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أبرز معالم المؤتمر الدولي بشأن "االستثمار في التحول الريفي الشامل للجميع: ُنهج 
 20171كانون الثاني /يناير 27-25مبتكرة للتمويل"، 

 مقدمة -أوال

 التواريخ والموقع والحضور

إلى  25 منفي روما  "المؤتمر الدولي بشأن "االستثمار في التحول الريفي الشامل للجميع: ُنهج مبتترة للتمويل عقد -1
الحدث الصندوق ووزارة االقتصاد والمالية في إيطاليا، بالتعاون مع  واشترك في تنظيم هذا. /تانون الثانييناير 27

 .)المملتة المتحدة( رويكاوجامعة و مؤسسة بروتينغز 

 ، وعقد/تانون الثانييناير 25في اإليطالية االفتتاحية رفيعة المستوى في وزارة االقتصاد والمالية  الجلسةعقدت و  -2
 في اليومين الثاني والثالث في مقر الصندوق. المؤتمر

 المنظماتن عن و السياسات وصناع القرار، وممثلن فيهم صناع مشارتا، بم 250هذا الحدث أتثر من  وحضر -3
ائية المتعددة والمنظمات اإلنم ،األتاديميةالبحثية و والمراتز  ،والقطاع الخاص، ومؤسسات االستثمار ،الحتومية

 .ماألطراف والثنائية، والمجتمع المدني وغيره

 األساس المنطقي

 تحقيقالحاجة إلى زيادة االستثمار في التنمية االقتصادية الريفية والشمول المالي، من أجل بعلى نطاق واسع  يقر -4
دولية، لدى . ومن بين المؤسسات المالية ال(2030 دول أعمالج) 2030 ة لعامالجديدلتنمية المستدامة اخطة 

ستهدف المزارعين أصحاب الذي ي، للجميع شاملال الستثمار الريفيفي تشجيع افريدة وخبرة الصندوق تجربة 
 .الصغيرة والمتوسطةالريفية  المشروعاتو الحيازات الصغيرة 

بشأن التحول للجميع شامل الحوار الصندوق مع عدد من الشرتاء لتعزيز االبتتار و ال وفي السنوات األخيرة، عمل -5
 2015 /تشرين األولفي أتتوبراإليطالية االقتصاد والمالية الصندوق ووزارة شترك اعلى وجه الخصوص، و الريفي. 

ألغذية: االستثمار في الزراعة من أجل مستقبل مستدام" التمويل من أجل ا" بشأنرفيع المستوى حدث ي استضافة ف
عمل أديس أبابا لتمويل  تؤتد خطةلى ذلك، وباإلضافة إالنو. في احتفاالت يوم األغذية العالمي في معرض مي
ال  جزءت 2015 /تموزالتنمية في يوليومن أجل تمويل بشأن الالتنمية، التي أطلقت خالل المؤتمر الدولي الثالث 

أهداف االستثمار في التحول الريفي والزراعة عبر  التي يمتن أن يحققها" العائدات التثيرة، "2030 خطةيتجزأ من 
تحديد مصادر تمويل جديدة وبديلة وطرائق لدفع بأديس أبابا، يلتزم الصندوق  لخطةقوي  وتمؤيدالمستدامة.  التنمية

 .للجميع التحول الريفي الشامل

األول هو دعم الجهود الجارية واالحتياج المنطقي لعقد هذا المؤتمر ألربعة احتياجات أساسية.  واستجاب األساسي -6
وتوسيع  في أجزاء تثيرة من العالمللجميع شاملة الحيوية و الية لألسواق الريفية اتالبيئات المؤسسية والسياسلتحسين 

الثاني هو الحاجة إلى دعم تزايد اهتمام القطاع الخاص باالستثمار في المناطق الريفية االحتياج . و نطاقها ونتائجها
، هواالستفادة من زيادة هذا االهتمامو  لغذائية، والنظم المالية وغيرها()في البنية التحتية، والطاقة، وسالسل اإلمدادات ا

                                                      

ديو والمواد البرنامج التامل للجلسات، إلى جانب مذترة المفاهيم، وورقات المعلومات األساسية، والسير الذاتية للمتحدثين، وتسجيالت الجلسات بالفي 1
 .www.ifad.org/ruraltransformationاألخرى تلها متاحة على الموقع الشبتي للمؤتمر في: 

http://www.ifad.org/ruraltransformation
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 –تقييم التجارب المبتترة إلى ثالثا، هناك حاجة و . ينالعمل مع المنتجين الريفيين وخدمة العمالء الريفيعن طريق 
التي يمتن  - ينالريفيللمستثمرين المالية والمنتجات والخدمات  ،هج المؤسسية، ونماذج األعمالوالنُ  ،السياسات
والخبراء  ،األعمال دوائرو  السياسات،صناع و مؤسسات تمويل التنمية،  يتعين جمع. وأخيرا، هانطاقتوسيع 

الجهود المبذولة في بمبتترة وفرص االستثمار األعمال الممارسات  ربطل، نفس المائدةواألتاديميين معا حول 
 بالخطةفي النهوض  مدورهعلى أفضل وجه تعريف  في، ومساعدة شرتاء التنمية اتيالسياسي والسياس ينالمجال

 األدلة. وقائمة علىصارمة و بطريقة عملية، 

مع الترتيز على موضوعات  -تل عامين  -الصندوق تنظيم مثل هذه المؤتمرات بشتل أتثر انتظاما  معتز وي -7
 التمويل والتحول الريفي.بمعاصرة مرتبطة 

 :هيهداف المؤتمر تانت أ دهدا. األ -8

للجميع شامل ي اللتحول الريفمن أجل الفرص والتحديات التي ينطوي عليها حشد التمويل افهم زيادة  )أ(
 ؛مستدامالو 

تات والشر  ألصحاب الحيازات الصغيرةتحديد أدوات وشراتات جديدة وفعالة وتفؤة لتمويل التنمية الزراعية  )ب(
 الصغيرة والمتوسطة الريفية؛

التمويل لالستثمارات الريفية  لحشداألدلة  خطة سياساتية ومؤسسية متمايزة بين البلدان وقائمة علىوضع  )ج(
 .للجميع الشاملة

متحدثا، شارتوا في  60، وضم ما يقرب من الحلولأتاح المؤتمر يومين من الجلسات والمناقشات التي ترتز على و  -9
 ست جلسات عامة وثالث مجموعات ممارسة إبداعية موازية.

 ؛اإليطالي، بيير تارلو بادوانالقتصاد والمالية اافتتح الحفل رئيس الصندوق، تانايو نوانزي، ووزير  .تنظيم العمل -11
في  حائز على جائزة نوبلجامعة هارفارد والفي متحدثين رئيسيين بارزين: إيريك ماستين، أستاذ آدمز ة أربع وضم
-جانو  ؛مؤسسة بروتينغزفي  االقتصاد العالمي والتنميةإدارة هومي خاراس، زميل أول ونائب مدير و  ؛2007 عام

مونتك سنغ و  ؛والمدير العام السابق للوتالة الفرنسية للتنمية منظمة المستثمرون والشرتاء ميشيل سيفيرينو، رئيس
 وزير( للجنة التخطيط الهندية.و )أهلواليا، نائب الرئيس السابق 

 االتصال واإلعالم -ثانيا
 وانطوى على إجراءات اتصال /تانون الثانيحدث ينايرالمؤتمر قبل عدة أشهر من المتعلقة بد االتصال و جه أتبد -11

 تم تطبيقو وتطوير هوية بصرية قوية لهذا الحدث،  الجهود تحديد مفهومداخلية وخارجية استراتيجية. وشملت هذه 
نشاء منصة ؛لتعزيز متان االجتماع خدمعلى جميع مواد المؤتمر، واستُ  ذلك  إلى المؤتمر على موقع دعوةلل وا 

Eventbrite  نشاءالتسجيل؛ عملية إدارة ساعد في تلتترونيا و إ الوصول إليهايمتن موقع الصفحة الحدث على  وا 
 .)انظر الحاشية(بتي للصندوق شال

المؤتمر على اإلنترنت لتحميل صفحة استخدمت و  –لصندوق وهي سابقة بالنسبة ل –ورقي تماما غير الحدث  نتاو  -12
، الفرقت اجميع الورقات األساسية للمؤتمر، واإلرشادات للمتحدثين، وتسجيالت الفيديو للتلمات الرئيسية ومناقش

 األخرى ذات الصلة.المعلومات معرض للصور و فضال عن 
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ة صفحزيارة ل 5 000أثناء وبعد الحدث نفسه، تم تسجيل  وأيضا ،تقريبا أسابيعثالثة مدتها  سبقت المؤتمرفي فترة و  -13
في  ifad.org موقع الصندوق على من حيث عدد الزياراتالخامسة الصفحة ، مما جعلها الحدث على اإلنترنت

فيسبوك ى معلومات علنشر وجرى اإلبالغ عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك تانون الثاني. /يناير
أيام المؤتمر.  خاللذروة واضحة في النشاط والمشارتة مما أدى إلى عامة، النقاش الوتويتر، خالل جلسات 

 مع "فيسبوك اليف" خالل المؤتمر، بما في ذلك المباشرة على وباإلضافة إلى ذلك، تم إجراء عدد من المقابالت
 زيارة للموقع 5 000أتثر من  مما أسفر عن، موزيان وفالنتينافريجنتي،  لوراو ميشيل سيفيرينو، -جانو بول وينترز، 
 حتى اآلن.

إمتانات المؤتمر لجذب  أقصىالصندوق يحقق ضمان أن على عالمية الترتيز الرئيسي على الساحة اإل وانصب -14
لى الحدث. المؤدية إاالهتمام في الفترة الموضوع وبناء في الوقت نفسه بتثقيف الصحفيين و اهتمام وسائل اإلعالم، 

حلقة دراسية عقدت بالتعاون مع االتحاد الوطني للصحفيين ب 2016 ولتانون األ/بدأت هذه األنشطة في ديسمبرو 
البرنامج العديد من المتحدثين من الصندوق ومن  ضمالتسيو في وسط روما. و في الصحفيين  ونقابة يناإليطالي
 التي استمرتتامل اللبرنامج مدة اتقريبا معظمهم  ى، بقان صحفيو ثمانالحدث حضر و الشريتة الرئيسية.  همنظمات

 خمس ساعات.

 .امقاال إخباري 350أتثر من  وولدتبيانات صحفية في افتتاح واختتام الحدث، إخطار إعالمي و صدر و  -15

باإلضافة إلى ذلك، من خالل منحة ممولة من الصندوق تهدف إلى تعزيز القدرات لدى الصحفيين من البلدان و  -16
تدريبية  حلقة عملوتالة رويترز لألنباء، لهادف للربح المؤسسة تومسون رويترز، وهي الذراع غير نظمت النامية، 

 نحو عشرة صحفيين من البلدان النامية.لفرصة إبالغ تالمؤتمر نفسه  تعلى هامش الحدث الرئيسي واستخدم

المؤتمر، بما في ذلك على علم بخطط الصندوق  وموظفأن يتون  ةديناميتيال الداخلي د االتصالو جه تتفلو  -17
"تفاعل ات مناقشسلسلة الداخلية للصندوق وحدث داخلي للموظفين تجزء من األنترانت صفحة على شبتة 

 ."الصندوق

إلنشاء فرق مناقشة عامة ديناميتية من موظفي الصندوق متونة ين اإلدارات بمشترتة صغيرة تعاونت فرق و  -18
 وجلسات منفصلة للمجموعات.

 الرئيسية  المؤتمرنتائج  -ثالثا
 هدفينالموارد المالية الالزمة لتحقيق أول  لحشدأبرز الحدث الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة إليجاد طرق مبتترة  -19

أن  ضمان، مشددا على أهمية 2030المستدامة بشأن القضاء على الفقر والجوع بحلول عام  التنميةمن أهداف 
 .م الذاتيةلى الخدمات المالية لالستثمار في تنميتهعصول الح ينالريفي الستانجميع يتون بوسع 

قطاع أغذية مع لمضي قدما، ا لفرصحددوا أيضا تمويل التنمية و إلى أبرز المشارتون والمتحدثون الحاجة الهائلة و  -21
لم للقطاع الخاص والمنتجين في البلدان النامية. وفي هذا السياق،  ةهائل بوعودبشر وينمو بشتل مستمر يزراعية 

فعال للمبادرات  بوصفه ُمنِظمأيضا أِقر به ، ولتن فحسب عامال فعاال في هذا المجال بوصفهالصندوق ب ُيّقر
 .ذات الصلة ةميالعال يةواالستثمار  يةالسياسات
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، شبتة التمويل واالستثمار لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرةتأسيس عن اإلعالن هو وتان من أهم نتائج المؤتمر  -21
للتغلب  والمشروعات الريفيةالقطاعات العامة والخاصة والخيرية والمزارعين الريفيين  جمعوهي مبادرة تهدف إلى 

 العمل واالستثمار. يقمن خالل تنستحديات التمويل الريفي على 

 شبكة التمويل واالستثمار لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

من شأنها  شبتة في إنشاء وتنسيق أعمالالمبادرة هذه هدف يتمثل ، وميالن ومعرض 2030 دول أعمالجبدافع من  -22
هج أتثر ذتاء وأتثر نُ وبالتالي دفع  -هذه المسألة المعنية بالعديدة أن تعزز التماسك بين الجهات الفاعلة والمبادرات 

 أي الناس وأعمالهم. -الصندوق  هاخدميتمويل للمجتمعات التي على صول حلتحسين ال ابتتارا

دعم قوي من حتومة إيطاليا ب شبتة التمويل واالستثمار لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرةاإلعالن عن وقد حظى  -23
( والتعاون مع المستوى ةرفيع ية، خالل الجلسة االفتتاحيةبيير تارلو بادوان، وزير االقتصاد والمالذلك )تما أعلن 

 ر هذا المفهوم.يتطو  مواصلةمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لدعم 

شبتة التمويل واالستثمار لزراعة أصحاب ومتنوعة من المؤسسات للمساعدة في تحويل  تبيرةمجموعة  توقد تطوع -24
 مصرف التنميةو  ،الريفيو الئتمان الزراعي لالرابطة األفريقية  إلى واقع ملموس. وتشمل هذه الحيازات الصغيرة

المجموعة االستشارية لمساعدة و أمول، /الحليب لتسويق غوجارات التعاونيواتحاد األفريقي، ومؤسسة بروتينغز، 
األغذية شبتة تحليل سياسات و ، ومنظمة المستثمرون والشرتاء، تمويل أصحاب الحيازات الصغيرةالفقراء، ومبادرة 

مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، و مؤسسة الصغيرة، الوالزراعة والموارد، و 
 .اإليطالية منظمات المزارعين، وبالطبع الصندوق ووزارة االقتصاد والماليةالفرديين لالممثلين و تتنوسيرف، ومنظمة 

تحقيق مشارتة  التمويل واالستثمار لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة شبتةداء دورها بشتل فعال، سيتعين على وأل -25
. تهاإلى خدمالتي تسعى الصغيرة والمتوسطة  المشروعات الريفيةمنظمات المزارعين والتعاونيات و جانب فعالة مع 

ل مع الجهات بشأن االنخراط في العممتين التاريخ الصندوق  وستتون األصول الرئيسية لهذا الجهد في المستقبل هو
 مبترة.ال حلامر الشرتاء في االستعانة بباإلضافة إلى ، في هذا المجتمعاألساسية التي يتمتع بها الثقة األخرى و 

مواضيعية مختلفة مسارات عمل  -بما في ذلك الصندوق  -أعضاء الشبتة سُيحدد وعلى مدى األشهر القادمة،  -26
تعزيز تنمية أصحاب الحيازات  منظورة في البيئة العالمية من هذه األهداف وتحديد الثغرات الحرجلتيسير تحقيق 

روما، لبدء العمل على األنشطة ذات األولوية المتفق عليها في الصغيرة. وسيتم إنشاء أمانة في الصندوق، 
. 2017عام  منإطالقها رسميا في وقت الحق  تسبقوالمساعدة في تشتيل فريق توجيهي مؤقت في الفترة التي 

وسيجري العمل في هذا . هاالتوقيت الدقيق إلطالق التوجيهية اللجنةشتل في نهاية المطاف سيي ذال الفريققرر يسو 
 .إلطالق األمانة ينمتان المناسبالو  الفريق خالل الشهور القادمة على إيجاد الوقت

 المشروعات الصغيرة والمتوسطةأصحاب الحيازات الصغيرة و تمويل استثمارات 

تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة ل نافذةشات في المؤتمر، يعتزم الصندوق إنشاء المناق بناء على -27
منظمات أصحاب الحيازات الصغيرة ل لتوفير تمويل بالديون وحصص الملتيةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

من  هذه النافذة وستستفيد. متجددةمال من موارد غير ال رأسوسيتم توفير الصغيرة والمتوسطة، الريفية  والمشروعات
مع العمل فرص و المالية،  هالمخاطر، وأدوات ه لتخفيفآلياتو ، العام القطاع التي يمولهاالصندوق من البرامج حافظة 

 ته في مجالأصحاب الحيازات الصغيرة، وحضوره الميداني وقدر  من منظمات ئهقاعدة عمالو خرين، اآلشرتاء ال
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سوف . و الريفية تمويل التنميةمجال عاما من العمل في  40أتثر من  على مدىالتي اتتسبها تجارة التجزئة، 
األعمال الريفية الصغيرة؛ وسوف تنشر  على مباشرالهذه االستثمارات التي تعود بالنفع تستهدف وسيلة التمويل 

ويعتزم . رؤية مشترتة بهدف االستثمار المشترك وتقاسم المخاطر والمنافع بين أصحاب المصلحة المشارتين
 توفير تمويل في حدود تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة صندوق

الصغيرة والمتوسطة  دوالر أمريتي، معظمه في شتل دين، يقدم مباشرة إلى المشروعات 500 50-000 000
 وأتثر تنظيما.حجما تبر األ نالريفي ينالمنتجومنظمات 

 الختاميةالوثائق 

 يمنتج معرف -أتثر شموال  اتما أنه ينتج منشور المؤتمر. معالم الصندوق وثيقة ختامية قصيرة تلخص أبرز أصدر  -28
نظر في تيف يمتن أن يستجيب وبالنسبة للمستقبل، ي، ويرصد المعالم الرئيسيةالمؤتمر،  موضوعاتعلى  يرتز -

التحول  وتوجيهها بشتل فعال نحوحشد استثمارات مبتترة  المتمثل فيتبير الالصندوق والمجتمع الدولي للتحدي 
 .للجميع الريفي المستدام والشامل


