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 اكي تنظر فيهبشأن الزيارة القطرية للبرازيل  لجنة التقييم مسودة تقرير رئيس

  جنة لال

آذار / في مارسالمنعقدةتمشيا مع قرار لجنة التقييم في دورتها السادسة والستين : الخلفية والهدف -1

لزائر وقد تألف الفريق ا. برازيل إلى ال2011اللجنة بالزيارة القطرية السنوية لعام من ، قام أعضاء 2011

 ، وهولندا،مكسيك وال، وإندونيسيا،)اللجنةرئيس ( والهند ، وكندا،وسمن ممثلي كل من بوركينا فا

الحافظة وكبير مدراء  وقد مثل الصندوق مديرة شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي، 1. والسويد،ونيجيريا

 ومدير البرنامج القطري للبرازيل ومسؤولون آخرون، ممثال لنائب الرئيس المساعد لشؤون البرامج،

وقد شارك في هذه الزيارة إلى مدينة برازيليا نائب مدير مكتب . سكرتير الصندوقوممثل عن مكتب 

  .الصندوق كما شارك في المناقشات األولية التي جرت في مدينة فورتاليزافي التقييم المستقل 

عرفة والخبرة من عمل الصندوق ميدانيا، كي يتسنى للجنة أن كان الهدف من الزيارة هو اكتساب الم -2

توفر إرشادات عامة بشأن مسائل التقييم للمجلس التنفيذي، واإلدارة العليا للصندوق ومكتب التقييم 

  ). هذه الزيارةتعريف مهام ويعرض الملحق األول (بصورة أكثر استنارة المستقل 

ى من الزيارة، في مدينة برازيليا، تمثلت وقائع عمل اللجنة فيما  األولالمحطة أثناء .عرض عام للبرنامج -3

 واإلدارة، والتنمية الميزانيةإجراء مناقشات مع السلطات االتحادية بوزارات التخطيط، و) 1: (يلي

المشاركة في حوار مائدة مستديرة لمناقشة مختلف جوانب السياسات العامة المتعلقة ) 2(الزراعية؛ 

االستماع إلى شرح مبادرة شعبة ) 3(في البرازيل؛ ) أصحاب الحيازات الصغيرة(سريين بالمزارعين األ

) 4( 2؛أمريكا الالتينية والكاريبي من أجل حوار السياسات في المخروط الجنوبي ألمريكا الجنوبية

  . في شمال شرقي البرازيلالقاحلشبه لإلقليم المشاركة في افتتاح مبادرة إدارة المعرفة 

 الثانية من الزيارة، في مدينة فورتاليزا واثنتين من بلديات والية سييارا، تمثلت وقائع عمل طةالمحفي  -4

حضور عرض عن مشروع التنمية المستدامة لمستوطنات اإلصالح الزراعي في ) 1: (اللجنة فيما يلي

ئب مدير مكتب المنطقة شبه الجافة في اإلقليم الشمالي الشرقي في البرازيل شارك في تقديمه كل من نا

زيارة ) 2(التقييم المستقل، ومدير المشروع، ووكيل وزارة التنمية الزراعية في حكومة والية سييارا، 

  . المجتمعات المحلية واألسر الريفية الفقيرة التي يخدمها ذلك المشروع

يط والتنمية الثالثة من الزيارة، أجرت اللجنة مناقشات في مدينة فوتاليزا مع وزيري التخطالمحطة في  -5

وقبل مغادرة البرازيل، عقدت اللجنة اجتماعا ختاميا .  شمال شرق البرازيلمصرفالزراعية ومع 

عرض فيه أعضاء اللجنة ومسؤولو الصندوق وجهات نظرهم بشأن مختلف جوانب البرنامج القطري 

  . للصندوق في البرازيل وكذلك بشأن الترتيبات التي وضعت لتلك الزيارة

                                                      
، سهيل الرجوع إليهاولت. وشارآت آمراقب" ألف" القائمة أحد أعضاءرغم أن السويد ليست عضوا في لجنة التقييم، فقد حلت محل  1

  .في هذا التقرير" أعضاء اللجنة" بمسمى ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذييشار إلى المجموعة الزائرة آلها المؤلفة من 
سر في هي منتدى إقليمي للحوار وتبادل الرأي والمواءمة بين السياسات العامة المتعلقة بمزارع األبالزراعة األسرية اللجنة المعنية  2

  . الجنوبيةأمريكابلدان السوق المشترآة لدول 
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المناقشات التي جرت مع وزارات التخطيط، كانت  .مع الحكومة االتحادية البرازيليةالمناقشات  -6

وقد ركزت المناقشات . هامة للغاية وموجهة نحو القضايا األساسيةوالموازنة واإلدارة، والتنمية الزراعية 

ة والتدهور ط بين الفقر من جهباألصول، وعلى الراانعدام المساواة في الدخول وفي المقام األول على 

، وعلى ضرورة إشراك الشباب في  في الشمال الشرقيلقاحل شبه ااإلقليمأخرى في البيئي من جهة 

 بدون االعتماد دائما ةمستدامبصورة الفقر الحد من النشاط االقتصادي، وعلى قدرات المؤسسات على 

لبرازيل الرامية إلى وإضافة إلى ذلك، قدمت السلطات البرازيلية عرضا عاما لجهود ا. على الهبات

  . الجنوب، وردت على األسئلة التي طرحها أعضاء اللجنةبين بلدان تعاون التوسيع نطاق 

فيما يتعلق بالبرنامج القطري للصندوق، أوضح ممثلو الوزارات البرازيلية المذكورة أن الصندوق يقوم  -7

السكان مدقع وتوفير مسار أمام بدور بالغ األهمية في تطبيق وتنقيح منهجية خاصة باستئصال الفقر ال

وأعربوا بوجه عام عن رأي مفاده . من شأنه في نهاية المطاف أن يحررهم من الفقرالريفيين الفقراء 

أنهم يعتبرون تدخالت الصندوق ذات جودة عالية من حيث أهميتها للسياق القطري للبرازيل وفعاليتها في 

، أعرب ممثلو الوزارات المذكورة عن تقديرهم لما وفي ضوء ذلك. الفقر على أساس مستدامالحد من 

. بوجه خاصوالزراعة األسرية يقدمه الصندوق من إسهام بالغ النفع في تشجيع التنمية الريفية بوجه عام 

بالزراعة األسرية كما أعربوا عن تقديرهم للقيمة الكبيرة لمساهمة الصندوق في تشجيع السياسات المتعلقة 

الجنوب، بما بين بلدان تعاون الوما يتيحه الصندوق من فرص للبرازيل لالنخراط في لفقراء، المناصرة ل

  . في ذلك نقل المعرفة مع البلدان األخرى في أمريكا الالتينية وخارجها

. للبرازيلتحت قيادة الرئيسة الحالية الرئيسية السياساتية شرح ممثلو الحكومة االتحادية للجنة التغييرات  -8

 وإنما،  فقطال عن طريق معالجة الجوعالفقر الريفي المدقع على الحد من غييرات التركيز وتشمل هذه الت

لتحسين دخلهم ورفاههم االقتصادي، السكان الريفيين الفقراء كذلك عن طريق ضمان إتاحة الفرص أمام 

ريفي يمثل كما أوضحوا أن العمل مع الشباب ال. مع االهتمام في ذات الوقت باإلدارة البيئية السليمة

  . واحدة من األولويات في هذا الشأن

عمل عقدت في مقر حلقة كان هذا االجتماع في شكل . الزراعة األسريةاجتماع المائدة المستديرة بشأن  -9

، وقد أتاحت فرصة جيدة ألعضاء اللجنة لتحقيق فهم أفضل لسياسة ؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعيةالم

، وخصوصا فيما يتعلق باألمن الغذائي، وعرض المنتجات الزراعية، يةالزراعة األسرالبرازيل بشأن 

رئيس المؤسسة ، Pedro Arraesالعمل بكلمة ترحيب ألقاها السيد حلقة وقد بدأت . والبحوث الزراعية

  . المذكورة ركز فيها على الطابع االستراتيجي للشراكة بين الحكومة البرازيلية والصندوق

ا رئيس لجنة التقييم نيابة عن أعضائها، أعرب الرئيس عن التقدير العميق لحكومة وفي الكلمة التي ألقاه -10

البرازيل على كريم موافقتها على استضافة لجنة التقييم الموفدة من الصندوق في زيارتها القطرية السنوية 

 حققته من  وأعرب عن شعور أعضاء اللجنة بالسعادة البالغة لوجودهم في البرازيل، وذلك لما2011لعام 

وإضافة إلى ذلك، ذكر أن الصندوق . الفقر الريفيمحاربة نجاحات وما تبذله من جهود متواصلة في 

بين بلدان تعاون اليمكنه أن يكمل جهود الحكومة عن طريق االضطالع بدور تيسيري مفيد في تشجيع 

وأكد أيضا على أن . ةالجنوب وتبادل المعرفة المتعلقة بزراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفي

المشاركة النشطة والدور القيادي لبلدان رئيسية كالبرازيل في المجلس التنفيذي للصندوق وفي محافل 
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بالتجديد التاسع لموارد الصندوق هما من األهمية بمكان، خصوصا الخاصة المشاورات هيئة أخرى مثل 

القيود المالية التي تواجهها في الوقت العالمية واألغذية في لحظة تشهد تصاعدا مستمرا في أسعار 

  . الراهن بلدان عديدة أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 سلط فيها الضوء على نهج ية األسربالزراعةالعمل بكلمة ألقاها وكيل الوزارة المختص حلقة وقد بدأت  -11

في الزراعة األسرية الرئيسي المعلق على  والدور 2003الفقر الريفي منذ عام محاربة البرازيل في 

وقد ذكرت اللجنة أن البرازيل ال يزال فيها جيوب فقر . استصال الفقر المدقع وضمان األمن الغذائي

 من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية يستمدون سبل رزقهم من في المائة 80إذ أن : واسعةريفي 

في المائة  70، كما أن )، كما يطلق عليها في البرازيليةرع األسرمزاالأو (الزراعة في حيازات صغيرة 

األمل "وأشارت اللجنة أيضا إلى .  هذهيةمزارع األسرالن استهالك الغذاء في البرازيل يأتي من م

الذين ولدتهما مجموعة السياسات العامة " السكان الريفيين الفقراءالمستقبل الجديد الذي ينتظر "و" المتجدد

وذكرت أن هدف هذه المجموعة من السياسات في خلق فرص العمل في . ة المتبعة في البرازيلالجديد

المناطق الريفية يتخطى الشواغل االجتماعية ومن ثم فهو يتواءم مع عملية إنمائية أوسع نطاقا تعمل على 

  . تعجيل وتيرة النمو وضمان االستقرار االجتماعي واالقتصادي في الوقت ذاته

، وهو برنامج يةمزارع األسرالرض عن برنامج المشتريات العامة للمحاصيل الزراعية من ثم قدم ع -12

وفي معرض المتابعة، ناقش أعضاء اللجنة مدى . تلك المزارعمنتجات يضمن سوقا لقدر كبير من 

التغطية الفعلية لهذا البرنامج، وعدد المنتجات التي يشملها ومدى تنوعها، ومدى دعم أسعارها، وغير 

 يةمزارع األسرالوقد كمل ذلك العرض عرض آخر عن سياسات البحوث الزراعية المتعلقة ب. ذلك

وفي ذلك العرض أثنت المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية . األفريقي- ومشروع التعاون البرازيلي

ر أعضاء وقد أثا. على الصندوق لما يبديه من مرونة وتجاوب وما يحققه من تقليص لإلجراءات اإلدارية

 الصحراء، ودور الجهات المانحة  النطاق، وخصوصا في أفريقيا جنوباللجنة قضايا إمكانية توسيع

كما نوقش ). كوزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي(الجنوب بين بلدان تعاون الاألخرى في 

 تصميم واحد لكل حيث ال يصلح(موضوع الحاجة إلى تصميم المؤسسات والممارسات حسب الحاجة 

وأشارت اللجنة إلى االلتزام القوي من جانب المؤسسة البرازيلية . وتوسيع نطاق التعاون) الحاالت

للبحوث الزراعية بالتعاون مع الصندوق في مجال تشجيع نقل التكنولوجيا، وخصوصا إلى البلدان 

  . األفريقية

لمخروط الجنوبي ساعد أعضاء اللجنة شتركة لهيئة الزراعة األسرية التابعة للسوق المثم قدم عرض عن  -13

المتعلقة  السياسات  العام حولنقاشالعلى فهم كيفية استخدام أموال المنح المقدمة من الصندوق في تنشيط 

 بأنهاوقد أبلغت الحكومة الصندوق .  في دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبيةيةاألسربالزراعة 

  . من مواردها الذاتية متى تم صرف التمويل المقدم من الصندوق كامالتلك الهيئةسوف تتولى تمويل 

 في الشمال الشرقي في القاحل شبه لإلقليموأخيرا، شاركت اللجنة في تدشين مبادرة إدارة المعرفة  -14

، والتي سيتولى الصندوق تنفيذها )الممولة من قبل الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي(البرازيل 

، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين ريكية للتعاون في ميدان الزراعةعاون مع معهد البلدان األمبالت

  .ضمن جملة أمورالمستوى القاعدي المنظمات العاملة على 
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، الفقيرةسر األ قبل االجتماع مع ممثلي المجتمعات المحلية و. المناقشات التحضيرية- الزيارة الميدانية -15

شأن مسائل جوهرية تخص مشروع التنمية المستدامة لمستوطنات اإلصالح أجرت اللجنة مناقشات ب

ومن أجل تيسير المناقشة، قدم نائب مدير .  الشرقيياإلقليم الشمالفي الزراعي في المنطقة شبه الجافة 

الصندوق عرضا على شفافات مرئية عن أهم النتائج والتوصيات التي خلص في مكتب التقييم المستقل 

وبعد ذلك قدم ممثلو حكومة والية سييارا والسلطات المختصة بالمشروع . م هذا المشروعإليها تقيي

والمنظمات الممثلة للمستفيدين من المشروع عرضا عن التدخالت التي يشملها المشروع ومخرجات تلك 

تقييم مكتب ل اًوفقصنف على أنه مرضٍ وذكر أعضاء اللجنة أن اإلنجاز الكلي للمشروع . التدخالت

رأس المال لالترويج في مرضية للغاية  تالصندوق، وأن المشروع حقق إسهامافي التقييم المستقل 

على الدخل الريفي الذي ارتفع أربعة مرضياً كما أن المشروع حقق أثرا . البشري واالجتماعي والتمكين

  . المشروعإغالق في المتوسط عند أضعاف 

في مجالي فقط المرضي إلى حد ما سباب الكامنة وراء األداء تناولت المناقشات أيضا التحديات وكذلك األ -16

وفضال عن الحاجة إلى إيالء اهتمام أكبر لهذين المجالين في مرحلة . الكفاءة واالستدامة في هذا المشروع

" االستدامة"ممكنة الحقة من المشروع، تناولت المناقشة ضرورة إرساء تعريف أكثر شموال لمفهوم 

وكذلك )  إلى ما هو أوسع من الدخل واألصول ومن ثم معالجة قضية االستدامة البيئيةوذلك باالنتقال(

وفي هذا . مسألة المفاضلة بين مكاسب الكفاءة في األجل القصير وبين االستدامة في األجل الطويل

وكذلك الصدد، تناولت المناقشة، ضمن قضايا أخرى، التغطية الجغرافية الواسعة والمنتشرة لهذه العملية، 

وهي (القيود التي تواجه تعيين مؤسسة حكومية اتحادية كي تصبح الوكالة المنفذة الرئيسية لذلك المشروع 

  ). في هذه الحال وزارة التنمية الزراعية القائم مقرها في مدينة برازيليا

ة على العمل والقدر(أشارت اللجنة إلى أن المشروع يولي اهتماما كبيرا لبناء التقدير الذاتي والقدرات  -17

. لدى المشاركين في المشروع وتعديل االتجاهات السائدة بينهم من أجل تحقيق التنمية الذاتية) الكفء

ورغم أن عملية التعبئة االجتماعية تشكل األساس، فإن الرقابة االجتماعية تؤدي دورا في تنظيم استخدام 

ومحو انعدام را بالغ األهمية في تقليص وأضافت اللجنة أن منظمات المجتمع المدني تؤدي دو. الموارد

تلك التدخالت لدى المشاركين في المشروع من جراء بالتدخالت اإلنمائية، وقد نشأ انعدام الثقة بالثقة 

  .الفشل الذي منيت به برامج نفذت تحت رعاية الحكومة فيما سبق

 شملت الزيارة . في المشروع االجتماع مع ممثلي المجتمعات المحلية والمشاركين- الزيارة الميدانية -18

الميدانية التي قامت بها اللجنة خمس مجتمعات محلية في بلدتي كيخادا وكيخيراموبين في إقليم سيرتايو 

وقد أتاحت تلك الزيارة فرصة ألعضاء اللجنة لفهم ما يحيط بتنفيذ . سنترال الواقع في والية سييارا

ت هطوالالبلغ ت إذ - وعدم انتظامهاالمطرية  تهطوالالكمحدودية (المشروع من سياق طبيعي حيوي 

 ميلليمتر في المتوسط سنويا؛ وارتفاع البخر؛ وضحالة التربة وانتشار البلورات بها؛ 800-260 المطرية

تعيش في فقر الزراعية ن األسر في المائة م 65إذ أن (وسياق اجتماعي ) وتموج سطح التربة؛ وغيرها

المجتمعات  أيضا على فهم العمليات التي يعتمدها المشروع للوصول إلى وقد ساعدت هذه الزيارة). مدقع

كما مكنت الزيارة أعضاء اللجنة من تبادل وجهات النظر والتفاعل مع . المستهدفةسر األوالمحلية 

مختلف أصحاب المصلحة على مستوى المشروع، بما في ذلك سلطات اإلقليم، والشركاء المنفذين، 

  .  المشروعوالمستفيدين وموظفي
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 واألنشطة المحققة لوفورات ،وقد غطت الزيارة الميدانية مجموعة متنوعة من األنشطة اإلنمائية الزراعية -19

وقد حظيت المزارع البيئية .  واألنشطة اإلنمائية التي تزاولها المجتمعات المحلية،في استهالك الوقود

 في إرساء روابط تجارية نجحتية والتي التي تعتمد اعتمادا كليا على طرق الزراعة العضوالزراعية 

أما تكنولوجيا .  باهتمام بالغ على وجه الخصوصعادلة تتولى شراء القطن من المشاركين في المشروع

مياه األمطار التي تتمثل االستفادة األساسية منها في توفير مياه الشرب لألسر صاحبة الحيازات حصاد 

 طفيفة ت مطريةة توفير مياه الشرب في منطقة تشهد هطوالالصغيرة فإنها تمثل حال مستداما لمشكل

وفي أحيان متفرقة، تم توفير هذه الخزانات من أجل زراعة . وندرة شديدة في موارد المياه الجوفية

المغذيات الخضروات، وهو ما ساعد على تنويع مصادر الغذاء ومن ثم تحسين مستوى الحصول على 

الغاز الحيوي ألغراض مواءمة لهاضمات وأفضل أحسن  تطبيق تصميم وقد الحظت اللجنة أيضا. الدقيقة

الطهي، وهو ما ساعد على تقليص االعتماد على حطب الوقود، ومن ثم عزز االستدامة البيئية وحسن 

وإضافة إلى ذلك، اطلع أعضاء اللجنة أثناء الزيارة الميدانية . عن طريق توفير طاقة نظيفةالنساء صحة 

تربية النحل، وهو نشاط مرتبط بمنشاة تعمل في مجال تصنيع األغذية ) 1: (تاليةعلى األنشطة ال

ومن بين األنشطة اإلنمائية . الحرف اليدوية) 4(تربية دجاج المائدة؛ ) 3(تربية الماعز؛ ) 2(وتعبئتها؛ 

التي تزاولها المجتمعات المحلية، زار أعضاء اللجنة منشأة صحية قروية وكاتدرائية بنيتا بمدخرات 

وبوجه عام، تتولى البلديات شراء المنتجات . ا وباستخدام العمالة المتوافرة لديهةمحليال اتمجتمعال

 وتوجه لصالح برامج اجتماعية مثل برنامج الوجبة الغذائية ية األسرمزارعالالزراعية والغذائية من 

ومن ثم تبين ألعضاء اللجنة وجود روابط وثيقة بين . المدرسية، وذلك على سبيل المثال ال الحصر

  . على مستوى المجتمعات المحليةيةمزارع األسرالبرامج على المستوى االتحادي كهذا البرنامج وبين 

 الميدانية، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للطابع التشاركي للتخطيط المحلي، واألهمية وأثناء الزيارة -20

الكبيرة لألنشطة التي يشملها مشروع التنمية المستدامة من منظور احتياجات المجموعة المستهدفة، 

شطة التي والتركيز بدرجة عالية على بناء قدرات األفراد والمجتمعات المحلية؛ واألثر اإليجابي لألن

وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع بوجه عام . السكان الريفيين الفقراءيمولها المشروع على حياة 

يؤدي دورا قيما في تطوير نهج فعال وإرساء منهجية ثابتة من أجل معالجة مشكلة الفقر الريفي في 

خفاض الكثافة السكانية نسبيا وأعربت اللجنة أيضا عن إدراكها أن ان.  في البرازيلالقاحلقليم شبه اإل

 تستوجب - والقيود المرتبطة بخصائص اإلقليم الشمالي الشرقي في البرازيل –البنى األساسية وضعف 

  . المزيد من االبتكار من حيث المؤسسات والتكنولوجيات على حد سواء

يق العودة  في طر.شمال شرقي البرازيلمصرف االجتماع مع مسؤولي حكومة والية سييارا وممثلي  -21

 ،وزارة التخطيطاألمانات العامة ل مدينة فورتاليزا، اجتمع أعضاء لجنة التقييم مع كبار مسؤولي إلى

وقد أشارت اللجنة إلى مالحظة مهمة صدرت عن وكيل وزارة . التنمية الزراعيةو ، واإلدارة ةوالميزاني

روع التنمية المستدامة أدى، ضمن الفقر كمشالحد من التخطيط مفادها أن النجاح في برامج ترمي إلى 

وأشارت اللجنة أيضا إلى اعتزام . جملة أمور، إلى تحويل مسار الهجرة من المدن إلى المناطق الريفية

 الفقر عن طريق  الحد منحكومة الوالية التركيز على تقليص االعتماد على الهبات في مجال السعي إلى

ك التركيز على األهمية البالغة إلشراك الشباب بدور إنتاجي وكذل –إرساء مسار مستدام للتنمية الريفية 
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وقد قدم عرض موجز في ذلك االجتماع عن مشروع جديد ال يزال في مرحلة . في االقتصاد الريفي

  . التصميم سوف يسعى للحصول على تمويل من الصندوق

طالع على العمليات  البرازيل، أتيحت للجنة فرصة لالي شمال شرقمصرفوفي االجتماع الذي عقد مع  -22

وكان من األمور المهمة بدرجة . ء من التفصيلي المذكور في الوقت الحالي بشلمصرفالتي ينفذها ا

 المذكور من برامج االئتمان السابقة في المصرفكبيرة مناقشة أجرتها اللجنة حول الدروس التي استمدها 

المستفيدين، عداد أفي ا التقلبات السنوية وقد تركزت المناقشات حول قضاي. تصميم نظام جديد لالئتمان

 السداد واألداء فيما يتعلق بالسداد، ودعم أسعار الفائدة، والتكاليف العامة إلدارة برنامج االئتمان، اتوفتر

، وذلك مثال عن طريق مشروع التنمية المستدامة المذكور التقنيةوالحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة 

التي سر األ" تنشيط"، والحاجة إلى ناألسريي للمزارعينل بناء قدرات اإلدارة المالية سلفا، ال سيما في مجا

  .تخلفت عن سداد القروض السابقة، وما إلى ذلك من القضايا

 في أعقاب المناقشات التي جرت مع مسؤولي حكومة الوالية، عقدت اللجنة .الخالصة والتوصيات -23

.  الصندوق لإلدالء بوجهات نظرهم فيونموظفليه أيضا اجتماعا بشأن الموضوعات محل البحث دعي إ

  : وفيما يلي أهم النقاط التي برزت أثناء المناقشة

 الفقر الريفي على كل المستويات،  منحدالتوفرت للجنة في هذه الزيارة فرصة لمناقشة قضية   )أ (

 وقد .سراألوهي المستوى االتحادي ومستوى كل من الوالية والمجتمع المحلي والمجموعة و

 بالزراعة األسريةأشارت اللجنة إلى أن هناك اتساقا على كل المستويات بين السياسات الخاصة 

وقد نجح مشروع التنمية . الزراعة األسرية المجتمعات المحلية التي تدعم ومبادراتوبين البرامج 

 الشرقي في اإلقليم الشماليفي المستدامة لمستوطنات اإلصالح الزراعي في المنطقة شبه الجافة 

  . البرازيل في البرهنة على أن تلك الروابط الوثيقة تحقق نتائج ملموسة وإيجابية

 وأن –خلصت اللجنة إلى أن إنجاز مشروع التنمية المستدامة يبعث على اإلعجاب بدرجة كبيرة   )ب (

الجهود التي يبذلها كل من الصندوق وحكومة البرازيل وأصحاب المصالح اآلخرون في البرازيل 

وأشارت اللجنة أيضا إلى ضرورة القيام بمزيد من الجهود من أجل ضمان . ديرة بالثناء الكبيرج

 قبضةالمشروع، كي ال تنزلق األسر التي يساعدها ذلك المشروع مرة أخرى إلى فوائد استدامة 

 وفي ضوء ذلك، لمست اللجنة ارتفاع مستوى االلتزام السياسي في البرازيل بمعالجة الفقر. الفقر

. الريفي، وارتقاء القدرات المؤسسية إلى مستوى جدير بالثناء، وتحقيق نتائج تبعث على اإلعجاب

  . لفقر الريفيل مستدام نحو تحقيق حدوهذا يمثل شوطا طويال 

 الفقر الريفي أهمية كبيرة لدى البرازيل، ومن الحد منتمثل التجارب العالمية للصندوق في   )ج (

كما أن ما تنتهجه البرازيل من . ازيل على تبادل تلك الخبراتالواضح أن هناك طلبا في البر

سياسات عامة ترمي إلى التمكين وتتعلق باستئصال الفقر المدقع، وما اكتسبته من تجارب من 

 الذي يحمل –خالل مشاريع حققت نجاحا كبيرا مثل مشروع التنمية المستدامة سالف الذكر 

 تمثل بدورها قيمة لدى - لدان التي تواجه وضعا مشابهاإمكانية كبيرة في مجال التعلم لدى الب

التزام وتتسق تلك اإلمكانية في مجال تبادل المعرفة مع . اإلنمائي األوسعالمجتمع الصندوق ولدى 

  . التعاون بين بلدان الجنوبالسلطات البرازيلية باالنخراط في 
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 المعرفة، إما في مجال تقاسم يفاًأكثر تكث بشكل بالعملوأثناء الزيارة، جدد الصندوق التزامه   )د (

ويمثل .  الجنوب بين بلدانتعاونالمباشرة بالتعاون مع الدول األعضاء، أو عن طريق تيسير 

 القطري للصندوق أهمية خاصة لدى البرازيل، وذلك بالنظر إلى حجم البرازيل ومدى الحضور

  . زيع الثروةتعدد شرائح مجتمعها، وهو ما يعزى في المقام األول إلى تفاوت تو

وقد أشارت اللجنة في معرض إعرابها عن االرتياح إلى إعادة التأكيد على القيمة المضافة التي   )ه (

وذلك  –تتحقق لدى البرازيل من عمل الصندوق وأن هناك دورا مباشرا يمكن للصندوق القيام به 

ى معالجة الفقر بمساندة عملية وضع سياسات عامة تؤدي إلى التمكين يكون الجهد موجها فيها إل

إذ أن مشاركة (الريفي، وفي ضمان عامل تعزيز قوي في تعبئة الموارد المحلية لذلك الغرض 

، وهو الدور الذي أشارت اللجنة إلى )البرازيل في التكاليف الكلية للمشاريع المعنية مرتفعة جدا

ة بين البرازيل واستشعرت اللجنة أيضا أن الشراكة المثمر. أن الصندوق سيواصل الحفاظ عليه

والصندوق يمكن تعزيزها عن طريق المشاركة النشطة من قبل البرازيل في عملية التجديد التاسع 

مفادها أن  وخالصة األمر أن أعضاء اللجنة تلقوا رسالة صريحة وقوية. لموارد الصندوق

  .  دور هام يمكن له أن يلعبه في البلدان المتوسطة الدخللصندوقل

 أيضا، أشارت اللجنة إلى أنه كان هناك تجاوب جيد مع فريق الصندوق هام وأخيرا، وهو أمر  )و (

وقد أثنت اللجنة على حسن تنظيم . وأن البرازيل تعتبر الصندوق شريكا جديرا بالتقدير الفائق

  .               الزيارة، سواء من حيث المحتوى أو من حيث الترتيبات اإلدارية

ميق تقديرها لحكومة البرازيل على كريم موافقتها على استضافة الزيارة تود لجنة التقييم أن تعرب عن ع -24

 وعلى توفير الدعم الممتاز في تحقيق نجاح بارز في هذه 2011القطرية السنوية للجنة التقييم لعام 

 .الزيارة
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  للبرازيل 2011 لعام التقييم للجنة السنوية القطرية الزيارة  مهامتعريف

  الخلفية

 والستين السادسة دورتها في لصندوقا في التقييم لجنة قررت ،نظامها الداخليويف مهامها تعر مع تمشيا

 قامت التي الزيارات أما. للبرازيل 2011 لعام السنوية قطريةال بزيارتها تقوم أن 2011 آذار/مارس في المعقودة

 ،والهند ،والفلبين ،ماليو ،والمكسيك ،وإندونيسياة، سوري إلى زيارات فكانت 2000 عام منذ قبل من بها

 ،)اللجنة رئيس (والهند ،وإندونيسيا ،وفرنسا ،وكندا ،وسفا بوركينا للجنة الحالية العضوية وتشمل. وموزامبيق

  .     ونيجيريا ،وهولندا ،والمكسيك ،يرلنداآو

   العام الهدف

 يتسنى سوف ذلك، خالل منو. لصندوقالعمل الميداني لمن  والتجارب المعرفة اكتساب في العام الهدف يتمثل

 التقييم ومكتب للصندوق العليا واإلدارة التنفيذي، للمجلس التقييم مسائل بشأن عامة إرشادات توفر أن للجنة

  . بواجباتها االضطالع في كفاءتها تعزيز لها يتسنى وسوف أعمق علم عن المستقل

  المحددة األهداف

 إجراء وكذلك سييارا والية إلى ميدانية برحلة القيام هو ةالسنوي القطرية الزيارة هذه من الرئيسي الهدف -1

 أعضاء يزور سوف الميدانية، الرحلة هذه وخالل. البرازيل في الشركاء من عريض قطاع مع مناقشات

 اإلصالح لمستوطنات المستدامة التنمية مشروع يشملها التي القرى من مختارة مجموعة التقييم لجنة

 باسم أيضا والمعروف البرازيل، في الشرقي الشمالي اإلقليمفي  الجافة شبه المنطقة في الزراعي

"Projeto Dom Helder Cámara"مدى عن معلومات على الحصول إلى التقييم لجنة تسعى وسوف ؛ 

 نظرهم ووجهات البرنامج هذا في والتقييم بالغواإل والرصد والبرمجة التخطيط في المستفيدين مشاركة

 لهذا تقييما الصندوقفي  المستقل التقييم مكتب أجرى أن سبق وقد. مستقبال اتباعها الواجب النهج بشأن

 وممثلي للصندوق العليا اإلدارة قبل من وتوقيعه نجازاإل نقطة عند االتفاق بالفعل وتم 2010 في المشروع

  . البرازيلية االتحادية الحكومة

الخاصة بالزراعة  العامة بالسياسة المعنية ميةالرس غير العمل حلقة في أيضا اللجنة أعضاء يشارك سوف -2

 به يضطلع الذي العمل من المستفادة الدروس يعرضون برازيليون خبراء فيها سيشارك والتياألسرية 

  . الصندوق

 حكومة ومسؤولي البرازيلية االتحادية الحكومة ممثلي إلى االستماع إلى أيضا اللجنة أعضاء ويسعى -3

 الوطني المجلس وتحالف ،الزراعية للبحوث البرازيلية المؤسسة مثل شركاء كذل في بما سييارا، والية

 بالبرنامج وثيقا ارتباطا مرتبطان وهما الغذائية، لإلمدادات الوطنية والشركة والتغذوي الغذائي لألمن

 والتقييم واإلبالغ والرصد والبرمجة التخطيط في هؤالء من كل ودور الصندوق، ينفذه الذي القطري

 من مختارة مجموعة مع أيضا مناقشات اللجنة أعضاء يجري وسوف. البرنامج هذا في ساهمتهموم

  . البرازيل في الريفية والتنمية الزراعة مجال في العاملة األطراف ومتعددة الثنائية المعونة وكاالت
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 القطرية رةالزيا في تجربتها عن التنفيذي المجلس إلى تقريرا رئيسها، طريق عن اللجنة، تقدم وسوف -4

 إلى الموجهة توصياتها فيه وتعرض واإلجراءات بالعمل تتعلق نتائج من إليه توصلت ما فيه تبسط

 حيث من المستقبلية الميدانية الزيارات بشأن فيه المستقل التقييم مكتب وإلى للصندوق العليا اإلدارة

 .اإلدارية والترتيبات والمحتوى النطاق
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  ليالبراز إلى للصندوق التابعة لتقييما للجنة الميدانية الرحلة

  العمل برنامج
  )2011 حزيران/يونيو 3 إلى أيار/مايو 29 من(

 البرنامج/النشاط اليوم

  أيار/مايو 29 األحد
  برازيليا مدينة إلى الصندوق موظفيو التقييم لجنة أعضاء مغادرة 

  لشبونة طريق عن: المقترح الجدول
  برازيليا إلى الوصول 

 )بعد فيما ذلك يتأكد (Metropolitan Flat فندق: ةاإلقام
 ككل العملحلقة  عن تعريف جلسة 

 عشاء 

  أيار/مايو 30 اإلثنين
  :مع اجتماع 

 والسيد التخطيط، بوزارة الخارجية للشؤون الوزارة وآيل Carlos Vidotto السيد -
Bemvindo Belluco الخارجية للشؤون الوزارة وآيل نائب 

 الزراعية التنمية وزارة وآيل، Souza السيد -
 غداء 

  البرازيل في للزراعة األسرية العامة السياسات: بشأن مستديرة مائدة اجتماع 
 تقدمه عام عرض: الزراعة األسرية لشؤون الزراعية التنمية وزراة وآيل  Laudemir Mullerالسيد -

 الحكومة
 الصندوقفي  التقييم لجنة رئيس -
 األمن سياسات: الغذائية لإلمدادات الوطنية والشرآة والتغذوي الغذائي لألمن الوطني سالمجل تحالف  -

 الغذائي
 قهوة استراحة 

  البرازيل في للزراعة األسرية المتعلقة العامة السياسات: عمل حلقة 
 الزراعية البحوث سياسات: الزراعية للبحوث البرازيلية المؤسسة من ،F.Reifschneider السيد -

 يةاألسر بالزراعة المتعلقة
  .الجنوبية ألمريكا الجنوبي المخروط دول بين السياسات حوار مبادرة ممثل ،Alvaro Ramos السيد -

 والوآالة الصندوق، من بمشارآة ،"الشرقي الشمال من لقاحلا شبه األقليم في المعرفة إدارة برنامج "تدشين 
  الزراعة ميدان في للتعاون األمريكية البلدان هدومع ، الدولي اإلنمائي للتعاون اإلسبانية

 استقبال حفل 

  أيار/مايو 31 الثالثاء
 فورتاليزا مدينة إلى المغادرة 

  والغداء الدخول تسجيل 
 لوزايروس فندق

 اإلقليمفي  الجافة شبه المنطقة في الزراعي اإلصالح لمستوطنات المستدامة التنمية مشروع: عمل حلقة 
  الشرقي الشمالي

 النتائج وأهم للمشروع، عام وعرض التنفيذ، تجربة: المشروع مدير ، Espedito Rufinoالسيد -
 قهوة استراحة 

 اإلقليمفي  الجافة شبه المنطقة في الزراعي اإلصالح لمستوطنات المستدامة التنمية مشروع: عمل حلقة 
  الشرقي الشمالي

 والتوصيات واالستنتاجات النتائج أهم: المستقل التقييم مكتب، نائب مدير Ashwani muthoo  السيد-
 المشروع تقييم عن الناتجة

  



  EB 2011/103/R.5  الملحق الثاني

11 

 البرنامج/النشاط اليوم

  حزيران/يونيو 1 االربعاء
 )ساعات 3 (سييارا بوالية سنترال سيرتاو إقليم في المشروع منطقة إلى فورتاليزا مدينة من السفر 

 غداء 

 ميدانية زيارة 

 سنترال سيرتاو في المبيت 

  حزيران/يونيو 2 الخميس
 ميدانية زيارة 

 غداء 

 ميدانية زيارة 

 )ساعات 3 (فورتاليزا مدينة إلى العودة 

 والمبيت) ايروسلوز فندوق (الفندق في اإلقامة: فورتاليزا مدينة إلى الوصول 

  حزيران/يونيو 3 الجمعة
  :سييارا والية حكومة مسؤولي مع االجتماع 

 نائب، Philipe Nottingham والسيد الوزارة؛ وآيل ،Eduardo Diogo سيدال: التخطيط وزارة وآالة -
 والمالي تقنيال التعاون منسق، Mario Fracalossi والسيد الوزارة؛ وآيل

 والسيد الوزارة؛ وآيل، Nelson Martins السيد: الزراعية التنمية وزارة وآالة -
Amorim Rodrigues ،الوزارة وآيل نائب 

 غداء 

  . أخرى ووجهات روما إلى الصندوق وموظفي التقييم لجنة أعضاء رةمغاد 
 لشبونة طريق عن: المقترح الجدول

  حزيران/يونيو 4 السبت
 الالحقة الطيران ورحالت لشبونة إلى الوصول 

 


