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 رد اإلدارة اليابانتعليقات من 

 في الجاريةالصندوق على مساهمته في المناقشات  تقدر اليابان

 .مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائيةعملية  إطار

 للميزة النسبيةاألقصى باالستخدام ، على وجه الخصوصنسلّم، و

المدخالت و مجاالت المعرفة لصندوق فيا التي يتمتع بها

عالوة  ،السياسية وإصالح النظم الغذائية في المناطق الريفية

 .على تمكين الشباب والنساء والشعوب األصلية والتمويل الريفي

تقرير التنمية الريفية لعام  أن يأتي إلى نتطلع ،الصددوفي هذا 

 .لموسةمقترحات مب 2021

 مؤتمرأصدقاء الصندوق كمنسق مشارك لمجموعة  دور يتسمو

يحظى و ،بوضوح كبير قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

فإن  ،عالوة على ذلك. عالدير وتفعيل المناقشات بتق تيسير

إلى  لإلصغاءالصندوق  التي يبذلها جهودالاليابان تحيط علما ب

لحوارات أصوات السكان الضعفاء حول العالم من خالل دعمها 

عامل أساسي لجعل مؤتمر قمة  وهو ،اإلفرادية النظم الغذائية

   .بحق "ناسللقمة  مؤتمر"األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية 

على تسخير  [يعمل]الصندوق "أن  18الفقرة وذُكر في 

التكنولوجيا الرقمية، والوجود شبه العالمي للهواتف المحمولة 

في المناطق الريفية الجتذاب مقدمي خدمات مالية جدد، وإيجاد 

 "مصممة تحديدا من أجل سكان الريف.منتجات مالية مبتكرة 

مؤتمر  في مناقشاتلمساهمة ل بجدأن الصندوق يعمل  دركون

مؤتمر القمة و القمة مؤتمرالهادفة إلى االجتماع السابق ل القمة

كان إذا أن نحصل على إيضاحات فيما  ونود .ولليفي سبتمبر/أ

ذو بما في ذلك مفهوم  ،الخاصة التزاماتهعقد يعتزم الصندوق 

في أو /والقمة مؤتمر في االجتماع السابق ل، 18صلة بالفقرة 

 القمة.مؤتمر 

مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم تقدر إدارة الصندوق اعتراف اليابان بالجهود التي يبذلها الصندوق لدعم 

في للمشاركة فرصة  إليهمالوصول  يصعبلمن  المنتجين المستقلين حواراتتتيح ويأمل الصندوق أن  ،الغذائية

لديه وسوف تتوفر  ،ويعمل الصندوق من خالل منتدى المزارعين ومنتدى الشعوب األصلية .القمةمؤتمر عملية 

 .ة في األسابيع المقبلةتجالحوارات النابشأن تفاصيل ال المزيد من

التركيز على هو في مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية  دعماو فعاليةكثر األالصندوق أن دوره قرر و

في  مساهمات الصندوققدم و أمانة المؤتمر كجزء من العملية الرسمية.ستدعمها التي بتكارية المقترحات اال

الذي ركزنا فيه على الحلول  4وعلى وجه الخصوص لمسار العمل  ،عمل متعددة لمسارات مقترحات شتى

 التمويل. المتعلقة بالحصول على

 تدمالتي قُ المقترحات االبتكارية جميع باستعراض الصندوق حاليا يقوم  ،ونظرا ألهمية دعم العملية الرسمية

 حاليا تخضع المقترحات ونظرا ألن هذه .دعمه أكثر استراتيجية للمضي قدما المجاالت التي يكون فيهالتحديد 

في التفاصيل فإن الصندوق سيكون في موقع أفضل لتحديد  ،ةبين مسارات العمل الخمسوالدمج والتوسع للتنقيح 

عقدت مؤخرا  التيالقمة أصدقاء مؤتمر الخاصة بمجموعة جلسات اإلحاطة  تكون أمل أنون. المقبلةاألسابيع 

  بالمعلومات.زاخرة 

 


