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إلى غاناةُقْطریتقریر رئیس لجنة التقییم عن الزیارة ال

هدفالخلفیة وال- والأ

ذارآ/قدت في مارسع القرار الذي اتخذته لجنة التقییم في دورتها السادسة والستین التي عُ متمشیاً -1

25بین ما الفریق البلد في الفترة زارو غانا. إلى2012، أجرت لجنة التقییم زیارتها السنویة لعام 2011

شارك و یریا والنرویج. البرازیل وكندا والهند وٕاندونیسیا ونیجممثلین عن، وضم2012یونیو/حزیران29و

؛ وكبیر مدیري الحافظة، ممثال عن نائب الرئیس یر شعبة أفریقیا الغربیة والوسطىمدمن الصندوق 

،للصندوق في غاناُقْطريالمكتب الن منموظفیو ، ُقْطريدائرة إدارة البرامج؛ ومدیر البرنامج ال، المساعد

یم المستقل في الصندوق في جلسات اإلحاطة . وشارك نائب مدیر مكتب التقیسكرتیر الصندوقومكتب 

لمستقل موظفي التقییم في مكتب التقییم اكباراألولیة والجزء األول من الزیارة المیدانیة، ورافق أحد 

. رحلةأعضاء اللجنة طوال ال

مكن اللجنة من یمماالصندوق في المیدان بعملوالخبرة ةاكتساب المعرففيالزیارة وتمثل الهدف من-2

أكثر استنارة بشأن مسائل التقییم إلى المجلس التنفیذي وٕادارة الصندوق ومكتب التقییم توجیهاتدیمتق

) األولالمستقل.  (وترد اختصاصات الزیارة في الذیل 

1لبرنامجلعرض عام- ثانیا

إلى ثالثة أجزاء: جنةم برنامج الزیارة المیدانیة للسِّ قُ -3

أعضاء بإحاطة منسق األمم المتحدة لشؤون األمنقام، 2012یونیو/حزیران 25في صباح یوم   )أ(

بإحاطة للصندوق المنتدب في أكرا ُقْطريالبرنامج القام مدیر اللجنة بشأن المسائل األمنیة، و 

. الذي یدعمه الصندوقلغاناُقْطريبشأن البرنامج الاللجنة 

وا ل في شمال غانا، حیث عقدتامامدینةوبعد جلسات اإلحاطة األولیة، سافر أعضاء اللجنة إلى  )ب(

أنشطة . وقاموا أیضا بتفقد عدد من علىاألالشمالي والشرقيینلیمقإلاجتماعات مثمرة مع وزراء ا

لها الصندوق (برنامج النمو ذة في إطار المشروعات المختلفة التي یموّ المنفّ الدعم وتولید الدخل

، ومشروع مساندة وتسویقهاوالدرنیاتالریفي في المناطق الشمالیة، وبرنامج تحسین الجذریات 

أجرواكما من الفقر في المنطقة الشمالیة)، المشروعات الفردیة الصغیرة في الریف، وبرنامج الحد 

مطولة مع المستفیدین من المشروع وكیانات القطاعین العام والخاص المشاركة في سالسل اتحوار 

القیمة ذات الصلة. 

إلى أكرا بما یلي:م بعد عودتهأعضاء اللجنة قامو   )ج(

مع شركاء التنمیة الرئیسیین للصندوق في غانا، ال سیما الذین كثفةمناقشات مإجراء)1(

یعملون في قطاع الزراعة والقطاع الریفي؛ 

                                                          

یمكن االطالع عل البرنامج بالكامل في الذیل الثاني.1



EB 2012/106/R.6

2

Mauriceاالجتماع مع السید )2( Tanco Abisa-Seidu ، وزارة األغذیة والزراعة، يمدیر كبیر

ستثمار االوأعضاء اللجنة التوجیهیة لخطة ،ةورؤساء إدارات القطاعات الفرعیة المختلف

؛ الزراعة في غاناقطاعلالمتوسطة األجل

Hannahسیدة، وزیر الزراعة، ومعالي الKwesi Ahwoiمعالي السید مع جتماعواال)3( Tetteh ،

وزیرة التجارة. 

تقییم ، و العروض اإلیضاحیة للمشروعات الجاریةاألعمال التحضیریة للزیارة المیدانیة:-ثالثا

غانا، والتقییم المرحلي لمشروع مساندة المشروعات الفردیة الصغیرة في لُقْطريالبرنامج ال

الریف (المرحلة الثانیة)

منسق مشروع مساندة المشروعات الفردیة الصغیرة في الریف، وٕادارة الصندوق، ومكتب كل من م قدّ -4

دوق واستراتیجیة یات الممولة من الصنلالتقییم المستقل عروضا إیضاحیة للجوانب المختلفة للعم

لتحدیات والفرص لفهم أعضاء اللجنة . وأسهمت العروض اإلیضاحیة في تعمیق الصندوق في غانا

معلومات ضروریة عما سیشاهده األعضاء وفرتالرئیسیة للبرنامج الذي یدعمه الصندوق في غانا، و 

خالل زیاراتهم المیدانیة. 

الجاریة والحدیثة، لخمسة المشروعات عن اعروضا إیضاحیة اتلمشروعقو ام منسّ قدّ ، بعد الظهر-5

. وقدموا أیضا معلومات ناشئة، والنتائج والتحدیات البالتفصیلاتج المتبعة في المشروعهُ لنُ اوشرحوا

. وفي بعینهالجنة التقییم وأعطوا نبذة عامة عن سیاق أنشطة ستتفقدها تمهیدیة عن المواقع التي 

، أثار أعضاء اللجنة القضایا المتعلقة بمنظماتاتالتي أجریت مع منسقي المشروعالحقةالمناقشات ال

تنظیم مجموعات المزارعین، والصلة بین وراءالمزارعین، ومدى استفادة النساء من المشروعات، والدوافع 

. الخطط على مستوى المجتمع المحلي والخطط الجاریة على مستوى األقسام والمستوى اإلقلیمي

التقییم في مكتب التقییم المستقل النتائج والتوصیات الرئیسیة موظفيخالل الیوم الثاني، عرض كبیر -6

وعات الفردیة لغانا والتقییم المرحلي للمرحلة الثانیة من مشروع مساندة المشر ُقْطريلتقییم البرنامج ال

یعد مثاال رائعا على التعاون روضعأن التقییم المُقْطريوأوضح مدیر البرنامج الالصغیرة في الریف. 

ك مناقشة بین أعضاء لجنة التقییم وٕادارة وأشار إلى وجود اتفاق تام على جمیع التوصیات. وأعقب ذل

وموظفي مكتب التقییم المستقل.الصندوق

وأبرز نقاشات بشأن المشروعات الجاریة والتقییمات المعروضة، ما دار من رئیس لجنة التقییملّخص-7

، وهو ما التي یمولهامشروعاتالفي تسویقالمكون یادة اهتمام الصندوق بدمج ) ز 1التالیة: (النقاط

) أهمیة 2ل نهجا حدیثا نسبیا استتبع تطبیقه فرض قیود عدیدة ال یزال من الضروري التصدي لها؛ (مثّ 

ال سیما في غانا، الفقر والحرمانانتشار بسببالوكاالت المانحة الثنائیة بینإرهاق المانحینمواجهة 

أكبر من الموارد قدرلدیها) ضرورة انخراط الصندوق مع األطراف الفاعلة التي 3؛ (البالدشمالفي 

التنمیة في منطقة السافانا سریع) توثیق التعاون بین الصندوق وهیئة ت4مثل مصرف التنمیة األفریقي؛ (

)SADAتصادي واالجتماعي على أساس مستدام )، وهي مبادرة حكومیة تهدف إلى تشجیع التحول االق
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اإلطار داخلج األنشطة التي یمولها الصندوق في اإلقلیم الشمالي، وأهمیة هذا التعاون للنجاح في دم

للبلد. المؤسسي

مدیر البرنامج للصندوق واعتماد الحكومة ُقْطريأشار أعضاء اللجنة إلى أنه بالرغم من الحضور ال-8

التعاون في غانا، فریقضمن رؤساء ُقْطري، لم یكن مدیر البرنامج الُقْطريالممثلالبوصفهُقْطريال

، ومناقشة السیاسات، والتعاون بین الوكاالت. ویجري اتتنسیق المعونلتعزیزامهممحفالمثل یي ذال

في الوقت الراهن بشكل غیر مباشر من خالل المنسق المقیم لألمم التعاون فریقفي تمثیل الصندوق 

ة، غیر أن االفتقار إلى النفاذ المباشر إلى المعلومات، وعدم قدرة الصندوق على المشاركة في المتحد

لتي تتخذ من أكرا مقرا لها یشكل المهمة إلى جانب الوكاالت المانحة األخرى ااتعملیات صنع القرار 

یلزم التخلص منه.  قیدا خطیرا

المناقشات مع السلطات اإلقلیمیة-رابعا

أعضاء زار. في بدایة الزیارة المیدانیة، الشمالي في تامالي لإلقلیموزیر اإلقلیمالملة إلى یارة مجاز -9

Mosesمعالي السید لجنة التقییم  Mabengba ،الشمالي، والسید لإلقلیم يوزیر اإلقلیمالAlhaji Gilbert 

Iddiالتنمیة في منطقة السافانا.سریع، كبیر المسؤولین التنفیذیین لهیئة ت

في غانا، فقد أكد من حیث معدل حدوث الفقري یأتي في المرتبة الثالثة بأن اإلقلیم الشمالدراكاً إ و - 10

ما بعدمرحلة مائیة في ى استدامة الجهود اإلنأعضاء لجنة التقییم في مالحظاتهم ضرورة التركیز عل

شعور تعزیزریقعن طوتحدیدالمشروع؛ وبناء المؤسسات المالئمة ومواصلة التنمیة االجتماعیة، ا

عاون بین ؛ وزیادة االستفادة من التعاون بین بلدان الجنوب (بما في ذلك تعزیز فرص التتهمالسكان بكرام

غانا والبرازیل). وفیما یتعلق باستراتیجیة التنمیة الشاملة لإلقلیم الشمالي، أحاط الوزیر اإلقلیمي أعضاء 

اإلنجازات التي حققتها في سبیل إرساء شراكات بین القطاعین اللجنة بالجهود الجاریة التي تبذلها الوزارة و 

العام والخاص، بما في ذلك الفرص الكبیرة القائمة في مجاالت مصاید األسماك والري والحبوب 

  والبستنة. الدرنیات والمجتّراتو 

زیر اإلقلیم معالي و تناولفي بولغاتانغا.ىعلالشرقي األي لإلقلیموزیر اإلقلیمالزیارة مجاملة إلى - 11

) الفقر في 1: (أعضاء اللجنةاجتماعه مع في النقاط التالیة،Mark Woyongo، السید علىلشرقي األا

لرقعة توسع العنیف ) ضرورة وقف ال2أقالیم غانا العشرة؛ (إقلیم بین ثاني أفقر عد حالیااإلقلیم، الذي ی

) رؤیة الحكومة المتعلقة 4اإلقلیم؛ (الفیضانات في مكافحة) إمكانیات الري و 3الصحراء الكبرى؛ (

الصندوق مقدمة منوأعرب الوزیر عن تقدیره للمساعدة ال. 2020الفقر المدقع بحلول عام القضاء على ب

برنامج النمو في اإلقلیم الشمالي وشدد على أهمیة استمرار دعم الصندوق لإلقلیم في المستقبل. إلى 

رورة تنمیة الطاقات البشریة مع ضمان اإلدارة المستدامة على ضةأعضاء اللجنشدداستجابة لذلك، و 

بشراكته مع الحكومة وبرسالتهما المشتركة تواصلللموارد الطبیعیة، وأعربوا عن التزام الصندوق الم

  الرامیة إلى الحد من الفقر الریفي. 
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المجتمعات المحلیة والمؤسسات العامة غیر المركزیةزیارة-خامسا

قضى أعضاء لجنة التقییم یومین في زیارة .اتالمشاركین في المشروعبمعات المحلیة و االلتقاء بالمجت- 12

ز أعضاء اللجنة على أنشطة في الیوم األول، ركّ ف. اتلمحلیة والمستفیدین من المشروعالمجتمعات ا

لى وسافروا إ،تنمیة سالسل القیمة الزراعیة التي یجریها برنامج النمو الریفي في المناطق الشمالیة

األنهار، ضخ میاهعلى ةقائمالري النظم أحد طرق الفرعیة و أحد التفقداإلقلیم الشمالي) لفي وكوبیال (ك

واالجتماع بلجنة سالسل القیمة على مستوى األقسام. وفي الیوم الثاني للزیارة، سافر األعضاء إلى 

والزبادي) مزیج من البطاطا و" (وهPotaghurt"منتجلتجهیز احیث زاروا موقعىعلاإلقلیم الشرقي األ

ومشروع مساندة المشروعات الفردیة الصغیرة وتسویقها برنامج تحسین الجذریات والدرنیات ي یروج لهذال

للتكنولوجیا الریفیة الذي ازار أعضاء اللجنة مرفقكما مجموعات النسائیة. الوتدیره إحدى في الریف،

باإلضافة إلى خدمات - غیرة في الریف، والذي یوفریدعمه مشروع مساندة المشروعات الفردیة الص

م، اقسعلى استخدام اآلالت الزراعیة ودعم كبار الحرفیین والمتدربین داخل األالتدریب–اإلصالح

، وهما: تنمیة القدرات المحلیة هدفانذلكلوكان . القائمة على المعادنالتجارةمجال وتحدیدا في 

  وتحسین جودة المنتجات والخدمات.

سافر أعضاء لجنة .لس المناطقلس األقسام وممثلي مجاالجتماع مع إدارات القطاعات التابعة لمج- 13

(اإلقلیم الشمالي) حیث اجتمعوا بممثلي مجلس األقسام سافیلوغوبلدة الزیارة المیدانیة إلى أثناءالتقییم

وأعرب األعضاء عن لمنظومة إلغاء المركزیة في غانا.عرضا توضیحیا شاهدواومجلس المناطق و 

بین عملیة التخطیط القائمة على المجتمع المحلي للبنیة التحتیة صلةاهتمامهم بالتعرف على ال

وبین ، الذي یموله الصندوقةالشمالیالمنطقةمشروع الحد من الفقر في روج لهااالجتماعیة التي ی

امج إلغاء المركزیة في غانا. في إطار برنالتي یجرى تعزیزها عملیة التخطیط على مستوى األقسام 

البنك یمولهجاري توسیع نطاقه في إطار مشروع المتبع في المشروع نهج أن الاالرتیاحمع والحظوا

  .ُقْطريالدولي على أساس 

مع شركاء التنمیة الرئیسیینمناقشةال- سادسا

موضوعات تناولتاجتماعات لدى عودتهم إلى أكرا،موظفي الصندوق،إلى جانب عقد أعضاء اللجنة- 14

بالقطاع الزراعي وتركیزه؛ والتنسیق بین المانحین على العمل المعنيفریقما یلي: أداء تشملة مختلف

صعید تنفیذ برنامج التنمیة الزراعیة الشاملة ألفریقیا في إطار الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا؛ 

البرامج. وحضر االجتماع األول كل ترتكزاومة والحاجة إلى تعزیز التنسیق؛ وسیاسة التنمیة الزراعی

والوكالة الیابانیة ،لتنمیة الدولیةلوكالة الكندیةالمن الوكالة الفرنسیة للتنمیة، ومصرف التنمیة األفریقي، و 

األمریكیة وكالة ال، و مصرف المؤسسة األلمانیة لإلقراض وٕاعادة اإلعمارومجموعة للتنمیة الدولیة،

جهت الدعوة إلى الوكالة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األغذیة العالمي. ووُ ،لتنمیة الدولیةل

م المتحدة، األلمانیة للتعاون الدولي، ومنظمة األغذیة والزراعة لألموالوكالةالدانمركیة للتنمیة الدولیة، 

دمت كل وكالة مانحة من المشاركة. وفي بدایة االجتماع، قأي منها تمكن وٕان لم یوالبنك الدولي، 

في تنمیة القطاع الزراعي في غانا. امساهمتهعنعرضا موجزا 
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الفرعیة ولجانهُقْطريالألمم المتحدة افریقعلى مشاركة الصندوق في أكثرجنة ف أعضاء اللتعرّ - 15

العمل المعني بالقطاع الزراعي. المختلفة، وعلى مسؤولیات الصندوق باعتباره رئیسا مشاركا لفریق

عملیات التقدیر المانحین للدور القیادي الذي یضطلع به الصندوق في مالحظةأعربوا عن سرورهم بو 

للصندوق ُقْطريیة في البلد، وأقروا بأن هذه النتیجة اإلیجابیة ما كانت لتتحقق لوال إنشاء مكتب ائنماإل

.  منتدبُقْطريیرأسه مدیر برنامج 

مجدید الذي اكتسبته غانا حدیثا كبلد متوسط الدخل، غیر أنهاالجتماع الوضع الالمشاركون في ناقش - 16

عنى الوضع الجدید للبلد أیضا خفض تمویل یإلى استمرار استشراء الفقر في اإلقلیم الشمالي. و واأشار 

برنامج األغذیة العالمي)، وهو ما یؤثر بشكل خاص على أنشطة المانحین ألغراض األمن الغذائي (

إنتاج حتى في حقیق فائضلتمن إمكانات عثا للقلق على الرغم مما تتمتع به غانا بایشكلزال یي ال ذال

. وُسّلط الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به وزارة األغذیة والزراعة في ضمان یةالشمالالمناطق 

دعممن أجل الذي یمكن للبلد تحقیقه ئيفائض الغذاالالتنسیق بین برامج القطاع الزراعي وٕامكانات 

. أفریقیا الغربیة

المعرفة المباشرة عن أوجه واشارة إلى أن أعضاء اللجنة اكتسباختتم رئیس لجنة التقییم االجتماع باإل- 17

نظر إلیه حالیا كبلد متوسط یبلدوشمالالتفاوت في اإلنجازات االجتماعیة واالقتصادیة بین جنوب 

دى ن بغیة تكمیل جوانب القوة والضعف لوشدد أیضا على ضرورة زیادة التعاون بین المانحیالدخل. 

  بعضهم البعض. 

المناقشات مع السلطات الحكومیة-سابعا

للخطة االستثماریة اللجنة التوجیهیة ) مع 1شارك أعضاء اللجنة في اجتماعین مع السلطات الحكومیة: (- 18

والصناعة. تجارةالة ) ومع وزیر األغذیة والزراعة ووزیر 2في غانا؛ (متوسطة األجل للقطاع الزراعي

للخطة االستثماریة متوسطة خالل االجتماع األول، عرضت وزارة األغذیة والزراعة المبادرات الرئیسیة - 19

وخدمات الصحة ،والثروة الحیوانیة،التجاریةالزراعةمجاالتفي غانا في األجل للقطاع الزراعي

، واإلدارة البیئیة. ل النساء في الزراعةوالنهوض بأحوا، وخدمات المحاصیل، ومصاید األسماك، الحیوانیة

في غانا، الخطة االستثماریة متوسطة األجل للقطاع الزراعيوأشار إلى دور القطاع الخاص في تنفیذ 

ضرورة توثیق على الضوء ط كبیر مدیري الوزارة والتحدیات والفرص القائمة في هذه الشراكة. وسلّ 

وبرنامج التنمیة الزراعیة األجل للقطاع الزراعي في غانا الخطة االستثماریة متوسطة المواءمة بین 

توى المحلي أو تحقیق التنافسیة (سواء على المسلالذي یجري إیالؤه حالیاالتركیز و الشاملة ألفریقیا، 

األمن الغذائي واحتیاجات الطاقة، مع ضمان اإلدارة المستدامة لألراضي والمیاه، لبیةالدولي) وعلى ت

والتنسیق المناسب بین المؤسسات.مالئم للعلوم والتكنولوجیا،واالستخدام ال

ضرورة تحقیق التنمیة على مسؤولي وزارة األغذیة والزراعةمعهم مباحثاتفي ناقش أعضاء اللجنة - 20

ادل أساس متكامل، والتصدي لمخاطر نقص الغذاء في الشمال، واالنخراط في الحوار اإلقلیمي وتب

اعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا. الجمال سیما مع الخبرات، 
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انخرط أعضاء اللجنة في مناقشات مكثفة مع كبار مع تولي وزیرا الزراعة والتجارة رئاسة االجتماع، - 21

في قطاعي الزراعة والتجارة. وأعرب وزیر الزراعة في كلمته االفتتاحیة عن العاملین مسؤولي الحكومة 

وتصمیم برنامج ،ُقْطريتقییم البرنامج الٕاجراء تمرة مع غانا، و الطویلة والمستهدوق على شراكشكره للصن

التي تواجه غانا بما في ذلك عدیدةراسخة. وأقر بالتحدیات الةُقْطریقیادة بةُقْطریالفرص االستراتیجیة ال

، التنمیة في منطقة السافانا)سریعهیئة تالتصدي لقضایا التنمیة في اإلقلیم الشمالي (بالتنسیق مع

والتعامل مع مشكلة البطالة واسعة النطاق في صفوف الشباب. ،عزیز القیادة على مستوى األقساموت

بالشكر إلى الصندوق لدعمه مشروع مساندة المشروعات في كلمتها االفتتاحیةتقدمت وزیرة التجارة- 22

المهني نطاقه. وشددت على وجود طلب كبیر على التدریبتوسیعالفردیة الصغیرة في الریف وسرعة 

والتدریب على المهارات، وخدمات تنمیة األعمال التجاریة، واألنشطة المدرة للدخل. وفیما یتعلق بقضایا 

السیاسات، أولى أعضاء اللجنة اهتماما بالغا بالنقاش الدائر حول سیاسة سعر الصرف، ال سیما فیما 

یة المشروعات الزراعیة أو ة، وجاذبعرض االئتمان الزراعي في المناطق الریفیالشدید في نقص الیتعلق ب

وأُ ظلفي عدم جاذبیتها شیر إلى أن المؤسسات المالیة الرسمیة معدالت الفائدة االسمیة بالغة االرتفاع. 

ز ، غیر أن تعزیىالصغر ال تهتم كثیرا بإقراض المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة ورواد األعمال 

شیر كذلك إلى ضرورة تحسین الكفاءة في األسواق المالیة وأُ الحل قطعا.خطوط االئتمان المدعومة لیس

التي ال تنطوي على تشوهاتفضلیة ألوجه الدعم األوالتأكید على ابتكارات المنتجات المالیة مع إعطاء 

مثل المنح المناظرة.

الصندوق النیابة عن اللجنة و وفي مالحظاته الختامیة، أعرب رئیس لجنة التقییم عن شكره إلى الحكومة ب- 23

م لقطاع الزراعة من خالل وذكر أن الدعم المقدّ لزیارة. لاإعدادالتي أجرتها ممتازة الترتیبات العلى

غیر أن النجاح بالغ األهمیة،الصندوق، ومصرف التنمیة األفریقي، والبنك الدولي، والوكاالت الثنائیة

غانا، التي تعي تماما القیود لحكومة بالنسبة، كما هو الحال اتذلك یعتمد على شدة التزام الحكومفي 

.وضة على البلد والفرص المتاحة لهالمفر 

وأُ ةُقْطریأهمیة الزیارات المجدداهذا العام إلى غانا رحلةكدتأ. النتیجة العامة والمتابعة- 24 تیح السنویة. 

وفهم واقع، الأرض الذي یدعمه الصندوق على ُقْطريألعضاء اللجنة فرصة فریدة لمشاهدة البرنامج ال

الجدید. وتسنى لهم ةُقْطریوتصمیم برنامج الفرص االستراتیجیة الُقْطريالروابط بین تقییم البرنامج ال

ستوى األقسام والمجتمع مناقشة قضایا الحد من الفقر الریفي على المستویین المركزي واإلقلیمي وم

نحة ومواءمة البرامج الممولة من عملیة التنسیق بین الجهات المابأنفسهم أیضاتابعواالمحلي. و 

الحكومیة الوطنیة واإلقلیمیة.للبرامجالصندوق 

فیه شكرها یلجنة التقییم كتابا إلى الحكومة وتمشیا مع الممارسات السابقة، سیرسل رئیس ،كخطوة تالیة- 25

فعالیة إجراء جمیع الترتیبات الالزمة بكفاءة و على و ،ةُقْطریعلى استضافة اللجنة خالل زیارتها ال

إلدارة الصندوق، ال سیما دائرة إدارة البرامج ومكتب شكربالاللجنة تتقدمبالغتین. وفي هذا الصدد، 

إنجاح الزیارة سبیل في مشاركتهم وجهودهمعلى ،مكتب التقییم المستقلضافة إلىإ، سكرتیر الصندوق

. 2012لجنة التقییم لعام لةُقْطریال



EB 2012/106/R.6

7

إلى دور الصندوق النشط في المشاركة في رئاسة فریق العمل المعني حاالرتیاأشار أعضاء اللجنة مع - 26

في غانا من خالل السیاسات ُقْطريالمكتب القوم بهابالقطاع الزراعي. وأشادوا بالمساهمة المهمة التي ی

سبة من المكتواضحةالائدو والبرامج العامة التمكینیة ألغراض التنمیة الزراعیة والریفیة. وأبرزت الزیارة الف

المدعوم ُقْطريغانا، لیس فقط من حیث زیادة أهمیة وفعالیة البرنامج الإلىللبرنامج ُقْطريب مدیر ادانت

ال سیما مصرف التنمیة مثمرة مع الجهات المانحة أیضا، من الصندوق، بل ومن حیث إرساء شراكات

میة إلى تعزیز الشراكات مع األفریقي. وشجع أعضاء اللجنة إدارة الصندوق على تكثیف جهودها الرا

القیام بذلك. وأوضحوا عندرغم التحدیات التشغیلیة التي تواجهها بنمائیة المتعددة األطراف، المنظمات اإل

بدور أكثر أهمیة في تبادل یمكنه، من خالل تضافر الجهود، أن یضطلع ُقْطريلمكتب الاأیضا أن

ذلك من شأنه أن یسهم في تحسین أثر البرامج المعرفة التي اكتسبها الصندوق عبر السنین، وأن

الوطنیة والبرامج المدعومة من جهات مانحة أخرى. 


