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  الفصل األول

  ووقائع الجلساتافتتاح الدورة 

. وترد 2012فبرایر/شباط 23-22حافظي الصندوق في روما عقدت الدورة الخامسة والثالثون لمجلس م-1

قائمة المندوبین المشاركین في الدورة في الملحق األول.

عقد المجلس ثالثة اجتماعات بالمجمل. وترد المحاضر الموجزة لهذه االجتماعات في الجزء ألف من الفصل -2

الثالث.

اعتماد جدول األعمال-ألف 

، رئیسة مجلس المحافظین ومحافظة Clémentine Ananga Messinaدة افتتحت الدورة معالي السی-3

جمهوریة الكامیرون في الصندوق.

جدول األعمال والوثائق- باء 

وترد قائمة اعتمد مجلس المحافظین جدول األعمال الذي یرد مع برنامج األحداث في الملحق الثاني.-4

ترد في الملحق الرابع القرارات التي اعتمدها مجلس كماالوثائق المعروضة على المجلس في الملحق الثالث.

المحافظین.

انتخاب مكتب مجلس المحافظین- جیم 

من النظام الداخلي لمجلس المحافظین، أجرى المجلس انتخابا لمكتب جدید من بین 12بموجب المادة -5

المحافظین أعضاء المجلس، وذلك لمدة سنتین.

  

  Marie-Josée Jacobsالسیدة معالي   :المجلسرئیسة

  التعاون اإلنمائي واإلجراءات اإلنسانیة في دوقیة لكسمبرغ الكبرىةوزیر 
    

Bambangالسید  نائبا الرئیس: Brodjonegoro  

جمهوریة وزارة المالیة، ،مكتب العالقات الدولیة والسیاسات النقدیةمدیر

  إندونیسیا
    

  Miguel Ruiz Cabañas Izquierdoصاحب السعادة  

  والممثل الدائم للوالیات المتحدة المكسیكة في الصندوق،سفیرال
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مكتب مجلس المحافظین

  Marie-Josée Jacobsالسیدة معالي 

التعاون اإلنمائي واإلجراءات اإلنسانیة في دوقیة ةوزیر 

لمجلس ومعالي لالكبرى والمنتخبة حدیثا رئیسة لكسمبرغ 

ئیسة المجلس ر Clémentine Messinaالسیدة 

المنتهیة مدتها

  Marie-Josée Jacobsالسیدة معالي 

التعاون اإلنمائي واإلجراءات اإلنسانیة في دوقیة لكسمبرغ ةوزیر 

الكبرى

Bambangالسید Brodjonegoro  

وزارة ،مكتب العالقات الدولیة والسیاسات النقدیةمدیر

  جمهوریة إندونیسیاالمالیة، 

  Miguel Ruiz Cabañas Izquierdoصاحب السعادة

والممثل الدائم للوالیات المتحدة المكسیكة في الصندوق، سفیرال

حفل افتتاح الدورة–دال 

محافظة دوقیة لكسمبورغ في الصندوق، ورئیسة مجلس Marie-Josée Jacobsألقت معالي السیدة -6

احي في الفصل الرابع.المحافظین بیانًا افتتاحیًا. ویرد النص الكامل للبیان االفتت
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كانایو نوانزي رئیس الصندوق كلمة ترحیبیة بالضیوف الممیزین في حفل افتتاح الدورة، ویرد السیدوألقى -7

.نص البیان الترحیبي بالكامل في الفصل الرابع

ویرد النص الكامل لهذه الكلمة في رئیس جمهوریة رواندا كلمة رئیسیة. Paul Kagameألقى فخامة السید -8

الفصل الرابع.

رئیس الوزراء اإلیطالي، كلمة رئیسیة أمام مجلس المحافظین، ویرد النص Mario Montiألقى معالي السید -9

الكامل لهذه الكلمة في الفصل الرابع.

، نائب رئیسة جمهوریة لیبریا، كلمة رئیسیة نیابة عن فخامة Joseph Nyuma Boakaiمعالي السید ألقى -10

ویرد النص الكامل لهذه الكلمة في الفصل الرابع.، رئیسة جمهوریة لیبریا،Ellen Johnson Sirleafالسیدة 

الجمهوریة اإلیطالیة، وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل في ، Andrea Riccardiوألقى معالي السید -11

یرد نصها بالكامل في الفصل الرابع،المحافظینكلمة رئیسیة أمام مجلس 

الصندوقبیان رئیس –هاء 

یرد النص الكامل لبیان السید كانایو نوانزي رئیس الصندوق أمام مجلس المحافظین في الفصل الرابع.-12

فریق الخبراء رفیع المستوى- واو 

من "یرد موجز لوقائع مناقشات فریق الخبراء رفیع المستوى حول موضوع: "إطعام العالم، حمایة الكوكب-13

في المحاضر الموجزة ،مستدام للمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرةاألقوال إلى األفعال: خلق مستقبل

الواردة في الفصل الثالث، الجزء ألف.

أحداث تحتل مكان الصدارة.- زاي 

موجز لوقائع األحداث التي احتلت مكان الصدارة والمعنونة "ما هي الوعود التي یبشر بها مؤتمر ریو یرد -14

ة المستدامة: المفتاح للحد من الفقر" في المحاضر الموجزة الواردة في الفصل للزراعة" و "اإلنتاجیة الزراعی

الجزء ألف.،الثالث

بیانات عامة-حاء 

یرد موجز البیانات العامة التي ألقاها السادة المحافظون في الجلسات العامة للمجلس في الجزء ألف من -15

زاً  لألحداث الجانبیة األربعة، وترد النصوص الفصل الثالث. ویتضمن الجزء باء من الفصل الثالث موج

الكاملة للبیانات العامة التي قدمها كتابة ممثلو الدول األعضاء الذین لم یقدموا عروضا شفهیة في الجزء 

جیم من الفصل الثالث. یرد موجز للمداوالت التي جرت في اجتماع العالمي الرابع لمنتدى المزارعین الذي 

یر/شباط بالتزامن مع دورة مجلس المحافظین في الفصل الرابع.فبرا21و20انعقد یومي 
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اختتام أعمال الدورة-طاء 

نتائج المداوالت Miguel Ruiz Cabañas Izquierdoلخص نائب رئیس مجلس المحافظین معالي السید -16

س بكامل في ویرد نص بیان نائب الرئیالرئیسیة التي أجراها المجلس، ثم اختتم دورته الخامسة والثالثین. 

الفصل الرابع.
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  الفصل الثاني

  مجلس المحافظینالتي اعتمدها قرارات ال

طلب عضویة غیر أصلیة-ألف 

35-/د164القراران 2012فبرایر/شباط 22، واتخذ في GC 35/L.2نظر مجلس المحافظین في الوثیقة -17

ریة جنوب السودان.الذي وافق بموجبهما على عضویة كل من جمهوریة إستونیا وجمهو 35- /د165و

تقریر عن التجدید الثامن لموارد الصندوق- باء 

استعرض مجلس المحافظین تقریرًا عن وضع مساهمات الجهات المانحة في التجدید الثامن لموارد الصندوق -18

وُأبلغ المجلس بأّن مجموع تعهدات التجدید الثامن للموارد، بما فیها .GC 35/L.3كما هو وارد في الوثیقة 

في المائة من 88ملیار دوالر أمریكي، أي ما یعادل 1.06لتعهدات التي تم تلقیها منذ تاریخ التقریر، بلغ ا

كما أشیر أیضا إلى أن مجموع وثائق المساهمات ملیار دوالر أمریكي.1.2المبلغ المستهدف البالغ 

وأخیرًا، ة من إجمالي التعهدات.بالمائ91المودعة، بما في ذلك المودعة منذ تاریخ التقریر، قد وصل إلى 

قد بلغ ،أعلم المجلس بأن مجموع مدفوعات التجدید الثامن، بما فیها تلك التي تم تلقیها منذ تاریخ التقریر

بالمائة من إجمالي التعهدات.82ملیون دوالر أمریكي، أي ما یعادل 866.2

التجدید التاسع لموارد الصندوق- جیم 

GCي الوثیقة نظر مجلس المحافظین ف-19 35/L.4 القرار 2012فبرایر/شباط 22مع ضمیمتها، واعتمد في

الذي وافق بموجبه على تقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق 35- /د166

) الذي ُصرح فیه بتجدید موارد الصندوق.2013-2015(

2011القوائم المالیة الموحدة للصندوق لعام -دال 

دیسمبر/كانون 31ظر مجلس المحافظین في القوائم المالیة التي تبین الوضع المالي للصندوق بتاریخ ن-20

، ونتائج عملیات الصندوق عن السنة المنتهیة في ذلك التاریخ، على النحو الوارد في الذیول 2010األول 

جي الخاص بها، وأقرها.، وتقریر مراجع الحسابات الخار GC 35/L.5ألف إلى حاء ضمنا من الوثیقة من

2012المیزانیتان الرأسمالیة واإلداریة للصندوق ومیزانیة مكتب التقییم المستقل فیه لعام - هاء 

بعد النظر في المیزانیتین اإلداریة والرأسمالیة المقترحتین للصندوق، والمیزانیة اإلداریة لمكتب التقییم لعام -21

بشأنها بتاریخ 35-/د167، اعتمد مجلس المحافظین القرار GC 35/L.6كما هي واردة في الوثیقة 2012

.2012فبرایر/شباط 22
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مراجعة اللوائح المالیة للصندوق- واو 

GCنظر مجلس المحافظین في الوثیقة –-22 35/L.7 35-/د168القرار 2012فبرایر/شباط 22، واعتمد في

الذي وافق بموجبه على تعدیل اللوائح المالیة للصندوق.

تقریر عن النفقات الخاصة ببرنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة في الصندوق للفترة - زاي 

2009-2011

- 2009بعد النظر في التقریر عن النفقات الخاصة باإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة في الصندوق للفترة -23

GCالوارد في الوثیقة ،2011 35/L.8، القرار 2012باط فبرایر/ش22تبنى مجلس المحافظین بتاریخ

الخاص بإعادة توجیه رصید النفقات الخاصة ببرنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة إلى تفعیل 35- /د169

اإلصالحات.

انتخاب أعضاء المكتب التنفیذي وأعضائه المناوبین-حاء 

GCوبعد النظر في الوثیقتین ،من النظام الداخلي لمجلس المحافظین2-40وفقًا للمادة -24 35/L.9

أعضاء وأعضاء مناوبین جددا في 2012فبرایر/شباط 22وضمیمتها، انتخب مجلس المحافظین في 

المجلس التنفیذي لفترة ثالث سنوات.

في نطاق بلدان القائمة ألف: تم انتخاب كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا،الیابان، هولندا، النرویج، والوالیات -25

بلدان التالیة كأعضاء مناوبین على التوالي: فنلندا، بلجیكا، المتحدة األمریكیة كأعضاء، وانتخاب ال

، 2014-2013أن یتم استبدالها بسویسرا لعامي على 2012لكسمبورغ كعضو مناوب عن ألمانیا لعام 

ُیضاف إلى ذلك أنه تقرر تعیین المملكة المتحدة والبرتغال، والدانمرك، والمملكة المتحدة، والسوید، وٕاسبانیا، 

.2014- 2013العضو المناوب بالنسبة للسنتین األخیرتین من الفترة، أي للفترة بوصفها 

وفي نطاق بلدان القائمة باء: الكویت، نیجیریا، المملكة العربیة السعودیة، وجمهوریة فنزویال البولیفاریة -26

كأعضاء، واإلمارات العربیة المتحدة، قطر، إندونیسیا، الجزائر كأعضاء مناوبین.

2012، تم انتخاب البلدان التالیة كأعضاء: أنغوال، الكامیرون لعام 1-بلدان القائمة الفرعیة جیموفي نطاق -27

والبلدان التالیة كأعضاء مناوبین على التوالي موریشویس 2014-2013مع استبدال الكامیرون بمصر للفترة 

.2014- 2013مع استبدال مصر بغینیا االستوائیة للفترة ومصر 

، تم انتخاب الصین والهند كأعضاء والبلدان التالیة كأعضاء 2- ن القائمة الفرعیة جیموفي نطاق بلدا-28

یتم 2012مناوبین على التوالي باكستان كعضو مناوب للصین وبنغالدیش كعضو مناوب للهند للفترة 

.2014وجمهوریة كوریا لعام 2013استبدالهما بتركیا لعام 

، تم انتخاب البرازیل والمكسیك كأعضاء مع البلدان التالیة كأعضاء 3-وفي نطاق بلدان القائمة الفرعیة جیم-29

مناوبین وهي األرجنتین وغواتیماال.

وتبعا لذلك جاء تشكیل المكتب التنفیذي المنتخب في دورة مجلس المحافظین في النحو التالي:-30
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2014-2012تشكیلة المجلس التنفیذي لفترة السنوات الثالث 

العضو المناوبعضو

القائمة ألف

فنلنداكندا

بلجیكافرنسا

)2012لكسمبرغ (ألمانیا

)2014-2013سویسرا (

البرتغالإیطالیا

الدانمركالیابان

(2012)المملكة المتحدة )2012هولندا (

)2014-2013هولندا ()2014-2013المملكة المتحدة (

السویدالنرویج

اسبانیاالوالیات المتحدة

)2014-2013ولندا والمملكة المتحدة المقاعد بالنسبة للفترة(ستتناوب ه

القائمة باء

دولة اإلمارات العربیة المتحدةالكویت

قطرنیجیریا

إندونیسیاالمملكة العربیة السعودیة

الجزائرجمهوریة فنزویال البولیفاریة

القائمة جیم

1-القائمة الفرعیة جیم

أفریقیا

)2012(مصر )2012الكامیرون (

)2014- 2013غینیا االستوائیة (أبریل/نیسان )2014-2013مصر (أبریل/نیسان 

موریشیوسأنغوال

2-القائمة الفرعیة جیم

أوروبا، آسیا والمحیط الهادي

باكستانالصین

)*2012بنغالدیش (الهند

)2013تركیا (

)2014جمهوریة كوریا (

3-القائمة الفرعیة جیم

التینیة والكاریبيأمریكا ال

األرجنتینالبرازیل

غوایتماالالمكسیك
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التقریر المرحلي عن تنفیذ نظام تخصیص الموارد على أساس األداء-طاء 

التي تضمنت تقریرًا عن تنفیذ نظام تخصیص الموارد GC 35/L.10استعرض مجلس المحافظین الوثیقة -31

.2012والمخصصات السنویة لعام 2011ریة لعام على أساس األداء في الصندوق، والدرجات القط

2020- 2011برنامج عمل إسطنبول المعني بأقل البلدان نموا للعقد - یاء 

GCنظر مجلس المحافظین في الوثیقة -32 35/L.11 2012فبرایر/شباط 22بتاریخ 35-/د170وتبنى القرار

.2020-2011نموا للعقد حول المصادقة على برنامج عمل استنطبول المعني بأقل البلدان 

مسائل أخرى- كاف 

لم تطرح أیة مسائل أخرى تحت هذا البند.-33
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  الفصل الثالث

  المحاضر الموجزة–ألف 

  (بما في ذلك موجز للبیانات العامة التي أدلى بها السادة المحافظون)

22،األربعاءیوم المنعقدةوالثالثین الخامسةالدورة منللجلسة األولىموجز الالمحضر)1(

صباحاً 9.00الساعة 2012فبرایر/شباط 

  

(الكامیرون)Clémentine Ananga Messinaالرئیسة المنتهیة والیتها:

  (دوقیة لكسمبرغ الكبرى)Marie-Josée Jacobsالرئیسة:

  المحتویات

الفقرات

35من جدول األعمال)1(البند الدورة افتتاح

38-36ل األعمال)من جدو 2(البند األعمال جدولاعتماد

44-39من جدول األعمال)3(البند المحافظین مجلسمكتبانتخاب

45بیان رئیسة مجلس المحافظین

48-46من جدول األعمال)4(البند أصلیة غیرعضویةطلبات

60-49حفل االفتتاح

52-51الكلمة الرئیسیة لرئیس جمهوریة رواندا

57-53لجمهوریة اإلیطالیةالكلمة الرئیسیة لرئیس وزراء ا

60-58من جدول األعمال)5(البند الصندوق رئیسبیان

120-61مناقشة الفریق الرفیع المستوى: "أطعموا العالم واحموا الكوكب"

122- 121من جدول األعمال)7(البند الصندوق لمواردالثامنالتجدیدعنتقریر

132- 123من جدول األعمال)8(البند الصندوق لمواردالتاسعالتجدید

139- 133من جدول األعمال)9(البند 2010لعام للصندوقالموحدةالمالیةالقوائم

2012لعامفیهالمستقلالتقییممكتبومیزانیةللصندوقواإلداریةالرأسمالیةالمیزانیتان

من جدول األعمال)10(البند 

140 -147

153- 148من جدول األعمال)11(البند دوق الصنفيالمالیةاللوائحمراجعة

للفترة الصندوقفيللخدمةالمبكرالطوعياإلنهاءببرنامجالخاصةالنفقاتعنتقریر

من جدول األعمال)12(البند 2009-2011

154 -158

164- 159من جدول األعمال)13(البند المناوبین وأعضائهالتنفیذيالمجلسأعضاءانتخاب

من جدول 14(البند األداء أساسعلىالمواردتخصیصنظامتنفیذعنحليمر تقریر

األعمال)

165 -166
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  من جدول األعمال)15(البند أخرى مسائل

  2020-2011للعقد نمواالبلدانبأقلالمعنيإسطنبولعملبرنامج

167 -172

193- 173من جدول األعمال)6(البند العامة البیانات

174- 173اإندونیسی   -

176- 175موریتانیا   -

178- 177الصین   -

181- 179الوالیات المتحدة   -

184- 182النرویج (باسم بلدان الشمال األوروبي)   -

186- 185توغو   -

188- 187الكامیرون   -

190- 189الجزائر   -

191- 190إیطالیا   -
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صباحاً 9:05افتتحت الجلسة الساعة -34

من جدول األعمال)1ح الدورة (البند افتتا

: أعلنت افتتاح الدورة الخامسة والثالثین لمجلس المحافظین ودعت إلى تجدید الرئیسة المنتهیة والیتها-35

االلتزام بدعم رؤیة الصندوق المتمثلة بتمكین السكان الریفیین الفقراء من التغلب على الفقر من خالل التنمیة 

الزراعیة.

)GC 35/L.1(من جدول األعمال) 2ألعمال (البند اعتماد جدول ا

المتعلقة بتنقیح سیاسات اإلقراض GC 35/INF.4: وجهت األنظار إلى الوثیقةالرئیسة المنتهیة والیتها-36

على المؤقتومعاییره والتي تشرح أن المجلس التنفیذي قرر حذف البند المتعلق بهذا الموضوع من جدول األعمال

التي تتضمن تفاصیل التنقیح المقترح تحتاج إلى مزید من المناقشة GC 34/L.8أن الوثیقة أساس ما یراه من 

فریق عامل شكل لهذه الغایة بأن یقدم للمجلس التنفیذي اقتراحًا حول سیاسات كلفوالمعالجة. وعلى هذا فقد 

التجدید التاسع لموارد الصندوق اإلقراض سیطبق، إذا تم اعتماده، على الجولة األولى للتمویل الذي سیقدم في إطار

. ولذا، ُیــقترح تقدیم البند إلى مجلس المحافظین للنظر فیه في دورته السادسة والثالثین. 2013في أبریل/نیسان 

إضافة لذلك، وكما أبلغ مجلس المحافظین كتابیًا، اقترح رئیس الصندوق إضافة بند تكمیلي إلى جدول -37

". واعتبرت أن هناك موافقة 2020-2011للعقد نمواالبلدانبأقلالمعنيسطنبولإعملبرنامجاألعمال عنوانه "

على هذین االقتراحین.

GC(وتم اعتماد جدول األعمال-38 35/L.1 (بصیغته المنقحة

من جدول األعمال)3المحافظین (البند مجلسمكتبانتخاب

الداخلي لمجلس المحافظین، وبموجبها یشغل ثالثة من النظام 12: ذكـــّــرت بالمادة الرئیسة المنتهیة والیتها-39

من أعضاء المكتب مناصبهم لمدة سنتین، وقالت إن االنتخاب األخیر للمكتب جرى في الدورة الثالثة والثالثین 

، وهي عضو مجلس Marie-Josée Jacobs. وقد أحیطت علمًا بترشیح السیدة 2010للمجلس في فبرایر/شباط 

كسمبرغ الكبرى، لمنصب رئیس المجلس. المحافظین عن دوقیة ل

رئیسة للمجلس بالتزكیة.) لكسمبرغ(Marie-Josée Jacobsانتخبت السیدة -40

، عضو Bambang Brodjonegoro: أشارت إلى أنها أبلغت أیضًا بترشیح السید الرئیسة المنتهیة والیتها-41

، عضو مجلس المحافظین عن الوالیات Miguel Ruiz Cabañas Izquierdoمجلس المحافظین عن إندونیسیا، والسید 

المتحدة المكسیكیة ، لمنصبي نائبي الرئیس.

Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo(إندونیسیا) والسید Bambang Brodjonegoroانتخب السید -42

(المكسیك) لمنصبي نائبي الرئیس، بالتزكیة.
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نها خدمت في مجلس المحافظین. وأعربت عن : قالت إنه شرف لبلدها الكامیرون أالرئیسة المنتهیة والیتها-43

شكر المكتب المنتهیة والیته لما تلقاه من تعاون ومساندة من الدول األعضاء، كما شكرت موظفي الصندوق على 

إخالصهم والتزامهم، مما ضمن للمجلس النجاح ویّسر عمل المكتب.

.(لكسمبرغ)Marie-Josée Jacobsتولت الرئاسة السیدة -44

مجلس المحافظینبیان رئیسة

: أدلت ببیان یرد نصه الكامل في الفصل الرابع.رئیسة المجلس-45

من جدول األعمال)4(البند عضویة غیر أصلیةطلبات

، ویتضمنان GC 35/L.2: دعت مجلس المحافظین إلى اعتماد مشروعي قرارین یردان في الوثیقة الرئیسة-46

كل من جمهوریة إستونیا وجمهوریة جنوب السودان على موافقة المجلس على طلبین للعضویة غیر األصلیة ل

التوالي.

.35-د/165و35-د/164تم اعتماد القرارین -47

: قالت إن جمهوریة إستونیا ستصبح طرفًا في اتفاقیة إنشاء الصندوق عندما تسجل وثیقة انضمامها الرئیسة-48

لى الجهة الودیعة لالتفاقیة وقد أصبحت إلیها. أما جمهوریة جنوب السودان فقد قدمت بالفعل وثیقة االنضمام إ

بالتالي عضوًا في الصندوق بمفعول فوري.

االفتتاححفل

روفق كل من فخامة بول كاغامي، رئیس جمهوریة رواندا، ومعالي ماریو مونتي، رئیس مجلس وزراء -49

الجمهوریة اإلیطالیة، إلى مكانیهما.

رواندا وأشاد بالتزامه القوي بالقضاء على الفقر (رئیس الصندوق): رحب برئیس جمهوریة السید نوانزي-50

والجوع، وهو التزام تدل علیه األرقام التي تشیر إلى أن نحو ملیون من الرواندیین تمكنوا من الخروج من دائرة الفقر 

راعیة خالل السنوات الخمس الماضیة. كما تثیر اإلعجاب بنفس الدرجة الجهود التي تبذلها رواندا لتعزیز الزراعة الم

للمناخ ولدعم جمیع المزارعین، بما في ذلك صغارهم. ویشعر الصندوق بالفخر لصلته بهذه الجهود، فهو یسعى 

لخلق بیئة ریفیة مزدهرة ومستدامة.

الكلمة الرئیسیة لرئیس جمهوریة رواندا

بع.(رئیس جمهوریة رواندا): ألقى بكلمة رئیسیة یرد نصها الكامل في الفصل الرافخامة كاغامي-51

: شكرت فخامة كاغامي على كلمته التي كانت مصدر إثراء حقیقي نظرًا لما قطعته رواندا من الرئیسة-52

خطوات كبرى خالل الماضي القریب ولما تتمتع به من خبرة في مجال الزراعة المستدامة ألصحاب الحیازات 

الصغیرة، التي تعتبر الموضوع الذي تركز علیه هذه الدورة.
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یة لرئیس وزراء الجمهوریة االیطالیةالكلمة الرئیس

(رئیس الصندوق): رحب برئیس مجلس وزراء الجمهوریة اإلیطالیة الذي یعتبر وجوده في هذا السید نوانزي-53

االجتماع رمزًا یعبر عن التزام إیطالیا بضمان الحفاظ على الزراعة في مركز جدول األعمال الدولي. فإیطالیا لیست 

فحسب بل هي أیضًا صدیق وشریك ثابت له، األمر الذي یدل علیه دور إیطالیا الحاسم البلد المضیف للصندوق 

في إنجاح التجدید التاسع لموارد الصندوق.

(رئیس مجلس وزراء الجمهوریة اإلیطالیة): ألقى بكلمة رئیسیة یرد نصها الكامل في الفصل معالي مونتي-54

الرابع.

كلمة التي ألقاها ولحكومة إیطالیا لكرم ضیافتها ولدعمها الذي : أعربت عن شكرها معالي مونتي للالرئیسة-55

دأبت على إبدائه للصندوق.

ودعت بعد ذلك مجلس المحافظین إلى مشاهدة فیلم وثائقي عن أنشطة الصندوق.-56

وجرى عرض الفیلم الوثائقي.-57

من جدول األعمال)5بیان رئیس الصندوق (البند 

ببیان یرد نصه الكامل في الفصل الرابع.أدلى(رئیس الصندوق): السید نوانزي-58

: أعربت عن تقدیر مجلس المحافظین لبیان رئیس الصندوق وأشادت بقیادته للصندوق وبرؤیته له، الرئیسة-59

وكذلك بتفاني موظفي الصندوق دونما كلل في سبیل رسالة الصندوق. 

مونتي، رئیس مجلس وزراء روفق كل من فخامة بول كاغامي، رئیس جمهوریة رواندا، ومعالي ماریو -60

الجمهوریة اإلیطالیة، إلى خارج القاعة.

أطعموا العالم واحموا الكوكب""مناقشة الفریق الرفیع المستوى: 

(منسق الفریق): قدم لمناقشة الفریق الرفیع المستوى وقال إن هذه المناقشة تتیح الفرصة GOWINGالسید-61

ج المستدامة المراعیة للمناخ إزاء الزراعة، وهي نهج تتطلب أفكارًا جدیدة للتفاعل مع الخبراء بغیة تعمیق معرفة النهُ 

شجاعة. ویشرح الفیلم المعروض حالیًا الموضوع الشدید األهمیة المطروح على المناقشة، كما أن هذه المناقشة 

ستستفید كذلك من المشاركات عن طریق الفیسبوك والتویتر.

تدامة فقال إنها تؤدي إلى تراجع البیئة الطبیعیة وتهدد النظام اإلیكولوجي وأشار إلى نماذج التنمیة غیر المس-62

والتنوع البیولوجي الذي تعتمد علیه سبل العیش ویستند إلیه األمن الغذائي. ونظرًا ألن االقتصاد األخضر غیر 

نظم الغذائیة وٕالى ممكن بدون زراعة مستدامة، فإن هناك حاجة ماسة إلى إدخال تغییرات عمیقة على الزراعة وال

األخذ بسیاسات متماسكة على جمیع المستویات، بغیة تحقیق األمن الغذائي العالمي وتحسین حیاة الناس، األمر 

الذي یتطلب تمكین األسر صاحبة الحیازات الصغیرة والمزارعین المعدمین، وكثیر منهم من النساء. وباختصار، فإن 

ات كبرى.الحجم الهائل للتحدي إنما یتطلب خیار 
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، المدیرة العامة للمركز الدولي للبطاطس، من Pamela K. Andersonوقدم بعد ذلك أعضاء الفریق: السیدة -63

وأمینتها، من الهند؛ Samaj Pragati Sahayog، المؤسسة الشریكة لمنظمة Nivedita Banerjiلیما، بیرو؛ والسیدة 

 Bruceلزراعة العضویة، من والیة كوینزالند، أسترالیا؛ والسید ، رئیس االتحاد الدولي لحركات اAndre Leuوالسید 

McNamer رئیس مؤسسة ،TechnoServe من مستوطنة دینتري، أسترالیا؛ والسیدة ،Estrella Penunia Banzuela ،

األمینة العامة لرابطة المزارعین اآلسیویین من أجل التنمیة المستدامة، من الفلبین.

الت إن مجموعة مشاكل التحدیات المترابطة المتصلة بالنظام الحالي للزراعة : قANDERSONالسیدة -64

واألغذیة تشمل قضایا مثل األمن الغذائي والفقر واالستبعاد االجتماعي وتغیر المناخ والتغذیة والمشاكل الصحیة 

لالفتقار إلى الوقت المتعلقة بالزراعة، وهي قضایا لم یعد من الممكن أن تعالج على أساس الفصل بینها، نظراً 

ملیار من 1.5والموارد. أما الطریق قدمًا فهو العمل على تحویل الزراعة إلى زراعة متعددة الوظائف یدفع عجلتها 

أصحاب الحیازات الصغیرة الذین ال یـُـقّدرون حق قدرهم الیوم. ولتحقیق ذلك، هناك حاجة إلى زیادة التمویل 

ثورة في اإلنتاجیة وٕالى التنویع والتكثیف المستدام وٕالى ربط أصحاب المخصص للبحث والتطویر وكذلك إلى

الحیازات الصغیرة بسالسل القیمة المستدامة وبنماذج جدیدة لألعمال. وعلى الشاكلة نفسها، هناك حاجة أساسیة 

الصغیرة للتمویل لتوسیع نطاق التجارب الحالیة الناجحة. ومن األمثلة على هذه التجارب أن منتجي الحیازات

للبطاطس البلدیة في أمریكا الالتینیة نجحوا في تجمیع سلسلة من الشركاء غیر التقلیدیین، األمر الذي مكنهم من 

مضاعفة أسعار البطاطس على باب المزرعة ومن مضاعفة اإلنتاجیة خالل فترة ال تزید عن أربع سنوات. وفي هذه 

تكارات على المستویات التجاریة والتكنولوجیة والسیاساتیة لتحفیز التجربة تحدیدًا، أدى دافع السوق إلى إیجاد اب

حمایة التنوع البیولوجي والممارسات الزراعیة األفضل. ویعتبر هذا التصادف شدید األهمیة في العمل نحو تحویل 

الزراعة إلى زراعة متعددة الوظائف.

اطر التي تخلقها األسواق واإلیكولوجیا بد من العثور على الفرص في المخ: قالت إنه الBANERJIالسیدة -65

في وقت یتمیز بتغیر المناخ. ومن األهمیة بمكان العمل على تیسیر تحویل صغار المزارعین الهامشیین إلى 

مؤسسات اقتصادیة قویة إذا كان لهم أن یستفیدوا من االرتباط باألسواق، وهو ارتباط ال مفـّر منه. وأشارت إلى أن 

ضعت استراتیجیات تمكن األهالي القبلیین الفقراء الذین یعیشون في المناطق الجغرافیة الصعبة منظمتها كانت قد و 

في الهند، حیث تعمل هذه المنظمة، من تشكیل مؤسسات اقتصادیة قویة تضم صغار المزارعات الالتي ُیجمــٍّعن 

تمكنت هؤالء النساء من جمعها من منتجاتهن الزراعیة ویشكلن كیانًا شبیهًا باالتحاد. ونتیجة للمالیین التي 

المدخرات الصغیرة، فقد أصبحن اآلن في موقع یمكنهن من الحصول على القروض المصرفیة بغیة تحسین 

زراعتهن البعلیة وما یرتبط بها من سبل العیش. ومن حیث المبیعات، استفادت هؤالء النساء من وفورات الحجم 

ى االستمرار، كما توفرت لهن القوة ذاتها فیما یتعلق بشراء السلع األساسیة التي حولتهن إلى قوة في السوق قادرة عل

في السوق. ومما له أهمیته أیضًا بالنسبة للزراعة المستدامة أن یكون استخدام المیاه الجوفیة مستدامًا. ولذا فإن 

على الترویج الستخدام الهند تخطط للبدء ببرنامج فرید من نوعه یضع خرائط مستودعات المیاه الجوفیة عمًال 

المزارعین لها.

في المائة من األغذیة في العالم النامي 80: قال إن أصحاب الحیازات الصغیرة الذین ینتجون LEUالسید -66

هم محور سیاسات منظمته وعملها الذي ینصب على تحقیق األمن الغذائي. وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى 

الزراعة العضویة، بدءًا من الزراعة التقلیدیة وٕادخال االبتكارات التي تحسن مجموعة من االستراتیجیات للنهوض ب

تغذیة التربة ومكافحة اآلفات واألمراض واألعشاب الطفیلیة، والعمل على تحقیق الكفاءة المائیة. كما یجري استخدام 
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دمات إیكولوجیة، األمر الذي یكولوجیة، وتحدیدًا االستعاضة عن المدخالت التركیبیة بخعملیات تكثیف الوظائف اإل

حقق نجاحًا كبیرًا في زیادة الغالل. وعلى هذا، فإن للزراعة العضویة دورًا حیویًا علیها أن تؤدیه في سیاق الجهود 

العامة الرامیة إلى تحسین األمن الغذائي. كما تظهر بیانات استعراض األقران أن النظم العضویة تعتبر من النظم 

والتي تحافظ على المردود في ظل األحوال الجویة المتطرفة الناتجة عن تغیر المناخ. واختتم األقدر على التكیف

مشیرًا إلى األهمیة الكبرى، بالنسبة للقضاء على الفقر، لتطویر أسواق عالیة القیمة تعطي المزارع دخًال جیدًا، 

عدة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة.مضیفًا أن منظمته تتمتع بخبرة أربعین عامًا في هذا المضمار على األص

: قال إن لألسواق واالستثمار في نماذج األعمال التجاریة القابلة للحیاة أهمیة كبرى فیما MCNAMERالسید -67

یتعلق بالنُهج الزراعیة الخضراء ألصحاب الحیازات الصغیرة. وینبغي أن یـُنظر إلى المزارعین أصحاب الحیازات 

رون بتحقیق األرباح وبحساب الربح والخسارة في العمل الزراعي وبسالسل القیمة الصغیرة كرجال أعمال یفك

المستدامة التي تنطبق فیها نماذج األعمال التجاریة على كل المنخرطین في تلك السالسل. وألمور من قبیل فرص 

اسیة بالنسبة لتمكین األعمال والحصول على االئتمان واالستثمار في الحوافز، من بین أمور أخرى، أهمیتها األس

المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة من تنفیذ حزم الزراعة المحافظة على البیئة، وهي تتطلب استثمار األموال 

العامة وأموال المانحین في شركات القطاع الخاص. وال یمكن إال بذلك النهوض بقضیة الزراعة المستدامة باالقتران 

ازات الصغیرة باعتبارهم رجال أعمال ینشطون في سالسل القیمة القادرة تجاریًا بفرص تتاح للمزارعین أصحاب الحی

على االستمرار. وٕاضافة إلى الزراعة العضویة وغیرها من فرص األعمال المشهود لها والتي تلبي احتیاجات أسواق 

ل تكلفة الحصول على محددة، هناك إمكانیة العمل على مضاعفة منافع التكنولوجیات المتنقلة وغیرها بغیة تقلی

معلومات التسعیر واألحوال الجویة وغیرها من المعلومات والوصول إلى المرافق المالیة والمرافق األخرى ذات 

األهمیة الحیویة إلنجاح األعمال. وخالصة القول، یتعین األخذ بنهج مزدوج یجمع بین االعتبارات البیئیة 

لفرص المستدامة بیئیًا والمتاحة للمزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة.واالقتصادیة، وذلك عمًال على توسیع نطاق ا

: أوردت مثاًال على التعاون الناجح في میدان اإلصالح الزراعي في PENUNIA BANZUELAالسیدة -68

من المزارعین المعدمین، باعتبارها أصًال إنتاجیًا مصممًا لتوفیر الدخل لهم 500الفلبین، وفیه قدمت األرض لـ 

سنة من ممارسة الزراعة المستدامة، أصبحت التعاونیة التي أنشأها المزارعون هؤالء 15جیال المستقبل. وبعد وأل

تبیع اآلن منتجات األرز العضوي لمجموعة واسعة من المنافذ االستهالكیة وتمكن المزارعون من تعلیم أوالدهم، بما 

الزراعة. إضافة لذلك، جرى حفظ األرض بشكل جید في ذلك على المستوى الجامعي في میادین للتخصص تتصل ب

نتیجة للممارسات التعاونیة المستدامة والستخدام األسمدة غیر الكیمیائیة. وفي قصة نجاح أخرى، تمكن المزارعون 

الكمبودیون، الذین یمارسون نظامًا لتكثیف زراعة األرز یستخدم األسمدة العضویة أساسًا، من مضاعفة الغالل، بل 

ر من ذلك، وخفضوا مشتریاتهم من البذور كما حسنوا صحة التربة والكفاءة المائیة. وتشیر األدلة المتأتیة من وأكث

مشروعات الصندوق وغیرها إلى أن الزراعة اإلیكولوجیة المستدامة التي یمارسها المزارعون أصحاب الحیازات 

لخروج من دائرة الفقر. ولذا، فإن هناك حاجة الصغیرة تحمي كوكب األرض وتمكن مالیین السكان الریفیین من ا

إلى تنفیذ سیاسات تمكینیة ترمي إلى تعمیم الزراعة المستدامة وتوسیع نطاقها.

(منسق الفریق): أبلغ المشتركین بأن النقاط التي یرسلها متابعو المناقشة عبر التویتر تركز GOWINGالسید-69

من المزارعین المحتملین من أصحاب الحیازات الصغیرة الذین یرجح على التعلیم والحاجة إلى إشراك الجیل القادم

أن نحفز لدیهم االهتمام من خالل إمكانیة تحقیق مستوى معقول من المعیشة مع العمل في الوقت نفسه بصورة 
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راعة مستدامة بیئیًا. كما أن لمنظمات المزارعین دورًا أساسیًا علیها أن تؤدیه في مجال تجمیع المعارف عن الز 

المواتیة للبیئة وٕاعدادها بشكل قابل للنشر وتوزیعها. 

: قال إن التعلیم یسهم بالتأكید في الترویج للتغییرات المطلوبة. على أن إمكانیة بقاء MCNAMERالسید -70

ح فرصُا الشباب األفضل تعلمًا في المناطق الریفیة تصبح أقوى إذا شاركوا في الزراعة القابلة تجاریًا للحیاة والتي تتی

مدرة للدخل. وهناك أیضًا فرص غیر مستغلة متاحة للشباب في األعمال غیر الزراعیة ولكن المتصلة بالبیئات 

الریفیة. وبتوفیر التدریب المناسب والتمكین من الحصول على القروض، یمكن لمؤسسي المشروعات الشباب أن 

هي فرص یمكن بالفعل أن تتحقق بفضل التدریب، بما في یستفیدوا من الفرص التجاریة الكثیرة في السیاق الریفي، و 

ذلك التدریب على إنشاء األعمال التجاریة.

: وافقت على الرأي القائل بأهمیة المنظور التجاري كأحد االعتبارات في تقاسم مختلف BANERJIالسیدة -71

ي تدخالتها مع أصحاب الحیازات أنواع المعرفة التي تولدها التنمیة المستدامة. والواقع أن منظمتها تركز ذلك ف

الصغیرة. من ذلك مثًال أنها قامت بإنتاج سلسلة من األفالم القصیرة الخاصة بالمساعدة الذاتیة وفیها تقوم نساء من 

أصحاب الحیازات الصغیرة بعرض استخدام التكنولوجیات الصغیرة، وأدت هذه األفالم إلى نتائج فوریة تمثلت في 

الحیازات الصغیرة لهذه التكنولوجیات. ویعني ذلك أن وسائط اإلعالم المرئي تشكل أداة تبني كثیر من أصحاب 

مثالیة للتواصل مع أصحاب الحیازات الصغیرة بلغتهم.

: قالت إن هناك دالئل تشیر إلى وجود تحول هام من الممارسات التي تستخدم رأس ANDERSONالسیدة -72

عة المستدامة المكثفة والمتنوعة. وتتطلب الزراعة الناجحة المستندة إلى المال بكثافة إلى نقل المدخالت إلى الزرا

المعرفة عملیة تجدید كبیرة لنظام التعلیم. وقد أنشأت منظمتها "مدرسة للمزارعین في مجال األعمال" تعلمهم كیف 

ب الجیل القادم یصبحون رجال أعمال، غیر أن هناك حاجة إلى إدخال تعدیالت كبرى على المنهج الدراسي الجتذا

والسیما الفتیات.

(منسق الفریق): تساءل عما إذا كانت التوعیة بالحاجة إلى االستدامة تشكل جزءًا من GOWINGالسید-73

النهج المتبع. 

: ردت بأن منظمتها ساعدت على توعیة المزارعین بمضار ممارسات PENUNIA BANZUELAالسیدة -74

اإلیكولوجیة المستدامة. وفي حلقة عمل للشباب نظمها منتدى المزارعین شدد زراعیة معینة وبمنافع النُهج الزراعیة 

المشاركون على الحاجة إلى اعتبار الزراعة مهنة كریمة وعلى أهمیة الحصول على التكنولوجیات المتاحة. وینبغي 

تبادل الزیارات أن یجري التعلیم على المستویین النظامي وغیر النظامي، بحیث یشمل مبادرات للتضامن من قبیل

بین المزارعین.

: اتفق تمامًا مع الرأي القائل بأن كثیرًا من األطفال سیحجمون عن العمل في المزارع إذا لم LEUالسید -75

یتوفر نموذج أعمال صالح وبأن للتعلیم أهمیة أساسیة للزراعة المستندة إلى المعرفة. على أن من األهمیة بمكان 

نظمات المزارعین، األمر الذي ینمي جیل المستقبل ویشجعه. فكون ثلث المندوبین في أیضًا أن یشترك الشباب في م

منتدى المزارعین من الشباب یعتبر إنجازًا یدعو إلى الفخر، ویجري العمل على اتخاذ خطوات لضمان كون نصف 

المندوبین الشباب من النساء في المستقبل.
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المضافة في عمل جمیع أعضاء سالسل القیمة یعتبر : علقت قائلة إن تحقق القیمةANDERSONالسیدة -76

أمرًا شدید األهمیة في الزراعة المستدامة، فهو یشیر إلى تحول كبیر في النهج. إضافة لذلك، یشكل الدخل 

اإلضافي الذي تولده هذه السالسل حافزًا على تلبیة واضعي السیاسات للمتطلبات التكنولوجیة عمًال على حمایة 

د. قاعدة الموار 

(منسق الفریق): سأل عن كیفیة جعل سلسلة القیمة مستدامة بیئیًا.GOWINGالسید-77

: قالت إن االستثمار في االستدامة البیئیة له أهمیة كبرى في ضمان قدرة الزراعة على BANERJIالسیدة -78

طني للعمالة الریفیة في الحیاة تجاریًا بالنسبة ألصحاب الحیازات الصغیرة. ویقدم قانون ماهاتما غاندي للضمان الو 

الهند واحدًا من األمثلة على نقطة االنطالق بالنسبة ألصحاب الحیازات الصغیرة، فقد تكفل هذا القانون بمائة یوم 

عمل في إیجاد أصول دائمة، من قبیل هیاكل احتجاز المیاه، تروج لتحسین الزراعة بالنسبة لصغار المزارعین. ومن 

سلسلة للقیمة تشكل االستدامة البیئیة مكونًا أساسیًا فیها على جمیع المستویات.الممكن كلیًا التوصل إلى 

: قال إن اإلضافة البیئیة یجب أن تتبع سلسلة القیمة، فالسلسلة تأتي أوًال. واستشهد MCNAMERالسید -79

اصیَل المتناوبة في بمثال النجاح االستثنائي الذي حققته زامبیا في تنفیذ زراعة حفظ البیئة، حیث سبق القطن المح

سلسلة القیمة. ومع ذلك، فإن نشر المعلومات واعتماد الزراعة المستدامة یأتیا نتیجة التخفیض الكبیر في تكلفة 

التكنولوجیا ونقل المعرفة والقدرة على إجراء مراجعة الحسابات ونتیجة لنظم السوق الرئیسیة الشفافة.

یة األثر المتكرر للتكنولوجیا الرقمیة في حالة الزراعة (منسق الفریق): سأل عن واقعGOWINGالسید-80

الهندیة. 

: قالت إن نشر المعرفة یتطلب قدرًا كبیرًا من الجهود المتسقة. وسواء جرى استخدام BANERJIالسیدة -81

حتمل الوسائط البصریة أو الرقمیة، فإن النقطة الهامة تتمثل في أن التدلیل، عن طریق تقدیم المثل، على األثر الم

تحققه من التكنولوجیات الجدیدة، من قبیل تلك المستخدمة في األسمدة البیولوجیة.

: قالت إن استخدام الهواتف النقالة أصبح ذا أهمیة كبیرة لدى المزارعین PENUNIA BANZUELAالسیدة -82

م المطبوع والمذاع فیما یتعلق بتبادل المعلومات عن أسعار السوق. كما تستخدم منظمات المزارعین وسائط اإلعال

لنشر المعلومات المتعلقة بالزراعة والمأخوذة عن اإلنترنت.

(منسق الفریق): علق قائًال إن محو األمیة ال یزال یمثل تحدیًا كبیرًا.GOWINGالسید-83

: أكدت أهمیة التكنولوجیا في التحقق من أسعار السوق؛ فهي تمكن المزارعین من تجاوز BANERJIالسیدة -84

والحصول على أسعار لمنتجاتهم أفضل من تلك المتوفرة على مدخل المزرعة.الوسطاء 

(مالي): قال إن إطعام العالم وحمایة كوكب األرض یطرحا تحدیًا حقیقیًا تعتبر حمایة ALHASSANEالسید-85

مًال على البیئة الخطوة األولى باتجاه التصدي له. وفي مالي، جرى تنفیذ برامج إدارة المیاه وتكثیف الزراعة ع

االقتصاد في الموارد واالنتقال من أشكال الزراعة المتنقلة التقلیدیة التي تضر بالبیئة. وقد أدى استخدام نظم األسمدة 

المكثفة إلى زیادة المحاصیل، لیس هذا فحسب بل أدى أیضًا إلى تحسین استخدام األراضي، نظرًا لقلة حجم 

محاصیل. ویعتبر إطعام العالم الیوم معادلة مختلفة نظرًا الرتفاع عدد األراضي الالزمة لزراعة نفس الكمیة من ال

السكان الذین یتعین إطعامهم في البیئات الحضریة. وینبغي بذل الجهود لعكس اتجاه هجرة الریف إلى المدینة وذلك 

من خالل تحسین أحوال المعیشة في الریف. 
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ألن حجم األرض الزراعیة المتاحة حالیًا ال ُینتظر أن : قال إن التكثیف یعتبر مسألة كبرى نظراً LEUالسید -86

یشهد أیة زیادة. وفي أفریقیا، حصل المزارعون الذین تعلموا كیفیة صنع األسمدة العضویة من المواد المتاحة على 

مردود بنفس درجة جودة المحاصیل التي استخدمت األسمدة الكیمیائیة الباهظة الثمن، وحتى بجودة أفضل. كما 

مكن مزارعون آخرون تعلموا كیفیة تنشیط األرض، على المستوى الزراعي ككل، وكیفیة تجمیع األسمدة العضویة ت

من مضاعفة المردود وتخفیض تكالیف اإلنتاج، باإلضافة إلى تلقي مصدر آخر للدخل یتمثل في بیع األسمدة 

نتیجة لتنشیط األرض مما أعطاهم محصوًال العضویة. إضافة لذلك، تمكن المزارعون هؤالء من إقامة خالیا النحل 

نقدیًا جدیدًا. ومن حیث الزراعة اإلیكولوجیة على مستوى القریة وعلى صعید الصورة الكلیة، یمكن بالتكثیف بناء 

نظم قادرة على التكیف.

إن انتشار االبتكارات یشكل أحد جوانب التكثیف التي یتعین النظر فیها، إذ ال : قالMCNAMERالسید -87

یوجد أي آلیات فعالة لتوزیع بعض التكنولوجیات المستخدمة في العالم النامي على المزارعین، سواء كانت من 

التكنولوجیات الجاهزة المتعلقة بمقاومة الجفاف واالستخدام الفعال لألسمدة العضویة أو من التكنولوجیات األخرى 

لمستدامة. ویمكن لنماذج األعمال التجاریة أن تقدم التي تمكن أصحاب الحیازات الصغیرة من ممارسة الزراعة ا

الحوافز لتوزیع هذه التكنولوجیات من خالل مخططات االئتمان وأن تساعد األعمال الصغیرة المبتدئة في عملها، مع 

قیام الحكومات بدور الوسیط. وهناك معلومات لم تكن متاحة في الماضي بالنسبة لبعض الناس غیر أنها أصبحت 

متوفرة بفضل استخدام التكنولوجیات النقالة وغیرها، األمر الذي یتیح الفرص لألخذ بنُهج جدیدة.الیوم 

: وافقت على تعلیقات المتحدثین السابقین، وقالت إن للبحوث أیضًا دورها الهام الذي ANDERSONالسیدة -88

نظم وبالتالي على تكثیف استخدام یتعین أن تؤدیه، وخصوصًا على ضوء الحاجة إلى البدء بالتركیز على إنتاجیة ال

هذه النظم وتعدیلها. من ذلك مثًال أنه في الحزام اآلسیوي الجنوبي، تبین البحوث والدراسات التجریبیة أن إنتاج 

البطاطس واألرز تضاعف من خالل تعطیل دائرة المحصول األحادي، وذلك دون حاجة إلى میاه أو أسمدة 

التي تعترض سبیل توسیع النطاق تلك المتمثلة في التدریب وفي توفر كمیات نتروجینیة إضافیة. ومن التحدیات

یومًا. ویجري العمل على تطویر بطاطس جدیدة 70كافیة من بذور البطاطس من النوع المالئم لدورة أقصر مدتها 

"ذات دورة أقصر" أو "ذكیة" لحل هذه المشكلة.

جال توسیع النطاق، والتي تشمل نظامًا للدفع والسحب لزیادة : قال إن األمثلة األكثر نجاحًا في مLEUالسید -89

مردود الذرة في أفریقیا الشرقیة ومشروعات لزراعة حفظ البیئة في أفریقیا الجنوبیة والشرقیة، تتعلق بطریقة تمثل 

حدید األسلوب األفضل للمضي قدمًا، أال وهو تمكین منظمات المزارعین والعمل بصورة مباشرة مع المزارعین لت

الخیارات األكثر نجاحًا.

: قالت إن توسیع النطاق ال یمكن أن یتحقق إال مع حمایة كوكب األرض بدعم من BANERJIالسیدة -90

الدولة. ونظرًا لتعقد النظم البدیلة وطابعها الكثیف العمالة، فإن أصحاب الحیازات الصغیرة سیجدون أن من 

دة في مجاالت من قبیل المكافحة المتكاملة لآلفات أو الزراعة الصعب، بدون ذلك، اعتماد التكنولوجیات الجدی

العضویة.

(منسق الفریق): طرح سؤاًال وصله عن طریق التویتر: لماذا ال تصل التكنولوجیا الجیدة GOWINGالسید-91

إلى مزارع أصحاب الحیازات الصغیرة وما هي الحواجز التي تعترض عملیة توسیع النطاق؟
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: قالت إن االفتقار إلى التدریب هو أحد األسباب لعدم القدرة على توسیع PENUNIA BANZUELAالسیدة -92

نطاق النُهج الزراعیة اإلیكولوجیة المستدامة. فبعض المواد مثًال متاحة على اإلنترنت ولكن ال یمكن للمزارعین 

ة للمزارعین الذین یمارسون الوصول إلیها. وهناك سبب آخر یتمثل في انعدام الحوافز من قبیل دعم األسعار بالنسب

زراعة المنتجات العضویة.

: أضافت أن أصحاب الحیازات الصغیرة یجدون أنفسهم مثقلین بصورة غیر إرادیة BANERJIالسیدة -93

بأسالیب االستغالل المتداخلة التي یمارسها التجار الوسطاء الذین یبیعونهم بالدین أو ال یقدمون أي تنویع في 

ذي یحد من فرص التغییر.المنتجات، األمر ال

: قال إن على الحكومات وعلى المانحین دورًا ال بد لهما من تأدیته في تنشیط االستثمار MCNAMERالسید -94

من خالل استنباط حوافز جدیدة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص. ویمكن أن تشكل استراتیجیات تخفیف المخاطرة 

لیًا بالمزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة.طریقة لمعالجة عوامل المخاطرة المرتبطة حا

95-PENUNIA BANZUELA أشارت إلى االستثمارات التي جرت منذ بضعة عقود في الثورة الخضراء، فقالت :

إن من الممكن تعمیم الزراعة المستدامة بیئیًا، على أن یكون أصحاب الحیازات الصغیرة محورًا لها، نظرًا للحاجة 

طاقة والوقت والمال.إلى االستثمار من حیث ال

: وافقت على إمكانیة تحقیق هذا الهدف إذا أمكن إشراك منظمات المزارعین بقوة في ANDERSONالسیدة -96

تغییر اتجاه الحدیث باإلعراب عن احتیاجات أعضاء هذه المنظمات بغیة تحسین المواءمة بین التكنولوجیات 

الموجودة والفرص التي یسعى المزارعون إلى تفعیلها.

وشددت على Penunia Banzuela: قالت إنها توافق هي أیضًا على مالحظات السیدة BANERJIالسیدة -97

وجود حاجة ماسة إلى التزام جدید.

: وافق هو أیضًا على الحاجة إلى تغییر اتجاه الحدیث، على أن یتم توسیعه. وفي هذا الصدد LEUالسید -98

المناقشة. وینبغي تعبئة وسائط اإلعالم العالمي لضمان أن یفهم یعتبر عدم اهتمام المستهلك عامًال أساسیًا في 

المستهلكون كیفیة عمل إنتاج األغذیة والمشاكل المحیطة بهذا الموضوع. وعندها ستبدأ الحكومات باالستجابة.

(العراق): قال إن مزارعي البلدان النامیة یعیشون عند خط الفقر أو دونه ألن الزراعة عمل JANABIالسید-99

غیر مربح ویخضع لإلعانات في معظمه. وسیبقى االهتمام بالعمل الزراعي منخفضًا إال إذا جرى األخذ بسیاسات 

جدیدة تغیر هذا الوضع. كما أن التعلیم والتنمیة الریفیة لهما أهمیة حیویة لتخفیف سعة الهوة بین الحضر والریف 

والتخلص من آثارها السلبیة على الزراعة.

(النرویج): استشهدت بدراسة أعدت بطلب من منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، AJAMAYالسیدة-100

فقالت إن ثلث إنتاج األغذیة یضیع أثناء الحصاد أو بعده أو یتلف من خالل السالسل التجاریة أو االستهالكیة، 

الصغیرة. ما الذي یمكن مما یزید من الضغط على الموارد الطبیعیة ویحد من دخل المزارعین أصحاب الحیازات 

القیام به ضمن القطاعات المختلفة للحد من هذه الخسارة، وهي خسارة لها أهمیتها أیضًا في سیاق االستدامة؟

(إریتریا): قال إن مسألة إطعام العالم وحمایة الكوكب تتجاوز ممارسة الزراعة البیولوجیة BERHEالسید-101

س. من ذلك مثًال أن خصوبة األراضي الزراعیة في المناطق الجبلیة في لتشمل عوامل من قبیل الجغرافیا والتضاری

إریتریا تعتمد على تدابیر حفظ التربة والمیاه. وفیما یتعلق بتدابیر زیادة اإلنتاج، هناك دور یتعین على الحكومة أن 
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بحوث المالئمة وخدمات تلعبه لضمان أن یتبع المزارعون ممارسات مستدامة مواتیة للبیئة من خالل االشتراك في ال

اإلرشاد؛ وتنفیذ السیاسات المالئمة؛ وضمان الحصول على االئتمان المساعد للمزارعین.

: قال إن األسلوب األفضل لمعالجة المسألة الرئیسیة المتمثلة في خسارة المحصول، والتي LEUالسید -102

تیات والنقل، هو من خالل العمل كسلسلة ذكرتها المتحدثة السابقة، وهي تعود في كثیر من الحاالت لضعف اللوجس

للقیمة، األمر الذي یعتبر فعاًال من حیث التكلفة أیضًا.

: قال إن هذه مشكلة یتعدد أصحاب المصلحة فیها. ویعتبر نهج النظم أساسیًا، وتشمل MCNAMERالسید -103

جستیات والهیاكل األساسیة، العناصر التي تلعب دورًا فیه، في جملة أمور، ما یلي: االستثمار الحكومي، واللو 

واالستدامة، والتكنولوجیات المتصلة بالغذاء، والجوانب المتصلة باألعمال التجاریة، من قبیل االئتمان، والوارد إلى 

المستودعات وبورصات السلع األساسیة. وللحوافز التجاریة أهمیة حیویة لتفعیل هذا النهج على صعید الممارسة 

العملیة.

: شددت على أهمیة إعادة هذه المسألة المهملة إلى جدول أعمال البحث والتطویر.ANDERSONالسیدة -104

(منسق الفریق): طلب تفسیرًا مقتضبًا لمفهوم الزراعة المستندة إلى المعرفة، وذلك بناء GOWINGالسید -105

على طلب عدد من المستمعین الذین أثاروا هذه المسألة عبر التویتر.

بت أن هذه الزراعة ال تتطلب معارف جدیدة من المزارعین الذین یستخدمون : أجاANDERSONالسیدة -106

البذور المقاومة لآلفات أو لألمراض. على أن المكافحة المتكاملة لآلفات تنطوي على تكنولوجیات معقدة تتطلب 

ت التي تستخدم المعرفة قاعدة من المعرفة اإلیكولوجیة للقیام بأعمال الفرز والمكافحة بصورة فعالة. فهذه التكنولوجیا

بصورة مكثفة ال تنجح بدون تدریب المستخدمین وتعلیمهم الضروري.

(كوت دیفوار): قالت إن توفر اإلرادة السیاسیة یشكل اعتبارًا آخر له TAGLIANTE-SARACINOالسیدة -107

فقر وسوء التغذیة. ولذا أهمیته. فالمعضلة تكمن في أن المزارعین المنتجین یعیشون في المناطق التي یشتد فیها ال

ینبغي مراعاة بیئة المزارعین وكذلك العوامل المقیدة األخرى من قبیل ضیاع معرفة التنوع البیولوجي. ویتعین بناء 

قواعد البیانات المعرفیة إلتاحة الفرصة أمام المزارعین للبقاء ضمن قطاعاتهم ولتناول طعام أفضل. كما یتطلب 

صورة جیدة لضمان استدامة اإلنتاج.األمر نظامًا للنقل یعمل ب

: وافق على أهمیة النقل كعنصر حاسم بالنسبة لبیع المنتجات الزراعیة. ومن شأن تحسین LEUالسید -108

الهیاكل األساسیة أن یساعد على التصدي ألیة خسارات تطرأ قبل وصول المنتجات إلى السواق. كما یمكن الحد 

واق المحلیة، األمر الذي یتطلب سلسلة إمداد أقصر.من هذه الخسارة ببیع المنتجات في األس

: سأل عن الجهة التي ستوفر النقل وما هي الحوافز المتاحة لها للقیام بذلك. وفي رأیه MCNAMERالسید -109

أن تحدیات النقل تكمن في خطوة أعلى من سلسلة القیمة، وتشكل جزءًا من عمل المنظمات مثل التي یمثلها فریق 

المزارعین تنظیم أنفسهم لمعالجة تلك التحدیات.الخبراء. وعلى 

(المكسیك): أكد ضرورة مراعاة النمو السكاني المتضخم. فهناك حاجة CABAÑAS IZQUIERDOالسید -110

في المائة في البلدان المتقدمة للتمكن من 70في المائة في البلدان النامیة وبنسبة 100إلى زیادة في اإلنتاج بنسبة 

. ولذا فإن تحقیق األهداف المرجوة یتطلب تحسین اإلنتاج 2050تسعة ملیارات من البشر في عام إطعام أكثر من 
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واإلنتاجیة، باستخدام ابتكارات تكنولوجیة ولوجستیة على المستوى اإلداري. وفي الوقت نفسه، ینبغي االقتراب من 

جمیع أشكال االبتكار من منظور أخضر مستدام.

ن): أكد أهمیة توعیة المزارعین بالمساعدة التي تقدمها الوكاالت التي تتخذ من (أفغانستاMAROOFIالسید -111

روما مقرًا لها. وبالفعل فإن مد الید إلیهم بهذه الطریقة یوفر دعمًا نفسیًا یساعد اإلنتاج وٕان بصورة غیر مباشرة. 

التي ال تشجع على إعادة استثمار وهناك نقطة أخرى تتمثل في أن المزارعین كثیرًا ما یلتزمون بالتقالید الریفیة

الدخل أو اإلنفاق على التعلیم أو على المعدات والمدخالت الجدیدة على أساس األولویة.

(سیرالیون): قال إن التحدي المطروح في مرحلة ما بعد النزاع في بلده یتمثل في الحاجة إلى Sesayالسید -112

لمزارعون أن تكثیف الزراعة من خالل استخدام المواد الكیمیائیة مضاعفة اإلنتاج للتمكن من إطعام شعبه. ویعتبر ا

الزراعیة والمكننة لزیادة المساحة المزروعة هما الطریقان المتاحان للسیر قدمًا. وتكمن المشكلة في تحدید نقطة 

وفیر التثقیف التوازن بین هذین الخیارین من جهة وبین االستدامة البیئیة من جهة ثانیة. ولذا یجري العمل على ت

المفید للمزارعین فیما یتعلق بالخیارات األفضل األطول أجًال، من قبیل إنتاج الكاكاو العضوي، الذي یعتبر سلعة 

مرغوبًا بها في األسواق األوروبیة. 

(رئیس شبكة منظمات المزارعین والمنتجین الزراعیین في أفریقیا الغربیة): قال إنه BAGNA DJIBOالسید -113

ن األخذ بقوة باالستجابات السیاساتیة لألزمة الغذائیة المستمرة، على أن توضع بالتعاون مع المزارعین ال بد م

أنفسهم، وهو األمر األهم. وفي بلده النیجر، لم تقدم زیادة اإلنتاج الحل المرجو للمشكلة في سیاق یهیمن علیه 

الجفاف.

اختتام تعلیقاتهم حول التقدم المحرز نحو تلبیة (منسق الفریق): دعا أعضاء الفریق إلىGOWINGالسید -114

الهدف المتمثل في إطعام العالم وحمایة كوكب األرض.

: قالت إن اإلرادة موجودة لألخذ بجدول أعمال جدید وللعمل بمجموعة جدیدة من ANDERSONالسیدة -115

الصغیرة ولحمایة كوكب المحاورات الالزمة لدعم أهداف تفعیل اإلمكانات الجدیدة لصالح أصحاب الحیازات 

األرض.

: قالت إنه، وفق ما یشیر إلیه موضوع دورة مجلس المحافظین الحالیة وما PENUNIA BANZUELAالسیدة -116

تؤكده نتائج العدید من دراسات الصندوق، هناك اآلن إدراٌك ألن نهج الزراعة اإلیكولوجیة المستدامة هو الطریق 

تمكنا من توجیه الطاقات نحو تنفیذ هذا النهج، فإن من الممكن تحویل الثورة قدمًا بالنسبة لصغار المزارعین. وٕاذا

الخضراء إلى ثورة استدامة جدیدة ضمن اإلطار الزمني المطلوب.

: استشهدت بمثال اإلصالحات الكثیرة الرائعة المتعلقة بالتنمیة الریفیة والجاریة حالیًا في BANERJIالسیدة -117

برى المرتبطة بالسیاسات الحكومیة والتي تعالج تحدیدًا وبالتفصیل مسائل فقراء الناس الهند كجزء من البرامج الك

وصغار المزارعین واالستدامة البیئیة.

: قال إننا، من منظور السیاسات، لم نشهد في أي وقت مضى ما نشهده الیوم من MCNAMERالسید -118

لبات البیئیة. كما أننا، من منظور التكنولوجیا، لم نشهد اعتراف كبیر بالتداخل بین التنمیة والنمو االقتصادي والمتط

في أي وقت مضى ما نشهده الیوم من فرص كبرى لإلنتاج بصورة مستدامة لألغراض التي تتطلبها السوق، 

باستخدام تكنولوجیا سلیمة من الناحیتین البیئیة واالقتصادیة معًا.
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، ووافق على التعلیق المذكور آنفًا حول الحاجة إلى : قال إن هناك حاجة إلى رؤیة أكثر شجاعةLEUالسید -119

معالجة الموضوع على صعید المساحات الزراعیة. وینبغي إعادة الترابط بین البیئة والمزارع وبناء الزراعة 

اإلیكولوجیة من مستوى القریة فصاعدًا مع مراعاة الصورة ككل. فاإلخفاق في ذلك یؤدي إلى تعریة التربة وانعدام 

ه. وینبغي إذن توسیع نطاق سلسلة القیمة بحیث تربط المستهلك بالمزارع عمًال على تفادي أیة ثغرات خطرة. المیا

فالشجاعة والتسییر جزءان أساسیان من المعادلة والوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرًا لها تلعب دورًا محمودًا 

في هذا الصدد.

مناقشة مستشهدًا بتعلیقات وردته عبر التویتر: فالزراعة شأنها (منسق الفریق): اختتم الGOWINGالسید-120

شأن أي عمل تجاري آخر یتطلب المعرفة لتحسین اإلنتاج وزیادة المبیعات، كما یتطلب التدریب ورؤوس األموال 

ي الحفاظ والقدرة على الوصول إلى األسواق. وهناك سؤال آخر حول ما إذا كانت النُهج المواتیة للبیئة تلعب دورًا ف

على جاذبیة المناطق الریفیة بالنسبة للشباب. فحتى لو جاء الجواب بالنفي، فإن إبراز البیئة یعتبر أمرًا ضروریًا 

بصورة مطلقة.

من جدول األعمال) 7تقریر عن التجدید الثامن لموارد الصندوق (البند 

)GC 35/L.3(

العملیات المالیة في الصندوق): قال إن التقریر (كبیر الموظفین المالیین ورئیس دائرة Kelletالسید -121

31المعروض على المجلس یقدم تحدیثًا عن حالة المساهمات في التجدید الثامن لموارد الصندوق حتى تاریخ 

. ومنذ ذلك التاریخ، تم استالم مدفوعات أخرى من الدانمرك وٕاندونیسیا وفنلندا وسویسرا. 2011دیسمبر/كانون األول 

في المائة من المستوى المستهدف للتجدید الثامن. 88ملیون دوالر أمریكي أو 060 1ن مجموع التعهدات ویبلغ اآل

وال یزال بإمكان الدول األعضاء التي لم تتعهد بشيء بعد أن تقدم تعهداتها ألغراض التجدید الثامن. وقد تم استالم 

إلى الدول األعضاء التي لم تودع هذه الوثائق بعد أن في المائة من التعهدات. ویـُـطلب91وثائق المساهمة بنسبة 

فبرایر/شباط 20ملیون دوالر أمریكي حتى تاریخ 866.2تقوم بذلك. وقد بلغت المدفوعات التي تم تلقیها فعًال 

في المائة من التعهدات.82، أي ما یمثل 2012

ق.وأخذ مجلس المحافظین علمًا بتقریر التجدید الثامن لموارد الصندو-122

من جدول األعمال) 8تقریر عن التجدید التاسع لموارد الصندوق (البند 

(GC 35/L.4 + Add.1 + Add.2)

سیجري 34- /د160: وجهت االنتباه إلى الوثائق المتعلقة بهذا البند وأشارت إلى أن ملحق القرار الرئیسة-123

تحدیثه مع اإلعالن عن تعهدات إضافیة أو تلقي تعهدات كتابیة بشأنها.

(رئیس هیئة مشاورات التجدید التاسع لموارد الصندوق): وجه االنتباه إلى مشروع القرار الخاص LINNالسید-124

بالتجدید التاسع لموارد الصندوق الوارد في الملحق الخامس من التقریر. وأشار إلى أن هیئة مشاورات التجدید 

ؤدیه في مساعدة الفقراء الریفیین على زیادة دخلهم التاسع، تسلیمًا منها بأهمیة الدور الذي یمكن للصندوق أن ی

ملیار دوالر أمریكي لتمویل 1.5وأمنهم الغذائي والتغذوي، اتفقت على هدف رقمي لمساهمات الدول األعضاء هو 

. أما 2015-2013ملیار دوالر أمریكي للفترة 2.95البرنامج اإلشاري لقروض الصندوق ومنحه والذي تبلغ قیمته 

ملیون شخص من الریفیین من دائرة الفقر. 80االستثمار والتمویل المشترك اإلضافي فهو إخراج هدف هذا 
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ویتضمن التقریر إطارًا تفصیلیًا لقیاس النتائج كما یوفر إرشادات تتعلق بمسائل محددة تعزز فعالیة الصندوق 

اض التجدید التاسع في منتصف اإلنمائیة وتضاعف من أثر التمویل الذي یقدمه. كما ینص التقریر على استعر 

المدة، وهو استعراض یتیح للدول األعضاء فرصة لرصد التقدم المحرز وتقدیم التوجیه. وشجع الدول األعضاء التي 

لم تعلن بعد عن تعهداتها على القیام بذلك، مستلهمة البلدان الكثیرة التي رفعت حجم تعهداتها بقوة.

000 100في المائة، من 25إن بلده قرر زیادة مساهمته بنسبة (بوركینا فاسو): قال KABOREالسید-125

دوالر أمریكي.000 125دوالر أمریكي إلى 

دوالر 000 70(كوت دیفوار): قال إن كوت دیفوار ستساهم بمبلغ TAGLIANTE-SARACINOالسید-126

أمریكي.

بلده للصندوق وعن (جمهوریة فنزویال البولیفاریة): أعرب عن مواصلة دعمCAÑAS DELGADOالسید-127

األمل في التمكن من إصدار إعالن رسمي في وقت قریب جدًا. وطلب مزیدًا من المعلومات عن مضمون ونطاق 

البرنامج الجدید للتمویل عن طریق القطاع الخاص، وطلب إعداد تقریر یقدم إلى الدورة القادمة للمجلس التنفیذي 

للقطاع الخاص.عن نسبة الموارد المخصصة من التجدید التاسع

(كینیا): قال إن كینیا، كما وعدت رئیس الصندوق أثناء زیارته لها السنة الماضیة، تعهدت KIOMEالسید-128

دوالر أمریكي.000 500دوالر أمریكي إلى 000 100بزیادة مساهمتها من 

في البالد، أكد اإلعالن أن مدغشقر، على الرغم من األزمة السیاسیة (مدغشقر):RAVATOMANGAالسید-129

دوالر أمریكي.000 50ستسهم بمبلغ 

(الكویت): أعرب عن دعم بلده للتجدید التاسع وأنه سیصدر إعالنًا بالتعهد قریبًا جدًا.AL-BAHARالسید-130

(الجزائر): قال إن مساهمة الجزائر سترتفع بنسبة عشرة أضعاف بالمقارنة بالمساهمة BENAISSAالسید-131

.2009المقدمة عام 

الخاص بالتجدید التاسع لموارد الصندوق.35- د/166د مجلس المحافظین القرار واعتم-132

من جدول األعمال) 9(البند 2010لعام للصندوقالموحدةالمالیةالقوائم

)GC 35/L.5(

كان قد استعرض 2011: استذكرت أن المجلس التنفیذي في دورته الثانیة بعد المائة في مایو/أیار الرئیسة-133

لمالیة المراجعة وأوصى بتقدیمها إلى مجلس المحافظین للموافقة علیها.القوائم ا

(كبیر الموظفین المالیین ورئیس دائرة العملیات المالیة في الصندوق): قال إن قوائم الصندوق Kelletالسید-134

GCترد في الوثیقة 2010دیسمبر/كانون األول 31المالیة الموحدة والمراجعة حتى تاریخ  35/L.5 برأي مراجعي . و

الحسابات الخارجیین، فإن الكشوف المالیة "تعبر بشكل معقول ومن جمیع النواحي المادیة عن الوضع المالي 

للصندوق... وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدیة... وفقًا للمعاییر الدولیة لإلبالغ المالي." وقد استعرضت لجنة 

. 2011جلس التنفیذي في دورته الثانیة بعد المائة في مایو/أیار مراجعة الحسابات القوائم المالیة وأقرها الم

والمطلوب اآلن أن یوافق مجلس المحافظین علیها رسمیًا.
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(باكستان): قالت إنها تقدر نتائج المراجعة المالیة غیر أن من شأن تقدیم تقریر عن القیمة JANJUAالسیدة-135

، أن یكون في غایة الفائدة، سواء للدول األعضاء أو لإلدارة. ویمكن المتحققة مقابل المال المنفق، أو مراجعة لألداء

للجنة مراجعة الحسابات أن تدرس إمكانیة إدراج تقریر من هذا النوع في اختصاصات المراجعین. كما طلبت مزیدًا 

لصرف، وعن ملیون دوالر أمریكي، وعن مدى عزوه لآلثار السلبیة ألسعار ا80.3من المعلومات عن العجز البالغ 

طرق معالجة هذا العجز.

(كبیر الموظفین المالیین ورئیس دائرة العملیات المالیة في الصندوق): قال إن من الطبیعي أن Kelletالسید-136

تكون مراجعة دقة الكشوف المالیة عملیة منفصلة تمامًا عن تقییم األداء. وسیقدم في الوقت المناسب تقریر عن 

ن من المعتاد أن تتغیر أسعار الصرف بما یؤدي أحیانًا إلى الربح وأحیانًا إلى الخسارة. فعالیة الصندوق. وأضاف أ

وكان الصندوق قد تعرض في السنة الماضیة إلى خسارة تعود إلى انخفاض قیمة الدوالر. على أن الوضع سینقلب 

في لحظة ما ولیس هناك حاجة إلى فعل أي شيء في هذا الصدد.

ان): دعت إلى مواصلة مناقشة هذه المسألة.(باكستJANJUAالسیدة-137

31حتى تاریخ : دعت المجلس إلى الموافقة على القوائم المالیة التي تبین حالة الصندوق المالیة الرئیسة-138

ونتائج عملیاته عن السنة المنتهیة في ذلك التاریخ، على النحو الوارد في الذیول ألف 2010دیسمبر/كانون األول 

GCي الوثیقة إلى كاف حصرًا ف 35/L.5.وتقریر مراجع الحسابات الخارجي عن ذلك

وقد تقرر ذلك.-139

لعام فیهالمستقلالتقییممكتبومیزانیةللصندوقواإلداریةالرأسمالیةالمیزانیتان

GC(من جدول األعمال) 10(البند 2012 35/L.6(

المقترحتینالمیزانیتینابعة بعد المائة : قالت إن المجلس التنفیذي كان قد استعرض في دورته الر الرئیسة-140

، وأوصى بعرض ھذه المیزانیات على مجلس المحافظین للموافقة علیھا.المستقلالتقییممكتبومیزانیةللصندوق

المجلس (كبیر الموظفین المالیین ورئیس دائرة العملیات المالیة في الصندوق): استذكر أن Kelletالسید-141

في دورته الرابعة بعد المائة على برنامج ضرب رقمًا قیاسیًا لقروض الصندوق ومنحه في عام التنفیذي كان قد وافق

ملیار دوالر أمریكي. ومن شأن التزام بهذا الحجم أن یتكفل بتحقیق الهدف المكلف به 1.15بما مجموعه 2012

في المائة على التجدید 50بة ملیارات دوالر أمریكي، أي بزیادة بنس3الصندوق في إطار التجدید الثامن وهو 

ملیار دوالر أمریكي من التمویل المشترك الذي 0.65السابق. وٕاضافة إلى القروض والمنح، من المتوقع تحقیق 

مما 2012لعام أمریكيملیون دوالر144.14یدیره الصندوق ویشرف علیه بصورة مباشرة. وتبلغ المیزانیة المقترحة 

، مما یوصل النسبة بین المیزانیة 2011في المائة على المیزانیة الموافق علیها لعام 2.5یمثل زیادة اسمیة قدرها 

في المائة، وهو ما یتجاوز الهدف الخاص 12.5اإلداریة وبرنامج عمل الصندوق المتمثل في القروض والمنح إلى 

د الثامن.في المائة والذي كان قد حدده إطار قیاس النتائج للتجدی13.5والبالغ 2012بعام 

وتتمثل األهداف الرئیسیة للمیزانیة اإلداریة في تعزیز قدرة الصندوق على دعم العملیات وفي الوقت نفسه -142

وظیفة، عشرة منها في دائرة إدارة البرامج، لدعم 11زیادة الكفاءة العامة. ویتبدى ذلك في تحدید زیادة الموظفین بـ 

في المائة من 61.8ض والمنح. وستؤدي الزیادة المركزة إلى تخصیص في المائة في برنامج القرو 15زیادة قدرها 
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. وفیما یتعلق 2010في المائة في عام 58.1، بالمقارنة بنسبة 2012المیزانیة اإلداریة للعمل التشغیلي في عام 

فنیة التي أقرتها بالكفاءة، أبلغ رئیس الصندوق المجلس التنفیذي أنه، إذا كانت الزیادة الفعلیة في مرتبات الفئة ال

المدرجة في المیزانیة، فإن اإلدارة لن تنفق الوفورات المتحققة. ولم 2.5الجمعیة العامة لألمم المتحدة أقل من نسبة 

وسیـُستشار المجلس التنفیذي في دورته .دوالر أمریكي000 700تتحقق زیادة المرتبات مما أدى إلى وفورات قدرها 

هذه الوفورات.القادمة حول كیفیة استخدام

على تكنولوجیا 2012دوالر أمریكي والمقترحة لعام یونمل3.5وتركز المیزانیة الرأسمالیة للصندوق والبالغة -143

المعلومات، بما في ذلك استبدال الحواسیب وتنفیذ مخزن للبیانات وتوفیر منصة تكنولوجیا معلومات آمنة وسهلة 

ختلفة واالرتقاء باألمن المادي لهذه المكاتب. الصیانة للمكاتب الموجودة في البلدان الم

(مدیر مكتب التقییم المستقل في الصندوق): قال إن مكتب التقییم المستقل یخطط ألن LAVIZZARIالسید-144

تقییمه لكفاءة الصندوق المؤسسیة والتشغیلیة، األمر الذي ال یعتبر صعبًا فحسب بل یـُـعتقد 2012یستكمل في عام 

ولى التي تحاول فیها منظمة إنمائیة تقییم كفاءتها بهدف تحسین القیمة المتحققة مقابل المال المنفق. أنه المرة األ

وسیضطلع المكتب بتقییم هام حان وقته لسیاسة الصندوق في مجال اإلشراف المباشر ودعم التنفیذ، وهي سیاسة 

قوة في تعزیز فعالیة الصندوق اإلنمائیة أدت إلى تغیرات كبرى في نموذج عمل الصندوق ویـُعتقد أنها أسهمت ب

عملیة تحقق من تقاریر 25عمومًا. ویخطط إلجراء تسعة تقییمات لبرامج قطریة وثمانیة تقییمات لألداء ونحو 

إنجاز المشروعات، باإلضافة إلعداد تقاریر التقییم المستمر. كما سیجري إعداد ثالثة تقاریر تقییم تولیفیة عن 

ین الجنسین ودور التعاونیات في التنمیة الریفیة وبرنامج الفرص االستراتیجیة القطریة كأداة مسائل المساواة ب

استراتیجیة.

في 6.3ومكتب التقییم المستقل ملتزم، في متابعته للوفورات المالیة التي حققها وأدت لتخفیض حقیقي بنسبة -145

بالمقارنة بالمیزانیة 2012فري في میزانیته لعام ، بالحفاظ على نسبة نمو حقیقي ص2011المائة في میزانیته لعام 

. وتبلغ 2011. ویعتزم المكتب أن یحافظ على نفس العدد من الموظفین الذي كان علیه في 2011اإلداریة لعام 

مالیین من الدوالرات األمریكیة.6حوالي 2012میزانیته المقترحة لعام 

فاریة): رحب بالوفورات التي تحققت وبزیادة األموال (جمهوریة فنزویال البولیCAÑAS DELGADOالسید -146

والتي سترفع مستوى التمویل المتاح للبلدان كقروض ومنح. وأعرب عن القلق 2012المخصصة لبرنامج عمل عام 

إزاء احتمال وجود عدم توازن في تخصیص الموارد للقطاع الخاص ودعا إلى تقدیم مزید من المعلومات عن مبادرة 

اص.القطاع الخ

2012لعام واإلداریةالرأسمالیةعن میزانیتي الصندوق35-د/167واعتمد مجلس المحافظین القرار -147

.2012لعام فیھالمستقلالتقییماإلداریة لمكتبوالمیزانیة

GC(من جدول األعمال) 11الصندوق (البند فيالمالیةاللوائحمراجعة 35/L.7(

كان قد 2011یذي في دورته الرابعة بعد المائة في دیسمبر/كانون األول : استذكرت أن المجلس التنفالرئیسة-148

GCناقش تنقیحات لوائح الصندوق المالیة المعروضة في الوثیقة 35/L.7 وأوصى بعرضها على مجلس المحافظین

للموافقة علیها.
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المالیة، وهو تعدیل من الالئحة 2-أعرب عن القلق إزاء تعدیل المادة الثامنة(النمسا):OEHLERالسید -149

ینقل مسؤولیة أنشطة الخزانة إلى المجلس التنفیذي. فالمجلس التنفیذي الذي یوافق على بیان سیاسة الصندوق 

االستثماریة هو هیئة رئاسیة وعلیه أال یتولى مسؤولیات إداریة. ویتعین أن ینحصر دوره في إجراء عملیات 

الصندوق العامة.

.OEHLERألخذ علمًا بالشاغل الذي أعرب عنه السید قالت إنه قد تم االرئیسة: -150

(باكستان): أعربت عن تأییدها لتنقیحات اللوائح المالیة، فهي توفر المرونة لترحیل أي JANJUAالسیدة-151

رصید غیر منفق وتأخذ بإجراء موحد وأكثر كفاءة في تعیین مراجع الحسابات الخارجي وتقیم شبكة أمان تتمثل في 

غطي تقلبات أسعار الصرف وأي تأخیر في تلقي مدفوعات خدمة القروض. على أنها الحظت أن احتیاطي عام ی

القرار، وٕان كان قد نص على عملیة لتعدیل سقف االحتیاطي العام من وقت إلى آخر، فإنه لم یحدد السقف الحالي.

وق): قال إنه سیقدم التوضیح (كبیر الموظفین المالیین ورئیس دائرة العملیات المالیة في الصندKelletالسید-152

المطلوب حسب األصول.

الصندوق.فيالمالیةاللوائحمراجعةعن 35-/د168واعتمد مجلس المحافظین القرار -153

للفترة الصندوقفيللخدمةالمبكرالطوعياإلنهاءببرنامجالخاصةالنفقاتعنتقریر

GC(من جدول األعمال) 12(البند 2009-2011 35/L.8(

فيللخدمةالمبكرالطوعياإلنھاءببرنامجالخاصةالنفقاتالتقریر النهائي عن وجهت االنتباه إلىسة: الرئی-154

رصیده.تخصیصوالقرار المتعلق بتحویل رصید البرنامج إلى أھداف أخرى وإعادة 2011-2009للفترة الصندوق

ندوق): استذكر أن مجلس (الرئیس بالنیابة لدائرة الخدمات المؤسسیة في الصGEHRINGERالسید-155

المبكرالطوعياإلنهاءببرنامجالخاصةلنفقاتمالیین دوالر أمریكي ل5.5المحافظین كان قد وافق على مبلغ 

25. وقد تمت الموافقة لـ 2011وعلى تمدید البرنامج، بال تكلفة، لعام 2010-2009للفترة الصندوقفيللخدمة

البرنامج، ولذا فإن من الممكن اعتبار أنه كان برنامجًا ناجحًا. وبلغ مجموع موظفًا إلنهاء الخدمة مبكرًا بموجب

في المائة من میزانیته ویعطي رصیدًا متبقیًا 60ملیون دوالر أمریكي مما یمثل 3.2نفقات البرنامج خالل الفترة كلها 

اف أخرى على سبیل اإلنفاق العام ملیون دوالر أمریكي. وتعرض الوثیقة اقتراحًا بتحویل الرصید إلى أهد2.2قدره 

لتمویل تنفیذ مبادرات رئیسیة في میدان إصالح الموارد البشریة. 

ویطرح استمرار البرنامج الطموح إلصالح الموارد البشریة ترجیح استمرار الحاجة إلى دعم انتقالي للصندوق -156

مع أن األبعاد الدقیقة للتكالیف والعناصر وموظفیه. وتقدم الوثیقة تفاصیل تتعلق باالحتیاجات التمویلیة الممكنة،

المكونة لها ستعتمد على نتائج مراجعة الوظائف وٕاجراءات تنفیذها.

تحویل رصید میزانیة البرنامج إلى أهداف أخرى (باكستان): أعربت عن تأییدها القتراح JANJUAالسیدة-157

إصالح الموارد البشریة.على سبیل اإلنفاق العام لتمویل تنفیذ مبادرات رئیسیة في میدان 

تحویل رصید میزانیة برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة واعتمد مجلس المحافظین القرار المتعلق ب-158

إلى أهداف أخرى على سبیل اإلنفاق العام لتمویل تفعیل اإلصالحات.
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من جدول األعمال) 13المناوبین (البند وأعضائهالتنفیذيالمجلسأعضاءانتخاب

(GC 35/L.9 + Add.1)

قالت إن فترة والیة األعضاء الحالیین في المجلس التنفیذي تنتهي بنهایة دورة مجلس المحافظین الرئیسة: -159

عضوًا مناوبًا 18وعضوًا جدیدًا 18هذه. وینص الجدول الثاني من اتفاقیة إنشاء الصندوق على انتخاب أو تعیین 

ین من القائمة ألف؛ وأربعة أعضاء وأربعة أعضاء مناوبین من القائمة جدیدًا: ثمانیة أعضاء وثمانیة أعضاء مناوب

GCباء، وستة أعضاء وستة أعضاء مناوبین من القائمة جیم. وقد أرفقت بالوثیقة  35/L.9 قائمة بالدول األعضاء

GCمن النظام الداخلي. وتتضمن الوثیقة 1-40التي یوجد بحقها إجراء محاسبي بموجب المادة  35/L.9/Add.1

تشكیل المجلس التنفیذي وفق ما یقترحه منسقو القوائم الثالث.

فبالنسبة للقائمة ألف، تم اختیار البلدان التالیة أعضاء فیها: كندا وفرنسا وألمانیا وٕایطالیا والیابان وهولندا -160

وبلجیكا ولكسمبرغ (للسنة والنرویج والوالیات المتحدة؛ كما تم اختیار البلدان التالیة كأعضاء مناوبین فیها: فنلندا

) والبرتغال والدانمرك والسوید 2014و2013األولى من فترة الوالیة هذه، على أن تحل سویسرا محلها لعامي 

.2014و2013سبانیا والمملكة المتحدة. وسیجري التناوب بین هولندا والمملكة المتحدة لعامي إ و 

یة أعضاء فیها: الكویت ونیجیریا والمملكة العربیة السعودیة وبالنسبة للقائمة باء، تم اختیار البلدان التال-161

وجمهوریة فنزویال البولیفاریة؛ كما تم اختیار البلدان التالیة كأعضاء مناوبین فیها: اإلمارات العربیة المتحدة وقطر 

وٕاندونیسیا والجزائر، على التوالي.

(أفریقیا) تم اختیار أنغوال 1- مة الفرعیة جیموهناك ثالث قوائم فرعیة ضمن القائمة جیم. فبالنسبة للقائ-162

، وتم اختیار موریشیوس 2014و2013والكامیرون عضوین فیها (على أن تحل مصر محل الكامیرون في السنتین 

). 2014و2013ومصر على التوالي عضوین مناوبین فیها (على أن تحل غینیا االستوائیة محل مصر في السنتین 

(أوروبا وآسیا والمحیط الهادي)، تم اختیار الصین والهند كعضوین وباكستان 2-رعیة جیموبالنسبة للقائمة الف

وجمهوریة 2013كعضو مناوب عن الصین وبنغالدیش كعضو مناوب عن الهند (على أن تحل محلها تركیا لعام 

).2014كوریا لعام 

لیها ضمن كل قائمة فیما یتعلق تسجل االتفاقات التي تم التوصل إGC 35/L.9/Add.1ویذكر أن الوثیقة -163

. ونظرًا لعدم وجود اعتراض فقد أعلنت الرئیسة أنه تم 2014-2012بتوزیع المقاعد في المجلس التنفیذي للفترة 

انتخاب هؤالء األعضاء واألعضاء المناوبین لعضویة المجلس التنفیذي.

ووافق مجلس المحافظین على هذه االنتخابات.-164

من جدول 14األداء (البند أساسعلىالمواردتخصیصنظامتنفیذعنمرحليتقریر

GC(األعمال)  35/L.10(

رئیس المساعد، دائرة إدارة البرامج في الصندوق): عرض التقریر المرحلي ال(نائب CLEAVERالسید-165

لى األداء ال یزال ُیستخدم لتخصیص موارد الصندوق للبلدان عأساسعلىالمواردتخصیصنظامفاستذكر أن 

أساس حجم سكان الریف واألداء القطري في مشروعات الصندوق واألداء الخاص بالسیاسات، وبصورة عكسیة مع 

الدخل الفردي. ویقدم التقریر معلومات عن البیانات المستخدمة والدرجات التي تحصل علیها البلدان وحجم سكان 
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حدها التي تخصص خارج نطاق نظام تخصیص الریف والدخل الفردي والتخصیص المنفذ. والمنح العالمیة هي و 

في المائة من مجموع التخصیص. وأشار إلى أن المؤسسات المالیة 1.5الموارد على أساس األداء وهي تغطي نحو 

الدولیة جمیعها تستخدم حالیًا نوعًا ما من نظام تخصیص الموارد على أساس األداء، وقد أنشئ فریق عمل لتقاسم 

مارسات الفضلى بین هذه المؤسسات.الخبرات وإلدخال الم

األداءأساسعلىالمواردتخصیصنظاموأخذ مجلس المحافظین علمًا بالتقریر المرحلي عن تنفیذ-166

من جدول األعمال)15أخرى (البند مسائل

GC(2020- 2011للعقد نمواالبلدانبأقلالمعنيإسطنبولعملبرنامج 35/L.11(  

من 8بند التكمیلي أدرج على جدول أعمال مجلس المحافظین بموجب المادة : استذكرت أن هذا الالرئیسة-167

برنامجما تم االتفاق علیه أثناء اعتماد جدول األعمال. ولفتت االنتباه إلى القرار الذي یؤید وفقالنظام الداخلي، 

.2020- 2011للعقد نمواالبلدانبأقلالمعنيإسطنبولعمل

التنمیة، مكتب االستراتیجیة وٕادارة المعرفة في الصندوق): قال إن الصندوق (كبیر استراتیجیيSEREالسید-168

)، حیث أقر 2011مایو/أیار 13-9شارك في مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموًا (إسطنبول، 

نموًا. وشارك الصندوق بعد بلدًا من البلدان التي تصنفها األمم المتحدة باعتبارها من أقل البلدان 48برنامج العمل 

ذلك في مختلف اجتماعات المتابعة والمشاورات لتیسیر تعمیم برنامج عمل إسطنبول وٕادماجه في خطط عمل 

هیئات األمم المتحدة وصنادیقها. وقد طلب الممثل الدائم لنیبال لدى األمم المتحدة، بصفته رئیسًا لمكتب التنسیق 

الصندوق أن یدمج برنامج عمل إسطنبول في خطة عمله وأن یسهم في تنفیذه. العالمي ألقل البلدان نموًا، إلى 

ونظرًا لبساطة المسألة وحساسیتها ولتوقیت القرار العتبارات الفرصة العامة، فإن رئیس الصندوق یود أن یلفت انتباه 

نفیذي عن مساهمة مجلس المحافظین إلى برنامج عمل إسطنبول. وستقدم األمانة تقاریر دوریة إلى المجلس الت

الصندوق في تنفیذ برنامج العمل.

وأضاف أنه مع أن أقل البلدان نموًا لیست بالضرورة فئة مستخدمة في سیاق الصندوق، فإن الصندوق ینشط -169

في المائة من موارده لهذه البلدان منذ إنشائه. ویتابع 49األقل نموا وقد خصص نحو 48بلدًا من البلدان الـ 47في 

بالفعل المجاالت المتصلة باألولویة في الزراعة واألمن الغذائي والتنمیة الریفیة على النحو الوارد في الصندوق

برنامج عمل إسطنبول.

(تركیا): قال إنه یؤید إدماج برنامج عمل إسطنبول في خطة عمل الصندوق. وكان رئیس EKERالسید-170

ملیون دوالر 200أعلن حزمة تعاون اقتصادي وتقني بقیمة وزراء تركیا، على سبیل المساهمة في برنامج العمل، قد

أمریكي سنویًا ألقل البلدان نموًا. وتشمل األنشطة المزمعة مركزًا دولیًا للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار ومركزًا دولیًا 

راسة الطب بعثة دراسیة على المستوى الجامعي ومستوى الدراسات العلیا ود000 1للزراعة في تركیا، وتوفیر 

ملیارات دوالر أمریكي لرصد تنفیذ برنامج عمل 5لطالب من أقل البلدان نموًا خالل العقد. وسیقدم مخصص قدره 

5سطنبول. ویتمثل الهدف في جمع استثمارات في أقل البلدان نموًا من القطاع الخاص التركي بما مجموعه إ

، مع زیادة مقابلة في 2020ارات دوالر أمریكي بحلول عام ملی10و2015ملیارات دوالر أمریكي بحلول نهایة عام 

) للمشروعات والبرامج في أقل البلدان نموًا.Eximbankالسقف االئتماني في مصرف التصدیر واالستیراد (
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وستشمل الحزمة دراسات في میادین الزراعة، واألمن الغذائي، ومقترحات لتنفیذ المشروعات في كثیر من -171

ًا، وتنظیم فئات استخدام األراضي، وتقدیرات االحتیاجات الزراعیة، والبحث والتطویر، والتدریب على أقل البلدان نمو 

تربیة األغنام وتحسین األراضي ونظم الري. وتتألف المرحلة األولى من تنفیذ مشروعات یمكن أن تؤتي نتائجها 

بصورة فوریة.

نمواالبلدانبأقلالمعنيإسطنبولعملرنامجببشأن تأیید 35- د/170واعتمد مجلس المحافظین القرار-172

2020-2011للعقد 

من جدول األعمال)6العامة (البند البیانات

أثنى على الصندوق لدوره على الخطوط األولى لمساعدة المزارعین (إندونیسیا): BRODJONEGOROالسید-173

یج للتنمیة الزراعیة المستدامة. ورحب أصحاب الحیازات الصغیرة على القضاء على الفقر الریفي من خالل الترو 

بالدعم القوي الذي أبداه األعضاء لعملیة التجدید التاسع لموارد الصندوق على الرغم من صعوبات األوضاع 

االقتصادیة العالمیة، وأعرب عن تقدیره لجهود الصندوق في هذا المضمار. وقال إن إندونیسیا، إدراكًا منها للحاجة 

د الكافیة لمساعدة فقراء العالم، تعهدت بمضاعفة مساهمتها في التجدید التاسع بالمقارنة بمساهمتها الماسة إلى الموار 

في التجدید الثامن.

وتركز إندونیسیا في األجل المتوسط على تنشیط قطاع الزراعة وعلى اكتساب مزایا تنافسیة، على الصعیدین -174

ونیسیا وأعرب عن تطلعه إلى المزید من مشاركة الوطني والدولي. وشكر الصندوق على دعم مشروعات إند

الصندوق في الزراعة اإلندونیسیة، وحثه على مواصلة تقدیم الحوافز للمزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة للبقاء في 

المناطق الریفیة ومواصلة نشاطهم االقتصادي. ونظرًا لما یتعرض له العالم من تهدید بانعدام األمن الغذائي، دعا 

ندوق إلى فعل المزید لتأمین اإلمدادات الغذائیة العالمیة مع العمل في الوقت نفسه على معالجة المشاكل الص

الهیكلیة المتعلقة بالفقر. وعلى وجه الخصوص، ینبغي للصندوق أن یركز على زیادة اإلنتاجیة الزراعیة من خالل 

مل تكلفتها. إضافة لذلك، ینبغي أن یعمل الصندوق تیسیر االستثمار في إنتاج بذور قادرة على المقاومة ویمكن تح

على مضاعفة التجارة الزراعیة بتوسیع األسواق من خالل التعاون فیما بین بلدان الجنوب. وأخیرًا ینبغي أن یركز 

على تحسین الهیاكل األساسیة الزراعیة عمًال على زیادة اإلنتاج الزراعي مع تخفیض تكالیف اإلنتاج في الوقت 

نفسه.

هي السنة األولى في خطة العمل الثالثة في بالده بموجب 2011(موریتانیا): قال إن سنة TAHالسید-175

)، وهي خطة أعدتها اإلدارات الحكومیة بالتعاون مع القطاع 2015-2011اإلطار االستراتیجي للحد من الفقر (

ألهداف اإلنمائیة لأللفیة وهي تعطي الخاص والمجتمع المدني والشركاء اإلنمائیین. وتهدف الخطة إلى بلوغ ا

األولویة لألمن الغذائي والتنمیة الزراعیة كأداتین فعالتین في مكافحة الفقر. كما یجري العمل على استكمال 

استراتیجیة وطنیة لألمن الغذائي.

وقد أدى تخصیص تمویل من القطاع العام لبرامج القضاء على الفقر إلى تشجیع فعلي لتحسین مستویات-176

المعیشة للسكان المهمشین في المناطق الریفیة وفي األحیاء الفقیرة في المدن على وجه الخصوص. وفي مناطق 

"مثلث األمل" الموریتاني الفقیر النائیة، وهو المثلث الذي كان یعرف باسم "مثلث الفقر"، یجري العمل على تنفیذ 

ألساسیة من قبیل الطرقات والمیاه والكهرباء والمدارس برنامج متخصص لبناء الهیاكل األساسیة للنمو والخدمات ا
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أسرة في أنشطة إنتاجیة في مجاالت الزراعة وحفظ البیئة 000 80والخدمات الصحیة. ویشرك البرنامج أكثر من 

والتنمیة المحلیة، وقد قدم الصندوق مساهمة قیمة تقّدر حق التقدیر.

في االقتصاد العالمي واستمرار تقلب أسعار السلع (الصین): قال إن االنتعاش الضعیف WUالسید-177

، طرح تحدیات كبرى أمام الحد من الفقر وتحقیق 2011األساسیة واألغذیة، منذ دورة مجلس المحافظین في عام 

التنمیة في العالم. ولذا فقد تعین على المؤسسات المالیة الدولیة، بما فیها الصندوق، أن تحشد المزید من الموارد 

ة االستثمار في التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي، مع العمل في الوقت نفسه على بلوغ األهداف اإلنمائیة لأللفیة لزیاد

في الوقت المحدد لها. وقد وضع اختتام مشاورات التجدید التاسع لموارد الصندوق األساس المالي الذي یمكن 

ث مالحظات حول تطویر الصندوق في المستقبل.الصندوق من لعب دور أقوى في المستقبل. على أن لدیه ثال

وفي 2015-2011أوُال، ینبغي للصندوق أن یسرع تنفیذ التدابیر المحددة في اإلطار االستراتیجي للفترة -178

تقریر مشاورات التجدید التاسع لموارد الصندوق. ویعني ذلك تدعیم عملیات الصندوق بصورة مستمرة والتوسع فیها 

نامیة، وخصوصًا أقل البلدان نموًا، على تحسین اإلنتاج الزراعي وتعزیز الهیاكل األساسیة في لمساعدة البلدان ال

الریف وتوسیع األسواق، إلى جانب حشد المزید من الموارد الخارجیة والمدخالت اإلنمائیة. ثانیًا، ینبغي للصندوق 

راعیة والحد من الفقر، وأن ینفذ هذه أن یستنبط استراتیجیات تعاونیة فعالة لتعمیم الخبرة في التنمیة الز 

االستراتیجیات، لیكون قاعدة للمعرفة لصالح التنمیة الزراعیة ألصحاب الحیازات الصغیرة. إضافة لذلك، ینبغي له 

أن یساعد البلدان النامیة على إقامة قاعدة للتعاون فیما بین بلدان الجنوب في مجالي التنمیة الریفیة والحد من 

بد للصندوق من المحافظة على زخم إصالحاته وأن یفي بالتزاماته وأن یواصل جهوده لزیادة فعالیته ، الالفقر. ثالثاً 

اإلنمائیة وكفاءته المؤسسیة. وعلیه، في سیاق التخطیط للمستقبل، أن یصمم برامج اإلصالح المؤسسي على 

تحسین هیاكل التسییر ومتابعة إصالحات األجلین المتوسط والطویل، مع التكیف مع األوضاع المتغیرة بحیث یمكن 

الموارد البشریة وتحسین تمثیل البلدان النامیة في المنظمة وتعزیز دور المكاتب القطریة عمًال على تحسین ما تقدمه 

من خدمات. وتعهد بأن تواصل الصین دعمها إلصالحات الصندوق وتطویره غلى األجل الطویل من خالل التعاون 

المفید للجانبین.

(الوالیات المتحدة): أعربت مجددًا عن دعم حكومتها للصندوق في وقت یسوده نقص COUSINالسیدة-179

األغذیة المدمر في أفریقیا ویستمر فیه تقلب األسعار في العالم كله. ونظرًا لألهمیة الحاسمة التي تعلق على تحسین 

المستقبل" وبتمویلها للبرامج المتعددة األطراف، بما في األمن الغذائي، فإن الوالیات المتحدة مستمرة بمبادرتها "إطعام

ذلك البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي. ویعتبر الصندوق شریكًا له أهمیته، وهو ینفذ مشروعات یمولها 

البرنامج العالمي المذكور إلى جانب تنفیذ المشروعات والبرامج التكمیلیة في المجاالت الحرجة، من قبیل نشر

التكنولوجیا، ونظم اإلرشاد، والحد من المخاطر، وتنمیة األسواق الزراعیة، والتمویل. وسیحظى األمن الغذائي 

باألولویة أثناء رئاسة بلدها لمجموعة البلدان الثمانیة وسینصب التركیز على المساءلة عن االلتزامات المعلنة 

ر الصندوق عضوًا فیها.بموجب مبادرة الكویال لألمن الغذائي، وهي مبادرة یعتب

وعمًال على الحد من الجوع المزمن وتسریع التنمیة الزراعیة، یحتاج الصندوق إلى أن تمده الدول األعضاء -180

بدعمها القوي المتواصل. وهي لذلك ترحب بالنتائج اإلیجابیة لمشاورات التجدید التاسع لموارد الصندوق، التي تعكس 

ه. وینبغي على الدول األعضاء التي لم تعلن بعد التزامها الكامل أن تبدي بوضوح ثقة قویة بالصندوق وبرسالت

دعمها للصندوق بتقدیم تعهد سخي بقدر ما تستطیع.
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وتؤید الوالیات المتحدة تأییدًا كامًال االلتزامات السیاساتیة إلدارة الصندوق فیما یتعلق بالتجدید التاسع، وهي -181

وأن تجعل الصندوق منظمة قیادیة بین المؤسسات األقران. ومع أن التركیز التزامات من شأنها أن تعزز الفعالیة

على توسیع النطاق یضاعف من أثر الصندوق، فإن علیه أن یعمل عن كثب مع الهیئات األخرى المعنیة عمًال 

وارد على توسیع مداه. وأعلنت أن بلدها سیتعاون مع الصندوق والشركاء اآلخرین على مضاعفة االستفادة من م

الصندوق البشریة والمالیة عمًال على تولید نواتج قویة قابلة للقیاس في مجال األمن الغذائي والقضاء على نقص 

التغذیة المزمن.

(النرویج): تحدثت باسم بلدان الشمال األوروبي فقالت إن النتائج المثیرة التي خلصت AJAMAYالسیدة-182

صندوق أظهرت أن فقراء الریف لهم أهمیة مركزیة في التوصل إلى حلول إلیها مشاورات التجدید التاسع لموارد ال

لتغیر المناخ وانعدام األمن الغذائي والفقر. لیس هذا فحسب بل أظهرت أیضًا أن الصندوق یـُــنظر إلیه باعتباره 

بلدان أخرى یحقق النتائج على أرض الواقع. ورحبت بمساهمات البلدان النامیة التي تساهم ألول مرة وبزیادة 

لمساهماتها. وطالبت الصندوق باستخدام موارده بأكثر ما یمكن من الكفاءة مع التركیز على میزته النسبیة وعلى 

توسیع نطاق مشروعاته عن طریق الشراكات.

وأعربت عن تطلعها قدمًا لتلقي التقییم الجاري، فقالت إن بلدان الشمال األوروبي تشجع الصندوق على أن -183

كفاءة في مجاالت عدة لیس أقلها مجال إدارة الموارد البشریة، وعلى أن یحشد موارد إضافیة. وتؤكد هذه یكون أكثر

البلدان أهمیة فریق العمل المعني بسیاسات اإلقراض ومعاییره، وهي تعتبر أن مراعاة خصوصیة الصندوق عند 

ف عن الشروط القائمة لدى المؤسسة الدولیة تنقیح شروط اإلقراض للبلدان المختلطة ینبغي أال یؤدي إلى أي انحرا

للتنمیة/البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر. ویشمل تحسین إدارة الموارد البشریة الحفاظ على االستقرار في وظائف 

اإلدارة العلیا والتعیین بمنظور طویل األجل. وال بد للصندوق من الحفاظ على ثقافة تتسم بالشفافیة مع أصحاب 

. وینبغي تعمیم المساواة 2013، بما في ذلك في الفترة المؤدیة إلى انتخاب رئیس للصندوق في عام المصلحة فیه

بین الجنسین وتمكین المرأة تعمیمًا كامًال في الصندوق، وذلك من خالل سیاسة تشغیلیة شاملة وموارد أساسیة كافیة 

مغطاة بالمیزانیة. 

مصالح المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة المهمشین، ویلعب الصندوق دورًا شدید األهمیة في خدمة -184

والسیما النساء منهم. وعلیه أن یعزز إدخال أصحاب الحیازات الصغیرة في األسواق وفي سالسل القیمة. ومن شأن 

عمل الصندوق بصورة أقوى مع القطاع الخاص وتعاونه مع الشركاء اآلخرین أن یحسنا األمن الغذائي وأن یساعدا 

عین على تحمل آثار تغیر المناخ من خالل ممارسات تحسن قدرة النظم الزراعیة على التكیف. ویـُــنتظر من المزار 

الصندوق والوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرًا لها أن تساهم بصورة موضوعیة في مؤتمر األمم المتحدة 

).20للتنمیة المستدامة (ریو+

، بعد أن نجحت في إطالق استراتیجیة إلنعاش اإلنتاج الزراعي (توغو): قال إن توغوEWOVORالسید-185

، وضعت مؤخرًا برنامجًا لالستثمار في الزراعة واألمن الغذائي یشارك فیه 2008استجابة ألزمة األغذیة في عام 

اعیة عدد من الشركاء. وتوغو هي إحدى البلدان األولى التي تنفذ برنامجًا مثل هذا یواكب برنامج التنمیة الزر 

. ویركز 2015في المائة بحلول عام 6الشاملة في أفریقیا، وهو یتوقع كنتیجة لذلك نموًا في القطاع الزراعي بنسبة 

مشروع كبیر یدعمه الصندوق على تنمیة زراعة المحاصیل األساسیة والهیاكل األساسیة الریفیة، بما في ذلك الري، 

وبناء قدرات المزارعین ومنظماتهم. وقد زار رئیس الصندوق توغو في مع التشدید على أمور منها إیجاد سلسلة قیمة 
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، وهو بذلك یدلل على التزام الصندوق القوي إزاء توغو والجهود المبذولة لتنمیة الزراعة، 2011أكتوبر/تشرین األول 

تجین كما شهد نجاح توغو في تحویل قطاع الزراعة. ومع ذلك، ال بد من فعل المزید لضمان مشاركة المن

ومنظماتهم، في الوقت الذي یشَجع فیه القطاع الخاص على االلتزام بهذه الجهود.

وشكر جمیع الدول األعضاء في الصندوق والسیما البلدان المانحة في برنامج التنمیة الزراعیة الشاملة في -186

الدورة الحالیة، وستشارك أفریقیا، لدعمها للتدابیر المتخذة لتنمیة قطاع الزراعة في بالده. وترحب توغو بموضوع

وهي ملتزمة كل االلتزام بتنفیذ التغییرات الالزمة لجعل الزراعة قطاعًا مستدامًا في اقتصاد 20بقوة في مؤتمر ریو+

البالد. وسینصب التركیز على األطر المؤسسیة والبحث والتطویر فیما یتعلق بتكنولوجیات جدیدة، مع توفیر المشورة 

األرض لتحسین قدرة صغار المزارعین على الوصول إلیها.التقنیة والدعم على

(الكامیرون): قالت إن التصدي لتحدي الزراعة المستدامة ألصحاب الحیازات ANANGA MESSINAالسیدة-187

الصغیرة یتطلب األخذ بنُهج جدیدة إزاء تغیر المناخ وتنویع األسواق المحلیة والمخاطر التي یواجهها صغار 

ارة الدولیة المتكاملة واألسواق الناشئة. وال بد من جعل نظم اإلنتاج آمنة لضمان تحقق األمن المزارعین والتج

الغذائي مع العمل على حمایة البیئة بصورة مستدامة وتوفیر الفرص للنمو االقتصادي. ویمكن لمجلس المحافظین، 

الخضراء، أو سیاسات دعم التكنولوجیات بمناقشته لقضایا یمكن أن تكون خالفیة، من قبیل الترویج لمصادر الطاقة 

الزراعیة اإلیكولوجیة، أو ضمان الحقوق في األرض، وتسدید قیمة الخدمات البیئیة، وتقدیم اإلعانات للمدخالت 

الزراعیة، أن یسهم في المفاوضات الجاریة. واعتبرت أن نهج الزراعة المستندة إلى النظم اإلیكولوجیة هو الطریق 

.20تطلعها للمناقشات التي ستجري في إطار مؤتمر ریو+قدمًا وأعربت عن

في المائة من القدرة اإلنتاجیة، یتعین أن 80وفي البلدان النامیة، حیث توفر الوحدات األسریة أكثر من -188

تبنى االستراتیجیات على الخبرة المحلیة واالبتكار المحلي. ومن األمثلة األخرى على التنوع الناجح في نظم إنتاج 

حاب الحیازات الصغیرة في الكامیرون في مشروع ابتكاري یدعمه الصندوق اتساع نطاق تدجین األنواع البریة، أص

وتجهیز المنتجات الزراعیة في منظمات مزارعي الضواحي وتربیة جرذان القصب. وعمًال على تحقیق األمن 

ل جدید مبتكر، وهو تمویل یمكن للشراكات الغذائي إلى جانب ضمان حمایة البیئة، یحتاج القطاع الزراعي إلى تموی

بین القطاعین العام والخاص أن تكون حاسمة بالنسبة له. ویحتاج المزارعون أصحاب الحیازات الصغیرة إلى الدعم 

من الصندوق ویتعین علیه أن یمول المشروعات االبتكاریة ذات القیمة المضافة المرتفعة. وقد تجسدت استجابة 

الذي یركز على وسائل الكفاف واألمن الغذائي لفقراء 2015-2011طار االستراتیجي للفترة الدول األعضاء لإل

الریف وعلى زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة ال كمصدر أساسي للدخل والغذاء بالنسبة لكثیر من األسر الریفیة 

الفقیرة فحسب، بل كذلك كمحرك یدفع عجلة النمو االقتصادي في الریف.

(الجزائر): قال إن االستجابات الحالیة النعدام األمن الغذائي تشمل الثورة المزدوجة BENAÏSSAالسید -189

االخضرار والزراعة الذكیة والحمایة النشطة للموارد الطبیعیة ومكافحة التصحر. وقد أصبح الصندوق، في مواجهة 

في 35یستفید من سنوات خبرته الـ هذه التحدیات، أكثر كفاءة غیر أن علیه أن یأخذ بنهج دینامیكي وابتكاري 

الزراعة والتنمیة الریفیة. وتدعم الجزائر دعمًا كامًال الصندوق وتضامنه مع سكان العالم األكثر ضعفًا.وقد أعادت 

توجیه تركیز أنشطتها، لألخذ بنهج شجاع إزاء التجدد الریفي والزراعي الذي یشمل التنمیة 2009بالده منذ عام 

انطالقًا من اعتقاد راسخ بأن التنمیة ال یمكن أن تكون مستدامة إال إذا جرت على مستوى البلد المستدامة، وذلك

ككل وشملت القطاعات جمیعها.
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وتتمتع المناطق الریفیة بإمكانات كبرى بالنسبة للمستقبل، ویتعین، بغض النظر عن التعقیدات، تغییر -190

زیادة االستثمار في التنمیة الریفیة. وقد أنشئت األدوات لهذه االتجاهات والمنظورات العامة، بل ویمكن ذلك، بغیة

الغایة وهي على شكل مشروعات إنمائیة متكاملة على المستوى القاعدي تعزز أوجه التآزر لتحقیق االستخدام 

األمثل لموارد القطاعین العام والخاص. وقد صممت المشروعات لضمان مشاركة وموافقة المجتمعات المحلیة 

نیة وكذلك السلطات المحلیة والمجتمع المدني والمؤسسات األكادیمیة، مما یضع صغار المزارعین واألسر المع

الریفیة في قلب جمیع جهود التنمیة الریفیة وتمكینهم من االستفادة من االستثمارات وأشكال الدعم األخرى، وكذلك 

ض زراعیة جدیدة. وتشكل األسر الریفیة من سیاسات الحكومة الخاصة بالحقوق في األرض والوصول إلى أرا

والنساء والمزارع األسریة جزءًا من عملیة تشیید تحقق التنمیة المتناسقة المستدامة في المناطق الریفیة وتحقق أهداف 

اإلنتاج في الوقت نفسه. ویعتبر بناء القدرات والمساعدة التقنیة جانبین أساسیین في السیاسة، حیث یتم توجیه 

ت كبیرة إلى البحث والتدریب. واختتم مؤكدًا التزام الجزائر بالتجدید التاسع.استثمارا

ملیار دوالر أمریكي 1.5(ایطالیا): قال إن هدف التجدید التاسع لموارد الصندوق البالغ CERIANIالسید -191

شئة التي یتعین علیها یعتبر تحدیًا وهو یتطلب جهدًا كبیرًا من جانب جمیع المانحین، بما في ذلك االقتصادات النا

حملة متواصلة تولید موارد مالیة داخلیة و أن تؤدي دورًا متزایدًا في التعاون اإلنمائي الدولي. كما یتطلب هذا الهدف 

لتحقیق الكفاءة في الصندوق. وعلى الرغم من الصعوبات االقتصادیة الحالیة، تؤكد إیطالیا إیمانها برسالة الصندوق 

وٕانشاء شراكة عالمیة تعنى بالزراعة، تحقق تقدم 2009تها فیه. ومنذ مؤتمر قمة الكویال عام من خالل زیادة مساهم

في زیادة شفافیة األسواق ومكافحة تقلب أسعار المنتجات الزراعیة ومواصلة االستثمار في الزراعة. وتعتبر مسألة 

، حیث ینصب التركیز العشرینوفي مجموعة األمن الغذائي اآلن محوریة في المناقشات في مجموعة البلدان الثمانیة 

على صغار المنتجین وعلى الحاجة إلى األخذ بمعاییر االستدامة في اإلنتاج الزراعي العالمي.

إن مهمة الصندوق الفریدة المتعلقة بالمناطق الریفیة الفقیرة وبتمویل أصحاب الحیازات الصغیرة واالعتراف -192

وتمثل فقر، تـــُحمـــِّــله مسؤولیة خاصة في میدان التعاون اإلنمائي الدولي. بالدور المركزي للنساء في مكافحة ال

، 2015ملیون شخص من قبضة الفقر بحلول عام 80الهدف المنوط بالصندوق مع التجدید الحالي في تخلیص 

بشریة؛ یتطلب مؤسسة تحقق أفضل استخدام ممكن لمواردها الوهو تحد یتطلب حوار فعال مع البلدان الشریطة 

ومرونة كافیة إلدراج شواغل البیئة في نهجها إزاء التنمیة الزراعیة؛ واالبتكار في إقامة شراكاتها مع القطاع الخاص 

أن تجد حصیلة التقییمات أنه قد تم تحقیق نتائج إیجابیة. 2015لصالح صغار المنتجین. ومن المأمول به في عام 

للصندوق والسیما على ضوء موضوع هذه الدورة.وتعرب إیطالیا مجددًا عن استمرار دعمها 

رفعت الجلسة الساعة الثانیة بعد الظهر.-193
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األربعاء یوم المنعقدةوالثالثین لمجلس المحافظین الخامسةللدورة للجلسة الثانیةموجز الالمحضر  )2(

  بعد الظهر3.00الساعة 2012فبرایر/شباط 22

  )ندونیسیاإ(Bambang Brodjonegoro: الجلسةرئیس

  المحتویات

الفقرات

نائب رئیس جمهوریة لیبریا، نیابة Joseph Nyuma Boakaiالكلمة االفتتاحیة لسیادة 

رئیسة جمهوریة لیبریا Ellen Johnson Sirleafعن فخامة السیدة 

197 -198

حدث یحتل مكان الصدارة بشأن "ما هي الوعود التي یبشر به مؤتمر ریو بالنسبة 

"للزراعة؟

199 -239

240خالصة مداوالت االجتماع العالمي الرابع لمنتدى المزارعین

275- 241على جدول األعمال) (تتمة)6البیانات العامة (البند 

243- 241جیبوتي-

245- 244السودان-

247- 246بنغالدیش-

249- 248جمهوریة كوریا -

252- 250سویسرا-

254- 253بوتسوانا-

257- 255الهند -

259- 258فرنسا -

261- 260إكوادور -

263- 262تونس-

265- 264جمهوریة تنزانیا المتحدة-

267- 266األرجنتین -

269- 268مالوي -

272- 270أوغندا -

274- 273المكسیك -
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من بعد الظهر. 3.20دعي المجلس إلى االنعقاد في الساعة -194

نائب رئیس جمهوریة لیبریا إلى مقعده.Joseph Nyuma Boakaiسیادة توجه-195

بسیادة نائب رئیس جمهوریة لیبریا.رئیس المجلسنائبرحب-196

نائب رئیس جمهوریة لیبریا، نیابة Joseph Nyuma Boakaiالكلمة االفتتاحیة لسیادة 

رئیسة جمهوریة لیبریا  Ellen Johnson Sirleafعن فخامة 

(نائب رئیس جمهوریة لیبریا): ألقى كلمة افتتاحیة یرد نصها الكامل في Joseph Nyuma Boakaiالسید -197

الفصل الرابع.  

، نائب رئیس جمهوریة لیبریا، قاعة االجتماع. Joseph Nyuma Boakaiغادر سیادة -198

حدث یحتل مكان الصدارة بشأن "ما هي الوعود التي یبشر به مؤتمر ریو بالنسبة 

للزراعة؟"

، المدیر التنفیذي في شبكة تحلیل سیاسات Lindiwe Majele Sibandaقدم السیدة نائب رئیس المجلس: -199

األغذیة والزراعة والموارد الطبیعیة التي ستكون المتحدثة الرئیسیة في حوار الحدث الرئیسي الذي تتولى إدارته 

Nagaالصحفیة السیدة  Munchetty.

المبكر بعلوم الثروة واهتمامهالفیتها في إحدى القرى وسط زمبابوي شرحت ملخصا لخ: SIBANDAالسیدة -200

الحیوانیة وما قامت به من دراسات بعد ذلك في مجال اإلنتاج الحیواني. 

تتولى حالیا، من خالل شبكة Sibanda  مدیرة النقاش): أضافت أن السیدة(MUNCHETTYالسیدة -201

بلدا في 14التأیید في استقطاببیعیة، تنسیق بحوث السیاسات وبرامج تحلیل سیاسات األغذیة والزراعة والموارد الط

تولت قیادة الحملة العالمیة تحت 2009أفریقیا الجنوبیة بهدف جعل أفریقیا إقلیمًا یتمتع باألمن الغذائي. وفي عام 

صوب إدراج الزراعة عنوان "ال اتفاق بال زراعة" وقامت بتعبئة منظمات المجتمع المدني األفریقیة من أجل الدفع

في المفاوضات المتعلقة باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. وقد درست علم الحیوان وعملت كمزارعة 

االستشاري العالمي المعني بالتنمیة، والذي یضم عددا من اختیرت عضوا في الفریق 2010مربیة لألبقار. وفي عام 

ة في العالم. أبرز المفكرین وخبراء التنمی

في البلدان الصغیرةوفي معرض تقدیم هذا الحدث أكدت مدیرة النقاش على أن المزارعین أصحاب الحیازات -202

في المائة من أراضي المزارع في 80النامیة أمامهم دور بالغ األهمیة ینبغي أن یضطلعوا به، حیث إنهم یدیرون 

على تغییر طرق مزاولتهم لألعمال متى طبقت السیاسات والحوافز أفریقیا وآسیا كما أن التجارب أثبتت أنهم قادرون

عما إذا كانت ترى أن هناك سیاسات وحوافز Sibandaالسلیمة، وراغبون في ذلك. ولذلك استفسرت من السیدة 

ز سلیمة معتمدة بالفعل أم ال، وٕاذا كانت اإلجابة بالنفي فما هو الشكل الذي ینبغي أن تتخذه السیاسات والحواف

السلیمة وكیف یمكن التحرك صوب زراعة أسلم بیئیا وأكثر ذكاء مناخیًا، وفي معرض التطلع إلى مؤتمر األمم 
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) ما هو األثر الذي حققه مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغیر المناخ الذي 20المتحدة بشأن التنمیة المستدامة (ریو +

، إن كان هناك أثر.2011انعقد في مدینة دیربان في 

: ذكرت أن السنوات الخمس الماضیة كانت مبعثا على اإلحباط. ففي المؤتمر الرابع SIBANDAیدةالس-203

لم 2008عشر لألطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ الذي انعقد في مدینة بوزنان في عام 

رر عواقب ذلك الضرر. ولكن كان یرد ذكر الزراعة، بینما انصب التركیز على أن یتحمل المتسببون في الض

واضحا أنه لیس في اإلمكان الحدیث عن تغیر المناخ من دون الحدیث عن الزراعة. فالقطاع الزراعي یشهد أعلى 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري، ولكنه في ذات الوقت القطاع الذي یطعم سكان العالم البالغ عددهم سبعة 

ع الزراعة قطاعا له سماته الخاصة وینبغي أال یعامل كمعاملة سائر القطاعات. ملیارات نسمة. ولذلك یعتبر قطا

فإذا أمكن استخدام التكنولوجیات المناسبة، أمكن تحقیق التكیف في الزراعة مع تغیر المناخ، وأمكن تخفیض 

ته أنه كان سببا لإلحباط ذا2011االنبعاثات وٕانتاج الغذاء الكافي إلطعام سكان العالم. وقد أثبت مؤتمر دیربان لعام 

بسبب االفتقار إلى القیادة السیاسیة الالزمة للتأكید على أن الزراعة تمثل قطاعا رئیسیا. غیر أنه كان هناك ما 

یبعث على شيء من التفاؤل ألنه وألول مرة ظهرت بوادر اإلقرار بأهمیة الزراعة. وقالت إن األمل معقود على أن 

العتراف بالطابع الخاص لقطاع الزراعة في المؤتمر الثامن عشر لألطراف في اتفاقیة تكافح كل البلدان من أجل ا

. وذكرت أنه من غیر الممكن مجابهة 2012األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ المقرر انعقاده في أواخر 

المناخ. تغیر المناخ من دون مواجهة تحدي انعدام األمن الغذائي بصمود الزراعة في وجه تغیر 

وفي هذا الصدد، من الواضح أن هناك انقساما واسعا بین البلدان المتقدمة والنامیة. غیر أن الجدیر -204

باالهتمام أن البلدان المتقدمة تدرك اآلن أهمیة الزراعة ولكن ال تزال االنقسامات قائمة بین البلدان النامیة التي لم 

تغیر المناخ والقضایا البیئیة ال یمكن معالجتها من دون النظر تنجح في توحید صوتها بشأن هذه القضیة. فقضایا

في أوضاع القطاع الذي تضرر أكثر من سواه من جراء تغیر المناخ. ولذلك یؤمل أن ترتفع األصوات في مؤتمر 

یتحقق وأن تتوافر القیادة السیاسیة الالزمة للكفاح من أجل التنمیة المستدامة واالقتصادات الخضراء، وأن20ریو+

االعتراف بأنه ال یمكن تحقیق التنمیة المستدامة من دون زراعة مستدامة. 

بكون 20مدیرة النقاش): تساءلت عن مدى تأثر المناقشات الممهدة لمؤتمر ریو+(MUNCHETTYالسیدة-205

القطاع الزراعي هو القطاع الذي یعتمد أكثر من سواه على المناخ. 

بطابع القطاع الزراعي كقطاع 20ار إبان عملیة التحضیر لمؤتمر ریو+إن اإلقر قالت: SIBANDAالسیدة-206

عن وضع السیاسات المسؤولینرئیسي یعد تطورا باعثا على االهتمام. غیر أنه مما یبعث على القلق أن الرابط بین 

یر. وال یمكن أن الزراعیة ومن ینتجون الغذاء ال یزال ضعیفا جدا، وأن الرابط بینهم وبین النساء أضعف من ذلك بكث

یكون هناك حل ما لم تول األولویة ألوضاع المزارعین وما لم توجه االستثمارات الالزمة من أجل كفالة توافر 

األدوات والسیاسات السلیمة للمزارعین كي یتمكنوا من اإلنتاج بطریقة مستدامة. وهذا یثیر سؤاال یتعلق بمصدر 

ضعي السیاسات. وفي هذا الصدد، من الواضح بجالء أن هناك انفصاما السیاسات والمسؤول عن إسداء المشورة لوا

بین األدلة العلمیة المتوفرة وبین السیاسات المعتمدة، وهو أمر ال بد من التغلب علیه للوصول إلى الزراعة 

.المستدامة

. الفجوةمدیرة النقاش): تساءلت عن كیفیة سد هذه (MUNCHETTYالسیدة-207
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إن العصر الذي نعیش فیه اآلن هو عصر المشاركة. فعلى سبیل المثال، بقولهاردت:SIBANDAالسیدة-208

نتیجة نقص المواد الغذائیة. وقد تمثل 2008و2007أصغى واضعو السیاسات ألحداث الشغب التي اندلعت عامي 

غذیة من البلدان وٕاغالق الحدود لمنع استیراد األالغذائیةالوضع السائد في تلك اآلونة في حدوث نقص في المواد 

التي توافرت لدیها فوائض. وقد دل ذلك على وجود قطاع یحتاج فیه الناس إلى التمكین للمشاركة في عملیة صنع 

السیاسات. غیر أن العالم یجب أن یحتل موقعا محوریا في هذه العملیة ومن الضروري االستفادة من المعارف 

من أجل وضع السیاسات التي یمكن تطبیقها عملیًا. أما السیاسات األصلیة وآلیات التكیف التي یتبعها المزارعون

المتبعة حالیا فإنها تبدو جیدة على الورق لكنها لیست ذات صلة بمعاناة الناس على أرض الواقع. 

ذلك یعتمد على استعداد الحكومات كانمدیرة النقاش): تساءلت عما إذا (MUNCHETTYالسیدة-209

مارات الالزمة.  والمنظمات لتوفیر االستث

إن وضع سیاسات سلیمة أمر ممكن، ولكن ما یلزم توافره هو القیادة بقولهاردت: SIBANDAالسیدة-210

السیاسیة الالزمة للتنفیذ وكذلك االستثمارات المطلوبة. وذكرت أن هناك التزاما قطعته البلدان األفریقیة على نفسها 

في المائة من موازناتها العامة 10یة الزراعیة في أفریقیا باستثمار من خالل البرنامج الشامل للتنم2003منذ عام 

الوطنیة في الزراعة. غیر أن عشرة بلدان أفریقیة فقط هي التي أوفت بهذا التعهد حتى اآلن. ولذلك من الضروري 

ورة إنتاج األغذیة أن یقاوم وزراء المالیة المعنیون الدعوات الصادرة عن وزارات أخرى في بلدانهم والتركیز على ضر 

وما یستتبعه ذلك من دعم المزارعین بما یلزم من السیاسات واالستثمارات والبنیة األساسیة والمعرفة السلیمة وتنمیة 

أسواق تعمل بكفاءة یمكن عن طریقها شراء المدخالت وتوزیع األغذیة على المستهلكین. وقد آن األوان للحدیث عن 

لمستدامة. وأصبح من المتعارف علیه اآلن أن عائد العمالة الزراعیة یتناقص وأن الزراعة المستدامة والتنمیة ا

األرض لم تتلق تغذیة بالقدر الكافي وقد جاء وقت تعویضها عن ذلك. وقالت إن مزارعي أفریقیا یعرفون حق 

یا كانت في تلك المعرفة أن الغلة التي كانوا یحققونها قبل عشرین سنة كانت ضعف ما یحققونه اآلن، وأن أفریق

اآلونة متمتعة باألمن الغذائي. ولكن ما تغیر هو أن قاعدة الموارد الطبیعیة لم تجر تغذیتها وأصبحت اآلن في 

حاجة إلى التجدید. ولتحقیق ذلك، من الضروري اعتماد التكنولوجیات السلیمة إلدارة التربة ونظم إدارة الثروة 

نولوجیات ال یمكن تطبیقها إال بعد مواءمتها مع الظروف المحلیة. الحیوانیة وحصاد المیاه. ولكن هذه التك

تحقیق إمكانیةمن Sibandaالسیدة مدیرة النقاش): تساءلت عن مدى تیقن(MUNCHETTYالسیدة-211

األمن الغذائي في كل أرجاء القارة األفریقیة. 

عم نفسها كما كانت تطعم نفسها على أن أفریقیا بمقدورها على وجه الیقین أن تطأكدت: SIBANDAالسیدة-212

في الماضي. ولكن من الضروري تهیئة بعض الظروف األساسیة. فالطریق إلى رؤیة أفریقیا المتمتعة باألمن 

الغذائي ینبغي أن یبدأ من أسر الكفاف. والزراعة األسریة في أفریقیا بل وفي العالم بأسره تتألف من مزارعین 

ستمدون سبل رزقهم منهما. فهم ال یملكون ترف توسیع قاعدة األراضي التي یعیشون على هكتارین من األرض وی

یملكونها. ولذا من الضروري تحدید التكنولوجیات التي تساهم في تحسین اإلنتاج. ونجاح كل من مالوي ورواندا في 

. وكي یتحقق الوصول بغلة األرض إلى ثالثة أمثالها یثبت أن إدخال التحسینات على اإلنتاجیة هذه أمر ممكن

ذلك، من الضروري إرساء السیاسات السلیمة وٕادخال التكنولوجیات المالئمة. ولكن ما یغفله الناس في غالب 

األحیان، عند الحدیث عن البیئة، هو أنه من الضروري أیضا زیادة ما یدخل جیوب المزارعین من أموال. فكل 
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ال وٕانتاج األغذیة وتغذیة األرض وٕاطعام أسرهم وأداء هؤالء العاملین في مهنة الزراعة یتطلعون إلى كسب الم

مستحقات الهیئات الضریبیة. 

بأن في مقدورهم المزارعینمدیرة النقاش): طرحت سؤاال عن كیفیة إقناع (MUNCHETTYالسیدة-213

اكتساب المال واعتماد أسالیب الزراعة المستدامة مع الحفاظ على البیئة في الوقت ذاته. 

إنه ال حاجة هناك إلى إقناع المزارعین، فهم یعرفون الوضع حق المعرفة. بقولهاردت: SIBANDAالسیدة-214

ولكن عملیة وضع السیاسات حرمتهم مما كان لدیهم من أصول، إذ أصبح یتعین علیهم أن یتكیفوا بمفردهم مع 

دیهم من أصول زراعیة وما أنماط طقس غیر منتظمة مزودین بدعم ال یكاد یذكر. ولذا فإنهم یسعون إلى تجدید ما ل

لدیهم من معرفة ومعلومات تتوفر في الوقت السلیم عن أنماط الطقس، فضال عن االستثمارات في البنى األساسیة 

التي تسمح لهم بشراء المدخالت بأسعار معقولة، وسیاسات تكفل حصولهم من عملهم على النتائج المرغوب فیها 

ة. ومن الضروري توافر القیادة الجسورة من أجل كفالة احترام الحق في وتسمح لهم بالحصول على سبل رزق كریم

الغذاء وتزوید المزارعین باألدوات التي تمكنهم من مواصلة أفضل نشاط یعرفونه حق المعرفة وهو الزراعة وكفالة 

البلدان التي سبل الرزق. غیر أن العنصر الممیت هنا هو اتباع نهج التشرذم أو نهج "الصوامع المنفصلة". ففي 

یتولى فیها مكتب الرئیس مسؤولیة تخفیف آثار الكوارث التي تؤثر على األمن الغذائي، یوجه وزراء المالیة التمویل 

الالزم إلى قطاع الزراعة. أما عندما توكل تلك المسؤولیة إلى وزارة الزراعة، فإن تلك الوزارة ال تكون بالقوة الكافیة 

في المائة من المیزانیة للزراعة. 10صیص لكفالة تنفیذ االلتزام بتخ

اعتبار العدید من الراهنمدیرة النقاش): قالت إنه یبدو من الصعب في الوقت (MUNCHETTYالسیدة-215

المزارعین أصحاب مبادرات فردیة. وطرحت السؤال التالي: هل یمكن أن یتغیر هذا الوضع؟  

الفردیة. فالمزارعون المبادرةعتمد على تعریف صاحب إن الرد على ذلك السؤال یقالت: SIBANDAالسیدة-216

من أصحاب الحیازات الصغیرة دائما ما ینظر إلیهم على أنهم مزارعو كفاف. ولكن أسرتها هي على سبیل المثال 

كانت تزرع الطماطم. وقد تربت ودرست في المدارس اعتمادا على الدخل المتحقق من بیع الطماطم. لم یكن 

الطماطم في وجبة اإلفطار والغداء والعشاء. وكان ال بد من بیع الطماطم للحصول على سبیل باإلمكان تناول

عیش كریم. ولذلك فإن المزارعین لدیهم روح المبادرات الفردیة، ولكن ال توجد سیاسات مالئمة تدعمهم: وذلك هو 

القیادة السیاسیة الجسورة التي تؤكد ، أولها أن تتوفر 20التحدي. ومن الضروري توافر ثالثة أبعاد في مؤتمر ریو+

على الحاجة إلى الزراعة المستدامة كعنصر رئیسي في التنمیة المستدامة، وثانیها هو االلتزام بتوجیه االستثمارات 

الالزمة، وخصوصا في البنیة األساسیة وتطویر التكنولوجیا والبحوث. أما البعد الثالث واألخیر فهو وضع إطار ال 

اع الزراعة منفصال عن سواه بل یلقى الدعم من القطاعات األخرى. یكون فیه قط

تنتج المدخالت التيمدیرة النقاش): طرحت سؤاال عما إذا كان دور الصناعات (MUNCHETTYالسیدة-217

التي یستخدمها المزارعون في حاجة إلى مزید من التوضیح من قبل صناع القرار أم ال.  

إن ذلك الوضوح متوفر بالفعل. فالناس یعرفون ما هو واجب، لكنهم ال بقولها: ردت SIBANDAالسیدة-218

یقومون بما هو واجب. ومن الضروري أن یضع المجتمع المدني القادة موضع المساءلة وأن یسعى إلى الحصول 

عمل على تفسیر لعدم اتخاذ اإلجراء السلیم. وینبغي اآلن أن ینصب التركیز على النتائج، بما في ذلك توفیر فرص

أكثر توافقا مع البیئة وزیادة انخراط الشباب في الزراعة وتمكین النساء كمالكات لألراضي. ففي الوقت الراهن، ال 

في المائة من قوة العمل التي تطعم 70في المائة من األراضي، بالرغم من أنهن یمثلن 2تمتلك النساء أكثر من 
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جهروا بمخاوفهم وآن األوان لكفالة تقویة الروابط بین األدلة العلمیة العالم. ولذا آن األوان ألن یقف المتضررون وی

المتوفرة وبین السیاسات المعتمدة. ولذلك فإن القضیة المثارة لیست الحاجة إلى إقناع المزارعین ولكنها وجود الوعي 

والقیادة السیاسیین الالزمین إلصدار قرارات جسورة ضروریة. 

ركة الدولیة لشباب الزراعیین والریفیین الكاثولیك): رحب بحقیقة ضرورة (رئیس الحFERNANDEZالسید-219

. غیر أنه أعرب عن عدم سعادته إزاء الواقع الفعلي. وذكر أنه یأتي من قریة 20مناقشة الزراعة في مؤتمر ریو+

أن المزارعین صغیرة في والیة كیراال في الهند یشارك جمیع سكانها في الزراعة ویغرسون القیم ال الربح. غیر 

واجهوا مؤخرا العدید من المشكالت التي ترجع إلى تغییر السیاسات واالستحواذ على ملكیة األراضي وتقلبات 

ألن البقاء على قید الحیاة 2008حتى 2005مزارع في الفترة من 4000األسعار. ففي هذا اإلقلیم، انتحر أكثر من 

وأصبح البقاء على قید الحیاة یمثل نضاال شاقا. وهذا التحدي یتسم أصبح مستحیال علیهم وألنهم واجهوا اإلفالس.

بصعوبة بالغة ألن الزراعة ال تعتبر مهنة في نظر العدید من الحكومات، كما أنها لم تعد عمال من الممكن تحقیق 

خراط في ربح من ورائه. ونظرا لكل هذه األخطار، بما في ذلك تغیر المناخ، زادت صعوبة إقناع الشباب باالن

الزراعة. 

في 60: أكدت على أهمیة كفالة معاملة الزراعة كمهنة محترمة. غیر أن ما یتراوح بین SIBANDAالسیدة-220

في المائة من المسجلین على قوائم المعونة الغذائیة لدى برنامج األغذیة العالمي هم من المزارعین، وهو 70المائة و

سهم بما لدیهم من موارد. أما فیما یتعلق بالشباب فمن المهم أن تتاح لهم ما یعني أنهم غیر قادرین على إعالة أنف

طرق متعددة للدخول إلى سلسلة القیمة المضافة في الزراعة، بسبل من بینها صناعة المدخالت وممارسة الزراعة 

والعلوم والبحوث. ذاتها وتجهیز المنتجات الزراعیة والعنایة بالسلع في مرحلة ما بعد الحصاد، إلى جانب التسویق

ولكن ما ال یقوم به واضعو السیاسات هو إنشاء الروابط بین نظام التعلیم وبین الزراعة. ومرة أخرى، أتى هذا 

الوضع نتیجة لعدم وضع الزراعة في بؤرة االهتمام كمحرك للتنمیة المستدامة وكقطاع یمكن أن یوفر وظائف 

العدید من الفرص للشباب. ولذلك من بواعث الحزن الشدید أن هذه متوافقة مع البیئة. فالزراعة یمكن أن تتیح 

70الفرص ال تستغل استغالال كامال في أفریقیا، وهي القارة التي تسكنها أعلى نسبة من الشباب والتي یشكل فیها 

في المائة من السكان دون سن الثالثین تحدیا رئیسیا في مجال توفیر فرص العمل.

دیرة النقاش): طرحت سؤاال عما إذا كان ذلك اإلحباط المنتشر بین الشباب م(MUNCHETTYالسیدة-221

یدفعهم إلى االنتقال إلى المدن بحثا عن الثروة التي یرونها.

(رئیس الحركة الدولیة للشباب الزراعیین والریفیین الكاثولیك): قال إن الشباب في FERNANDEZالسید-222

التحدي األساسي الذي أنزال راغبا في االشتغال بالزراعة كمهنة، غیر المنطقة التي یعیش فیها من العالم ال ی

یواجهه الشباب هو إمكانیة الحصول على الموارد اإلنتاجیة ورأس المال. كما أن المخاطر المتصورة المرتبطة بتغیر 

أبناؤهم نتیجة زراعة المناخ تعتبر عنصرا رادعا، بما في ذلك بالنسبة لآلباء واألمهات الذین ال یرغبون أن یعاني 

األراضي.

إن الذین یقبضون على زمام الموارد المالیة یتعین علیهم أن یأخذوا في الحسبان قالت: SIBANDAالسیدة-223

في المائة من سكان العالم. 60ستصل نسبة سكان المدن إلى 2050التنبؤ المخیف الذي یقول إنه بحلول عام 

ناس ومن سیمول واردات الغذاء. إن االستثمارات في التنمیة الریفیة هي والسؤال المثار هو من سیطعم هؤالء ال

أفضل خیار إلقناع الناس بالبقاء في المناطق الریفیة والقطاع الزراعي له دور رئیسي في إنعاش االقتصاد. 
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(رئیس الحركة الدولیة للشباب الزراعیین والریفیین الكاثولیك): سأل في معرض FERNANDEZالسید-224

یط الضوء على االفتقار بوجه عام إلى إشراك المزارعین في النقاشات الدائرة حول الزراعة، عما إذا كان مجتمع تسل

أم ال.20المزارعین سیدعى إلى المناقشات التي ستدور في مؤتمر ریو+

قالت، وهي تقر بأهمیة تسریع وتیرة العمل في أجهزة األمم المتحدة من أجل إتاحة: SIBANDAالسیدة-225

المجال إلسماع صوت المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة، إن المسودات األولى للطلبات التي ستقدم إلى مؤتمر 

ینبغي إعدادها دون المزید من التأخیر، مشددة على خلو المسودة من اإلشارة إلى الرابطة بین األمن 20ریو+

لك المجال، وهو النضال الذي استمر منذ مؤتمر الغذائي والمزارعین ونشاطهم. ویجب أن یشمل النضال إلیجاد ذ

األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة بشأن تغیر المناخ الذي انعقد في مدینة دیربان، الجهود الرامیة إلى إشراك رؤساء 

الدول والوزراء المعنیین بهدف كفالة إیالء األولویة للمزارعین في سیاق صنع السیاسات. 

نظره. بوجهرة النقاش): فتحت الباب أمام من یود من الحضور اإلدالء مدی(MUNCHETTYالسیدة-226

(رئیس االتحاد الوطني للمزارعین في لیسوتو): قال إن ما یبرهن على التزام قادة أفریقیا MOTEANEالسید -227

رئیس وقد دل علیه مجددا حضور،2004هو توقیعهم على البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا في عام 

رواندا الجلسة الصباحیة. وقال إن قدرات المزارعین على معالجة قضایا السیاسات التي تثیر االنزعاج یمكن تعزیزها 

في إطار عملیة البرنامج المشار إلیه. فمعظم منظمات المزارعین المنخرطة في هذه العملیة تتیح أیضا منابر لشباب 

م إذا استمروا في مزاولة مهنة الزراعة، على أن یضعوا نصب أعینهم المزارعین الذین سوف یطمئنون إلى مستقبله

شعار "بدون المزارعین ال غذاء وال حیاة". 

، لیست محل االرتیاحمدیرة النقاش): قالت إن هذه الرسالة، رغم أنها تبعث على (MUNCHETTYالسیدة-228

اتفاق بین الجمیع وال تطرح في االجتماعات ذات األهمیة الحاسمة. 

قالت إن الرسالة األساسیة هي إیالء األولویة لقضایا الزراعة وتوجیه االستثمارات، مع : SIBANDAالسیدة-229

الحرص في الوقت ذاته على الوفاء بااللتزامات بتوجیه تلك االستثمارات، مع االنتباه إلى أن أغلبیة البلدان المعنیة 

مل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا حتى النهایة. لم تراع أسس المقارنة المتفق علیها في البرنامج الشا

مدیرة النقاش): طرحت سؤاال عما إذا كان القلق یساور الناس اآلن من أن (MUNCHETTYالسیدة-230

التصور.تفوقالشباب سوف یفقد األمل في الزراعة ویترك الریف ببساطة ألن التوقعات قاتمة لدرجة 

ماما توقع أن یقوم الصغار الذین یرون آباءهم وأمهاتهمقالت إن من الطبیعي ت: SIBANDAالسیدة-231

یزدادون فقرا یوما بعد یوم بالسعي الختیار سبل رزق في مكان آخر. ولذلك ینبغي لواضعي السیاسات معاملة مهنة 

الزراعة معاملة كریمة وكفالة سبل رزق كریمة للمزارعین عن طریق توسیع النطاق واغتنام فرص األعمال التجاریة 

العدیدة المتاحة. فالمزارعون راغبون في مواصلة الزراعة ولكن ینبغي على الحكومات مالقاتهم في منتصف 

الطریق. وینبغي أیضا إشراك القطاع الخاص في هذه العملیة وٕاضفاء الطابع المهني على الزراعة وجعلها عمال 

مدرا للعوائد. 

لصالح 20المخرجات التي یبشر بها مؤتمر ریو+ه یفضل الحدیث عن (إثیوبیا): قال إنASEFFAالسید-232

الزراعة، وٕاال فسوف تظل الوعود مجرد وعود. فكثیر من األمور یعتمد على الرسائل التي یحملها المندوبون معهم 

إلى ذلك المؤتمر. وقال إن المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة أصبحوا اآلن محط اهتمام عالمي عن جدارة نظرا 
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یضطلعون به لیس فقط في إطعام قسم كبیر من سكان العالم بل كذلك في حمایة كوكب األرض للدور الذي 

والموارد الوراثیة النباتیة في أجزاء كثیرة من العالم. وینبغي عرض أمثلة عن السیاسات التي أدت إلى تحسین إنتاجیة 

ات تستخلص أفضل الممارسات في محاولة لوضع آلی20الزراعة، ومنها ما اتبع في بلده، على مؤتمر ریو+

وتتقاسمها في كل أرجاء العالم. 

یمكن التجاوب معها في إطار 20قالت إن النتائج المتوخاة من مؤتمر ریو+: SIBANDAالسیدة-233

الموضوعات السبعة التي حددتها حملة "المستقبل الذي نریده" وهي كما یلي: خلق فرص العمل والطاقة األكثر 

ر خضرة، والغذاء، والماء، والمحیطات، واألمم المتحررة من أخطار الكوارث. وما هو مطلوب نظافة، والمدن األكث

هو التجاوب مع تلك الموضوعات. 

سؤاال عما إذا كانت هناك أدلة كافیة على أن خالصة طرحتمدیرة النقاش): (MUNCHETTYالسیدة-234

الستراتیجیة السیاسات یتم وضعها أم ال.

ت إنه من الصعب ترجمة أي إطار إلى عمل ما دامت عملیة وضع السیاسات قال: SIBANDAالسیدة-235

تتخذ طابعا من القمة إلى القاعدة ال العكس. ولم یرد حتى اآلن طلب بشأن العروض التي ینبغي تقدیمها أمام 

المحافل كما أن القادة لم یوضعوا موضع المساءلة عن البیانات التي یلقیها ممثلو بلدانهم أمام20مؤتمر ریو+

الدولیة. كما لم تنشأ منتدیات للمشاركة على المستوى المحلي، ال سیما في أفریقیا حیث ال تستخدم وسائل إعالم 

كاإلذاعة والمسرح المجتمعي إلبالغ المعلومات عن السیاسات الموضوعة، وذلك رغم ارتفاع معدالت األمیة. وقالت 

استناد عملیة صنع السیاسات إلى األصوات المحلیة ومشاركة إن قواعد اللعبة یجب أن تتغیر عن طریق كفالة

المتضررین من المشكالت القائمة في الجهود الرامیة إلى حل تلك المشكالت. 

(مالوي): قالت إن هناك حاجة إلى الموارد لتنفیذ اإلجراءات التي ستنبثق على NDISALEالسیدة-236

. وتساءلت قائلة: ما الذي یمكن عمله لوضع خریطة 20مؤتمر ریو+المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة نتیجة

لتوزیع الموارد التي تصدر بها تعهدات على المستوى العالمي من أجل كفالة تحویلها بالفعل إلى إجراءات ملموسة 

على المستوى الوطني؟

ا لهذا الغرض. إنه من الضروري وضع أطر للمساءلة المتبادلة تحقیقبقولهاردت: SIBANDAالسیدة-237

فیجب تقاسم المعرفة بشأن الموارد المتعهد بها مع المجموعات المستهدفة، أما المجوعات المستهدفة فیجب علیها 

أن تكون هناك عملیة تسیر في ینبغيبدورها أن تتحدث بوضوح عن المساعدات المطلوبة. وبعبارة أخرى، 

ها منتدیات مستدامة من أجل االنخراط بشفافیة على االتجاهین في عصر المشاركة الذي نعیش فیه تشارك فی

المستویات الریفیة والمحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة.

أن تختتم المناقشة بتوجیه رسالة SIBANDAالسیدة إلىطلبتمدیرة النقاش): (MUNCHETTYالسیدة-238

قصیرة. 

ي ال تكون الزراعة محوریة للتنمیة فیه؛ قالت إنه ال یمكن التوصل إلى اتفاق عالم: SIBANDAالسیدة-239

فبدون الزراعة ال یمكن أن تتحقق تنمیة مستدامة وال یمكن الوصول إلى اقتصاد أخضر. وأضافت أن هناك حاجة 

إلى قادة جسورین یعلنون ذلك من أجل إعالء مهمة إطعام الناس وكفالة تحرر الجمیع من الجوع عندما یأوون إلى 
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الملیار ال یمكن اعتبارها عالمة مقبولة وحتى هذه العالمة الفارقة قد یتعرقل مسارها. فال اتفاق فراشهم لیال. وعالمة

بدون الزراعة.

خالصة مداوالت االجتماع العالمي الرابع لمنتدى المزارعین 

في الحركة أفریقیاعموم ، منسقةRachel KALABAالسیدةبناء على دعوة من رئیس الجلسة، قدمت -240

خالصة لمداوالت االجتماع العالمي الرابع لمنتدى المزارعین الذي لشباب الزراعیین والریفیین الكاثولیك،الدولیة 

تزامنا مع الدورة الخامسة والثالثین لمجلس المحافظین. ویرد 2012فبرایر/شباط 21و20انعقد في روما یومي 

النص الكامل لبیانها في الفصل الرابع. 

  على جدول األعمال) (تتمة)6ند البیانات العامة (الب

(جیبوتي): قال إن بلده یناضل من أجل تلبیة احتیاجات شعبه من الغذاء. ونظرا اللتزام ALI SAIDالسید-241

بلده بضمان األمن الغذائي مع توفیر الدعم في الوقت ذاته لمجتمعات المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة 

فقد التزمت حكومة جیبوتي ببرامج ترمي إلى مساعدة هذا القطاع والصیادین وتوفیر فرص العمل الجدیدة،

مالیین دوالر أمریكي لتنمیة التمویل 3األساسي. وتشمل هذه البرامج في الوقت الراهن مشروعا تبلغ تكلفته حوالي 

امة لألراضي، ملیون دوالر أمریكي لتجمیع المیاه السطحیة واإلدارة المستد12.5الصغري، وآخر یبلغ مجموع تكلفته 

وهذان البرنامجان مموالن من الصندوق وشركاء إنمائیین آخرین. وتشمل المشروعات المقررة للسنة المقبلة مشروعا 

للتنمیة المجتمعیة وتجمیع المیاه، ومشروعا لمكافحة الجفاف وتعزیز الصمود أمام الجفاف في منطقة القرن 

منتدى اإلقلیمي الذي نظمه برنامج األغذیة العالمي، والذي یخزن األفریقي. وذكر الحضور بأن جیبوتي استضافت ال

  الغذاء الالزم لمكافحة سوء التغذیة والمجاعة المزمنین في شرق أفریقیا. 

وقال إن الزیادة األخیرة في أعمال القرصنة في المحیط الهندي قد أثرت على الطرق األساسیة للتجارة. -242

. وقال إن حكومته تضطلع االستهالكیة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وشهدت تكالیف التأمین ارتفاعا هائال

بدورها في مكافحة القرصنة؛ فبناء على مبادرة من رئیس جیبوتي، عرضت جیبوتي على القوات المسلحة الدولیة 

استخدام تسهیالت في الموانئ والمطارات لهذا الغرض. 

ه الصندوق من دعم لبرامجه في مجال التنمیة الریفیة، ذكر وفي معرض اإلعراب عن امتنان بلده لما یقدم-243

أن جیبوتي تستوفي المعاییر الموضوعة الستضافة مكتب قطري للصندوق. ورغم شدة فقر جیبوتي، فإنها تتمتع 

المناقشات لهذا الغرض في بدأتباالستقرار السیاسي كما أن حافظتها لدى الصندوق سجلت زیادة صافیة. وقد 

خامسة والثالثین لمجلس المحافظین.الدورة ال

(السودان): قال إن الجفاف المتكرر والكوارث الطبیعیة والقضایا األمنیة أدت إلى عجوزات OMERالسید -244

غذائیة وقدر أكبر من الجوع والفقر في العدید من البلدان، بما في ذلك السودان، بصرف النظر عما یتمتع به من 

نتاجیة بفضل غناه بالموارد الطبیعیة والحیوانیة وتنوع أقالیمه المناخیة. وذكر أنه میزات نسبیة في الزراعة واإل

بالنسبة لبرامج اإلصالح االقتصادي التي صاغها السودان من أجل تحیید خسائر إیرادات النفط بعد انفصال جنوب 

ي إضافة إلى ذلك تفي بالتعهد السودان، فإن أهم تلك البرامج هي البرامج التي تهدف إلى إنعاش قطاع الزراعة، وه

الذي قطعه السودان على نفسه وفق إعالن مابوتو بشأن الزراعة واألمن الغذائي في أفریقیا المتعلق بتخصیص ما 
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في المائة من میزانیة البالد لقطاع الزراعة. وقد قطع السودان أشواطا محمودة في مكافحة الفقر 10ال یقل عن 

ریق لیس فقط برامج البنیة األساسیة الریفیة ولكن أیضا عن طریق الشراكات وتحقیق األمن الغذائي عن ط

االستراتیجیة بین القطاعین العام والخاص المصممة من أجل الترویج المخصص لإلنتاج المخصص للتصدیر 

وتحسین األداء التقني واإلداري. 

یدي الذي یزداد فقرا. وفي هذا السیاق، قدم وقال بأنه قد تم إیالء األولویة أیضا لقطاع الزراعة البعلیة التقل-245

الصندوق، ضمن جهات أخرى، الدعم المالي والتقني لوضع خرائط الستخدام األراضي، وبناء قدرات أصحاب 

الحیازات الصغیرة على التكیف مع آثار تغیر المناخ، وتحقیق األمن الغذائي والتنمیة المستدامة. وذكر أنه یجري 

ن هناك Hإلى أنشطة كبناء السدود في محاولة لزیادة رقعة األراضي المزروعة، و2012لة في توجیه الجهود المبذو 

أیضا ثمانیة مشاریع جاریة یدعمها الصندوق. وینبغي للسودان أن یسعى إلى تحقیق نفس األهداف الجامعة التي 

ي قطاع الزراعة وتخفیف آثار یحرص علیها الصندوق: أال وهي تحقیق النمو االقتصادي المستدام وبناء القدرات ف

المخاطر والكوارث وتحقیق األمن الغذائي. 

قال إن قطاع الزراعة في بلده، شأنه في ذلك شأن بلدان نامیة عدیدة، :(بنغالدیش)HOSSAINالسید-246

تضمنت هدفا رقمیا2021-2010یضطلع بدور بالغ األهمیة في اقتصاد بلده. وقال إن خطة منظور الحكومة للفترة 

للفرد الواحد وتوفیر الغذاء الذي یضمن التغذیة حراریاسعرا 1222هو كفالة حصول كل الفقراء یومیا على 

في المائة. ومن أجل تعزیز اإلنتاجیة الممكنة للمزارع الصغیرة، والتي 85المعیاریة لنسبة من السكان ال تقل عن 

دیش، خفضت الحكومة إلى النصف أسعار األسمدة في المائة من مجموع المزارع في بنغال97تصل نسبتها إلى 

بخالف سماد الیوریا، ووفرت البذور المنتقاة، وزادت الدعم على المدخالت ویسرت شروط االئتمان للمزارعین 

اقتربت بنغالدیش ملیون طن من األرز وملیون طن من القمح. وقد 33أنتجت بنغالدیش 2011الفقراء. وفي عام 

من األرز رغم تعرضها لمخاطر الكوارث الطبیعیة وتغلغل الملوحة بسبب تغیر المناخ ي من األكتفاء الذات

واضطراب أحوال األمطار الموسمیة وتآكل األنهار وتدهور جودة األراضي وتراجع المساحة المزروعة. 

لوقت ونوه بالدعم المستمر الذي تحصل علیه بنغالدیش من الصندوق، وذكر أن الصندوق یقدم الدعم في ا-247

الحالي إلى ثمانیة مشروعات جاریة ینصب التركیز فیها على التكنولوجیات الزراعیة والوصول إلى األسواق وتنمیة 

البنى األساسیة وتمكین السكان الفقراء من الحصول على الموارد وتمكین المزارعین الفقراء من التكیف مع تغیر 

الضروي إعادة االنخراط في الزراعة والقطاع الزراعي من أجل المناخ وزیادة الفرص المتاحة للنساء. وقال إن من

تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة وزیادة معدل النمو االقتصادي. وقال إن تحقیق ذلك یتطلب استیعابا ألفضل السبل 

بعد تمكینهم. الكفیلة بتحقیق التنمیة الریفیة المستدامة وٕاشراك الفقراء بوصفهم مستفیدین وعناصر إلحداث التغییر

وقد أعرب عن تمنیاته بالنجاح للصندوق في الوفاء بمهمته وأكد للصندوق استمرار دعم بنغالدیش لعمله.

(جمهوریة كوریا): قال، بعد التذكیر بسلسلة الكوارث الطبیعیة التي شهدتها مختلف أرجاء KIMالسید-248

وآسیا ال یزالون یعانون من نقص الغذاء فریقیاأ، إن عددا أكبر مما یتصور من الناس في 2011العالم في عام 

وصل متوسط مؤشر أسعار األغذیة الذي یصدر عن منظمة األغذیة والزراعة لألمم 2010وسوء التغذیة. ففي عام 

. وفضال على ذلك، 2008في المائة عما كان علیه في عام 14المتحدة إلى مستویات غیر مسبوقة، إذ ارتفع بنسبة 

إنتاج الحبوب كاألرز والقمح لم یتواكب مع معدالت النمو السكاني على مدى العقدین الماضیین، فإن معدل نمو 

مع ما یمكن أن یترتب عن ذلك من آثار سلبیة شدیدة على التوازن بین عرض الغذاء والطلب علیه. ولذلك ینبغي 
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اشئ وتقویة الزراعة المتخلفة. وفي عام للبلدان والمنظمات الدولیة المعنیة أن تتعاون على مواجهة نقص األغذیة الن

، في المنتدى الرابع رفیع المستوى المعني بفعالیة المعونة، المنعقد في مدینة بوسان بجمهوریة كوریا، انصب 2011

التركیز على الحاجة إلى بذل جهد منسق من قبل المجتمع الدولي، ال سیما التعاون بین دول الجنوب والشراكة بین 

عام والخاص. وینبغي إرساء شراكات تطال منافعها الجمیع بین كیانات متكاملة بشكل متبادل، مع القطاعین ال

اإلقرار في ذات الوقت باالختالفات عند معالجة قضایا التنمیة الزراعیة في البلدان النامیة. ومن الضروري أن یكون 

ت غیر الحكومیة، على أن تكون الملكیة للبلد هناك تعاون وثیق بین المنظمات الدولیة والبلدان المانحة والمنظما

الشریك المعني. 

وقال إن جمهوریة كوریا تدعم مساعي الصندوق المتواصلة من أجل تخفیف حدة الفقر والترویج لتحقیق -249

للتحدیات الجدیدة والتغیرات في التصدياألمن الغذائي. وینبغي للصندوق أیضا أن یساعد البلدان النامیة في 

لزراعي. وبناء على ذلك، ینبغي للصندوق أن یحسن من كفاءة تنفیذ مشروعاته ویعزز المساءلة. وقال إن القطاع ا

بالده ضاعفت مساهمتها في التجدید الثامن لموارد الصندوق وزادت على ذلك في مساهمتها في التجدید التاسع، 

ن النامیة عن طریق مشاریع مشتركة جدیدة مع كما أنها تسعى إلى القیام بدورها في تحقیق األمن الغذائي في البلدا

الصندوق. 

(سویسرا): قال إن الصندوق یعتبر منتدى عالمیا محوریا یضطلع بدور بالغ األهمیة MORDASINIالسید-250

في مكافحة الجوع وٕادارة التوازن البیئي عن طریق دعم الزراعة المستدامة على نطاق صغیر. ولذلك تدعم سویسرا 

والذي ینبغي أن یعترف بمساهمة الزراعة المستدامة في 20ق الفعالة في التحضیرات لمؤتمر ریو+مشاركة الصندو 

تحقیق النمو المتوافق مع البیئة والحد من الفقر. 

وقال إن نجاح الصندوق رهن في المقام األول بأهمیة وكفاءة وفعالیة برامجه ومشاریعه التي تستهدف -251

لدان النامیة. وذكر أن هناك ثالثة جوانب في عمل الصندوق تعتبر على قدر بالغ من السكان الریفیین الفقراء في الب

األهمیة لموضوع هذه الدورة، األول هو إرساء الروابط بین االبتكارات المستمدة من البحوث الزراعیة والمعارف 

و ما یستتبع دعم منظمات التطبیقیة التقلیدیة من أجل مساعدة أصحاب الحیازات الصغیرة على تعزیز قدراتهم، وه

المشورة الریفیة، وثاني هذه الجوانب هو تزوید فقراء الریف خدماتالمزارعین الوطنیة والمساعدة على إدخال 

بإمكانیة الحصول على األرض والموارد الطبیعیة وسوف یكتمل في القریب العاجل إعداد مبادئ توجیهیة طوعیة 

صندوق هو الشریك األمثل للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتسییر الرشید لألراضي وسوف یكون ال

في دعم تطبیق تلك المبادئ التوجیهیة، أما الجانب الثالث فهو بدء العمل فورا في تعزیز صمود الزراعة المستدامة 

ن النامیة على نطاق صغیر في مواجهة مخاطر الكوارث وآثار تغیر المناخ؛ فیجب تزوید فقراء الریف في البلدا

بالوسائل الالزمة إلدارة النظم البیئیة. 

وقال إن مساهمة بالده في التجدید التاسع لموارد الصندوق، متى تمت الموافقة علیها نهائیا من قبل الحكومة -252

ملیون فرنك سویسري، وهو أعلى بمقدار 28.5، أي 2011السویسریة، سوف تكون أعلى مما سبق إعالنه في عام 

ساهمة بالده في التجدید الثامن، مما یبرهن على الثقة المتجددة من جانب سویسرا في أهمیة الصندوق. الثلث من م

الثمانینات أن ساعد في تمویل في(بوتسوانا): ذكر الحضور بأن الصندوق سبق له de GRAAFFالسید-253

را في تحسین سبل الرزق في الریف برنامج تنمیة األراضي الصالحة للزراعة في بالده، وهو برنامج أسهم إسهاما كبی

من البلدان في معالجة قضایا األمن الغذائي، العدیدوخصوصا لصالح أفقر السكان. والواقع أن الصندوق ساعد 
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ولكن آن األوان كي یعالج الصندوق التحدیات الجدیدة التي تجابه المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة، وذلك 

زراعة على أن تصبح أعلى إنتاجیة وكفاءة عن طریق وضع برامج تدریبیة أقوى. بمساعدة األسر العاملة في ال

ونظرا لألهمیة االقتصادیة لقطاع الزراعة في العدید من البلدان، من الضروري استثمار المزید من الموارد في هذا 

امجها الزراعیة بهدف القطاع. وقال إن بوتسوانا استثمرت على مدى العقود الثالثة الماضیة مبالغ كبیرة في بر 

تحسین األداء المتراجع لقطاع األراضي الصالحة للزراعة الفرعي، وهو ما أدى إلى تحسین حال األمن الغذائي في 

بوتسوانا. 

ومن أجل تحسین أداء قطاع الزراعة، یتعین على الصندوق أن یعترف بكل فئات المزارعین وبدورهم في -254

جوانب القصور في نظام اإلرشاد الزراعي، وخصوصا تخزین المنتوجات الزراعیة التنمیة. وینبغي له أیضا أن یعالج 

وتسویقها، مع مساعدة البلدان في الوقت ذاته على تقاسم أفضل الممارسات. وقال إن بوتسوانا تواصل االستجابة 

ي الصالحة للزراعة الحتیاجات المزارعین، وذلك على سبیل المثال من خالل برنامج الدعم المتكامل لتنمیة األراض

من أجل معالجة التحدیات التي تجابه المزارعین والتدني الكامن في إنتاجیة قطاعهم 2008الذي بدأته في عام 

الفرعي. وتتمثل األهداف الرئیسیة التي تتوخاها بوتسوانا من هذا البرنامج في زیادة إنتاج الحبوب والترویج لتحقیق 

تجاري على القطاع الزراعي وتیسیر إمكانیة الحصول على المدخالت الزراعیة األمن الغذائي وٕاضفاء الطابع ال

وعلى االئتمان وتحسین انتشار وتوسع اإلرشاد الزراعي. وقد وافق الصندوق على تقدیم الدعم إلى بوتسوانا في 

ملیات الحرث التي إنشاء مراكز للخدمات الزراعیة، وهو ما من شأنه أن یساعد مزارعي األرض القابلة للزراعة في ع

یقومون بها. ورغم أن مشروع دعم الخدمات الزراعیة یبدو صغیرا في ظاهره، فإن من شأنه أن یحقق تحسنا كبیرا 

في إنتاجیة هذا القطاع الفرعي، مما یخلق فرص عمل جدیدة ویزید من الدخل الریفي. 

تغیر المناخ وقصور إمكانیة الوصول (الهند): قال إن االرتفاع المستمر في أسعار األغذیة و SAHAالسید-255

كموعد نهائي لتحقیق 2015إلى األسواق تمثل بعضا من التحدیات التي تجابه المجتمع الدولي مع اقتراب عام 

األهداف اإلنمائیة لأللفیة. ومن الضروري أن یكون هناك عمل والتزام شامل من قبل الجمیع من أجل تحریر العالم 

لتغذیة. ومن األمور ذات األولویة الترویج لتكنولوجیات بسیطة ذكیة في مواجهة تغیر من الفقر والجوع وسوء ا

المناخ من أجل تعزیز اإلنتاجیة واألمن التغذوي وتحسین سبل رزق الفقراء. 

یعتبر محوریًا في كفالة ارتفاع الدخل وتحسین 2015-2011وذكر أن اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة -256

ین من السكان الریفیین الفقراء. ومما یتسم بأهمیة بالغة تركیز الصندوق في عمله على مساعدة توقعات المالی

وتقویة عملیة صنع القرار الالمركزیة وتحسین األسواقالحكومات على زیادة إنتاج األغذیة والترویج للروابط مع 

دارة المستدامة لمستجمعات المیاه والمناطق نظم االتصال. غیر أنه ینبغي زیادة االستثمارات في إحیاء الغابات واإل

الساحلیة والحفاظ على التربة من أجل كفالة الوصول مستقبال إلى الموارد الطبیعیة األساسیة. وینبغي تحقیق 

التكامل بین قطاع الزراعة والقطاعات األخرى مع التركیز في الترتیبات المؤسسیة وتوجهات السیاسات على تعزیز 

سیة لقطاع الزراعة. ومن األمور بالغة األهمیة إلحداث التحول الریفي أن تكون هناك شراكة شفافة بین القدرة التناف

الزراعة والصناعة یتیقن فیها المزارعون من ملكیتهم لألراضي وحمایة مصالحهم، وذلك باعتباره أساسا للتحول 

ازات مختلفة الحجم من أجل اإلفادة من الریفي. وینبغي تصمیم نماذج تؤدي إلى تمكین المزارعین أصحاب الحی

وفورات الحجم الكبیر. وفي مقدور الصندوق أن ییسر تبادل وجهات النظر بین البلدان ذات التجارب في تطبیق تلك 

النماذج كجزء من التعاون بین بلدان الجنوب. 
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، بدعمه لجهود الحكومة وقال إن الصندوق كان وال یزال على امتداد أكثر من ثالثة عقود شریكا مهما للهند-257

الرامیة إلى استئصال الفقر. فالهند تقدر حق التقدیر اآلثار العملیة للمشروعات الممولة من الصندوق، إذ أنها 

والریفیة وتقییمها. وأعرب عن ترحیبه بحدوث الزراعیةتوضح كیفیة تصمیم وتنفیذ واإلشراف على مشروعات التنمیة 

ه عام في التجدید التاسع لموارد الصندوق، وهو ما یعبر عن ثقة الدول األعضاء في في المائة بوج25زیادة قدرها 

دور الصندوق األساسي في الترویج للتنمیة المستدامة المنصفة عن طریق توجیه االستثمارات إلى الزراعة صغیرة 

النطاق. 

ومحفوفة بالتحدیات عامًا وهو یؤدي مهمة فریدة35ومنذ (فرنسا): قال إن الصندوق DAMAISالسید-258

في المناطق الریفیة، السكانیةالترویج للتنمیة الزراعیة ومكافحة الفقر الریفي، مستهدفا أفقر الشرائح تتمثل في 

ومتحمال مخاطر العمل في أماكن یظل الفقر المطلق واحدا من التحدیات الرئیسیة القائمة فیها. وبهذا العمل یسهم 

نمائیة لأللفیة، ال سیما في أفریقیا. وقال إن فرنسا حافظت على مساهمتها في الصندوق في تحقیق األهداف اإل

التجدید التاسع لموارد الصندوق كمؤشر لدعمها لعمل الصندوق. فعمل الصندوق في مناطق لطالما كانت مهملة 

تیاح البالغ لدى عزلتها أو هشاشتها البیئیة أو تخلفها الشدید یمثل باعثا على االر بسببمن قبل مؤسسات أخرى 

فرنسا حیث إنه یسمح باالضطالع بالعدید من المشروعات في أفریقیا. وفضال على ذلك، یضطلع الصندوق بدور 

حیوي في معالجة قضایا األمن الغذائي التي وضعتها فرنسا كواحدة من أولویاتها في فترة رئاستها لمجموعة العشرین 

ه من أن یصبح واحدا من األطراف الدولیة الرئیسیة الفاعلة في . وقد تمكن الصندوق بفضل تخصص2011في عام 

منع أزمات الغذاء والتصدي لها عند وقوعها. 

وقال إن العمل في أجل التجدید التاسع لموارد الصندوق سلط الضوء على بعض التحدیات التي سوف -259

ن الموارد المتاحة ال تزال محدودة وسوف تواجه المجتمع الدولي في السنوات المقبلة. ورغم نجاح التجدید التاسع، فإ

یحتاج الصندوق إلى مواصلة التحلي بالمرونة واالبتكار واالنتقائیة في أنشطته من أجل الوصول في استخدامه لتلك 

للحصول على موارد إضافیة من أجل تجهیز السعيالصندوق على تشجع وفرنساالموارد إلى المستوى األمثل. 

ة. وبفضل العمل الذي یقوم به رئیس الصندوق، شهد الصندوق إصالحا وذلك بالتكیف مع المشروعات المستقبلی

الواقع الذي یزداد تعقیدا بصورة مستمرة في البلدان التي للصندوق تدخالت فیها. وقد أصبح الصندوق واحدا من 

قطاع الزراعة. وقال إن فرنسا األطراف العاملة ذات الدور الحاسم في بنیة المعونة التي یقدمها المجتمع الدولي في

یحدوها األمل في أن یواصل الصندوق االضطالع بهذا الدور. 

(إكوادور): قال إن صغار المنتجین في أقل البلدان نموا ینبغي أال یحملوا VALLEJO LÓPEZالسید-260

األمور الباعثة على مسؤولیة تدهور البیئة وتغیر المناخ؛ وینبغي أن یحاسب المسؤولون الحقیقیون عن ذلك. ومن 

القلق أن النقاش الدائر حول عالم الریف والحلول المقترحة ما زالت هي نفسها منذ أكثر من نصف قرن. وأعرب 

عن اعتقاده بأن الحل ال یكمن فقط في إحداث ثورة خضراء جدیدة أو تحسین البذور واألسمدة أو إدخال 

خفیض األسعار. فالمشكلة الحقیقیة مشكلة هیكلیة، وبدون تكنولوجیات جدیدة أو تطبیق الزراعة العضویة أو ت

سیاسات عالمیة ترمي إلى حل المشكالت الریفیة، لن یتسنى انتشال المزارعین من قبضة الفقر أبدا ولن تتغیر 

عالقة المزارعین بالتكنولوجیا. 

اسعة؛ وكیف یتسنى لهم أن الزراعیة الشالحیازاتوتساءل كیف یتأتى للمزارعین األشد فقرا أن یتنافسوا مع -261

یتنافسوا، في ظل اتفاقات التجارة الحرة، مع الزراعة الموجهة لألغراض الصناعیة في العالم المتقدم؟ فالمزارعون 
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أصحاب الحیازات الصغیرة یجدون صعوبة في التنافس مع المنتجین في تلقي المعونة. غیر أن هذه المشكلة هي 

غیر المنصفة بین المجتمعات الریفیة والمجتمعات الحضریة تتسبب في اشتداد مشكلة ذات طابع عالمي: فالعالقة

حدة الفقر بین صغار المنتجین بوتیرة متزایدة. والشباب الذین یعیشون في المناطق الریفیة یعانون تدني نسب 

ة في المدن ولكن ال المدرسین إلى التالمیذ في التعلیم لغیر صالحهم. وهناك العدید من المستشفیات العامة والخاص

یوجد مركز طبي واحد یرعى المزارعین. والبنیة األساسیة لالتصاالت والنقل تشهد تحسنا ولكن ما دام المزارعون 

خارج نطاق الموضوع، لن یحقق القطاع الریفي التنمیة. ویتعین إلزام المنظمات الدولیة والبلدان المعنیة بتنفیذ 

یر هیكل الزراعة. والمزارعون الفقراء مثل أولئك الذین یعیشون في القرن سیاسات استثمار عادلة من أجل تغی

األفریقي ال یمكن مساعدتهم بدون تحسین الري وٕامدادات المیاه. وكخطوة أولى صوب حل مشكلة فقراء الریف في 

للري وصون البلدان النامیة، ینبغي أن ینشئ الصندوق ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة صندوقا دولیا

التربة. 

(تونس): قال إن الذین یتابعون عمل الصندوق ال یسعهم إال أن یشعروا بالرضا BEN SALEMالسید-262

-إلى تعزیز فعالیته في مواكبة التغیرات االجتماعیةالرامیةإزاء التقدم المحرز سنة بعد سنة في جهوده المستمرة 

عالم، وهي تغیرات تمثل تحدیات لقطاع الزراعة في العالم النامي االقتصادیة والتغیرات المناخیة في كل أرجاء ال

على وجه الخصوص. فالصندوق شریك أساسي في الجهود التي تبذلها تلك البلدان من أجل بلوغ األهداف اإلنمائیة 

وبصفة لأللفیة، وٕان كان التقدم المحرز صوب تحقیق هذه الغایة أبطأ من المأمول، ال سیما في المناطق الریفیة.

أساسیة، فإن تعدد وتشابك األسباب الكامنة وراء الفقر الریفي یتعین عالجها بطریقة شاملة ومتكاملة تأخذ في 

الحسبان الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة لسكان الریف وتمكنهم من التكیف مع التغیر االقتصادي العالمي 

المجموعات الفقیرة ومتدنیة الدخل في عملیة التنمیة. واإلفادة منه. ولذلك یتعین تعبئة موارد إضافیة إلشراك

االقتصادي المتردي في المناطق الداخلیة المهمشة في تونس قد أطلق شرارة -وقال إن الوضع االجتماعي-263

للكرامة والعدالة. ولذلك تمثل العمالة الزخم األهمیةالثورة بین شباب تلك المناطق، المؤمنین بأن العمل مكون بالغ 

ئیسي للسیاسة اإلنمائیة للحكومة. وقال إن الصندوق قد أولى اهتماما خاصا بتونس غداة هذه الثورة؛ إذ زار رئیس الر 

الصندوق تونس، مستجیبا بصورة فوریة واستثنائیة لطلب الحكومة الحصول على تمویل إضافي دعما للتنمیة في 

. 2011عام 

ل إنه وفي السیاق الراهن فإنه من الهام والمناسب قا:(جمهوریة تنزانیا المتحدة)MAGHEMBEالسید-264

زمنیا إجراء بحث دقیق ألوضاع زراعة الحیازات الصغیرة فیما یتعلق باالستدامة وزیادة اإلنتاج واألمن الغذائي 

في 77.5واستئصال الفقر وحمایة البیئة. وقال إن زراعة الحیازات الصغیرة في بلده تكفل القوت لما یصل إلى 

في المائة من 35في المائة من احتیاجات البلد من األغذیة وتساهم بما یصل إلى 95من السكان وتوفر المائة

في المائة من 24أسهم هذا القطاع بما یصل إلى 2010حصیلة البلد السنویة من العمالت األجنبیة. وفي عام 

ئة. في الما4.2الناتج المحلي اإلجمالي كما أنه یحقق نموا سنویا بمعدل 

وفي ضوء الوقائع المستجدة، یتعین النظر في التحدیات التي تواجه المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة -265

ومعالجتها بجهود جماعیة، وذلك على األقل فیما یتصل بالطلب على الغذاء الذي یتجاوز النمو في القطاع الزراعي 

عن طریق االستخدام المنتظم للبذور المنتقاة واألسمدة في المائة. ویقتضي ذلك تحقیق زیادة في اإلنتاجیة3بنسبة 

المحسنة ومكافحة اآلفات والحد من خسائر ما بعد الحصاد، وكذلك عن طریق إیجاد أسواق موثوقة للسلع األولیة 
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الزراعیة. وینبغي أیضا تمكین أصحاب الحیازات الصغیرة من الحصول على االئتمان، مما یسمح لهم بتوسیع نطاق 

اتهم وتخفیض الطلب على العمالة في المزارع عن طریق التمكن من استئجار الخدمات وشراء المدخالت وتلبیة عملی

احتیاجات األسواق بالجودة المطلوبة وفي التوقیت السلیم. ومن األمور ذات األهمیة البالغة التزام حكومات البلدان 

أي –حیازات الصغیرة، وخصوصا في مجال البنیة األساسیة النامیة والجهات المانحة بزیادة االستثمار في زراعة ال

الطرق الریفیة وكهربة الریف والري واألسواق وتثقیف المزارعین. وفي مواجهة مناخ ال یمكن التنبؤ به، ینبغي اتخاذ 

وتطبیق الخطوات الكفیلة بالتكیف مع الظروف المناخیة الصعبة، بما في ذلك حصاد المیاه واستخدام المیاه الجوفیة

أسالیب ري أكثر كفاءة واستنبات أصناف زراعیة جدیدة. وفي معظم البلدان النامیة، ال تزال استثمارات القطاع 

الخاص في الزراعة في بدایاتها ومن المهم الترویج لدور القطاع الخاص. 

یة الزراعیة (األرجنتین): قالت إن األرجنتین ترى في الصندوق حلیفا قیما في التنمÁLVAREZالسیدة-266

وشریكا قام بتطویر وعي جدید بالطابع المتنوع للسیاقات الریفیة. وقد ترجمت هذه الرؤیة الجدیدة في األرجنتین إلى 

. ویعكس هذا البرنامج عالقة عمل ممتازة في مجال PRODERIاعتماد برنامج التنمیة الریفیة الشاملة یعرف باسم 

سؤولین األرجنتینیین ونظرائهم في الصندوق. ویأتي هذا البرنامج أیضا ثمرة التنمیة الریفیة صغیرة النطاق بین الم

الریفي المنصف، وقد حقق هذا البرنامج، رغم إطالقه حدیثا، النمولسیاسة واضحة في التخطیط ترمي إلى تحقیق 

لزراعة األسریة. نتائج مؤسسیة ملموسة. فقد استحدثت وزارة جدیدة للزراعة إلى جانب دائرة للتنمیة الریفیة وا

ووضعت خطة استراتیجیة للصناعات الزراعیة واألغذیة. ووجهت الشكر إلى الحكومة اإلسبانیة على دعمها لتمویل 

المشروع عن طریق حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي. وقالت إنه ینبغي 

باستكشاف ابتكارات مماثلة لحساب األمانة. للصندوق أن یواصل توسیع قاعدة التمویل، وذلك 

وقالت إن التزام األرجنتین بزیادة مساهمتها في التجدید التاسع لموارد الصندوق إلى ثالثة أمثالها یتمشى مع -267

رؤیتها للصندوق باعتباره الالعب العالمي القیادي في مكافحة الفقر. غیر أن الصندوق ینبغي أن یولي اهتماما 

حتیاجات الدول األعضاء. وقالت إن بلدها یود أن یرى هذا االهتمام موجها إلى  إیجاد بدائل لنظام أكبر لتنوع ا

تخصیص الموارد على أساس األداء، ویدعو الصندوق أیضا إلى أن یأخذ في الحسبان التنوع داخل إقلیم أمریكا 

ا، وأن یشجع تعزیز التعاون بین بلدان الالتینیة والمحیط الهادي وأن یعرض خدمات مالیة وخدمات أخرى أكثر تطور 

الجنوب، وأن یعین مزیدا من األخصائیین من هذا اإلقلیم كموظفین لدیه، وأن یقوي حضوره القطري. وباعتبار 

األرجنتین واحدا من منتجي الغذاء الدولیین الرئیسیین، تتفق األرجنتین على أن االستثمار في الزراعة، وخصوصا 

نطاق، یمثل عنصرا أساسیا السئصال الفقر على كل المستویات، ولذلك فإن األرجنتین تثق أن في الزراعة صغیرة ال

الصندوق سوف یحقق إسهاما مهما صوب بلوغ هذه الغایة. 

20(مالوي): قالت إن برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا ومؤتمر ریو+NDISALEالسیدة -268

ندوق ومهمته. وقالت إن الوكاالت المتخصصة التي تتخذ من روما مقرا سیكون لهما تأثیر رئیسي على دور الص

لها هي شركاء إنمائیون مهمون لمالوي، مع اقتصادها المستند إلى الزراعة الذي یساهم فیه قطاع أصحاب 

لتغذوي في المائة من مجموع الناتج الزراعي. ونظرا إلى أهمیة األمن الغذائي وا75الحیازات الصغیرة بما یصل إلى 

في النمو االقتصادي المستدام، أدرجت الحكومة الزراعة واألمن الغذائي، إلى جانب التنمیة الخضراء للري والموارد 

المائیة، ضمن المجاالت ذات األولویة في استراتیجیة النمو والتنمیة في مالوي. وتماشیا مع برنامج التنمیة الزراعیة 

تي تحظى بالتركیز في نهج مالوي في الزراعة اإلدارة المستدامة للموارد الشاملة ألفریقیا، تشمل المجاالت ال

الطبیعیة، ال سیما االستخدام المستدام لألراضي والمیاه. وینصب التركیز في مالوي على زراعة الصون وزراعة 
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المیاه والتوسع في الغابات وحمایة مناطق مستجمعات المیاه الهشة وٕاعادة إحیاء األراضي المتدهورة وكفاءة استخدام 

الري عن طریق مبادرة الحزام األخضر، مع مراعاة لنظم سالسل القیمة.

وقالت إن من شأن هذا اإلجراء أن یحصن البرنامج الوطني لدعم مدخالت الزراعة من آثار تغیر المناخ. -269

ي أدت إلى ارتفاع دخل وذكرت أن برنامج الدعم هذا أصبح اآلن واحدا من الركائز الراسخة للسیاسة الزراعیة الت

، وبدعم من الصندوق، سوف تشرع مالوي في 2012المزارعین عن طریق تصدیر فائض الغذاء. وفي العام الحالي 

تنفیذ برنامج مدته تسع سنوات لتنمیة قطاع زراعة الحیازات المجدي والمستدام باستخدام الممارسات الزراعیة 

مالوي أن في مقدور المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة إطعام البلد السلیمة. ومن الدورس المستفادة من تجربة 

واإلقلیم والعالم. غیر أن التحدي الماثل هو توفیر الموارد الالزمة لزیادة اإلنتاجیة، والترویج لإلدارة المستدامة للموارد 

للتجدید التاسع لموارد الصندوق. الطبیعیة في مواجهة تغیر المناخ. ولذلك من األهمیة بمكان توفیر الموارد الكافیة

(أوغندا): قال إن الوضع في أفریقیا یدل على الحاجة إلى توخي الطابع العملي والتوافق NYIIRAالسید-270

مع مقتضى السیاق المعني. فأزمات األغذیة التي شهدتها مؤخرا منطقة القرن األفریقي والجفاف في إقلیم الساحل 

كبیرة في التحول االجتماعي واالقتصادي للمزارعین واستثماراتلول طویلة األجل تدل جمیعها على الحاجة إلى ح

للسكان المزارعین الفقراء في أصحاب الحیازات الصغیرة كي نعطي األمل في سبل رزق أفضل وتنمیة مستدامة 

العالم.

اریع جاریة من بینها وقال إن التعاون الممتاز بین أوغندا والصندوق، على مدى ثالثة عقود، یشمل أربعة مش-271

مشروع تنمیة إنتاج الزیوت النباتیة الذي حقق نجاحا مشهودا والذي یدعم تنمیة وٕانتاج زیت النخیل في جزر بوغاال 

في بحیرة فیكتوریا، حیث حقق ذلك المشروع تكامال بین اإلنتاج والتصنیع عن طریق تشجیع إقامة شراكة وثیقة بین 

العام والخاص من جانب آخر. وقد اتضحت بالفعل الفوائد االجتماعیة واالقتصادیة المزارعین من جانب والقطاعین 

للمشروع في الجزر المذكورة، ومن المتوقع أن یعطي دفعة لتحقیق آثار مضاعفة غیر مسبوقة لسنوات عدیدة. 

من األوغندیین مع وسوف یكفل التمویل المقدم من الصندوق للمرحلة الثانیة من المشروع توظیف أعداد جدیدة كبیرة

اتساع نطاق المشروع وزیادة اإلنتاج. ویعتبر هذا المشروع مثاال لبرنامج استثماري ناجح موجه صوب تحقیق النمو 

المستند إلى الزراعة. ویركز هذا البرنامج على الریف ویشمل المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة ویضم مكونات 

تدامة البیئیة ومسارات الستئصال الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة. اقتصادیة وأخرى تسعى إلى تحقیق االس

وقال إن أوغندا ترحب بمشاركة الدول األعضاء في التجدید التاسع لموارد الصندوق، وتؤید تأییدا كامال -272

یة حالیا. عملیة إعداد المیزنة العامة الجار اختتامنتائج المفاوضات في هذا الشأن. وسوف تعلن أوغندا تعهدها بعد 

RUIZالسید-273 CABAÑAS IZQUIERD ،(المكسیك): رحب باألثر اإلیجابي الذي یحققه عمل الصندوق

ال سیما ما یقدمه من دعم للمنتجین على نطاق صغیر في البلدان النامیة، وذلك على النحو الذي وصفه فخامة 

دوق في میدان األمن الغذائي. ولذلك فإن رئیس رواندا. وقال إن المكسیك تقر أیضا بأهمیة الدور القیادي للصن

الصندوق یستحق التأیید القوي والمستمر، وذلك كما أكد علیه معالي رئیس وزراء إیطالیا. كما أن إنجازات الصندوق 

ممثلة في تجاوز أهدافه المحددة في السنوات األخیرة جدیرة بالثناء. ولهذه األسباب، جددت المكسیك دعمها 

في المائة من مساهمتها في 66بتقدیم مساهمة في التجدید التاسع لموارد الصندوق أعلى بنسبة للصندوق وتعهدت 

التجدید الثامن. كما أن المكسیك ملتزمة بالترویج لتحقیق األمن الغذائي في كل أرجاء العالم، وخصوصا في 
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أصحاباخ على أنشطة المزارعین المناطق الریفیة األفقر، وتشعر بالقلق كذلك إزاء اآلثار السلبیة لتغیر المن

الحیازات الصغیرة. 

وقال إن المكسیك تواجه في اآلونة الراهنة أسوأ جفاف في تاریخها، وهو یؤثر على مالیین البشر. وتواجه -274

الحكومة ذلك الجفاف بتخصیص موارد من المیزانیة العامة عند مستویات غیر مسبوقة. وتوضح تجربة المكسیك أن 

مواجهته في السنوات القلیلة المقبلة هو الزیادة الكبیرة المستمرة في إنتاج المزارعین أصحاب أكبر تحد یجب 

الحیازات الصغیرة وٕانتاجیتهم عن طریق سیاسات عامة تشجع االبتكار التكنولوجي وتحسن نظم اإلنتاج. وسوف 

لب ثورة ثانیة في اإلنتاج الذي یتعین یتطلب ذلك ثورة خضراء ثانیة یتعین أن تعالج آثار تغیر المناخ. كما أنه یتط

أن یصبح مستداما بیئیا، من أجل تحریر المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة من الفقر. غیر أن ذلك التحدي ال 

یمكن مجابهته إال من خالل جهود منسقة لتحقیق تلك الغایة.

  مساء.7.40رفعت الجلسة في تمام الساعة -275



  GC 35  

51

التي عقدت والثالثین لمجلس المحافظین الخامسةللدورة لجلسة الثالثةالمحضر الموجز المؤقت ل  )3(

  .2012فبرایر/شباط 23الموافق الخمیس یوم صباحا 9.00في الساعة 

  )المكسیك(Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo  الرئیس:

  المحتویات

الفقرات

294-278على جدول األعمال) (تتمة)6البیانات العامة (البند 

279-278اكند-

281-280مدغشقر-

283-282نامیبیا-

285-284بوروندي-

288-286بلجیكا (نیابة عن بلدان البنیلوكس) -

290-289تركیا-

292-291نیجیریا-

294-293كینیا-

وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل Andrea Riccardiالكلمة االفتتاحیة لمعالي السید 

بالجمهوریة اإلیطالیة 

297-299

الرئیس المشارك والوصي في مؤسسة بیل Bill Gatesحدث یحتل مكان الصدارة مع السید 

ومیلیندا غیتس بشأن "اإلنتاجیة الزراعیة المستدامة: المفتاح للحد من الفقر". 

300-340

مناقشة رفیعة المستوى مع صانعي السیاسات بشأن "االنتقال من األقوال إلى األفعال: خلق 

تقبل مستدام للمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة"مس

341-379

393-380على جدول األعمال) (تتمة)6البیانات العامة (البند 

381-380جمهوریة فنزویال البولیفاریة- 

383-382مصر- 

385-384جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة- 

387-386الیمن- 

389-388األردن- 

391-390كوت دیفوار - 

393-392تشاد- 

396-394اختتام الدورة
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صباحا. 9.05دعي االجتماع إلى االنعقاد في الساعة -276

رئاسة الجلسة.Ruiz Cabañas Izquierdoتولى السید -277

على جدول األعمال) (تتمة)6البیانات العامة (البند 

تجدید التاسع لموارد الصندوق یأتي انعكاسا للعزم األكید (كندا): قال إن المستوى المستهدف للFOXالسید-278

واإلرادة السیاسیة الداعمة لمهمة الصندوق. فالمزارعون من أصحاب الحیازات الصغیرة، والعدید منهم من النساء، 

یتعین أن یكون دورهم جزءا من حل مشكلة األمن الغذائي والتغذوي. وقال إن كندا تجدد دعمها لعمل الصندوق 

ملیون دوالر كندي. كما أنها تناصر بقوة 75ٕانها سوف تحافظ على مستوى تعهدها بتجدید موارد الصندوق عند و 

ضرورة مواصلة اإلصالحات وتعزیز الفعالیة والتركیز على ثقافة الصندوق كمؤسسة مستندة إلى النتائج، ولذلك 

قیاس أعداد من تحرروا من الفقر عن طریق فإنها تزكي اضطالع الصندوق بالدور الریادي في العمل على تحسین

الزراعة. وینبغي االضطالع بعمل مماثل بشأن قیاس المكاسب المتحققة في التغذیة. فتعزیز الكفاءة من خالل 

وضع األهداف الرقمیة وتعمیم قضایا تغیر المناخ في كل العملیات وتوسیع نطاق البرامج الناجحة وٕاصالح الموارد 

  سي نفس األهمیة. البشریة كلها تكت

وقال إنه ال یوجد اقتصاد واحد حقق التنمیة اعتمادا على الزراعة وحدها، ولكن ال یوجد اقتصاد حقق التنمیة -279

بدون الزراعة. فالزراعة یمكن وینبغي أن تسهم بما هو أكثر بكثیر من إنتاج الغذاء والمواد الخام للصناعة، وأن 

العمالة وتحسین سبل الرزق. وكي یتحقق ذلك، توظیفمیة، بما في ذلك توفر حلوال لتحدیات عدیدة تواجه التن

تحتاج الحكومات إلى التحلي باإلرادة السیاسیة كي تهیئ بیئات تمكینیة تساندها عملیات ومؤسسات تشمل المشاركة 

رر من الجوع الفعالة من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن الالزم بذل جهود متآزرة ومنسقة من أجل التح

الیوم، والوفاء باحتیاجات الغذاء غدا، وٕایجاد حلول مستدامة النعدام األمن الغذائي والتغذوي، على أن یكون معلوما 

أن المستفیدین النهائیین من التنمیة الزراعیة هم الفقراء، بمن فیهم المزارعون أنفسهم. ومن الضروري إیالء اهتمام 

بطریقة تحقق فاعلیة المعونة من أجل األمن الغذائي، إذ یظل األمن الغذائي قضیة مستمر وااللتزام بتوفیر موارد

تكتسي أهمیة محوریة عالمیة. وینبغي للصندوق أن یواصل دوره كطرف أساسي نشط في الجهود العالمیة الرامیة 

إلى بلوغ هذه الغایة. 

بة عن المزارعین من أصحاب (مدغشقر): قال إن بیانه یعد بمثابة نداء نیاRAVATOMANGAالسید-280

في المائة من السكان في المناطق 80الحیازات الصغیرة الذین یتحملون مسؤولیة إطعام العالم. ففي مدغشقر یعیش 

في المائة من الناتج المحلي 27الریفیة ویشتغلون أساسا بزراعة الحیازات الصغیرة، والتي تسهم بما یصل إلى 

المقدم من الصندوق وبرامجه ومشروعاته عالیة الجودة، وهي برامج الدعماستمرار اإلجمالي. ولذلك تقدر مدغشقر

ومشروعات تتماشى مع األولویات الوطنیة. فهناك أربعة مشروعات یجري تنفیذها في اآلونة الراهنة في مدغشقر، 

قرارها. كما تعلق مدغشقر منها واحد ما زال ینتظر الموافقة النهائیة على قرض تكمیلي له، وهي موافقة نثق بقرب إ

أهمیة كبیرة على الموافقة النهائیة على مشروع خامس بشأن التدریب الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الزراعیة. وناشد 

الصندوق أن یوافق على المشروعین االثنین المتبقیین في أسرع وقت مستطاع وذكر أن المشروعات التي یجري 

تمویلها تتوخى تحقیق أهداف إنسانیة.

دوالر أمریكي للتجدید التاسع لموارد الصندوق، 00050وقال إن حكومة مدغشقر تؤكد تعهدها بتقدیم مبلغ -281

التي تشهدها بالده. وفیما یتعلق بالوضع السیاسي السیاسیةوذلك رغم كل الصعوبات التي تمر بها من جراء األزمة 
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یضع إطارا لخارطة 2011سبتمبر/أیلول 17سة في الوطني، تم توقیع اتفاق بین معظم األطراف السیاسیة الرئی

تضم أعضاء سابقین في المعارضة، بما 2011طریق، وتم تشكیل حكومة وحدة وطنیة في نوفمبر/تشرین الثاني 

فیهم هو شخصیا. ورغم أنه ال تزال هناك تباینات في وجهات النظر، فإن هناك جهودا تبذل من قبل األطراف 

أجل تمهید الطریق إلى إجراء انتخابات موثوق بها وشفافة تكون مقبولة لدى الجمیع. ولذلك السیاسیة المتوافقة من

ناشد، نیابة عن حكومة مدغشقر وشعبها، تقدیم الدعم لمساعدة بالده على العودة إلى نظام دستوري جدید حقیقي. 

استدامة زراعة الحیازات (نامیبیا): أكد على أهمیة الموضوع المختار لهذه الدورة وهوIILONGAالسید -282

الصغیرة، سواء من أجل إطعام العالم أو من أجل حمایة كوكب األرض، في وقت یبذل العالم فیه قصارى جهده 

للوصول إلى توازن بین استغالل موارد العالم الطبیعیة وحمایتها. ولذلك من األمور التي ال غنى عنها تمكین أكبر 

الحیازات الصغیرة من االندماج في المبادرات الرامیة إلى تحقیق استدامة عدد ممكن من المزارعین من أصحاب 

اإلنتاجیة الزراعیة. ولن یتمكنوا من ذلك إال إذا توافرت لمؤسسات كالصندوق ما یلزم من موارد، وأتیحت هذه الموارد 

دامة. لمساعدة أصحاب الحیازات الصغیرة كي یمارسوا عملهم في المزارع بطریقة أقرب إلى االست

وقال إنه ینبغي الترحیب في هذا السیاق بكون الصندوق قد حدد البلدان التي یوجد بها عدد كبیر من -283

أصحاب الحیازات الصغیرة ویطبق سیاسته المستقلة في التمویل من أجل تقدیم الدعم، وذلك دون ربط المجموعات 

الدولي. وناشد المتحدث مجلس المحافظین، في وضعه البنك الذيالمستهدفة بقروضه ومنحه بتقسیم فئات البلدان 

المرحلة الراهنة الحرجة التي تشهد استعراض الصندوق لسیاسة اإلقراض وشروطه، إیالء اعتبار خاص للبلدان 

الواقعة عند مستوى مرتفع من حیث معامل جیني كي تتمكن من الحصول على موارد من الصندوق بشروط مواتیة. 

ى مساعدة أصحاب الحیازات الصغیرة على مزاولة العمل في المزارع بطریقة أكثر استدامة، وبذلك لن یقتصر أثره عل

بل سیتعداه إلى تحسین البنیة األساسیة الزراعیة واإلنتاجیة الزراعیة في البلدان النامیة. وقال إنه ینبغي التذكیر بأن 

وضعه البنك الدولي، وذلك رغم ارتفاع تلك البلدان مهمشة في الوقت الراهن بسبب نظام تبویب المراتب الذي

مستویات الفقر بما یؤثر على مزارعي الحیازات الصفیرة فیها. 

(بوروندي): وجه الشكر إلى الصندوق على دعمه المستمر لبوروندي الخارجة MANIRAKIZAالسید-284

ر التعاون مع الصندوق. لتوها من أزمة اجتماعیة وسیاسیة دامت طویال، وأكد مجددا على رغبة بالده في استمرا

ومن أجل كفالة االكتفاء الذاتي من الغذاء، وضعت الحكومة منذ وقت قصیر جدا إطارا استراتیجیا لتنمیة قطاع 

وصیغة الجیل الثاني من االستراتیجیة الوطنیة للنمو والحد من 2025الزراعة في سیاق وثیقة رؤیة بوروندي للعام 

یة یتألف بین جملة عناصر من برنامج وطني لالستثمارات الزراعیة وبرنامج وطني الفقر. وقال إن إطار االستراتیج

لألمن الغذائي وورقة استراتیجیة بشأن إرشادات الثروة الحیوانیة واستراتیجیة وطنیة للزراعة وخطة رئیسة للبحوث 

واستراتیجیة إلدارة مستجمعات المیاه واألراضي الرطبة. 

ناء على المساعدة التي یقدمها من أجل تحقیق هذه األهداف الطموحة، وقال إن الصندوق جدیر بالث-285

وخصوصا المساعدة في إعداد البرنامج الوطني لالستثمارات الزراعیة وتعبئة الموارد من أجل تنمیة الزراعة ومحاربة 

دوق وغیره من ستواصل سعیها للحصول على الدعم من الصنبورونديالفقر ال سیما في المناطق الریفیة. وقال إن 

الشركاء من أجل تعبئة تمویل إضافي لمساعدتها على معالجة التحدیات العدیدة التي تواجهها. وختاما، دعا شركاء 

بوروندي الثنائیین ومتعددي األطراف إلى مواصلة تقدیم المساعدات لمعاونة بوروندي على مكافحة الجوع وسوء 

التغذیة والفقر. 
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(بلجیكا، نیابة عن بلجیكا وهولندا ولكسمبرغ (بلدان البنیلوكس)): MERTENS DE WILMARSالسید -286

، إذ یتعین أن یكون 20التحضیر لمؤتمر ریو+فيرحب بالموضوع المختار للنقاش في هذه الدورة كإسهام مهم 

اإلعالن الختامي الذي یصدر عن ذلك المؤتمر واضحا في أن االستدامة ال یمكن أن تتحقق إذا استمر استبعاد

مالیین الفقراء من التنمیة وٕاجبارهم أحیانا على زیادة الضغط على الموارد الطبیعیة من أجل البقاء. ویتعین أن یعبر 

اإلعالن الختامي عن الدور الحاسم للزراعة في تحقیق التنمیة المستدامة. فهناك حاجة أكثر من أي وقت مضى 

یجاد حلول ابتكاریة في هذا الشأن. وقال إن هناك بالفعل قصص إلى بناء جسور تربط بین البیئة والزراعة، ویتعین إ

نجاح عدیدة لما حققته الحكومات التي اتبعت سیاسات فعالة، ومن شأن توثیق التعاون فیما بین الوكاالت 

المتخصصة التي تتخذ من روما مقرا لها أن یعزز فعالیة عملها. 

ي في ضمان األمن الغذائي على المستوى المحلي، مع وقال إن الحكومات ینبغي لها أن تضطلع بدور قیاد-287

فعالة. كما أن األمن الغذائي المحلي ینطوي على دولیةمراعاة السمات الخاصة لبلدانها، وذلك بدعم من معونة 

ضمان الحصول على الموارد الطبیعیة، ال سیما األراضي والمیاه. وفي سیاق الضغط المتزاید باستمرار على 

ین احترام الحقوق المشروعة لمستخدمي األراضي التقلیدیین، وخصوصا المزارعین من أصحاب األراضي، یتع

الحیازات الصغیرة، من أجل تهیئة مناخ موات لالستثمارات والتنمیة الزراعیة. وینبغي توجیه االستثمارات إلى 

راكات إلى ضمان نصیب الزراعة عن طریق الشراكات بین القطاعین العام والخاص، وینبغي أن تهدف تلك الش

عادل من األرباح للمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة في كل مراحل سلسلة اإلنتاج مع احترام البیئة في 

الوقت ذاته. وینبغي أن تكون المساواة بین الجنسین واحدة من سمات كل السیاسات والبرامج. وینبغي أن یبذل 

ملموسة في هذا الشأن، وذلك من خالل الشراكة الوثیقة مع الصندوق كل جهد ممكن من أجل تحقیق نتائج 

الحكومات ومنظمات المزارعین، ال سیما المستفیدین النهائیین من برامجه. 

وقال إن بلدان البنیلوكس تأمل، بعد األداء الباعث على اإلعجاب المتحقق في فترة التجدید الثامن لموارد -288

التاسع، وخصوصا ما یتعلق منها بتعزیز الكفاءة التجدیدضوعة لفترة الصندوق، أن یحقق الصندوق أهدافه المو 

التنظیمیة وكفاءة المشروعات، وقال إن بلدان البنیلوكس تؤكد التزامها باإلسهام في نجاح التجدید التاسع لموارد 

الصندوق. 

دادهم زیادة (تركیا): قال إن الهدف األساسي للزراعة هو إطعام السكان الذین تشهد أعEKERالسید-289

مستمرة، ولكن الزراعة ینبغي لها أیضا أن تسهم في تحقیق االستدامة البیئیة. وقال إن الزراعة األسریة على 

الحیازات الصغیرة ال تزال تشكل نسبة كبیرة من اإلنتاج الزراعي في تركیا. وقد حققت الزراعة نصیبا من الناتج 

مدى العقد المنصرم، وذلك عن طریق السیاسات والتدابیر الداعمة المحلي اإلجمالي ارتفع إلى ثالثة أمثال على

اعتبارها مثاال یحتذى في هذا الصدد. وقد استندت یمكنألصحاب الحیازات الصغیرة، مما یعني أن تركیا 

ى االستراتیجیة التي اتبعتها تركیا إلى خمس دعامات رئیسة هي: التنمیة الریفیة، والقدرة التنافسیة والوصول إل

األسواق، والتكامل بین المنتجین والصناعات، ومنظمات المنتجین، وسالمة األغذیة واألمن الغذائي. وحیث إن 

المزارعین هم مورد من موارد تحقیق الزراعة المستدامة، انصب التركیز في االستثمار على بناء القدرات، وذلك 

ومات. وقد وضعت تدابیر معززة محددة لصالح المرأة استنادا إلى مختلف طرق اإلرشاد الزراعي وتكنولوجیا المعل

تهدف إلى تعزیز مشاركتها في قوة العمل الریفیة، وزیادة تنظیم المشروعات بین النساء وتعزیز مكانتهن االجتماعیة 

للمرأة. وجرى تنفیذ برنامج وطني للمنح الموجهة إلى االستثمارات الریفیة، كما یجري تشجیع تحسین الوصول إلى 

ألسواق أمام اتحادات صغار المنتجین وتحسین أوضاع أسواق السلع األولیة. ا
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وقال إن القضیة الرئیسة على المستوى الدولي هي كیفیة تقاسم قصص النجاح هذه من خالل مبادرات -290

مهمة الالزمة دولیة. فالعدید من البلدان، ال سیما أقل البلدان نموا من بینها، یفتقر إلى الموارد المالیة والبشریة ال

للمبادرات التي تستهدف أصحاب الحیازات الصغیرة. ولذلك من الضروري بذل جهود دولیة متآزرة، وینبغي 

أكبر وتكون أفضل تنسیقا. فأزمة الغذاء التي مر بدرجةاالستعانة بموارد المانحین بطریقة تحمل طابعا استراتیجیا 

ازات الصغیرة الذین ظلوا أكثر صمودا في مواجهة األزمات من بها العالم مؤخرا أكدت مجددا أهمیة أصحاب الحی

كبار المنتجین، ولكنهم بدون الدعم الكافي ال یستطیعون المنافسة مع كبار المنتجین في األجل الطویل. ویمكن أن 

ات یمثل االستثمار في البنیة األساسیة الریفیة بغیة تحسین أوضاع المعیشة حال یضمن استمرار أصحاب الحیاز 

الصغیرة في زراعة األرض. وینبغي أن یؤدي الصندوق دورا في هذا الصدد.

(نیجیریا): قال إن األمن الغذائي هو العامل األساسي في التغلب على التحدیات األمنیة ADESINAالسید-291

الجوع عن الوطنیة من النوع الذي تواجهه نیجیریا. ومراعاة لذلك، وضعت حكومته رؤیة واضحة لتحریر نیجیریا من

طریق قطاع زراعي یعمل كمحرك لزیادة الدخل وتسریع وتیرة تحقیق األمن الغذائي والتغذوي وتولید فرص العمل 

وتحویل نیجیریا إلى طرف قیادي نشط في األسواق العالمیة لألغذیة. فالزراعة في واقع األمر قطاع بالغ األهمیة 

رغم النمو السریع الذي یشهده االقتصاد. ومن ثم وضعت نیجیریا السكان أغلبیةلنیجیریا حیث یشكل فقراء الریف 

خطة طموحة للتحول في القطاع الزراعي كي تحقق على وجه الخصوص زیادة في اإلنتاج الزراعي المحلي بحیث 

في المائة عن طریق 40، وتخفض واردات القمح بنسبة 2015تصبح مكتفیة ذاتیا من األرز بحلول عام 

2015لقمح بدقیق الكاسافا عالي الجودة. ومن المتوقع إیجاد مالیین الوظائف الجدیدة بحلول عام االستعاضة عن ا

بهدف إنعاش االقتصاد الریفي. 

وقال إن الصندوق، باعتباره شریكا قیما بالغ األهمیة في هذا المسعى، یشهد تغیرا نحو األفضل نتیجة -292

مله على المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة یعتبر مبعث إلصالحاته المؤسسیة، كما أن مواصلة تركیزه في ع

ارتیاح بالغ، وكذلك الشأن في تركیزه على أفریقیا جنوب الصحراء. وقال إن مهمة الصندوق بالغة األهمیة لتحسین 

أن یواصل للتجدید التاسع لموارده تعتبر جدیرة بالثناء الفائق. ویتعین الصندوقسبل رزق فقراء الریف، كما أن خطة 

الصندوق تركیزه على قضایا مثل زیادة إمكانیة الحصول على تكنولوجیات ومدخالت تعزیز اإلنتاجیة والتكیف مع 

تغیر المناخ وتحسین إدارة الموارد الطبیعیة وتوسیع نطاق الوصول إلى األسواق واكتساب المهارات الالزمة لجعل 

من جانبها دعم عمل الصندوق، وفیما یتعلق بالتجدید التاسع الزراعة نشاطا تجاریا. أما نیجیریا فسوف تواصل

ملیون دوالر أمریكي. 15لموارد الصندوق سوف ترفع مساهمتها المعتادة إلى ثالثة أمثالها من خالل التعهد بمبلغ 

ملیون دوالر أمریكي في برامج 200(كینیا): قال إن الصندوق استثمر ما مجموعه قرابة KIOMEالسید-293

وعات تتوخى إصالح وتنمیة القطاع الزراعي كقطاع سائد في كینیا. ورغم التحدیات التي یثیرها الجفاف ومشر 

وتدفق الالجئین إلى كینیا، فإن حكومته زادت بالفعل مخصصاتها في المیزانیة العامة للزراعة إلى أكثر من النسبة 

في المائة، كما أنها قررت زیادة 10أفریقیا وهو المتعهد بها في إعالن مابوتو بشأن الزراعة واألمن الغذائي في

. وقال إن 2012في المائة في العام الحالي 12العامة كي تصل إلى المیزانیةجدیدة في مخصصات الزراعة في 

استئصال الفقر وتحقیق األمن الغذائي یتطلبان االنتقال من زراعة الكفاف إلى الزراعة لألغراض التجاریة من خالل 

ز على سلسلة القیمة بهدف زیادة اإلنتاجیة والدخل. وبعد أن حددت كینیا ست أولویات هي المدخالت، التركی

والبنیة األساسیة للبحوث ومؤسساتها، واإلرشاد الزراعي والقیمة المضافة، نجحت في واالئتمان، والري، واألسواق،
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تین األخیرتین من خالل برنامج مكرس لهذا مزارع لتحقیق ذلك االنتقال في السن000600مساعدة ما یزید على 

الغرض. 

وٕاضافة إلى اتخاذ خطوات لكفالة التسهیالت االئتمانیة بتكلفة تكون في متناول المزارعین وتحسین وصولهم -294

ملیون دوالر أمریكي لالستثمار في الزراعة القائمة 150إلى األسواق، وجهت الحكومة الكینیة مخصصا إضافیا بلغ 

البعلیة. ومن الضروري إنشاء مؤسسات قویة الزراعةعلى نطاق واسع من أجل تقلیص االعتماد على على الري 

في المناطق المحددة كمناطق ذات أولویة من أجل دعم البرنامج المعني بهدف استغالل وفورات الحجم الكبیر 

ید التاسع لموارد الصندوق یعد شاهدا وتحویل الزراعة إلى نشاط تجاري. وقال إن ارتفاع مجمل الموارد في فترة التجد

على الجهود الرامیة إلى إعالء مكانة الزراعة على جدول أعمال التنمیة العالمیة. ودعما لهذه الجهود، تتعهد كینیا 

دوالر أمریكي، مما یعادل خمسة أمثال مساهمتها في التجدید الثامن. 000500بالمساهمة في التجدید التاسع بمبلغ 

وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل في الجمهوریة اإلیطالیة إلى Andrea Riccardiاليتوجه مع-295

مقعده.

رحب نائب رئیسة المجلس بمعالي وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل بالجمهوریة اإلیطالیة.-296

الیة الكلمة االفتتاحیة لمعالي وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل في الجمهوریة اإلیط

(وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل بالجمهوریة اإلیطالیة): ألقى كلمة Andrea Riccardiالسید -297

افتتاحیة یرد نصها الكامل في الفصل الرابع. 

كلمته وعلى دعم إیطالیا لعمل الصندوق، قائال إن على: وجه الشكر إلى الوزیر نائب رئیسة المجلس-298

بدور قیادي على امتداد عقود عدیدة في التصدي لقضایا األمن الغذائي في كل أرجاء إیطالیا برهنت على التحلي 

العالم.

وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل في الجمهوریة اإلیطالیة قاعة Andrea Riccardiغادر معالي -299

االجتماع. 

سة بیل الرئیس المشارك والوصي في مؤسBill Gatesحدث یحتل مكان الصدارة مع السید 
ومیلیندا غیتس بشأن "اإلنتاجیة الزراعیة المستدامة: المفتاح للحد من الفقر".

قال في تقدیمه للحدث أنه یتیح فرصة لبحث السبل الممكنة لمساعدة المزارعین من نائب رئیسة المجلس: -300

ف مع التحدیات البیئیة السیاسات الحكومیة على إنتاج المزید من الغذاء والتكیخاللأصحاب الحیازات الصغیرة من 

بطریقة متجددة ومستدامة.

(مدیرة النقاش): أوضحت أن زراعة الحیازات الصغیرة تهمها على المستوى الشخصي ألن SESAYالسیدة -301

الرئیس المشارك والوصي في Bill Gatesفي سیرالیون. ثم قدمت السید الریفیةأجدادها تعود أصولهم إلى المناطق 

ا غیتس.مؤسسة بیل ومیلیند

قال إن الصندوق ومؤسسة بیل ومیلیندا غیتس یشتركان في نفس األهداف الجامعة كما : GATESالسید -302

أنهما قدما تمویال لنفس المشاریع في حاالت عدیدة. وقال إن الطرفین وقعا في وقت مبكر من الیوم اتفاق شراكة 

وكاالت األغذیة التي تتخذ من روما مقرًا لها قائال المشتركة. وحیا رؤساءالمشاریعجدیدا وٕانه یتطلع إلى مزید من 
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إنهم یمثلون جیال جدیدا رائعا من القادة الساعین إلى تعزیز نشاط المنظومة الزراعیة الدولیة. وقد نجحت تلك 

المنظومة في الماضي نجاحا كبیرا، ولم یقتصر نجاحها على إثبات خطأ التنبؤات المتشائمة التي كانت تحذر من 

وقوع مجاعة هائلة النطاق، بل إن إنتاج العالم من الغذاء تضاعف منذ سبعینات القرن الماضي وتراجعت حدة قرب 

الفقر، كما أدت االستثمارات المدارة جیدا في القطاع الزراعي إلى تحسین حیاة ملیارات من البشر. 

مكافحة الجوع والفقر. فقد تباطأ ومع ذلك فإن المجتمع الدولي لم یقم بما یكفي على امتداد ذلك الزمن في -303

نمو اإلنتاجیة في جنوب آسیا، كما أنه تحسن ببطء أشد مما یجب في أفریقیا جنوب الصحراء. ومن الضروري أن 

المعنیة بقضایا الغذاء والمانحون تعاونا وثیقا، مستعینین بالتكنولوجیا الحدیثة، والوكاالتتتعاون األنظمة القطریة 

م لصغار المزارعین في الوقت السلیم. أما القیادة القویة في وكاالت األغذیة والتركیز الذي یوفره من أجل إتاحة الدع

واضعو جداول األعمال العالمیة فهما یتیحان فرصة لوضع أهداف جامعة طموحة من أجل ثورة جدیدة في اإلنتاجیة 

سر العاملة في الزراعة ویجعل الغذاء الزراعیة. ذلك أن تحقیق زیادة مستدامة في غلة األراضي یحسن حیاة األ

أرخص وفي متناول فقراء المدن. وتعتبر زیادة إنتاجیة الحیازات الصغیرة العامل األساسي لتحقیق األهداف اإلنمائیة 

لأللفیة؛ ویعني تقدیم المساعدة إلى أفقر البشر تقدیم المساعدة إلى الزراعة. ویمكن مضاعفة غلة صغار المزارعین 

آسیا وأفریقیا جنوب الصحراء بل والوصول بها إلى ثالثة أمثال ما هي علیه في غضون عقدین اثنین مع في جنوب 

صون األراضي في الوقت ذاته، لكن ذلك ال یمكن أن یتحقق إال إذا ارتفعت اإلنتاجیة إلى أربعة أمثال ما كانت 

ملیون نسمة من قبضة الفقر، وذلك بما 400علیه في العقدین السابقین. فمن شأن تلك الزیادات أن تحرر أكثر من 

توفره لهم من غذاء كاف وكفالة حصول أطفالهم على إمكانیة النمو الكامل بدنیا وعقلیا. وعندئذ یمكن لتلك األسر 

المكتفیة ذاتیا أن تستثمر في إعداد الجیل القادم.

ى وضع أهداف رقمیة لإلنتاجیة وحث الوكاالت المتخصصة التي تتخذ من روما مقرا لها على أن تتعاون عل-304

العالمیة لصغار المزارعین ووضع نظام بطاقات درجات لقیاس المساهمات في الحد من الفقر وذلك باتباع المثال 

الناجح المتمثل في األهداف اإلنمائیة لأللفیة. ووفق ذلك النظام، یمكن للبلدان المعنیة أن تقارن بین أداء البلدان 

ارسات، مما یؤدي إلى تقدم ملحوظ في میدان الصحة. ورغم أن القیاس الرقمي یقترن التي تمثل أفضل المم

بإشكالیات، فإن المقارنة مع األقران تحفز الساسة على التركیز بقدر أكبر على قضایا مهملة مثل الزراعة واستثمار 

معات المحلیة على العمل مزید من الموارد لتحقیق تلك التحسینات. ومن شأن بطاقات الدرجات أن تساعد المجت

لتحقیق أهداف رقمیة طموحة، مما یساعد كل طرف في النظام على التركیز على إسهاماته األساسیة وتشخیص أي 

مشكالت وتعمیم أفضل الحلول. وال یوجد في الوقت الراهن نظرة عامة لما نجح وما لم ینجح، وال أي وعي 

ات غیر الناجحة وال ضغط من أجل تحقیق التحسینات. وسوف تكون باألولویات الرئیسة. ولیس هناك تثبیط للسیاس

هذه المهمة مهمة شاقة ولكن باالستعانة بتركیز الجمیع والدعم من مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس یتوقع أن یصبح في 

اإلمكان إطالق آلیة من هذا القبیل في غضون عام واحد. 

ینبغي أن یضطلع بدوره: فالجهات المانحة ینبغي أن وقال إن كل عنصر في المنظومة العالمیة لألغذیة -305

متعددة األطراف ودوائر البحوث أن توفر المتخصصةتوفر الموارد والمساعدة التقنیة، بینما ینبغي على الوكاالت 

الدعم للبرامج الوطنیة المعنیة. غیر أن التمییز بین تلك األدوار أصبح غیر قاطع على الصعید العملي. فبعض 

ن النامیة یضع خططه الوطنیة استنادا إلى سیاسات تحظى بشعبیة واسعة ولكنها ال تؤدي إلى تحسین الغلة، البلدا

وهي ممارسة ال یمكن أن یتحمل تكلفتها سوى البلدان األكثر ثراء، بینما العنصر الحاسم لدى البلدان النامیة هو 

طراف المتلقیة على تغییر أولویاتها من أجل تنفیذ اعتماد السیاسات السلیمة. وهناك جهات مانحة عدیدة أجبرت األ
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مشروعات غیر استراتیجیة رغبة في الحصول على التمویل الذي تشتد الحاجة إلیه. ویمكن أن یؤدي نظام بطاقات 

الدرجات إلى تقلیص تلك التشوهات، وهي تشوهات تقوض تلك المهمة المشتركة. ویعتبر برنامج الشراء من أجل 

مثاال جیدا لمبادرة ناجحة یمكن إدخال المزید من التحسین علیها. ففي إطار ذلك البرنامج، تم شراء إحراز التقدم

ملیون 1.3احتیاجات عام واحد من الغذاء من المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة من أجل إطعام أكثر من 

ن یمكن لهذا البرنامج، باالستعانة بالتمویل نسمة. ویتولى برنامج األغذیة العالمي إدارة ذلك البرنامج بمفرده ولك

والمشورة من الوكاالت المتخصصة األخرى المعنیة بقضایا األغذیة، تطویره كي یصبح خطة أفضل تنسیقا وربما 

أعلى كفاءة تكون مدعومة بآلیات المساءلة الالزمة. 

داف الرقمیة الطموحة الخاصة وقال إنه من الضروري تعزیز االستفادة من الثورة الرقمیة كي تتحقق األه-306

باإلنتاجیة. فاالكتشافات الجدیدة في علم الوراثة وتكنولوجیا المعلومات تتیح حلوال ابتكاریة وینبغي االستعانة بها من 

أجل مساعدة المزارعین الفقراء. وقد أخفقت النظم القائمة في تحقیق ذلك ألنها صممت قبل ظهور التكنولوجیات 

لتقدم في علم المجموع الجیني بسبیلها إلى تغییر طرق استنبات البذور، وذلك على سبیل المثال. الجدیدة. ومظاهر ا

فقد تقلص الزمن والتكلفة الالزمان لوضع تسلسل للمورثات بدرجة حادة. ویمكن تطبیق نفس األدوات واألسالیب 

ي استنبات البذور. وقد أمكن التنبؤ على الزراعة. والكاسافا مثال جید على ذلك، وذلك بسبب الصعوبات الكامنة ف

بأداء البذور بفضل تطویر برامج حاسوبیة جدیدة وخوارزمیات جدیدة للربط بین بیانات التسلسل المأخوذة من 

مورثات نبات الكاسافا وبین األنماط الظاهریة. وقد وضع هذا األسلوب في األصل من أجل التنبؤ بمردود حلیب 

لفة وضع تسلسل الحمض النووي، أضحى في اإلمكان تطبیق هذا األسلوب على باقي األبقار؛ وعندما انخفضت تك

قطاع الزراعة، بما في ذلك مجموعات النباتات التي كانت مهملة من قبل. وسیصبح بإمكان المزارعین في البلدان 

یسهم إسهاما كبیرا في النامیة التنبؤ بأداء النبتات الصغیرة، مما یقلص طول دورة االستنبات إلى أقل من سنتین و 

تحسین جودة الشجیرات المنتقاة. وقد أتاحت تلك األسالیب إمكانیة كبیرة لصغار المزارعین الذي یجابهون آثار تغیر 

المناخ وأمراض النباتات وانخفاض غلة األرض كي یحققوا االكتفاء الذاتي. ولكن الصعوبة تكمن في تطبیق تلك 

قق فوائد لصالح من یحتاجون إلیها أكثر من سواهم كما أن الخطر یكمن في أن األسالیب على وجه السرعة كي تتح

تظل هذه األسالیب حكرا على العالم الغني. 

وقال إن هناك تطبیقات أخرى للثورة الرقمیة. فعلى سبیل المثال یمكن استخدام كامیرات الفیدیو الرقمیة في -307

بین النساء العامالت في الزراعة. وقد طبق المشروع الرقمي تعمیم المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات فیما 

قریة، 00010أن یغطي نطاقه أكثر من ملیون مزارع في المتوقعاألخضر المنفذ في الهند ذلك األسلوب، ومن 

ظا. مكمال بذلك نظام اإلرشاد الزراعي التقلیدي. ویتمیز هذا األسلوب بفعالیة تكالیفیة عالیة وهو یحقق فرقًا ملحو 

ففي عصر یشهد جمع البیانات باستخدام األقمار االصطناعیة، ال تزال الطرق البالیة كثیفة العمالة متبعة في بلدان 

عدیدة. ولذلك یتعین أن تعزز الوكاالت المعینة الخبرات وتساعد نظم جمع المعلومات الوطنیة على االنتقال إلى 

هذا القطاع، في بلدان كالبرازیل والصین مثال، حیث یشهد القطاع العصر الرقمي. وهذه الخبرات موجودة بالفعل في 

الزراعي ازدهارا ویمكن تطبیق المبتكرات بسهولة.

وقال إن هناك اتجاها یبشر بالخیر هو اتساع نطاق االبتكار وسرعة تعمیمه. وهناك المزید والمزید من -308

مستمر في القدرة على االتصال مع من لدیهم تلك األفكار التي تظهر إلیجاد سبل لتحسین الزراعة، مع التحسن ال

المتعلقة بإیجاد حلول لمشكالت الزراعة تجاوبا عالمیا هائال، أتى في الكبیرةاألفكار. وقد لقیت مبادرة التحدیات 

غالب األحیان من أوساط مفاجئة، وذلك بسبب وصوله إلى مجتمع واسع من المبتكرین في العالم كله عن طریق 
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ترنت. كما أتى العدید من جوانب التقدم التي یمكن استخدامها من میادین أخرى كالطب والدفاع أنتجت شبكة اإلن

مقادیر هائلة من البیانات ذات القیمة العظمى للزراعة. وینبغي أن تضطلع المنظومة العالمیة للزراعة بدور محوري 

ى. في اكتشاف االبتكارات القابلة للتطبیق المتحققة في قطاعات أخر 

وقال إن مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس ملتزمة بتقدیم المساعدة في مجال االبتكار. وأضاف إنه متفائل بفضل -309

. ففي البدایة حققت جوانب التقدم في الحساب اآللي نفعا الرقمیةخلفیته إزاء االختالفات التي یمكن أن تحدثها النهج 

د السبل الكفیلة بمعالجة تحدیات الربط بالمناطق الریفیة للبلدان األكثر ثراء دون غیرها وثبت من الصعب إیجا

وتبسیط المنتجات وجعلها في متناول الجمیع. وحیث إن قوى السوق سوف تحبذ االبتكار دائما لصالح المزارعین 

رقمیة األغنیاء، فإن من المهم إیجاد السبل الكفیلة بجعل الثورة الرقمیة مفتوحة ألشد الفقراء فقرا وتحاشي نشأة هوة

في قطاعات أخرى. وقد ركزت المؤسسة في البدایة على قطاع الصحة ولكن أصبح من الجلي أن العمل في قطاع 

الزراعة مكمل لذلك وأن الفرص المتاحة لتحقیق التقدم قویة بنفس الدرجة في قطاع الزراعة. ومن الحقائق الباعثة 

غذاء الكافي هم من المزارعین. وهناك ارتباط مباشر بین في المائة ممن ال یجدون ال70على الدهشة أن أكثر من 

مساعدة المزارعین على زیادة اإلنتاجیة والحد من انتشار الجوع؛ وتحقیق ذلك الهدف بأسرع ما یمكن هو مسألة 

تنظیم ال أكثر. 

ملیار 2وقال إن مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس لدیها التزام طویل األجل بقطاع الزراعة وقد تعهدت بتقدیم -310

دوالر أمریكي لمساعدة أصحاب الحیازات الصغیرة. وقد حدثت حاالت إخفاق، ولكن باستخدام األدوات السلیمة في 

أیدي المزارعین حقق هذا المشروع نجاحا كبیرا. فعلى سبیل المثال حقق استخدام بذور األرز المتحملة للغمر فارقا 

الري الصغرى إلى إعطاء دفعة لزیادة غلة األرض حتى في حال كبیرا لدى عدد من المزارعین. وبالمثل، أدت نظم

نقص المیاه، وكان من بین النتائج المتحققة تمكین المزارعین من إرسال أطفالهم إلى المدارس. وقال إن المؤسسة 

قة. ملیون دوالر موجهة إلى منتجات زراعیة باالستفادة من نجاحات ساب200بصدد اإلعالن عن منح إضافیة بقیمة 

صنفا جدیدا من الذرة المقاومة للجفاف وتوفیر لقاحات جدیدة للحیوانات وتدریب أكثر 30وتدعم تلك المنح إطالق 

من تجار المنتجات الزراعیة الذین سیقومون بدورهم بعد ذلك بتدریب المزارعین وتزویدهم بالمعدات. 00010من 

هو زیادة اإلنتاجیة المستدامة لمئات المالیین من وقال إن الهدف الجامع لعمل المؤسسة في هذا الصدد -311

جیدا ویسهموا في بناء مستقبل یحمل اإلنتاجیة تعلیماالبشر بتحریرهم من الفقر وٕاعطائهم الفرصة كي یتلقوا 

والرخاء. ومن الضروري لتحقیق ذلك الهدف الجامع المشترك تحسین التنسیق واتباع نهج ابتكاریة. ومن شأن اتباع 

س تعمل بكفاءة أن یساعد على تحدید مواطن القصور وٕاجراء التغییرات الالزمة. نظم قیا

لمؤسسته على جهودها في Gatesالسید یعطیها(مدیرة النقاش): سألت عن الدرجة التي قد SESAYالسیدة-312

مجال الزراعة والحد من الفقر. 

وٕانها استفادة استفادة كبیرة من : قال إن المؤسسة تعمل في ذلك المجال منذ ست سنوات GATESالسید-313

التي أولت لسنوات طویلة اهتماما بالبحوث والتنمیة في أفریقیا. أما مؤسسة بیل روكیفیلرتجارب رواد مثل مؤسسة 

األساسیة بالتعاون مع الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة العملیاتومیلیندا غیتس فقد ركزت على تمویل 

ثورة خضراء في أفریقیا الذي خرج إلى الوجود مؤخرًا. كما أن للمؤسسة تجربة إیجابیة في التعاون والتحالف من أجل

مع النظم الوطنیة. وكل منحة تعطى تصنیفًا، وبعضها حقق نجاحا أكثر من غیره. وقد وضعت المؤسسة 

تركیز على ثمانیة استراتیجیة جدیدة وهي تسعى إلى شرحها بشكل أفضل للشركاء المحتملین. فقد قررت ال
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محاصیل، بما في ذلك اإلنتاج الحیواني، تاركة لغیرها االضطالع بدور قیادي في المجاالت التي تتوافر له فیها 

إذا عاملها بكرم في هذا الشأن."باء"الخبرة. وبوجه عام، فإنه قد یعطي جهود المؤسسة الدرجة 

لم تالق نجاحا في مجال الزراعة.التيخبراته عن Gates(مدیرة النقاش): سألت السید SESAYالسیدة-314

: قال إن هناك أجزاء عدیدة من اللغز ینبغي وضعها معا طوال الطریق. وقد ركز هو حتى GATESالسید -315

اآلن على فكرة "البذرة السحریة" في التعاون مع الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة. أما الخطوة التالیة 

مكین شركات البذور من تحقیق الربح مع االلتزام في ذات الوقت بمعاییر الجودة. وتشمل فتكمن في ضمان ت

الخطوات الجدیدة في هذا الشأن توعیة تجار المنتجات الزراعیة والمزارعین مع كفالة حصول المزارعین على 

عنه طوال هذه العملیة. ومن االئتمان الالزم لشراء األدوات المالئمة. والتنسیق مع الخبراء اآلخرین أمر ال غنى 

األمثلة الناجحة على ذلك استنبات صنف من األرز یتحمل الغمر. فقد كانت البحوث المتعلقة بهذا الصنف مكتملة 

بالفعل منذ عقود سابقة، وقد عرضت المؤسسة تقدیم موارد إلى المعهد الدولي لبحوث األرز وبعض األنظمة 

تخدام ذلك الصنف. وتال ذلك ترویجه بنجاح بین المزارعین. غیر أنه لم یكن الوطنیة التي وافقت على اإلسراع باس

في اإلمكان تنفیذ كل المشروعات بهذه السرعة. فهناك مشروع الستنبات صنف من الموز عالي الغلة ومقاوم 

یزال سنة حتى اكتمل، ولكنه مع ذلك یعتبر مشروعا ناجحا. وفضال على ذلك، ال14لألمراض في أوغندا استمر 

من الضروري تحدید من یضطلع بمختلف األدوار؛ فعلى سبیل المثال، ینبغي لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم 

المتحدة أن تضطلع بالدور القیادي في مساعدة النظم الوطنیة. 

لتحدي تغیر المناخ الفرید من للتصدي(مدیرة النقاش): سألت عن استراتیجیة المؤسسة SESAYالسیدة-316

نوعه.

: قال إن الطقس دائما ما یثیر مشكالت أمام صغار المزارعین، والمؤسسة تسعى إلى GATESالسید-317

اختالفات الطقس الناجمة عن تغیر المناخ عن تسببهامساعدة المزارعین على التكیف مع الجفاف والفیضانات التي 

ادة اإلنتاجیة. وسوف یعاني صغار طریق توفیر بذور أعلى مقاومة ألحوال الطقس وتحسین أسالیب التخزین وزی

المزارعین رغم أنهم لم یتسببوا في هذه المشكلة. ومع ذلك فإن التدابیر الضروریة كانت ستصبح ضروریة حتى بدون 

تغیر المناخ. فالبذور الالزمة للتصدي آلثار تغیر المناخ هي في الواقع إما مقاومة للجفاف أو مقاومة للفیضان. أما 

د زاد من إلحاح المشكالت القائمة ولكنه لم یغیر الوضع بأكمله. ومهما یكن من أمر، فإن منظمة تغیر المناخ فق

األغذیة والزراعة لألمم المتحدة لم تنشأ للتصدي لتغیر المناخ. والتدابیر الصحیحة الرامیة إلى تحسین القطاع 

الزراعي هي من الثوابت. 

صحة ما أشیع عن تردد المؤسسة في التصدي لقضایا (مدیرة النقاش): سألت عن مدى SESAYالسیدة -318

تغیر المناخ بطریقة مباشرة. 

: قال إنه ربما قام بتمویل مشروعات جدیدة في مجال الطاقة أكثر من سواه ولكن ما زالت GATESالسید -319

طاقة. فعند هناك حاجة للمزید من الجهود في مجال تولید الطاقة. ومن الضروري تطویر ابتكارات هائلة في سوق ال

مساعدة مؤسسته للمزارعین على التصدي للصدمات، كان مستعدًا لمواجهة واقع تغیر المناخ، ولكن القضیة هنا 

ینبغي أال ینظر إلیها على أنها تحول عن المسار الرئیسي. 
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للتنوع (المدیر العام للمنظمة الدولیة للتنوع البیولوجي): ذكر الحضور بأن المنظمة الدولیةFRISONالسید-320

البیولوجي هي رابع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وتتصدى لقضایا األغذیة والزراعة وتمثل مركزا للجماعة 

بسؤال عن كیفیة التصدي ال لمشكلة كمیة الغذاء Gatesاالستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة. وقد توجه إلى السید 

الغذاء المطلوبة ومشكلة سوء التغذیة، كأن یكون ذلك مثال عن ودةجالمطلوبة فحسب، بل أیضا التصدي لمشكلة 

طریق تنویع األنظمة الغذائیة، وما إذا كان ینبغي إدراج مؤشرات للصحة والتغذیة في بطاقات الدرجات التي 

التأیید الستخدامها. Gatesیستقطب السید 

رامج الصحیة. كما أنها مرتبطة ارتباطا : قال إن قضایا التغذیة قضایا مهمة في سیاق البGATESالسید -321

مباشرا باإلنتاجیة الزراعیة، بینما تتطلب مسألة المكونات الغذائیة الدقیقة استراتیجیات مختلفة. وقال إن المؤسسة 

تدعم التحالف العالمي لتحسین التغذیة الذي یعمل على تعزیز األغذیة بكل الطرق االبتكاریة. وفضال على ذلك، 

المؤسسة هي أكبر ممول لعملیة زیادة القیمة النتروجینیة، وهي عملیة یتم فیها تغییر تركیب البذور من ربما كانت 

أجل كفالة احتواء المحاصیل على فیتامین ألف والحدید وغیره من المغذیات الدقیقة. وهذه العملیة ال تزال في 

ذائیة، بما في ذلك األقراص، تمثل وسیلة أخرى مدى أهمیتها. وهناك مكمالت غتحدیدبواكیرها ومن السابق ألوانه 

للتدخل في هذا الشأن. وهي لیست مكلفة ولكنها تتطلب إنشاء منظومة تسویق اجتماعي لكفالة استخدامها. وفضال 

على ذلك، هناك ثغرات واسعة بشكل یثیر االستغراب في المعارف السائدة عن نتائج تعاطي فیتامین ألف والحدید 

ت غذائیة، وهناك اختالف ال یستهان به حول استخدام المكمالت الغذائیة. والزنك كمكمال

وقال إن المؤسسة تتعاون منذ فترة للتصدي لمشكلة النظام الغذائي لألطفال وأثرها على الصحة والنمو -322

العقلي. وهناك مؤشرات قویة على أن ضعف النظام الغذائي هو الذي تسبب في تخلف أفریقیا، وذلك بسبب 

صابة باإلسهال ونقص مغذیات معینة. ویبدو أن نسبة مئویة أعلى من األطفال تعاني من مشكالت النمو اإل

العقلي، واستئصال اإلسهال والمالریا یعتمد على تحسین عناصر المغذیات الدقیقة. وأعرب عن أمله في أن تحسین 

لة سوف یساعد على تحاشي وقوع مأساة األربع أو الخمس المقبالسنواتأسالیب القیاس وتعزیز الفهم على مدى 

مروعة. وقال إن مؤسسته تمول بحوثا وهي تدرك أن قصور الفهم یثبط االستثمارات في مجاالت عدیدة ربما ینظر 

إلیها یوما ما على أنها بالغة األهمیة. 

إنتاجیة یادة(إثیوبیا): قال إن بلدانا عدیدة، منها بلده، وصلت إلى أفضل الممارسات في ز ASEFFAالسید-323

زراعة الحیازات الصغیرة. وسأل عن كیفیة توسیع نطاق تلك الممارسات وكیفیة زیادة اإلنتاجیة إلى المستوى الذي 

حققه أنجح المزارعین، وأیضا كیفیة إتاحة هذه الممارسات الفضلى للبلدان األخرى.

وتعتبر حالة التحول الزراعي : قال إن فكرته المتعلقة ببطاقات الدرجات لها أهمیتها.GATESالسید-324

اإلثیوبیة مثاال على أفضل الممارسات التي حققت نتائج جیدة بالفعل. ویمكن استخدام بطاقات الدرجات لحصر 

مشكالت محددة تتعلق بأصناف البذور، مثل التورید وتكالیف توعیة المزارعین. وعندئذ یمكن للبلدان األخرى أن 

. وبعض التغییرات، مثل إتاحة الحوافز المناسبة لشركات البذور، یمكن تحقیقها سریعا تحدد التغییرات الالزم إدخالها

. وهناك تغییرات أخرى، مثل التغییرات في نصیب الزراعة في المیزانیة العامة، ورائهامع تحقیق نتائج إیجابیة من 

تستغرق وقتا أطول كي تحقق وتغییر النظام الضریبي أو توعیة المزارعین، على قدر مساو من األهمیة ولكنها

تأثیرها. ومن المفید جدا تعمیم تجارب إثیوبیا عن طریق آلیة بطاقات اإلبالغ. 
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(مدیرة النقاش): سألت عن أهم التدابیر التي ینبغي على الحكومات الوطنیة وصانعي SESAYالسیدة-325

السیاسات اتخاذها في مجال الزراعة والتنمیة الزراعیة.

قال إن الزراعة ال تتلقى االهتمام المركز الذي تستأهله من حیث نصیبها في الموازنة : GATESالسید-326

العامة أو السیاسات أو التمیز التقني الواجب توافره في أي وزارة. ویتوقع أن یكون في اإلمكان توعیة قادة البلدان 

ة في بلدان أخرى. فعلى سبیل المثال، بمواطن القصور في القطاع الزراعي في بلدانهم أو توعیتهم بالتجارب الناجح

بلد ما بأن نطاق تغطیة اللقاحات لدیه أدنى مما حققه بلد مجاور أفقر إعالممن المفید أن تكون هناك قدرة على 

منه، مع إعطاء تفاصیل أثر ذلك على نمو األطفال أو على معدالت الوفیات بینهم. وسوف یكون نظام بطاقات 

حدید األولویات العلیا. وفضال على ذلك، یفتقر معظم القادة السیاسیین إلى خلفیة معلومات الدرجات مفیدا جدا في ت

عن األنظمة الزراعیة. 

(غینیا): سأل، في معرض اإلشارة إلى أنه ممثل للمزارعین، عما یمكن عمله بمساعدة DIALLOالسید-327

اإلنتاج الزراعي بطریقة مستدامة. الصندوق لتعزیز منظمات المنتجین في أفریقیا جنوب الصحراء وتحسین

: قال إن منظمات المزارعین تضطلع بدور بالغ األهمیة عن طریق إسماع صوتها حول GATESالسید-328

كیفیة تحقیق التحسینات المطلوب إجراؤها من قبل وزارات الزراعة. فتوحید المزارعین أعطاهم صوتا مؤثرا في 

توعیة واألمراض، مما یمكن أن یساعد على تحاشي الكوارث. وهناك العدید السیاسات المتعلقة باألسمدة والبذور وال

من منظمات المزارعین الناجحة في أفریقیا ولكن ینبغي أن ینشأ المزید منها. وقال إن الصندوق یدیر بالفعل العدید 

ا المجال. وأعرب من مشروعاته بالتعاون مع منظمات المزارعین كما أن مؤسسته تزید باستمرار من نشاطها في هذ

عن رغبته في إیجاد السبل الكفیلة بجعل صوت تلك المنظمات أكثر تأثیرا. 

(مدیرة النقاش): سألت عما إذا كان بمقدور منظمات المزارعین الموجودة في أفریقیا أن SESAYالسیدة-329

تتعلم من تجارب منظمات المزارعین خارج أفریقیا.

المختلفة الرامیة إلى تیسیر عمل الحركات القاعدیة ینبغي أن تدرج : قال إن جهود البلدان GATESالسید-330

في آسیا یفوق عددها ما هو موجود في أفریقیا، وهو للمزارعینعلى بطاقات الدرجات. فیبدو أن هناك مجموعات 

شيء ینبغي محاكاته. 

احات (كوت دیفوار): قالت إن التحالف العالمي من أجل اللقTAGLIANTE-SARACINOالسیدة-331

في بلدان أفریقیة عدیدة، منها بلدها كوت دیفوار. باللقاحاتوالتطعیم أسهم إسهاما كبیرا في زیادة نطاق التغطیة 

على نهجه اإلنساني في المساعدة على نشر استخدام لقاح التهاب السحایا على GATESووجهت الشكر إلى السید 

وجه الخصوص. 

ر عن اللقاحات من خالل خبرات التحالف العالمي من أجل اللقاحات : قال إننا تعلمنا الكثیGATESالسید -332

والتطعیم. وأمكن عن طریق منحة وجهت إلى شركة هندیة توفیر لقاح رخیص ضد التهاب السحایا یقدم اآلن إلى 

تلك المناطق المتضررة في أفریقیا؛ وقد زاد الطلب زیادة غیر متوقعة على تلك اللقاحات، فالتكنولوجیا الخاصة ب

اللقاحات لم تكن جدیدة ولكن بفضل توجیه بعض االستثمارات أمكن تحقیق تخفیض كبیر في التكالیف. ویمكن 

تطبیق نفس المبدأ على الزراعة. فالمعدات التي ال تعتمد على الحراثة المصممة من أجل المزارع في الوالیات 

دام من قبل أصحاب الحیازات الصغیرة ولكن المتحدة لم یكن في اإلمكان إنتاج نسخ طبق األصل منها لالستخ
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المفهوم األساسي وراءها قد یكون بالغ النفع. فالسوق في غالب األحیان یمنع تخفیض أسعار األدوات المصممة 

للعالم الغني إلى مستوى یجعلها في متناول من هم في حاجة إلیها. 

یر مستعد لتولي رئاسة البنك الدولي ألنه إنه غGatesوردا على سؤال موجه من صحفي إیطالي، قال السید -333

منشغل تماما بعمله في المؤسسة. وقال إن عمل البنك الدولي أصبح أفضل من ذي قبل، إذ أن رئیسه الحالي یعمل 

على رد مسار التراجع في التركیز على الزراعة لدى البنك الدولي، كما یسعى جاهدا منذ فترة إلى وضع مشروعات 

الرامیة إلى إعطاء دفعة للنشاط الزراعي على جدول أعمال  البنك الدولي. ورغم أن كال من البنیة األساسیة 

تستحقان اإلشادة على الثورة الخضراء، ساعد البنك الدولي وما زال یساعد على تحقیق روكیفیلروفوردمؤسستي 

ویة، وهو ما جعل منه شریكا تحسینات سریعة عن طریق التركیز على مشاریع البنیة األساسیة ذات األهمیة الحی

مهما للوكاالت المتخصصة التي تتخذ من روما مقرا لها. فقد وفر الدعم للبنیة األساسیة لمؤسسة تحدي األلفیة بینما 

انخرطت مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس في شراكات مع البنك الدولي تعنى باإلنتاجیة الزراعیة، وقال إن البنك الدولي 

بالحاالت التي أخفق فیها وأعرب عن أمله في أن یجد البنك الدولي قائدا یضیف إلى ما تحقق على استعداد لإلقرار

من عمل على أیدي رئیسه الحالي، وذلك من خالل الشراكة مع الوكاالت المتخصصة التي تتخذ من روما مقرا لها.  

سأل عن كیفیة معالجة مشكالت (المدیر العام لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة): da SILVAالسید-334

یكمن في توعیة المستهلكین.الحلالهدر والبدانة، وهي قضایا تزداد أهمیتها باستمرار، وما إذا كان 

: قال إن البدانة تعتبر سابقًا من قبل الطبقات العلیا في البلدان األكثر ثراء على أنها عالمة GATESالسید-335

إلى التمارین الریاضیة والنظم الغذائیة بالحاجةلم المتقدم على وعي تمیز. وما أن أصبح المیسورون في العا

الصحیة، أصبح هناك ارتباط عكسي بین معدالت البدانة ومستوى الدخل، ولیس من الواضح ما إذا كانت توعیة 

لمذاق ال المستهلكین ستنجح أم ال. وأعرب عن أمله في إمكان استخدام التكنولوجیا في ابتكار وجبات خفیفة طیبة ا

تتحول إلى دهون. وقال إن هناك شركات عدیدة تعكف بالفعل على تركیب لحوم صناعیة ومواد غذائیة صناعیة 

أخرى. وسوف یكون من المحبذ إنتاج أغذیة طیبة المذاق ذات سعرات حراریة منخفضة بدال من محاولة إقناع 

ن. ومع ذلك، ینبغي المضي قدما في التوعیة. وقال الناس بتقلیل طعامهم أو فرض قیود من قبل الدولة في هذا الشأ

إن البلد الوحید الذي یبدو أنه نجح دون غیره في تقلیل البدانة هو فنلندا. وینبغي بذل مزید من الجهد على مستوى 

كل بلد على حدة في العالم المتقدم ویمكن لألمم المتحدة عندئذ أن تساعد في تعمیم أفضل الممارسات. وأعرب عن 

له في أن تنتهج البلدان نهجا ابتكاریة في هذا الصدد من خالل تمویل العلوم كي تیسر على الناس االلتزام أم

بالفضائل.

(المدیرة التنفیذیة لبرنامج األغذیة العالمي): سألت عن الهدف الجامع النهائي من SHEERANالسیدة-336

وسوء التغذیة؟ ففي بعض األحیان یؤدي ارتفاع نظام بطاقات الدرجات: هل هو زیادة الدخل أو الحد من الجوع 

اإلنتاجیة إلى زیادة صادرات الغذاء وال یكون له تأثیر على الجوع وسوء التغذیة. فهل تعطى أعلى المراتب للبلدان 

التي تزید الصادرات أو ترفع أرقام اإلنتاج أم تعطى للبلدان التي تكفل دخال أعلى لصغار المزارعین على أن تترك 

بقي لحاله؟ما 

: اتفق في الرأي على أنه قد تنشأ مواقف تنطوي على مفارقات. وقال إن زیادة اإلنتاج یمكن GATESالسید-337

أن تؤدي إلى تخفیض األسعار وهو ما یؤدي بدوره إلى تخفیض دخل المزارع ویحقق صالح فقراء الحضر ولكنه 

والزراعة لألمم المتحدة تقاریر مفیدة بشأن انعدام األغذیةیسبب مشكالت هائلة لفقراء الریف. وقد وضعت منظمة 
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األمن الغذائي. وقال إنه سیولي أولویة لتمكین مزارعي الكفاف من إطعام أسرهم، حتى إذا كان ذلك یعني دفع 

أسعار الغذاء في اتجاه هبوطي. ففي البلدان ذات التجارب الناجحة أدى ارتفاع إنتاجیة الزراعة إلى تخفیف 

وظیف العمالة في الحضر. فإذا قامت الدوائر المعنیة بالغذاء، بما في ذلك الوكاالت الموجودة في الضغوط عن ت

روما، بواجبها على النحو السلیم، فإنه یمكن التیسیر في المضي في هذا االتجاه. ومن أبرز األمثلة على ذلك ما 

عالمي، ینبغي أن یكون هناك دائما طلب في هذا الشأن. وبالنظر إلى نقص الغذاء على المستوى الالصینحققته 

على اإلنتاج ولكن من الضروري الربط بین الناتج الذي یحققه مزارعو الكفاف وبین النظام العالمي. فتشجیع 

استخدام األراضي التي لم تكن من قبل مستدامة وال منتجة یتعین أال یؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار األغذیة. 

دمة إزاء السرعة في تطبیق النزعة الحمائیة على األغذیة ألن المخزونات الغذائیة ضئیلة وأعرب عن شعوره بالص

لدرجة أن النزعة القطریة أصبحت هي الغالبة وتسببت في تشوهات ضارة. فأفریقیا ال ینبغي لها أن تسورد 

یة حتى ال تتضرر المحاصیل الغذائیة األساسیة، بل ینبغي أن تكون مصدرا صافیا لمحاصیل األغذیة األساس

أضعف الشرائح من السكان بسبب أسعار األغذیة المستوردة. 

طالبا رأیه بشأن دور القطاع الخاص Gates(رئیس الصندوق): وجه سؤاال إلى السید NWANZEالسید-338

في دعم المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة. كما أعرب عن رغبته في أن یعرف كیف تتأكد المؤسسة من أن 

شروعاتها یتوفر لها الدعم من مجتمع محلي أو بلد معین.م

: قال إنه عندما یحصل المزارعون على بذور أفضل فإنه ال یكون لدیهم ما یغریهم باستخدام GATESالسید-339

أراض ذات خصائص متدنیة ویصبح في متناولهم باستمرار االستثمار في تحسین التربة. غیر أن الرأسمالیة ال توفر 

من مخاطر وبسبب األطر الزمنیة الطویلة والعوامل بذلكیال للبحوث والتنمیة بما یكفي بسبب ما یقترن أبدا تمو 

المثبطة عن االبتكار. والسوق ال یمثل بدیال عن الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة وال منظمة األغذیة 

زراعیة األساسیة ودراسات البیانات والتمویل في مجال والزراعة لألمم المتحدة وال الصندوق فیما یتصل باألعمال ال

الزراعة، على التوالي، وقال إنه یشعر في أغلب األحیان باالندهاش من حاالت فشل األسواق بسبب تصورات سائدة 

عن المخاطر القطریة أو عدم االستقرار القطري. ومع ذلك، فإنه یحبذ إشراك القطاع الخاص وغالبا ما یسعى إلى 

تئناس بوجهات نظره المفیدة بشأن جدوى أو استدامة مشاریع مؤسسته. فالمؤسسة تعاونت وال زالت تتعاون مع االس

شركات البذور إلقناعها بالتنازل عن حقوق الملكیة الفكریة كمنحة رغم أنها ال تتوقع الحصول على دخل من معظم 

الخاص یعتبر أمرا بناء في أغلب األحیان. وفي العدید المزارعین في أفریقیا. واالنفتاح الفكري فیما یتعلق بالقطاع

من المشاریع، یحرص القطاع الخاص على تصنیع منتجاته أو نقلها أو تصدیرها إلى األسواق الخارجیة. أما الهدف 

الجامع الذي تتوخاه المؤسسة من كل مشروع فهو زیادة اإلنتاجیة إلى مستوى یمكنها من الخروج من ذلك المشروع. 

د حقق واحد من مشروعاتها المتعلقة بالبن وبعض مشروعاتها المتعلقة بمنتجات األلبان ذلك الهدف الجامع. وق

Gates(مدیرة النقاش): وجهت، في معرض اختتام وقائع هذا النشاط، الشكر إلى السید SESAYالسیدة -340

وٕالى كل المشاركین.

حول موضوع "االنتقال من األقوال إلى مناقشة فریق خبراء رفیع المستوى مع صانعي السیاسات 

األفعال: خلق مستقبل مستدام للمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة" 

(مدیرة النقاش): دعت مجلس المحافظین إلى مشاهدة فیدیو وثائقي عن كیفیة MUNCHETTYالسیدة-341

مساعدة المزارعین على التحرر من الفقر باالستعانة بالممارسات المستدامة.  
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.عرض الفیدیو الوثائقي على الحاضرین-342

Akinwunmi(مدیرة النقاش): قدمت أعضاء فریق المتحدثین وهم: معالي السید MUNCHETTYالسیدة-343

Ayo Adesina وزیر الزراعة والتنمیة الریفیة في نیجیریا، وقد سبق له شغل منصب نائب رئیس التحالف من أجل

ملیار دوالر أمریكي سنویا 20موحه في جعل نیجیریا، التي تنفق أكثر من ثورة خضراء في أفریقیا والذي یتمثل ط

كبیر Carlos Seréعلى واردات األغذیة، مكتفیة ذاتیا من األرز في غضون ثالث سنوات ال أكثر؛ والسید 

نظمات استراتیجیي التنمیة في الصندوق، وهو یركز على أهمیة التعاون الذكي والشراكات الذكیة وعلى تعاون الم

 Doña Nemesiaالدولیة مع الحكومات والمزارعین والقطاع الخاص من أجل إیجاد حلول مستدامة؛ ومعالي السیدة 

Achacollo Tola وزیرة التنمیة الریفیة واألراضي في دولة بولیفیا المتعددة القومیات، وقد سبق لها أن قادت عدة

الجنسین في السیاسة وٕاحیاء استخدام البذور المنتجة محلیا من منظمات للمزارعین وتركز على قضایا كالمساواة بین

وزیر األغذیة والزراعة والثروة الحیوانیة في تركیا، Mehmet Mehdi Ekerأجل كفالة األمن الغذائي؛ ومعالي السید 

ي الماضیة عن وهي بلد حققت نجاحا بارزا في الوصول باإلنتاج الزراعي إلى ثالثة أمثاله على مدى السنوات الثمان

طریق إجراءات حكومیة جیدة االستهداف. 

(نیجیریا): ردا على سؤال عن مناط المسؤولیة عن تغییر النظم البالیة وغیر الكفؤة ADESINAالسید-344

المتبعة في الزراعة في العالم، أكد على أن األولویة األولى ینبغي أن توجه لتحقیق زیادة سریعة في اإلنتاجیة 

غرار الثورة الخضراء في آسیا التي كان لها أثر حاسم في تحریر عدة ملیارات من البشر من ربقة الزراعیة على

الفقر. أما األولویة الثانیة فینبغي أن توجه إلى توفیر القیادة السیاسیة الالزمة لتحدید االتجاه المطلوب. فمثال بعد أن 

ي الستینات والسبعینات، باتت اآلن أكبر مستورد لألرز كانت نیجیریا واحدا من كبار مصدري الحاصالت الزراعیة ف

عن طریق زیادة اإلنتاجیة 2015في العالم. ولذا حددت هدفا رقمیا هو االكتفاء ذاتیا من إنتاج األرز بحلول عام 

وتحسین الري وتطویر طاقة طحن عالیة الجودة. 

مسؤولیة العامة عن إیجاد حل عالمي. (تركیا): قال إنه ال توجد إجابة سهلة على قضیة الEKERالسید-345

فمن بین المشكالت التي تثار في هذا الشأن الهدف النهائي لكبریات الشركات الدولیة وهو تعظیم الربح. أما قدرتها 

من البلدان النامیة بعدم التنافس معها على أن العدیدالتنافسیة فیمكن أن تقنع أصحاب الحیازات الصغیرة في 

ذلك إلى التركیز على إطعام أسرهم أو قد یصل األمر بتلك الشركات إلى إقصائهم عن منظومة یتجهوا بدال من 

اإلنتاج. ولذلك فمن الضروري أن تناقش المؤسسات الدولیة هذه المشكلة وأن تجد حلوال تساعد أصحاب الحیازات 

الحیازات الصغیرة أنفسهم الصغیرة على البقاء ضمن منظومة اإلنتاج. أما البدیل عن ذلك فهو أن یجد أصحاب

مجبرین، في مواجهة الجوع والفقر، على ترك المناطق الریفیة والنزوح إلى المدن، وهو ما یمكن أن یزید من حدة 

المشاكل القائمة في المدن بالفعل.

(بولیفیا): أكدت على أهمیة مشاركة الدولة في تمكین منظمات أصحاب TOLAACHCOLLOالسیدة-346

یرة والشعوب األصلیة والنساء بهدف الوصول إلى زراعة مستدامة وغیر ضارة بالبیئة. فعن طریق الحیازات الصغ

توفیر الموارد المالیة والحوافز أمام البرامج ومختلف المنظمات، بحسب احتیاجاتها وبما یتمشى مع مشاركتها، یصبح 

اق صغیر بطریقة مشتركة ومنسقة. في اإلمكان زیادة اإلنتاج التقلیدي والعضوي من قبل المنتجین على نط

على مسألة الشراكة وكذا التعلیق التعلیقSeré(مدیرة النقاش): طلبت إلى السید MUNCHETTYالسیدة-347

بوجه أعم على أدوار المنظمات الدولیة. 
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سیة : قال إنه رغم أن هناك بلدانا إفرادیة، شكلت مع قیاداتها الوطنیة، الوحدة اإلداریة الرئیSERÉالسید-348

الموكل إلیها معالجة قضایا الزراعة، فإن التحدیات الحقیقیة في الوقت الراهن تتجاوز الحدود القطریة والبیئات 

والقطاعات. ولذا من الضروري تحقیق مستویات عالیة جدا من التنسیق من أجل كفالة وضوح جهود التنمیة 

التسییر التقلیدي القائم في العالم، الذي یغطي . فهیكلالصلةوخضوعها للمساءلة ومراعاتها لكل األبعاد ذات 

مجاالت من قبیل التجارة والتمایز بین الجنسین والقضایا االجتماعیة، هو الهیكل الذي وضعته األمم المتحدة. غیر 

أن هناك أطرافا نشطة مهمة أخرى، ال سیما القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات المزارعین، من الضروري 

أیضا. وتعتبر لجنة األمم المتحدة المعنیة باألمن الغذائي العالمي واحدة من العناصر المنخرطة في إشراكها

المسعى الرامي إلى ابتكار شكل جدید للتسییر العالمي، ولكن ذلك التحدي شدید الصعوبة كما أنه ینطوي على 

وهيتدام، كقضیة األرز في نیجیریا، تطویر بنیة جدیدة، مع معالجة قضایا محددة جدا في الوقت ذاته بشكل مس

مثال من بین أمثلة أخرى كثیرة. 

(مدیرة النقاش): سألت عما إذا كان ینبغي أن یقتصر دور الحكومات على MUNCHETTYالسیدة-349

التمكین دون أن یمتد إلى التنفیذ أم ال. 

مثال، أدى سحب التدخل (نیجیریا): قال إن هناك دروسا یجب استلهامها من الماضي. فADESINAالسید-350

الحكومي في أفریقیا تحت تأثیر المؤسسات المالیة الدولیة إلى وضع تفتقر فیه سالسل السلع األولیة اآلن إلى 

مؤسسات التسویق، وینخفض اإلنفاق الموجه إلى البحوث وخدمات اإلرشاد الزراعي والبنیة األساسیة الریفیة بالغة 

اسیة للري. وقال إنه یرى أن الحكومة لیست هي المشكلة وٕانما هي طرف أساسي األهمیة، بما في ذلك البنیة األس

في حل المشكلة. ففي نیجیریا مثال كان الهدف المتوخى هو تحقیق عملیة تحول تتولى الحكومة توفیر التمكین لها 

تثمار األجنبي بینما یقودها القطاع الخاص. وفضال على ذلك، رغم تكرار اإلشارة في غالب األحیان إلى االس

المباشر والمساعدة اإلنمائیة الرسمیة، ینبغي أال نغفل أن اقتصادات العدید من بلدان أفریقیا تحقق نموا وأن القطاع 

المصرفي لهذا السبب لدیه مقادیر كبیرة من السیولة ینبغي االستفادة منها في قطاع الزراعة. وتبعا لذلك ینبغي أن 

الزراعة كنشاط تجاري یتولى فیه القطاع الخاص الدور القیادي في مجاالت مثل یكون الهدف المتوخى هو تنمیة

توفیر البذور واألسمدة وكذلك في مجاالت التخزین وشبكات النقل، مع تولي الحكومة توفیر السلع العامة التي من 

تحققت به الثورة شأنها التمكین في مجاالت البحوث وخدمات اإلرشاد الزراعي والري. فهذا هو السبیل الذي 

الخضراء في آسیا. 

(مدیرة النقاش): سألت عن دور الحكومة في الترویج لالستدامة البیئیة. MUNCHETTYلسیدةا-351

(نیجیریا): قال إن مسألة االستدامة البیئیة تنطوي على جملة قضایا بالغة التعقید. فمن ADESINAالسید-352

، وهو ما یقتضي زیادة االستثمارات األفریقیةد الجفاف في البلدان المعلوم مثال أن تغیر المناخ یؤدي إلى اشتدا

الموجهة إلى الري والبحوث المتعلقة بالمحاصیل المقاومة للجفاف وكذلك تطویر التأمین على المحاصیل من أجل 

لمؤسسي، كما حمایة المزارعین من الصدمات التي یشهدها النسق المناخي. والبلدان األفریقیة تفتقر إلى نظم الدعم ا

أنه ینبغي إیالء اهتمام أكبر الستراتیجیات التنمیة الزراعیة المتوازنة، والتي ینبغي أن تشتمل على زیادة المدخالت 

سالمة إدارة موارد األراضي والموارد المائیة. ومن الضروري أن تتوفر قاعدة تنوع وكذلكاإلنتاجیة والعضویة 

ة إلى إطعام السكان الیوم ومستقبال على حد سواء. فاالستدامة البیئیة ینبغي بیولوجي أوسع تأخذ في الحسبان الحاج

أال ینظر إلیها على أنها أمر معاكس لنمو اإلنتاجیة. 
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(تركیا): اتفق في الرأي على أنه من األمور األساسیة أن تركز استراتیجیات الحكومة على EKERالسید-353

لدعم المقدم إلى أصحاب الحیازات الصغیرة مشروطا. فینبغي مثال أن تحقیق االستدامة. ومن جوانب ذلك أن یكون ا

یكون الدعم المقدم إلى األسمدة مشروطًا بإجراء تحلیل للتربة یحدد العناصر الغذائیة المطلوبة لها؛ وهذه هي 

بینها تشجیع تدابیر أخرى اتخذتها الحكومة التركیة كان من وهناكاالستراتیجیة التي اتبعتها الحكومة التركیة. 

استخدام البذور والشتالت الصغیرة والشجیرات المعتمدة من أجل تحقیق زیادة في اإلنتاجیة وتوفیر قروض بدون 

فوائد بل وتقدیم منح من أجل استخدام شبكات الري بالتنقیط التي تحفظ التربة من التآكل. كما جرى توفیر 

یات اإلنتاج والعملیات الصناعیة عن طریق مساعدة مساعدات في شكل منح من أجل تحقیق التكامل بین عمل

المزارعین على تطویر مرافق التغلیف والتجهیز والتخزین المبرد. وٕاضافة إلى ذلك، أتیحت مرافق البحوث العامة 

لمن یرید استخدامها من القطاع الخاص واتحادات المزارعین بدون أي رسوم.

ي على مفاضلة صعبة. فبعض المهام یمكن إیكالها إلى القطاع : قال إن االستدامة البیئة تنطو SERÉالسید-354

الخاص إلى حد معین، كاالستثمار في المواد الخام المقاومة للجفاف، ولكن التحدي الحقیقي یكمن في إدارة الموارد 

دور الطبیعیة وفهم أنماط الطقس ومعلوماته وهذه سلع عامة بالغة األهمیة یتعین توفیرها. غیر أنه لیس في مق

الحكومات أن تضطلع بهذه المهمة منفردة. فهناك إقرار متنام اآلن بارتفاع مستویات التنوع العالمي. وقد تحققت 

الثورة الخضراء في آسیا في سیاق أوضاع متجانسة، ال سیما مع وجود مساحات كبیرة خاضعة للري الموجه. وهناك 

أوضاع الزراعة البعلیة، وهي أوضاع نادرا ما نجحت فیها اآلن حاجة إلى االنتقال إلى أوضاع أكثر تباینا مثل 

الخطط المركزیة. ولذا فإن االبتكار وتمكین البشر من إیجاد الحلول هما من األمور األساسیة. ورغم أن استثمارات 

كالتي توجهها مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس یمكن أن ترسي اللبنات الالزمة، فإن تحقیق االستدامة في القطاع 

زراعي إنما یعتمد على استثمارات السكان المحلیین. ومن الضروري أن تعكف منظمات المزارعین على ترجمة ال

المفاهیم الواسعة والتكنولوجیات الجدیدة وغیرها من التدخالت إلى ممارسات تتفق واالحتیاجات المحلیة. 

إن تنمیة الزراعة المستدامة یتطلب (توغو): قال، وهو رئیس رابطة المزارعین الشباب في توغو، TOIالسید-355

نشر المعرفة والنهج االبتكاریة في التدریب والممارسات الزراعیة والوصول إلى األسواق المربحة. غیر أن هذه 

االستشاریة وأنشطة البحوث. ولذلك طرح سؤاال عن نوع واألنشطةالشروط ال تتوفر دائما من حیث الخدمات العامة 

تسنى الوصول إلى نوع ما من أنواع اتفاقات الشراكة بین المنظمات غیر الحكومیة والقطاع اإلصالح المطلوب كي ی

الخاص والدولة، وتساءل كذلك عن ماهیة آلیات التمویل الدائمة التي یمكن إرساؤها من أجل ضمان تحقیق 

االستدامة في القطاع الزراعي. 

): قالت إن التجارب أوضحت أنه ال یوجد اتالمتعددة القومیبولیفیادولة (TOLAACHCOLLOالسیدة-356

تحسین مستویات االستدامة واإلنتاج في القطاع الزراعي. فالسیاسات والبرامج الوطنیة لهناك تمویل دائم موجه 

للمنتجین والمزارعین. المعرفة وتوفیرالتكنولوجیا ونقلها وتولید الرامیة إلى دعم قطاع الزراعة هي رهن بالشفافیة 

یستطیع كبار المزارعین الصناعیین االستثمار في اكتساب المعرفة وتطویر المدخالت والتقنیات المحسنة، وفي حین 

فإن ذلك القول ال ینطبق على أصحاب الحیازات الصغیرة الذین یشتغلون بزراعة الكفاف ویعتمدون على المعارف 

فیر المستوى الكافي من االستثمارات الدائمة المأخوذة عن ذویهم وأسرهم. ولذلك تقع على كاهل الدولة مسؤولیة تو 

ونقل التكنولوجیا وال سیما عن طریق التعاونیات ومنظمات أصحاب الحیازات الصغیرة والشباب الدرایة في تحسین 

والنساء. 
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في المائة 80(نیجیریا): أضاف قائال إنه رغم أن أصحاب الحیازات الصغیرة یمثلون ADESINAالسید-357

شتغلین بالزراعة فإنهم ال یكونون مشمولین دائما في عملیات السیاسات. ولذلك من األمور الجوهریة من السكان الم

البدء بتعزیز منظمات المزارعین والمنتدیات المشابهة للحوار من أجل كفالة إسماع صوتهم وجعل الحكومة خاضعة 

ه إدخالها في نیجیریا أصبحت تعني اآلن للمساءلة أمامهم. وفیما یتعلق بالمدخالت، فإن اإلصالحات التي سبق ل

أن كل األسمدة والبذور تباع مباشرة إلى المزارعین أو إلى تعاونیاتهم. فالمساءلة السلیمة أمر أساسي في كفالة 

وصول المدخالت المدعومة إلى مستحقیها. كما أننا بصدد مسألة تتعلق بالحجم: فالنظام القائم على استخدام 

الذي أدخل في نیجیریا یستهدف خمسة مالیین مزارع. ولذا یتعین أن تغطي اإلصالحات الهواتف المحمولة 

التكنولوجیات والمؤسسات والتسییر والمساءلة من أجل ضمان إسماع صوت المزارعین كمسألة محوریة في كل 

التدابیر المتخذة وأن یكون للمزارعین أثر حقیقي على حیاتهم. 

أصحاب الحیازات الصغیرة یعتمدون اعتمادا كبیرا على خدمات الدعم : أكد أیضا على أنSERÉالسید-358

العامة. فشركات الدواجن الكبیرة مثال في مقدورها أن توظف البیطریین بینما صغار منتجي الدواجن علیهم أن 

ال تتوافر فیها یعتمدوا على الخدمات البیطریة العامة وهم یواجهون خسارة كبیرة في القدرة التنافسیة في الحاالت التي

تلك الخدمات العمومیة. وأضاف أن هناك حاجة إلى االبتكار في هذا الشأن لیس فقط في مجال التكنولوجیا وٕانما 

في كل المجاالت، بما في ذلك االبتكار المؤسسي، من أجل إیجاد طرق جدیدة ألداء األعمال المطلوبة. ومن أمثلة 

قدمة كقروض من الصندوق في المجتمعات المحلیة في جبال اإلندیز في ذلك عملیات التخصیص الذاتي للموارد الم

بیرو. فالمجتمعات المحلیة نفسها هي التي تحدد االستثمارات العامة بالغة األهمیة التي تحتاج إلیها، ولیس الحكومة 

ن المشكلة المعنیة.المركزیة المستبعدة تماما من هذه العملیة، وهو ما یعني أنه یجري تمكین األشخاص القریبین م

(تركیا): اتفق في الرأي على أنه من المهم توفیر خدمات اإلرشاد الزراعي للمزارعین، EKERالسید-359

مهندس زراعي وطبیب بیطري كي یعیشوا في القرى 5007وخصوصا من قبل الحكومات. ففي تركیا تم تعیین 

آخرین، وهو ما من 5002ا. ومن المقرر توظیف ویوفروا المشورة والمعلومات ألصحاب الحیازات الصغیرة مجان

شأنه أن یمكن من تغطیة أصحاب الحیازات الصغیرة. فأحیانا یكون المطلوب هو توفیر معلومات ومشورة بسیطة 

من أجل تحقیق زیادة مهمة في مستویات اإلنتاجیة. 

لیست هي (المكسیك): اتفق في الرأي على أن الحكوماتCABAÑAS IZQUIERDORUIZالسید-360

المشكلة وأنها ال تدخل في منافسة مع القطاع الخاص. فالحكومات علیها االضطالع بدور أساسي في الترویج 

للزراعة في كل البلدان، ال سیما في مجاالت البحوث والتنمیة والبنیة األساسیة والقواعد التنظیمیة التي تحكم إنتاج 

زیادة اإلنتاج بطریقة مستدامة وغیر ضارة بالبیئة، طرح سؤاال عن إلىاألغذیة وتوزیعها. وفیما یتعلق بالحاجة 

اآللیات المطلوبة لمنع تغیر المناخ واالستجابة له. ودعا فریق الخبراء إلى التعقیب على موضوع التكالیف الجدیدة 

التي یتسبب فیها تغیر المناخ للمنتجین، وخصوصا المنتجین على نطاق صغیر. 

ریا): أضاف قائال إن التركیز ینبغي أن ینصب أوال وقبل كل شيء على التكیف (نیجیADESINAالسید -361

مع تغیر المناخ. وفي أفریقیا یتطلب ذلك التركیز على البحوث والتنمیة ألصناف المحاصیل المقاومة للجفاف والتي 

س من أجل مساعدة تتحمل الحرارة. وهناك جانب آخر ینبغي التركیز علیه هو زیادة االطالع على معلومات الطق

األسمدة بشكل أكثر فعالیة. ویتطلب ذلك استثمارات هائلة في نیجیریا مثال وتطبیقالمزارعین على التخطیط للغرس 

حیث ال یوجد سوى عدد قلیل من محطات األرصاد الجویة في العدید من المناطق. ومن الضروري أیضا تعزیز 
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وأنه یتعین علیهم التكیف في الغرس والتحضیر تبعا لتلك التغیرات. وعي المزارعین بأن الوضع یشهد تغیرا مستمرا 

كما تكتسي نظم اإلنذار المبكر أهمیة بالغة. 

الطقس. والقضیة هنا هي كیفیة التمكن من مؤشراتوأكد على أهمیة برامج التأمین للمزارعین استنادا إلى -362

دور المنظمات الدولیة یتمثل في تمویل هذه البرامج. تمویلهم بالمقدار المالئم ومصادر هذا التمویل. وهو یرى أن

ولذلك یقترح أن یسرع الصندوق ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، وغیرهما من المنظمات، بما في ذلك البنك 

الدولي ومصرف التنمیة اآلسیوي، بوتیرة الحصول على التمویل للتأمین المرتبط بمؤشر الطقس في أفریقیا كي 

ي مالیین المزارعین المعرضین للصدمات الناشئة عن تغیر المناخ. وهناك نقطة أخرى هي أنه مع أن الري له یغط

أهمیة بالغة فإن هناك أعماال بالغة األهمیة مما یجب القیام بها على المستویین الوطني والدولي من أجل تحسین 

كفاءة استخدام المیاه. 

سوف یتضرر من اآلثار السلبیة لتغیر المناخ، ال سیما البلدان (تركیا): قال إن الجمیعEKERالسید-363

النامیة. ولذلك من الضروري وضع استراتیجیات وسیاسات ترمي إلى استدامة اإلنتاج ومنع الضرر الناجم عن 

ائة في الم50إساءة استخدام األسمدة ونظم الري. ففي تركیا، على سبیل المثال، جرى تزوید المزارعین بمنح بمعدل 

من أجل التحول من نظام الري التقلیدي المعتمد على القنوات المفتوحة إلى نظام الري بالتنقیط أو الرش. وأدى 

طن إلى 00054تطبیق نظام متكامل لمكافحة اآلفات إلى تخفیض مقدار مبیدات اآلفات المستخدمة في تركیا من 

باستخدام مبیدات اآلفات والكیماویات ضمن نظام طن في ثماني سنوات، وأدرجت المعلومات المتعلقة00038

المعلومات وخدمات اإلرشاد الزراعي التي تقدم إلى المزارعین، وهو ما أسهم في ارتفاع اإلنتاج الزراعي إلى ثالثة 

أمثال على امتداد السنوات الثماني األخیرة. 

متمثلة في زیادة الضغط (كوت دیفوار): وصفت الحلقة الخبیئة الTAGLIANTE-SARACINOالسیدة-364

على المدن، والتي تزید الضغط على الساسة من أجل كفالة توفیر األغذیة، والذي یؤدي بدوره إلى شراء القطاعین 

العام والخاص لألغذیة من السوق العالمیة، ال سیما األرز والطحین والذرة. وقالت إن الدراسات توضح أن العدید 

فس المنتجات التي كانت تأكلها األجیال السابقة، وهو ما یمثل إلى حد ما األثر من األطفال لم یعودوا یأكلون ن

السلبي النعدام وجود أسواق للدخن أو البطاطا الحلوة التي ینتجها صغار المزارعین. ولذا فالسؤال هو كیفیة تمكن 

ار المنتجین. الحكومات من تنظیم وصون جزء من السوق للمنتجات التقلیدیة التي یمكن أن ینتجها صغ

أسواق مستدامة لصغار المزارعین.إیجاد(مدیرة النقاش): سألت عن مدى سهولة MUNCHETTYالسیدة -365

(بولیفیا): قالت إنه ال بد من توجیه استثمارات حكومیة إلیجاد األسواق في TOLAACHCOLLOالسیدة-366

ر معقولة ومساعدة صغار المنتجین المدن كي یتمكن المستهلكون في المدن من الحصول على المنتجات بأسعا

على نقل منتجاتهم الزراعیة إلى تلك األسواق. كذلك ال بد من توجیه موارد أیضا لحمایة المستهلكین من زیادات 

األسعار وآثار تغیر المناخ. وقد استغرق األمر ست سنوات وتطلب قدرا كبیرا من االستثمارات من أجل تحقیق 

من المنتجات الزراعیة في بلدها، ورغم ذلك ال یزال من الضروري استیراد القمح.االكتفاء الذاتي في العدید

: أضاف بدوره أنه من الصعب جدا عكس التغیرات الطارئة على أنماط االستهالك متى SERÉالسید-367

ترسخت. وفضال على ذلك، فقد تمت االستعاضة عن بعض المنتجات التقلیدیة بسبب صعوبة طهوها؛ أما الطفرة 

ي استهالك األرز فإنها تعود إلى أسباب من بینها أن الطاقة المطلوبة لطهو األرز أقل. ولذا من الضروري توجیه ف

استثمارات إلى العلوم والتكنولوجیا من أجل تطویر منتجات جدیدة موجهة إلى األسواق الحضریة. ومن أمثلة ذلك 
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من أجل إنتاج الرقائق المقلیة. ولذا یمكن استخدام استخدام البطاطس التي تنمو أصال في إقلیم جبال األندیز

االستثمارات العامة في دمج صغار المنتجین في األسواق الحضریة. 

(نیجیریا): أضاف قائال إن بلدانا عدیدة تستورد منتجات زراعیة یمكن االستعاضة عنها ADESINAالسید-368

الرئیسیة المستوردة للقمح، تعتبر أكبر منتج البلدانبمحاصیل مزروعة محلیا. فنیجیریا مثال، مع أنها واحد من 

في المائة من طحین القمح المستخدم في إعداد الخبز 40للكاسافا في العالم. ولذا تقرر االستعاضة عما یصل إلى 

ملیار دوالر أمریكي سنویا في قیمة الواردات ومن 2بطحین الكاسافا عالي الجودة، وهو ما یمكن أن یوفر حوالي 

ملیون مزارع. والعدید من البلدان األفریقیة المنتجة للكاكاو ال 1.3أنه أن یوجد فرص عمل جدیدة لما یقرب من ش

تزال تبیع حبوب الكاكاو بدال من تصنیعها محلیا، وهو ما یمكن أن یساعدها على تحدید األسعار الدولیة للكاكاو 

طبیق ترتیبات مؤسسیة للسماح بهذا التغیر. وأضاف بدال من قبول ما یعرض علیها من أسعار. وینبغي وضع وت

قائال إن إلغاء هیئات التسویق كان له أثر كارثي في أفریقیا. ولذا یجري في نیجیریا اآلن إنشاء مؤسسات تسویق 

تابعة للقطاع الخاص من أجل تنسیق كل سلسلة من سالسل القیمة. وبالمثل ینبغي أن یكون هناك تركیز أكبر في 

على إنشاء بورصات السلع األولیة والتي سیكون لها دور حاسم في تحسین المعاییر وتعزیز التجارة بین أفریقیا 

البلدان، مما یؤدي إلى توسیع األسواق اإلقلیمیة. 

(مدیرة النقاش): انتقلت إلى االلتزامات على مستوى السیاسات الواجب تحملها في MUNCHETTYالسیدة-369

الجامعة التي یعتقدون أنه یمكن االتفاق علیها فیما لألهدافریق الخبراء تحدید إطار وطلبت إلى ف20مؤتمر ریو+

یخص الزراعة وٕادارة الموارد الطبیعیة واألمن الغذائي.

(تركیا): قال إن الهدف الجامع األول هو ضمان األمن الغذائي، وخصوصا للملیار نسمة EKERالسید -370

ین والذین یزدادون عددا بصورة مستمرة. أما الهدف الجامع الثاني فهو دعم الذین یعانون من الجوع والفقر الشدید

في المنظومة الزراعیة. فإذا هاجروا إلى المدن بأعداد كبیرة، االستمرارأصحاب الحیازات الصغیرة ومساعدتهم على 

فإن الوضع سیزداد سوءا من حیث الفقر والمشكالت االجتماعیة االقتصادیة والجریمة. 

(بولیفیا): أعادت التأكید على الحاجة إلى نقاش یشارك فیه أصحاب TOLAACHCOLLOدةالسی-371

الحیازات الصغیرة بشأن كیفیة توجیه االستثمارات الالزمة من أجل تحقیق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي الوطني 

ت التنمیة والتمویل الدولیة مع تنسیق األعمال التي تضطلع بها مؤسساالضروريوالبنیة األساسیة واألسواق. ومن 

المنتجین تنسیقا مباشرا. فاالجتماعات الرئیسیة المنعقدة بشأن هذا الموضوع، ومنها مثال ما یعقد في منظمة األغذیة 

والزراعة لألمم المتحدة، منفصلة عن تجارب أصحاب الحیازات الصغیرة كما تنعكس مثال في منتدى المزارعین. 

دا المضي قدما في تلبیة احتیاجات الغذاء والقضایا التي تزداد تعقیدا بصورة مستمرة وسوف یكون من الصعب ج

التي یثیرها تغیر المناخ ما لم توضع استراتیجیة منسقة یشارك في وضعها المنتجون والسكان. ویتمثل النهج الذي 

تتبعه بولیفیا في تحمل مسؤولیة مشتركة بهدف الوصول إلى عمل منسق. 

(نیجیریا): قال إن أنماط التنمیة البیئیة المستدامة ال یمكن تحقیقها من دون دخل مستدام ADESINAالسید-372

في قطاع الزراعة، فنظم المدخالت المتدنیة تنتج مخرجات متدنیة. ومع توقع بلوغ عدد سكان العالم تسعة ملیارات 

ي اإلنتاجیة الزراعیة، مع إیالء اهتمام في تحقیق زیادة مهمة فالمطلقة، تتمثل األولویة 2050نسمة بحلول عام 

كبیر لكل القضایا المتعلقة بالبیئة والمیاه والتنوع البیولوجي. أما القضیة الثانیة فتتعلق بالكربون، وینبغي بالنسبة له 

وضع تسهیالت تمویل محلیة وٕاقلیمیة. فعلى سبیل المثال، ینبغي أن تستخدم البلدان األفریقیة أسواقها المالیة 
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لمحلیة في إیجاد مرافق لتمویل الكربون تكافئ المزارعین على تكثیف اإلنتاج الزراعي، وهو ما یؤدي بدوره إلى ا

زیادة التنوع البیولوجي واحتجاز الكربون. وینبغي للبلدان النامیة أال تعتمد اعتمادا دائما على سخاء المجتمع الدولي. 

تي تحقق نموا أن تطبق استراتیجیات أذكى وسیاسات منسقة من أجل ففي صالح األمم األفریقیة ذات االقتصادات ال

تمویل النمو غیر الضار بالبیئة في بلدانهم. 

یمكن إیجازها على النحو التالي: 20: قال إن األبعاد الرئیسیة للعالم المثالي بعد مؤتمر ریو +SERÉالسید-373

ین وٕارساء عملیة مدفوعة من الداخل ال یمكن التعاقد علیها تحقیق التنمیة الشاملة الحقیقیة وانخراط السكان والمزارع

خارجیا. أما المطلوب اآلن فهو ضم هذه األبعاد معا في نموذج للتنمیة المستدامة. ویتطلب ذلك تحوال رئیسیا في 

یع . والتحدي الماثل هو تحدید نموذج كلي یكون مقبوال للجم20ریو +مؤتمرالنموذج الكلي یمكن الشروع فیه في 

ویكون شامال بما یكفي لمعالجة االحتیاجات المتكاملة من األمن الغذائي والحد من الفقر وتحقیق االستدامة، على 

التي تضمنتها المبادراتأن یكون في الوقت ذاته نموذجا كلیا قابل لإلدارة وخاضع للرصد. ویمكن أن یوفر عدد من 

النقاش. التقاریر المقدمة إلى هذه الدورة مدخالت في ذلك

(مدیرة النقاش): طلبت إلى فریق الخبراء، في ضوء الحاجة إلى قیادة دولیة MUNCHETTYالسیدة -374

جسورة، وصفا موجزا لكیفیة إسهام الخبرات المكتسبة في بلدانهم في تحقیق التغیر المنشود على المستوى الدولي. 

الت الدولیة ذات الخبرة في مجال األغذیة قدرات الوكاتعزیز(تركیا): قال إنه من الضروري EKERالسید-375

والزراعة ودعم تلك الوكاالت كي تضطلع بالدور القیادي الالزم لمساعدة المجتمع الدولي على حل تلك المشكالت.

هو العام الدولي 2013عام إن): قالت المتعددة القومیاتبولیفیادولة (TOLAACHCOLLOالسیدة-376

م كونه واحدًا من المنتجین المحوریین الرئیسیین للقینوا، وهو محصول غذائي رئیسي في بحكلنبات القینوا وٕان بلدها 

. العالم، یسعى للحصول على الدعم لتطویر هذه المبادرات

(نیجیریا): أكد على التحدي الحقیقي المتمثل في تحقیق األمن الغذائي والحاجة إلى ADESINAالسید-377

، إذ ینبغي أن ینصب التركیز على دور 2015وهو عام المستهدففي الموعد تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة 

الحكومات الوطنیة باعتبارها المسؤولة عن شعوبها والعارفة بالقضایا الماثلة التي اتخذت استراتیجیات وخططا ولذلك 

لذلك السبب أن تعود إلى ینبغي أن تحدد الوتیرة والوجهة. أما المنظمات الدولیة والجهات المانحة المعنیة فینبغي 

المفاهیم األساسیة وأن تدعم الحكومات الوطنیة والجهود اإلقلیمیة والمزارعین.

بحاجة ألن یدعم ویجمع البلدان معا، إذ أنها القوة الدولي: قال إنه من الجلي أن النظام SERÉالسید-378

المحركة من أجل اتخاذ األعمال الالزمة.  

وقائع هذه المناقشة، وجهت الشكر إلى كل اختتاملنقاش): في معرض (مدیرة اMUNCHETTYالسیدة-379

المشاركین. 

على جدول األعمال) (تتمة)6البیانات العامة (البند 

(جمهوریة فنزویال البولیفاریة): قال إن حلقة االرتفاع الحلزوني في أسعار CAÑAS DELGADOالسید-380

لنامیة والبلدان منخفضة الدخل وبلدان العجز الغذائي، فهناك حوالى األغذیة كان لها أثرها الشدید على البلدان ا

الحمایة لالقتصاد الفنزویلي بما نفذه من برامج توفرتملیون نسمة انضموا إلى الجیاع في العالم. وقد 100

عند أدنى اقتصادیة واجتماعیة، ال سیما البرامج الموجهة لصالح أشد المجموعات السكانیة ضعفا، وأصبحت فنزویال 
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في 21مرتبة على مؤشر انعدام المساواة بین بلدان أمریكا الالتینیة، إذ انخفض معدل انتشار الفقر المدقع من 

من 000500، وأفاد برنامج رسالة فنزویال الزراعیة أكثر من 2011في المائة في عام 7إلى 1999المائة في عام 

ى قروض مصرفیة بهدف إعادة إحیاء المنظومات الزراعیة، صغار ومتوسطي وكبار المنتجین الذین حصلوا عل

وركزت تلك السیاسة على تقنین حیازة األراضي ووضع آلیات جدیدة للتمویل للمنتجین على نطاق صغیر ومتوسط 

ووساطة الدولة في عملیات التسویق، وبذلك أزالت دور الوسطاء الذیم كانوا یرفعون األسعار، وتمثل هدف هذه 

ي ضمان األمن الغذائي والسیادة الغذائیة. وقد ضاعفت من نجاحها المشاریع الثنائیة الرامیة إلى الحد من السیاسة ف

الفقر. 

وقال إن زیادة التمویل المقدم من الصندوق للمشروعات المنفذة في البلدان النامیة والبلدان منخفضة الدخل -381

في تخطیط حیب. ومن الضروري إدخال عنصر االستدامةوبلدان العجز الغذائي في إنتاج الغذاء أمر جدیر بالتر 

ألزمة الرأسمالیة العالمیة، فعمله الرامي إلى استئصال الفقر الممكنةمیزانیة الصندوق من أجل حمایته من اآلثار 

الریفي ینبغي أن یركز على ما یلي: سیاسات اإلقراض ومعاییره ورؤیة الصندوق الجدیدة للبلدان متوسطة الدخل 

صیص الموارد في فترة التجدید التاسع للموارد، وتمویل القطاع الخاص. غیر أن الموضوع األخیر ینبغي أال وتخ

ینطوي على دعم المؤسسات الكبیرة الدولیة أو متعددة الجنسیات أو المؤسسات التي تطبق ممارسات احتكاریة. 

المزارعین بعد تجمیعهم في مؤسسات صغیرة أو وینبغي أن یكون المستفیدون الرئیسیون من ذلك هم فقراء الریف من 

متوسطة أو في غیر ذلك من روابط التعاون االقتصادي من أجل الحفاظ على التوازن في القوة التفاوضیة بین 

أصحاب الحیازات الصغیرة وبین الكیانات التجاریة الكبیرة. أما الصندوق وباقي الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا 

جمیعها تحدیا هائال یتمثل في تمریر األعمال الدولیة في شكل نموذج تنمیة إنتاجي واجتماعي لها فهي تواجه

منصف یتیح الفرص لفقراء الریف. 

قال إن الشراكة اإلنمائیة الرئیسیة بین بلده والصندوق توجت بتوقیع اتفاق في :(مصر)MONIBالسید -382

وق في مدینة القاهرة. وكبرهان على سمة األخذ والعطاء إلقامة مكتب قطري للصند2011نوفمبر/تشرین الثاني 

مالیین دوالر أمریكي 3التي تتسم بها هذه الشراكة وٕایمان مصر برسالة الصندوق، قررت مصر التعهد بمبلغ 

للتجدید التاسع لموارد الصندوق، وهو ما من شأنه تعزیز الروابط مع الصندوق. 

بالترحیب ترمي إلى تطویر عمله ومشروعاته بما یتماشى مع وقال إن الصندوق منخرط في جهود جدیرة-383

بما یولیه من 2015-2011االستراتیجي للصندوق للفترة باإلطاراحتیاجات البلدان المستفیدة، كما یجدر الترحیب 

أولویة للتعاون بین بلدان الجنوب وتمكین المرأة وٕارساء شراكات مع القطاع الخاص تأخذ في الحسبان تباین 

ستویات الفقر الریفي التي تحدد إلى حد كبیر حجم عملیاته في أي بلد بعینه. وٕاضافة إلى مواصلة أداء مهمته م

الفریدة، ینبغي على الصندوق أن یوسع نطاق تقدیم خدمات القروض ونطاق المشروعات المصممة خصیصا حسب 

ع مصر إلى المشاركة في مجموعات العمل احتیاجات اإلطار اإلنمائي المطبق في كل بلد. وفي هذا السیاق، تتطل

من أجل استعراض فئات اإلقراض ومعاییره. ومما یبعث على الرضا أیضا اختیار 2012المقرر إنشاؤها في 

موضوع الدورة الحالیة وتركیزها على أصحاب الحیازات الصغیرة والتنمیة المستدامة واألمن الغذائي. وقال إن 

االقتصادیة –ا وما زالوا هم أصحاب الموقع المحوري في خطط التنمیة االجتماعیة أصحاب الحیازات الصغیرة كانو 

في مصر من أجل الحد من الفقر وتحقیق التنمیة الزراعیة. 
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الشعبیة): قال إن األمن الغذائي وتغیر الدیمقراطیة(جمهوریة الو PRAVONGVIENGKHAMالسید -384

استجابات عاجلة ابتكاریة وشاملة. ومن الضروري تحقیق تعاون المناخ ال یزاالن یمثالن تحدیات كبیرة تتطلب

أفضل تنسیقا، كما أن هناك حاجة إلى تعلم الدروس من حاالت الفشل السابقة في غمار السعي إلى دعم تطویر 

نظم إنتاج مجدیة لصالح أصحاب الحیازات الصغیرة، كما یتطلب االستثمار لصالح المزارعین سیاسة تمكینیة وبیئة 

قانونیة وطائفة من األعمال المصصمة من أجل ربطهم باألسواق وضمان حیازة األراضي وعدالة الصكوك وتوفیر 

إمكانیة الحصول على المعلومات واالئتمان وتحسین نطاق تغطیة خدمات الصحة والتعلیم واإلرشاد الزراعي. 

الحیازات الصغیرة عن طریق وقال إن حرص بالده الجاد على الترویج لتشكیل مجموعات قویة ألصحاب-385

منظمات المزارعین، وهو أمر حیوي لممارسة نظم زراعیة غیر ضارة بالبیئة، أدى إلى زیادة في الزراعة المستدامة، 

سواء في المحاصیل العضویة أو اإلنتاج الحیواني المرتبط بإنتاج الغاز الحیوي أو تكنولوجیا صون األراضي غیر 

أو الطاقة الشمسیة أو الطاقة المائیة. وقال إن حكومة الو سوف تبقي على مستوى تعهدها المرتبطة بأعمال الحراثة 

السابق في التجدید التاسع لموارد الصندوق، وٕانها تتطلع إلى حلول جدیدة من أجل تعزیز استدامة التنمیة الزراعیة 

حقیق األمن الغذائي طویل األجل وتتطلع إلى برامج محددة تدعم جهود أصحاب الحیازات الصغیرة الرامیة إلى ت

والصمود في مواجهة تغیر المناخ واالنتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعا مستند إلى قواعد السوق. وفي سعي بالده 

، یحمل بلده تقدیرا كبیرا لمواصلة الدعم المرن المقدم من الصندوق. 2020الستئصال الفقر بحلول عام 

ندوق ینفذ في بالده أنشطة وبرامج من أجل التنمیة المستدامة (الیمن): قال إن الصAL-AKWAالسید -386

تركز على إیجاد طائفة متنوعة من فرص العمل من شأنها أن تحسن الحالة االقتصادیة لألسر الریفیة الفقیرة، بما 

ن أكثر النائیة والساحلیة والجبلیة، إذ أصبحت تلك البرامج اآلاألقالیمفي ذلك النساء والشباب وعلى األخص في 

زمة األخیرة والتي أهمیة من ذي قبل في مساعدة الیمن على التكیف مع التحدیدات الجدیدة التي یواجهها نتیجة لأل

زادت من حدة الوضع اإلنساني ومعدالت الفقر والبطالة وسوء التغذیة، وأصابت سكان الیمن، وهم بمعظمهم من 

ض اإلنتاج الزراعي وتضاعف أسعار األغذیة في بدایة السكان الریفیین، بمصاعب اقتصادیة من جراء انخفا

األزمة. 

وقال إن جهود الصندوق الرامیة إلى تطویر أنشطته في مجال التنمیة الزراعیة ینبغي أن ینصب التركیز -387

فیها أساسا على تعزیز موارده وتمویل أنشطته بما یتماشى مع التحدیات التي ینبغي مواجهتها واألهداف الجامعة 

ینبغي تحقیقها؛ مع إجراء استعراض دوري ألنشطته القطریة لالستفادة منها في تخطیط المشروعات، وٕایالء التي

النساء الریفیات اقتصادیا وتنمیة المشاریع القائمة بهدف الحد من البطالة دمجأولویة خاصة للمشاریع الموجهة إلى 

ات اإلقراض الصغیر والمتوسط من أجل الترویج لإلنتاج وتلبیة احتیاجات األسواق المحلیة والدولیة وتوسیع مشروع

الزراعي والحیواني وٕارساء الشراكات بین القطاعین العام والخاص وٕاعطاء دفعة لالستثمار في الزراعة والصید، 

وسوف تواصل الحكومة الیمینة من جانبها تعاونها مع الصندوق ودعمها له. 

من الغذائي جزء ال یتجزأ من األمن القومي ألي بلد وینبغي (األردن) قال إن األAL-TARAWNEHالسید -388

اعتباره هدفا عالمیا رئیسیا، فمن منظور حكومته یعتبر األمن الغذائي في الواقع واحدا من الشواغل التي تستحوذ 

عالمیة. معدل البطالة، ال سیما في ضوء ارتفاع أسعار األغذیة المنعلى األولویة إلى جانب استئصال الفقر والحد 

وتعتبر التنمیة الزراعیة وحمایة البیئة حجرا الزاویة في تحقیق المزید من التنمیة. ولذا اعتمدت الحكومة استراتیجیة 

وطنیة للتنمیة الزراعیة ینصب التركیز فیها على استئصال الفقر الریفي وزیادة إنتاجیة صغار المزارعین والمربین 
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لمیاه إلى المستوى األمثل، وذلك بسبل أهمها خدمات اإلرشاد الزراعي والوصول باستخدام األراضي وموارد ا

وتحسین فرص العمل المتاحة للنساء الریفیات، وخصوصا عن طریق المشاریع المولدة للدخل. 

التنمیة الزراعیة المستدامة وضمان وقال إن أهم األهداف الجامعة من وراء تلك االستراتیجیة هو تحقیق-389

الحد من الفقر الریفي وتوفیر الخدمات المالیة الریفیة وخدمات التسویق للزراعة األسریة، وهي تهدف األمن الغذائي و 

أیضا إلى تمكین النساء عن طریق تنمیة مهاراتهن في اإلنتاج والتسویق وتنشیط االقتصاد الریفي عن طریق تحسین 

وٕادخال المیكنة الزراعیة. وهنالك استراتیجیة الروابط التسویقیة وتقلیل خسائر ما بعد الحصاد إلى أدنى حد ممكن

وطنیة مكملة موجهة إلى تحقیق األمن الغذائي قید اإلعداد أیضا، بینما یوفر الصندوق قروضا بشروط میسرة لعدة 

مشاریع في مجال اإلنتاج المستدام للغذاء تنفذ بنجاح منظور باستخدام الموارد المتاحة ومساحات شاسعة من 

مستغلة من قبل. وقال إن األردن یتطلع إلى مزید من الدعم للمشروعات الجدیدة وٕالى مواصلة األرض لم تكن

التعاون مع الصندوق. 

(كوت دیفوار): قالت إنه ومنذ منتصف الثمانینات یستفید بلدها TAGLIANTE-SARACINOالسیدة   -390

لمشروعات الزراعیة بما یصل إلى مالیین من الدعم المقدم من الصندوق من أجل الحد من الفقر، والدعم المقدم ل

موضوع الدورة الحالیة یمثل أهمیة رئیسیة لدى الدوالرات األمریكیة سواء على شكل قروض أو منح. وقالت إن

البلدان األفریقیة حیث یزاول أصحاب الحیازات الصغیرة معظم النشاط الزراعي وحیث التوقع الوحید القائم هو 

م عن الجفاف والمجاعة وعدم الحركة، ألسباب أهمها ارتفاع المدیونیة. فقد هوت كوت استفحال الفقر الذي نج

األزمات التي واجهتها. ولذلك یتوقع أن تبعث المشروعات المستقبلیة على االرتیاح تعاقبدیفوار إلى الفقر بسبب 

لرجال والنساء واألطفال، بمن البالغ لدى أصحاب الحیازات الصغیرة والسكان الریفیین بوجه عام، یستوي في ذلك ا

فیهم المتسربون من المدارس العائدون إلى زراعة األرض. 

األمن الغذائي یمثل تحدیا جدیدا یواجه حكومتها، وخصوصا في األجزاء الشمالیة والوسطى وقالت إن تحقیق -391

لى البلدان المجاورة ومن أعداد هائلة من السكان نزح بعضهم إتشریدوالغربیة من البالد حیث أدت الصراعات إلى 

ثم تسببت في تدمیر هیاكل الزراعة والطاقات اإلنتاجیة للمزارعین. ویتعین ضمان األمن الغذائي لیس فقط للعائدین 

بل أیضا لمن فروا إلى كوت دیفوار هربا من الصراعات أو الجفاف في غیرها من البلدان، كما حدث في الماضي. 

دوالر 00070دا على دعم بلدها للصندوق، أعلنت قرار بلدها بالمساهمة بمبلغ وختاما، وفي معرض التأكید مجد

أمریكي في التجدید التاسع لموارد الصندوق.

(تشاد): قال إنه إبان الركود االقتصادي العالمي واجهت أقل البلدان نموا، وخصوصا ADOUMالسید -392

ما شدیدا في األمن الغذائي وهي تحتاج إلى المزید من البلدان الواقعة في إقلیم الساحل في غرب أفریقیا، انعدا

المساعدة لمواجهة االرتفاع المستمر في أسعار األغذیة وتحتاج إلى تحقیق زیادة مستدامة في طاقاتها اإلنتاجیة، 

فكل أصحاب المصلحة في المجال اإلنمائي، بمن فیهم الحكومات والمنظمات الدولیة والمؤسسات المالیة ینبغي أن 

تصدوا لذلك التحدي. والصندوق علیه أن یضطلع بدور حاسم في هذا الصدد. ففي إقلیم القویرة في تشاد، وهو ی

إقلیم یعاني من الضعف الشدید، یوفر الصندوق الدعم إلنشاء وتعزیز مخازن القمح على مستوى القریة، والتي أنقذ 

حیث زودوا بقوت مكنهم من اجتیاز أصعب الفترات. في المائة من السكان الریفیین من المجاعة،20بفضلها قرابة 

ومع ذلك، فإن االستجابات لألزمات المتكررة یجب أیضا أن تشتمل على اختبار وتوسیع نطاق طرق وتكنولوجیات 
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في المائة من 80جدیدة لإلنتاج تكون أعلى مقاومة لتقلبات الطقس وفي متناول صغار المنتجین، ففي تشاد یعتمد 

زراعة الكفاف وسوف یحتاجون إلى مزید من المساعدة من الشركاء اإلنمائیین، ال سیما الصندوق. السكان على

وقال إن حكومة تشاد ترحب بالقوة الدافعة الجدیدة لشراكتها وتعاونها مع الصندوق. ویجري اآلن تنفیذ -393

ثروة الحیوانیة. ووجه الشكر إلى ملیون دوالر أمریكي یتعلقان بالتنمیة الریفیة وال40برنامجین تبلغ تكلفتهما 

 Idrissالصندوق نیابة عن الحكومة وأعرب عن األمل في أن األعمال التي تتم مستقبال، بما یتفق مع رؤیة الرئیس 

Deby Itno سوف تسمح للبلد بمواصلة اتخاذ اإلجراءات الفعالة في مواجهة انعدام األمن الغذائي ومن أجل الحد ،

یر الدعم في تحویل تشاد إلى اقتصاد صاعد. وقال إن تشاد سددت متأخرات مساهماتها في من الفقر الریفي وتوف

یورو في التجدید التاسع لموارد الصندوق كمقیاس لألهمیة التي تعلقها على 000250بمبلغ وساهمتالصندوق 

التعاون مع الصندوق.

اختتام االجتماع

مي یرد نصه الكامل في الفصل الرابع.(رئیس الصندوق): أدلى ببیان ختانوانزي السید -394

لمجلس المحافظین. والثالثیناختتام الدورة الخامسة أعلننائب رئیسة المجلس: -395

بعد الظهر.1.30رفعت الجلسة في تمام الساعة -396
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أحداث تحتل مكان الصدارة وفرق خبراء رفیعي المستوى

المؤسسBill Gatesحدث یحتل مكان الصدارة مع السید

  والرئیس المشارك لمؤسسة بیل ومیلیندا غیتس الخیریة

اإلنتاجیة الزراعیة المستدامة: المفتاح للحد من الفقر

  حدث یحتل مكان الصدارة مع السیدة 

Lindiwe Majele Sibanda

المدیر التنفیذي لشبكة تحلیل سیاسات األغذیة والزراعیة 

والموارد الطبیعیة

ا مؤتمر ریو بالنسبة للزراعة؟""ما هي الوعود التي یبشر به

  فریق خبراء رفیعي المستوى: 

"أطعموا العالم واحموا الكوكب"

  فریق خبرا رفیعي المستوى "من األقوال إلى األفعال: 

خلق مستقبل مستدام للمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة"
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  الفصل الثالث

  1الجانبیةاإلقلیمیة األحداث اتمناقش–باء 

عن طریق زراعة : تحقیق األمن الغذائي في أفریقیا جنوب الصحراء 1الحدث اإلقلیمي الجانبي 

الصون

  

  :أعضاء فریق المناقشة-397

Florenceالسیدة معالي  )أ( Chenoweth وزیرة الزراعة في ،

  جمهوریة لیبریا

، وزیر الزراعة والري في جمهوریة Djimé Adoumالسید معالي   )ب(

تشاد

، اتحاد وحدة زراعة الصون، كبیر موظفي Collins Khatikoالسید   )ج(

المزارعین في زامبیا

، جامعة ينتاج النباتاتاإل، رئیس نظم Ken E. Gillerالسید   )د(

ویجننجن، هولندا

 Landcareرئیس منظمة ،Dennis Garritالسید   )ه(

International(إكراف) المركز العالمي للزراعة الحراجیة ،

ئیس هیئة التنسیق الوطنیة لمنظمة ، ر Ibrahima Coulibalyالسید   )و(

المزارعین، مالي

واحدًا من الدالئل األكیدة زراعة الصون یعتبر النقاش الدائر حول -398

هذا كطریقة المحصول نتاج اإلظام نعلى الحاجة إلى حلول محلیة. ویقدَّم 

التربة. تدهور واعدة من شأنها أن ترفع اإلنتاجیة وأن تمنع في الوقت نفسه 

صمیم هذا النظام مبادئ التقلیل من التأثیر على التربة، وزراعة وتكمن في 

وامتدت جذوره بصورة زراعة الصون محاصیل تؤمن للتربة غطاءًا دائمًا، وتناوب المحاصیل. وقد ترسخ نظام 

  2خاصة في زامبیا حیث أدى استخدامه إلى زیادة كبرى في مردود الذرة.

"، عن طریق زراعة الصونمن الغذائي في أفریقیا جنوب الصحراء تحقیق األوفي الحدث الجانبي المعنون "-399

وكذلك على ،في أفریقیا جنوب الصحراءمن زراعة الصون سلطت  المناقشات األضواء على الفوائد المتأتیة 

، المركز العالمي Landcare International، رئیس منظمة Dennis Garritالتحدیات التي تواجهها. وأبرز السید 

اعة الحراجیة، ما یمكن لهذه الزراعة أن تقدمه: إمكانیة تقلیل الید العاملة واستخدام الحیوانات والوقود؛ زیادة للزر 

                                                     

http://www.ifad.org/events/gc/35/doc/proceeding.pdfالمصدر: 1
رة: التبریر المنطقي النخراط الصندوق الدولي للتنمیة لدى مزارعي الحیازات الصغیزراعة الصون الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، 2

  .28-27، الصفحتان 2011، یةوالجنوبإقلیم أفریقیا الشرقیة الزراعیة وأھمیتھ في 
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وخصوصًا في سنوات الجفاف؛ زیادة األرباح: وٕافادة التربة بأمور منها الحد من التعریة، المردودات استقرار 

  وتحسین بنیتها، ومحتواها المائي.

لى وجوب الترویج لهذا النهج على أساس كل حالة لوحدها واستنادًا إلى فهم إGarritیدومع ذلك، نبـّه الس-400

زراعیة وسیاسات تتسق مع - اقتصادیة وبیئیة- واضح لألوضاع المحلیة. فهذه الزراعة تتطلب توفر شروط اجتماعیة

وزراعة المحاصیل الغذائیة ذلك. ودعا إلى إیجاد زراعة "دائمة االخضرار" ذات مستویین تجمع بین زراعة األشجار

السنویة والدائمة  وتحافظ في الوقت نفسه على غطاء أخضر لألرض طوال السنة، وهو نهج حالفه النجاح في 

  بعض أنحاء أفریقیا.

جامعة ویجننجن، إلى أن القلق یساوره إزاء عدم اإلنتاج النباتي في، رئیس نظم Ken Gillerوأشار السید -401

، وكذلك إزاء إمكانیة عدم صالحیة هذا النهج زراعة الصونفي األدلة العلمیة التي تساند الوضوح وعدم االتساق 

في غالبیة النظم الزراعیة القائمة على أصحاب الحیازات الصغیرة في أفریقیا. كما حذر من متطلبات إزالة األعشاب 

تعلق بإزالة األعشاب الضارة هو عادة من استخدام هذه الطریقة. ونظرًا ألن العمل الماألولىالضارة في السنوات 

  .أصالعمل تقوم به النساء، فإن هذه الطریقة تضیف إلى األعباء التي تثقل كاهل المزارعات 

في زامبیا إنما اعتـُمدت تحدیدًا لمعالجة مشاكل إنتاج الذرة، ومن األهمیة بمكان الصون كما الحظ أن زراعة -402

ى أن نحدد بدقة المشاكل التي یتعین علینا أن نعالجها.عند األخذ بهذه الطریقة في زراعات أخر 

، مدیر شعبة أفریقیا الشرقیة والجنوبیة في الصندوق، المناقشة مشیرًا إلى Périn Saint Angeولخص السید -403

بصورة أكثر منهجیة وتنسیقًا، وبتوفیر إدارة واستثمارات أفضل، مع التوسع في المبادرات الصون وجوب تنفیذ زراعة 

بحیث زراعة الصون . ونبه إلى ضرورة معالجة مخاطر المزرعةناجحة وتوثیق أسالیب اتباعها على مستوى ال

  .في المیدانفرص تحقیق النتائج أكثر قدر ممكن من تضمن 
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: اإلدارة المجتمعیة المحلیة والتشاركیة للموارد الطبیعیة: خبرات 2الحدث اإلقلیمي الجانبي 

الوسطىاوالمجتمعات الحراجیة في منطقة أمریكالشعوب األصلیةمستمدة من 

  

  أعضاء فریق المناقشة:-404

لمؤتمر ا، رئیس Cacique Betanio Chiquidamaالسید   )أ(

  العام لقبائل إمبیرا وونان (بنما)

، المدیر التنفیذي لرابطة Marcedonio Cortaveالسید   )ب(

المجتمعات الزراعیة في بیتان (غواتیماال)

، رئیسة اتحاد منتجي Victoria Flores Aguilarالسیدة   )ج(

هندوراسالزراعة الحراجیة في 

، رئیس مجلس المحافظي Gustavo Sánchezالسید   )د(

الشبكة المكسیكیة لمنظمات المزارعین الحراجیین (المكسیك) 

، منسقة تحالف شعوب Ms Levi Sucre Romeroالسیدة   )ه(

الوسطىاوغابات منطقة أمریك

لحلول المستنبطة محلیًا في اإلدارة یتمثل جانب من أهم جوانب ا-405

المجتمعیة المحلیة للموارد الطبیعیة، وهو جانب أكثر شیوعًا في نظم 

اإلدارة الزراعة الحراجیة. وقد تضمن الحدث اإلقلیمي الجانبي المعنون

الشعوب مستمدة من المجتمعیة والتشاركیة للموارد الطبیعیة: خبرات 

مناقشة أجریت منطقة أمریكا الوسطى األصلیة والمجتمعات الحراجیة في

منطقة مع قادة المنظمات الریفیة وزعماء المجتمعات المحلیة األصلیة 

، استكشف المشاركون خاللها الطرق الكفیلة بتعزیز اإلدارة أمریكا الوسطى

الممكنة في االقتصاد األخضر، مع ومساهماتهم المجتمعیة المحلیة للموارد 

  التركیز على الحراجة. 

المعروف منذ عهد بعید أن الغابات تؤتي فوائد اقتصادیة ومن-406

الحیازات الصغیرة. وتتراوح هذه الفوائد المزارعین من أصحاب وغیر اقتصادیة تعـّم على المجتمعات المحلیة وعلى 

كثر من ، إلى مواد البناء، وٕالى زیادة إنتاجیة األرض. ویعیش على الغابات أالخشبیةمن المنتجات الحراجیة غیر 

  المیاه. تخزین وحمایة التي تقطن الیابسة، وهي تنظم المناخ من خالل المخلوقات نصف 

ومع ذلك، لم یتم حتى اآلن إنشاء نظام عالمي واضح الجتذاب االستثمارات یمكنه أن ییسر استخدام -407

لیدیة. ویقدر اإلنفاق التقزراعة الصون الجهود نحو تدامة. ونتیجة لذلك، توّجه معظم الغابات بصورة منصفة ومس

دوالر أمریكي. على أن األدلة في اآلونة األخیرة تشیر إلى أن ملیارات 10بحدود السنوي على المناطق المحمیة 

الغابات التي تدیرها المجتمعات المحلیة هي في الوقت نفسه أكثر تحقیقًا للربح وأفضل حفظًا للموارد من المساحات 

القدرة على تولید عائدات معقولة من الغابات یمكن أن تشكل عامًال هامًا من عوامل التي تحمیها الدولة. كما أن 

  منع التصحر.
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  وقد شملت المسائل الرئیسیة التي ناقشها المشتركون ما یلي:-408

شدیدة القوة. ویجري للصون : أوضح المشتركون في المناقشة أن اإلنتاج المستدام یعتبر أداة اإلنتاج المستدام

عویض عن تكلفة المعامالت بالنسبة للمجتمعات المحلیة عن طریق حوافز من قبیل زیادة الدخل عمومًا الت

إلى المتنبأ به وتنویع الخیارات. ومع تحول الحراجة المستدامة التي تماَرس عن طریق المؤسسات الصغیرة 

  ا تهدیدًا لها.، فإن زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة تعتبر مكمًال للغابات أكثر من كونهعمل مربح

كثیرًا ما تجمع األسر الریفیة بین استخدام الغابات والممارسات الزراعة المستدامة وٕادارة الغابات المستدامة :

الزراعیة المستدامة. ویمكن للزراعة الحراجیة أن توفر فوائد بیئیة من حیث إعادة تخضیر المناطق التي أزیلت 

الجتماعیة واالقتصادیة التي تجنیها األسر الریفیة.منها الغابات، باإلضافة إلى الفوائد ا

 كما تتیح إدارة الغابات الفرص للنساء والشباب وتساعدهم على تجنب والشباب والمجتمعات المحلیةالنساء :

الهجرة. ومع أنه یصعب في كثیر من األحیان التوصل إلى مراعاة معارف السكان األصلیین واحترامها من 

المجتمعات الوطنیة ترغب في أن یعمل شبابها في الجانب التقني من إدارة موارد جانب السلطات، فإن

لیست باألمر السهل، فإن العملیة تقّوي المنظمات المجتمعیة وتزید للموارد الغابات. ومع أن اإلدارة الجماعیة 

من قدرتها على التكیف.

ة الصغیرة إلى عقود طویلة األجل قابلة للتجدید : تحتاج المجتمعات المحلیة والشركات الحراجیاألطر القانونیة

تغطي أنشطتها الخاصة بإدارة الغابات. ومن شأن األخذ بالترتیبات القانونیة الجدیدة التي تسمح بمشاركة 

مستخدمي الغابات على نطاق أوسع (بما في ذلك الملكیة) أن تؤدي إلى مزید من المشاركة الفاعلة.

یمكن لمخططات جدیدة من قبیل ألعمال الدوليفرص جدیدة ناشئة عن جدول ا :REDD+
أن توفر 3

الحوافز، المالیة وغیرها، الالزمة لالستخدام المستدام.

لتمكین السكان الریفیین الفقراء من : هناك حاجة إلى اإلصالح في تسییر الغابات التمویل والشروط التمكینیة

یر التمویل ألغراض االبتكار، والدرایة التقنیة، على التمویل األخضر. وهناك حاجة إلى توفالحصول 

واالستثمارات الجدیدة، غیر أن إعانات الدعم واإلقراض تزداد تناقصًا.

إنه البّد من اعتبار مجتمعات األهالي المحلیین والشعوب األصلیة ومزارعي ،ویقول أعضاء فریق المناقشة-409

یبدأ مساهمین. ویتطلب ذلك مراجعة وتغییر النهج المعتاد الغابات من أصحاب الحیازات الصغیرة بمثابة شركاء و 

. وتتمثل النتیجة في نهج أكثر والسیاساتي، األمر الذي یستدعي الحوار والدعم الماليمن القیمة نزوال إلى القاعدة

شموًال تتكامل فیه أنشطة جمیع الفاعلین ویساعد على حفظ الغابات وخدماتها الحیویة. كما دعا المشتركون

الصندوق إلى أداء دور أكبر في توفیر االئتمان بصورة مباشرة للمجتمعات الریفیة ودعم الحوار بین المجموعات 

  المّهـمشة، ومساندة اإلصالحات التي تعزز اإلنتاج المستدام واألسواق.

                                                     

  الكربون في الغابات.مخزون حفظ الغابات وإدارتھا المستدامة وتعزیز زائد الحد من االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدھورھا، 3
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أصحاب من المزارعین صمود لمستقبل: تعزیز من أجل ا: محاصیل 3الحدث اإلقلیمي الجانبي 

المحاصیل في سیاق تغیر المناخأصناف ت الصغیرة من خالل تحسین الحیازا

  

  :أعضاء فریق المناقشة-410

، السفیرة المكلفة لجمهوریة باكستان Themina Janjuaسعادة السیدة   )أ(

  اإلسالمیة

للجنة النهوض بالمناطق ، المدیر التنفیذي Mahabub Hossainالسید   )ب(

الریفیة في بنغالدیش

، اقتصادي زراعي، المعهد الدولي لبحوث Digna Manzanillaالسید   )ج(

األرز، الفلبین

، رئیس اتحاد الفالحین في أندونیسیا والمنسق Henry Saragihالسید   )د(

" (طریق الفالحین)العام لمنظمة "فیا كامبسینا

، مدیر دائرة الموارد المائیة في المركز العربي لدراسات السید وائل سیف  )ه(

حلةالجافة واألراضي القاالمناطق 

لمركز الدولي للبحوث الزراعیة في ل، المدیر العام صلحالالسید محمود   )و(

المناطق الجافة 

أصبحت التكنولوجیا عامًال رئیسیًا في مساعدة المزارعین على التكیف -411

مع آثار تغیر المناخ، فقد طور العلماء أنواعًا من المحاصیل یمكنها أن تتحمل 

نتج مردودًا حسنًا في ظل شروط غیر مواتیة. األحوال الجویة األكثر تطرفًا وأن ت

ویدور السؤال المطروح حول مدى وصول هذه األصناف إلى المزارعین وتقبلهم 

صمود لمستقبل: تعزیز من أجل امحاصیل "لها. وقد نوقش هذا الموضوع خالل الحدث اإلقلیمي الجانبي المعنون

  ."المحاصیل في سیاق تغیر المناخ أصناف ن أصحاب الحیازات الصغیرة من خالل تحسیمن المزارعین 

المطروحة في كیفیة زیادة تبني المزارعین لهذه األصناف الجدیدة. وأشیر إلى الرئیسیة وتتمثل إحدى المسائل -412

صنفًا 880نشر خالل سنوات وجوده الخمس والثالثین المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافةأن 

المائة منها موجهًا إلى البلدان النامیة. وفي حین أن معدل تبني بعض هذه األنواع یتراوح بین في95جدیدًا، وكان 

  .تجاهل المزارعون بعضها اآلخرفي المائة، 85و65

ومن األسباب المحتملة لمقاومة المزارعین قلة التعاون بین الباحثین والمزارعین. وقد اقـتــُـرح أن دعم التعاون -413

دء بالعملیة یمكن أن ییسر نقل التكنولوجیا في نهایة األمر. وینبغي أن ینظر إلى المزارعین ال كمجرد بینهما عند الب

مستعملین نهائیین أو كمجرد مشاركین في التجارب العلمیة بل كمساهمین فاعلین في البحوث. كما یمكن للباحثین 

  التعلم من التجارب التي یجریها المزارعون.



  GC 35  

82

یة نقل التكنولوجیا. فبدًال من قیام المرشدین الزراعیین بالترویج لألصناف الجدیدة دون كما نوقشت مسألة كیف-414

األحوال المحددة، ینبغي استخدام تكنولوجیا المعلومات من قبیل اإلذاعة والتلفزیون والهواتف بأن تتوفر لدیهم معرفة 

  الخلویة واالنترنت.

دي الحكومات دورًا أكثر نشاطًا في دعم المزارعین للتعرف إضافة لذلك، اقترح المشتركون في المناقشة أن تؤ -415

ٕاجراء التجارب علیها، وذلك ألن كثیرًا منهم ال تتوفر لدیهم الموارد للقیام بذلك بأنفسهم. كما و على األصناف الجدیدة 

رج في البحوث ینبغي أن تتكفل الحكومات بوضع ملكیة أصناف البذور الجدیدة في ید المزارعین. كما ینبغي أن تــُد

فقد تمكن كثیرون منهم بالفعل من تطویر أصناف –بصورة رسمیة التجارب المیدانیة التي یجریها المزارعون أنفسهم 

تتكیف مع الشروط السائدة في حقولهم. وقد یلزم أن تركز االستثمارات المقبلة في البحوث على نقل التكنولوجیا أكثر 

  من تركیزها على تطویرها.

ارسات الناجحة التي نوقشت خالل الحدث الجانبي "متاحف المحاصیل" في بنغالدیش. ویجري في ومن المم-416

هذه المواقع عرض مجموعة من الخیارات سویة بحیث یمكن للمزارعین أن یقرروا بحریة أي تلك الخیارات یمكن أن 

ض من األعلى. وعـُرضت مبادرة هذا النهج اإلیحاء بأن هناك تكنولوجیات معینة تـُفر ویتفادى ینجح في حالتهم. 

أخرى، من جورجیا، تتمثل في مراكز لإلرشاد الزراعي أقامتها الحكومة لتقدم خدمات منخفضة التكلفة من قبیل 

مركزًا 12تشاور حول مكافحة اآلفات. كما تقدم هذه المراكز التدریب. إضافة لذلك، یتوفر في البالد والتحلیل التربة 

وغیر ذلك من خدمات اآللیات الزراعیة الزراعیة ن أن یحصلوا من خاللها على الجرارات للخدمة یمكن للمزارعی

  بأسعار تنافسیة.
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: االستثمار في الزراعة الخضراء: دور الشتات4الحدث اإلقلیمي الجانبي 

  

  :أعضاء فریق المناقشة-417

، الممثل الدائم Ibrahim Hagi Abdulkadirسعادة السفیر   )أ(

تحادیة االنتقالیة لدى منظمة األغذیة لحكومة الصومال اال

  والزراعة والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

، الممثل الدائم Virgilio A. Reyes, Jrسعادة السفیر   )ب(

لجمهوریة الفلبین لدى منظمة األغذیة والزراعة وبرنامج األغذیة 

العالمي

، منسق البرنامج في مرفق Pedro De Vasconcelosالسید   )ج(

ویالت، الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةلتحالتموی

، المدیرة التنفیذیة Estrella Mai Dizon-Anonuevoالسیدة   )د(

" لمبادرات العمال والجالیات في الخارجAtikhaلمنظمة "

الموظف المسؤول عن اإلدارة المستندة إلى السید توفیق الزبري،   )ه(

، الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةالنتائج

مدیرة رابطة "هیمیلیو" لإلغاثة ال، Fatumo Farahالسیدة   )و(

والتنمیة

، مدیرة بالنیابة للمكتب Rose Thompson-Coonالسیدة   )ز(

، الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةالقطري في الصومال

في المائة من سكان الفلبین ویعملون في الخارج، األمر الذي یجعلها متلقیًا رئیسیًا للتحویالت 10نحو یعیش -418

غیر أن ما یستثمر من ذلك في الزراعة ال یتعدى النزر –وحده 2011ملیار دوالر في عام 20أكثر من –لیةالما

الیسیر. على أن قطاع الزراعة یعتبر في الوقت نفسه شدید التضرر من جراء الهجرة ألن أسر المهاجرین تتوقف 

6امرأة فلبینیة من 00050طالیا نحو یإعادة عن حرث األرض عندما تبدأ في تلقي التحویالت. ویعمل في 

مقاطعات فقط، ومعظمهن في قطاع الخدمات. ویواجهن الصعوبات في االدخار لتحقیق أهدافهن الطویلة األجل 

  وفي التخطیط لمستقبلهن ومستقبل أطفالهن.

للعمال "Atikhaعلى أن هذا الوضع تغیر بالنسبة لبعض هؤالء العامالت الفلبینیات وذلك بفضل مبادرة "-419

والتي جرت مناقشتها في الحدث الجانبي المنظم على هامش مجلس المحافظین تحت عنوان ،والجالیات في الخارج

" في تعلیم العامالت المهاجرات الفلبینیات Atikha. وقد بدأت "االستثمار في الزراعة الخضراء: دور الشتات""

نظمات غیر حكومیة في إیطالیا. وشجعت هذه الدورات بعض شؤون اإلدارة المالیة واالدخار، وذلك بالشراكة مع م

-Soro. ثم قامت المجموعة بالتشارك مع تعاونیة "أعمال تجاریة صغیرةعلى استثمار مدخراتهن في العضوات 
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Soro Ibabaالتي تقدم خیارات أقل تكلفة لتحویل األموال. واستطاعت المجموعة، بفضل تخفیض ،" اإلنمائیة

  ، أن تشجع على زیادة االدخار وزیادة االستثمار.یورو1یورو إلى 8تحویالت من تكلفة إرسال ال

، وهي SIDCوقد تمثل العنصر الثاني من المبادرة في االستثمار في القطاع الزراعي. وتقدم تعاونیة -420

مرورا الخنازیر التعاونیة الزراعیة األكبر في البالد، خیارات عدیدة لالستثمار في األعمال الریفیة/بدءًا بتربیة

" أعمال إنتاج البیض التابعة للتعاونیة لتكون Atikhaتعبئة المیاه. وقد اختارت "لألعالف إلى محطة لمطحنة ب

یورو سنویًا مقابل عائد مضمون نسبته 8001األول للمستثمرین المهاجرین. ویستثمر كل من الشركاء مبلغ العرض 

  مرهونة بأداء المزرعة.في المائة، باإلضافة إلى أرباح أخرى 6

كما نوقشت في الحدث الجانبي مبادرة استثمار مهاجري الشتات في الزراعة التي أطلقها الصندوق مؤخرًا، -421

وهي مبادرة تسعى بالصورة نفسها إلى حشد االستثمار في مشروعات زراعیة مستدامة في المجتمعات المحلیة التي 

وستقوم بتمویل منشئى األعمال ،رة بالتعاون مع وزارة الخارجیة األمریكیةیتحّدر منها المهاجرون. وتنفذ هذه المباد

  بلدًا.15التجاریة من مهاجري الشتات ومنظماتهم في مشروعات تتعلق باألمن الغذائي وسالسل القیمة الزراعیة في 

عددهم في وحده أرسل العمال المهاجرون، الذین یزید2011أنه في عام ،وأبرز المشتركون في المناقشة-422

أسرهم في البلدان النامیة. وفي أفراد ملیار دوالر أمریكي إلى 350ملیون عامل، أكثر من 200العالم ككل على 

في المائة أو أكثر من الناتج المحلي اإلجمالي. ومن النقاط األخرى 10بلدًا، تشكل التحویالت المالیة هذه 40نحو 

  یلي:التي أثارها المشتركون في المناقشة ما 

 یلعب مهاجرو الشتات دورًا شدید األهمیة في تنمیة بلدانهم األصلیة، وذلك من خالل تحویالتهم المالیة

وما یقیمونه للمعرفة واستثماراتهم ومن خالل السیاحة والتجارة واألعمال الخیریة، إلى جانب ما یرعونه من نقل 

  من عالقات عبر الحدود.

الشتات في تنشیط االستثمار الخاص والعام في بلدانهم األصلیة.یتزاید بسرعة دور استثمار مهاجري

 الخاصة. ففي الفلبین مثًال كثیرًا ما تعلب النساء دورًا قیادیًا في أهمیةدور النساء في استثمارات الشتات له

الشؤون المالیة في األسرة من خالل تحدید األهداف ووضع المیزانیة واالدخار.

ري الشتات أداة هامة في تجمیع مدخرات المهاجرین واستثماراتهم.تعتبر تعاونیات مهاج

 تستند قرارات المهاجرین الخاصة باالستثمار دائمًا إلى روابط األسرة أو المجتمع المحلي ولیس إلى تحقیق

رین الربح. وهم بالتالي مستثمرون یعول علیهم في بلدانهم األصلیة والسیما في وقت األزمات التي تدفع المستثم

األجانب إلى التراجع.

.یتعین على المجتمع الدولي أن یعترف بالوجه اإلنساني للهجرة وأن یراعیه
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  الفصل الثالث

  بیانات عامة أخرى–جیم 

بیان ممثل أنغوال

في مستهل كلمتي، اسمحوا لي أن أنقل تحیاتي إلى مجلس المحافظین، نیابة عن حكومة أنغوال، وأن أتقدم بالتهنئة 

إلى رئیسة الدورة الخامسة والثالثین على انتخابها. أیضاً 

واسمحوا لي أیضًا أن أوجه التحیة لكم جمیعًا وأن أعرب عن رغبتي في أن نركز أفكارنا على الغرض األساسي من 

هذا االجتماع، أال وهو تعزیز األمن الغذائي، والمعبر عنه تحت شعار: "الزراعة المستدامة ألصحاب الحیازات 

  یرة: إطعام العالم، حمایة الكوكب".الصغ

رغم اإلمكانات الهائلة فیما یتعلق بموارد التنمیة، تبقى الحقیقة أنه مع نشوء ظواهر مثل تغیر المناخ، والصراعات، 

واألزمات االقتصادیة والمالیة، وكذا تقلب األسعار في معظم البلدان األفریقیة، ال تزال زراعة الحیازات الصغیرة غیر 

ة وال محمیة وتعاني من قلة المعدات، وال تتوفر لهذه الزراعة السبل إلحراز التقدم والمنافسة على مستوى منتج

األسواق الدولیة.

في الوقت الراهن، نحن نقر بالتقدم الذي تحرزه البلدان النامیة في محاربة الجوع، وانعدام األمن الغذائي، والفقر. 

الیًا البلدان النامیة بحاجة إلى دعم ملموس من البلدان المتقدمة والمنظمات نحن نشعر أن الجهود التي تبذلها ح

الدولیة على مستویي التعاون الثنائي ومتعدد األطراف. وفي هذا اإلطار، یضطلع الصندوق بدور محوري.

حقیق تنمیة تتمتع أنغوال باإلمكانات الطبیعیة التي تمكنها من الوصول لمستویات إنتاج من شأنها أن تسهم في ت

José Eduardo dos Santosمعالي متناغمة لسكانها. ولهذا الغرض، أعدت حكومة أنغوال، تحت قیادة

برنامجًا متوسط إلى طویل األجل من أجل التنمیة الزراعیة في البالد، وعلى وجه الخصوص قطاع الحیازات 

مالیین 10ات الصغیرة، بما یغطي حوالي الصغیرة، وذلك دعمًا لما یربو على ملیوني مزارع من أصحاب الحیاز 

مستفید.

ویجري تنفیذ البرامج التالیة:

برنامج التنمیة واإلرشاد الریفي-

لدعم األسر التي تمتلك عوامل اإلنتاجبرنامج الحملة الزراعیة-

برنامج محاربة الجوع والفقر-

عوامل اإلنتاج. الرامي إلى دعم المزارعین لشراء –برنامج حملة اإلئتمان واالستثمار-

برنامج إعادة إحیاء المساحات المحیطیة المرویة-

البنى األساسیة للتخزین في محاور اإلنتاج األساسیةبرنامج تشیید وٕاعادة إعمار-

، مع تشغیل خطوط سكة حدید لواندا وبنجویال ونامیبي، وٕاعادة أعالهلقد أسهم تنفیذ البرامج والمشروعات المذكورة

انویة والطرق من الدرجة الثالثة، في تعزیز اإلنتاج واإلنتاجیة، وعلیه تحسین األوضاع المعیشیة إعمار الطرق الث

للسكان الریفیین. 

وبالدعم المتحصل علیه من التعاون الدولي، جرى وال یزال یجري تنفیذ المشروعات التالیة لتحقیق االستدامة لزراعة 

الحیازات الصغیرة:
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 مشروعBom Jesus -Calenga من أجل تنمیة زراعة الحیازات الصغیرة بتمویل من حكومة أنغوال ،

ومصرف التنمیة األفریقي.

 مشروعMOSAP-  ،مشروع زراعة الحیازات الصغیرة الموجه نحو السوق والممول من حكومة أنغوال

والبنك الدولي، والصندوق، والحكومة الیابانیة.

جه العدید من التحدیات، منها إقامة دورة تسویقیة إلنتاج الفوائض ولتعزیز زلنا نوارغم النتائج المذكورة أعاله، ال

قدرات البالد على التخزین.

أود أن أوكد أن مؤسستنا، أعني الصندوق، قد نهضت بكفاءة وشفافیة عملها. إن افتتاح مكاتب قطریة یسمح 

اتخاذ االجراءات. المعرفة ومتابعة السیاقات، فضًال عن اإلسراع من وتیرةإدارةبتحسین

لم یتم اإلقرار باألثر الذي حققته المشروعات التي یمولها الصندوق فحسب، بل تم االعتراف أیضًا بما یتمتع به 

الصندوق من مهارات لتعزیز الشراكات والبحث عن تمویل مشترك لبرامجه ومشروعاته. 

توجت بزیادة التعهدات التي تسهم بها البلدان نحن نرحب بنجاح مفاوضات التجدید التاسع لموارد الصندوق، التي

مقارنة بسابقتها في وقت یشهد فیه العالم أزمة مالیة عمیقة. 

ویدل هذا األمر على إدراك البلدان ألهمیة الدور الذي یضطلع به الصندوق ولمصداقیة ما یقوم به فیما یتعلق 

  بتحسین وضع صغار المزارعین والحد من مشاكل الجوع والفقر.

سوف تسهم أنغوال في التجدید التاسع لموارد الصندوق وستعلن قریبًا عن المبلغ الذي سوف تسهم به. 

اسمحوا لي في ختام كلمتي أن أقدم مرة أخرى تهاني الحارة وأن أتوجه بالشكر لرئیس الصندوق، الدكتور كانایو 

نوانزي والفریق العامل معه على العمل الممتاز الذي یقومون به. 

ولكم جزیل الشكر على حسن إصغائكم.
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بیان القائم بأعمال محافظ النمسا لدى الصندوق

إنه لشرف ومبعث سعادة لي أن أحضر الدورة الخامسة والثالثین لمجلس محافظي الصندوق وأن ألقي هذا البیان 

باسم النمسا.

نت القضیة األكثر بروزا للصندوق. وٕاننا إذا نظرنا إلى العام الماضي، فاعتقد بأن عملیة تجدید موارد الصندوق كا

نهنئ الصندوق والدول األعضاء فیه على النتیجة اإلیجابیة التي تمخضت عنها هذه العملیة. ویعود الفضل في ذلك 

إلى الدعم الكفؤ التي حظیت به العملیة من رئیس الصندوق وفریق اإلدارة فیه ورئیس هیئة المشاورات المستقل 

، في اختتام عملیة التجدید التاسع لموارد الصندوق بصورة ناجحة في Johannes Linnالمتمكن السید 

ملیار دوالر 1.5دیسمبر/كانون الثاني الماضي. وقد اتفقت هیئة المشاورات على مستوى قیاسي للتجدید یعادل 

وبهدف أن نرى هذه أمریكي، وكان االلتزام الذي أظهرته الدول األعضاء في الصندوق مثیرا لإلعجاب، إال أنه، 

الموارد تتحقق، فأود أن أشجع الدول األعضاء الذین لم یعلنوا مساهماتهم بعد للقیام بذلك في أقرب وقت ممكن 

  لتمكین الصندوق من إدخال التجدید التاسع حیز التنفیذ في الوقت المناسب.

قاء على األقل على المستوى الحالي ستمكن هذه األموال الجدیدة الصندوق من االستمرار في مهمته الهامة، واإلب

. وقد صادقت هیئة المشاورات الخاصة 2015-2013ملیارات دوالر أمریكي على مدى الفترة 3لعمله البالغ 

  بالتجدید التاسع لموارد الصندوق بصورة قویة على بلوغ هذا الهدف.

ة الزراعیة إلى مركز الصادرة في األنشطة لقد أدت األزمة األخیرة ألسعار األغذیة إلى دفع قضایا التغذیة والتنمی

  اإلنمائیة. وبهذا اإلطار فقد جعلت هذه المؤسسة معروفة أكثر للعامة.

وٕاذا ما أخذنا بعین االعتبار المهمة الفریدة من نوعها للصندوق والمتمثلة في التخفیف من وطأة الفقر الریفي، وزیادة 

ي الجهود العالمیة إلیجاد الطرق العملیة للتخلص من الفقر لصالح إنتاج األغذیة، فإن للصندوق دور هام یلعبه ف

أكثر السكان الریفیین فقرا ممن یعدون أكثر من ملیار شخص، والذین ما زالت أعدادهم تتزاید. ویبقى األمن الغذائي 

ئیسیة مستمرة في وأسعار األغذیة التي یمكن تحملها التحدي الرئیسي لزبائن الصندوق، إذ ما زالت أسعار السلع الر 

  األرتفاع، وذلك بسبب زیادة الطلب علیها ومعوقات اإلنتاج وتشوهات السوق.

إننا نثق بأن الصندوق سوف یعمل جاهدا لإلیفاء بالتزاماته التي تم االتفاق علیها بموجب مشاورات التجدید التاسع، 

حسین القدرة واإلدارة المالیة، ولتحقیق أثر أكبر وهنالك حاجة للمزید من الفعالیة والكفاءة التشغیلیة والمؤسسیة، ولت

  وأوسع لتدخالت الصندوق.

إننا توسیع النطاق. لقد اتفقت هیئة المشاورات على العدید من مجاالت اإلصالح، ودعوني أسلط الضوء على 

لتي تعود ملكیتها نعتبر أنه من الهام بالنسبة لهذه المنظمة االلتزام بصورة أقوى بتوسیع نطاق التدخالت الناجحة ا

للبلدان المعنیة، ومن شأن ذلك أن یضمن المزید من األثر واالستخدام األفضل للموارد الشحیحة. وهنالك مجال أخر 

وذلك بغیة زیادة استثمارات القطاع الخاص في إشراك القطاع الخاص البد من تحري نهج أكبر انتظاما فیه وهو

  الریفیین إلى سالسل القیمة.المناطق الریفیة وتیسیر وصول المنتجین
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لقد تحسن أداء الصندوق على مدى السنوات وهو یتأقلم على الدوام مع بیئة محفوفة بالتحدیات، إال أن هنالك 

مجاالت مازال أداؤه ضعیفا فیها، إذ ما زالت استدامة فوائد المشروعات ضعیفة، وما زال أداء الحكومات المتلقیة 

  ت كبیرة على مدى العقد الماضي.غیر قادر على إظهار تحسینا

  ولذا فإننا نشجع الصندوق على بذل جهود أكبر لتحسین السعي في أداء مهمته.

، فبإمكاننا المصادقة على األرقام المقترحة. ونعتبر نهج النمو الصفري الحقیقي 2012وفیما یتعلق بمیزانیة عام 

أنه وألغراض الوضوح والشفافیة، البد من اإلبقاء على نهج نهجا جدیرًا بالثناء، وفي هذا السیاق أود أن أوكد على 

عرض جمیع النفقات اإلداریة في میزانیة واحدة، إذ أن خلق آلیات مخصصة للفئات المختلفة في نفقات المیزانیة 

  سیكون أمرا من الصعب تتبعه وفهمه من الخارج.

ملیار دوالر أمریكي، وهذا یتماشى 1.2ح بحدود ، والذي یتروا2012إننا ندعم أیضا مستوى اإلقراض المزمع لعام 

ملیار دوالر أمریكي. وٕاذا ما جمعناه 3تماما مع برنامج العمل المتصور لفترة التجدید الثامن لموارد الصندوق وقدره 

ملیون دوالر أمریكي من األموال اإلضافیة من الجهات المانحة الثنائیة، فإن حجم اإلقراض 600مع استخدام 

ملیار دوالر أمریكي. ویعني ذلك عبء عمل ثقیل 1.8الي یمكن أن یصل إلى مستوى طموح یقدر بحوالي اإلجم

على المؤسسة ولكن إذا أخذنا بعین االعتبار التأكیدات من إدارة الصندوق، فإننا نثق بأن الصندوق قادر على تنفیذ 

  مثل هذا البرنامج الكبیر للعمل بصورة ناجحة.

2- ار الخاص بتعدیل اللوائح المالیة للصندوق، أود أن أعبر عن قلقي من تعدیل الالئحة الثامنةوفیما یتعلق بالقر 

والذي ینقل المسؤولیة عن استثمارات الخزینة إلى المجلس التنفیذي أیضا. وأنا اعتقد بأن دور الهیئة الرئاسیة یجب 

  أن ینحصر في تسییر العملیات اإلجمالیة للصندوق. 

ن إستونیا وجمهوریة جنوب السودان بطلبات لإلنضمام لعضویة الصندوق، وأود أن أنهنئ لقد تقدمت كل م

الصندوق على تنامي العضویة فیه وأن أرحب بإستونیا وجمهوریة جنوب السودان كعضوین جدیدین في هذه 

  المؤسسة.

الموارد بصورة سریعة سیدي الرئیس لقد قمت بعمل ممتاز على مدار السنة الماضیة، فقد استكملت عملیة تجدید

  وأتمنى لك االستمرار في النجاح وأن یحالفك الحظ على رأس هذه المؤسسة.

وفي الختام، أود أن أوجه شكري أیضا إلى موظفي المؤسسة الممتازین على عملهم المهني وعلى ما أثبتوه من 

  اخالص فیه.
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بیان ممثل الرأس األخضر

، وزیرة Marie-Josée Jacobsأتقدم بالتهنئة إلى معالي السیدة في مستهل كلمتي، یسعدني أیما سعادة أن

التعاون اإلنمائي والشؤون اإلنسانیة في لكسمبرغ، تلك البلد التي تربط بینها وبین الرأس األخضر أواصر صداقة 

هنئة لنائبي وطیدة وشراكة خاصة، على انتخابها رئیسة للدورة الخامسة والثالثین لمجلس المحافظین. كما أتوجه بالت

الرئیسة.

وأود أن أكرر عمیق تقدیر حكومة بالدي لسعادة الدكتور كانایو نوانزي، رئیس الصندوق، على رؤیته االستراتیجیة، 

وقیادته الحكیمة، وانخراطه الذي ال یتزعزع في العمل المتمیز الذي یقوم به الصندوق في أوقات یواجه فیها 

ین وتواجه البشریة صعوبات هائلة.االقتصاد مظاهر عظیمة من عدم الیق

حقًا، في ظل قیادته الرشیدة والقدیرة والمتمكنة، أصبح الصندوق اآلن أكثر قدرة على الوفاء بمهمته التي أناط بها 

اآلباء المؤسسون المؤسسة لتشجیع الزراعة وتعزیز األمن الغذائي لدى شعوب البلدان النامیة. ال یساورنا أي شك 

ي یقدمه الصندوق، سیعیش السكان الریفیون الفقراء حیاة أفضل وبشكل مستدام حیث یستطیعون إنتاج أنه بالدعم الذ

سلع غذائیة وبیعها في األسواق، ومن ثم یرفعون من دخولهم ویحسنون أسالیب حیاتهم.

، Paul Kagameهذا ویعرب وفد بالدي عن أعلى آیات التقدیر لإلسهامات المهمة التي أضافها فخامة السید 

، رئیس مجلس الوزراء اإلیطالي، وسیادة نائب رئیسة جمهوریة Mario Montiرئیس جمهوریة رواندا، ومعالي السید 

. للدورة الخامسة والثالثین.Joseph N. Boakaiلیبریا

الزراعة ، ال یسعنا أن نفكر في موضوع أفضل من ذلك الذي تم اختیاره لهذه الدورة "20+ومع اقترابنا من مؤتمر ریو 

المستدامة ألصحاب الحیازات الصغیرة: إطعام العالم وحمایة الكوكب" لیكون محور مداوالته. نحن نؤمن أن 

الصندوق أثناء قیامه بذلك، سیعطي الدعم المطلوب لقمة األرض التي تشجع على زراعة أصحاب الحیازات 

ئة على األقل من الغذاء المستهلك في العالم، مع في الما60الصغیرة التي هي مسؤولة، كما نعلم جمیعًا، عن إنتاج 

المساهمة في صون البیئة وتخفیف أثر تغیر المناخ، هذان األمران الجوهریان من أجل الزراعة المستدامة وتحقیق 

التنمیة.

ل ، غدا الحفاظ على األراضي من أج2050ملیارات نسمة بحلول عام 9ومع اإلقرار بزیادة سكان العالم لتصل إلى 

الزراعة المستدامة أمرا ضروریًا أكثر من أي وقت مضى، لیس ألغراض إنتاج الغذاء فحسب، بل ألنها وسیلة 

تسمح بتحقیق تنمیة توفر فرص عمل وآفاق للعیش للمحتاجین، خاصة الشباب، اآلن وفي المستقبل.

حیث أنه ال یملك السیاسات نحن نؤمن أن الصندوق مجهز جیدًا لإلسهام مساهمة قویة في إدراك هذه الغایة، 

واالستراتیجیات المالئمة وتنظیمًا لالستجابة یتسم بالكفاءة والسرعة فحسب، بل أیضًا ألنه یحتل مكانة جیدة 

للمساعدة في التوفیق بین المعرفة العلمیة والتقالید. وحضوره المیداني المتنامي الذي تزداد فعالیته أكثر وأكثر، ال 

لشراكات الضروریة مع كافة األطراف المعنیة، وأوًال وقبل كل شيء المستفیدین الرئیسیین، یساعد فقط في إقامة ا

لتشجیع الزراعة على أساس یأخذ في اعتباره أنه ال یوجد حل واحد یناسب الجمیع.

في هذا السیاق، نحن ال ندعم فقط األعمال اإلصالحیة التي یقوم بها الصندوق، بل نشجع الجهود التي أجراها 

السید نوانزي، رئیس الصندوق، بالمشاركة الفعالة والهائلة من كافة موظفي الصندوق لجعله منظمة نموذجیة یحتذى 

بها یمكن أن تكون قدوة للمجتمع الدولي قاطبة. 
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نحن نقدر المنجزات التي تحققت في مجال التنسیق مع المنظمتین الشقیقتین األخریین في روما التابعتین لألمم 

، باإلضافة إلى كافة األطراف المعنیة، سیما مع المانحین.المتحدة

أود أن أكرر تقدیر جمهوریة الرأس األخضر للدعم الذي حصلت علیه بالدي حتى اآلن من الصندوق في نضالها 

ضد الفقر. نحن نؤمن أن اإلسهام الذي سیقدمه البرنامج الجدید الجاري إعداده حالیًا لن یقتصر على تقویة 

ت بین األطراف فحسب، بل ستمتد لتشمل االستجابة على نحو أفضل لبلد یسعى لبذل كل ما في وسعه العالقا

لضمان تحقیق النمو والتنمیة المستدامة في بیئة طبیعیة شدیدة الهشاشة تفرض حتى مزیدًا من التحدیات نظرًا 

اهن. للصعوبات وأوجه عدم الیقین االقتصادیة التي نواجهها جمیعًا في الوقت الر 
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  بیان محافظ جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

إنه لشرف عظیم لي أن أتحدث أمام هذا الجمع الموقر نیابة عن بلدي جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة.

دعوني أوال أعبر كم كان الوقت مناسبا لنا كي ننظر في الموضوع المختار لهذه الدورة الخامسة والثالثین 

  لزراعة المستدامة ألصحاب الحیازات الصغیرة؛ إطعام العالم، حمایة الكوكب.لمجلس المحافظین، وهو ا

مما ال شك فیه أن القضایا التي تهم أرفع المستویات في الصندوق، وهي محاربة الفقر وتحسین تغذیة 

، مع اقترابنا من المهلة القصوى الموضوعة فقراء الریف، ما زالت الشاغل األهم لقادة العالم، ولیس أقلهم بلدي أنا

  لتحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة.

كما یعلم العدید منكم، فإن جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة هي أكبر بلد في أفریقیا الوسطى بمساحة تصل 

هنالك مناطق واسعة ملیون هكتار من األراضي القابلة للزراعة متوفرة، و 80ملیون كیلومتر مربع، أكثر من 2.3إلى 

  مغطاة بالغابات التي تشكل الرئة التي یتنفس منها العالم، باإلضافة إلى الحدائق والمحمیات الطبیعیة.

كذلك تنعم المناطق الداخلیة في بالدي بالعدید من البحیرات والمسارات المائیة، بما في ذلك واحد من 

ملیون نسمة، 80بالمائة من السكان، ما یقارب 70مكیة. ویعیش أكبر األنهار في العالم، وجمیعها تزخر بالثروة الس

  في المناطق الریفیة. وتعد الزراعة النشاط االقتصادي الرئیسي. 

وعلى الرغم من هذه اإلمكانیات الهائلة ما زالت بلدي تعاني من تكرار انعدام األمن الغذائي ألكثر من 

رجي الذي أدى إلى أعمال وحشیة جدیة وحرم المزارعین وأصحاب عقدین، في أعقاب النزاع المسلح الداخلي والخا

  الحیازات الصغیرة من المناطق الزراعیة ومناطق الصید.

وقد بدأت عملیة التعلم الدیمقراطي تتفتح بصورة تدریجیة منذ حلت النزاعات المسلحة والسیاسیة مع إیجاد 

تخبة دیمقراطیًا مقالید الحكم، وذهب الناخبون إلى تسلمت حكومة من2006. وفي عام 2003حكومة انتقالیة عام 

  .2011صنادیق االقتراع مرة أخرى في نوفمبر/تشرین الثاني 

ومع عودة السالم بدأت األنشطة الزراعیة تنهض من جدید. ویعود الفضل في ذلك جزئیًا إلى األولویة 

10واألدوات الضروریة، ومن میزانیة تقارب الـ التي تعطیها حكومتنا للزراعة. وبهذا فقد استفاد القطاع من المعدات

بالمائة التي أوصى بها االتحاد األفریقي في قمة مابوتو، باإلضافة إلى دعم مالي من الشركاء اإلنمائیین ومن بینهم 

  الصندوق الذي یحتل مكانا بارزا.

ثالثة مشروعات في وأود أن أهنئ وأشكر الصندوق على إعداده الستراتیجیتین قطریتین، وعلى تصمیم 

زمن قیاسي هي اآلن قید التنفیذ، ومشروع رابع ما زال في مرحلة مفاهیمیة. وتستهدف جمیع هذه المشروعات 

مناطق زراعیة تتمتع بإمكانیات عالیة تعرضت لإلفقار الشدید خالل فترة النزاع. والمقصود منها هو إعادة تنشیط 

في ذلك إشراك اآلالف من الشباب والنساء من خالل التنظیم الفعال للمناطق الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة، بما 

  الریفیة ذات الصلة.

وفي الحقیقة فإن الشباب والنساء یمثلون نسبة كبیرة للغایة من السكان في المناطق الریفیة وشبه الحضریة 

م لتمكینهم من اإلمساك بزمام ویتمتعون بإمكانیات توظیفیة هائلة. وكل ما یسعون إلیه هو الحصول على الدع

  حیاتهم، وبالتالي تحقیق حد معتبر في البطالة وسوء التغذیة وانعدام األمن.
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وهنالك مظهر جدید للتركیز على اإلنتاج واإلنتاجیة مما قمنا بتطبیقه بمساندة من الصندوق والذي یخضع 

ید أصحاب الحیازات الصغیرة بحلول للتخزین حالیا للتعزیز في المیدان. وهو یتضمن النظر في سالسل القیمة لتزو 

  والتجهیز بحیث یتمكنون من إضافة القیمة على منتجاتهم، والوصول إلى األسواق المحلیة وشبه اإلقلیمیة والدولیة.

ویتطلب دعم الصندوق لهذا البعد الجدید من اإلجراءات في بالدنا المزید من التطویر، وذلك لوضع 

  من خالل ضمان أن تفي منتجاتهم بمعاییر السوق واحتیاجات المستهلك.المزارعین في موقع أفضل

ملیون هكتار من 80وكما أشرت في بدایة هذا البیان، فإن لدى جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة أكثر من 

إن لم األراضي. وهذه األراضي لو تمت زراعتها بأسلوب رشید یحترم البیئة، قادرة على إطعام جزء كبیر من أفریقیا،

نقل العالم، ألن بالدنا تتربع على عدة منظمات في القارة، بما في ذلك الجماعة االقتصادیة لدول أفریقیا الوسطى، 

  والسوق المشتركة ألفریقیا الشرقیة والجنوبیة، والمجتمع اإلنمائي ألفریقیا الجنوبیة. 

، وإلعادة تنشیط الزراعة مع ضمان وقد تم اتخاذ خطوات ملموسة بالفعل الجتذاب استثمارات إلى القطاع

  حقوق المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة.

أصدرنا قانونا حول المبادئ الرئیسیة ،2011دیسمبر/كانون األول 24ومن بین هذه اإلجراءات، وبتاریخ 

عیة. إضافة في الزراعة یرسي المبادئ التوجیهیة للتمویل الزراعي وفرض الضرائب والحصول على األراضي الزرا

إلى ذلك فقد وقعنا برنامج التنمیة الزراعیة الشاملة في أفریقیا. ونحن اآلن بصدد استكمال الخطة الوطنیة لالستثمار 

في الزراعة وٕاعداد الوثائق ذات الصلة بالمذكرة الخاصة بالسیاسات الزراعیة والریفیة وغیرها من االستراتیجیات ذات 

  قانون آخر حول حمایة البذور واألصناف النباتیة.الصلة بالقطاع، باإلضافة إلى 

وقد أثیرت المخاوف خالل هذه الدورة في حدثین جانبیین یخصان اإلقلیم حول قضایا مثل تحقیق األمن 

الغذائي في أفریقیا جنوب الصحراء من خالل الزراعة الحرجیة. ویعتبر هذا األمر مثیرا لالهتمام على وجه 

ا الطویلة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة والتي تجري في موقعین على ضواحي الخصوص نظرا ألن تجربتن

كیلومترا منها في اإلقلیم األوسط من البالد. وهي تجربة أود أن أشارككم 140العاصمة الكونغولیة، وعلى بعد حوالي 

  إیاها الیوم.

حات شاسعة من الترب الرملیة یستقر المزارعون، ومن بینهم عدد من سكان المدن المتقاعدین، على مسا

هكتار لممارسة الزراعة الحرجیة علیها. ویزرع 30و20الفقیرة حیث تحتل كل أسرة زراعیة حیازة تتراوح ما بین 

المزارعون بالتناوب محصول األكاسیا ومحصول الكسافا یتبعه إنتاج للفحم. وقد مكنت هذه التجربة المزارعین من 

غابات في مواقع كانت قاحلة في السابق، وحسنت مردودات الكسافا، مع إنتاج الفحم الذي االستقرار وأعادت إحیاء ال

  وّلد بدوره دخال للمزارعین، كما أنه یستخدم كمصدر للطاقة من قبل أسرهم. 

وختاما اسمحوا لي مرة أخرى أن أعبر مجددا عن تقدیري للصندوق على دعمه لتنمیة الزراعة في بلدي، 

  طق األشد فقرا التي تتمتع بإمكانیات واضحة.وبخاصة في المنا
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بیان مندوب جمهوریة إستونیا

شكرًا جزیال لكم على إتاحة الفرصة لي كي أتوجه أوًال بالشكر لكافة الدول األعضاء على قبول طلب عضویة 

إستونیا باإلجماع.

لقد تقدمت إستونیا بطلب العضویة ألسباب عدیدة.

دوق. فمن الضروري والممكن أن نعمل معًا للحد من الفقر الریفي على أسرع نحو أولها أننا نؤمن بمهمة الصن

وبأكبر قدر ممكن. 

  رغم أن الفقر الریفي ال یمثل مشكلة أساسیة في إستونیا، نشعر أن لدینا مشكلة مع الفقر الریفي أینما وجد.

وتوفر التآزر في الجمع بین تمویل نحن ننضم إلى الصندوق ألننا على قناعة أننا بصدد منظمة تعمل بفعالیة،

المانحین، واستعداد المتلقین للتحسن واكتساب المعرفة المتینة. 

نحن ننضم إلى الصندوق ألننا نرغب في إضافة مساهمتنا المتواضعة في التمویل والمعرفة للحد من الفقر الریفي. 

ن والتنمیة في المیدان االقتصادي مع التزام من الجلي أننا ننضم كمانحین وبصفتنا دولة عضو في منظمة التعاو 

واضح بالمساهمة العادیة.

نحن نعتقد أننا بوصفنا دولة ذات تاریخ حدیث في االنتقال إلى اقتصاد السوق، بوسعنا أن نقدم معرفة خاصة 

بعملیة االنتقال یمكن أن تكون ذات عون. 

الكاملة التي یوفرها الصندوق، ومستعینین بخبرتنا یسعدنا أن نعمل مستخدمین مختلف أشكال التعاون والمرونة 

الواسعة. 

  دعوني أختتم كلمتي بتمنیاتي بالنجاح لمجلس المحافظین في تقریبنا من تحقیق غایتنا المشتركة. 
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بیان ممثل غینیا

  .في البدایة، یسعدني كل السعادة أن أنوه بالتعاون الرائع القائم بین حكومة جمهوریة غینیا والصندوق

كما أود أن أكرر شكر الحكومة، التي یشرفني أن أمثلها، لرئیس الصندوق وموظفیه، ومنهم ابن بلدي 

Mohamed BEAVOGUI  الذي عمل في السنوات األخیرة، بكل فعالیة وتفاٍن، مدیرًا لشعبة أفریقیا الغربیة ،

  والوسطى.

ة الكبیرة التي حاز علیها، وألؤكد لخلفه السید واسمحوا لي أن أغتنم الفرصة لتهنئته، باسم حكومتي، على الترقی

Ides de Willebois،.دعمنا الكامل  

لقد بذل الصندوق جهودًا ملحوظة في سیاق ما یقدمه من دعم لبالدنا، للتصدي لتحدیات انعدام األمن الغذائي 

یة السكان الریفیین الفقراء بتقدیم المساعدة التقنیة والمالیة لمزارعي الحیازات الصغیرة عمًال على تحسین إنتاج

  وقدرتهم على المنافسة.

  ولذا فقد التزمت حكومة بالدي بتقدیم زیادة كبیرة في مساهمتها في التجدید التاسع لموارد الصندوق. 

تنصب استراتیجیات السیاسة الزراعیة الجدیدة في غینیا على الشواغل الرئیسیة لمزارعي الحیازات الصغیرة توخیًا 

نهم الغذائي وزیادة الدخل الریفي واستبعاد شبح الفقر الذي یهیمن على ریف البالد والذي یشكل ظاهرة لتعزیز أم

  حاضرة في غالبیة البلدان النامیة. 

ولتحقیق ذلك، تتطلب المبادرات اإلنمائیة إعطاء األولویة للممارسات الزراعیة الفضلى الموجهة نحو زیادة اإلنتاجیة 

ي الوقت نفسه على دعم اإلدارة السلیمة للموارد الطبیعیة بصورة تحترم البیئة. ویستلزم هذا الزراعیة، مع العمل ف

  استخدام نظم البحوث والتوجیه الموثوق في توفیر تكنولوجیات مكیفة وفقًا الحتیاجات أصحاب الحیازات الصغیرة.

2011مرویة، أطلقت حكومة غینیا عام ولالستفادة من قدرات البالد الكبیرة في مجال زراعة الحیازات الصغیرة ال

برنامجًا استباقیًا یقدم الدعم المباشر ألصحاب الحیازات الصغیرة، وهو برنامج یهدف إلى تقلیص العجز السنوي في 

  طن، وٕالى تكوین مخزونات األمن الغذائي.000300األرز والبالغ 

نة واألسمدة الجیدة والمنتجات المالئمة في مجال الصحة ویركز البرنامج على إدارة المیاه وتوافر أنواع البذور المحس

النباتیة والتدریب الفعال على الترویج لزراعة مستدامة للحیازات الصغیرة یمكنها أن تلبي احتیاجات السكان الغذائیة 

  والتغذویة.

تآزر مع المؤسسات وبالطبع، ستنفذ األنشطة المزمعة في إطار التنمیة التشاركیة المستدامة، مع تعزیز أوجه ال

  الشریكة وأصحاب المصلحة في القطاعین العام والخاص.

وسیتطلب ذلك الموازنة بین متطلبات األمن الغذائي ومقتضیات حفظ البیئة لتحقیق تنمیة مستدامة تتكفل برفاه 

في هذا العالم ملیار من الناس الذین یقدر أن یعیشوا 9.1السكان اآلخذین دائمًا في التزاید، مع سعینا إلطعام 

  .2050بحلول عام 
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لقد تعرض النمو الزراعي لعوائق تمثلت في تدهور الموارد الطبیعیة وفي نقص االستثمار في الزراعة. إضافة لذلك، 

أصبح التصاعد الكبیر في أسعار األغذیة محسوسًا في جمیع أجزاء السلسلة الغذائیة، وهو یشكل مشكلة كبرى على 

  الوصول لألغذیة. المستوى الدولي من حیث

ویتضح نتیجة لذلك أنه ال بّد للمجتمع الدولي من أن یأخذ في اعتباره البعد الجدید المتمثل في التنمیة المستدامة، 

من خالل ضمان توفیر الدعم الالزم ألصحاب الحیازات الصغیرة الذین ینتجون الجانب األكبر من إمدادات الغذاء. 

  ازات الصغیرة على احتواء المخاطر وأوجه الغموض وٕادارتها.ویعني ذلك مساعدة مزارعي الحی

سیداتي وسادتي، اسمحوا لي أن أختتم كلمتي هذه بالتقدم بالشكر مرة أخرى للصندوق على جودة تعاونه مع حكومة 

  غینیا واهتمامه الخاص بشواغلها المتعلقة بمحاربة الفقر وانعدام األمن الغذائي في الریف.

  شكرًا لكم.
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ن ممثل هایتيبیا

یشرفني ویسعدني أن أخاطب جمعكم الكریم باسم جمهوریة هایتي في هذه الدورة الخامسة والثالثین لمجلس محافظي 

الصندوق. وأود أن أتوجه بخالص الشكر لرئیس الصندوق السید كانایو نوانزي لدعوته الكریمة. فالزراعة إحدى 

مر الذي یتماشى تمامًا مع موضوع هذه الدورة، أال وهو "التنمیة الركائز التي یقوم علیها برنامجنا القطري، األ

  المستدامة ألصحاب الحیازات الصغیرة: إطعام العالم، حمایة الكوكب".

بهدف القضاء على الجوع 2025-2010وقد وضعت حكومة هایتي الخطة الوطنیة لألمن الغذائي والتغذوي للفترة 

تنفیذ هدف تحریر إقلیم أمریكا الالتینیة والكاریبي من الجوع. وقد استفاد هذا في بالدنا. وهي استراتیجیة تعمل على

العمل في سیاق وضعه لألولویات التي حددتها اإلدارة الجدیدة، من مساهمات كثیر من الخبراء، وبینهم خبراء من 

  الصندوق.

لمؤسسات الشریكة. ویعرف جمیع یتطلب تنفیذ هذه الخطة جهدًا هائًال من جانب الحكومة ومن جانب البلدان وا

أهالي هایتي حق المعرفة أن بوسعهم االعتماد على دعمكم. فهم لم ینسوا، بل ولن ینسوا أبدًا، استجابتكم وقت الشّدة 

12، وزلزال 2008وال سیما في أعقاب األعاصیر األربعة التي ضربت بالدنا خالل فترة شهرین في عام –

300ي أهلك الذ2010ینایر/كانون الثاني  في المائة من الناتج المحلي 9من سكان هایتي وقضى على 000

  ثم عندما نزل بنا إعصار توماس مؤخرًا لیـُهلك الناس ویخرب الممتلكات.–اإلجمالي 

  كان هذا كله ساحقًا لبلدنا الصغیر هایتي. فقد كــُـتب علینا أن نعمل دائمًا على تنفیذ سیاسة طوارئ، وهي سیاسة 

  لواضح الجلي أنها محدودة وال یمكنها أن تحقق النمو.من ا

وقد آن األوان لوضع سیاسة إنمائیة حقیقیة، سیاسة تتواءم تمامًا مع رسالة الصندوق الذي ال یعتبر، من حیث 

األساس، جهة مانحة في حاالت الطوارئ. ونحن نعمل بالفعل مع مسؤولي الصندوق على تقییم نتائج ما نفــّـذناه 

ألرض من مشروعات خالل فترة الطوارئ. وسیتم اختیار أنجح هذه المشروعات لتوسیع نطاقه وتحویله إلى على ا

  برامج إقلیمیة أوسع.

وهذه الطریقة هي إحدى الطرق التي ستمكن هایتي من تنمیة زراعة مستدامة ابتكاریة قادرة على المنافسة وتحترم 

  كفل بتوفیر سبل العیش الالئق لسكان الریف.البیئة، زراعة تقود إلى النمو ویمكنها أن تت

) في 20كما سنشارك، انطالقًا من هذه الخطوط ذاتها، في مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة (ریو+

  یونیو/حزیران القادم.

وكب فلنعمل معًا الیوم على تحقیق التنمیة المستدامة ألصحاب الحیازات الصغیرة وعلى إطعام عالم الغد وحمایة ك

  األرض على نحو مستدام.
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  لیابان اكلمة ممثل 

  إنه لشرف لي أن أشارك في الدورة الخامسة والثالثین لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة. 

ملیـون شـخص وال تـزال أسـعار األغذیـة متقلبـة. 900یقدر عدد األشخاص الذین یعانون مـن سـوء التغذیـة بـأكثر مـن 

دم المحرز على مختلـف األصـعدة، هنـاك خـوف مـن إمكانیـة عـدم تحقیـق األهـداف اإلنمائیـة لأللفیـة، وبالرغم من التق

كما شهد العالم مجاعة طاحنة في القرن األفریقي. وهكذا فإن األمن الغـذائي قضـیة حرجـة وملحـة، بـل وتحـد مسـتمر 

  في األجل المتوسط واألجل الطویل.

الثمانیــة، قامــت البلــدان األعضــاء فــي مجموعــة العشــرین بعقــد أول وفــي ظــل هــذه الظــروف، وخــارج إطــار مجموعــة 

اجتماع لوزراء الزراعة العام الماضي. وناقش االجتماع الحاجة إلى دعم المزارعین من  أصحاب الحیازات الصـغیرة 

وأعرب بوضوح في إعالن قمة كان عن توقعه بنجاح تجدید مـوارد الصـندوق. لـذلك ینبغـي أن یكـون الصـندوق علـى

قدر التوقعات الدولیة التي یعلو سقفها یوما بعد اآلخر بوصـفه المنظمـة الوحیـدة التابعـة لألمـم المتحـدة المسـؤولة عـن 

  التنمیة الزراعیة والریفیة للمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة. 

فقــر والجــوع. كمــا وفــي الوقــت نفســه، ینبغــي أن یبــذل الصــندوق جمیــع الجهــود الممكنــة علــى أرض الواقــع للحــد مــن ال

20تـؤمن حكومــة الیابـان بــأن الصـندوق ینبغــي أن یكـون لــه دور بنـاء فــي المناقشـات الدولیــة الخاصـة بمــؤتمر ریــو +

  .2015وجدول أعمال التنمیة العالمیة ما بعد 

متها فـي فـي المائـة مقارنـة بمسـاه25وقد تعهدت الیابان بزیادة مساهمتها في التجدید التاسع لموارد الصندوق بنسـبة 

التجدید الثامن، وفـي ذلـك إشـارة واضـحة إلـى تقـدیر الیابـان لـدور الصـندوق وتوقعهـا منـه تقـدیم مسـاهمة إضـافیة إلـى 

المجتمــع الــدولي. وأود فــي هــذا الصــدد أن أعــرب عــن رغبــة الیابــان فــي مواصــلة تعزیــز شــراكتها مــع الصــندوق. كمــا 

األهــداف اإلنمائیـة لأللفیـة بضــمان التعـاون بـین المســاعدات نأمـل أیضـا فـي تقــدیم مزیـد مـن المســاهمات نحـو تحقیـق 

الثنائیــة والمســـاعدات متعــددة األطـــراف التــي تشـــارك فیهــا الیابـــان مــن خـــالل الصــندوق، بمـــا فــي ذلـــك تعزیــز مبـــادرة 

  والتعاون بین بلدان الجنوب.في أفریقیا األرززراعةائتالف تنمیة

كبیرة على تقدیم المسـاعدات فـي أفریقیـا بسـبب تأخرهـا عـن مواكبـة مسـیرة وختاما أود أن أقول أن الیابان تعلق أهمیة 

التقدم نحـو تحقیـق األهـداف اإلنمائیـة لأللفیـة وحاجـة أصـحاب الحیـازات الصـغیرة هنـاك إلـى المزیـد مـن المسـاعدات. 

وكوهامـا فـي الفتـرة وسوف تقوم الیابان باستضافة مؤتمر طوكیو الدولي الخامس المعني بالتنمیة األفریقیة فـي مدینـة ی

. وتركز أعمال هذا المؤتمر على التنمیة الزراعیة والریفیـة بوصـفها أحـد العناصـر الرئیسـیة 2013یونیو/حزیران 1-3

فــي األنشــطة االقتصــادیة فــي أفریقیــا. وتهــدف الیابــان أن یتــیح لهــا هــذا المــؤتمر فرصــة طــرح توجهــات جدیــدة لتنمیــة 

ة التـي شــهدتها مختلـف أنحـاء القـارة. وأتطلــع إلـى تعـاونكم اإلیجــابي فـي إنجـاح هــذا أفریقیـا بمـا یعكـس التغیــرات الهائلـ

  المؤتمر.
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بیان ممثل لیسوتو

 Paulبالنیابة عن وفد لیسوتو وباألصالة عن نفسي، أهنئ جمیع المتحدثین الرئیسیین، ومنهم فخامة الرئیس 

Kagame ها في افتتاح الدورة الخامسة والثالثین لمجلس رئیس جمهوریة رواندا، على الكلمات الملهمة التي ألقو

  محافظي الصندوق هذه.

موضوع هذا العام، زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة المستدامة: إطعام العالم وحمایة الكوكب، یردد صدى 

ناة في الشواغل التي أثیرت في العدید من المحافل التي تتداول دائمًا حول استراتیجیات محاربة الفقر ورفع المعا

العالم، ال سیما فیما بین أسر المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة. إال أنه لكفالة استدامة زراعة أصحاب الحیازات 

الصغیرة، یجب تمكین المزارعین عن طریق تقدیم الدعم الذي یقلص عامل المخاطرة في هذا القطاع الفرعي، ومن 

ة المفاهیمیة توفیر التأمین و/أو ربط المزارعین أصحاب الحیازات ثم تشجیعهم على استثمار المزید. وتذكر المذكر 

الصغیرة بالمستثمرین من القطاع الخاص كمثال على هذه اآللیات الداعمة. ویمكن تحري المزید من البدائل لتناسب 

احتیاجات الدول األعضاء وقدرتها اإلفرادیة. 

إلى 2012/2013الوطنیة للتنمیة االستراتیجیة (من لقد تبنینا مفهوم سلسلة القیمة في الزراعة في خطتنا

) ونعمل بالفعل على استكشاف سبل لتعریف موظفي الحكومة ذوي الصلة والمزارعین بها.2016/2017

البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا التابع للشراكة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا بناء قدراتنا فیما تعتزم عملیة 

لق بهذا النظام، ولكننا نتطلع أیضًا إلى نشر استراتیجیة الصندوق القادمة الخاصة بالقطاع الخاص. ویحدوني یتع

األمل أن تساعد هذه االستراتیجیة بالدي على المضي قدمًا في هذا المجال ألننا نكافح حالیًا من أجل ربط 

بوصفها المساهم الرئیسي حتى وٕان كان من ال یزال ینظر إلى الحكومة المزارعین بمستثمري القطاع الخاص. 

الواضح أن مظروف مصادرنا ینضب بسرعة.

فیما یتعلق بتكیف المزارعین مع تخفیف أثر تغیر المناخ، بدأنا تنفیذ برامج تستخدم الحد األدنى من الحراثة 

دنا أنه إذا تم تطبیق هذه للمحافظة على التربة والرطوبة، إال أن العمل في هذا البرنامج یسیر بوتیرة بطیئة. وأك

البرامج بشكل مالئم، فالنتائج ستكون مشجعة. وفي ظل ظروف الجفاف الشدید، ال یزال الحفاظ على رطوبة التربة 

تحدیًا كبیرًا. مما یدفعنا للتوصیة بزراعة أصناف محاصیل مقاومة للجفاف، مواسمها قصیرة أو نضوجها مبكر، 

  مستوى األسرة. وذلك لمعالجة األمن الغذائي على 

على الجانب اآلخر، یمكن أن نشهد هطول أمطار كثیفة على نحو غیر عادي كما كان الحال أثناء الموسم 

الذي اتسم بهطوالت جارفة أضرت بزراعة المحاصیل، كما أثرت على برنامج 2010/2011الزراعي لصیف 

بموجة 2011/2012لزراعي الصیفي لسنة بسبب التغدق. ولألسف، بدأ الموسم ا2011المحاصیل الشتویة لعام 

جفاف خطیرة أعاقت أیضًا زراعة المحاصیل الصیفیة. مما ال شك فیه أن هذا الوضع سیستمر في التأثیر على 

أمننا الغذائي والتغذوي.

. نحن على علم بالمبادرة التي ینفذها الصندوق بعنوان: "برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة"

یرتبط الهدف العام لهذا البرنامج، وأهدافه اإلنمائیة ونتیجته بتعزیز زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة المستدامة 

وتحقیقها في سیاق تغیر المناخ. سوف نستكشف كیف یمكننا االستفادة من هذا البرنامج عن طریق البرامج القائمة 

والموقع علیها حدیثًا مع الصندوق.
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ینایر/ 20- 19ارات الصادرة عن القمة الدولیة الرابعة لوزراء الزراعة التي عقدت في برلین یومي نذكر هنا بالقر 

حیث تبادل الوزراء المعارف والخبرات بشأن األمن الغذائي العالمي وتخفیف وطأة الفقر، مع 2012كانون الثاني 

ضرورة تمكین المزارعین أصحاب الحیازات التركیز على الزراعة بموارد محدودة ونمو مستدام. وتضمنت محادثاتهم 

الصغیرة من الوصول إلى الموارد وتشجیع استثمارات القطاعین العام والخاص في الزراعة بغیة تولید نمو مستدام 

المزمع عقده 20في الزراعة والحفاظ علیه. أنا أؤمن أن أفكار برلین ستتبلور أكثر في مؤتمر األمم المتحدة ریو +

، وأهنئها 20یران. أحیط علمًا بإسهام المنظمات القائمة في روما في وثیقة النتائج الصادرة عن ریو +في یونیو/ حز 

على التزامها بالعمل معًا مع دعمنا إلنشاء نظم أكثر استدامة لألغذیة والزراعة. 

ضر، بغیة النهوض نتوجه بالشكر إلى الصندوق على دعمه المستمر، منذ ثمانینیات القرن الماضي حتى وقتنا الحا

بالزراعة عندنا والحد من مستویات الفقر وانعدام األمن الغذائي من خالل المشروعات. كما نشكر الصندوق أیضًا 

على دعمه لالتحاد الوطني للمزارعین في لیسوتو تحت قیادة كونفدرالیة جنوب أفریقیا لالتحادات الزراعیة. ال یزال 

افة أشكال الدعم التي یمكنه الحصول علیها من الحكومة وشركاء التنمیة كي اتحاد لیسوتو ولیدًا وبحاجة إلى ك

تتحقق له االستدامة. ونحن نؤكد من جدید التزامنا ببرنامج تنمیة زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة الذي تم التوقیع 

اها أثناء تنفیذ برنامج علیه والذي یشترك في تمویله الصندوق والبنك الدولي. ونلتزم بإدماج الدروس التي تعلمن

الزراعة المستدامة والموارد الطبیعیة الذي وصل حالیًا إلى نهایته  بغیة تحسین أدائنا.

وٕاشارة إلى بعض القضایا الواردة على جدول األعمال، أود أن أهنئ إدارة الصندوق على تنفیذ نظام تخصیص 

من الغذائي لسنا مسؤولین مسؤولیة مباشرة عن المنجزات في الموارد على أساس اآلداء. ورغم أننا كوزارة للزراعة واأل

بعض مؤشرات األداء في القطاع الریفي، یحدونا األمل أن یتحسن أداؤنا في المستقبل ألننا بحاجة إلى مساعدة 

ق الصندوق من أجل البرامج المستقبلیة. أالحظ العمل المتعلق بالمشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندو 

وأتعهد باالستمرار في تقدیم المساهمة المالیة للصندوق.

أود أن أقدم خالص تعازینا ودعواتنا لكافة األمم التي عانت ظروف مناخیة قاسیة وشهدت كوارث عام في الختام، 

؛ مما دمر لألسف حیاة البشر والحیوان، باإلضافة إلى البنیة التحتیة األساسیة. وأعرب عن عمیق امتناني2011

للصندوق ووكالتي األمم المتحدة الشقیقتین لدعمهما المتواصل.
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نیبالبیان ممثل

إنه لمن دواعـي سـعادتي الغـامرة أن أكـون هنـا فـي رومـا، فـي هـذه المدینـة التاریخیـة، للتحـدث إلـى هـذا الجمـع الكـریم 

  بالنیابة عن حكومة نیبال وباألصالة عن نفسي.

لغایة لنشهد للمرة األولى في تاریخ البشریة وصول عدد الذین یعانون من الجوع نجتمع هنا في هذه األوقات الحرجة ل

وسوء التغذیة إلى ما یزید عن ملیار شخص. والوضع أكثر سوءا وٕاثارة للقلق فـي البلـدان النامیـة، ال سـیما فـي بلـدان 

  أفریقیا وجنوب آسیا. 

لجمیـع أعضـاء وفـود البلـدان لتبـادل الخبـرات القطریــة وأعتقـد أن هـذا االجتمـاع بـادرة طیبـة ألنـه یـوفر منتــدى مشـتركا

والمعــارف واألفكــار المبتكــرة، وللتعــرف علــى القضــایا والتحــدیات اإلنمائیــة فــي قطــاع الزراعــة واألغذیــة. إن البلــدان 

النامیــة أكثــر ضــعفا وتعرضــا لخطــر انعــدام األمــن الغــذائي، نظــرا لمــا تواجهــه مــن تحــدیات ناشــئة وخطــر اســتنزاف 

رد الطبیعیــة، ال ســیما األراضــي والمیــاه والغابــات. وغالبیــة المــزارعین فــي البلــدان النامیــة مــن أصــحاب الحیــازات المــوا

  الصغیرة وفقراء الموارد وممن ال یمتلكون إال وصوال محدودا إلیها. 

لمـوارد الطبیعیـة ولتحقیق نمو اقتصادي مستدام، یتعین إیجاد توازن بین االحتیاجات األساسیة لجمیع البشـر وقـدرات ا

على كوكب األرض. فمعدل اإلنتاج الزراعي أقل كثیرا من معدل النمو السكاني، ال سیما في أقـل البلـدان نمـوا، وهـو 

  ما یجعل الوضع أكثر هشاشة وعرضة للتحدیات. 

تمـع الـدولي إن الوضع العالمي الراهن للزراعة ما هو إال نتیجة النخفاض االستثمارات في هذا القطـاع، وٕاغفـال المج

وشركاء التنمیة للتنمیة الزراعیة والریفیة في جدول أعمال التنمیـة. لـذلك ثمـة حاجـة ملحـة لبـذل جهـود مشـتركة لزیـادة 

االسـتثمارات بصـورة مسـتدامة فـي مواجهـة التحـدیات الناشـئة، كانعـدام األمـن الغـذائي، وتغیـر المنـاخ، وربـط أصـحاب 

ة القیمة، وتعزیز القدرات التنافسـیة، وزیـادة قـدرة أصـحاب الحیـازات الصـغیرة الحیازات الصغیرة بأسواق التصدیر عالی

  على الصمود أمام المخاطر.

20وقد بادرت حكومة نیبال بعدد مـن اإلصـالحات السیاسـاتیة، منهـا وضـع رؤیـة مسـتقبلیة طویلـة األجـل علـى مـدى 

  ي والتغذوي، لمواجهة هذه التحدیات. عاما (استراتیجیة التنمیة الزراعیة) وصیاغة خطة عمل األمن الغذائ

المرتقــب 20وأنــا علــى ثقــة كبیــرة فــي أن هــذا االجتمــاع سیفضــي إلــى حلــول دائمــة، وســیمهد الطریــق لمــؤتمر ریــو +

وإلقامة اقتصاد أخضر یراعي مصالح أصحاب الحیازات الصغیرة للتغلـب علـى التحـدیات الراهنـة فـي قطـاع الزراعـة 

  والتنمیة الریفیة.
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حافظ النیجربیان م

أود أن أضم صوتي هنا إلى المتحدثین الموقرین الذین تحدثوا أمام المجلس الیوم ألعرب، نیابة عن فخامة السید 

Issoufou Mahamadou رئیس جمهوریة النیجر، وحكومة النیجر وشعبها، عن جزیل الشكر على توجیه الدعوة ،

ثین لمجلس محافظي الصندوق. لنا للمشاركة في فعالیات هذه الدورة الخامسة والثال

في المائة من السكان. وهذا النوع من الزراعة عرضة 85في النیجر، تعد الزراعة أساسا نشاطا كفاف، ویعمل بها 

ألحوال الطقس المتطرفة والصدمات المتكررة التي تزید من هشاشة السكان أمام األزمات الغذائیة الدوریة والمتكررة 

بكثرة. 

طن 000700ثة خالل السنوات  العشر المنصرمة، تشهد النیجر عجزًا في الحبوب بلغ هذه المرة حوالي فللمرة الثال

في المائة من االستهالك السنوي. وقد تراجعت اإلنتاجیة أثناء موسم األمطار، وشدد من وطأتها الجفاف، 18أو 

والفیضانات، وانتشار آفات المحاصیل.

منصبه وهو یسعى لمعالجة قطاع الزراعة الذي یعاني من ضعف األداء، وذلك منذ تولي فخامة الرئیس لمهام 

بإجراء إصالحات جوهریة تّسخر كافة دینامیات الدولة، وتصمیمها على حل مشكلة انعدام األمن الغذائي الدائمة.

لركائز األساسیة في یطعمون النیجریین)، التي تمثل واحدة من االنیجریون (3Nأود أن أحیطكم علمًا الیوم بمبادرة

.Issoufou Mahamadouبرنامج تجدید النیجر الذي عهد به الشعب إلى فخامة رئیس الجمهوریة 

ثورة خضراء من أجل النیجر لتزوید البالد بحل طویل األجل للتبعات الكارثیة المترتبة على أحوال 3Nتطلق مبادرة 

الطقس ودورة المجاعة القاسیة. 

الجاریة في إطار المبادرة القدرة الوطنیة لإلنتاج الزراعي الحرجي الرعوي وٕانتاج مصاید سوف تبني اإلصالحات 

األسماك، وستعمل على تقویة القدرة على الصمود في وجه الصدمات.

تتعلق إحدى الدوافع األساسیة في المبادرة بالري، إذ تتمتع النیجر بإمكانیات هائلة من حیث األراضي القابلة للري، 

في 49اه السطحیة والجوفیة، ومن حیث رأس المال البشري، حیث یشكل الشباب دون سن الخامسة والثالثین بالمی

المائة من السكان.

لقد أبدت حكومة الجمهوریة السابعة اإلرادة السیاسیة لالستفادة بالكامل من إمكانیة زیادة اإلنتاجیة المحصولیة 

وتوفیر فرص العمل.

، تم إطالق برنامج األمن الغذائي في حاالت الطوارئ 2011/2012المحصولي في الفترة وفي أعقاب فشل الموسم 

هكتار. تتمثل الغایة الشاملة في إنتاج زهاء 00087بغیة تنمیة الري على نطاق صغیر على مساحة تبلغ 

والفاكهة، بما طن من المحاصیل من كافة األنواع، أي الحبوب، والبقولیات، والدرنیات والخضروات 0002801

طن من الحبوب. من المتوقع أن یزید دخل أصحاب الحیازات الصغیرة  نتیجة هذه 000400یعادل حوالي 

ملیون یورو.5.35األنشطة لیصل في اإلجمالي إلى 

هكتار من األراضي على مدار السنوات 000330بالري على مساحة 3Nفضًال عن ذلك، سوف ترتقي مبادرة 

هكتار من أراضي الودیان.000120. بما في ذلك تشیید سد كانداجي الذي سیحول الخمس المقبلة
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والمجتمع، وعبر األفرادسیحصل الشباب والنساء على دعم خاص عن طریق تنمیة مشروعات صغیرة یمتلكها

یر. توفیر حزم من المدخالت، والمعدات الالزمة للزراعة من أجل تربیة الحیوانات والدواجن على نطاق صغ

اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة ألثني على الصندوق للجهود العظیمة التي یبذلها لتعزیز الري صغیر النطاق في 

النیجر، سیما عبر مشروع الطوارئ لألمن الغذائي والتنمیة الریفیة.

یر التي ملیون یورو، لشبكات للري على نطاق صغ1.72فرنك أفریقي، أو 9996771261لقد خصص المشروع 

طن. 40814أسرة متضررة في أقالیم مارادي، وتاهوا، وتیالبیري، بإنتاج إجمالي قدره 8412ستفید 

یتماشى الموضوع المحوري للدورة الخامسة والثالثین لمجلس محافظي الصندوق والشواغل التي تساور بلدي حالیًا 

هود التي بذلتها البلدان األعضاء، ال یزال الوضع وتساور االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا. ورغم الج

في المائة مقارنة مع عام 18الغذائي في مختلف أنحاء اإلقلیم شاغًال لنا. وبالفعل ، لقد انخفض اإلنتاج بنسبة 

2010 .

یة وللتصدي لهذا الوضع، طلب رؤساء دول االتحاد إلى رئیسنا أن یترأس لجنة رفیعة المستوى بغیة وضع استراتیج

تشغیلیة لمكافحة انعدام األمن الغذائي في دول االتحاد. عقدت هذه اللجنة منذ فترة وجیزة أول اجتماعاتها في 

نیامي، النیجر. ومن هنا فإن فعالیات هذه الدورة تمثل أهمیة خاصة بالنسبة لبلدنا. 

100جر، وستبلغ في اإلجمالي تنعقد هذه الدورة الخامسة والثالثین في وقت تتسع فیه حافظة الصندوق في النی

في صیاغة مشروع جدید یدعم بشكل خاص الري على نطاق 2012ملیون دوالر أمریكي عند البدء في فبرایر/شباط 

صغیر. سوف یستهدف هذا المشروع مجموعات تعیش في األقالیم األشد تأثرًا بانعدام األمن الغذائي، رغم ما تتمتع 

القابلة للري ووفرة الموارد المائیة. به من إمكانات من حیث األراضي 

في الختام، ونیابة عن حكومة النیجر وسكانها الریفیین، أعرب عن خالص امتناني للصندوق على ما یقوم به من 

عمل في البالد. وأتطلع إلى عقد اجتماع ناجح، وشكرًا لكم على حسن إصغائكم. 



  GC 35  

103

بیان المحافظ المناوب لبیرو

ة والثالثــون لمجلــس المحــافظین حــول الموضــوع الــذي تولیــه بیــرو أهمیــة كبیــرة ویــزداد اهتمــام تتمحــور الــدورة الخامســ

  الحكومات والمنظمات الدولیة به یوما بعد اآلخر. 

فـــي تعزیـــز التنمیـــة فـــي قطـــاع 2016-2012وفـــي حالـــة بیـــرو، یتمثـــل الهـــدف الكلـــي للسیاســـة الزراعیـــة خـــالل الفتـــرة 

ر. ویتــداخل اثنــان مــن هــذه المحــاور إلــى حــد كبیــر مــع الموضــوع األساســي لمجلــس الزراعــة اســتنادا إلــى أربعــة محــاو 

المحافظین هـذا، وهمـا اإلشـراك واالسـتدامة. وفیمـا یتعلـق بمحـور اإلشـراك، یتمثـل الهـدف تحدیـدا فـي تحسـین ظـروف 

ة للمـوارد الطبیعیــة اإلنتـاج لصـالح أصــحاب الحیـازات الصـغیرة. أمــا بالنسـبة لالســتدامة، فالهـدف هـو اإلدارة المســتدام

  المتاحة ضمن أراضینا. 

وتحقیقــا لهــذه األهــداف، توجــه حكومــة بیــرو جهودهــا نحــو التــرویج للتنمیــة اإلنتاجیــة فــي المــزارع صــغیرة النطــاق فــي 

إطار نهج للتنمیة الریفیة. ویجري تنفیـذ بـرامج لتـوفیر تمویـل غیـر واجـب السـداد لتمویـل روابـط األعمـال فـي المنـاطق 

واستصالح مصـاطب الـري، وحمـالت إعـادة التحـریج، ومشـروعات الـري، ومبـادرات اإلدارة المسـتدامة لمـوارد الریفیة،

  الغابات والحیاة البریة.

وأشیر في هذا السیاق إلى أن الصندوق من الشركاء المحتملـین لتنفیـذ المبـادرات الهادفـة إلـى تعزیـز زراعـة الحیـازات 

  ستدامة البیئیة. الصغیرة وفق نهج قائم على مفهوم اال

وقــد ســاهم الصــندوق بالفعــل بجهــود ناجحــة فــي مشــروعات التنمیــة الریفیــة فــي بیــرو. لــذلك فــإنني علــى ثقــة فــي أن 

المكتــب القطـــري المقــرر افتتاحـــه قریبـــا فــي بیـــرو ســیعمل علـــى تكثیـــف التعــاون المشـــترك لتعزیــز الزراعـــة المســـتدامة 

  صغیرة النطاق.
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بیان محافظ سیشیل

في البدایة أن أتقدم بخالص الشكر للمنظمین لما قاموا به من تحضیر رائع لهذا المؤتمر الهام اسمحوا لي

  والستقبالهم البدیع له في مدینة روما الجمیلة هذه. فما بذلتموه من جهد یحظى بكثیر من االمتنان.

االنخراط في عمل وأود أن أنوه إلى أن حضوري معكم هنا إنما یعكس عودة من جانب جمهوریة سیشیل إلى 

الصندوق. فقد تسببت المساهمات المتأخرة والصعوبات االقتصادیة وما حّل بالقطاع الزراعي من تهمیش وركود إلى 

  هبوط التفاعل بین الصندوق وسیشیل إلى حّده األدنى.

ه من الشركاء، وبفضل انطالق عملیة االقتصاد العام الشاملة تحت رعایة وٕاشراف ودعم صندوق النقد الدولي ثم غیر 

وخصوصًا فیما یتعلق بمعالجة تسویة الدیون والمساهمات المتأخرة، تم تطبیع وضعنا مع الصندوق بنجاح وكذلك 

مع المؤسسات المالیة الدولیة األخرى. وبذلك عادت سیشیل مؤهلة للمشاركة بصورة فعلیة. وقد تمخضت المناقشات 

  األولیة عن نتائج مثمرة ومشجعة تمامًا.

كنت أتمنى مخلصًا أن تكون الصعوبات التي ذكرتـُها هي العوامل الوحیدة التي دفعتنا إلى الحضور بقوة. ولكن لقد 

هناك تحدیات أخرى تهدد أمننا الغذائي والتغذوي في صمیمه، من قبیل ویالت القرصنة، وتغیر المناخ وآثاره الضارة 

یة في قطاعي الزراعة ومصاید األسماك، وهي تمثل العقبات بإنتاجیة المزارعین، والحاجة إلى االستثمار بصورة جد

الراهنة التي یتعین علینا التغلب علیها. أخیرًا ولیس آخرًا، هناك تلك الضغوط واالتجاهات التي تدفع نحو تحریر 

  األسواق وتؤثر بصورة خطیرة على قدرة المنتجین المحلیین على المنافسة.

ل یرزح فیه اثنان من صیادینا المحلیین في األْسر في الصومال كانا قد غادرا أتحدث أمامكم اآلن في وقت ال یزا

  منزلهما قبل عید المیالد واختطفا بینما كانا یكدحان في سبیل كسب الرزق إلطعام أسرتیهما.

فق فقد تعرضت صناعة صید األسماك بأكملها لخسارات كبرى في اإلنتاجیة وبالتالي في الدخل المحتمل. والیوم یرا

الحراس المسلحون صناعة صید األسماك على الدوام. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبیر في تكلفة العملیات واألسعار 

النهائیة، وهي حالة تثیر القلق ألنها تؤثر على نسیج نمط حیاتنا نفسه، وهو النمط الذي عرفته وعاشته األجیال 

  المتعاقبة.

العدة للعودة من المملكة المتحدة حیث دعاه James Michelالسید في هذه اللحظة، یـُعّد رئیس جمهوریة سیشیل 

رئیس الوزراء كامیرون للتحدث أمام مؤتمر یعنى بالصومال. وقد كانت مسألة مكافحة القرصنة تتصدر جدول 

لى أعمال المؤتمر. وتم بنجاح توقیع اتفاقات ثنائیة بین الحكومة البریطانیة ورئیس جمهوریة الصومال للمساعدة ع

توفیر المعلومات االستخباراتیة للتمكین من التصدي لهذه البلوى في المكان المناسب ومن تسلیم القراصنة 

الصومالیین المحكومین. وفي أعقاب الكثیر من المداخالت، حقق رئیس سیشیل نجاحًا كبیرًا في الضغط من أجل 

  عمال الدولي كمسألة هامة ال بد من معالجتها.تقاسم عبء التصدي لهذه البلوى الدولیة وٕابقائها على جدول األ

لقد لحق بنا تغیر المناخ! فتزاید أنماط األحوال الجویة الغریبة والتي ال یمكن التنبؤ بها أجبرنا على التفكیر بطریقة 

یة". وقد خالقة خارج نطاق المألوف. إننا نتقبل كل التقبــُّـل مبادرات الصندوق الخاصة "باالستثمارات المناخیة الذك

أسوأ حالة جفاف حلــّـت بها منذ عقود. ثم جاءت بعد انتهاء الجفاف فیضانات زادت من 2010شهدت سیشیل عام 

، تشعر بالحاجة إلى طرائق ذكیة  بؤس حیاة مزارعینا المحلیین. إن سیشیل، إذ تواجه خیارات صعبة أحالها مرٌّ

ة المقاومة لتغیر المناخ، والتي تتصدى للعیوب في البنى للتعامل مع تغیر المناخ، من قبیل األسالیب الزراعی
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األساسیة بتوفیر نظم للصرف وحواجز للمیاه أكثر فعالیة، ، ونظم للري أكثر كفاءة وفعالیة، وبذور وممارسات أشد 

  قدرة على التكیف. وهذا كله یتطلب الكثیر من االستثمارات.

لتأمین لصالح المزارعین وصیادي األسماك. وهناك برامج إلدارة وعلى ضوء ذلك، تتمثل األولویة في تنفیذ نظام ل

المیاه والري یجري اإلعداد لها لصالح المزارعین على الرغم من صعوبة ذلك. ولیس هذا كله إال جانبًا من الجهود 

ب التحدیات التي نبذلها للتكیف وتخفیف الوطأة، وهي جهود اقترنت ببرنامج للتدریب، وتتطلب استعراضًا كامًال بسب

الناشئة، من قبیل تكثیف أنشطة صون التربة والمضي في الترویج للزراعة المستدامة وممارستها بحیث تحقق الدخل 

  المستدام.

وستطرأ تحوالت كبیرة على العالقات التاریخیة المجهدة والتنافسیة التي تتواجد تقلیدیًا على الشریط الساحلي في جزر 

السیاحة، فالطریق نحو المستقبل هو طریق التعایش بینهما. وتمثل السیاحة الزراعیة سیشیل بین الزراعة وقطاع 

  الخضراء والعضویة والصحیة المستدامة فرصة للتعایش بین القطاعین بحیث یكمل ویدعم كل منهما اآلخر.

بتكرة تعالج ولكي یتحقق ذلك، یتعین إنشاء قاعدة للتحول متعددة الوظائف تمكن من األخذ بُنهج وتفاعالت م

العناصر الحاسمة، ابتداء من نوعیة المدخالت واستدامتها ووصوًال إلى األسواق، سواء كانت في الفنادق أو محالت 

السوبر ماركت أو مخازن المجتمعات المحلیة أو أسواق المناطق. وهناك عنصر آخر یتمثل في فرص إضافة 

ریة، ویتعین النظر فیه بصورة جادة بغیة تحویل جانب من القیمة وما شابه ذلك من فرص في نطاق األعمال التجا

  المنتجات الزراعیة على األقل إلى منتجات استهالكیة ذات قیمة مضافة تجاریة تجد مكانًا الئقًا بها في األسواق.

ع الثروة وأخیرًا، یتمثل أحد الشواغل التي تؤرقني في االتجاه نحو تحریر األسواق الذي أدى تقریبًا إلى اختفاء قطا

الحیوانیة في سیشیل، وذلك أساسًا بسبب االرتفاع النسبي لتكلفة اإلنتاج بالمقارنة بالمنتجات المستوردة من بلدان 

تتمتع بدرایة تقنیة أفضل وتتحقق فیها وفورات الحجم والتوعیة، على خالف بلد َیعتبر أكثر بقلیل من نصف مساحته 

  ورات الحجم، إن ُوجدت هذه الوفورات أصًال.محمیًا وال یتمتع إال بقدر ضئیل من وف

إننا نسلـّم بأن التجارة مكون أساسي من مكونات استراتیجیة األمن الغذائي لدینا، ومع ذلك فإننا نشعر بقلق شدید 

عندما یتعطل إنتاج جمیع مربي الثروة الحیوانیة في البالد لدرجة أنه ال یعود من المجدي تشغیل مْسـلخ أو حاضنة 

یخ الدجاج. وتصبح الحالة هذه، في بلد جزري صغیر ناٍء منعزل طریقه التجاري غیر آمن بسبب القرصنة، لتفر 

  مدعاة للجزع لدرجة تشكل مشكلة لألمن القومي. 

إن التنافس الداخلي والدولي على األراضي الزراعیة، وتحدیات تغیر المناخ، وجهود تكثیف الممارسات الزراعیة 

اصر ال یمكن إال التشدید علیها ولیس بإمكاننا أن نتغلب علیها إال بشراكات قویة على غرار المستدامة، كلها عن

الشراكة التي نعمل على إعادة إقامتها مع الصندوق.

لقد أصبح من الواضح الجلي أن األمن الغذائي والتغذوي ینبغي أن یحظى باألولویة. وتدرك القیادة السیاسیة في 

  هود لتعزیز هذا القطاع، وهي تدعم ذلك بقوة نظرًا لما تواجهه البالد من تحدیات ناشئة.سیشیل ضرورة زیادة الج

واسمحوا لي في الختام أن أضیف صوتي وامتناني للتغیرات اإلیجابیة التي سجلتها هذه المؤسسة. فهي مؤسسة 

ات، وعودة مزید من القوارب ستساعدنا، بالتأكید، على التكیف مع ما نتعرض له من تزاید الجفاف، وتزاید الفیضان

فارغة بسبب ارتفاع منسوب میاه البحار، وارتفاع درجات الحرارة، وابیضاض الشعاب المرجانیة، والقرصنة، وهذه 
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من مزارعین وصیادي –تغیرات غیر مسبوقة یتعین على العاملین في مجال تحقیق األمن الغذائي في سیشیل 

  عملیاتهم إن أرادوا البقاء واالستمرار في العمل.إدخالها في حسابات –أسماك وتجـّـار 
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  مندوب الصومالبیان

یشـرفني ویســعدني أن أتحـدث أمــام مجلـس محــافظي الصـندوق الــدولي للتنمیـة الزراعیــة فـي دورتــه الخامسـة والثالثــین 

  بالنیابة عن حكومة الصومال.

وأود فـي هـذا الصـدد أن أتقـدم بجزیـل الشـكر العـالم.في إن الصومال على وشك الخروج من أسوأ األزمات اإلنسانیة 

  إلى المجتمع الدولي على إنقاذ حیاة اآلالف بما قدمه من مساعدات إنسانیة ودعم في مواجهة الجفاف والمجاعة. 

تحســن نقــص األغذیــة المثیــر للقلــق فــي جمیــع أنحــاء الــبالد قــد وبــالرغم مــن أن األزمــة الطارئــة قــد انتهــت بالفعــل وأن 

ن الوضع في مخیمات المشردین داخلیا ال یزال هشا رغم جهود المنظمات الدولیة. فال یزال الكثیرون فـي أإال كثیرا، 

  . اإلصحاححاجة إلى مساعدات مستمرة، بما في ذلك المعونات الغذائیة والرعایة الصحیة والمیاه وخدمات 

، نـرى الوقـت مناسـبا إلـى دیـارهمالعـودة في العدیدین ورغبة ،وفي ضوء تحسن الوضع األمني في معظم أنحاء البالد

مزیـــد مـــن الجهـــود إلعـــادة المشـــردین داخلیـــا إلـــى منـــاطق إقـــامتهم األصـــلیة. فإقـــامتهم الطویلـــة فـــي مخیمـــات اللبـــذل 

المشــردین داخلیــا كــان لهــا تــأثیر ســلبي كبیــر، لــیس علــى مســتقبلهم االجتمــاعي فقــط، ولكــن علــى اقتصــاد البلــد أیضــا 

  األنشطة الزراعیة والرعویة. الذي یعتمد أساسا على 

من المنظمـات والعدید وأود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبیر نیابة عن الحكومة الصومالیة عن عرفاننا للحكومة التركیة 

مزیـــد مـــن األمـــوال والمعـــدات الالخیریـــة علـــى مســـاعدتها فـــي خدمـــة هـــذه القضـــیة. وتحتـــاج حكومـــة الصـــومال إلـــى 

  شردین من مواصلة حیاتهم الطبیعیة لدى عودتهم إلى وطنهم. لتمكین المالتقنیة ةوالمساعد

تنعقــد دورة مجلــس المحــافظین لهــذا العــام تحــت عنــوان "زراعــة أصــحاب الحیــازات الصــغیرة المســتدامة: إطعــام العــالم 

إلــى قضــیة ُمْغفلــة بشــأن الوضــع البیئــي فــي الصــومال رغــم عنــایتكم وحمایــة الكوكــب". وأود فــي هــذا الصــدد أن أوجــه 

  خطورتها الكبیرة. 

إلــى مسـتویات مقلقــة للغایـة. وتعكــس موجـات الجفــاف المتكــررة تغیـر المنــاخ التربــة والتصـحر وأثــر تـدهور فقـد وصــل 

  لتغیر المناخ.السلبي األثر التي تضرب الصومال مثاال واضحا على 

لمواجهــة ات بســیطة وال حتــى دراســتــدخل ولــم یشــهد الصــومال خــالل الســنوات العشــرین الماضــیة أي مشــروعات أو 

. ونحن بحاجة إلى عونكم ومساعدتكم في وضع خطط عمل واستراتیجیات لتعزیز االسـتدامة البیئیـة فـي ةالبیئهورتد

  الصومال. 
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بیان ممثل جنوب السودان

لقبولكم جمهوریة جنوب السودان، وهي الدولة األحدث أعرب عن خالص الشكر والعرفان نیابة عن حكومتي وشعبي 

  الم، عضوا غیر أصلي في الصندوق.في الع

فــي رســالتي التــي بعثــت بهــا إلــى معــالي الســید كانــایو نــوانزي، رئــیس الصــندوق، لتأكیــد حضــوري إلــى هــذا االجتمــاع 

المهـــم متعـــدد القطاعـــات الـــذي یضـــم قـــادة عـــالمیین، ألقیـــت الضـــوء علـــى اإلمكانـــات الزراعیـــة (مـــن محاصـــیل وثـــروة 

جنوب السودان، مؤكدا أن النظام البیئي الزراعي المـواتي فـي جنـوب السـودان الـذي حیوانیة وسمكیة) التي یتمتع بها

  ملیون نسمة ال یزال بكرا ولم ُیستغل بعد أو یأخذ حظه من التنمیة.15-12یقدر عدد سكانه بحوالي 

  أصحاب المعالي، وضعت الحكومة الولیدة لجمهوریة جنوب السودان عددا من السیاسات، منها:

على زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة كأساس للتنمیة االجتماعیـة االقتصـادیة واسـتخدام عوائـد الـنفط االعتماد

  في دعم الزراعة؛

 اعتماد نهج جدید لإلحساس بملكیة المشروعات الزراعیة الممولة من الجهات المانحة، سواء مشروعات اإلنتاج

مة، وتعزیز االستدامة والتنمیة؛ الحیواني أو المحصولي، ووضع استراتیجیات الخروج الالز 

 وضـــع سیاســـات وخطـــط اســـتراتیجیة جدیـــدة فـــي قطـــاع الزراعـــة، ومشـــروعات تنمویـــة مصـــممة لتمكـــین  "زراعـــة

أصحاب الحیازات الصـغیرة"، وتمكـین القطـاع مـن االضـطالع بمسـؤولیته عـن األمـن الغـذائي وحمایـة البیئـة فـي 

إطار "رؤیة تمدین القرى".  

اعي الزراعة وحمایة البیئة مـن القطاعـات ذات األولویـة بالنسـبة لحكومـة جمهوریـة جنـوب السـودان بالرغم من أن قط

الولیدة، فإن التحدیات التي صـاحبت االنفصـال السـلمي عـن جمهوریـة السـودان قـد أثـرت تـأثیرا شـدیدا علـى مواردهـا، 

  وبالتالي على االعتمادات المخصصة من المیزانیة للزراعة والبیئة.

ن أنتهــز فرصــة تواجــدي فــي هــذا االجتمــاع الهــام للتأكیــد علــى أن جمهوریــة جنــوب الســودان تــدعم بقــوة موضــوع أود أ

هــذه الــدورة التــي تنعقــد تحــت عنــوان "الزراعــة المســتدامة لصــالح أصــحاب الحیــازات الصــغیرة: إطعــام العــالم وحمایــة 

تواجهنــا عدیــدة ومتنوعــة، ولكــن تطلعــات شــعبنا الكوكــب". وبوصــفنا حكومــة ولیــدة وبلــدًا جدیــدًا، فــإن التحــدیات التــي

سامیة في الوقت نفسه. ونحن نهیب بمجلس المحافظین والبلدان األعضاء والمستثمرین الحاضرین في هذا االجتماع 

أن یدعموا جهود حكومتنا الرامیة إلى تعزیز الزراعة وتنمیتها، وأن یمنحوا جنوب السودان اعتبارًا تفضـیلیا علـى غیـره 

  لبلدان األكثر نضجًا.من ا

أتقـــدم لكـــم بالشـــكر مـــرة أخـــرى لقبـــولكم طلـــب العضـــویة غیـــر األصـــلیة التـــي تقـــدمت بـــه جمهوریـــة جنـــوب الســـودان. 

  ویســــعدني أن أعلــــن التــــزام بلــــدي الكامـــــل بالعمــــل بصــــورة وثیقــــة مــــع الصـــــندوق، وأن أؤكــــد اعتمــــاد معــــالي الســـــید

Nhial Deng Nhialالــدولي، لوثیقــة االنضــمام إلــى الصــندوق نیابــة عــن رئــیس ، وزیــر الشــؤون الخارجیــة والتعــاون

Salva Kiirجمهوریة جنوب السودان، فخامة الجنرال  Mayardit.  
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بیان ممثل اإلمارات العربیة المتحدة

باإلنجازات التي حققها الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة خالل السنوات یطیب لي أن أنتهز هذه المناسبة ألشید

یستطیع وأؤكد حرص اإلمارات العربیة المتحدة على تعزیز التعاون مع الصندوق والشركاء اآلخرین حتىالسابقة، 

الصندوق بالتركیز على الحیازات أهمیة قیام  الصندوق تحقیق األهداف التي أنشئ من أجلها، وأؤكد كذلك على

ة الفعالة في تأمین األمن الغذائي استدامة بغرض المساهمالصغیرة والتحرك نحو الممارسات الزراعیة األكثر

بالتخفیض المرأة في المناطق الریفیة واالهتمام كذلكفي الدول الفقیرة، والعمل على دعمالعالمي، والتنمیة الزراعیة

بین الدول النامیة والتعاون مع جمیع من البطالة في المناطق الفقیرة، كما نؤكد كذلك على أهمیة تعزیز التعاون

المواد الغذائیة، حیث أن الزراعة واألغذیة هما األداتان لتحقیق األمن والمنظمات للحد من ارتفاع أسعارالمؤسسات 

وتوفیر فرص العمل للشباب وخفض أسعار المواد الغذائیة كما إننا نشید كذلك بمشاركة الصندوق في الغذائي

.)بالدیونالدول الفقیرة المثقلة  المبادرة الخاصة (في تخفیض أعباء

التطور التقني السریع في جمیع أوجه الحیاة  وتطبیقاته المتعددة، لذا فقد إن أهم ما تتمیز به حضارة العصر، هو

خاصًا على الرغم من الطبیعة اإلمارات العربیة المتحدة من خالل وزارة البیئة والمیاه القطاع الزراعي اهتماماً أولت

النهضة الزراعیة بفضل اهللا سبحانه وتعالى والعزیمة ح األمطار، فكانتالصحراویة القاسیة وقلة مصادر المیاه وش

  .للقیادة الرشیدةالقویـة والتوجیهات السدیدة

المستدامة للثروات النباتیة والحیوانیة والسمكیة، في إطار األمن الغذائي، تم اتخاذ كافة التدابیر لضمان التنمیة

میع السكان في جمیع األوقات، كما أعطي االهتمام لمحور األمن المائياألساسیة لجوتلبیة االحتیاجات الغذائیة

  .والذي یعتبر مرتكزًا أساسیًا ألي تنمیة زراعیة مستدامة

به من بنیة العربیة المتحدة ذات موقع جغرافي متمیز ومركزًا عالمیًا للتبادل التجاري ولما تتمتعوباعتبار اإلمارات

الزراعیة، فإنها تضع الزراعة المستدامة ضمن العالمیة البحثیة ذات العالقة بالتنمیةتحتیة، واستضافتها للمراكز

اإلمارات العربیة المتحدة تصدر الیوم منتجاتها الزراعیة إلى األسواق المحاور األساسیة ألنشطتها وأصبحت

  العالمیة.

غیر المناخ، فقد تم األخذ بعین االعتبار مفهوم الموارد الطبیعیة وتفي مجال البیئة والحفاظ علیها من التدهور وندرة

یعتبر مفهومًا یستحق المناقشة، خاصة وأنه ذو ارتباط وثیق بالزراعة والتنمیة الریفیة. إذ سیواجه االستدامة والذي

لزراعة كل بلد من بلدان العالم لذا فإن األمر یستوجب تطویر أسالیب االعالم خالل العقود القادمة مسألة زیادة إنتاج 

إلنتاج الغذاء، وفي هذا اإلطار فقد تبنت وزارة البیئة والمیاه األسالیب الحدیثة في الزراعة مثل تركیب شبكات الري 

الحدیثة لترشید استهالك المیاه، وانتهاج الطرق الحدیثة لإلنتاج الزراعي مثل الزراعة المائیة (الزراعة بدون تربة) 

  حد من استخدام المبیدات واألسمدة الكیمائیة. كما تم وضع القوانین واللوائح لل

والستدامة البیئة والمحافظة علیها من التدهور وتعزیز األمن الغذائي، ال بد من تشجیع القطاع الخاص وأصحاب 

الحیازات الصغیرة لتبني منهج الزراعة الخضراء الذي یمّكن من التوسع الزراعي، خاصة وأن أسعار السلع الغذائیة 

االرتفاع المتزاید عامًا بعد عام. ومن المؤكد أن االهتمام بأصحاب الحیازات الصغیرة وطاقاتهم وجهودهم آخذة في
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الدؤوبة سیحقق الرخاء لمجتمعاتهم وسیحسن األمن الغذائي للعالم في العقود المقبلة، وال بد من زیادة وتحسین 

وفي إطار محور هذا االجتماع "إطعام العالم وحمایة االستثمار في الزراعة في المناطق الریفیة. ومن هذا المنطلق

  الكوكب"، فإننا ندعو إلى تبني شعار "تعظیم اإلنتاج الزراعي واالهتمام بالبیئة " في آن واحد. 

كما نود أن نذكر هنا أنه بناء على التوجیهات الحكیمة للقیادة الرشیدة في اإلمارات العربیة المتحدة، تقوم الهیئات 

ت كهیئة الهالل األحمر، وصندوق أبو ظبي للتنمیة بالدولة، والجمعیات الخیریة، بإقامة المشروعات والمؤسسا

والمساهمة في التنمیة الزراعیة في المناطق الریفیة في مختلف دول العالم، وتقدیم المساعدات للشعوب المتضررة،  

مساعدات العینیة لتخفیف معاناة المنكوبین في وحفر اآلبار، وٕانشاء المدارس والمستشفیات المیدانیة، ومراكز ال

  أوقات الكوارث واألزمات. 

وفي هذا السیاق فإننا ندعو الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة لالنضمام إلى المنظمات الدولیة واإلقلیمیة متعددة 

ي العربیة. وندعو األطراف، التي أعلنت عزمها المشاركة في برامج شركاء دوفیل، لدعم دول التحول الدیمقراط

الصندوق كذلك إلى المساهمة في إنشاء المنبر التنسیقي المشترك، الذي أقرته تلك المنظمات الدولیة واإلقلیمیة 

وذلك بهدف تحدید الفرص للتعاون ،2011سبتمبر/أیلول 10متعددة األطراف في إعالنها المشترك الصادر بتاریخ 

لسیاسات التحلیلیة للفرص االستثماریة في تلك الدول وتقدیم كافة أنواع الدعم في التمویل وتقدیم المساعدة الفنیة وا

  لدول التحول الدیمقراطي العربیة. 

أكرر شكري وتقدیري لمعالي رئیسة المجلس ورئیس الصندوق وكل الذین ساهموا في اإلعداد لهذا االجتماع 

  اح .وللمشاركین والحضور الكرام، مع تمنیاتنا لهذه الدورة بالنج
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  المملكة المتحدةمندوب كلمة 

ال تكمن أهمیة دورة مجلس المحافظین هذه في موضوعها فقط (والضیوف الحاضرین) ولكننا نجتمع الیوم للموافقة 

ملیون 82.9على التجدید التاسع للموارد القیاسي. وكان من دواعي سرور المملكة المتحدة تعهدها بمساهمة قدرها 

بالمائة 50ملیون جنیه استرلیني. وتمثل هذه المساهمة زیادة بأكثر من 51.133یعادل دوالر أمریكي، أي ما

بالجنیه االسترلیني.

وتنبع هذه المساهمة من التزامنا بقضیة األمن الغذائي واعترافنا بالصندوق كمؤسسة تتمتع بتركیز قوي على إیصال 

  النتائج.

لمحافظین، بما في ذلك تلك التي أعلنتها الجزائر، وبوركینا فاسو، ونحن نرحب كثیرا بالتعهدات المعلنة في مجلس ا

وكوت دیفوار، وكینیا، وغیرهم، والتي تدل على الشعور القوي بالملكیة المشتركة التي یشتهر بها الصندوق. ونحن 

لتي نتطلع إلى تعاون جمیع األعضاء اآلخرین لضمان استمرار عمل الصندوق على نفس المستوى من البرامج ا

  تحتاجها والتي هي في أشد الحاجة إلیها.

وكما سمعنا خالل الدورة، فإن التحدیات آخذة في التزاید. فاإلنتاج الزراعي یواجه خطرا بالفعل نتیجة للتقلبات 

المناخیة الحالیة. وما علینا سوى النظر إلى أمثلة على شاكلة موجة الجفاف األخیرة التي ضربت القرن اإلفریقي، 

انات في باكستان، وموجة الجفاف في المكسیك. وسوف یزید تغیر المناخ في المستقبل من حدة هذه والفیض

  المخاطر، السیما بالنسبة للمزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة في البلدان النامیة.

لح أصحاب لذلك ترحب المملكة المتحدة بالمبادرة الجدیدة التي طرحها الصندوق تحت عنوان "برنامج التأقلم لصا

الحیازات الصغیرة"، التي تم اعتمادها هنا في مجلس المحافظین. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المزارعین الفقراء 

على التكیف مع مخاطر المناخ الحالیة والمستقبلیة والصمود في مواجهتها. ونحن نتطلع إلى دعم هذا البرنامج جنبا 

ام الصندوق بتنفیذه وتعمیم قضایا تغیر المناخ عبر المنظمة بأسرها في إلى جنب مع األعضاء اآلخرین، وٕالى قی

كل عمل یقوم به واالضطالع بالدور القیادي الالزم لزیادة الوعي والتفهم تحقیقا لهدف "إطعام العالم وحمایة 

  الكوكب".

ال االعتیادیة لم یعد خیارا وبالنسبة لمؤسسة مثل الصندوق، تتمتع بتركیز قوي على تحقیق النتائج، فإن اتباع األعم

بكل بساطة. إذ یتوقف تحقیق األثر المستدام على كیفیة استجابته للقضایا المناخیة. فاالستثمارات في البرامج لن 

تثبت فعالیة إذا لم تعمم بصورة مالئمة القضایا المتداخلة المهمة ذات الصلة بالمناخ والتمایز بین الجنسین. وكما 

  رئیس الوزراء باألمس، فنحن نحتاج إلى نهج متكامل، إلى جانب مؤسسات عالمیة قویة.أشار السید مونتي 

ونحن نرغب في أن یواصل الصندوق نموه كمؤسسة قویة وأن یكون دائما في الطلیعة في جمیع المجاالت. ونشكر 

ه الصندوق لتحقیق رئیس الصندوق على دوره القیادي، والتزامه بجدول أعمال التغیر واإلصالح وعلى ضمان توجی

النتائج وٕایصالها بالقیمة المتحققة لقاء األموال المنفقة بفعالیة وكفاءة. ونحن ندعم الصندوق في اهتمامه بقیمة 

وتمویل أكبر قدر ممكن من مواردنا إلى البرامج التي یمكنها بالفعل أن تساعد الناس على تحویل حیاتهم 

  ومجتمعاتهم وبلدانهم.

طبع في إطار من الشراكة مع مؤسسات أخرى، بما في ذلك الوكاالت األخرى الموجودة في ویعمل الصندوق بال

  روما، ومع القیادة الجدیدة هنالك فرصة لتجدید التعاون وتعزیز التنسیق.
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وقد أشار الرئیس في خطابه باألمس إلى موظفي الصندوق. وأود في هذا الصدد أن أؤكد على كلماته: فهم أثمن 

ق على اإلطالق. ونحن نثني علیهم اللتزامهم وجهودهم الدؤوبة في إطار سعي الصندوق نحو زیادة موارد الصندو 

فعالیة برامجه واالضطالع بدور قیادي في المنظومة الدولیة، وتطلعه إلى أن یكون نموذجا ُیحتذى به في تحقیق 

  النتائج والكفاءة والشفافیة.

  وٕاننا نتطلع لتقدیم الدعم الالزم للصندوق.
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بیان ممثل أوروغواي 

أقامت أوروغواي عبر السنین تعاونًا مثمرًا شدید الفائدة مع الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، وخصوصًا فیما یتعلق 

  بتعزیز تمویل المشروعات الزراعیة والریفیة التي ینفذها الصندوق في كثیر من البلدان النامیة، بما فیها بلدنا نحن.

في الدورة الخامسة والثالثین هذه لمجلس المحافظین، أن تؤكد استعدادها للتعاون بقوة مع العمل وتوّد أوروغواي، 

الذي تضطلع به منظمتكم. إننا نشید بالصندوق لما حققه من نجاح كبیر في المشروع الذي شكل أساسًا للبرنامج 

في المائة في عام 32قر الریفي من وهو البرنامج الذي مكن بالدنا من خفض معدالت الف–الریفي في أوروغواي 

  .2010في المائة في عام 7إلى أقل من 2005

وترغب أوروغواي في أن تقوم برامج الصندوق في المستقبل باستهداف مسائل األسر الریفیة من أصحاب الحیازات 

ل القیمة اإلنتاجیة بحیث یمكن لهذه األسر أن تدخل في سالس–الصغیرة، مع مضاعفة التركیز على تنمیة القدرات 

في إطار من القدرة على التنافس یقترن بالتكامل االجتماعي واالستدامة البیئیة. ومن شأن هذا النهج، إلى جانب ما 

یحققه من تنمیة في الزراعة على الصعید الوطني، أن یساعد على مواجهة التحدیات الجدیدة الناشئة عن الحاجة 

  إلى التنافس بتفوق.

ا بتنفیذ تعهداته المتمثلة في المساهمة في التجدید التاسع لموارد الصندوق في أسرع وقت ممكن. ویجري وسیلتزم بلدن

  العمل حالیًا على وضع الترتیبات لذلك مع السلطات الوطنیة.

وتود أوروغواي أن تقول إن من الضروري، بل ومن المالئم أیضًا، أن تنظر برامج المستقبل التي ستنفذ مع 

ي مسائل السیاسة االجتماعیة مقترنة بإدماج االبتكار التكنولوجي. وعلینا، لتحقیق ذلك، أن نحافظ على الصندوق ف

حوار صریح منفتح مثمر یعترف بأهمیة التعاون فیما بین بلدان الجنوب ویدرك أن هذا الحوار یمثل أداة صالحة 

  لتوفیر المساعدة التقنیة.
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  الفصل الرابع

  ت الخاصةالبیانات والكلما

، رئیس جمهوریة روانداPaul Kagameفخامة الرئیس  ، رئیس وزراء الجمهوریة اإلیطالیةMario Montiمعالي السید 

السید كانایو نوانزي رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

، نائب رئیس جمهوریة Joseph Nyuma Boakaiفخامة 

لیبریا

وزیر التعاون الدولي وسیاسات  Andrea Riccardiمعالي

التكامل في الجمهوریة اإلیطالیة
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، أمام الدورة Marie-Josée Jacobالكلمة االفتتاحیة لرئیسة مجلس المحافظین معالي السیدة 

الخامسة والثالثین للمجلس

السید رئیس الصندوق،

  معالي السادة،

  المحافظون الموقرون،

  السیدات والسادة،

ه لمن دواعي سروري ولشرف عظیم لبلدي أن أكون مدعوة لترأس الدورة الخامسة والثالثین هذه لمجلس محافظي إن

الصندوق.

دولة عضو في مجلس المحافظین. وقریبا سینضم إلینا عضوان آخران دعما 167تنعقد هذه الدورة الیوم بحضور 

لعمل الصندوق لتحریر العالم من الفقر والجوع.

الموقرون،المحافظون

منذ انعقاد مجلس المحافظین األخیر قبل السنة، شهدنا تغیرات عظیمة في جمیع أنحاء العالم. فقد رأینا التحوالت 

السیاساتیة جنوب المتوسط وفي أماكن أخرى، إضافة إلى ذلك فقد شهدنا أیضا أزمات إنسانیة وكوارث طبیعیة 

تضرب اآلن مرة أخرى منطقة الساحل، باإلضافة إلى األزمة جدیدة مثل تلك التي ضربت القرن األفریقي والتي

االقتصادیة المالیة الجدیة التي نشهدها في جمیع أنحاء العالم الصناعي.

في هذا السیاق العالمي المتغیر على الدوام، یواجه السكان الریفیون الفقراء تحدیات طویلة األمد تؤثر على أكثرهم 

بالعیش في قبضة الفقر والجوع.ضعفا بصورة أشد وتحكم علیهم 

تغیر المناخ وأثاره، وعدم كفایة األغذیة، وانعدام األمن الغذائي، وتدهور الموارد الطبیعیة، تؤدي هذه التحدیات 

  الهائلة كل یوم إلى تآكل المكاسب التي حققتها التنمیة وتدعو إلى بذل جهود متجددة وراسخة.

ملیارات 9ملیارات شخص؛ ویتوقع لهذا الرقم أن یرتفع إلى 7كوكبنا ، وصل تعداد سكان العالم على2011عام 

ملیار شخص في بلدان العالم النامي یعیشون في فقر مدقع. ومما یثیر القلق 1.4. وبالفعل هنالك 2050بحلول عام 

الذین حیث بلغ عدد األشخاص2011أن برنامج األغذیة العالمي قد ذكر سجال جدیدا محزنا تم اختراقه عام 

  یعانون من سوء التغذیة في العالم بأسره ملیار نسمة.

ومع ذلك فالمناطق الریفیة تمتلك القدرة على حل جزء كبیر من مشاكل الغذاء التي تعاني منها البشریة. إذ یلبي 

ن المزارعون من أصحاب الحیازات الصغیرة الذین یعیشون في البالد النامیة أربعة أخماس احتیاجات العالم م

األغذیة. ونتیجة لذلك فإن التنمیة الریفیة عامل حاسم في التغلب على الفقر والجوع. وتسهم التنمیة اإلیكولوجیة 

الزراعیة الحساسة لتغیر المناخ في التخفیف المستدام من آثار تغیر المناخ، في الوقت الذي تحافظ فیه على البیئة 

  وعلى التنوع البیولوجي.

شیط استثماراتنا في الزراعة المنتجة المستدامة كاستجابة متوسطة وطویلة األمد بهدف تحسین إننا بحاجة إلعادة تن

  الظروف المعیشیة لعدد كبیر من البشر.
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والبد من إیالء اهتمام خاص بالنساء وبالدور الرئیسي الذي تلعبه النساء في الزراعة كعوامل للتغیر. ومن هنا 

أولویة، كما البد لشركاء التنمیة أن یدعموا هذه الجهود الحكومیة. یتوجب على الحكومات جعل هذه القضیة

ولتحقیق ذلك هنالك حاجة إلى الشركاء الذین یتمتعون بخبرة مسهبة في التنمیة الریفیة، وبالقدرة على إدارة ونشر 

  المعرفة.

تتمثل في تحسین األمن یعتبر الصندوق واحدًا من الالعبین الرئیسیین في هذا المجال إذ یتمتع بمهمة مخصوصة

  الغذائي والتغذوي، والعمل مع المجموعات الفقیرة، نساء ورجاال، لتمكینهم من الخالص من الفقر.

والیوم تعتبر التنمیة الزراعیة المستدامة أمرا واجبا. والبد من أن نسعى إلى ضمان الحق في الحصول على الغذاء 

عًا، باإلضافة إلى التنویع الزراعي الذي یحترم البیئة، ویسعدني أن أشیر من خالل زیادة اإلنتاجیة الزراعیة كمًا ونو 

حول التنمیة المستدامة المقرر 20إلى أن الزراعة سوف تكون أیضا موضوعا رائدا في مؤتمر األمم المتحدة ریو +

  عقده بعد أربعة أشهر.

لویة لألمن الغذائي وللسیادة إضافة إلى ذلك، یتوجب علینا القیام باستثمارات ملموسة ومستدامة في الزراعة تعطي أو 

البد من أن نركز على بناء القدرات اإلنتاجیة في البلدان النامیة، وٕانني هنا أثنى على الصندوق الختیاره هذا 

  الموضوع كموضوع رئیسي لهذه الدورة.

مل الراسخ في مجال التنمیة لقد سررت لمالحظتي أن العدد المتنامي من البلدان األعضاء في الصندوق ملتزم بالع

الریفیة. ویتجلى ذلك في أن زیادة مساهمات الدول األعضاء في التجدید التاسع لموارد الصندوق على الرغم من 

البیئة العالمیة االقتصادیة المالیة الصعبة قد نجحت األمر الذي زاد مرة أخرى من مستوى االنخراط. وسیمكن هذا 

طاق عملیاته ومضاعفة المساعدة الضروریة لتزوید الصندوق بالقدرة على دعم الدول التجدید الصندوق من توسیع ن

  لتحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة.

إال أنه هنالك حاجة لجهودنا المستمرة كي یتمكن الصندوق من تعزیز أثره واتساق عملیاته مع الهدف الشامل 

  المتمثل في تحسین فعالیة المعونة اإلنمائیة.

  رئیس الصندوقالسید 

  سیداتي سادتي،

مازالت هنالك حاجة لجهود كبیرة إذا أردنا االستجابة الحتیاجات العدد المخیف من الناس الذین یعانون من الفقر 

والجوع، ومازالت هنالك حاجة لمساعدة الصندوق أكثر من أي وقت مضى على االستجابة لالحتیاجات الهائلة 

  للسكان الریفیین الفقراء هؤالء.

ولكي یبقى ملتزما بالروح السائدة عند تأسیسه وبأهمیة مهمة، یتوجب على الصندوق االستمرار في ترتیب أولویات 

  عمله في البلدان النامیة حیث تبقى المعونة ضرورة أساسیة.

نا إنني واثقة من أن هذه الدورة الخامسة والثالثین للمجلس ستتكلل بالنجاح وستمكننا من المضي قدما في كفاح

  المشترك للحد من الفقر وسوء التغذیة في العالم.

  وشكرا لكم على انتباهكم.
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البیان الترحیبي الذي ألقاه رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة السید كانایو نوانزي بمناسبة 

  رئیس جمهوریة رواندا، Paul Kagameزیارة فخامة الرئیس

  فخامة الرئیس،

فخامتكم في الدورة الخامسة والثالثین لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمیة إنه لشرف عظیم أن أرحب ب

الزراعیة. اسمحوا لي نیابة عن جمیع الدول األعضاء أن أعبر لكم عن خالص تقدیرنا لتكرمكم بقبول افتتاح الدورة 

  الیوم.

لى الفقر والجوع. وقد أثلج صدري وبحكم تبوئكم لمنصب رئیس جمهوریة رواندا، فقد أظهرتم التزاما قویا بالقضاء ع

نقطة مئویة على مدى خمس سنوات، مخفضة نسبة 12أن أقرأ مؤخرًا بأن رواندا قد تمكنت من تقلیص الفقر بـ 

بالمائة. ویترجم هذا الرقم المثیر لإلعجاب إلى تمكن ما یقارب ملیون رواندي 45السكان الذین یعیشون في فقر إلى 

  ر.من التخلص من قبضة الفق

وبنفس األهمیة تأتي جهود رواندا للترویج للزراعة الذكیة مناخیا، ولدعم كل مزارع مهما كان صغیرًا، مما یعد مثاًال 

  یحتذى للبلدان في أفریقیا وبقیة العالم النامي. والصندوق فخور بأن ینخرط في مثل هذه الجهود.

طاب على مدى األیام القادمة وما بعدها، ألننا هنا مما ال شك فیه أن خبرتكم ومنظوركم سیساعدان على تشكیل الخ

  في الصندوق نسعى جاهدین لخلق البیئات الریفیة المزدهرة والمستدامة.

  .اسمحوا لي مرة أخرى أن أعبر عن امتناني لحضوركم معنا الیوم

  وٕانني أتطلع لإلصغاء إلى البیان الذي ستدلون به.
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رئیس جمهوریة رواندا، Paul Kagameالكلمة الرئیسیة لفخامة الرئیس

  ، نائب رئیسة جمهوریة لیبریا، Joseph Nyuma Boakaiسیادة 

  رئیسة مجلس المحافظین،السیدة 

  المحافظون الموقرون،

  السید رئیس الصندوق،

  السادة كبار الشخصیات،

  وسادتي،ي سیدات

غذیة والترویج لالستخدام المستدام أشكركم على دعوتكم لي لالنضمام إلى هذا النقاش الهام حول زیادة إنتاج األ

  للموارد الطبیعیة على كوكب األرض.

وفقا ألحدث األرقام من منظمة األغذیة والزراعة، من الواضح أن إنتاج األغذیة یواكب النمو المطرد في تعداد 

ل الملح. سكان األرض. وبالتالي فإنه من المالئم لمجلس محافظي الصندوق أن یلفت االهتمام إلى هذا الشاغ

ویغدو الوضع أكثر إلحاحا عندما نأخذ بعین الحسبان أن غالبیة المتضررین هم من المزارعین أصحاب الحیازات 

  الصغیرة منخفضي الدخل في البلدان النامیة.

ومع ذلك هناك سبب لإلبقاء على تفاؤلنا، إذ تشیر الخبرة المكتسبة في بعض أنحاء العالم إلى أنه ومع السیاسات 

  یحة واالستثمارات الكافیة، بإمكاننا أن نزید إنتاج األغذیة في الوقت الذي نحافظ فیه على بیئتنا.الصح

علینا أن نعترف بأنه، وبالنسبة لمعظم بلدان العالم النامي، وبالتأكید بالنسبة لبلدي رواندا، فإن الزراعة ستبقى قائمة 

  حیان ستتم في بیئات هشة عرضة لتغیر المناخ. على أصحاب الحیازات الصغیرة لبعض الوقت، وفي معظم األ

ومن هنا فال مفر بالنسبة للبلدان المتضررة والمؤسسات التي ترسي شراكات معها من أن تكون جسورة وأن تحاول 

القیام بما لم یتم القیام به من قبل. علینا أن نتعلم مما نجح وأن نكیف هذه النماذج لتالئم المزارعین من أصحاب 

  ات الصغیرة.الحیاز 

وإلیضاح ذلك، دعوني أستقي من خبرتنا رواندا، فعلى مدى السنوات الخمس الماضیة كان للزیادة الملحوظة في 

إنتاج مزارع أصحاب الحیازات الصغیرة أثرا ملحوظا على حیاة مواطنینا، إذ نما الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي 

والدخول األعلى للمزارعین. وقد أدى ذلك بصورة مباشرة إلى صعود بالمائة، ضامنا األمن الغذائي 8بوسطي قدره 

  أكثر من ملیون رواندي فوق خط الفقر في نفس الفترة.

كذلك فقد عملنا على التخفیف من أثر بعض التحدیات المخصوصة التي تواجهها رواندا والتي تتمثل في النمو 

لهطوالت المطریة الغزیرة والحراثة المتكررة لنفس األراضي السكاني الكبیر وكثافته والهضاب الشدیدة االنحدار وا

المجزأة على الغالب. ویعتبر الحفاظ على البیئة قضیة هامة لنا، فإنه واحد من المؤشرات المعیاریة للتسییر الرشید 

  التي یخضع بسببها القادة على جمیع المستویات للمساءلة.

اضعة في ظل ظروف صعبة، فما هي الزیادة الكبیرة التي یمكن وٕاذا نجحت رواندا في كسب هذه النتائج المتو 

  تحقیقها في أوضاع أقل هشاشة مع زیادة في االستثمارات في الفرص الموجودة في أنحاء عدیدة من أفریقیا؟

یبقى الجزء األول من اإلجابة مع البلدان اإلفرادیة التي یتوجب علیها أن تصمم وتنفذ السیاسات المناسبة لزیادة 

  إنتاجیة المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة والعمل معهم نحو القضاء على الفقر.
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باإلضافة إلى ما یتوجب علینا في الحكومة أن نقوم به، فإن نوعیة التعاون الذي نطوره مع شركائنا من األمور 

زراعیة حیث قدم الدعم لنا في الحاسمة. وهنا أود أن أعترف بـالدور الذي یلعبه الصندوق كشریك قوي في برامجنا ال

العدید من مبادرات الحد من الفقر وفي محاصیل التصدیر الرئیسیة مثل الشاي والبن. دعوني أنتهز هذه الفرصة 

ألشكر المؤسسات األخرى الموجودة في روما، وبخاصة منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذیة 

غیتس وغیرهم من األصدقاء والشركاء المخلصین لرواندا على مساندتهم لبرامجنا العالمي، ومؤسسة بیل وملیندا 

  أیضا.

الواقع في معظم البلدان النامیة هو أن زراعة الحیازات الصغیرة ما زالت مصدر كسب العیش وٕامدادات األغذیة 

  فاله.لغالبیة السكان، وبهذا المعني فلكل مزارع قیمة وما من أحد منهم صغیر بحیث یمكن إغ

ولهذا السبب فقد قمنا في رواندا بتحدید هذا القطاع كمفتاح للنمو، وطورنا برامج تستهدف أصغر المزارعین من 

اصحاب الحیازات الصغیرة. وفد نجم عن هذا الخیار نتائج جیدة ألن الرواندیین أحسوا بملكیة جدول أعمالهم 

أما الغایة في نهایة المطاف فهي التحول من إنتاج الكفاف اإلنمائي، في الوقت الذي نرسي فیه الشراكات للتقدم. و 

  إلى اإلنتاج الموجه إلى األسواق.

دعوني أشیر إلى برنامجین اثنین كان لهما أكبر األثر على إنتاج األغذیة ومستویات المعیشة. برنامج بقرة لكل 

من مستویات التغذیة وزاد من الدخول أسرة فقیرة، وهو مبادرة وطنیة لتربیة الحیوانات، أسهم به الصندوق وحّسن

وعزز من خصوبة التربة. ومن خالل مخطط تمریر الفوائد، فإنه یسهم أیضا في إعادة بناء نسیج الدعم االجتماعي 

  في بالدنا.

في رواندا من المستحیل علینا توسیع األراضي الصالحة للزراعة، ومع ذلك فإننا بحاجة ألن نحمي األمن الغذائي 

تسبناه بصعوبة، باإلضافة إلى النهوض بزراعتنا التجاریة. ولهذا فإننا نتبنى برنامجا لتجمیع األراضي الذي اك

  والتكثیف المحصولي لالستخدام األمثل لألراضي وزیادة المردودیة. 

وقد نجم عن هذه المبادرات زیادة ملفتة للنظر في إنتاج المحاصیل التي تمت زراعتها على األراضي المجمعة. 

، تضاعف إنتاج الذرة ثالث مرات وتضاعف إنتاج كل من الكسافا 2010و2007فعلى سبیل المثال وبین عامي 

  والقمح مرتین. 

وقد أظهرت خبراتنا بأن المردودات یمكن أن تكون أعلى وأكثر استدامة عندما یتم إدماج صون البیئة مع النشاط 

ى سفوح الهضاب للحد من تآكل التربة والحفاظ على الرطوبة الزراعي. ولذلك فإننا نستثمر في بناء المصاطب عل

وٕاعادة إحیاء الغابات المتدهورة، ویترافق ذلك مع استصالح أراضي المستنقعات ألغراض الزراعة باإلضافة إلى 

  حمایة األراضي الرطبة.

  سیداتي وسادتي،

لناجحة، ما زال هنالك الكثیر مما یمكن في حین أننا نستطیع أن نوسع نطاق ما قمنا به وأن نتعلم من النماذج ا

  تحقیقه.

إننا ال نستطیع على سبیل المثال أن نتكلم عن مستویات اإلنتاج المستدامة إذا استمرینا في االعتماد حصرا على 

الزراعة البعلیة. وبهدف كسر الحلقة المفرغة للجفاف والمجاعة التي تعاني منها أجزاء كبیرة من قارتنا، علینا أن 

  ثف الري مع إدارة مواردنا المائیة بصورة أفضل.نك
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وبنفس القدر من األهمیة، علینا أن نضمن حصول المزارعین على المدخالت الضروریة مثل األسمدة والبذور 

  المحسنة والمشورة المهنیة، باإلضافة إلى األسواق لمنتجاتهم.

ت الجدیدة لزیادة اإلنتاج، وألغراض إضافة القیمة وبصورة مشابهة، نحتاج إلى أن نستثمر أكثر في البحوث والتقنیا

وبخاصة بالنسبة للمحاصیل الغذائیة األساسیة. وفي الوقت نفسه یجب أن نوفر الموارد الكافیة لتعزیز النظم المالیة 

  الریفیة لصالح المزارعین. 

عین من أصحاب الحیازات ومن المثیر للرضا مالحظة أن هنالك أعدادا متنامیة من قصص النجاح الخاصة بالمزار 

الصغیرة في بلدان أخرى من أفریقیا. وهذا یعني أن وجود مستقبل واعد لمثل هذا النوع من الزراعة، وبصورة أكثر 

  حسما من الممكن بالفعل القضاء على المأساة غیر المقبولة ألناس یعانون من سوء التغذیة ویتضورون جوعا.

في هذا المجال من تحقیق ذلك، ألنها تمتلك السیاسات الصحیحة وتضمن وقد تمكنت البلدان التي أحرزت نجاحاً 

إسهام مواطنیها وتتمتع بدعم الشركاء اإلنمائیین. ومن الواضح أن هذا الدعم مفید عندما یأتي لتعزیز األولویات 

رم خیارات الوطنیة، تماما كما یفعل الصندوق في رواندا. ومن وجهة نظري الشخصیة، فإن الشراكات التي تحت

  الناس والتي تأتي بأفضل النتائج، هي ما یتوجب علینا تشجیعه وتعزیزه وتكراره.

وفي نهایة المطاف، ستأتي الحلول طویلة األمد لالستثمار في الزراعة من اإلشراك األكبر للقطاع الخاص في 

  التكنولوجیا واإلنتاج والتسویق والبحوث. 

دفینا التوأمین المتمثلین في إطعام السكان المتزایدین وحمایة البیئة، علینا أن وفي الختام، وٕاذا كان لنا أن نفي به

نفعل ما نعلم أنه قد ینجح. وهو الدعم المستهدف واالستثمار في زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة لرفع اإلنتاجیة 

  بنا.الزراعیة والمساهمة في األمن الغذائي والحد من الفقر في الوقت الذي نحمي فیه كوك

  أشكركم جمیعا على حسن اإلصغاء وأتمنى لكم مداوالت مثمرة.
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  السید كانایو نوانزيبیان رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

بالنیابة عن الجمیع في الصندوق، هنا في المقر الرئیسي وفي المیدان، أرحب بكم بحرارة في الدورة الخامسة والثالثین   

لمجلس المحافظین.

ه الفترة العصیبة من انعدام الیقین االقتصادي في أرجاء كثیرة من العالم، وفي الوقت الذي تضرب فیه األزمة في هذ  

المالیة العالمیة العدید من المیزانیات الوطنیة فإننا شدیدو االمتنان لدعمكم الذي ال یتزعزع.

نمو طویل األمد عندما قررتم زیادة برنامج الصبر لالستثمار في الو ،أثبتم أنكم تمتلكون المثابرة والتصمیملقد  

  عمل الصندوق في فترة التجدید التاسع للموارد زیادة كبیرة.

نحظ فقط بدعم معتبر من مما نقوم به. ولبممتنون للثقة التي أظهرتموها في الصندوق وإلیمانكم إننا

لدان الدخل المتوسط واالقتصادات الناشئة شركائنا اإلنمائیین التقلیدیین ولكننا حظینا أیضا بمساهمات كبیرة من ب

ومن البلدان التي غالبا ما تكون من البلدان المتلقیة للمعونة أكثر من كونها مساهمة فیها.

مجلس المحافظین لهذا العام "الزراعة المستدامة ألصحاب الحیازات الصغیرة إطعام العالم وحمایة موضوع

  الكوكب".

القادم، ولیعكس أثر تدهور البیئة على الزراعة وعلى المزارعین 20ریو+اختیاره دعمًا لمؤتمرتموقد 

  أصحاب الحیازات الصغیرة، وهو أثر یفاقمه تغیر المناخ بمعدالت مرعبة.

فقد طورنا مبادرة ریادیة ،وٕادراكًا منا لهذا األمر، وللمساعدة على تنفیذ سیاسة الصندوق الخاصة بتغیر المناخ

استثمارات والذي سیساعد على تحویل التمویل إلى ،الحیازات الصغیرةأصحاب زراعة لصالحتأقلمالوهي برنامج 

.الصغیرةأصحاب الحیازات في مجتمعات مناخیا مستدامة 

التحوالت التي وبفضلتغیر المناخ هو واحد فقط من التحدیات التي سنواجهها مباشرة في السنوات القادمة. ولكن 

  فإنه یقف على أهبة االستعداد لإلیفاء بجمیع وعوده.،لسنوات الثالث الماضیةشهدها الصندوق على مدى ا

،وعدتكم بأن أعزز وأعمق عملیة التغییر واإلصالح،عندما انتخبتموني قبل ثالث سنوات ألقود الصندوق

ضا أن أیتكمووعد.ى للسكان الریفیین الفقراءضمن الصندوق حلیفا أقوى من أي وقت مبأن أجعل كمتوعدكما

  أبقي الزراعة على قمة جداول األعمال الوطنیة والدولیة.

ونحن نقوم بإیصال المزید من النتائج والوصول إلى عدد أكبر ،لو لتحمرت باالصندوق مؤسسة فإن والیوم

  من البشر كما أننا غدونا أكثر كفاءة وفعالیة وشفافیة من أي وقت مضى في تاریخ هذه المنظمة.

  ن نفسها. فقد تجاوزنا أهداف الكفاءة الموضوعة للتجدید الثامن لموارد الصندوق.تتحدث عواألرقام

،لمیزانیة اإلداریة مقابل ما هو منفق على القروض والمنحاقیاس قوم على الذي ی،الكفاءةمعدلأما 

  بالمائة.13.5في حین كان الهدف الموضوع ،2012بالمائة عام 12.5إلىض سینخفف

65وكان الهدف الموضوع ،لعمل على البرامجباالعمل في الصندوق موكلةةالمائة من قو ب67فإن والیوم

  بالمائة فقط.

وبالمقابل .أول صرفو سرع مع تقلص الوقت المستغرق بین الموافقة أفإن المشروعات تنفذ بصورة كذلك

  أیضا.وتتغیر حیاتهم بصورة أسرع قت أقصریتم الوصول إلى المشاركین في مشروعاتنا بو 
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  منظمتنا للتعزیز وٕاعادة الهیكلة وٕاعادة التفعیل.خضعتلقد

  .لضمان استنارة عملنا بأرقى مستوى من التفكیرالجدید لالستراتیجیة وٕادارة المعرفة أداة قویة مكتبناویعد 

اب وسیساعد المكتب الجدید لتعبئة الموارد والشراكات في الصندوق على الترویج للتنمیة الزراعیة واستقط

األخرى.المؤسساتمشاركة 

المتبعة األخالقیة الجدید لدینا یساعدنا على االلتزام بأفضل الممارسات یةاألخالقالشؤون كذلك فإن مكتب 

  في المؤسسات المالیة الدولیة.

  .فیهاتماما أهمیة وجود إشراف مالي قويفإننا نعي ،وبحكم كوننا مؤسسة مالیة دولیة

وأعدنا تنظیم ،دائرة منفصلة للعملیات المالیة یترأسها كبیر الموظفین المالیینناأفي العام الماضي أنش

  نة.االمالیة. وعززنا شعبة خدمات الخز المراقب والخدمات شعبة 

وأما خطتنا متوسطة ،ونقوم باستعراضات نصف سنویة للمیزانیة،میزنة یستند إلى النتائجنظامكما تبنینا 

  لة لدینا.اءین أكبر على المستهدف إلى إضفاء تحسفاألمد 

  جدد ألول مرة في تاریخ الصندوق.خارجیین إشرافنا المالي بصورة أكبر من خالل جلب مراجعین اوحسنّ 

  ول مرة ترأس مشاورات التجدید التاسع للموارد رئیس خارجي.الماضیة، وألالسنةفي 

64وق في المكاتب القطریة إلى في توسیع حضورنا القطري بحیث وصل عدد موظفي الصنداستمریناكما 

ٕاقلیم بلدا و 94مشروعا وبرنامجا في 240، وفي نهایة العام الماضي كان الصندوق یمول 2011مع نهایة عام 

  واحد.

بالمائة فقط من 18وحتى قبل أربع سنوات مضت، كنا نقوم باإلشراف المباشر على هأنتصوروا و 

  بالمائة.93إلىهذه النسبةت، ارتفع2011موز المشروعات التي نمولها. ومع حلول یولیو/ت

كما ،وقد ساعدنا اإلشراف المباشر على المستوى القطري على إیصال برنامج أكبر من القروض والمنح

وعمق من حوار لى عدد أكبر من البشر وعزز جودة العمل على أرض الواقعإساعدنا أیضا على الوصول 

ن أداء البلدان التي یوجد فیها مكاتب قطریة للصندوق أفضل من البلدان جدنا أو . وقد السیاسات مع الحكومات

  التي ال توجد فیها مثل هذه المكاتب.

ونغیر حیاة عدد أكبر ،توسیع النطاق تعني أننا نصل إلى عدد أكبر من البشرعلى إن قدرة الصندوق 

یدعمها الصندوق مقارنة ملیون شخص على خدمات من خالل مشروعات 43.1، حصل 2010منهم. وفي عام 

  .2007ملیون عام 29.2مع 

لقد جعلتنا جمیع هذه اإلجراءات مجتمعة أكثر رشاقة وفعالیة واتساقا في قدرتنا على إیصال النتائج وهذا 

االستعراضات والتقدیرات التي و ،وٕانما حكم مكتب التقییم المستقل في الصندوق،نحن فقطحكمناببساطة لیس 

ولجنة المساعدة غزومؤسسة بروكن،سترالیة والبریطانیة والسویدیةاألاتثالثة بما في ذلك الحكومقامت بها أطراف 

  اإلنمائیة في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي وشبكة التقدیر متعددة األطراف ألداء المنظمات.
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یؤتي ثماره. فمقابل كل دوالر تمت فعالة الستقطاب المواردبدأ العمل الذي نقوم به لجعل الصندوق أداة 

نا من تعبئة ستة دوالرات أخرى لصالح برامج التنمیة نخالل التجدید الثامن للموارد تمكالصندوقالمساهمة به في 

  الریفیة.

فهم ،هنا في مقره الرئیسي وفي المیدان،وأود أن انتهز هذه الفرصة ألشكر جمیع العاملین في الصندوق

ویعود الفضل إلى التزامهم وتصمیمهم وحرفیتهم في تمكننا من إدخال على اإلطالق،رها قیمةأعظم مواردنا وأكث

  تغییرات مذهلة في الصندوق وسیسمح التزامهم ومهنیتهم بإیصال برنامج عمل أكثر طموحا في السنوات القادمة.

في روما، أحییكم جمیعًا.البرازیل، أو الهند أو كینیا أو السنغال أو فییت نام أو هنافيوحیثما كنتم، 

كما بقینا مخلصین لنظام تشغیل الشراكات فیه ،وبقینا مخلصین لقیمه،لقد بقینا مخلصین لمهمة الصندوق

القمة. وتكمن جهودنا السكان الریفیین الفقراء من الزراعة وبیع المزید من األغذیة وزیادة إلىوللعمل من القاعدة 

  دخولهم وٕادارة حیاتهم الخاصة.

ها بالقیام بالمزید بصورة أفضل. ستسمح لنا بتوسیع النطاق وبأن نغدو االتي أدخلنالتغییراتوستسمح 

.من البشرأعداد أكبرحیاةوستسمح لنا بأن نساعد على تحویل،أفضل فعالیة وكفاءة في الوقت ذاته

  إنه وقت مثیر لالهتمام للعمل في التنمیة الریفیة وللعمل في الصندوق. 

  عملنا المتزاید العبا هاما في مجال التنمیة الریفیة والزراعیة.برنامج مناعل لقد ج

ال بالدخول إسنة في المناطق النائیة، حیث ال یغامر 35عطتنا خبرتنا ومعرفتنا المستندة إلى حوالي أقد ل

  ذا المجال.ا متمیزا عن غیرنا في هوقععدد قلیل من الشركاء اإلنمائیین والمؤسسات المالیة الدولیة م

  في جمیع أنحاء العالم یزداد علوا.  - أي صوت السكان الریفیین الفقراء –صوتناوبدأ 

وفي ،في اجتماعات مجموعة الثمانیة ومجموعة العشرینو ،دافوساالقتصادي العالمي فيمنتدىالفي 

20ا في مؤتمر ریو +ربان الخاص بتغیر المناخ الذي انعقد في دیسمبر/كانون األول الماضي وأیضیمؤتمر د

لقد قمنا على الدوام بإثارة القضیة األقرب إلى قلوبنا. بإمكان المزارعین أصحاب -هذا الصیفهالمتوقع عقد

  الحیازات الصغیرة إطعام أنفسهم والمساعدة في إطعام العالم.

حقونه في لرسالتنا وحان الوقت ألصحاب الحیازات الصغیرة للعب دورهم الذي یستاإلصغاءلقد بدأ 

  المساهمة في النمو االقتصادي واألمن الغذائي.

القول أن الزراعة هي صناعة النمو. ومع توقع ازدیاد سكان العالم لیتجاوز التسعة ملیارات یمكنناوببساطة 

  فإن زیادة الطلب على الغذاء من األمور الحتمیة في السنوات القادمة.،2050نسمة بحلول عام 

من أن یكونوا جزءا من كین صغار المزارعین وأي شخص في المناطق الریفیة ویتلخص عملنا في تم

لئك الذین أو سیتمتع ،ومع هجرة عدد أكبر من األشخاص،تحقیق كامل إمكانیاتهمخالل منصناعة النمو هذه 

  أن الزراعة هي نشاط ریفي في المقام األول.حیث سیبقون في أراضیهم بأهمیة أكبر 

وعندما تتاح لهم إمكانیة الوصول ،أصحاب مبادرات فردیة صغیرةكأولئك المزارعین بعندما یتم االعتراف

نهم امكسیغدو بإ،إلى الموارد والحوافز األفضل، وعندما یتمتعون بفرص الوصول إلى األسواق والبیئة الممكنة
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كثر من ملیاري شخص ، ال بل العالم بأسره. وعلینا أن نتذكر بأن أحیاتهم الخاصةیلحو تر مجتمعاتهم و یغیت

  یعیشون ویعملون في المزارع الصغیرة في جمیع أنحاء العالم.

–ثالثة أمثلة أعطیكمدعوني 

  وٕانما ما رأیته بأم عیني.،الصندوقموظفوما سأقوله لكم لیست مجرد تقاریر أرسلها ليو 

ل األرباح التي جنتها في التي تمكنت من إرسال أطفالها إلى المدرسة بفضجین نجاغوارافي كینیا، قابلت

وهي اآلن توظف أشخاص ،عز فقطاعملها في إنتاج األلبان والذي بدأ مع حصولها على رأس واحد من الم

  أخرین وتوفر الدخل والفرص لمجتمعها المحلي.

وفي محافظة جنوب غانسو في الصین، وهي منطقة عانت من موجات جفاف متكررة تشبه الظروف 

.قد زادوا من دخلهم أیضا، و أرجاء أفریقیا. یتمكن المزارعون اآلن من إطعام أنفسهم وأسرهمنمالقاسیة في العدید 

، 2006عام الیوم في یندوالر أقل من دخلهكان غو شین"لي "قابلت مزارع اسمه "او هي"جفي قریة 

  .في الیومدوالرا35حدودواآلن ارتفع إلى 

مزارع من أصحاب الحیازات الصغیرة ورئیس رابطة تون. والسیدبیدرو تون، قابلتغواتیماالوفي 

  للمنتجین.

معدات للري وبناء مرفق شراءتمكنوا من ،ومع المساندة التي حظوا بها من مشروع یدعمه الصندوق

دیدة والیوم فإنهم یبیعون لبعض ججهم إلى أسواق و تخزیني جدید والعمل مع شركاء من القطاع الخاص لجلب منت

  في الوالیات المتحدة األمریكیة. Wal-Martبما في ذلك سلسلة تجزئةلأكبر تجار ا

لقد مكنتهم األنشطة الزراعیة الصغیرة من إطعام أسرهم وشراء . أولئك هم األشخاص الذین نعمل معهم

  بناء بیوتهم واالستثمار في أعمالهم.وٕاعادةاألدویة وتعلیم أطفالهم 

في جمیع البرامج والمجتمعات الریفیة التي زرتها هو صمود آخر يءوما آثار إعجابي أكثر من أي ش

األشخاص ورغبتهم والتزامهم وقدرتهم على تحویل حیاتهم الخاصة.هؤالءوتصمیم 

  ما الذي یبدو علیه المستقبل؟

وبدأنا بالفعل في ، 2015حتى عام مشاورات التجدید التاسع لموارد الصندوق بخارطة طریق زودتنالقد 

  ذا الطریق.السیر في ه

  القطري وسنقوي من إصالحاتنا المؤسسیة وخاصة في مجال الموارد البشریة.حضورناسنعزز من 

  .وأهدافه االستراتیجیةمراجعة الوظائف لدینا خلق االتساق بین الوظائف في الصندوق عملیةعزز توس

ن نوعها في أي مؤسسة أظن بأنها األولى م، وهي عملیةاستعراض الكفاءة المؤسسیة للصندوقفإنكذلك 

كالة من وكاالت األمم المتحدة. فستسمح لنا بتزوید الدول األعضاء لدینا بقیمة أكبر مقابل و مالیة دولیة أو 

  األموال المنفقة.
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وسوف نتمكن من ،النتائجیصالبإالتزامناسوف نثبت ،ي تحسن بصورة كبیرةذومع إطار قیاس النتائج ال

هم من قبضة اقا لألثر اإلنمائي وبخاصة فیما یتعلق بعدد األشخاص الذین انتشلنوأكثر عموسعتوفیر تقدیر أ

  الفقر.

.تركیزنا على توسیع نطاق أهداف الصندوقوسنشحذ

وسنوسع شراكاتنا مع القطاع الخاص ونجعل من المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة شركاء أعمال 

  . إلطعام العالمالرامیةأوضح صورة في جهودهم

للتمویل الذكي اوستجعل مبادرة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة الصندوق قائد

  مناخیا لصالح أصحاب الحیازات الصغیرة.

حضورنا في الدول الهشة والمناطق النائیة من البلدان النامیة حیث عمل الصندوق على سنوسعكما 

الدوام.

لمواردنا مع السنوات األخیرة من الحملة الدولیة لتحقیق األهداف اإلنمائیة وتتزامن فترة التجدید التاسع 

الذي سنقوم به في السنوات القادمة بصورة مباشرة نحو تحقیق الهدف األول من هذه العمللأللفیة وسیسهم 

80إلى ونتوقع أن تصل الذین یعیشون في فقر مدقع في العالم إلى النصف.الجوعى و األهداف وهو خفض نسبة 

  .2015ملیون شخص بحلول نهایة التجدید التاسع لموارد الصندوق عام 90أو 

كما سیسهم عملنا أیضا في تحقیق الهدف الثالث المتمثل بالمساواة بین الجنسین والهدف السابع حول 

لفقر والجوع ن اوسیسهم بصورة غیر مباشرة في تحقیق معظم األهداف اإلنمائیة األخرى لأللفیة أل،حمایة البیئة

  هما أصل العدید من المشاكل التي یعاني منها العالم.

في كل منتدى ومؤتمر وكل اجتماع وكل قمة سنستمر في أن نكون صوت المزارعین من أصحاب 

  والرعاة والمعدمین والعمال الزراعیین والنساء والشباب.والصیادینالحیازات الصغیرة 

،في المقام األولألسرهنتعد النساء الراعیات األساسیات،ةوفي جمیع المجتمعات الریفیالواقعفي 

  أنهن یشكلن هدفنا الرئیسي.ولكنهن أیضا وبصورة متزایدة بدأن بالعمل كمزارعات وعامالت زراعیات.

بد لنا من تسخیر طاقتهم الضخمة وتوفیر وال.ننظر أیضا في احتیاجات الشبابیجب علینا أنكما 

  المناطق الریفیة.الفرص لهم وبخاصة في 

اب في بلشللشباب الیوم لكي یغدو مزارعي الغد. ومن خالل خلق جملة من خیارات العمالة في بحاجةإننا 

  إلى الخارج.تهمإلى المدن وهجر همفإننا نتمكن من كبح نزوح،المناطق الریفیة

  ه من خالل الشراكة.وحیث نقوم بعملنا لتنفیذ أهداف التجدید التاسع لموارد الصندوق فإننا نقوم ب

فال شك بأنكم قد ،بالنسبة ألولئك الذین حضروا منكم في وقت سابق من هذا األسبوع منتدى المزارعین

نا وهم المزارعین من البلدان النامیة. ویجمع منتدى المزارعین الذي ئبفرصة االلتقاء ببعض من أهم شركامحظیت

هم البعض عضعین من جمیع أنحاء العالم إلرساء الشبكات بین بیتم عقده لدینا كل سنتین زعماء منظمات المزار 

  ومع موظفي الصندوق وشركائه.
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وسوف نستمر في نسج روابط أقوى مع الوكالتین الشقیقتین في روما وهما منظمة األغذیة والزراعة لألمم 

المتحدة وبرنامج األغذیة العالمي.

غرتزیانو داسیلفا في منظمة األغذیة والزراعة والسیدة إنني أتطلع للعمل مع زمالئي الجدد، السید خوسیه 

  إرثارین كوزن التي ستنتقل إلى برنامج األغذیة العالمي في أبریل/نیسان.

إلى التنمیة في اإلنسانیةةمساعدوسوف نستثمر في نقاط القوة واالتساق على طول خط مستمر من ال

  والجوع.عملنا معا لتحسین األمن الغذائي والقضاء على الفقر

سهل، فانعدام الیقین االقتصادي الذي عانت منه بلدان كثیرة في العام بالیكون لنأعلم أن العام القادم 

السنة الماضیة سیستمر على ما یبدو. وأدرك بأن العدید من الدول األعضاء لدینا لدیها احتیاجات محلیة ملحة 

  على المدى القصیر.

على نفس التصمیم لالستمرار في االستثمار على المدى الحفاظ ثقة من أننا سنستمر في علىني لكو 

  الطویل.

وهي السبیل إلى ،إن التنمیة الزراعیة والریفیة ضرورة ال مندوحة عنها لألمن الغذائي والتغذوي المستدام

لجنسین والنمو االقتصادي، كما أنها تشكل األساس لالنسجام االجتماعي والمساواة بین االثرواتالعمالة وخلق 

  للسالم واألمن العالمیین.ومصدر وتمكین المرأة وهي 

تلك المثابرة والتصمیم مدعونا نثبت أننا ن،تلك القدرة على خلق مستقبل أفضل للمالیین من البشرممعا ن

  .الفرقنحدث ل

  لكم.وشكرا
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انزي بمناسبة البیان الترحیبي الذي ألقاه رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة السید كانایو نو 

  وزراء الجمهوریة اإلیطالیةرئیس ،Mario Montiزیارة معالي السید

  معالي السید رئیس الوزراء،

إنه لمن دواعي شرفي وسروري أن أرحب بكم في أول زیارة لكم إلى مقر الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة. اسمحوا 

خالص تقدیرنا لمشاركتكم لنا في الدورة الخامسة لي نیابة عن جمیع الدول األعضاء في الصندوق أن أعبر عن

  والثالثین لمجلس المحافظین.

إیطالیا بإبقاء الزراعة في قلب جدول األعمال العالمي، فروما بحكم مإن حضوركم معنا الیوم إنما هو رمز هام اللتزا

ا في الصندوق وأیضا زمالؤنا في كونها مركزًا دولیًا لألمن الغذائي، هي المكان الذي نعتبره موطنًا لنا، نحن هن

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذیة العالمي. وباإلضافة إلى كونها البلد المضیف، فإن إیطالیا 

كانت ومازالت صدیقًا وشریكًا متینًا للصندوق. وبالفعل، وفي هذه األوقات العصیبة، فقد شكل التجدید التاسع لموارد 

  احًا عظیمًا، كان دور إیطالیا حاسمًا في تحقیق هذا النجاح.الصندوق نج

اسمحوا لي أن أقول إننا نقدر البدایة القویة التي أظهرتها حكومتكم في اإلجراءات المتعددة األطراف، واسمحوا لي 

  یوم.أن أشكركم على تصویتكم بالثقة التي منحتموها للصندوق. أننا نتشرف خالص الشرف بوجودكم معنا هنا ال
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  رئیس مجلس وزراء الجمهوریة اإلیطالیةلقاها معالي السید ماریو مونتيالتي أالكلمة الرئیسیة

  

  السید نوانزي، رئیس الصندوق،

  السیدة رئیسة المجلس،

  أصحاب المعالي الوزراء والمحافظون،

  أعضاء الوفود الكرام،

السیدات والسادة،

  

في وقت عادت فیه قضیة األمن الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةإنه لشرف لي أن أتحدث إلى مجلس محافظي 

  الغذائي لتشكل مجددا محور تركیز جدول األعمال العالمي. 

وقد كرس المجتمع الدولي في السنوات األخیرة جزءا كبیرا من انتباهه وطاقته لحل األزمة االقتصادیة والمالیة. غیر 

ق واألوسع نطاقا التي نواجهها، وهي أزمة طاقة وأزمة أمن غذائي في الوقت أننا یجب أال نغفل حقیقة األزمة األعم

نفسه. ففي ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط على النظام الغذائي العالمي إشارة إلى أننا نضع ضغوطا غیر محتملة 

  على الموارد الطبیعیة للعالم. 

القتصادیة والمالیة، وكان لها أثر مأساوي على البلدان األزمة ا2007وقد سبقت أزمة الغذاء التي شهدها العالم عام 

  والسكان األكثر ضعفا. 

ورغم أن أسعار السلع الزراعیة شهدت ارتفاعات وانخفاضات منذ ذلك الحین، فإن المشكالت التي أدت إلى وقوع 

الم إلى توفیر الغذاء لعدد األزمة لم تنته حتى اآلن، والوضع في األجل الطویل ال یزال مثیرا للقلق. فسوف یحتاج الع

متزاید من السكان خالل العقود القادمة. وسنحتاج إلى إیجاد حلول مبتكرة وجریئة لتلبیة احتیاجات متعارضة، وهي 

التغیر الدیمغرافي، وفرص العمل الجدیدة، واالستدامة البیئیة. ویجب أن تظل قضیة األمن الغذائي على قائمة 

  أولویات المجتمع الدولي. 

فقطاع الزراعة من القطاعات المهمة في إیطالیا، تعطي سیاسات إیطالیا أولویة واضحة لقضیة األمن الغذائي. و 

ونحن على وعي كبیر بأهمیة الزراعة المستدامة للتنمیة االقتصادیة، والتماسك االجتماعي، والتنوع البیولوجي. 

  والزراعة في روما. ولذلك تفخر إیطالیا باستضافة محور األمم المتحدة لألغذیة 

یعكس وعینا في عالم تتزاید فیه "إطعام الكوكب، الطاقة من أجل الحیاة"Expo 2015معرض وبالطبع فإن شعار 

  العولمة بوجوب ضمان حق كل فرد في الحصول على طعام صحي ومغذ.

  سیدي الرئیس،

بذل بلدنا جهدا كبیرا إلعادة هذه القضیة ، 2008و2007عاميخالل السنوات األخیرة التي تلت أزمة السلع الغذائیة 

  الحیویة إلى جدول أعمال السیاسات الدولیة.  
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، تم إطالق مبادرة لألمن الغذائي 2009التي عقدت في مدینة الكویال عام لقمة مجموعة الثمانیةوبمناسبة رئاستنا 

أمریكي خالل ثالث سنوات لمساعدة دوالر ملیار20ومنظمة دولیة على تعبئة بلدا40اتفق في إطارها أكثر من 

  المزارعین في البلدان الفقیرة على زیادة إنتاجیتهم. 

المبادئ التي تم االتفاق علیها في 2009كما أقرت القمة العالمیة لألمن الغذائي الحقا في نوفمبر/تشرین الثاني 

. وبفضل تجدد اهتمام العالمي المستداممبادئ روما الخمسة لألمن الغذائيمدینة الكویال، والتي ُتعرف حالیا باسم 

المجتمع الدولي بهذه القضیة، شهدت القمة العالمیة نفسها إقرار إصالحات لجنة األمن الغذائي وتشكیل فریق خبراء 

  رفیع المستوى لتحسین آلیات تنسیق نظام الحوكمة العالمیة. 

  قمة لوزراء زراعة مجموعة الثمانیة. مجموعة الثمانیة، قمنا أیضا بتنظیم أول وأثناء رئاستنا لقمة

وألقینا الضوء في هذه المناسبة على ضرورة إجراء تعدیالت هیكلیة، وٕاال فإن أزمات الغذاء لن یكون لها تداعیات 

  اجتماعیة واقتصادیة خطیرة فحسب، بل قد تؤثر تأثیرا بالغا على االستقرار السیاسي في جمیع أنحاء العالم.

  سیدي الرئیس،

وبعد مرور عامین، تعود قضیة األمن الغذائي على رأس جداول أعمالنا وتتضح جمیع انعكاساتها اإلنسانیة اآلن 

  واإلنمائیة واألمنیة.

، واقترن ذلك باألزمة اإلنسانیة التي شهدها القرن 2011فقد وصلت أسعار األغذیة إلى ارتفاعات غیر مسبوقة عام 

عن المصاعب خالل العام الماضيجتاحت شمال أفریقیا والشرق األوسطأعمال الشغب التي ااألفریقي. ولم تنتج 

االقتصادیة وحدها، بل إنها لیست مجرد مصادفة أن االنتفاضات الشعبیة اندلعت بعد الزیادة المفاجئة في أسعار 

  .ال سیما أسعار القمحالغذاء، 

في جوانب الضعف وعدم االستقرار على فالحقیقة أن تضخم أسعار المنتجات الزراعیة تترتب علیه زیادة مطردة

المستوى السیاسي واالقتصادي واالجتماعي، ال سیما في البلدان التي تنفق فیها أسر الكفاف جزءا كبیرا من دخلها 

  على الغذاء. إن العالم الذي یسوده الجوع عالم غیر عادل وغیر مستقر أیضا.

وعة العشرین في باریس خطة عمل معنیة بتقلبات أسعار أطلق وزراء زراعة بلدان مجم، 2011وفي یولیو/تموز 

بغیة تعزیز االستجابة لألمن الغذائي في األجل الطویل. كما تم إنشاء نظام معلومات األسواق األغذیة والزراعة 

  الزراعیة، وهو قرار إیجابي للغایة في رأیي لما له من دور محتمل في تحسین الشفافیة في األسواق.

نظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة هذه اآللیة التي ستكون مفیدة للغایة في الحد من تقلبات وقد استضافت م

األسعار، كما أنها تضرب مثاال أیضا للشراكات الجدیدة التي نحتاج إلى إقامتها للتعامل مع التحدیات العالمیة مثل 

      القضاء على الفقر وانعدام األمن الغذائي.    

یعمل نظام معلومات األسواق الزراعیة على إشراك جمیع المنظمات الدولیة مجموعة العشرین، وبجانب بلدان

وهو مستعد للتعاون مع البلدان الرئیسیة المنتجة والمصدرة والمستوردة للحبوب والبذور الزیتیة، ومع ممثلي المعنیة، 

  كبرى أسواق تبادل السلع والقطاع الخاص.

  سیدي الرئیس،
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تعاون بین الوكاالت الموجودة في روما أمر مهم للغایة في ظل هذه الظروف الدولیة الصعبة إال أنه إن مواصلة ال

  غیر كاف.

فعلى المجتمع الدولي بذل مزید من الجهود إلقامة نظام غذائي عالمي مستدام وتحقیق تنمیة متوازنة في قطاع 

ثر فعالیة في الحد من الجوع والفقر بمرتین إلى ومن المعروف بالطبع أن التنمیة في قطاع الزراعة أكالزراعة. 

  أربع مرات من أي قطاع آخر.

یشمل جمیع السیاسات منهج كامل متكاملولتنمیة االقتصاد وتحقیق األمن الغذائي في الوقت نفسه، ینبغي وضع 

القطاع الخاص المتداخلة والبلدان والمؤسسات ویشجع على استحداث سبل جدیدة للعمل والتعاون بین الحكومات و 

والمجتمع المدني. ویجب أن تكون وكاالت روما في طلیعة هذه الشراكات الجدیدة. إذ یتعین علیها تعزیز سبل 

  التعاون فیما بینها للمساهمة في نجاح لجنة األمن الغذائي العالمي بعد اإلصالحات التي خضعت لها. 

  سیدي الرئیس، 

القطاع صغیرة یوجب علیه إشراك فئتین مهمتین في عملیاته: وهما إن تركیز الصندوق على أصحاب الحیازات ال

  . الخاص والنساء

ففي أفریقیا جنوب الصحراء، یقوم النشاط الزراعي في معظمه على أصحاب الحیازات الصغیرة. وبالتالي فإن 

شأنها زیادة قدرة القطاع الخاص له دور مهم في تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة. ویتطلب ذلك توفیر بیئة تمكینیة من

  صغار المزارعین، الذین یمثلون الجزء األكبر من المنتجین الزراعیین، على الوصول إلى األسواق وسالسل القیمة.

إن زیادة التنمیة تتطلب منهجا متكامال یتضمن تحسین السیاسات الوطنیة واإلقلیمیة، وزیادة فرص الحصول على 

ولن تسهم استثمارات القطاع الخاص یم، واالستفادة من بحوث البذور واألسمدة. األراضي، والمیاه، واالئتمان، والتعل

     بفعالیة في زیادة اإلنتاجیة إال إذا توافرت جمیع هذه العناصر أو معظمها.

  وتمثل النساء نسبة كبیرة من القوة العاملة في قطاع الزراعة في البلدان النامیة. 

للحصول على الموارد والمدخالت الزراعیة من أقوى السبل المؤدیة إلى لذلك فإن إعطاء النساء فرص مساویة 

غیر أن هناك تمایز كبیر بین الجنسین فیما یتعلق بالحصول على االئتمان وحیازة الحد من الفقر والجوع.

  األراضي، وهو ما یتعارض مع حجم مساهمة النساء ودورهن القوي في قطاع الزراعة. 

لهدف "تمكین المرأة في الریف ـ إنهاء الفقر والجوع" كتذكرة من 2012ة العالمي في عام ویأتي تخصیص یوم المرأ

األمین العام لألمم المتحدة بالتقدیرات الصادرة عن منظمة األغذیة والزراعة والتي تفید بأن إعطاء النساء فرص 

في المائة بما 30-20ن بنسبة مساویة للرجال في الحصول على الموارد المنتجة یمكنهن من زیادة غلة مزارعه

ولذلك أشجع الصندوق بقوة على االستمرار في ملیون شخص من براثن الجوع. 150-100یؤدي إلى تحریر 

  التركیز على هذا البعد المهم في جمیع أنشطته.

  سیدي الرئیس،

ونجاح التجدید التاسع ال یمكننا اتخاذ إجراءات قویة على صعید األمن الغذائي دون وجود مؤسسات عالمیة قویة. 

في المائة دلیل قوي على الدعم الذي یحظى به 25لموارد الصندوق الذي نتجت عنه زیادة في الموارد بمقدار 

  الصندوق ورئیسه.
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في المائة في إطار تجدید موارد الصندوق 10وقد قامت إیطالیا بدورها في هذا الصدد. فقد أقرت زیادة بمقدار 

إشارة واضحة على عزمنا على االستمرار في دعم دیدة المفروضة على میزانیتها المحلیة. وهذه بالرغم من القیود الش

  مع التزامنا الكامل باستراتیجیته.مهمة الصندوق 

وسوف تواصل إیطالیا تأكیدها في جمیع المنتدیات الدولیة، ال سیما مجموعة الثمانیة ومجموعة العشرین، على 

  نا المشتركة في مكافحة الجوع والتشجیع على إقامة نظام غذائي عالمي مستدام وعادل.  ضرورة عدم إغفالنا لمسؤولیت

وختاما، أتمنى لك سیدي الرئیس ولجمیع أعضاء مجلس المحافظین مناقشات مثمرة ونجاح جمیع أنشطتكم 

  المستقبلیة.
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ا سیادة، رئیسة جمهوریة لیبریا، ألقاها نیابة عنهEllen Johnson Sirleafرسالة فخامة 

Joseph Nyuma Boakaiنائب رئیس جمهوریة لیبریا ،

  

رئیس الصندوق،السید 

  السادة المحافظون،

  السیدات والسادة،

 Ellenأتوجه بالشكر إلیكم، للسید نوانزي وألعضاء مجلس محافظي الصندوق، على توجیه الدعوة الكریمة لفخامة 

Johnson Sirleafم إلیكم ولتكون المتحدث الرئیسي في افتتاح الدورة الخامسة ، رئیسة جمهوریة لیبریا، لالنضما

والثالثین لمجلس محافظي هذه الهیئة الموقرة. اسمحوا لي أن أنقل إلیكم خالص تحیات فخامة رئیسة الجمهوریة 

ة في ، التي أؤكد لكم أنها كانت تود لو شاركت بشخصها في هذا االجتماع المهم لوال ارتباطات سابقSirleafالسیدة 

البالد لألسف حالت دون حضورها. وٕاجالًال للفرصة التي منحتموها، لیس لفخامتها فحسب، بل لدولة لیبریا، یشرفني 

أن أكون هنا ممثًال لها.

السیدات والسادة الموقرون، ترحب لیبریا بموضوع الدورة الخامسة والثالثین للصندوق: "الزراعة المستدامة: إطعام 

وكب." وكما تعلمون جیدًا، یمثل األمن الغذائي ركیزة جوهریة في أجندة التنمیة في إدارتنا، وهو العالم وحمایة الك

موضوع أشعر شخصیًا بشغف شدید نحوه. في الوقت الراهن، تشجع حكومة بالدي سیاسة "إنهاء الجوع في لیبریا." 

ناء الفترة الثانیة إلدارتنا في الحكم.وهي أجندة إنمائیة حاسمة في عملنا وستبقى على نفس القدر من األهمیة أث

مع تطلع لیبریا لتقویة انخراطها مع الصندوق، یتمثل هدفنا األساسي في أال یقتصر العمل على ضمان توسیع 

قاعدة صالتنا في قطاع الزراعة وتوطیدها فحسب، بل ضمان أن ُتحدث شراكتنا فارقًا حقیقیًا في محاربتنا للجوع في 

كوكبنا المشترك.لیبریا وعلى سطح

السیدات والسادة الموقرون، تشعر لیبریا باالنزعاج الشدید من التهدید الذي تواجهه األنشطة الزراعیة، وتقلب 

األوضاع المناخیة، مصحوبًا بارتفاع عدد الجوعى في عالمنا الیوم. طبقًا لما أوردته منظمة األغذیة والزراعة لألمم 

لیار شخص جائع. بعد مرور ثالثة عشر عامًا فقط، سیضاف إلى سكان العالم المتحدة، ُیخشى أن یكون هناك م

ملیار نسمة آخرین. 

في حین أن أقالیم عدة في العالم قطعت أشواطًا مثیرة لإلعجاب في الحد من الفقر خالل العقود القلیلة المنصرمة، 

ین األسر اإلضافیة إلى الفقر مرة أخرى.اجتمعت األزمة المالیة العالمیة مع ارتفاع أسعار الغذاء للدفع بمالی

وبالنظر إلى األمام، مشكلة انعدام األمن الغذائي لن تذهب إال إلى عمق أكبر. ألنه إلطعام تسعة ملیارات نسمة 

مما یعني أنه یتعین على الدول النامیة أن تزید ؛في المائة70، ال بد أن یزید إنتاج الغذاء بنسبة 2050بحلول عام 

في المائة لیتم استزراعها بغیة تحقیق هذا الهدف. 12األراضي الصالحة للزراعة بنسبة مساحة 

نحن نعلم أنه بإمكان عالمنا أن یطعم كل من یعیش فیه، اآلن وفي المستقبل، وأن ینهي الجوع، إذا ما شرعنا اآلن 

في القیام بالعمل الصحیح. 
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  ترتیبًا على ذلك:

ییرات الجوهریة التي یجب علینا القیام بها فیما یتعلق بتعمیم تفكیرنا في یجب أن نحدد ونتقبل التغ-1

هذه المشاكل. هذا من شأنه أن یتضمن التمییز بشكل واضح بین هدفنا الرامي إلى إنهاء الجوع وسوء 

.التغذیة، ووضع األمن الغذائي لفرادى دولنا ولعالمنا على مسار مستدام

لمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة لإلسهام في زیادة الغذاء یجب أن نهیئ الظروف المواتیة ل-2

، حیث إن هذه هي النسبة المطلوبة إلطعام السكان 2050في المائة بحلول عام 70المتاح بنسبة 

. الحضریین اآلخذین في النمو

كل یجب أن نتخذ إجراءات جریئة، ومالئمة وناجزة تتضمن تدابیر لتعزیز اإلنتاج. ویجب أن نكفل-3

من حمایة أصحاب الحیازات الصغیرة من التهدیدات التي یمثلها تغیر المناخ، وتشجیعهم بصفتهم حماة 

الموارد الطبیعیة على التشارك في المسؤولیة عن حمایة الكوكب. 

السیدات والسادة الموقرون، لقد تعلم المزارعون من أصحاب الحیازات الصغیرة التكیف مع التغیرات البیئیة 

تفاوتات المناخیة. إال أن الوتیرة السریعة التي تحدث بها التغیرات والتقلبات المناخیة تنطوي على عدم امتالك وال

المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة في معظم األحیان للقدرة على الصمود أمام هذه الصدمات. ففي أفریقیا 

.2020ملیون نسمة إلجهاد مائي أكبر بحلول عام 250إلى 75وحدها، سوف ُیعرض تغیر المناخ ما یتراوح بین 

ونظرًا لوجود لیبریا في الغابة المطیرة، فهي أیضًا قابلة للتأثر بشكل خاص بتغیر المناخ. المجتمعات المحلیة في 

ض كیلو متر مربع من األر 95لیبریا لدیها قدرة محدودة على التكیف نظرًا الستشراء الفقر. ویحتمل أن ُیغمر حوالي 

الساحلیة بارتفاع مستوى سطح البحر مترًا واحدًا. 

عامًا من الحرب األهلیة بغیة 14تتصدى لیبریا لهذه التحدیات بتقویة المؤسسات والمنظمات المجتمعیة بعد 

االستجابة بنفس القوة لهذا الخطر. تتضمن هذه االستجابة: 

وضع التشریعات والمبادئ التوجیهیة؛-1

مستجمعات المیاه واألراضي الرطبة؛یةإیجاد الغابات لحما-2

تنفیذ برامج من أجل الحفاظ على التربة والمیاه. -3

في قطاع الزراعة، وحددنا له ثالث أولویات رئیسیة، هي:فضًال عن ذلك، قمنا بإعداد برنامج لیبریا لالستثمار

تحسین األمن الغذائي والتغذوي؛-1

النهوض باإلنتاجیة الزراعیة؛-2

یة وٕاقامة روابط مع األسواق لتقویة القدرات البشریة والمؤسسیة.تشجیع التنافس-3

، انضمت لیبریا إلى حكومات أخرى في التوقیع على إعالن مابوتو بشأن الزراعة واألمن الغذائي، وكذلك 2003عام 

میزانیة في المائة من ال10البرنامج الشامل لتطویر الزراعة في أفریقیا، مما شجع الدول األعضاء على تخصیص 

.في المائة6العامة للزراعة والسعي لتحقیق نمو زراعي بمعدل یبلغ 
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أعلم أن هذا الجهاز العالمي كان یعمل بمنتهى الجد كصوت للُنهج القائمة على السوق إلدارة أثر ارتفاع أسعار 

ر األغذیة بشكل هائل األغذیة. ولكّنا نعلم ما هي تبعات ذلك، ألنه خالل المرة األخیرة التي ارتفعت فیها أسعا

، كانت هذه التبعات خطیرة. وبالنسبة لمئات مالیین الناس، كانت األغذیة األساسیة للحیاة، 2008و2007عامي 

مثل األرز، والقمح، والذرة، فجأة بعیدة عن متناول أیدیهم. ومن كانوا قابلین للتأثر بالفعل، سقطوا في هوة أشد 

خطورة. 

الوضع الذي نواجهه في لیبریا فیما یتعلق بالوصول إلى الغذاء لم یعد بنفس القدر من واآلن، ولحسن الحظ، فإن 

الخطورة. ولكّني أقف هنا أمامكم ألعزز ما نقوم به بالفعل، ألنه یجب علینا أن نعمل اآلن على نحو یتسم بالفعالیة 

لمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة والتعاون بغیة دحر األثر السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار األغذیة وحمایة ا

في المجتمعات الریفیة. ال یسعنا أن نستمر في اللجوء إلى المعونة الغذائیة الطارئة لتكون مجرد ضمادة نضعها 

ونواصل المضي قدما. 

ألكثر یجب أن تضاعف لیبریا مجددًا التزامها بالزراعة المستدامة واألمن الغذائي، وسوف تقوم بذلك، بغیة حمایة ا

عامًا من الحرب على قطاع الزراعة، 14ضعفا في مجتمعنا. وبسبب الدرس الذي تعلمناه من األثر الذي خلفه 

نتبنى سیاسات ذكیة كوسیلة لالستجابة لمظاهر النقص الغذائي وارتفاع األسعار، خاصة في غذائنا األساسي، 

سعار األغذیة، نحن على قناعة أن هذا سیعود بأثر األرز. وفي حین أن شعبنا عانى آثارًا سلبیة نتیجة ارتفاع أ

إیجابي على سیاسة إنهاء الجوع التي نتبعها في لیبریا عن طریق تشجیع المزارعین على زیادة ما یزرعونه ویبیعونه.  

لذا، فالدروس التي تعلمناها من الماضي أعطتنا القوة النتهاج سیاسات أفضل وتطویع الدعم الذي تقدمه الهیئات 

العالمیة إلقامة استجابة زراعیة ممكننة ومستدامة إلنهاء الجوع في لیبریا.

التقلیدیة، والنهج اآلن، كلنا نعي جیدًا أن بعض السیاسات والُنهج قد تكون صعبة التنفیذ. نواجه العدید من التحدیات

التي تهیمن علیها النساء، والتي الزراعیة التي تجاوزها الزمن، مثل القطع والحرق، والزراعة المتنقلة، والزراعة 

أسهمت جمیعها في بیئة زراعیة غیر مستدامة. ونحن نعرف أن ترك المألوف لن یكون باألمر الیسیر. ولكن ال 

یمكن أن نجعل التعقد یرهبنا، وال الجدول الزمني للتغییر یردعنا. 

ومستعدون الستبدال سبل الزراعة المندوبون الموقرون، من اإلنصاف أن أقول عن بالدي وشعبي أننا صامدون

البدائیة بالزراعة الممكننة الجدیدة لمحاصیل متعددة ومن أجل النمو والتنمیة المستدامین. لذا، علینا أن نفعل كل ما 

نستطیع معًا لنجد أفضل السبل كي یعمل هذا النموذج المعرفي الجدید على نحو أكثر كفاءة إلیصال النتائج 

للمجتمعات الضعیفة.

سیدي الرئیس، إن حكومة بالدي ملتزمة بإنهاء الجوع في لیبریا وتحقیق األهداف الرامیة إلى تقویة سلسلة الزراعة 

بأكملها، من تحسین جودة البذور، إلى ربط المزارعین باألسواق المحلیة، إلى ربط األسواق المحلیة باألسواق 

التثقیف الصحي كي یحصل الناس على التغذیة التي اإلقلیمیة والعالمیة، والتشجیع على تنویع المحاصیل و 

یحتاجونها كي یزدهروا. ولكن، لالستفادة من إمكاناتنا، یحتاج مزارعونا إلى بذور أفضل، سیما تلك المالئمة لبیئة 

الطقس الرطب، وأسمدة، وتكنولوجیات، كما یحتاجون أیضًا إلى شركات تربطهم بأسواق التصدیر. 

سنة، عاد الصندوق لالنخراط مع 20، بعد 2009م، أثبت الصندوق أنه حلیف جوهري. عام بانخراطنا مع منظمتك

لیبریا. ركز مشروع یموله الصندوق في لیبریا على "تفعیل األسواق" من أجل فقراء الریف، وتشیید الطرق وصیانتها، 
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مزارعین وبناء القدرة على التكیف وتطویر مرافق التجهیز والتخزین. كما دعم الصندوق أیضًا تنمیة مهارات صغار ال

والكفایة على مستوى المجتمع. وفي إطار مشروعكم إلعادة تأهیل قطاع الزراعة الذي نكترث له كثیرًا، یسترد 

مزارعونا المشاركون في المنظمات المجتمعیة أموالهم بتزویدهم بالبذور أو الماشیة؛ مما یوجد دورة فعالة وقیمة من 

نا الریفیة، وفي الوقت ذاته، یكفل تقویة المنظمات المجتمعیة.  الفوائد في مجتمعات

إن حكومة بالدي تقدر الدعم الذي تقدمونه إلعادة إحیاء محاصیل األشجار ألصحاب الحیازات الصغیرة وتقویة 

التعاونیات الزراعیة التي ستضطلع بدور حیوي في ضمان حصول المزارعین على دخل بصفة مستمرة. 

المجتمع النامي الكثیر من التحدیات. إال أننا إذا عملنا كمجتمع تعاوني، وشجعنا أصحاب الحیازات أمامنا في 

الصغیرة للقیام بنفس الشيء، یمكن أن نجابه هذه التحدیات. ال بد أن نكفل تنظیم المزارعین، وٕافهامهم المخاطر 

لزیادة ما یزرعونه ویبیعونه، واألكل على نحو التي یمثلها تغیر المناخ وتقلب أسعار األغذیة، وٕاتاحة الفرصة لهم

أفضل، والعیش مدة أطول. 

وشكرا لكم.
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وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل  Andrea Riccardiلقاها معاليالتي أالكلمة الرئیسیة 

  في الجمهوریة اإلیطالیة

  

ن بــدور مهــم للغایــة فــي إقنــاع رأي عــام یشــرفني أن أكــون هنــا الیــوم للتحــدث إلــى هــذا الجمــع الكــریم. فــأنتم تضــطلعو 

عالمي منصرف االنتباه في كثیر من األحیان بأن الفقـر والجـوع حقیقتـان واقعیتـان یتعـین علینـا مواجهتهمـا باسـتمرار، 

  لیس فقط كحالة طارئة لن تتكرر، ولكن كحقیقة ثابتة مع األسف ال یمكن إنكارها في تاریخنا الحدیث.

السیاسـیة مـن حولنـا تسـترعي انتباهنـا، بـل تكـاد تسـتأثر بانتباهنـا. فهنـاك -التحدیات الجغرافیةإن التغیرات المتسارعة و 

االضــطرابات التــي یشــهدها الشــرق األوســط والعــالم العربــي، واالخــتالالت فــي القــارة األفریقیــة التــي بلیــت بــالفقر إلــى 

ة، فضــال عــن صــعود نجــم آســیا وأمریكــا جانــب الفــرص التــي تــنعم بهــا بفضــل ثرواتهــا مــن المــوارد الطبیعیــة والبشــری

الالتینیة. والتغیـرات كثیـرة ال حصـر لهـا، وینبغـي أن نـولي اهتمامنـا لهـذه الحقـائق. وال یسـعني بـالطبع كمراقـب شـِغف 

  لألحداث الجاریة التي نشهدها الیوم سوى التأكید على أهمیة هذا األمر.

بـه مـن تغیـرات وتقلبـات، ثمـة حقـائق یجـب أال نتجاهلهـا. ففـي ولكن في إطار هذه الصورة المثیرة لالهتمـام بمـا تمـوج 

المجاعـات األخیـرة التـي شـهدها القــرن األفریقـي ومنطقـة السـاحل تـذكرة صــارخة بـأن األمـن الغـذائي إحـدى األولویــات 

ا على قائمـة جـدول األعمـال العـالمي. فممـا یـدعو لألسـف أن الجـوع ال یـزال حقیقـة واقعـة. ویجـب علینـا أال نغفـل هـذ

األمر أو أن نحذفه من جدول أعمالنـا إلفسـاح المجـال التخـاذ تـدابیر سیاسـیة أخـرى. وهنـاك أولویـات عدیـدة لبلـداننا، 

بما فیها إیطالیا التي تواجه أزمة اقتصادیة فـي الوقـت الحـالي، لكـن األمـن الغـذائي ومكافحـة الجـوع علـى رأس جمیـع 

زمة الغذاء أشد خطورة بالطبع من األزمة المالیة. وقـد قمـت مـؤخرا ، فإن أMontiاألولویات. وكما أكد رئیس الوزراء 

بزیـــارة النیجـــر حیـــث رأیـــت بنفســـي الجهـــود المضـــنیة التـــي یبـــذلها بلـــد صـــغیر للتغلـــب علـــى تحـــدیات الجـــوع والهجـــرة 

 Mahamadouعدام االستقرار. وقد أكـد لـي رئـیس جمهوریـة النیجـر، السـید انوالضغوط التي یمارسها األصولیون و 

Issoufou أنه یأمل أال تتسبب موجة الجفاف القادمة في حدوث مجاعة. وهناك رغبة قویة بین بلدان المنطقة فـي ،

  العثور على سبل مستدامة لضمان األمن الغذائي لشعوبها.

یقتضــي زیــادة 2050وكمـا نعلــم، فــإن تــوفیر الغــذاء لســكان العــالم الــذین ســیبلغ عــددهم تســعة ملیــارات نســمة فــي عــام 

في المائة. وهذا تحد هائل یجب العمل علـى مواجهتـه فـورا، إذ إننـا لـن نسـتطیع تلبیـة هـذا 70نتاج الزراعي بنسبة اإل

  الطلب الهائل على الغذاء إال باتخاذ تدابیر وقائیة استباقیة.

جـوع غالبـا مـا ودعونا ال ننسى أن مكافحة الفقر تعني أیضا االستثمار في السالم. فمن المثیـر لالهتمـام أن خـرائط ال

تتـــداخل مـــع خـــرائط الحـــروب، وهـــو مـــا یعنـــي أن تطهیـــر العـــالم مـــن الجـــوع سیخلصـــه مـــن ســـموم الحـــرب. وقـــد قـــام 

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة مؤخرا بإعداد دراسة بالتعـاون مـع المعهـد الـدولي لبحـوث السیاسـات الغذائیـة للنظـر 

والنزاعـات، وتوصـال إلـى اسـتنتاج حاسـم مفـاده زیـادة احتمـاالت نشـوب في العالقة بین التنمیة الریفیة واألمن الغـذائي

النزاعـــات االجتماعیـــة إذا لـــم تصـــل منـــافع النمـــو االقتصـــادي إلـــى األفـــراد األكثـــر فقـــرا فـــي المجتمـــع. ویكمـــن الســـبب 

فـي مكافحـة الرئیسي وراء انتشار الفقر فـي نقـص االسـتثمارات الزراعیـة، لـذلك فـإن قطـاع الزراعـة هـو القطـاع األهـم 

الفقــر. وقــد كنــت مقتنعــا مــن جهتــي لســنوات عدیــدة بــأن الحــروب ال تولــد الفقــر فقــط، ولكــن بــأن الجــوع والفقــر یولــدان 

  الحروب والعنف أیضا.    
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السید نـوانزي، اسـمح لـي أن أشـكرك علـى دعـوتي للتحـدث إلـى هـذا الجمـع. ودعنـي أؤكـد لكـم أن إیطالیـا تتـابع عمـل 

حكومة اإلیطالیة تولي اهتماما كبیرا بمنظمتكم. وٕان فـي زیـادة مسـاهمة إیطالیـا فـي التجدیـد الصندوق عن كثب وأن ال

التاسع لموارد الصندوق لعالمة واضحة على الثقة، بل ورسالة قاطعة ال سیما في الوقـت الـذي اضـطرت فیـه إیطالیـا 

لي باهتمام كبیر التدابیر التـي یتخـذها إلى خفض مواردها في عدد من مجاالت التعاون. كما یتابع الرأي العام اإلیطا

  الصندوق كما الحظتم خالل الفترة التي قضیتموها هنا.

إن دور الصــندوق فــي دعــم المــزارعین مــن أصــحاب الحیــازات الصــغیرة فــي البلــدان النامیــة مــن االســتجابات األكثــر 

ین فـي الحـرب ضـد الجـوع والفقـر، ال فعالیة في مكافحة الجوع. إذ یستهدف هذا الدعم أربعة أخماس األبطال الحقیقیـ

سیما النساء. لذلك كان من المالئم أن تخصص األمم المتحدة یوم الثـامن مـن مـارس/آذار هـذا العـام لالحتفـال بـدور 

المرأة الریفیة. فهؤالء النساء تمتلكن قدرة هائلة على تغییر مجرى التاریخ في العـالم الزراعـي. ویجـب علینـا أن نكـافح 

  بكل وسیلة لتجنب الكوارث التي ال یلتفت إلیها الرأي العام إال بعد فوات األوان.في كل یوم و 

ـــدعم العـــالمي ألصـــحاب الحیـــازات  ولقـــد ظـــل الصـــندوق مؤمنـــا برســـالته حتـــى خـــالل الســـنوات التـــي تضـــاءل فیهـــا ال

كمؤسسـة مالیـة الصغیرة. وینفرد الصندوق بطبیعته المزدوجـة، حیـث یخلـق قیمـة مضـافة بـالجمع بـین خبرتـه وكفاءتـه

  دولیة وبین دوره الشمولي بوصفه إحدى الوكاالت التابعة لألمم المتحدة. 

وفي إطار مجموعة العشرین، أقرت إیطالیا خطة عمل مهمة بشأن تقلبات أسعار األغذیة والزراعـة. ومـن الضـروري 

ي تـؤدي إلـى الجـوع وسـوء التغذیـة أن تُتخذ اإلجراءات الالزمة في حینها للتخفیف من حدة تقلبات أسـعار األغذیـة التـ

واالضطرابات االجتماعیة في بلدان عدیدة. غیر أن الخطة ال تـدعو إلـى اتخـاذ إجـراءات فوریـة فحسـب. إذ ال یمكـن 

االقتصار على التدابیر الطارئة وحدها. فغالبا ما یصل رجال اإلطفاء بعد وقوع الكارثة، أي بعد أن تكون النیـران قـد 

  بالفعل. وقد ال یمكن إطفاء الحریق في بعض األحیان. حصدت أرواح كثیرة 

لذا فنحن نحتاج أیضا إلى العمل على تدابیر متوسطة األجل وطویلة األجل. وتزداد كفاءة الصندوق كأحد األطـراف 

الفاعلـة فــي مجـال األمــن الغـذائي، مــن خــالل تعزیـز اإلنتاجیــة الزراعیـة، وأخیــرا ولــیس آخـرا تحدیــد سـبل زیــادة دخــول 

كان المنـاطق الریفیـة. كمـا یركـز الصـندوق أیضـا علـى األنشـطة غیـر الزراعیـة. وهنـاك حاجـة فـي أنحـاء كثیـرة مـن س

  العالم إلیجاد وظائف للنساء والشباب وٕاال فلن تتاح أمامهم أیة خیارات أخرى سوى الهجرة إلى البلدات والمدن.

  ائم على عالقات جدیدة بین المدینة والریف.  لذلك فنحن في حاجة إلى التفكیر في مستقبل للعالم الریفي ق

ولست خبیرا في مجال الزراعة أو التنمیة الریفیة، ولكنني أتحدث من منظور شخص قضى معظم حیاته في محاولـة 

لفهــم الوضــع اإلنســاني ومســاعدة الفئــات المهمشــة. وأنــا أعتبــر الصــندوق جــزءا مــن التــراث اإلنســاني مــن واقــع رؤیتــه 

وقــت تُبــذل فیــه جهــود متخبطــة دون رؤیــة واضــحة للمســتقبل. وتتمثــل رؤیــة الصــندوق فــي تمكــین التــي یــدعمها فــي

الســكان الــریفیین الفقــراء مــن تحقیــق مســتوى معیشــي أفضــل وزیــادة أمــنهم الغــذائي. ویعنــي ذلــك تــوفیر ســبل العــیش 

عـم، التصـحر البشـري، فهـذا النـوع لمالیین النساء والرجال، وٕاحیاء العالم الریفي، ومنع التصحر البشري في الریـف ـ ن

  من التصحر موجود بالفعل.

وبصـــفتي وزیـــرا للتعـــاون الـــدولي والتكامـــل، فـــإنني أثنـــي علـــى مبـــادرة الصـــندوق التـــي تهـــدف إلـــى اســـتخدام تحـــویالت 

لمكافحــة الفقــر الریفــي. فــالتحویالت هــي أعظــم مــوارد التعــاون فــي العــالم. وقــد -اســتثمارات الشــتات -المهــاجرین 
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دت بالعمــل علــى خفــض الضــرائب المفروضــة علــى التحــویالت لمــا لهــا مــن أثــر ملحــوظ فــي أنحــاء كثیــرة حــول تعهــ

  العالم. 

ویمكن أن یجد الكثیرون من المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة سبیال مستداما للخروج من قبضة الفقر من خالل 

ون إلى الحصـول علـى میـاه كافیـة، وٕالـى حیـازة واسـتخدام الزراعة ـ ولكنهم إذا أرادوا أن یسلكوا هذا الطریق، فسیحتاج

آمنـین لألراضـي، وٕالـى أمـوال وقـروض لشـراء األسـمدة والمعـدات الزراعیـة، وٕالـى أسـواق فعالـة. وٕاذا لـم یملكـوا أرضــا، 

فســیحتاجون إلــى وظــائف لكســب عیشــهم. وٕان لــم نفعــل ذلــك، ســنتركهم لیعلقــوا فــي حلقــة الفقــر المفرغــة، ویموتــوا مــن 

وع أو سوء التغذیة في أكثر الظروف مأساویة على اإلطـالق. لـذلك فـنحن بحاجـة إلـى سیاسـة طموحـة ال یقتصـر الج

دورها على المساعدة في حاالت الطوارئ، نحن في حاجة إلى رؤیـة مسـتقبلیة. ویسـعدني فـي هـذا السـیاق أن أعطـي 

تسهم فیه االسـتثمارات الزراعیـة فـي الحـد مـن الذي سیساعدنا في تخیل صورة لعالم Bill Gatesالكلمة الحقا للسید 

  الفقر بدرجة ملحوظة.

عطي أولویة لوضع ثقافـة سیاسـیة جدیـدة توبصفتي وزیر التعاون الدولي والتكامل في إیطالیا، أرى أن بلدي یجب أن 

األوقــات، قــد لتقــدیم المعونــة اإلنمائیــة. وتواجــه البلــد الیــوم أوقــات عصــیبة كمــا واجهتهــا فــي الماضــي. وفــي مثــل هــذه 

نمیل إلى رّص صـفوفنا، بـل ربمـا نقـول ألنفسـنا إننـا "أفقـر مـن ذي قبـل وفـي خضـم أزمـة، وال یسـعنا التفكیـر فـي بقیـة 

العالم". غیر أن العكس هو الصحیح. فأنا على قناعـة أنـه حتـى فـي ظـل األوقـات العصـیبة، ینبغـي علـى بلـدان مثـل 

طـوة نحـو العـیش بمسـؤولیة فـي عالمنـا الـذي تحكمـه العولمـة. وهـذا هـو إیطالیا التعاون في إطار رؤیتهـا للمسـتقبل كخ

  الهدف الذي أعمل یومیا على تحقیقه.

ولكي نكتسب مصداقیة أمام أنفسنا وأمام العالم، یجب علینا استثمار المزید من الموارد واألفكـار. لـذا ینبغـي أن نبـذل 

ورها فـي هـذا الصـدد بالفعـل بوصـفها ثـاني أكبـر جهـة مانحـة قصارى جهدنا لزیادة الموارد. وٕان كانت إیطالیـا تقـوم بـد

  للصندوق. 

وفیمـا یتعلـق بـاقتراح األفكـار، أشــیر هنـا إلـى بعـض المجــاالت التـي یمكـن أن نسـهم فیهــا بمزیـد مـن الجهـد والتطــویر: 

لزراعــة فــي كطــرح مبتكــرات تكنولوجیــة لتحســین مســتوى التغذیــة، وٕانشــاء رابطــات للمــزارعین، ودعــم الــدول الهشــة ـ وا

  نهایة المطاف من المجاالت الحیویة بالفعل.

فـي میالنـو تحـت شـعار "إطعـام الكوكـب، الطاقـة مـن أجـل الحیـاة" مـع Expo 2015وسـوف یتـزامن انعقـاد معـرض 

الموعد النهـائي لتحقیـق األهـداف اإلنمائیـة لأللفیـة. وهـذا هـو الوقـت األمثـل لـدمج المبـادرات الجاریـة التـي تهـدف إلـى 

  دد األشخاص الذین یعانون من الجوع إلى النصف. لذلك اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم لهذا الحدث المهم.خفض ع

إن قضیة الجوع لیست قضیة إنسانیة فحسب، بل هـي قضـیة اقتصـادیة أیضـا، وعـدم التصـدي لهـا خطـأ فـادح. ألننـا 

دمرنا جیال بأكمله، وقـد تـؤدي اآلثـار السـلبیة إذا فشلنا في حمایة األطفال في مرحلة النمو والتكوین الهامة، نكون قد

الناتجة عن ذلك إلى تأخیر التطـور االقتصـادي فـي البلـد المعنـي لعـدة عقـود. ومـن العبـث أن نتوقـع أنـه مـن الممكـن 

تنشیط أي اقتصاد یعاني معظم عماله من سوء التغذیة، أو األسوأ من ذلك أنهم قد یعانون معاناة مزدوجة من الجوع 

إلیــدز. لـذلك فــإن ضـمان حــد أدنـى مــن التغذیـة یجــب أن یكـون مــن األهـداف الرئیســیة فـي سیاســات البلــدان ومـرض ا

  النامیة. 
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وختاما أود أن أوجه عنایتكم إلى ضرورة دعم الحقوق المشروعة للسكان الریفیین، وعلى رأسها التسجیل المدني، إلى 

أ ذلك بمنحهم حق الوجـود، فاألطفـال ال یـتم قیـدهم حالیـا جانب حیازة األراضي وسهولة الحصول على االئتمان. ویبد

في السجالت المدنیة في أحیان كثیرة، ومـن ثـم تـأتي الحقـوق األخـرى تـدریجیا، وصـوال فـي نهایـة المطـاف إلـى الحـق 

  في الحیاة الكریمة المتحررة من الفقر والجوع. 

اقتــراب موعــد المنتــدى العــالمي للمیــاه المقــرر ویكتســب تركیــز الصــندوق علــى تــوفیر المیــاه النقیــة أهمیــة خاصــة مــع

انعقاده في مرسیلیا. ونحن ندعم مصرف التنمیة األفریقـي فـي جهـوده الرامیـة إلـى تمكـین سـكان أفریقیـا مـن الحصـول 

  على المیاه النقیة.

دینة. فكما قال وكأحد مواطني روما، فإنني أرى في وجود الصندوق هنا تذكرة بالرسالة الشمولیة التي تحملها هذه الم

مومســن، فــإن رومــا تــوحي لمــن یتواجــد فیهــا بأهــداف شــمولیة. ویمثــل الصــندوق هــدفا شــمولیا عظیمــا. المــؤرخ تیــودور

وآمـل أن تكـون هــذه المدینـة وٕایطالیــا ككـل علـى قــدر التحـدي لتتفاعــل علـى نحـو أفضــل مـع العــالم الشـمولي المتعــولم 

  تحدید مصیر البشریة.الذي یمثله الصندوق، وأن تقوما بدورهما في 
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موجز لمداوالت االجتماع العالمي الرابع لمنتدى المزارعین

نوكد، نحن المشاركون في االجتماع العالمي الرابع لمنتدى المزارعین حیث نمثل المالیین من المزارعین األسریین 

)، مجددا على تقدیرنا لعملیة على نطاق صغیر ومتوسط، والرعاة والصیادین الحرفیین (بما في ذلك الشباب الریفیین

منتدى المزارعین ومساهمتها في تمثیل صوت المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة في برامج الصندوق الدولي 

للتنمیة الزراعیة واستراتیجیاته القطریة. لقد تحققت انجازات مشجعة فیما یتعلق بتغطیة وتنوع شراكاتنا في البرامج 

ك إمكانیات معتبرة یمكن البناء علیها وتحسین ما قد تم تحقیقه أصال. ومع ذلك فهنالك حاجة القطریة، ومازالت هنال

  للقیام بالمزید، إنها حاجة في غایة اإللحاح إذا ما أخذنا بعین االعتبار التحدیات التي نواجهها.

ضي والبذور والمیاه ومصاید األرا–تتزاید الطلبات على الزراعة بصورة كبیرة؛ إذ یتم استنزاف الموارد الطبیعیة 

كما یتم تلویثها في الوقت الذي تشتد المنافسة على هذه الموارد ضراوة. ومن التهدیدات الجدیة –األسماك والمراعي 

لمستقبل الزراعة مواجهة الشباب لصعوبات كبیرة في بناء حیاة محترمة في المناطق الریفیة، وفي غالب األحیان ال 

  ٍد سوى ترك قراهم والهجرة إلى المدن أو الهجرة خارج أوطانهم.یتاح لهم أي بدیل مج

تنتج خمسمائة ملیون مزرعة أسریة ألصحاب الحیازات الصغیرة أربعة أخماس األغذیة التي یستهلكها العالم النامي. 

ه األمن وبالتالي فإن الزراعة األسریة المستدامة وزراعة أصحاب الحیازات الصغیرة هي األساس الذي یستند إلی

  الغذائي والحد من الفقر واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة.

  إننا نناشد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة للقیام بما یلي:

التعاون مع الشركاء اإلنمائیین األخرین مثل المفوضیة  األوروبیة والمانحین الثنائیین، إنشاء نافذة للمنح مكرسة 

بالصندوق لتوفیر الدعم الحصري والمباشر للمنظمات التي تمثل المنتجین الریفیین ضمن برنامج المنح الخاص

  على نطاق صغیر والمزارعین األسریین والرعاة والصیادین الحرفیین.

توجیه الفرق القطریة إلشراك منظمات المزارعین ومساهمتها بصورة نشطة ومنتظمة في تصمیم برامج الفرص 

فیذها ورصدها وتقییمها، وكذلك األمر بالنسبة للبرامج والمشروعات. إذ تتمتع منظمات االستراتیجیة القطریة وتن

المزارعین بالقدرة والخبرة على لعب أدوار متنوعة، وعلى الصندوق أن یدعم المبادرات الرامیة إلى خلق وتعزیز 

  ي.الفضاءات الموجودة للحوار بین منظمات المزارعین والحكومات على المستوى اإلقلیم

إضفاء الطابع المؤسسي على إشراك منظمات المزارعین في رصد وتقییم النظم، بحیث یمكن لها أن تؤثر على 

المشروعات وأن یتسنى لها الوصول إلى المعلومات الرئیسیة، وتطویر المؤشرات لتقدیر أثر دعم الصندوق الموجه 

  ي.نحو منظمات المزارعین من المستوى القاعدي حتى المستوى الوطن

تعزیز إدارة المعرفة ودعم قدرة منظمات المزارعین على إدارة المعرفة لتعزیز قدرتها المهنیة والتنظیمیة على توفیر 

أفضل الخدمات وتولید الدخل، وتحدید الممارسات السلیمة التي یقوم بها المزارعون األسریون ومنظماتهم وزیادة 

  درات) لتوسیع نطاقها وتكرارها.االستثمارات (التمویل والتكنولوجیا وبناء الق

دعم تنفیذ المبادئ التوجیهیة الطوعیة على مصاید األسماك صغیرة النطاق، والتسییر المسؤول لحیازة األراضي 

  ومصاید األسماك على المستوى الوطني، وتیسیر مشاركة منظمات المزارعین في هذه العملیات.
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من خالل توفیر المعلومات عن األحداث وتوفیر 20ریو +دعم انخراط منظمات المزارعین في عملیات مؤتمر

الدعم المالي للمشاركة وتنظیم أحداث جانبیة. وبصورة مشابهة، دعم انخراط منظمات المزارعین وأنشطتها لتعظیم 

ة الفرص المتاحة للترویج لزراعة أصحاب الحیازات الصغیرة والزراعة األسریة أثناء اإلعداد للسنة الدولیة للزراع

  وخاللها.2014األسریة عام 

عقد دورة خاصة عن مصاید األسماك على نطاق صغیرة خالل االجتماع العالمي التالي لمنتدى المزارعین للترویج 

  لفهم دورها في األمن الغذائي، وزیادة االعتراف بهذا القطاع وتوضیح صورته أمام صانعي السیاسات.

منتدى المزارعین، دعوة منظمات المزارعین للمشاركة كأشخاص مرجعیین في وفي أثناء أعوام االجتماعات العالمیة ل

اجتماعات المجلس التنفیذي للصندوق حیث یتم عرض موجز لمداوالت االجتماعات للعلم. إذ أن من شأن 

ت التي مشاركتهم هذه أن تغني الندوات الدراسیة غیر الرسمیة للمجلس التنفیذي عندما تتم مناقشة السیاسات والقرارا

  تهم منظمات المزارعین.

  إننا نناشد الحكومات للقیام بما یلي:

االعتراف بأهمیة زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة والزراعة األسریة من خالل تعمیمها في السیاسات واألطر 

  البرامجیة للدول، بما في ذلك إدماجها في نظم التعلیم.

حیازات الصغیرة، مع التركیز بشكل خاص على النساء والشباب، زیادة االستثمارات العامة في زراعة أصحاب ال

لتطویر قدرات المبادرات الفردیة وخلق سبل عیش مجدیة في المناطق الریفیة، وتطویر السیاسات والبرامج لتزوید 

المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة والمعدمین بوصول آمن لألراضي وتمویل طویل األجل ووصول إلى 

  ق والتدریب المهني والتدریب على المبادرات الفردیة.األسوا

تنفیذ سیاسات مواتیة حول التجارة والزراعة لحمایة أصحاب الحیازات الصغیرة من مخاطر دینامیات األسواق 

العالمیة، واقتراح إجراء حوار وخطة عمل ملموسة مع منظمات المزارعین في كل بلد بدءًا من أنشطة اإلعداد للسنة 

  میة للزراعة األسریة.العال

االعتراف بمنظمات المزارعین كأصحاب مصلحة شرعیین وكالعبین اقتصادیین، وٕارساء تعزیز اآللیات القائمة 

لتمثیلهم في تطویر وتقییم السیاسات والبرامج بهدف المساءلة، وضمان أن تفید هذه السیاسات والبرامج المزارعین 

  شباب والنساء منهم.من أصحاب الحیازات الصغیرة وبخاصة ال

  تبني وتنفیذ مبادئ توجیهیة طوعیة حول التسییر المسؤول وحیازة األراضي ومصاید األسماك صغیرة النطاق.

، االعتراف بضرورة أن تتمحور التنمیة المستدامة على تنمیة الزراعة األسریة ألصحاب 20وفي إطار مؤتمر ریو +

  یات والرجال الریفیین والشباب الریفیین والصیادین والرعاة.الحیازات الصغیرة من قبل ومع النساء الریف

  إننا نناشد منظماتنا للقیام بما یلي:

االلتزام بالعمل معا مع إظهار التضامن والثقة المتبادلة للترویج لجدول أعمالنا المشترك وٕاعادة التأكید على تأثیرنا 

  والسنة الدولیة للزراعة األسریة.20قیام بهذا مؤتمر ریو +على جمیع المستویات. ومن بین الفرص العالمیة اآلنیة لل

بناء منظماتنا بحیث تصبح مؤسسات قویة وذات مصدقیة قادرة على التأثیر على حكوماتنا وأصحاب المصلحة 

  اآلخرین، ودعمها بالبحوث والدراسات والمعرفة المستندة إلى البراهین والدالئل.
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  رصد والتقییم التشاركیة لتقدیر أثرنا وفعالیتنا واإلبالغ عنهما ألعضائنا وشركائنا.تعزیز قدرتنا المؤسسیة مع نظم ال

خلق الفضاءات للشباب والشابات لضمان تمثیلهم في القیادات وعملیات اتخاذ القرار، وتعزیز الحوار وتقاسم 

شأنها أن تعزز صورة المعارف بین األجیال، ودعمهم لبناء المنظمات والسعي قدمنا لتطویر النماذج التي من

  الزراعة وتأجج تطلعات الشباب لیصبحوا قوى نشطة في تنمیة عوالمنا الریفیة.

بالمائة للممثلین المزارعین الشباب (نصفهم من النساء) في االجتماع العالمي 30تخصیص حصة ال تقل عن 

ن ذلك یتوجب تمثیل الشباب في اللجنة التالي لمنتدى المزارعین للتشاور مع المنظمات التي تمثل الشباب، واألهم م

  التوجیهیة لمنتدى المزارعین.

لقد خلق منتدى الشباب الذي عقد في روما والذي جمع الشباب والشابات العاملین في الزراعة حماسة كبیرة بسبب 

وصیات قدرة هؤالء الشباب على المساهمة في وقائع ریفیة جدیدة أفضل في العالم النامي، وقد وفر إعالنهم ت

  ملموسة لجمیع الجهات الفاعلة اإلنمائیة. وسوف یتم توفیر هذا اإلعالن بالكامل.
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اختتام الدورة الخامسة والثالثین لدىالبیان الذي ألقاه رئیس الصندوق السید كانایو نوانزي 

  لمجلس المحافظین

  

  معالي السیدة رئیسة المجلس

  الحضور األكارم

  الموقرون المحافظون 

  ضیوف السادة ال

  تي سادتي،داسی

  

رسمیا الدورة الخامسة والثالثین لمجلس Marie-Josee Jacobsرئیسة المجلس معالي السیدة ستختتم بعد دقائق قلیلة 

أود أن أشكر كل واحد منكم على مساهمته ،قبل ختام هذه الدورةو ولكن .محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  النشطة.

  لمستقبل.باالتزامكم بالصندوق واألمن الغذائي والتنمیة الریفیة باألمل لقد زودني حماسكم و 

حیث اختلط الوزراء والمحافظون ،كان هنالك زخم دائم من الحوارات واألنشطة،على مدى الیومین الماضیین

عمل الرسمي لمجلسوكما أجرینا الغیرهم من العاملین في مجال التنمیة. و المزارعین وموظفي الصندوق ب

  تشاطرنا أیضا خبراتنا وأفكارنا عن كیفیة إطعام العالم وحمایة الكوكب.فقد ،المحافظین

وكما أكد معالي ،على هذه المنصة بالذات یوم أمسMario Montiوكما قال معالي رئیس الوزراء اإلیطالي السید 

من الغذائي أوسع وأعمق من األزمة ألالعالمیة لزمة األعلى هذا القول الیوم، فإن Andrea Recardiالسید الوزیر 

  المالیة واالقتصادیة.

وجود ولكن یمكننا جمیعا أن نتفق على شئ واحد أال وهو .لقد جرت مناقشات ساخنة خالل بعد الجلسات العامة

التركیز على صغار وعلى ضرورة من الفقر. الدائم طریق واحد ووحید لضمان األمن الغذائي المستدام والحد 

  الذین یعیشون في البلدان النامیة.المزارعین

مزارع حد لمجرد أنه واوال یمكننا أن نغفل أي ،مزارع حسابفلكل ، Paul Kagameوكما قال فخامة رئیس رواندا 

  صغیر.

، وتعتبر المصدر الرئیسي للغذاء شخصيملیون مزرعة حوالي ملیار 500تدعم المزارع الصغیرة في العالم وعددها 

  البلدان النامیة.ولسبل العیش في 

،نا التقلیدیینئسنستمر في العمل مع شركا،ومع عملنا لدعم صغار المزراعین وجمیع السكان الریفیین الفقراء

Bill Gatesإذ یأتي شركاء جدد مثل ،وسنحاول أیضا توسیع انخراطنا مع القطاع الخاص وقطاع األعمال الخیریة

  لعملنا.بمنظور جدید عرضا مثیرا لألفكار هذا الصباح مالذي قد

  طلع على ونستجیب للوقائع على األرض.تسوف نستمر في بذل أقصى طاقتنا كي ن
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ال نمتلك طلقة سحریة وال صیغة سریة من شأنها أن تقضي على الفقر وتضمن األمن الغذائي المستدام بین لیلة 

  وضحاها.

وحتى خصوصیة كل قریة ،ظروف إقلیم معینستهدف كل واحد منها یهنالك العدید من الحلول ولكن ال بد من أن 

وعلینا أن نبني قدرات هذه المجتمعات ،والبد أن یعكس كل منها احتیاجات ورغابات المجتمعات المحلیةبعینها 

  ونمكنها من القاعدة إلى القمة.

ر والبحث سوف نستثمر في االبتكا،الطویل لألمن الغذائي المستدام للجمیعو ومع تطلعنا على المدى المتوسط 

  من الزراعة.بقدر ما تمتلكهم البنى األساسیة التي من شأنها أن تمكن المزراعین من التخزین والبیع واالستثمار في 

وٕانما من خالل الحد من الفقر وتحسین التغذیة والنظم ،لن نقیس نتائجنا من خالل المردودات األعلى فقط

  اإلیكولوجیة الصحیة.

Lindiweوكما قال الدكتور  Majele Sibandaباألمس ال یمكنك أن تتناول الطماطم على اإلفطار والغداء والعشاء،

تناول من واویحتاج المزراعون لجني األرباح من عملهم بحیث یتمكن.فالزراعة مهما كانت صغیرة هي عمل تجاري

  الهم.واالستثمار في أعم،وتعلیم أوالدهم،وٕادارة أراضیهم بصورة مستدامة،حمیة متوازنة

علینا أن نضمن ،حتاج فیه كوكبنا إلى دعم المزید من الحیاة على أراٍض محدودة قابلة للزراعةیفي هذا الوقت الذي 

  باإلضافة إلى كونها مستدامة اقتصادیا.،أن تكون التنمیة الزراعیة التي ندعمها مستدامة بیئیا

وفي ،مارسات غیر المستدامة التي اتبعت في الماضيالمعن تنجم بعض المشاكل التي نراها في نظم اإلنتاج الیوم 

نظم المزراعین من أصحاب الحیازات لإطار تغیر المناخ یغدو من األكثر أهمیة أن ندعم التكثیف المستدام 

  الصغیرة.

ودعمكم لصالح األمن الغذائي كملتعطونا صوت،على شركائنا،وفي جمیع جهودنا سنستمر في االعتماد علیكم

  وٕانما من أجل األجیال القادمة أیضا.،من أجل الیوم والغد فقط، الالریفیة والحد من الفقروالتنمیة

  وشكرا لكم جمیعا.
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MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDOبیان نائب رئیسة مجلس المحافظین سعادة السید 

  في اختتام الدورة الخامسة والثالثین لمجلس محافظي الصندوق

  

  ،السید رئیس الصندوق

  الموقرون،والمندوبونالمحافظون

السیدات والسادة،

لقد وصلنا إلى اختتام الدورة الخامسة والثالثین لمجلس المحافظین. وكنا حظینا بشرف االستماع إلى كلمات الرئیس

فیة الذي كرر األمس والیوم التزامه الشخصي والتزام جمیع موظفي الصندوق بهذه القضیة، قضیة التنمیة الرینوانزي

  للفقراء في البلدان النامیة.

أعتقد بأن مجلس المحافظین كان مكثفا للغایة وغنیا للغایة. فقد حظینا بشرف حضور فخامة الرئیس 

Paul Kagame رئیس جمهوریة رواندا، واستمعنا أیضا إلى معالي السید ،Mario Monti رئیس الوزراء ووزیر ،

ة. وحظینا بفرصة االستماع إلى سیادة نائب رئیسة جمهوریة لیبریا االقتصاد والمالیة في الجمهوریة اإلیطالی

Joseph Nyuma Boakai ووزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل في إیطالیا، معالي السید ،Andrea Riccardi ،

ولیفیا، باإلضافة إلى وزراء آخرین في فریق الخبراء المتنوع جدا، الذي ضم ثالثة وزراء من نیجیریا، وتركیا، وب

شاركونا معرفتهم وخبراتهم. كذلك فقد كانت هنالك مشاركة لوجهتي نظر جدیدتین مثل وجهة نظر الدكتورة 

Lindiwe Majele Sibanda السید وBill Gates اللذان اقترحا وجهات نظر جدیدة وأفكار جدیدة أنا على یقین من ،

  ألخرى في روما.المجلس التنفیذي والمنظمات اتأننا سنأخذ بها في مداوال

وأود أیضا أن أرحب بالدولتین الجدیدتین، إستونیا وجنوب السودان، وأفضل ما حدث هو أننا تمكنا من مناقشة 

  جمیع المواضیع على جدول أعمالنا دون أن نغفل أیا منها.

اسع للموارد وأود بشكل خاص أن أؤكد على الهدف الرئیسي لمجلس المحافظین هذا والمتمثل في تعزیز التجدید الت

ملیار دوالر 1بلدا تعهداتها لهذا التجدید بمبلغ إجمالي یقارب 49الذي شكل نجاحا كبیرا. وحتى تاریخه فقد أعلنت 

ملیون دوالر أمریكي. 90أمریكي. وفي األیام القلیلة الماضیة، أعلنت عشر دول جدیدة تعهداتها بما یعادل حوالي 

هنا الیوم: أن الصندوق قد عرف كیف یعید هیكلة نفسه، وكیف یظهر هأیناوأظن بأن ذلك یشكل برهانا على ما ر 

دینامیة أكبر، وهو اآلن یتلقى الدعم من الحكومات والمجتمع المدني وغیره من الرابطات الدولیة. وأعتقد بأن ذلك 

  یشكل خبرا سارا لنا جمیعا.

بعد الظهر. سنختتم 1:30لسة ألن الساعة اآلن أود أن أسهم في األمن الغذائي للجمیع وأن أعلن اختتام هذه الج

هذا االجتماع
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Cabinet du Ministre de l’agriculture 
  et de l’élevage
Brazzaville

Irène Patricia LOUMETO BOUTOTO
Attaché aux relations publiques
Cabinet du Ministre de l’agriculture 
  et de l’élevage
Brazzaville

COSTA RICA

Gobernador* Fernando Felipe SÁNCHEZ CAMPOS
Embajador
Representante Permanente de 
  la República de Costa Rica
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas
Roma

Gobernador Suplente* Orlando GUZMÁN VÁSQUEZ
Segundo Secretario
Representante Permanente Alterno
  de la República de Costa Rica
  ante los Organismos de las
  Naciones Unidas
Roma
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CÔTE D’IVOIRE

Janine TAGLIANTE-SARACINO
Ambassadeur
Représentant permanent de la
  République de Côte d’Ivoire
  auprès du FIDA
Rome

Lida Lambert BALLOU
Conseiller
Représentant permanent adjoint
  de la République de Côte d’Ivoire
  auprès du FIDA
Rome

Aminata FOFANA KONE
Conseiller
Chargée des affaires sportives 
  et touristiques 
Ambassade de la République
  de Côte d’Ivoire
Rome

Marie Hortense GUEI SEKOUET
Chargée d’Etudes
Ambassade de la République
  de Côte d’Ivoire
Rome

CUBA

Gobernador Suplente Milagros Carina SOTO AGÜERO
Embajadora 
Representante Permanente de 
  la República de Cuba
  ante el FIDA
Roma

Asesor Silvia María ALVAREZ ROSSELL
Primer Secretario
Representante Permanente Adjunto
  de la República de Cuba
  ante el FIDA
Roma

Asesor Luís Alberto MARIN LLANES
Tercer Secretario
Representante Permanente Alterno
  de la República de Cuba
  ante el FIDA
Roma
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CYPRUS

Alternate Governor Christina PITTA
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Cyprus to the 
  United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA

HAN Tae Song
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Democratic People’s Republic of Korea
  to IFAD
Rome

KIM Hyo Sik
Counsellor
Deputy Permanent Representative of the 
  Democratic People’s Republic of Korea 
  to IFAD
Rome

PANG Kwang Hyok
Counsellor
Deputy Permanent Representative-designate
  of the Democratic People’s Republic of Korea 
  to IFAD
Rome

Adviser KIM Chol Min
Attaché
Alternate Permanent Representative of the 
  Democratic People’s Republic of Korea 
  to IFAD
Rome

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

Gouverneur suppléant Hubert ALI RAMAZANI
Secrétaire général à l’agriculture, 
  pêche et élevage
Kinshasa-Gombe

Albert TSHISELEKA FELHA
Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République démocratique 
  du Congo auprès du FIDA
Rome
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DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (cont’d)

Olivier NGABU BURA
Responsable des études de la 
  coopération bi et multilatérales 
Ministère des finances
Kinshasa-Gombe

Placide A MUKELENGE
Directeur du Bureau de
  liaison projets FIDA/RDC
Ministère de l’agriculture
Kinshasa-Gombe

DENMARK

Birger RIIS-JØRGENSEN
Ambassador 
Permanent Representative
  of the Kingdom of Denmark 
  to IFAD
Rome

Alternate Governor Maj HESSEL
Minister Counsellor
Deputy Permanent Representative 
  of the Kingdom of Denmark  
  to IFAD
Rome

Adviser Signe Kolbye SØRENSEN
Attaché
The Royal Danish Embassy
Rome

DJIBOUTI

Gouverneur* Amareh ALI SAID
Ministre délegué du Budget
Djibouti

Idriss ABDOU ALI
Secrétaire général
Ministère de l’agriculture, 
  de la pêche, de l’élevage et 
  des ressources halieutiques
Djibouti
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DJIBOUTI (cont’d)

Djama Mahamoud DOUALEH
Conseiller technique du Cabinet 
  du Ministre de l’agriculture 
  de la pêche, de l’élevage et 
  des ressources halieutiques
Djibouti

DOMINICAN REPUBLIC

Gobernador Mario ARVELO CAAMAÑO
Embajador
Representante Permanente de la
  República Dominicana ante
  el FIDA
Roma

Gobernador Suplente* María Cristina LAUREANO PEÑA
Primera Secretaria
Misión Permanente de la
  República Dominicana ante los 
  Organismos de las Naciones Unidas
Roma

ECUADOR

Gobernador Carlos VALLEJO LÓPEZ
Embajador
Representante Permanente
  de la República del Ecuador
  ante el FIDA
Roma

Asesor José Antonio CARRANZA
Primer Secretario
Representante Permanente Alterno
  de la República del Ecuador 
  ante el FIDA
Roma

EGYPT

Alternate Governor* Mohamed Farid MONIB
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Arab Republic of Egypt to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome
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EGYPT (cont’d)

Essam Osman FAYED
Minister Plenipotentiary
Head of the Agricultural Office
Deputy Permanent Representative 
  of the Arab Republic of Egypt to 
  the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Fatma Hussein SABER
Third Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the Arab Republic of Egypt to 
  the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

EL SALVADOR

Gobernador Aida Luz SANTOS DE ESCOBAR
Embajadora de la República 
  de El Salvador ante el 
  Gobierno Italiano
Roma

Gobernador Suplente María Eulalia JIMÉNEZ ZEPEDA
Ministro Consejero
Representante Permanente Adjunto
  de la República de El Salvador
  ante el FIDA
Roma

EQUATORIAL GUINEA

Gobernador Suplente* Diosdado Sergio OSA MONGOMO
Vice Ministro de Agricultura y Bosques
Malabo

Crisantos OBAMA ONDO
Representante Permanente de la 
  República de Guinea Ecuatorial 
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas
Roma

Mateo NSOGO NGUERE MICUE
Coordinador
Ministerio de Agricultura y Bosques
Malabo
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ERITREA

Governor Arefaine BERHE
Minister for Agriculture
Asmara

Mustafa NUR HUSSIEN
Governor of the Debub Region
Mendefera

Alternate Governor Zemede TEKLE WOLDETATIOS
Ambassador 
Permanent Representative of
  the State of Eritrea to IFAD
Rome

Yohannes TENSUE
First Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the State of Eritrea to IFAD
Rome

ETHIOPIA

Abreha Ghebrai ASEFFA
Minister Plenipotentiary
Deputy Permanent Representative
  of the Federal Democratic Republic 
  of Ethiopia to IFAD
Rome

Kassa TASISSA
Counsellor
Embassy of the Federal Democratic
  Republic of Ethiopia
Rome

FIJI

Peceli Vuniwaqa VOCEA
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of Fiji to IFAD
Brussels
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FINLAND

Alternate Governor* Christian LINDHOLM
Counsellor
Unit for Development 
  Financing Institutions
Ministry of Foreign Affairs
Helsinki

Adviser Merja Ethel SUNDBERG
Minister Counsellor
Permanent Representative 
  of the Republic of Finland
  to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies
Rome

Adviser Suvi TURJA
Programme Officer
Embassy of the Republic
  of Finland
Rome

FRANCE

Gouverneur* Alain DAMAIS
Chef du Bureau de l’aide au
  développement et des institutions
  multilatérales de développement 
Direction générale du Trésor et de 
  la politique économique (DGTPE)
Ministère de l’économie, des 
  finances et de l’industrie
Paris

Pierre-Eloi BRUYERRE
Adjoint au Chef du Bureau de l’aide au
  développement et des institutions
  multilatérales de développement 
Direction générale du Trésor et de 
  la politique économique (DGTPE)
Ministère de l’économie, des 
  finances et de l’industrie
Paris

Cécile HUMBERT-BOUVIER
Conseillère économique
Adjointe au chef du Service
  économique régional
Ambassade de France
Service économique
Rome
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FRANCE (cont’d)

Bérengère QUINCY
Ambassadrice
Représentante permanente de 
  la République française 
  auprès de l’OAA
Rome

Marianne CHAUMEL
Attachée
Représentation permanente de
  la République française
  auprès de l’OAA
Rome

GABON

Gouverneur suppléant* Charles ESSONGHÉ
Ambassadeur
Représentant permanent de
  la République gabonaise
  auprès du FIDA
Rome

Louis Stanislas CHARICAUTH
Conseiller
Représentant permanent suppléant
  de la République gabonaise
  auprès du FIDA
Rome

GEORGIA

Konstantin KOBAKHIDZE
Vice-Minister for Agriculture
Tbilisi

Alternate Governor Konstantine GABASHVILI
Ambassador 
Permanent Representative 
  of Georgia to IFAD
Rome

Natia SULAVA
First Counsellor
Deputy Permanent Representative
  of Georgia to IFAD
Rome
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GERMANY

Friedrich-Karl BRUNS
Ambassador
Permanent Representative of the 
  Federal Republic of Germany 
  to IFAD
Rome

Alternate Governor* Rolf-Dieter DRESCHER
Head of Division
Regional Development Banks and Funds
Federal Ministry of Economic
  Cooperation and Development
Berlin

Michael BAUER
First Counsellor
Alternate Permanent Representative of 
  the Federal Republic of Germany
  to IFAD
Rome

Anna Magdalena RIEM
Member of the Permanent Representation
of the Federal Republic of Germany to FAO

  and the other International Organizations
Rome

GHANA

Governor Kwesi AHWOI
Minister for Food and Agriculture
Accra

Alternate Governor* Evelyn Anita STOKES-HAYFORD
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of Ghana to IFAD
Rome

Adviser Samuel DAPAAH
Technical Adviser 
Ministry of Food and Agriculture
Accra

Adviser Nii QUAYE-KUMAH
Minister Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Ghana to IFAD
Rome
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GREECE

Governor Michael CAMBANIS
Ambassador
Permanent Representative of the
  Hellenic Republic to IFAD
Rome

Alternate Governor Nike Ekaterini KOUTRAKOU
Minister Counsellor
Deputy Permanent Representative 
  of the Hellenic Republic to IFAD
Rome

Sarandis ANDRIKOPOULOS
Special Advisor 
Embassy of the Hellenic Republic
Rome

GRENADA

Alternate Governor Stephen FLETCHER
Ambassador of Grenada
Brussels

GUATEMALA

Gobernador Alfredo TRINIDAD VELÁSQUEZ
Embajador 
Representante Permanente de la 
  República de Guatemala ante los 
  Organismos de las Naciones Unidas
Roma

Gobernador Suplente Ileana RIVERA DE ANGOTTI
Ministro Consejero
Representante Permanente Adjunto
  de la República de Guatemala 
ante los Organismos de las

  Naciones Unidas
Roma

GUINEA

Gouverneur Jean Marc TELLIANO
Ministre de l’agriculture
Conakry
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GUINEA (cont’d)

Gouverneur suppléant* Jean Baptiste GROVOGUI
Conseiller politique
Chargé d’affaires, a.i.
Ambassade de la République
de Guinée
Rome

Conseiller Mohamed DIOUMESSI
Conseiller technique
Ministè re de l’agriculture
Conakry

Conseiller Mamba KOUROUMA
Conseiller Chargé des projets
  et programmes
Ministère de l’agriculture
Conakry

Conseiller Abdoulaye TRAORE
Conseiller économique
Représentant permanent adjoint
  de la République de Guinée
  auprès du FIDA
Rome

HAITI

Hérbert DOCTEUR
Ministre de l’agriculture, des 
  ressources naturelles et du 
  développement rural
Port-au-Prince

Jean Robert JEAN-NOEL
Membre du Cabinet du Ministre 
  de l’agriculture, des ressources naturelles 
  et du développement rural
Port-au-Prince

Anthony DESSOURCES
Directeur du Project de développement 
  de la petite irrigation (PPI-2) 
Ministère de l’agriculture, des
  ressources naturelles et du
  développement rural
Port-au-Prince

Carl Benny RAYMOND
Conseiller
Chargé d’affaires, a.i. 
Ambassade de la République d’Haïti
Rome
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HAITI (cont’d)

Marie-Laurence DURAND
Premier Secrétaire
Représentant permanent suppléant
  de la République d’Haïti 
  auprès du FIDA
Rome

HONDURAS

Gobernador* Mayra Aracely REINA DE TITTA
Ministro
Representante Permanente Alterno
  de la República de Honduras 
  ante los Organismos de las
  Naciones Unidas
Roma

HUNGARY

Governor Zoltán KÁLMÁN
Head of Department
Department of International Relations
Ministry of Rural Development
Budapest

Alternate Governor Balázs HAMAR
Counsellor
Permanent Representative of
  Hungary to the United Nations
  Food and Agriculture Agencies
Rome

ICELAND

Gudni BRAGASON
Minister Plenipotentiary
Permanent Representative of 
  the Republic of Iceland to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Reykjavík
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INDIA

Debabrata SAHA
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of India to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Shobhana Kumar PATTANAYAK
Minister (Agriculture)
Alternate Permanent Representative of the
  Republic of India to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

INDONESIA

Governor Bambang BRODJONEGORO
Director
International Relation Policy
Fiscal Policy Office
Ministry of Finance
Jakarta

Mr ADRIYANTO
Deputy Director
International Relation Policy
Fiscal Policy Office 
Ministry of Finance
Jakarta

Mochamad IMRON
Head of Sub-Division for
  International Fund Contribution
Fiscal Policy Office
Ministry of Finance
Jakarta

Agus Prihatin SAPTONO
Counsellor for Multilateral Affairs
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Indonesia 
  to IFAD
Rome

Hamim HAMIM
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Indonesia 
  to IFAD
Rome
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IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Seyed Morteza ZAREI
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative 
  of the Islamic Republic of Iran to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Alireza MOHAJER
Attaché
Alternate Permanent Representative 
  of the Islamic Republic of Iran to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

IRAQ

Alternate Governor Hassan JANABI
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of Iraq to IFAD
Rome

Alaa AL-MASHTA
Technical Assistant
  to the Ambassador
Permanent Representation of 
  the Republic of Iraq to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

IRELAND

Alternate Governor Jarlath O’CONNOR
First Secretary 
Deputy Permanent Representative
  of Ireland to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

ISRAEL

Daniel CARMON
Director-General
Israel’s Agency for the International
  Development Cooperation (MASHAV)
Jerusalem
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ISRAEL (cont’d)

Ilan FLUSS
Director
Policy Planning and External 
  Relations Department
Israel’s Agency for Internatonal
  Development Cooperation (MASHAV)
Jerusalem

Tamar Michele ZIV
Minister Counsellor 
Economic and Scientific Affairs
Deputy Permanent Representative of 
  Israel to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Giovanna Elisabetta LA ROCCA
Economic Officer
Permanent Representation of
  Israel to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

ITALY

Governor Vieri CERIANI
Under-Secretary of State
Ministry of Economy and Finance
Rome

Pietro SEBASTIANI
Ambassador
Permanent Representative of 
  the Italian Republic to IFAD
Rome

Elisabetta BELLONI
Director-General
Directorate General for
  Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs
Rome

Stefania BAZZONI
Director
Service in charge of Multilateral 
  Development Banks (Office X)
Directorate General for International 
  Financial Relations (Directorate III)
Department of the Treasury
Ministry of Economy and Finance
Rome
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ITALY (cont’d)

Marco RICCI
Multilateral Affairs Coordinator
Directorate General for
  Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs
Rome

Claudio MISCIA
First Counsellor
Deputy Head of Mission
Alternate Permanent Representative
  of the Italian Republic to IFAD
Rome

Rita Giuliana MANNELLA
Counsellor 
Directorate General for 
  Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs
  of the Italian Republic
Rome

Claudia MORDINI
Adviser
Service in charge of Multilateral
  Development Banks (Office X)
Directorate General for International
  Financial Relations (Directorate III)
Department of Treasury
Ministry of Economy and Finance
Rome

Stefano MARGUCCIO
First Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the Italian Republic to IFAD
Rome

JAPAN

Governor Masaharu KOHNO
Ambassador 
Permanent Representative of Japan 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome
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JAPAN (cont’d)

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

Masaya KITAO
Counsellor
Financial attaché
Embassy of Japan
Rome

JORDAN

Governor* Radi AL-TARAWNEH
Secretary-General
Ministry of Agriculture
Amman

Alternate Governor* Malek BRIZAT
Director for Arab and 
  Islamic Relations
Ministry of Planning and 
  International Cooperation
Amman

KAZAKHSTAN

Nurlan ZHALGAZBAYEV
Minister Counsellor
Alternate Permanent Representative of 
  the Republic of Kazakhstan to IFAD
Rome

Aigul BOKAYEVA
First Secretary
Alternate Permanent Representative of 
  the Republic of Kazakhstan to IFAD
Rome

Daniyar KOPISHEV
Attaché
Alternate Permanent Representative of 
  the Republic of Kazakhstan to IFAD
Rome
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KENYA

Romano M. KIOME
Permanent Secretary
Ministry of Agriculture
Nairobi

Alternate Governor Josephine Wangari GAITA
Ambassador
Permanent Representative
  of the Republic of Kenya to
  the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Jacinta Muthoni NGWIRI
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Kenya to
  the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

KIRIBATI

Governor Tiarite KWONG
Minister for Environment, Lands 
  and Agricultural Development
Tarawa

Mweia TEBUBUA
Deputy Secretary
Ministry of Environment, Lands 
  and Agricultural Development
Tarawa

Kinaai KAIRO
Director for Agriculture
Ministry of Environment, Lands 
  and Agricultural Development
Tarawa

KUWAIT

Waleed AL-BAHAR
Regional Manager for Eastern and 
  Southern Asia and Pacific Countries
Operations Department
Kuwait Fund for Arab
  Economic Development
Kuwait City
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LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

Governor Phouphet KHAMPHOUNVONG
Minister for Finance
Vientiane

Alternate Governor* Phouangparisak PRAVONGVIENGKHAM
Vice-Minister for Agriculture and Forestry
Vientiane

Adviser Thipphakone CHANTHAVONGSA
Director-General
External Finance Department
Ministry of Finance
Vientiane

Adviser Linkham DOUANGSAVANH
Director 
National Agriculture and Forestry
  Research Institute
Ministry of Agriculture and Forestry
Vientiane

Adviser Alad CHANTHAVONG
Deputy Director-General
External Finance Department
Ministry of Finance
Vientiane

Adviser Rithikone PHOUMMASACK
Director Division
External Finance Department
Ministry of Finance
Vientiane

Adviser Khonesavanh VONGXAY
Program Coordinator
Soum Son Seun Jai Program
Ministry of Agriculture and Forestry
Vientiane

Adviser Syseng KHOUNSY
Project Director
Northern Region Sustainable 
  Livelihoods Project
Ministry of Agriculture and Forestry
Vientiane

Adviser Vinoth VANSY
Project Director
Sustainable Natural Resources Management
  and Productivity Enhancement Project
Ministry of Agriculture and Forestry
Vientiane
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LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (cont’d)

Adviser Khouanchai SIPHAKANLAYA
President
Lao Consulting Group
Vientiane

Adviser Khamphong VAYAKONE
Technical Officer
Planning Department
Ministry of Agriculture and Forestry
Vientiane

LEBANON

Hussein AL HAJJ HASSAN
Ministre de l’agriculture
Beyrouth

Karim KHALIL
Premier Secrétaire
Chargé d’affaires, a.i.
Ambassade de la
  République libanaise
Rome

Gouverneur Gloria ABOUZEID
Président du Comité exécutif 
Plan vert
Beyrouth

Mohammad EL-KHANSA
Conseiller du Ministre de l’agriculture
Beyrouth

Ali YASSINE
Directeur-général, a.i.
Ministère de l’agriculture
Beyrouth

LESOTHO

Alternate Governor* Liteboho MOFUBETSOANA
Acting Permanent Secretary
Ministry of Agriculture 
  and Food Security
Maseru
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LESOTHO (cont’d)

Adviser Jonas Sponkie MALEWA
Ambassador 
Permanent Representative 
  of the Kingdom of Lesotho 
  to IFAD
Rome

Adviser Mathoriso MOLUMELI
Chief Economic Planner
Ministry of Agriculture 
  and Food Security
Maseru

Adviser Malikopo Patricia RAKOOTJE
First Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the Kingdom of Lesotho to IFAD
Rome

LIBERIA

Frederick CHERUE
Chairman of the Senate Committee 
  on Agriculture
Monrovia

Governor Florence CHENOWETH
Minister for Agriculture
Monrovia

Mohammed S. SHERIFF
Minister Plenipotentiary
Permanent Representative of the 
  Republic of Liberia to the United Nations
  Agencies for Food and Agriculture
Rome

Wesley JOHNSON
Ambassador of the 
  Republic of Liberia
London

Anthony K. SELMAH
Minister Counsellor
Press and Public Affairs
Embassy of the Republic
  of Liberia
London
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LIBYA

Governor* Abuzkhar Ahmed ALI MOHAMED
Vice-Minister for Agriculture
Tripoli

Abdalla A. M. ZAIED
Ambassador 
Permanent Representative of Libya 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Hussin ALI TIBAR
Agricultural Bank
Tripoli

Talal Ali MARAI
Counsellor
Deputy Permanent Representative of 
  Libya to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies
Rome

Mahmud S.O. SAWAN
Third Secretary
Alternate Permanent Representative of 
  Libya to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

LUXEMBOURG

Gouverneur Marie-Josée JACOBS
Ministre de la coopération et de
  l’action humanitaire
Luxembourg-Ville

Jean-Louis WOLZFELD
Ambassadeur 
Représentant permanent du 
  Grand-Duché de Luxembourg 
  auprès du FIDA
Rome

Léon DELVAUX
Directeur adjoint de la 
  Coopération au développement
Ministère des affaires étrangères
  et de l’immigration
Luxembourg-Ville
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LUXEMBOURG (cont’d)

Richard PHILIPPART
Attaché
Représentant permanent suppléant
  du Grand-Duché de Luxembourg
  auprès du FIDA
Rome

Michel GRETHEN
Premier Secrétaire
Représentant permanent adjoint
  du Grand-Duché de Luxembourg
  auprès du FIDA
Rome

Patrice SCHMITZ
Chef du Bureau multilatéral
Direction de la Coopération
  au développement
Ministère des affaires étrangères
  et de l’immigration
Luxembourg-Ville

MADAGASCAR

Gouverneur RAVATOMANGA Rolland
Ministre de l’agriculture du 
  Gouvernement de Transition 
  d’Union Nationale
Antananarivo

Josiane RAVOLOLONDRIAKA RATSIMBAZAFY
Conseiller
Ambassade de la République
  de Madagascar
Rome

Vohangy Arijona RAONIAINJAKA
Directeur de l’appui à l’organisation 
  des filières
Ministère de l’agriculture
Antananarivo

Monsieur MONJA
Conseiller
Représentant permanent adjoint
  de la République de Madagascar
  auprès du FIDA
Rome
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MALAWI

Brave Rona NDISALE
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of Malawi to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Brussels

MALAYSIA

Alternate Governor* Halimah ABDULLAH
Ambassador
Permanent Representative of 
  Malaysia to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome

Adviser Shariffah Norhana SYED MUSTAFFA
Minister Counsellor
Alternate Permanent Representative 
  of Malaysia to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

Adviser Amir Hamzah HARUN
Assistant Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative 
  of Malaysia to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

MALI

Gouverneur Aghatam Ag ALHASSANE
Ministre de l’agriculture
Bamako

Gouverneur suppléant Gaoussou DRABO
Ambassadeur
Représentant permanent de 
  la République du Mali 
  auprès du FIDA
Rome

Yaya Nouhoum TAMBOURA
Commissaire à la sécurité alimentaire
Bamako
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MALI (cont’d)

Aissata TRAORE DIALLO
Point focal des projets et programmes FIDA
Commissariat à la sécurité alimentaire
Bamako

Mohamed TIESSA FARMA MAIGA
Premier Conseiller
Ambassade de la République du Mali
Rome

Bah KONIPO
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint
  de la République du Mali
  auprès du FIDA
Rome

Ukunda Gemma SHEMA
Secrétaire traductrice
Ambassade de la République du Mali
Rome

MAURITANIA

Gouverneur Sidi Ould TAH
Ministre des affaires économiques 
  et du développement
Nouakchott

Gouverneur suppléant Moctar Ould DAHI
Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République islamique de 
  Mauritanie auprès du FIDA
Rome

Mohamed Lemine OULD AHMED
Conseiller du Ministre des affaires 
  économiques et du développement
Nouakchott

MAURITIUS

Governor Satya Veyash FAUGOO
Minister for Agro Industry and 
  Food Security
Port Louis
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MAURITIUS (cont’d)

Alternate Governor* Denis CANGY
Consul of the Republic
  of Mauritius
Rome

MEXICO

Gobernador Miguel RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
Embajador 
Representante Permanente de 
  los Estados Unidos Mexicanos 
  ante el FIDA
Roma

Gobernador Suplente* Emma Maria José RODRIGUEZ SIFUENTES
Ministro
Representante Permanente Alterno
  de los Estados Unidos Mexicanos
  ante el FIDA
Roma

Asesor Alan ROMERO ZAVALA
Segundo Secretario
Representante Permanente Alterno
  de los Estados Unidos Mexicanos
  ante el FIDA
Roma

Asesor Claudia Cecile DE MAULEÓN
Asesora
Embajada de los Estados Unidos
  Mexicanos
Roma

MONGOLIA

DAVAADORJ Khishigdelger
Minister Counsellor
Embassy of Mongolia
Rome

MOROCCO

Hassan ABOUYOUB
Ambassadeur
Représentant permanent
  du Royaume du Maroc 
  auprès du FIDA
Rome
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MOROCCO (cont’d)

Loubna CHAMIM
Chef de la division de la coopération
Direction des stratégies et des statistiques
Ministère de l’agriculture 
  et de la pêche maritime
Rabat

Jaouad ZHAR
Chef du service des relations avec 
  les organismes financiers internationaux 
Direction du Trésor et des finances extérieures
Ministère de l’économie et
  des finances
Rabat

Mohammed LAKHAL
Ministre plénipotentiaire
Représentant permanent suppléant
du Royaume du Moroc
auprès du FIDA
Rome

MOZAMBIQUE

Governor* Gabriel MUTHISSE
Deputy Minister for Fisheries
Maputo

Carla Elisa MUCAVI
Ambassador
Permanent Representative of
  the Republic of Mozambique to
  the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Alternate Governor* Waldemar Fernando de SOUSA
Member of the Board
Central Bank of Mozambique
Maputo

Adviser Mario Saraiva NGWENYA
Minister Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Mozambique to
  the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome
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MOZAMBIQUE (cont’d)

Adviser Mahomed RAFIQUE JUSOB MAHOMED
Member of the Board
Fund for Economic Rehabilitation (FARE)
Maputo

Adviser Adriano Isaias UBISSE
Director for Investment and Cooperation
Ministry of Planning and Development
Maputo

Adviser Albertina ALAGE
Deputy Director
Ministry of Agriculture
Maputo

Adviser Luís João MATSINHE
Adviser
Ministry of Finance
Maputo

Adviser Marcelino Galufu PISSA
Adviser
Department of Monitoring and Evaluation
Direction of Investment and Cooperation
Ministry of Planning and Development
Maputo

Adviser Anchia Nhaca Guebuza Espirito SANTO
Foreign Cooperation Officer
Central Bank of Mozambique
Maputo

MYANMAR

Governor* Tint SWAI
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Union of Myanmar to the 
  United Agencies for Food and 
  Agriculture
Rome

Adviser Than SAIN
Counsellor
Alternate Permanent Representative of 
  the Republic of the Union of Myanmar 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome



GC 35الملحق األول

190

MYANMAR (cont’d)

Adviser Thein Min HTUN
First Secretary
Alternate Permanent Representative of 
  the Republic of the Union of Myanmar 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

NAMIBIA

Alternate Governor Petrus N. IILONGA
Deputy Minister for Agriculture, 
  Water and Forestry
Windhoek

Desmond R. TSHIKESHO
Under-Secretary for Agriculture
Ministry of Agriculture, Water
  and Forestry
Windhoek

Eugene KANGUATJIVI
Agricultural Economist
Ministry of Agriculture, Water 
  and Forestry
Windhoek

NEPAL

Alternate Governor Nathu Prasad CHAUDHARY
Secretary
Ministry of Agriculture and
  Cooperatives
Kathmandu

Mahendra Nath POUDEL
Senior Agricultural Economist
Ministry of Agriculture and
  Cooperatives
Kathmandu

NETHERLANDS

Alternate Governor Gerda VERBURG
Ambassador 
Permanent Representative 
  of the Kingdom of the Netherlands 
  to the United Nations Agencies 
  for Food and Agriculture
Rome
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NETHERLANDS (cont’d)

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

Adviser Erlijne WISSELS
Policy Adviser
International Financial
  Institutions Division
United Nations and International
  Financial Institutions Department
Ministry of Foreign Affairs
The Hague

Adviser Jan VAN DER VELDE
Intern
Permanent Representation
  of the Kingdom of the Netherlands
  to the United Nations Organizations
  for Food and Agriculture
Rome

NEW ZEALAND

Adviser Claudia GROSSO
Policy Support Officer
Embassy of New Zealand
Rome

NICARAGUA

Gobernador Mónica ROBELO RAFFONE
Embajadora
Representante Permanente de
  la República de Nicaragua
  ante los Organismos de las
  Naciones Unidas
Roma

Gobernador Suplente* Junior Andrés ESCOBAR FONSECA
Agregado
Representante Permanente Alterno
  de la República de Nicaragua
  ante los Organismos de las
  Naciones Unidas
Roma
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NIGER

Oua SAIDOU
Ministre de l’agriculture
Niamey

Amadou TOURÉ
Ambassadeur
Représentant permanent 
  de la République du Niger 
  auprès du FIDA
Rome

Moudy MAMANE SANI
Conseiller Technique du 
  Ministre de l’agriculture
Niamey

Mahaman SANI ABDOU
Directeur général de l’agriculture
Ministère de l’agriculture
Niamey

Hassane HAROUNA MAÏGA
Conseiller
Représentant permanent adjoint 
  de la République du Niger 
  auprès du FIDA
Rome

NIGERIA

Governor Akinwunmi Ayo ADESINA
Minister for Agriculture and 
  Rural Development
Abuja

Yaya O. OLANIRAN
Minister
Permanent Representative of 
  the Federal Republic of Nigeria to 
  the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

M.C.C. ENEH
Director
Department of Agriculture 
Federal Ministry of Agriculture 
  and Rural Development
Abuja
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NIGERIA (cont’d)

Daniel Machica DAUDU
Director
Rural Development Department
Federal Ministry of Agriculture 
  and Rural Development
Abuja

Adetunji Adeleke OREDIPE
Special Assistant to the
  Minister for Agriculture 
  and Rural Development
Abuja

Okon Stephen ANIETIE
Special Assistant
  to the Permanent Secretary
Federal Ministry of Agriculture
  and Rural Development
Abuja

Munir Abiodun ALAO
Director
International and Economic 
  Relations Department
Federal Ministry of Finance
Abuja

Agnes A. AREMU
Deputy Director
International and Economic 
  Relations Department
Federal Ministry of Finance
Abuja

Matazu Ibrahim ABUBAKAR
Principal Administrative 
  Officer (Agriculture)
Federal Ministry of Finance
Abuja

Okai Akwu IKANI
Personal Assistant 
  to the Permanent Secretary 
Federal Ministry of Agriculture 
  and Rural Development
Abuja

Remi OKUBOYEJO
Personal Assistant 
  to the Minister for Agriculture
  and Rural Development
Abuja
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NIGERIA (cont’d)

Musibau Olumuyiwa AZEEZ
Technical Assistant 
  to the Permanent Secretary 
Federal Ministry of Agriculture 
  and Rural Development
Abuja

Abiodun WALI
Clerk on IFAD Matters
Embassy of the Federal
   Republic of Nigeria
Rome

NORWAY

Governor Astrid Helle AJAMAY
Deputy Director-General
Section for United Nations Policy
  and Gender Equality
Department for United Nations,
  Peace and Humanitarian Affairs
Royal Norwegian Ministry
  of Foreign Affairs
Oslo

Jostein LEIRO
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Kingdom of Norway to IFAD
Rome

Per MOGSTAD
Senior Adviser
Royal Norwegian Ministry 
  of Foreign Affairs
Oslo

Tonje LIEBICH LIE
Second Secretary
Deputy Permanent Representative of 
  the Kingdom of Norway to IFAD
Rome

OMAN

Governor Isshaq AL-ROQQEISHY
Under-Secretary
Ministry of Agriculture
Muscat
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OMAN (cont’d)

Alternate Governor Said Nasser AL-HARTHY
Ambassador
Permanent Representative of the 
  Sultanate of Oman to IFAD
Rome

Rasmi MAHMOUD
Coordinator with the United Nations
  Food and Agriculture Agencies
Rome

Suleiman AL-SALMY
Assistant Director-General of
  Planning and Investment 
  Development
Ministry of Agriculture
  and Fisheries
Muscat

PAKISTAN

Tehmina JANJUA
Ambassador
Permanent Representative 
  of the Islamic Republic of Pakistan
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Zulfiqar Haider KHAN
Counsellor (Agricultural)
Alternate Permanent Representative
  of the Islamic Republic of Pakistan
  to the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Khalid MEHBOOB
Adviser
Alternate Permanent Representative
  of the Islamic Republic of Pakistan
  to the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Idriana BONOMO
Secretary to the 
  Alternate Permanent Representative 
  of the Islamic Republic of Pakistan
  to the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome
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PANAMA

Gobernador Suplente Guido Juvenal MARTINELLI ENDARA
Embajador 
Representante Permanente  
  de la República de Panamá 
  ante el FIDA
Roma

PAPUA NEW GUINEA

Peter PULKIYE MAGINDE
Ambassador of the Independent 
  State of Papua New Guinea
Brussels

PARAGUAY

Gobernador Dionisio BORDA
Ministro de Hacienda
Asunción

Andrés WEHRLE
Viceministro de Agricultura
Ministerio de Agricultura
  y Ganaderia
Asunción

Verónica SERAFINI
Coordinadora
Unidad de Economía Social
Ministerio de Hacienda
Asunción

Jaime ESCOBAR
Jefe de Gabinete 
Ministerio de Hacienda
Asunción

Lorena Noemi PATIÑO CARDOZO
Segunda Secretaria
Representante Permanente Alterna 
de la República del Paraguay

  ante el FIDA
Roma
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PERU

Gobernador César Rolando CASTILLO RAMÍREZ
Embajador 
Representante Permanente de 
  la República del Perú ante 
  los Organismos de las 
  Naciones Unidas
Roma

Gobernador Suplente* Carla Stella MARIS CHIRINOS LLERENA
Consejera
Representante Permanente Alterna
  de la República del Perú ante 
los Organismos de las
  Naciones Unidas
Roma

PHILIPPINES

Governor* Virgilio A. REYES JR.
Ambassador 
Permanent Representative of 
the Republic of the Philippines 

  to IFAD
Rome

Alternate Governor* Lupino J. LAZARO
Special Agriculture Representive 
Embassy of the Republic 
  of the Philippines
Rome

Adviser Leila C. LORA-SANTOS
First Secretary and Consul
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of the Philippines
  to IFAD
Rome

Adviser Esteban N. PAGARAN
Assistant Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of the Philippines
  to IFAD
Rome
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PORTUGAL

Alternate Governor* Rosa Maria CAETANO
Director for International Affairs
Office for Economic Policy and 
  International Affairs (GPEARI)
Ministry of Finance and  
  Public Administration
Lisbon

Adviser Ana BARRETO
Desk Officer
Division for Bilateral Affairs
Office for Economic Policy and 
  International Affairs (GPEARI)
Ministry of Finance and
  Public Administration
Lisbon

Adviser José Egídio BARBEITO
Counsellor (Agriculture)
Deputy Permanent Representative
  of the Portuguese Republic to the 
  United Nations Agencies for Food 
  and Agriculture
Rome

QATAR

Governor Abdullah bin Mubarak BIN AABOUD AL-MIDHADHI
Minister for Environment
Doha

Alternate Governor Soltan Saad S.K. AL-MORAIKHI
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the State of Qatar to IFAD
Rome

Abdulla Jassim M. AL-MAADADI
Minister Plenipotentiary
Alternate Permanent Representative
  of the State of Qatar to IFAD
Rome

Ali Mohammed AL NAMMAA
Department of International Cooperation
Ministry of Environment
Doha

Misfr Mohammed AL HAJRI
Ministry of Environment
Doha
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QATAR (cont’d)

Akeel HATOOR
Adviser
Embassy of the State
  of Qatar
Rome

REPUBLIC OF KOREA

KIM Jong-Jin
Assistant Minister for Trade
Ministry of Food, Agriculture,
  Forestry and Fisheries
Gwacheon

CHUNG BokChul
Director
Multilateral Cooperation Division
Ministry of Food, Agriculture,
  Forestry and Fisheries
Gwacheon

SONG Jae-Won
Deputy-Director
International Development and
Cooperation Division

Ministry of Food, Agriculture
  Forestry and Fisheries
Gwacheon

Alternate Governor PARK Sujin
First Secretary
Alternate Permanent Representative of the 
  Republic of Korea to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

REPUBLIC OF MOLDOVA

Governor Viorel GUTU
Deputy Minister for Agriculture 
  and Food Industry
Chişinău

Victoria CHITII
First Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Moldova to the
  United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome
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ROMANIA

Gouverneur Octavian Liviu BUMBU
Secrétaire d’État 
Ministère de l’agriculture et 
  du développement rural
Bucarest

Gouverneur suppléant Razvan Victor RUSU
Ambassadeur 
Représentant permanent de la
  Roumanie auprès du FIDA
Rome

Dorinela COJOCARENAU
Conseillère
Affaires européennes et
  internationales
Ministère de l’agriculture et 
  du développement rural
Bucarest

Daniela ROMANESCU
Conseillère
Affaires européennes et
  internationales
Ministère de l’agriculture et 
  du développement rural
Bucarest

Alina POPESCU
Première Secrétaire
Représentante permanente adjointe
  de la Roumanie auprès du FIDA
Rome

RWANDA

Jacques KABALE NYANGEZI
Ambassador
Permanent Representative of 
the Republic of Rwanda to IFAD
Paris

Ernest RUZINDAZA
Permanent Secretary
Ministry of Agriculture 
  and Animal Resources
Kigali
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RWANDA (cont’d)

Alex KANYANKOLE
Director-General
National Agriculture Export
  and Promotion Board (NAEB)
Ministry of Agriculture 
  and Animal Resources
Kigali

Francesco ALICICCO
Honorary Consul of the
  Republic of Rwanda 
  to Italy
Rome

SAUDI ARABIA

Governor Fahad bin Abdulrahman BALGHUNAIM
Minister for Agriculture
Riyadh

Waleed bin Abdelkarim EL KHEREIJI
Director-General
Grain Silos and Flour Mills Organization
Riyadh

Mishal bin Abdallah AL SHETRI
Director-General
Office of the Minister for Agriculture 
Riyadh

AbdelAziz bin Saud AL SARHAN
Director-General 
General Department of Public Relations 
  and International Cooperation
Ministry of Agriculture
Riyadh

Bandar bin Abdel Mohsin AL-SHALHOOB
Minister Plenipotentiary
Permanent Representative of the 
  Kingdom of Saudi Arabia to FAO
Rome

Fahd bin Abdallah AL HARBI
Director-General
External Relations and
  International Cooperation
Ministry of Agriculture
Riyadh
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SAUDI ARABIA (cont’d)

Tareq AbdulKarim A. ALDRIWEESH
First Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the Kingdom of Saudi Arabia
  to FAO
Rome

SENEGAL

Gouverneur suppléant Papa Cheikh Saadibou FALL
Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République du Sénégal 
  auprès du FIDA
Rome

Mamadou DIALLO
Directeur de l’agriculture
Ministry of Agriculture
Dakar

Fatoumata Diene GUEYE
Premier Conseiller
Ambassade de la République
  du Sénégal
Rome

SEYCHELLES

Governor* Peter SINON
Minister for Investment, 
  Natural Resources and Industry
Victoria

Alternate Governor* Manuela DESAUBIN-STRAVENS
Advisor to the Minister for Investment,
  Natural Resources and Industry
Victoria

SIERRA LEONE

Governor Joseph Sam SESAY
Minister for Agriculture, Forestry
  and Food Security
Freetown
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SIERRA LEONE (cont’d)

Festus A. TARAWALIE
Assistant to the 
  Minister for Agriculture, Forestry
  and Food Security 
Freetown

SOMALIA

Alternate Governor Ibrahim Hagi ABDULKADIR
Ambassador
Permanent Representative of the 
  Somali Republic to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

SOUTH AFRICA

Alternate Governor Langa ZITA
Director-General
Department of Agriculture, 
  Forestry and Fisheries
Pretoria

Governor Thenjiwe Ethel MTINTSO
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Republic of South Africa to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

Simphiwe NGQANGWENI
Director
Agro-processing Support 
Department of Agriculture,
  Forestry and Fisheries
Pretoria

Matlho MOLEMA
First Secretary (Economic Diplomacy)
Embassy of the Republic of South Africa
Rome

SPAIN

Gobernador Alfonso LUCINI MATEO
Embajador 
Representante Permanente de España
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas
Roma
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SPAIN (cont’d)

Francisco CAPOTE
Primer Secretario
Embajada de España
Roma

SRI LANKA

Governor John Asitha Ivon PERERA
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Democratic Socialist Republic 
  of Sri Lanka to IFAD
Rome

Alternate Governor Gothami INDIKADAHENA
Minister (Commercial)
Alternate Permanent Representative 
  of the Democratic Socialist Republic 
  of Sri Lanka to IFAD
Rome

Angelo PERERA
Officer
Embassy of the Democratic
  Socialist Republic of Sri Lanka
Rome

SUDAN

Alternate Governor* Gafar Ahmed Abdalla OMER
State Minister for Agriculture
Khartoum

Amira Daoud HASSAN GORNASS
Ambassador of the Republic of The Sudan 
  to Italy
Rome

Mohamed Eltayeb ELFAKI ELNOR
Counsellor (Agricultural Affairs)
Permanent Representative of the
  Republic of The Sudan to IFAD
Rome

Abla Malk Osman MALK
Director
International and Regional Organizations Directorate
Ministry of Agriculture and Irrigation
Khartoum
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SUDAN (cont’d)

Faiza Awad MOHAMED
Director-General
International Financial Cooperation Directorate
Ministry of Finance and National Economy
Khartoum

Mohamed Elhag SIR ELKAHATIM
National Coordinator for IFAD Funded Projects
Ministry of Agriculture and Irrigation
Khartoum

SWAZILAND

Sibusiso L. MSIBI
Counsellor
Permanent Mission of the 
  Kingdom of Swaziland
Chambesy

SWEDEN

Amalia GARCIA-THÄRN
Minister
Permanent Representative 
  of the Kingdom of Sweden 
  to IFAD and WFP
Rome

Margaretha ARNESSON-CIOTTI
Programme Officer
Royal Swedish Embassy
Rome

SWITZERLAND

Gouverneur Michel MORDASINI
Vice-Directeur et
Chef du domaine Coopération globale
Direction du développement et de la coopération (DDC)
Département fédéral des affaires étrangères
Berne

Conseiller Christina E. GRIEDER
Ministre
Représentant permanent de
  la Confédération suisse auprès 
  de la FAO, du FIDA et du PAM
Rome
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SWITZERLAND (cont’d)

Conseiller Alexandre GHÉLEW
Conseiller
Chargé de programme
Section Programme global Sécurité alimentaire
Direction du développement et de la coopération (DDC)
Département fédéral des affaires étrangères
Berne

SYRIAN ARAB REPUBLIC

Hasan KHADDOUR
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Syrian Arab Republic 
  to IFAD
Rome

Ammar AWAD
Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Syrian Arab Republic
  to IFAD
Rome

Essam AL SHAHIN
Third Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the Syrian Arab Republic
  to IFAD
Rome

THAILAND

Governor* Jirawan YAMPRAYOON
Inspector-General
Ministry of Agriculture and
  Cooperatives
Bangkok

Olan PITUCK
Inspector-General
Ministry of Agriculture and
  Cooperatives
Bangkok
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THAILAND (cont’d)

Alternate Governor Tritaporn KHOMAPAT
Minister (Agricultural)
Permanent Representative of the
  Kingdom of Thailand to the
  United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Sirilak SUWANRANGSI
Director
Bureau of Foreign Agricultural Affairs
Ministry of Agriculture and
Cooperatives
Bangkok

Kasem PRASUTSANGCHAN
Senior Policy and Plan Analyst
Ministry of Agriculture and
  Cooperatives
Bangkok

Sairak CHAILANGGAR
Counsellor (Agriculture)
Deputy Permanent Representative of 
  the Kingdom of Thailand to the
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Piyawat NAIGOWIT
Second Secretary (Agriculture)
Alternate Permanent Representative of 
  the Kingdom of Thailand to the
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Magdalena DIMOVA
First Secretary
Chargé d’affaires, a.i.
Embassy of The former Yugoslav Republic 
  of Macedonia to the Holy See
Rome
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TOGO

Gouverneur Kossi Messan EWOVOR
Ministre de l’agriculture,
  de l’élevage et de la pêche
Lomé

Calixte Batossie MADJOULBA
Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
  République togolaise 
  auprès du FIDA
Paris

Gouverneur suppléant Akla-Esso M’Baw AROKOUM
Directeur de l’agriculture
Ministère de l’agriculture,
  de l’élevage et de la pêche
Lomé

Pakponedong K. ALI-TILOH SOLITOKE
Deuxième Secrétaire
Chargée des dossiers du FIDA
Ambassade de la République togolaise
Paris

TONGA

Siale Vuki Bain VETE
First Secretary
Alternate Permanent Representative 
  of the Kingdom of Tonga to IFAD
London

TUNISIA

Gouverneur* Mohamed BEN SALEM
Ministre de l’agriculture
Tunis

Gouverneur suppléant* Naceur MESTIRI
Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République tunisienne
  auprès des organisations
  des Nations Unies
Rome
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TUNISIA (cont’d)

Conseiller Abdallah ZEKRI
Directeur général de la 
  coopération multilatérale
Ministère de l’investissement et de 
  la coopération internationale
Tunis

Conseiller Hafed KHLIF
Directeur de la Coopération Internationale
Ministère de l’agriculture
Tunis

Conseiller Hazar SASSI NAILI
Conseiller
Ambassade de la 
  République tunisienne
Rome

TURKEY

Governor Mehmet Mehdi EKER
Minister for Food, Agriculture
and Livestock
Ankara

Alternate Governor Hakki AKIL
Ambassador
Permanent Representative of
  the Republic of Turkey to the
  United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Masum BURAK
Vice Director-General
Agricultural Research Directorate-General
Ministry of Food, Agriculture
  and Livestock
Ankara

Gürsel KÜSEK
Vice Director-General
Agriculture Reform Directorate-General
Ministry of Food, Agriculture
  and Livestock
Ankara

Güher ÇELTEC
Deputy Director-General
Ministry of Food, Agriculture and
  Livestock
Ankara
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TURKEY (cont’d)

Mehmet Erkan AYTUN
Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Turkey to the
  United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Makbule KOÇAK
Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Turkey to the
  United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Deniz BERBER
Head
European Union and 
  Foreign Relations Department
Ministry of Agriculture
Ankara

Emin GÜRE
Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Turkey to the
  United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Volkan COŞKUN
Chief of Cabinet of the Minister
Ministry of Food, Agriculture
and Livestock
Ankara

Gürbüz ÖZTÜRK
Press Counsellor of the Minister 
Ministry of Food, Agriculture
and Livestock
Ankara

Ayniye Sula ÖZEVREN
Engineer at the Agriculture Reform Department
Agricultural Reforms Directorate-General
Ministry of Food, Agriculture
  and Livestock
Ankara
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UGANDA

Zerubabel Mijumbi NYIIRA
Minister of State for Agriculture
Entebbe

Juliet Betty KULUBYA KAJUMBA
Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Uganda to IFAD
Rome

Robert SABIITI
First Secretary (Agricultural Attaché)
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Uganda to IFAD
Rome

UNITED ARAB EMIRATES

Governor* Abdulaziz Nasser AL-SHAMSI
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the United Arab Emirates 
  to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies
Rome

Majed Ali Ahmed OMRAN AL SHAMSI
Director
Department of International 
  Financial Relations
Ministry of Finance
Abu Dhabi

Yousuf Mohammed BIN HAJAR
Deputy-Director
Department of International 
  Financial Relations
Ministry of Finance
Abu Dhabi

Mohammed AL MANSOORI
Diplomatic Attaché
Embassy of the United Arab Emirates
Rome

Obeid Ali Mirghani HASSAN
Coordinator for the United Nations
  Food and Agriculture Agencies
Embassy of the United Arab Emirates
Rome
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UNITED KINGDOM

Governor James HARVEY
Ambassador
Permanent Representative of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland to
the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Alternate Governor 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 REPUBLIC OF TANZANIA

Governor Jumanne MAGHEMBE
Minister for Agriculture, Food 
  Security and Cooperatives
Dar es Salaam

Alternate Governor Wilfred J. NGIRWA
Ambassador
Permanent Representative of the
  United Republic of Tanzania
  to IFAD
Rome

Emmanuel M. ACHAYO
Director of Policy and Planning
Ministry of Agriculture, Food
  Security and Cooperatives
Dar es Salaam

Suleiman SHEHE
Ministry of Agriculture and Natural 
  Resources of Zanzibar
Zanzibar City

Twalib MBAGA
Private Assistant to the Minister
Ministry of Agriculture, Food
  Security and Cooperatives
Dar es Salaam
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UNITED REPUBLIC OF TANZANIA (cont’d)

Ayoub J. MNDEME
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative
  of the United Republic of Tanzania
  to IFAD
Rome

UNITED STATES

Ertharin COUSIN
Ambassador
Permanent Representative of the
  United States of America to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Franklin MOORE
Senior Development Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the United States of America 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Elizabeth PETROVSKI
Finance and Oversight Specialist, USAID
United States Mission to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

Gregory S. GROTH
First Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the United States of America 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Jorge E. SOLARES
Second Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the United States of America 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome
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UNITED STATES (cont’d)

Deborah CRANE
International Economist
Office of Multilateral
  Development Banks
Department of the Treasury
Washington, D.C.

Michelle G. LOS BANOS JARDINA
First Secretary (Public Affairs Officer)
Alternate Permanent Representative
  of the United States of America 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

Donna COOKE
Public Affairs Assistant
United States Mission to the
  United Nations Agencies for
  Food and Agriculture
Rome

Erin SWANSON
Public Affairs Intern
United States Mission to the
  United Nations Agencies for
  Food and Agriculture
Rome

Lisette Denise ALVAREZ
Intern
United States Mission to the
  United Nations Agencies for
  Food and Agriculture
Rome

URUGUAY

Gobernador Gustavo Aníbal ÁLVAREZ GOYOAGA
Embajador
Representante Permanente de la 
  República Oriental del Uruguay
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas
Roma
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URUGUAY (cont’d)

Gobernador Suplente* María Marcela DOS SANTOS ROUX
Segundo Secretario
Representante Permanente Alterno de 
  la República Oriental del Uruguay
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas
Roma

UZBEKISTAN

Nodira YOKUBOVA
First Secretary
Embassy of the
  Republic of Uzbekistan
Rome

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)

William CAÑAS DELGADO
Gerente Ejecutivo de Cooperación y 
  Financiamiento Internacional 
Banco de Desarrollo Económico y
  Social de Venezuela (BANDES)
Caracas

Gobernador Suplente Gladys Francisca URBANEJA DURÁN
Embajadora 
Representante Permanente de 
  la República Bolivariana de 
  Venezuela ante los Organismos
  de las Naciones Unidas
Roma

Jean Piere MORET
Especialista de la Gerencia 
  de Cooperación Internacional
  y Relaciones Multilaterales
Banco de Desarrollo Económico y
  Social de Venezuela (BANDES)
Caracas

Tomás E. CENTENO B.
Apoyo Técnico Complementario
Banco de Desarrollo Económico y
  Social de Venezuela (BANDES)
Caracas
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VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) (cont’d)

Luis Alberto ÁLVAREZ FERMIN
Ministro Consejero
Representante Permanente Alterno
  de la República Bolivariana de 
  Venezuela ante los Organismos
  de las Naciones Unidas
Roma

Manuel CLAROS OVIEDO
Segundo Secretario
Representante Permanente Alterno
  de la República Bolivariana de 
  Venezuela ante los Organismos
  de las Naciones Unidas
Roma

VIET NAM

Governor TRUONG Chi Trung
Vice-Minister for Finance
Hanoi

Adviser THOAI Dang Khanh
Ambassador
Permanent Representative of the 
  Socialist Republic of Viet Nam 
  to IFAD
Rome

Adviser NGUYEN Thi Thanh Ha
Deputy Director-General
Debts Management and External
  Financial Relations Department
Ministry of Finance
Hanoi

Adviser NGUYEN Lan Huong
Head of the Division
Debts Management and External
  Financial Relations Department
Ministry of Finance
Hanoi

Adviser NGUYEN Thi Thu Quynh
Counsellor
Permanent Representative of the
Socialist Republic of Viet Nam
to IFAD
Rome
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YEMEN

Governor Farid Ahmed MUJAWAR
Minister for Agriculture and Irrigation
Sana’a

Alternate Governor Khalid Abdulrahman AL-AKWA
Ambassador
Permanent Representative of the 
  Republic of Yemen to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

Adviser Omer Hussein Thebt SABA’A
Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Yemen to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

Adviser Ali Abdullah ALI GUNID
Advisor to the Minister for
  Agriculture and Irrigation
Sana’a

Adviser Abdullah Na’Ami Qutran AL-NA’AMI
Third Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Yemen to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

ZAMBIA

Nicholas BANDA
Deputy Minister for Agriculture and Livestock
Lusaka

Samuel MAPALA
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Republic of Zambia to IFAD
Rome

Alick BANDA
First Secretary
Alternate Permanent Representative
  of the Republic of Zambia
  to IFAD
Rome
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ZAMBIA (cont’d)

Derrick SIKOMBE
Chief Agriculture Economist
Ministry of Agriculture and Livestock
Lusaka

ZIMBABWE

Seiso MOYO
Deputy Minister for Agriculture, Mechanisation 
  and Irrigation Development
Harare

Mary Sibusisiwe MUBI
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Republic of Zimbabwe to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome

R.J. MUZAMHINDO
Principal Director
Ministry of Agriculture, Mechanization
  and Irrigation Development
Harare

Irene BOSHA
Counsellor
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Zimbabwe to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
Rome
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مراقبون من الدول األعضاء باألمم المتحدة

OBSERVERS FROM UNITED NATIONS MEMBER STATES

OBSERVATEURS D’ÉTATS MEMBRES DES NATIONS UNIES

OBSERVADORES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS

AUSTRALIA

Bob QUIGGIN
Acting Assistant Director-General 
Economics, Rural Development, 
  Infrastructure and Research
Australian Agency for International 
  Development (AusAID)
Canberra

Kristina GILL
Adviser (Development Cooperation)
Australian Embassy
Rome

CZECH REPUBLIC

Jiří MUCHKA
Permanent Representative of 
  the Czech Republic to FAO
Rome

ESTONIA

Ruve SCHANK
Minister Counsellor
Permanent Representative of 
  the Republic of Estonia
  to FAO
Rome

Siim TIIDEMANN
Head of Department
Ministry of Agriculture
Tallin
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LITHUANIA

Petras ZAPOLSKAS
Ambassador
Permanent Representative of the 
  Republic of Lithuania to FAO
Rome

SAN MARINO

Daniela ROTONDARO
Ambassador
Permanent Representative of the
  Republic of San Marino
  to FAO
Rome

Marina EMILIANI
Counsellor
Deputy Permanent Representative
  of the Republic of San Marino 
  to FAO
Rome

SLOVAKIA

Denisa MEDVEDOVÁ
Counsellor
Permanent Representative of the 
  Slovak Republic to FAO and WFP
Rome

UKRAINE

Yana SKIBINETSKA
First Secretary
Alternate Permanent Representative
  of Ukraine to FAO
Rome
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الكرسي الرسولي

HOLY SEE

SAINT-SIÈGE

SANTA SEDE

Luigi TRAVAGLINO
Nonce Apostolique
Observateur permanent du
  Saint-Siège auprès du FIDA
Rome

Vincenzo BUONOMO
Observateur permanent suppléant
  du Saint-Siège auprès du FIDA
Rome

Lelio BERNARDI
Conseiller
Mission permanente d’observation 
  du Saint-Siège auprès des Institutions 
  des Nations Unies pour l’alimentation 
  et l’agriculture
Rome
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جماعة فرسان مالطة

SOVEREIGN ORDER OF MALTA

ORDRE SOUVERAIN DE MALTE

SOBERANA ORDEN DE MALTA

Giuseppe BONANNO DI LINGUAGLOSSA
Ambassadeur de l’Ordre Souverain 
  Militaire Hospitalier de Saint-Jean 
  de Jérusalem de Rhodes et de Malte
Observateur permanent auprès du FIDA
Rome

Claude FORTHOMME
Conseiller technique
Représentation de l’Ordre Souverain 
  Militaire Hospitalier de Saint-Jean
  de Jérusalem de Rhodes et de Malte
  auprès des Agences des Nations Unies
Rome
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ممثلون عن األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES

REPRÉSENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Garry SMITH
Principal Adviser
Investment Centre Division
Technical Cooperation Department
Rome

Mariam AHMED
Chief
United Nations Relations and 
  Rome-based Collaboration Branch
Office of Corporate Communications 

  and External Relations

Rome

Guy EVERS
Chief
Africa Service
Investment Centre Division
Technical Cooperation Department
Rome

Claudio GREGORIO
Chief
Investment Centre Division
Rome

Laurence PIT
Programme Officer (Investments) 
Investment Centre Division
Technical Cooperation Department 
Rome

Ida CHRISTENSEN
Rural Sociologist
Investment Centre Division
Technical Cooperation Department
Rome



GC 35الملحق األول

224

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (cont’d)

Charlotta JULL
Legal Specialist 
Investment Centre Division
Technical Cooperation Department
Rome

World Food Programme (WFP)

Amir ABDULLA
Deputy Executive Director
External Relations
Chief Operating Officer
Rome

Mohamed EL-KOUHENE
Deputy Director
External Relations
Rome

Rossella FANELLI
External Relations Officer
Rome

Sarah LONGFORD
Senior Programme Adviser
Purchase for Progress
Rome

Mary Ellen MCGROARTY
Senior Programme Adviser
Purchase for Progress
Rome

Lena SAVELLI
Assistant to the Deputy 
  Executive Director
External Relations
Rome

Maria SFARRA
Donor Relations Officer
Rome

Marta LAURIENZO
Donor Relations Officer
Rome
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مات الحكومیة الدولیةالمراقبون من المنظ

OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

African Development Bank (AfDB)

Dougou KEITA
Manager
Agriculture and Agro-Industry Division
Tunis

Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAAID)

Ali Bin Saeed AL SHARHAN
President
Khartoum

Abdel Khader AHMED
Head of the Development Department
Khartoum

Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA)

Abdulmagid H. BURAWI
Senior Project Officer
Operations Department
Khartoum

Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands (ACSAD)

Wael SEIF
Director
Water Department
Damascus

Asian Development Bank (AsDB)

Naomi CHAKWIN
Resident Director-General
European Representative Office
Frankfurt
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Central American Bank for Economic Integration (CABEI)

Angel MURILLO SÁNCHEZ
Especialista en Agronegocios
Gerencia de Países y Proyectos
Tegucigalpa

European Union (EU)

Lawrence ARGIMON-PISTRE
Ambassadeur
Représentant permanent de l’Union européenne 
  auprès du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte 
  et les organisations des Nations Unies
Rome

Lourdes MAGAÑA DE LARRIVA
Conseillère
Délégation de la Union européenne auprès 
  du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte et 
  les organisations des Nations Unies
Rome

Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA)

Alfredo MENA
Representante en Haiti
Pétion-Ville

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)

Mahmoud SOLH
Director-General
Aleppo

Kamel SHIDEED
Assistant Director-General
International Cooperation
  and Communication
Aleppo
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International Grains Council (IGC)

Etsuo KITAHARA
Executive Director
London

International Livestock Research Institute (ILRI)

Jimmy SMITH
Director-General
Nairobi

International Organization for Migration (IOM)

Jose Angel OROPEZA
Regional Representative for 
  Mediterranean Region
Rome

International Rice Research Institute (IRRI)

Corinta QUIJANO GUERTA
Director for External Relations
Metro Manila

West African Development Bank (BOAD)

Patrice GBAGUIDI
Directeur du développement rural
  et des infrastructures
Lomé
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المراقبون من المنظمات غیر الحكومیة

OBSERVERS FROM NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Africare

Kwasi AMPOFO
Chief Agronomist
Office of Agriculture and 
  Food Security
Washington, D.C.

Agricultural Cooperative Development International/Volunteers in Overseas Cooperation 
Assistance (ACDI/VOCA)

Susan G. SCHRAM
Vice-President
Outreach and Cooperative Programs
Washington, D.C.

Ali EL-SAIED
Senior Business Intelligence Adviser
Washington, D.C.

Human Appeal International (HAI)

Obaid Mohammed Juma AL MATROOSHI
Vice Secretary-General
Ajman

Bashar Mah’d Abdel AL JAMAL
Director
Australia Office
Lakemba

Talla LEYE
Director
Senegal Office
Dakar

Mahmoud ASFA
Director 
Italy Office
Milan
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International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)

Lucio UBERTINI
Vice-President
Perugia

International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)

Andre LEU
President
Bonn

Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM)

Luca CHINOTTI
GROW Campaign Policy Adviser
Rome

Rotary International (RI)

Marco Claudio RANDONE
Primary Rotary International 
  Representative to IFAD
Rome

Antonio LICO
Alternate Rotary International 
  Representative to IFAD
Rome
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  برنامج األحداث- 

2012فبرایر/شباط 22األربعاء

  بعد الظهر1.30–صباحا 9.00  الصباحیةالجلسة 

بدء النظر في بنود جدول األعمالصباحا9.00-9.15

  ئیسير متحدث- حفل االفتتاح   صباحا9.30  –9.15

  ، رئیس جمهوریة روانداPaul Kagameفخامة السید 

بیان رئیس الصندوق صباحا9.45–9.30

العالم واحموا الكوكب""أطعموا ء رفیعي المستوى: مناقشات فریق خبراصباحا11.30–9.45

بیانات عامة صباحا11.50–11.30

  متحدث رئیسي - حفل االفتتاح اظهر 12.15–صباحا 11.50

، رئیس وزراء الجمهوریة اإلیطالیةMario Montiمعالي السید 

  عمال بیانات عامة ومتابعة النظر في بنود جدول األ  بعد الظهر1.30–12.15

  مساء7.00–بعد الظهر 3.00  المسائیةالجلسة 

  بعد الظهر3.15–3.00

  

، نائـب رئـیس جمهوریـة لیبریـا، نیابـة Joseph Nyuma Boakaiمتحدث رئیسي: معـالي السـید 
  جمهوریة لیبریارئیسة،Ellen Johnson Sirleafعن فخامة السیدة 

  ارة: "ما هي الوعود التي یبشر بها مؤتمر ریو بالنسبة للزراعة؟"حدث یحتل مكان الصد  بعد الظهر  4.00–3.15

المــدیر التنفیــذي، شــبكة تحلیــل سیاســات ،Lindiwe Majele Sibandaدكتورة الــحــدیث مــع 
األغذیة والزراعة والموارد الطبیعیة 

  (بصورة متزامنة):إقلیمیةأحداث جانبیة مساء6.00–بعد الظهر4.00

زراعة الصوني في أفریقیا جنوب الصحراء عن طریق تحقیق األمن الغذائ
 لشعوب األصـلیة ااإلدارة المجتمعیة والتشاركیة للموارد الطبیعیة: خبرات مستمدة من

  ومجتمعات الغابات في منطقة أمریكا الوسطى
تعزیــــز صــــمود المــــزارعین مــــن أصــــحاب الحیــــازات محاصــــیل مــــن أجــــل المســــتقبل :

  المحاصیل في سیاق تغیر المناخالصغیرة من خالل تحسین أصناف
دور الشتاتاالستثمار في الزراعة الخضراء :

بیانات عامةمساء  7.00  –6.00

حفل استقبال لجمیع الوفودمساء  9.00–7.00
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2012فبرایر/شباط 23الخمیس
  

  بعد الظهر1.00–صباحا 9.00  الجلسة الصباحیة

  مةبیانات عا  صباحا  9.45–9.00

، وزیر التعاون الدولي وسیاسات التكامل في Andrea Riccardiمتحدث رئیسي: معالي السید   صباحا10.00–9.45
الجمهوریة اإلیطالیة

، مؤســـس والــرئیس المشـــارك لمؤسســة بیـــل Bill Gatesحــدث یحتــل مكـــان الصــدارة مـــع الســید صباحا10.00-11.00
  ومیلیندا غیتس الخیریة

راعیة المستدامة: المفتاح للحد من الفقر""اإلنتاجیة الز 

بعد 12.45- صباحا11.00
لظهرا

  خبراء رفیع المستوى مع صانعي السیاسات: فریق

  "من األقوال إلى األفعال: خلق مستقبل مستدام للمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة"

  الظهربعد12.55  –12.45

ظهرالبعد 1.00  –12.55

  ختامیة لرئیس الصندوقالمالحظات ال

الكلمة الختامیة لرئیس المجلس

  غداء وداع  بعد الظهر3.00–1.00
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  والثالثین لمجلس المحافظینة الوثائق التي عرضت على الدورة الخامسةقائم

العنوانالبندرقم الوثیقة

GC 35/L.12جدول األعمال وبرنامج األحداث

GC 35/L.1/Add.12 نامج عمل الدورةبر

GC 35/L.24طلبات عضویة غیر أصلیة

GC 35/L.37 تقریر عن وضع مساهمات المانحین في التجدید الثامن لموارد

الصندوق

GC 35/L.4 + Add.1 + Add.28تقریر عن وضع مساهمات التجدید التاسع لموارد الصندوق  

GC 35/L.59 2010دیسمبر/كانون األول 31للصندوق حتى القوائم المالیة الموحدة

GC 35/L.610 برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والمیزانیتان اإلداریة

، وبرنامج عمل مكتب التقییم المستقل 2012والرأسمالیة للصندوق لعام 

وخطته 2012في الصندوق المستند إلى النتائج ومیزانیته لعام 

2014- 2013اإلشاریة للفترة 

GC 35/L.711التعدیالت على اللوائح المالیة للصندوق

GC 35/L.812 تقریر عن النفقات الخاصة ببرنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة

2011–2009في الصندوق لعام 

GC 35/L.9 + Add.113انتخاب أعضاء المكتب التنفیذي وأعضائه المناوبین

GC 35/L.1014ریر المرحلي عن تنفیذ نظام تخصیص الموارد على أساس األداءالتق

GC 35/L.1115 2020-2011برنامج عمل إسطنبول المعني بأقل البلدان نموا للعقد

GC 35/INF.1 + Add.1 المظاهر –ترتیبات الدورة الخامسة والثالثون لمجلس المحافظین

التنظیمیة
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GC 35/INF.2وق في مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلةمشاركة الصند

GC 35/INF.3تقریر مرحلي عن وقائع اجتماعات لجنة مخصصات رئیس الصندوق

GC 35/INF.4تعدیل سیاسات اإلقراض ومعاییره في الصندوق

GC 35/INF.5 دیسمبر/كانون األول 31أبرز الجوانب المالیة للسنة المنتهیة في

2011

GC 35/INF.6ترتیب المتحدثین

GC 35/Resolutionsالقرارات التي تبناها مجلس المحافظین في دورته الخامسة والثالثین
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  والثالثینالخامسةالقرارات التي تبناها مجلس المحافظین في دورته 

  

35-/د166و35-/د165و35-/د164القرارات والثالثین الرابعة تبنى مجلس المحافظین في دورته -17

.35-/د170و35- /د169و35-/د168و35- /د167و

وسیتم إرسال القرارات للعلم لجمیع الدول األعضاء في الصندوق.-18
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  35-/د164القرار 

  الصندوقفية لجمهوریة إستونیاالموافقة على عضویة غیر أصلی

  ،محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةإن مجلس 

، الزراعیةللتنمیةالدوليإنشاء الصندوق اتفاقیة) من ج(13-1و،)(ب3-2و(أ)،3-1المواد باالعتبار إذ یأخذ 

  ؛من اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق10والبند 

  

ندوق هم الدول األعضاء في األمم المتحدة أو إحدى وكاالتها صإلى أن األعضاء غیر األصلیین في الونظرا

على عضویتها، أطرافا في اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي المتخصصة والتي تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظین

ریق إیداع وثیقة انضمام لدى األمین العام لألمم المتحدة؛طللتنمیة الزراعیة عن 

في عدة وكاالت متخصصة؛عضو و ، 1991إلى أن جمهوریة إستونیا عضو في األمم المتحدة منذ عامونظرا

  

لعضویة الصندوق؛إلى أن جمهوریة إستونیا مؤهلةونظرا

، والمحول إلى جمهوریة إستونیاتقدمت به الذي طلب الحصول على العضویة غیر األصلیة النظر في وبعد 

  ؛بقبول عضویة جمهوریة إستونیا في الصندوقالتنفیذيمع توصیة المجلس GC 35/L.2المجلس بالوثیقة 

یورو، عند الموافقة على 00045إستونیا، والبالغة جمهوریة بالمساهمة األولیة المقترحة من قبل وٕاذ یحیط علما

  طلب عضویتها؛

  .في الصندوقإستونیا جمهوریة عضویة علىیوافق 

  رئیس الصندوق مهمة إخطار األمین العام لألمم المتحدة بهذا القرار.ویكلف
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35-/د165القرار 

  الصندوقفية لجمهوریة جنوب السودانالموافقة على عضویة غیر أصلی

  ،محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةن مجلس إ

، الزراعیةللتنمیةالدوليإنشاء الصندوق اتفاقیة) من ج(13-1و،(ب)3-2و(أ)،3-1المواد باالعتبار إذ یأخذ 

  ؛من اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق10والبند 

  

األعضاء في األمم المتحدة أو إحدى وكاالتها إلى أن األعضاء غیر األصلیین في الصندوق هم الدول ونظرا

المتخصصة والتي تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظین على عضویتها، أطرافا في اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي 

  للتنمیة الزراعیة عن طریق إیداع وثیقة انضمام لدى األمین العام لألمم المتحدة؛

في عدة عضو ، و 2011في األمم المتحدة منذ یولیو/تموز عام إلى أن جمهوریة جنوب السودان عضو ونظرا

وكاالت متخصصة؛

  إلى أن جمهوریة جنوب السودان مؤهلة لعضویة الصندوق؛ونظرا

، والمحولة جمهوریة جنوب السودانطلب الحصول على العضویة غیر األصلیة التي تقدمت بها وبعد النظر في 

بقبول عضویة جمهوریة جنوب السودان في یة المجلس التنفیذي مع توصGC 35/L.2إلى المجلس بالوثیقة 

  ؛الصندوق

، عند أمریكيردوال00010، والبالغة جنوب السودانجمهوریة بالمساهمة األولیة المقترحة من قبل وٕاذ یحیط علما

  الموافقة على طلب عضویتها؛

  .في الصندوقجنوب السودان جمهوریة عضویة علىیوافق 

  صندوق مهمة إخطار األمین العام لألمم المتحدة بهذا القرار.رئیس الویكلف
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35-د/166مشرع القرار 

  مشروع قرار التجدید التاسع لموارد الصندوق

  إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة،

2) وبخاصة المادة "قیةاالتفا"إلى األحكام ذات الصلة في اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (إذ یشیر

(زیادة 4من المادة 4(المساهمات اإلضافیة)، والبند 4من المادة 3(هدف الصندوق ووظائفه)، والبند 

(المساهمات 4من المادة 6(الشروط المنظِّمة لمساهمات األعضاء)، والبند 4من المادة 5المساهمات)، والبند 

) بصیغته المعّدلة بالقرار 1977(2-/د77ذلك قرار مجلس المحافظین (عملیات الصندوق)، وك7الخاصة) والمادة 

) (تفویض السلطات للمجلس التنفیذي)؛1995(18-/د86

الخاص بإنشاء هیئة مشاورات خاصة بالتجدید )2011(34-/د160إلى قرار مجلس المحافظین رقم وٕاذ یشیر كذلك

من 3-4دورته الرابعة والثالثین، بما یتفق مع المادة التاسع لموارد الصندوق، حیث قرر مجلس المحافظین في

اتفاقیة إنشاء الصندوق، إنشاء هیئة مشاورات خاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق، وتفویضها بمهمة استعراض 

كفایة موارد الصندوق وٕابالغ مجلس المحافظین، وعلى وجه الخصوص فیما یتعلق بالطلب الذي ینص على أن 

المشاورات تقریرًا عن نتائج مداوالتها وما تتخذه من توصیات في هذا الشأن إلى مجلس المحافظین في ترفع هیئة

  ؛دورته الخامسة والثالثین، وفي دوراته الالحقة إذا اقتضى األمر، بغیة اعتماد ما هو مناسب من قرارات

األخذ بعین الحسبان الحاجة الملحة إلى أنه وألغراض استعراض مدى كفایة موارد الصندوق، ومع وٕاذ یشیر كذلك

للتخفیف من انعدام األمن الغذائي من خالل زیادة تدفق الموارد الخارجیة ألغراض إنتاج األغذیة وبخاصة بشروط 

تیسیریة، ومع األخذ بعین االعتبار المهمة الخاصة للصندوق، وقدرته التشغیلیة على تحویل الموارد اإلضافیة 

  األعضاء المؤهلة؛بصورة فعالة إلى الدول

إلى أنه وعند تحدید المستوى الذي یتوجب عنده تجدید موارد الصندوق من خالل المساهمات وٕاذ یشیر كذلك

اإلضافیة للدول األعضاء، ومع األخذ بعین الحسبان إعالن الدول األعضاء عن نیتها توفیر مساهمات إضافیة 

لتحري إمكانیة زیادة التمویل المتاح من مصادر بدیلة لموارد الصندوق، وبذل رئیس الصندوق لكل جهد ممكن

  ؛وعرض أیة مقترحات قد تنجم عن ذلك على المجلس التنفیذي للموافقة علیها

استنتاجات وتوصیات تقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد اعتباره ووافق علىوضع في وٕاذ 

GC 35/L.4الصندوق ( + Add.1 + Add.2ن الحاجة إلى موارد إضافیة لعملیات الصندوق واستصواب ذلك؛ ) بشأ  

  ؛من االتفاقیة4من المادة 3بالبند وعمًال منه

  یقرر ما یلي:
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  مستوى التجدید والدعوة لمساهمات إضافیة-أوال

لیات تقدر موارد الصندوق في نهایة فترة التجدید الثامن للموارد الناجمة عن العمالموارد المتاحة.   (أ)

ینایر/كانون الثاني 1أو غیرها من الموارد المتأتیة للصندوق خالل فترة الثالث السنوات بدءًا من 

  دوالر أمریكي. ملیار 2.03(فترة التجدید) بـ2013

الهدف الموضوع للمساهمات اإلضافیة والمساهمات الخاصة من الهدف الموضوع للمساهمات.  (ب)

  دوالر أمریكي.لیارم1.5الدول غیر األعضاء هو 

مراعاة الستنتاجات وتوصیات تقریر هیئة المشاورات الخاصة الدعوة إلى تقدیم مساهمات إضافیة.  )ج (

بشأن الحاجة إلى ("تقریر التجدید التاسع للموارد"))GC 35/L.4بالتجدید التاسع لموارد الصندوق (

ء مدعوون بناًء على ذلك إلى تقدیم موارد إضافیة لعملیات الصندوق واستصواب ذلك، فإن األعضا

  مساهمات إضافیة لموارد الصندوق وفقًا للشروط المحّددة أدناه.

ُیقر الصندوق بإعالن األعضاء عن نوایاهم تقدیم مساهمات إضافیة لموارد الصندوق التعّهدات.  (د)

األعضاء الذین لم لموارد. ویرجى منلعلى النحو المحّدد في الملحق السادس بتقریر التجدید التاسع 

یعلنوا رسمیًا عن مساهماتهم حتى اآلن أن یعلنوا عنها، ویفّضل أن یكون ذلك في موعد أقصاه آخر 

یوم من فترة الستة أشهر التالیة العتماد هذا القرار. ویرسل رئیس الصندوق إلى كل أعضاء 

یومًا من 15د ال یتجاوز لموارد في موعلالصندوق الملحق المعدل السادس  بتقریر التجدید التاسع 

  التاریخ المذكور أعاله.

. مع اإلبقاء على المستوى المستهدف كما تم تحدیده في المقطع الفرعي أوال (ب)، الفجوة الهیكلیة  (هـ)

من المستوى المستهدف. وفي حال تجاوزت الفجوة في المائة15یجب أال تتجاوز الفجوة الهیكلیة 

نهایة فترة الستة أشهر من إنشاء أصوات جدیدة، كما هو محدد في بالمائة في15الهیكلیة نسبة 

(أ) من هذا القرار، فسیتم تعدیل المستوى المستهدف المحدد في المقطع تاسعا المقطع الفرعي 

85الفرعي أوال (ب) بحیث یمثل إجمالي مبلغ التعهدات المستلمة حتى ذلك التاریخ ما ال یقل عن 

تهدف. وفي حال كان مثل هذا التعدیل ضروریًا، فسیخطر رئیس الصندوق بالمائة من المستوى المس

السادة المحافظین بالمبلغ المستهدف الجدید على الفور، والذي تقرر من بعده ضرورة تعدیل المقطع 

  (ب) تبعًا لذلك.الفرعي أوال

الفعالیة والكفاءة قیاس النتائج و –ثانیا 

إطار قیاس النتائج الوارد في الملحق الثاني بتقریر التجدید خالل فترة التجدید التاسع، یشكل  (أ)

لموارد النهج المنتظم لإلدارة والرصد والقیاس لضمان إتاحة أكبر فرصة ممكنة لالتاسع 

  لتحقیق النتائج المرجوة.
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یعتمد المجلس التنفیذي ورئیس الصندوق التدابیر واإلجراءات المحّددة في الملحق األول  بتقریر   (ب)

لموارد من أجل رفع مستوى قدرة الصندوق على إدارة العملیات الجاریة وتنفیذ برنامج للتجدید التاسع ا

العمل بفعالیة وكفاءة.

المساهمات-ثالثا 

  خالل فترة تجدید الموارد، یقبل الصندوق من األعضاء ما یلي:المساهمات اإلضافیة.  (أ)

قدیمهم مساهماتهم األساسیة في التجدید التاسع . یحصل األعضاء عند تالمساهمات األساسیة  )1(

من 6(باء) من المادة ‘ 2’(أ) 3للموارد على أصوات تتناسب مع مساهماتهم وفقًا للبند 

  االتفاقیة.

ال یحصل األعضاء على أصوات تتناسب مع مساهماتهم عند تقدیمهم المساهمات التكمیلیة.  )2(

  مساهمات تكمیلیة. 

  ةالمساهمات الخاص  (ب)

  .یجوز خالل فترة التجدید زیادة موارد الصندوق بموارد خاصة من دول غیر أعضاء(1)

، والسماح الدولیجوز للمجلس التنفیذي أن یصادق على االتفاقیات ذات الصلة، مع  تلك (2)

  .بمشاركتهم في اجتماعاته عند االقتضاء

ر إلى مساهمات إضافیة بعد ُتحول المساهمات الخاصة من أیة دولة بعد تبني هذا القرا  )3(

  .انضمام المساهم إلى الصندوق خالل فترة التجدید

فیما یتعلق بالمساهمات الخاصة من مصادر أخرى غیر الدول، یجوز للمجلس التنفیذي أن   )4(

یستعرض ویوافق على االتفاقات ذات الصلة مع المساهمین. ویجوز للمجلس التنفیذي أیضا، 

ر المحتملة، أن ینظر في اتخاذ تدابیر للتمكین من مشاركة هؤالء بناء على استعراضه لآلثا

المساهمین في اجتماعاته حسب ظروف كل حالة على حدة، شریطة أال ینجم عن تلك التدابیر 

أي تبعات على تسییر الصندوق.

  الشروط المنظِّمة للمساهمات(ج) 

مساهمات السالفة الذكر خالیة من أي قید من االتفاقیة، تقدَّم ال4(أ) من المادة 5وفقًا للبند   )1(

من 9من المادة 4على استخدامها، وال ترّد إلى األعضاء المساهمین بها إّال وفقًا للبند 

  االتفاقیة.

یبت مجلس محافظي الصندوق في استخدام المساهمات التكمیلیة إذا ومتى اقُترح ذلك. وٕاذا لم   )2(

  ُیسمح للمجلس التنفیذي باتخاذ تلك القرارات.یكن مجلس المحافظین في حالة انعقاد، 

) أعاله ودون المساس بسلطة البت في استخدام المساهمات 2تطبیقا للبند الفرعي (ج) (  )3(

التكمیلیة ألغراض أخرى خالل فترة تجدید الموارد، یقبل الصندوق مساهمات تكمیلیة لدعم 

  .بهالخاص برنامج التكیف لصالح زراعة الحیازات الصغیرة
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من االتفاقیة، تحسب مساهمات األعضاء 5(أ) من المادة 2وفقًا للبند احتساب المساهمات.  )د(

بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو بعملة من العمالت المستخدمة في تقویم حقوق السحب 

الخاصة، أو بعملة العضو المساهم إذا كانت تلك العملة قابلة للتحویل الحر ولم یكن العضو قد 

معدل 2010دیسمبر/كانون األول 31حتى 2009ینایر/كانون الثاني 1د في الفترة الممتدة من شه

  في المائة في المتوسط سنویًا على النحو الذي یقرره الصندوق.10تضّخم یزید على 

یحّث الصندوق أعضاءه الذین لم ینتهوا بعد من سداد مساهماتهم السابقة المساهمات غیر المسّددة.  (هـ)

في موارد الصندوق واألعضاء الذین لم یودعوا بعد وثائق مساهماتهم أو الذین لم یسددوا مساهماتهم 

في التجدید الثامن للموارد أن یتخذوا ما یلزم من ترتیبات. ویعتمد المجلس التنفیذي، بناًء على 

  مقترحات من رئیس الصندوق، تدابیر بهدف تسویة المساهمات غیر المسّددة.

  ي وقت من األوقات یجوز ألي دولة عضو أن تزید من قیمة أي من مساهماتها.في أ  )و(

تقّیم االلتزامات والتعّهدات المقدمة بموجب هذا ألغراض المقطع أوال (ب)، أسعار صرف العمالت.  (ز)

القرار على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في نهایة الشهر في صندوق النقد الدولي خالل 

ر الستة السابقة على اعتماد هذا القرار، بین العملتین الالزم تحویلهما إلى الدوالر فترة األشه

  .)، والتقریب إلى النقطة العشریة الرابعة2011سبتمبر/أیلول 30-أبریل/نیسان 1األمریكي (

وثائق المساهمة-رابعا 

مساهمة لدى الصندوق، ویفّضل یوِدع العضو الذي یقّدم مساهمة بموجب هذا القرار وثیقة بند عام.  (أ)

أن یكون ذلك في موعد أقصاه آخر یوم من فترة الستة أشهر التالیة العتماد القرار، یلتزم فیها رسمیًا 

بتقدیم مساهمات إضافیة إلى الصندوق وفقًا ألحكام هذا القرار ویحّدد فیها قیمة مساهمته بالعملة 

  المنطبقة.

وثیقة المساهمة التزامًا غیر مشروط على العضو المعني بأن تشّكل المساهمة غیر المشروطة.  (ب)

یؤّدي المساهمة المستحقة بالطریقة وبالشروط التي ینص علیها القرار أو على أي نحو آخر یقرره 

مساهمة المجلس التنفیذي وفیما عدا ما ینص علیه البند الفرعي (ج) أدناه، وتسمى هذه المساهمة "

  ".غیر مشروطة

یجوز، على سبیل االستثناء وفي حالة عدم تمّكن عضو ما من عقد التزام ة المشروطة.المساهم  (ج)

بتقدیم مساهمة غیر مشروطة بسبب اإلجراءات التشریعیة المتبعة لدیه، أن یقبل الصندوق من هذا 

العضو وثیقة مساهمة تتضّمن اشتراطًا صریحًا بأن یرتهن بسداد كل أقساط مساهماته المستحقة، 

دا القسط األول منها، لتدبیر االعتمادات الالزمة في المیزانیة. بید أنه یتعّین أن تتضّمن وثیقة فیما ع

) تدبیر تلك 1المساهمة هذه تعّهدًا من جانب العضو ببذل قصارى جهده من أجل ما یلي: (

) إشعار 2االعتمادات الالزمة لكامل المبلغ المحّدد في التواریخ المشار إلیها في البند سابعًا، (

الصندوق في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على االعتماد الالزم لكل قسط. وألغراض هذا القرار، 
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" ولكنها تعتبر غیر مشروطة ما دام قد تم الحصول مساهمة مشروطةتعتبر المساهمة بهذا الشكل "

  على االعتمادات.

ئیًا أو كلیًا باالنتهاء من التدابیر یجوز للصندوق أن یقبل مساهمات مرهونة جز المساهمات الطارئة.  (د)

  واإلجراءات المشار إلیها في البند ثانیًا من هذا القرار.

في حالة تأخر عضو بدون موجب في إیداع وثیقة المساهمة أو في تسدید التعدیل التناسبي.  (هـ)

ل عن المدفوعات، أو لجوئه إلى إجراء تخفیض كبیر في مساهماته، یجوز ألي عضو آخر لم یتناز 

حقه في االستفادة من خیار التعدیل التناسبي في وثیقة مساهمته، أن یختار، بعد التشاور مع 

المجلس التنفیذي، أن یجري بصورة مؤقتة تعدیالت تناسبیة في جدول مدفوعاته أو في قیمة 

مساهمته بغض النظر عن أي أحكام مناقضة لذلك في هذا القرار. وعلى العضو عند لجوئه إلى 

الخیار أن یكون رائده الوحید فیما یتخذه من إجراءات، صون أهداف تجدید الموارد وتجّنب أي هذا

تفاوت كبیر بین التوافق النسبي لمجموع مساهمات األعضاء حتى یحین الوقت الذي یقوم فیه 

العضو الذي تسبب في اللجوء إلى ذلك الخیار باتخاذ ما یلزم لمعالجة الحالة من جانبه أو لحین 

  قیام العضو الذي لجأ إلى هذا الخیار بالعدول عن قراره الذي اتخذه بموجب هذا البند.

نفاذ المفعول -خامسا 

یدخل تجدید الموارد حّیز النفاذ اعتبارًا من التاریخ الذي توَدع فیه لدى نفاذ مفعول تجدید الموارد.   (أ)

مساهمة متصلة بالمساهمات اإلضافیة الصندوق وثائق المساهمة أو المدفوعات المقدمة بدون وثیقة

المشار إلیها في البند ثالثًا من هذا القرار أو عندما یتسلمها الصندوق بمبلغ تعادل قیمته الكلیة ما ال 

في المائة من التعهدات التي یعلنها رئیس الصندوق لألعضاء وفقًا للفقرة (هـ) من البند 50یقل عن 

  أوًال.

تصبح وثائق المساهمة المودعة في تاریخ نفاذ مفعول تجدید على حدة.نفاذ مفعول كل وثیقة   (ب)

الموارد أو قبله، نافذة المفعول في تاریخ نفاذ مفعول تجدید الموارد، وتصبح وثائق المساهمة التي 

  تودع بعد ذلك التاریخ نافذة المفعول في تاریخ إیداع كل منها.

وزیع أصوات التجدید التاسع للموارد، حسب ما تنص یدخل تنفاذ مفعول أصوات تجدید الموارد.  (ج)

علیه األحكام الواردة في البند تاسعًا أدناه، حیز النفاذ بعد ستة أشهر من اعتماد هذا القرار. ویعلن 

رئیس الصندوق توزیع عضویة التجدید التاسع للموارد وأصوات المساهمات على كل أعضاء 

  تاریخ المحدد أعاله.یومًا من ال15الصندوق في موعد أقصاه 

تعَتبر جمیع المساهمات اإلضافیة المقدمة لموارد الصندوق متاحة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات.  (د)

من االتفاقیة والسیاسات األخرى ذات 7(ب) من المادة 2لعقد التزامات للعملیات بموجب البند 

  تجدید الموارد حّیز النفاذ.الصلة المعمول بها في الصندوق اعتبارًا من تاریخ دخول 
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الُسَلف المقدمة على ذمة المساهمات- سادسا 

بصرف النظر عن أحكام البند خامسًا أعاله، یجوز للصندوق أن یستخدم في عملیاته كل المساهمات 

المسددة لموارد الصندوق أو أجزاء منها قبل تاریخ دخول تجدید الموارد حّیز النفاذ وفقًا لمقتضیات 

یة وغیر ذلك من سیاسات الصندوق ذات الصلة ما لم یطلب أحد األعضاء خالف ذلك كتابة. االتفاق

ویعاَمل أي التزام بقرض أو منحة من الصندوق مقابل تلك الُسلف المقدمة على ذمة المساهمات، لجمیع 

  األغراض، كجزء من برنامج عملیات الصندوق قبل دخول تجدید الموارد حیز النفاذ.

المساهماتدفع-سابعا 

  المساهمات غیر المشروطة  (أ)

أو على دفعة واحدةیقوم كل عضو مساهم بسداد مساهماته غیر المشروطة سداد األقساط.  )1(

أقساط على األكثر، حسب اختیاره. وُتَسّدد أقساط كل مساهمة غیر ثالثةأو قسطین

ار العضو المعني، ، حسب اختیمتزایدة تدریجیاً أو بمبالغ متساویةمشروطة على أقساط 

في المائة من المساهمة، وال تقل قیمة القسط الثاني 30على أّال تقل قیمة القسط األول عن 

  في المائة منها، وأن یغطي القسط الثالث، إن ُوجد، المبلغ المتبقي.35عن 

  تاریخ السداد  )2(

  السداد دفعة واحدة

ن من دخول وثیقة مساهمة العضو المعني تكون الدفعة الواحدة واجبة السداد في الیوم الثالثی

  حّیز النفاذ.

  السداد على أقساط

  تسدد األقساط وفقًا للجدول التالي:

یستحق سداد القسط األول في الیوم الثالثین من نفاذ مفعول وثیقة المساهمة الخاصة 

بالعضو. ویستحق سداد أي أقساط أخرى بعد مرور سنة من تاریخ نفاذ مفعول تجدید 

د، على أن یسّدد المبلغ المتبقي، إن ُوجد، في موعد أقصاه آخر یوم من فترة السنوات الموار 

  الثالث التالیة العتماد هذا القرار.

) 2یجوز ألي عضو دفع مساهمته قبل الموعد المحّدد في البند الفرعي (أ) (السداد المبكر.  )3(

  أعاله.

على طلب العضو، أن یوافق على تغییر یجوز لرئیس الصندوق، بناءً الترتیبات البدیلة.   )4(

مواعید السداد المحددة أو النسب المئویة أو عدد أقساط المساهمة، على أّال یؤّثر ذلك 

  التغییر سلبًا على االحتیاجات التشغیلیة للصندوق.
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یومًا من دخول وثیقة مساهمة 90تسدد المساهمات المشروطة في غضون المساهمات المشروطة.  (ب)

حّیز النفاذ بمجرد أن تصبح المساهمة النسبیة غیر مشروطة وبما یتفق، حیثما أمكن، مع العضو 

) أعاله. وُیبلغ العضو الذي یوِدع وثیقة 2مواعید السداد السنویة المحددة في البند الفرعي (أ) (

30مساهمة مشروطة الصندوق بحالة األقساط المشروطة المستحقة على المساهمة في موعد أقصاه 

  ) أعاله.2ومًا من تاریخ السداد السنوي المحدد في البند الفرعي (أ) (ی

  عملة السداد  (ج)

تسدد جمیع المساهمات المقدمة بموجب هذا القرار بوحدات حقوق السحب الخاصة أو   )1(

  بالعمالت القابلة للتحویل الحر أو بعملة العضو المساهم إذا كانت تلك العملة مقبولة.

من االتفاقیة، تحدد قیمة المدفوعات على أساس سعر 5(ب) من المادة 2وفقًا للبند   )2(

  الصرف المستخَدم ألغراض التحویل في دفاتر حسابات الصندوق وقت السداد.

من االتفاقیة، تسدد مدفوعات المساهمات المستحقة 4(ج) من المادة 5وفقًا للبند وسیلة السداد.  (د)

ضو، بإیداع سندات إذنیة أو غیر ذلك من األوراق المالیة الملزمة نقدًا، أو تسدد، حسب اختیار الع

المشابهة التي یصدرها العضو وتكون غیر قابلة للتداول وال یمكن الرجوع فیها وال تدر فائدة للعضو 

وفقًا للشروط المنصوص علیها في البند الطلبعنداالسمیة  قیمتهالصّ یح  أن  للصندوقویمكن 

ویجوز أن ینظر األعضاء بعین القبول في زیادة األجزاء التي یؤّدونها نقدًا من الفرعي (هـ) أدناه. 

  مساهماتهم قدر اإلمكان.

وفقًا لألحكام المنصوص علیها في تحصیل السندات اإلذنیة أو األوراق المالیة الُملِزمة المشابهة.  (هـ)

المالیة للصندوق، یقوم الصندوق من اللوائح5من االتفاقیة، والمادة 4) من المادة 1(ج) (5البند 

بتحصیل السندات اإلذنیة أو األوراق المالیة الُملِزمة المماثلة الخاصة بالعضو وفقًا لسیاسة السحب 

التي وافق علیها المجلس التنفیذي في دورته الحادیة والسبعین أو وفقًا لما یتفق علیه بین رئیس 

  الصندوق والعضو المساهم.

یبین كل عضو للصندوق عند إیداع وثیقة مساهمته جدوله الزمني المقترح ووسیلته .طرائق السداد  (و)

  المقترحة للسداد على أساس الترتیبات المحددة في البنود الفرعیة (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د) أعاله. 

  ممارسة سلطة االلتزام بالموارد مقدَّمًا -ثامنا 

ذن باستخدام سلطة االلتزام مقدمًا باألموال المتحصل وعند اإل2013ینایر/كانون الثاني 1بدءًا من 

سیقوم   من االتفاقیة،7(ب) من المادة 2علیها من العملیات وفقًا للسلطة المخولة له بموجب البند 

المجلس التنفیذي بتقدیر وتحدید قدرة الصندوق على االلتزام من خالل المطابقة بین االلتزامات 

الناجمة عن االلتزامات بالموارد الحالیة والتدفقات النقدیة المتوقعة الخارجة)(التدفقات النقدیةالمالیة 

  . وستجري هذه المطابقة بما یتماشى مع منهجیة التدفقات النقدیة المستدامة
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  توزیع األصوات الجدیدة لتجدید الموارد-تاسعا 

). "التجدید التاسع للمواردأصوات ". تنشأ أصوات جدیدة لتجدید الموارد (أصوات تجدید الموارد  (أ)

ویحسب مجموع قیمة أصوات التجدید التاسع للموارد بتقسیم مجموع قیمة تعهدات المساهمات 

0005801األساسیة المستلمة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاریخ اعتماد هذا القرار، على 

  دوالر أمریكي. 

6من المادة ‘ 3’و‘ 2’(أ) 3هذا النحو وفقًا للبند وتوزع أصوات التجدید التاسع للموارد المنشأة على   (ب)

  من االتفاقیة على النحو التالي: 

من 6(ألف) من المادة ‘ 2’(ألف) و‘ 1’(أ) 3وفقًا للبند أصوات العضویة.  )1(

  االتفاقیة، توزَّع أصوات العضویة بالتساوي على جمیع األعضاء.

من االتفاقیة، توزَّع 6باء) من المادة ‘ (2’(أ) 3وفقًا للبند أصوات المساهمة.  )2(

أصوات المساهمة على كل األعضاء بنسبة ما تمثله المساهمة المدفوعة من كل 

عضو في إطار التجدید التاسع للموارد كحصة في القیمة الكلیة للمساهمات األساسیة 

  المدفوعة على النحو المنصوص علیه في البند ثالثًا أعاله.

وزیع األصوات األصلیة وأصوات التجدید الرابع، والتجدید یستمر تخصیص وت  )3(

الخامس، والتجدید السادس، والتجدید السابع، والتجدید الثامن، بغض النظر عن 

  دخول هذا القرار حیز النفاذ. 

سیتم إبالغ جمیع الدول األعضاء بعدد وتخصیص األصوات المنشأة بما اإلبالغ عن األصوات.   (ج)

  والثالثین.السادسة لفرعي (أ) أعاله، كما سیبل�غ بها مجلس المحافظین في دورته قطع امیتفق مع ال

  التمویل المشترك والعملیات المتنوعة-عاشرا

ع المجلس التنفیذي ورئیس الصندوق خالل فترة تجدید الموارد على اتخاذ التدابیر الالزمة  یشجَّ

یل الوطني والدولي الموجه نحو تحسین رفاه لتعزیز الدور التحفیزي للصندوق في زیادة نسبة التمو 

السكان الریفیین الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتكمیل موارد الصندوق باستخدام قدرته على أداء 

الخدمات المالیة والتنقیة، بما في ذلك إدارة الموارد والقیام بدور الوصي المؤتمن على تلك الموارد، 

. ولن تظهر العملیات التي ینطوي علیها أداء تلك الخدمات بما یتفق مع هدف ووظائف الصندوق

  المالیة في حسابات الصندوق.

  رفع التقاریر إلى مجلس المحافظین-حادي عشر 

یعرض رئیس الصندوق على مجلس المحافظین في دورته السادسة والثالثین والدورات التالیة لها 

المقترضة، واألمور األخرى ذات الصلة بتجدید تقاریر عن وضع االلتزامات، والمدفوعات، واألموال
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الموارد. وتعرض التقاریر على مجلس المحافظین مشفوعة بتعلیقات المجلس التنفیذي علیها، إن 

  وجدت، وتوصیاته بشأنها.

  المراجعة من المجلس التنفیذي-ثاني عشر 

ارد، ویتخذ اإلجراءات التي یستعرض المجلس التنفیذي دوریًا وضع المساهمات في إطار تجدید المو   (أ)

  قد یقتضي األمر اتخاذها لتنفیذ أحكام هذا القرار.

إذا تسبب تأخر سداد المساهمات خالل فترة تجدید الموارد، أو أنذر بالتسبب، في توقف عملیات   (ب)

الصندوق اإلقراضیة أو الحیلولة بصورة أخرى عن بلوغ أهداف تجدید الموارد بشكل جوهري، یجوز 

مجلس المحافظین أن یدعو، بناًء على طلب المجلس التنفیذي، إلى عقد اجتماع لهیئة لرئیس 

) لدراسة الحالة والنظر في ُسبل تحقیق األوضاع الالزمة 2011(34- /د160المشاورات وفقًا للقرار 

  الستمرار عملیات الصندوق اإلقراضیة أو بلوغ تلك األهداف بصورة جوهریة.

  صف المدةاستعراض منت- ثالث عشر 

یتم في منتصف مدة تجدید الموارد إجراء استعراض للتدابیر واإلجراءات المشار إلیها في البند ثانیًا 

ر وتعرض االستنتاجات التي ینتهي إلیها االستعراض على اجتماع مبكر لهیئة امن هذا القر 

  المشاورات الخاصة بالتجدید العاشر لموارد الصندوق.
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  35-/د167القرار 

، والمیزانیة اإلداریة لمكتب التقییم المستقل 2012نیتان اإلداریة والرأسمالیة للصندوق لعام المیزا

  2012في الصندوق لعام 

إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة،

ق؛من الالئحة المالیة للصندو 6من اتفاقیة إنشاء الصندوق والمادة 6من المادة 10البند إذ یضع في اعتباره

ووافق 2012لعام لصندوقابعد المائة برنامج عمل الرابعةأن المجلس التنفیذي قد درس خالل دورته وٕاذ یالحظ

691دوالر أمریكي) تشمل برنامجا إقراضیا قدره ملیون1551ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (739علیه بمبلغ 

دوالر ملیون  75رنامجا إجمالیا للمنح قدره ملیون دوالر أمریكي) وب1  080ملیون وحدة حقوق سحب خاصة  (

  أمریكي؛

في استعراض الدورة الرابعة بعد المائة للمجلس التنفیذي للمیزانیة اإلداریة والرأسمالیة المقترحتین وبعد النظر

  ؛2012، وللمیزانیة اإلداریة لمكتب التقییم المستقل في الصندوق لعام 2012للصندوق لعام 

ملیون دوالر أمریكي، وثانیا میزانیة الصندوق 144.14بمبلغ 2012الصندوق اإلداریة لعام أوال میزانیة یقر

ملیون دوالر أمریكي، وثالثا، میزانیة مكتب التقییم المستقل في الصندوق لعام 3.5بمبلغ 2012الرأسمالیة لعام 

، على أن تحتسب على أساس GC 35/L.6ملیون دوالر أمریكي، كما وردت ثالثتها في الوثیقة 6.02بمبلغ 2012

یورو لكل دوالر أمریكي واحد؛0.72سعر صرف مقداره 

مقابل سعر صرف الیورو المستخدم في احتساب 2012أنه في حالة تغیر متوسط قیمة الدوالر األمریكي في یقرر

سبة الفرق بین سعر الصرف الدوالر األمریكي للنفقات بالیورو في المیزانیة بنفس نمكافيء إجماليالمیزانیة، یعدل 

  .وسعر الصرف المستخدم في احتساب المیزانیة2012الفعلي في عام 
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  35-/د168قرار ال

  تعدیالت على اللوائح المالیة للصندوق

  إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة،

  ة الزراعیة؛(و) من اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمی2، البند 6بموجب المادة عمًال 

، والذي عدل 2004الذي تبناه مجلس المحافظین في دورته السابعة والعشرین عام 27- /د133القرار إذ یستذكر

) من اللوائح المالیة للصندوق، بحیث ترحل المخصصات التي ال یترتب أي 2بموجبه الالئحة السادسة، الفقرة (

بالمائة من 3یة إلى السنة المالیة الالحقة بمقدار ال یتجاوز الـ التزام بشأنها غیر المخصصة حتى نهایة السنة المال

  السنة المالیة المذكورة؛

، والذي ینص 2001الذي تبناه مجلس المحافظین في دورته الثالثة والعشرین عام 23-/د116القرار وٕاذ یستذكر

  على إدخال المیزانیة الرأسمالیة ضمن المیزانیة اإلداریة؛

، على سیاسة 2003أن المجلس التنفیذي قد وافق في دورته الثامنة والسبعین في أبریل/نیسان وٕاذ یستذكر أیضا

  التقییم في الصندوق التي نصت على مبدأ وجود میزانیة سنویة منفصلة للمكتب كجزء من المیزانیة اإلداریة؛

الحسابات كي تستعرضه ومن أن بیان سیاسة االستثمار بحالته النهائیة سوف یعرض على لجنة مراجعةوٕاذ یدرك

  ؛2011ثّم ترفعه إلى المجلس التنفیذي للموافقة علیه في دورته المنعقدة في دیسمبر/كانون األول 

الذي یفوض بموجبه مجلس المحافظین بسلطاته إلى المجلس التنفیذي في القضایا 77/2القرار وٕاذ یضع في اعتباره

  ذات الصلة بتعیین المراجع الخارجي؛

  ینصان على إنشاء احتیاطي عام؛اللذین 22-/د111والقرار 4-/د16أیضا القرار ضع في اعتبارهوٕاذ ی

  یقرر ما یلي:

  تعدیل الالئحة الثانیة من اللوائح المالیة للصندوق بحیث یصبح نصها على النحو التالي:  - أوال 

  الالئحة الثانیة

من 10البند 6نویة للصندوق المشار إلیها في المادة اإلداریة" تعني المیزانیة اإلداریة الس"المیزانیة  (ح)

اتفاقیة إنشاء الصندوق، والتي تتألف من المیزانیة العادیة والمیزانیة الرأسمالیة ومیزانیة مكتب التقییم 

  المستقل في الصندوق؛

دارة الصندوق "المیزانیة العادیة" تعني فئة المیزانیة اإلداریة التي یقرها مجلس المحافظین ألغراض إ  (ط)

  باستثناء مكتب التقییم المستقل فیه والمیزانیة الرأسمالیة للصندوق؛

"المیزانیة الرأسمالیة" تعني فئة المیزانیة اإلداریة التي یقرها مجلس المحافظین لاللتزامات والمدفوعات   (ي)

د من السنوات الخاصة بتمویل البنود الرأسمالیة، والتي یتم شطب تكلفتها في العادة على مدى عد

لألصل؛التقدیري المالیة التي تشكل العمر المفید 
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"میزانیة مكتب التقییم المستقل في الصندوق" تعني فئة المیزانیة اإلداریة التي یقرها مجلس   (ك)

المحافظین إلدارة مكتب التقییم المستقل في الصندوق.

بحیث یصبح نصها على النحو التالي:تعدیل الالئحة السادسة من اللوائح المالیة للصندوق  - ثانیا 

  الالئحة السادسة

یعد رئیس الصندوق تقدیرات المیزانیة اإلداریة السنویة للصندوق ویعرضها على المجلس التنفیذي -1

  إلحالتها إلى مجلس المحافظین إلقرارها بأغلبیة ثلثي األصوات المالیة.

زانیة العادیة ومیزانیة مكتب التقییم سوف تمثل المخصصات التي یقرها مجلس المحافظین في المی-2

المستقل في الصندوق للسنة المالیة التالیة تفویضا لرئیس الصندوق لتحصیل االلتزامات ودفع المبالغ 

لألغراض المحددة التي تم التصویت علیها لهذه المخصصات. وأما أیة مخصصات ال یترتب أي التزام 

یة مكتب التقییم المستقل في الصندوق على التوالي فیجوز بشأنها بموجب المیزانیة العادیة أو میزان

بالمائة.3ترحیلها في نهایة السنة المالیة إلى السنة المالیة التالیة بما ال یتجاوز نسبة الـ 

یجوز لرئیس الصندوق، لمواجهة متطلبات الصندوق، وبموافقة المجلس التنفیذي، إعادة تخصیص -3

ة اإلداریة.المبالغ في إطار بنود المیزانی

أعاله، سوف تمثل مخصصات المیزانیة الرأسمالیة التي یقرها مجلس 3دون المساس بأحكام الفقرة -4

المحافظین للسنة المالیة التالیة تفویضا لرئیس الصندوق لعقد االلتزامات ودفع المبالغ لألغراض المحددة 

لهذه المخصصات. 

یقرها مجلس المحافظین حصرا لتحصیل تستخدم مخصصات المیزانیة الرأسمالیة التي  )1(

االلتزامات ودفع المبالغ لتمویل التكالیف المنفقة طویلة األجل.

جمیع المخصصات التي ال یترتب أي التزام بشأنها في إطار المیزانیة الرأسمالیة التي یقرها   )2(

جلس المحافظین یتم إلغاؤها في نهایة السنة المالیة الثالثة، ما لم یقرر مسمجلس المحافظین 

  خالف ذلك. 

من اللوائح المالیة للصندوق بحیث یصبح نصها على النحو التالي:2-تعدیل الالئحة الثامنة  -ثالثا 

  2-الالئحة الثامنة 

الصندوق سیراعي رئیس الصندوق أقصى اعتبارات األمن والسیولة، وفي إطار هذه موارد عند استثمار 

ة الذي یضعه المجلس التنفیذي، سیسعى الرئیس للحصول على أكبر عائد الضوابط، ورهنا ببیان السیاس

  ممكن دون الدخول في المضاربة.

  من اللوائح المالیة للصندوق بحیث یصبح نصها على النحو التالي:1-تعدیل الالئحة الثانیة عشرة  - رابعا 

  1-الالئحة الثانیة عشرة 

یعینه مستقل ومؤهلخارجي ویا بواسطة مراجع حسابات تراجع حسابات الصندوق مرة على األقل سن

  المجلس التنفیذي.
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االحتیاطي العام" لتعكس إنشاء - تم إعداد الئحة جدیدة وهي "الالئحة الثالثة عشرة من اللوائح المالیة -خامسا 

  :االحتیاطي العام

  االحتیاطي العام–الالئحة الثالثة عشرة 

احتمال خطر المبالغة في عقد االلتزامات نتیجة لتقلبات سعر الصرف سیتم إنشاء احتیاطي عام لتغطیة 

والتأخیرات المحتملة في استالم مدفوعات خدمة الدیون أو استعادة المبالغ المستحقة للصندوق من 

  االستثمارات في األصول السائلة.

  وسیتم تنفیذ األحكام التالیة فیما یتعلق باالحتیاطي العام:

سنویة من الفائض المتراكم إلى االحتیاطي العام، یحددها المجلس التنفیذي بعد إجراء تحویالت  (أ)

  األخذ بعین االعتبار الوضع المالي في الصندوق؛

  وجوب قیام المجلس التنفیذي باستعراض كفایة موارد االحتیاطي العام بصورة منتظمة؛  (ب)

الحتیاطي العام من وقت إلى آخر؛رهنا لما ورد أعاله، یجوز للمجلس التنفیذي تعدیل سقف ا  (ج)

  التنفیذي.وجوب أن یكون السحب من االحتیاطي العام مرهونا بالموافقة المسبقة للمجلس  (د)

  ، فستغدو الالئحة الرابعة عشرة.السابقةأما الالئحة الثالثة عشرة من اللوائح المالیة –سادسا 

لوائح المالیة للصندوق حیز النفاذ ما أن یتم تبنیه، ویغدو سیدخل هذا القرار والتعدیالت المقترحة على ال–سابعا 

  .2012ساریًا ابتداء من السنة المالیة 
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  35-/د169قرار ال

للخدمة إلى تفعیل المبكر إعادة توجیه رصید اإلنفاق الخاص ببرنامج اإلنهاء الطوعي 

  اإلصالحات

  ،الدولي للتنمیة الزراعیةإن مجلس محافظي الصندوق

  ، من اتفاقیة إنشاء الصندوق والالئحة السادسة من اللوائح المالیة للصندوق؛10، البند 6المادة ي اعتبارهإذ یأخذ ف

اللذین اتخذهما مجلس المحافظین في دورتیه الثانیة والثالثین والرابعة 34-د/162و32-د/156القرارینوٕاذ یستذكر

للخدمة وعلى تمدید ذلك المبكر الصندوق لإلنهاء الطوعي والثالثین، ویوافق فیهما على اإلنفاق الخاص ببرنامج 

  اإلنفاق؛

التوصیة الصادرة عن المجلس التنفیذي في دورته الرابعة بعد المائة بخصوص إعادة توجیه الرصید وقد نظر في

ئیسیة للخدمة، لتمویل تنفیذ نتائج المبادرات الر المبكر المتبقي من االعتماد الخاص ببرنامج اإلنهاء الطوعي 

  إلصالح الموارد البشریة؛

  یقرر ما یلي: 

إلى للخدمة المبكر عادة توجیه الرصید المتبقي من االعتماد الخاص ببرنامج اإلنهاء الطوعي على إالموافقة

، على النحو البشریةاإلنفاق الخاص لتفعیل اإلصالحات لتمویل تنفیذ نتائج المبادرات الرئیسیة إلصالح الموارد 

، ویطلب إلى رئیس الصندوق أن یقدم تقریرًا نهائیًا یتضمن النفقات إلى مجلس GC 35/L.8الوثیقة الوارد في 

  .2014المحافظین في فبرایر/شباط 
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  35-/د170قرار ال

  2020-2011أقل البلدان نموا للعقد المصادقة على برنامج عمل إسطنبول المعني ب

  ،ةالدولي للتنمیة الزراعیإن مجلس محافظي الصندوق

  (ه) من اتفاقیة إنشاء الصندوق؛1-7و2المادتینإذ یأخذ بعین االعتبار

، ومصادقة المجلس االقتصادي 2011یونیو/حزیران 17بمصادقة الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ وٕاذ یرحب

البلدان نموا أقل على إعالن إسطنبول وبرنامج عمل إسطنبول المعني ب2011یولیو/تموز 7واالجتماعي بتاریخ 

  ؛2020-2011للعقد 

من برنامج عمل إسطنبول التي تدعو المنظمات الدولیة إلى المساهمة في تنفیذ البرنامج 153الفقرة وٕاذ یستذكر

  وٕادماجه في برامج عملها كما هو مالئم وبما یتفق مع مهماتها المخصوصة؛

للغایة والمبادرات المتعددة التي اتخذها الصندوق الموارد المخصصة ألقل البلدان نموا بشروط تیسیریة وٕاذ یلحظ

  حتى تاریخه لمساعدة أقل البلدان نموا؛

  على برنامج عمل إسطنبول ویقرر إدماجه في عمل الصندوق؛یصادق

رئیس الصندوق لإلبالغ عن عمل الصندوق في أقل البلدان نموا، والمساهمة في منتدیات السیاسات ذات ویدعو

  فقر والجوع في المناطق الریفیة في أقل البلدان نموا.صلة بالحد من الال


