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 ةمقدمال -أوال

أكتوبر/تشرين األول في  8في  السادس للمجلس التنفيذي السنوي المعتكفجلسة متابعة بشأن عُقدت  -1

. وكان الغرض من الجلسة تمكين ممثلي المجلس التنفيذي واإلدارة العليا في روما  Officine Farnetoمركز

، أفعالودور الصندوق في تحويل نتائجه إلى  مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائيةمن مناقشة نتائج 

 تغير المناخفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن لمؤتمر األطراف ن يوالعشر ةالسادس الدورة مراعاةمع 

في هذه األحداث العالمية،  للتفكير( إتاحة الفرصة 1الجلسة: )وكان الهدف من ين. تالمقبل قمة التمويل المشتركو

للحوار إيجاد مساحة ( 2؛ )إلى أقصى حد مساهمتهيستطيع الصندوق زيادة وأثرها على عمل الصندوق، وكيف 

 الدول األعضاء في بين ممثلي عالقة عمل مثمرة إقامةو ( مواصلة بناء الثقة3غير الرسميين؛ ) تبادلالو

 المجلس واإلدارة العليا.

عقدت الجلسة و. شعبة االنخراط العالمي والشراكات وتعبئة الموارد، مدير Ron Hartman السيد الجلسة أدار -2

 .مختلطة بصيغة

 تصديق القول بالعمل –األفعال إلى األقوال من  -ألف

 الصندوقرئيس من مقدمة 

 ،وتمهيدا للمناقشات. على حضورهم سالمجلفي عضاء ممثلي الدول األبشكر  افتتح رئيس الصندوق المعتكف -3

أشار إلى أن الغرض الرئيسي من الجلسة هو مناقشة متابعة مؤتمر قمة النظم الغذائية ومشاركة الصندوق 

 األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخفي اتفاقية األطراف  لمؤتمر والعشرين ةالسادسالدورة النشطة في 

 كجزء من الجهد العالمي العام.

تبادل آراء مؤتمر قمة النظم الغذائية، دعا إلى بشأن  التي ال تزال قائمةبأوجه عدم اليقين الرئيس  قرأ حين وفي -4

 2022. كما أشار الرئيس إلى تقديم ميزانية عام يركز على تنفيذ الصندوق على األرض ،مفتوح عن الموضوع

دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول للموافقة عليها، وأبلغ األعضاء من المقرر عرضها في التي 

مناقشة مرفق المناخ الجديد خالل الدورة. وفي ذلك السياق، ستقدم معلومات  لمواصلةفرصة البأنه ستتاح لهم 

 األعضاء.ممثلو الدول التي أثارها المسائل بعض إضافية لمعالجة 

 األثر على الصندوق وأثر الصندوق – نتائج مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية -باء

 العرض

بيان عمل األمين العام لألمم ( 1ثالث نتائج رئيسية: ) مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائيةكان ل -5

( إنشاء آلية متابعة بقيادة الوكاالت التي تتخذ من روما 3رؤساء الدول؛ ) من جانب لتزاماتاال( 2؛ المتحدة

كون صوت فقراء الريف جزءا من يعلى ضمان أن ينصب مقرا لها. وكان تركيز الصندوق طوال العملية 

، الذي 2021لعام  ، وإطالق تقرير التنمية الريفيةالمناقشات، ودعم الحوارات الوطنية والحوارات المستقلة

ه أن. وأشير إلى في الصندوق كيفية تفعيل نهج النظم الغذائيةبشأن  السياسات رئيسية في مجال تضمن رسائل

 .العامة التنميةمصارف و ،العمل الالئق ودخل المعيشةقيادة تحالفين؛ في سيشارك الصندوق  المضي قدماب

 الصندوق.لرسالة كما سيقدم دعما تقنيا لعدد من التحالفات األخرى الهامة 

تركيز الصندوق على دعم  سينصب، مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائيةتنفيذ نتائج ب وفيما يتعلق -6

 القطرية، باستخدام برامج الفرص االستراتيجية والمنحالمسارات الوطنية للبلدان من خالل برنامج القروض 

سيسعى ولالستجابة الحتياجاتها. وثيق مع الحكومات الكنقطة الدخول الرئيسية لتحديد أوجه التآزر والتنسيق 

 المعّزز لصالح زراعة أصحابللتأقلم  هبرنامجأدوات التمويل الجديدة مثل  االستفادة منإلى  أيضا الصندوق
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ولوية للدعم غير اإلقراضي، وال سيما المشاركة في وإعطاء األ، وعملياته غير السيادية، الحيازات الصغيرة

وقد كان بناء الشراكات على مستوى المستدامة. النتائج  تحقيق من أجل الظروف لتهيئةالسياسات، وضع 

 ييناألخروالوكالتين الوطني، والوطني، وكذلك مع وكاالت األمم المتحدة، دون والمستويين ، المحلي المجتمع

اجتذاب مصادر تمويل في  ساسياأمرا أا، والجهات الفاعلة في النظام المالي، ممن روما مقرا له انتتخذ نتيلال

  متنوعة لدعم النظم الغذائية وتحقيق األثر. 

( 2القمة؛ )مؤتمر للتأثير على نتائج ما بعد للصندوق المتاحة ( أهم الفرص 1لب من األعضاء النظر في: )وطُ  -7

فعالية منظومة األمم المتحدة في ترجمة لتحقيق أقصى قدر من المجلس  في عضاءاألأن تفعل الدول يمكن ذا ما

القمة مؤتمر نتائج  أن تؤثر بها ينبغيالتي طريقة ما هي ال( 3النتائج العالمية إلى دعم وتدخالت داخل البلدان؛ )

 وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية.  وبرنامج العمل، قروض والمنح، لاعلى برنامج 

 المناقشة

مؤتمر قمة األمم المتحدة شكرت الدول األعضاء اإلدارة على العرض الشامل بشأن مساهمة الصندوق في  -8

 ، ودوره في آلية المتابعة، ودعم الدول األعضاء في تنفيذ مساراتها الوطنية.بشأن النظم الغذائية

للطريقة  المتحدة بشأن النظم الغذائيةمؤتمر قمة األمم كيفية تغيير مسألة  تللمناقشات، أثير نقطة انطالقوك -9

على ميزته التركيز  مواصلةإلى الدول األعضاء الصندوق التي يعمل بها الصندوق على األرض. ودعت 

، وضمان المواءمة مع األولويات الوطنية، واالستفادة من العمليات القائمة الناجحة. وفي هذا الصدد، النسبية

برامج الفرص االستراتيجية القطرية لدعم ف يتكيإلى ضمان لحاجة األعضاء الضوء على ا ت الدولسلط

مؤتمر قمة األمم المتحدة نتائج  ؤديتالحتياجات والقدرات. وينبغي أال ا ييمإلى تق استنادها، والمسارات الوطنية

لتحسينها. بمثابة حافز  تكونأن يجب القطرية، بل  الصندوق عن برامجهانتباه إلى صرف  بشأن النظم الغذائية

تيسير الحوار في أساسيا عامال ستكون بتقريبها الصندوق من الميدان  2.0وأشير إلى أن عملية الالمركزية 

مع الحكومات الوطنية والشركاء المحليين بشأن السياسات، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، وتصميم 

 المشروعات.

الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا فيما بين األعضاء على دور الشراكات، وال سيما التنسيق الدول  تشددو -10

القطرية، والمنسقين المقيمين األفرقة لها في سياق تنفيذ إصالح األمم المتحدة الجاري والتعاون الوثيق مع 

سيدعم الصندوق دمج ا، ما لهمن روما مقر انتتخذاللتين  يينخرألا الوكالتينلألمم المتحدة. وبالشراكة مع 

إطار عمل األمم المتحدة  في مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائيةالمسارات الوطنية والنتائج األوسع ل

، مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية. وباإلشارة إلى آلية متابعة للتعاون في مجال التنمية المستدامة

المنتدى ، ولجنة األمن الغذائي العالميلى الحاجة إلى االستفادة من الهياكل القائمة )أي شددت الدول األعضاء ع

لوكاالت التي تتخذ من روما ل( والميزات النسبية المعنية السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

 .في الوقت المناسب هذه اآلليةصيغة على العمل  ويلزممقرا لها. 

 التنميةمصارف و ،المعيشة ودخلالالئق في قيادة تحالفي العمل الصندوق  بمشاركة األعضاءالدول  تورحب -11

مسألة التمويل لدعم تنفيذ هذه  وأثيرت .هاتوأيدودوره المعترف به في مجال التمويل كوسيلة للتنفيذ،  ،العامة

 الصندوق به يقوم الجاري الذي عملال أساس على قد قاما كليهما التحالفيناإلدارة إلى أن المبادرات. وأشارت 

قمة التمويل  ىلط الضوء علسُ و. التنفيذ لدعم مصلحةالأصحاب  العديد من مع سيعملوأن الصندوق  ،بالفعل

  العامة. التنميةمع مصارف  الصندوق لعمل ارئيسي امعلمباعتبارها  ةالمشترك المقبل
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لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ن يالدورة السادسة والعشر مشاركة الصندوق في -جيم

 وعمليات السياسات العالمية المقبلة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 العرض

العالمي للتمويل المخصص لتغير المناخ، ورؤية الصندوق وطموحه الوضع قدمت اإلدارة عرضا موجزا عن  -12

ن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم يالعشرالدورة السادسة وفي مكافحة تغير المناخ، ومشاركته المقررة في 

وبعد تسليط الضوء على الدور القيادي الذي يطمح إليه الصندوق من . المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

المناخ، ومواءمة العمليات مع اتفاق باريس،  آثار تغير التكيف معالمقدم من أجل تمويل الحيث تعبئة وبرمجة 

ن لمؤتمر يالدورة السادسة والعشرفي  التي يوفرها جناح الصندوق الفرصة االستراتيجية اإلدارةأوضحت 

 تمويلالمن أجل توسيع نطاق  لحشد الجهود األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

األعضاء الدول  تاألعضاء هذا الطموح. ثم دُعي ت الدولالمناخ. ودعمآثار تغير التكيف مع  المقدم من أجل

ن لمؤتمر األطراف يالدورة السادسة والعشروأنشطة أخرى في فعاليات في من خالل المشاركة لدعم الصندوق 

 إبراز صورة الصندوقزيادة أن تساعد على من شأنها  في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 ومالمحه.

المجلس دعم وتعزيز مشاركة في ألعضاء لدول ال( كيف يمكن 1األعضاء النظر فيما يلي: )الدول طُلب من و -13

 ن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخيالدورة السادسة والعشرفي الصندوق 

ن لمؤتمر األطراف في اتفاقية يرالدورة السادسة والعش ما قبلفي فترة ( 2العالمية األخرى؛ )وفي الفعاليات 

بناء الزخم الدولي، وال سيما أن يواصل ، كيف يمكن للصندوق األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

ن يالدورة السادسة والعشرفي فترة ما بعد ( 3؛ )إلشراك القطاع الخاص وتركيز االنتباه على دور التمويل

 على أن يحافظكيف يمكن للصندوق  ،المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخلمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم 

 .الزخم

 المناقشة

لدورة ا البلد المشارك في استضافة ةمن وجهة نظر ممثل تتحدثممثلة المملكة المتحدة. وافتتحت المناقشات  -14

وقدمت في غالسكو،  المناخن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير يالسادسة والعشر

فضال التركيز عليها،  لمؤتمر األطراف المقبلةالرئاسة التي تريد والمسائل المرجوة عامة عن النتائج لمحة 

 مهمته لدعم السكان الريفيين األشد فقرافي إطار أكبر أثر  فيها يحققلصندوق أن ل يمكن عن المجاالت التي

 وضعفا.

 تعتبرمنها أنها لطموح الصندوق في مجال التكيف. وذكر عدة أعضاء  تأييدهاعن األعضاء وأعربت الدول  -15

المحلية مساعدة المجتمعات يتمثل في ميزة نسبية للصندوق وأن جزءا أساسيا من مهمة الصندوق ينبغي أن ذلك 

تعزيز قدرات الصندوق التقنية والمالية لتحقيق أن  أشير إلىوتغير المناخ. آثار الريفية الفقيرة على مكافحة 

من  انتتخذالوكالتين اللتين مع الشركاء الرئيسيين مثل للعمل هذا الطموح أمر حاسم، كما هو الحال بالنسبة 

 ا، والصندوق األخضر للمناخ، ومرفق البيئة العالمية.مروما مقرا له

لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ن يالدورة السادسة والعشرالمشاركة في ب وفيما يتعلق -16

من هذا  قمةالمؤتمرات أن يكون بارزا في  ينبغي لصندوقعلى أن ااألعضاء الدول  تأجمع، تغير المناخ

البرنامج عمل الصندوق، وال سيما التركيز على برنامج القروض والمنح، و بشأن التواصل الفعالالنوع، وأن 

ن يالدورة السادسة والعشر، ضروري في محافل مثل الحيازات الصغيرة المعّزز لصالح زراعة أصحابلتأقلم ا

 تفعلهأن  ما يمكنبشأن مناقشة وجرت . لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ن لمؤتمر األطراف في اتفاقية يالدورة السادسة والعشرفي  ألعضاءلدول اا

ن لمؤتمر يالدورة السادسة والعشرب المعنيفريق الصندوق  يواصللدعم الصندوق. واتفق على أن  المناخ
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وفود الدول األعضاء بالكامل على اطالع  األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

ن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية يلسادسة والعشرالدورة الصندوق في المقررة لنشطة األ

 .بشأن تغير المناخ

  مالحظات ختاميةواالجتماع اختتام /المقبلةالخطوات  -دال

 ، وفقا للمناقشات، كما يلي:المقبلةستكون خطوات اإلدارة  -17

قمة األمم المتحدة بشأن النظم  مؤتمرالدول األعضاء على التقدم المحرز في تنفيذ نتائج  مواصلة اطالع (أ)

يكون  مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائيةعلى األرض، وفي وضع هيكل لمتابعة  الغذائية

 ؛منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةمقره في 

الدورة السادسة لصندوق في ل المقررة نشطةاألتزويد الدول األعضاء بالمزيد من المعلومات عن  (ب)

 لحشد الدعم؛ ن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخيوالعشر

الميزة النسبية للصندوق مع التركيز على عمل الصندوق  بشأن خصيصا ةمصمممواد إعالمية  عدادإ (ج)

المعّزز لصالح لتأقلم االبرنامج  مع الدول األعضاء بشأن الثنائية األطراف والمشاركةبشأن المناخ 

 لتعزيز تعبئة الموارد. الحيازات الصغيرة  زراعة أصحاب
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 االجتماع غير الرسمي لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي
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، مع أفعالإلى ، ودور الصندوق في تحويل النتائج مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائيةمناقشة نتائج  الغرض:

قمة التمويل و ،األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخفي اتفاقية مؤتمر األطراف لن يوالعشر ةالسادسالدورة  مراعاة

 من أجل:  ين. وسيجتمع ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي واإلدارة العلياتالمقبل المشترك

 ومناقشة دعم الصندوق للمتابعة فيما بعد  مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائيةفي نتائج  التفكير

 مؤتمر القمة؛ 

  هذه وفرص الشراكات مع الدول األعضاء في  المقبلة للصندوق في فرص المشاركة العالميةالتفكير

  العالمية؛الفعاليات 

  للحوار والتبادل غير الرسميين؛ إيجاد مساحة  

   المجلس  الدول األعضاء في بين ممثلي مثمرةعالقة عمل  وإقامةمواصلة بناء الثقة بين القوائم

 واإلدارة العليا.

 البرنامج المؤقت

 

 2021أكتوبر/تشرين األول  8الجمعة، 

 غداء خفيف 11.30-13.00

 تصديق القول بالعمل – األفعالإلى  األقوالمن  13.15-13.00

 مقدمة من رئيس الصندوق

 قاألثر على الصندوق وأثر الصندو –بشأن النظم الغذائية  مؤتمر قمة األمم المتحدةنتائج  14.45-13.15

 عرض من تقديم نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج

  العامالنقاش 

  القمة؟  مؤتمر ما بعد  للصندوق للتأثير على النتائج المتاحة أهم الفرصما هي 

 فعالية منظومة األمم المتحدة في  أقصى قدر من لتحقيقالمجلس  في ألعضاءا أن تفعل الدول يمكنذا ما

 ؟ترجمة النتائج العالمية إلى دعم وتدخالت داخل البلدان

  لقروض والمنح، وبرنامج العمل، انتائج مؤتمر القمة على برنامج  أن تؤثر بها ينبغيالتي طريقة ما هي ال

 وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية في الصندوق؟
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 استراحة قهوة 14.45-15.00

15.00-17.15 

 

 

 

 

شاركة الصندوق في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن م

 المقبلة تغير المناخ وعمليات السياسات العالمية

  لدائرة االستراتيجية والمعرفة ةالرئيس المساعد ةنائبل يعرض تقديم

  العامالنقاش 

  والعشرين ةالسادسالدورة مشاركة الصندوق في للدول األعضاء في المجلس دعم وتعزيز كيف يمكن 

 ؟ العالمية األخرىالفعاليات في وفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مؤتمر األطراف ل

  المتحدة اإلطارية بشأن تغير في اتفاقية األمم  مؤتمر األطرافالسادسة والعشرين ل ما قبل الدورةفي فترة

بناء الزخم الدولي، وال سيما إلشراك القطاع الخاص وتركيز أن يواصل ، كيف يمكن للصندوق المناخ

 االنتباه على دور التمويل؟

 مالحظات ختاميةو االجتماع اختتام 17.15-17.30

 

 مقبالت خفيفة 17.30
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 :للمجلس التنفيذي السادس للمعتكفمتابعة الاجتماع قائمة المندوبين في 

 االجتماع غير الرسمي لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية نتائج ومتابعةبشأن 
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BOARD COUNTRIES  
 

 
ALGERIA 
 

  Amine MEDJKANE  
Chargé au Multilateral au dossier FIDA 
Représentant permanent suppléant 

  de la République algérienne 
  démocratique et populaire auprès 
  des organisations spécialisées 
  des Nations Unies 
Rome  

   
 
ANGOLA 
 

  Carlos Alberto AMARAL  
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint 
  de la République d'Angola 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
 
ARGENTINA 
 

  Carlos Bernardo CHERNIAK  
Embajador 
Representante Permanente 

  de la República Argentina ante 
  la FAO, el FIDA y el PMA 
Roma  

   
 
AUSTRIA 
 

  Veronika BAUMGARTNER-PUTZ  
Senior Advisor 
International Financial Institutions 
Federal Ministry of Finance 
  of the Republic of Austria 
Vienna  

   

 
BANGLADESH 
 

  Manash MITRA  
Economic Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the People's Republic of 
  Bangladesh to IFAD 

Rome  
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BELGIUM 
 

  Virginie KNECHT  
Attaché 
Représentation permanente de la 
Belgique 
  auprès des organisations 
  spécialisées des Nations Unies à Rome 
Rome  

   
 
BRAZIL 
 

  Rodrigo ESTRELA DE CARVALHO  
Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the Federative Republic of Brazil 
  to IFAD 
Rome  

   
 
CANADA 
 

  Gloria WISEMAN  
Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of Canada to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
  in Rome 

Rome  
   
  Alexandra RICARD-GUAY  

Senior Program Officer 
Permanent Mission of Canada 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
CHINA 
 

  MEI Hongyong  
Counsellor 

Deputy Permanent Representative 
  of the People's Republic 
  of China to IFAD 
Rome  

   
 
DENMARK 
 

  Jette MICHELSEN  
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of the Kingdom of Denmark to IFAD 
Rome  
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FRANCE 
 

  Sylvain FOURNEL  
Conseiller 
Représentant permanent adjoint 
  de la République française 
  auprès de l'OAA, PAM et FIDA 
Rome  

   
 
GERMANY 
 

  Ronald MEYER  
Minister 
Alternate Permanent Representative of 
  the Federal Republic of Germany to the 
  International Organizations in Rome 
Rome  

   
  Ulrich SEIDENBERGER  

Ambassador 

Permanent Representative of the 
  Federal Republic of Germany to the 
  International Organizations 
Rome  

   
 
INDIA 
 

  Manisha SINHA  
Joint Secretary (OMI) 
Department of Economic Affairs 
Ministry of Finance of 
  the Republic of India 
New Delhi  

   
 
INDONESIA 
 

  Caka Alverdi AWAL  
Counsellor 
Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Indonesia 
  to IFAD 
Rome  

   
 
IRELAND 
 

  Michelle WINTHROP  
Director, Policy Unit 
Development Cooperation and 
  Africa Division 
Dublin  
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  Niall CREMEN  
Development Specialist 
Development Cooperation Division (Irish 
Aid) 
Department of Foreign Affairs 
Dublin  

   
 

ITALY 
 

  Gian Paolo RUGGIERO  
Director 
International Financial Relations 
Ministry of Economy and Finance 
  of the Italian Republic 

Rome  
   
  Giacomo COSMI  

Attaché 
Alternate Permanent Representative 
  of the Italian Republic to IFAD 
Rome  

   
 
JAPAN 
 

  KURAYA Yoshihiro  
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of Japan to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
LUXEMBOURG 
 

  Marie-Lise STOLL  
Conseillère 
Représentante Permanente adjointe 
  du Grand-Duché du Luxembourg auprès 
de la 
  FAO, du PAM et du FIDA 
Rome  

   

  Rebecca ENTRINGER  
Conseillère 
Représentante Permanente suppléant 
  du Grand-Duché du Luxembourg auprès 
de la 
  FAO, du PAM et du FIDA 
Ambassade du Grand-Duché 
  de Luxembourg 
Rome 
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MEXICO 
 

  Miguel Jorge GARCÍA WINDER  
Embajador 
Representante Permanente 
  de los Estados Unidos Mexicanos 
  ante el FIDA 
Roma  

   
  Sandra Paola RAMÍREZ VALENZUELA  

Primera Secretaria 
Representante Permanente Alterna 
  de los Estados Unidos Mexicanos 

  ante el FIDA 
Roma  

   
 
NETHERLANDS 
 

  Marcellinus Joannes Maria BEUKEBOOM  
Ambassador 

Permanent Representative of 
  the Kingdom of the Netherlands to 
  the United Nations Organizations 
  for Food and Agriculture 
Rome  

   
  Eric HILBERINK  

Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of the Kingdom of the Netherlands 
  to the United Nations Organizations 
  for Food and Agriculture in Rome 
Rome  

   

 
NIGERIA 
 

  Yaya O. OLANIRAN  
Minister 
Permanent Representative of the 
  Federal Republic of Nigeria 

  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
NORWAY 
 

  Bjørg SKOTNES  
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of 
  the Kingdom of Norway to IFAD 
Rome  
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  Even STORMOEN  

Senior Advisor 
Section for United Nations Policy 
Royal Norwegian Ministry 
  of Foreign Affairs 
Oslo  
 

   
 
SWEDEN 
 

  Petter NILSSON  
Counsellor 
Deputy Permanent Representative 

  of Sweden to IFAD 
Rome  

   
  Lucas LINDFORS  

Programme and Policy Officer 
Embassy of Sweden 
Rome  

   
 
UNITED KINGDOM 
 

  Elizabeth NASSKAU  
First Secretary 
Deputy Permanent Representative of 
  the United Kingdom of Great Britain and 
  Northern Ireland to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
UNITED STATES 
 

  Nirupama PRADHAN  
International Economist 
Office of International Development 
Policy 
Department of the Treasury of 
  the United States of America 
Washington, D.C.  

   
  Daniel P. WALD  

Food Policy Advisor 
Bureau of Economic and Business Affairs 
Department of State of the 
  United States of America 
Washington, D.C.  
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VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
 

  Porfirio PESTANA DE BARROS  
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterno de la 
  República Bolivariana de Venezuela 
  ante la FAO y demás Organismos 
  de las Naciones Unida 
Roma  

   

 


