدمات العالمية :كيف يمكن للشراكات بين القطاعين
العام والخاص تحسين سالسل القيمة الزراعية وبناء عالم ريفي أكثر قدرة على الصمود
المتحدث :السيد  ،Frank Marsرئيس مجلس إدارة شركة .Mars Inc
المنسقة :السيدة  ،Helene Papperمديرة شعبة االتصاالت ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

سيستمع المشاركون من مجلس المحافظين إلى عضو بارز في القطاع الخاص بشأن كيف يمكن أن يعمل المجتمع العالمي
معا للتغلب على بعض من أكبر المشاكل التي تواجه العالم الريفي ،بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد )19-وتغير المناخ.
سيتحدث  Frank Marsعن أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،وال سيما التعاون الذي أقيم في عام  2017مع
الصندوق لتحسين حياة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وسبل عيشهم .كما سيسلط الضوء على عمل شركة Mars
مع الصندوق في إندونيسيا والمبادرات الرائدة األخرى التي تقودها الشركة حول العالم .كما سيقدم السيد  Marsرؤى حول
كيف يمكن للشراكة بين الصندوق وشركة  Marsأن تلهم شركات القطاع الخاص األخرى للمشاركة في مشروعات التنمية
الريفية في األسواق الناشئة أو األسواق الواعدة التي تعمل فيها.
نبذة عن شركة  – Marsشركة  Marsواحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم وواحدة من أقدم شركاء الصندوق من
القطاع الخاص .وبصفتها شركة أغذية عالمية كبرى ،تلتزم شركة  Marsبتأدية دور في تعزيز التنمية المستدامة والحد من
التفاوتات االجتماعية وحماية البيئة.
خلفية عن شركة  Marsوالشراكة بين الصندوق وشركة Mars
تعاون الصندوق وشركة  Marsمنذ عام  2012لرفع دخل اآلالف من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان
النامية وزيادة الفرص االقتصادية المتاحة لهم .وبدأت الشراكة في إندونيسيا بتدريب مزارعي الكاكاو ،وامتدت إلى فييت نام
والفلبين؛ وتشمل الفرص المستقبلية كمبوديا والهند وخارجهما لتسخير برامج سلسلة القيمة المستدامة للصندوق والتزام شركة
 Marsلوضع مبادرات شاملة ألصحاب الحيازات الصغيرة.
وقد تم التوقيع على شراكة رسمية بين شركة  Marsوالصندوق في عام  .2017ويشمل نطاق الشراكة خمسة مجاالت
رئيسية :سبل عيش المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة ،والتكيف مع المناخ ألصحاب الحيازات الصغيرة وخفض انبعاثات
الكربون ،وحقوق اإلنسان والتمكين الجنساني في سالسل القيمة الزراعية ،والمسائل المتعلقة باالستخدام المستدام لألراضي
وحيازتها ،واالستخدام الفعال والمستدام للمياه ،بما في ذلك من خالل الري.
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وبشكل عام ،تستند الشراكة إلى نجاح المشروعات المشتركة التي يشارك الصندوق وشركة  Marsفي تمويلها .وفي مرحلتها
األولية ،أعطى الصندوق وشركة  Marsاألولوية لتعزيز سلسلة قيمة الكاكاو في إندونيسيا ،وتمكين المجتمعات المحلية
وحماية البيئة .ويشارك الصندوق وشركة  Marsحاليا في مشروع يركز على المناظر الطبيعية المستدامة في الهند وإندونيسيا
والفلبين وتايلند وفييت نام .وتوفر معظم هذه المشروعات الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة للحصول على شهادة
تفيد باستيفائهم لمعايير االستدامة ،مما يجعلهم قادرين على المنافسة في السوق وتعزيز االستدامة البيئية في الوقت ذاته.
وتشمل الفرص األخرى مع شركة  Marsمشروعا يركز على بحوث سم الفطريات في سلسلة اإلمداد الخاصة بالفول
السوداني في الهند وفي كمبوديا (األرز) ،وتحديدا لتحسين سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل برامج تنمية
سالسل القيمة بما في ذلك التدريب على الممارسات الزراعية الجيدة واالبتكارات في مجال اإلنتاج وإدارة ما بعد الحصاد.
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جلسة تفاعلية – ملء فجوة االستثمار في التنمية الريفية :شرط أساسي للصمود العالمي
في فترة ما بعد جائحة كوفيد19-
إن الجوع آخذ في االزدياد على الصعيد العالمي .وتشير التقديرات إلى أن  690مليون شخص يعانون من الجوع،
وأن  100مليون شخص آخر قد وقعوا في براثن الفقر المدقع وعانوا من الجوع بسبب جائحة كوفيد 19-في نهاية عام .2020
وعلى العكس من ذلك ،فإن األشخاص الذين تعتمد سبل عيشهم على األغذية والزراعة هم من بين األكثر عرضة للمعاناة من
الجوع .وينتج صغار المزارعين معظم األغذية في العديد من البلدان ،ومع ذلك غالبا ما يُترك نفس منتجي األغذية وعمال
األغذية وأسرهم خارج نطاق النمو االقتصادي والتغير التكنولوجي وصنع القرار السياسي.
وعلى الصعيد العالمي ،ال تؤدي النظم الغذائية اليوم إلى ممارسات غذائية صحية ميسورة التكلفة للجميع بطريقة مستدامة،
وتعتبر النظم الغذائية من العوامل الرئيسية لتغير المناخ .ويمتلك صغار المزارعين القدرة على تحسين الجودة والمحتوى
التغذوي لألغذية التي ينتجونها ،وزيادة إنتاجيتهم بشكل مستدام ،وحماية كوكب األرض في الوقت نفسه .وللقيام بذلك ،فإنهم
يحتاجون إلى الدعم لبناء قدرتهم على الصمود وليكونوا جهات فاعلة متساوية في سالسل القيمة الغذائية الزراعية.
ومن أجل القضاء على الجوع ومضاعفة دخل صغار المنتجين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام ،2030
يتعين أن تساهم الجهات المانحة بما يقدر بنحو  14مليار دوالر أمريكي سنويا في المتوسط حتى عام  .2030وباإلضافة إلى
ذلك ،يتعين أن تنفق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إنفاقا عاما قدره  19مليار دوالر أمريكي سنويا في المتوسط حتى
عام .2030
وعلى ضوء هذه الخلفية ،ستتألف الجلسة التفاعلية من أربعة أجزاء.
سيتألف الجزء األول من الكلمات الرئيسية من الدكتورة  ،Agnes Kalibataالمبعوثة الخاصة لألمم المتحدة إلى مؤتمر قمة
النظم الغذائية ؛ والسيدة  ،Marjeta Jagerنائبة المدير العام للشراكات الدولية في المفوضية األوروبية؛
و ،Sabrina Dhowre Elbaسفيرة النوايا الحسنة للصندوق.
وسيكون الجزء الثاني جلسة تفاعلية مع المحافظين وسيتناول باستفاضة الروابط بين التنمية الريفية والقدرة على الصمود
العالمية األوسع نطاقا ضد مجموعة من التهديدات السائدة  -اآلثار االجتماعية واالقتصادية لكوفيد 19-والجوع وتغير المناخ
والنزاع وما إلى ذلك .وسيناقش أيضا اآلثار بالنسبة لألولويات في مجال التنمية الريفية في السنوات القادمة ،ومن المحتمل
أن ينصب التركيز على اآلثار المترتبة على النظم الغذائية .وسينظر هذا الجزء أيضا في كيف يمكن أن تمأل النظم اإلنمائية
فجوة التمويل لتنفيذ األولويات المحددة ،وال سيما من خالل تعزيز الشراكات واآلليات المبتكرة.

7

الملحق الثاني

GC 44/L.1/Add.1/Rev.3

وسيتيح الجزء الثالث فرصة لسماع أصوات األشخاص األكثر أهمية  -األصوات من الميدان .فيحتل األشخاص الذين يجري
دعمهم من خالل المشروعات التي يمولها الصندوق مركزا أساسيا في رسالته ورؤيته .وبعد مناقشة فجوة االستثمار في
األجزاء السابقة ،سنسمع في هذا الجزء عن أثرها على حياة وسبل عيش األشخاص الذين يتم دعمهم من خالل مشروعات
الصندوق .وبعد االستماع إلى المشاركين في كل منطقة من المناطق الخمس التي يعمل فيها الصندوق ،ستتاح للمحافظين
فرصة التواصل معهم.
وسيكون الجزء الرابع واألخير عرضا خاصا تؤديه جوقة .The Kingdom Choir
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